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Halluks Valgus Nedir?

Halluks Latince’de ayak başparmağı 
anlamı taşırken valgus ise eğilmek, eğil-
miş anlamına gelir. Yani “halluks valgus” 
dediğimiz, ayak baş parmağının eğriliği 
veya ayak baş parmağının orta hattan 
uzaklaşması ile ikinci parmağa doğru yö-
nelmesi bozukluğudur. Halluks Valgus’da 
ayak baş parmağının açılandığı eklemde 
bir şişlik ve kızarıklık oluşur. Latince şal-
gam anlamına gelen bulyon kelimesi de 
hastalığın bu aşamasını tariflemek için 
kullanılmaktadır. 

Sadece Ayakkabı mı Sebep Oluyor? 

Halluks Valgus da diğer hastalıklar 
gibi çevresel koşullar dışında genetik et-
kenlerin tetikleyiciliğinde olabilir. Mesela 
ayak baş parmağının ikinci parmaktan 
uzun olması, ayak tarak kemiklerinin 
uzunluğu ya da kısalığı, doğuştan gelen 
özellikler olarak  eklemlerde sorunlara 
yol açan bazı hastalıklar, ayak içi kas 
dokularındaki ya da diğer dokulardaki 
sorunlar ise Halluks Valgus’un tetikle-
yicileri olabiliyor. Ancak yine de Halluks 
Valgus’un en can alıcı sebebi ayakkabı 
kullanımıdır. Ayakkabı kullanımının Hal-
luks Valgus oluşumuna etkisi iki yönlü-
dür. Birincisi, öncelikle ayakkabı kullan-
mayan toplumlarda Halluks Valgus’un 
hiç görülmediğini, ayakkabı kullanan 
toplumların üçte birinde görüldüğünü 
belirtmek gerekir. Örnek vermek gere-
kirse Japonya’da yüzyıllardır “geta” adı 
verilen geniş terlikler giyilirken 1979 yı-
lına kadar Halluks Valgus ile ilgili tıbbı 
hiçbir çalışma yapılmamıştır. Ne zaman 
ki fabrikasyon ayakkabılar kullanma-
ya başlanır, o zaman da Japonya’da bu 
yönde çalışmalar hızlanmıştır. İkinci ve 
bizim vurguladığımız kısmı ise kadınla-
rın yüksek topuklu ayakkabı giymesinin 
Halluks Valgus’a neden olmasıdır.

Topuklu Ayakkabı Giymek Zorun-
da Olan İşçilerin “Kaderi” Halluks 
Valgus

Dar fabrikasyon ayakkabıları ayak 
parmaklarını sıkıştırırken yüksek topuk-
lu ayakkabılar ise hem ayak parmakla-
rını sıkıştırıp hem de ayak parmaklarına 
binen yükü arttırarak ayağın yapısını ve 
işlevini bozmaktadır. İş hayatında ise 
başta belirttiğimiz sebeplerle yüksek 
topuklu, topuklu veya dar ayakkabı gi-
yilmesi önerilir. Eskiden bir zorunluluk 
olarak giydirilirken şimdi zorunluluk ol-
masa da önemli bir ayraç haline gelmiş-
tir. İş hayatında ayakkabılar genellikle 
güvenlik ve rahatlık ekseninde değerlen-
dirilirken özellikle ofislerde çalışan kadın 
işçiler için bu durum patronların estetik 
kaygılarına indirgenir. Bu durum Halluks 
Valgus’un en önemli tetikleyicisi haline 
gelir. 

Şikâyetleri Nelerdir Nasıl Tedavi 
Edilir? 

Eklemdeki şişlik ve ağrı en önemli 
şikâyetlerden biridir. Baş parmağın dı-
şarıya, yani ikinci parmağa doğru açı-
lanması ilerledikçe, baş parmak ikinci 
parmağın altına girebilir, ya da üstüne 
çıkabilir. Baş parmağın ikinci parmağın 
altına ya da üstüne kaymasına göre, bu 
iki parmağın altında ya da üstünde deri 
kalınlaşmaları ve nasırları da görülebilir. 
Bir ayakkabı sorunsalı olarak başlayan 
Halluks Valgus, öncelikle yine bir ayak-
kabı ile çözümlenir. Burun bölgesi ge-
niş, tabanı yumuşak ve yumuşak derili 
bir ayakkabı, şikâyetleri önemli ölçüde 
azaltacaktır. “Halluks valgus ateli” ola-
rak bilinen, baş parmağı tamamen saran 
açıklığı kapatmaya yarayacak şekilde 
üretilmiş medikal ürünler kullanılabilir. 
Eğer sorun daha da ilerlemişse cerrahi 
müdahale de söz konusu olabilir.

Halluks Valgus 
Meslek Hastalıkları (13)

Ayakkabısını kıyafetine göre farklı farklı giyenlerimiz var. Renk uyumuna, 
yapacağı spor türüne, çıkacağı yemeğin özelliğine göre ya da işe mi gezmeye 
mi gideceğine göre farklı farklı çok sayıda ayakkabısı olanlarımız. Böyle olun-
ca da çoğunlukla ayakkabıların ayak ile uyumundan ziyade bu saydığımız ve 
daha sayamadığımız parametrelere göre seçilir ayakkabılar. Bazıları envai çeşit 
arasından her gün birini seçer giyer, bazısı seçme şansı olmadan her gün zorla 
giyer aynı ayakkabıyı. Kimi zaman güzel giyinmek, güzel görünmek gibi kıs-
tasları olan işlerde çalışan işçilerin “göze hitap etmesi” gibi saçma bir gerekçe, 
kimi zaman “presentable” görünmenin bir koşulu olarak ayak sağlığını bozan 
ayakkabılar giymesi zorunluluk olarak dayatılır. Meydan Gazetesi’nin meslek 
hastalıklarına ayırdığımız bu bölümünde özellikle kadın işçilerin topuklu ayak-
kabı gibi ayakkabılar giymesi sonucunda ayak sağlığının bozulması konusuna 
odaklanacağız. Bir meslek hastalığı olarak da kabul edilmesi gereken Halluks 
Valgus hastalığına değineceğiz. 
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Avusturyalı MayrMeln-
hof (MM) Süperpak Şirketi 
ile Türk-İş’e bağlı Selüloz-İş 
Sendikası arasındaki toplu iş 
sözleşmelerinin anlaşmazlıkla 
sonuçlanması üzerine şirke-

tin İzmir Torbalı, Karaman ve 
Antep’deki fabrikalarında 20 
Haziran’da başlayan grev de-
vam ediyor. Şirketin zam yap-
mamakta diretmesine karşı 
işçiler direnişten vazgeçmiyor.

Aydın Büyükşehir Beledi-
yesi İmar A.Ş.’ye bağlı olarak 
çalışan dokuz işçi, sendika-
lı oldukları gerekçesiyle iş-
ten çıkarılmıştı. DİSK’e bağlı 
Sosyal-İş Sendikası’nda ör-
gütlü şoförler, örgütlendikten 
sonra toplu iş sözleşmesine 

hak kazandı. Sendikalaşma-
nın ardından “ücretsiz yol-
cu taşıma”, “servis sırasında 
telefonla uğraşma” gibi du-
rumlar gerekçe gösterilerek 
işlerinden çıkarılan işçiler, be-
lediye önünde oturma eylem-
lerine devam ediyor.

Aydın’da Otobüs Şöforleri

Direnişte

Otomotiv ve metalurjide kriz 
bahanesiyle işten atmalar de-
vam ediyor. Sektörün en yük-
sek gelir oranına sahip şirketle-
rinden Türk Traktör’de Temmuz 
ayından beri toplam 88 işçi işin-
den oldu. Sakarya Erenler’deki 

fabrika yönetimi ise geçtiğimiz 
günlerde 26 işçiyi işten attı. İş-
yerinde çalışma yürüten Türk-
İş’e bağlı Türk Metal Sendikası 
ise, işten ayrılmaların gönüllü 
olduğunu söylerek patronları 
kurtarmaya çalışıyor.

Türk Traktör’de
İşçi Kıyımı

Süperpak İşçileri

Direnişte
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Beş buçuk milyonumuz kayıtlı 

ama kayıtsız milyonlarcasıyız. 
Bir işten diğerine, olmadı öbürüne 
koşuşturanlarız. Bir çoğumuz güven-
cesiz, geçici, tanımsız, vasıfsız çalı-
şan işçileriz. Günümüzde ihtiyaçla-
rın sınırsızlaştırıldığı, her geçen gün 
fazlalaştırıldığı bu sistemin içerisinde 
ihtiyaçların giderilmesini sağlayan 
yegane şey hizmettir ve bizim sek-
törde “Hizmette Sınır Yoktur”. 

Hizmet sektöründe sadece müşte-
rinin taleplerine odaklanırız. Müşteri-
nin aradığı bir ürün tezgahlarımızda 
yok mu? Depoya bakarız. Orada da 
mı yok? Diğer mağazalarımızı arar, 
bakarız. Müşteri diğer mağazaya git-
meden biz hızlıca diğer mağazalar-
dan getirtmenin bir yolunu buluruz. 
Çünkü hizmette müşteri memnuniye-
ti önemlidir. Mesela hamburger iste-
yen müşteri yanına bir de mayonez 
sosu istedi mi? “Tabi efendim hemen 
getirelim”. İçine sıkmamızı mı istedi? 
“Tabi ki hemen sıkalım”. Tadını be-
ğenmedi mi? Yenisi ile değiştirelim. 
Çünkü şirketin hizmet vizyonu her 
şeyden daha önemli. Şirketin imajı-
nın yükselmesi hizmetin derecesiyle 
orantılı. Bunu sağlamak adına bütün 
işleri şirketin hizmet konusunda sa-
hada koşturarak çalıştırdığı genç iş-
çiler yapmak zorunda. Yapmadığında 
patronların cevabı net; “işine gelir-
se...”

Çoğumuz vasıfsız bir “eleman” 
olarak çalışmaya başladığımız iş 
yerinde, yapılan işlere göre komi, 
garson, lobici, kasiyer, depocu, tez-
gahtar… oluyoruz. Satış danışmanı 
oluyoruz mesela. Satış yapmak üze-
re önce ürünü müşteriye tanıtıyoruz. 
Müşteri dilerse alıyor. Tanıtım işini 
promotör olarak yapıyoruz. Şirketin 
kendi bünyesinde değil de ajansa 
bağlı çalışıyoruz. Ajanstan yola çı-
kıp mağazada veya markette satıla-
cak bir ürünün tanıtımını yapıyoruz. 

Hem ajansın işçisiyiz, hem mağaza 
veya marketin, hem de tanıttığımız 
ürünü üreten şirketin. Yani hepsinin 
işçisiyiz. Bu pozisyonda olunca üç 
farklı patronumuz var. Ama bir sorun 
çıktığında hiçbiri bizim muhatabımız 
değil!

Geçtiğimiz günlerde Genç İşçi 
Derneği’ne promotör bir arkadaşı-
mız başvurdu. İşten çıkarıldığını, bu 
durumda ne yapılabileceğini sordu. 
Anlattıklarına göre işten çıkarılma 
süreci ve işten çıkarılma nedeni ise 
tam bir hizmet sektörü sorunsalı. 
Promotör olarak çalışıyorsak eğer 
bütün gün tanıtmamız gereken ürü-
nün başında beklememiz gerek. 
Gelen geçen müşterilerin üründen 
-eğer deneyebileceği bir şey ise- 
denetip memnun kalmalarını sağla-
mamız gerek. Bir Promotör’ün -yani 
arkadaşımıza da sözlü olarak anla-
tılan- iş tanımı bu. Ancak çoğu za-
man iş böyle olmuyor! Patronlardan 
birinin iş tanımı belirleyici oluyor. 
Derneği arayan arkadaşımız da bu 
sorunsalı yaşamış bir arkadaşımızdı. 
Hangi şirket ya da hangi patron ma-
ğazasında ya da marketinde sadece 
bir ürün tanıtan işçiyi ister? Onlar is-
ter ki, biz ürünleri tanıtmaktan öte 
satalım ve hatta ürünün satışını art-
tıralım. 

En çok promotör çalıştıran şirket-
ler, pek çok kişinin de tahmin edebi-
leceği gibi, özellikleri her geçen gün 
saymakla bitmeyen ve bu özelliklerin 
bilgisini müşteriye en yetkin şekilde 
tanıtabilecek kişilere ihtiyaç duyan 
bilgisayar şirketleridir. Derneği ara-
yan arkadaşımız da bilgisayar satan 
bir şirkette ürün tanıtımı yapmak 
üzere işe alınmış bir promotör olarak 
çalışıyordu. Burada promotör olarak 
çalıştırılan genç işçilere ürünün tanı-
tımı dışında aynı zamanda satış da 
yaptırılıyordu. Bu satış, prim vs. de-
nerek kotalar halinde işçilere sunu-

lurken işçiler de artık bu gidişata dur 
demeye niyetleniyorlar. O süreçte 
Çalışma Bakanlığı müfettişleri, şirket-
te denetleme yapıp promotörlerin ar-
tık mağazanın kendi işçisi olması ya 
da işten çıkarılması yönünde tutanak 
tutuyor. Böylece belli teknoloji mağa-
zalarında promotörleri işten çıkarma 
süreci başlıyor. Öncelikle promotörün 
ne iş yapacağı, 3 farklı patron mu-
hatap olduğu için, oldukça karışık 
ve bir tartışma konusu. Tanıtımını 
yaptığı ürünü müşteri satın almak 
istediğinde, yine satışı promotör ya-
pıyor. Bu durumda da promotörlerin 
mağazadaki satış danışmanlarından 
hangi yönden ayrıldığı belli bile değil. 
Ve aynı durum sektörün hemen her 
alanında geçerli. Kocaman bir belir-
sizlik ve iş tanımsızlığı var. Hal böyle 
olunca arkadaşımıza bir yandan du-
rumu anlattık diğer yandan hukuksal 
anlamda bilgilendirmeler yaptık.

Belirsizliğe Karşı Örgütlenelim!
Bir mağazada, markette, fast food 

biriminde ya da hizmet sektörünün 
başka alanlarında çalışmaya başlar-
ken sözlü veya yazılı bir sözleşme 
yapılması gerekiyor. Bu sözleşme, 
elbette kaba, yüzeysel bir okuma ile 
işçilere sunuluyor veya işe girmenin 
heyecanında olan genç işçiye okutul-
muyor bile. Sözleşmeler belirli süreli 
iş sözleşmesi, belirsiz süreli iş sözleş-
mesi diye ayrılıyor. Ancak çoğunluk-
la belirsiz süreli iş sözleşmesi ile işe 
başlıyoruz. Bu sözleşmeler içerisinde 
esnek çalışmaya ayrılmış bölümler, 
fazla mesaiye ayrılmış bölümler var. 
Bu bölümler yapacağımız işi hangi 
zaman dilimlerinde yapacağımızı be-
lirsizleştiriliyor. Ayrıca “Sözleşmede 
yazılı olmayan hususlarda şirketimiz 
genel kuralları geçerlidir.” gibi ibare-
ler, yapılacak işi daha da belirsizleş-
tiriyor. Reyoncu olarak işe başvurup 
depoda çalışıp akşam geç saatlerde 
depoya gelecek malların sevkiyatı-

nı da yapabiliriz. Market reyonunda 
çalışırken aynı zamanda hem kasaya 
hem reyona hem depoya bakabiliriz. 
Yani belirsiz süreli iş sözleşmesinde 
belirsiz olan sadece işin sona erece-
ği zaman değil. İşin kendisi de iyice 
belirsiz hale getiriliyor. 

Hukuki Durum Nasıl?
İş sözleşmesi, kanuni tanımında 

bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş 
görmeyi, diğer tarafın (patron) da 
ücret ödemeyi üstlenmesinden olu-
şan sözleşmedir. İş sözleşmesinde 
işçinin hangi işleri yerine getirmeyi 
kabul ettiği de yazılı olmalıdır. Bu ne-
denle işçinin, bu tanımlar dışında iş 
yapmak gibi bir zorunluluğu da bu-
lunmamaktadır. İşçi, iş sözleşmesi 
dışında kendisinden yapılmasını iste-
nen işleri yapmadığı için işten çıkar-
tılamaz, çıkartılırsa çeşitli tazminat 
hakları gündeme gelecektir.

Yazılı sözleşme yapılmayan haller-
de de işçi kendisine söylenen her şeyi 
yapmak zorunda değildir. Patron, 
işçiye en geç iki ay içinde genel ve 
özel çalışma koşullarını, günlük ya da 
haftalık çalışma süresini, temel ücre-
ti ve varsa ücret ekleri gibi hususla-
rı gösteren yazılı bir belge vermekle 
yükümlüdür. Bu belgenin verilmediği 
durumda da işçi işiyle bağdaşmayan 
işleri yapmak zorunda değildir.

Sorunları Çözmek İçin 
Örgütlenelim!

Geleceğimizi artık patronların be-
lirli-belirsiz sömürü sözleşmelerine 
bırakmama zamanı geldi de geçi-
yor bile. Genç İşçi Derneği olarak, 
gençlerin geleceğini çalan patronla-
rın karşısında “Genç İşçiler Örgütlü 
Güçlü” sloganıyla yol alıyoruz, so-
runlarımızı birlikte çözmek için işçi 
arkadaşlarımızı örgütlenmeye çağı-
rıyoruz.

Sektörde Hizmet Sınırsız

iş Tanımsız
Genç İşçi Derneği

genciscidernegi@gmail.com
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Kriz tamtamları çalıyor: “Kriz 
gelecek!”, “Kriz Teğet Geçe-

cek!”, “Kriz geldi!”, “Kriz var mı yok 
mu?”, “Kriz varsa sonucu ne ola-
cak?”, “Krizin bize etkisi nedir?”... İki 
yıldan fazla bir süredir hep aynı şeyi 
duyuyoruz; konuşuyoruz; tartışıyo-
ruz. Ancak şimdi hepimizin varlığını 
çok net bir şekilde hissettiği KRİZ’i 
yaşamaya başladık. Kriz bir iktisat 
tanımı olmak ile beraber ezilenler 
tarafından denklemleri anlaşılmaz 
kılınan, devletin diğer dönemle-
re göre farklı bir ekonomi politikası 
güttüğü veya gütmek zorunda kal-
dığı bir süreçtir. Bir devletin ekono-
misinin dünya ekonomisi denen pi-
yasada durgunlaşmasıyla veya şahit 
olduğumuz gibi çok ciddi bir şekilde 
gerilemesiyle oluşan -veya oluşturu-
lan- ekonomik yaşayamama halidir. 
Devletler için kriz, siyasi sebeple-
re, devlet iktidarına sahip olanların 
kişisel hırslarına, yakın veya uzak 
coğrafyalardaki savaşlara, devletin 
hükmettiği coğrafyaların şirketler 
için yatırım yapılamayacak kadar 
“güvensiz” bir yer halini almasına 
kadar bağlanabilir. İş işten geçmiş 
olsun veya olmasın uzun uzadıya bu 
sebepler araştırılır, tartıştırılır. İki yıl 
diyoruz ya daha da fazla bir zaman-

dır televizyonlarda, gazetelerde kriz 
konusu çeşitli şekillerde konuşuldu, 
tartışıldı, yazıldı, çizildi. Şimdi artık 
yaşıyoruz. Her ne kadar devlet cep-
hesinden konuşanlar “kriz mıriz yok, 
sakın ha bunlara aldırmayın” dese 
de artık kriz çalıştığımız iş yerinde, 
bindiğimiz metrobüste, yürüdüğü-
müz yollarda, evimizin içinde, her 
an bizimle.

İflas Ertelemenin Adı 
Konkordato Oldu 

Yaşadığımız krizi öncekilerden 
ayıran en önemli özellik devlet ikti-
darını elinde bulunduranlar ile be-
raber onları destekleyenlerin krizin 
olmadığını söyleyerek kendi kendile-
rini kandırmalarıdır. Kriz ile ilgili her 
şeyi devlet, bypass yöntemi ile fark-
lı bir yoldan göstermeye çalışıyor. 
Ekonomistlerin çok uzun bir zaman-
dır yaptığı analizler, geleceğe dair 
tahminler, hükümetin hep başka bir 
yerden alıp tıkanıklığı aşma şeklin-
deki yöntemi ile boşa düşüyordu. Ar-
tık bugün hükümetin bypass yapa-
cak kaynağı kalmadığı için şirketler 
tamamen batma aşamasına geldi. 
Devletleri krizden kurtaracak olanlar 
yatırım yapacak şirketler iken bugün 

bu şirketler de bir bir iflas ediyor. 
Her ne kadar OHAL dönemi KHK’ları 
ile artık şirketlerin iflas ertelemele-
ri konkordato yöntemine bağlanmış 
olsa da iflas kaçınılmaz oluyor. An-
cak iflas erteleme yasaklandığı için 
uygulanan konkordato yöntemi de 
devletin başına bela olmaya başlı-
yor. Her güne yeni bir konkordato ile 
uyanıyoruz.

Yıl Sonunda Konkordato 
10.000’i Bulacak

Hangi şirketlerin konkordato ilan 
ettiği veya edeceğine kapitalistler in 
açısından tahmin etmesi zor olma-
makla beraber şaşırtıcı da olmuyor. 
Ancak ezilenler için durum farklı. 
Her konkordato bizler için “Vaay o 
da mı battı?” denecek düzeyde. Me-
sela Yörsan Gıda var yakın zamanda 
konkordato ilan edenler arasında. 
Yörsan’ı boykot süreçlerinden bili-
riz. 2007 yılının sonunda Balıkesir 
Susurluk’ta süt ve süt ürünleri üre-
ten Yörsan fabrikasında 400 işçiyi 
sendikalı olduğu için işten çıkaran 
Yörsan’a karşı işçiler büyük bir di-
reniş başlatmıştı. İşçilerin direnişi 
toplumsallaşmış, her kesimden in-
sanın dayanışmasıyla Yörsan’a kar-

şı bir boykot örgütlenmiş ve direniş 
kazanmıştı. Yine konkordato ilan 
eden şirketler arasında Yeşil Kundu-
ra, Beta Ayakkabı, Hotic gibi ayak-
kabı üreten şirketlerin yanı sıra 50 
yıllık ambalaj üreticisi Eminiş Am-
balaj,  inşaat sektöründe yarım asra 
yakın bir süredir faaliyet gösteren 
Ankara merkezli Aker İnşaat, Fikir-
tepe ve Kartal’da kentsel dönüşüm 
ihalesi alan Ceylan İnşaat ile bera-
ber 200’e yakın inşaat şirketi yer alı-
yor. Binlerce şirket konkordato ilan 
etmiş durumda. Sadece geçtiğimiz 
ekim ayında konkordato ilan ederek 
mahkemeye başvuran şirket sayısı-
nın yüze yakın olduğunu kaydeden 
araştırmalara göre, ağustos ayından 
bu yana konkordato başvuru sayısı 
3000 civarında. Yıl sonuna kadar ise 
konkordato ilan etmiş olan şirket sa-
yısının 10.000 civarında olması bek-
leniyor. 

İşçiler İşsiz Kalıyor
Konkordato ilan eden şirketlerde 

ezilenler açısından en önemli me-
sele, işçi alacaklarının ödenmeme-
si oluyor. Şirketler, bırakın işçilerin 
tazminatlarını, çıplak ücretlerini dahi 
ödemeden konkordato ilan ediyor. 

İşte Kriz: 6.000.000 İşsiz
Halil Çelik

halilcelik@meydangazetesi.org
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Şirket, işçiye iflası öne sürüp ödeme 
yapılamayacağını söyleyerek işçile-
rin alacaklarının üstüne yatıyor. İşçi 
hem alacaklarını alamamış hem de 
işsiz kalmış oluyor. Bu durum çoğu 
şirkette böyle yaşanıyor. İŞKUR ta-
rafından en son açıklanan Eylül 2018 
dönemi verileriyle, işsizliğin aldığı 
boyut gözler önüne serilmiş oluyor. 
Ağustos 2018’de 2 milyon 752 olan 
kayıtlı işsiz sayısı bir ayda 381 bin 
artarak Eylül 2018 döneminde 3 
milyon 133 bine ulaştı. Eylül 2017 
döneminde 2 milyon 575 bin olan 
kayıtlı işsiz sayısı, Eylül 2018’de 558 
bin artmış oldu.

Kayıtlı işçilerde bile göze çarpan 
bu yüksek oran, işsizliğin aldığı bo-
yutu gösteriyor. Yine TÜİK verilerine 
dayanarak yaptığı incelemede DİSK-
AR (DİSK - Araştırma Dairesi) geniş 
tanımlı işsizlik sayısı olarak gerçek 
işsiz sayısını 6.3 milyon olarak he-
sapladığını açıkladı.  

Kriz Ezilenlerin Yaşamına Mal 
Oldu

Yani 6 milyondan fazla insanın iş-
siz olduğu bir krizi yaşıyoruz. Dev-
letler için kriz bir ekonomi politikası 
veya politikasızlık anlamına gelirken 
ezilenler bunu yaşamın her anın-
da hissetmek zorunda kalıyor. İşsiz 
olmak sadece herhangi bir yerde 
çalışıp emeğini satamamak anlamı 
taşımıyor. İşsiz kalmanın tabi ki en 
başta ekonomik etkilerini yaşayan 
ezilenler, bu durumun bireysel psi-

kolojik etkileri ve toplumsal etkileri 
ile boğuşmak zorunda kalıyorlar. İş-
sizlik kadın, erkek, genç, tüm işçiler 
için yaşamın her alanında tek başla-
rına altından kalkılamayacak ağır bir 
yüke dönüşüyor. Yükü kaldıramayan 
binlerce ezilen sayısız sorunla boğu-
şuyor. 15 yıl boyunca inşaatlarda ça-
lışıp da işsiz kalan Sıtkı Aydoğmuş’un 
TBMM önünde bedenini ateşe ver-
mesi, üniversitenin coğrafya bölü-
münden mezun olup iş bulamayan 
İbrahim Yeşilbağ’ın işsizlik yüzünden 
intiharı,  İsmail Devrim’in  “Çocuğu-
ma okul pantolonu bile alamıyorsam 
yaşamamın ne anlamı var?” diyerek 
intihar etmesi ezilenlerin bu yükü 
kaldıramadığının en açık göstergele-
rindendir. İşsizliğin ezilenleri intihara 
kadar sürüklemesi her ne kadar ma-
nipüle edilerek yok sayılmak istense 
de son aylarda oldukça ciddi boyut 
almış durumdadır. Devletlerin siyasi 
veya ekonomik çıkarlarının çatışması 
sonucu yaşadığımız sürecin faturası-
nı ezilenler, işçi olsalar da işsiz olsa-
lar da kanlarıyla canlarıyla ödemek 
zorunda kalıyor. 

Devlet Krizi Atlatır
Ekonomik krizlerden kurtulmanın 

yollarını devletler iyi bilirler. Daha 
önce defalarca yaşamışlardır. Mesela 
2001’de “Kara Çarşamba” olarak bi-
linen ekonomik kriz, coğrafyamızda 
yaşanmış büyük krizlerden biridir. 
Şubat 2001’de hiç öngörülmedik bir 
şekilde ekonomik daralmalar yaşan-
mış, ihracat azalmış hatta tamamen 

bitme noktasına gelmişti. Hatta dö-
nemin başbakanı Bülent Ecevit, “Ül-
kede kriz var” açıklamasıyla döne-
min Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet 
Sezer ile MGK toplantısında gerginlik 
yaşamış ve TL dünya para piyasa-
sında resmen dibi görmüş, piyasa-
lar alt üst olmuştu. Çözüm olarak 
ne mi yapılmıştı? Devlet ekonomisi 
Kemal Derviş’e teslim edilmiş, o da 
devletin ekonomisini rayına sokmuş-
tu. Şu an devlet iktidarını ellerinde 
bulunduranların da yine bu 2001 
krizinin sonucunda ortaya çıkarak 
devlet iktidarını aldıkları düşünülür. 
Şu an yaşadığımız kriz, 2001 krizi 
gibi öngörülemez değildi elbette ve 
bu süreçte devletin yönetim biçimi 
de değişiklik gösterdi. Ancak yine de 
devlet iktidarını elinde bulunduranlar 
“kriz var” diyemediler diyemiyorlar. 
Bugün devletin yaşadığı ekonomik 
ve siyasi krizin Kemal Derviş'i ola-
rak McKinsey görülmüş ve şirketle 
anlaşmaya varılmışsa da hakkında 
çeşitli yorumlar yapılabilecek şekil-
de bu anlaşma bir anda bozulmuştu. 
Eskiyen “yeni ekonomik plan”ların 
yenilerini, onun da eskimesi duru-
munda ise yine yeniden yenilerini 
yapacaktır devlet yetkilileri!

Ezilenler Örgütlenmek 
Zorundadır

Devletin krize yaklaşımını değer-
lendirmek bir kenara, ezilenler için 
krizin devletsi denklemleri sohbet 
konusu olmaktan öteye gidebile-
cek bir nitelikte değildir. Bir kesim, 

devletin ve devletin başkanı Tayyip 
Erdoğan’ın sözüne bakarak ekono-
mik yaşamın gerçekliğine gözlerini 
kapatırken geriye kalanlar bu krize 
karşı koyamamanın çaresizliğini ya-
şamak zorunda kalıyorlar. Çaresizlik 
içerisindeki ezilenler bireysel kur-
tuluş yolları ile süreci kotarmanın 
derdiyle ve iş bulabilme umuduyla 
bir başka coğrafyada göçmen ol-
mayı kurtuluş olarak görebiliyor. 
Ezilenlerin işçi olarak çalıştıkları şir-
ketlerdeki pozisyonu; şirketi ayakta 
tutan, işlemesini sağlayan temel iş-
leri yapmasıdır. Bu işi yaparken de 
emeğinin ücreti patronun kıstasları 
ile belirlenir. Emeğini satan ve işsiz 
kalmadan önce toplumsal işleyiş-
te rolü bu şekilde belirlenmiş olan 
ezilenlerin, tekrar eski pozisyonunu 
kazanmak için ısrar etmesi elbette 
düşünülemez. Aslolan, öz örgütlü-
lükle bir araya gelişlerin birer umut 
ışığı olmasıdır. İşsiz kalan ezilenler 
için yaşam, gündelik market ih-
tiyaçlarını dahi karşılayamamaya 
evrilmiş durumdadır. Bu sebeple 
yaşamın gündelik işleyişine müda-
hil olabilecek bir örgütlülük şarttır. 
Kapitalizmin dayattığı üretim da-
ğıtım ve tüketim ağında bir gedik 
açmayı hedefleyen komün, kolektif 
ve kooperatifler ezilenlerin yaşamı-
nın paylaşma ve dayanışma teme-
linde dönüşümünde önemli rollere 
sahiptir. Krizin yaşamsal etkilerine 
karşı, bireysel kaçış/kurtulma stra-
tejilerinden ziyade bir araya gelerek 
böylesi kolektif örgütlenmelerdir ih-
tiyacımız olan.

KAYITLI İŞSİZ(TOPLAM) KAYITLI KADIN İŞSİZ KAYITLI ERKEK İŞSİZ

EYLÜL 2017 2.674.775 1.251.717 1.323.058

EYLÜL 2018 3.133.169 1.622.926 1.510.243

ARTIŞ (YILLIK) 558.394 371.209 187.185

İŞKUR KAYITLI İŞSİZ SAYILARI (EYLÜL 2017 - 2018) (Bin)

Kaynak: İŞKUR Eylül 2018 Bülteni

İŞSİZLİK TÜRÜ HAZİRAN 2018 TEMMUZ 2018 FARK

DAR TANIMLI İŞSİZLER 3.315 3.531 216

ÜMİTSİZ İŞSİZLER 484 523 39

İŞ ARAMAYIP ÇALIŞMAYA HAZIR OLANLAR 1.659 1.742 89

ZAMANA BAĞLI EKSİK İSTİHDAM 352 351 -1

MEVSİMLİK ÇALIŞANLAR 142 6.310 21

TOPLAM 5.952 6.310 358

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK (Bin)

Kaynak: TÜİK Haziran ve Temmuz 2018 İşgücü Araştırmasından yararlanılarak DİSK-AR tarafından hazırlandı.
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Yaşadığımız coğrafyada son süreçte başka bir rep-

lik var hafızalarımıza kazınan: “Kriz yok, biz-
de kriz mriz yok, kriz yok Berat…” Erdoğan’ın sık 
sık tekrarladığı bu repliğe rağmen zam üstüne 
zam, her şeye zam derken enflasyon tavan yap-
tı. AKP döneminde Aralık 2003’te açıklanan 
%25,3’lük enflasyondan sonraki en yüksek 
enflasyon oranı, 2018’in eylül ayında %24,52 
olarak açıklandı. Ekonomide hızla durgunluk 
sürecine giren Türkiye’de kriz olmadığına ar-
tık “çocuklar bile” inanmaz hale gelince, yok 
sayılsa da var olan krizden kurtulmanın yolları 
aranmaya başlandı.

Yıllardır kendilerinden önce %130 olan enf-
lasyonu tek haneye düşürmekle övünenler 
enflasyonu düşük, ekonomik gi-
dişatı olumlu göstermek için 
TÜİK’in (Türkiye İstatis-
tik Kurumu) hesap-
lama yöntemlerini 
revizyon adı altın-
da değiştirmiş ol-
malarına rağmen 
açıklanan ra-
kamlardan hoş-
nut değildi. 15 
yılın rekorunu 
kıran Eylül ayı 
enflasyonunun 
ekim başında 
a ç ı k l a n m a -
sından he-
men sonra, 
TÜİK’in baş-
kan yardımcı-
sı Enver Taştı 
g ö r e v i n d e n 
alındı, yerine 
Hazine ve Ma-
liye Bakanı Be-
rat Albayrak’ın 
Enerji Bakanlığı 
döneminde bir-
likte çalıştığı 
Yinal Yağan ge-
tirildi. Enflas-
yonu, işsizliği 
ve yoksulluğu 
düşüremeyen-
ler, TÜİK’in enf-
lasyon rakam-
larını açıklayan 
biriminin başkan 
yardımcısını “indir-
di”. Ancak bu yeterli 
bir indirim değildi.

Ve Berat Çıktı Ringe

Berat Albayrak, merakla bek-
lenen “Enflasyonla Topyekün Mücadele 
Programı”nı 9 Ekim’de açıkladı. Eko-
nomi çevrelerinin bu programdan 
beklentisi yüksekti. Bu programda 
vergilerle ilgili düzenlemeler, ana 
maliyet girdisini oluşturan dövize 

dair stratejiler, üretimi artırmaya dönük tedbirler, konkordato 
furyasını durdurmaya yönelik önlemler vardı. Ama bekle-

nenler olmadı.

2018 sonuna kadar elektriğe ve doğalgaza zam 
yapılmayacağını, kredi faizlerinde %10 indirim uy-
gulanacağını müjdeleyen ve “mücadeleye katılan” 
şirketlerin iki ay süreyle asgari yüzde 10 indirim 
yapacaklarını belirten Albayrak, “Bugün burada 
büyük bir katılımla başlatacağımız bu topyekün 
mücadeleye katılacak tüm firmalarımız, belirle-
nen logo ile birlikte asgari yüzde 10 kampanyasını 
uygulayacaklarını taahhüt ettiler” dedi. Enflasyon 
canavarı bu maçta açıklanan taktikle yenilecekti, 

bekledikleri indirim buydu.

Enflasyonu düşürme maçının en şaibeli kısmı, açık-
lanan programda öngörülen “kredi faizlerinde yüzde 10 

indirim uygulaması”nın nasıl gerçekleştirileceğiydi. Belli 
ki bankalar bir süreliğine karlarının ufak bir kısmından vaz-

geçecekler ama bunu hangi yöntemle yapacakları 
tamamen belirsiz.

Maçlar İçin Bahisler 
Açıldı

Kimi ekonomist-
ler bu kampanyayla 
ekim enflasyonunun 
gerçekten negatif 
geleceğini, bu yılın 
ise böylece %20 
oranında enflas-
yonla bağlanaca-
ğını iddia ediyorlar. 
ÜFE %45’e, TÜFE 
%24’e dayanmış-
ken, neye dayana-
rak 50 üründe %10 
indirimle bunun 
gerçekleşebileceği 
iddiasında bulun-
dukları bir merak 
konusuyken bu 
iddialar, aymazlık-
tan ziyade sahibi-
nin sesi olmanın 
getirisidir. Çünkü 
Albayrak’ın indi-
rim çağrısı yaptı-
ğı ürünlerin çoğu, 
TÜİK’in enflasyon 
hesabında kullan-
dığı sepetteki ürün-

lerdir.

Kimi ekonomistlerin 
“üstü örtük fiyat kontrolü-

ne geçiş” olarak değerlendirdiği 
program, Türkiye ekonomisini 

dışa açık bir ekonomi olmaktan 
uzaklaştıran bir adım olarak algı-

landı. Bugün indirim yapan şir-
ketlerin iki ay sonra halktan 
bunun acısını çıkaracağı 
da açıkken enflasyonun 
-kısa süreliğine düşürülse 

Enflasyon Krizinde Kaçıncı Raund

Rocky filmlerinde önce Apollo Creed’in antrenörü olarak karşımıza çıkan, 
üçüncü filmin ardından ise Rocky Balboa’nın antrenörü olan Duke Evers’ın 
dördüncü filmdeki “Acı yok” repliği hepimizin hafızasına kazınmıştır. Rocky ringe 
çıktığında defalarca tekrarlar Duke: “Acı yok, acı yok, acı yok Rocky…”

Mercan Doğan
mdogan@meydangazetesi.org
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de- yeni yılla birlikte yeniden yükse-
leceği ve bu yükselişin uzun süreceği 
bildiriliyor.

Esnafa “Knock Down”*

Enflasyonla Topyekün Mücadele 
Programı, şirketlerin nakit akışını bir 
ölçüde rahatlatıp likidite krizine de 
engel olma çabası sayılabilir. Başta 
gıda olmak üzere temel ihtiyaçlara 
da gelen yüksek zamların ardından 
bu programla pazarcı ve diğer es-
naflara zabıtalar yollanıyor. Zabıta-
lar bakkal, market, pazar gezip fiyat 
denetimi yapıyor, zam yapana ceza 
kesiyor, zam yapmayanı indirime 
“teşvik” adı altında zorluyor.

En çok zam yapan ve en zengin 
olan patronlar enflasyonla mücadele 
toplantılarında boy gösterip %10 in-
dirim şovunun ardından Albayrak’la 
pozlar verirken esnaf -zamların so-
rumlusu sadece esnafmış gibi- gün-
den güne zora giriyor. Daha çok 
zabıta, zamları şikayet etmek için 
yeni telefon hatları, haftalık pazar 
ve market denetimleri… Esnafın al-
dığı bu darbeden sonra ayağa kalkıp 
kalkamayacağını ise yeni yılda göre-
ceğiz.

İşçi ve Memurlara İlk Raundda 
“Knock Out”**

Son iki ayda yapılan ve oranları 
%100’e varan zamların ardından iki 
ay sürecek %10’luk indirimle enf-
lasyonu düşürme kampanyasının 
örtük bir hedefi de var. Yıl sonuna 
kadar enflasyon düşük gösterilecek 
ki maaş zamlarına, yeniden değerle-
me oranlarına ve alım garantili işlere 
fazla artış gelmesin. 

İşçi ve memurların yeni yıldaki 
maaş zamlarının açıklanmasının ar-
dından iki aylık indirim süresi sona 
erecek ve indirimli fiyatlar sebebiy-
le maaşlarına cüzi miktarlarda zam 
alanlar, yeniden zamlanan ürünleri 
satın alabilmek için iyice darboğaza 
girecek. Her bir işçi ya da memur öze-
linde değerlendirildiğinde rakamlar 
cüzi görünse de maaşla çalışan her-
kesten elde edilecek kar göz önünde 
bulundurulduğunda, devletin küçük 
hesaplar peşinde olmadığı ortaya çı-
kıyor. Yeni yılla birlikte yoksullar daha 
da yoksullaşacak; ilk raundda nakavt!

Yoksulsan Maçta “Sakatlana-
cağına Öl!” Çünkü Sağlık Gider-
lerini SGK Karşılamayabilir

Enflasyonla Mücadele 
Programı’ndan hemen önce Yeni 
Ekonomi Programı’nda (YEP) kemer 
sıkma bedelinin altıda birinin sosyal 
güvenlik alanından yapılacağı açık-
lanmıştı; 2019’daki 60 milyar liralık 
kemer sıkma kalemlerinin 10,1 mil-
yar lirasına tekabül eden bu oranla 
birlikte emekli maaşında düşme, 
sağlık ve ilaç yardımında kısıtlama 
gündemleşmişti.

Sağlıkta sıkılan kemer, elbette 
SGK’yı da güvenli/etkin olan uygu-
lama ve tıbbi malzeme yerine, ucuz 
ve kârlı olana itecektir. Bunun yanı 
sıra Genel Sağlık Sigortası olanların 
bile sağlık hizmeti alabilmek için ta-
mamlayıcı ve destekleyici sağlık si-
gortası için ek prim ödemesi, katılım 
payı ve ilave ücretlerin artırılması, 
yani sağlığın halk için pahalılaşması 
konuşulanlar arasında. Birçok ilacın 
ödeme kapsamından çıkarılması, 
özellikle ithal edilen ve yaşamsal 

öneme sahip ilaçlara ulaşılamaması 
kapıdaki sorunlardan. Halihazırda 
sağlık alanındaki “tasarruflar” kap-
samında doktorlara “hayati olmayan 
ameliyatların ertelenmesi” bildirim-
leri gönderilmeye başlandı bile.

Enflasyonla alım gücü eriyen, ek-
meği küçülen ve genellikle yetersiz 
beslenmek zorunda kalan yoksul-
ların bu maçlarda sakatlanma riski 
oldukça artmıştı. Kemer sıkma poli-
tikalarının 2019 yılının başlamasıyla 
birlikte dayatacağı ise sakatlanmak 
yerine ölmek; çünkü sakatlananın 
sağlık giderlerini SGK karşılamaya-
bilir. 

Albayrak ve tüm devlet erkanı-
nın maçlardan önce doping aldığı 
ve maçlarda faul üstüne faul yap-
tığı da, bütün yaptıklarına rağmen 
diskalifiye olmayacağı da ortada. 
Ekonomik gidişatın da ezilenlerin 
durumunun da olumlu bir yanı yok. 
Ancak yine de umutsuzluğa kapıl-
mamak gerek. Bütün bunlardan 
kurtulmak aşağıdan yukarıya doğru 
güçlü bir aparkata*** bakar. Aşa-
ğıdakilerin yukarıdakilere savurdu-
ğu güçlü bir aparkata. Enflasyon 
düşürme müsabakaları da indirim 
maçları da ancak o zaman sona 
erecek.

*Knock Down: Yumruk ya da 
yumruk kombinasyonlarıyla yere 
inen rakibin hakemin 8’e kadar say-
masıyla ayağa kalkıp maça devam 
etmesidir.

**Knock Out (Nakavt): Bir 
boksörün aldığı darbelerden sonra 
yere düşmesi ve hakemin 10 saniye 
saymasına rağmen ayağa kalkama-
ması durumunda yenilmiş ilan edil-
mesidir.

***Aparkat: Özellikle rakibin 
hücumda olduğu sırada uygulanan 
aşağıdan yukarı doğru vuruş şekli-
dir.

Türkiye Ekonomisine 
Doping Üstüne Doping

Dünya Bankası Grubu ku-
ruluşu IFC, 2018 mali yılına 
ilişkin verileri yayınladı. Bu 
verilere göre en fazla ya-
tırımını (1.1 milyar dolar) 
Türkiye’ye yapmıştı. IFC ayrı-
ca Türkiye’de 938 milyon do-
lar tutarında kısa vadeli tica-
ret finansmanı temin etmişti. 
Bu en çok övünülen doping-
lerdendi. 

ABD ile rahip Brunson krizi 
ve diğer problemler netice-
sinde başlayan maçta ise yine 
çeşitli dopingler aldı Türkiye 
ekonomisi. Avrupa ile Türkiye 
arasında göçmen krizinden 
ekonomik işbirliğine kadar 
birçok anlaşma olduğu için 
Avrupa’daki bazı devletlerin 
yanı sıra Türkiye’yi ABD kar-
şısında müttefik gören kimi 
Ortadoğu devletlerinden de 
destek dopingleri yağdı.

Türkiye’nin kendi ekonomi-
sine yaptığı dopinglerin başını 
ise açıklanan Yeni Ekonomi 
Programı ile ihracat dopingi, 
Enflasyonla Mücadele Prog-
ramı ile piyasaya KDV iadesi 
dopingi çekiyordu.
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Geçtiğimiz haftalarda Hazine ve 
Maliye Bakanı Berat Albayrak, 

uzun zamandan beri  çok tartışılan ve 
konuşulan aracılar ve komisyoncu-
larla ilgili beklenmedik bir çıkış yaptı. 
Albayrak “yeni hal yasası” adı altında 
aracılar ile komisyoncuların sayısının 
azaltılacağını, ürünlerin makul bir fi-
yata çekileceğini, ürünlerin kaliteleri-
nin arttırılacağını açıkladı.

Bu açıklamanın iki nedeni olabilir. 
Birincisi yine bir seçim öncesinde tabi 
ekonomik krizin çok da uzak olmadı-
ğı bu dönemde böyle açıklamalarda 
bulunarak insanların içine su serp-

mektir. Bir diğeri de, üretici tüketici 
arasındaki komisyoncu zincirini kimi 
büyük şirketlere devrederek şeffaflık 
söylemi altında kapitalistlere peşkeş 
çekmektir.

Peki, üreticiden çıkıp tüketiciye 
ulaşana dek ürünlerdeki fiyatların 
dengesizliği bu kadar aşikarken, ya-
pılması düşünülen bu müdahaleler 
var olan gerçekliği değiştirebilir mi? 
Arada kapitalistler ve devlet oldukça, 
elbette hayır!

Pazara, markete ya da manava 
gittiğimizde meyve sebzelerin üzerin-

de yazan fiyatlar adeta cep yakıyor. 
Fakat öte yandan bu meyve ve seb-
zeleri üretenler hiçbir şey kazanama-
dıklarını söylüyor. Peki sizce bunda 
bir çelişki yok mu? Üretim maliyetleri 
ortada, satış fiyatları ortada. Bu du-
rumda üreticinin kazanması hatta ve 
hatta zengin olması gerekmiyor mu? 
Fakat kazın ayağı öyle değil. 

Burada gözden kaçan önemli bir 
faktör var. Hatta bir değil, birden 
çok fazla faktör var. İşte o faktörler 
dediğimiz şey, aracılar ya da komis-
yonculardır. İşte bu aracılar, hem tü-
keticinin çok daha ucuza alabileceği 

gıdalara astronomik rakamlar öden-
mesine hem de üreticinin “yeter artık 
bu sene de mahsul elimizde kaldı.” 
diyerek tonlarca meyve ve sebzeyi 
kamyonlarla sokağa dökmesine se-
bep oluyor. 

Elimizdeki tabloya baktığımızda 
ortada zarar eden iki tarafın olduğu 
çok açık. İşte iki tarafın zararını top-
ladığımız zaman ortaya çıkan rakam 
ise aracıların karını gösteriyor. Peki 
kim bu aracılar? Neden bir ürün tar-
ladan markete gelene kadar bu denli 
zamlanıyor? Bu süreç nasıl gelişiyor? 
Şimdi bu süreçlere şöyle bir bakalım. 

ÜRETİCİ

TACİR

1. BÖLGE'DEKİ
KOMİSYONCU

NAKLİYAT

SEVKİYATÇI

MARKET

2. BÖLGE'DEKİ
KOMİSYONCU

TÜKETİCİ

ÜRÜNLER ÜRETİCİ HAL PAZAR MARKET HAL/ÜRETİCİ PAZAR/ÜRETİCİ MARKET/ÜRETİCİ

Kilogram 
Fiyatı

Kilogram 
Fiyatı

Kilogram 
Fiyatı

Kilogram 
Fiyatı

Fiyat Farkı
(%)

Fiyat Farkı
(%)

Fiyat Farkı
(%)

ELMA 1,31 3,06 3,33 5,21 133,59 154,45 297,91

NOHUT 2,94 5,00 9,86 11,02 70,07 235,46 274,72

DOMATES 1,58 2,10 2,83 4,08 32,63 78,95 157,51

PATATES 1,28 1,73 2,42 3,03 35,69 89,54 137,56

KIRMIZI MERCİMEK 1,89 3,20 6,86 6,97 69,31 263,10 268,93

ÜRETiCiDEN TÜKETiCiYE
ARAClLARlN SÖMÜRÜSÜ

Nergis Şen
nergissen@meydangazetesi.org

TZOB’un Temmuz ayına ait üretici-tüketici fiyat raporu



9 9Üretici ve Tüketici Arasındaki Zincirler
Çiftçiler farklı üretim şekilleriyle ürünlerini 

üretirken bizler bu üretim koşullarının bilgisine 
ulaşamadan neyin tam olarak nereden geldiği-
ni, nasıl üretildiğini bilmeden bu ürünleri alıyo-
ruz ve tüketiyoruz. Soframıza gelmeden önce 
tarladan çıkan bir meyve veya sebze -üretici 
ve tüketiciyi dışarıda bırakırsak- en az altı tane 
aracının elinden geçiyor. İsterseniz bu aracı zin-
cirine sırasıyla bir bakalım. Meyve veya sebze 
üreticiden çıktıktan sonra; ilk olarak tüccar ta-
rafından alınıyor. İkinci adımda komisyoncuya 
ulaştırılıyor. Komisyoncu elindeki ürünü üçüncü 
aracı olan sevkiyatçıya veriyor. Sevkiyatçı zinci-
rin dördüncü halkası olan nakliyeciye, nakliyeci 
beşinci aracı olan ikinci komisyoncuya ve ikinci 
komisyoncu ise altıncı ve son aracılar olan pa-
zarlara veya marketlere veriyor.

Bu zincirin her halkasında ürüne, herkes ken-
di karını ekliyor. Bir de üstüne devletin vergi-
lerini koyduğunuzda, her seferinde ürünün fi-
yatının üzerine yüzde hesaplamaları ekleniyor. 
Biraz bunları detaylandırdığımızda da komis-
yoncu haliyle -biraz kar edebileyim düşüncesiy-
le- bir miktar eklemelerle fiyatı arttırıyor. Her 
halci aldığı fiyatın üzerine komisyon bedeli ola-
rak; kendi komisyon bedelinden devlete ödediği 
%18 oranındaki vergiyi de düşünerek hemen 
hemen %8 oranında ekleme yapıyor. Sevkiyat-
çı; halden aldığı ürünü diğer şehirlerdeki hal-
lere sattıran kişi. Sevkiyatçı ürüne bir miktar 
komisyon ekleyerek başka hallere ulaştırmak 
için ürünü nakliyecilere veriyor. Ellerine geçen 
üründe nakliyeciler, kendi kazançları için de bir 
miktar fiyat arttırma yapıyor. Burada da ürün 
fiyatına yine ekleme yapmaya sebep olacak 
nakliyat bedeli altında %18 denk gelen bir vergi 
ve mazot parası karşımıza çıkıyor. Ayrıca bir de 
bu durumların hepsine stopaj ekleniyor. Bu da 
üreticinin tescilli ürünü üzerinden %2’lik oranın-
da kesilen gelir vergisidir. Eğer ürün tescil etti-
rilmezse bu oran %4’e çıkmaktadır. Bu şekilde 
ürünün bir bölgeden başka bir bölgeye gelene 
kadar çok fazla halkalara uğramasıyla, üst üste 
gelen vergi, komisyon ve masraflarla fiyatların 
sürekli arttığını görüyoruz. 

Peki Üreticinin Kazancı Ne?
Üretici elindeki ürününü kendi yaşamını de-

vam ettirebilmek için satışa sunuyor. Tüccarlar 
üreticiden var olan ürünü alıyor. Tüccar %2 gelir 
vergisi stopajını ve %1 bağ-kur kesintisini yap-
tıktan sonra kalan tutarı üreticiye ödüyor. Haliy-
le üreticinin de aslında bir şey kazanamadığını 
görmüş oluyoruz.

TZOB (Türkiye Ziraat Odaları Birliği)’nin bu 
sene temmuz ayında açıkladığı üretici-market 
fiyatlarında kirazın üreticiden 2 liradan çıkış 
yaptığını görüyoruz. Kiraz hale geldiğinde 3,33 
lira oluyor. Pazarda karşımıza 3,88 liradan çı-
kan kiraz markette ise 6,48 lira oluyor. Tüm 
bu aşamaların sonunda, üretilen meyve veya 
sebzelerin marketlerdeki fiyatlarından %45’inin 
aracıların payına ve %11’inin vergilere gittiğini 
öğrenince fiyatların nasıl pahalı olduğunu görü-
yoruz.

Hal böyle olunca da elimizde bir kilo olan do-
matesin üçte birini devlet, üçte birini ise ara-
cılar alıyor. Ee geri kalan kısmı ise biz şehirde 
domates bekleyenlerle üretici paylaşmış oluyor. 
Aslında bu, şu anlama geliyor: Akşam kurduğu-
muz sofraya tam oturmak üzereyken ve sofrada 
leziz bir menemen bizi beklerken ansızın kapı 
çalıyor. Kapıyı açıyorsunuz, bir bakıyorsunuz ki, 
karşınızda iki kişi… Biri devlet diğeri aracı. “Ooo 
biz de çok acıkmıştık.” diye teklifsizce kapıdan 
içeri giriveriyorlar. Sen masaya oturmaya fırsat 
bulamadan ekmeği banıp banıp menemenin ço-
ğunu bitiriyorlar. Onlar evden ayrılırken sofrada 
kırıntılarla, sen ve kapıda bekleyen üretici hü-
zünlü ve aç bir geceye buruk bir merhaba di-
yorsunuz.

Ürünün her halkasındaki kişiler bu durumun 
çok normal olduğunu, kendilerinin zaten çok az 
kazandığını söyleseler de bizlerin cebinden çı-
kan tutarın kat kat arttığının, üreticinin ise bir 
şey kazanamadığı gerçekliğinin üstünü hiçbir 
şey örtmüyor.

Aslında Biz Ne Yiyoruz?
“Çiftçinin farklı üretim şekilleri” diyerek yazı-

ya başlamıştım. Şimdi bu üretim şekillerini ve 
aslında bu kadar pahalı ne yediğimize bakalım. 
Yaşadığımız topraklarda çiftçiler genellikle iki 
farklı şekilde üretim yapmaktadırlar; modern 
tarım ve geleneksel tarım. Modern tarım; ya-
pay gübrelerin, ilaçların, makinaların kullanıldı-
ğı ve genetiğiyle oynanmış yada hibrit (melez) 
tohumlarla üretimin yapıldığı tarım yöntemidir. 
Geleneksel tarım ise bunların (gübre, ilaçlama, 
makina vs.) çok az kullanıldığı ya da hiç kulla-
nılmadığı ve genellikle “atalık tohumlar”ın kulla-
nıldığı bir tarım yöntemidir.  

Tüccarlar genellikle ürünü ucuza alabilmek 
adına modern tarım yöntemiyle elde edilmiş 
ürünleri tercih etmektedirler. Fakat bu ürünlerin 
pahalı olmasının yanında besin değeri açısından 
da hiçbir değeri bulunmamaktadır.

Geleneksel tarımın ise aşamaları hem emek 
hem de maliyet olarak daha fazla olduğundan 
tüccarlar bu yöntemle üretilen ürünleri, satabil-
meleri pek mümkün olmadığından tercih etmi-
yorlar. Tabi bu arada geleneksel tarım yöntemi 
de adına “organik, ekolojik, doğal” denilerek 
kendi piyasasını yaratmış bulunmakta. Ekolo-
jik pazarlarda veya marketlerin organik reyon-
larından bu ürünlere ulaşmak artık çok kolay. 
Ancak günümüzde bizler modern tarım yönte-
miyle üretilmiş ürünleri zaten yüksek rakamlara 
alırken geleneksel tarım yöntemiyle üretilmiş 
ürünleri bu ekolojik pazarlarda veya organik 
reyonlarından çok daha fahiş fiyatlara alıyoruz. 

Hem Sağlıklı Hem Ucuz Gıda Mümkün Mü?
Bu sorunun cevabı ise elbette mümkün ol-

malıdır. Çünkü bunu mümkün kılmak isteyen 
birçok üretici ve birçok tüketici var. Aracıları 
ortadan kaldırarak geleneksel tarım yöntemini 
benimseyen üreticilerin ürünlerini ise, bu ürün-
leri karşılıksız bir şekilde tüketiciyle buluşturan 
kolektifler, gıda toplulukları ve kooperatiflerde 
bulabiliriz. Üstelik herhangi bir aracının olmadı-
ğı doğrudan üreticinin ve tüketicinin arasındaki 
ilişkisi üzerine kurulu bu sistematikte “yedikle-
rimiz gerçekten ne” sorusunun cevabı “temiz, 
sağlıklı ve güvenilir” olacaktır. Bahsettiğim bu 
sistematiği benimsemeyen üretici ya da tüke-
tici köylü ya da kentli kurnazları da yok değil. 
Ancak bırakalım onlar kendi kurnazlıklarının 
peşinde birbirlerini yesinler. Ben samimiyeti ve 
doğruluğu benimseyenlerden bahsediyorum. 

Bu tarz bir kolektif, gıda topluluğu yada ko-
operatifin amacı; geleneksel tarım yöntemiyle 
üretilen meyve ve sebzenin, üreticiden doğ-
rudan, hiçbir kar amacı gütmeden tüketiciye 
ulaştırmaktır. Ürünün üretiminden, dağıtımına 
ve tüketimine kadar gerçekleşen sürecin ta-
mamında üretici ve tüketici başta olmak üzere 
tüm ilgili kesimlerin sözünü söyleyebileceği ve 
inisiyatif olabileceği yolları geliştirmektir. Tüke-
tici istediği zaman üretim alanlarını ziyaret ede-
bilir hatta üretimin bir parçası olabilir. Bu tarz 
bir sistematikte daha fazla üreticiyle tanışarak, 
yeni bileşenleri ile beraber var olan ihtiyaçların 
doğrultusunda üretimin ne kadar gerçekleşebi-
leceğini zamanla üretici ve tüketici birlikte karar 
verebilirler. Bu şekilde, aracılar vasıtasıyla aldı-
ğımız güvensiz ürünlerin yerine hem üreticisi-
ni tanıdığımız hem üretim koşullarını bildiğimiz 
hem de daha da ucuza aldığımız güvenilir gıda-
ya ulaşmak mümkün hale gelmektedir.

Nice aracısız yaşama, nice güvenilir ürünlere, 
nice kolektif ve kooperatiflere...

Etimolojisi

Organik kabaca organ ile alakalı, işleyen 
bir bütünün bir parçasıyla alakalı anlamına 
gelmektedir. Organik kelimesinin kökeninde 
işleyen bir bütünün bir parçasını ifade etmek 
için kullanılan “organ” vardır. Yani organik 
derken bütünü ifade eden tüm bileşenlerin 
arasındaki  ilişki ile ilgili olan kastedilir. Ana-
tomik bir kelime olmanın ötesinde toplumsal 
bir kelimedir, İngilizce’deki “organise” keli-
mesi Türkçe’de örgütlenmek, “organisation” 
ise örgüt manasına gelir.

Kavram ilk defa 1500’lü yıllarda kullanıl-
mış olup Latince “organicus”, Grekçe “or-
ganikos” kelimelerinden gelir. 1940’lı yıllara 
gelindiğinde kavram artık “gübre ve ilaç kul-
lanılmayan tarım”ı ifade etmek için kullanıl-
maya başlar.

Tarımda Kullanımı

Özellikle sanayi devrimi sonrasında kapi-
talizmin yarattığı kirlilik tüm yaşamı tehdit 
etmeye başlamıştır. Bu kirlilik bir yandan 
canlıları doğrudan etkilerken diğer yandan 
bu canlıların besin kaynaklarını zehirliyordur. 
Aynı zamanda bilim ve teknolojideki kimi ge-
lişmeler tarıma da sirayet ediyor, verimliliği 
arttırmak için kimyasal gübreler ve ilaçların 
kullanımı günbegün artıyordur.

1920’li yıllarda Avrupa ve Amerika’da en-
düstrileşmiş tarıma karşı bir hareket olarak 
başlayan organik tarımda kimyasal gübre ve 
zirai ilaçlar kullanılmadığı gibi bitki olabildi-
ğince kendi koşullarında tutulur, bitkinin do-
ğal bir süreçte gelişmesi sağlanır.

Özellikle son yıllarda organik tarım ve 
organik kelimesi de kapitalizm tarafından 
oldukça sulandırılımıştır. Endüstriyel tarım 
yöntemleriyle üretilmiş gıdaların adeta birer 
zehir olduğu gerçeği ayyuka çıkmışken ser-
tifikası devlet tarafından verilen organik eti-
ketli gıdalar astronomik rakamlara satılmaya 
başlanmıştır.

Oysa ki organik tarım insanlığın binlerce 
yıldan beri uygulayageldiği geleneksel tarım 
yöntemlerinin bir birleşimi ve adından da an-
laşılacağı üzere bir olmanın, beraber olma-
nın, beraberce hareket etmenin pratiğe dö-
külmüş şeklidir.

Meydan gazetesinin bu sayısıyla beraber 
ekoloji sayfalarında yeni bir bölüm başlatı-
yoruz. Bu bölümde ekoloji, alternatif tarım 
yöntemleri, kolektif ve kooperatiflerle ilgili 
bir kavramı ele alıp kendi perspektifimiz doğ-
rultusunda tanımlayacağız.

ORGANiK
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Devletli siyasetin gündemini bir kez daha “Devlet” 

belirledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 
geçtiğimiz haftalardaki bir grup toplantısında söyledi-
ği, “yerel seçimlerde ittifak yapma niyetinde değiliz” 
sözleri yerel seçimlerin birincil gündem olmasının önü-
nü açtı. 

Tartışmalı bir sürecin kapısını da aralayan Bahçeli’nin 
bu sözleri, kimi muhalif kesimler için ise “ittifakın bo-
zuluyor olduğu” ve böylece “yerel seçimlerde iktidara 
alan kaybettirebilireceği” algısı yönünde (maalesef) bir 
beklenti yarattı. Bunun karşısında ittifakın bozulmadı-
ğını, her iki partinin de kendi potansiyel oylarını tekrar 
toplayabilmesi için, yaşanan olayların danışıklı dövüş 
olduğunu da konuşanlar var. Danışıklı dövüş veya de-
ğil, yerel seçimlerde ittifakın olmaması, MHP’nin AKP 
ile kurduğu ittifak üzerinden milliyetçi kesimlerin ilgisi-
ni çeken (son dönemde istifaların ve MHP’ye geçişlerin 
yaşandığı) İyi Parti’nin altını boşaltabilecek bir durum. 

MHP’nin yerel seçimlere yönelik tavrının netleşme-
sinden önce, geçtiğimiz ay, İstanbul’da aday çıkarma-
yacağını açıklamasının ardından AKP’lilerin “herhangi 
bir yerde bizim aday çıkarmamamız gibi bir durum söz 
konusu olamaz” açıklaması, MHP’de “küçümseniyo-
ruz” algısına yol açmış ve rahatsızlık yaratmıştı. Ayrıca 
MHP’nin çok sayıda faşist çetecinin de hapisten çıkarıl-
ması için istediği, yaklaşık 63 bin kişinin yararlanabile-
ceği af teklifi ise, AKP ile kurduğu Cumhur İttifakı’nın 
önemli iç tartışmalarından ilkini oluşturmuştu. Tartış-
ma uzun bir zamana yayılmış ve sonunda karşılıklı sert 
sözlere evrilmişti. Bir de daha af teklifi tartışmaları 
devam ediyorken bu kez “öğrenci andı” ve Türkçülük 
yapmak üzerinden bir tartışma yaşandı. İşte tüm bu 
olaylar ve gerginlikler de (eğer danışıklı dövüş yoksa) 
yerel seçimlerde partilerin birlikte hareket etmesinin 
önündeki görülen engeller.

İttifak bozulsun ya da bozulmasın Devlet Bahçeli’nin 
startını verdiği seçim süreci, Melih Gökçek’in MHP’nin 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adayı ola-
cağı ve AKP’nin karşısında CHP’nin ve HDP’nin ortak 
bir adayla, örneğin son dönemde adı sıkça gündeme 
gelen Celal Doğan üzerinden İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığı adaylığı için ittifak yapacağı söylenti-
leriyle birlikte başlamış oldu. 

Ayrıca geçen ay Tayyip Erdoğan’ın Kürdistan’daki 
belediyelere "gerekirse tekrar kayyum atanabileceği" 
yönündeki tehdidi ve yüzlerce muhtarın da görevden 
alınabileceğini açıklaması, özellikle yerel seçimlere 
dair umutları bulunanlara hatırlatılması gereken nok-
talardan bir kaçı.

Hangi seçim olursa olsun, neyi seçersek seçelim bu 
siyasi sürecin kurucusunun ve sürdürücüsünün siyasi 
iktidarlar olduğunu da unutmamak gerek. Bunu da ha-
tırlayarak daha şimdiden, yani seçimlere 5 ay varken, 
toplumsal muhalefet seçimlere yüzünü dönmeden ve 
yeni bir tuzağın içerisine çekilmeden toplumsal so-
runların ve ekonomik krizin çözümüne odaklanmanın 
daha ivedi olduğunu anlamak ve bunu her ortamda 
vurgulamak gerekmektedir.

AKPMHPCHPHDP...

İttifaklar

İlyas Seyrek
ilyasseyrek@meydangazetesi.org

Amerika Birleşik Devletleri’nde 6 Kasım’daki ara seçimlerde senatonun üçte biri, 
temsilciler meclisinin ise tamamı değişecek. İki kanatta da Trump’ın partisi olan 

Cumhuriyetçiler çoğunluğa sahip olsa da, senatoda Demokratlara karşı bu oran yüzde 
51’e 49 gibi kritik bir durumda. Bu yüzden ara seçimlerle ilgili birçok senaryo konuşul-
makta. Değişim ne getirebilir?

Senatoda çoğunluğun Cumhuriyetçilerden Demokratlara geçmesi demek Trump’ın 
yüksek devlet görevlileri ve federal yargıçlar gibi çok kritik öneme sahip atamaları istedi-
ği gibi yapamaması anlamına geliyor. Temsilciler Meclisi ise kanun yapma süreçlerindeki 
rolüyle daha çok ön plana çıkarken en çok gündeme gelen bir diğer özelliği Başkanın 
azline giden yolu açabilmesi. Başkan hakkında bir yargılamaya yol açacak suçlamaları 
yapmak yalnız Temsilciler Meclisi’nin yetkisinde. ABD tarihinde bir Başkanın azledildiği 
hiç görülmese de Başkan seçildiği günden beri bu ihtimal, Trump’ın başında demoklesin 
kılıcı gibi sallanıyor.

Ve 2020 Başkanlık Seçimleri yaklaşıyor. Ara seçimlerin sonuçlarının başkanlık seçimini 
doğrudan etkilemesi ihtimali oldukça yüksek. Bu nedenle Trump’ın yönetimine nefret 
kusanlar için ara seçimler oldukça önemli. Trump da bunun bilincinde olduğu için iç po-
litikaya yönelik olarak çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu çalışmalarda da TC Devleti başrolü 
oynadı ve bu nedenle ara seçimlere kadar ismi bir süre daha geçecek.

Uzun süre gündemi meşgul eden ve serbest bırakılması için ABD’nin TC Devleti’ne ve 
İçişleri ile Adalet Bakanı’na yaptırımlar uyguladığı Andrew Brunson’dan bahsediyoruz. 
Yani Erdoğan ve yandaşlarının kontrolündeki medyaya göre sırasıyla Ajan Brunson, Papaz 
Brunson ve son olarak Andrew Brunson.

Brunson, Ekim 2016’da gözaltına alınmış ve Aralık 2016’da da “FETÖ” üyesi olma suç-
lamasıyla tutuklanmıştı. Brunson’a hem Fethullah Gülen Cemaati hem de PKK adına suç 
işlediği isnat edildi. Dava dosyasında özellikle gizli tanıkların iddiaları ana akım medyada 
günlerce haber yapıldı. Hatta gizli tanıklarla muhabirler röportaj dahi yaptı ve tanık-
lar haber bültenlerinde gösterildi. ABD ile TC arasında çeşitli pazarlıkların konusu olan 
Brunson’ın tutukluluğu ev hapsine çevrilince iki devlet arasındaki gerilim de iyice artarak 
yaptırımların nedenini oluşturdu.

Her ne kadar yüksek perdeden aksini iddia etse de TC Devleti, ABD’nin baskısına fazla 
dayanamadı. Karar duruşmasında ne hikmetse gizli tanıklar ifadelerini değiştirerek mah-
keme heyetinin kendilerini yanlış anladığını iddia etti. Sonuç olarak Brunson “örgüt üyesi 
olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün 
hapis cezasına çarptırıldı. Yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan Brunson, aynı gün duruşma-
dan önce tutulmuş olan özel uçakla ABD’ye gitti. Evine dahi gitmeden Beyaz Saray’da 
kameraların önüne alındı. Trump’a çalışmaları için teşekkürleri sunuldu. Açıklamalardan 
sonra Trump, “esprili bir dille” Brunson’ın eşine “Oyunuzu kime verdiniz?” diye sordu.

Brunson’ın iadesiyle birlikte TC hakkındaki yaptırımların kaldırılması bekleniyor; ama 
ABD’deki ara seçimlerden sonra. Brunson’ın hakkındaki suçlamalar nedeniyle değil inan-
cını yayma konusundaki çalışmalarından dolayı neredeyse 2 yıla yakın bir zaman tutuklu 
kaldığı yönünde bir algı hakim. Brunson, evanjelik bir Papaz. Yani koyu dindar olarak 
biliniyor. Ayrıca ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in de evanjelik olduğu göz önüne 
alındığında Trump’ın koyu dindarların oylarına verdiği önem iyice ortaya çıkıyor. Pence’in, 
evanjelik Papaz Brunson’ın serbest bırakılmasını, “Trump’ın güçlü liderliği ve milyonlarca 
Amerikalının sarsılmaz duaları sayesinde bu masum inanç adamı kısa zamanda evde 
olacak” diyerek kutlaması da bunu doğruluyor.  Ayrıca Trump’ın böyle bir kişiyi TC’nin 
elinden kurtardığı yönündeki reklam kampanyası devam ediyor. TC geç de olsa rahibi 
bırakmasıyla ara seçimlere çok yakın bir zaman kala reklam kampanyasına dahil olduğu 
için ödülünü alacaktır. 

Ancak ABD’nin elçiliklerinde görev yapan bazı kişilerin hala tutuklu oluşu, Rusya’dan 
alınacak olan füzeler yani S-400 krizi, İran’a uygulanacak yaptırımlardan doğalgaz kıs-
mına TC’nin katılmakta isteksiz oluşu, Rojava’daki anlaşmazlık, Gülen’in iadesi, Halkbank 
hakkındaki soruşturmaların devam etmesi gibi iki devlet arasındaki sorunların ara seçim-
le giderilemeyeceğini görmek gerekir. Ayrıca bu krizlerin iç politika hesaplarında kullanıl-
maya devam edeceğini söyleyebiliriz.

Papaz?
Gökhan Soysal

gokhan@meydangazetesi.org
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Yeterince karmaşık olan ve 

dahli olan özneler nedeniy-
le daha da karmaşıklaşan birçok 
gelişme, ardındaki sırlar nedeniyle 
gerçeklik algımızın oldukça uzağına 
düşüyor. Olaylar karmaşıklaştırıl-
dıkça gerçeği öğrenmemiz daha da 
güçleşiyor. Suudi Arabistan’ın İstan-
bul Başkonsolosluğu’na 2 Ekim günü 
girdikten sonra, uzun süre sonra 
kendisinden haber alınamayan, daha 
sonra da Suudi Arabistan tarafından 
“kademeli olarak” öldü(rül)ğü kabul 
edilen Washington Post yazarı Ce-
mal Kaşıkçı olayı da, tekil bir cina-
yet vakasından çok; önü, arkası, etki 
eden öznelerle birlikte ele alınmayı 
hak ediyor. Bu nedenle, gündemde 
haftalardır kah korku, kah casusluk 
filmi kıvamında konuşulan cinayeti 
incelerken, tarihi geriye sarmak, Ka-
şıkçı olayına dahli olan  özne ve ol-
guları, yalanla gerçeğin iç içe geçtiği 
tüm bu süreçte daha iyi görmemizi 
sağlayabilir. 

Silah tüccarı amcası Adnan 
Kaşıkçı’nın “müşterileri” CIA ve El 
Kaide eski lideri Usame bin Ladin 
üzerinden gerek istihbarat servisle-
ri, gerekse cihatçı terör çeteleriyle 
ilişkiler geliştiren Cemal Kaşıkçı, bu 
ilişkilerini ilerleyen yıllarda somuta 
büründürmüştü. Bu somutluk, Suu-
di Arabistan istihbaratının eski şefi 
Türki bin Faysal’ın danışmanlığını 
yapmak şeklinde belirginleşmişti. 
Kaşıkçı’nın ideolojik belirginliğinin, 
zamanla Suudi Vahhabizminden İh-

van (Müslüman Kardeşler) çizgisine 
kaymasının, öldürülmesiyle bağlan-
tısına bakmak için ise 2017 yılına 
gidilebilir. Bu bağlamda, İhvan ile 
ilişkileri nedeniyle Katar’a uygulanan 
ambargo ve Suudi Arabistan-Katar/
Türkiye geriliminde Kaşıkçı’nın Suudi 
karşıtı bloktaki konumu, öldürülme-
sine uzanan yolun kilometre taşlarını 
döşedi.

Cemal Kaşıkçı şahsında, bölgesel 
nüfuz mücadelesinde, İhvancılara ev 
sahipliği yapan Katar ve Türkiye’ye 
gözdağı vermek isteyen Suudi 
Arabistan’ın konsolosluk cinayeti 
üzerinden amacına ulaştığı söylene-
bilir. Ancak Suudi Arabistan’ın Kaşık-
çı cinayetiyle, Orta Doğu’da strate-
jik ortaklık ilişkisine girdiği Trump 
yönetimine rağmen, ABD’deki bazı 
güç odaklarını da, aleyhine hareke-
te geçirdiği de bir gerçek. ABD’deki 
söz konusu güç merkezlerinin tepki-
lerini görmek için, bazı etkili medya 
organlarının yayınlarına bakmak ye-
terli. New York Times ve Kaşıkçı’nın 
yazarlığını yaptığı Washington Post 
gibi gazeteler, düne kadar “reform-
cu” kimliğiyle övgüye boğdukları, 
cinayetin zanlısı olduğu şüphe gö-
türmeyen Muhammed bin Salman 
üzerinden, Trump yönetimini Suudi 
Arabistan’a yönelik baskısını artır-
mayı telkin eden yazılar yayınladı. 

Ancak Trump’ın, Kaşıkçı olayının 
üzerine gitmekte ne kadar gerçekçi 
davranacağını, Suudi Arabistan ile 

yaptığı ve Boeing, Lockheed Martin, 
General Electric, ExxonMobile gibi 
şirketleri de ilgilendiren “110 milyar 
dolarlık anlaşmayı riske edip, para-
yı Ruslara ya da Çinlilere mi kaptı-
rayım” sözlerinde görmek mümkün. 
Kaldı ki, ABD’deki mevcut yönetim, 
bölgede İran’ı sınırlandırma ve “yüz-
yılın barışı” adı altında pazarlanan, 
İsrail’in politikalarının korunması 
konularında Muhammed bin Salman 
ile karşılıklı çıkarlar doğrultusunda 
işbirliği halinde. 

ABD’nin, bu en sadık silah müş-
terisinin Kaşıkçı olayı nedeniyle kar-
şılaşabileceği olası yaptırımlara karşı 
ise elindeki, petrol fiyatlarını yük-
seltme kozu bulunuyor. Önümüzdeki 
ay İran’a yönelik ambargonun ikinci 
ayağının başlamasıyla, bu ülkeden 
alınacak petrolün sıfırlanması, fıyat-
ların artışına neden olabilecek. Bu 
da, Kaşıkçı olayı bağlamında Suudi 
Arabistan’ın petrol kozunu işlevsel 
hale getirirken, bir diğer petrol ihra-
catçısı Rusya’nın da elini güçlendire-
cek. 

Kaşıkçı olayının bütününde, ci-
nayete ev sahipliği yapma dışında, 
elde ettiği bulguları, -gerçeğe ulaş-
ma amacıyla değil- pazarlık kapısını 
açık tutmak için, resmi olmayan yol-
lardan “azar azar” sızdıran Türkiye 
ise, bu karanlık olaydan da bir dizi 
çıkar devşirme peşinde. Bu çıkar-
ların siyasi ayağını, Kaşıkçı cinayeti 
üzerinden yıpratacağı Suudi yöneti-

mi dolayısıyla, sünni dünyanın lider-
liği oluştururken, daha acil olanının, 
ekonomik  beklentiler olacağı orta-
da. Keza, dinlemeler yoluyla elde 
edilen bulguların sızdırılma yöntemi 
ve Suudi yönetimini değil, kişileri 
hedef alan düşük tonlu açıklamalar, 
“ekonomik krize deva” Suudi serma-
ye akışı beklentisine dönük.

Gerek Türkiye’nin, gerek ABD’nin, 
mevcut Suudi yönetiminin bölge-
sel çıkarlarını çok da sarsmayacak 
bu beklentilerinin, yaklaşık bir aydır 
gündemde olan Kaşıkçı olayını za-
manla soğumaya bırakması muhte-
mel. Şu günlerde, basit bir cinayet 
vakasından devletler arası bir krize 
evrilme potansiyeli taşıyan Kaşıkçı 
olayı bağlamında, önümüzdeki sü-
reçte ABD-Suudi Arabistan-Türki-
ye arasında Ortadoğu coğrafyası ile 
bazı ticari ilişkileri kapsayacak, kar-
şılıklı bir dizi al-ver ilişkisi ve gizli-
açık müzakereye tanık olunabilir. 

Devletlerin “insan hakları, basın 
özgürlüğü” konularındaki sicili dü-
şünüldüğünde, Kaşıkçı duyarlılığının 
da “bir yere kadar” olduğu gerçeği 
karşımıza çıkıyor. Tüm bu karanlık 
ve girift ilişkilerin yol açtığı Kaşık-
çı cinayetinin tozu dumanı dağıldı-
ğında ise, üç yıldır aynı Suudi yö-
netiminin sürdürdüğü Yemen’deki 
savaşa dair tek kelime etmek şöyle 
dursun, ateşe odun taşıyan devlet-
lerin ve şirketlerin ikiyüzlülüğü baki 
kalıyor. 

Kaşıkçı Vakasında
Gelişemeyen Gelişmeler

Emrah Tekin
emrahtekin@meydangazetesi.org

Kayseri’den Londra'ya, İstihbarat Servislerinden Cihatçı Çetelerine Kaşıkçılar

Ailenin en son tanınan bireyi, ABD yönetimine yakınlığı ile bilinen gazete Washington post yazarı kimliğiyle kamuoyuna tanıtılan Cemal Kaşıkçı 
üzerinden gündeme gelen Kaşıkçılar, Kayseri kökenli bir aile.  Yaklaşık 300 yıl önce hac için gittikleri Medine’ye yerleşen Kaşıkçı ailesinin, 1900’lerin 
başında İttihat ve Terakki ile ilişkileri üzerinden Medine’de vergi tahsildarlığı “görevini” aldıkları biliniyor. Ailenin Suudi Arabistan yönetimindeki Suud 
hanedanı ile ilişkisi ise büyük baba Muhammed Halid Kaşıkçı’nın, Suudi Arabistan’ın kurucu kralı Abdülaziz bin Suud’un özel doktorluğunu yapma-
sıyla belirginleşiyor. Dr. Muhammed Halid’in oğlu, Cemal Kaşıkçı’nın da amcası olan Adnan Kaşıkçı ise 1980 ve 90’lı yılların ortalarına dek, istihbarat 
servisleri aracılığıyla Ortadoğu’dan, Afganistan’a uzanan bir coğrafyada cihatçı terör çetelerinin askeri teçhizat “tedarikçisi” ünlü bir silah tüccarıydı. 

1950’li yıllarda yerleştiği ABD’de, devletin kilit kurumları ve şirketlerle ilişkiler geliştiren Adnan Kaşıkçı, Chrysler ve Roll Royce gibi otomotiv şirket-
leriyle çalıştı. Silah ticareti “işine” girdiği 1960’lı yılların ortalarından itibaren ise Adnan Kaşıkçı’nın Lockheed Martin, Northrop, Raytheon başta olmak 
üzere silah şirketlerinden milyarlarca dolar gelir elde ettiği biliniyor. 

ABD’nin Ortadoğu’da SSCB  tehdidine karşı cihatçı terör çetelerinin desteklemeyi de içine alan “yeşil kuşak” doktrinine uygun olarak, El Kaide lideri 
Usame bin Ladin’i CIA ile tanıştıran amca Kaşıkçı sayesinde Cemal Kaşıkçı da bin Ladin ile çok sayıda röportaj yaptı. Devletler ve cihatçı terör çeteleri 
sarmalında, amcasının yolunda ilerleyen Cemal Kaşıkçı’nın danışmanlığını yaptığı Suudi Arabistan istihbarat servisinin eski şefi Türki bin Faysal’ın, 
bin Ladin’le, 1979’da CIA’nın Afganistan’da gerçekleşireceği bir operasyon için ilişkiye geçmesi ve 11 Eylül 2001’deki ikiz kulelere yapılan El Kaide 
saldırlarından sadece iki hafta önce görevden alınması ise kenara not edilmesi gereken iki önemli ayrıntı. Ailenin Avrupa’da tanınmış bireylerinden 
biri ve aynı zamanda Cemal Kaşıkçı’nın kuzeni olan, İngiltere’nin ünlü tekstil şirketi Harroods’un varisi Dodi el Fayed’in, Fransa’nın Paris kentinde 
Britanya Prensesi Lady Diana ile aynı otomobilde “meçhul ve şaibeli” bir trafik kazasında ölümü de, Kaşıkçıların içinde bulunduğu istihbarat servisleri, 
kraliyet aileleri, devletler, cihatçı çeteler gibi birbirinden karmaşık ve kirli ilişkiler gibi “gizemini” koruyor.
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Günümüzde şirketler, toplum 
içerisindeki çalıştırma ve tü-

kettirme potansiyeli olan bireyleri 
sınıflandırırken X-Y-Z kuşakları tarzı 
bölümlendirmeler yapmayı verimli 
görüyor. Kuşakların doğdukları, ço-
cukluklarını ve gençliklerini geçirdik-
leri dönemler hesaplanarak yapılan 
bu ayrımlar üzerinden kuşakların 
ne tüketmeye, nasıl çalışmaya eği-
limli oldukları tespit ediliyor. Tabi ki 
bu veriler, kısa ve uzun erimli olarak 
kapitalizmin strateji geliştirirken kul-
landığı veriler. 

Bu tarz bir sınıflandırma, benzer 
bir kaygıyla olmasa da, toplum içeri-
sindeki bireylerin yaşadıkları dönem 
farklılıkları göz önünde bulundurula-
rak sosyoloji aracılığıyla yapılıyor. Bi-
reyin içerisinde yaşadığı koşulların, 
bireyi ve onun düşüncelerini nasıl 
etkilediğine odaklanan bu yöntemle 
siyasal, ekonomik ya da toplumsal 
olayların, bireylerin zaman içerisin-
deki hareketlerini ve eğilimlerini na-
sıl etkilediği üzerine odaklanılıyor. 

X-Y-Z kuşağı tartışmaları, ne kapi-
talizmin ne de sosyoloji gibi bilimle-
rin bu denli popüler bir konusu olma-
dan, yaşadığımız topraklarda sıkça 
konuşulan kavramlardandı. Kayıp 
kuşak, apolitik kuşak diye tabir edi-
len kavramlar, 1980 askeri darbesi 

sonrası toplumun politizasyonunun 
yasaklandığı, politikayla ilgilenme-
mesi için yaptırımların ve kültürel 
uygulamaların olduğu bir dönemde 
çocukluğunu, gençliğini geçirmiş ve 
devletin politikasızlaştırma politikala
rından(depolitizasyon) nasibini alan, 
apolitik hale gelmiş insanlar için kul-
lanılan kavramlardı.

Tabi ki bu depolitizasyon sürecinin, 
kapitalizmin tüm dünyada küreselleş-
tirmeye çalıştığı tüketim kültürüyle 
ilişkisi açıktı. Askeri cuntanın şiddete 
dayalı uygulamaları karşısında kapi-
talizmin yarattığı yapay rahatlama 
alanlarında nefes alanlar, devlet ta-
rafından politik özne olmamayı tercih 
etmek zorunda bırakıldılar. 

Anti
Anti, hangi kelimenin önüne geli-

yorsa “ona karşı” olma anlamını içe-
rir. Karşıt, zıt, ters gibi anlamlarda 
kullanılır. Antidemokratik, antikapi-
talist, antimilitarist, antiemperyalist 
kavramlarında olduğu gibi. 

Apolitiklikten farklı olarak bilinçli 
bir tercih söz konusudur antipolitik-
likte. Siyasete ya da siyasetle ilgi-
li olan şeylere isteyerek karşı olma 
durumudur. Bu isteği şekillendiren 
etmenlerle apolitikliğe neden olan 

etmenler aynı olabilir. Böyle bir du-
rumda, apolitik ve antipolitik arasın-
daki farklılık flulaşabilir. 

Anti-politiklik gibi bir kavramı 
tartışırken apolitik, depolitik gibi 
kavramlarla karıştırılma riskini göz 
önünde bulundurduğumuz gibi 
“politika”dan ne anlaşıldığı da önem-
lidir.

Politika denildiğinde akıllara par-
tiler, seçimler, anayasa vs. gelir. Mo-
dern devlet son üç yüz elli yılda poli-
tika alanını domine etmiş ve devletli 
bir işleyişin konusu dışındakileri po-
litikanın dışına itmiştir. Bu bağlam-
da düşünüldüğünde antipolitiklik, 
işleyiş alanı devlet dışında olmayan, 
devletin belirlediği “politika”ya karşı 
olmak gibi görülebilir.

Ancak üstünde duracağımız anti-
politika kavramı, devletin belirlediği 
politikaya veya yine onun belirleni-
mindeki politik alana karşı olmaktan 
ziyade, devletli alan içerisindeki bir 
muhalefet tarzıyla ilişkilidir. Böyle 
düşünüldüğünde anti politika, bir 
karşıtlık politikasıdır.

Varlığını Karşıtlık Üstünden 
Anlamlandırmak

Devletli politik alan içinde anti 

politika, varlığını karşıtlık üstün-
den anlamlandırmadır. Bir diğerini 
olumsuzlamak üzerinden kurulan 
politik öznenin varlığı, olumsuzladığı 
“şey”le doğrudan ilişkilidir. Çatışma 
haliymiş gibi görünen bu durum, as-
lında çatışmadan çok, karşı olan ve 
karşısında olunanın birlikte varolu-
şunu garanti altına alır. 

İçinde bulunduğumuz coğrafya-
daki devletli politikanın tarafları, bu 
soyut önermeleri somutlaştırmada 
oldukça işe yarar örneklerdir. Anti 
politikanın en büyük örneği ana 
muhalefettir. Siyasi iktidarı elinde 
bulunduranın yaptıklarına ve söy-
lediklerine “anti”lik, devletli politik 
alan içerisindeki muhalif olma du-
rumu için yeterlidir. Dolayısıyla CHP 
aslında Anti-AKP’dir. Politik söylem, 
konum ve değerler AKP karşıtlığı 
üstünden şekillendirilir. Bu durum, 
AKP’yle hemfikir olmayanların tem-
silcisi olabilmek için oldukça işlevsel-
dir. Oluşturulan politik hat, devletli 
alanın dışına çıkmadan (yani devletli 
yapıyı sorgulamadan, siyasal ikti-
darın meşruluğuna odaklanmadan) 
tamamıyla sadece “karşı olmak için 
karşı olmak” üzerinden şekillendi-
rilir. Popülist bir tarz tutturabilmek 
için anti politika oldukça elverişlidir. 
Tabi ki, tam tersi de siyasal iktida-
rı elinde bulunduran için geçerlidir. 

POLiTiKAANTi 

Hüseyin Civan
hcivan@meydangazetesi.org
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AKP’nin popülist stratejilerinin ba-
şında anti-Kemalizm gelir. Modern 
politik sistemde, partiler politik plan 
ve stratejilerinden dolayı bu denli 
desteklenmezler; aslında daha çok 
diğerlerine karşı olmaları üstünden 
destek alırlar. Yani popülizmle anti 
politika doğrudan ilişkilidir. 

Bu durum, sadece bu coğrafyaya 
özel bir durum da değildir. ABD’de 
Cumhuriyetçiler - Demokratlar, 
İngiltere’de Muhafazakar Parti-İşçi 
Partisi vs. anti politikanın farklı teza-
hürleridir. Bu durum iki parti arasında 
belirginleşebildiği gibi, yaşadığımız 
coğrafyada son üç yıllık süreçte oldu-
ğu gibi ittifak üzerinden gerçekleşen 
kamplaşmalarla da şekillenebilir. 

Karşıtlığı Mücadeleden 
Arındırmak

Bu haliyle düşünüldüğünde anti 
politikanın tek etkisinin bu farklı ku-
tupların birbirini beslediği bir sistem 
oluşturması gibi görülebilir. Duru-
mun diğer etkilerini düşünmek için 
Ekim ayı sonunda gerçekleşen 3. 
Havalimanı açılışı süreci önemli bir 
örnektir. 

3. Havalimanı proje aşamasın-
dan inşaat sürecinde yaşananla-
ra varıncaya kadar muhalefetin 

önemli gündemlerinden birisi oldu. 
İnşaat süresince gerçekleşen işçi 
cinayetleri, işçilerin çalıştığı ko-
şullar; projenin kendisinin Kuzey 
Ormanları’nın katledilmesine yol 
açacak ekolojik bir felaket olması 
vb. durumlar muhalefetin karşı çık-
ma nedenleri arasındaydı. Ekolojik 
tahribata yönelik eylemler de, işçi-
lerin içinde bulundukları koşulları 
protesto eden eylemler de devlet 
tarafından şiddetli bir şekilde bas-
tırıldı. Yani devlet, her karşıtlıktan 
mutlu değil!  

Son birkaç güne damgasını vuran 
havalimanının isminin ne olacağı tar-
tışması, anti politikanın ne olduğunu 
görmek açısından çok önemli. Hava-
limanına ilişkin tüm olumsuzluklar, 
son birkaç günde isminin ne olaca-
ğı tartışmalarına indirgenmiş, daha 
önce yaşanan tüm olumsuzluklar 
gölgede kalmıştır. İsminin Atatürk 
olmasını isteyen Anti-AKP muhalifler 
ile isminin Atatürk olmasını isteme-
yen Anti-Kemalist cenah arasındaki 
bu “yapay” zıtlaşma, gerçekten mu-
halefet edilmesi gerekenleri unuttur-
muş, meseleyi yine devletli bir düz-
leme çekmiştir.

Anti politika, işte tam da bunu 
yapar; mücadeleden arındırılmış 
bir karşıtlık yaratarak politizasyo-

nu yönlendirir. Sahte muhalefetle, 
muhalefet yapıyormuş hissiyatı ya-
ratır. Eylemsizliği ve toplumsal ol-
mayan bir muhalefeti yaygınlaştırır. 
Anti söylemler üretir, ancak gerçek-
çi toplumsal ve yaşamsal modeller 
örgütlemeye çalışmaz. Gerçek bir 
karşıtlık, tüm devletli politik alanı 
karşısına alacağı için ve bu da anti 
politikanın kendi kendini hedef al-
ması olacağı için anti politika bunu 
yapmaz; sürekli bir şekilde hedef 
şaşırtır ve sorunun kaynağını gö-
rünmez kılar. 

Anarşizm Karşısında Olduğunu 
Yıkar ve Savunduğunu Yaratır

Anarşizm anti politika değildir. 
Çünkü anarşizm, karşısına önce-
likle devleti ve bu devletli poli-
tik alanı alır. Devlet gibi iktidarlı 
mekanizmalara karşı olması da, 
iktidarlı ilişkilere karşı olması da 
antagonist yapısıyla alakalı değil, 
kurmaya/inşa etmeye çalıştığı ya-
şamsal ve politik düzenle ilişkildir.

Anarşizmin karşısında durduğu 
tüm mekanizma ve ilişkiler, anar-
şist düşüncenin ve eylemin varlı-
ğını yadsır. Bu şu demektir; anar-
şizm varsa iktidar yoktur, iktidar 
varsa anarşizm yoktur. Bu tarz bir 
karşıtlık, birlikte ve uyum içerisin-

de var olmayı hedeflemez. Politik 
varlıklarını birbirleriyle ilişkilendir-
mez. 

Anarşizm elbette içerisinde bir 
karşı çıkışı barındırır. Ancak kar-
şı çıkmakla yetinmeyi savunmaz. 
Nedensiz bir karşı çıkışı da “her 
şeye karşı” oluşu da ideolojinin 
bir parçası saymaz. Anarşizm salt 
karşı olmanın, muhalefet etmek 
için muhalefet etmenin ideolojisi 
değildir.

İktidarlı ilişkileri, mülkiyete ve 
otoriteye dayalı mekanizmaları yok 
etmeyi tasarlar. Bunun yanında pay-
laşma ve dayanışmayı; iktidarsız 
ilişkilerle oluşturulmuş toplumsal bir 
yapıyı; mülkiyetin olmadığı, sömü-
rüsüz, ihtiyaç temelli bir ekonomiyi; 
merkezsiz ve federe bir yapıya sahip 
siyasal örgütlenmeyi savunur. Bunu 
şimdiden yaratmak için yöntemler 
oluşturur. 

Karşı olmak, karşı olduğu şeyi yık-
mak ve yerine tahayyülünü kurduğu 
bir yaşamı yaratmak… Anarşizmin 
anti politikadan farkı bu. Devletli 
politikanın muhalefetinin de, bu mu-
halefeti yapmayı maharet sananların 
da ya da anarşizmi anti politikacılıkla 
karıştıranların da iyice anlaması ge-
reken fark bu!
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Yaşadığımız coğrafyada 2002 
yılı, başta iç politika olmak 

üzere pek çok açıdan siyaset mima-
risinin neredeyse baştan aşağı gün-
cellenmesinin başladığı yıl olmuştu. 
AKP’nin 3 Kasım seçimleri sonrası 
iktidara gelmesi ve zamanla “fabrika 
ayarlarına” dönmesiyle belirginleşen 
bu yeni durum, muhalefet saflarında 
da saf bir AKP karşıtlığı olarak yansı-
masını buldu.

AKP öncesi dönemde muhalefe-
tin genellikle iktidarda olan parti-
ye atıfta bulunmadan -doğrudan- 
sistemin siyasal ve iktisadi erk 
sahiplerini hedef alan mücadele 
pratiğiyle tezat oluşturan bu yeni 
durum, geleneksel siyasi çizgileri 
birbirine zıt politik çevreleri “kar-
şıtlık” üzerinden bir araya getirdi. 
Ya da en azından bu potansiyeli 
barındırdı. Gerek mecliste gerek-
se seçimler öncesi gündeme gelen 
ittifak senaryolarında somutlaşan 
“asgari ortak payda” stratejisi, 
muhalefetin kendi gücünü ve ya-
pabileceklerini iktidar partisinin 
gücüne odaklayarak sınırlandırdı. 
Esas olarak “seçim kazanmak için” 
kurulmuş bir parti olan AKP’nin 
“bu uğurda” yaptıklarını ve yapa-
caklarını unutturdu. Bu “unutkan-
lık”, amacına ulaşma yolunda her 

geçen gün “ustalaşan” AKP kar-
şısında, her seçim yeniden ve is-
teyerek sıkışılan seçim sandığı ve 
sandığa hapsolan mücadele yön-
temleri olarak tezahür etti.

Esas olarak %50’ye karşı %50 
olarak formülize edilen mevcut sos-
yo-politik manzarada iktidar partisi 
cenahı ise muhalefetin “karşıtlık” 
stratejisini siyasetsizlik olarak ta-
nımladı. Bunu “karşı mahalleden” 
oy devşirerek var olan dengeyi boz-
ma stratejisi izledi. Kemikleşmiş 
AKP’li profilinin aksine, bir dönem 
de olsa muhalefette bulunmuş kişi-
lerle hayata geçirdi. Bu isimler dö-
nem dönem değişkenlik gösterse de 
geliştirdikleri argüman, muhalefete 
atfettikleri “anti-AKP’lilik” kimliği ve 
bu paralelde getirdikleri siyasetsiz-
lik eleştirisi oldu. “Anti-AKP siyaset-
sizliğiyle” aynı fotoğraf karesinde 
bulunmak istemeyen, beri yandan 
da muhalefeti iktidar cenahından 
eleştiriyor görünmekten kaçınan bu 
çevreler, muhalefet karşıtı bu pozis-
yonları için “anti-anti AKP” tanımı-
nı -kah açıktan kah dolaylı yoldan- 
kullandı. Siyaset yapma tarzlarını 
bu minvalde inşa etti. 

Muhafazakar-sağ siyasi termino-
lojiye uygun bir söylem ve strate-

jiyle, diğer %50'nin safında gedik 
açma ve “anti-AKP siyaseti eleştiri-
si” olarak tanımlanabilecek bu pro-
jenin öne çıkan isimlerinden biri de 
eski Marksist Halil Berktay’dı. Mev-
cut iktidarı değiştirmeye odaklı mu-
halefeti Berktay, bu politikaları pa-
ralelinde devrimci değil, “devirmeci 
muhalefet” olarak tanımladı. Bu ro-
lüyle bir dönem, hasbelkader bu-
lunduğu “devrim” saflarından karşı 
devrime “hicretinde” iktidar sahip-
lerine de rüştünü ispatlama yolunda 
mesafe kat ediyordu. Kabaca, mu-
halefetin ya da toplumun bir kısmı-
nı, “muhalefet karşıtlığı üzerinden” 
iktidar partisinin politikalarına an-
gaje olmaya zorlayacak bu projenin 
hala güncelliğini koruduğunu söyle-
mek mümkün.

Kendisini anti-anti AKP’li olarak 
tanımlayan Berktay nezdinde ikti-
dar, asıl olarak bu projeyle muha-
lefeti makul sınırlara çekmeyi ve 
zamanla “mümkünse” ortadan kal-
dırmayı amaçlıyor. Diğer taraftan 
sokak da “makbul olan ve olmayan” 
eylem ayrımıyla kriminalize edili-
yor. Berktay’ın “devirmeci muhale-
fet” söylemiyle ilişkilendirirsek Gezi 
Parkı eylemlerinden yolsuzluk pro-
testolarına kadar, muhalefetin tüm 
sokağa çıkış girişimleri hükümeti 

devirmeye odaklı ve birbiriyle bağ-
lantılı darbeler bütününün bir par-
çası olarak lanse ediliyor.

Özellikle 15 Temmuz, Halil Berk-
tay ve benzerleri gibi siyaset yapma 
pratiğini büyük oranda bu argüman-
lara odaklamış “anti-muhalefet” 
çevreleri için önemli bir “lütuf” ve 
darbe iddialarını temellendirecek 
somut bir dayanak oldu. Ancak 15 
Temmuz’un ardından ilan edilen 
OHAL sonrası yapılan ve genellikle 
döviz dışında materyalin bulunma-
dığı eylemlere (örneğin liselilerin 
Kadıköy’deki karne eylemine ya da 
havalimanı işçilerinin protestoları-
na) yönelik sert polis saldırıları da, 
bu çevrelerin hak arama eylemle-
rini hedef göstermek için öne sür-
düğü “ama ellerinde sapan-molotof 
vardı” söylemini boşa düşürdü. Bu 
bağlamda “anti-anti AKP” projesi, 
iktidarın onay verdiği makul sınırlar 
içinde yapılırsa aslında AKP tarafın-
dan istenen muhalefetsiz “siyaset” 
stratejisine yedeklenmiş oldu. Böy-
lece muhalefetin kendisini sıkıştır-
dığı “anti-AKP” argümanı üzerinden 
pozisyon alan “anti-anti AKP”ci mu-
halefet karşıtlığının, iktidar partisi-
nin murat ettiği siyasetsizlik strate-
jisinin bir aparatından başka bir şey 
olmadığı ortaya çıktı.

ANTi AKPANTi 
İktidarın Siyasetsizlik Projesi Olarak

Emrah Tekin
emrahtekin@meydangazetesi.org
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iNSANANTi 

Her zamanki köşenizde

Her zamanki barınızın

Önünüzde viski ve havuç

Ve bir eliniz çenenizde

Kaşınız hafifçe yukarıda

Bakışlarınız ne kadar bilgiç

Hiçbir şey üretemeden

Sadece eleştirirsiniz

Yarım Porsiyon Aydınlık / Cem Karaca

Yunanca’dan Türkçe’ye geçen anti sözcü-
ğünün anlamı “karşıt, zıt, ters” olduğu için 

“anti insan”dan “insana karşı olan” gibi bir an-
lam çıkarılmasın. Kastedilen mizantropist insan 
gibi insanlardan nefret eden insan değil; kendi-
sini anti olmaktan yani birilerinin ya da bir şey-
lerin karşısında olmaktan var eden insandır, her 
şeyin karşısında olan insandır.

Gündelik işleyişten en basit örnek; “Bu bar-
dağın yeri burası değil!” insanıdır. Bardağın ne-
den orada olduğunu sormaz. Bardağı kimin ne 
zaman oraya koyduğunu sormaz. Bardağın ne-
rede olması gerektiğini söylemez. Bardağı alıp 
asıl yerine koymak mı? Hele bunu asla yapmaz.

Her Şeyi Eleştirmenin Dayanılmaz Hafifliği
Konu ne olursa olsun fark etmez, yaklaşımı 

sadece bahse konu olan şeyi eleştirmek olan 
insanlar… Hepimizin çevresinde vardır o anti in-
sanlardan. Hiç kimseyi anlamaya ya da hiçbir 
şeyi tanımaya çalışmadan her şeyi ve herkesi 
sınıflandırırlar. Her şey eksik ya da yanlıştır on-
lar için, beğenmezler. Eksiklik ya da yanlışlık da 
en büyük kabahatlerdir; bu kabahatler eleşti-
rilmelidir. Öyle bir eleştiri ki sadece eleştirmiş 
olmak için yapılmıştır. En ufak bir kabahatinizi 

yüzünüze vurmak için pusuda beklerler. Ve çoğu 
zaman, bahsi geçen şeyin nasıl yapılması ya da 
nasıl olması gerektiğini bilmezler ama kendileri 
yapsalardı sonucun mükemmel olacağını iddia 
ederler.

Düzeltmek gibi bir kaygısı yoktur eleştirileri-
nin, sadece karşısındakinin ne kadar yanlış ol-
duğunu gösterir. Karşı olduğu şeyi değiştirmek 
gibi bir derdi olmadığı için yaptığı şey çoğu za-
man vicdanını rahatlatmaktır. Vicdanı rahat ol-
duğu sürece her şeyi eleştirebilir. 

Bir şeylerin karşısında olmak, başka bir şey-
lerin yanında olmaya denk düşer aslında, yani 
eleştiri yapabilmek için bireyin bir dayanağının 
olması gerekir. Dayanak noktası da yanında 
olunan şeydir. Yanlışı ayyuka çıkaran bireyin bir 
doğrusu, sahteyi ifşa edenin bir gerçeği vardır; 
eleştirinin temellendirildiği bir referans nokta-
sı…

Hiçbir Şey Yanlısı Olmamanın Rahatlığı
Anti insanın eleştirilerini dayandırdığı bir 

referans noktası yoktur. Sorun olan da za-
ten bir şeylere karşı olmak değil, karşı olarak 
eleştirmek ancak bu eleştirileri hiçbir referans 
noktasına dayandırmamaktır; yani sadece 
karşı olmaktır. Çözüm bulmaktan, alternatif 
yaratmaktan olabildiğine kaçınmaktır. Anti in-
san bundan kaçınır, aksi takdirde sorumluluk 
alması gerekecektir.

Hiçbir şey yanlısı olmadan bir şeylerin kar-
şıtı olmanın rahatlığı dururken neden omzuna 
yük alacaktır ki? Yük taşımaya üşendiği ya da 
taşıyamamaktan korktuğu için bulaşmaz bu 
işlere, koymaz elini taşın altına. Sadece eleş-
tirir. Ayrıca konu asla kendi eksikliklerinden 
açılsın istemez, es kaza açılırsa kesinlikle öze-
leştiriyi reddeder. Haksız olamaz, her şeyin 
doğrusunu o bilir.

Ben Ben Ben
Hiç kimsenin neyin iyi ya da kötü, neyin sahte 

neyin sahici, neyin illüzyon neyin gerçeklik ol-
duğuna dair fikri önemli değildir anti insan için. 
Geçerli olan tek şey, gerçekliğin ben merkezci 
üretimidir. 

Anti insan kendi ürettiği gerçeklik içerisinde 
yaşasa da toplumun dışında kalmak istemez. 
Bağlı olmak istemez ama bağlantıyı koparmak 
da istemez. Sorumluluk istemeyen bu bağlan-
tıyı koparmaktan kaçınmasının temel nedeni, 
eleştirisini dinleyen olmazsa kendisinin de var 
olamayacağı gerçekliğidir. Bir başka nedeni de, 
eleştirdiği gidişattan faydalanmak istemesidir. 
Bir yandan eleştiri üzerinden kendini var edebi-
leceği bir zemin ister, bir yandan da eleştiri yö-
nelttiği gerçeklikten faydalanmayı sürdürmek… 

Anti-İnsan Olmak Bir Seçim midir?
Bu sorunun tek bir cevabı yok. Anti insan, sa-

dece eleştiri yapan insandır. Eleştirdiğinin yerine 
yaratımdan korkar. Bunun toplumsal nedenleri 
olmadığını söylemek zordur. Pasifize edilmiştir, 
eleştirdiğini değiştirmekten korkar. Mevcut gi-
dişatı beğenmese de, kendi pozisyonunu muha-
faza etmeye çalışır. Eylemenin sorumluluğunu 
almak istemez, çünkü muhafaza etmeye çalış-
tığı alanı yitirmeyi istemez. Anti insan, hem hu-
zursuz olup hem de katlanmaktır. 

Onu anti kılan da işte bu huzursuzluktur. Bir 
şeylerin olumsuzluğunun farkında olmak, bu 
durumda bir şeyler yapmayı göze alamamak, 
göze alamadığından dolayı gerçekliği dönüştür-
meye yönelik her eylemi lanetlemek.

Kimdir bu anti insan? Sadece çevrene baksan 
bile bulursun hemen. Seninle aynı safta yer alan 
ama söylemeyen ve eylemeyen var ya hani, senin 
de her söylemine ve eylemine karşı olan var ya; 
işte o!

Mercan Doğan
mdogan@meydangazetesi.org
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Geçtiğimiz günlerde Hükümetlerarası İklim 

Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından yayın-
lanan bir rapor, iklim değişikliğinin ne boyutta ol-
duğunu bir kez daha hatırlattı bize. Bir kez daha 
hatırlattı, çünkü buna benzer raporlar farklı za-
manlarda yayınlanıyor ve gündemde en azından 
bir süreliğine de olsa tartışılıyor. 700 sayfalık bu 
rapor, 6000 bilimsel yayın incelenerek 1000 bilim 
insanına hazırlatıldı. Bu raporun sansasyonel ta-
rafı, insanlık için son 12 yıla girildiği vurgusuydu. 
Raporda, eğer böyle devam ederse 2030’a kadar 
sıcaklığın 1,5°C yükselecek olmasının ve sonu-
cunda küresel iklim değişikliği kaynaklı çok farklı 
olumsuz sonuçların oluşabilme ihtimali üzerinde 
duruluyor. Yani ekosistemin geri döndürülemez 
tahribatı…

İşte böyle bir süreçte, İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi, geri dönüşüm kapsamındaki yeni icadı 
“Akıllı Geri Dönüşüm Konteynırları”nı halka arz 
etti! Atık pet şişe ve alüminyum içecek kutularını, 
bu akıllı konteynırlara atan her İstanbulkart kul-
lanıcısının kartına para yükleyecek mekanizma, 
yükleme sayısı fazla olanlara bedava tiyatro bileti 
ve indirimli yemek gibi fırsatlarda sunacak! 

Enerji israfını ortadan kaldırmak ve geri dönü-
şüm kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla ürettiği 
bu “dahiyane” projeyle İBB, iklim değişikliği nok-
tasında sorumluluğunu yerine getirmiş! İBB özel 
şirketlerinden İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Tek-
nolojileri A.Ş. tarafından üretilen konteynırlar, bu-
gün isminde ekoloji ve çevre geçen birçok dernek, 
oluşum, vakıf tarafından büyük bir coşkuyla karşı-
landı. İBB çevre dostu ve enerji israfını önleyici bu 
projesiyle övgü üstüne övgü aldı. Yılın en iyi çevre 
projesi ödülüne aday oldu! 

Ancak burada söz konusu kurum İBB. Ekolojik 
açıdan değerlendirmek bir kenara, çevre konu-
sunda en ufak bir duyarlılığı bulunmayan, olması 
da beklenmeyen İBB, bu projeyle gerçekte ne he-
defliyor?

Ekolojik Talan Denince Akla? 
Yeni dönem ve eski dönem fark etmeksizin, 

başa geçen başkanlar ayırt etmeksizin İBB’nin 
ekolojiyle arası pek de iyi olmadı! İstanbul’un 
farklı yerlerinde “çevre düzenlemesi” adı altındaki 
uygulamalarıyla, yeşil fobisini açık bir şekilde gös-
termekten imtina etmeyen İBB’nin, çok da uzak 
olmayan geçmişte yaptıklarına bakarak ekoloji-
den ne anladığını görebiliriz. 

Bugün “doğa”nın tahribatını engellemeye yö-
nelik projeler geliştiren İBB; Cihangir Roma Par-
kı’ndaki İBB Sosyal Tesis İnşaatı’ndan Maçka Parkı 
Tüneli projesine; Aşiyan Parkı’na yapılması plan-
lanan füniküler inşaatından Validebağ Korusu'nun 
imara açılmasına birçok projenin planlayıcısı ve 
yeşil alanın yıkıcısı konumunda. 

2017’de Fenerbahçe sahilini, kendi özel şirket-
lerine peşkeş çekeceği sosyal tesisler açarak talan 
etme projesi, 2016’da başlayan yankıları hala sü-
ren ve “ÇED gerekli değildir” kararı verilen Kaba-
taş Martı Projesi, 2018’de Kuzguncuk Mahallesi’ni 
kentsel dönüşüm alanı ilan eden proje, yine 
2018’de Küçükçekmece Gölü’nün etrafında 240 
futbol sahası büyüklüğünde alanın imara açılma-
sını öngören proje… Bunlar, İstanbul’da ekolojik 
talan denildiğinde akla ilk olarak İBB’yi getiren 
projelerden sadece birkaçı.

Bu projelerle hedeflenen sadece “iş yapan” be-
lediye imajı değil tabi ki. İBB bünyesindeki şirket-

ler aracılığıyla doğanın talanı projelerinden yakın 
akraba ve eş, dost kayırmacılığını da hedefliyor. 
İstanbul’un dört bir yanını delik deşik eden Met-
ro İstanbul A.Ş, İstanbul’un herhangi bir yerini 
imara açmak noktasında İBB’nin hiçbir sıkıntı çı-
karmadığı -İstanbul’un TOKİ’si- KİPTAŞ, ormanlık 
arazilerden kırpılarak genişletilen yolları yapan İs-
falt, İstanbul’daki içme suyunu şişelemede tekel 
haline gelecek Hamidiye A.Ş... Kurucuları, müte-
velli heyetleri, dağıtım şirketleriyle devlet hazine-
sinden ayrılan payları hukuka uygun bir şekilde 
hesaplarına geçiriyor. 

Pendik Sahili’nde 603 bin metrekarelik 3 yapay 
ada için dolgu çalışmaları; onbinlerce ağaç kesi-
lerek Belgrad Ormanı’nın içinden demiryolunun 
geçirileceği düzenlemeler; ÇED raporuna gerek 
görülmeyen, 4,5 km deniz içerisine girilerek inşa 
edilen ve inşaat süresince dolgu malzemesi olarak 
inşaat ve hafriyat atıklarının kullanıldığı Maltepe 
ve Yenikapı Sahil alanları İBB’nin doğaya etkisinin 
ne olduğunu unutanlar için ufak bir hatırlatma. 

Özellikle son birkaç aydır işçilere yönelik kat-
liam, sömürü ve sağlıksız çalışma koşullarıyla 
gündeme gelen 3. Havalimanı; aynı hat üzerin-
de 3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu ile Kuzey 
Ormanları’na yönelik katliam projelerindeki belir-
gin rolü İBB’nin gözden kaçmasına izin vermiyor. 
Sözde ulaşım sorunları, trafik vb. sorunları orta-
dan kaldırmak üzere gerçekleştirilen tüm bu pro-
jeler, İstanbul’un son oksijen kaynağı konumunda 
bulunan Kuzey Ormanları’nın, orada yaşayan bir-
çok varlığın ve İstanbul’un son tarım alanlarının 
katledilmesini, yeni yapı alanlarına döndürülme-
sini hedefliyor. 

İBB’nin ekolojik talanları sadece yeşil alanların 
katledilmesi, denizin doldurulmasıyla sınırlı değil. 
İki sene önce yoğun bir şekilde gündeme gelen 
Sarıyer Kısırkaya’daki hayvan toplama merkezin-
de gerçekleşen hayvan kısırlaştırma ve katliam-
ları bu ekolojik yıkımın farklı boyutlarını gözler 
önüne seriyor. 

Yaşam İçin Yetersiz Bakiye
21. YY. Teslimiyet Teorileri ve Pratikleri

iSTANBUL BÜYÜKŞEHiR BELEDiYESi

Merve Arkun
mervearkun@meydangazetesi.org
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gelen yıkım ve buna karşı çıkış 2013 yılında 
Taksim Gezi Parkı’nda gerçekleşen büyük is-
yandı. İBB bu sürecin baş yıkıcı aktörlerinden 
birisiydi. O dönemin “gezici”leri olup da şimdi 
İBB’nin yaratıcı projelerini ayakta alkışlayan-
lara hatırlatalım; Taksim Gezi İsyanı’nın 4. yıl 
dönümünde de yağma ve rant için İBB elin-
den geleni ardına koymadı. Koruma Kurulu 
Beyoğlu’nda İBB tarafından yetkisiz bırakıldı. 
Yani Gezi Parkı’nı AVM’ye dönüştürecek proje, 
İBB eliyle gerçekleştirildi. 

Doğa Talanının Yeni Adı; Çevre Yönetimi  
Kapitalist sistem içerisindeki her meselede 

olduğu gibi, yaratılan olumsuzluklar görünmez 
kılınmak amacıyla farklı terimlerle yeniden 
ifade edilir. İnsanları yaşadıkları yerden edip 
evleri yıkacak mısınız, bunun ismi yerinden 
dönüşüm; yeşil alan talan edilip yerine kar 
amaçlı bir tesis mi kurulacak, bunun ismi çev-
re düzenlemesi… 

Özellikle kamu yönetiminde çevreci ya da 
ekoloji temelli eleştiriler-

den kaçınmak için sık kullanılan bir kavram 
da çevre yönetimi. Çevre yönetimi; çevre ko-
ruma, atık maddeleri değerlendirme, peyzaj, 
alternatif enerji kaynakları üretimi gibi birçok 
alana odaklanan bir yönetim organizasyo-
nudur. Çevre yönetimi adı altında bir yandan 
ekolojik talan yapılırken bir yandan da bu ta-
landan kar elde edilir. 

Farklı coğrafyalarda bu işi yerel yönetimler 
“Çevre Yönetimi” şirketlerine verebildiği gibi, 
kendileri de bu iş için şirketler kurabiliyor. Onlar-
dan birisi İBB. Çevre hizmetleri adı altında açtığı 
dört şirketle, kısa ve uzun dönemli projeler dev-
let korumasında gerçekleştiriliyor, bir yandan da 
bu şirketlerin ilişkili olduğu “büyük aile” zengin-
leştiriliyor. Tam bir kazan-kazan durumu. 

İBB’nin “çevre” hizmetleri; İGDAŞ, İstanbul 
Enerji, Ağaç A.Ş., İSTAÇ gibi kendi şirketleri-
ne emanet. Bu kapsamda, yenilenebilir ener-
ji kaynaklarından enerji üretimi, RES, HES, 
JES, güneş enerjisi üretimi, petrol ve gaz alı-
mı, atık maddeleri değerlendirme, peyzaj ve 
çevre düzenlemesi gibi 

başlıklarda etkinlikler öngörülüyor. 2014 tarih-
li bir istatistikle, sadece çevre düzenlemesine 
İBB’nin, 2010-14 yılları arasında 313 Milyon 
lira harcadığı ortaya çıkmıştı. Peyzaj bütçesi 
katlanarak artıyor.

Geri Dönüşüm Doğanın Tahribatını 
Engelleme Yöntemi Değil, Kapitalizmin 
Bir Sektörüdür

Açıkça vurgulamakta yarar var, geri dönü-
şüm kapitalist sistem içerisinde büyük bir sek-
tör. İBB de bu durumun farkında ki, sadece 
bu alanda etkinlik göstermesi için İSTAÇ gibi 
bir şirketi var. Yeşil pohpohlanmalar dışında, 
İBB’nin akıllı konteynırları ile doğa temelli bir 
proje amaçladığını düşünmek en basit tabirle 
saflıktır. İstanbul’da günlük ortalama 17 bin 
ton evsel atık ortaya çıkıyor. Bu atıklardan sa-
dece 6 bin tonu, İBB’nin çöp toplama ve geri 
dönüşüm merkezlerinden işleniyor. İBB gözü-
nü toplayamadığı 11 bin tona dikmiş durumda. 
Neden mi? Hem toplama işini yapan İSTAÇ, 
hem de toplananları değerlendirecek şirketle-
ri aracılığıyla para kazanmak istiyor. Tüm bu 
parayı kazanırken de modern dünyanın “yeşil 
trendi”nin gerisinde kalmamış olmak.... 

Her şeye rağmen, akıllı konteynırların güzel 
proje olduğunu düşünenler için geri dönüşümün, 
yenilenebilir-sürdürülebilir enerji projelerinin 
bir parçası olduğunu hatırlatalım. Kapitalizmin 
sömürüsünü daha uzun erimli sürdürebilmek 
için geliştirdiği çevreci yöntemlerden biri olan 
geri dönüşüm, doğanın ve yaşamın sürdürüle-
bilmesi için öne çıkarılan bir yöntem değildir. 

Geri dönüşüm, kullanılanların tekrar tekrar 
kullanılabilirliği ve hatta yeninin üretimine gerek 
kalmayacağı yanılsaması oluşturarak vicdanları 
rahatlatmaya odaklanır. Ancak geri dönüşüm, 
bir malzemenin bir başka malzemeye dönüş-
mesini sağlar. Geri dönüşüme sokulan pet şişe, 
kağıt, ambalaj en fazla iki defa gerçekleşecek 
dönüşüm sürecinin sonunda geri dönüşümü ol-
mayan kirliliğe sebep olur. Geri dönüşüme so-
kulan malzemeler daha az ağacın kesilmesine, 
daha az plastiğin kullanılmasına ya da bunları 
üretirken kullanılan enerjinin azalmasına yol 
açmaz. Sonsuz tüketim odaklı kapitalist üre-
timde, üretimin azalması ya da daha az enerji 
kullanımı aslında sadece bir hikayedir. 

Doğadaki tahribat, kapitalist üretim-tüketim 
döngüsü ile ilişkilidir. Tüketim odaklı bir işleyiş-
te, ne yenilenebilir ne sürdürülebilir ne de geri 
dönüşümlü bir üretim sürecinden bahsedilebilir. 
Geri dönüşüm, bu döngüyü sahte duyarlılıklar 
yaratarak meşrulaştırır. Bu sahte duyarlılık, bi-
reyin bu döngüyü sorgulamamasına yol açar. 
Örneğin, plastik şişeyi geri dönüşüme sokarak 
çevresini temiz tutan kişi, ne suyun şişelen-
mesini ne de bu suyu şişelemek için kullanılan 
plastiğin üretimini umursar. Geri dönüşüme so-
kulan malzeme ne kadar hızlı gözlerden uzakla-
şırsa, sorgulama ihtimali o kadar azalır. 

Geri dönüşümde olduğu gibi, kapitalist siste-
min içinde yaşamı yok etmeyen hiçbir yöntem 
yoktur. Çevreci alternatiflerin tamamı, kapita-
lizmin sürdürülebilmesine odaklanır. İBB’nin 
sadece son örnekte olduğu gibi “çevre dostu” 
uygulamaları bunun açık bir ispatıdır. Geri dö-
nüşüm ve benzeri alternatif yöntemlere yüzle-
rini dönenler, bu yöntemlerin şimdilerde neden 
İBB gibi kurumlarca yürütüldüğünü iyi görmeli-
dir. İBB benzeri devlet kurumlarının da, çevreci 
görünüşlü şirket ve STK’ların da bu hamleleri, 
ekoloji için yetersiz bakiyedir. Mesele denizle-
rin, ormanların, gökyüzünün, ekosistem içeri-
sindeki canlıların, iklimin yani birçok ekolojik 
denklemin kapitalist üretim-tüketim ilişkileri 
sebebiyle yok edildiğinin fark edilmesiyle ilgili-
dir. 2030’dan önce değil, acilen anlamamız ge-
reken şey işte tam da budur. 



1818
Yaşam savunucuları, ekolojistler ve anar-

şistlerin oluşturduğu yaklaşık 7000 kişilik 
kortej Hambach Ormanı'nı savunmak için yü-
rüdü. Alman enerji şirketi RWE’nin Hambach 
Ormanı'nın büyük bir bölümünü yok ederek 

kurduğu ve genişletmek istediği kömür sant-
raline karşı yürüyen eylemciler Hambach kö-
mürlerinin taşındığı tren yolunu engelleyerek 
madenin çalışmasını durdurdular. 40 kişilik 
bir grup da maden sahasına girerek maden 

kazıcı bir makinayı işgal ettiler. Polisin tazyikli 
suyla eylemcilere saldırmasının ardından ey-
lemciler kendilerini tren yoluna zincirleyerek 
24 saati aşan süre boyunca tren seferlerini 
engellediler.

Hambach Ormanı'nda
Maden Talanına Karşı Yürüyüş
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“Önceki gün sokakta yürürken 4-5 erkekten oluşan bir çeteye 

denk geldim, bana seslendiler. Üzerime yürüyüp “Seni öldüreceğiz 
ibne!” diye bağıran adamla karşı karşıya gelince koşmaya başla-
dım. Şanslıydım çünkü benim gibiler nasıl hızlı koşulacağını ve ihti-
yaç olduğunda nasıl kaçılacağını iyi bilir. Benim için üzücü olan şey, 
maruz kaldığım son iki fiziksel saldırı girişiminde etraftakilerin hiç-
bir tepki göstermemiş olması. Bana toplumda neyi değiştirmek is-
tediğim sorulsa, kimsenin bir saldırı karşısında kafasını diğer yöne 
çevirmemesini isterdim. Kimseden onlarla kavga etmesini bekle-
miyorum, ben de kavga edemem ama en azından bir şey söyle-
mek, bağırmak; tepki göstermek zorundayız. Onlarca “Dikkatli ol!” 
mesajı aldım. Neye karşı dikkatli olmalıydım? Kendim olmayı mı 
bırakmalıydım? Dikkatli olmakla kastedilen neydi? Provoke etme-
mek mi? Bu anlamdaysa eğer, dikkatli olamam! Reddediyorum!” 
Zak Kostopoulos’la Röportaj, 8 Şubat 2017

Zak Atina’nın merkezinde, Omonia Meydanı’nda gündüz gözüne 
katledildi. Sokakta “yardım edin” diye bağırırken sığındığı kuyumcu 
dükkanında sıkışıp kaldı, dükkanın sahibi ve faşist bir esnaf tara-
fından linç edildi. Zak etrafta toplanıp izleyen kalabalığın gözleri 
önünde dükkandan çıkmaya çalışmış, polis cinayeti tamamlamak 
için tam zamanında yetişmişti. Kanlar içinde yerde yatarken polis 
tarafından da darp edilmiş, kelepçelenmiş ve sokağın ortasına sü-
rüklenmiş, hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirmişti.

Zak’i bir yoksul, bir düşkün, dışlanmış bir öteki, potansiyel bir 
hırsız olarak gördükleri için katlettiler. Kapitalist ve ataerkil siste-
min yasa ve düzenine “tehdit” olduğu için yasaklanan bir yaşamdı 
onunki; önemsenmeye değmeyecek ve yok edilmesi meşru bir ya-
şam.

Katiller onu öldürmekte tereddüt etmemişti; başkalarının çare-
sizliğinden faydalanarak beslenen ve çalıntı malları satan bir tefeci, 
aleni bir faşist ve üniformalı işkencecilerle katillerden başka bir şey 
olmayan polisler oldukları ve insanlıktan çıktıkları için değil uygu-
ladıkları şiddet yasal kılıfa sokulabileceği için, iktidarın şiddetini 
uyguladıkları için. Sınıfsal ve toplumsal hiyerarşide güçsüz olana 
zulmettikleri; mülkiyetin kutsallığının ve tahakkümün yeniden üre-
timinin güvenliğini sağladıkları için.

Devletli-kapitalist-ataerkil sistem, nüfusun “artığı” olarak ta-
nımladığı direnenleri bu derin kriz zamanlarında doğrudan hedef 
alıyor; korkutmaya çalışıyor ve en önemlisi faşizmi toplumsallaş-
tırıyor: Altın Şafak nazilerinin katlettiği Sahzat Lukman ve Pau-
los Fissas örneklerinde olduğu gibi polisin üstünü örttüğü ırkçı 
katliamlar, hapishanelerde ve karakollarda katledilenler, P.A. gibi 
kendisine tecavüz eden erkeğe direndiği için yargılanan kadınlar, 
cinsel şiddetin meşrulaştırılması ve kadınların katledilmesi, işçile-
rin kölece koşullarda çalışmaya mahkum edilmesi…

Zak’in katili polistir. Yargıdır. Katliamın üstünü örtmek için bir 
saniye bile kaybetmeden bilgiyi çarpıtan, LGBTİQ+ topluluklarıyla 
ilişkili bir aktivist olarak şiddet eylemlerine katıldığını söyleyerek 
yaşam tarzı ve eylemleriyle onun katledilmesini meşrulaştırmaya 
çalışan medyadır.

Öte yanda Zak’in katledilmesinin ardından, içinde olduğu 
LGBTİQ+ topluluklarıyla birlikte sokaklara çıkan ve eylemler yapan 
binlerce kişi dayanışmanın, karşılıklı yardımlaşma, isyan, toplum-
sal devrimin hepimiz için ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha 
göstermiştir.

A.P.O. bileşeni Anarşist Kolektif “Ateş Çemberi”

Unutmuyoruz - Affetmiyoruz ZAK!
Faşizme Karşı!

Devletsiz, Sınırsız
Bir Dünya İçin

Her 4 Kasım’da İtalya devleti 1. 
Dünya Savaşı “zaferi”ni kutlar. Ve 
yine her yıl anarşist hareket ve 
özellikle FAI’ye (İtalya Anarşist Fe-
derasyonu) bağlı gruplar antimili-
tarist eylemler düzenler. Bu yıl bu 
eylemlikler Bölgesel Özgürlükçü 
Koordinasyon’un çağrısıyla Gorzia 
kentinde düzenlenecek. Bu kent 
ve çevresi, 1. Dünya Savaşı’nda en 
kanlı çatışmaların yaşandığı savaş 
alanıydı. Yine Gorzia’ya yakın bir 
bölgede, devlet resmi bir törenle 
kutlamalar gerçekleştirecek. Dev-
letin organize ettiği kutlamalara 
Casa Pound gibi faşist gruplar da 
dahil olacak. Gorzia kentinde dü-
zenlenecek bu eylem, antifaşizmin 
ve antimilitarizmin sesini yükselt-
mek açısından çok öntemli. Böl-
gesel Özgürlükçü Koordinasyon ve 
FAI’nin bildiri metni aşağıdadır. 

1918-2018

Geçmişte yaşanmış ya da şimdi 
yaşanan tüm savaşlar, kutlanabilir 
olaylar değil; katliamdır! I. Dünya 
Savaşı’nı zafer diye kutlayan mil-
liyetçi bir koronun parçası olmayı 
reddediyoruz. Bunun yerine, kapi-
talizmin ve fanatizmin bir parçası 
olmayı seçmeyen, sokaklarda ek-
mekleri için, barış için mücadele 
edenleri hatırlıyoruz. I.Dünya Sa-
vaşı, kitlesel katliam, milyonlarca 
mezar, milliyetçi fanatizm, medya 
manipülasyonu, katillerin kahra-
manlaştırılması demektir. 

Bugün değişen hiçbir şey yok. Milli-
yetçi ve militarist propaganda, bu-
gün savaştan kar edenlerin, dev-
letlerin ölüm ve yıkım politikalarını 
meşrulaştırılmak için kullanılmaya 
devam ediyor. 

Savaşları törenlerle kutlayanlar 
bugün, orduları iç güvenlik mese-
lelerinde kolaylıkla kullanmakta, 

birçok farklı bölgedeki toplumsal 
hareketleri bu orduyla bastırmak-
tadır. Toplumsal hareketlere kar-
şı devletin en kullanışlı aracı olan 
ordu, İtalya sınırları dışında da 
“insani savaş” adı altında özellikle 
Afrika’da kullanılmaktadır. 

Dünün milliyetçilik retoriği, bugü-
nü beslemektedir! Bununla müca-
dele için antimilitarist bir hafızayı 
oluşturmamız gerek! 

Bölgesel Özgürlükçü Koordinasyon

Devletsiz ve Sınırsız Bir Dünya 
İçin;

Antimilitarizm, anarşist hareketin 
en önemli mücadele alanlarından 
birisidir. Savaş karşıtı mücadele, 
bundan yüzyıl önce olduğu gibi, 
toplumsal bir dönüşüm için önemi-
ni korumaktadır. İtalya devleti sa-
vaş senaryolarını sadece Libya’da 
değil, Afrika’daki başka coğrafya-
larda, Irak’ta, Afganistan’da, Hint 
Okyanusu’nda ve başka bölgelerde 
sürdürmektedir. Her zaman olduğu 
gibi savaşın ekonomik yükü ezi-
lenlere yüklenmektedir. Buna kar-
şın silah ithalatında tüm dünyada 
beşinci sırada bulunan İtalya dev-
leti, savaşlar üzerinden para ka-
zanmaya devam etmektedir. İtalya 
Anarşist Federasyonu olarak İtalya 
devletini ve savaş ekonomisi üze-
rinden İtalya’yla beraberlik yapma-
yı planlayanları protesto ediyoruz.

FAI olarak 3 Kasım’da devleti ve 
militarizmi protesto etmek; savaş 
politikalarına hayır demek için, 
toplumun militarizasyonunu engel-
lemek için, savaş üreten fabrika-
ları durdurmak için, devletsiz  ve 
sınırsız bir dünya için 3 Kasım’da 
Gorzia’da olacağız. 

İtalya Anarşist Federasyonu

Yunanistan'daki Anarşist Politik Organizasyon'un 
Toprak ve Özgürlük Gazetesi'nin Meydan Gazetesi ile 

Dayanışma Yazısıdır

İtalya Anarşist Federasyonu'nun Umanita Nova 
(Yeni İnsanlık) Gazetesi'nin Meydan Gazetesi ile 
Dayanışma Yazısıdır

Otoriter, Kapitalist, Ataerkil
Şiddete ve Toplumsallaşan
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Mevcut Brezilya siyasi senar-
yosu, tüm halk savaşçıları ve 

onların gerçeklik analizleri için çok 
fazla sağduyu ve soğukkanlılık ge-
rektirir. Brezilya Anarşist Koordinas-
yonu (Coordenação Anarquista Bra-
sileira) olarak bizler, İşçi Partisi (PT) 
Başkanı Dilma Rousseff’i deviren 
yasal-parlamenter darbeyle tanım-
lanan toplumsal ve politik durumun 
anlaşılmasına mütevazı bir katkıda 
bulunmayı amaçlıyoruz. Yakın za-
manda, sözde 1988 New Republic 
anlaşmasının çöküşünü yaşadık [1]. 
Bu anlaşma, aynı anda burjuva po-
litikacılar, şirketler, silahlı kuvvetler 
ve solun reformist kesimlerinin bir 
kısmını içeren bir koalisyonda as-
gari yasal hakları garanti ederken, 

ezilenlerin toplumsal dışlanışını sür-
dürdü.

Bununla birlikte, Brezilya 
Devleti’nin yapısı, emperyalist güç-
lerin çıkarlarına her zaman kendi 
halkına olduğundan daha yakın ol-
muştur. Devlet, yoksulu her zaman 
kurumsallaşmış burjuva demokrasi-
nin bir normu olarak kriminalize et-
miştir. PT liderliğindeki hükümetler, 
Lula’dan bu yana, tüm yasama ve 
yargı organları toplumsal yaşamda 
açığa çıkan “suçu” arttırmış, yoksul 
ve Siyah nüfusun aşırı-kapatılmasını 
yeniden üretmiş, aynı zamanda top-
lumsal mücadelelere saldıran baskıcı 
bir aygıtın sürdürülmesini sağlamış-
tır.

Sınıf uzlaşması bozuldu ve [bu 
toplumsal arabuluculuğun] işbirlikçi 
gündemi, finansal kapitalizmin gün-
deminin yerini alacak şekilde par-
çalandı. Bunlar, halk hareketlerinin 
tarihsel başarıları olduğunu hatırla-
mamız gereken; sosyal haklar, göre-
celi özgürlükler ve kamu hizmetleri 
gibi şeylerin yerini almıştır.

İmparatorluk Pençelerini 
Gösteriyor

Latin Amerika kıtasının jeopolitik 
gerçekliğinden yola çıkmadan ülke-
mizdeki mevcut dönüm noktasını 
anlayamayız. Analitik araçlarımızı 
ayarlamamız ve neyin tehlikede oldu-
ğunu anlamak için Brezilya’yı dünya 

sistemi içinde çevresel bir ülke olarak 
daha iyi konumlandırmamız gerekir. 
Ülke, temel tarımsal ihracat endüstri-
sini sürdürmeye devam etmiş ve ken-
disini IIRSA Planı (şimdi COSIPLAN 
olarak adlandırılan Güney Amerika 
Bölgesel Altyapı Entegrasyonu)[2] ile 
uyumlu hale getirmiştir. Bu plan, do-
ğal kaynaklarımızın sömürüsünü en 
üst düzeye çıkarmaya ve uluslararası 
piyasalarda ulusötesi şirketlerin ya-
rarına tedarik sürecini hızlandırmaya 
çalışmaktadır. Bu plan, ABD ve bölge-
deki ülkeler arasında kurulan serbest 
ticaret anlaşmalarıyla uyumlu yeni 
bir saldırıdır. Bu, “ilerici” ve “merkez-
sol” hükümetler tarafından destekle-
nen, Güney Amerika’daki neoliberal 
modeli genişletme çabasıdır.

Brezilya’da yapılan seçimi ırkçı Jair 
Bolsonaro’nun kazanması üzerine Brezilya 
Anarşist Koordinasyonu’nun yayınladığı bildiriyi 
sizlerle paylaşıyoruz.

Bildiri, coğrafyamızdaki OHAL koşullarına 
benzer uygulamaların yaşandığı süreçlerden ge-
çen ve buna karşı sosyalist muhalefetin parla-
menter siyasete sıkışmasına neden olan Brezilya 
siyasetine odaklanıyor. Bolsonaro’nun kadın-

lara, yerli halklara, işçilere ve bütün ezilenlere 
yönelik düşmanca söylemlerine karşı mücadele 
çağrısı yapılan metinde kendisini belli “antilik-
ler” üzerinden şekillendiren Brezilya ırkçılarının 
seçimleri kazanma durumu analiz ediliyor.

İmparatorluğun Pençeleri
Faşizmin Yükselişi

Brezilyalı Anarşistlerden Bolsonaro Üzerine Bildiri

Çeviri: Gamze Boztepe



21 212008 krizi, ABD’nin uluslarara-
sı gündemi belirlemesi konusun-
da büyük zorluklar yarattı ve İkiz 
Kuleler’in yıkılmasından [WTC 9/11 
saldırısı] bu yana, imparatorluğun 
çok sayıda agresif askeri müdahalesi 
ile açıkça ortada olan küresel hege-
monyanın garanti edilmesini temel 
amacı olarak ortaya konmaya baş-
landı. Açık olan bir diğer şey, emper-
yalizmin kendisini “Brezilya nereye, 
Latin Amerika oraya” fikriyle yön-
lendirdiğidir. Kıtamız Latin Amerika, 
açıkça ABD’nin kullanımı için stra-
tejik bir (siyasi, doğal, enerji) kay-
nak rezervi olarak görülmektedir ve 
bu da Brezilya’nın siyasi durumunu 
Washington için oldukça önemli kıl-
maktadır.

2016 darbesi, “varlıkların” satın 
alınmasıyla ulusal ekonominin mali 
ve uluslararası denetimini daha 
güçlü hale getirirken, sadece önceki 
dönemden elde edilen küçük kaza-
nımları yerinden sökmekle kalmadı. 
Emperyalizmle uyumlu Lava-Jato 
soruşturmasında[3] görülebilece-
ği üzere, bu düzenlemelerin, yargı 
sınıfı, özellikle de bizzat hakimler 
tarafından, savaş hukuku[4] kulla-
nılarak yapılması gerekiyordu. Ay-
rıca, altyapı, yenilenebilir enerji, 
hizmet, sağlık ve eğitimde Kuzey 
Amerika ve Çin, şirketlerinin kont-
rolünü artırmaktadır. Petrol konu-
suna gelince, 13 çok uluslu şirket, 
özellikle bu yılın Ekim ayında son 
ihale turları gerçekleşen Shell ve 
BP, pre-salt rezervinin (okyanus yü-
zeyinin altındaki petrolün) % 75’ine 
hali hazırda el koymuştur. Siyasi 
açıdan bakıldığında, emperyalizmin 
eylemi, Brezilya’nın (merkez solcu 
bir reformist hükümet tarafından 
yönetiliyor olsa bile), kıta düzeyin-
de kendi çıkarlarına yönelik herhan-
gi bir tehdide karşı kendini temsil 
etme ihtimalini engellemektir. Mev-
cut seçim yarışının sonucunun, Ve-
nezuela rejiminin krizlerini önemli 
ölçüde etkileyeceğini, muhtemelen 
siyasi istikrarsızlığa ve hatta askeri 
müdahaleye destek çıkacağını açık-
lığa kavuşturmak önemlidir.

Yeni Ulusal Güvenlik Doktrini: 
Askeri Politikalar ve Tehditler

Birkaç yıl önce Lula’nın İşçi Parti-
si hükümeti altında, Brezilya silahlı 
kuvvetlerinden (Temer tarafından 
Güvenlik Sekreteri olarak atanan) 
General Etchegoyen ile yeni bir Ulu-
sal Güvenlik Doktrini’nin başlatıldığı-
na dikkat çekmek isteriz. Bu dokt-
rin, uyuşturucu kaçakçılığı, insan 
hakları veya çevreci STK’larla bağ-
lantılı grupları, “ideolojik” devlet ku-
rumlarını ve sol görüşteki toplumsal 
hareketleri yeni iç düşmanlar ola-
rak görmektedir. Bu doktrinin diğer 
unsurları, üniversite ve araştırma 
görevliliklerinin boşaltılması, ceza 
kanununun daha da sertleştirilme-
si, kitlesel tutuklamaların sürekliliğe 
bağlanıp genişlemesi ve karşı-ca-
susluk tedbirlerinin benimsenmesi-
dir. Doktrin, sosyal iletişim kontrolü, 
söylentiler yayılması, suçla itham 
edenlerin itibarının düşürülmesi ve 
sahte belgelerin kullanılması araçla-
rını kullanır. Grevlerin teşvik edilme-
sini, yolların kapatılmasını, toprak 
ve binaların işgalini ve siyasi azın-

lık halkların özgürlük mücadelesini 
“terör eylemleri” olarak nitelendiril-
mektedir.

Dilma tarafından onaylanan, te-
rörle mücadele tasarısından so-
rumlu olan bu yeni doktrin idi. 
Amacı, ordunun kıta düzeyinde ve 
ulusal siyasetin jeopolitiğinde aktif 
rol oynadığı yeni bir anlaşma, “yeni 
bir demokrasi” yaratmaktı.

Özetlemek gerekirse: “tehlikeli 
sınıflar” için, bir olağanüstü halin 
en üstüne yerleştirilen “Demokratik 
Hukuk Devleti”[5], artık egemen 
sınıfların (bazı yerlerde, narko-
devletin) iktidar oyunlarında yeni-
den yapılandırma sürecindedir ve 
onu devletin içsel gerekçelerinden 
ve emperyalizmin çıkarlarıyla olan 
ilişkilerinden ortaya çıkarır. Bu ko-
şullar altında, karşı kuvvet unsur-
ları bir polis devleti olarak faaliyet 
gösterir. Toplumsal yaşamda derin 
yaralar açan ve kapitalist sınıf ile 
onun şakşakçılarının hırslarını de-
rinden arttıran bir düzenleme, er 
ya da geç, güvenliği kendi lehine 
çalışması için göreve çağırır ve sis-
temin normalliğini yeniden tanım-
lamak için “olağanüstünün” alanını 
genişletir.

Merkez-sol tüm kozlarını 
sandıklarda oynuyor

Brezilya solu ve merkez-solu, 
burjuva demokrasisinin gelip onları 
kurtaracağı, haklarını koruyacağı, 
boğucu etkiye son vereceğini ve kü-
resel kapitalizmi yeneceğini umarak 
şansını seçim sandığında denedi. 
Sistem silahları çektiğinde ve güç 
kullanmak için toga ya da ünifor-
ma giydiğinde, bunu her zaman 
ABD hükümetinin desteğiyle yapar. 
Yasal-parlamenter darbeden sonra 
ortaya çıkan ve sokaklara dökülen 
sol muhalif hareketler, ne yazık ki, 
aşırı-sağ kanattaki düşmanın sandık 
ve oyla sözümona kazanacağını id-
dia ettiği, devlet ve hükümetin bu 
faydacı mantığına entegre olmakta-
dır.

Merkez sol, tüm enerjisini, ku-
rumsal anlaşmazlık ve seçime ka-
tılan partilerin çürümüş oyunu ile 
sınıf mücadelesinin zararına harca-
yarak bu çabaları seçim propagan-
dasına yönlendirmeye çalışmakta-
dır. Brezilya siyasi sahnesi, burjuva 
liberalleri için her zaman azınlıkların 
güçlü iradesiyle oluşturulan kolek-
tif güçlerin ve kamu yararının gasp 
edilmesi için bir mekanizma olan 
temsil sahtekârlığı ile kirletilmekte-
dir. Ancak biz, egemen sınıflarının 
çıkarlarını savunmak söz konusu 
olduğunda, sistemin anayasayı sap-
tırdığını ve hukukun üstünlüğünü 
yumuşattığını biliyoruz.

İnsanlara; haklarını savunmak, 
siyasi hayata katılmak ve doğrudan 
demokrasiyi örgütlemek, sınıflar 
arası barışı reddetmek ve proto-fa-
şizmle uzlaşmadan mücadele etmek 
adına, sendikaların ve halk örgütle-
rinin halk için en doğru alternatif 
olduklarını gösteren uzun vadeli bir 
çalışma inşa etmeliyiz.

Aşırı Doz Seçkinler Programı: 
Proto-Faşizm

Siyasal iktidarın bu biçimde dü-
zenlenişi, propaganda taktikleri ve 
gerici kesimlerin eylemi ile genellik-
le hukuki yaptırımlarla destekleni-
yor. İdeolojik olarak da aşırı sağdaki 
gruplar tarafından da desteklenmek-
tedir. Vekillerine ulusal siyasi sah-
neyi baskı altında tutmaları ve kıta 
düzeyinde olan bitenle uyumlu hale 
getirmeleri için alan yaratarak so-
kaklarda etki alanı elde etmeye çalı-
şan ve her şeyiyle bu alanın genişle-
yeceğine işaret eden bir unsur.

Fakat daha fazlası var. Bununla 
uzlaşmaya varmak, ekonomik hayal 
kırıklığı, temsil yoluyla siyasal çö-
zümlerin başarısızlığı ve aile, kültür 
ve eğitimdeki iktidar konumlarıyla 
ilişkilendirilmiş değerlerin istikrar-
sızlaştırılmasıdır aynı zamanda. Ay-
rıca, dindar evanjelikleri bölüşmek 
için strateji belirleyen muhafazakâr 
bir öznel üretim görüyoruz. Anti-PT 
söyleminden, radikalleşmiş bir anti-
siyaset ve anti-sistem söylemine dö-
nüşen bu yeni sağ, kendisini yalnızca 
seçkinlere değil aynı zamanda halka 
ve periferik kesimlere de seslenen 
bir sağ olarak ortaya koymaktadır. 
Onlar, sadece sol burjuva demok-
rasisini savunan merkezi solun so-
lundaki toplumsal boşlukta hareket 
etmektedirler.

Aşağılık Bolsonaro figürü, kaza-
nılmış hakların yağmalanmasını ve 
kadınlara, LGBT’lere, yerli halklara, 
Siyahlara ve marunlara karşı ataerkil 
şiddeti derinleştirmeyi amaçlayan bu 
girişimin bir parçasıdır. Ülke genelin-
de Bolsonaro lehtarlarının liderliğin-
de çeşitli saldırılarda gerçekleşen şid-
detin sonuçları arasında Salvador’da 
Katendê’nin Capoeira Ustası Moa’nın 
acımasız cinayeti bulunmaktadır[6]. 
Bolsonaro’nun temsil ettiği barbar-
lığı en aza indirgemekten çok, onu, 
düzenlemenin uygulanmasına [ne-
oliberalizm] ve ülkenin, merkez sol 
bir hükümet altında olacağından 
daha hızlı bir tempoda, emperyalist 
yeniden sömürgeleşmesine dair bir 
mantıkla konumlandırmak gerekiyor.

Sandıklar, Emperyalizmi, Vergi 
Düzenlemesini ve Proto-Faşizmi Ye-
nemez!

Dolayısıyla seçim sonuçları, işçi 
sınıfına karşı olan güçlerin karşılıklı 
ilişkisiyle ortaya çıkan karmaşık bağ-
lamı çözmemektedir. Tüm senaryolar 
sadece sınıf mücadelesinin sürmesi-
ne ve baskının derinleşmesine hiz-
met eder. Bolsonaro’ya karşı atılan 
“faydalı oy”, sandıkta karar verilme-
yecek bir “üçüncü tur”a yol açarak 
en fazla bir ek süre sağlar. Mücadele, 
uzun vadede devlete, yönetilebilirli-
ğe ve imparatorluğa bağlı anlaşma-
lara boyun eğmeyen alternatif bir 
sınıf ve toplumsallık inşa etmektir. 
Fakat bu aynı zamanda burjuvaziyi, 
emperyalizmi ve saldırılarını yenebi-
len toplumsal bir güç olmalıdır.

Bu proto-faşist ve neoliberal sal-
dırı döneminde sınıf bayraklarımızın 
yukarı kaldırılması gerekiyor. Tepe-
deki seçkinlerin neden olduğu pani-
ğe ve korkuya boyun eğmemeliyiz. 
Görevimiz aktif olarak direnmek, 

sınıf dayanışmasını güçlendirmek, 
sokaktaki mücadeleyi büyütmek ve 
ezilenlerin örgütlülüğünü sağlamak-
tır!

Bu Nedenle, Şunları Savunuyo-
ruz:

• Taban seviyesinde ve sokak-
larda sandığın ötesinde bir 
anti-faşist dayanışma– müca-
dele, onu tanımlayacak olan 
şeydir. Bu dayanışma, neoli-
beral saldırılara ve Bolsonaro 
ve destekçilerinin teşvik ettiği 
barbarlığa karşı eylem ve se-
ferberlikte yer alacaktır.

• Sosyal haklar için mücade-
le. Özelleştirme ve ezilenlere 
yönelik saldırılara karşı müca-
dele. Eğitim, refah reformu, 
yükselen hayat pahalılığı, top-
lumsal hareketlerin kriminali-
ze edilmesi ve Siyah, azınlık 
ve yerli halkın soykırım süre-
cine karşı saldırılara karşı mü-
cadele.

• Faşizmin ilerleyişine ve gele-
cek dönemin emperyalizmi-
nin, iş dünyası seçkinlerinin 
ve seçimlerin bağımsız politi-
kalarının gündemi olan işçile-
rin kazanılmış haklarına yöne-
lik saldırılarına karşı genel bir 
grev örgütlenmesi.

• Halkların Gücü Faşizmi Dur-
durabilir! Neoliberal Barbarlı-
ğa Karşı Mücadele Et ve Ör-
gütlen!

Coordenação Anarquista Brasileira 
(Brezilya Anarşist Koordinasyonu)

Notlar

1. 1988, Brezilya anayasasının, 
1964’te başlayan ve 20 yıldan uzun 
süren askeri diktatörlüğün sona er-
mesinden sonra onaylandığı yıl oldu.

2. Günümüzde COSIPLAN olarak 
adlandırılan Güney Amerika Bölge-
sel Altyapı Entegrasyonu İnisiyatifi 
(IISAR), büyük otoyollar gibi bölge-
sel altyapılar oluşturmak amacıyla 
ortaya konan bölgesel kalkınma ve 
entegrasyon planı çoğu zaman doğal 
maddeleri işlemeye yönelik sanayile-
rin büyümesini kolaylaştırmaktadır. 
Bu çaba Meksika ve Orta Amerika’da-
ki Pueblo-Panama Planı’na benziyor.

3. Lava-Jato ya da “Araba Yıkama” 
skandalı, sayısız üst düzey politika-
cıyı içeren politik yolsuzluk soruştur-
masıydı.

4. Lawfare (burada savaş hukuku 
olarak Türkçe’ye çevrilmiştir), savaş 
ve hukuk’u birleştiren bir terimdir, 
savaş durumunda hukuk kullanımı.

5. Brezilya’daki “Demokratik Hu-
kuk Devleti”, ABD’nin “hukukun üs-
tünlüğü” kavramına benzemektedir; 
bu, bireylerin ve hükümetin yasalara 
ve haklara saygı gösterdiği bir du-
rumdur.

6. Master Moa, bir halk toplantısı-
na katıldıktan ve PT adayını destekle-
dikten sonra bir Bolsonaro destekçisi 
tarafından bıçaklanarak öldürülen si-
yah Capoeira öğretmeni.
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Bir yıl önce, ABD tarihinin en 

büyük hapishane grevi gerçek-
leşti. 12 eyalet ve 29 hapishanede, 
24,000den fazla tutsak, istismarı ve 
insanlık dışı koşulları protesto etti. 
Eylem, 46 yıl önce Attica Hapishane-
si’ndeki tutsakların iyi yaşam koşulları 
ve siyasi haklarının talebi nedeniyle 
ayaklanmasının yıldönümüne denk 
getirildi. Attica tutsakları ayaklanarak, 
42 personel rehin alıp hapishanenin 
kontrolünü ele geçirmişti. Ayaklanma 
sona erdiğinde, 10 rehin personel, 33 
tutsak olmak üzere en az 43 kişi ya-
şamını yitirmişti.

Bir yıl sonra, ABD’de ve Kanada’da 
ikinci haftasına girmiş olan, bir büyük 
grev daha yayılmaya başladı. Grev 21 
Ağustosta başladı ve toplam 19 gün 
sürmesi bekleniyordu. Doğal olarak, 
ABD’deki ana akım medya tarafından 
haber yasağı getirildi; dolayısıyla gre-
vin ilerlemesi hakkında güvenilir bilgi 
vermek zordu.

Grev düzenleyicileriyle ilişki kuran 
hapishane reformu savunucu grupla-
rı, üç eyalette protestoların teyit edil-
diğini ve Florida, Georgia, Güney Ca-
rolina ve Kuzey Carolina, Washington 
Eyaleti ve Kanada Nova Scotia’dan 
gelen daha doğrulanmamış raporların 
yayınlandığını bildirdi. 

Tutsakların mevcut anlaşmazlıkta-
ki isteklerinden biri, bazı eyaletlerde 
artık salgın hale gelmiş hapishane 
ölümlerinin ana akım medya tarafın-
dan duyulması ve kamuoyunun dik-
katini çekmek. Geçtiğimiz üç hafta 
içerisinde, Mississippi’de 10 tutsak, 
kendi hücrelerinde ölü bulunmuştur 
ve ölüm nedenlerine dair hiçbir bilgi 
paylaşılmamıştır.

Hapishane tutuklularının açıkla-
namayan ölümleri ile ilgili endişelere 
ek olarak, kendilerini Jailhouse Law-
yers Speak olarak adlandıran tutsak 
eylemciler, rehabilitasyon hizmetleri-
ne daha fazla yatırım ve akli dengesi 
bozuk tutsaklar için daha iyi bir tıbbi 
tedavi adına ABD’nin ceza sisteminin 
yeniden düzenlenmesi için 10 talepte 
bulundu. Listenin en başında, eylem-
cilerin modern kölelik olarak adlandır-
dığı, zorunlu ya da düşük ücretli eme-
ğin sonlandırılma talebi bulunmakta. 

Grevde konuşlandırılan temel tak-
tikler arasında, iş gücünün durdurul-
ması, hapishane komisyonculuğunda 
alımların boykot edilmesi, oturma ey-
lemleri ve açlık grevleri yer alıyor. 

Hapishanelerin Doldurulması
2016 yılında 2.29 milyon insan, 

ABD hapishanelerindeydi. Bu da, nü-

fusun 100.000’de 716’sına tekabül 
eder. Bu rakam, dünya üzerindeki en 
büyük hapsetme rekorlarından biri-
dir. (İngiltere ve Galler’de bu oran 
100.000’de 144’tür) Cezaevlerindeki 
tutsakların büyük bir çoğunluğu ABD 
işçi sınıfından, Afrikan-Amerikalılar-
dan ve İspanyollardan oluşmaktadır. 
Virginia ve Oklahoma gibi iki eyalet-
te, her 15 Afrikan-Amerikan’dan biri 
hapsedilmiştir. Bu gruplar ABD’nin en 
yoksul kesimlerinden geldikleri için 
şaşırtıcı bir durum değildir. Aynı za-
manda ABD burjuvasının bu grupları 
sistematik bir şekilde hedef göstere-
rek hapishaneleri doldurmayı hedefle-
meleri de bir kaza değildir. Bu politika, 
1994’te Üç Grev Yasası (three-strikes 
law)’nın yürürlüğe konmasıyla hız-
lanmıştı. Bu yasaya göre, bir insanın 
ömür boyu tutsak edilmesi için, bir-
den fazla şiddet suçu işlemiş ve önce-
sinde de tutukluluk geçmişinin olması 
gerekmektedir. California’da, bu suç-
lamalar çok daha ikincil suçlamalar 
olmasına rağmen insanlar ömür boyu 
hapisle cezalandırılmaktadır. 

Bu şekilde, ABD, hapishaneleri 
ucuz emekle doldurmayı başarabil-
mektedir. Örneğin, 1982’den 2000’e 
kadar, California’da hapishane po-
pülasyonu %500 artmıştır. Popülas-
yona ayak uydurmak zorunda kalan 
California, 280-350 milyon dolar ka-
darlık bir harcamayla, 23 yeni hapis-
hane inşa etmek durumunda kaldı. 
Bu, California’nın hapishane popü-
lasyonu ve hapishane sayısı artışında 
tek başına olduğu anlamına gelmi-
yor. California’nın hapishaneleri ka-
musal ve harcamaları kamu işlerine 
bağlı olmasına karşın; diğer birçok 
eyalet, özel hapishane binalarına 
onay vermektedir. New Mexico’daki 
tutsakların %40’ından fazlası özel ha-
pishanelere yerleştirilmiştir. 2016’da 
ABD’de 128.063 kişi özel hapishaneye 
yerleştirilmiş, bu rakam toplam eya-
let ve federal hapishane nüfusunun 
%8.5’ini temsil etmektedir. 2000’den 
beri özel hapishaneye yerleştirilen 
tutsakların sayısı %47 oranında artış 
göstermiştir. 

Büyük şirketler lobisinden etki-
lenen Birleşik Devletler Kongresi, 
1979’da ABD şirketlerinin hapishane 
emeği kullanmalarına izin veren Pri-
son Industry Enhancement Sertifi-
kasyon Programı’nı yürürlüğe koydu. 
Bu dönemde hapishane nüfusunun 
artmasıyla ve özellikle 1994’ten son-
ra, katılan şirketler için kârlar ve hü-
kümetin ve onun özel yüklenicilerinin 
gelirleri yükseldi. Federal Cezaevleri 
Bürosu şu anda tutsaklara saat başı 
bir doların altında ödeme yapan Fede-
ral Hapishane Endüstrileri (UNICOR) 
adlı bir program yürütmektedir. Prog-

ram, 2016 yılında, bu paranın hapis-
hane çalışanlarına oldukça az aktarıl-
masıyla birlikte 500 milyon dolarlık 
bir satış gerçekleştirdi. California’da-
ki hapishane işçiliği programı 2017 
yılında 232 milyon dolar satış yaptı. 
ABD’deki hapishane emeği kaynak 
olarak görünmektedir. İş Fırsatı Vergi 
Kredisi (WOTC) kapsamında, işveren-
ler, “riskli hedef grupları” için bir ödül 
olarak kullandıkları her *çalışabilir 
tutsak* formu için 2.400 dolar vergi 
kredisi almaktadırlar.

Sevdiğiniz Markalar
Hapishane emeği milyar do-

larlık bir sektördür ve bu köle 
emeğinin faydalanıcıları en bü-
yük şirketlerin ve en çok bilinen 
markaların bazılarından oluşmak-
tadır. Tam olarak yüzlerce şirket 
ve firma bu emeği sömürmekte-
dir. Sol İş Gözlemcisine (Left Bu-
siness) göre, federal hapishane 
endüstrisi, tüm askeri kaskların, 
savaş malzemelerinin ve diğer 
ekipmanların %100’ünü üret-
mektedir.

Hapishane çalışanları, ekipman 
montaj hizmetleri için tüm pazarın 
%98’ini tedarik etmektedir: boya ve 
boya fırçalarının %93’ü; soba takı-
mının %92’si; vücut zırhının %46’sı; 
ev aletlerinin %36’sı; kulaklıkların/
mikrofonların/hoparlörlerin %30’u; 
ve mobilyaların %21’i, uçak parçaları, 
tıbbi malzeme ve daha fazlası. Ayrıca 
tutsaklar kör insanlar için rehber kö-
pekleri bile yetiştiriyorlar. Hapishane 
çalışanları bu kadar büyük bir miktar-
larda artı değer üretirken, hapishane 
fabrikasına bağlı olarak günde sadece 
90 sent ile 4 dolar arasında bir ücret 
alıyor. Mevcut federal asgari ücret sa-
atte 7,25 dolar, yani hapis cezası as-
gari ücretin 1/15’i ile 1/65’i arasında 
ödeniyor. Aşağıda, bu sömürüden ya-
rarlanan en büyük ABD şirketlerinden 
bazıları bulunmakta:

UNICOR, 83 fabrikayı ve 12 binden 
fazla hapishane işçisini, çağrı merke-
zinde çalışan, saatte 23 cent kadar az 
bir ücret alan, askeri vücut zırhı gibi 
ürünlerin üretimini yönetmektedir. 
2013 yılında federal tutsaklar, 100 
milyon dolar değerinde askeri üni-
forma yaptılar. UNICOR aynı zaman-
da geçmişte, savunma müteahhitleri 
Raytheon ve Lockheed Martin için 
Patriot füze parçalarını, Boeing ve 
General Dynamics gibi diğerlerinin 
parçalarının üretimini de yönetmişti.

2011’den beri, Whole Food da ha-
pishaneden yararlanmakta. 2016 yı-
lında Amazon tarafından satın alınan 
bu şirket, Haystack Mountain Goat 

Dairy ve Quixotic Farming’den balık 
satın almak için ucuz hapishane eme-
ği kullanan iki özel satıcıdan süt ve 
sürü keçi üretmektedir.

ABD’deki en büyük perakendecile-
rinden biri olan Walmart da, üretim 
amacıyla tutsakları kullanıyor. Şirket, 
ürünlerin yeniden satılabileceği şekil-
de UPC barkodlarının ürünlerini te-
mizlemek için tutsakları “işe alıyor”. 
Aynı zamanda, kadın tutsakların kötü 
çalışma koşulları, yetersiz tıbbi bakım 
ve çok düşük maaşla karşı karşıya 
olduğu çiftliklerden ürün satın alı-
yor. Starbucks da maliyetleri düşür-
mek için hapishane emeği kullanıyor. 
Starbucks’ın taşeron firması Signatu-
re Packaging Solutions, Washington 
eyalet tutsaklarını tatil günlerine özel 
üretilen kahvelerini paketlemek için 
kiralıyor.

McDonald’s da aynı şekilde, don-
durulmuş gıdalar üretmek ve köftesi 
için sığır eti işlemek için hapishane 
emeğini kullanıyor. McDonald’s resto-
ranlarında hamburgerleri ve patates 
kızartmasını hazırlayan, minimum üc-
ret karşılığında çalışan işçiler, hapis-
hane işçilerinin ürettiği üniformaları 
giyiyor. Tutsaklar, McDonald’s için ek-
mek, süt ve tavuk ürünlerini de işli-
yor. McDonalds’ın rakibi Wendy’nin, 
operasyon masraflarını azaltmak için 
hapishane emeğine bağlı olduğu da 
tespit edildi..

Sprint, telekom şirketi, çağrı mer-
kezlerinde telekomünikasyon hizmet-
leri sağlamak için hapishane tutsak-
larını kullanıyor ve başka bir telekom 
şirketi olan Verizon da aynı şeyi ya-
pıyor. Amerikan Havayolları ve araba 
kiralama şirketi Avis de, tutsakları 
rezervasyon almaları için kullanmak-
ta.

Victoria’s Secret da, üretim ma-
liyetlerini azaltmak için hapishane 
emeğini kullanıyor. Güney Carolina’da 
kadın tutsak ürünleri dikmek için kul-
lanıldı. Hapishane işçilerinin “made 
in” etiketlerinin yerine “Made in USA” 
etiketleri yerleştirmek için kullanıldığı 
da bildiriliyor! Kmart ve J.C. Penney 
de, Tennessee hapishanelerinde tu-
tuklular tarafından kot pantolon satı-
yorlar..

ABD kamuoyunun sahip olduğu 
emekli maaşı ve diğer yatırımların bir 
kısmı, Fidelity Investments tarafın-
dan hapishane emeği veya hapishane 
sanayi kompleksiyle sağlanmaktadır. 
Yatırım şirketi, tutsakların üretimde 
kullanımını yetkilendiren ve artıran 
yasalar oluşturan Amerikan Yasama 
Konseyi’ne (ALEC) kaynak sağlamak-
tadır. 

Hapishane Grevleri
Kapitalizmin Gerçeklerini Gösterdi* 

Çeviri: Mulungu Kitap Kolektifi
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“Private Prison” denilen hapishane özelleştirmeleri ABD’de 1980’li yıllarda 

başladı. Reagan ve Bush hükümetleri döneminde başlayan, 90’lı yıllarda ise 
Clinton döneminde bugünkü boyutuna ulaşan bir uygulama. Devletin belirleyici-
liğinde olan cezalandırma kurumlarını kapitalist şirketlerin almasıyla “özelleşen” 
bir başka alan. Bizler için “devlet” ve “kapitalizm” arasındaki işbirliğini açıkca 
ortaya koymasının ötesinde “suç”, “suçlu”, “cezalandırma” vb. konuların tartışıl-
masında, sistemin dinamiklerini anlamak için çarpıcı bir örnek. 

Corrections Corporation of America (CCA), ya da kısa adıyla CoreCivic ceza-
landırmanın bu “infaz” faktörünü hayata geçirmek için çalışan en büyük firma-
lardan biri. ABD’nin tüm eyaletlerine yayılmış yaklaşık 61 tesiste “hizmet veren” 
şirket, 1983 yılında göçmen gözaltı merkezi olarak kurulmuş. İki yıl öncenin 
verilerine göre 34 eyalet hapishanesi, 14 federal hapishane, 9 göçmen gözaltı 
merkezi, 4 nezarethaneden oluşan tesis, Wackenhut isimli bir başka şirketle be-
raber, ABD genelindeki bütün tutsakların %75’inin yattığı hapishaneleri kontrol 
ediyor. 

İşin göçmenlerle ilgili olan kısmı önemli. Önemli çünkü devletin göçmenleri 
geldikleri yere göndermek ya da işlemlerini yapmak için bekletmek amacıyla 
“tuttuğu” gözaltı merkezlerinin üçte ikisi, bu özel şirketler tarafından kontrol 
ediliyor. Tutsak göçmenlere yönelik taciz, tecavüz ve şiddet haberleri ise son dö-
nemde toplumsal muhalefetin geniş çaplı eylemleriyle durdurulmaya çalışılıyor.  

Kuruldukları günlerden bugüne özel hapishaneler için hükümetlerin değiş-
mesi bazı farklılıkların yaşanmasına neden olacakmış gibi görünüyor. Ancak işin 
ekonomik kısmındaki ufak oynamaların dışında, bu şirketlerin varoluşunu tehdit 
eden bir soruna henüz rastlanmış değil. Aslında rastlanması da pek mümkün 
değil, zira devlet bu şirketlerin yapısını teşvik etmek için çeşitli “garantiler” ver-
meye devam ediyor. Örneğin Corrections Corporation of America, bulunduğu 
eyaletlerle yaptığı kontratlara bir madde ekliyor. Mother Jones dergisinin veri-
lerine göre şirketin zararı, %96 doluluk oranının sağlanamadığı yerlerde bizzat 
eyalet yönetimi tarafından karşılanıyor.

Anlatılanlar sözde özgürlükçü, devleti küçültmeye çalışan bazı liberal ku-
ramcılar için adeta bir ütopya gibi. Hapishaneleri, hastaneleri ve hatta yolları 
özelleştirmenin nasıl mümkün olacağı üzerine düşünülürken ısrarla atlanılan, 
kapitalizmin belli kişilerin kar hırsına nasıl alet olabileceğini göstermek için çar-
pıcı örnekler vermek mümkün. Öyle ki bu “özel” kuruluşlar, hangi hapishanede 
kimin, nerede yattığını bile takip etmedikleri için, pek çok tutsağın durumuna 
dair de en ufak bilginin alınamadığı biliniyor. Bu gibi bir sistemin taraftarlığına 
savunanlar, herhangi bir yakınlarının özel hapishanelerde “misafir edilmesine” 
ne kadar göz yumarlardı dersiniz?

Şirketleşen Hapishanelerin CEO’ları

Bu şirketler kimler tarafından yönetiliyor peki? Yine CoreCivic’ten bir örnek; 
şirketin en büyük hissedarı Vanguard Group isminde, merkezi Pensilvanya’da 
bulunan devasa bir yatırım ortaklığı. Coca-Cola’dan Ford’a, General Electrics’ten 
McDonalds’a, Apple’a, Facebook’a hatta Microsoft’a, IBM’e varana dek bütün 
bu büyük markalarda hissesi bulunan ortaklarından biri Vanguard Group ve 
tabi ki CoreCivic’in…

ABD Başkanlık seçimlerindeki koltuk yarışlarında da özel hapishaneler seçim 
stratejilerinin etkili birer parçası haline gelmişti. Bu şirketlerin en büyüklerinden 
biri olan GEO Group’un ise Donald Trump’la kurduğu sıkı ilişkiler, onun seçim 
kampanyasına yaptıkları son derece “duygusal” katkılar, 2008 yılında iktidara 
gelen Obama’nın tehdidiyle hisse kaybetmelerine yol açmıştı. Tabi ki bu durum 
GEO’yu durduramadı. Seçimden önce desteğini esirgemeyenler, Trump’ın zafe-
rinden sonra da gerektiği gibi ödüllendirildi.

ABD’de Köle Emeğinin Piyasası

Kropotkin, hapishaneler üzerine yazdığı “Suçun Yetiştirme Yurtları: Hapisha-
neler” isimli yazısında hapishane emeğini köle emeği olarak tanımlıyordu. Tıpkı 
onun yaşadığı yıllarda olduğu gibi hapishanelerde özgürlüğünden mahrum edi-
lenlerin emeği de bugün farklı iktidarların ceplerini doldurmaya devam ediyor. 
Geçmişte devletin kasasını besleyen tutsak sömürüsü, bugün yarattığı piyasayla 
kapitalist patronların ceplerini doldurmaya devam ediyor. Değişmeyen tek şey 
ise tutsakların çalınan yaşamları, sömürülen emekleri oluyor.  

Şirketleşen
Hapishaneler

Abdülmelik Yalçın
melik@meydangazetesi.org

Amerika’yı Yeniden “Harika” 
Yapalım (Make America Great 
Again)

Amerika’yı yeniden hari-
ka yapalım gayesinin bir yolu, 
ABD’deki ücretlerin, ABD burju-
vazisi için yeniden üretime geç-
tiği noktaya kadar bastırılmasını 
sağlamaktı. ABD’de medyan reel 
ücret artışı küresel mali krizden 
önce durgunlaştı, o zamandan 
bu yana daha da geriledi, böyle-
ce ABD’deki ortalama ücretler on 
yıl öncesine göre daha da düştü. 
Hapishane emeği, ucuz emek ve 
çalışan adına geçmişe oranla çok 
daha önemli bir kaynak haline 
geldi. Tutsaklar yalnızca ucuz 
işçi değil, aynı zamanda kont-
rol edilmesi kolay çalışanlar. 
İş verenler tutsakların sağ-
lık masraflarını karşılamak 
ya da onlara sigorta yapmak 
zorunda değil. Ücretli işten 
çıkarma, ailevi sorunlar ve 
maaş zamları gibi durumlar 
hakkında endişe duymaları da 
gerekmiyor. Hapishane eme-
ği aslında teoride Stalin’in emek 
kamplarından (Gulaglar) çok da 
farklı işlemiyor ama tabii ki ABD 
bunu insan haklarının yararına 
yapmıyor. Federal Hapishane En-
düstrisi bunun reklamını, tutsak-
ların emeğiyle diğer endüstrilere 
fayda sağlanması “işleri yeniden 
kazandırmak” şeklinde yapıyor. 
Ücretsiz işçi çalıştırmak için bunu 
yaptıklarından elbette bahsetmi-
yorlar. 

“Amerika’yı yeniden harika 
yapma”nın, ABD hapishanelerinde 
olduğundan daha kötü koşulların 
olduğu ülkelerde yabancı hapis-
hane emeğinin kullanılmasını da 
beraberinde getirmesi hiç de şa-
şırtıcı değil. Çin, doğrudan ABD’ye 
ihraç edilen ürünlerin bir kısmını 
oluşturan malları üretmek için 
hapishane emeğini kullanıyor. Fi-
nancial Times’ın araştırmalarına 
göre, 2.3 milyondan oluşan tutsak 
nüfusuna sahip olan Çin, yükselen 
ücretlerin neden olduğu azalan 
kârı dengelemek için hapishane 
emeğini kullanıyor. Sarımsak gibi 
tüketim ürünleri, el çantaları gibi 
ürünler ve endüstriyel ürünlere 
yönelik kablolama montajı, Çinli 
tutsaklar tarafından yürütülen iş 
türüne örnektir. Öte yandan ABD, 
hapishane emeğinin ithal ediliyor 
oluşunu asla kabullenmemektedir. 
Örneğin, Arizona’daki bir kadın, 
Walmart’tan satın aldığı el çanta-
sının içinde Çince bir not bulmuş-
tur. Notta şöyle yazmaktadır: 

“Guanxi’deki Yingshan Hapis-
hanesi’ndeki tutsaklar her gün 
14 saat çalışmaktadır. İşini ta-
mamlamayan her kim olursa, da-
yak yer. Çin’de bir tutsak olmak, 
ABD’de bir köpek olmaktan çok 
daha kötüdür.“

Öyle olacak ki, tutsak ürettiği 
çantanın ABD’ye gönderildiğinin 
farkındadır, ancak ABD’de koşulla-
rın buna benzer şekilde olduğunun 
bilincinde değildir. Tonghua Hapis-
hanesi’ndeki bir başka tutsak da 
Financial Times’a şöyle açıklama 
yapmıştır: “Genellikle sabah 5’ten 
akşam 9’a kadar çalışmamız gere-

kiyor ki hapishane çok daha fazla 
para kazanabilsin.”“

China Labour Watch sözcüsü 
Mr Li şöyle söylemiştir: “Hapisha-
neler, şirketler gibi satış ekipleriy-
le şirketler gibi işletilmektedir.“

ABD ve dünya işgücünün artan 
sömürüsünün altında yatan ger-
çek, kâr oranının düşme eğilimi-
dir. İstihdam oranının artırılması, 
emekli maaşlarının azaltılması ve 
basit ücret kesintileri, kâr oranı-
nın, yeniden üretime geçme ça-
basıyla, düşme eğilimini telafi et-
menin yollarıdır. Elbette bu eğilim 
fenomeninin tek kurbanı ABD de-
ğildir, aynı zamanda ABD’nin ra-
kipleri de bu kapitalist krize dahil 
olmuştur. 2008’deki mali çöküş, 
kâr oranındaki düşüşün dolaylı bir 
ürünüdür, çünkü firmalar üretim-
de yatırımı azaltmaktadır, çünkü 
bu yeterince kârlı değildir ve bu-
nun yerine spekülasyona yatırım 
yapmaktadır. Ve mali çöküşün 
üzerinden on yıl geçmiş olmasına 
rağmen, evrensel kapitalist sis-
tem şimdi on kat daha zordadır ve 
250 trilyon dolar çöküştedir.

Trump yönetimi açıkça, hapis-
hane emeğinin sömürülmesinin 
devam etmesinin tek yol olduğunu 
düşünüyor. Obama dönemindeki 
planlanlarda yer alan özel hapis-
hanelerin kapatılmasının tam ak-
sine, hapishanelerin çoğalması ve 
hapishanelerin doldurulması he-
deflenmektedir. Bu, kârları koru-
maya çalışmak adına işçi sınıfının 
daha da acımasızca sömürülmesi 
gerektiğini gösteren kanıttır.

Son zamanlarda solcu kam-
panyalar, bu hapishane emeğinin 
sömürüsünün bitmesi adına ça-
lışmalar yürütmeye başlamıştır. 
Fakat bu diğer reformist kam-
panyaların çalışmalarından pek 
de farklı değildir. Çok bariz ki, 
bütün bu çalışmalar kapitalist bir 
sistem çerçevesinde gerçekleşe-
mez. ABD’de Bernie Sanders ve 
Birleşik Krallık’taki Corbyn gibi sol 
politikacıların, kapitalizmin yeni-
den biçimlendirilebileceğine dair 
söylemlerine rağmen, sistem her-
hangi bir taviz vermeyi göze ala-
maz. Sanders’ın ve Corbyn’in söz-
leri hiçbir zaman tutulmayacaktır. 
ABD’de hiçbir zaman ücretsiz eği-
tim olmayacak, aynı şekilde Bir-
leşik Krallık’taki harçlar da hiçbir 
zaman kaldırılmayacak.

Kapitalizm, krizin ileri aşama-
sındadır. Bu, ücretlerin oldukça 
düşürülmesi, istismarın artma-
sı, emeklilikteki indirimler, sosyal 
yardımlardaki azalma, konut ve 
sağlık hizmetlerinin ücretlendiril-
mesi anlamına gelmektedir.

ABD ve dünya işçi sınıfının 
günlük sömürüsünden ve aynı 
zamanda hapishane fabrikaların-
dan kurtulmanın tek yolu, ücretli 
emeğe, emtia üretimine ve değer 
yasasına son vermektir. Yalnızca 
kendi kârlarını önemsedikleri bu 
çürümüş sistemi değiştirebiliriz. 
Kapitalizmin tarihe gömülmek 
üzere olduğunu fark edelim ve üc-
retli emek sistemini de devirelim!
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Yaşamımızın örgütlenmesi için ihtiyaç duyduğumuz bilgiye özgürce ulaşmak iste-

yen biz anarşistler, ne devlet okulunda ne özel okulda eğitilmek istemiyoruz. Eğitim 
değil bilgiyi özgürce paylaşmak istiyoruz.

Yeni Başkanlık Sistemi’nin ilk 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 

“masanın üzerindeki tuzluğu değişti-
rerek ‘sistem değişti’ demeyeceğiz, 
masayı yeniden inşa edeceğiz” diye-
rek  iddialı bir başlangıç yaptı. Oysa 
Selçuk, son yüzyılda değişen 80’i aş-
kın Milli Eğitim Bakanı’ndan sadece 
biri. Yani ortalama 1,5-2 yıl görevde 
kalmış 80 bakan. Kimisi darbecilerin 
emriyle Öğretmenler Günü icat et-
miş, kimisi kredili geçme sistemini 
getirmiş, ama fazla uzun sürmemiş. 
Kimisi allayıp pullayıp SBS diye bir 
sistem getirmiş, ama bir sonra gelen 
bakan uygulamadan kaldırmış. Ki-
misine yürü ya kulum denmiş, aynı 
dönem önce rektör, sonra YÖK Baş-
kanı, sonra da Bakan olmuş; kimisi-
nin de Fatih Projesi daha doğmadan 
çökmüş. Yani bırakın masayı yeniden 
inşa etmeyi, kimse masanın çıkan çi-
visini bile çakamamış, çakmamış.

İnsanın aklına İkinci Abdülhamid’in 
Maarif Nazırı’nın söylediği sözler ge-
liyor. Kimi kaynaklara göre Haşim 
Paşa, kimi kaynaklara göre Emrullah 
Efendi’nin söylediği: “Şu mektepler 
olmasa, maarifi (eğitimi) ne güzel 
idare ederdim” sözü devletle eğitim 
ilişkisini bir güzel özetler nitelikte.

Devlet Okulları: Devletin İdeo-
lojik Okulları

Eğitim esas olarak devletin göre-
vidir diye düşünenler olacaktır. Oysa 
eğitim devletin hizaya getirme araç-
larından biridir. Yani devletin derdi ve 
eğitimle amaçladığı şey, sistemin ka-
lıbına sokulmuş bireyler yetiştirmek-
tir. Gerisi illüzyondur.

Eğitim aynı zamanda bireyin dev-
lete ve sisteme itaat ettirilmesi ve bu 
itaat durumunun sürdürülmesi esası-
na dayanır. Bu itaat ilişkisi okul aracı-
lığıyla kurulur.

Disipline edici ve itaatkarlaştırıcı 
özelliğinin keşfedilmesinden sonra 
belli yaş aralığındaki her birey için 
zorunlu hale getirilen eğitim, günü-
müzde doğrudan devlete bağlı ya şa-
hıslar ya da şirketler tarafından kuru-
lan özel okullarda sürdürülmektedir. 
Bunun yanı sıra, kendisini alternatif 
olarak niteleyen okullar da giderek 
yaygınlaşmaktadır.

Müfredatından müdürüne, boya-
sından badanasına her şeyini devle-
tin belirlediği devlet okulları, ailede 
temelleri atılan itaat ilişkisini ve ta-
hakkümü sistematikleştirir. Ezberci, 
sorgulamayan, soru soramayan bir 
öğrenci modeli üzerinden işlemesi 
bir yana, devletin bütün milliyetçi ve 
militarist söylemleri de hem ders ki-
taplarında yazılanlar, hem de dersle-
rin uygulanış biçimiyle aktarılır. Tarih 
de, coğrafya da, diğer kültür dersleri 
de, devletin resmi ve milli görüşünün 
paralelinde işlenir. “Denize dökülen 

düşmanlar”, “bizi parçalamak isteyen 
komşular” gibi konular sık sık tek-
rarlanır. Devlet bilgiyi kendi çıkarına 
değiştirerek manipüle eder, doğru ve 
gerçek bilgiye erişimi engeller, ya-
saklar.

Okulda sıkça yapılan tören ve an-
malar, marş okumalar, sıraya geçip 
hazır ol’a durmalarla okuldaki bire-
yin, sanki savaşa hazırlanan bir asker 
gibi olması amaçlanır. Öğretmenin, 
müdür yardımcılarının ve müdürün 
her dediğine uymaya zorlanan, itiraz 
etme ya da karşı çıkma imkanı ve-
rilmeyen öğrenci, bu hiyerarşik sis-
temin içinde kaldıkça kendisi de alt 
sınıfları ezen bir konuma sürüklenir. 
Bir süre sonra bu durumu içselleşti-
recek olan öğrenci, devletin istediği 
nitelikte bir kişiye dönüşür.

Devlet, kendine ait okulları her 
köye, her mahalleye açarak etnik ya 
da kültürel olarak farklı bölgelerde 
yaşayan, doğuştan devletin resmi di-
linden farklı bir dili konuşan öğrenci-
leri; devletin resmi ideolojisi ve resmi 
dili ile şekillenmesine zorlar. Okullar 
bu asimilasyonun yoğunlaştığı yer-
lerdir. Yatılı bölge okulları ve eğitim 
enstitüleri gibi modeller de bu asimi-
lasyonun merkezi haline gelmiştir.

Devlet, kendine bağlı okulların ba-
zılarını meslek, bazılarını da imam 
hatip olarak adlandırarak ya kapita-
lizme ucuz işgücü sağlar ya da mu-
hafazakarlaşma ideolojisi paralelin-
de mevcut potansiyeli elinde tutar. 
“Dindar nesil” oluşturma projesinde 
imam hatiplerin etkisi büyüktür.

Paran Varsa Okul Özel 

Özel okulların devlet okullarından 
ilk farkı; gri duvarlar yerine ren-
garenk boyanmış duvarlarla bizleri 
karşılıyor oluşudur. Bunun bir bedeli 
vardır elbette. Bu, kayıt için gidildi-
ğinde “müşteri temsilcisi” tarafından 
kibar bir dille izah edilir. Çünkü bura-
da her öğrenci aslında iyi bir müşteri. 
İstenirse taksitle de ödenebilir, sorun 
değil! Onun dışında müfredat hemen 
hemen aynı, ama belki sınav siste-
mine daha iyi hazırlanmış öğrenci-
lere rastlanabilir, çünkü daha çok bir 
dershane gibi işler özel okullar. Zaten 
kılık kıyafette de belli bir serbestlik 
var, elbette belirtilen yerlerden satın 
alınmak şartıyla istenilen kombinle 
okula gelmek mümkün. Maksat okul 
aile birliği kazansın.

Özel okulların tercih edilmesinde 
bir başka faktör de çocuğunun dini 
eğitimi almasını istemeyen velilerin 
oluşu. Ancak öğrenci, devlet okulun-
daki gibi başını kapatmaya ya da sure 
ve dua ezberlemek zorunda bırakıl-
masa da yine özel okullarda da kimi 
sembol ya da simgeler karşısında ve 
başka büstlerin önünde başını eğmek 
durumunda kalacaktır. 

Özel okul öğrencilerinin bilimsel 
çalışmalara yöneldikleri gibi bir yay-
gın kanı mevcuttur. Bu da, bu okulla-
rın seçilmesinde bir tercih sebebidir. 
“Bilimsel eğitim” de, olsa olsa daha 
çok para kazanmak için özel okulların 
reklam kampanyalarında sıkça kul-
landıkları bir argümandan başka bir 
şey değildir.

Devletin ve Kapitalizmin Kont-
rolünde Olmayan Okul Olabilir 
mi?

Okulun din ve devletle olan tarih-
sel ilişkisi, bilginin toplumsallaşması 
ve özgürleşmesi önünde hep bir en-
gel olmuştur. Bilgiyi tek elde tutmak, 
toplumu baskı altında tutmanın meş-
rulaştırılması ve gerçeğin kolay ma-
nipüle edilmesi için okul, iktidar için 
en kullanışlı araçtır.

Toplumsal bir devrim inşa edilir-
ken, bilginin toplumsallaştırılması 
yani belirli bir grubun elinden çıka-
rılması, anarşizm tarihinde önemli 
çabaya işaret eder. Anarşist devrimin 
yaşama geçirildiği İberya’da “Mo-
dern Okul” işte tam da bu çabanın 
somutlaştırılmasıdır. Francisco Ferrer 
ismi bu çabada öne çıkan bir isimdir. 
“Çocukların eğitiminde değişim iste-
yenlerin önünde iki yol vardır: Birin-
cisi, çocuğun yeteneklerini iredeleyip 
mevcut ders sisteminin yetersizliğini 
ve değiştirilmesini gerektiğini bilim-
sel olarak kanıtlayarak okulu dönüş-
türmeye çalışabilirler. Ya da modern 
toplumun temeli haline gelen zulüm, 
aldatma ve yalanı reddeden ilkelere 
ve ideale uygun yeni okullar kurabi-
lirler.”

Ferrer, bilginin toplumsallaştırıl-
ması noktasında “modern okul” de-
neyimiyle, devlet ve dinin gelecek 
nesli kontrol etme politikaları ve 
buna karşı ne yapılabileceğini en so-
mut şekilde göstermiştir. 

Özgür bilginin imkanı ve top-
lumsallaştırılması, bir sorun olarak 
Ferrer’in modern okul deneyiminden 
yıllar sonra gündeme gelmiş ve “al-
ternatif” çabalar oluşturulmaya baş-
lanmıştır. 

Bir yandan devletin milliyetçi-mu-
hafazakar eleği, diğer yanda kapita-
lizmin sözde özgür ama paralı, sis-
teme entegrasyon aracı okula karşı 
alternatif çabalar (Waldorf, Montes-
sori, Reggio Emillia vb.) 20. yüzyılın 
başında artmıştır. Bu çabaların hepsi 
mevcut eğitim yöntemine de sisteme 
de karşıdır. 

Özünde sistem karşıtı, eğitim kar-
şıtı, özgürlükçü bireylerin yöntem ve 
metodlarından yola çıkılarak hayata 
geçirilmiş olan bu tarz okulların bir 
kısmı, zamanla, özellikle ekonomik 
olarak devlet ve özel okul sisteminin 

gücüne yenik düştüklerinden ya da 
düşünsel olarak bir kayma yaşadıkla-
rından, “alternatif” olma özelliklerini 
yitirmişlerdir. Kapitalizmin para ka-
zanma alternatifine dönüşmüşlerdir. 
Çocuklarını farklı bir eğitim içerisine 
kattıklarını düşünenlerden çok da az 
olmayan paralar temin etme ile iş-
leyen alternatif okulların bir kısmı, 
alternatif sözcüğünün de içini iyice 
boşaltmışlardır. 

Güncel bir örnek olarak, Tayyip 
Erdoğan’ın oğlu üzerinden sahip ol-
duğu Türgev, alternatif metodları ile 
bilinen Montessori’ye ait yöntemleri 
uygulamak üzere harekete geçmiş, 
bunun ilk adımı olarak şehirlerin ilan 
panolarında büyük ilanlar vererek 
bunu duyurmuştu. 

Alternatif okulların bir kısmının, 
devlet ve kapitalizm eliyle manipü-
lasyonuna rağmen, bilgiyi özgür ve 
didaktik olmayan bir şekilde toplum-
sallaştırmaya dönük deneyimler yok 
değildir. Mesele alternatif okulların 
devlet müfredatına ve kapitalizmin 
eğitim pazarına yenik düşmeden 
varlığını sürdürebilmeleri. Dünyanın 
farklı coğrafyalarında, bu kaygılarla 
süren birçok deneyim aslında alter-
natif modellerin bu alandaki önemini 
gözler önüne seriyor. Kendilerine okul 
demeden, yaptıkları işi eğitim diye 
nitelemeden, bilgiyi yaş hiyerarşisi 
gütmeden paylaşan çabalar, bugün 
her zamankinden daha yakıcı bir ihti-
yaç durumunda. 

Eğitilmek Değil Bilgiyi Özgürce 
Paylaşmak İstiyoruz

Yukarıda kısaca devlet okullarının, 
özel okulların ve sözde alternatif ol-
duğunu iddia eden okulların eğitimle 
olan ilişkisini gözden geçirdik. An-
laşıldığı üzere, bu modeller bizi ita-
atkarlaştırmadan bilgiye götürebilir 
nitelikte değil. İsimleri, renkleri, yön-
temleri farklı da olsa, hepsi bizi bir 
mekana ve zamana hapsederek eği-
timi dayatıyor. 

Bilginin bu şekilde kontrol altın-
da tutulması, toplumsallaştırılmak 
istenmemesi ve manipülasyonu ik-
tidarın konumunu sürdürmesinin 
yegane koşulu olduğundan; bilginin 
özgürleştirilmesine ve özgürce pay-
laşılmasına tam da içinde bulundu-
ğumuz zamanda her zamankinden 
fazla ihtiyaç var. 

Yaşamımızın örgütlenmesi için ih-
tiyaç duyduğumuz bilgiye özgürce 
ulaşmak isteyen biz anarşistler ister 
devlet okulunda, ister özel okulda 
olsun eğitilmek istemiyoruz. İtaat-
karlaştıran eğitimi değil, özgür bilgi 
paylaşımını savunuyoruz. Yaşamları-
mız için ihtiyaç duyduğumuz bilgiye 
bu yöntemle ulaşıyoruz ve bilgiyi bu 
yöntemle paylaştıkça çoğaltıyoruz.
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Meydan Gazetesi: Öncelikle öz-

yönelimli eğitimin bu topraklarda 
çok bilinmediğini belirtmeliyim. 
Aslında bu yeni tartışılmaya baş-
lanan bir konu. Öncelikle bize 
Öz-yönelimli Eğitim Birliği’nden 
biraz bahseder misiniz? Bu birlik 
nasıl kuruldu ve nasıl işliyor? Siz 
bu birliğe nasıl katıldınız? Katıl-
mak isteyenler nasıl katılabilir?

Alexander Khost: Öncelikle, so-
rularınızı cevaplamakla şahsen ilgi-
lenmemin nedenlerinden biri, yak-
laşık 20 yıl önce, gençlerle çalışma 
kariyerimin başlarındayken, bir öğ-
retim yılı boyunca Ankara’da ikinci 
dil olarak İngilizce öğretmiş olmam. 
Okuldaki öğrenciler, ben oturmaları-
nı söyleyene kadar, yere sabitlenmiş 
masalarında, okul üniformalarıyla 
hazırolda beklemek zorundalardı (bu 
yüzden ilk günden “otur!” demeyi 
öğrendim). Yılın sonuna kadar, A.S. 
Neill’in Summerhill kitabından say-
falar çoğaltıp bunu İngilizce öğretme 
metni olarak kullandım ve öğrencile-
rime “Öğrenmenin başka bir yolu ol-
duğunu” fısıldadım. Bu hayatımın hiç 
unutamayacağım bir yılıydı ve emi-
nim birlikte çalıştığım çocukların çoğu 
da asla unutamayacak!

Ben Öz-yönelimli Eğitim Birliği’nin 
(ASDE) asli kurucularından biri deği-
lim ve fikrin nasıl ortaya çıktığını tam 
olarak söyleyemem.(Belki Pat size 
daha net bir resim çizebilir.) Ben, asli 
kuruculardan ikisi olan Peter Gray ve 
Tomis Parker’ı tanıyordum. İlk olarak 
ASDE’yi konuşma yaptığım bir konfe-
ransta duydum. Web sitesine yardım 
etmek için aralarına katıldım (yıllar-
ca profesyonel olarak web geliştiri-

cisi olarak çalışmıştım) ve kısa süre 
içinde ASDE’nin online dergisi olan 
Tipping Points’in işleyişini devraldım. 
Anlayışım ve kişisel inancıma göre, 
bir grup insan, dünyada benzer işle-
ri yapan birçok insan olduğunun ve 
birlikten kuvvet doğduğunun farkına 
vardı. Böylece ASDE, öz-yönelimli 
eğitimin uzun ve zengin tarihini (ge-
leneksel zorunlu eğitimin yıllar önce-
sinden gelen bir tarihi!) belgeleyecek 
ve doğrulayacak bir yer olarak kurul-
du. ASDE’ye üyelik ücretsizdir. Bura-
dan kayıt olabilirsiniz: https://www.
self-directed.org/membership/

Öz-yönelimli eğitim ve demok-
ratik okullar bu coğrafyada çok 
bilinmiyor fakat Montessori, Wal-
dorf, Reggio Emilia gibi yöntem-
leri benimseyen alternatif okullar 
ve orman anaokulları gibi örnek-
ler giderek yaygınlaşıyor, özellik-
le de anaokulu düzeyinde. Elbette 
bu örneklerle öz-yönelimli okul-
lar arasında birçok farklılık var 
fakat ilkeler üzerinden düşündü-
ğümüzde en belirgin fark nedir?

Öz-yönelimli eğitim ile geleneksel 
okul ve Montessori, Waldorf gibi be-
lirttiğiniz alternatif yöntemler de da-
hil olmak üzere diğer tüm eğitim yön-
temleri arasında son derece önemli 
bir ayrım vardır. Öz-yönelimli eğitim 
(SDE), çocukların doğuştan merak-
lı oldukları inancıyla başlar ve eğer 
çocukların neyin kendi yararlarına 
olduğunu bildiklerine güvenir ve bu 
yola müdahale etmez, daha ziyade 
yardımcı olur ve cesaretlendirirsek, 
bu çocuk, hayata kendi tutkularıyla 
hazırlanmış ve tutkularının peşinde 
giden sağlıklı ve sorumlu bir yetişkin 

olacak şekilde büyüyecektir. Bu eği-
tim biçimindeki yetişkin rolü, öğrenci 
tarafından belirlenen bir yöntemde 
ona yardımcı olmaktır, tam tersi de-
ğil. 

Devlet okullarından Montesso-
ri okullarına, Waldorf okullarına ve 
benzerlerine diğer tüm eğitim yön-
temleri, bu öğrenme yolunu manipü-
le eder. Bu yöntemlerde yetişkinler 
çocuğun uyum sağlayacağı aksi tak-
dirde başarısız olacağı bir yol sağla-
mak için oradadır. Öz-yönelimli eği-
timde, çocuğun kendi meraklarının 
peşinden gitmesine izin vermeyen 
bir yetişkinin olması dışında bir ba-
şarısızlık yoktur. Aslında başarısızlık, 
SDE’nin oldukça önemli bir parçası-
dır. Çünkü bir insanın, herhangi bir 
şeyde iyi olmak için tekrar tekrar 
başarısız olmayı öğrenmesi gerekir. 
Başarı ders çıkardığımız tecrübeleri-
mizden ve sıkıntılarımızdan gelir. Ne 
yazık ki geleneksel eğitim başarısız-
lık için çok az fırsat verir ya da hiç 
fırsat vermez.

Alternatif okullar giderek daha 
yaygınlaşıyor fakat bu okulla-
rın ücretleri oldukça yüksek, bu 
da bu okulların aslında herkes 
için bir “alternatif” olmadığını 
ve erişilebilir olmadığını göste-
riyor. Bütçeyi düşündüğümüzde 
Öz-yönelimli okulların avantajları 
neler? Ya da bu okulların herkes 
için erişilebilir olması konusunda 
çözüm önerileriniz neler?

Bu mükemmel bir soru ve kesin-
likle tüm alternatif eğitim yöntem-
lerine meydan okuyor. Gel gör ki, 
açık olmak gerekirse bu, alternatif 

eğitimden ziyade, bir çocuğun eğiti-
mi politik bir eylem olduğundan, hü-
kümet desteği geleneksel yukarıdan 
aşağı eğitim modellerine (çok kasıtlı 
olarak) bir tekel oluşturuyor ve diğer 
eğitim yöntemlerini finansal zorluk-
larla karşı karşıya bırakıyor. Birçok 
Öz-yönelimli eğitim modeli, diğer al-
ternatif yöntemler gibi, yöntemlerini 
yalnızca ayrıcalıklı bir sınıftan daha 
fazlasına uygun hale getirme müca-
delesi veriyor.

Ancak bu durum böyle olmak zo-
runda değil ve kesinlikle bunun baş-
ka türlü olabileceğini kanıtlamış bazı 
büyük SDE okulları ve aileleri vardır. 
Bazı SDE okulları ya da merkezle-
ri, imkanı olan ailelerin daha yük-
sek bir öğrenim ödemesi yapmasını 
ve imkanı olmayanların çok az ücret 
ödemesini ya da hiç ücret ödememe-
sini talep eden, değişken ölçekli bir 
öğrenim ücreti modeli sunmaktadır. 
Ayrıca okulsuz ailelerin (çocuklarının 
öz-yönelimli, güvenilir bir ebeveyn-
lik yöntemini kullanarak evde eğitim 
veren aileler) böyle bir çocuk yetiş-
tirme yöntemini mümkün kılmak için 
birbirlerine yardım etmek adına ar-
mağan ekonomisi kullandıkları toplu-
lukları var. Başka bir deyişle, belki de 
hiç para el değiştirmez, ancak aileler 
birbirleriyle değiş tokuş yaparak ço-
cukların toplulukların farklı üyelerin-
den öğrenmelerine olanak sağlamış 
olurlar. Aynı zamanda ebeveynler, bu 
yöntemle çocuklarını birbirlerine tes-
lim ederler. Böylece hem bir yaşam 
kazanabilir hem de kendi çocuklarını 
eğitebilirler. Sağlıklı bir öz-yönelimli 
eğitim ortamında, ekonomik çeşitlilik 
de dahil olmak üzere çeşitlilik vazge-
çilmezdir.

Röportaj: Özlem Arkun 
Çeviri: Gamze Boztepe

Alternatif eğitim modelleri üzerine yaptığımız araştırmalar ve tartışmalar  derinleştirdikçe, yaşadığımız topraklarda çok bilinmeyen 
bir kavram olan “öz-yönelimli eğitim” kavramına rastladık. Peki nedir bu öz-yönelimli eğitim? Esasen bu yönteme eğitim demek bile 
çok tartışmalı. Çünkü ne bir öğretmene ne bir müfredata ne sınavlara ne de bir okula ihtiyaç duymayan bir yöntem bu. Tamamen 
çocuğun merakı ve tutkusuyla şekillenen, başarı ve başarısızlık üzerinden bir sıralamaya gitmeyen, tersine başarısızlığı öğrenmenin 
bir yolu olarak gören bir yöntem. Diğer alternatif yöntemlerden farklılaşan bir başka özelliği ise, bu yöntemin bir kurucusu olan bir 
pedagog ya da öğretmenin olmaması. Bu yöntem avcı toplayıcılardan bugüne dek değişmeyen bir yöntem. Daha açık söyleyecek 
olursak çocuğun “oyun”una müdahale etmediğimiz her koşulda öz-yönelimli yani kendi ilgi ve merakı doğrultusunda kendi kendine 
öğrenme mümkün. Biz de bu kavram üzerine tartışmaları bu topraklara taşımak üzere; özellikle avcı-toplayıcı topluluklarda oyunun 
işlevi gibi araştırmalarından tanıdığımız, “Çocuğum Okulu Sevmiyor Ama Oyun Oynamayı Çok Seviyor” kitabının yazarı psikolog 
Peter Gray ile iletişime geçtik. Kurucularından olduğu Öz-yönelimli Eğitim Birliği’den Alexander Khost ile bir röportaj gerçekleştirdik. 
Aynı zamanda Modern Okul Dostları sitesinin de editörlerinden biri olan Khost ile yaptığımız röportajı sizlerle paylaşıyoruz.

Oyun Oynamayı Çok Seviyor
Çocuğum Okulu Sevmiyor Ama“
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Sizce eğitim kooperatifleri, bu 

alandaki ekonomik eşitsizlikleri 
çözme ve herkes için erişilebilir 
kılma konusunda bir çözüm ola-
bilir mi?

Kesinlikle! (yukarıdaki soruya ver-
diğim cevaba bakınız!) Aslında, eko-
nomik adaletsizliği çözmenin tek yo-
lunun, insanların farklı bir topluluk 
olarak bir araya gelmeleri ve birbirleri-
nin çocuklarını işbirliği içinde eğitme-
leri olduğunu savunuyorum. Çocukla-
rın ötekilik anlayışını geliştirmeleri ve 
farklılıkları kutlamanın tek yolu hep 
birlikte birbirimizi önemsemek ve bir-
birimizi önemsemek için durup zaman 
ayırmaktır. Bu tam olarak bir eğitim 
kooperatifidir, paranın el değiştirme-
diği, aksine güven ve şefkatin değiş 
tokuş edildiği bir yerdir. Bu sınıf, din, 
ırk, toplumsal cinsiyet ve cinsiyetle 
birlikte diğerleri arasında ulusal köken 
çeşitliliğini de içermelidir. 

Hangi coğrafyada yaşarsak ya-
şayalım, başarı odaklı bir çağda-
yız. Öz-yönelimli okulların bunun 
tam tersi olduğunu, yani sonu-
ca değil sürece odaklı olduğunu 
söylüyorsunuz. Geçtiğimiz yıl bu 
topraklarda, öz-yönelimli olarak 
tanımlamasak da kooperatif ola-
rak işleyen alternatif bir ilkokul, 
ironik bir şekilde ebeveynlerin 
başarı odaklı beklentileri nede-
niyle kapandı. Siz ebeveynlerin/
bireylerin sürece değil sonuca 
odaklı, başarıya odaklı bu bakış 
açısını değiştirmeyi nasıl başarı-
yorsunuz?

Bunu ASDE’nin bir temsilcisi olarak 
cevaplayabileceğime emin değilim, fa-
kat size kişisel inancımı söyleyebilirim: 

İnsanların/ebeveynlerin başarının ne 
anlama geldiğini anlama konusundaki 
bakış açısını değiştirmenin tek yolu işe 
koyulup onlara bunu göstermektir. Bu 
nedenle, kendi çocuklarımı böyle bir 
şekilde yetiştirmeye ve başkalarının 
da aynısını yapmasına yardımcı olmak 
için elimden geldiğince çok zaman ve 
çaba harcamaya devam ediyorum. 
Voltaire’in Candide’de yazdığı gibi, 
“gelin, bahçemizi ekelim”. Bu yüzden, 
kendi çocuklarıma güveniyorum ve 
başkalarına karşı olabildiğince sabır 
ve şefkatle yaklaşıyorum.

Evde eğitim gittikçe popüler-
leşen kavramlardan biri. Kısa bir 
zaman önce bir grup ebeveyn 
evde eğitimin yasallaşması için 
bir kampanya başlattı. Bu grup 
oldukça karışık ve heterojen bir 
gruptu, çok farklı politik ekono-
mik ve dini kesimlerden bireyler-
den oluşuyordu. Bu nedenle bir-
çok farklı başlık tartışmaya açıldı. 
Evde eğitim çocuk istismarına, 
çocuk evliliklerine ya da çocuk-
ların ekonomik olarak sömürül-
mesine yol açar mı gibi sorular 
gündeme geldi. Elbette bu tür so-
runların yasal düzenlemelerle çö-
zülmeyeceğini ve geleneksel eği-
tim yöntemlerinin çocuğun ruhsal 
ve fiziksel olarak sistematik bir 
şekilde istismarını sürdürdüğü-
nü göz önünde bulundurarak, bu 
tür olası sorunlara nasıl yaklaşı-
yorsunuz? Sizin de evde eğitim 
konusunda karşılaştığınız benzer 
sorular/problemler var mıdır?

Sağlıklı, güvenli ve sevecen bir 
ortam, yasaların ve yönetmeliklerin 
değil, ortaklığın ve dostluğun sonucu-
dur. Çocuk istismarı okullarda olduğu 

kadar evde de olabilir. Aslında çoğu 
geleneksel okulun çocuk istismarı ol-
duğunu ileri süreceğim (ve buna ilk 
elden ABD ve Türkiye’deki okullarda 
tanık oldum). Evet, tabi ki istismar ve 
köktendinci değerler evde eğitimden 
türetilebilir, ancak okuldan daha fazla 
değildir. Mesele, bir çocuğun evde mi 
yoksa okulda mı öğrenip öğrenmediği 
değil, ne öğrendiği ve kiminle zaman 
geçirdiğidir. 

Bir okulda ya da evde, etrafında-
ki duyarlı bir topluluğun desteği ve 
yardımı ile kendi eğitimine rehber-
lik etmesine izin veren sağlıklı, açık 
bir ortama sahip bir çocuk başarılı 
olacaktır. Farklı olandan ve ötekiden 
nefret uyandıran katı bir yukarıdan-
aşağı değerler hiyerarşisine mecbur 
bırakılan ve zorlanan bir çocuk, ister 
evde ister okulda ister başka yerlerde 
olsun, bu değerleri kesinlikle sürdü-
recektir.

Tarih boyunca toplumların bas-
kı altına alındığı her dönemde, 
insanlar direnmek ve özgürleş-
mek için kendi yöntemlerini ge-
liştirmişler. Çocukların özgürce 
büyümesi geçmişte olduğu kadar 
günümüzde de önemli bir ihtiyaç. 
Bu kaygılardan hareketle geç-
mişte özellikle Ferrer’in “Modern 
Okulları” gibi örneklere rastlıyo-
ruz. Öz-yönelimli Eğitim Birliği’ni 
kurarken size ilham veren tarih-
sel örnekler nelerdi? Okurlarımı-
za eğitime kendi alternatiflerini 
yaratmaları konusunda ne öne-
rirsiniz?

Modern Okullar’dan bahsetmeniz 
hoş bir tesadüf. Yakın zamanda, Mo-
dern Okullar tarafından kurulan ve 

tüm bu yıllar boyunca süren Modern 
Okul Dostları örgütünün (http://fri-
endsofthemodernschool.org/) yürüt-
me sorumluluğunu aldım. Yarattıkları 
etki tarih kitaplarına adeta gömülmüş 
olmasına rağmen (bu nedenle gönül-
lülüğe dahil oluşum, örgütü bir diğer 
nesle kadar sürdürebilmek için), Mo-
dern Okulların, öz-yönelimli eğitimin 
ya da daha spesifik olarak anarşist 
eğitimin açık ara en önemli örneği ol-
duğunu düşünüyorum. 

Modern Okullara ek olarak, elbette, 
Summerhill kendi hayatımda son de-
rece etkili olmuştur. Highlander Halk 
Okulu’nun yanısıra Yurttaşlık Okulları 
ve Özgürlük Okulları da yirminci yüz-
yılda Amerika Birleşik Devletleri’nde 
öz-yönelimli eğitim tarihinde çok 
önemli bir yere sahiptir. Ayrıca, Agile 
Öğrenme Merkezleri’nin çağdaş SDE 
dünyasında son derece önemli oldu-
ğuna inanıyorum. (Tüm bunları de-
taylandırmaktan mutluluk duyarım!)

Son olarak, sizin eklemek iste-
diğiniz bir şey var mı?

Bence bu hareketin tek başına “eği-
tim” ile daha az ve çocuk yetiştirme 
ve çocukluğun özü ile daha fazla ilgisi 
olduğunu belirtmek önemlidir. Çocuk-
ların sağlığı ve bakış açısı, salt eği-
timlerinden daha fazla şeyden etkile-
nir. Bu hareket, şüphesiz ebeveynlik 
ve okulu kapsar ama aynı zamanda, 
daha önce bahsettiğim gibi, ötekilik 
için çeşitlilik, katılım ve şefkatin yanı 
sıra, şehir planlaması ve çocukların 
dünyadaki ortam ve mekânları üze-
rine düşünme gibi konuları da kapsar.

Röportajın tamamına meydanga-
zetesi.org'dan ulaşabilirsiniz.
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Arşipelin kıyıda köşede kalmış 

bütün limanlarına uğrayan; 
buranın hikayelerini, yaşanmışlık-
larını, avcılarının hikayelerini anlat-
tığı bir sünger gibi içine çekip, tıpkı 
Homeros gibi tekrar halkla buluştu-
ran “Ege’den Denize Bırakılmış Bir 
Çiçek” gibidir Halikarnas Balıkçısı. 
Antik dünyanın gösterişli şehirlerinin 
ara sokaklarında kalmış, saklanan 
hikayeleri bulur; günümüzde çok 
konuşulan, tartışılan olaylar ve kav-
ramlarla birleştirir ve bunları muaz-
zam hikayelere dönüştürürdü. 

İşte bu hikayelerden bir tanesinde 
Balıkçı, antik dünyanın “New York”u 
sayılan Efes’ten ve yine antik dün-
yanın 7 harikasından biri olan Arte-
mis Tapınağı’ndan bahseder. Mimari 
özellikleri ve heybeti bir yana, haki-
katen ilginç hikayeler barındırır bu 
kent ve bu tapınak. 

Dönemindeki birçok önemli tapı-
nak gibi Efes’teki Artemis Tapınağı 
da hem sosyal hem siyasal hem de 
ekonomik anlamda oldukça etkili bir 
konuma sahipti. Yoksulundan zengi-
nine kadar hemen hemen herkesin 
sunduğu hediyeler bir yandan tan-
rıçayı kutsarken diğer yandan tapı-
nağın ve elbette oradaki din görev-
lilerinin zenginleşmesini sağlıyordu. 
Üstelik tapınak kutsal olduğu için ve 
bu sebepten dokunulmazlığa sahip 
olduğu için zenginler değerli eşya-
larını buraya teslim ederlerdi. Pek 
tabi, bütün bunlar birleşince orta-
ya muazzam bir zenginlik ve doğal 
olarak muazzam bir güç açığa çıkı-
yordu. Tapınağın zenginliği öyle bir 
boyuta gelmeye başlamıştı ki artık 
isteyenlere borç veriyordu. Sonra 
verdiği borç üzerine bir takım ekle-
meler yaparak geri alıyordu. Dönemi 
anlatan kimi kaynaklara göre birçok 
devletin ve kralın tapınaklardan borç 
aldığı kayda geçmişti.

Bir liman ve ticaret şehri olan 
Efes’te bu gelenek oldukça tutul-
muştu. Hatta birçok tüccar (belki de 

banker demeliyiz) Artemis tapınağı-
nın çevresine “trapeza”larını kurarak 
orada kredi dağıtmaya başlamıştı. 
Trapeza, masanın grekçesi idi, “ban-
ka” ya da “bank” kelimesi ise “kürsü” 
ya da “platform” anlamına geliyordu. 
Yani dünyanın ilk bankası Efes’te Ar-
temis tapınağı ve onun çevresinde 
kurulmuştu!

***

Döneminin birçok şehri gibi Efes, 
kölelerin sırtlarında taşınıyor; efen-
diler, soylular  ve rahipler mutlu bi-
rer hayat yaşasın diye teker teker 
ölmeye devam ediyorlardı. Her bir 
tapınağın altında zengin evlerinin 
temelleri arasında birçok kölenin 
cansız bedeni ya da berbat hayat hi-
kayesi acılar içinde inliyordu. Elbette 
bu sırada efendiler gymnasiumlarda, 
hamamlarda, agoralarda ve tiyatro-
larda felsefe ve siyaset sohbetlerinin 
dibine vuruyorlar, hayatın anlamı ve 
demokrasi üzerine atıp tutuyorlardı.

Hamam gündelik yaşamın vaz-
geçilmez bir parçasıydı. Sadece bir 
aklanıp paklanma mekanı değil bir 
sosyalleşme mekanıydı. Zavallı köle-
ler; beyler, efendiler derin sohbetleri 
sırasında üşütüvermesinler diye ha-
bire hamamın altında akmakta olan 
sıcak suyu beslemek için ağaç keser 
ve odunları yakarlardı. Aradan geçen 
zaman içerisinde içlerindeki en akıllı-
lardan biri şunu fark etti: şehrin çev-
resi git gide kelleşiyordu. Ormanlar 
günden güne şehirden uzaklaşıyor-
du. Antik dünyanın en önemli şehir-
lerden birinde dünyanın ilk ekolojik 
kıyımlarından biri yaşanıyordu; artık 
nefes dahi alamayan günümüz şe-
hirleri Efeslilere göz kırpıyordu…

Efes Kaybetti, Kim Kazandı!
Her yükselişin bir düşüşü vardır 

fakat Efes’in 4 tane düşüşü oldu. 
Bir liman ve ticaret kenti olan şehir 
farklı nedenlerle 4 defa yer değiştir-
mek durumunda kaldı. Tarihi M.Ö. 

6000 yıllarına kadar giden Efes şehri 
ilk olarak bugünkü Ayasuluğ tepe-
sinin üzerine kurulmuştu. M.Ö 560 
yılında Artemis Tapınağı'nın çevresi-
ne taşınan şehir, Büyük İskender’in 
generallerinden biri olan Lysimakhos 
tarafından M.Ö. 300 civarında gü-
nümüzde harabelerin olduğu nokta-
ya taşınmıştır. Nihayetinde, geldiği 
yere; Ayasuluğ Tepesi'ne geri dön-
müştür. 

Bu taşınmaların çok farklı neden-
leri olsa da en belirgin etken, antik 
dönemde Menderes Nehrinin Efes 
Limanı’nı dolduruyor olmasıydı. Ne-
hir bitmek tükenmek bilmeyen bir 
inatla ticaret gemilerinin cayır cayır 
işlediği limanı doldururken efendi-
ler de her seferinde ya şehrin yerini 
değiştiriyor ya da farklı imar çalış-
malarıyla doğayla savaşmaya çalışı-
yorlardı. Hititler, Yunanlar, Romalılar, 
Osmanlılar derken elden ele geçen 
şehrin yöneticileri Menderes ile baş 
edemedi. Doğa kazandı. Nihayetinde 
17. yüzyıla gelindiğinde şehirde sa-
dece 100 kişi yaşıyordu ve her taşın 
altından başka bir bulaşıcı hastalık 
çıkıyordu. Efes kaybetmiş, nehir ka-
zanmıştı!

Küresel İklim Değişiklikleri ve 
Etkileri

Geçtiğimiz haftalarda Nature 
Communication isimli bir dergide 
yayınlanan bir araştırma oldukça 
dikkat çekti. Özellikle Akdeniz Böl-
gesine odaklanan çalışmaya küresel 
iklim değişikliğine bağlı olarak yaşa-
nacak birçok olumsuzluğun modern 
yaşam alanlarının dışında antik dö-
nemin efsanevi şehirlerini de etkile-
yebileceğini ortaya koydu. Çalışma-
ya göre 49 yerleşimin 7’sinin yakın 
zamanda sular altında kalabileceği, 
42’sinin ise erozyondan olumsuz et-
kileneceği öngörülüyor.

Adı anılan kentler arasında ya-
şadığımız coğrafyada bulunan 
Efes ve Xantos şehirlerinin dışında 

İtalya’dan Venedik Lagünü, Po Neh-
ri deltasındaki Ferrara antik kenti ve 
Aquileia Bazilikası, Hırvatistan’dan 
Trogit antik kenti ile Sibenik Kated-
ral, Yunanistan’dan da Pythagorion 
ve Heraion antik kentleri bulunuyor.

Bu Sefer Onlar Kaybedecek, 
Doğayla Beraber Biz 
Kazanacağız!

Efes’te masa açan bankerler bü-
yüdü, semirdi. Tapınakların yerini 
devasa iş merkezleri, AVM’ler aldı. 
Sonsuz ihtiyaçlar için sonsuz krediler 
açan bankalar, dostları sanayiciler ve 
devletle beraber tüketim dinini ya-
rattılar. Sondaj borusu sokulmamış 
tek bir toprak parçası, kirletilmemiş 
bir avuç deniz suyu, dumana boğul-
mamış tek bir nefes parçası kalmadı. 
Ormanlar neredeyse tükendi, neyse 
ki katledilmiş toprağın altında efen-
dileri ısıtacak miktarda gaz vardı, o 
da tüketildi. 

Şimdi binlerce sene sonra deniz 
kabarıyor, güneş kızarıyor, rüzgar 
yerle bir etmek için ürkütücü ıslık-
larını çalmaya başlıyor. Küre ısınıyor, 
doğanın tansiyonu durmadan  yük-
seliyorken efendiler binlerce yıldan 
bu yana yaptıkları gibi içindeki canlı 
cansız tüm varlıklar ile beraber dün-
yayı canice bir hırsla tüketmeye de-
vam ediyorlar…

Şurası açık;, onlar binlerce sene-
dir doymadılar ve doymayacaklar. 
Hal böyleyken Efes bir kez daha taşı-
nır mı ya da taşınmasına ihtiyaç var 
mı bilinmez ama sorulması gereken 
şudur: Biz geri kalanlar nereye taşı-
nacağız? Dağların tepeleri, daha su-
lak alanlar, daha korunaklı yerler... 
Ve ardından gelecek soru şudur: 
“Nereye kadar?” 

Bu soruların cevabı yok! Fakat bi-
raz sonra söyleyeceğimiz sözün tersi 
gerçekleşirse geleceğimiz de yok: 
“Bu sefer onlar kaybedecek, doğayla 
beraber biz kazanacağız!”

Efes Kaybetti, Kim Kazandı! 
Özgür Erdoğan

ozgure@meydangazetesi.org
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Bursa Mudanya’da 2700 yıllık bir antik kent; Myleria antik kenti... 

İnsanlar yıllarca yaşadılar orada. Ektiler, inşaa ettiler... Evlendiler, 
çocukları oldu, öldüler ve belki de oralara gömüldüler. Yaşamlarını ge-
çirdiler bu bölgede. Neler yaşadılar kim bilir burada? Ne çok güldüler, 
ne çok üzüldüler, ne çok şaşırdılar, ne çok umut ettiler... Bilemiyoruz. 
Bu kent içinde yaşayanların neler yaşadığını tam olarak bilemiyoruz. 
Tarihin uzun serüvenine karıştı yaşanmışlıklar. Ama tam olarak bileme-
sek de; her bir toprak tanesine, her bir taş parçasına bu yaşanmışlık-
ların bulaştığını biliyoruz. Burası 2700 yıllık yaşlı bir çınar, bir tarih... 

2010 yılında bölgede yüzey araştırması yapan Uludağ 
Üniversitesi'nden bir grup, toprak yüzeyinde yoğun şekilde seramik 
parçalarına rastladı ve bölgenin birinci derece sit alanı ilan edilmesi için 
başvuru yaptı. Ancak üniversite çalışanlarının talebi yerine getirilmedi. 
Bölge üçüncü derece sit alanı ilan edildi. Sonrasında bu sit alanına imar 
izni çıkartıldı. Çıkan imar izni sonrasında, 2012 yılında, Tesco Kipa Kitle 
Pazarlama Şirketi tarafından AVM inşaatı çalışmaları başladı.

AVM inşaatının temel kazma çalışmaları esnasında antik kente ait 
M.Ö. 7. yüzyıla tarihlenen kalıntılara rastlandı. Fakat Bursa Kültür Var-
lıkları Koruma Kurulu’nun izni ile bu kalıntıların cam kutular içerisinde 
muhafaza edilmesi (!) şartı ile AVM inşaatına devam edildi. Fakat bu 
esnada Bursa halkı, yaşanan bu sürece tepkisini “Myrleia Antik Kent 
Platformu” isimli bir platform kurma ve mücadele etme yönünde-
ki eğilimi ile gösterdi. Myrleia Antik Kent Platformu, Bursa 1. İdare 
Mahkemesi’nde, kurul kararının iptali istemiyle dava açtı. Mahkeme ta-
rafından bilirkişi heyeti oluşturuldu ve yapılan incelemeler sonucu iptal 
kararı reddedildi. Fakat Mudanya halkının karara itiraz etmesi sonucu 
dosya Danıştay tarafından incelendi. Danıştay, bilirkişi heyetinde arke-
olog ve mimar bulunmadığı gerekçesiyle red kararını bozarak, dosyayı 
yerel mahkemeye tekrar gönderdi. 

Yargı süreci devam ederken, AVM el değiştirdi. Tesco Kipa Kitle Pa-
zarlama Şirketi, AVM ve inşaat sürecini Özdilek Alışveriş Merkezleri 
Tekstil Sanayi Anonim Şirketi’ne devretti. Yeni şirket imar barışı süre-
cinde yürürlüğe giren yasalar çerçevesinde Mudanya Belediyesi’nden 
yapı kullanma ruhsatı aldı. Mudanya Belediye Başkanı, yapmış olduğu 
açıklamada imar barışı çerçevesinde mecburi olarak bu ruhsatı ver-
diklerini ama AVM’nin açılmaması adına her türlü yolu deneyeceklerini 
belirtirken, inşaatın yapıldığı alanın kamulaştırıldığını açıkladı. Fakat 
bu, pek de sonuç vermedi çünkü, belediyenin kamulaştırma kararı al-
dığı zaman diliminde inşaatı bitiren ve açılış için temizlik çalışmalarını 
başlatan şirket, geçtiğimiz günlerde AVM’nin açılışını yaptı. Bölge halkı 
ise mücadelesini vermeye devam ediyor.

Burası yaşanmışlıklarla dolu bir bölge, 2700 yıllık bir tarih. Ama ka-
pitalizm için tarih, kendisine kazandırıyorsa belki dikkate alınabilecek 
bir kelime sadece. Ondan daha çok kazandıran bir şey bulunursa lime 
lime edilecektir. Kapitalizm yaşanmışlıkları önemsemez, o size, AVM’ler 
içinde mağazadan mağazaya özgürce(!) koşarken yaşayabileceğiniz 
güzel günlerin(!) reklamını yapacaktır.

Tarihin Üstüne Dikilen

AVM
İnceburun’da Nükleer İçin

Ağaç Katliamı

Sinop İnceburun’da kurulacak 
olan nükleer santral projesi için 
binlerce ağaç katledildi. Proje için 
bugüne kadar 650 bini aşan sayıda 
ağaç kesildi. Santrale karşı müca-

dele sürerken Sinop halkı talanın 
durdurulması için dava açtı. Dava 
sürecinin sürmesine rağmen ağaç-
lar kesilmeye devam ediyor.

Meksika’da yaşayan Rarámuri 
halkının topraklarını koruma müca-
delesinde tanınan isimlerden Julian 
Carillo, silahlı çetelerin saldırısıyla 
katledildi. Daha önce ailesinden pek 
çok kişiyi Meksika devletinin işbirli-
ğindeki şirketlerin talan politikasına 
karşı verdiği mücadelede kaybeden 

Carillo’nun Sierra Tarahumara’daki 
yerli halkın mücadelesine gösterdi-
ği dayanışma da biliniyor. Yaşadığı 
topraklardaki doğal varlıkların sö-
mürülmesine karşı mücadele eden 
Carillo’nun katledilmesiyle ilgili 
Meksika devletinden henüz bir açık-
lama yapılmadı.

Yaşam Savunucusu
Julian Carillo Katledildi

Güven Gökdere

Bodrum’da artan trafik sorununa 
“çözüm” olması umulan 18 kilomet-
relik çevre yolu projesinin “Koruma 
Kurulu” tarafından onaylandığı be-
lirtildi. Bodrum Yarımadası’nın tek 
ormanlık alanı olan bölgeden ge-
çecek olan yol aynı zamanda için-

de bulunan Pedesa Antik Kenti’nin 
de yok olmasına neden olacak. 
Birçok arkeolojik sit alanı bulunan 
Bodrum’da antik kentin yol için kur-
ban edilmesi, pek çok kişinin tepki-
sini topluyor. 

Pedesa Antik Kenti'nden

Otoyol Geçecek
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ANARŞİST KADINLAR

Emma Goldman; Yaşamını erk’ek egemenliği-
ne direnmeye, zorunlu askerliğe ve savaşa kar-
şı barışı savunmaya, işçi grevleri örgütlemeye, 
Sovyetler’de yaşanan ihaneti anlatmaya, milliyet-
çiliğe ve faşizme karşı mücadeleye adadı Emma 
Goldman… Yaşamı boyunca bulunduğu her coğ-
rafyada iktidarların baskısına karşı özgürlüğü ve 
anarşizmi savundu, anarşizmi örgütledi…

Öfkesiyle örgütlediği, inancıyla büyüttü-
ğü anarşist mücadelesi, onun 19. yüzyılda 
Amerika’da “en tehlikeli kadın” ilan edilmesine 
sebep oldu. Emma Goldman’ın mücadelesi ve 
inancı, yıllardan bu yana, anarşist devrim mü-

cadelesinin en büyük ilhamlarından biri oldu.

Haymarket İşçileri’nin miras bıraktığı müca-
delesini omuzlayarak, yaşamını anarşist devrim 
mücadelesine adayan Goldman’ın mirası da bu-
gün, iktidarların baskı ve şiddetine karşı örgüt-
lenen anarşist devrim mücadelesini büyütüyor. 
Goldman’ın yüzyıllar önce söyledikleri, bu öz-
gürlük mirasını özetliyor:

“Bir gün, biz öldükten çok sonra, özgürlük gu-
rurlu başını yine kaldırabilir; Meşalemiz bugün 
sönük olabilir ama onu ateşleyecek olan biziz, 
sadece bir alev…”

“
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Gün geçmiyor ki yeni bir kavramla tanışmayalım. Geçen hafta, geçtiği-
miz yıllarda tanıştığım bir kavramla alakalı bir tartışmanın içinde buldum 
kendimi. Bazılarımız için yeni bir kavram olabilir Crossdresser, sizinle de 
tartışalım.

Oduncu gömleği, bol pantolon ve spor ayakkabı giymiştim o gün. Psikoloji me-
zunu bir arkadaşımla yürürken başka bir arkadaşımla karşılaştık yolda. Hal hatır 
sorma faslından sonra karşılaştığımız arkadaş “CD miydin sen?” diye sordu, de-
dim “Yo, kendimi böyle tanımlamıyorum. Ne istiyorsam, kendimi ne giyince rahat 
hissediyorsam o gün öyle giyiniyorum.” Sonra kendine iyi bak ve görüşürüz faslı, 
karşılaştığımız arkadaştan ayrıldık. Yürümeye devam ederken yola birlikte çıktı-
ğım arkadaş sordu: “CD ne ya?” Böyle başladı tartışma…

CD, İngilizce’deki Crossdresser’ın kısaltması. 1910’da Berlin’de -daha son-
ra naziler tarafından kapatılacak olan- Cinsel Bilim Enstitüsü’nü kuran Magnus 
Hirschfield’in ortaya attığı “transvestit” kavramının İngilizce’deki karşılığı olan bu 
kelime, İngilizce cross (karşı) ve dress (giyinmek) sözcüklerinden oluşuyor; karşı 
cins ile özdeşleştirilmiş kıyafetleri giyen kimse anlamına geliyor. Modern tıpta bil-
diğimiz anlamıyla ilk cinsiyet geçiş ameliyatlarını gerçekleştirmiş olmasıyla ünlü 
Hirschfield bu kavramı, alışkanlık gereği veya gönüllü olarak karşı cins kıyafetle-
rini giyen bir grup insanı tarif etmek için kullanmıştı. Bu kavram, kıyafetlerin yanı 
sıra karşı cins ile özdeşleştirilmiş aksesuarları; saç, sakal, bıyık, kaş modellerini 
ve makyajı da kapsayabilir.

Ben daha sözümü tamamlayamadan psikoloji mezunu arkadaşım koydu hemen 
teşhisi: “Transvestik fetişizm bu, psikolojik bir rahatsızlık.” Başladı anlatmaya… 

Transvestik fetişizm dediği; diğer cinse ait giyim ile ilgili yoğun cinsel dürtü 
ya da davranışların tekrarlayan şekilde ortaya çıktığı bir parafilik durum (“cin-
sel sapkınlık!”) olarak tanımlanıyormuş. Başka bir takım psikolojik sorunlardan 
ötürü karşı cinsle ilişki kuramayıp cinsel heyecan için kendisi karşı cinsin kılığına 
girmekmiş yani. Herkesten farklı olmak yerine tamamen karşı cinsten biri olma 
isteminden kaynaklanıyormuş.

Çoğunlukla erkeklerde görülen bu durum, çocukluk çağında genellikle kadın iç 
çamaşırlarını toplama ve kullanma şeklinde başlıyormuş. Tanı için bireyde en az 6 
ay boyunca “aykırı giyim”in ve bahsettiği dürtü ya da davranışların ortaya çıkması 
gerekiyormuş. Bu fantaziler, cinsel dürtü ya da davranışlar “klinik açıdan” belirgin 
bir sıkıntıya ya da toplumsal alanlardaki ilişkilerde bozulmaya neden olabiliyor-
muş.

Bu sözlerin tahammül edilebilir bir yanı yoktu. Buram buram nefret! Tartışma 
sürdü biraz daha, arkadaş, nefretinden vazgeçmemekte kararlıydı. Sonunda arka-
daşlık bitti tabi. Heteroseksüellik dışında bütün cinsel yönelimleri, kadın ve erkek 
dışında bütün cinsiyet kimliklerini hastalık olarak tanımlayıp tedavi etmeye kalkan 
zihniyetin CD’liği es geçmesi beklenemezdi zaten. Bu zihniyetin psikoloji eğitimin-
den, nefret dolmadan çıkmak zordu. Bu eğitimin eğitilenleri nefret doldurduğu 
olgusu, eski arkadaşımın nefret söylemini meşrulaştırmaz elbette. Çünkü zor olsa 
da imkansız değildi.

Bireyler farklı farklı nedenlerle tarihin farklı dönemlerinde karşı cinsle özdeş-
leştirilen kıyafetler giymişlerdir. Hindistan’ın bazı bölgelerinde, yeni evlenen çiftler 
negatif etkilerden korunmak için birbirlerinin kıyafetlerini giyerlermiş örneğin. Mu-
hafazakar toplumlarda dini gerekçelerle kadınların sahneye çıkmasının hoş karşı-
lanmadığı ya da yasaklandığı durumlarda erkeklerin kadın rolleri oynamasına ya 
da kadınla özdeşleştirilen kıyafetler giyerek dans etmesine de sıklıkla rastlanır. 
Yaşadığımız coğrafyada köçekleri hepimiz biliriz mesela. Yani CD’ler karşı cinsle 
özdeşleştirilen kıyafet giyme eylemini cinsel yönelimlerinin bir sonucu olarak ya-
pabilecekleri gibi; kimliklerini gizlemek, herhangi bir sanat gösterisinde yer almak 
gibi sebeplerle de yapıyor olabilirler. 

CD olmak cinsiyet kimliği ya da cinsel yönelimle ilişkili olmak zorunda değil. 
Hele her CD transeksüel olmak zorunda hiç değil. Olabilir ama olmak zorunda de-
ğil, bunu tekrar tekrar vurgulamak gerek, çünkü genelde yanlış anlaşılıyor.

Yanlış anlaşılan bir nokta daha var; CD olmaya her zaman toplumsal cinsiyet 
rollerini reddetmek gibi anlamlar yüklemeye gerek yoktur. Politik bir kaygı olsun 
ya da olmasın, sadece karşı cinsin kıyafetini giymek istediği için giyenler de CD’dir, 
yani bireyin kendisini nasıl tanımladığıdır esas olan. Ataerkinin dayattığı kalıba 
uymamak anlamına gelebilir kimi durumlarda, başka birçok özelliğinle olduğu gibi 
kıyafetin ve dış görünüşünle de koyduğun bir eyleme dönüşebilir ancak her CD’ye 
quirlik atfetmek fazladan bir niyet okuma olacaktır. Heteronormatif kalıpları yık-
mak mıdır, yoksa kalıpları yıkmaya çalışırken oluşturulan yeni bir “kalıp” mıdır, bu 
da başka bir tartışmanın konusudur. Net olan şudur: “Bireyleri kılığına kıyafetine, 
saçına sakalına bakarak yargılamak bir kimsenin hiç kimsenin haddine değildir.”

23 Ekim günü, İstanbul 
Küçükçekmece Kadriye Mo-
roğlu Anadolu Lisesi’nde öğ-
renciler tacizci öğretmene 
karşı eylem gerçekleştirdi-
ler. Liseli kadınların başlat-
tığı eylem; geçtiğimiz yıl 
lise son sınıf öğrencisi bir 
kadının coğrafya öğretmeni 

tarafından taciz edilmesi ve 
taciz okul idaresi tarafından 
bilindiği halde bir şey yapıl-
maması nedeniyle gerçek-
leştirildi. Sosyal medyada da 
eylemi sürdüren liseliler, öğ-
retmen görevden alınıncaya 
kadar eylemi sürdürecekle-
rini belirttiler.

Liselilerden
Tacize Karşı Eylem

23 Ekim’de Macaristan 
Başbakanı tarafından üni-
versitelerdeki toplumsal 
cinsiyet çalışmaları yasak-
landı. Hükümet kararname-
siyle iki üniversitenin yü-
rüttüğü toplumsal cinsiyet 
çalışmaları yasaklanırken 
akreditasyonları kaldırıldı 

ve fonları kesildi. Başba-
kanlık sözcüsünün yasağa 
ilişkin açıklaması ise şu şe-
kilde “Hükümetin çıkış nok-
tası, insanların ya erkek ya 
da kadın olarak doğması-
dır.” Hükümetin bu yasağı-
nın ardından kadınların ve 
LGBTİ+ların tepkisi sürüyor. 

İzmir Karabağlar’da 2014 
yılında İbrahim Tahan bo-
şandığı eşi Şule Demiray’ı 
pompalı tüfekle katletmişti. 
Yargılama sürecinde “tasar-
layarak kasten öldürme” su-
çundan müebbet hapis ce-

zası alan İbrahim Tahan’ın 
avukatı yargıtaya başvurdu, 
başvurunun ardından 31 
Ekim günü tekrar görülen 
davada cezada indirime gi-
dildi, müebbet değil 25 yıl 
hapis cezası kararı verildi.

Manisa’nın Salihli İlçesin-
de yaşayan Ayşe Özcan, 29 
Ekim günü eski eşi tarafın-
dan pompalı tüfekle vurula-
rak katledildi. Ayşe Özcan’ın 

iş yerine giderek orada tar-
tışma çıkaran Özay adlı eski 
eşi katliamın ardından mo-
tosikletle kaçtı, birkaç saat 
sonra ise tutuklandı.

Macaristan’da Toplumsal Cinsiyet

Çalışmalarına Yasak

Ceza İndirimi
Kadın Katiline

Eski Eşi Tarafından 

Katledildi
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Geçtiğimiz Ekim ayı meme kanseri farkın-

dalık ayı olarak, tüm dünyada olduğu gibi 
bu topraklarda da farklı kampanyalarla gündeme 
geldi, “Sakin ol, mücadeleye devam”, “Kanser 
yanlış kıza çarptı” ya da “Mücadele edenleri des-
tekle, hayatta kalanları takdir et, memesi alınan-
ları onurlandır ve asla umut etmekten vazgeçme” 
diyen cesaretlendirici ve sahiplenici birçok slogan 
ve afişle kampanyalar gerçekleşti... demek ister-
dik; fakat böyle olmadı! 

Densiz bir tasarımcının tek memesi alınan bir 
kadın figürü üzerinde yer verdiği “eksik olmayın” 
sloganı bir yarışmada birinci seçildikten sonra, 
özellikle kanserle mücadele eden birçok kadın ta-
rafından tepkiyle karşılandı ve eleştiri yağmuruna 
tutuldu. Kanser gibi tedavi süreci oldukça zorlu ve 
yorucu olan bir hastalığa dikkat çekerken bu has-
talıkla mücadele eden kadınları “eksik” olarak ta-
nımlamanın ne hastalığa ve tedavi sürecine dikkat 
çekme ne de mücadele edenleri cesaretlendirme 
gibi bir kaygı taşımadığı da ortada. Yapılan eleştiri-
lerin çoğu haklı olmakla birlikte, bazılarında “eksik” 
olan bir şeyler vardı.

Kime Göre “Eksik”?
Bir “norm” üzerinden “eksiklik”ten bahseden bu 

afiş, aslında bedeninde herhangi bir uzvu  olma-
yanlara da eksiklik duygusu yaratmaktan geri dur-
muyor. Doğuştan herhangi bir uzvu olmayan en-
gelli insanların ya da sonrasında felç geçirip sakat 
kalan insanların da eksik olduğu mesajını içinde 
barındırıyor. Tek bir memenin kaybedilmiş olması 
bile eksik yapıyorsa bir kadını; birinin örneğin gör-
me ya da işitme engelli olması nasıl bir “eksikliktir” 
bu anlayışa göre? Ya da vücudunda bazı uzuvları 
doğuştan olmayan ya da sonrasında sakat kalan 
bir insan, yarım insan mı oluyor öyleyse!

Ableizm; engellilere karşı duyulan nefreti tanım-
lamak için kullanılan bir kavram. Türkçe karşılığı 
olmayan bu kavram engellilere karşı işlenen nefret 
suçlarıyla birlikte anılıyor. Aslında birçoğumuza ya-
bancı olan bu kavramın ne ifade ettiğini düşündü-
ğümüzde, bize hiç de yabancı olmayan durumlar 
ve örneklerle ne anlama geldiğini apaçık anlayabi-
liyoruz aslında. 

Bazen engelli insanların devletten engelli maaşı 
alması, bazen kendi “durumlarını” insanların duy-
gularını istismar etmek için kullandığı düşüncesi, 
bazen ise sadece engelli/farklı olması bu nefret 
için bir bahane olabiliyor… Bir bireyin  fiziksel yada 
zihinsel engelli bireylere karşı nefret duymasının 
altında  birçok psikolojik neden olabilir ama bu ne-
denlerin hiç biri, birinin kendisinden farklı/“eksik” 
olanlara duyduğu nefreti haklı göstermez. Bununla 
birlikte sorgulanması gereken bir diğer durum ise  
o kişinin “kendine has”  inançları ya da travmala-
rından ziyade, bireylerde bu nefret “psikoloji”sini  
besleyen sosyolojik etkileşimlerin neler olduğudur.

“Eksiksiz” İnsanlar Yaratmak
Öjeni, insanların genetik açıdan seçilerek veya 

ayıklanarak, ırkın iyileştirilmesi. Tanımın ortaya 
çıkışına dair bir netlik olmasa da bu düşünce MÖ 
400’lere, Platon’un devletin eş seçimine müdahil 
olarak üst bir sınıfın yaratılması fikrine kadar uza-
nıyor.. Kavramın daha popüler olması ise 19. ve 
20. yüzyılı buluyor.. Bu kavramdan en çok etkile-
nen, saf ve mükemmel  ırkı yaratmak için en çok 
“çaba” sarf ederek sistematik yöntemler gelişti-
ren karakterlerden biri ise Adolf Hitler.

Bu düşüncenin Nazi Almanyası’nda nasıl bir 
pratik karşılığının olduğuna kısaca bakacak olur-
sak 1920’de Adolf Hitler, Alman işçi partisinin 25 
maddelik programını yayınladı ve parti programı 
ırksal saflık istiyordu.. 1933’lere geldiğinde ise 
“ırksal saflık” kaygısıyla kalıtsal hastalığa sahip 
çocukların engellenmesi yasası çıkarıldı ve en-
gelli insanların zorla kısırlaştırılmasının önü açıl-
dı. 1939’da bu düşünceler yüz binlerce taraftar 
buldu. Gerhard Kretschmar adında fiziksel engelli 
bir çocuğun ebeveynleri, çocuklarının öldürülmesi 
isteğini Alman hükümetine ulaştırdı ve bu talep 
hızlıca yerine getirildi. “Tiergartenstrasse 4” isimli 
bir evde gerçekleşen cinayetin ardından, uygu-
lamalar hız kazandı, bu katliam operasyonuna 
T4 adı verildi. Ve Almanya teslim olup, toplama 
kampları boşaltılana kadar yüzbinlerce engelli in-
san, yüzbinlerce eşcinsel ve trans, ve milyonlarca 
“ari” ırktan olmayan insan korkunç deneylerde 
kullanılıp katledildiler.

Empati Yoksa Bir Şey Eksik
Ayrımcılık ve nefret  söz konusu olduğunda 

akla gelen ilk örneklerdendir Nazi Almanyası. Ör-
neklerin çok uç örnekler olması bir neden olabilir, 

fakat başka bir noktayı gözden kaçırmamak ge-
rek. Bu katliamların ve “deney” adı verilen siste-
matik işkencelerin birebir uygulayıcısı olan Nazi 
subayları yaptıklarından kendilerini sorumlu gör-
mezler. Ne Joseph Mengele, ne Eichmann, ne Karl 
Höcker, yaptıklarından dolayı vicdan azabı duy-
madılar. Çünkü doğru olanı, yapmaları gerekeni 
yaptıklarını düşündüler. Eksiksiz insan yaratmaya 
çalışıyorlardı ama empati eksikti, vicdan eksikti…

Bireyi “eksikliği” üzerinden tanımlayan zihniyet 
her yerde karşımıza çıkıyor. Fiziksel ya da zihinsel 
engelli insanlar, -varolan “engeli” o işi yapmasına 
engel oluşturmasa bile- işe alınmıyor. Bu noktada 
devletin verdiği engelli maaşı bir sus payına dö-
nüşüyor. Bir de -adaletsizlik bu insanların maaş 
almasından kaynaklıymış gibi- bu maaşı da bir 
nefret sebebine dönüştürenler ortaya çıkıyor. Bü-
tün yaşam alanları, toplu taşımalar, eğitim, sağ-
lık kamu kurumları engelli insanlar için engeller-
le dolduruluyor, fakat bu “detaylar” görünmüyor, 
engel kişinin engelli olmasına indirgeniyor. Engelli 
insanlar tüm bunlarla her gün karşı karşıya ge-
lirken kimi zaman intiharın eşiğine geliyor, kimi 
zaman ise nefret saldırılarının ve cinayetlerinin 
kurbanı oluyorlar…

Ve bu “eksiklik” durumu sadece engelli olma 
durumunda ortaya çıkmıyor. “Norm” üzerinden 
“eksik”i tanımlayan zihniyet heteronormatif bir 
toplumda “norm”un dışında olanı da eksik görü-
yor. Bir trans, seks işçiliği dışında bir iş aradığında 
çoğu kez kapılar yüzüne kapanıyor. Ve tabi hayat-
tan payına düşeni alamasa da nefretten payına 
düşeni fazlasıyla alıyor.

Biz Birbirimizin Hayatından Eksik Olmayız 
Ama...

Norm dışında olanlar için empatininin “e”si bu-
lunmazken, “eksiklik”leri her seferinde yüzlerine 
bir tokat gibi çarpıyor. Belki de bu yüzden “eksik” 
olanlar birbirini çok iyi anlıyor ve birbirinin haya-
tından eksik olmuyor…

Oysa bu normlar üzerinden kişilere eksiklik 
atfeden “akıl”, aslında “eksik” olanın kişiye neler 
kazandırdığını ne sorgular ne de görür. Görmeyen 
gözlerin keskin kulaklar ve güçlü bir mekan ha-
fızasını beraberinde getirdiğini anlayamaz. Ya da 
kolları olmayan bir insanın bacaklarını, ayaklarını 
mükemmel bir koordinasyonla kullanabileceğini 
hesaba katmaz. Bir zihinsel engellinin olayları al-
gılama biçimini ve hayal gücünü hayal bile ede-
mez. Yaşam alanlarının farklı fiziksel ihtiyaçlar ve 
koşullara göre düzenlendiği ve toplumun bu du-
yarlılıkla yaklaşması halinde bu engellerin hiçbi-
rinin gerçek birer “engel” olmadığını düşünemez. 
Ve bilmez ki meme kanseriyle mücadele ederken 
alınan memesi, artık eksikliği değil, onurudur o 
kadının. Onu kavgası güçlendirir. Ve birileri tüm 
bunları düşünmeden “eksik” olmayın diye akıl ve-
rir bize utanmadan. 

Biz birbirimizin hayatından eksik olmayız, ama 
siz bizim hayatlarımızdan “eksik olun” lütfen!

Hayatımızdan
Eksik Olun

Özlem Arkun
ozlema@meydangazetesi.org
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Son günlerde haber ajanslarının gündemine 
düşen ve artık “sıradanlaşmış” konu başlık-

larından biri yine “göçmen krizi” ile ilgiliydi: ABD 
Başkanı Donald Trump, Honduras’tan göç eden 
binlerce kişiyi tehdit etti. “Vefakâr Vatansever 
Operasyonu” adı verilen sınır güvenliği operasyo-
nuyla Texas, Arizona ve California eyaletlerinin sı-
nırına askeri araçlar konuşlandırıldı. Trump “göç-
men istilası”nı durdurmaya kararlı...

Bugün dünya, etrafında olan bitenlere ilgisiz 
herhangi bir insanın dahi üzerine birkaç kelime 
edebileceği büyük bir sorunla karşı karşıya. Sa-
vaş, yoksulluk, kıtlık gibi nedenlerden dolayı her 
yıl binlerce, milyonlarca insan evlerini terk edip 
ülkeler arasında yer değiştiriyor. Dünyanın İkinci 
Dünya Savaşı’ndan beri kayıtlara geçen en yük-
sek göçmen nüfusu bu. Dile kolay; 68 milyon in-
san doğduğu yerden, konuştuğu dilden, kültürün-
den uzak bugün. 68 milyonun yarısını ise çocuklar 
oluşturuyor...

Kimsenin Bilmediği Yerlerin, Kimsenin İl-
gilenmediği Hikayeleri

Kamplarda da koşullar eskiyi aratmıyor. Bir 
yandan ne zaman iade edileceklerini bilmedikleri 
kamplarda açlık, susuzluk gibi sorunlarla boğu-
şurken kapısında bekledikleri ülkelerde tepkiyle 
karşılaşan, diğer yandan başlatmadıkları savaş-
lara kurban giden milyonlarca insan. Her gün 
gözaltında, hakaretle, dayakla, cinsel şiddetle, 
işkenceyle cezalandırılan bu insanlar kimsenin 
bilmediği yerlerden gelen, kimsenin ilgilenmediği 
sorunlara sahip oldukları için suçlu. Ya da bilmek 
ve ilgilenmek istemediği...

Birçok Avrupa ülkesinde ırkçılığın da yükseli-
şe geçmesiyle beraber evleri yakılan, sokaklar-
da pusular kurulan bu insanların yüzde 52’si 18 
yaşının altında gençler ve çocuklardan oluşuyor. 
Bunca insanın yaşadıkları yeri terk edip kilomet-
relerce yol uzakta yeni bir yaşam aramaları ise 
artık birkaç muhalif yönetmenin yeni bir filmine 
konu edinmesinden öte bir anlam taşımıyor bazı-
larınca. Bir zamanların yükselen nazizmine karşı 
göçmenlere kucak açmakla övünenleri şimdi yeni 
göçmenlerin kanlarını ellerinde taşıyor.

Göçmenler Artıyor, Göç Normalleşiyor

Göçmen sayısı son 20 yılda ikiye katlandı. Şu 
an mevcut göçmenlerin sayısı pek çok Avrupa 
ülkesinin nüfusundan fazla. Yani göçmenlerin 
sayısı her geçen gün artıyor, artık her ülkede 
karşımıza çıkıyor göçmenler. Onlar artıyor ama 
arttıkça varlıkları daha fazla görmezden gelini-
yor. Göçmenler yaşama dahil oluyor ama “ya-
şam” onları kendi içine dahil etmiyor. Avrupa’da 
yaklaşık 170.000 çocuk, bir aile üyesi yanında 
bulunmaksızın yaşamaya devam ediyor, bunla-
rın büyük çoğunluğunu göçmenler oluşturuyor. 
Sayısı 10.000’i bulan çocuğun ise kayıp olduğu 
tahmin ediliyor.

Bütün bu rakamlar istatistik bir veri, akşam ha-
berlerinin bir parçası olmasının yanında pek çok-
ları için ülke menfaatlerine bir tehdit oluşturuyor. 
En tehlikelisi de bu belki. Çünkü yazının başında 
da bahsettiğimiz gibi, devletler göçmenlerin var-
lığına duyarsız kalmakla yetinmiyor, onları kendi 
başlattıkları savaşlara girmedikleri, kendi yarat-
tıkları yoksulluğa biat etmedikleri için de suçluyor. 

Göçmen duyarsızlığının ötesinde göçmen karşıtlı-
ğı da yapıyor yani. Milliyetçi, şoven hırslarla ha-
rekete geçen örgütler ise devletlerin propagan-
dasını politik stratejileri haline getiriyor. Göçmen 
karşıtlığı ırkçılığı, ırkçılık ise göçmen karşıtlığını 
besliyor.

Göçmen Çocuklar İçin Hayatın Anlamı, Gö-
çün Anlamsızlığında

“Çocukluk, insanın boğazına oturan yumru gi-
bidir. Kolay kolay yutulmaz.”

2010 yılında çektiği filmde, Denis Villeneuve 
Ortadoğu'daki siyasi çekişmeler, göç ve savaş 
arasında bir ailenin hikayesini anlatıyordu ve böy-
le konuşturuyordu karakterlerine. Çocukluk kolay 
geçmez… Eğer Ortadoğuluysan, savaşların orta-
sındaysan ya da sınırların önünde yaşama tutun-
maya çalışıyorsan daha da geçmez.

Birkaç ay önce Viyana’daki bir göçmen kam-
pında, 11 yaşındaki bir çocuğun intiharı düştü 
ajanslara. Ondan önce de İsveç’te göçmen çocuk-
lar “intihar çağrısı” paylaşmıştı sosyal medyada. 
Şimdilerde ise Yunanistan’ın Midilli adasında, Mo-
ria kampındaki çocuklar arasındaki intihar girişim-
lerinin arttığı belirtiliyor. Göçmen kamplarındaki 
durumu takip edenlerin tuttuğu veriler, söz konu-
su tepkisizliğin artarak sürdüğünü ispat edercesi-
ne, göçmen intiharlarında alt sınırın 9 yaşa kadar 
indiğini işaret ediyor. Göçmen çocuklar, yaşamaya 
yeni başladıkları yıllarda yaşamaktan vazgeçiyor. 
Bir çocuk neden intihar eder sorusunu sormadan 
önce, bir çocuk neden göç eder demek gerekiyor 
belki de.

Göçebe Oyunu
Açlık, Tutsaklık

Zeynel Çuhadar
zeynelcuhadar@meydangazetesi.org
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Çevirdiğin kitap Can yayınları 
kataloğundaki ilk ve şimdilik tek 
anarşizm başlıklı yayın. Kitabın 
içeriğinden bize biraz bahseder 
misin?

Öncelikle bu kitabın tek çevirme-
ni ben değilim. İlk bölümü olan İn-
gilizce kısmı, neredeyse 40 yıllık bir 
çevirmen olan Osman Yener çevirdi 
ve beni de o davet etti bu çeviri-
ye. İngilizce olan bu kitapta benim 
çevirdiğim kısmı da İngilizce’ye 
Fransızca’dan çeviren Camille 
Martin vardı. Ben de bu kitabı çe-
virirken İngilizce’den Reclus’yü 
çevirmek yerine orijinal dilinden 
çevirmeyi kabul ettim. Böylece iki 
çevirmen, iki köşede, on ay gibi bir 
sürede çevirdiğimiz bölümleri birbi-
rimize göndererek çeviriyi tamam-
ladık. Tabi ben acemi olduğumdan, 
pek bir düzeltme yapamamış olsam 
da, o benim çevirdiklerim üzerinde 
çeşitli önerilerde bulundu. Aslında 
çeviri oldukça zor bir şey. Metni 
olduğu gibi çevirmemek gerekiyor 
bazen. Anlamı verebilmek için ba-
zen farklı kelimeleri kullanmak ge-
rekiyor. Can Yayınları’nın editörü 
de çeviri üzerine büyük değişiklik-
ler yapmadı. İki ay gibi bir süreçte 
kitabı hazırladı ve kitap hızlı bir şe-
kilde yayınlandı. 

Can Yayınları’ndaki tek anarşizm 
başlıklı kitap olması konusunda ise, 
ben bu kitabın tek başına anarşist 
bir kitap olduğundan emin değilim. 
Reclus’nün post-modern eleştirisin-
den sonra Reclus, günümüzün “çev-
re” hareketinin, hatta vegan ve hay-
van insan kardeşliği hareketinin bir 
öncüsü olarak sunuluyor. Yani bu ki-
tap aslında Reclus’nün, bana sorar-
san, modern yeşil siyaset tarafından 
yeniden benimsenmesi için yapılmış 
bir çalışma. Hatta biraz da şahsi bir 
çalışma. Kendisinin de bahsettiği gibi 
John Clark, New Orleans’lı bir ailenin 
oğlu. Reclus’yü da New Orleans üze-
rine yazdığı bir makaleyi okuyarak 
tanımış biri. 

Bu yüzden de Can Yayınları’nın bu 
kitabı yayınlamış olması Reclus’nün 
anarşist olmasından değil bence, 
daha çok bugünkü “çevre” hareke-
tinin bir öncüsü olarak yeniden ko-
numlandırılmaya çalışılması yani.

Kitap benim ilk basılmış çevi-
rim. Fakat Brüksel’deki tarih öğ-
renimim sürecinde yarattığım tez 
büyük oranda Türkçe kaynakların 
Fransızca’ya çevrilmesinden ibaret. 
Dolayısıyla Türkçe ile Fransızca’nın 
o garip ahengini yakalamaya çalış-
mıştım.

Reclus’yü daha önce senin 
de kitap dahilinde çevirmiş ol-
duğun “Vejeteryanlık Üzerine” 
isimli makalesinin kitaplaştırıl-
mış haliyle tanımıştık. Anarşizm 
tarihinde onlarca cilt araştırma-
nın ve eserin yazarı Reclus’nün, 
çevirdiğin kitapta, bir derlemesi 
mevcut. “Onu tanımak için bu 
kitaba bakmak yeterli” diyebilir 
misin?

Reclus’yü tanımak için bu kitap 
fazlasıyla yeterli olduğu gibi, bunun 
için örneğin kitabın ikinci bölümü 
olan “Anarşist Coğrafyacı” bölümü-
nü okuyabiliriz. Fakat düşüncelerini 
anlamak için belki de “Evrim, Dev-
rim ve Anarşist İdeal” makalesini 
okumak güzel bir başlangıç olabilir. 
Bir insanı tanımak dünyanın en zor 
işlerinden biri olsa da bir cümlesini 
bile okumak bazen Reclus’yü tanı-
mamıza yeterli oluyor. Aslında bu 
kitabın ve “L’Homme et la Terre” 
isimli eserinin de başında yer alan, 
dünyayı iki elinde tutan bu resme 
bakıp anlamak yeterli olabilir. So-
nuçta Reclus, bizim de hissettiğimiz 
gibi, kendisinin bir dünya vatanda-
şı olduğunu hissediyor. Ve dünya ile 
insanın ayrı tutulmaması gerektiğini 
düşünüyor. Bütün eserlerinde sürekli 
temeldeki bu bağlantıyı öne sürmek 

istiyor. Biz dünyanın bir parçasıyız, 
bizi ayıran sadece geçmişten ge-
len dogmalar. Aslında temelinde biz 
dünyanın kendi özbilincine varması-
yız ve bunun farkında olursak insan-
lık olarak ilerleyebiliriz. Hem hay-
vanlarla bir kardeşliğimiz var, hem 
de dünyayla bir kader paylaşıyoruz. 
Bugün bir jenerasyon sonra dünya 
insanlara yetmeyecek diyoruz ama 
belki farkına varmamız gereken en 
önemli şey, dünya bizden ayrı bir şey 
değil. Reclus’nün de en önemli öğre-
tisi budur. Biz dünyanın özbilinciyiz. 
Öyle davranmamız gerekiyor. Karşı-
lıklı bir ilişki söz konusu. Biz onu de-
ğiştirirken o da bizi değiştiriyor. Tam 
anlamıyla bir kader bağı söz konusu 
olan.

Peki sence Reclus’nün anar-
şizme kattığı en önemli şey ne 
oldu?

Kitabın son bölümünde de yer 
alan “Anarşist Yoldaşlarıma Öneri” 
adlı konuşmasında saklı bence bu 
sorunun cevabı. O da şu: Doğrudan 
eylem ile, naçizane, pek de bir yere 
ilerleyememiş olan anarşist hareket-
teki kavganın daha uzun süreli sa-
kin ve bilimsel bir şekilde de yapıla-
bileceğine inanıyor Reclus. Anarşist 
kavganın sadece doğrudan eylem, 

Meydan Gazetesi’nin bu sayısında “Anarşi, 
Coğrafya ve Modernite” kitabının çevirmeni 
Murat Devres’le Reclus, coğrafya ve anarşizm 

üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Anarşist 
tarihte çok da bilinmeyen sembol isimlerden 
Reclus’yü, onun anarşizme etki eden düşün-

celerini ve anarşizmin onun düşüncelerine, ey-
lemlerine olan etkisini konuştuk.

Reclus, Coğrafya ve Anarşizm



35 35sendikalaşma, grevler… yani fiziksel 
kavga  ile  değil aynı zamanda bilgi 
üretimini ve aktarımını da vurgula-
ması. Sakin ve uzun vadeli, sabırlı 
bir mücadele olması gerektiğini öne-
riyor yoldaşlarına.

Senin de söylediğin üzere ki-
tabın ilk kısmı Camille Martin 
ve John Clark’ın Reclus üzerine 
düşüncelerine ayrılmış. Onların  
Reclus ve aslında klasik anarşist 
düşünceye yönelik eleştirileri ne 
kadar hakkaniyetli?

Bu soruya cevap vermekte çekin-
diğimi belirtmek istiyorum açıkçası. 
Bu kısım Osman Yener’in çevirisi ol-
duğu için pek bir yorum yapmak is-
temiyorum. Ayrıca John Clark bana 
şahsen Fransızca metinleri gönder-
diğinden ve büyüğüm olmasından 
kaynaklı onu da pek eleştirmek is-
temiyorum. Fakat dediğim gibi bü-
yük oranda bunun postmodern bir 
eleştiri olduğunu söyleyebilirim. Ge-
rekli de bir eleştiridir. Hele ki anar-
şist hareketin içinde biz kimseyi 
yüceltmek peşinde değiliz. Herkesin 
hataları var. Sadece bu dönemde 
hataları o kadar görmeyelim daha 
çok kazanımları görelim, bence bu 
daha doğru. Örneğin Proudhon için 
yapılan eleştiriler Proudhon’u unut-
turmamalı. Bu kitapta da Reclus için 
yapılan eleştiriler Reclus’yü çöpe at-
tırmamalı. 

Şunu da söylemek gerekir. 
Türkiye’de yazılı çevirmenlik en az 
değer verilen mesleklerden biri, 
özellikle yazılı olarak. Genelde çevri-
len eseri çevirmenler seçmiyor. Do-
layısıyla burada kesinlikle bir para 
kazanma gayesi var. Reclus’nün altı 
ciltlik “İnsan ve Dünyası”nı çevir-
mek için altı yıl uğraşmak gerekir. 
Çevirmen bunun sonucunda birkaç 
bin lira kazanacak. En fazla altı bin 
lira kazanacak. Siz de Can Yayınla-
rı olarak bu kitabı bastınız. Kaç kişi 
altı ciltlik bu kitabı alıp okuyacak? 
Çevirmenliğin ve yayıncılığın ülkede 
ve dünyada metalaştırılmasından 
dolayı bence Reclus, yani “İnsan ve 
Dünya” kitabı 110 yıldır çevrilmedi. 
Çünkü çeviren bir ya da birden fazla 
çevirmenin inanılmaz bir gayretini 
istiyor. Bir de bunları yayınlayacak 
bir yayınevi gerekiyor. Türkiye’nin 
biliyorsunuz nüfusunun yarısın-
dan fazlasının yaşı otuzun altında. 
Ama ben eminim ki bilgiye aç olan 
bu nesil o eserleri çevirecek. Son 
olarak bu büyük eserlerden önce 
Reclus’nün gençler için yazdığı “Bir 
Derenin Hikayesi” ve “Bir Dağın Hi-
kayesi” gibi nispeten ince ve oku-
ması keyifli kitapların da çevrilmesi 
gerekir. Ben şahsen böyle bir çalış-
mayı yapmaya, bu kitapların çevril-
mesine gönülden istekliyim... 

Reclus’nün düşünceleri bugün 
toplumsal ekoloji hareketinin 
en önemli kaynaklarından biri-
ni oluşturuyor. Geçmişte yazılan 
klasik metinlerin etkisi bu gibi 
örneklerde hala devam ederken 
yakın tarihli pek çok eserin bu-
gün yaşamda pek bir karşılık bul-
mamasını sen neye bağlıyorsun? 

Bana kalırsa Reclus’nün bugünkü 
yazarlardan daha etkili olmasının 
sebebi onda olan bir açıklık. Yani 

görüşünde bir açıklık var ve bu 21. 
yüzyıldaki bir yazarda olamaz. Belki 
daha karamsarız. Solun ciddi kaza-
nımlar elde ettiği bir dönemde ol-
madığımız için -Reclus’nün böyle bir 
dönemde yaşadığını görmek lazım-. 
Örneğin Genç Hegelciler dönemin-
de Avrupa’da bir sosyal, toplum-
sal sorun var. Bu toplumsal sorun, 
burjuvazi daha iyi yerken, daha iyi 
içerken, daha güzel giyinirken, daha 
büyük evlere geçerken.. Bir yandan 
da köyünden edilmiş, fabrikaların 
dumanından hasta olup da açlık için-
de, sefalet içinde ölen milyonlar var. 
Bu toplumsal soruna da Avrupa’nın 
düşünürleri yanıtlar vermeye çalı-
şıyorlar. Genç Hegelciler, Fourier, 
Proudhon, Blanqui, Marx, Bakunin 
gibi yazarlar cevaplar vermeye ça-
lışıyorlar ve onların eforları cidden 
bir şeyler değiştiriyor. 19. yüzyılın 
başındaki Avrupa ile 20. yüzyılın 
başındaki Avrupa arasındaki hakka-
niyetsizlik uçurumlarla ayrılıyor. Ba-
şında çok daha kötüydü, 20. yüzyı-
lın başında çok daha iyi. Bir ilerleme 
var ve “Evrim Devrim ve Anarşist 
İdeal”de de Reclus bunu gösterir. 
Son makalesi “Anarşist Yoldaşlarıma 
Öneri”de de bir umut vardır: “Etrafı-
mızda filizlenen devrim” der mese-
la. 21. yüzyılın başında kimse böyle 
düşünemez. Çünkü biz atom bom-
basının dehşetini görmüş insanların 
çocukları olarak soğuk savaşın sona 
erdiği Balkanlar’da Müslümanlar ile 

Hristiyanların birbirine girdiği, faşiz-
min tekrar yükseldiği garip mürteci 
bir dönem geçiriyoruz. Dolayısıy-
la biz sadece karamsar baktığımız 
için Reclus kadar net olamıyoruz. 
Çünkü Reclus’nün “Evrim, Devrim 
ve Anarşist İdeal”de dediği şekliyle 
ilerlemeler olduğu gibi gerilemeler 
de vardır. Hümanistler olarak, yani 
insanların eşitliğine inananlar ola-
rak, böylesi dönemlerde yılmadan, 
birliğe inanarak sakin bir şekilde 
kendimize düşeni yapmalıyız.

Senin alanın tarih. Ancak 
anarşist bir bakışla coğrafyayla 
da ilgilisin. Anarşist düşünce ve 
farklı disiplinler arasında bağ-
lantı kurmak neden önemli?

Ben bilime ve bilgi üretimine de-
rinden inanan bir insanım. Bir ima-
nım varsa o da bilgi üretiminin kut-
sallığı. Bence anarşist fikirler, bilgi 
üretimi için önemli. Çünkü Britan-
yalı Marksist tarihçiler 1960’larda-
ki yeni sol hareketinin içinde olan 
öğrenciler olarak yaptıkları araştır-
malarla 20. yüzyılın son yarısında 
tarih alanına inanılmaz katkı sun-
dular. Bunların en önemlileri Char-
les Tilly, Erich Hobsbawm, E. P. 
Thompson’dır.  Bu insanlar ilk defa 
ne yapmaya çalıştılar? Bankaların 
ve fabrikaların gözünden değil, iş-
çilerin, köylülerin gözünden tarih 

yazmaya çalıştılar. Materyalist di-
yalektiği tarih bilimine uyarladı-
lar. Başka bir deyişle Marks’ın ve 
Marksistlerin oluşturdukları bilim-
sel araçları tarihe uyguladılar ve 
böylelikle çok önemli bazı gerçek-
leri ortaya koydular. Benim anar-
şizmden umudum şu: Proudhon’un, 
Fourier’in, Kropotkin’in, Bakunin’in, 
Reclus’nün ve daha nice anarşist 
ideologların geliştirdiği araçları tarih 
bilimine uygulayalım ve ortaya yeni 
gerçekler çıkaralım. Bilgi bu şekilde 
üretilir. Sürekli bilinen metodların 
uygulanarak  aynı hipotezlerin ka-
nıtlanması değil. Bilgi üretimi sü-
rekli olan, değişen tekniklerle yeni 
bulgulara ulaşılması demek. Benim 
inancım da nasıl ki Britanyalı Mark-
sist tarihçiler tarih yazımına 60’lar-
da ve 70’lerde önemli katkılarda 
bulundular; postmodern ve postya-
pısalcı felsefecilerin araçlarıyla da 
tarih gelişti… “Kültür tarihi, delili-
ğin tarihi, sosyal tarih nedir?” vb. 
Şimdi de bence yenilik geliştirecek 
ideolojik araç anarşist bakış açısıdır. 
Çünkü bugün öyle bir dünyada yaşı-
yoruz ki, devletin ve teknolojinin gi-
remediği hiçbir yer yok neredeyse. 
Dolayısıyla tam bir geçiş noktasın-
da olduğumuzu düşünüyorum. Artık 
gelecekte devletin olmadığı bir top-
lumu kimse hayal bile edemeyecek. 
Dolayısıyla şu an 20. yüzyılda yok 
edilen bütün devletsiz toplumları 
tarihe geçirmemiz gerekiyor. Kay-
bedilen şey o: İnsanlar 20. yüzyılın 
başında devletsiz bir şekilde nasıl 
yaşıyordu? Çünkü özellikle Türki-
ye gibi devletin çok güçlü olduğu 
yerlerde insanlar devletsiz bir ta-
rih nasıl yazılır bunu tefekkür bile 
edemiyorlar. Halbuki insanlığın yüz-
binlerce yılında devlet yoktu. Dev-
let  son on bin, on iki bin yıl önce 
gelişmiş bir seçilmişler topluluğu 
sadece. Dolayısıyla ben devrimci 
bir taraf tutmadan ideolojik araç-
ları bilimselleştirmek gerektiğine 
inanıyorum. Mülkiyetin bir hırsızlık 
olduğu gerçeğine tarih kullanılarak 
bakılması gerektiğini düşünüyo-
rum. Ya da karşılıklı yardımlaşma. 
Reclus’ye dönecek olursak: Dünya 
bizim elimizde imgesi hatırlatılmalı. 
Dünya devletlerin değildir, insanla-
rındır. Bunun hatırlatılması lazım. 
Çünkü devletler üzerinden ulusal-
cılıklar geliştirilip insanlar birbirini 
öldürüyor. Yani devletçi tarihi ben 
faşizmden sorumlu tutuyorum. Mo-
dern tarihçilik 18. yüzyılın sonunda 
Almanya’da doğmuştur ve bu tarih 
de birçok bu cumhuriyeti kuran dev-
let adamının sözlerinin duvarlarda 
yazdığı gibi, devlet adamlarının 
yaptığı eylemleri doğrulayan, des-
tekleyen bir destek, bir araçtır. 19. 
yüzyılda gelişen tarih bilimi, dev-
letlerin halklara devletle aralarında 
bir fark olmadığını inandırmak için 
kullanılan bir araçtır. Yani siz Alman 
Ulusu Miti olmadan Bismarck’ın 
Almanyası’nı kuramazsınız. Ger-
men ırkının ulu tarihi olmadan Nazi 
Almanyası’nı kuramazsınız, Roma’yı 
yüceltmeden Duçe’nin faşizmini ku-
ramazsınız... Sürekli geçmişe refe-
rans, devleti yüceltmek için. Ama 
biz savunuyoruz ki, tarih devletle-
rin değil insanların tarihidir. Anar-
şizmin de tarih bilimine getirebile-
ceği en büyük katkısı budur, gerçek 
halkçılıktır. Öyle sözde halkçılık, po-
pülizm değil.
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Liberter Kavramı Doğuyor

Henüz 27 yaşındayken Fransa’da-
ki 1848 ayaklanmalarına katılan Jo-
seph Dejacque, ilk hapishane dene-
yimini bu olay sonrasında yaşamış, 
bu süreçte tanıştığı anarşist düşü-
nürlerle beraber anarşist fikirleri ge-
liştirmeye başlamıştı.

Anarşist komünist bir anlayışı sa-
vunan ve dünya anarşizmine önemli 
katkılar sağlayan Dejacque, toplum-
sallaşmak için hareket eden anar-
şistlerin yanında yer almıştı.

Joseph Dejacque, “liberter” kav-
ramını da ilk kez Proudhon’a eleş-
tiri mahiyetinde yazdığı bir açık 
mektupta dillendirmişti. 1857 yılın-
da yayınladığı “İnsan, Erkek ve Ka-
dın Üzerine” adlı mektupta ayrıca 
Proudhon’u, aile içinde erkeğin ka-
dın üzerinde kurduğu iktidarlı ilişkiyi 
görmediğini söyleyerek eleştirmişti: 
“Eğer konuşmak istiyorsan bizimle 
konuş, bilinen ve bilinmeyen hakkın-
da, şeytan olan tanrı ve hırsızlık olan 
mülkiyet hakkında; ama erkek hak-
kında konuşurken onu despot bir ilah 
yapma, çünkü erkek şeytandır diye 
karşılayacağım seni. Ona azıcık bile 
zeka atfetme çünkü bu yalnızca işgal 
etme hakkıyla, aşkın ticarileşmesi 
ile ve tamamı kadından ve onun ru-
hundan gelen ürünlerin ve kapitalin 
kullanımıyla mümkün olmuştur. Ona 
sakın onun olmayan bir şey atfetme, 

ya da senin cümlelerinle söyleyeyim 
“mülkiyet hırsızlıktır” ...sesini tersi 
için haykır, kadının erkek tarafından 
sömürülmesine karşı sesini çıkar!”

Joseph Dejacque, aynı zamanda 
devlet, din, mülkiyet, aile gibi yapı-
ların birbirleriyle bağlantılı mekaniz-
malar olduğunu söyleyerek hepsinin 
ortadan kaldırılmasını savunmuştu. 
İşçinin çalıştığı kadarını aldığı ko-
lektivist modelleri olumsuzlayarak 
komünist bir anlayışla herkesin ye-
teneği kadarını verip ihtiyacı kada-
rını alması gerektiğini düşünmüş ve 
Proudhon’un mülkiyet eleştirisinin 
komünist amaçlara doğru evriltilme-
si gerektiğini belirtmişti.

Amerika’da Liberter Dergi

Joseph Dejacque, Fransa devleti 
tarafından sürgün edilmesinin ardın-
dan, 1852 yılında ilk önce Londra’ya 
oradan da 1956 yılında Amerika’ya 
gitmişti. 1858 yılında New York’ta 
“Journal du Mouvement Social La 
Libertaire” adlı bir anarşist gazete 
çıkartma girişimine girdi. La Liberta-
ire gazetesi aynı zamanda “liberter” 
kavramının siyasi olarak kullanıldığı 
ilk yayındı.

Liberter Eşittir Anarşist

Bir sonraki “liberter” kavramı, 
“liberter komünizm” terimi ile 1880 
yılında La Havre Fransa Bölgesel 

Anarşist Kongresi tarafından kul-
lanılmıştı. Kongre tarafından bir 
sonraki yıl “Liberter veya Anarşist 
Komünizm” adlı bir manifesto ya-
yımlanarak liberter komünizmin 
çerçevesi çizildi. Böylece liberter te-
rimi yavaş yavaş anarşistlere alter-
natif olmaya başladı. Bu kullanımın 
yaygınlaşması da, özgürlükçülüğün 
bir dönem boyunca sadece anar-
şizmle anılmasından kaynaklı. 

1895 yılında Sébastien Faure ve 
Louise Michel, Fransa’daki La Li-
bertaire gazetesini yayınladı. Paris 
Komünü sonrası Fransa devletinin 
artan baskıları karşısında kendileri-
ne “liberter” demek ve yayınların-
da anarşizmden böyle bahsetmek, 
Fransa’daki anarşistler için stratejik 
bir tercihe dönüştü.

1900’lü yıllara gelindiğinde Kro-
potkin kendi ideallerini anlatırken 
“liberter-komünizm” ve daha sonra 
ise “anarşist-komünizm” kavram-
larıyla makaleler yazdı. Vanzetti 
Amerika’da tutsak düştüğü yıllarda 
yazdığı bir mektupta şöyle dedi: 
“Sonuçta sosyal demokratlar, sos-
yalistler, komünistler ve IWW gibi 
hepimiz sosyalistiz. Bizimle diğer 
hepsi arasındaki temel fark, onlar 
otoriteryen, biz liberteriz; Onlar 
kendi devlet ya da hükümetlerine 
inanıyorlar; Biz hiçbir devlet ya da 
hükümetin olmamasına inanıyo-
ruz.”

CNT ise 1919’da Zaragoza’da ger-
çekleştirdiği kongrede hedefini dev-
rim ve liberter bir komünizm olarak 
vurguladı.

Sosyalist Liberterler

“Liberter” kavramı anarşistler 
dışında ilk kez, eski anarşist olan 
daha sonra kendisini “liberter sos-
yalist” olarak tanımlayan Francesco 
Saverio Merlino tarafından kullanıl-
mıştır. Anarşist olduğu yıllarda avu-
katlık yapan Merlino, İtalya Kralı I. 
Umberto'yu suikast eylemi ile öldü-
ren anarşist Gaetano Bresci’nin de 
avukatlığını yapmıştır. Ayrıca Errico 
Malatesta ile anarşizm fikirlerini ge-
liştirme noktasında birçok kez be-
raber çalışmıştır. Daha sonrasında 
kendisini “liberter sosyalist” olarak 
adlandırmasının temel nedeni, ken-
disini parlamenter mücadele rüyası-
na kaptırmasıdır.

Yakın dönemde İngiltere’de 1960-
1992 yılları arasında Solidarity gru-
bu kendisini otoriter sosyalizme 
alternatif olarak görerek “liberter 
sosyalizmi” savunmuştur. Bolşevik 
Parti'nin Rus Devrimi'ni otoriter bir 
şekilde yönetmesiyle yaşanan olum-
suz deneyimlere muhalefet eden 
bazı sosyalistler farklı yollar kullan-
mıştır. Örneğin “hiyerarşik olmayan 
bir işçi örgütlenmesi mümkün olur 
mu?” sorusuyla bu adımı atanlardan 
biri olarak Anton Pannekoek ve Paul 

Geçmişten Günümüze
Liberter Kavramı

CNT'nin 1910'da Barcelona'da gerçekleştirdiği kongre.

Furkan Çelik
fcelik@meydangazetesi.org
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Anarşizm Şili'deki işçi hareketi içerisinde ilk 

kez topograflar, boyacılar, inşaatçılar ve 
denizciler arasında örgütlendi. Arjantin’den gön-
derilen yayınların bunda etkisi büyüktü. Böyle-
likle anarşist fikirler 20. yüzyılın ilk çeyreğinde 
Şili’nin entelektüel çevresi ve işçi hareketi içeri-
sinde geniş bir etki kazanmış oluyordu.

Şili’de farklı zaman aralıklarında yayınlanmış 
irili ufaklı birçok anarşist yayının arşivinin devlet 
şiddetiyle yok edilmiş olması, yayınların içeriğine 
dair bilgilere ulaşmamızı engelliyor. IWW (Dünya 
Endüstri İşçileri) Sendikası’nın Şili’ye has karak-
teri ve darbelere karşı bir direniş olarak sürdürü-
len anarşist yayıncılık bu yazının konusunu oluş-
turuyor.

IWW’nin Etkisi

1919 yılında Şili’de anarşistler IWW’nin (Dün-
ya Endüstri İşçileri) Şili ayağının çalışmaları-
na Valprasio’da başladı. Ancak Şili’deki IWW, 
ABD’deki IWW’den farklı bir karaktere sahipti. 
ABD’de devrimci işçileri aynı çatı altında topla-
maya çalışan ve daha pan bir çizgide mücadele 
eden IWW, Şili’de anarko-sendikalist eğilimlerini 
daha açık bir propagandaya dönüştüren ve anar-
şist bir örgüt gibi hareket eden bir model benim-
semişti. Bunun nedeni Bolşeviklerin devrime iha-
netinin ardından toplumsal muhalefetin değişen 
yapısıyla alakalıydı.

Şili’de IWW, coğrafyanın bir ucundan diğerine 
dek hızla yayıldı. Kendilerini sermayenin, iktida-
rın, kilisenin düşmanı olarak nitelediler ve grev, 
boykot, sabotaj gibi yöntemlerle eylemeyi seç-
tiler. IWW’nin özellikle kurulduğu Valprasio’daki 
Iquique ve Antofagasta’daki denizciler, fırıncılar, 
inşaat işçileri ve ayakkabıcılarla örgütlenmiş güç-
lü sendikaları vardı.

Juan Onofre Chamorro, Armando Trinino, Ped-
ro Ortunar, Porfirio Soto gibi anarşistleri bünye-
sinde barındıran IWW üyeleri diğer ülkelerde-
ki gibi kendilerini Wobblies olarak adlandırdı ve 
sendikanın yayını Industrial Worker’ı (Endüstri 
İşçisi) dağıttı.

Darbeler Altında Yayıncılık

5 Eylül 1924’te gerçekleşen askeri darbe, 
Şili’nin sosyalistleri tarafından coşkuyla karşı-
landı. Anarşistler ise darbe karşıtı bir konum aldı 
ve güvenliklerini arttırdı. 70’lerde başlayan ve 
1990’a kadar etkisini sürdüren Pinochet darbesi 
ise büyük bir şiddet dalgasıyla anarşistler dahil 
bütün toplumsal muhalefeti baskıladı. Dernekler, 
gazeteler, sendikalar kapatıldı. İçlerinde birçok 
tarihsel belgenin bulunduğu arşivleri yok edildi. 
Buna rağmen bazı anarşistler, diktatörlüğe karşı 
direniş hareketi içerisinde mücadele yürütmeye 
devam ettiler.

1984 yılında Talca’da, anarşist dergi “La voz 
del Naturismo” (Doğalcılığın Sesi) yayınlandı ve 
1987’de kara bayraklar tekrar Santiago, Concep-
cion ve Osorno’da dalgalanmaya başladı. Sosyal 
merkezler tekrar açılmaya başladı. “El Duende” 
(Elf) yine Santiago’da ve “Kolective Anarkista Li-
beracion” (Anarşist Özgürleşme Kolektifi, KAL), 
“Taller de Analysis Sindical y social”  (Sendikal 
ve Sosyal Analiz Çalışması, TASYS ) çatısı altında 
örgütlendi. TASYS, bastırılmış toplumsal muhale-
feti canlandırmak ve kaybedilmiş alanları geri al-
mak için örgütlenmeye başladı. “Colectivo Anar-
quista Concepcion” tarafından “Acrata” gazetesi 
yayınlanmaya başladı. Yine KAL’ın yayın organı 
“Liberacion” ve “Accion Directa” bültenleri San-
tiago’daki anarşist yoldaşlar tarafından çıkarıldı. 
1989 yılında Pinochet iktidardan uzaklaştırıldı ve 
“demokrasi”ye dönüldü.

Darbe iktidarının yıkılışının ardından birçok 
anarşist Şili’ye geri döndü ve mücadeleye de-
vam etti. O yıllarda temeli atılan örgütlenmeler 
bugün Şili’de devlete ve kapitalizme karşı sen-
dikalar, öğrenci örgütlenmeleri, kolektifler, kültür 
merkezleri ve işgal evleriyle geniş bir etki alanına 
sahip olmayı sürdürüyor.

*Şili’deki anarşizmin ve anarşist yayıncılığın 
tarihi, sınır komşusu olan Arjantin’le organik bir 
ilişkiye sahip. Yazı dizimizde daha önce yayınladı-
ğımız “Arjantin’de Anarşist Yayınlar” başlıklı bö-
lümden, iki coğrafyada da ortak yayınlanan ga-
zetelere dair daha derinlikli bilgilere ulaşılabilir.

Dünyanın farklı coğrafyalarındaki anarşist yayıncılık tarihine değindiğimiz yazı dizimizin bu bö-
lümünde, geçen sayıda yayınladığımız Şili’de anarşist yayıncılık tarihine devam ediyoruz. Geçen 
sayıda 1919’a kadar yayınlanmış anarşist yayınları incelediğimiz yazı dizimizin bu bölümünde, 
1919’dan günümüze dek yayınlanmış anarşist yayınlara dair bilgiler vereceğiz.

Şili’de Anarşist Yayınlar II

Mattick gibi isimler sık sık “liberter 
sosyalist” olarak adlandırılmıştır. 
Fakat her ne kadar farklı arayışla-
ra gidilse de marksizmin temelin-
de yatan otorite hiçbir zaman yı-
kılmamıştır. Bu arayışlar, “liberter 
sosyalizm” kavramı ile sadece bir 
umut olarak kalmıştır.

Böylece “liberter” kavramı 
anarşistlerden daha geniş kesimi 
niteleyen bir hale bürünmüştür. 
Sosyalizmin içindeki hiyerarşiye 
karşı birçok birey kendini böyle 
ifade etmeyi tercih etmiştir.

Kapitalistlerin “Liberteryen” 
Kavramı

Latince “liber” (özgür) kökün-
den türeyen liberal kavramı, si-
yasi ve ekonomik olarak liberter 
kavramından çok ayrı bir yerde-
dir. Kökü eski yunan sofistlerine 
dayandırılan kavram, modern an-
lamda ilk kez Adam Smith tarafın-
dan 1776 yılında yazılan “Millet-
lerin Zenginliği” kitabında “liberal 
ihracat ve ithalat sistemi” olarak 
kullanılmıştır. 

1950’lerin Amerikasında eko-
nomist Murray Rothbard’ın  mani-
pülasyonları ve akademideki bas-
kıları nedeniyle “liberteryanizm” 
kavramı, mülkiyet karşıtı anar-
şistlerin karşısında mülk savunu-
culuğu yapanların tanımı olmaya 
başlamıştır.

Murray Rothbard “Amerikan 
Sağının İhaneti” adlı kitabın-
da bu durumu şöyle anlatmıştır: 
“1950’lerin sonunda biraz öne 
çıkmamızın memnuniyet verici bir 
yönü ise hatırladığım kadarıyla ilk 
defa, ‘bizim taraf’ düşman taraf-
tan çok önemli bir kelimeyi ele 
geçirdi... ‘Liberter’ uzun zamandır 
sol-kanat anarşistin kibarcasıydı, 
yani özel mülkiyet karşıtı anar-
şistler, komünist ya da sendika-
list cinsinden. Ama şimdi onu ele 
geçirdik. Üstelik daha düzgün bir 
biçimde, etimoloji bakış açısıyla; 
çünkü biz bireysel özgürlüğün ve 
dolayısıyla bireyin mülkiyet hak-
kının savunucularıyız.”

Tabi kavramın bu duruma düş-
mesi Joseph Dejacque’ın, Paris 
Komünarlarının, Louise Michel’in, 
Kropotkin’in, Vanzetti’nin, CNT 
Zaragoza kongresinde “Yaşasın li-
berter komünizm!” diye haykıran 
binlerce işçinin muhtemelen ke-
miklerini sızlatmıştır.

Liberter kavramının ortaya çıkı-
şı, ilerleyişi ve geldiği son birbir-
lerinden çok farklıdır. Bu kavramı 
sahiplenmek, tarihteki liberter 
yoldaşlarımızı sahiplenmeye denk 
düşmektedir. 161 yıl önce özgür-
lüğü ön plana koyan bir kavram 
olarak ortaya çıkan, fakat iktidar-
lar ortaya çıktığından beri bir dü-
şünce ve eylem olarak kendini var 
eden “liberterlik” yani özgürlükçü-
lük; her ne kadar billboardlarda, 
reklamlarda, kapitalizmin tüketim 
çılgınlığını tanımlamakta kullanılsa 
da, gerçek anlamı ile birlikte yine 
anarşistler tarafından sürdürülen 
ilişki biçimlerinde var olmaya de-
vam edecektir. 

Anarşist Yayınlar (18)

Zeynel Çuhadar
zeynelcuhadar@meydangazetesi.org
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Göstermelik suçlamalara, olmayan delillere 

ve işkence altında zorla imzalattırılan ifa-
desine dayanılarak İzmir Devlet Güvenlik Mah-
kemesi tarafından 12.08.1998 tarihinde “vatan 
topraklarından toprak bölmeye yönelik olarak 
eylem gerçekleştirmek” suçlaması ile müebbet 
ağır hapis cezasına çarptırılmış olan Umut Fırat 
Süvarioğulları, 19 Ekim Cuma günü, Söke Ağır 
Ceza Mahkemesi’nce yeniden aynı cezaya çarp-
tırıldı. Bundan 25 yıl önce, dönemin Devlet Gü-
venlik Mahkemelerince verilen karar mahkeme 
tarafından uygun görüldü. Devlet, kendi huku-
kuna bile aykırı bir şekilde, 25 yıllık adaletsizliği 
sürdürerek kendi adaletinin ne olduğunu bir kez 
daha gösterdi.

7 saati aşan karar duruşmasında, savcı davay-
la birlikte AİHM’in tespit ettiği ihlalin giderildiğini 
ve yeniden yargılamadaki beraat talebinin reddi-
ni istedi. Yakın dönemde, ifadeleri alınırken avu-
kat bulundurulmadığından dolayı kararı bozulup 
beraat eden emsaller yokmuşçasına, avukatsız 
ifadenin dönemin usül kurallarına uygun olduğu-
nu iddia etti. 

Devrimci Anarşist tutsak Umut Fırat, kendisine 
yönelik tüm suçlamalara detaylı bir cevap ver-
dikten sonra, avukatı Zekiye Baran savunmasını 
mahkemeye sundu. Özellikle emsal kararları da 
eklediği savunmasıyla Umut Fırat’ın yargılanma-
sındaki hukuka aykırılıkları ortaya koydu. 

Gözaltı, yargılama ve tutuklama süreçlerinde 
işletilen adaletsizlikler, benzer bir şekilde tekrar 
yargılama sürecinde de işletilmiştir. Umut Fırat’a 
uygulanan bu tutum, devletin mahkemelerinin 
politik tutsaklara yönelik tavrını net bir şekilde 
göstermiştir. Keyfilik ve kendi hukukuna aykırılık 
gibi durumlar, yargılamalarda devrimci tutsak-
ların sıklıkla maruz kaldıkları durumlardır. Umut 
Fırat’ın durumunda olduğu gibi, 25 yıl da geçse 
devlet adaletsizliktir. 

25 Yıl da Geçse

Devlet

YALINAYAK

Adaletsizliktir

Ekonomik kriz, yoksullar için sofrasında-
ki yiyeceklerin azalması anlamına ge-

lirken patronlar için fırsat demek. Her eko-
nomik krizde patronları her türlü ihtimale 
karşı koruyan, bizim hiç duymadığımız ka-
nun maddeleri açığa çıkar. İçinden geçtiğimiz 
zamanlarda gündemden düşmeyen fırsatın 
adıysa “konkordato”.

Konkordatodan önce patronların en çok 
kullandığı imdat çekici iflasın ertelenmesiy-
di. İflasın ertelenmesi demek, hakkında iflas 
erteleme kararı verilen şirketin alacaklılar-
dan korunması anlamına geliyor. İflas erte-
leme kararıyla birlikte icra takipleri duruyor 
ve bunun sonucunda alacaklılar iflas ertele-
me süresince icra dairelerinde haciz yoluyla 
borçlunun mallarını paraya çevirtip alacakla-
rını tahsil edemiyorlardı.

OHAL döneminde çıkan 669 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile iflasının ertelen-
mesi OHAL süresince kaldırılmıştı. Geçtiğimiz 
Şubat ayı içerisinde meclisten geçen kanunla 
bu süre sınırı da kaldırılarak iflasın ertelen-
mesi kurumu kaldırıldı. Buna sebep olarak 
da 4 yıl gibi sürebilen iflasın ertelenmesi ka-
rarıyla şirketlerin haciz yoluyla satılamayan 
malların el değiştirmelerinin sağlanması yani 
şirketlerin içinin boşaltılması gösterildi. Yeri-
ne 2 yıl sürebilen konkordato hakkındaki dü-
zenlemelerde değişiklikler yapıldı.

İflasın ertelenmesi kaldırılınca patronlar 
bu sefer yönünü konkordatoya çevirdi. Peki 
konkordatonun, iflasın ertelenmesinden far-
kı nedir? Konkordatoda, borçlu şirketlerin 
alacaklılarıyla anlaşarak borçlarını yapılan-
dırmalarına ilişkin bir anlaşma anlamına gel-
mektedir. Yani iflasın ertelenmesi kararında 
sürece pek dahil olamayan alacaklılar kon-
kordato kurumunda sürece daha fazla dahil 
olabiliyorlar. Konkordatoda borçlu borçlarının 
en az yarısını ödemek, kalan borçlarını da bir 
ödeme takvimine bağlamak konusunda ala-
caklılarının üçte ikisiyle anlaşma yapmaya 
çalışmaktadır.

Peki bu durumun işçi alacaklarına etkisi ne 
olacak? Öncelikle şunu söylemek gerekir ki, 
konkordato ilanının işçi sözleşmeleri üzerin-
de doğrudan etkisi bulunmamaktadır. Yani 
işçilerin sözleşmeleri konkordato ile birlikte 
bitmemiştir ve patron ya da işçi, konkordato 

ilanı nedeniyle haklı sebeple iş sözleşmesini 
feshedemez.

Konkordato öncesi son bir yıl içinde do-
ğan işçi alacakları İcra İflas Kanunu’nun 206. 
maddesine göre imtiyazlı alacaklardan sa-
yılır. İşçiler ücret, kıdem ve ihbar tazminatı 
alacaklarının tamamı için icra takibi yapabilir 
veya yapılmış icra takiplerine devam edebi-
lirler. Ama bunun için mahkeme ilgili şirket 
hakkında konkordato kararı verirken işçilerin 
alacağının mahkemeye bildirilmiş olması yani 
konkordatoya yazılmış olması gerekmektedir. 
Bu nedenle konkordato kararları takip edil-
meli, işçi alacakları mutlaka konkordatoya 
yazdırılmalıdır. Bu durumda işçi, alacağını 
tam olarak alır.

Konkordatoya yazılmamış işçi alacakla-
rının imtiyazsız alacaklar gibi konkordato 
şartlarında ödeneceği kabul edilmiştir. Yani 
konkordato şartları neyse ona göre alacak 
alınabilir, sonuç olarak alacağın tamamı alı-
namayacaktır. Ve sırası da imtiyazlı alacakla-
ra göre daha geride olduğu için işçi, alacağını 
alamama tehlikesi içinde olacaktır.

Peki imtiyazlı alacak ne demek? İmtiyaz-
lı alacak, bir borçludan alacağı olan birden 
fazla kişinin olması durumunda belirlenecek 
sırada başta yer alan alacaklı anlamına ge-
lir. İşçi alacakları bu durumda tehlikede değil 
gibi durmaktadır ancak uygulamada durum 
böyle değildir. Rehinle teminat altına alın-
mış alacaklar için de icra takibine bir engel 
yoktur. Ticaret hayatında genelde alacakları-
nı bankalar rehinle teminat altına aldığı için 
öncelikle bankalar alacağını alacak, işçiye 
gelirse sıra daha sonra gelecektir. Sonuç ola-
rak işçinin, kendisinin ve yakınlarının hayatı-
nı idame ettirebilmesi için mücadele edeceği 
“enflasyon canavarı”nın yanına bir de “kon-
kordato canavarı” eklenmiştir.

NOT: Konkordato ilan eden patrondan 
alacağı bulunan işçilerin İŞKUR’a başvurarak 
Ücret Garanti Fonu Talep Dilekçesi vererek 
ödenmeyen en fazla üç aylık ücretini talep 
edebilmektedir, bunu da bir kenara not et-
memiz gerekir. Ana akım medyanın iddia 
ettiği gibi işçi alacaklarının güvende olması 
gibi bir durum söz konusu değildir, istenilen 
şartları taşıması halinde ödenmemiş olan en 
fazla 3 maaş ödenecektir.

İşçiye Temel Etkileri

Kapitalist işleyiş içerisinde zaman 
zaman kullanılabilecek ama paylaşma 
ve dayanışmayla örülü özgür dünyada 
hiçbir şeye yaramayacak bilgiler…

Kullan-at Kılavuz 

Konkordato İlanının

Kullan At
kullanat@meydangazetesi.org
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“Neden bazıları sadece çalışması 

gerektiği kadar çalışıp durur da bazı-
ları hiç durmadan çalışır?”

Bu alıntı, kapitalist sistemde ya-
şamlarını sürdürmeye çalışan işçile-
rin emeklerini satarak maruz kaldık-
ları adaletsizlikleri anlatan bir yazıda 
geçen bir cümle olabilir. 19. yüzyılın 
başlarında Avrupa’da kapitalizmin en 
acımasız üretim alanlarında, örneğin 
madenlerde ya da tekstil atölyelerin-
de günde 12 saat, 14 saat çalışmaya 
zorlananların içinde bulunduğu ko-
şulları betimleyen bir kitaptan alın-
mış bir bölüm gibi de düşünülebilir. 
Aynı dönemde, bu sömürüye karşı 
mücadele veren ve işçi örgütlenme-
lerinde bulunan sembol isimlerden 
birinin sözü gibi de. 

Ama hiçbiri değil. Yakın zamanda 
televizyonlarda yayınlanmaya baş-
layan, "küyerel (glocal) sermaye-
nin en önde gelen ailelerinden Koç 
Grubu"nun Doblo model otomobille-
rini tanıtan reklamlarında geçen bir 
cümle.

Yeni Reklam Tarzı

Reklamda üç farklı renkteki oto-
mobil, üç farklı hikaye içerisinde, bu 
hikayelerin kahramanları üzerinden 
tanıtılıyor. Hikayenin kahramanları 
reklam filminde önemli bir ayrıntının 
parçaları. 

Örneğin, “çalışması gerektiği ka-
dar çalışan değil hiç durmadan ça-
lışan” bir kahraman, otomobile ge-
cenin bir vakti mal yüklüyor. Bir 
başkası, “herkesin kendini düşü-
neceği zor bir anda, başkalarını da 
düşünerek” yağmur altında ıslanan 
öğrencileri aracına alıyor. Bir diğeri, 
“insanların ve sağlam insanların ol-
duğu bir hayatta” sağlam bir insan 

davranışı sergileyip yavru kediyi tra-
fiğin ortasında ezilmekten kurtarıyor. 

Reklam filminde bu üç kahramanın 
ortak özelliği; üçünün de “sağlam in-
san” olması ve bu sağlam insanların 
Doblo model araç kullanması olarak 
belirginleştiriliyor. Reklamın mottosu 
olan “sağlam insanların sağlam seçi-
mi” sloganı üzerinden insan ve araç 
arasındaki ilişki “sağlamlık” üzerin-
den birleştiriliyor. 

Yani araçların zor koşullarda kolay 
kolay yıpranmadığını, zorlasanız da 
dayanıklı olduğunu anlatan bir vurgu 
yok reklam filminde. Şaşırdınız mı? 
Şaşırmayın; kapitalizmin yeni pazar-
lama tarzı bu, reklamlardaki yenilik 
bu. Eskiyen ürün tanıtımı ve klişele-
şen fiyata odaklı anlatımların yerini, 
tüketicinin vasıflarını ön plana çıka-
ran bir tarz alıyor. Böylelikle tüketi-
ci, reklam filmindeki kahramanlarla 
daha kolay empati kurabiliyor. Ürü-
nü kullandığında, kendisini reklam 
filmindeki kahraman gibi, diğerlerin-
den “farklı” hissediyor. 

Aslında özellikle son 20 yıllık sü-
reçte bu gibi örneklere bakıldığında, 
kapitalist sistemin en önem verdiği 
mecralardan reklamcılık sektörünün 
ne denli geliştiği kolaylıkla anlaşılabi-
lir. Ürün iyi olabilir, ama iyi bir pazar-
lama olmadan ürünün satılmasının 
imkanı yoktur. Hele ki bu ürünlerin 
alıcı bulduğu pazar bu kadar geniş-
ken… Bugün bu sektördeki pazarlama 
yöntemlerinde, özellikle psikolojinin 
kullanıldığı biliniyor. Hatta kapitalizm-
le iç içe geçmiş fakültelerde “tüketici 
davranışları ve pazarlama stratejileri” 
diye bir ders bile okutuluyor. 

Kapitalizmin Sağlamlık Takıntısı

Reklam sektörünün “sağlamlık” 

takıntısı, bu reklam filminde kendini 
açıkça gösteriyor. Bu sağlamlık ta-
kıntısıyla bize alttan alta verilmeye 
çalışılan mesaj nedir peki? 

Reklam filminde araçlara değil 
de insanlara yüklemlenen “sağlam-
lık”, aslında psikolojik bir sağlamlık. 
Daha fazla çalışan, zor durumda olsa 
bile ayrıntıları kaçırmayan, zorlukla-
ra katlanırken kendini güçlü hisse-
den insanın “sağlamlığı”. Özellikle 
sağlık bilimlerinde kullanılan bu kav-
ram; çok zor koşulların üstesinden 
gelebilme ve uyum sağlayabilme ye-
teneği anlamına geliyor. 

Etkili problem çözme yeteneği 
ve iletişim becerisine sahip olmayı 
gerektiren; bireylerin karşılaştıkları 
yoksulluk, şiddet ve diğer çok stresli 
olaylarla başarılı bir biçimde müca-
dele edebilme durumunu anlatıyor. 

Sağlık bilimlerinde kavram özel-
likle hemşirelerin sahip olması ge-
reken bir nitelik olarak kullanılıyor. 
Kelime ingilizce “psychological resi-
lince” kelimesiyle ilişkili. Bu ayrıntı 
şu açıdan önemli; dayanıklı anlamın-
da bir sağlamlık olan “sturdy” ya da 
güvenilir anlamında bir sağlamlılık 
olan “secure” kelimesinin karşılığı 
değil “resilince”. 

"Resilince" olan sağlamlık; es-
neklik ve dayanıklılık gibi bir anlam 
içeriyor. Yani itilip kakıldıktan sonra 
eski haline dönebilme, hastayken 
çabuk iyileşme, bozukken düzelme 
gibi anlamları içeriyor. Kapitalist sis-
temin bir yerinde çalışmak zorunda 
bırakılan herkesin olması gerektiği 
gibi! Bu psikolojik sağlamlık vurgu-
suna neden ihtiyaç hissedildiği açık 
değil mi? Daha sağlam ol ki kapi-
talizm senin daha verimli halinden 
daha fazla para kazansın; satılabil-

mesi için daha fazla şey üretebilesin!

Kavramın bir anlamı da “kendini 
toparlama gücü”. Bu anlamıyla bir-
likte düşündüğünde, reklam daha 
bir anlamlı! Zor koşullarda çok çalış 
az yorul, daha fazla çalış ve kendini 
hızlı toparla ki kapitalizmin çarkları 
daha hızlı dönsün!

Koç Ailesinin Subliminal Mesajı

Bu reklamla Koç Holding’in sahip-
lerinin anlatmaya çalıştığı bir şey var 
bize. Bir otomobil reklamını, izleyi-
cinin duygularına oynamayı hedef-
leyen kısa bir filme dönüştüren her 
reklamda olduğu gibi… 

Holdingin karizmatik sahiplerin-
den Ali Koç, Eylül’deki bir röportajın-
da “Temmuz ve Ağustos’ta kurların 
yükselmesiyle endişelerimiz çok art-
tı. Kurlar, enflasyonu etkiledi. Şu an 
ekonomik kriz var diyecek bir durum 
yok ama endişelenmemek müm-
kün değil.” demişti. Ama kriz endi-
şesini ona değil; Temmuz’da Türk 
Traktör’de ve Ford Otosan’da, Ağus-
tos ayında Aygaz’da işten atılan işçi-
lere sormak lazım; koçların “sağlam” 
kriterlerini karşılayamadıkları için 
atılan işçilere… Kriz zamanı yüklen-
dikçe yüklenilen ve bir türlü esneklik 
gösteremeyen, itilip kakılmaya da-
yanıklı olmayan işçilere…

Biz bu reklam filmindeki sublimi-
nal mesajı çok iyi anladık. Reklam 
Doblo’yu değil sağlam işçi olmayı; 
kriz gibi zor dönemlerde “sağlam” 
bir şekilde çalışıp daha fazla üre-
ten, itilip kakıldıktan sonra eski 
haline dönebilen esnek ve dayanık-
lı işçi olmayı, kapitalizmin çarkını 
sağlamca döndürmeyi pazarlıyor 
aslında.

SAĞLAM iNSAN
Hiç Durmadan Çalışan, Sömürüyle Yaşayan

Özgür Oktay
ozguroktay@meydangazetesi.org

Microsoft tanıtımı için gittiği kariyer günlerinde "Bu 
şirketi seviyorum" diye bağıra bağıra Microsoft'u 
anlatan Microsoft'un eski CEO'su Steve Ballmer
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21. yüzyıl dünyasının bize dayat-
tığı bir yaşam biçimi var; sanal sos-
yallik-sosyal medya. Zamanımızın 
çoğunu sosyal medyada geçiriyoruz. 
Onsuz bir yaşam düşünemiyoruz 
bile. Sosyal medyada gülüyor, eğ-
leniyor, üzülüyor, tatmin oluyoruz. 
Ona hapsolmuşken bizi özgürleştir-
diğini düşünüyoruz. Sosyal medya 
sanallığının gerçekliği içinde yaşıyo-
ruz artık. Burası öyle bir dünya ki hiç 
tanımadığımız insanların hayatını ta-
kip ediyoruz. Dahası, biz de hiç tanı-
madığımız insanlar tarafından takip 
edilmek, “fenomen” olmak istiyoruz.

Fenomen, felsefede, duyularla 
algılanabilen, görünür olan için kul-
lanılır. Ama günümüzde fenomen 
denilince akla gelen, hayranlık uyan-
dıracak kadar dikkat çekici olan şey 
veya kişi oluyor. Dedik ya, kendi ger-
çekliğini yarattı diye, işte fenomen 
de onlardan biri. Daha çok sanalda 
yaşayan, orada var olan bu kişilere 
“e-insan” demek de pekala müm-
kün.

Psikolojik Fenomenlerin Etki-
sindeki “Fenomenler”

İlginçtir ki sosyal medyada yeni 
anlamıyla fenomen olmak demek 
aslında bazı psikolojik fenomenlerin 
(eski anlamıyla) farkında olmadan 
etkisinde kalmak ya da bu psikolojik 
fenomenlere bilerek başvurmak da 
demek. Peki eski anlamıyla yeni an-
lamı nasıl bir araya geliyor fenomen-
lerin, birkaç örnekle görelim.

Halo Etkisi: Bir kişi hakkında ilk 
görüşte edindiğimiz izlenime göre 

değerlendirme yapma olarak tanım-
lanan “halo etkisi” fenomeni, sosyal 
medya fenomeni olmak isteyen biri-
si için de çok önemlidir. Sayfasının 
ya da profilinin ilk bakışta ilgi çekici, 
farklı, çok renkli olarak bulunması-
nın, fenomen olma yolunda katkısı 
yüksektir. İçerikten çok biçim öne 
çıkarılır, çok beğeni almak için bir-
birinden değişik selfie çekme yarışı 
başlar. Birçok kişi ilginç fotoğraflar 
elde etme adına, uçurum kenarla-
rında selfie çekerken yaşamını yitir-
miştir.

Dunning-Kruger Etkisi: Bir ko-
nuda becerisi ya da yeteneği olma-
yan kişinin kendini yalnızca o konuda 
değil her konuda uzman gibi gör-
mesi, diğer insanları küçümsemesi 
olarak tanımlanan Dunning-Kruger 
etkisi de, sosyal medya fenomeni 
olmak isteyenlerde sıkça görülüyor. 
Hatta neredeyse birçok sözlük ya da 
forum siteleri yalnızca bu kişilerin 
toplandığı ve birbirlerine üstünlük 
kurmaya çalıştıkları bir alan olarak 
hala varlıklarını koruyor. Televizyon-
daki yarışma programları katılım-
cıları da çoğu zaman bu fenomenin 
etkisindedir. 

Benjamin Franklin Etkisi: Nötr 
bir ilişkide olduğunuz birine bir iyi-
lik yaparak sizden daha fazla hoş-
lanmasını sağlamak olarak tanımla-
nan Benjamin Franklin etkisi, sosyal 
medyada belki de en yaygın olarak 
kullanılan fenomen. Bir sosyal med-
ya fenomeni olmanın ölçütlerinden 
birisi beğeni sayısının yüksekliği. 
Bunun için arkadaş ya da takipçi sa-
yınızın yüksek olması gerekiyor. Peki 

bu sayıyı nasıl yükseltebilirsiniz? Fe-
nomenler eğer bunu satın almıyorsa 
şöyle yapıyor, önce tanıdıkları ya da 
tanımadıkları herkesi arkadaş ola-
rak ekliyorlar, onların gönderilerini 
beğeniyorlar, onların da kendilerini 
takip etmesini, kendi paylaşımlarını 
beğenmesini sağlıyorlar.

Kudüs Etkisi: Sosyal medya fe-
nomeni olmak isteyenlerin sosyal 
medyayı bir din, kendilerini de bir 
dini lider, bir mesih gibi görmelerinin 
bir sebebi psikolojide Kudüs etkisi 
olarak adlandırılan fenomen olabilir. 
Bu psikolojik fenomen, Kudüs’ü zi-
yaret edenlerin kentin muhteşemli-
ğinden etkilenip, kendilerini bir dini 
lider ya da mesih gibi görmeye baş-
lamalarını anlatmak için kullanılıyor.

Handikap Etkisi: Aldığı risk ne 
kadar büyükse söylediklerinin etkisi 
de o kadar büyük olur şeklinde ta-
nımlanan Handikap etkisi de sosyal 
medya fenomeni olmak isteyenle-
rin farkında olmadan başvurdukları 
bir başka psikolojik fenomen. Sos-
yal medyada gerçekliği olmayan, 
şaibeli, sansasyonel etkisi kuvvetli 
paylaşımlar her zaman daha ilgi çe-
kici oluyor. Sürekli böylesi paylaşım 
yapan birisi de elbette diğerlerinin 
arasından sıyrılacak, akılda kalmaya 
başlayacak, sosyal medya fenomeni 
olma yolunda hızlı adımlarla yürüye-
cektir.

Sosyal Medyanın Asosyal İn-
sanı

Tüm bu ve benzeri yöntemler sos-
yal medyada öne çıkmamızı, takip 

edilmemizi, beğenilmemizi kolay-
laştıran, çabuklaştıran yöntemler. 
Bu yöntemlerin yanında elbette belli 
bir zaman harcanması da gerekiyor. 
Uykusuz geceler, yemek yenmeden 
geçen saatler… Ve nihayetinde tüm 
bu çabalar bir karşılık bulduğunda, 
kişi sosyal medyada bir fenomen 
olarak kabul edildiğinde, aslında, 
binlerce takipçi arasında gerçek bir 
arkadaşı dahi olmayan, kimseyle 
gerçek bir iletişim kuramayan asos-
yal bir varlığa dönüşüyor. 

Fenomen kişiyi artık daha zor 
günler beklemektedir. Çünkü bun-
dan sonra artık tek bir amacı vardır, 
o da ne olursa olsun fenomen olma 
durumunu sürdürmek. Daha önce 
akla gelmeyen, denenmeyen şey-
ler yapayım derken kendisi kendisi 
olmaktan çıkar, gerçek karakteri ile 
sanal karakteri yer değiştirir ya da 
birbirinin içinde yok olur gider. O 
şimdi bir sosyal medya fenomenidir, 
ama bir süre sonra bir hiçtir. Ya da 
yalnızca elektronik bir varlık. Duygu-
ları, düşünceleri, arzuları, sevinçleri 
olmayan bir elektronik varlık. 

Bir bakıma e-insan denebilecek bu 
yeni durumla, bir zamanlar “Herkes 
bir gün 15 dakikalığına meşhur ola-
cak” diyen Andy Warhol’un öngörüsü 
gerçek mi oluyor? Ya da devletlerin 
insanı yalnızlaştırmak ve yönetmek 
için eli daha da mı güçlenmiş oluyor? 
Bu soruları çoğaltmak mümkün. An-
cak bu kadar sanalın arasında kor-
kutan bir gerçek var ki o da, insanın 
doğaya hakim olma çabasıyla başla-
dığı bu yolculukta kendi sonunu ha-
zırlıyor oluşu.

SANAL iNSAN

Şahin Efe
sahin@meydangazetesi.org
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Dünya çapında etkisini gösteren 
iklim değişikliği, sürekli artan 

nüfus ve bunlara bağlı gerçekleştiği 
söylenen sözde “kaynak” yetersizli-
ği... Hep kendileri için daha fazlasını 
isteyen kapitalistler artık, kendile-
rinin belirlediği ihtiyaçlar ölçüsünde 
yeni bir insan türü yaratmayı bile 
düşünüyorlar. Küresel kapitalizmin 
büyük aktörleri, günümüzün kalaba-
lık ve yeteneksiz(!) insan topluluk-
larının karşısına -bilginin iktidarına 
da sahip oldukları için- teknolojik 
yeniliklerle çıkıyor. Yapay zeka, ge-
netik mühendislik gibi bilimde yaşa-
nan pek çok gelişme de “bildiğimiz 
insanlığın sonu mu geliyor?” sorula-
rına neden oluyor ve olmaya devam 
edecek.

Yeni Bir İnsan Türü: Süper 
İnsanlar

Kapitalistlerin tanımlamasıyla sı-
radan, yeteneksiz insanların yani biz 
ezilenlerin sonu gelirken; onlar bu 
boşluğu kendi yaratacakları “süper 
insan”larla doldurmak istiyor. Süper 
insan düşüncesi, özellikle bilim başta 
olmak üzere pek çok alanda çokça 
konuşuluyor. 

Örneğin 34 yıl önce William 
Gibson’ın yazdığı Neuromancer ve 
öncüsü olduğu Cyberpunk edebiya-

tında ya da Cesur Yeni Dünya’nın ya-
zarı Aldous Huxley’nin biyolog kardeşi 
Julian Huxley’nin yarattığı, kökeni 19. 
yüzyıl Avrupa felsefi düşüncesine ka-
dar dayandırılabilen Transhümanizm 
düşüncesinde bir süper insan modeli-
ne rastlayabiliriz. Ayrıca tarihçi Yuval 
Noah Harari de kitaplarında bir süper 
insan kavramsallaştırmasına girişi-
yor; Homo Sapiens’in Homo Deus’a 
dönüşeceğini, yani tanrı benzeri bir 
ilahi güce kavuşacağını, geleneksel 
olarak tanrılara has olduğu düşünü-
len, yaşamı planlayıp düzenlemek ve 
yaratmak gibi özellikler elde edece-
ğini tarifliyor. Yine bu tartışmalara ek 
olarak, geçtiğimiz aylarda yaşamını 
yitiren Hawking’in ölmeden önce al-
dığı notlarının ve yaptığı konuşma-
larının toplandığı ve geçtiğimiz ekim 
ayı içerisinde yayınlanan “Büyük So-
rulara, Basit Cevaplar” kitabında da 
“süper insan” anlatılıyor. Her ne ka-
dar kitap ile gündemleşse de Haw-
king kendi kavramsallaştırmasını ilk 
olarak 1996 yılında verdiği bir ders 
sırasında örnekliyor.

Hawking, genlerimizi şekillendi-
ren evrimin, son 10 bin yılda üretilen 
bilginin çok çok gerisinde kaldığını 
ve Darwinyen evrede gelişen insan 
beyninin, günümüzde biriken bilgiyi 
anlayıp işleyecek bir yapıya sahip ol-
madığını vurguluyor. 

Bugün  bir organizmanın fenoti-
pini (kalıtsal özelliklerini) belirli bir 
şekilde değiştirmek için DNA’sına 
doğrudan müdahale ederek onla-
ra yeni işlevler kazandırılmasına 
yönelik araştırmalar yapan gene-
tik mühendisliğinin gelişimine de 
her geçen şahit oluyoruz. Özellik-
le hayvanlar üzerinde -işkenceyle- 
yapılan deneylerle birlikte büyük 
bir ilerleme sağlanmış durumda. 
Hatta geçtiğimiz yıllarda ABD’de 
bir insan embriyosu DNA’sını değiş-
tirildiğini anımsarsak genetik mü-
hendisliğinin sağladığı gelişmelerle 
zekamızın da modifiye edilebileceği 
düşünebiliriz.

Bilim otoritelerinin; onları yön-
lendiren şirket ve devletlerin, kendi 
çıkarları uğruna genetik müdahaleyi 
artıracaklarını şimdiden öngörmek 
mümkün. Halihazırda kapitalizmin 
kendi sürdürülebilirliğini sağlamak 
için, hızla gelişen teknolojik altyapı-
sıyla; birçok çağdaş otomasyon sis-
temini, veri alışverişlerini ve üretim 
teknolojilerini içeren, siber fiziksel 
sistemlere dayalı üretimin devreye 
girdiği, yapay zekanın aktif olarak 
kullanıldığı Endüstri 4.0 ile üretim-
de yeni bir tarza geçmiş olması bu 
öngörüyü daha da mümkün kılıyor. 
Hele de kapitalistlerin ve devletlerin 
bilimde yaşanan gelişmeler üzerin-

den ezilenlere yaşattıkları sömürü ve 
katliamı da düşünürsek bu ihtimalin 
olasılığı artıyor.

Ayrıca bu süreçte evrimsel ba-
samak atlamak ve “süper insan” 
olmak amacıyla doğal varlıkların 
sömürülmesi bir koşul. Bu da sıra-
danların (yani biz ezilenlerin) yaşa-
mında -ekolojik yıkımlar, katliamlar 
ve hastalıklar gibi- yıkıcı etkileri or-
taya çıkarıyor ve çıkarmaya devam 
edecek.

Kimin İçin Başlangıç, Kimin İçin 
Son?

Sıradan insanların üzüntüleri, se-
vinçleri, heyecanları, istekleri, ya-
şadıkları zorlukları, hatıraları, kendi 
yaşamlarına yetecek deneyimleri ve 
sistemin işine yaramayan yetenek-
sizlikleriyle birlikte yok edilip sis-
temin algısına uygun, ihtiyaçlarını 
karşılayan ve itaat eden yeni genler, 
süper türler yaratılmaya çalışılıyor. 
Yepyeni ve soylu bir insan türü sis-
temin yeni insanını tarifliyor. İktidar-
ların, bilimin iktidarını da kullanarak 
insana ait genlerden “sıradan insanı” 
atması, türün soylululaştırılmaya/
mutenalaştırılmaya çalışılması de-
mek. Bu anlamda soylu-süper insan 
için bir başlangıç, biz “sıradan” in-
sanların sonu anlamına geliyor.

SÜPER iNSAN
Geleceği Değil, Sonu Hazırlayan

Emircan Kunuk
emircank@meydangazetesi.org



4242
Sosyal antropoloji, etnoloji gibi alanlara dair 

yaptığı çalışmalarla tanıdığımız Fransız ant-
ropolog Pierre Clastres’ın “Şiddetin Arkeolojisi: 
İlkel Toplumlarda Savaş” adlı kitabı, geçtiğimiz 
günlerde yayınlandı. 

“Devlete Karşı Toplum” ve “Vahşi Savaşçının 
Mutsuzluğu” isimleriyle dilimize çevrilen kitap-
larıyla özellikle Güney Amerika’daki, uygarlıkla 
henüz tanışmamış yerliler arasında yaptığı çalış-
malarda, ortaya koyduğu incelemelerle anarşist 
düşünceyi belki de en çok besleyen antropologlar-
dan biri olan Clastres, sosyal bilimlerdeki “devlet 
önyargılı” düşünme şekline en sert darbeyi vuran 
düşünürlerden biri olmuştur. Bugünlerde “bestsel-
ler” olmuş bazı kitaplardaki popüler düşüncelerin 
aksine ne devleti ne de kapitalizmi ilksel insan ya-
şantısının “zorunlu” bir sonucu olarak görmüştür. 
Ona göre ilksel insanlar, iktidarların ortaya çıkma-
sına karşı uzun yıllar direniş halinde kalmıştır…  

Kendisine anarşist demese de yaptığı çalış-
malar ve devletin ortaya çıkış tezlerine getirdi-
ği radikal karşı çıkışlar sonucunda birçokları için 
anarşist antropolojiye dair ilk çalışmalar olarak 
Clastres’ın söz konusu kitapları gösterildi.  “Şid-
detin Arkeolojisi”nde ise yine benzeri bir hattan 
ilerleyen yazar bu kez de eleştiri oklarını ilksel 
toplumlardaki “savaş” gerçekliğine ilişkin farklı 
yorumlara yöneltiyor. Thomas Hobbes’u farklı bir 
gözle değerlendiriyor ve ilkel toplumlarda “savaş” 
gerçekliğine ilişkin pek çok önyargıyı kırıyor ve 
yanlış iddiaların başarılı bir çözümlemesini yapı-
yor.

Devlet Ortaya Çıkarken Bir Savaş Vardı, 
Peki Ama Neden? 

“Savaş, saf bir saldırı ve saldırganlık davranışı-
dır, bu yüzden savaş ve anlanmayı birbirine indir-
geyemeyiz. Eğer savaş avlanmaksa, savaş insan 
avıdır. Avlanma da örneğin bizonlarla yapılan sa-
vaş olmalıdır. (!)”

Clastres önce insanlığın tarihöncesi dönemin-
de, savaşsız bir yaşam sürdüğü iddiasına karşı 
çıkarak başlıyor işe ve Thomas Hobbes’un düşün-
cesine farklı bir yaklaşımda bulunuyor. Ona göre 
Hobbes ilksel toplumlarda bir “savaş” gerçekliği 
olduğunu görerek ve buraya işaret ederek doğru 

bir iş yapıyor. Zira Hobbes, inceleme fırsatı bul-
duğu Amerikan yerlilerinin ne derece savaşçı ol-
duklarını biliyor. Bakış açısına göre bu toplumların 
yapısına uygun bir ihtiyaç tespiti yapıyor Hobbes, 
“Devlet” diyor, “devlet” olmazsa savaş genelleşe-
cekti ve toplumun kurulması imkansızlaşacaktı… 

“İlkel toplum, Marksist kurama can alıcı bir soru 
yöneltir: Eğer ekonomik olan toplumsal varlığın 
üzerinde yükseldiği altyapıyı oluşturuyorsa; eğer 
üretici güçler gelişmeye yönelmiyorsa ve toplum-
sal değişimin belirleyici faktörü değilse, o zaman 
tarihsel devinim fikrini ateşleyen nedir?” 

Sonrasında Clastres yavaş yavaş antropoloji 
içerisindeki farklı yaklaşımların değerlendirmesini 
yapmaya başlıyor. Marksist antropolojinin “sava-
şın gelişimin bir yolu” olduğu düşüncesinin da-
yanaklarını birer birer yıktıktan sonra, artı değer 
ortaya çıkarmanın imkansızlığından bahsediyor 
ve soruyor Clastres; “Herkese ihtiyacı kadar” dü-
şüncesiyle işleyen, “hiyerarşisiz”, “zenginlik sahibi 
olmaya karşı kayıtsız”, “şeflerin yönetmediği” bu 
toplumun neden ihtiyacından fazlasını üretmeye 
eğilimi olsun? 

Bunun yanında, ilksel toplumun “artı-değer” 
üretme noktasındaki “teknik imkanlılığına” da de-
ğinmeden geçmiyor, ihtiyaç fazlasını üretmenin 
varolan koşullarda gayet mümkün olduğunda da 
iddialı davrandığı söylenebilir. 

“Etnologlar birbirleriyle yarışırcasına, Yabani-
lerin eskidiklerinde veya kırıldıklarında kolayca 
yeniden ürettikleri mallarına ve eşyalarına karşı 
kayıtsız olduklarını; herhangi bir biriktirme arzu-
larının olmadığını tespit etmiştir.”  

Sefaletin getirdiği gelişim ihtiyacı fikrini bu sa-
yede çürüten Clastres yerine çok daha gerçekçi, 
çok daha tutarlı başka bir eğilim koyuyor. Tıpkı 
Kropotkin gibi, o da devletin ortaya çıkışı, kapi-
talist ekonominin gelişiminin temeline ayrıcalığı, 
yani iktidarı koyuyor. Bunu da “ilkel toplumun 
bölünmemişliğine” yönelik bir saldırı olarak gö-
rüyor. Herkesin herkesle savaşı ya da dostluğu 
değil, ilksel insan toplumunun temel dinamiği 
olan “denge”ye işaret ederek bir yandan da Levi-
Strauss’un savaşın yerine mübadeleyi koyduğu 
tezlerine itiraz ediyor. 

İlksel İnsanın Devlete Karşı Mücadelesi: 
Yerellik Eğilimi

“İlkel savaşın amacı nedir peki? Dağılımı parça-
lı yapıyı ve grupların atomizasyonunu güvenceye 
almaktır. (...) Güney Amerika’da bir grubun nüfu-
su toplumun belirlediği optimum eşiği geçtiğinde, 
insanların bir kısmı uzakta başka bir köy kurmak 
için ayrılırlar.” 

Çokça söylendiği gibi insan topluluklarının par-
çalanışı ve göçü, temiz su kaynaklarına ya da 
besine erişimin zorlaşmasının yanında, aynı za-
manda parçası olunan toplumsal örgütlenmenin 
kendisinin ve başkalarının özgürlüğünü korumak 
için geliştirdiği bir refleksten ibarettir. Clastres 
burada isim vermeden yerelliğin, federatif örgüt-
lenmenin insan toplumlarının temelinde olduğunu 
belirtir. 

Clastres, toplum tarafından belirlenmiş söz 
konusu sınırın aşılması sonucunda, bu durumun 
“yönetimi” merkezileştireceğinin ve “toplumun 
bölünmemişliği”ni “yönetenler ve yönetilenler” 
olarak ikiye ayıracağının ilksel insanla tarafından 
bilindiğini söylemektedir. 

İlksel Toplumun Bitmeyen Mücadelesi: 
Devlete Karşı Toplum

Bu kısa incelemenin sonucunda ise Clastres, 
başta hak verdiği Hobbes’un yorumunu ilksel top-
lumun tersine çevirdiğini belirtiyor ve kitap bo-
yunca verilen cevapları incelediği soruya yanıt 
veriyor.  

“İlkel toplum, Hobbes’un söylemini tersine çe-
virerek tekrar ediyor; dağılım makinesinin birleş-
me makinasına karşı çalıştığını ilan ediyor; bize 
savaşın devlete karşı olduğunu söylüyor.” 

İlksel toplumda “savaşı” işte böyle anlamlan-
dırıyor Clastres, ne bir mübadele biçimi, ne de 
bireylerin ekonomik ya da sosyal ihtiyaçlarında 
birbirine karşı rekabetinin bir sonucu olarak… 

İlksel toplumlarının, “primitif savaşını”” bütün 
adaletsizliklerin kaynağı olan, devlete karşı veri-
len bir mücadele olarak algılıyor. 

İlksel Toplumun İdealizasyonuna Karşı

Şiddetin Arkeolojisi
Şeyma Çopur

seyma@meydangazetesi.org
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Şu sözü duymayanımız yoktur: 
“karanlık günlerden geçiyo-

ruz.” Ya bir bakanın ağzından ya bir 
patronun ya da bir köşe yazarından, 
mutlaka işitmişizdir. Yalnızca eğitim 
sisteminde yapılan değişiklikler son-
rası ya da döviz kurlarının alıp başını 
gitmesi ile ilgili de değil, avrupa ku-
palarından elendiğimizde ya da tu-
rizmin bir türlü canlanamamasında 
da mutlaka bir ilgili ya da yetkili çı-
kıp bu meşhur cümleyi kullanmıştır. 
Kimi zaman bu değerlendirmeye ka-
tılıyoruzdur. Kimi zaman da katılmı-
yor, aksini düşünüyoruzdur. Ama son 
yıllarda bir olay var ki, hiç itirazsız, 
hiç amasız, gerçekten de “karanlık 
günlerden geçiyoruz”un resmidir!

Telefonumuzun alarmı ya da kur-
malı saatimiz çalar, uyandırır bizi. 
Güne başlayacağızdır birazdan. Belki 
hızlı bir kahvaltı, belki açtığımız te-
levizyondan günün ilk gelişmelerini 
takip, ama mutlaka evdekilerle gü-
naydınlaşma. Bizim gibi işe ya da 
okula gitmek için erken kalkanlara 
iyi sabahlar, günaydın demek içimizi 
ısıtır, günümüzün daha aydınlık geç-
mesini sağlar. Öyle değil mi? Fakat 
kapıdan dışarı çıkma anı geldiğin-
de, sokağa ilk adımımızı attığımızda 
günü göremeyiz, aydınlığı hele hiç. 
Zifiri karanlıktır, sokak lambaları ay-
dınlatmaya çalışsa da sokakta göz 
gözü görmemektedir. Böylece çıkarız 
evden. Gün bir türlü aydınlanmaz. 

Karanlık gün bir türlü bitmez. İşimi-
ze, okulumuza karanlık günlerden 
geçerek gideriz!

Tam da yıllar önce siyah-beyaz 
olarak çekilen, senaryosunu Vedat 
Türkali’nin yazdığı “Karanlıkta Uya-
nanlar” filminde gibiyiz. Film adını, 
bir boya fabrikasında çalışan işçilerin 
işe gitmek için sabahın erken vaktin-
de, zifiri karanlıkta uyanmalarından 
alıyor.

OHAL sonrası yürürlüğe konulan 
bir uygulamayla artık hepimiz “Ka-
ranlıkta Uyananlar” misali, karan-
lıkta uyanıyoruz. Bu uygulamanın 
adı: sürekli yaz saati uygulaması. 
Belirtilen amaç ise güneş ışınların-
dan daha fazla yararlanma ve ener-
jiden tasarruf. Tabii güneşi görebi-
lirsen!

Tasarruf kısmı ise net değil. Bu 
konuda bir tek Enerji ve Tabi Kay-
naklar Bakanlığı’nın bir açıklaması 
var. Buna göre yaz saati uygulama-
sı ile %1.95 tasarruf sağlamış. Bu, 
rakam olarak 538 ile 801 milyon 
lira demek oluyormuş ve böylece 2 
milyon dolarlık potansiyel yatırıma 
gerek kalmamış. Daha da güzeli, 
elektrikte yüksek fiyat riski azalmış. 
Yanlış anlaşılmasın, bakanlık böy-
le diyor. Davul da tokmak da kendi 
elinde olunca "elektriğe zam riski 
azaldı" demek kolay. 

Evlerimize, işyerlerimize gelen 
elektrik faturaları ise hiç de bakanla 
aynı fikirde değiller. Her dönem bi-
rim fiyatı muhakkak önceki dönem-
den yükselmiş olarak çıkıyor kar-
şımıza faturalar. Elektrik çarpıyor, 
faturaları bir kez daha çarpıyor.

Bakanlık, sürekli yaz saati uy-
gulamasının psikolojik açıdan da 
olumlu olduğunu söylüyor. Bu ko-
nuda İTÜ’ye bir araştırma yaptırmış 
sözüm ona. Bu araştırmaya göre 
gelen faturalara sinirlenmiyormu-
şuz, bir de sabahın köründe yolla-
ra dökülmemizden dolayı psikolojik 
olarak mutlu da oluyormuşuz. Öyle 
diyorlar. Sürekli yaz saati uygula-
ması biyo-ritmimize de uygunmuş. 
Yıl içinde yaz ve kış saatlerinin ön-
ceki gibi dönüşümlü olarak uygulan-
ması kısa ve uzun vadede zihinsel 
ve fiziksel rahatsızlıklara maruz kal-
mamıza neden oluyormuş.

Oysa karanlıkta yola çıkmak gü-
vensizlik, tedirginlik ve büyük oran-
da da mutsuzluk hissi yaratıyor. 
Ayrıca uykunun sağlıklı gerçekle-
şebilmesi için uyku hormonunun 
düzenli salgılanması gerekir. Mela-
tonin hormonunun salgılanmasıyla 
gerçekleşen uyku, güneş ışınları-
nın kendini göstermesiyle birlikte 
gittikçe azalarak uyanmayı sağlar. 
Uyku hormonu, karanlıkta uyanmak 
nedeniyle biyolojik ritmi, bunun so-

nucunda ise tüm bedeni olumsuz 
etkiler. 

Az önce bilerek söz etmedim. 
Ama şimdi sırası geldi. Karanlıkta 
Uyananlar filminin adının asıl anla-
mını veren şey, filmin geçtiği boya 
fabrikasında çalışma koşullarından 
şikayetçi olan işçilerin grev kararı 
vermeleri ve adaletsizliklere karşı 
mücadele başlatmaları. Türkali ve 
filmin yönetmeni Ertem Göreç'in fil-
me bu adı, işçilerin artık ne patro-
nun ne de işçilere yakın gibi görünen 
patronun oğlunun yalanlarına inan-
mama noktasına geldiklerine, yani 
bu konuda farkındalıklarının gelişmiş 
olmasına işaret etmek için seçtikleri-
ne şüphe yok. Onlara göre hakları ve 
kendi yaşamları için mücadele eden 
işçiler karanlıktan sıyrılmaya başla-
mış, tabiri caizse, karanlıkta uyan-
maya başlamışlardır.  

Peki bir yandan “tasarruf ediyoruz 
böylece elektriğe de zam gelmeye-
cek” sözlerini işiten ama her ay zam-
lı faturalarla karşılaşan, bir yandan 
da sürekli “yaz saati psikolojimize 
daha uygun” dense de zifiri karan-
lıkta yola çıkmaktan dolayı sürekli 
gergin ve sinirli olan bizler aldatıldı-
ğımızın, sömürüldüğümüzün ne za-
man farkına varacağız, ne zaman bu 
kirli ve karanlık yalanların etkisinden 
sıyrılacağız ve ne zaman “Karanlıkta 
Uyananlar” gibi uyanacağız?

Karanlıkta Uyananlar
Ece Uzun

eceuzun@meydangazetesi.org

Bazı işçiler işe gitmek için  karanlıkta uyanırken bazıları da işçileri örgütlemek 
ve grevler için karanlıkta uyanırdı. Senaryosunu Vedat Türkali'nin yazdığı 
Ertem Göreç'in yönettiği 1964 yapımı "Karanlıkta Uyananlar" filmi yaşadığımız 
şu günler için oldukça önemli.

“
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“Macera gibi anlatılan bir kahra-
manlık hikâyesi; gülümseyerek anla-
tılan ciddi bir masal.” Filmekimi’nde 
gösterimi yapılan Kadının Savaşı 
(Kona fer í stríð) filminin yönetme-
ni Benedikt Erlingsson, filmini böyle 
tanımlıyor. İzlanda’nın Oscar adayı 
olarak seçilen ve Cannes’de Eleştir-
menler ödülüne değer bulunan, baş-
rollerinde Halldóra Geirhardsdóttir, 
Davíd Thór Jónsson, Magnús Trygva-
son Eliasen ve Ómar Gudjónsson’un 
olduğu film, yöresindeki bir alü-
minyum fabrikasına karşı mücadele 
eden Halla’nın öyküsünü anlatmak-
tadır.

Halla bir koro çalıştırmaktadır 
ama bunun yanında kimsenin bil-
mediği bir özelliği daha vardır. Film, 
Halla’nın kendi yaptığı bir ok düze-
neğiyle alüminyum fabrikasına giden 
yüksek gerilim hatlarının üzerinden 
bir ip geçirmesiyle başlar. Halla, ipin 
diğer ucunu eliyle çeker, ipin ucuna 
bağladığı telin enerji hatlarının kısa 
devre olmasını sağlar. Bu kısa devre 
ile fabrikada üretim durur. 

Bundan önce 5 kere daha sabo-
taj yaptığını öğreniyoruz Halla’nın. 
Şirket de önlem almaya başlamış-
tır. Hem jeneratör sağlamak hem de 
kamuoyu oluşturmak için. Şirket bu 
saldırılar yüzünden itibar kaybedip 
Çin devleti ile yapacağı anlaşmadan 
vazgeçmek üzereyken strateji değiş-

tirerek bu saldırıların ülkenin ener-
ji sorununu daha da derinleştirdiği, 
bu saldırılar sürerse herşeyin fiyatı-
nın pahalanacağı söylemini medya 
aracılığla yayar. Kimin tarafından 
yapıldığı bilinmeyen ama kasabada 
sempati uyandıran sabotaj eylemleri 
sonraları tepkiyle karşılanır olur.

Halla bu eylemleri neden yaptı-
ğını açıklama ihtiyacı duyar. Bunun 
için gazetedeki harflerden keserek 
bir bildiri yazmaya çalışır ama sonra 
kasabadaki bir mağazadan daktilo 
çalarak bildirisini bu şekilde hazırlar. 
Fotokopiyle çoğaltarak yüksekçe bir 
binadan kasabanın meydanına doğ-
ru boşluğa bırakır.  

Halla bu kez daha büyük bir ey-
lem yapma niyetindedir. Çiçek yetiş-
tireceğim diye satın aldığı gübreden 
el yapımı bir patlayıcı imal eder. Ama 
enerji hatları kameralı dronlarla, he-
likopterlerle ve gece görüş dürbünlü 
askeri birliklerle gece gündüz gözet-
lenmektedir artık. İşi kolay değildir. 
Ama bir enerji nakil hattının altına 
ulaşmayı başarır ve…

“Dağların Kadını” olarak adlandı-
rılan Halla’nın savaşı yalnızca fabri-
kaya karşı değil. Evlat edinmek için 
yaptığı başvuru olumlu sonuçlan-
mıştır ama minik Nika’yı alması için 
Ukrayna’ya gitmesi gereklidir. Ama 
tüm sınır kapıları tutulmuştur çün-

kü son sabotajında eli kesilmiş, yere 
kanı bulaşmış, polis DNA özelliklerini 
tespit etmiştir.

Halla yakalanacağını düşünürken, 
kendisine çok benzeyen kız kardeşi-
nin yakalandığını öğrenir. Çok iste-
mesine rağmen Ukrayna’ya gitmek-
ten vazgeçer. Teslim olur.

Yoga yapan kız kardeşinin onu 
hapiste ziyaret ettiği sırada, Halla’yı 
daha önce saklayan bir çiftçinin 
enerji hatlarını kısa devre yapma-
sı sonucu tüm elektrikler kesilince, 
karışıklıktan faydalanır ve yerine kız 
kardeşini bırakarak dışarı çıkar. 

Halla evlat edinmek için başvur-
duğu çocuğu alır ama Halla’nın sa-
vaşı burada bitmez. Küresel iklim 
değişiklikleri yüzünden o bölge sular 
altında kalmıştır ve uzaktan Çernobil 
benzeri bir nükleer santralin baca-
larından dumanlar tütmeye devam 
etmektedir. Halla’nın üzerinden an-
latılan hayali kahramanlık öyküsü de 
burada bitmektedir. 

Film üzerinde atlanmaması gere-
ken bir detay ise, yönetmenin müzik 
seçimi ve bunu uygulayış yöntemi. 
Filmin müzik eklenmiş sahnelerinde 
3 çalgıcı ve 3 vokalden oluşan bir 
ekip, sahnenin bir yerinde beliriyor 
ve müziklerini yapmayı sürdürüyor-
lar. Müzisyenler edilgen de değil. Ba-

zen müzisyenler oyuncuların yanın-
da ya da arkalarında beliriveriyorlar 
ve onların ne yaptıklarını bizimle be-
raber izliyorlar, bazen de oyuncular 
oyunlarını kesip müzisyenleri fark 
ediyorlar, onlarla kısa bir göz teması 
kurduktan sonra rollerini oynamayı 
sürdürüyorlar.

Halla’nın koroda çalıştırdığı parça-
lar filmin temasıyla örtüşecek şekil-
de bahar ve doğa temalı. Ne yazık ki 
bunlar, Filmekini’ndeki gösterimde, 
ya yeterince gerekli bulunmadığın-
dan ya da unutulduğundan olacak 
türkçeye çevrilmemiş olarak izleyici-
ye sunuldu. (Bu anektodu da belirt-
meden geçemedim.)

Sonuç olarak, Avrupalılar kadının 
ne kadar da güçlü olduğuna dem 
vuruyor diye bu filmi pek sevdiler. 
Ama filmde, Halla’nın tek başına 
mücadele etmeyi seçmesinin ve bu 
mücadelesini başkalarıyla birlikte 
örgütleme çabasının eksik olduğu-
nu da belirtmek gerek. Bunun yanı 
sıra, Erlingsson anlatmak istediği 
öykü için Halla gibi bir savaşçı kadın 
karakter yaratmışken, ilerlemiş yaşı-
na rağmen elindeki ağaç bastonuyla 
HES kurmaya çalışan şirketin iş ma-
kinelerinin önüne çıkıp onları durdu-
ran Gürgenli Nine’lerin, bırakın bir 
filme konu edilmesini, herhangi bir 
kültür sanat alanında da anılmaması 
ise başka bir büyük eksiklik.

“Dağların kadını” olarak anılmaya başlayan Halla, bir yandan 
yaşam alanını tehdit eden enerji tesislerini durdurmak için savaşıyor, 
bir yandan da çok arzuladığı minik Nika’ya kavuşmak için. 

Didem Deniz Erbak
derbak@meydangazetesi.org

Dağların Kadını
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Adalet, ellerini kollarını salla-

yarak, üstelik güpegündüz si-
lahlarla mekan basan Yamaç ya da 
Cio’lar tarafından sağlanır olmuş. 
Devrimci şarkılar Netflix dizilerinde 
ya da popçu şarkıcıların kliplerinde 
söylenir olmuş.

Metin Oktay’ın Deniz Gezmiş’in 
idamını engellemek için imza topla-
dığı günlerden Arda Turan’ın popçu 
Berkay ile yumruklaşmasıyla günde-
me geldiği bu günlere arada uzun bir 
dönem var. Vakti zamanında “kula 
kul edene yazıklar olsun” diyen Or-
han Gencebay, kula kulluk etmeye 
başladı. Toplumsal gerçekçi sine-
manın başyapıtlarından olan Düğün, 
Gelin, Diyet üçlemesinin oyuncusu 
Hülya Koçyiğit, şimdilerde gözle-
ri kör olmuşcasına bu topraklarda 
herhangi bir baskı olmadığını söyler 
hale geldi.

Toplumsal muhalefetin canlı ol-
duğu, işçilerin İzmit’ten Tekirdağ’a 
fabrikaları kapatıp sokağa çıktığı, 
öğrencilerin üniversiteleri boykot 
ve sonradan da işgal ettiği, 1 Ma-
yıs’larda 500 bin kişiyle buluşulduğu 
günler geride kaldı. Sıkıyönetimler, 
darbeler, OHAL’ler, 24 Ocak’lar, 12 
Eylül’ler, 15 Temmuz’lar derken so-
kak suskun kaldı. Sokakla birlikte 
bütün bir sosyal yaşam da, kültür ve 
sanat da köşeyi dönmek isteyenlerin 
eline kaldı.

Suskunluğun Yerini Popüler 
Kültür Aldı Ya Da “Herkes Kan-
guru Sanki”

Bir nevi Godfather uyarlaması sa-
yılabilecek Çukur, iddialı kadrosuyla 
başladığı birinci sezonun ardından 
yeni sezonda da çok izlenen dizile-

rin başında. Bir mahalledeki güç ve 
iktidar savaşları ekseninde süren öy-
küsü ve karakterlerin diyalogları za-
man zaman izleyenlerin yüreğine su 
serpiyor. Polisin giremediği ve ada-
letin kendi usulünce sağlandığı bir 
kurtarılmış mahalle görüntüsü çizen 
Çukur, tüm değindiği kavramların, 
-adının anlamında olduğu gibi- içini 
boşalttıkça büyüyor.

Çukur’un daha illegal ve taşra hali 
olarak adlandırabileceğimiz 01 dizisi 
de ellerinde otomatik silahlarla ma-
halle aralarında gezinen kabadayı-
ların boy gösterdiği bir arka sokak 
hikayesi.

Okunan kitap veya gazetelerin 
bile delil sayılarak suçlama konusu 
yapıldığı; uzun yıllar iddianame bile 
olmadan hapisanede yatırılan genç-
lerin olduğu bir coğrafyadayız. Ama 
aynı coğrafyada ellerini kollarını sal-
layarak, üstelik güpegündüz silah-
larla mekan basıp insan cezalandı-
ran, kendilerince adaleti sağlayan 
ve mahallelerini (ve mahallenin na-
musunu) koruyan Yamaç ya da Cio 
olmaya özendiriliyoruz.

“Bireysel Herkes, Değil Orga-
nize”

Yine Çukur’da da şarkılarını duy-
duğumuz Gazapizm’in yayınlanan 
son klibi ise hep Miami’de, Alpler’de 
olanlara, jet ve helikopterlere bi-
nenlere “öfke”sini doğrudan silah 
doğrultarak çıkarıyor ve soruyor: 
“kafanıza silah dayalı, bakalım ne 
yapabileceksiniz!”. Bu sözler elbette 
evine bir lokma ekmek götürme der-
di yüzünden patronların ağız kokula-
rını çekmek zorunda kalan ezilenlerin 
hoşuna gidiyor. Kim düşünmemiştir 

ki bu zengin züppelerine hadlerini 
bildirmeyi? Ama sesini çıkaramazsın, 
şikayetçi olamazsın. Hele sendikalı, 
örgütlü hiç olamazsın. Çünkü işinden 
de olursun, durduk yere!

Ama şimdi Gazapizm çıkmış içi-
mizden geçenleri söylüyor. Ne iyi! 
Eşlik edersin ona, sıkarmış gibi ya-
parsın silahı klibi izlerken, hem de 
örgütlenmene gerek olmadan. Çün-
kü “bireysel herkes, değil organize!” 
Sonra... Sonra klip biter, işinin başı-
na dönersin! Rahatlamış olarak!

Berlin, Tokyo, Helsinki ve Ce-
beci

İşte böylesi bir ortamda söyle-
diği “Bella Ciao” şarkısına bir hafta 
arayla iki farklı klip hazırlayan Hi-
lal Cebeci bile babasının devrimci-
liği üzerinden kendisini savunmaya 
çalışıyor. Yüzyıllar önce İtalya’nın 
kuzeyinde Po Ovası’ndaki tarlalarda 
zor koşullarda pirinç toplayanların 
çalışırken mırıldandıkları ve zaman-
la bir direniş ve isyan şarkısı hali-
ne gelen Bella Ciao’ın Cebeci tara-
fından söylenmesi tartışmalara yol 
açıyor.

Cebeci’nin bu şarkıyı La Casa De 
Papel isimli dizide işitip beğenmesi 
ve sonra kendisinin söylemeye ve 
klip yapmaya karar vermesi kuv-
vetle muhtemel. Öyle ya, yıllarca 
birçok eylemde, direnişte, grevde 
çalınan ve söylenen Bella Ciao da 
sokaktan koparıldı, dizilerin kat-
kı malzemesi yapıldı! Gerçekten 
de, Bella Ciao şarkısı, bir darpha-
ne soygunu planlayan 8 kişi ve bir 
“profesör”ün öyküsünün anlatıldığı 
La Casa De Papel’de sıkça işitildi. 
Bu durum, dizinin izleyicilerinin de 

hoşuna gitmiş, hatta şarkı, dizinin 
muhalifler tarafından da beğeni-
lerek izlenmesini sağlayan bir etki 
yaratmıştı. Öyle ki, dizide bu büyük 
soyguna girişenlerin devrimci ol-
dukları düşünülür olmuştu. 

Gününün 8-10 saatini hatta daha 
fazlasını kapitalist şirketlerde geçir-
mek zorunda kalan mavi yakalılar, 
beyaz yakalılar, bu dizi sayesinde 
sistemin en büyük para merkezi-
ni ele geçirdiklerini, sisteme büyük 
zarar verdiklerini düşüne dursun; 
dizinin haklarını satın alan ve dün-
ya çapında dağıtımını yapan Netflix, 
diziler ne kadar çok izlenirse, ne ka-
dar çok kişi Netflix bağımlısı olursa, 
o kadar daha kazancına kazanç ekli-
yordu. Asıl soygun buradaydı.

Kapat, Kapat!

Bu sayılan örnekler yalnızca bir-
kaçı. Sokaklar boş, meydanlar sessiz 
kaldıkça; kültürel ve sanatsal anlam-
da sistemden bağımsız alternatifler 
yeterince üretilmedikçe, yaygınlaş-
tırılmadıkça; var olan isyanımızı, 
öfkemizi katarak mırıldandığımız 
ezgilerimizin de elimizden alınma 
tehlikesi var. Farkındalığımızı artır-
mazsak, adaletsizliklere karşı mü-
cadele etmezsek, yaşamın her ala-
nında var olup üretmezsek, bir dizi 
karakterinin gelip bizi kurtarmasını 
beklemeye devam ederiz. Oysa di-
zilerin, medyanın, popüler kültürün 
amacı bizi kurtarmak değil, içerisine 
itildiğimiz tutsaklığın sürekli olmasını 
sağlamak. Çünkü onlar ancak böyle 
varolabiliyorlar. Yarattıkları sanal, 
gerçek olmayan dünyadan uzaklaş-
mak kolay olmasa da, kumandanın 
kapat tuşuna basmak bunun ilk adı-
mı olabilir.

Çukurlara Gömülmek
Gürşat Özdamar

gursatozdamar@meydangazetesi.org
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Hayır Durruti ölmedi. O'nun alevli ruhunun ateşi 
kendisini tanıyan herkesi heyecanlandırmıştır. Ve  
içimizdeki bu ateş asla söndürülemez. Yoldaşları, 
Durruti'nin elinden düşen ateşi şimdiden kaldırdı-
lar bile." 

EMMA GOLDMAN

“
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Bilginin Paylaşma ve Dayanışmayla Özgürce Öğrenimi Mümkün
KOLEKTİF 26A'da

2009 yılından bu yana yaşamın bilgisini esas alan 26A Kolektifi, 2016 yılında 
bu bilgiyi yaygınlaştırmak için yeni alanlar yaratmış; biri Taksim biri 

Kadıköy’de olmak üzere iki atölye açmıştı. Hapsedilen, elitize edilen, tahakküm ve ik-
tidar aracına dönüştürülen, bazen de yok edilmeye çalışılan bilgiyi dayanışmayla yeni-
den keşfederek, paylaşmayla yaymayı amaçlayan 26A Atölye, açıldığı günden bu yana 
öğreten-öğrenen arasındaki hiyerarşinin karşısındaydı. Aktarıcı, seçtiği konuda şu bu, 
öğretmen, akademisyen olduğu için değil; o konuyu araştırdığı, deneyimlediği ve pay-
laşarak geliştirdiği için aktarıcıydı. Eksik bıraktığı konu, başka bir aktarımda başka bir 
aktarıcı tarafından tamamlandı. Bir aktarımda aktarıcı olan bir başka aktarımda katı-
lımcı oldu. Ve böylece statüler yok oldu bu mekanda.

Aktarımlara isteyen herkes, ücretsiz bir şekilde katıldı ve katılanlar, sadece dinle-
mek, o alanı tüketerek terk etmek için katılmadı; aktarılan bilgiye kendi bilgilerini de 
kattı. İki yılda yüzlerce aktarımın gerçekleştiği 26A Atölye, bilginin paylaşma ve daya-
nışma ile özgürce öğreniminin mümkün olduğunu bizlere yaşattı. Gerçekleşecek akta-
rımlardan haberdar olmak için 26A’nın sanal hesaplarını takipleyebilirsiniz.

“



Sömürgecilik karşıtı hareketlerin 
ardından özellikle tütün işçileri ve hiz-
met sektörü işçileri arasında köklü bir 
geleneğe sahip olan anarşizm düşün-
cesi, Castro öncesi Küba’da özgürlük 
ve adalet mücadelesinin en örgütlü 
hareketiydi. Bu mücadeleyi miras 
alan ve 5 Mayıs 2018 tarihinde ça-
lışmalarına başlayan ABRA, Küba’nın 
başkenti Havana’da kuruldu. Kurulur 
kurulmaz dünyanın farklı yerlerindeki 
anarşist örgütlenmelerden dayanış-
ma mesajları gönderildi. Black Rose 
Anarşist Federasyonu (ABD) ve Anar-
şist Federasyon (Britanya) tarafından 
başlatılan bir dayanışma kampanya-
sıyla ABRA’nın çalışmalarının hızlan-
ması için büyük bir destek örgütlendi. 
Yayınlanan bildirilerde mücadeleleri 
selamlandı, onları tanıtan çeşitli ya-
zılar yayınlandı. 

ABRA Kolektifi’nin kuruluşu yak-
laşık altı yıl öncesine dayanıyor. 

2012’de yaratılan Taller Libertario 
Alfredo López İnisiyatifi’nin gönül-
lüleri tarafından hayata geçirilen 
kolektif, kurulmasıyla beraber Ka-
rayipler ve Orta Amerika Anarşist 
Federasyonu’nun da bir üyesi oldu-
ğunu ilan etti. Observatorio Crítico 
Cubano, Guardabosques ve Kü-
ba’daki çeşitli anarşist örgütlenme-
lerin de birlikteliğiyle gerçekleştiri-
len inşaatın ardından kapılarını açtı. 
ABRA gönüllüleri, mekanın işleyişini 
düzenli olarak aldıkları karar alma 
toplantılarıyla belirliyor. 

Kapitalizm ve devlet sömürüsüne 
karşı alternatif bir ekonomiyi hayata 
geçirmeye çalışan, bizim de sayfa-
larımızda yer verdiğimiz çeşitli ko-
lektiflerden ayrılan bir özelliğe sahip 
ABRA. Patronsuz, sömürüsüz, kolek-
tif bir ilişki biçimiyle sadece kapita-
lizme ve devlete değil, sosyalist ikti-
darların yarattığı baskı ve sömürüye 

yönelik karşı koyuşun da bir ifadesi 
olmasıyla diğerlerinden biraz daha 
farklı bir yerde duruyor. 

“Avrupa’nın ve Amerika’nın çeşitli 
yerlerindeki kolektifleri gittik gezdik. 
Kendi mekanlarını örgütleyen sendi-
kacı, anarşist, sosyalist, küreselleş-
me karşıtı vb. pek çok düşünceden 
kolektifi gözlemledik.” diye konuşan 
gönüllüler, Küba’nın ihtiyaçlarına uy-
gun farklı bir örgütlenme deneyimi 
oluşturma gerekliliği gördüklerinden 
bahsediyor. 

ABRA gönüllüleri, yayınladıkları 
açıklamada kapitalizme ve hüküme-
tin politikalarının dışında ırk, etnik 
köken, cinsel yönelim, cinsiyet kimli-
ğine dayalı ve kişinin onurunu tehdit 
eden diğer her türlü ayrımcılığa karşı 
anarşist bir mücadele yürütmek için 
yola çıktıklarını söylüyor. Herhan-
gi bir yerel ya da yabancı devletin 

desteğini almadan, bağımsız, gönül-
lülükle işleyen, herkesin ihtiyacına 
göre bir ekonomik işleyişin olduğu 
ancak ekolojik dengenin de korun-
duğu bir deneyim yaratmayı amaç-
lıyorlar. 

ABRA gönüllülerinin amaçların-
dan biri de birbirinden bağımsız 
hareket eden anarşistler için bir bu-
luşma merkezi olmak. ABRA, tica-
rileştirilmiş ve devletin silahlı kuv-
vetleri tarafından “ahlaki, ekonomik 
ve kültürel” açıdan tutsaklaştırılmış 
ilişki biçimlerine karşı özgürlüğü 
deneyimlemek için politik bir örgüt-
lenme yapma amacını da içinde ta-
şıyor. ABRA sadece anarşistler için 
de değil, Küba devletinin baskısı 
altında mücadele etmeye çalışan ve 
tüm yatay örgütlenen, anti-otoriter 
gruplara ve örgütlenmelere müca-
dele etmeleri için bir alan açmayı 
amaçlıyor. 

Sosyalist Küba'da Anarşist

Kolektif ABRA

Uzun yıllardır Fidel Castro ve sosyalist devletin sansür, baskı politikaları altında yaşatılmaya çalışılan 
anarşizm mücadelesi, 59 yılın ardından Küba’da tekrar örgütlenmesine kavuştu. Geçtiğimiz Mayıs ayında 
faaliyete geçen “ABRA Kolektifi ve Özgürlükçü Kütüphane”, aradan geçen onca yılın, kapatılan onlarca 
sendikanın, işçi örgütlenmesinin ardından anarşist ismiyle açılan ilk mekan olma özelliği taşıyor… 


