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Çetin geçen bir kış mevsimi, artan enflasyon, enerji ve akaryakıta yapılan fahiş zamlar derken füze, roket, tank, 
top tüfek sesleri ile savaş kapımıza dayandı. Emperyalist güçlerin bölgesel çıkarlarının insan hayatının önüne 

geçtiği bu manzaradan çıkartacak elbette çok ders var. Medya ve sosyal medyada tarafgirlik yarışına girişenlere 
söyleyeceğimiz tek şey ise; onun ya da bunun tarafında değil savaştan zarar gören halkların, barışın, savaşsız, 

sömürüsüz bir dünyanın tarafındayız! 
 BU dergi olarak bir yazımızla yaşanan süreci değerlendiriyoruz. Dünyanın dörtte üçünde yoğunluklu 

çatışmalarla savaşlar devam ederken Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın merkeze oturtulması, 3. Dünya 
Savaşı'nın başlangıcı olarak görülmesi, Ukraynalı mültecilere Suriyeli ve Afgan mültecilerden daha imtiyazlı ve 

nazik davranılması, ikinci ve üçüncü dünya ülkelerinin emperyal şeflerine bağlılık güncellemeleri gibi pek çok 
ayrıntı, savaşın kültürel kaynaklarına yöneltiyor bizleri.

Dosya konusu olarak “Kültürel Emperyalizm” başlığını belirlemiştik. Geldiğimiz tarih itibariyle ne kadar da 
isabetli bir seçim yapmışız. “Kültürel emperyalizm” Soğuk Savaş yıllarında üretilmiş ve kullanılmaya başlanmış bir 

kavram. Kelimenin soğukluğundan olsa gerek ilerleyen yıllarda kültür endüstrisinin yaygın dolaşıma geçmesiyle 
“küreselleşme” terimine eklemlenecek ve seçenekleri çoğaltırmış gibi gözükmesine rağmen bütün dünya 

halklarını egemenin sunduğu kültürel kalıplar içerisinde tektipleştirecekti. İnternet altyapısının ve teknolojik 
iletişim araçlarının gelişimyle dünya gerçek ve hızlı dönen bir küre halini alacaktı. Ulusal ve yerel kültürler 

üzerinde yok edici tehditler içeren “kültürel emperyalizm”, vahşi kapitalizmin yumuşadığını kanıtlamaya çalışan 
bir gülen yüz emojisidir; bir yandan kapitalist sistemin sürekliliğini sağlamak üzere çalışır, bir yandan da 

kapitalizmden daha gelişkin toplumsal sistemlere giden yolları tıkamakla uğraşır. Toplumsal mücadeleleri de 
sınıfsal özlerinden kopartarak kültürel emperyalizmin totemlerine zincirlenen evcil mücadelelere dönüştürür. Bu 

sistemin kendini empoze etmesinde medya, aydınlar, yazarlar, sanat ve sanatçılar önemli roller 
oynayabilmektedirler.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Mihaylo Podolyak'ın sosyal medya üzerinden paylaştıkları da bu bağlamda 
ilginçtir; “Brüksel, Amsterdam’daki kafelerde, restoranlarda oturup Netflix’i düşünüyorlar. Birinin gelip şehir 

merkezini bombalamaya başlamasına psikolojik olarak hazır değillerdi. Burası 3 buçuk milyonluk bir şehir. Bunu 
anlamıyorlar. Artık dünya savaşının sona erdiğini ve bir daha olmayacağını düşünüyorlar. Yerel savaşların 

olabileceğini fakat küresel savaşların olacağını öngörmüyorlar. Şimdi küresel bir çatışma var. 3. Dünya Savaşı 
çoktan başladı kimse bunu görmüyor!”

3. Dünya Savaşı'nı kültür savaşı olarak gören ve medeniyetlerin çatışmalarının sahne aldığı bir Dünya'da iyi 
kovboy ABD ile kötü haydutlar arasındaki mizanseni kuramsallaştıran pek çok siyaset bilimci, sosyolog ve 

düşünür var. Modern dünyanın görünmez yasalarını kaleme alan bu aydın sınıfı, sermaye birikiminin 
emperyalistler lehine şekillenen iyiliği ile iliklerine kadar sömürülen üçüncü dünya halklarının kötülüğünü karşı 

karşıya getirmeye cüret edebiliyor.
Teknolojik devrimler ve uzay çağı diye adlandırılan, aslan payının zenginlere ayrıldığı bir çağda inandırıldığımız tek 
şey “umut”tur. Kallavi sosyalistlerden John Berger, bu konuda öyle bir itiraz oku fırlatıyor ki hak vermemek elde 

değil; “umut fakirin ekmeğidir” söylemini geçersizleştiren küresel yalan düzeneğini “Kitleleri hükmü altına alan 
zorbalık çağı” olarak adlandırıyor. Yoksulların omuzlarına basa basa yükselenlerin ortaya koyduğu ideolojik ve 
siyasî programların en çok yoksullar tarafından desteklenmesi ise sosyolojinin cilvelerinden olsa gerek. İster 

emeğine ve kimliğine yabancılaşma diye tanımlayalım, ister kültürel emperyalizmin beyin yıkaması olarak, ortada 
kotarılması gereken tarihsel ve toplumsal bir görev olduğu aşikar! 
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Yaşadığımız çağa şöyle bir baktığımızda sormamız gereken asıl soruları da sıralıyor Berger;
“Neler yaşıyoruz? Nereye sürükleniyoruz? Neler kaybettik? Güvenilir bir gelecek öngörüsü olmaksızın 
yaşamaya nasıl devam edeceğiz? İnsan ömrünün ötesine uzanan bir tahayyüle sahip olma kabiliyetimizi nasıl 
yitirdik?”
Tüm bu soruların ortasında yitirilmiş yolu bulmaya çalışırken her gün yeni bir sinir ucuna dokunuluyor. En son 
olarak zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılması, tarım politikalarında çiftçi, köylü, halk aleyhine yapılan 
değişikliklerden bir nebze ders çıkarılmadığı yönünde.
BU dergi'nin bu sayısında artan emekçi eylemlerine, emek – sendika dünyasına yönelik görüş ve yorumlara 
kapsamlı yer vermeye çalıştık. İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı da kapsamlı olarak değindiğimiz bir konu oldu. Dünyada 
ve ülkemizde her gün yaşanan iş cinayetlerinin neden bitmediğini okuyabileceğiniz bu yazı bu alanda yeni ve 
alternatif bakış açılarını da getiriyor gündeme.
Ve 8 Mart, Dünya Emekçi Kadınlar Günü.  “Söz, karar, yetki ve eylem bizim”, “bedenimiz emeğimiz, irademiz, 
kimliğimiz bizim!” diyen emekçi kadınlar, dünyanın bütün coğrafyalarındaki kızkardeşleriinin acılarını 
paylaşmakla kalmayıp geleceği kazanma mücadelesinin kadınsız olmayacağının bilinciyle hareket ediyorlar. Clara 
Zetkin'in sözleri hâlâ kulaklarında çınlıyor; "Uyanın, harekete geçin, savaşın! Bugünkü büyük tarihi durum sizleri 
cesaretsiz bulmasın. Dünün bilinmeyen milyonlarca köle kadınları, bugünün savaşçıları meydana çıkın ve ileri 
yürüyün! Zafere doğru koşun, utkan olun!"
BU dergi'nin yazı faaliyeti hayatın her alanından besleniyor, hem sokaktan hem akademiden, hem fabrikadan 
hem sendikadan. Dergimize yapılan entelektüel katkıların artarak devam etmesi dileğimizdir. Bu katkılardan biri, 
Kemal İnal'dan geldi; “Eğitimde Üçüncü Paradigma'ya Geçiş”. Yazı, bizlerin sorumlu ve eleştirel bireyler olarak 
öne çıkıp piyasacı eğitim anlayışının karşısına artık daha güçlü, örgütlü ve birikimli olarak var olmamız gerektiğini 
ifade ediyor. Dergimize yazılarıyla konuk olan Erol Anar da, bu sayıda iktidar ve hegemonya kavramları 
çerçevesinde tartışmayı sürdürüyor. Her türlü şiddetin hem sebebi hem sonucu olan iktidar düşüncesine karşı 
hayli ufuk açıcı yazılarıyla Erol Anar, ileriki sayılarımızda dergimiz sayfalarına konuk olmayı sürdürecek. Minel 
Ekmekçiler de, mülteciler üzerinden ele aldığı yazısında egemenler tarafından üretilen söylemin emekçileri nasıl 
böldüğünü, ideoloji ve söylemin etkisini ele alıyor.
Sermayenin gücüne karşı sahip olduğumuz “dünyanın değişebileceğine”, dahası “değiştirilebileceğine” dair bilgi, 
değiştirme, dönüştürme gücüne sahip olanların zihinleriyle buluşmaya başladıkça, kapitalist imtiyazlıların, 
muktedirlerin milyonların önüne diktiği putlar da birer birer yıkılmaya başlar. Ama aslolan insanın içindeki putları 
yıkarak işe başlamasıdır. Böyle bir süreci başarıya götüren insan, sadece daha iyi, daha insanî bir hayatın 
anahtarlarını eline almakla kalmaz, tarihini ve doğasını da kazanır. Köklerine geri döner. Günümüz insanın 
yalnızca geçmişi ve şimdisi değil, geleceği de ipotek altındadır. Bu ipoteği kaldırmak için, çocuklarına onurlu bir 
gelecek bırakmak için hâlâ şans varken bir şeyler yapılmalıdır. Aksi halde koskocaman bir çöplük halini almakta 
olan yeryüzünde kendi ayak izlerimizin silindiğine de ne acıdır ki tanık olacağız. 
Çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor, insanlık ölüyor. Geçmişimiz ve şimdimiz dışında geleceğimiz de ipotek altında. 
Toplumsal ahlak çürümüş durumda. Erdemlerin içi boşaltılmış kavramlar halini almış olduğı Dünya'da halklar ve 
emekçiler bu küresel oyunu bozmak için kendi tarihlerini kendileri yazmak için harekete geçmeliler.
Berger diyor ki; “Dünyanın her yerinde acı var. Yegâne erdemin kâr tutkusu olduğu bu düzenin en etkili aracı ise 
medya. Bir an önce bizden çalınan sözcükleri geri almalıyız. Yoksa bize tek bir sözcük kalacak: Utanç.”
Haydi bizden çaldıklarını geri almaya...
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   DOSYA BU 

DOSYA:

Kültürel Emperyalizm
bir kültürel emperyalizm olarak ortaya çıkar ve gelişir. 
Modern emperyalizmin imparatorlukların sınırlarıyla 
değil, küresel ölçekte (dış emperyalizm denen) veya bir 
ülke içinde (sözde dış emperyalizm) hakimiyet için re-
kabet eden ülkeler arasındaki ilişkilerle tanımlandığını 
vurgulamak önemlidir. (İç emperyalizm), başkenti ile 
taşra arasında emperyal tahakküm ilişkisi geliştiren 
('merkez-çevre' ilişkileri) için kullanılabilir.
H.Münkler'in tanımladığı tüm modern emperyalizm 
türleri arasında kültür emperyalizmine odaklanıyoruz. 
En geniş anlamıyla, kültür yoluyla bir ülkenin başka bir 
ülke üzerinde sahip olduğu hakimiyet ve güçtür. Sade-
ce bu fenomeni tanımlamak için değil, aynı zamanda 
'kültürel emperyalizm' kavramını da tanımlamak için 
buna daha ayrıntılı olarak odaklanalım.
Kültürel emperyalizm kavramı 1970'lerde kullanılmaya 
başlandı. Bu terim, daha sonra emperyalizmi ve kültü-
rel tezahürlerini analiz etmek için kullandığı teorik bir 
yaklaşımın ana hatlarını çizen Edward Said tarafından 
Kültür ve Emperyalizm'de (Culture and Imperialism, 
1993)  kavramsal olarak tanımlanmıştır. Said, kültürel 
emperyalizmi iç içe geçmiş iki süreç olarak ele aldı: 

Kültürel emperyalizm teması, birçok tarihçi ve siyaset 
bilimciye göre, liberalden emperyal bir ideolojiye 
geçişe tanık olunan çağdaş dünyada oldukça önemlidir. 
Bu geçiş, XX. yüzyıl boyunca klasik imparatorlukların 
(Rus İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu, İngiliz 
İmparatorluğu vb.) sona ermesiyle daha da ilginç hale 
geldi. XXI. yüzyılın başlarında, araştırmacılar yeni im-
paratorlukların ortaya çıkışını giderek daha fazla vurgu-
luyor.
Klasik ve yeni imparatorluklar, bağımlı topraklar üze-
rindeki egemenlik tarzları (yani emperyalizm türleri) 
bakımından farklılık gösterirler. Burada etimolojik 
anlamından hareketle en geniş tanımıyla 'emperyalizm' 
kavramını kullanıyoruz. Latince'de 'emperyalizm' 
(imperium), daha yüksek siyasî ve askerî güç ve  bu güç 
tarafından kontrol edilen bir bölge anlamına gelir. Bu 
nedenle, “emperyalizm” sözcüğü, bir ülkenin diğerine 
egemen olduğu çeşitli biçimleri tanımlamak için kulla-
nılabilir.
Yeni imparatorluklar politikalarını farklı güç türlerine 
('yumuşak güç') dayalı olarak inşa ederler - bu nedenle 
emperyalizmin doğası değişir, diğer biçimlerin yanı sıra 
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BU DOSYA 

kültürel tahakküm ve bir ülkenin başka bir ülkenin kül-
türüne ve kültürel gelişimine kendi kültürel öğelerini 
yayması.
“Kültür emperyalizmi”ni, yüksek kültürden halk gele-
neklerine, kişisel olgulardan toplumsal olgulara, değer 
sistemlerinden tüketici tercihlerine, sembollerden ve 
pop-kültürel taklitlerinden ritüellere uzanan, emperyal 
duygu ve düşünceleri yaratan ve emperyal bir tahayyül 
doğuran bir kültür bütünü olarak görebiliriz.
Said tarafından ortaya atılan bu kültürel emperyalizm 
nosyonu, kültürel emperyalizmin çeşitli sosyal alanlar-
da kendini gösterdiği çok yönlü yolları tanımlayan bir-
çok yazar tarafından ele alındı ve geliştirildi. Örneğin, 
H.Münkler'e göre, “kazanan olmak için kaçınılmaz bir 
dürtü bugün (...) bilim alanında (...) ve şov dünyasında 
kendini gösteriyor. Nobel ödülleri, üniversite reyting-
leri, Olimpiyat madalyaları ve Oscarlar her seferinde 
emperyal bir yumuşak gücün testi oluyor.” Modern 
kültürün ana alt sistemleriyle ilişkili kültürel emperya-
lizmin çeşitli biçimlerini tanımlamak gerekirse iletişim 
emperyalizmi, yatırım emperyalizmi, görsel emperya-
lizm (emperyal kültür ve imparatorluk mitleri dahil), 
bilimsel emperyalizm, vb. Sıralamalıyız.
H.Münkler'e göre, genel olarak emperyal egemenlik, 
uluslararası ilişkilerin en önemli dört alanındaki (siyasi, 
ekonomik, askeri ve kültürel) egemenliğe dayanmakta-
dır. H.Münkler bu yapıdan yola çıkarak üç tür modern 
emperyalizm tanımlar: yatırım (ekonomik) emperya-
lizmi, ağ (siyasi) emperyalizmi ve kültürel emperya-
lizm. Dolayısıyla, hem Said için hem de sonraki 
araştırmacılar için “klasik” (askeri, siyasi ve ekonomik) 
emperyalizm ve kültürel emperyalizm, emperyalizmin 
ayrılmaz parçalarıdır. Bununla birlikte, güncel araştır-
malarda kültürel emperyalizmin içsel olarak farklılaş-
mış ve heterojen bir fenomen olduğu da gösterilmek-
tedir.
Örneğin J.Galtung, bilimsel emperyalizmi kültürel em-
peryalizmin bir alt türü olarak tanımlar. Bilimsel em-
peryalizmde, öğretmenler ve öğrenciler arasında çok 
net bir işbölümü vardır: bu, kendi başına bir iş bölümü 
değildir (herhangi bir bilgi aktarımı durumunda 
bulunabilecek bir şeydir), daha çok öğretmenlerin ve 
öğrencilerin konumlanmasıdır. Sosyo-kültürel coğrafi 
alan içinde Merkez her zaman öğretmenleri ve ayrıca 
'iyi' bir öğretmeni belirleyen kriterleri sağlar. Öğrencile-
ri sağlayan ise çevredir. Eğitim süreci emperyalist zevk-
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lerin örneğe uygun bir biçimde gerçekleşmesine 
dayanır.
Kültürel iletişim sürecinde Çevre, Merkez'de geliştiri-
len kültürel modelin bir düzenlemesini Merkez'e geri 
yansıtır - bu Merkezin dahili veya harici olmasına bakıl-
maksızın bu süreç, Merkezin hakim bir Merkez olarak 
konumunu güçlendirmek, kültürel bir model geliştir-
meye ve aktarımına devam etmesine izin vermek ve 
dolayısıyla en son yenilikler için kalıcı bir talep yarat-
mak için gereklidir.
J.Galtung, bilimde dikey işbölümünün bir versiyonunu 
tanımladığı çalışmasında mevduatlar, karbon kopyalar, 
biyolojik örnekler, arkeolojik buluntular, akademik iliş-
kiler, davranış modelleri, vb. üzerinde yoğunlaşır.  Bu 
hammaddeler işlenmek, analiz edilmek ve kuramsal bir 
bütünlüğe eklemlenmek için merkez üniversitelere 
gönderilir. Bundan sonra, bitmiş ürün (ister dergi ister 
kitap olsun), bu tür ürünlere olan talebin gösteri etkisi, 
Merkezdeki eğitim deneyimi ve düşük seviye ile zaten 
kurulmuş olduğu Çevre'de tüketilmek üzere geri gön-
derilir. Galtung'a göre bu, ulusötesi bir bilimsel üretim 
ve tahakküm yapısıdır. Merkeze emperyalist yapıyı si-
yasi veya askeri olarak desteklemek üzere verimli bir 
biçimde kullanılabilecek bilgileri sağlamak için kesin 
araştırma uygulamalarına ihtiyaç duyulursa, kültür em-
peryalizmi daha da belirginleşir. Buna, 'ham' beyinler 
(öğrenciler) ve 'ham' bedenler (hizmetçi işçiler) eklen-
diğinde 'iyi eğitimli' göçmenler, 'beyin göçü'nün özne-
lerini belki de nesnelerini oluşturacaklardır. J.Galtung, 
bilimsel emperyalizmin büyük resmini böyle tanımla-
yıp tamamlıyor.
Kültürel emperyalizmin başka bir tanımı S.P.Mains ta-
rafından önerildi: “Kültürel emperyalizm, bir sosyo-
politik grubun, politik olarak daha zayıf ve (sıklıkla) 
daha az zengin bir grup üzerinde sosyal pratikler ve 
ideolojiler üzerinde orantısız bir etki sürecidir.” Mains 
için kültürel emperyalizm, bir yerin ve yerel/küresel 
kimliğin çeşitli yorumlarını geliştiren hayali coğrafya-
ların üretiminde önemli bir rol oynar  Mains, coğrafi 
toplulukların çalışmalarında, coğrafi atlas ve haritaların 
yayınlarında, popüler coğrafya dergilerinde ve turist 
rehberlerinde, coğrafi keşif gezilerinin ve turist rota-
larının organizasyonunda ve çeşitli ilgili araştırmaların 
organizasyonunda kültürel emperyalizmi tanımlar.
E.A.Vishlenkova, “hayali bir coğrafya” yaratmak için 
kullanılan sürecin tipik bir örneğini sunar. XVIII. yüz-
nnn
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yılda Rusya hakkında, halklarının etnografik tanımları, 
haritalarla coğrafi atlaslar ve çeşitli şehirlerin panora-
mik resimleri ile tamamlanmış, ansiklopedik olarak ya-
pılandırılmış bir bilgi birikiminin ortaya çıkışını anlatı-
yor. Yazar, bu atlaslar aracılığıyla Rus devletinin tek, 
birleşik, bütünleşik bir alan olarak algılanmaya başla-
dığını belirtiyor. Bu tür atlaslar, hem tarihçileri hem de 
araştırmacıları içeren bir dizi keşif gezisine dayanarak 
oluşturuldu. E.Vishenkova ilginç bir ayrıntıya dikkat 
çekiyor: keşif gezileri sırasında sanatçılar, çeşitli kasaba 
ve şehirlerin manzara ve simge yapılarının çok doğru 
çizimlerini yaptılar. Bu çizimlerde herhangi bir süsleme 
veya bozulma yoktu. Bu çizimler sayesinde tüm ülke 
sakinleri 'Rus İmparatorluğu ve Rus topraklarını' göre-
bildi. Yazara göre, doğruluk ihtiyacına rağmen, bu çi-
zimler sadece mevcut bir kültürel peyzajı değil, aynı za-
manda gelecekteki binaların görüntülerini de içerebilir. 
Sonuç olarak, bu tür görüntüler geçmiş, şimdiki ve 
gelecekteki anlatıları birleştirdi. Yine H.Münkler'in 
fikirlerini kullanarak, bu tür iletişimlerin merkezin 
çevre üzerindeki kontrolünü kolaylaştırdığını söyleye-
biliriz. E.Said ve S.P.Mains'in teorileri, metinsel temsil-
lere ve anlatıların kullanımına yaklaşımları bakımından 
benzerdir; bu iki yazarın her ikisi de, imparatorluk kim-
liklerinin ve uygulamalarının gelişimi ve kültürel yeni-
den üretiminin temel bileşenleri olarak yorumlamak-
tadır.
Bir başka kuram grubu, J.Galtung, YJDay ve diğerleri 
ise, modern imparatorlukların tebaalarını kültürel ileti-
şim koşullarını kabul etmeye zorladığı, onlara iletişim 
araçları sağladığı savlarıya kültürel emperyalizmin tele-
komünikasyon tezahürleri üzerine çalışmaları ile temsil 
edilir. Bu kuramcılar kültürel emperyalizmin medya 
üzerinden ve medya denetimi aracılığıyla işlediğini dile 
getirirler.
Modern kültürel emperyalizmden bahseden birçok 
araştırmacı, küresel Amerikan kültürel egemenliğini 
(G.Filimonov, N. Tsvetkova, H.Münkler, D.Schiller) 
varsayar ve ABD'yi “yeni imparatorluk” veya “yeni tip 
bir imparatorluk” olarak adlandırır. Kültürel-felsefi yak-
laşımın imparatorluklara ve emperyalizme uygunluğu-
nu bize gösteren, ABD kültürünün küresel yayılımıdır. 
Amerikan küresel kitle kültürü politikası, egemen bir 
ülkenin sanat, eğitim, bilim, teknoloji, spor vb. dahil 
tüm alanlarda lider olması gerektiğini göstermektedir. 
Gördüğümüz gibi, Amerikan popüler kültürü Holly-
nnn
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wood sayesinde hemen hemen her yere yayılmıştır. ya-
yınevleri, TV kanalları, teknik ilerleme (Apple bilgi-
sayarları ve Microsoft yazılımları), popüler giyim mar-
kaları, medya kaynakları, çeşitli yarışmalar kazanan 
ABD ulusal spor takımları, Kuzey Amerika üniversite-
lerinde yapılan büyük miktarda büyük bilimsel atılımlar 
vb. Tüm bunlar ABD'yi küresel olarak egemen uluslar-
dan biri yapıyor - birçok araştırmacının ABD'yi hege-
monik bir güç veya imparatorluk olarak adlandırdıkla-
rında ima ettiği şey budur.
"Kültür emperyalizmi"nin çeşitli kuramsal yorumlarını 
özetleyerek, bu terimin kavramsal çekirdeğinin şu şekil-
de tanımlanabileceği sonucuna varabiliriz: kültürel em-
peryalizm, bir kültürel sistemin hem bütünlüğü hem de 
bileşenleri ("coğrafya" gibi) içinde, emperyal gücün kü-
resel yayılması ile 'devlet kültür politikası' ve 'görsel 
epistemoloji' aracılığıyla  çevre  kültürel yapılara ve ye-
rel kültürlere 'evrensel' kisvesi altında kendi sembolik 
gücünü dayatmasıdır.
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FREDRIC JAMESON

Küreselleşme ve Siyasi Strateji

K ü r e s e l l e ş m e y i  t a n ı m l a m a  g i r i ş i m l e r i ,  ç o ğ u  k e z ,  p e k  ç o k  i d e o l o j i k  t e m e l l ü k t e n  b i r a z  
d a h a  i y i  g ö r ü n ü y o r   - sürecin kendisine değil, iyi ya da kötü etkilerine ilişkin tartışmalar: başka bir deyişle, alı-
şıldık  bütünleştirici yargılar; işlevsel açıklamalar, belirli öğeleri birbirleriyle ilişkilendirmeden izole etme eğilimin-
dedir.1 O halde, tüm betimlemeleri birleştirmek ve belirsizliklerinin bir envanterini çıkarmak daha verimli olabilir - 
bu, şeyin kendisi hakkında olduğu kadar fanteziler ve kaygılar hakkında da konuşmak anlamına gelir. Aşağıda, nihai 
uyumlarını göstermek ve bir direniş siyasetine eklemlemek amacıyla, küreselleşmenin bu beş farklı seviyesini keşfe-
deceğiz: teknolojik, politik, kültürel, ekonomik, sosyal.

1
Örneğin, küreselleşmeden tamamen teknolojik terimlerle bahsedilebilir: yeni iletişim teknolojisi ve bilgi devrimi - el-
bette sadece dar anlamda iletişim düzeyinde kalmayan, aynı zamanda endüstriyel alanda da etkileri olan yenilikler. 
Üretim ve organizasyon ile malların pazarlanması. Yorumcuların çoğu, en azından küreselleşmenin bu boyutunun ge-
ri döndürülemez olduğunu düşünüyor: Luddite siyaseti burada bir seçenek gibi görünmüyor. Ancak tema bize küre-
selleşmeyle ilgili herhangi bir tartışmada acil bir düşünceyi hatırlatıyor: Bu gerçekten kaçınılmaz mı? Süreçler durdu-
rulabilir, yönlendirilebilir veya tersine çevrilebilir mi? Bölgeler, hatta tüm kıtalar küreselleşme güçlerini dışlayabilir, 
ondan ayrılabilir veya ondan “bağlantıyı koparabilir” mi?2 Bu sorulara vereceğimiz yanıtlar, stratejik sonuçlarımız üze-
rinde önemli bir etkiye sahip olacaktır.

2
Politik düzeydeki küreselleşme tartışmalarında bir sorun ağır bastı: ulus-devlet sorunu. Bitti mi, yoksa hâlâ oynayacak 
hayati bir rolü var mı? Miadını doldurduğuna dair raporlar gerçekse, o zaman küreselleşmenin kendisinden ne anla-
malıyız? Belki de, ulusal hükümetler üzerindeki birçok baskıdan yalnızca biri olarak anlaşılmalıdır. Ancak bu tartışma-
ların arkasında gizlenen, daha derin bir korku, daha temel bir anlatı düşüncesi veya fantezisi olduğuna inanıyo-
rum. Çünkü küreselleşmenin yayılan gücünden ve etkisinden bahsettiğimizde, gerçekten ABD'nin yayılan ekonomik 
ve askeri gücünden bahsetmiyor muyuz? Ve ulus-devletin zayıflamasından söz ederken, diğer ulus-devletlerin Ame-
rikan gücüne tabi kılınmasını, hem rıza hem de işbirliği yoluyla gerçekten tanımlamıyor muyuz? yoksa kaba kuvvet ve 
ekonomik tehdit kullanarak mı? Burada ifade edilen kaygıların ardında, eskiden emperyalizm denen şeyin yeni bir 
versiyonu beliriyor ve şimdi bütün bir biçimler hanedanının izini sürebiliyoruz. Daha eski bir versiyon, birkaç Avrupa 
ülkesi, ABD ve Japonya tarafından uygulanan Birinci Dünya Savaşı öncesi sömürgeci düzeninkiydi; bu, İkinci Dünya 
Savaşı'ndan ve müteakip dekolonizasyon dalgasından sonra, ekonomik baskı ve şantaj kullanımında daha az belirgin 
ama daha az sinsi olmayan bir Soğuk Savaş biçimiyle değiştirildi ('danışmanlar'; Guatemala ve İran'dakiler gibi gizli 
darbeler), şu anda ağırlıklı olarak ABD tarafından yönetiliyor, ancak yine de birkaç Batı Avrupalı   ggücü içeriyor. 
Şimdi belki de ABD'nin Samuel Huntington'ın üç yönlü bir strateji olarak tanımladığı şeyi izlediği üçüncü bir 
aşamaya sahibiz: nükleer silahlar yalnızca ABD için; insan hakları ve Amerikan tarzı seçim demokrasisi; ve (daha az 
açık bir şekilde) göçü ve emeğin serbest akışını sınırlar.3 Buraya dördüncü önemli bir politika eklenebilir: serbest 
piyasanın tüm dünyaya yayılması. Emperyalizmin bu en son biçimi, yalnızca dünya polisi rolünü üstlenecek ve iddia 
edilen çeşitli müdahalelerle (çoğunlukla yüksekten bombalamalar) egemenliğini uygulayacak olan ABD'yi (ve 
Birleşik Krallık gibi uyduları) içerecektir. 
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Bu yeni dünya düzeninde diğer uluslar ne tür bir ulusal özerklik kaybediyor? Bu gerçekten kolonizasyonla aynı türden 
bir tahakküm mü yoksa Soğuk Savaş'ta zorla askere alma mı? Bu soruya, çoğunlukla sonraki iki başlığımız, kültürel ve 
ekonomik başlıklar altında yer alıyor gibi görünen bazı güçlü cevaplar var. Yine de en sık rastlanan kolektif haysiyet ve 
özsaygı temaları aslında daha az sıklıkla sosyal mülahazalara, siyasi mülahazalara yol açar. Böylece, ulus-devlet ve 
emperyalizmden sonra üçüncü bir gıdıklanan konuya, milliyetçiliğe ulaşıyoruz.

Ama milliyetçilik daha çok kültürel bir sorun değil mi? Emperyalizm kesinlikle bu terimlerle tartışılmıştır. Ve 
milliyetçilik, bütün bir iç politik program olarak, genellikle finansal kişisel çıkara, güç hırsına ve hatta bilimsel gurura 
değil - bunlar yan faydalar olsa da - daha çok teknolojik veya gerçekten politik olmayan bir şeye hitap eder. veya 
ekonomik; ve bu nedenle, daha iyi bir kelime bulamadığımız için 'kültürel' olarak adlandırma eğilimindeyiz. Öyleyse 
ABD küreselleşmesine direnmek her zaman milliyetçi midir? ABD öyle olduğunu düşünüyor ve sizin de kabul 
etmenizi istiyor; ve dahası, ABD çıkarlarının evrensel olduğunu düşünmek. Yoksa bu, ABD'nin küresel çıkarlarının 
yalnızca Amerikan türünü temsil ettiği çeşitli milliyetçilikler arasındaki bir mücadele mi? Buna daha sonra daha 
ayrıntılı olarak döneceğiz.

3
Amerikan televizyonuna, Amerikan müziğine, yemeklerine, kıyafetlerine ve filmlerine yer açmak için yerel popüler 
veya geleneksel biçimlerin dışlandığı veya aptallaştırıldığı dünya kültürünün standardizasyonu, birçok kişi tarafından 
küreselleşmenin kalbi olarak görülmüştür. Ve ABD modellerinin diğer her şeyin yerine geçtiğine dair bu korku, artık 
kültür alanından kalan iki kategorimize de yayılıyor: çünkü bu süreç, bir düzeyde, Amerikan rakipleri tarafından 
kapatılan yerel kültür endüstrilerinin ekonomik egemenliğinin sonucudur. Daha derin bir düzeyde, kaygı, kültürel 
olanın yalnızca bir semptom olduğu toplumsal bir kaygı haline gelir: Başka bir deyişle, özellikle etno-ulusal yaşam 
biçimlerinin kendilerinin yok edileceği korkusu.

Ancak bu ekonomik ve sosyal mülahazalara geçmeden önce, bu kültürel korkulara verilen bazı tepkilere biraz daha 
yakından bakmalıyız. Bunlar genellikle, Amerikan kitle kültürünün küresel başarısının o kadar da kötü olmadığı 
konusunda bize güvence vererek, kültürel emperyalizmin gücünü küçümsüyor - bu anlamda ABD çıkarlarının 
oyununu oynuyorlar. Buna karşı, örneğin, etkileri yalnızca yüzeysel  kalan Anglo-Sakson ithal kültürünün gücüne 
inatla direnecek bir Hintli (veya Hindu?) kimliğini öne süreceklerdi. Hatta hiçbir zaman gerçekten Amerikanlaştırıla-
mayan içsel bir Avrupa kültürü bile olabilir; ve benzeri. Hiçbir zaman net olmayan şey, kültürel emperyalizme karşı 
bu 'doğal' savunmanın açık direniş eylemleri, bir kültürel-politik program gerektirip gerektirmediğidir.

Bu, Amerikan olmayan çeşitli kültürlerin savunma gücü üzerine şüphe uyandırmak, onları gücendirmek ya da 
aşağılamak mıdır? Bu, örneğin Hint kültürünün Batı'nın güçlerine direnemeyecek kadar zayıf olduğunu mu ima 
ediyor? O halde, emperyalizmin gücünü, onu gereğinden fazla vurgulamanın tehdit ettiği kişileri küçük düşürmek 
olduğu gerekçesiyle küçümsemek daha uygun olmaz mıydı? Politik doğruculuğun bu özel refleksi, hakkında kısaca şu 
açıklamanın yapılabileceği ilginç bir temsili meseleyi gündeme getiriyor.

Tüm kültür politikaları, kültürel grubun gücünün olumlanmasından duyulan aşırı gurur ile onun stratejik olarak 
küçümsenmesi arasındaki bu retorik değişimle zorunlu olarak yüzleşir: ve bu politik nedenlerden dolayıdır. Zira 
böyle bir siyaset, kahramanlığı ön plana çıkarabilir ve söz konusu halkı cesaretlendirmek için madunların 
kahramanlığının -güçlü kadınlar, siyah kahramanlar, sömürgeleştirilmişlerin Fanon direnişi- coşkulu görüntülerini 
somutlaştırabilir; ya da o grubun sefaletinde, kadınlara, siyahlara ya da sömürgeleştirilmişlere uygulanan baskıda ısrar 
edebilir. Acının bu tasvirleri gerekli olabilir -öfke uyandırmak, ezilenlerin durumunu daha geniş kitlelere duyurmak, 
hatta egemen sınıfın bazı kesimlerini davalarına döndürmek için. Ama risk şu ki, bu sefalet ve güçsüzlük üzerinde ne 
kadar ısrar edersen, tebaası, daha sonra, ilgilendikleri kişileri güçsüzleştirdiği bile söylenebilecek saldırgan görüntüler 
olarak alınabilecek şeylerde, kolayca hükmedilen zayıf ve pasif kurbanlar gibi görünmeye başlar. Bu temsil 
stratejilerinin her ikisi de politik sanatta gereklidir ve uzlaştırılamazlar. Belki de mücadeledeki farklı tarihsel anlara ve 
m
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gelişen yerel fırsatlara ve temsili ihtiyaçlara karşılık geliyorlar. Ancak, onlar hakkında bu siyasi ve stratejik şekilde 
düşünülmedikçe, bu belirli siyasi doğruluk çatışkısını çözmek imkânsızdır. 

4
Bu  kültürel meselelerin ekonomik ve sosyal meselelere yayılma eğiliminde olduğunu savundum. Önce 
küreselleşmenin ekonomik boyutuna bakalım, ki bu aslında sürekli olarak geri kalan her şeyde çözülüyor gibi 
görünüyor: yeni teknolojileri kontrol etmek, jeopolitik çıkarları güçlendirmek ve postmodernite ile nihayet kültürel 
olanı ekonomik - ve ekonomik olanı çökertmek. kültürel. Meta üretimi artık, ürünü hemen kullanımı için olduğu 
kadar imajı için de tamamen satın aldığınız kültürel bir fenomendir. Metaların imajlarını tasarlamak ve satış 
stratejilerini belirlemek için bütün bir endüstri ortaya çıktı: reklam, kültür ve ekonomi arasında temel bir aracı haline 
geldi ve (varlığı ne kadar sorunsallaştırsa da) sayısız estetik üretim biçimleri arasında kesinlikle numaralandırıl-
malıdır. bu konudaki fikrimiz). Erotizasyon sürecin önemli bir parçasıdır: reklam stratejistleri, mallarını geliştirmek 
için libidinal yatırımın gerekliliğini anlayan gerçek Freudo-Marksistlerdir. Serilik de bir rol oynar: Diğer insanların 
araba veya çim biçme makinesi görüntüleri, bir tane alma kararımı bilgilendirecektir (kültürel ve ekonomik olarak 
toplumsalın içine geri dönüşünü görmemize izin verir). Ekonomi bu anlamda kültürel bir mesele haline geldi; ve 
belki de, büyük finans piyasalarında da, hisselerini sattığımız veya satın aldığımız firmaya kültürel bir imajın eşlik 
ettiğini tahmin edebiliriz. Guy Debord uzun zaman önce bizim toplumumuzu estetik olarak tüketilen bir imgeler 
toplumu olarak tanımlamıştı. Böylece kültürü ekonomiden ayıran ve aynı zamanda ikisini birbirine bağlayan bu dikişi 
belirledi. Politikanın ya da fikirlerin metalaştırılması hakkında epeyce -gevşek biçimde- konuşuyoruz. hatta duygular 
ve özel hayat; Şimdi eklememiz gereken şey, bugün metalaştırmanın aynı zamanda bir estetikleştirme olduğudur - 
meta da artık 'estetik olarak' tüketilmektedir.

Ekonomiden kültüre geçiş böyledir; ama aynı zamanda kültürden ekonomiye doğru da daha az önemli bir hareket 
yoktur. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin (silah ve yiyecekle birlikte) en büyük ve en karlı ihracatlarından biri olan 
eğlence işinin kendisidir. Kültür emperyalizmine karşı çıkma sorunlarına yalnızca yerel zevkler ve kimlikler açısından 
- örneğin bir Hint ya da Arap halkının "doğal" direnişi, örneğin belirli Hollywood yemekleri açısından bakmış-
tık. Aslında, Amerikalı olmayan bir halkı Hollywood tarzlarındaki şiddet ve bedensel dolaysızlık zevkiyle tanıştırmak 
çok kolaydır, prestiji yalnızca ABD modernitesinin ve hatta postmodernitesinin bir imgesi tarafından arttırılır.4 O 
halde bu, Batı'nın -ya da en azından Birleşik Devletler'in- evrenselliği ve onun "uygarlığı" için bir argüman mı? Bu, 
bilinçsizce de olsa kesinlikle geniş çapta benimsenen ve mantıksız görünse bile ciddi ve felsefi olarak yüzleşmeyi hak 
eden bir konumdur.

Birleşik Devletler, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana, filmlerinin dış pazarlardaki egemenliğini 
güvence altına almak için büyük bir çaba sarf etti - çeşitli anlaşmalara ve yardım paketlerine maddeler yazarak 
genellikle politik olarak ülkeye itilen bir başarı. Avrupa ülkelerinin çoğunda -Fransa, Amerikan kültür emperyalizmi-
nin bu özel biçimine karşı direnişiyle öne çıkıyor- ulusal film endüstrileri, savaştan sonra bu tür bağlayı-cı 
anlaşmalarla savunmaya geçmeye zorlandı. ABD'nin 'kültürel korumacı' politikaları baltalamaya yönelik bu siste-
matik girişimi, artık DTÖ'de ve onun (örneğin başarısız MAI projesi gibi) yerel yasaların yerine uluslararası yasaların 
yerine geçme çabalarında kutsal kabul edilen daha genel ve giderek daha küresel bir şirket stratejisinin yalnızca bir 
parçasıdır. (Örneğin Amerikan şirketleri, fikri mülkiyet telif hakları, patentler vb.)

Burada kültür kesinlikle ekonomik hale geldi ve bu özel ekonomi açıkça politik bir gündem belirleyerek politikayı 
dikte ediyor. Hammaddeler ve diğer kaynaklar -diyelim ki petrol ve elmaslar- için verilen mücadeleler, elbette, dünya-
da hâlâ sürüyor: Emperyalizmin bu "modernist" biçimlerine, daha da eski, daha saf siyasi, diplomatik veya askeri 
çabalarla birlikte denilmeye cesaret edilebilir. Dirençli hükümetlerin yerine dost (yani boyun eğen) hükümetleri 
ikame etmek mi? Ancak bugün, NAFTA, GATT, MAI ve DTÖ projeleri üzerinden çalışarak, emperyalizmin -hatta 
kültürel emperyalizmin- daha belirgin bir şekilde postmodern biçimi, tanımlamış olduğum biçimdir; en azından bu 
mm
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formlar, bu farklılaşmanın, ekonomik dünyanın çeşitli ve farklı düzeyleri arasındaki izdihamın  bir ders kitabı örneğini 
sunduğu için değil!

Küreselleşmenin ekonomik boyutunun kısaca gözden geçirmemiz gereken başka yönleri de var. Ulusötesi şirketler - 
1970'lerde basitçe "çok uluslu şirketler" - yeni kapitalist gelişmenin ilk işareti ve belirtisiydi ve yeni bir tür ikili iktidar 
olasılığına, bu ulusüstü devlerin ulusal hükümetler üzerindeki üstünlüğüne ilişkin siyasi korkuları artırdı. Bu tür 
korkuların ve fantezilerin paranoyak yanı, özellikle ABD hükümet personeli açısından, iki sektör arasındaki döner 
kapı göz önüne alındığında, devletlerin bu ticari faaliyetlerde suç ortaklığıyla yatıştırılabilir. (İronik olarak, serbest 
piyasa retorikçileri, ulusal sanayiye hükümet müdahalesinin Japon modelini her zaman kınadılar. ) Yeni küresel 
kurumsal yapıların daha endişe verici özelliği, faaliyetlerini denizaşırı ülkelerdeki daha ucuz yerlere devrederek ulusal 
işgücü piyasalarını mahvetme kapasiteleridir. İşçi hareketinin buna yanıt verecek karşılaştırılabilir bir küreselleşmesi 
henüz olmadı; Gastarbeiter hareketi belki sosyal ve kültürel bir hareketliliği temsil ediyor, ama henüz siyasi değil.

Finans sermaye piyasalarının devasa genişlemesi, yeni ekonomik ortamın göz alıcı bir özelliği olmuştur - bir kez daha, 
yeni teknolojilerin açtığı eşzamanlılıklarla bağlantılı olma olasılığı. Burada artık emek hareketleriyle ya da endüstriyel 
kapasiteyle değil, sermayenin kendisiyle ilgileniyoruz. Yabancı para birimleri üzerinde son yıllarda görülen yıkıcı 
spekülasyonlar, daha vahim bir gelişmeye, yani Birinci Dünya çekirdeği dışındaki ulus-devletlerin krediler, destekler 
ve yatırımlar şeklinde yabancı sermayeye mutlak bağımlılığına işaret ediyor. (Birinci Dünya ülkeleri bile 
savunmasızdır: Mitterand rejiminin ilk yıllarında Fransa'nın daha solcu politikaları nedeniyle aldığı darbeye tanık 
olun.) Ve birçok ülkenin tarımda kendi kendine yeterliliğini aşındıran süreçler, ABD gıda maddelerinde ithâlâta 
bağımlılığa yol açan, Adam Smith'te olduğu gibi, üretkenliğin artmasını oluşturan, dünya çapında yeni bir işbölümü 
olarak tanımlanabilir, yeni küresel finans piyasalarına bağımlılık için aynı şey söylenemez. Son beş yıldaki mali krizler 
dalgası ve Malezya Başbakanı Mahathir gibi siyasi liderlerin ve George Soros gibi ekonomik şahsiyetlerin kamuoyuna 
açıklamaları, yeni dünya ekonomik düzeninin bu yıkıcı yönüne net bir görünürlük kazandırdı. Bu, anlık sermaye 
transferleri, tüm bölgeleri yoksullaştırmakla tehdit edebilir ve yıllarca ulusal emeğin birikmiş değerini bir gecede 
tüketebilir. aynı şey yeni küresel finans piyasalarına bağımlılık için söylenemez. Bu, anlık sermaye transferleri, tüm 
bölgeleri yoksullaştırmakla tehdit edebilir ve yıllarca ulusal emeğin birikmiş değerini bir gecede tüketebilir.

Birleşik Devletler, uluslararası sermaye transferleri üzerinde kontroller getirme stratejisine direndi - bu mali ve 
spekülatif zararın bir kısmının muhtemelen kontrol altına alınabileceği bir yöntem; ve tabii ki, uzun süredir yatırım 
fonlarını geri çekmekle tehdit ederek diğer ülkelere serbest piyasa koşulları dayatmaya yönelik neo-liberal girişimlerin 
itici gücü olarak algılanan IMF'nin kendi içinde öncü bir rol oynamıştır. Bununla birlikte, son yıllarda, finansal 
piyasaların çıkarları ile ABD'nin çıkarlarının kesinlikle aynı olduğu artık o kadar net değildi: Bu yeni küresel finans 
piyasalarının henüz - son bilim kurgunun duyarlı makinesi gibi - olabileceği endişesi var. -Kimsenin istemediği 
felaketler üreten ve en güçlü hükümetin bile kontrolünün ötesinde dönen otonom mekanizmalara dönüşmek gibi.

Geri döndürülemezlik başından beri hikâyenin bir özelliği olmuştur. İlk önce teknolojik düzeyde tartışıldı (daha basit 
yaşama veya mikro çip öncesi üretime dönüş yok), aynı zamanda emperyalist tahakküm açısından siyasi alanda da 
karşılaştık - burada dünya tarihinin iniş çıkışları hiçbir şeyin böyle olmadığını göstermeli. imparatorluk sonsuza 
kadarsürer. Kültürel düzeyde, küreselleşme, yapay simülakrların inşası ve sadece hayal edilen gelenek ve inançların 
imgeleri aracılığıyla yalnızca Disneyleştirilmiş biçimde yeniden canlandırılabilen yerel kültürlerin nihai yok oluşunu 
tehdit ediyor. Ancak finansal alanda, küreselleşmenin varsayılan geri döndürülemezliği üzerinde asılı görünen 
kıyamet aurası, bizi herhangi bir alternatif hayal edemememizle karşı karşıya bırakıyor.5 m 

5
Ekonomik küreselleşmenin bir başka boyutu, başlangıçta ABD'de ve diğer Birinci Dünya ülkelerinde geliştirilen, 
ancak şimdi sistematik olarak tüm dünyaya yayılan sözde 'tüketim kültürü' boyutu, bizi nihayet sosyal alana 
getiriyor. Bu terim İskoç sosyolog Leslie Sklair tarafından geç kapitalist meta üretimi tarafından yaratılan ve diğer 
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kültürlerde alternatif günlük davranış biçimlerini tüketmekle tehdit eden belirli direnç türleri ve karşılığında hedef 
alınabilecek belirli bir yaşam tarzını tanımlamak için kullanılmıştır.6  Bununla birlikte, bu fenomeni kültürel terimlerle 
değil, ekonomik olanın toplumsala geçtiği noktada incelemek bana daha faydalı görünüyor, çünkü günlük hayatın bir 
parçası olarak "tüketim kültürü" aslında toplumsal dokunun ayrılmaz bir parçasıdır ve ondan güçlükle ayrılabilir.

Ama belki de soru, "tüketim kültürü"nün toplumsalın bir parçası olup olmadığı değil, şimdiye kadar toplumsal olarak 
anladığımız her şeyin sonunu işaret edip etmediğidir. Buradaki argüman, geleneksel sosyal grupları aşındıran, bireyci-
liğin ve toplumun atomizasyonunun daha eski suçlamalarına bağlanıyor. Gesellschaft'a karşı Gemeinschaft: eski ailele-
rin ve klanların, köylerin, 'organik' biçimlerin altını oyan kişisel olmayan modern toplum. O halde argüman, tüke-
timin kendisinin bireyselleştirdiği ve atomize ettiği, mantığının sıklıkla günlük hayatın dokusu  olarak metaforize edi-
len şeyi parçaladığı olabilir. (Aslında gündelik hayat, gündelik ya da gündelik hayat, tam da bu şekilde yok edilmeye 
başladığı ana kadar teorik ve felsefi olduğu kadar sosyolojik olarak da kavramsallaştırılmaya başlanmaz.) Paranın 
kendisi—toplumsal bağları kemiren, son derece aşındırıcı unsur olarak altının tanımlandığı şeydir.

6
John Gray , küreselleşme üzerine yazdığı  False Dawn adlı  kitabında, Rusya'dan Güneydoğu Asya'ya, Japonya'dan 
Avrupa'ya, Çin'den ABD'ye bu sürecin etkilerinin izini sürüyor.7 Gray , tam olarak uygulandığında herhangi bir 
serbest piyasa sisteminin yıkıcı sonuçlarına ilişkin tahmininde Karl Polyani'yi ( Büyük Dönüşüm ) takip 
ediyor. Serbest piyasa düşüncesinin temel çelişkisini belirlemede kılavuzunu geliştiriyor: yani, gerçekten hükümetten 
bağımsız herhangi bir piyasanın yaratılması, muazzam hükümet müdahalesini ve fiili olarak, merkezi hükümet 
gücünde bir artışı içerir. Serbest piyasa doğal olarak büyümez; kararlı yasama ve diğer müdahaleci araçlarla 
gerçekleştirilmelidir. Bu, Polyani'nin on dokuzuncu yüzyılın başlarındaki dönemi için geçerliydi; ve  özellikle 
Britanya'daki Thatchercı deneye atıfta bulunarak, Gray bunun bizim için çok kesin olarak geçerli olduğunu 
gösteriyor.

Başka bir ironik diyalektik bükülme daha ekliyor: Thatcher'ın serbest piyasa deneyinin toplumsal olarak yıkıcı gücü, 
yalnızca yoksullaştırdığı kişiler arasında bir ters tepme yaratmakla kalmadı; aynı zamanda programını destekleyen ve 
seçim üssü olan Muhafazakar grupların "halk cephesini" atomize etmeyi de başardı. Gray bu tersine çevirmeden iki 
sonuç çıkarır: birincisi, gerçek  kültürel muhafazakarlığın (yani kendisininkinin) serbest piyasa politikalarının 
müdahaleciliği ile bağdaşmadığıdır; ikincisi, demokrasinin kendisi bu sonuncusuyla bağdaşmaz, çünkü insanların 
büyük çoğunluğu, demokrasinin yoksullaştırıcı ve yıkıcı sonuçlarına zorunlu olarak direnmek zorundadır -tabii ki 
onları tanıyabilirlerse ve bunu yapacak seçim araçlarına her zaman sahiplerse .
Öyleyse, küreselleşme ve ABD'deki serbest piyasa hakkındaki kutlama söylemlerinin çoğuna mükemmel bir panze-
hirdir. Gray'in bu kitaptaki temel ideolojik hedefi tam da bu retorik -diğer bir deyişle neo-liberal teoridir, çünkü onun 
bugün dünyadaki feci değişimlerin gerçek bir faili, aktif bir şekillendirici etkisi olduğunu düşünüyor. Ama ideolojinin 
gücüne ilişkin bu keskin duygu, bence en iyi, fikirlerin önceliğinin idealist bir olumlaması olarak değil, daha çok 
söylemsel mücadelenin dinamikleri (ya da başka bir jargonla, dünyanın materyalizminin) dinamiklerinde bir ders 
olarak görülebilir.8

Gray'in serbest piyasa küreselleşmesine güç verdiğini düşündüğü neo-liberal ideolojinin özellikle bir Amerikan feno-
meni olduğunu burada vurgulamalıyız. (Thatcher bunu uygulamaya koymuş olabilir, ancak gördüğümüz gibi, süreçte 
kendini ve belki de İngiliz serbest piyasa neo-liberalizmini yok etti.) Gray'in anlatmak istediği, ABD doktrininin 
Amerikan "evrenselciliği" tarafından desteklendiğidir. 'Batı uygarlığı' başlığı - dünyanın başka hiçbir yerinde paylaşıl-
mıyor. 'Avrupamerkezcilik' suçlamasının hâlâ  popüler olduğu bir zamanda, bize kıta Avrupası geleneklerinin bu tür 
mutlak serbest piyasa değerlerine her zaman misafirperver olmadığını, daha ziyade 'sosyal piyasa' dediği şeye 
yöneldiğini hatırlatır. Başka bir deyişle, Refah Devleti ve sosyal demokrasi Japonya ve Çin, Güneydoğu Asya ve 
Rusya'nın kültürlerine uzaktır.



DOSYA BU  

13

Bu noktada Gray, iki standart ve  bence son derece tartışmalı sosyal bilim aksiyomlarına geri dönüyor: kültürel 
geleneğin aksiyomu ve - henüz bahsedilmeyen - modernitenin kendisi. Ve burada, günümüzün küresel durumu 
üzerine etkili olan başka bir çalışmaya parantez içinde bir ara vermek faydalı olabilir. Medeniyetler Çatışması'nda, 
Samuel Huntington da -belki de tüm yanlış nedenlerle- ABD'nin evrenselcilik iddialarının ve özellikle Amerika'nın 
dünya çapındaki mevcut polis tarzı askeri müdahale politikasının (veya alışkanlığının?) ateşli bir muhalifi olarak 
ortaya çıkıyor. Kısmen bunun nedeni, onun yeni bir tür izolasyoncu olması; kısmen, evrensel Batılı değerler olarak 
düşünebileceğimiz, her yerde geçerli olan değerlerin -seçim demokrasisi, hukukun üstünlüğü, insan hakları- aslında 
ebedi bir insan doğasında köklenmediğine, daha ziyade kültürel olarak olduğuna inandığı içindir. Burada özgül olan, 
ötekiler arasında belirli bir değerler kümesinin -Amerikan değerlerinin- ifadesi halini almaktadır.

Huntington'ın oldukça Toynbee-benzeri vizyonu şu anda var olan sekiz dünya kültürünü varsayar: Batı'nınki, 
elbette; Rus Ortodoks Hıristiyanlığının kültürü; İslam'ın, Hinduizmin, Japonya'nınkiler—bu adalarla sınırlı, ama çok 
farklı; ve Çin ya da Konfüçyüs geleneği; son olarak, kavramsal bir mahcubiyetle, farazi bir Afrika kültürüyle birlikte, 
Latin Amerika'da ortaya çıktığını görmeyi bekleyebileceğimiz bazı karakteristik sentezler ya da diğerleriyle 
birlikte. Huntington'un buradaki yöntemi, antropolojik teorinin ilk günlerini anımsatır: sosyal fenomenler -yapılar, 
davranış ve benzerleri- "kültürel gelenekler" olarak karakterize edilir ve bunlar da belirli bir dindeki kökenleri 
tarafından "açıklanır" - bu ikincisi, şu şekildedir: daha fazla tarihsel ya da sosyolojik açıklamaya ihtiyaç duymayan bir 
harekettir. Seküler toplumların yarattığı kavramsal utancın Huntington'ı duraklatacağı düşünülebilir. Hiç de değil: 
çünkü görünüşe göre 'değerler' denen bir şey sekülerleşme sürecinden kurtuluyor ve Rusların neden hâlâ Çinlilerden 
ve her ikisinin de günümüz Kuzey Amerikalılarından veya Avrupalılarından farklı olduğunu açıklıyor. (Sonuncular 
burada, "değerleri"ne elbette Hıristiyan olarak adlandırılan "Batı uygarlığı" adı altında bir araya toplanmıştır - 
Ortodoks Hıristiyanlıktan keskin bir şekilde ayrılan, ama aynı zamanda kalıntı Akdeniz Katolikliğinden potansiyel 
olarak ayırt edilebilen bazı varsayılan Batı Hıristiyanlığı anlamında. Huntington'un 'Latin-Amerikan' markasında 
gerçekleşmesi bekleniyor.)

Huntington, Max Weber'in Protestan çalışma etiği tezinin, kapitalizmi belirli bir dini-kültürel gelenekle özdeşleştiri-
yor göründüğünü belirtiyor; bununla birlikte, bunun dışında, "kapitalizm" kelimesi pek görülmez. Gerçekten de, 
küreselleşme sürecine ilişkin bu görünüşte düşmanca dünya araştırmasının en şaşırtıcı özelliklerinden biri, herhangi 
bir ciddi ekonominin tamamen yokluğudur. Bu, Marx'tan bu yana tarihyazımının özgünlüğünü oluşturan ekonomi-
mm
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nin benzersiz dinamiklerine dair en ufak bir ipucu olmaksızın, tüm diplomatik ve askeri çatışmalardan oluşan en 
kurak ve uzmanlaşmış türden gerçekten siyaset bilimidir. Ne de olsa Gray'in çalışmasında, çeşitli kültürel gelenekler 
üzerindeki ısrar, bunların üretebilecekleri veya barındırabilecekleri çeşitli kapitalizm türlerinin betimlenmesi açısın-
dan dikkate değerdi; burada kültürlerin çoğulluğu basitçe "Batı" veya "Hıristiyan" kültürünün uğraşmak zorunda 
kalacağı ademi merkeziyetçi, diplomatik ve askeri ormanı temsil eder. Yine de nihayetinde, herhangi bir küreselleşme 
tartışması, şu ya da bu şekilde, kapitalizmin kendisinin gerçekliğiyle kesinlikle uzlaşmak zorundadır.

Huntington ve din savaşları üzerine parantezimizi kapatarak, kültürler ve kültürel geleneklerden de bahseden Gray'e 
dönelim, ama burada daha çok onların farklı modernite biçimlerini ortaya koyma kapasiteleri açısından. Gray, 
"Dünya ekonomisinin büyümesi" diye yazıyor.Bu hem Smith'in hem de Marx'ın olması gerektiğini düşündüğü gibi 
evrensel bir uygarlığı başlatmaz. Bunun yerine, ideal serbest piyasadan ve birbirinden uzaklaşarak yerli kapitalizm 
türlerinin büyümesine izin verir. Batılı ülkeleri taklit ederek değil, kendi kültürel geleneklerini yenileyerek 
moderniteye ulaşan rejimler yaratır. Pek çok modernite ve modern olamamanın pek çok yolu var.

Anlamlı bir şekilde, tüm bu sözde 'moderniteler' - Gray'in Çin diasporası içinde izini sürdüğü akrabalık kapitalizmi, 
Japonya'daki samuray kapitalizmi, Kore'deki chaebol, Avrupa'daki 'sosyal pazar' ve hatta Rusya'nın mevcut mafya 
tarzı anarko-kapitalizmi. — hepsi, ister klan, ister genişletilmiş ağ, isterse daha geleneksel anlamda olsun, aile düzeni-
ne dayanan belirli ve önceden var olan sosyal örgütlenme biçimlerini varsayar. Bu bağlamda, Gray'in küresel serbest 
piyasaya direnişe ilişkin açıklaması, sözcüğü tekrar tekrar kullanmasına rağmen, nihayetinde kültürel değil, doğası 
gereği toplumsaldır: çeşitli "kültürler", önemli bir biçimde, farklı toplumsal türlerden yararlanabilmeleri ile karakterize 
edilir. Kaynaklar—kolektifler, topluluklar, aile ilişkileri—serbest piyasanın getirdiklerine karşı.

Gray'de, en korkunç distopya Amerika Birleşik Devletleri'nde yatar: şiddetli sosyal kutuplaşma ve yoksullaşma, orta 
sınıfların yok edilmesi, herhangi bir sosyal güvenlik ağı olmaksızın geniş çaplı yapısal işsizlik, dünyanın en yüksek 
hapsedilme oranlarından biri, harap şehirler, harap şehirler, dağılan aileler - mutlak bir serbest piyasaya doğru çekilen 
herhangi bir toplumun beklentileri bunlardır. Huntington'dan farklı olarak Gray, Amerikan toplumsal gerçekliklerini 
sınıflandırmak için farklı bir kültürel gelenek aramak zorunda değildir: bunlar daha çok toplumsalın atomizasyonun-
dan ve yıkımından kaynaklanır ve Amerika Birleşik Devletleri'ni dünyanın geri kalanı için korkunç bir nesne dersi 
olarak bırakır.

'Birçok modernite var': Gray, gördüğümüz gibi, 'moderniteyi kendi kültürel geleneklerini yenileyerek elde eden 
rejimleri' kutluyor. Modernite bu kelimeyi tam olarak nasıl anlamalı? Ve bugün, birçok kişinin "postmodernite" dediği 
şeyin ortasında ve Soğuk Savaş'ın sona ermesinden ve "modernleşme"nin hem Batılı hem de Komünist versiyonları-
nın gözden düşmesinden sonra, bugünkü olağanüstü servetin nedeni budur. Yerel kalkınmada ağır sanayinin ve ihra-
catın rolü hakkında acaba ne düşünmektedir?

Tüm dünyada kesinlikle modernitenin -ya da belki daha iyisi modernleşmenin- söz dağarcığının yeniden canlanması 
olmuştur. Modern teknoloji anlamına mı geliyor? Bu durumda, dünyadaki hemen hemen her ülke kesinlikle uzun 
zaman önce modernize edilmiştir ve arabaları, telefonları, uçakları, fabrikaları, hatta bilgisayarları ve yerel borsaları 
vardır. Yeterince modern olmamak -burada tam anlamıyla modern-öncesi olmaktan ziyade genel olarak geriliği ima 
etmek- sadece bunlardan yeterince sahip olmamak anlamına mı gelir? Ya da onları verimli bir şekilde 
çalıştıramamak? Yoksa modern olmak, bir anayasaya ve yasalara sahip olmak mı, yoksa Hollywood filmlerindeki gibi 
yaşamak mı?

Burada çok fazla durmadan, 'modernite'nin bu bağlamda şüpheli bir kelime olduğu fikrini tehlikeye atacağım, tam 
olarak sosyalizmin gözden düşmesinden sonra herhangi bir büyük kolektif toplumsal umudun veya telos'un 
yokluğunu örtmek için kullanılıyor. Çünkü kapitalizmin kendisinin hiçbir sosyal amacı yoktur. 'Kapitalizm' yerine 
'modernite' kelimesini savurmak, politikacıların, hükümetlerin ve siyaset bilimcilerin öyleymiş gibi davranmalarına ve 
böylece bu korkunç yokluğun üzerini örtmelerine olanak tanır. Gray'in bu kelimeyi pek çok stratejik anda kullanmaya 
zorlanması düşüncesindeki temel bir sınırlamaya işaret ediyor.

mm
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Gray'in gelecek için kendi programı, eski kolektif projelere herhangi bir dönüşü kesinlikle küçümser: Mevcut anlam-
da küreselleşme geri döndürülemez, diye tekrar tekrar tekrar ediyor. Komünizm kötüydü (ayna görüntüsü gibi, ser-
best piyasa ütopyası). Sosyal demokrasinin bugün yaşayamayacağı ilan ediliyor: sosyal demokrat rejim 'kapalı bir 
ekonomiyi varsayıyordu. . . Temel politikalarının çoğu, 'sermayenin göç etme özgürlüğü tarafından çalışamaz hale ge-
tirilecekleri' açık ekonomilerde sürdürülemez. Bunun yerine, ülkeler kendi 'kültürel geleneklerine' sadık kalarak ser-
best piyasanın zorluklarını hafifletmeye çalışmak zorunda kalacaklar: ve küresel düzenleme şemaları bir şekilde tasar-
lanmalıdır. Yaklaşımın tamamı büyük ölçüde söylemsel mücadeleye, yani neo-liberal ideolojinin hegemonik gücünü 
kırmaya bağlıdır. Gray'in, görünüşe göre yalnızca büyük bir ekonomik krizin paramparça edebileceği ABD'deki yan-
lış bilincin etkisi hakkında kayda değer şeyler söyleyecek (birinin geleceğine ikna oldu). Küresel olsun ya da olmasın, 
piyasalar kendi kendilerini düzenleyemezler; yine de 'Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarında köklü bir 
değişiklik olmaksızın, küresel piyasaların reformuna yönelik tüm teklifler ölü doğacaktır'. Bu kasvetli ama gerçekçi bir 
resimdir.

Sebeplere gelince: Gray, hem küresel serbest piyasanın önkoşullarını hem de geri döndürülemezliğini ideolojiye de-
ğil, teknolojiye bağlar; ve bununla başlangıç noktamıza geri dönüyoruz. Ona göre, 'Çok uluslu bir şirketin rakipleri 
karşısında elde ettiği belirleyici avantaj, nihayet yeni teknolojiler üretme ve bunları etkin ve karlı bir şekilde dağıtma 
kapasitesinden gelir'. Bu arada, 'düşen ücretlerin ve artan işsizliğin temel nedeni yeni teknolojinin dünya çapında 
yayılmasıdır'. Teknoloji, sosyal ve ekonomik politikayı belirler - 'Yeni teknolojiler, geleneksel türden tam istihdam po-
litikalarını uygulanamaz hale getirir'. Ve son olarak: 'Gerçekten küresel bir ekonomi, serbest piyasaların yayılmasıyla 
değil, yeni teknolojilerin dünya çapında yayılmasıyla yaratılıyor'; '[küreselleşmenin] bu sürecinin ana motoru, yeni, 
mesafeyi ortadan kaldıran bilgi teknolojilerinin hızlı yayılmasıdır'. Gray'in çoklu 'kültürel gelenekler' için umutlarıyla 
hafifletilen ve Amerikan neo-liberalizmine karşı muhalefetiyle politize edilen teknolojik determinizmi, sonunda diğer 
pek çok küreselleşme teorisyenininki kadar muğlak bir teori sunarken, dünyaya umut ve endişe yayar. 'Gerçekçi' bir 
duruş benimserken, eşit ölçü kullanılmalıdır.

7
Şimdi, az önce üzerinde çalıştığımız analiz sisteminin – teknolojik, politik, kültürel, ekonomik ve toplumsalın farklı 
düzeylerini (çoğunlukla bu sırayla) çözüp çözmediğini görmek istiyorum; ve süreç içinde aralarındaki bağlantıları 
ortaya çıkarmak, aynı zamanda, ifade ettiğimiz gibi, küreselleşmeye bir miktar direnç sunabilecek bir politikanın 
şeklini belirlemede de yardımcı olmayabilir. Siyasi stratejilere aynı şekilde yaklaşmak, küreselleşmenin hangi 
yönlerini tecrit edip hedef aldıklarını ve hangilerini ihmal ettiklerini bize söyleyebilir.

Teknolojik seviye, gördüğümüz gibi, Luddite siyasetini çağrıştırabilir - yeni makinelerin kırılması, yeni bir teknolojik 
çağın başlangıcını durdurma, hatta belki tersine çevirme girişimi. Luddizm, tarihsel olarak kötü bir şekilde karikatü-
rize edilmiştir ve hiç de sanıldığı kadar düşüncesiz ve 'kendiliğinden' bir program değildir.9 Bununla birlikte, böyle bir 
stratejiyi çağrıştırmanın gerçek değeri, neden olduğu şüpheciliktir - teknolojik geri döndürülemezlik konusundaki en 
derin inançlarımızı uyandırmak ya da başka bir deyişle, bizim için onun çoğalmasının tamamen sistemik mantığını 
yansıtmak, sürekli olarak ulusal stratejiden kaçmak. kontroller (birçok hükümetin teknolojik yeniliği koruma ve 
biriktirme girişimlerinin başarısızlığına tanık olun). Ekolojik eleştiri de burada yerini bulabilir (her ne kadar 
endüstriyel kötüye kullanımı kontrol etme iradesinin teknolojik yeniliğe bir teşvik sunabileceği öne sürülmüş olsa 
da); Tobin'in ulusal sınırlar ötesindeki sermaye kaçışını ve yatırımı kontrol etme planı gibi çeşitli teklifler olabilir.

Ancak açıkça görülüyor ki, teknolojik yeniliğin yalnızca geri döndürülemez olabileceğine dair derin inancımız (doğru 
ya da yanlış), bu, herhangi bir teknolojik kontrol politikasının önündeki en büyük engeldir. O halde bu, politik düzey-
de "bağlantıyı koparmak" için bir tür alegori olarak durabilir: çünkü bilgisayarların -ya da arabaların ya da uçakların- 
olmadığı bir topluluk tasavvur etmeye çalışmak, küreselden ayrılmanın yaşanabilirliğini tahayyül etmeye çalışmak-
tır.10

Burada, önceden var olan bir küresel sistemden ayrılma anlayışıyla zaten politik olana kayıyoruz. Bu, milliyetçi bir 
siyasetin başını kaldırabileceği noktadır.11 Partha Chatterjee'nin konuyla ilgili argümanını yerleşik ve ikna edici olarak
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kabul ediyorum - ya da başka bir deyişle, değiştirilmemiş bir milliyetçi siyaset onaylanacaksa, çürütmeyi talep 
ediyorum.12 Chatterjee, milliyetçi projenin bir modernleşme siyasetinden ayrılamaz olduğunu ve doğası gereği 
modernleşmenin tüm programatik tutarsızlıklarını içerdiğini gösterir. Milliyetçi bir dürtünün her zaman milliyetçiliği 
aşan daha büyük bir politikanın parçası olması gerektiğini savunuyor; Aksi takdirde, resmi hedefi olan ulusal 
bağımsızlığa ulaşılması onu içeriksiz bırakır. (Bu, daha büyük herhangi bir siyasetin milliyetçi bir dürtü  olmadan da 
yapabileceğini söylemek zorunda değildir.13 Gerçekten de, ulusal kurtuluş hedefinin gerçekleşmesinde kendi 
başarısızlığını ortaya koyduğu açık görünüyor: Herhangi bir sayıda ülke, eski sömürgeci efendilerinden bağımsız hale 
geldi, ancak hemen kapitalist küreselleşmenin güç alanına düştü, para piyasalarının egemenliğine ve denizaşırı 
yatırımlara. Halihazırda bu yörüngenin dışında gibi görünen iki ülke, Yugoslavya ve Irak, tamamen milliyetçi bir 
yolun uygulanabilirliğine fazla güven vermiyor: her biri çok farklı bir şekilde Chatterjee'nin teşhisini doğruluyor gibi 
görünüyor. Miloševiç'in direnişi herhangi bir şekilde sosyalizmin savunmasıyla bağlantılıysa, bunu duymadık;  Sad-
dam'ın son dakikada İslam'ı çağrıştırmasını pek kimse inandırıcı bulmayabilir.mm

Burada milliyetçilik ile ABD-karşıtı emperyalizm-Gaulizm, belki de14 - eğer şu ya da bu "etnik çatışma"da 
yozlaşmayacaksa, bugün kendine saygısı olan herhangi bir milliyetçiliğin parçası olmalıdır. İkincisi sınır savaşla-
rıdır; ABD emperyalizmine direniş, tek başına sisteme veya küreselleşmenin kendisine muhalefeti oluşturur. Bununla 
birlikte, bu tür bir küresel direnişi sürdürmek için sosyo-ekonomik açıdan en iyi donatılmış bölgeler -Japonya veya 
Avrupa Birliği- ABD'nin küresel serbest piyasa projesine derinden dahil olmuş durumda ve her zamanki "karmaşık 
duygulara" sahipler, çıkarları, büyük ölçüde tarifeler, koruma, patentler ve diğer ticaret konularına ilişkin anlaş-
mazlıklar yoluyla gerçekleşir.

Son olarak, ulus-devletin bugün siyasi mücadele için tek somut zemin ve çerçeve olarak kaldığını da eklemek 
gerekir. Son zamanlardaki Dünya Bankası karşıtı ve DTÖ karşıtı gösteriler, ABD içinde küreselleşmeye karşı direniş 
siyaseti için umut verici yeni bir çıkışa işaret ediyor gibi görünüyor. Yine de, diğer ülkelerde bu tür mücadelelerin, 
yukarıda uyandırdığım 'milliyetçi' -yani Gaullist- ruhtan başka bir biçimde nasıl geliştirilebileceğini görmek zor: 
örneğin, küresel işçi haklarına karşı işçi koruma yasaları için savaşırken. serbest piyasa baskısı; ulusal kültürel 
"koruyucu" politikaların direnişinde ya da patent yasasının savunulmasında, yerel kültürü ve ilaç endüstrilerini, sosyal 
güvenlik ağı ve sosyalleştirilmiş tıbbi sistemlerin hâlâ  yürürlükte olmasıyla birlikte ortadan kaldıracak bir Amerikan 
"evrenselciliğine" karşı. 

Bu arada, ABD ulusal kendini koruma dilini benimsediği ve bunu çocuk işçiliği ve çevreyle ilgili Amerikan yasalarının 
'uluslararası' müdahaleye karşı savunması anlamında kullandığı için, bu önemli mücadele alanı zekice bir siyasi karşı 
hamleyle karşı karşıya. Bu, neo-liberalizme karşı ulusal bir direnişi Amerika'nın "insan hakları" evrenselciliğinin bir 
savunmasına dönüştürür ve böylece bu özel mücadelenin anti-emperyalist içeriğini boşaltır. Başka bir bükülmede, bu 
egemenlik mücadeleleri Irak tarzı direnişle birleştirilebilir - yani, atom silahları üretme hakkı mücadelesi olarak 
yorumlanabilir (bu, ABD'nin "evrenselciliğinin" başka bir kolunun şimdi "büyük güçler" ile sınırladığı). Tüm bu 
durumlarda, tikelin iddiaları ile evrenselin iddiaları arasındaki tutarsız mücadeleyi görüyoruz - Chatterjee'nin 
milliyetçi konumun temel çelişkisini tanımlamasını doğruluyor: bir tikelliği evrenselleştirme girişimi. Bu eleştirinin 
evrenselciliğin onaylanmasını gerektirmediği anlaşılmalıdır, çünkü ikincisinde ABD'nin aslında kendi özel ulusal 
çıkarlarını savunduğunu gördük. Evrensel ve tikel arasındaki karşıtlık, daha çok, küresel bir sistem içindeki ulus-
devletlerin mevcut tarihsel durumu içinde bir çelişki olarak gömülüdür. Ve belki de, küreselleşmeye karşı 
mücadelenin kısmen ulusal zeminde verilmesine rağmen, daha derin, felsefi nedeni budur.

Öyleyse, şu ya da bu şekilde 'yaşam tarzımızın' savunmasını içeren kültürel düzeydeki siyasi direniş nedir? Bu güçlü 
bir olumsuz program olabilir: kültürel emperyalizmin tüm görünür ve görünmez biçimlerinin eklemlenmesini ve ön 
plana çıkarılmasını sağlar; düşmanın tespit edilmesini, yıkıcı güçlerin görülmesini sağlar. Ulusal edebiyatın 
uluslararası ya da Amerikan en çok satanlar tarafından yer değiştirmesinde, Hollywood'un ağırlığı altında bir ulusal 
film endüstrisinin çöküşünde, ABD'den ithal edilen ulusal televizyonun sular altında kalmasında, fast-food devleri 
hareket ederken yerel kafe ve restoranların kapanmasında. içinde, küreselleşmenin günlük yaşam üzerindeki daha 
derin ve somut olmayan etkileri ilk ve en çarpıcı biçimde görülebilir.
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Ancak sorun şu ki, bu şekilde tehdit edilen "gündelik hayat"ın kendisini temsil etmek çok daha zordur: böylece onun 
ayrıştırılması görünür ve elle tutulur hale getirilebilirken, savunulan şeyin pozitif özü kendisini antropolojik tiklere ve 
tuhaflıklara indirgeme eğilimindedir. birçoğu şu ya da bu dini geleneğe indirgenebilir (ve burada sorgulamak 
istediğim 'gelenek' kavramının ta kendisidir). Bu bizi Huntingtoncu bir dünya politikasına benzer bir şeye 
döndürür; şu şartla ki, küreselleşmeye ve Batılılaşmaya (İranlılar buna 'Batılılaşma' diyorlar) bir direnişin enerjisini 
gösteriyor gibi görünen tek 'din' veya 'dini gelenek' -tahmin edilebilir bir şekilde- İslam'dır. Uluslararası komünist 
hareketin ortadan kaybolmasından sonra, dünya sahnesinde öyle görünüyor ki,Bununla birlikte, bu güçlerin, İslam'ın 
ilk günlerinde yapmış olabileceği gibi, artık gerçekten evrensel bir muhalefet oluşturamayacakları da aynı derecede 
açıktır; kültür alanından ekonominin kendisine geçersek daha da netleşen bir zayıflık. Eğer gerçekte, küreselleşmenin 
yıkıcı biçimlerinin arkasındaki itici güç kapitalizm ise, o zaman Batı'ya karşı bu çeşitli direniş biçimlerini en iyi şekilde 
test edebilmek, bu özel sömürü biçimini etkisiz hale getirme veya dönüştürme kapasitelerinde olmalıdır. Tefecilik 
eleştirisi, Ali Şeriati'nin tarzında, finans kapitalizminin tam bir reddine dönüştürülmediği sürece pek yardımcı 
olmayacaktır;

Bununla birlikte, herhangi bir dini siyasi direniş biçiminin somut gücü, kendi inanç sisteminden değil, fiilen var olan 
bir topluluğa dayanmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, son olarak, herhangi bir salt ekonomik direniş 
önerisine, dikkatin ekonomikten toplumsala kayması eşlik etmelidir. Kendi içlerinde yeterli olmamakla birlikte, 
önceden var olan toplumsal uyum biçimleri, her türlü etkili ve uzun süreli siyasi mücadelenin, herhangi bir büyük 
kolektif çabanın zorunlu olarak vazgeçilmez önkoşuludur.15 Aynı zamanda, bu uyum biçimleri, mücadelenin içeriği, 
herhangi bir siyasi hareketin çıkarları, sanki kendi projelerinin programıdır. Ancak bu programı -kollektifin atomize 
ve bireyci olana karşı korunmasını- geriye dönük veya (tam anlamıyla) muhafazakar bir tip olarak düşünmek gerekli 
değildir.16 İran ve Küba'da olduğu gibi (belki oradaki nesiller arası gelişmeler şimdi onu tehdit ediyor olsa da) bu tür 
kolektif birliğin kendisi mücadelede şekillendirilebilir.

kombinasyonemek örgütlenmesi için kullanılan eski sözcük, bu nihai, toplumsal düzeyde söz konusu olan şey için 
mükemmel bir simgesel adlandırma sunar; ve işçi hareketinin tarihi her yerde aktif politik çalışmada yeni dayanışma 
biçimlerinin şekillenmesine dair sayısız örnek verir. Ne de bu tür topluluklar her zaman yeni teknolojilerin insafına 
kalmışlardır: tam tersine, elektronik bilgi alışverişi, küreselleşmeye karşı yeni siyasi direniş biçimlerinin (örneğin 
DTÖ'ye karşı gösteriler) ortaya çıkmaya başladığı her yerde merkezi olmuş gibi görünmektedir. Şimdilik, 'ütopyacı' 
kelimesini, her ne kadar çarpıtılmış veya bilinçsiz bir biçimde, gelecek kolektif bir yaşamın taleplerini ifade eden 
program ve temsilleri belirtmek için kullanabiliriz.
1Görüşlerin bir örneği için bkz. Masao Myoshi ve Fredric Jameson, editörler, The Cultures of Globalization , Durham 1998.
2İma , Samir Amin'in yararlı terimi olan la déconnexion'a yöneliktir ; bkz . Delinking , Londra 1985.
3Samuel Huntington, Medeniyetler Çatışması , New York 1998.
The Cultural Turn , London 1999'da böyle bir analize bir yaklaşım getirdim ; ve ayrıca bkz. Postmodernism, Or, The Cultural 
Logic of Late Capitalism , London 1991, Bölüm 8 .
4Sovyetler Biriği'nin "çöküşünün", sosyalizmin başarısızlığından değil, Sosyalist blok tarafından kopukluğun terk edilmesinden 
kaynaklandığına dair pek sevilmeyen bir tutumu benimsiyorum. Bakınız C. Casarino, Rebecca Karl, Xudong Zhang ve S. 
Makdisi, eds, Marksism Beyond Marxism ?, Polygraph 6/7 1993'te 'Actually Existing Marxism' Eric Hobsbawm, The Age of 
5Extremes , Londra tarafından yetkin bir şekilde onaylanmıştır. 1994.
6Bakınız Leslie Sklair, Sociology of the Global System , Baltimore 1991.
7John Gray, False Dawn , New York 1998. Unutulmamalıdır ki, onun resmi hedefi teknolojik ve kaçınılmaz olarak gördüğü 
küreselleşme değil, daha çok 'küresel serbest piyasa ütopyası' dediği şeydir. Gray, tüm ütopyaların (neo-liberalizm kadar 
komünizm kadar) kötü ve yıkıcı olduğunu düşünen Aydınlanma karşıtı bir düşünürdür; Bununla birlikte, 'iyi' bir 
küreselleşmenin nasıl görüneceğini söylemiyor.
8Bu ve Thatchercı stratejinin genel dersleri için bkz. Stuart Hall, The Hard Road to Renewal: Thatcherism and the Crisis of the 
Left, London 1988.
9Bakınız Kirkpatrick Satışı, Geleceğe Karşı İsyancılar , Reading, MA 1995.
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10Bu şekilde bağlantı koparmayı hayal etmeye çalıştığınızda, söz konusu olanın her zaman medya teknolojisi olması tesadüf 
değildir, bu da 'medya' kelimesinin sadece iletişimi değil aynı zamanda ulaşımı da ifade ettiğine dair çok eski görüşü pekiştirir.
11'Milliyetçilik' ve 'milliyetçi' sözcükleri her zaman belirsiz, yanıltıcı, hatta belki de tehlikeli olmuştur. Aklımdaki pozitif ya da 'iyi' 
milliyetçilik, Henri Lefebvre'in 'büyük kolektif proje' dediği şeyi içeriyor ve bir ulus inşa etme girişimi biçimini alıyor. İktidara 
gelen milliyetçilikler bu nedenle esas olarak 'kötü' olanlardır. Belki de Samir Amin'in devlet ile ulus arasındaki, devlet iktidarının 
ele geçirilmesi ile ulusun inşası arasındaki ayrımı burada alakalıdır ( Delinking)., P. 10). Devlet iktidarı, bu nedenle, 'ulusal 
burjuva hegemonyasının' 'kötü' amacı iken, ulusun inşası sonunda halkı tam da böyle bir 'büyük kolektif proje' içinde seferber 
etmelidir. Bu arada, milliyetçiliği komünalizm gibi fenomenlerle karıştırmanın yanıltıcı olduğuna inanıyorum; bu, bana daha çok 
(örneğin) bir tür Hindu kimlik politikası gibi geliyor, gerçi geniş ve gerçekten de "ulusal" bir ölçekte.
12Partha Chatterjee, Milliyetçi Düşünce ve Sömürge Dünyası , Londra 1986.
13Küba ve Çin, somut bir milliyetçiliğin sosyalist bir projeyle tamamlanabilmesinin en zengin karşı örnekleri olabilir.
14Bu tam olarak onun yaklaşımı değil, ama yine de Régis Debray'in harika kışkırtıcı ve sempatik A Demain de Gaulle , Paris 
1990'ına bakın.
15Eric Wolf'un klasik 20. Yüzyıl Köylü Savaşları , London 1971, bu konuda hâlâ öğreticidir.
16Sol bir perspektiften topluluğun veya kolektivitenin nihai değerini çağrıştıran herkes üç sorunla karşı karşıya kalmalıdır: 1) bu 
konumu komüniterizmden radikal olarak nasıl ayırt edebiliriz;  2) kolektif projenin faşizm veya nazizmden nasıl ayırt 
edileceği; 3) toplumsal ve ekonomik düzey arasında nasıl bir ilişki kurulacağı - yani, bu sistem içinde toplumsal çözümlerin 
yaşayamayacağını göstermek için kapitalizmin Marksist analizinin nasıl kullanılacağı. Kolektif kimliklere gelince, bireysel kişisel 
kimliğin çoklu özne konumlarının merkezi olmayan bir yeri olarak maskesinin düşürüldüğü tarihsel bir anda, kollektif düzeyde 
benzer bir şeyin kavramsallaştırılmasını istemek elbette çok fazla değildir.

Editörün notu: Bu yazı New Left Review'ün Temmuz-Ağustos 2000 tarihli 4. sayısından alınarak dilimize çevrilmiştir.
https://newleftreview.org/issues/ii4/articles/fredric-jameson-globalization-and-political-strategy



89 karakışına hazırlanıyordu Dünya, onca yıllar süren 
soğuk savaşın iç sızlatan birikimi yaklaşırken bir yan-
dan yakacak kömür bulamayan halk kömür ocaklarının 
kapanmasına içerlememekteydi. Önce utanç duvarı 
(Schandmauer) kara kışa aldırmaksızın 9 Kasım 1989’-
da yıkıldı.1Tüm dünya televizyonları büyük bir sevinçle 
verdi duvarın yıkılışını, sanki sadece almanlar için değil 
tüm dünya için sınırlar ortadan kalkmıştı. Ülkemizde 
madencinin adımları ise ülkenin tonton dedesinin kol-
tuğunu sallıyordu.2 
90’lı yılların hazan mevsimiydi, baba Bush 11 Eylül’de3  
ekranlar karşısına çıkıp geçmişin tüm çirkinliklerinin, 
insanlık için ortadan kalktığını ilan ediyordu. Pembe 
bir gelecek sunarak ABD'nin egemen fakat tek güç ol-
madığı çok kutuplu ve çok merkezli karmaşık bir sistem 
olan YDD’yi4  Nitekim zaman içerisinde Yugoslavya, 
Irak, Çeçenistan, Ukrayna, Gürcistan, Afganistan, 
Suriye, Filistin, Libya, vb. birçok sahada gelişen çatış-
malar durumun hiç o kadar barışçıl ve tüm dünya için 
refah ve huzur getirici olmadığını göstermiştir.
Bugün gelinen konjüktüre bakıldığında tüm açlık, sefa-
let ve fakirlik gibi olguların gelişmekte olan ya da az ge-
ii

lişmiş ülkelerde olduğu görülmektedir. Ancak benzer 
durumlar daha az da olsa gelişmiş ülkelerde görülmek-
tedir. Kapital sistemin her krizi salt onun dışında kapi-
talist sistemi ihraç ettiği ülkelere değil kendi içine de si-
rayet ettiği görülmektedir. 
2000’li yıllarla birlikte parlatılan uzay/ bilişim/ bilgi/ 
teknoloji çağı propagandası günümüzde maalesef ki 
hem halklardaki hem de ekosistem memnuniyetsizliği 
tarafından yerle bir olması çok zaman olmamıştır. Hal 
böyle olunca küresel oyuncular genişleyecek bir coğraf-
ya arayışını sürdürmekte ancak sömürecek bir alan bu-
lamadıkları gibi kendi toplumunda yükselen tepkilere 
göğüs geremeyecek noktalara kadar dönüşmekte ve sis-
tem içindeki bu enerji birikimi kaotik yapısı dâhilinde 
realist bir patlamanın olması beklenmektedir. Ancak af-
yonla uyutulmuş misali halklar sistem içerisindeki me-
kanikleşme ile birlikte entegre edilen tüketim çılgınlık-
larıyla beraber toplumsal içerisinde yok olmaktadırlar. 
Hal böyle olunca modern kölelikler ortaya çıkmaktadır.
Oysa ki hem ABD hem de AB’nin dünya hedefleri içe-
risinde küreselleşme ile birlikte tüm dünyada kültürel 
kaynaşma yaşanacak herkes her şeyle iletişim ve temas 
mm
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halinde olacaktı. Hatta bu çeşitlilik kaynaşması AB en-
tegrasyonunda kültürlerin kaynaşması, dayanışması gi-
bi füturlu laflarla propaganda edilmiştir. Gerçekte ise 
bugün tüketim olarak alınan her üründe menşei ve ana 
firmanın asıl yeri çelişki tüm açıklığıyla kralın çıplak ol-
duğunu nitelemektedir. KRAL ÇIPLAK! 
Ana firma küresel sermayelerinin bir oyuncusu, 
üreticisi ise hammaddenin, insan emeğinin ve insan 
kültürünün en ucuz olduğu lokasyonlar olan ülkelerdir. 
Buradaki fark küreselleşmenin kültür emperyalizmiyle 
insanlığı getirdiği boyutun resmidir. Nitekim mekanik-
leşen insanlık ordusunun ürettiği ürünler gelişmiş 
firmaların damgalarıyla Çin vb. ülkelerde seri şekilde 
üretilmekte, yoksulluk ve sefaleti o ülkenin halkına 
bırakılmaktadır. Nitekim aynı resim bugün Polonya’da, 
balkanlarda görülmektedir. Salt bu durum sanayileşme 
ve kentleşmede değil kültürel yapıda da gözlemlenmek-
tedir. Bunun haricinde merkezi gelişmiş ülkelerde ise
ülkelerde ise fabrikaların Çin, Polonya gibi ülkelere ta-
şınması gelişmiş ülkelerdeki işsizlik rakamlarını da yu-
karıya ivmelendirerek, göçmenler üzerine faşist dalga 
anlamında kendini göstermektedir. 
Tüm resim toparladığında küreselleşme politikasıyla 
sevgi, umut ve gelecek değil kriz ihraç edilmektedir. Bu 
krizlerden beslenen küresel sermaye grupları krizin 
mmm mmm
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yükünü daha fazla işçi ve emekçilere, yoksul halklara 
daha fazla sömürmek için kullanmaktadır. Klasik kapi-
talizmde emperyal emelleri İngiltere Hindistan’a ya da 
Avrupa Amerika ve Afrika kıtasına yapmıştı. Post mo-
dern çağda ise Ulusaldan tekelleşerek uluslararası bo-
yuta geçen sermaye tüm dünyada insanlığa emperyaliz-
mi yaşamın tüm alanında dayatmakta ve yaşamı meka-
nikleştirmektedir. Küresel anlamda ise ücretli kölelik 
kültürü dayatılmakta ve ücretsiz köleliğe doğru yönel-
tilmekte, hem de insan yaşamı kutsaldır, hak, hukuk, 
guguk diyerek… 

1Telatar, G. (2009). Berlin Duvarı’nın Yıkılışından 11 Eylül’e: 
Amerikan Diş Politikasında Yanlış Anlaşılan Yıllar. Alternatif 
Politika, 1(3), 430-436.. 
2 Zonguldak havzasında işçi hareketleri ve 1990-31991 büyük 
madenci grevi.. Güler, M. A. (2019)
Çetin, M. (2016). Çerçeveleme Kuramı Bağlamında Kamuoyu 
Oluşturmada Spin: Birinci Körfez Savaşı. İletişim Kuram ve 
Araştırma Dergisi, (42).
4Sapancalı, F. (2001). Yeni Dünya Düzeni ve Küresel Yoksulluk. 
allıyordu pulluyordu.
5Ergil, D. (1995). Çok Kültürlülük, Türkiye ve Yeni Dünya 
Düzeni. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 50(01).. 
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amaçlamakta ve buna hizmet etmektedir. İktidarda bu-
lunan kişi ve gruplar nerdeyse hiç değişmemektedir.
Ekonomik alanda zenginler; Elon Musk, Jeff Bezos, 
Bernard Arnault, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Larry 
Ellison, Larry Page…
Şirketler; Apple, Microsoft Corp, Alphabet Inc.,  Ama-
zon, Facebook, Alibaba ve Tencent Holding…
Siyasal alanda; ABD-RUSYA-ÇİN-AB-BM-NATO-
IMF-Şangay İBÖ…
Bilgisayar yazılımı alanında Windows ve Macintosh, 
cep telefonu yazılımında Android ve IOS, işlemci üreti-
minde Intel ve AMD dünyaya hâkim durumdadır.
Sosyal medya alanında facebook, instagram, twitter ne-
redeyse tüm dünyadaki insanların ve ülkelerin her türlü 
bilgisine sahip durumdadır. Özgürlük alanı gibi görülen 
sosyal medyada tüm kural ve kararlar tamamen sahiple-
rinin çıkar ve isteklerine göre alınır ve uygulanır. İşine 
gelenleri yayınlar ve kitlelere ulaştırır, işine gelmeyen-
leri kısıtlarlar, manipüle eder, gerçekliğin boyutlarını 
kendi çıkarına değiştirerek sunar.

Emperyalizm kendi kültürünü yaşamın her alanında ol-
duğu gibi örgütsel alanda da dayatmaktadır. Her alanda 
emperyalizm seçicilik ve tercih şanslarını azaltarak sa-
dece kendi işine gelen alternatiflere yaşam hakkı tanı-
maktadır. Çok seslilik, çeşitlilik her alanda olduğu gibi 
örgütsel alanda da daraltılmıştır. Ekonomik yapı ulus-
lararası şirketler, tröstler, karteller tarafından tekelleşip 
merkezileştirildiği gibi siyasal yapıda benzer bir şekilde 
tekelleşip merkezileştirilmektedir. Birkaç emperyalist 
ülkenin karar sahibi olduğu uluslararası örgütler, bütün 
diğer ülkelerin ve dünyanın kaderini belirlemektedir. 
Kısacası dünya tekelleşme ve emperyalizm sayesinde 
küçük bir köye dönüşmüştür. Birkaç ülkedeki birkaç li-
der ve birkaç zengin bütün dünyanın kaderini belirle-
mektedir. Tekelleşme ve merkezileşme hiç olmadığı ka-
dar yoğunlaşmış durumdadır. Örneğin dünya devi bir-
çok ülkede demokrasi adına sadece 2 partili sistem 
oturtulmuş, diğerlerinin yaşamasına izin verilmemiştir. 
Bu iki partiden bazen biri, bazen diğeri iktidara gelmek-
te, aslında her ikisi de sistemin sorunsuz yürümesini 
MM 
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Bu kadar yoğun tekelleşme ve merkezileşmenin olduğu 
bir dünyada demokrasiden, insan haklarından, özgür-
lük ve eşitlikten, bahsetmek mümkün değildir. Gücü el-
lerinde bulunduranlar için her türlü sınırsız özgürlük 
vardır. Diğerleri için sınırları gücü elinde bulunduran 
muktedirler belirler. İşine geldiğinde insan haklarından 
bahsedenler, işlerine gelmediğinde en acımasız baskı, 
katliam ve işkencelerin uygulayıcısı olabilirler.
Dünyanın, ülkelerin, örgütlerin tekelleşmekten ve mer-
kezîleşmekten kurtulması gerekmektedir. Bu durum 
demokrasinin işlememesinin en önemli sebeplerinden-
dir.
Bizde de durum pek farklı değildir. Demokrasiye karşı, 
Osmanlı'dan bu güne gelen biat kültürü birçok alanda 
olduğu gibi örgütsel alanda da varlığını sürdürmekte-
dir. Örgütlerin isimleri, ideolojileri, amaçları değişse de, 
yapıları, seçim sistemleri, yönetim, katılım, karar al-ma, 
uygulama şekilleri birbirinin aynıdır. İktidar olsun, 
muhalefet olsun örgüt yöneticileri var olan durumdan 
memnundur ve değişmesini istemez. Ancak iktidar mu-
halefeti iyice sıkıştırdığında muhalefetin cılız bir sesi 
yükselir. Siyasi partilerde, sendikalarda, meslek örgütle-
rinde, odalarda, derneklerde, kurum ve kuruluşlarda 
genellikle yıllarca aynı kişi ve gruplar iktidarda olur, de-
ğişmez. %51’ i alan kişi ve grup yönetim, denetleme, di-
siplin, yürütme, karar organı, uygulama organı vb nin 
hepsini tamamen alır ve dikensiz gül bahçesine çevirdi-
ği örgütü kendi ihtiyaç ve önceliklerine göre kullanır, 
yönetir. Zamanla o örgütleri kendi malı ve yaşam alanı 
olarak görür ve kimsenin alternatif olmasını, muhalefet 
yapmasını istemez. Az sesini çıkaran olduğunda çeşitli 
gerekçelerle ve zorla susturulur saf dışı bırakılır. Ülke 
yönetimin de de, örgüt yönetimin, kamu yönetiminde 
de durum benzerdir.

Bu durum nasıl değiştirilebilir?

Nasıl ki; en basit ve doğal tanımıyla örgüt, tek başına 
yapılamayan bir işi yapabilmek için birden çok insanın 
bir araya gelerek birlikte karar alıp uygulayarak o işi bir-
likte yapmaları ise; tüm örgütlerin süreçlerinin de bu 
şekilde işlemesi gerekmektedir.
▶Ülke yönetimi, kamu yönetimi, dernek, sendika, parti, 
oda, meslek örgütü vb. tüm örgütlerde atama yönetimi 
tamamen kaldırılmalı, bütün kademelerde eşit koşullar-
da, temsili, delegelik yöntemiyle değil, demokratik, 
doğrudan seçim yapılmalıdır.

▶Seçim, karar alma, uygulama ve yönetim süreçlerinin 
tamamında hiçbir zaman tek kişi yetkili olmamalıdır. 
Süreçten etkilenenlerin tamamının katıldığı kolektif ka-
rar alma, uygulama yönetim yöntemleri geliştirilmeli-
dir. Önemli kararlar oy birliğiyle alınmalıdır. İstendiği 
takdirde günümüz teknolojisinde, bilgisayar, internet 
ve cep telefonları vb. ile milyonların sürece katılmaları 
kısa sürede sağlanarak etkileşimli bir demokrasi hayata 
geçirilebilir. 
▶Hiçbir şekilde %51 tüm organlarının tamamını belir-
leme hakkını sağlamamalıdır. Seçime giren herkes aldı-
ğı oy oranında bütün organlarda temsil edilmelidir. 
Tüm organlar eşit yetki ve sorumluluk sahibi kişilerden 
oluşmalı, başkan, müdür vb tek başına temsil ve karar 
yetkisi bir kişide toplanmamalıdır. Basitçe örneklemek 
gerekirse; A-B-C siyasi partileri, grupları ya da kişileri 
bir seçime girdiklerinde A-%50, B-%25, C-%25 oy al-
dıklarında, oluşacak 8 kişilik bir kurulda A-4, B-2, C-2 
kişiyle temsil edilmeli, 40 kişilik bir kurulda A-20, B-10, 
C-10 kişiyle temsil edilmelidir.
▶Siyasi parti ve örgütlerde muhalefet ve eleştiriler bastı-
rılmamalı, gizli saklı yapılmamalı, tam tersine geliştirile-
rek desteklenmeli açıktan yapılmalıdır.
▶Seçenler seçilenleri her zaman görevden alabilmeli, 
denetleye bilmeli, hesap sorabilmelidir. 
▶Yetki ve sorumluluk sahibi olanlar açık ve şeffaf olma-
lı, hesap verebilmelidir.
▶Her şey açık olarak tartışılmalı, “kol kırılır, yen içinde 
kalır” mantığıyla kötü şeylerin üzeri kapatılmamalıdır.
▶Bütün kademelerde eşit şartlarda adayların katıldığı 
seçimler yapılmalıdır. Uzmanlık gerektiren yerlerde li-
yakata dayalı, yeterli uzmanlığa sahip kişiler arasından 
seçim yapılmalıdır. Seçimsiz atama, görev verme, gö-
revden alma vb. kesinlikle olmamalıdır.
▶Parti ve örgütlerin kendi iç demokrasilerin de de du-
rum aynı şeklide oluşmalıdır.
▶Merkezileşme zamanla yetkilerin tek elde toplanması 
ve totaliterleşmeyi doğurur, yerelleşme sağlanmalı, di-
key hiyerarşi yerine yatay, eşitlik temelinde ilişki gelişti-
rilmelidir. Merkez yerellerin toplamından koordine için 
oluşturulmalıdır.
Topluma özgü, kendi iç dinamikleriyle gelişen kültür 
doğal kültürdür. Dışardan dayatılan kültür emperyalist 
yoz kültürdür.
Yönetim ve örgütsel anlamda da merkezileşmiş, tekel-
leşmiş, tekçileşmiş örgütsel kültür ülkelere ve halklara 
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dayatılan emperyalist yoz kültürdür. Çok sesli, çok se-
çenekli, çok alternatifli, kolektif kararların alınıp uygu-
landığı, yönetim süreçlerinin geliştirildiği kültür doğal 
kültürdür.

Bozulmuş Örgütsel Yapılar ve Yaşananlar

Örgütler yöneticilerin değil, üye olan, olmayanlarla bir-
likte etkilenen kitlelerin örgütü şeklinde olmayı başara-
bilseler; insanca yaşam, emek, demokrasi eşitlik ve öz-
gürlük mücadelesini rekabet etmeden diğer örgütlerle 
ve kitlelerle birlikte her alanda yürütebilirler. Ne yazık 
ki durum bunun tam tersidir ve örgütlerin yönünü yö-
neticilerin istek ve ihtiyaçları belirler. Yöneticileri ise 
üyeler dışında ulusal ve uluslararası büyük güçler belir-
ler. İşte bu sebeptendir ki iktidar ve muhalefet örgütle-
ri, partileri amaçları olarak belirttiklerini, kendilerinden 
beklenenleri, göstermesi gereken tavırları bir türlü gös-
termez. Nasıl?
İktidar seçim vaatlerini bir türlü gerçekleştirmez, hal-
kın, işçi ve emekçilerin taleplerini görmezden gelerek, 
kendisinin, çevresinin ve sermayenin ihtiyaçlarını karşı-
lamak için çalışır.
Muhalefet oy kaygısıyla; iktidarın desteği ve cesaretlen-
dirmesiyle cemaat yurtlarındaki uygulamalardan ve aile 
baskısından bıkarak intihar eden gencin ölümüne ye-
terli tepkiyi gösterememiş, örgütleyememiş ve benzer 
problemleri yaşayan, taciz, tecavüz ve baskılara uğrayan 
gençlerin taleplerini dile getirememiş, sorunların çözül-
mesi için önerilerde bulunarak mücadele edememiştir. 
Oysaki “Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması”, 30 
Kasım 1925 tarihinde kabul edilip 13 Aralık 1925 
tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 
677 sayılı kanun ile hayata geçmiştir. Hala yürürlükten 
olan bu kanunun uygulanmasını dahi savunamamıştır.
Muhalefet çekingen tavrını seçim ittifakı tartışmaların-
da küçük sağ partileri sürece katmak için yoğun çaba 
sarf ederken, HDP ile sol parti ve örgütleri dışarda tut-
mak için aynı çabayı tersten göstermektedir. Oysaki bu 
konuda iktidar kadar cesaretli davranmak tüm sorunu 
çözecektir.
Seçimler mücadelenin bir yönü olduğu gibi, grevler di-
renişler, sokaklar, alanlar, yürüyüşler, mitingler diğer 
bir yanıdır. Bazen biri bazen diğerleriyle iktidar kitlele-
re uyguladığı yanlışları görerek düzelte bilir. Bu haklar 
halen geçerli olan anayasa ve yasalarda da demokrasi-
ççç

nin olmazsa olmazı olarak yerini almıştır. Bu gerçeğe 
rağmen iktidarın kendisinin rahatlıkla kullandığı bu 
hakları, muhalefetin hakkı değilmiş gibi kullandırma-
mak istemektedir. İktidarın “muhalefet halkı sokağa ça-
ğırıyormuş, önümüze katar kovalarız” söylemine karşı, 
muhalefet biz sokağa çağrı yapmadık yarışına girmiştir. 
Oysaki muhalefetin ve halkın; seçerek yetki verdiği ikti-
darı uyarama, denetleme, hesap sorma hakkı vardır. İk-
tidar halkın çıkarları yerine kendi çıkarlarına göre hare-
ket ediyorsa, halkın seçimle olduğu kadar, demokratik 
direnme, grevler, gösterilerle iktidara verdiği yetkiyi ge-
ri alma hakkı en doğal, yasal, meşru, demokratik hakkı-
dır. Muhalefetin bu durumu açık bir şekilde dile getire-
rek savunması gerekmektedir. Zamlara ve elektriğe ya-
pılan fahiş zamma karşı halkın tepkisini cesaretle örgüt-
leyerek iktidarı geri adım attırmak yerine bireysel ola-
rak “ben elektrik faturasını ödemiyorum” tutumunu ge-
liştirilmektedir. Yine ekonomik kriz, enflasyon karşısın-
da işten çıkarmalara karşı, geçinemiyoruz, maaşlarımıza 
zam istiyoruz talepleriyle eylem, gösteri, yürüyüş, dire-
niş yapan işçi, emekçi ve halkın eylemleri, mücadelesi 
birleştirilerek yükseltilmeliyken, muhalefet sadece bi-
reysel açıklama ve tepkilerle süreci geçiştirmektedir. 
Muhalefet “Halka zulüm çektiren iktidarı, halk demok-
ratik yöntemlerle, önüne katıp kovalayacak ve verdiği 
yetkiyi ellerinden alacaktır,” deme cesareti gösterme-
den nasıl iktidar olacaktır? İsmet İnönü’nün, 5 Tem-
muz 1931’de TBMM’de söylediği sözdeki gibi. "Bir ül-
ö
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kede namuslu insanlar, en az namussuzlar kadar cesur 
olmazsa, o ülke mutlaka batar." Gerçekten iktidara talip 
olan muhalefet bu cesareti gösterebilmelidir.
İktidar hâlâ; teskere, sınır ötesi hareket, terör, dokunul-
mazlıkların kaldırılması, kayyum atamaları vb. ırkçı, 
dinci söylemlerle tüm muhalefeti kendi peşine takma 
konusunda başarılı olmaktadır.
Yapması gerekenleri yapamayan, üyelerinin istek ve çı-
karlarından uzak, sadece sistemin devam etmesi için, 
sermayenin, yöneticilerin istek ve çıkarları doğrultu-
sunda faaliyet gösteren, iktidara karşı cesaretle adım 
atıp mücadele örgütlemeyen, her fırsatta iktidarın peşi-
ne takılan muhalefet, parti, örgüt, gerçek işlevinden 
kopmuş, bozulmuş bir yapıya sahip demektir. Söylem-
leri ne olursa olsun bu şekliyle muhalefet; kitleleri mü-
cadeleden uzak tutarak her şeyin kendi iktidarlarında 
düzeleceği söylemleriyle kitlelere boş umut yayarak 
beklentiye sokan, iktidarın istediğini istediği gibi yap-
masına zaman ve fırsat tanıyan, halkın, işçi ve emekçile-
rin değişim talebine karşı, mevcut sistemin, statükonun 
devamından yana işlev görürler. Bu tip örgütler üyele-
rin denetim ve kontrolünden çıkmış, bir veya birkaç ki-
şinin/grubun denetim ve kontrolüne girmiş örgütler-
dir. Üye örgütüne sahip çıkmazsa örgüt birkaç kişi ya 
da grubun örgütü olur, onlara hizmet eder. Böylece; 
partiler partiliğini, sendikalar sendikalığını, odalar oda-
lığını, denekler dernekliğini,  meslek örgütleri meslek 
örgütlüğünü yitirerek, sözde değilse dahi özde işlev ve 
amaçlarından uzaklaşarak; etkilenenlerin, üyelerin,  çı-
karları yerine yöneticilerin çıkarları için var olurlar. Sis-
temin ve  emperyalizmin dayattığı örgütsel model tam 
da budur.

Örgütlerimize sahip çıkalım!

Hiç bir örgüt yöneticilerinin iyi niyetine terkedile-
cek kadar sahipsiz olmamalıdır!
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var insanlığın. Bu alışkanlıkların hepsi bir zamanlar 
farklı işlevlere sahipmiş. Bazısı hala işlevselliğini 
koruyor. Biz insanlığı yüz binlerce yıl önceki, korkmuş, 
ertesi günü belirsiz, bir ağaç kovuğunda titreyen o canlı 
olmaktan kurtaran, hayatta tutan, insan yapan bu eski 
alışkanlıklarımızdır.
Alışkanlıklarımız yüzünden, hem kendi kültürümüze 
hem de başka kültürlere yaklaşımımız sıklıkla yukarıda 
belirtildiği gibi (kibarca söylersek) "hatalı"dır. Hatalı 
yaklaşımlarımız, kültürleri anlamamızı engeller. Yanlış 
veya eksik bilgilere dayanan (hatta sıklıkla bir bilgiye 
değil, bize öğretilmiş duygulara dayanan) yergi veya 
övgülerdir kendimizinki dâhil çeşitli kültürler hakkın-
daki günlük konuşmalarımızın ciddi bir kısmı. Farkında 
olmasak da hayatımızın önemli bir bölümünde kültür-
lerden bahsederiz. Kürsüdeki politikacı, yemek masa-
sındaki aile, sokakta veya bilgisayar başında oynayan 
çocuk... Evde, kahvede, akademide, meyhanede, cami-
de, otobüste; her yerde... "Bizi kıskanıyorlar" diyen de, 
nn 

Bu soruya kapsamlı bir cevap vermek meselenin farklı 
boyutlarının ele alınması ile mümkündür. Bu nedenle 
bir yazı dizisi ile konuyu incelemeyi ve bir sonuca var-
mayı amaçlıyoruz.

1. Kültürleri Anlamak

Kültürler, toplumların uzun yıllar boyunca ortak dü-
şünce ve duygularının birikimi olarak ortaya çıkar. On-
ları anlamak, hele saygı duymak kolay değildir. İnsan-
lar, psikolojik yansıtma mekanizmalarını sadece diğer 
insanlara yönlendirmez, toplumlar ve kültürler de bu 
yansıtmalardan sık sık nasibini alır. Bu sebepledir ki ço-
ğu insan, içinde yaşadığı kültürü anlamaya çalışmak ye-
rine onu körü körüne ve cahilce yermeye veya övmeye 
yeltenir. Aynı sebeple "diğerleri"ni düşman olarak gör-
mek veya onlara özenmek de sık görülen davranışlardır. 
Unutmamamız lazım ki gruplaşmak, düşmanlık yap-
mak, komşuda pişene özenmek, kendini beğenmek, ha-
linden hoşnut olmamak gibi çeşit çeşit eski alışkanlığı 
nn

25

Türkiye Giderek Ortadoğululaşmakta mıdır? 
MUSTAFA TORUN*

Dr., Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı 



"Bizden bir halt olmaz" diyen de, "Çinliler yarasa yiyor" 
diyen de, "Japonlar disiplinli" diyen de, "Adana´nın ke-
babı" diyen de, "Kaynımın düğünü" diyen de kültür 
hakkında konuşuyordur özünde. 
İnsanın konuşma yeteneğinin gelişmesinin belki de bi-
ricik sebebi yaşam koşullarını güvence altına almak ve 
iyileştirmektir. Kültürler hakkında çok konuşuyor ol-
mamızın sebebi de yaşam koşullarımız denen şeyin as-
lında tam olarak kültürün kendisi olmasıdır. İnsanların 
kültürlerin zaman içindeki değişimlerini hızlandırmak, 
yavaşlatmak veya yönlendirmek için yoğun çaba sarf et-
mesine şaşmamak lazım.

2. Ortadoğu Kültürü

"Ortadoğululuk" olarak tarif edilebilecek bir durumun 
gerçekten var olduğu fikrini kabul etmekteyiz. Fakat bu 
kabul, Ortadoğululuğun ırksal bir özellik olmanın öte-
sinde kültürel bir olgu olduğu düşüncesine dayanmak-
tadır. Bu yazı dizisinde bahsedilecek Batılı ya da Orta-
doğulu olma durumunun da kültürel bir farklılık olarak 
değerlendirildiği göz önünde bulundurulmalıdır. Ne 
var ki kültür bir üst yapı kurumudur ve üst yapıyı belir-
leyen de o toplumlardaki hâkim üretim ilişkileridir. Bu 
nedenle kültür, üretim ilişkilerinden ve bir diğer üst 
yapı kurumu olan idareden ayrı düşünülemez. Dünya-
nın farklı yerlerinde olduğu gibi Ortadoğu kültüründe 
bunların etkilerini görmek mümkündür.
Ortadoğu'da (özellikle Mezopotamya ve Mısır'da) te-
mel besin olarak tahılın üretimi, depolanması, artı-ürü-
nün yeniden dağıtımı gibi faaliyetler, merkezi otorite-
nin varlığını zorunlu kılmış veya güçlendirmiştir. Bu 
durum, geçmişte Dünya'da küçük topluluklar halinde 
yaşamın sürdüğü pek çok bölgenin aksine, Ortadoğu'-
da çok erken dönemlerden itibaren imparatorlukların 
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu nedenle, Orta-
doğu'nun ekonomisi, siyaseti, dini, toplumu, mimarisi, 
mutfağı, müziği, ailesi kısacası kültürü kent devletleri, 
küçük krallıklar veya cumhuriyetler gibi daha "yerel" 
yönetimler tarafından değil, devasa imparatorluklar ta-
rafından şekillenmiştir. Yöneticinin hâkim olduğu top-
raklar ve elinde topladığı zenginlik kadar yöneticiyle 
halk arasındaki fark da muazzamdır. Halkın kendisine 
çok uzakta ve çok yukarıda bir yere konumlanmış olan 
yöneticiye hesap sorma, yöneticiler arasında tercih yap-
ma veya yönetimi değiştirme alışkanlığı yoktur. Devlet-
ten beklentisi çok sınırlı olan halk, devletin malı olarak 
mm

yine devlete hizmet eder. İnsanlarda yurttaş olmak ve 
eşit olmak gibi anlayışlar yerine tebaa olma anlayışı hâ-
kimdir.
Ortadoğu, aslen geniş ve sınırları tartışmalı bir coğraf-
yadır. Önceki yazıda belirtilen kültürel özellikler bu bü-
yük coğrafyanın her yerinde aynı şekilde gözlenmiyor. 
Yazıda söylenenler Mezopotamya´ya daha uygun dü-
şüyor. Yani Fırat ve Dicle boyunca Antep´ten, Urfa'-
dan, Mardin´den itibaren güneye indiğinizde karşılaşa-
cağınız muazzam tahıl üretim alanlarına, yani aslında 
insanı imparatorluğa muhtaç edecek kadar bereketsiz 
olan "Bereketli Hilal"e. Nil´in iki yakasına hapsolmuş 
Mısır´ın kültürü için de Mezopotamya´ya dair söyle-
diklerimizin benzerini söylemek olası. Ortadoğu´nun 
diğer bölümleri ise pek çok benzer kültürel öğe barın-
dırmasına ve kısmen aynı geçmişi paylaşmasına rağmen 
farklılıklara da sahip muhakkak. Kuzeye giderseniz, 
yani Toroslar ve Zagroslara doğru tırmanmaya başlar-
sanız karşılaşacağınız ve geçmişin kabilelerine, aşiretle-
rine dayanan kültür yapısı farklıdır. İyice güneyde, Arap 
Yarımadası'ndaki kervan ticareti rotalarını kontrol eden 
savaşçı çöl göçerlerinin oluşturduğu kültür ise daha 
farklıdır. Arabistan´ın alt ucundan Etiyopya´ya uzanan, 
oradan Afrika´ya yayılan diğer bir kültür de Ortadoğu-
lu sayılabilir belki ama elbet farklar barındırır. İran ise 
binlerce yıllık kesintisiz kültüre sahip bambaşka bir 
dünyadır. Akdeniz kıyısına çıkarsanız; denizci, tüccar, 
kent devleti kökleriyle Levant´ı, Lübnan´ı; diğer Arap-
larla "ırksal" bağlarına rağmen Ortadoğu´da saymamak 
daha doğru olabilir belki. Tabi Ortadoğu imparatorluk-
larının kültürel yapısının sadece Mezopotamya´yla sı-
nırlı kalmadığı, çok daha geniş bir coğrafyayı etkisi altı-
na aldığı, bu etkinin kendi çağlarını çok aştığı da bir 
gerçektir. Sonuç olarak Ortadoğu denen bölge ve çev-
resinde Ortadoğululuk diye (kendi içinde farklılıklar da 
içeren) bir olgu var. Ancak tekrar etmekte fayda var: bu 
olgu, coğrafi sebeplerle ortaya çıkmış ve geçmişten gü-
nümüze ulaşmış kültürel bir durumdur. Yani ırksal bir 
özellik değildir. Ortadoğulu olmak bir kültürdür. Ve 
kültür bir alınyazısıdır. Eğitimle, politik çabayla, dev-
rimle, inkılapla, kanunla falan da öyle kolay kolay değiş-
mez. 

3. Ortadoğu´yu Batı'dan Ayırt Etmek

Ortadoğu´da tek bir kişinin geniş bir coğrafyada hü-
küm sürmesinin, tüm zenginliğin tek elde toplanması-
m
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nın ve yönetici ile yönetilen arasındaki eşitsiz ilişkinin 
getirileri olmuştur. Bu sayede halk en azından karnını 
doyurmuş, nüfusu artmıştır, çağına göre muazzam ta-
rımsal altyapılar oluşturulabilmiş ve sanat ile bilime 
kaynak sağlayacak artı-değer (tek elde olsa da) birike-
bilmiştir. Ortadoğu´da erken dönemlerden itibaren sa-
natta ve bilimde belirgin bazı atılımlar yapılabilmiş ol-
masının sebebi budur. Ancak bu atılımlar, asıl olarak 
halka değil, az sayıdaki elite hizmet eder. Belki Orta 
Çağ ve takip eden süreçte Avrupa´daki sarayların ve 
zenginlerin finanse ettiği sanat ile bilimin halka ulaşma-
masına benzetebiliriz durumu. Ama ikisi arasındaki te-
mel fark, Avrupa´daki çok sayıda prensliğin ve/veya 
zengin/asil/tüccar/burjuva ailelerin bilim ve sanat açı-
sından pek çok odak oluşturması ve bu konularda bir-
birleriyle rekabete girmeleridir. Bu durum modern Av-
rupa'da bilimin gelişmesinin temel sebeplerinden biri-
dir. Yaklaşımının doğruluğu ya da yanlışlığı ayrıca tartı-
şılabilir de olsa Avrupa, bilimi salt bir merak ve boş za-
man geçirme uğraşı olmaktan çıkarmış ve doğrudan bir 
rekabet ve "gelişim" aracı, bir sermaye haline getirmiş-
tir. Her ne kadar günümüzde ilerici vasfını yitirmiş olsa 
da o dönemde Batı Burjuvazisi kendi burjuva yaşam 
tarzını ve kültürünü oluşturmuştur. Avrupa yaşam tarzı, 
sanatı, müziği bir bütün olarak kültürü Burjuva demok-
ratik devrimi mirası olarak yaşamaktadır
Ortadoğu´da ise bilim ve sanat, binlerce kilometre me-
safeye hükmeden yöneticilerin iki dudağının arasında-
dır. Burada daha da zenginleşmek veya zenginliği koru-
mak için bilime sahip olmak büyük bir zorunluluk de-
ğildir. Bilime uzak kalanın eleneceği rekabet ortamı çok 
acımasız değildir. Bu seleksiyon çok daha yavaş işlemiş-
tir. Bilim zaten yavaş gelişmektedir. Tebaa ise o kada-
rından bile nasiplenmemiştir doğal olarak. Hatta nasip-
lenmemesi için yöneticiler gerekli önlemleri almıştır. 
Cehaletin yeniden üretimini sağlayacak dini ve örfi dü-
zenlemeler yaygındır. O medreseler, manastırlar, kü-
tüphaneler halkın üstünde tahakküm kurma, onu karın 
tokluğuna çalıştırma, cahil bırakma amacıyla finanse 
edilmiştir. Oralara girmek ve eğitim almak da "sınıf at-
lama" ve daha saygın bir tabakaya yükselmenin yolu-
dur. Temel amaç insanlığa fayda sağlamak değildir. Ha, 
yanlış anlaşılmasın, bu durum günümüzde tüm Dünya'-
daki bilim kurumları ve dini kurumlar için de üç aşağı, 
beş yukarı aynıdır. Ancak fark şu: "Batı" daha rekabetçi, 
daha saldırgan ve "gelişmeci" yaklaşımıyla bilim denen 
öö

aracı çok daha aktif kullanmayı başarmıştır. Toplumu 
daha "üretken" (ve "tüketici") kılmak için kültürel yapı-
sını sürekli yenilemiştir. Aydınlanma, ilerleme (bu top-
raklardan bakınca da modernleşme, Batılılaşma) denen 
olguların temeli budur. Ortadoğu ise bu sürece çok da-
ha yavaş ve çok daha muhafazakâr tepkiler verebilmiş-
tir. Hangisinin yaptıklarının daha doğru veya ahlaklı ol-
duğu çok geniş bir tartışmanın konusudur fakat burada 
önemli olan ikisinin de birbirinden bu açıdan farklılaş-
tığı gerçeğidir.

4. Kültürde Yaşanan Dönüşümler

Bir kültür üstünde istenen değişimi gerçekleştirebilme-
nin kimi diğerinden daha etkili pek çok yolu vardır. 
Ama amacınız bir kültürü geliştirmek de olsa yok et-
mek de olsa iş zor. Kültürler gibi çok değişkene sahip ve 
dinamik olguları etkilemek çok çaba gerektirir ve 
sıklıkla istenmeyen sonuçlara yol açar. İstenen değişimi 
sağlamak için öncelikli olarak yeterli ve doğru bilgi şart. 
Yani kültürleri değiştirmek için önce onları anlamak ve 
gerçek halini görmek gerekli.
Modern "Batı"nın hem kendi kültürünü hem yabancı 
kültürleri anlamak için sosyal bilimlerde gösterdiği ça-
ba boşa değil. O çabaların sonucunda Batı toplumunun 
kendisinde de Ortadoğu dâhil Dünya´nın kalanında da 
belli kişilerin çıkarları için çekilen acılar aşikâr. Bu acıla-
ra karşı çıkan iyi niyetli pek çok düşünce akımının, siya-
si hareketin, sırf bilgi eksikliği sebebiyle kendi toplum-
larına ne kadar zarar verdikleri, nasıl kolayca istedikleri-
nin tersine yönlendirilebildikleri de ortada. Ama Dün-
ya'daki acılara karşı üretilen, uygulanan ve işe yarayan 
çözümlerin varlığı da gene kültürleri anlamak ve değiş-
tirmek için gösterilen başka çabaların sonucu. Yani kül-
türleri gerçekten öğrenmeden, anlamadan onları iyi ya 
da kötü bir yönde değiştirmek mümkün değil. Ama kül-
türler hakkında elde ettiğiniz bilgiyi ne yönde kullana-
cağınız da sizin onlara, yani insanlığa verdiğiniz değere 
ve anlama bağlı. O yüzden kültürlere saygı duymaktır 
erdemli olan.
Elbette bir kültürü anlamak ve ona saygı duymak de-
mek, onu koşulsuz kabullenmek anlamına gelmiyor. 
Hatta içinde yaşadığı toplumda hiçbir kusur olmadığını 
sanan bir insanın akıl, bilgi veya duygu konusunda so-
runları olduğuna şüphe yok. Bir insanın, içinde yaşadığı 
kültürde bazı eksik ve yanlışlar bulması çok doğal. Kişi-
nin bunları gidererek toplumunu geliştirmek istemesi 
öö 
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de takdir edilesi bir tavır. Ancak bir toplumu geliştirme-
nin yolu, onu olamayacağı bir şey haline getirmeye ça-
lışmak değildir. Bir kültürü tamamen başka bir coğraf-
yanın ve geçmişin yarattığı bir başka kültüre dönüştür-
mek olanaksızdır. Her kültürün kendi geçmişi, kendi 
koşulları, kendi dinamikleri, kendi olanakları, kendi so-
runları, kendi ihtiyaçları var. Kendine has bir kültüre 
sahip Ortadoğu´nun da üstüne bazı kıyafetler olmaz. 
Başkasının bedenine göre biçilmiş kıyafetleri zorla giy-
dirirseniz elbiseler üstünden düşer veya dikişleri atar. 
Ancak o kıyafetler olmuyor diye eski çağlardaki çocuk-
luğundan kalmış ve artık küçülmüş, eprimiş kıyafetleri 
giydirmeniz de olumlu sonuç vermeyecektir. Kültürün 
bedenini düzgün ölçmek, ihtiyaçlarını ve isteklerini de 
dikkate alıp ona göre elbise dikmek gerekir. Yaşına, 
çağına, bedenine ve ihtiyacına göre, şık ve rahat bir 
kıyafet giymek her toplumun hakkıdır. Sonuçta kültür, 
insanın kendine yakışanı giymesidir.

5. Ortadoğu´da Batı Etkisi

Sebepleri ne olursa olsun, ortada yalın bir gerçek var: 
Günümüzde, Ortadoğu´dan bahsederken kullandığı-
mız ad bile kendi adı değildir artık. Ortadoğu, "bir yerin 
doğusundaki toprakların ortası" olarak, Avrupa üstün-
den adlandırılmakta. Dünyanın artık sırf tahıl depolaya-
rak zenginleşmeye izin vermeyen bir hal alması, endüs-
trileşme, ticari yenilikler, petrolün kullanıma girmesi 
gibi değişimler sonucunda Ortadoğu elitleri ellerindeki 
ekonomik ve/veya kültürel avantajı kaybetmiştir. Top-
lum ise zaten sistematik olarak cahil ve yoksul bırakıl-
mıştır binlerce yıldır. Artık ne medreseler, ne manastır-
lar eski gücündedir. Altın süsleri, simli kıyafetleri sade-
ce eski eşitsizliklerin bir hatırasıdır. Antik Çağ´dan ge-
len bilgileri devralmış kütüphaneleri, o bilgileri çoktan 
Avrupa'ya devretmiştir. Kurumuş bir ağaç gibi yanmış-
lardır sonra da. Küllerinden de doğamamışlardır ardın-
dan. Zira o kitapların kopyası halkın elinde yoktur.
Emperyalizmin birinci paylaşım savaşı sonunda özel-
likle İngiliz emperyalizmi bölgede kendine bağlı yeni 
yapay devletçikler oluşturmuştur. İngiliz emperyalizmi 
böylece yöneticilerini kendisinin belirlediği bu yapay 
devletçikleri kendi tarzına göre yönetme tarzı geliştir-
miştir. Bu tavrı günümüzde hala devam etmekte ve 
ABD ile bir çatışma yaşamaktadır. ABD 2. Dünya Sava-
şı sonrası dünyanın efendisi benim ve yeni Ortadoğu 
haritasını ben çizeceğim mantığı ile hareket etmektedir. 

Ortadoğu ülkelerinin yönetim ve halklarının yaşam 
tarzı büyük değişikliklere uğramıştır. Fakat bölgede 
yaşamış imparatorluk gelenekleri Ortadoğu halklarında 
kültürel anlamda zenginlikler katmıştır. Ancak başta da 
değinildiği gibi emperyalizm ile birlikte eğitim, sanat ve 
sanayi merkezi batıya kaymıştır.
Ortadoğu halklarının özgür iradeleri ile oluşturamadık-
ları yönetim tarzı ve yöneticileri büyük emperyalist 
güçlerinin denetimi altındadır. Emperyalist güçlerin sö-
mürülerini pekiştirmek adına bu toplumların yaşa-
dıkları ülkelere uyguladıkları sistemleri halklara mal 
edemeyiz. Bu çok büyük bir haksızlık olur. Dünyanın 
en büyük kütüphanelerinden olan İskenderiye Kütüp-
hanesi yakıldığı tarihe kadar dünya bilim kaynağı mer-
kezi durumundaydı. Aynı şekilde Bağdat´ta Abbasiler 
tarafından kurulan Beytü´l-Hikme Kütüphanesi ve Irak 
işgalinde işgalciler tarafından yakılan Bağdat Milli 
Kütüphanesi benzer özelliklere sahipti. Örnekleri ço-
ğaltmak mümkündür. Ancak insanlığın bir dönem iler-
lemesinin dinamikleri olan kültür, eğitim ve ticari hare-
ketlilik sözü edilen bölge ve halklarının tarihsel bir biri-
kimidir. Ancak kapitalizmin dengesiz gelişimi sonrası 
dünya gelişme merkezini doğudan batıya aktarmıştır.
Ortadoğululuk, bazılarının sandığı gibi aşağılık bir du-
rum da değildir elbette. Ortadoğululuk da diğer pek 
çok insanlık kültürü gibi bir kültürdür sadece. İyi yan-
ları ve kötü yanları vardır, iyi günleri ve kötü günleri ol-
muştur. Hiçbir kültür, bir bütün olarak diğerlerinden 
daha üstün veya daha düşük olamaz. Kültürler arasında 
bir hiyerarşi olduğu iddiası sadece bir sanrı, bir safsata, 
hatta bir kitlesel imha silahıdır. Kültürleri hiyerarşik 
olarak sıralamak, sınıflamak, aşağılamak veya yücelt-
mek yanlıştır, akla ve bilgiye aykırıdır. Kültürleri öğren-
mek, anlamak ve onlara saygı duymaktır doğru olan.

6. Türkiye Bir Ortadoğu Ülkesi midir?

Türkiye gibi bir İmparatorluk geleneği olan ülkelerde 
feodal üretim tarzının üst yapısı olan kültür ağırlığını 
hissettirmektedir.  Feodal üretim ilişkileri içinden do-
ğan kapitalist üretim tarzı batıdaki kadar yaşamımızda 
etkili değildir. Çünkü biz bir burjuva demokratik dev-
rim sureci yaşayarak feodalizmi tasfiye edemedik. Bur-
juva yasam tarzının etkisini yavaş yavaş sanayinin geliş-
tiği kentlerimizde görebilsek de derin çatışmaları hala 
yaşıyoruz. Adını net koyduğumuzda yarı feodal yarı sö-
m
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mürge bir ülkeyiz. Bu üretim ilişkilerinin kültürümüze 
yansıması kültür çatışması yaşamamıza neden 
olmaktadır. Kabaca bugün yaşadığımız şehirli-köylü 
yaşam çatışması bunun somut göstergesidir. Aile içi 
çatışma, evliliklerde aileler arası kültür dengesizlikleri 
bunun somut örnekleridir.
Biz bir Osmanlı geleneği ve kültürünü miras olarak 
devraldık. Bu mirası küçümsememek gerekir. Birinci 
Dünya Savaşı´nın zayıflamakta ve dağılmakta olan Os-
manlı İmparatorluğu´nun paylaşılmasını amaçladığını 
bilmekteyiz. Bunun için bu büyük savaşa Birinci Payla-
şım Savaşı da denilmektedir. Çöken ve dağılan impara-
torluktan yeni bir ülke ve yönetim tarzı oluşturuldu. 
Cumhuriyetle birlikte kulluktan yurttaşlık anlayışına 
geçilmesi, sanayi ve kültürde yapılan büyük hamleler 
bizi Ortadoğulu olmaktan çıkartmıştır. Cumhuriyet bi-
rikimleri olarak sayabileceğimiz kuruluşlarımız (Tele-
kom, Aliağa Rafinerisi, Sümerbank, şeker fabrikaları) 
üretim sürecimizi geliştirmiş buna uygun olarak eğitim, 
sanat ve kültürde büyük hamlelerde (köy enstitüleri, 
opera, bale, müzik ve yaşam tarzımız) bulunmamıza 
yardımcı olmuşlardır. Yakın zamanlarda toplumsal ola-
rak gerilediğimiz ve kazançlarımızı kaybettiğimiz doğ-
rudur. Fakat bu durum geçicidir. Toplumsal ilerleme 
mecrasını bulup daha doğru bir yolda akacaktır.
Ortadoğu´ya baktığımızda esas olarak köleci toplum 
ilişkileri belirleyici olmuştur. Feodal toplumun kendin-
ce zenginliğini yaşamadan direkt sömürge toplumu ha-
line gelmişler ve sömürge üretim ilişkilerinin kültürü ile

köleci toplumun kültür sentezini oluşturarak yeni bir 
yaşam tarzı oluşturmuşlardır. Bu yaşam tarzında halka 
kölelik yönetenlere ise burjuva yaşam tarzı düşmüştür. 
Yönetenler yabancı işbirlikçisi olduklarından, yabancı 
kültürü hemen içselleştirmişlerdir. Halka dayatılan kö-
leci yaşam tarzı kocaman bir dayatmadır. Asla Ortado-
ğu'yu bu dayatma kültürü ile değerlendiremeyiz. Öte 
yandan Ortadoğu halkları büyük geleneklere ev 
sahipliği yapmış kadim ve kültürel anlamda da 
zenginlerdir. Ortadoğu halklarını aşağılayarak bir yere 
varamayız. Ancak yönetim biçimleri hem bölgeye hem 
de kendi halklarına büyük zararlar vermektedirler.

Sonuç Olarak

Bütün bu yazı dizisinin amacı Ortadoğu kimliğinin kül-
tür üzerinden bir okumasını yapmak, onu Batı´dan ayı-
ran taraflarını ortaya koymak ve Türkiye´nin Ortado-
ğululaştığına dair tartışmalara katkı sunmaktır. Türkiye, 
Osmanlı'dan devraldığı mirasın üzerine Cumhuriyet 
döneminde önemli şeyler katabilmiştir. Her ne kadar 
günümüze gelene dek kazanımların giderek kaybedildi-
ği bir süreç yaşanmaktaysa da cumhuriyetle birlikte ge-
len köklü yapı bizi bir Ortadoğu ülkesi olmaktan ciddi 
şekilde alıkoymaktadır. Yakın tarihimizde sanki bizde 
Ortadoğulu olma yolundayız gibi aşağılayıcı bir anlayış 
gelişmektedir. Burada temel anlayışımız Ortadoğulu 
bir toplum olmadığımız, Ortadoğu ile aramızda büyük 
farklılıklar olduğudur.
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Heteroseksüelliğin “normal” olduğunu belirtmek için 
kullanılan “heteronormativite”, kendimizi tanıma ve 
günlük yaşam biçimlerimize derinden etki eden güçlü 
bir küresel ideolojidir. Normatif heteroseksüellik, cins-
el olarak yalnızca karşı cinsten bir kişiye ilgi duyan bir 
bireyin, insan olmanın doğal ve evrensel bir normu 
veya yolu olarak kabul edildiği rejimi/düşünce biçimini 
ifade eder. Dolayısıyla, erkeklerin ve kadınların cinsi-
yetlendirilmiş bedenleri, cinsiyetlendirilmiş erkeklik ve 
kadınlık kimlikleri ile birlikte bir hiyerarşi kurarak hete-
roseksüel matrisi oluşturur. 
Toplumun “kabul edilebilir” tek cinsel yöneliminin he-
teroseksüellik olduğuna dair inanışı içeren bu rejim, 
mm

hangi cinsiyet rollerinin “standart” olduğunu tanımlar. 
Bunun yanı sıra heteronormativite, toplumsal değerle-
rin, kuralların ve yaşam biçimlerinin herkes heterosek-
süelmiş gibi kabul edilmesini de içerir. İnsanların kadın 
ve erkek olarak ikiye ayrılmasını; cinsel ilişkilerin 
/evliliklerin sadece ve sadece kadın ve erkek arasında 
olabileceğini iddia eden inançlar, düşünceler, normlar 
bütününü ifade eder. Heteronormativite bu normlar 
bütünü üzerinden bütün bir toplumsal yapıyı inşa eder. 
Tüm bunlar, kendilerini ikili cinsiyet sisteminde (ka-
dın-erkek) ve heteroseksüel tanımlamayan kişi ya da ki-
şilerin dışlanmasına, “anormal”, “sapkın” ve “hasta” ola-
rak etiketlenmesine neden olur.
m
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Toplumdaki herkesin heteroseksüel olarak varsayıl-
ması ya da heteroseksüel olması gerekliliği yönündeki 
ideolojiyi içeren heteronormativite, emperyalizmde ol-
duğu gibi kendisinden olmayanı etkilemesini, dışlam-
asını ya da “değiştirmeye” çalışmasını içerir. Kültür em-
peryalizminde yer alan daha az “gelişmiş” kültürleri 
kendine benzetme ve değiştirme çabaları, heteronor-
mativite içerisinde de var olan ikili cinsiyet rejimi (er-
kek-kadın) ve heteroseksüel yönelimi dışındaki kişi ya 
da kişileri kendine benzetme girişimleri ile benzerlik 
gösterir. Bu girişimler kimi zaman kişilerin cinsel yöne-
limini ya da cinsiyet kimliğini “değiştirdiğini/dönüştür-
düğünü” iddia eden onarım/dönüşüm “terapileri” ile, 
kimi zaman bireylerin temel haklarından yoksun bırakı-
lıp bu haklara erişmelerinin engellenmesi ile sonuçla-
nır. 
Kültür emperyalizminde yer alan “gelişmiş” ve “az ge-
lişmiş” ikiliği ve bu ikiliğin beraberinde getirdiği öteki-
leştiren uygulamalar, heteronormativitenin yarattığı 
heteroseksüel olan (“normal” olan) ve heteroseksüel 
olmayan (“anormal” olan) ikilikle ortaklıklar içerir. Ya-
ratılan bu ikilikler, ülkelerin, insanların, deneyimlerin 
ve geçmişlerin kendi öz değerlerini yok sayarak, çeşitl-
iliğin göz ardı edilmesine neden olur.
Kültür emperyalizmi, “yumuşak” görünen bir yöntem 
olarak kabul edilir ve bu yöntemin toplumların ver-
dikleri tepkileri minimum düzeye indirdiği ifade edilir. 
Sert ve tepkisel girişimleri içermeyen bu yöntem, hete-
ronormativitenin kendisine uygun toplumsal yapı inşa 
etmesiyle paralellik gösterir. Kültür emperyalizmi çer-
çevesinde televizyon programları ve filmlerle diğer kül-
türlerin giyim, eğlence ve tüketim alışkanlıkları bakı-
mından “benzetilebildiği” iddia edilir. Bunun yanında 
yerel dillerin edilgen hâle getirilmesi, yerel kültürlerin 
unutturulması gibi olgularla da sıklıkla karşılaşılır. He-
teronormativite, heteroseksüel olmayanları her türlü 
sistemden dışlarken ve bu sistemlere dahlini görmez-
den gelirken cinsiyet kimliklerine/ifadelerine ve cinsel 
yönelimlere dair emperyalizm oluşturur.
Yerel, ulusal ve uluslararası bağlamlarda bütün kültürle-
rin çeşitliliğin kutlanması, farklılıklara saygı gösteril-
mesi önem arz eder, bu durumun heteronormativiteyi 
sonlandırma noktasında bir araç olabileceği ise unutul-
mamalıdır.

-malıdır.
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BU DÜNYA

Savaş ve Barış
AREN BORALIOĞLU

Emperyalistler her alanda tek, belirleyici ve güçlü ol-
mak isterler. Buna karşı çıkışları çeşitli bahanelerle en-
geller. Ülkeleri, halkları, dinleri, mezhepleri, milliyetleri 
birbirlerine karşı kışkırtarak birbirleriyle çatıştırır, sa-
vaştırır. Bu şekilde savaşan tarafları güçsüz ve kendine 
bağımlı şekle getirdiği gibi, aynı zamanda savaşan taraf-
lara silah ve malzeme satarak kârına kâr katar. Böylece 
hâkimiyetini pekiştirmek ve sürekli hale getirmek ister.
Doğu Bloku'nun dağılması, Arap baharı, Afganistan, 
Çekoslovakya, Libya, Irak, Suriye, Venezüella, Küba vb. 
ülkeler arası savaş, iç savaş ve ambargolar emperyaliz-
min tek hâkimiyeti için ortaya çıkmış, çıkmakta ve hâlâ 
sürmektedir.
1962 yılında ABD’ nin SSCB’ye karşı, Türkiye ve İtal-
ya'ya nükleer başlıklı füze yerleştirmesi sonucu, SSCB 
de Küba'ya nükleer başlıklı füze yerleştirmiş ve iki blok 
arasındaki gerilim artmıştı. ABD bugün hala Küba, 
Venezüella gibi ülkelere ambargo uygulamaktadır.
Emperyalistlerin kışkırtması sonucu 1990 yılında Irak, 
Kuveyt’i işgal etmiş, bu durum Körfez savaşının başla-
masına, Saddam yönetiminin devrilmesine sebep ol-
muştur.

Bugün hâlâ Suriye işgali ve iç savaşı sürmektedir. Savaş, 
işgal ve iç karışıklığa karşı çıkış ne yazık ki ikiyüzlü bir 
şekilde sürdürülmektedir. Bir tarafın yaptıkları görül-
mezken diğer tarafın yaptıkları sadece gündeme getiril-
meye çalışılmaktadır.
Afganistan ve birçok ülkede işkence, katliam, açlık ve 
diktatörlükle anılan, insan haklarını hiçe sayan, doğayı 
talan eden çağ dışı yönetimler iş başındadır ve kendisi-
ni barışın, demokrasinin, insan haklarının, bağımsızlı-
ğın, doğanın korunmasının havarisi gibi gösteren em-
peryalist ülke ve uluslararası örgütler tüm olup bitenleri 
seyretmektedir. Bu durumdan çıkarılacak sonuç em-
peryalistlerin bu değerleri sadece kendi çıkarlarına gel-
diğinde kullandıklarıdır. Emperyalizm ülke içinde ve 
ülkeler arasında müdahale ettiği hiçbir sorunu halkın 
yararına çözmemiştir.
Doğu Bloku dağıldığı günden bu güne ABD, NATO ve 
AB dağılan ülkelerde, iç savaş ve çatışmalarla beraber 
ülkeler arası savaş ve çatışmaları körükleyerek, Rusya 
ve Doğu Bloku ülkelerine hükmetmek ve tek kutuplu 
dünyada istediklerini istedikleri şekilde sürdürmek, 
halkları köleleştirerek sömürmek için her türlü manev-
mm

34



   DÜNYA BU

rayı yapmaktan geri durmadılar. Bunun sonucu yıllar-
dır birlikte yaşamış, hatta aynı milliyet ve din kökenin-
den gelmiş birçok ülke ve halk birbirine düşman edile-
rek bölündü parçalandı. Küçücük devletçikler oluşturu-
larak “Böl, parçala, yönet” sistemi hayata geçirildi.
Rusya’nın karşı çıktığı, NATO'ya alınmayacağı belirti-
len birçok ülke NATO ve AB'ye alındı. Ukrayna’da bu 
ülkelerden biriydi. Bir taraftan NATO kapısında yıllar-
dır oyalanırken, diğer taraftan Rusya ya karşı kışkırtıldı. 
2014 yılında bu kışkırtmalar sonucu Rusya yanlısı hü-
kümetin yerine batı yanlısı hükümet oluşturuldu. Kış-
kırtmalar devam etti. Ukrayna yönetimi hâkim olduğu 
bölgelerde Rusya yanlılarına baskıları arttırarak devam 
ettirdi. Emperyalist ülkeler yok etmek istediği ülkelere, 
yönetimlere, halklara karşı saldırısını haklı gerekçelere 
dayandırmak için ya iç karışıklık çıkartarak barış gücü 
gönderir ya da sınırında bir uydu devlet kurdurarak 
onu tanır ve onu korumak için o bölgeye gider. Rusya 
da bu taktiği uyguladı. Ukrayna’da oluşturulan Rusya 
yanlısı yönetimlere sahip olan Donetsk ve Luhansk’ı ta-
nıdı onların güvenliği ve yıllardır belirttiği Ukrayna’nın 
NATO’ya girmemesi için Ukrayna’ya saldırdı. Aslında 
karşılıklı anlaşma ve kabullerle önlenebilecek savaşın fi-
tilleri karşılıklı kışkırtmalarla alevlendi. Kışkırtmayı ya-
pan emperyalist devletler birçok ülke ve halklara yap-
tıkları gibi, Ukrayna’yı savaşta yalnız bırakmaktan geri 
durmamıştır. Sadece Rusya’ya karşı çeşitli ekonomik 
tedbir, yaptırım, kısıtlama ve ambargo kararları açıklan-
maktadır. Barış için caba göstermek, savaşı engellemek 
yerin, Ukrayna’ya para ve silah desteği yapılarak savaş 
körüklenmektedir. Kendi içinde batı ve Rus yanlıları 
olarak bölünmüş Ukrayna da bu gün daha çok ölüme 
yıkıma neden olacak, ilerde daha büyük iç çatışmalara 
sebep olacak şekilde siviller silahlandırılmakta, molotof 
kokteyli yapımı abartılarak anlatılmaktadır. Oysa ki 
sivillerin bu şekilde kullanılması savaş suçu sayılma-
lıdır. Savaş, ölüm, yıkım ekranlarda canlı yayında seyre-
dilmeye başlandı. Olan yine emekçi halklara ve onların 
evlatlarına olmaktadır, yönetenler ve zenginler ölüm ve 
yıkımdan uzak durmaktadır. Emperyalistler için ölüm 
ve yıkımın bir anlamı yoktur. Onlar sadece kendi çıkar-
ları için hareket ederler. 
Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanmaya başla-
dığı günlerde ilginç bir haber yansıdı gazete, TV, sosyal 
medya ve haber kanallarına. “Ukraynalı zenginler özel 
jetlerle ülkelerini terk ediyor.” Normal zamanda ülke-
nin bütün zenginliklerini kendi malı gibi görerek, 
emekçileri açlığa, sömürüye mahkûm eden zenginler, 
“batan gemiyi önce fareler terk eder” misali ülkeyi fakir-

lere bırakarak kaçıyorlar. Normalde zenginlerin olan 
vatan, savaşta fakirlerin oluyor. Ölmek yine zenginlere, 
yöneticilere değil, bir birini hiç tanımayan emekçilere, 
fakirlere kalıyor. “bu vatan toprağın kara bağrında sıra-
dağlar gibi yatanlarındır.” Ne yazık ki fakirler öldük-
lerinde toprak (vatan) sahibi oluyorlar. “Savaşın kaza-
nanı, barışın kaybedeni yoktur,” sözü bütün insanların 
benliğine işlenmelidir.
O halde halkların yararına EMPERYALİST SAVAŞA 
HAYIR! dememiz gerekmektedir.

Haklı Savaş Var mıdır?
Günümüzde insanların savaşla hiçbir şeyin çözülme-
diği gerçeğini fark ederek SAVAŞA HAYIR! Demeleri 
ve önlemeleri gerekmektedir. İnsanlığın dünden bu gü-
ne gelişimi, kurtuluşu, eşitlik, özgürlük, hak ve doğanın 
korunması mücadelesi, faşizme, işgale, katliamlara, yok 
saymaya, yok etmeye, sömürüye karşı verilen mücadele 
ve bu uğurda mecburen verilen kurtuluş savaşları haklı 
savaşlar sayılabilir. 
Bazen, Lenin’in 1904’te Rus-Japon savaşında yaptığı 
gibi, çarlığın zayıflaması, devrimin güçlenmesi için, sa-
vaşın devam etmesi ve kendi ülkesinin yenilmesi dahi 
istenebilir. Ancak bu gün tüm savaşlara karşı barıştan 
taraf olmak gerekmektedir.
Fransız Devrimi'nde “Saraylara savaş, kulübelere ba-
rış!” diyenlerin savaşı, işgal altındaki ülkelerin kurtuluş 
savaşı, sömürüye karşı emekçilerin savaşı, katliamlara 
ve yok saymaya karşı halkların savaşı, insanların eşitlik, 
özgürlük, insanca yaşam, doğanın korunması ve insan-
ca yaşam için savaşları, hitler faşizmine karşı SSCB’nin 
20 milyon gencini kaybettiği savaş vb… savaşlar haklı 
savaşlar sayılabilir.
Tüm savaşlar;  halkların emperyalist kışkırtmalara 
oyunlara kanmamasıyla, emperyalistlerin çıkarlarına 
dur demesiyle, kendi ülke yöneticilerinin emperyalist 
planlarına kanmaması ve önlemesiyle, “ulusların kendi 
kaderini tain hakkı”nı tanımasıyla, savaş karşıtı müca-
deleyle, durdurulabilir, önlenebilir. O halde; savaş için 
değil, barış için, insanca yaşamak için tüm halklar bir-
leşmeli ve mücadele etmelidir.
İnsanlar emperyalistlerin çıkarları için, din, milliyet vb. 
kışkırtmalarla, savaşmayı reddetmeli, eşitlik, özgürlük, 
barış, demokrasi, insanca yaşam için mücadele etme-
lidir.
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Derinleşen ekonomik, siyasal ve sosyal kriz her alanda 
artarak sürmektedir. Devam eden birçok hak alma eyle-
minin, zam protestolarının yanına artarak yenileri ek-
lenmektedir. 2021 sonunda 2022 için açıklanan vergi 
artışlarına gösterilen tepki sonrasında Motorlu Taşıtlar 
Vergisi'nde yeniden değerlendirme oranı yüzde 
36.2'den yüzde 25'e indirildi. Yüzde 125’i bulan elekt-
rik zamlarına karşı gösterilen tepkiler hızla yayılmıştır. 
Tepkiler sonucu yeterli olmasa da 3 kez tarife değişik-
liği ve yüzde 25 indirim yapılmıştır. 
Gıda fiyatlarındaki artış halkın yoğun tepkilerine sebep 
olmuştur. Bu tepkiler sonucu fiyatlara yansımasa da, gı-
da ürünlerinde KDV yüzde 8’den, yüzde 1 e düşürül-
müştür. Ne yazık ki aynı tepkiler akaryakıt, oto yol, kira 
ve diğer zamlara karşı gösterilememiştir. Maaşlara ek 
zam talepleri birleştirilememiştir.

Trendyol işçileri yüzde 11’lik ücret zammı dayatmasına 
karşı başta İstanbul olmak üzere birçok ilde yaptığı ey-
lem ve kamuoyu desteği sonuç getirmiştir. İşçilerin ay-
lık maaşlarında yaklaşık yüzde 39 oranında artış yapı-
lacak şekilde anlaşma sağlanmıştır.
MİGROS işçileri saatlik ücretlerine 4 TL’lik zam talep-
leri, 257 işçinin işten atılmasıyla karşılık bulmuştu. Bu-
nun üzerine direnişe geçen, gözaltına alınan işçilere 
yoğun kamuoyu desteği oluşmuştur. MİGROS yoğun 
şekilde boykot edilmiştir. Bu destek, boykot ve birlikte 
mücadele sonucunda işçilerin talepleri kabul edilerek, 
atılan işçiler geri alınmıştır.
Yemek Sepeti/BanaBi  işçilerinin/kuryelerinin iş kolu 
değiştirilerek sendikasızlaştırılmasına karşı, iş güvence-
si ve ücret artışı için başlattıkları mücadele hızla yayıla-
rak boykota dönüşmüştür. İşçiler taleplerini şu şekilde 
nn
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Yükselen İşçi-Emekçi, Halk Mücadelesi 
ve Gösterdikleri
M. ALİ EKMEKÇİ



belirtmektedir. "5 bin 500 TL maaş, prim ve yan hak" 
talebiyle birlikte, "hakkını arayan hiçbir işçi ve kurye iş-
ten çıkarılmasın, iş kolumuz derhal taşımacılığa 
geçirilsin ve sendikal faaliyet güvence altına alınsın". 
Maalesef talepler karşılanmamıştır, eylemleri hala sür-
mektedir.
Yurtiçi Kargo çalışanları yüzde 40’lık zam talebine karşı, 
yüzde 17’lik zammı kabul etmeyerek kontak kapatma 
eylemi başlatmıştır ve bu eylem hâlâ sürmektedir.
Aliağa gemi söküm işçileri 11 gündür sürdürdüğü iş bı-
rakma eylemlerini, talepleri tam olarak karşılanmama-
sına rağmen ortak kararla ara vermişlerdir.
Pandemi döneminde kuryelik sistemi oldukça yaygın-
laşarak büyük bir sektör haline gelmiştir. Kurye işçileri-
nin birlikte mücadelesinin en büyük engellerinden biri 
de “esnaf kuryelik” sistemidir. Bu sistemle kuryeler 
kendi araçlarıyla ve bireysel sözleşmelerle çalıştırılmak-
ta, işveren sorumluluktan kaçmaktadır.
Yukarıda kısaca özetlediğimiz eylemler göstermektedir 
ki, birlik beraberlik bozulmadan, kamuoyu desteğiyle 
artarak süren eylemler sonuç getirmektedir.
Parça parça ortaya çıkan tepki, eylem, direniş ve müca-
delelere destek vererek, cesaretle birleştirerek, halkla 
bütünleştirerek, aynı hedefe yönlendirmesi ve sonuç al-
ması beklenen siyasi partilerin, sendikaların, odaların, 
meslek örgütlerinin… Çoğunun kendilerinden bekle-
nen bu işlevi yerine getirmedikleri görülmektedir. Bu-
nun nedenlerine bakacak olursak;
 nnn

▶Bu örgütler üyeleriyle ne kadar bütünleşmiştir,  karara 
alma, uygulama, denetleme süreçlerinde üyelerin ne 
kadar etkisi vardır?
▶Bu örgütlerde yöneticilerin aldığı maaşlar, yaşam 
koşulları ile üyelerin/kendi çalışanlarının aldıkları 
maaşlar, yaşam koşulları aynı mıdır, ne kadar 
birbirlerine benzemektedir?
Ne yazık ki, bu sorulara olumlu yanıt verilebilecek çok 
az örgüt vardır. “Krizden çıkışın yolu daha büyük bir 
krizdir” mantığıyla hareket eden emperyalizmin ortaya 
çıkarttığı Nato-Ukrayna-Rusya krizi, yaşanan çöküntü-
yü daha da derinleştirecektir. Bu kriz ile ilgili gazete-
lerde ilginç bir haber yayınlandı. “Ukraynalı zenginler 
savaş olasılığına karşı özel jetlerle ülkelerini terk edi-
yor!” iyi günlerde tüm ülkenin, her şeyin sahibi olarak 
kendilerini gören, bütün imkânlarından faydalanan, 
herkesi, doğayı sömüren, fakirlere yaşamayı bile çok 
gören zenginler, kötü günde vatanı/ölümü fakirlere bı-
rakarak kaçıyorlardı. Bu gerçek bir kez daha “vatan ya-
şarken zenginlerin, ölürken fakirlerindir” gerçeğini çırıl-
çıplak bir şekilde göstermektedir. Yaşananlardan hoş-
nutsuzluk ve mücadele isteği her alanda oldukça yay-
gınlaşarak büyümektedir. İnsanların ve kamuoyunun 
desteği de gittikçe artmaktadır. Bu mücadeleleri cesa-
retle birleştirerek aynı hedefe yöneltmek ve başarıya 
ulaştırmak ellerimizdedir. Yeter ki sahip çıkalım, müca-
delenin bir ucundan tutalım, katılalım, katalım…
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Artan Emekçi Eylemleri
Nasıl Okunmalı?

ŞÜKRÜ GÜNSİLİ

2021 yılında, özellikle de son çeyrekte gelen zamlar, işçi 
ve emekçileri geçinemez hale getirdi. Her geçen gün 
yoksullaşan milyonlar, yeni yılla birlikte elektrik zammı 
başta olmak üzere gelen zamlarla adeta patlama 
noktasına geldiler. Artan hayat pahalılığı sonucu açlık 
girdabına itilmiş milyonlarca çalışan, 2022 yılı başında, 
daha insanca bir yaşam için gerekli düzeyde ücret artışı 
bekliyorken, kendilerine reva görülen sefalet ücretine 
haliyle isyan ettiler. 
Fitili ilk ateşleyen kargo, kurye ve lojistik çalışanları 
oldu. Onları depo çalışanları, çorap ve metal işçileri, 
gemi söküm işçileri izledi. Eylemler yeni eylemleri 
tetikleyerek birçok kente, bir çok işyeri ve işletmeye 
yayıldı.  Keza elektrik faturaları öncelikli olmak üzere  
emekçiler, zamların geri alınması talebiyle sokaklara, 
alanlara indiler. 

Büyük çoğunluğu sendikasız ve güvencesiz koşullarda 
çalışan, genç işçi oranının yüksek olduğu bu eylemler, 
bazı istisnaları saymazsak kendiliğinden eylemler ola-
rak ortaya çıktı. Eylemlerin bir kısmında işçiler talep-
lerini kabul ettirdiler. Eylemlerin bir kısmı zayıflayarak 
devam edeken, bir kısmı ise işten çıkarmalar şeklinde 
saldırılara hedef oldu maalesef ki. 
İlk kıvılcımı Trendyol emekçileri çaktı. Kısa sürede ta-
leplerini işverene kabul ettirip işlerine dondüler. Ancak 
Trendyol eylemcileri, diğer işçi ve emekçilerden farklı 
bir konumdalar. Kontak kapatan motokuryeler, 
işletmenin bordrolo personeli olarak çalışıyor değiller. 
“Esnaf kurye” diye adlandırılan, kendi işinin patronu 
diye lanse edilen sigortasız, sendikasız, güvencesiz 
olarak, dağııtıkları kargo adedine göre yüzdelik alan 
emekçilerdir. 
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Son yıllarda kargo ve kurye firmalarının yoneldiği “Es-
naf Kurye Modeli” aslında tabiri caizse kölelik siste-
minden başka bir şey değildir. "Al aracını, al motorunu 
gel, işinin patronu ol!"  sloganı ile sürdürülen aldatma-
ca ne yazıkki katmerlii bir sömürü tuzağıdır. Şirket per-
soneli olmaması sebebiyle işverenin çalışan karşısında 
hiç bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. Başlı ba-
şına kapsamlı bir yazının konusu olabilecek bu model-
de çalışan emekçiler, vergilerini ve bağkur primlerini 
kendileri ödüyor, aracının her türlü giderini kendisi 
karşılıyor, sendikalı olamıyor, kıdem tazminatına hak 
kazanamıyor. Yıllık izin haakkı bulunmamakta, hasta 
düştüğünde, kaza yaptığında veya aracı arızalandığında, 
bayramda, tatilde bir kuruş geliri olmayan, en iyi du-
rumda ise canını dişine takarak uzun saatler boyu çalış-
masına karşın, giderleri mahsup edildiğinde, eline asga-
ri ücret seviyesinde bir kazanç geçmektedir ne yazık ki.
Kontak kapatıp eyleme geçen “Esnaf Kurye”lerin bir 
kısmı, dağıttığı kargo adedine göre aldığı yüzdelik payı-
nı kısmen arttırdı ancak sendikalı olamadıkları için kalı-
cı bir kazanım ve örgütlülük oluşturamadılar. Eylemle-
rin sonuçlanmasının ardından eyleme katılanlar, üçer - 
beşer sözleşmeleri sonlandırılarak tasfiye ediliyorlar.
Bu eylemlerden bazıları sendikalaşmayı başarabilme 
fırsatı yakalamış oldu. Dolayısıyla kısmen daha kalıcı 
kazanımlar elde etmiş oldular. Yalnız “Bana bi - Yemek 
Sepeti’nin biraz daha farklı bir yeri var, şöyle ki;
Yemek Sepeti, “Esnaf Kurye Modeli”ne yönelmekle 
beraber, halihazırda 7.000 civarında bordrolu çalışanı 
bulunan bir işletme. Alman firması Delivery Hero 
tarafından satın alınan bu şirkette daha önce bir 
sendikal örgütlenme çalışması sürdürülmüş, ancak 
işverenler sendikalaşmanın önünü kesmek amacıyla 
taşımacılık işkolunda kayıtlı şirketin SGK NACE 
kodunu değiştirmek suretiyle Ticaret ve Büro işkoluna 
tescillemişti. Hileli olan bu işkolu değişikliğine itiraz 
edildi ve yargı süreci devam ediyor. Öte yandan bu 
değişiklik sürecinde gözden kaçırmış oldukları birkaç 
depo taşımacılık işkolunda kalmış ve Tüm Taşıma 
İşçileri Sendikası TÜMTİS, bu depolarda sendikalaş-
mayı başarmış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığın-
dan çoğunluk belgesini almıştı. 
İşveren, anti demokratik bir düzenleme olan çoğunluk 
tespitine itiraz “hak”ını kulanarak bakkanlığın tespitini 
yargıya taşıdı. Amaç süreci uzatmak ve bu süreçte sen-
dikayı tasfie etmek olduğu için havuç ve sopa politika-
bbb

sına başvuruyor. Farklı tarihlerde sendika uyesi dört iş-
çiyi sudan sebeplerle işten çıkaran işveren böylece sen-
dika düşmanı yüzünü bir kez daha göstermiş oldu.
Yargı süreci devam eden işkolu tespiti kazanılacak bir 
davadır. Keza işverenin çoğunluğa itiraz davası da sen-
dika lehine sonuçlanacaktır. Haliyle çoğunluk davası 
kazanıldığında işletmenin bir bölümünde TÜMTİS 
sendikasının yetkisi kesinleşmiş olacak ve şirket topla-
mının kazanılması yolunu açacaktır.
Yemek Sepeti işçileri, ağırlıklı moto kuryeler, kendileri-
ne reva görülen sefalet ücretine karşı kontak kapatarak 
konvoy oluşturdular, basın açıklaması ve oturma ey-
lemlerini örgütlediler. İşçilerin eylemlerde dile getirdik-
leri taleplere gözünü, kulağını kapayan işveren, eylemin 
zamana yayılarak zayıflamasına  oynadı, oynuyor. Bu 
süreçte işkolu farklı olsa da sendika üyeliğine hız veril-
meye çelışıldı. İşkolu davası kazanıldığında hazırda ör-
gütlü bir gücün olması önemli bir avantaja dönüştürü-
lebilir. 
Artan işçi eylemleri ile zamlara karşı gerçekleşen eylem-
ler, mücadelede yeni bir canlanmaya yol açmış ve 
emekçilerin moral ve motivsyonunu arttıran bir rol oy-
namıştır. Yine bazı eylemlerle ücret artış talepleri kaza-
nılmış, bazı eylemlerle de sendikal örgütlenme başarıl-
mış ve sndikalaşma eğilimi güçlenmiştir. Sendikaların, 
patlayan bu mücadeleyi sahiplenmedeki yetersizliği ve 
mesfeli duruşu sebebiyle kazanımların, elde edilebilirin 
gerisinde kalmasına neden olmuştur. 
Örgütlenme deneyimi zayıf ve bilinç yetersizliği 
nedeniyle işçiler başladıkları eylemleri daha ileri 
mevzilere taşıyamadılar, yeterince kalıcı kazanımlar 
elde edemediler. Bu eylemler, muhtemeldir ki başka ey-
lemlerin habercisi ve tetikleyeni olabilir. Emek müca-
delesini önemseyen emek örgütleri, demokratik ve si-
yasal oluşumlar, süreci doğru okumalı ve dikkatle izle-
meli, birleşik bir emek ve demokrasi mücadelesinin 
örülmesinin olanakları olarak değerlendirmelidir.
İşçi sınıfı ve emekçilerin örgütlenme ve bilinç gerili-
ğinin yaşandığı, toplumsal ve siyasal muhalefetinin bu 
denli dağınıklık içinde olduğu koşullarda, patlayan 
eylemlerde süreklilik ve kalıcı kazanımlar elde etmek 
sınırlı kalmaya mahkumdur. Tarih, iddiası olan herke-
se, her kuruma ve her örgütsel yapıya daha çok sorum-
luluk yüklemektedir. Şimdi bu sorumluluğu en ileri 
düzeyde yerine getirme vaktidir.
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İnsan, Yaşama ve Çalışma
HANİFİ DUMAN

Dünyada insan türünün evrimleşerek ortaya çıkmasın-
dan bu güne en büyük mücadelesi insanca yaşamak ol-
muştur. İnsanlar; karınlarını doyurmak, güvenli bir şe-
kilde barınmak, çoğalmak, istediklerini istedikleri şekil-
de iyi koşullarda yaşamak, özgür, sağlıklı, mutlu olmak, 
gezmek, eğlenmek, zevk almak, sevmek, sevilmek, için 
çalışmış, mücadele etmiş, emek ve çaba harcamışlardır. 
Ne yazık ki bu istekleri gerçekleştiren sayısı geçmişten 
bugüne toplumun çok küçük bir azınlığı olmuştur. Bu 
küçük azınlık;  her istediğine sahip olabilmek, her iste-
diğini yaşaya bilmek için insanların büyük çoğunluğu-
nu savaşlara, çatışmalara, açlığa, yoksulluğa, azgın sö-
mürüye, işsizliğe, köleliğe mahkûm etmiştir. Bu sömürü 
ve çatışma feodal sitemde; toprak sahipleri, devlet ve 
dinin yöneticileri ile köleler-serfler-topraksız köylüler 
arasında, kapitalist sistemde; para, mal, fabrika sahiple-
ri, din ve devlet yöneticileri ile işçiler, emekçiler, köylü-
ler, işsizler arasında olmuştur. İnsanlar arasındaki %1’i 
bile bulmayan çok küçük bir azınlık hiç çalışmadan her 
istediğine sahip olabilecek zengin bir ailede dünyaya 
gözlerini açarken, %99’u geçen büyük çoğunluk hayat 
boyu çalışsa dahi açlığa işsizliğe mahkûm, savaşların, 
çatışmaların içerisinde, dünyaya gözlerini açmıştır. Her 
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ikisi de istatiksel olarak milli piyango çıkma olasılığın-
dan daha küçük bir olasılıkla dünyaya gelen insan yav-
rusudur aslında. Yaklaşık 8 milyar insandan, bir erkeğin 
ortalama hayat boyu ürettiği yaklaşık 800 milyar 
spermden, bir kadının hayat boyu ürettiği yaklaşık döl-
lenebilir 400 bin yumurtanın birbiriyle buluşması sonu-
cu oluşmuştur. Okyanusta bir damla bile değildir. İn-
sanlar; eşit olasılıkta şansla dünyaya gözlerini açmış ol-
masına rağmen, dünyada yarattığı kötü sistemden dola-
yı çok eşitsiz koşullarda nefes almaya başlamıştır. Dün-
yaya geldikten sonra bu şartların kabullenilmesi, boyun 
eğilmesi istenir. Bu boyun eğişin adına da kader denir. 
Sistem değişse de toplumdaki küçük bir azınlığın mut-
luluğu için büyük çoğunluk azgınca sömürülmeye de-
vam etmiştir. Irk ve din temelli ideolojiler özel mülkiye-
ti kutsayarak, var olan eşitsizliğin sürmesini sağlamıştır. 
Şu ana kadar insanlar arasındaki eşitliği sağlamaya çalı-
şan ideoloji sosyalizmdir. Ne yazık ki çoğunluk kendi 
çıkarlarını, azınlığın çıkarlarından üstün ve eşit olması-
nı sağlayacak sistem ve kurallar oluşturamamış, ancak 
dünden bu güne bunun mücadelesini vermiş, vermeye 
de devam etmektedir. Bu günkü bilimsel ve teknolojik 
mm
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gelişme koşullarında, insanların tamamı eşit koşullarda 
çalışarak üretime katılması ve eşit koşullarda üretimden 
pay alması durumunda çalışma süresinin azalacağı, ya-
şam kalitesinin artacağı, açlığın, yoksulluğun, işsizliğin, 
evsizliğin kalmayacağı apaçık bir gerçektir.
Gerçek anlamda biyolojik bir canlının, cansız bir mad-
denin, bir taş parçasının dahi sahibi olma şansı yoktur. 
Canlının yaşam süresi sınırlı maddenin varlık süresi sı-
nırsızdır. Ancak bir canlı, cansız bir maddeyi yaşadığı 
sürece kullanabilir. Buna rağmen insanlar her şeye son-
suz bir şekilde sahip olacaklarmış gibi bir hırs ile çalışır 
biriktirir. Sahip olduklarını öldükten sonra dahi kaybet-
memek için, birikime hiçbir katkısı, emeği olmayan ya-
kınlarına doğaya aykırı kapitalist miras yöntemiyle bı-
rakmaya çalışır. Bu anlamda miras bir yanıyla insanların 
kendisi için yaşamasının önünde bir engel olduğu ka-
dar, diğer yandan eşit şartlarda dünyaya gözlerini açan 
bebekler için hak edilmeyen bir zenginliğe doğar doğ-
maz sahip olmak ve kişinin kendi hayatını kendinin ba-
şarmasının önünde engel olmak, asalak gibi yaşamak 
anlamına gelmektedir. Bu anlamıyla başarı ve birikim 
kişiye, miras topluma ait olmalıdır. İnsanlar, insanca ya-
şamak için zaman, fırsat, para ayırmak yerine hayatı bo-
yunca biriktirmeye, ev, araba ve gittikçe daha iyisinin 
sahibi olmaya ve çocuklarının da bunların sahibi olma-
sına çalışırlar. Bu durum sonunda birçok insan “tam ya-
şayacağı zaman, ölür.” 
İnsanca yaşam mücadelesi bu gün nasıl sürmelidir?

Kapitalizmin İlk Günlerinde Oluşan 
Talepler Değişmelidir! 

1 Mayısın kısa tarihine bakarsak, 1800’lü yıllarda, işçi-
ler 12-16 saat çalışma koşullarına karşı örgütlenmeye 
başlamışlardır. Önce yardımlaşma sandıkları ve daya-
nışma örgütleri oluşturmuşlar, bunları daha sonra sen-
dikalara dönüştürmüşlerdir. İlk olarak 1856 yılında 
Avustralyalı işçiler 8 saatlik işgünü mücadelesini başlat-
mışlardır. 1866 yılında Uluslararası İşçiler Birliği (I. 
Enternasyonal) tüm dünya işçilerine dayanışma ve 8 
saatlik işgünü, haftada 5 gün çalışma için mücadele 
çağrısı yapmıştır. İşçiler 8 saat uykuya, 8 saat çalışmaya, 
8 saat de sosyal faaliyete zaman ayırmak istemektedir-
ler. 1886 yılında 1 Mayıs’ta ABD’de 350 bin işçi greve 
çıkmıştır, bunun 40 bini Chicago’dadır. Gösterilerin 
kapsamında, eylemci işçilere ateş açılır ve sekiz işçi öl-
dürülür. Bu ve benzer devam eden mücadeleler sonra-
sında, İkinci Enternasyonal’in kararı doğrultusunda 1 
nnn
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Mayıs yüzbinlerce işçinin uluslararası birlik, mücadele 
ve dayanışma günü olmuştur.
O yıllarda 12-16 saat çalışma koşullarına karşı 8 saatlik 
işgünü talebi 1 Mayısın en önemli taleplerindendir. 
Bugün artık, bilim ve teknolojinin ilerlemiş, üretim 
araçları, bilgisayar, otomasyon ve robotlarla gelişerek 
hızlanmış, üretim artmış, üretim zamanı kısalmıştır. Bu-
na karşın günümüzde hala 8, 10 saatlik çalışma süreleri 
sürmektedir. Bu kadar değişim ve dönüşümün yaşandı-
ğı günümüzde, işverenlerin sınırlarını çizdiği ve birço-
ğunun kabul ettiği 8 saatlik iş günü talebi ihtiyacı karşı-
lamamaktadır. Günümüzde işçiler, emekçiler de dâhil 
olmak üzere tüm bireylerin, kültürel, sosyal, sportif, 
kendini geliştirme, gerçekleştirme, kişisel bakım, gez-
me, okuma, eğitim, tatil, eğlence, ulaşım, iletişim vb. ih-
tiyaçları, bunlara ayırması gereken zaman ve ekonomi 
çoğalmıştır. Mevcut durum bu ihtiyaçları karşılama-
maktadır.
Ortalama bir insan ömrünü 75 yıl olarak alınırsa. İlk 25 
yıl büyüme, gelişme, eğitim ve işe başlama dönemi şek-
lindedir. 2. 25 yıl haftada 5 gün günde 6 saat çalışma 
dönemi olmalı, 50 yaşında zorunlu çalışmaya son veri-
lerek, emeklilik hakkı kazanılmalıdır. 3. 25 yıllık dönem 
ise; isteğe bağlı çalışma, emeklilik ve serbest yaşama 
dönemi olmalıdır. Ekonomi ve sosyal taleplerin yanın-
da çalışma saati ve süresinin azaltılması, emeklilik yaşı-
nın düşürülmesi işçi ve emekçilerin sürekli talebi olma-
lıdır. Çalışma süresinin çoğu, çalışanların kendi ihtiyaç-
larının sağlanması için değil, kapitalistlerin kârının ve 
gelişmesinin büyümesi içindir. Mesai süresine ulaşım 
ve yemek/çay süreleri da dâhil edilmelidir. Mesai saat-
leri ve emeklilik yaşının düşürülmesi, gittikçe büyüyen 
işsizlik sorununa çözüm olacak ve işçilerle işsizler ara-
sındaki rekabeti azaltacaktır.
Talepler kapitalistlerin, işverenlerin çizdiği sınırları aş-
malıdır. Che’nin dediği gibi “Gerçekçi ol, imkânsızı is-
te!” 
Kapitalizmin sürekli ve hayat boyu çalışma, düşük üc-
ret, yüksek vergiler ve mezarda emeklilik dayatmasına 
karşı; sadece çok kazanan kapitalistlerden kazancı ora-
nında vergi alınması talep edilmelidir. İşçi ve emekçi-
lerden, emeğiyle geçinenlerden, köylülerden, işsizler-
den ÖTV, KDV, vb. hiçbir verginin alınmaması, vergi-
lerin kaldırılması mücadelesi verilmelidir. Egemenlerin, 
dünyadaki bütün bilimsel, ekonomik, teknolojik geliş-
meler yaşanan bu dönemde oluşacakmış gibi propa-
gandayla insanların gözlerini bağlayarak sınırsız, za-
mansız çalışmanın dayatılmasına karşı durulmalıdır. Bi-
lll



limsel ve teknolojik gelişmelerin kapitalistlerin kârı için 
değil,  insan ve doğa lehine kullanılması durumunda 
çok kısa çalışma süreleriyle tüm insanların çok daha iyi 
koşullarda doğaya zarar vermeden yaşayacakları bir 
gerçektir. Bu anlamda zamanın çoğunun insanca yaşa-
maya ayrılması için mücadele edilmelidir. 
Çalışmak için yaşamak değil, yaşamak için çalışmak il-
kesi hayata geçirilmelidir. Bunun için sol çevrelerde dâ-
hil olmak üzere özellikle 1 Mayıslarda dile getirilen geç-
mişten bu güne taleplerin değiştirilmesi, güncellenmesi 
gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında çalışmak kadar 
çalışmamakta hak olmalıdır.
Mücadele sadece çalışanların insanca yaşaması için de-
ğil, işsizlerin, emeklilerin, gençlerin, engellilerin de in-
sanca yaşaması için verilmelidir. Tüm insanların eğitim, 
sağlık, barınma, beslenme ihtiyaçlarının, yaşlı, çocuk, 
engelli, hasta bakımının,  bütün toplumun sorumlulu-
ğunda olduğu ve kamu eliyle yürütülmesi gerektiği 
bilinci ve mücadelesi verilerek uygulamaya geçirilmesi 
sağlanmalıdır. Bu gelişmelerin doğa, canlılar, hayvanlar 
ve çevreye zarar vermeden gerçekleştirilmesinin müca-
delesi verilmelidir. 
Bütün bunların ışığında güncel bir konuyu tartışalım; 

Asgari Ücret mi, Azami Ücret mi?

Her yılsonuna doğru, asgari ücret tespit komisyonunun 
toplanacağı zamanlarda, asgari ücret tartışması başlar. 
Komisyonda yeterli artışın yapılmayacağını baştan bi-
len, emekten yana parti sendika ve örgütler, yine de 
gerçekleşme ihtimali varmış gibi bir yandan rakamlar 
açıklayarak beklentiler yaratırken, diğer yandan müca-
dele çağrıları yaparlar. Sonuçta her yıl olduğu gibi, ser-
maye ve iktidarın kararıyla onların lehine asgari ücret 
açıklanır. Bir iki ufak tefek serzeniş sonrası her şey ka-
bullenilir, sanki öncesinde çok mücadele edilmiş gibi, 
insanca yaşanacak bir asgari ücret için mücadeleye de-
vam denir ve hayat devam eder. 
2022 asgari ücreti de benzer şekilde belirlendi. 2021 as-
gari ücretinden bu güne; döviz, altın, konut, ev kirası, 
akaryakıt, elektrik su, doğalgaz, ekmek, simit, ilaç, et, 
süt, kâğıt, giyim, yiyecek, içecek, ulaşım, iletişim vb fi-
yatlarının % 100 ila % 300 arasında artmasına karşın as-
gari ücrete yapılan % 50 zam büyük bir başarıymış gibi 
gösterildi. Oysaki daha 4250 TL olan ilk asgari ücret 
aylığı alınmadan çoktan erimişti. Akaryakıt, doğalgaz, 
elektrik vb. fiyatların dünya ve Avrupa’dan ucuz oldu-
ğunu söyleyenlere bir hatırlatmayla devam edelim yazı- 
mm
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mıza. Bir malın ucuzluğu insanların alım gücüyle oran-
tılıdır. Alım gücü için baz alınabilecek kriter ülkelerin 
asgari ücretleridir. Bu ücretlere kısaca bakmak gerçek-
ten ucuz mu, pahalı mı olduğunu gösterecektir. 
08.01.2022 tarihindeki kurlara göre Türk Lirası cinsin-
den bazı ülkelere göre ortalama asgari ücretler şu şek-
lindedir. Finlandiya: 36000 TL, Amerika: 33200 TL, 
Almanya: 25000 TL, Japonya: 18500 TL, Polonya: 
9700 TL, Çin: 5450TL, Irak: 4380 TL. Asgari ücretlere 
göre baktığımızda alım gücünün en düşük ve bu ürün-
lerin en pahalı olduğu ülke durumundadır Türkiye.
Gerçek anlamda baktığımızda emekçiler ve onların ör-
gütleri tarafından ücretin asgari düzeyinin kabul edilip, 
asgari düzeyden bir pazarlığa ve mücadeleye girilmesi 
baştan yanlış ve kayıp görülmelidir. Hatta talepler sıra-
lanır ve gerekçelendirilirken 4 kişilik bir ailenin ancak 
yaşamını tekrar sürdürmek, emek gücünü yenilemek 
için, en asgari düzeyde barınma, yemek, vb. ile sınırlan-
dırılmaktadır. Sonuçta bu bile karşılanmamaktadır. Oy-
sa ki insani ihtiyaçlar içerisinde kültürel, sportif etkin-
likler, iletişim, sağlık, eğitim, ulaşım, giyim, tatil, ev, 
araba, internet, kendini geliştirme, gezi, eğlence, mesai 
saatlerinin düşürülerek, dinlenme saatlerinin artırılması 
vb. de sayılmalıdır. Bu şekilde düşünüldüğünde, asgari 
ücret üzerinden bir pazarlık ve kabullenme yerine, aza-
mi ücret üzerinden bir belirleme, talep ve sözde değil 
gerçekte mücadele çizgisi ortaya çıkartılmalıdır.
Asgari ücreti azami ücrete bağlayarak talep etmek ve 
bunun mücadelesini sürdürmek bir şekilde açlıkla yaşa-
yanlar la, doymak bilmeyen doyumsuzların, 3, 5 yerden 
maaş alanların dengelenmesini, sınırlanmasını sağlaya-
bilir. Bu açıdan bütün ücretler asgari ücrete göre belir-
lenmelidir. Asgari ücret vergiden muaf tutularak 4 kişi-
lik bir ailenin zorunlu barınma, giyim, gıda, eğitim, sağ-
lık, ısınma ve sosyal, kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde belirlenmelidir. Sadece asgari ücret değil azami 
ücret te belirlenmelidir. Azami ücret asgari ücretin en 
çok 5 katı olmalıdır.
Öncelikle emekçilerin ve emekten yana örgütlerin, ger-
çekleşmeyecek beklentiler, sözler yerine, emekcilere 
azami ücret ve insanca yaşam koşullarını layık görme, 
bu amaç için mücadele etme ve bu mücadeleden umut 
yaratmaya ihtiyaçları vardır.

Dünya kimsenin malı değildir, tüm canlılarındır!
Sahip olduğunuz servet, bizden çaldıklarınızdır!



Dünya'da İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramında Gelişme-
ler;   

İlk Çağlar 
Taş ocakları -Madenler 
Endüstri Devrimi ve izleyen yıllarla, 
Buhar(1761) 
Fabrika oluşumu 
Tarım-Fabrikada çalışma 
Göç ve ailelerin parçalanması 
Sağlıksız koşullar 
Uzun çalışmalar -Aşırı yorgunluk 
İş kazaları ve Meslek hastalıkları 
Sağlık bozulması - Sosyal sorunlarla  bir İSG süreci baş-
lamıştır. 

Modern Anlamda İş Sağlığı ve Güvenliğinin 
Tanımı 

İSG, işyerinde  ve işin yürütülmesi ile ilgili olarak olu-
şan tehlikelerden, sağlığa zarar verecek koşullardan ko-
runmak ve daha iyi bir iş  ortamı yaratmak için yapılan 
sistemli ve bilimsel çalışmalara denir.

İSG Çalışmalarının Amacı 

1. Koruma ve korunma yöntemleriyle çalışanların sağlı-
ğını korumak ve güvenliklerini sağlamak, 
2. Risk analizleri ile proaktif kültürü yerleştirerek işlet-
me güvenliğini sağlamak,  
3. Koruma ve korunma uygulamalarıyla üretim güvenli-
ğini sağlamak. 

İSG’nin Konusu

Çeşitli teknik, tıbbi, ergonomi, hukuki, yönetsel, beşe-
ri, sosyolojik ve  psikolojik unsurlar İSG konusu içine 
girmektedir. İşyerindeki donanım ve üretim teknoloji-
m
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Dünya'da ve Türkiye'de İş Sağlığı ve 
Güvenliği
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si, ergonomik koşullar, personelin beceri düzeyi ve ya-
şı, ilgili mevzuat, işyerindeki organizasyon yapısı, işçi-
lerin sağlık kontrolleri ve işe uygunluğu, tıbbi hizmet-
ler ve organizasyonu, ortamın fiziksel. kimyasal ve bi-
yolojik  özellikleri (gürültü, toz, ısı, aydınlatma, hava-
landırma, rasyasyon  vb.), işe alım süreçleri, ücretler, 
sosyal hizmetler, çalışma saatleri gibi pek çok konu 
İSG ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilidir. 
İş Sağlığı ve Güvenliği, çok disiplinli (multidisipliner) 
bir bilim dalıdır. Devlet, İşveren ve  İşçi temel birlikteli-
ği ile proaktif kültürü yani koruma ve korunma  kültü-
rünü yerleştirmektir.. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Neden Önemlidir?

Rakamlarla İş Sağlığı ve Güvenliği (Dünya) 
-Resmi rakamlara göre Dünya'da her yıl ortalama 270 
milyon iş kazası meydana gelmekte, 160 milyon kişi 
meslek hastalığına tutulmakta, 1,2 milyon işçi ölmekte-
dir. 
Rakamlarla İSG (Dünya) 
ILO’ya göre, kayıtlara girmeyenlerle birlikte Dünyada 
her yıl 2.000.000 çalışan işle bağlantılı kazalar ve mes-
lek hastalıkları sonucu hayatını kaybetmekte ve bu sayı-
nın artma eğiliminde olduğu tahmin edilmektedir. - Kı-
saca her yıl Dünya nüfusunun yaklaşık 1/3000’i iş ka-
zalarında ölmekte - Yaklaşık 1/12’si iş kazası ya da mes-
lek hastalığına tutulmaktadır. - Rakamlar çocuk ve yaş-
lılar hariç tutularak işgücüne oranlandığında, bu ra-
kamların iki kat fazla olacağı da göz önüne alınmalıdır 
(1500 kişide 1 ölüm, 6 kişide bir iş kazası). 
Dünya genelinde nüfusun yaklaşık olarak %50-60’ının 
ücretli olarak çalıştığı dikkate alınırsa ve bu orana kayıt 
dışı çalışanların oranı da eklenirse İSG’nin önemi daha 
da artmaktadır. -İş kazalarının % 98’i, meslek hastalıkla-
rının da tamamı önlenebilir özelliktedir. -Bu bağlamda, 
güvenli çalışmanın sağlanması, çalışanların sürdürüle-
bilir bir refah seviyesine ulaşabilmeleri açısından İSG 
ülkelerin çözmek zorunda oldukları sorunların başında 
gelir. 
Rakamlarla İSG (Ülkemiz) 
SSK İstatistiklerine Göre Ülkemizde; 2005 yılında 
73.923 iş kazası olmuş, 519 kişi meslek hastalığına ya-
kalanmıştır.1.096 kişi hayatını kaybetmiştir. 2006 yılın-
da 79.027 iş kazası, 574 meslek hastalığı ve 1601ölüm. 
2007 yılında % 2 artış (80.602). Dikkat çekici nokta, 
nnn
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meslek hastalığı sayısında görülen % 110’luk artıştır 
(1208) 2008 yılında 72.963 iş kazası, 539 meslek has-
talığı yaşanmıştır. Bunlar sonucu 866 ölüm olmuştur. 
2008 yılında iş kazası ve meslek hastalığı sonucu kaybe-
dilen iş günü sayısı 1.865.115.  2009 yılında iş kazası ve 
meslek hastalığı sonucu kaybedilen iş günü sayısı 
1.589.000’dir.  Meslek hastalıklarının çoğu teşhis edile-
memektedir.
Türkiye de, resmi olmayan İsg Meclisi verilerine göre, 
2020  yılında, 384.262 iş kazası  908  meslek hastalığı 
meydana gelmiş,5 çalışan meslek hastalığından,  kayıtlı 
1236  kişi kayıtsizlarla birlikte de  2427 (kayıtsız tarım 
ve inşaat çalışanlarıyla) iş kazalarından  hayatını kay-
betmiştir.
Dünya'da iş kazası oranı % 44, meslek hastalıkları oranı 
% 56 iken; ülkemizde bu oran % 99 / % 1 şeklinde ger-
çekleşmektedir. İş kazaları ve hastalıklarının, sosyal gü-
venlik sistemine toplam maliyeti yılda 4 milyar TL’dir. 
Ülkemizde her gün; > 220 iş kazası olmaktadır (6,5 da-
kikada bir). > 4 kişi, iş kazası sonucu hayatını kaybet-
mektedir (6 saatte bir işçi). > 8 kişi, iş kazası sonucu iş 
göremez hale gelmektedir (3 saatte 1 işçi).  

Dünya'da ve Ülkemizde İş Sağlığı ve 
Güvenliği

Yazılı kaynaklara göre, İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin 
ilk uygulamalar; M.Ö.460-370 yıllarındaki Hipokrat’ın 
kurşunun zararlı etkilerini ortaya koyduğu çalışmasına 
dayandırılır. Endüstri sağlığı, işçi sağlığı, iş hijyeni kav-
ramlarına Yunan ve Roma uygarlıklarında rastlanmak-
tadır. Paracelsus (1493-1541) işçilerin sağlık konuları-
nı ele alan ilk hekimlerdendir. Kabul gören yaklaşımlar 
ise, 17.Yüzyılda İtalya da Bernardino Ramazzini (İş ve 
hastalık ilişkisi) ile başlamış olup gelişimi Sanayi Devri-
mi'nin beşiği sayılan İngiltere de gerçekleşmiştir .
Dünya'da İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları ülkemize 
göre çok uzun yıllar önce başlamıştır.Ülkemizde ise 
Tanzimat ve Meşrutiyet dönemi ( 1865 Dilaver Paşa 
Nizamnâmesi Havza i Fahimiye - Teammülnamesi) 
Zonguldak kömür havzası ile başlamıştır. 
Günümüzde,  İSG, işletmelerde yönetim, verimlilik, de-
vamlılık, rekabet gibi kavramlarla da ilişkilendirilmeye 
başlanmış olup 1919 Tarihinde Uluslar arası Çalışma 
örgütü  İLO, 1946 yılında da Dünya Sağlık Örgütü ile 
lll



üye ülkeler vasıtasıyla dünya da İSG nin doğru uygu-
lanmasına destek sağlamaktadır. İSG’nin önündeki 
engelleri aşmada öne sürülen önemli yaklaşımlardan 
biri; İSG’ni, yönetimler için bir maliyet unsuru olma 
düşüncesinden çıkarıp bir verimlilik unsuruna dönüş-
türmektir. Ayrıca İSG yönetim sistemi 45001'i uygula-
yan iş yerleri, tercih edilen işyerleri olmaktadır... 
İş kazalarında çok ciddi mal , can ve iş günü kayıpları 
oluşmaktadır.Yaklaşık üretimlerin yüzde 4'ü kadar bir 
rakam iş kazalarında kaybolmaktaydı. Bunu nasıl gide-
rileceğini sermaye sahipleri düşünmeye başladıklarında 
bu yüzde 4'ün çok az bir bölümünü işi planlarken yatı-
rıldığında sermayelerine yüzde 3 katkı olabileceğini 
gördüler ve İSG çalışmaları başlatıldı.  İSG çalışmaları 
başlatıldığında o ülkelerde alışkanlıkların değişmesi za-
man aldı.Oralardada çalışanlar kurallara direndi hayatı-
nı kaybedenler ve uzuvlarını kaybedenler oldu. 
Ülkemizde 2003  yılında, 4857,  2012 yılında 6331 sa-
yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkarılmış olup  ve 
2013 yılında tek tek yayınlanan  yönetmeliklerle  uygu-
lanma yükümlülüğü getirilmiştir.  Geçen yıllar içinde 
İSG alanında önemli gelişmeler olsada beklenilenin al-
tında kalındı. 

Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliğinin 
İrdelenmesi 

İş kazaları ve meslek hastalıklarından, çalışanlar, yöne-
ticiler, çevrede yaşayanlar, müşteriler, hissedarlar, top-
lum, hizmet/üretim,  mal mülk vb., itibar ve saygınlık 
etkilenir. 
İş sağlığının ülkemizdeki tarafları Devlet, İşveren  ve 
İşçidir. Devlet uyum yasalarını yasak savmak anlayışı ile 
yürütmektedir. İSG Yasası  bu anlayış ile uygulanmak-
tadır. İşverenlerin baskıları ile bir çok uygulama ötelen-
mektedir. Seçim dönemlerinde ve kritik durumlarda 
denetleme yapılmamaktadır.  
Çalışanlar ve sendikalar İş Sağlığı ve Güvenliği konu-
sunda yeterli bilgi sahibi değildir. Yine de sendikalı iş-
yerlerinde kaza oranı sendikasız iş yerlerine oranla da-
ha düşüktür. Ülkemizde sahada iş yapan yönetici tek-
nik eleman ve nezaretçilerin büyük bölümünün günlük 
plan ve toplantı yapma alışkanlıkları çok eksiktir ve se-
vilmez. İşi yürütürken kervan yolda düzülür anlayışıyla 
hareket etmektedirler. Oysa birlikte çalıştığımız Alman-
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ya, Çin ve başka ülkelerden gelen firma yetkilileri her 
gün en az 1 bazen 2 toplantı yapma alışkanlıkları var-
dır. 
İş Sağlığı ve Güvenliği bir kültür değişimi hareketidir. 
İnsanların alışkanlıklarını değiştirme yeni davranışlar 
edinme olayıdır. Ve çok uzun bir süreçtir. İş yaparken 
planlama iş güvenliği olayının işin bir parçası olarak 
görülmesi bu alana yatırım yapılması bunun iş ekono-
misine katkıda bulunulacağının anlaşılması süreç ala-
caktır. 
Ülkemizde ve dünyada ev kazalarında her yıl yüz bin-
lerce insan ve çocuk hayatını kaybetmektedir. Yaşam 
güvenliği iş sağlığı ve güvenliğinin bir parçası olması 
için çocuk yaşta bunların anlatılması gerekmektedir. 
Babası kırmızı ışıkta geçen çocuk kurallara uymaz, 
babası veya annesi sigara içen bir çocuğa sigara kötüdür 
demek işe yaramaz. 
Ülkemizde Devletin  İş Güvenliği konusunda denetle-
mesi eksiktir.Bugün tüm işyerinde denetlemeye başla-
nılsa aynı işyerine 80 yıl sonra sıra gelecektir. 
İşverenler de  sadece yasal gereklilikleri yerine getirmek 
için bu konuda yatırım yapmaktadır. 
Çalışanlar İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda işverenin, 
sektörünün ve  firmanın bu konuda uygulamasına uy-
maya çalışmaktadır.  İş Güvenliği uzmanları bu alana 
çoğu kendi sektöründe iş alanı olmadığından görev 
yapmaktadır. Teknik elemanlar da İş Güvenliği konu-
sunun sadece İş Güvenliği Uzmanını ilgilendirdiği dü-
şünüldüğünden bu konuda yeterli müdahaleler yapıl-
mamaktadır.. 
İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bir kültür oluşması 
çok uzun bir süreç sonunda gerçekleşecektir. Daha 
uzun yıllar gündemimizi meşgul edecektir. 

 





Kadının emeğinin var olmadığı 
hiçbir alan yoktur aslında .Ama 
kadının bunları göstermesi anlat-
ması günlerini ve hatta belki de 
aylarını alır. Kadını sadece aile 
içinde bir anne ya da eş olmaya 
indirgediği görülmektedir. Görü-
len o ki; oy kaygısı, siyasi aktör-
leri yerleşik değer ve uygulama-
larla çatışmamaya itebilmekte, 
kadınların maalesef büyük ölçüde 
kâğıt üstünde kalan insan hakları-
nı hayata geçirebilmeleri nokta-
sında engelleyici rol oynayabil-
mektedir. Toplumda erkek ege-
men politikalar üretilmektedir. 
Siyasi tercihler, ucuz emeği teşvik 
eden makro ekonomik politika-
lardan kadına şiddeti meşru gö-
ren söylemlere kadar etki edebil-
mektedir. Bürokrasi ise, egemen 
politikaların uygulayıcısı niteli-
ğindedir. İşte bu sebepten dolayı 
biz kadınlar daha çok emek ve 
mücadele ediyoruz.

-BBB larda sokaklarda iş yerimizde bulunduğumuz her yerde 
ILO 190 sayılı "İşyerinde Şiddet ve Tacizin Önlenmesi 
Sözleşmesi"nin hayata geçmesini, İstanbul Sözleşmesi'-
nin tekrardan imzalanmasını konuşacağiz. Bunun yanı 
sıra kadın işçiler, evin neredeyse bütün sorumluluğunu 
da üstlenmekte; kadın emeği hem evde hem de işyerin-
de sömürülmeye devam etmektedir. Kriz dönemlerin-
de ise ucuz, güvencesiz ve ikincil olan kadın emeği ilk 
gözden çıkarılan olmakta, bu durum işyerlerinde ilk iş-
ten çıkarılanların kadınlar olmasına neden olmaktadır. 
Türkiye’nin, geleneksel olarak toplumsal cinsiyet eşit-
sizliğinin güçlü olduğu bir ülke olduğu belirtilen araş-
tırmada “Bu eşitsizliklerin azaltılabilmesi için kadınla-
rın iş gücüne katılımları ve istihdamları teşvik edilmeli-
çç

47

 EMEK-SENDİKA BU

Kadın Emeği ve Özgürlük
SERAP YILMAZ*

*DİSK Genel-İş İzmir 3 Nolu Şube YK üyesi

Kadının olmadığı bir sınıf mücadelesi, eksik, yetersiz ve 
kusurlu kalmaya mahkumdur. Kadının olmadığı hiç bir 
mücadele, kazanılma şansı yoktur. Elbette, sınıf müca-
delesinin, dolaysız olarak kadın-erkek bütün işçilerin 
sorunudur Ama biz kadınlar siyasette sendikalarda, ka-
dın sınıf çalışmasında hem de özel olarak kadın işçilerin 
mücadeleye kazanılmasında anlamlı birer aktör olarak 
rol almalıyız Bütün mesele işçi kadınlara yaşadığı so-
runların kaynağını göstermek, adım adım ona siyasal 
bir sınıf bilinci kazandırmaktır.
Kayıt dışı, düşük ücretli, güvencesiz işlerde çalıştırılan 
kadınlar; kadın emeğinin bu güvencesiz ve ikincil emek 
olma durumundan da kaynaklı işyerinde tacize, ayrım-
cılığa, mobbinge maruz kalmaktadır. Biz kadınlar alan-
şş



dir. Ama bunun yanı sıra yaratılan işlerin sosyal güven-
lik ve iş yasaları kapsamında olması sağlanmalıdır. Er-
kekler kadar kadınların çalışanların da temel örgütlen-
me haklarını kullanmaları önündeki her tür engel kal-
dırılmalıdır. Kadın çalışanların eşit değerdeki işlerine 
eşit ücret ödenmesi gerekir. Toplumsal cinsiyet eşitliği-
ni ve temel işçi haklarının korunmasını gözeten politi-
kalara daha çok odaklanmak gerek kayıt dışı istihdamı 
doğuran ve güvencesizliği artıran politikalar terk edil-
melidir. Çalışma hayatında denetim arttırılmalı ve kayıt 
dışı istihdam eden işverenlere karşı caydırıcı önlemler 
alınmalıdır. Sosyal güvenlik sisteminin herkesin eşit şe-
kilde yararlanabileceği bir hak olarak tanınmalıdır. Ka-
dınların güvenceli istihdam olanağına kavuşmaları için 
politikalar üretilmelidir.
Bu ülkenin, her siyasi düşüncesinden, her inançtan, et-
nik kökenden, sosyal katmandan kadınları birleşip ço-
cuk istismarcılarına af getiren utanç yasa önergesini çö-
pe atmadılar mı? Kadınlar bu mücadeleyi başardılar. 
Kadınların gücünü tüm dünya gördü. Bu gücü bu başa-
rıyı unutmayacağız, unutturmayacağız.
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Kadın mücadelesi yerleşik yaşama geçiş sonrası sanat, 
bilim, toplumsal yaşamda tarih sahnesine çıkışta kadın-
lar birbirine adeta ses vererek, el vererek, yol vererek, 
gönül vererek tarih sahnesine çıkar. Kendilerine dayatı-
lan olumsuz yaşam koşullarına, ekonomik, siyasi, örf ve 
adetlerin baskısına karşı örgütlenmekten ve sınıf müca-
delesine katılmaktan geçer. Başta fabrikalar olmak üze-
re tüm işletmeler, hizmet alanları, mahalle ve sokak, 
emekçilerin yaşadığı her alan ekmek, iş, eşitlik ve öz-
gürlük mücadelesinin alanıdır.
Biz kadınlar mücadele etmeyi aslında kız çocuğu doğ-
makla başladık. Anne karnında başlayan cinsiyet ayrım-
cılığı, erken yaşta gelin olmakla, dayak yemekle; eğitim 
ve başarı yerine ille de evlenmekle ödüllendirilir. kız ço-
cuklarının varlığı gecmişten bu yana hep sorun olmuş-
tur. Biz kadınlar yaşadığımız her alanda mücadele edip 
emekten yana savaşmaya hazırız. Kadın isterse neleri  
başaracağını, nelerle mücadele edeceğini çok iyi biliyor.
 
KADIN YAŞAM ÖZGÜRLÜK 
YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI



8 Mart 1857 tarihinde Amerika da dokuma işkolundaki 
kadın emekçilerin daha iyi çalışma koşulları istemiyle 
başlattıkları direnişin yıldönümüdür. Bu direniş sonu-
cunda polis işçilere saldırarak yükselen seslerini sustur-
mak amacıyla fabrikalara kilitlemiş ve burada çıkan 
yangında fabrika önüne konulan barikatlardan kaçama-
yan çoğu kadın 129 insan katledilmiştir. 1910 yılında 
New-York’lu bu yiğit kadınların anısını yaşatmak, Dün-
ya kadınlarının savaşımını genişletmek ve dayanışması-
nı sürdürmek amacıyla Uluslararası Sosyalist Kadınlar 
Konferansında “ Dünya Emekçi Kadınlar Günü” olarak 
kabul edilmiştir. 
O günden bugüne 8 Mart sömürünün olmadığı ve insa-
nın insanca yaşadığı ülkelerde kadınların bayramı ve 
dayanışma günü olarak, kapitalist ülkelerde ise; kadın-
ların demokrasi, emek, barış, özgürlük  ve hatta yaşam 
yolundaki savaşımlarına yeni bir güç kazandırma ve 
mücadele günü olarak hayata dahil edilmeye çalışılır.    
Egemen sistem’in en büyük  korkusu da tam da  hayata 
dâhil edilmesi gereken bu mücadeledir. Bu yüzdendir 
ki gezi eğlence ve benzeri eylemlerle amacından uzak-
laştırmaya, işlevsizleştirmeye çalışılır. Bununla da yetin-
mez  kadınların hangi platformlarda  hangi koşullarda 
ve ne kadar var olacaklarını belirlemeye çalışır.  Susma-
yan eril zihniyet kendi iktidarlarının devamı için de yi-
nn
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Özgürlük Hediye 
Paketinden Çıkmaz!

Yaşasın 8 Mart!

ne mevcut politikaları ile kadınlara siyaseten hangi ka-
dının yanında durup durmayacağını belirler.   Kadınla-
rın sadece kadın olmaktan ileri gelen dayanışmalarına,  
dayanışma pratiklerini yaşatmalarına  izin verilmez. 
Toplumu böldüğü gibi kadınları da bölerek güçsüzleş-
tirmeye devam eder. Kadın birleştikçe güçlenir ve ka-
dınlar lehine yasal düzenlemelerin yapılması kaçınıl-
maz olur. Burada tahammül edilemeyen, ölesiye korku-
lan şey olsa olsa kadının sosyal ekonomik ve hayati ka-
zanımlarıdır. Buna bile tahammül edilmez!
8 Mart Yaklaşıyor! Bir taraftan savaşın yakıcı ateşini içi-
mizde hissederken bir taraftan Medeni Yasa tasarısı ile 
mevcut haklarımız da gasp edilmeye çalışılıyor. 
Boşanma davaları hızla sonlandırılırken sadece erkekle-
rin talebi ve keyfiyeti önceleniyor.  Bu günlerin temeli,  
kadınların ekonomik hayata katılması kocanın iki du-
dağının arasına  bırakıldığı günlerde mi  atılmıştı... Şim-
di tam da kadınları yok sayan politikaların üstünde acı-
masızca yükselme hallerini görüyoruz. Bu yasa tasarı-
sının onaylanması halinde yoksullaşan ve savunmasız 
kalan kadının  doğrudan yaşamına kast edilmiş olunu-
yor. Nedenini anlayabilmek için sadece bir kaç madde-
sine bile bakmak yeterli olur sanıyorum.  Boşanma da-
vaları erkeğin tamamen keyfiyetine bağlı neredeyse 
“BOŞ OL, BOŞ OL, BOŞ OL” demesinin önünü aça-
bb
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cak denli taraflı ve bilinçli olarak tasarlanıyor (Saldırılı-
yor). Bu saldırı boşanan kadın ile birlikte çocuğun da 
aile konutunu terk etmesi, tedbir nafakasının kaldırıl-
ması hatta çocuğun eğitimi devam ediyor olsa dahi 18 
yaşında nafakasının tamamen kesilmesinin önünü açı-
yor. Bu yüzden kendi iktidarlarının devamı için  hiç 
susmayan eril zihniyet  onurlu direnişimizi basitleştir-
meye çalışarak gölgelemek ister.  Ama biz biliyoruz ki 
kapitalist ülkelerde “Özgürlük Hediye Paketinden Çık-
maz” uğruna savaşmak gerekir. Biz  kadınlar attık bir 
aradayız! Biz kadınlar onlar saldırdıkça direnmeyi, bir-
birimize kenetlenmeyi öğrendik artık. 
Bedenlerimizin- yaşantılarımızın- tercihlerimizin hatta 
çocuklarımızı nasıl yetiştireceğimizin tasarrufu, “na-
mus”, “iffet”, “aile”, “din”, “gelenek”, “yasa” adına er-
keklerin kullanımına sunan erkek egemen sistem her yıl 
yüzlerce kadını öldürüyor veya intihara sürüklüyor. 
Kadın cinayetlerinin sayısı Türkiye'de, 2000'li yıllarda 
geçmiş yıllara göre büyük artış göstermiş; 474 kadının 
öldürüldüğü 2019 yılı, ülkede son 10 yılda en fazla ka-
dının öldürüldüğü yıl olmuştur. Kadın Cinayetlerini 
Durduracağız Platformu yıllık raporuna göre 2020 yı-
lında ise erkekler tarafından 300 kadın öldürülmüş, 171 
kadın şüpheli şekilde ölü bulunmuştur. 2010-2019 yıl-
ları arasında kadın cinayetlerinin sayısında sade-
ce, İstanbul Sözleşmesi'nin imzalandığı yıl olan 2011 
yılında düşüş görülmüştür. 
Suçluların işledikleri suçu normalleştirmek adına öne 
sürdükleri başlıca gerekçeler arasında; kadının ayrılık 
talebi, namus, aldatma-aldatılma, kıskançlık ön plana 
çıkmaktadır. 
Yine Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu  rapo-
runa göre 2022 Ocak ayında erkekler tarafından 26 ka-
dın öldürülmüş, 28 kadın şüpheli şekilde ölü bulun-
muştur. Ne yazık ki öldürülen kadınların birçoğunun 
faili kocası veya eski kocası, erkek arkadaşı veya eski er-
kek arkadaşı veya ailedeki erkeklerdir. 
Türkiye'deki tüm evliliklerin üçte biri çocuk evlilikleri-
dir ve kadınların üçte biri 18 yaşının altında evlenmek-
tedir. 2002 ve 2014 yılları arasında 504.957 çocuk, 
resmî olarak 16 ve 17 yaşlarında evlenmiştir.  2010-
2013 yılları arasında bu resmi rakam 134.629'dur. Ço-
cuk evliliklerinde kızlar oldukça orantısız bir şekilde er-
keklerden fazladır, yaklaşık 20 kat.
Biz kadınlar sorguluyor ve soruyoruz bu istatistikler bir 
tesadüfün sonucu olabilir mi? Ya da bu durumu sadece 
ruhsal bozukluk veya eğitim eksikliği olarak açıklayabi- 
n
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lir miyiz? Hayır, bu kadar basit değil arkadaşlar. Biz ar-
tık fotoğrafa bir bütün olarak bakmayı, parçaları sabırla 
birbirine bağlamayı öğrendik ve aslında o fotoğrafta ne 
görüyoruz biliyor musunuz? 
Her geçen gün artan tahammülsüzlüğün ve şiddetin 
kökeninde her ne kadar yaldızlı çerçeveler içine konul-
muş olsalar da kadınları ve erkekleri belirlediği toplum-
sal roller içine hapseden "cinsiyetçi sistem"i görebiliyo-
ruz. Bu toplumsal rollerden erkeklerin payına delikanlı-
lık, güçlülük, namus bekçiliği üçlemesine yaslanan “er-
keklik”, biz kadınların payına ise bolca namus, edep ve 
küçükken oynayalım diye elimize tutuşturulan taş be-
beklerimiz gibi susmak düşüyor. 
İşte tam da bu yüzden; yeniden yaratma ve değiştirme 
gücüne sahip olanlar, yani  biz kadınlar; adaletin, eşitli-
ğin, mücadelenin, özgürlüğün, emeğin yaşamını yeni-
den kurmak için 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gü-
nünde emekten yana, barıştan yana mücadelemizi yük-
seltmek ve ne kadar kararlı olduğumuzu göstermek için 
bir aradayız. 
VE DİYORUZ Kİ! 
Bugün bizim, bize adanmış bir gün. Dünyanın her ye-
rinde nerede olursa olsun, hangi sınıftan olursa olsun, 
hangi etnik kökenden olursa olsun tüm kadınlara uygu-
lanan kıyıma ve baskıya karşı, bir olduğumuzu göster-
mek için, toplumun her alanında uğradığımız toplum-
sal cinsiyet eşitsizliğine, ayırımcılığa, yaşam hakkı başta 
olmak üzere, her türlü hak ihlaline, baskı, şiddet, taciz, 
tecavüze, gerici, hegemonyacı zihniyete karşı direnmek 
için. Kadın olarak “susun”, “gülmeyin”, “haddinizi bi-
lin”, “itaat edin”, “en az 3 çocuk doğurun” diyen zihni-
yete karşı “söz, karar, yetki ve eylem bizim”, “bedenimiz 
emeğimiz, irademiz, kimliğimiz bizim” demek için; 
Ekosistemi; havayı suyu, dereleri, denizleri, gölleri, 
toprağı, ormanı, meraları, tarım alanlarını korumak ve 
için, kız çocukların okuldan geri bırakılmalarının ve 
erken yaşta evlendirilmelerinin önünü açan eğitim 
sistemi içine sıkıştırılan uygulamalara “dur” diyen sesi-
mizi inançla yükseltmek için;
Ve tüm bunları, mahkûm ettiğiniz gecenin karanlığında 
değil gündüzün aydınlığında söyleyebilmek için 8 
Mart'ta 8 saatlik bir resmi tatil olması için, Bütün Dün-
ya kadınları ile birlikte savaşsız ve sömürüsüz bir dünya 
için, çocukların ölmemesi için, kısacası çocuklarımıza 
aydınlık bir gelecek bırakmak için 
YAŞASIN 8 MART İSYAN GÜNÜMÜZ!
YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI!





Hiçbir insan yoktur ki  çocukluğun anılarına masal sığ-
dırmamış olsun. İster Comrade’lerin anlatmak için ba-
harı  bekledikleri  “Doğudan Esen Büyük Rüzgâr”  gibi 
esintili, İster bahara umut bağlayan  soğuk  kış gecele-
rinde anlatılan masallar gibi sıcacık... Nerede anlatılırsa 
anlatılsın, ne zaman anlatılırsa anlatılsın,  anlatıcının o 
büyülü sesiyle iner yüreklerimize. Masal dinlemek, bu-
lutlardan kopan bir parça pamuk şekerin bıraktığı tad 
ile yutkunmanın hayalini yaşatır. Uzundur, bir varmış 
bir yokmuş ile başlar, kimi zaman masalın sonuna doğ-
ru oda şafakla dolar, kimi zaman da  kıştan bahara evri-
lir mevsim. Ne çok şey anlatılır, ne çok şey gizlenir ru-
humuzun derinliklerine. Dinleriz uzun uzun ,  her bir 
boşlukta araya serpiştirdiğimiz kendimizden  umutları-
mız , kendimizden korkularımızla. 
Masal  fırtınalı gecelerde gök yarılması  gibi gelir insa-
na. Fırtına ne kadar uzun ne kadar hiddetli olursa olsun 
“son”   hep  bir tek cümle ile gelir, sonunda  bir ışık ko-
nar dinleyenin  omuzlarına. Masal boyunca dinmeyen 
fırtına nasıl olmuştur da birdenbire dinmiştir. Dinleyen 
o son ve tek cümle ile irkilir, zihnimiz    omzumuza ko-
nan ışığın sırrını arar durur. Gök yarılmış ve  hiç hazır 
mm
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Ecelimden Evvel Öldürme Beni!

olmadığımız bir anda  ışık  konmuştur omuzlarımıza, 
oysa daha  pamuk şeker  dahi erimemiştir  ağzımızda. 
Biz yine de yutkunuruz  yeni başlayacak  olan masalla-
rın özlemiyle.   
Masallar ne denli güzel olursa olsun  tek bir cümle ile  
bitivermesi insanları masaldan çıkarıp tekrar gerçekliğe 
getirmek için midir?  Yoksa  o tek cümle “Erk’in Gücü” 
aradakilerin tümü ise erkeklerin varoluşu üzerine  ku-
rulmuş bir yığın hikâye midir?
Bahar geliyor, tohumların toprakla buluşma vakti.  
Kendi masallarımızı umuda yeşertmek için yüzyıllardır 
nadasa bırakılmış toprak gibi arıyoruz tohumlarımızı. 
Yol uzun, yürüyoruz ama, ben diyeyim  Bremen’e siz 
anlayın hakikakate... giden yolda birer birer çoğalıyo-
ruz. O gün geldiğinde yani tohum ile toprak kavuştu-
ğunda hasat mevsimi masallarında uzun uzun yazacağız 
mutlaka sonlarını da. 
Rüzgâr esiyordu, yabanıl  tohumlar  arkasını rüzgâra 
vermiş   toprağa doğru koşuyordu. Yürürken sarp kaya-
lık yolda onlardan birini gördüm geçen gün. Upuzun 
saçları vardı, alacakaranlıkta elinde feneri bir yol bir iz- 
bilmem  tanrıyı mı yoksa  adaleti mi arıyordu?  Göğsün-
n
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de sütü kurumamıştı daha, belli ki ardında bıraktığı bir 
çocuk için kaynıyordu. Haydutlar üşüştü emmek için 
sütünü, savaşırken esir düşmüş gibi vahşiydi hikâyesi. 
Sordum adını çekinmeden, "Sen benim kızkardeşimsin, 
adın nedir  söyle bana? Hem de neden nefes alırken tit-
reşir göğüs kafesin?" Dedi ki bana “Çilem Doğan’dır 
benim adım.  Tanrı’nın  adını verdiğim  gün, gece ka-
ranlığı şahittir buna, ölüm karşısında yaşamı seçen  “O” 
kadınlardan biriyim ben de”  Ürperdim, kadınlığımdan 
utanmadan, dedim ki ona  ” kızkardeşim benim,  uzun-
dur saçların keşke saçlarını kesseydin. Güldü bana, "Ka-
dınlar kırılınca keser saçlarını, ölürken değil!" Bir mek-
tup verdi  bana,  ormanın karanlığında yürürken kaybo-
lan patikanın sonunda. Götür ver dedi bu mektubu, 
tüm kızkardeşlerime.  
“Kadın arkadaşlarım, hiçbir zaman kirpiğiniz yere düş-
mesin.  Alnınız hep dik, dimdik onurlu kalsın. Bir kar-
deş olarak ellerimi avucunuzda hissediyorum.” 
Okudum  mektubu, tüm kadınlar huzurunda. “İyi ki ha-
yattasın, ellerin avuçlarımızda kızkardeşim.”  dedik hep 
bir ağızdan.
Ne nehirler o gün kurudu ne de hikâyeler o gün başla-
dı. Yüzyıllardır tanığız bu talana. Aşk olsun hikâyesini  
"erk"’in kollarına bırakmayan tüm kadınlara...
Eril ideolojinin şekillendirdiği dişil davranış kodları ile 
dünyaya gelen kadın, bir taraftan bu kodların yarattığı  
” kadın imajı”na bağlı  yaşamaya çalışırken,  öte yandan 
kendilerini boğan, hapseden bu toplumsal fanustan ka-
çıp kurtulma çabasındadır. Böylesine kuşatılmış top-
lumsal düzen içinde kadın olmanın çelişkili süreçlerini 
benliklerinde duyarak yaşam savaşı  veren tüm kadın-
larda uç vermeye başlayan uyanış, katlanılamayacak bir 
özdeşleştirmeyle tehdit edilmesi üzerinden bastırılır. 
Bunu bastırmak ve eleştirel tartışmanın erişimini kısıt-
lamak için kullanılan  stratejiler siyasetin hegemonik 
kavrayışına uygun düşmek zorundadır. Bu nedenledir 
ki toplumsal alanda ihtiyaç duyulan gücü üretebilmek 
için   insanların görme biçimlerinin, bakış açılarının, na-
sıl duyduklarının, ne gördüklerinin, neyi nasıl konuş-
tuklarının  denetlenmesi  gerekmektedir. Bu süreç, her 
türlü  şiddet uygulamasının başlangıcından,  toplumsal 
alanda hangi görüşlerin akla yatkın sayılıp sayılmayaca-
ğının belirlenmesine kadar işlemeye devam eder.  
Kadın cinayetlerinde, namus kavramının biricikliğinde 
de, kadın tecavüzlerinde mini eteğin tahrik unsuru sa-
yılmasının merkezinde de aynı zihniyet vardır. Bu ala-
nın sınırlarını korumak için ne acıdır ki  kimlerin hayat-
çç 
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larının hayat, kimlerin ölümlerinin ölüm sayılacağının 
da belirlenmesi gerekecektir. 
Çilem iki buçuk yıl evli kaldığı  ve  şiddet gördüğü eşini  
öldürmekten yargılanır. Bu ikibuçuk yıllık evlilik birlik-
teliği içinde sayısız defa  işkence görmüş karakol kapıla-
rında  yalvararak koruma talep etmiş, buna rağmen ko-
runamamıştır. Çilem’den baklenen kimseyi meşgul  ve 
huzursuz etmeyecek toplumsal kabüller çerçevesinde 
bir hayat sürmesi diğer bir değişle  kaderine razı olma-
sıdır.  Aynı zamanda  hayatına kast eden mevcut  anlaş-
mazlığı   gördüğü duyumsadığı, kaderine razı olmadığı 
için de suçludur Çilem. Bütün argümanlar bunu ka-
dınlara öğretme gayreti için üretilmiştir. 
Erk olarak donatılmış toplum kadına zihinsel olarak uz-
laşmayı öğrettiğinde –ya da kadın bunu sosyal etkile-
şimle kendiliğinden öğrendiğinde bu uzlaşma kadının 
potansiyelini yıkıma götürmeye başlar. İç güdüleri ya-
ralanmış kadınlar bilinçli benlik kapısını aralamakta 
zorlanır. Sezgisel doğasını ortadan kaldırır. Kadın sıra-
danlaştırıldıkça içgörüsünü, sezgilerini inkar eder, tüm 
duygularını yadsır. Bu ise onun en temel güçlerinden  
ayırt etme neden sonuç ilişkilerine dayanarak belirleme 
yetilerine  zarar vermeye başlar. Bir kadın kendi yıkımı-
na ilişkin gerçeklerden korkmaya başladığında gerçek-
lik duyguları da kaybolmaya başlamıştır. Çilem’in yıkı-
mı evlendiğinde başlar, eşi  her seferinde şiddetin dozu-
nu ve çeşitliliğini arttırmaya başlar. En nihayetinde onu 
para karşılığında başka erkeklere satmaya karar verir. 
Bu yıkımında ötesinde paramparça etmiştir sanki. Kâ-
busa dönmeye başlayan gece düşleri artık  ona  doğal 
yaşam güdülerine sarılması gerektiğini haykırır. Kâbu-
sundan uyanmak ister Çilem. Yaşamak için saldırmak-
tan başka bir çaresi yoktur. Bunca işkenceye rağmen öl-
dürmeyi düşünmeyen kadın için başka bir erkeğe satıl-
ma düşüncesi bardağı taşıran  son damladır.  Bir kadın 
için olmazsa olmaz koşulları  duyguları ve aşkı bir kena-
ra bırakalım, Çilem’e öldürme kararını verdiren  evlilik 
birlikteliği içinde muhtemelen de  eşine  benzer diğer 
erkeklerle rızası dışında birlikte olmaya zorlanmış ol-
masıdır. Öldürme nedeni şiddet gördüğü an değildir 
yani,   neden;   tam da  orta yere saçılmış olan eril zihni-
yetin değer yargılarıdır. Sistem kendi yargılarından do-
layı yargılamaktadır.
Bu durumda eril ideolojinin şekillendirdiği dişil davra-
nış koduna göre hareket edilmediğini, kim, nasıl söyle-
yebilir ki! Belki de asıl önemli olan da  budur.şş



Ataerkil düzen içinde kadınların konumunu sorunun 
sadece kadın erkek şitsizliği olarak belirlenmesi konuya 
bir bütün olarak bakmaktan alıkoyar bizi. Ve bu yakın-
lık önümüzde dağ gibi duran  ekonomik, politik, ideo-
lojik,  psikolojik ve kültürel boyutları görmemize engel 
olur. Her biri bir diğerine baskı yapan bu dişliler çarkın 
hızla dönmesine neden olur. Kadını her  türlü haklar-
dan mahkûm etmeye adanmış  bu sistem içinde çarklar  
bu kez de  Çilem için dönmeye başlar.  İç içe geçmiş bu 
karmaşık  yapı   bütünlüğü içinde  kadının varoluşunu 
ve  haklarını bu derece tek taraflı ve  etkin bir şekilde 
düzenleyen toplumsal koşullar altında   sansür örtük  ve 
sınırsız olarak çoktan işlemeye başlamıştır bile. Haklı 
görülmesi gereken meşru müdafaa talebi gözardı edil-
miştir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılan-
maya başlar. Çilem, üzerinde “sevgili geçmiş öğrettikle-
rin için tesekkürler” yazan beyaz tişörtü ile mahkemeye 
geldiğinde kızı Mira’yı emanet ettiği kadınlar onunla 
beraberdir. Yaşamsal ve ahlaki bir meşru müdafaayla - 
üretilen fantazmagorik inançlara dayalı bir yargı arasın-
da önemsenmeye değer bir fark vardır. Sahip çıkılması 
gereken  bu onurlu dava yaşamın kırılganlıklarına dair 
bir şeylerin idrak edilebilmesi için çok önemlidir. Ön-
celenmesi gereken  kendi  hayat hikayesinin sonunu 
başkasına yazdırmayacak oluşu, teşekkür edilen “geç-
miş”  de  yaşamı seçmeyi öğreten içgüdüleridir . Bedeli 
ağır olur. Kefaletle serbest bırakılan Çilem beş yıl sonra 
cezası onanarak hapse girer.   
Dileklerden, masallardan korkan eril zihniyet,  kimin 
yaşayıp kimin öleceğine çoktan karar vermiştir.   Saflığı 
kirleten eril güç tüm haklılığına rağmen beş yıl sonra  
Çilem’in cezasını  onarken sekiz yaşındaki kızının ve 
kendisinin karartılan hayatı -  ölü bile olsa  bir erkeğin  
yaşamına tercih edilmiştir. Kadını tüm temel hakların-
dan soyutlayan zihniyet yaşama içgüdüsünü hiçe saya-
rak vermiştir bu kararı.  Kimi yaşamlar yine yaşamdan 
sayılmamış,  kadın olmanın doğasını hiçe saymaktan da 
öte  bir canlı  olmanın   o biricik doğasının derinliğine 
inilmesine dahi tahammül  edilmemiştir.  
Çilem Doğan’a verilen 15 yıl hapis cezası kadınlara ve-
rilen bir gözdağıydı aynı zamanda. Yargılanan sadece 
Çilem değil kendi hikayesinin sonunu yazmak isteyen 
tüm kadınlardı aslında... Verilen bu kararla  Egemen ik-
tidarın  kendini korumaya  çalışmasının  yanı sıra sınır-
larını da genişletmeye çalıştığı aşikardır. Nereden ba-
karsanız bakın yansıyan İki yüzlülüktür. Adaletli olma-
nın koşulu değil midir   herşeyi tek ve aynı  bir düzleme 
çç

54

BU KADIN 

yaymak, oradan algılamak, hissetmek ve bu duruma 
bağlı olarak düşünmek!  Spinoza bu tarz düşünürlerden 
olduğunu göstermiş bir filozoftur. Ona göre “Doğa asla 
kavimler , milletler , sınıflar, zümreler yaratmaz , sadece 
bireyler yaratır.” Her türden “kimlik”  onun felsefesince 
bir “figmens”, bir “sanı” hatta bir “uydurma “ demektir. 
Bayle’in Spinoza’ya ilişkin olarak yazdığı “Hiristiyan 
tarzına bürünen  Tanrı onbin Türkü öldürdü “ formülü 
enfestir. Ama “Hiristiyan tarzına bürünen Tanrı onbin 
Türk kılığına bürünen Tanrı’yı öldürdü,” diyebilmek 
şartıyla.
Çilem'e verilen  ceza  tüm gerçeklere rağmen hegemo-
nik siyasetin  kesintiye uğratılmaksızın toplumsal haya-
ta yansıtılmasından başka bir şey değildir.  En başından 
beri bunun bilincindeydi kadınlar mücadele ederken de 
“Erkek egemen sistemin adaletine güvenmiyoruz!” di-
yorlardı.  Haklıydılar, haklıydık.  Her şeye rağmen  başı 
dikti  Çilem’in, hafızalardan silinmeyecek savunmasını 
yaparken,  şöyle diyordu:
“Erkekler takım elbise giyip önüne bakınca cezası ini-
yor , benim takımım, kravatım yok , annem apar topar 
bu tişörtü bulabilmiş . Bir de ne yalan söyleyeyim ha-
yatta kalmış olmanın saklayamadığım bir sevinci var 
içimde. Şu adliye koridorlarında yüzüm mor şekilde 
çok dolaştım koruma kararları için . Başka bir seçene-
ğim kalmamıştı . O ölmese ben ölecektim. O size beni 
pazarlamaya karar verdiğini, söylemeyecekti başka 
adamların koynuna beni sokma planlarını anlatmaya-
caktı, benim patlıcan fazla pişti diye perdeler azıcık kir-
lendi diye masada kırıntı kaldı diye yediğim dayakları 
söylemeyecekti. Kaç kere hastanelik olduğumdan bah-
setmeyecekti. Çay bahçesinde çekilmiş bir fotoğrafım 
var . Biraz yan gülmüşüm . Belki de o fotoğrafı gösterip 
namussuz karılar gibi çıkmış filan diyecekti. Karısını 
başka adamlara satan o değilmiş gibi “Namusumu 
temizledim,” diyecekti. Siz onu 3-5 yılla yargılayıp na-
musu  kirlendi diye mazur görüp yandan gülüşümü tah-
rik sayıp bir de üzülecektiniz  adama. Oysa namus be-
nimdir Hakim bey, bir kâğıda imza attık diye kimselere 
bırakmam.”
Çilem, dört duvar ardında olsa bile tabuları aklıyla yıkıp 
parçalamıştır.  Kadınların mücadelesi yaşam haklarının 
eşitliği sağlanıncaya, adaletli bir karar verilinceye, top-
lumsal alandan sıçrayan bir kıvılcımı alev topuna dö-
nüştürünceye dek devam edecek  kararlılıktadır. Daya-
nışmanın direnci ve onuru bizimledir.  
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BİRİKEN

Her şey birikir 
Sözler düşünceler ve nesneler biçiminde 
Her şey birikir 

Duru sular ters yazılar emek ve gözyaşı 
Akıyor sanılan kuruyor sanılan 
Haklar haklılıklar, ölüm zulumlar 
Uçuyor sanılan her şey birikir 
Deney birikir 

Bizcil sen de 
Kuş mu sandın yalanı yanlışı 
Taksan kanatlanır mı? 
Yediğin seni yakacak 
Vurduğun seni yakacak 
Gör cehennem yok mu var mı? 

Her şey birikir 
Gösteren parmaklar, gören gözler 
Susan konuşan birikir 
Yargılarlar davasız dosyasız 
Silahsız sözcüksüz kansız kavgasız 
Dağ mı değil, ova mı 
Kent mi alan mı, değil 
Bir ülke insan birikir 

Gülten Akin



Söylem, toplumsal alanda süregiden iktidar ilişkilerini 
dilin anlamlandırma mücadelesi üzerinden okumayı 
öneren bir kuramsal yaklaşım olarak tanımlanıyor. Yeni 
medya araçlarının 4. kuvvetin ötesine geçtiği günümüz-
de ideoloji, bilgi, beyan tarzı, güç ve gücün mübadele-
siyle eyleme dönüşen dil pratikleri pogromların ve nef-
ret temelli suçların tetikleyicisi olabiliyor.

Egemen ideoloji, egemen söylem
Söylem üzerine yürütülen tartışmaların ayaklarını oluş-
turan Foucaultcu perspektif, söylemi bilgiyi kuran, bu 
bilginin içinde yer alan toplumsal pratiği ve güç ilişkile-
rini yaratan yol olarak tanımlarken, eleştirel söylem 
üzerine çalışmalar yürüten Van Dijk,  bağlam içerisin-
deki metnin ve konuşmanın anlamlandırılmasını “söy-
lemin anlamlandırılması” olarak isimlendiriyor. Dijk’e 
göre söylem sosyal, siyasi, kültürel, ekonomik alanlar 
gibi, sosyal hayatın tüm yönleri kapsıyor.
Belli insan grupları arasında olan ve diğer insan grupları 
ile ilişkili olarak geliştirilen fikirleri, ifadeleri ve bilgileri 
içeren söylem toplumların konular, olaylar ve olgular 
üzerinde nasıl düşünecekleri konusunda kilit rol oynu-
yor. Zaman içerisinde egemen hale gelen her söylem, 
eylemi meşrulaştıran, hegemonyaya yönelik toplumsal 
rızayı üreten, azınlık ve çoğunluk çizgisini çizen, iyiyi ve 
kötüyü toplumsal kavramlar olarak belirleyen ve bu 
kavramları ideolojik bir nüve olarak toplumsal normal 
biçiminde yerleştiren bir şemsiye görevi görüyor. ÇÇÇ

Meşruiyet kazandırma işlevi egemen ideoloji ve söylem 
arasındaki mutualist ilişkinin altını çiziyor. Söylem, 
egemen iktidarın uygulanmasında ve güçlendirilmesin-
de en sık başvurulan araçlardan biri. Stratejik ve politik 
bir sürecin sonucunda, baskın söylem olarak yerleşen 
her ideoloji beraberinde kendi “normal”ini tanımlıyor 
ve değerlerini dayatıyor.

Söylem ve Medya
Medya, ayrımcı söylemin üretilmesi ve egemen ideoloji 
tarafından tanımlanan normalin dolaşıma sokulması 
açısından önemli bir yer işgal ediyor. Anaakım medya 
kuruluşlarının gelirlerini arttırma amacıyla profesyonel 
ideolojileri çerçevesinde üstlendikleri görevleri yerine 
getiren ekonomik birimler haline geldiği günümüzde, 
medya nefret söyleminin aracılaştığı en tehlikeli silah 
olarak karşımıza çıkıyor.
Egemen ideolojinin temsiliyetini sağlayan medya ürün-
lerinin “çoğunluk” olarak tasavvur edilen ve aslında 
toplumun temel kimliğiymişcesine muamele gören bü-
yük grup dışında kalanlarla ilgili de en temel bilgi kay-
nağı olduğunu söylemek yanlış olmayacak. Toplumsal 
görünürlükleri ‘normalin’ dışında olan gruplar hakkın-
daki genel kanılar, tanımlamalar çoğu zaman medyada 
yer alan ifadelerle, imalarla ve yaratılan imajla şekilleni-
yor. Medya aracılığı ile belirli bir toplam hakkındaki 
yargılara genel geçerlik kazandırılıyor ve günlük hayatta 
karşılaşılmayan konular hakkında yargı oluşturuluyor. 
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Söylem, Medya ve Mülteciler
MİNEL EKMEKÇİLER* 



Van Dijk “Söylemi kontrol edebiliyorsanız yalnızca ga-
zeteleri değil, aynı zamanda, muhtemelen okuyucula-
rın zihinlerini de doğrudan ya da otomatik olarak kont-
rol etmişsiniz demektir” ifadeleri ile medyanın aktarım 
gücünü vurguluyor.

Nefret Söylemi Kıskacında Mülteciler

Nefret söylemi, ırkçı nefreti, yabancı düşmanlığını veya 
azınlıklara, göçmenlere yönelik saldırgan ulusalcılık ve 
etnik merkezcilik, ayrımcılık ve düşmanlık şeklinde ifa-
desini bulan, dinsel hoşgörüsüzlük dahil olmak üzere 
hoşgörüsüzlüğe dayalı başka nefret biçimlerini yayan, 
teşvik eden, savunan veya meşrulaştıran her tür ifade 
biçimi” şeklinde tanımlanabilir Ayrımcılığın belki de en 
şiddetli biçimi olarak ortaya çıkan nefret suçları ve bu 
davranışsal edimlerin zihinsel ve ideolojik arka planını 
oluşturan nefret söylemi, olumsuz duyguları içermekle 
birlikte, esasen, toplumu oluşturan gruplar arasındaki 
sistemik hiyerarşiye işaret eden bir dışlama, değersiz-
leştirme ve düşmanlaştırma ideolojisi. Önyargı, ayrım-
cılık, stereotipler, homofobi, ırkçılık, yabancı düşman-
lığı gibi unsurların olduğu, “-biz” olarak oluşturulan 
kültürel/cinsiyet kimliğinden, “-farklı” olan kültürel 
/cinsiyet kimliğine sahip kişi ve grup/topluluklara karşı 
nefret suçlarının önünü açıyor.
Birleşmiş Milletler’in en geniş tanımlamasıyla ırkı, dini, 
milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi 
düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı 
bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve 
korkusu nedeniyle geri dönmeyen veya dönmek 
istemeyen kişi olarak ifade edilen mülteciler, nefret 
söylemine hedef olan grupların başında geliyor.
Mültecilere yönelik nefret söylemi medyada pek çok 
şekilde yer alabiliyor. Nefreti körükleyen içerikler bir 
kişi ya da olaydan yola çıkarak mültecilere yönelen 
olumsuz genellemeleri, çarpıtmaları, abartmaları, olum-
suz atıfları içerebiliyor. Günümüzde mültecilere yöne-
lik çoğunlukla doğrudan aşağılama, hakaret (hırsız, pis, 
cahil...) veya doğal bir kimlik öğesinin (Arap, Arapça 
konuşan..) nefret, aşağılama unsuru olarak kullanılması 
ve simgeleştirilmesi yoluyla nefret söylemi yaratılıyor. 
yaratılan steotip saldırıların şeklini de belirliyor.
Geleneksel medya ile mültecilere yönelik egemen ay-
rımcı ideolojinin yeniden üretilmesi ve yaygınlaştırıl-
masının yanında yeni medya araçları; teknolojisiyle 
nefret söyleminin yayılmasına destek olurken, görece

demokratik bir görünüme sahip olan kullanıcı içerikli 
yapısıyla da meşrulaşmasına ve üretici/kullanıcılar tara-
fından kanıksanmasına neden oluyor. 
Türkiye’de nefret söylemi ve beraberinde gelen fiziksel 
saldırı döngüsü ülkede yaşayan mültecilerin can güven-
liği konusunda kaygılarını da arttırıyor. Birçok ilde ger-
çekleşen ve pogroma varan nefret saldırıları medyanın 
bu konudaki etkisini kanıtlıyor. Geçtiğimiz aylarda An-
kara’nın Altındağ ilçesinde yaşanan saldırılar bunun en 
yakın örneği. Suriyeli mültecilerin evlerinin ve dükkân-
larının yıkıldığı saldırılar Twitter üzerinden “ülkemde 
mülteci istemiyorum” hashtagi ve benzeri nefret söy-
lemleri ile pekiştirildi. 
Medyada mültecilere yönelik nefret söylemi birçok yol-
la sürdürülebiliyor. Yanlış bilginin teyitsiz şekilde yayıl-
ması bunlardan biri.  “Devletten maaş alıyorlar”, “üni-
versitelere sınavsız girebiliyorlar” gibi egemen ideoloji-
yi besleyen her yanlış bilgi taşıyıcısı üretim, nefret söy-
leminin zeminini hazırlıyor. Bu doğrultuda mülteciler, 
ekonomik krizin, demografik yapının, toplumsal kırıl-
maların ve egemen ideolojinin zaaflarının sorumlusu 
olarak görülüyor. 
Nefret söyleminin diğer ayağını mültecilere yönelik ya-
ratılan “mağdur” özne steotipi oluşturuyor. Mültecile-
rin medyada yoksul, işsiz ve yardıma muhtaç şekilde 
resmedilmesi egemen ideolojinin çizdiği normal ve 
normalin dışında kalan grup çizgisini kalınlaştırıyor. 
Mültecilerin –normale içkin- eylemleri gerçekleştirme-
si ve bu eylemlerin sosyal medya üzerinden paylaşılma-
sı nefret söylemi için yeterli bir sebep oluşturabiliyor. 
Denize girmek, nargile içmek,  üniversite kazanmak, 
meslek sahibi olmak bu nedenlerden birkaçı. Benzer şe-
kilde mültecilere ilişkin suç haberlerinin sosyal medya 
aracılığıyla “Suriyeli hırsız”, “Afgan tecavüzcü” sıfatlar 
ile paylaşılması mevcut önyargıyı pekiştirebiliyor. Belli 
bir kimliği kriminalize eden bu söylem, her mülteciyi 
doğrudan suç ile ilişkilendiriyor.
Medyada yer alan dezanformasyon ve nefret söylemi 
etkilerini kamusal alanda doğrudan hissettiriyor. Maruz 
kalınan içerikler mültecilerin tehdit, problem, suçlu, 
kurban ya da kahraman olarak görülmesine yol açıyor. 
Toplumsal dönüşümün adımlarında mülteciliğin temel 
bir hak olduğunun altının çizilmesi, egemen ideolojinin 
ve beraberinde getirdiği egemen söylemin kırılması, 
çok boyutlu, objektif ve mülteci odaklı içeriklerin yay-
gınlaştırılması büyük önem taşıyor.
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Çok yorulduğunuz bir iş gününün sonunda şehrin sıkı-
cı kalabalığından ve trafiğinden bunalmış evinize bir an 
önce varmayı arzularken, kafanızı bulunduğunuz toplu 
taşıma aracının camına dayadığınız an gözlerinizi kapa-
tın ve coğrafyasıyla göz kamaştıran, mimari yapıların 
korunduğu, havası temiz, insanlarının mutlu olduğu, 
hayatın akışının yavaşladığı bir şehirde yaşadığınızı ha-
yal edin. Aslında bu mümkün.
İtalyanca Citta (şehir) ve İngilizce slow (yavaş, sakin) 
kelimelerinden oluşan Cittaslow, “Sakin Şehir” anlamı-
na gelen, yüksek yaşam kalitesinin hedeflendiği şehirle-
ri içeren bir harekettir. Küreselleşen dünyamızla birlik-
te tüketimin üretimi geride bıraktığı, insanları hızlı yaş-
amaya mecbur bırakan yaşam alanlarına dönen şehirle-
rimizin aksine Cittaslow hareketi, Cittaslow Türkiye 
Organizasyonu’na göre “İnsanların birbirleriyle iletişim 
kurabilecekleri, sosyalleşebilecekleri, kendine yeten, 
sürdürülebilir, el sanatlarına, doğasına, gelenek ve göre-
neklerine sahip çıkan ama aynı zamanda altyapı sorun-
ları olmayan, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan, 
teknolojinin kolaylıklarından yararlanan kentlerin ger-
çekçi bir alternatif olacağı hedefiyle yola çıkmıştır”.

Cittaslow'un Tarihi

Sakin Şehir hareketinin tarihine bakacak olursak, 1999 
yılında İtalya’da Greve in Chianti’nin eski belediye baş-
kanı Paolo Saturnini’nin öncülüğüyle şehirlerin yaşam 
şartlarını sorgulama ve iyileştirmesi amacıyla hayata ge-
çirilen bu hareket, kısa bir süre içerisinde İtalya’nın 4 
küçük ilçesi olan Chianti, Orvieto, Bra ve Positano be-
lediyeleri ve Slow Food (Yavaş Gıda) ağının kurucusu 
Carlo Petrini tarafından benimsenmiştir. 
Sakin Şehir hareketi, endüstriyel kaynaklı hava kirliliği-
nin ve çarpık kentleşmenin hakim olduğu, trafik sorun-
ları olan, kömür, petrol ve doğalgaz gibi yenilenemeyen 
enerji kaynaklarına bağımlı metropollerin aksine kent-
lerin kendilerine ait özellikleriyle zenginliğini korumayı 
hedefleyerek küreselleşmeye karşı gelmektedir.
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Cittaslow Ağına Katılmak İçin Gerekli Olan 
Kriterler Nelerdir?

Öncelikle birliğe başvuracak kentlerin nüfuslarının 
50.000’den az olması ve kent yönetiminin Cittaslow 
felsefesi ile uyumlu olmaları gerekmektedir. Daha son-
ra, Cittaslow Birliğinin belirlemiş olduğu 72 kriter aşa-
ğıda yer alan başlıklar altında değerlendirilmektedir:

• Enerji ve Çevre Politikaları
• Altyapı Politikaları
• Şehir Yaşamının Kalitesi Politikaları
• Tarım, Turizm, Esnaf ve Zanaatkârlar Hakkında 
Politikalar
• Misafirperverlik, Farkındalık ve Eğitim Politikaları
• Sosyal Uyum
• Ortaklıklar
Bu başlıklar özelinde değerlendirilen hususlara hava ve 
su temizliğinin yasa tarafından belirtilen parametreler-
de olduğunun belgelenmesi, özel taşıt kullanımına al-
ternatif olarak eko ulaşım planlanması, yeşil alanlarda 
kullanılan beton miktarı, tarımda GDO kullanımının 
yasaklanması vb. örnek verilebilir.

Şehirler belirtilen standartlara göre denetlendikten 
sonra kriterleri karşılamaları durumunda Cittaslow’un 
planlı ekonomik küçülme hareketiyle paylaştığı logosu 

olan ‘Salyangoz Bayrağı’nı dalgalandırma hakkına sahip 
olur.

Dünya'da Cittaslow

Üç belediyeyle başlayan Sakin Şehir hareketi, Cittaslow 
Türkiye Organizasyonu’nun verilerine göre, 31 ülke ve 
278 kentte etkisini göstermektedir.

Türkiye’de Cittaslow

2009 yılında Seferihisar ile ilk kez Cittaslow üyeliğini 
alan ülkemiz, 2020 yılı itibariyle 18 kent ile Cittaslow 
üyesi olarak yer almaktadır. Ahlat, Akyaka, Eğirdir, 
Gökçeada, Güdül, Göynük, Gerze, Köyceğiz, Halfeti, 
Mudurnu, Perşembe, Seferihisar, Şavşat, Taraklı, 
Uzundere, Vize, Yalvaç ve Yenipazar.
Günümüzde metropollerin de sürdürülebilir ve sağlıklı 
yaşanabilecek alanlar olmasını hedefleyen  Cittaslow 
Metropolis’in ilk pilot projesine 30 Haziran 2022’ye 
kadar ev sahipliği yapacak olan İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi, gelecek nesillere ve hayatlara iyi bir miras bırak-
ma yolunda ilerliyor.
Siz de doğaya verilen değeri hissedebileceğiniz, insan-
ları mutlu olan, sürdürülebilir ve hayatın yavaş bir şekil-
de ilerlediği bir kentte tatil yapmayı düşünüyorsanız bu 
şehirleri gezi rehberinize eklemenizde fayda var.
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Uykusuz gecelerimin birinde bir hatıraya yakalanmış-
tım. Uykusuzluğun köklere çekiliş ve bireyselliğin baş-
langıcı olduğunu da Cioran’dan okumuştum. Şehri İs-
tanbul’un ışıltılı caddelerinden birinde, o bolluk hapis-
hanelerinin ve büyüleyici mutluluk tuzaklarının arasın-
dan geçerek bir törene katılacaktım. Sağıma soluma ba-
kınırken tam önümüzde ilerleyen hurda yüklü bir araç 
dikkatimi çekmişti. Dengesiz bir biçimde yüklenmiş 
hurda yığınlarının üstünde yaşlı bir adam oturuyordu. 
Düştü, düşecek tedirginliği içinde hayretle onu izliyor-
dum bulunduğum araçtan. Göz hizasında hiçbir yeri 
bulamazdınız bakışlarında, yüzünde binlerce yılın so-
ğuması ve kederiyle, içindeki başka bir yolculuğun öf-
kesine teslim olmuştu belki de…  
Haksızlık ve mağduriyetin yarattığı eşitsizlikle kuşatı-
lanlar: “Bütün susturulmuşlar ya da dilleri elinden alın-
mışlar, dünyaya gözleriyle söylerler söyleyeceklerini.”
Adorno’ya göre hakiki estetik tecrübe öznenin kendisi-
nin farkına vardığı keyif değil, öznenin sarsılması ve 
kendi sonluluğunun farkına varmasıdır. “Sert bir şekil-
de sıradan tecrübe kavramının zıddına sarsılma, “Ben”- 

in hususi bir memnuniyeti değildir. Daha ziyade “Ben”-
in tasfiyesinin ihtarıdır, bu şekilde sarsılarak “Ben” ken-
di sınırlarının ve sonluluğunun farkına varır.”
Yakın zamanda Paris’te yaşanan saldırıların ardından 
Frederic Lenoir, alanıyla ilgili bir çalışma yapmak üzere 
ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin yanındadır. Onlara, 
“Hayatın hakkını vermek nedir?”diye sorar.Çocukların 
çoğu bunu, başkalarına kötülük yapmadan, doğru dav-
ranarak mutlu olmayı başarmaktır.” karşılığı vererek ya-
nıtlar. Lenoir bir çocuğa “Bilirsin, Sokrates adında bir 
filozof var. O da yaklaşık iki bin beş yüz yıl önce aynı 
şeyi söylemişti.” dediğinde, çocuktan aldığı karşılık şöy-
ledir Sokrates’in de benim gibi düşünmesine sevindim. 
“İnsan aklının ve ondan doğan felsefi düşünmenin ev-
rensel karakteriyle bakıldığında Lenoir, çocukların 
ortak düşünme yoluyla eski filozofların vaktiyle ortaya 
serdikleri doğruların yeniden keşfedilmesinin hayranlı-
ğı içinde bulur kendini. Hayat okullarda çocuklardan 
çalındığında tel tel dökülür, cumhuriyetin dallarından.
Eğitimde Etik  adlı inceleme eserinde Felicity Haynes, 
insanları her gün yaptıkları etik seçimleri düşünmeleri-
ç
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ne ve bunları hangi nedenlerle yaptıklarını anlamaları-
na yardımcı olarak onları özgürleştirmelerine yarayacak 
bir tutuma öncelik vermeden yanadır. Foucault’ya göre 
de etik, hem bir söylem hem de bir uygulamadır;ç ünkü 
dil, tarih ve kültür içine gömülü bir yaşama biçimidir.
Pürüzsüzlüğün estetiğini çağımızın bir alameti olarak 
gören Byung Chul Han, bugün pürüzsüzü neden güzel 
buluyoruz diye sorgulamaya çağırır bizi. Her şey yuvar-
latılmış, parlatılmış ve pürüzsüzleştirilmiştir. İma ede-
cek, deşifre edilecek veya düşünebilecek hiçbir şey yok-
tur. Günümüzün sanatı bilinçli olarak çocuğumsu, ba-
nal, yanlışa mahal vermeden rahat, yatıştırıcı ve hafifle-
ticidir. İzleyiciyi hiçbir şey şaşırtmamalı, yaralamamalı 
veya korkutmamalıdır. Düşünsel yargıyı ortadan kaldı-
rarak izleyiciyi dokunmaya davet etmektedir. Estetik 
yargının gerektirdiği düşünsel uzaklığı bulamazsınız. 
Çok parlak olacak şekilde cilalanmış yüzeylerin önünde 
kişi ötekiyle karşılaşamaz. Bedeni dilden soymak için, 
günümüzde filmlerde yüz, arka planı bulanıklaştırma-
nın yakın çekimle gösterilme hilesidir. Oysa kişi ken-
dini yaralamaya bırakmadan başkasını göremez… 
Byung  Chul Han, güzeli kurtarmanın yolunu yeniden 
Schopenhauer’in sanat ve yaşam anlayışında arar: 
“Güzeldeki estetik haz büyük ölçüde, saf tefekkür hali-
ne girdiğimizde, bütün isteklerimizin ötesindeki bir ana 
yükseldiğimizde gelir, yani bütün arzular ve kaygılar 
kalktığında, adeta kendimizden kurtulduğumuzda 
meydana gelir.”   
Benliğin bulanıklaşması giderek geleceğe duyulan gü-
vensizliği de büyüten bir araçsallık kazanır. Bu belirsiz-
liğin yarattığı kararsızlığı Balandier “Psiko-sosyal alana 
dâhil olan her şey, deyiş yerindeyse bu kararsızlık düze-
nine, yani çözülmemiş meseleleri durmaksızın büyüten 
kuşkular düzenine aittir. Kitlesel tüketime uygun ce-
vapları tedarik eden kişiler, derme çatma itikat tacirleri 
ve tedirginlik azaltıcıları piyasasında sağlam yer tutan 
girişimciler olup çıkarlar.” Böylece üst modernitenin 
oyun kuruculuğunda geliştirilen tahayyülün, gerçeklik 
algısını belirleyen tasavvuruyla, kararsız bireylere yeni 
döngüsel kuşkular yaratılmış olur. Söylenildiği gibi 
“Büyük engel her zaman gerçeklik değil, gerçeklik hak-
kındaki tasavvurumuz” olur. Kişinin kendi sınırının dı-
şına çıkması, Bataille’ın tarif ettiği iç deney, bir özgür-
lük ve özgürleşme hareketidir. “Her varlık, zannediyo-
rum, yalnız başına varlığın ucuna gidemez. Bunu dener-
se, yalnız kendisi için anlamı olan bir özelin içinde bo-
ğulur.”

Mevcut küresel düzenin faillerinin utanıp sıkılmak bil-
meyen sinizmini Zizek şöyle açıklar: ”Mevcut küresel 
düzenin failleri kendi demokrasi, insan hakları vb. fikir-
lerine inanmıyorlar, sadece inandıklarını hayal ediyor-
lar. “Elimizden gelen sadece yaşamak ve yaşamın dalla-
nıp budaklanmasını izlemek  midir? “İnsanları kendi 
yaşamlarının yazarları olarak tanımlamak, onları ceza-
landırmanın bir başka yoludur. İnsan olmak,kendi ken-
dine yabancı olmaktır; tam anlamıyla başka biriymişçe-
sine durmaksızın kendi kendinle tanışmaktır.” 
Kendimle böyle bir tanışmayı, o hurda yüklü aracı, 
içinde bulunduğum otomobilden izlerken yaşamıştım. 
Paul Auster’in Kilitli Odası’nı okumamış olsam bile, bir 
an hem kendimi kendime hem de otomobilin içinde 
yaşamın gerçeğine kilitli bulmuştum kendimi. Her 
adımda hurda yığınları içindeydim. Bir arkadaşımı kay-
betmiştim, “Ben kaybettiğime ağlayım, sen kaybettiği-
ne ağla diyordu; bir kitap okuyordum, üstünde son kul-
lanma tarihi yazıyordu; biri  vardı, akşamın olduğu yer-
de bekliyordum gelmiyordu; hiç durmadan konuşanlar 
hep oradaydı, duyularımızın en masumuna bela olu-
yorlardı; yara bere içinde okula giden çocuklardan biri, 
bir gül uzatıyordu, ellerimden güle yalnızlık batıyordu; 
rengi üzümden kara, beli iğneden ince, bu yükle çıkılır 
mı yokuşlardan karınca, diyordum; kara kolunu göste-
riyordu; Kilitli Oda’yı kaldığım yerden okuyordum: 
“Öyküler ancak onları anlatabilecek olanların başından 
geçer demişti biri bir gün: Aynı şekilde belki yaşantılar 
da onları yaşayabilecek olanlara sunarlar kendilerini’’ 
yazıyordu; giyinip kuşanıp hayattan kaçıyorlardı; kırık 
dökük hayatlardan ne varsa hep ayağa dolaşıyor ve ka-
pısında “Neme lazım,” yazıyordu…
“Günümüzün yeni bireyselleşmiş toplumu, üyelerinin 
esenliği için komünal sorumluluk ilkesini alaya alarak, 
dadı “devleti” zayıflatan bir reçete olarak kötülüyor ve 
ötekini önemsemenin menfur bir bağımlılığa yol açtığı 
konusunda ikazda bulunuyor. Bu aynı zamanda yeni 
tüketim toplumunun ölçütü haline getirilen bir ideolo-
jidir. Dünyayı potansiyel bir tüketim nesneleri ambarı, 
bireysel yaşamı sonsuz bir pazarlık arayışı,bu yaşamın 
amacını azami tüketici tatmini ve yaşam başarısını da 
bireyin kendi piyasa değerindeki artış olarak görüyor. 
Bir defa birey kılındığımızda,bireyler olarak icra ettiği-
miz yaşam biçimleri bakımından “toplumsal olararak 
tanınmayı” faal şekilde aramaya teşvik ediliriz. “Top-
lumsal tanınma” söz konusu yaşam biçimini icra eden 
çç
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bireyin değerli ve saygın bir yaşam sürdüğünün ve bu 
nedenle de diğer değerli ve saygın insanlara gösterilen 
saygıyı hak ettiğinin kabulü anlamına gelir.”
Emmanuel Levinas’a göre kendi öznelliğimin esas, asıl 
ve temel yapısı Öteki’ne karşı sorumluluktur. Etik, ahla-
ki görev dürtüsü, kendi sorumluluğuma göre hareket 
etme arzusu, ne varlığımın cilası ne varlığıma yapılan 
ilaveler, ne de varoluşumun arzulanabilir ancak zorunlu 
olmayan süsleridir. Bilakis “öznel olanın düğümü tam 
da sorumluluk olarak yorumlanan etiğe atılır.” Ben öte-
kiler için var olduğum için benim. Bütün pratik amaç ve 
gayeler açısından, “varlık” ile “öteki için var olma” eş 
anlamlıdır.
Zizek, Yeni’ye dolaysız geçiş yoktur, der; ve canavarlar 
belki de bu geçiş zorlandığında ister istemez ortaya çı-
kıyordur, diyerek cümlesini tamamlar. Giderek daha 
bir yüzeyselleşen kültürün yarattığı çürümeye karşı, ya-
şama ancak bir şeyi o şeyin kendisi için yapmaya çalışa-
rak sarılmanın yüceliğini kattığımız zaman, değersizleş-
menin yarattığı iklimden korunabileceğiz ancak…
Bir yakın çekimde kavranamayacak denli ulaşılmaz bi-
linmezlikleri sadeliğin dilnden Murathan Mungan’ın iç 
çekişiyle alıntılayarak yazalım: “Her insanın ömründe, 
kendinden önceki insanların anlamadıklarını anla-
manın mutluluğu ve anlaşılmasını kendinden sonraki 
insana devredecekleri bilinmezlerin kederi vardır.” 
Bugünün rahatlığını anlamakta zorlanan Aslı Biçen, 
Tehdit Mektupları’nda: “Bir yerde yaşayan herkesin vic-
danı rahat değilse, haksızlık ve mağduriyetin sıcak nefe-
si durmadan burunlara çarpıp mideleri bulandırıyorsa, 
çç

mutluluk mümkün olmaz kimse için,” diyerek belki de 
Kant’a cevap veriyordu: Hayal gücüyle değil, akılla kav-
ranacak mutluluğu arayanlara…
“Yalnızca yarından sonraki gün bana aittir. Bazıları 
ölümden sonra doğar.”
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Thomas Kuhn, “Bilimsel Devrimlerin Yapısı”nda tarih-
te bir bilim geleneğinden bir başkasına geçişi devrim 
olarak niteler. Ona göre olan şey aslında “paradigma 
değişimi”dir. Kuhn, paradigmayı pek çok anlamda kul-
lanır ama kabaca şunu anlar paradigmadan: Bilimsel 
alanda yapılan teorik ve pratik çalışmaların oluşturduğu 
tarz ve eylemde somutlaşan bilim geleneğinin oluştur-
duğu model. Aynı mantığı eğitim için de düşünmek 
mümkün. Bir bilim dalı olarak eğitim bilimi veya peda-
goji de ekonomik, siyasi ve toplumsal olaylardan etkile-
nir ve yapısal değişimler geçirir. Etki derecesi, içeriği ve 
kapsamı ülke, zaman ve koşullara göre değişse de, tüm 
dünyada eğitimdeki paradigmatik değişimler, kuramsal 
bakıştan derslik içi uygulamalara değin hemen her şeyi 
az-çok, şu veya bu ölçüde belirler. Bu bağlamda eğitim-
de üç büyük modern paradigmanın aynı yüzyılın başın-
da, ortasında ve sonunda ortaya çıktığını söyleyebili-
rim. Birinci paradigma 20. yüzyılın başlarından 1970’-
lerin sonlarına, ikinci paradigma 1980’lerden 2000’le-
rin ortalarına değin sürdü (zayıflasa da sürmektedir as-
lında). Üçüncü paradigma ise 2000’lerin ortalarında 
başlayıp güçlenerek varlığını devam ettirmektedir. Yal-
nız bu üç paradigmanın bir sentezini veya iki ile üçün 
karışımını, hatta bu karışımdan üçüncü paradigmanın 
yer yer bazı unsurlarının (örneğin eleştirel düşünme) 
ikinci paradigma içinde kullanıldığını da görmek müm-
kün.   
Birinci Paradigma.  Eğitimde birinci paradigma, aslın-
da kapitalizmin gelişiminin doğrudan sonucu olmakla 
birlikte daha sonra sosyalist ülkelerde de üretildi veya 
görüldü. Bu paradigmaya “sanayi temelli kalkınma pa-
radigması” diyorum. Kalkınma amaçlı kitlesel seferber-
liğin temelini öğretimin oluşturduğu bu modelde eği-
tim hem kapitalist hem sosyalist ülkelerde (bilime mut-
lak güven anlamında) kabaca pozitivist felsefeye daya-
nır. Bilimsel gelişimin bir evrim halinde toplumları en 
iyisine (teleolojik anlamda “modern toplum”a) götüre-
ceği beklentisinin ardında yatan mantık, “planlı kalkın-
ma”ya olan yüksek güvendir. ABD, piyasa mekanizması 
 BBB

ve bireysel girişime onca övgüsüne rağmen, sosyalist 
ülkeler gibi planlama yapar. Bu bağlamda çeşitli, mo-
dernist/avangardist ideolojiler (pragmatizmden konst-
rüktivizm, dadaizm ve sürrealizme değin) ile “deney-
sel” çalışmalara girişilirken eğitimde yeni kavramların 
(“iş/üretim eğitimi”, “experiment/deney-deneme”, “la-
boratuar okulu” vb.) temel yönelimi, okulun kitlesel bir 
öğretim ve okuryazarlık seferberliğinde “davranış de-
ğiştirme” veya “yeni davranış kazandırma”da potansi-
yelinin ortaya çıkarılıp kullanılmasıdır. Batı, modern 
okulla bireyin yeni davranış kazandırma sürecini tü-
müyle “birey-tekliği” üzerine kurarken sosyalist ülkeler 
ise topyekün sosyalist bilinç ediniminde “insan-toplu-
lukları”nı (kolektif üretim çiftlikleri, ortak bakım vb.) 
merkeze yerleştirir. Kapitalist ülkelerde piyasa meka-
nizması ve siyaset kurumu, ekonominin direktifi altın-
da, bir yandan tüketimi artırıp sermaye birikimini hız-
landırmak adına “kitle toplumu”yla sonuçlanacak olan 
“kültür endüstrisi”ni (Adorno) hızla çalıştırırken, öte 
yandan “yurttaş” dediği tüketici-müşteri bireyi ürete-
cek ortamlar hazırlamaya çalışır. Okulda “Yurttaşlık 
Bilgisi” dersinde “hak ve ödevler dengesi”nin gözetil-
diği bu süreçte kentteki mesleki birlik temelli “organik 
dayanışma” (Durkheim) ile “yabancılaşma” (Marx) ve-
ya “anomi” (Merton) sorunlarının aşılacağı düşünülür. 
Bu sorunun aşılması, sistemin kendini yeniden ürete-
cek mekanizmalarının üretimi kadar bunun teorik alan-
da meşru bir çerçevede çözümlenmesini de gerektir-
miştir. Modern(leşmiş) toplum olarak kurulduğu iddia 
edilen bu varlık (antite) kendini fonksyionel anlamda 
yeniden üretecek araç, mantık ve potansiyele sahiptir. 
Sosyal bilimlerde olduğu gibi pedagojide de “fonksiyo-
nalizm” bir teorik yaklaşım olduğu kadar ideoloji olarak 
da kapitalizmin kendini sosyal alanda sistemik/organik 
biçimde yeniden üretebilmesi için gereken sosyal bi-
limsel meşruiyeti sağlamaya çalıştı. Her toplumun or-
ganik bir bütün gibi çeşitli organlarının/kurumlarının 
şaşmaz biçimde bütünün varlığı/yaşaması ve gelişmesi 
için işlev gördüğü iddia edilir. Sistemin tıkandığı nokta-
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larda ise “işlevsel farklılaşma” veya “bozuk işlev” deni-
lerek ortaya çıkan sorunlar (kriz, iflas, intihar, kitlesel 
histeri, bireysel sapkınlıklar vb. yani kabaca anomi) 
aşılmaya çalışılır. Elbette iki büyük sorun (birinci dün-
ya savaşı öncesi sömürgeci ülkeler arasındaki sınır pay-
laşımı kavgası ve ikinci dünya savaşı öncesi 1929’da 
başlayan “Büyük Buhran”ın tetiklediği sermaye brikim 
sürecinin sekteye uğraması), iki büyük savaş ile aşılır. 
Ve 1940’larda Batı kampı Avrupa’yı yeniden imar eder-
ken “üçüncü dünya ülkeleri”ne (azgelişmiş ülkeler), 
Batının geçtiği doğru, biricik ve rasyonel yolu izlemele-
rini ister; bu uğurda onlara “modernleşme programı”nı 
(aslında kapitalistleşme) dayatır (kredi, uzmanlık, hi-
beler, program ve planlama yardımları vb.). Modernleş-
me ile Batılılaşma eşanlamlı hale gelir.   
Birinci paradigmanın pedagojisinin temel yaklaşımı, 
“Davranışçılık”tır. Önce psikolojide başlayan bu yakla-
şım hızla diğer sosyal bilimleri, haliyle eğitim bilimini 
de büyük ölçüde belirler. Bu yaklaşıma göre: İnsan dav-
ranışları nesnel ve bilimsel yöntemlerle incelenebilir; 
ölçülebilir, ölçüler temelinde öngörülüp değiştirilebilir. 
Bilimsel incelemelerle davranışın özellikleri bilindiği 
takdirde, eğitimle (hatta kitle medyasıyla, orduyla vb.) 
eskilerini değiştirip yeni davranış kazandırmak müm-
kün olabilir. Davranışçı ekolün siyaset kurumuna hedi-
yesi, muhtemel davranışları önceden öngörmek ve böy-
lece onu kontrol altında tutmaktır. Dolayısıyla, Skolas-
tik mantığın inandığının aksine davranış, Tanrı vergisi 
değil, bilakis öğrenilebilir, değiştirilebilir, yönlendirile-
bilir bir tepkidir. 20. yüzyıl eğitim sistemleri tümüyle 
bu mantık üzerine kurulur. Demokrasi, uygun davra-
nışların öğretilmesiyle kurulabilir (Dewey). Merkezi, 
hiyerarşik ve denetimci ulusal eğitim sistemleri, bireyde 
davranış değiştirme/geliştirme ile tüm toplumun dav-
ranışlarının değiştirilebileceğini, geliştirilebileceğini ile-
ri sürer. Büyük, modern ve kapsamlı kitlesel eğitim ha-
reketleri, okuryazarlık seferberliği, halk eğitimi çalışma-
ları bu paradigmaya göre dizayn edilir. “Toplum mü-
hendisliği” bunun üzerine kurulur. Ulusal eğitim sis-
temlerinin asıl görevi, yurttaş-bireyi veya komünist bi-
reyi yaratıp onu ortak ideal ve ideolojiler (milliyetçilik, 
sosyalizm vb.) içinde, kitlesel davranış elde etmek adı-
na eritmek olur.
Birinci paradigma büyük ölçüde başarılı oldu. Hem 
sosyalist hem de kapitalist kampta. Ama bilhassa Batılı 
ülkelerde. Eğitim bakımından: Okuryazarlık arttı, zo-
öö 

runlu eğitim anlayışı güçlendi, eğitim alanında inanıl-
maz bir teorik ve pratik birikim oluştu, ödevlerinin yanı 
sıra haklarının bilincinde olan bir yurttaş veya komü-
nist insan modeli ortaya çıktı, modern olan hemen her 
şey gibi modern eğitim ve okul da dünyanın her tarafın-
da etkisini hissettirdi. Modernlik, norm haline geldi. 
“Geleneksellik”, her türlü formu içinde gerilik olarak 
kodlanıp itibarsızlaştırıldı; hatta cahillik, akıldışılık ile 
eş tutuldu. Fakat birinci paradigmanın kapitalist versi-
yonu 1960’larda zayıflamaya başlar (sosyalist versiyonu 
ise 1980’lerin sonlarında). Çünkü başka, muhalif ve 
eleştirel, asi bir dünya talebinin ipuçları belirmeye baş-
lar. Bu bağlamda örneğin eğitimde fonksiyonalizm, 
modernleşme kuramları ve davranışçılığa karşı çıkılır. 
Modern olan Batı, pek çok sorunla (sömürgeleştirme, 
ırkçılık, sömürü, savaşlar vb.) özdeşleştirilir. 1960’larda 
pek çok ülkenin bağımsızlığını kazanması, Batı sömür-
geciliğini hedef tahtasına oturtur; bu süreçte bir tür 
“Afrika aydınlanması” yaşanmaya başlanır-geri bir kıta-
nın sömürgecileri dize getirmesi “siyah bilinci”ni oluş-
turur (Fanon, Capral). Feminizm ve kadın hareketi ata-
erkil ideolojileri (paternalizm gibi) eleştirirken bir “ka-
dın kimliği” üretir. Bu da eğitimde (öğretim materyalle-
rinde) cinsiyetçiliğe karşı bir hareket başlatır. Marksist 
ideoloji, ülke pratiği ve teorik açılımlar (Yapısalcılık gi-
bi) çok güçlenir. Batılı ülkelerde çeşitli Marksist ideolo-
jilere (Maoizm gibi) büyük bir yönelim gözlenir-Paris’-
in göbeğinde Sartre, Maocuların yasaklanan gazetesini 
caddelerde satar. Özgürlükçü gençlik hareketleri (siya-
sal alanda kampus işgalcilerinden nirvana peşindeki çi-
çek çocuklara/hippilere değin) patlar. Batılı ülkelerde-
ki yönetimin sağcılığı, muhafazakârlığı ve piyasacılığı 
eleştirilir. Ve bütün bu hareketler, Batılı ülkeleri eğim 
başta olmak üzere pek çok kurumda reform yapmaya 
zorlar. Fakat 1970’lerin sonlarına doğru Batı, kapita-
lizm içinde yeni bir sermaye birikim modeline (neoli-
beralizm) geçer ve böylece ikinci dünya savaşı sonrası 
Keynesyen politikalarla şekillenen “sosyal reformlar/ 
kazanımlar” bir bir yok edilmeye başlanır. İlk hedefler-
den biri de, kamusal eğitimdir. İkinci paradigmanın dö-
nemi başlar. ABD’de Reagan, İngiltere’de Thatcher ile. 
Türkiye’de bu işi Özal üstlenir. Cumhuriyet’in yurttaş 
modelinin karşısına çikita muz yemesinin çok önemli 
olduğu düşünülen “tüketici vatandaş” çıkarılır.   
İkinci Paradigma.  İkinci paradigmaya “piyasa temelli 
girişimci hayat” adını veriyorum. Birinci paradigmayı 
mm  
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kapitalist ve sosyalist ülkeler az-çok birlikte paylaştı. 
İkinci paradigma ise, güçlenerek “reel sosyalizm”i yıktı 
(1980’lerin sonu). İlginçtir, ikinci paradigma eski sos-
yalist ülkeleri de çok etkiledi, hatta belirledi. İkinci pa-
radigmaya “neoliberalizm” genel bir çerçeve sağladı. Ve 
bu çerçeve sağlama işinde ona kimi solcuların benimse-
diği ideoloji olan “postmodernizm“ destek verdi. Neo-
liberalizm “toplum yok, birey var” derken, postmoder-
nistler de “meta-anlatı yok, yorumlar var” diyerek süre-
ce ortak oldu. Her iki akım da modern dönemin ne ka-
dar ürünü varsa topa tuttu: Örneğin, postmodernistler 
bilimi neredeyse silmeye kalkarken neoliberalizm ise 
bilimi sosyal bilinç, kamusal çıkar ve ortak ideallerden 
soyup bir piyasa türevine çevirmeye çalıştı. Reel sosya-
lizmin çöküşüyle birlikte “tarihin sonu” (Fukuyama) 
tezine göre liberalizm, sosyalizm karşısında kazanmış-
tır. Sınıf mücadelesi bitmiştir iddiaya göre; şimdi kim-
liklerin demokrasi mücadelesi içinde hak arayışı başla-
yacaktır. Sınıfların yerine bireyin dönemi başlar. Sınıf 
bilinci yerine bireyin kimlik talebi öner çıkar. Artık bi-
rinci paradigma döneminin pozitivist felsefelerinin gü-
ya kesinlikçi/mutlakçı, bilimci ve merkezi anlayışlarına 
meydan okunuyordu. Bu dönemin öne çıkan analiz te-
rimleri (anlatı, söylem, yorum, metin vb.) bir yandan 
sosyal bilim (ve haliyle pedagoji) geleneğinde “farklı” 
olanı öne çıkarıp birden fazla doğruya yol açan ana-
lizlerde metnin sayısız yorumuyla bir bakıma neoliberal 
kapitalizmin piyasası içinde farklı olanın da bir biçimde 
kendine yer bulabileceği total bir anlayış yarattı. Piyasa 
öyle genişti ki, burada farklı olan her şeye yer vardı veya 
açıldı. Bu total anlayış gereği örneğin Batı, dünyanın 
pek çok “azgelişmiş” ülkesine bu (kendisinin çoktan 
vazgeçtiği) “Yapılandırmacı” anlayışı ihraç etti (örne-
ğin Hollanda’da tez jürisine katıldığım bir doktora tezi-
nin konusu, Türkiye ve Uganda’da eğitimde yapılandır-
macı yaklaşımın uygulanma biçimi ve etkileriydi-bekle-
neceği gibi her iki ülkede de bu yaklaşım tutmadı). 
Marksistler “yapısalcı analiz” ile kapitalizmi meta dü-
zeyde çözümlerken şimdi “yapılandırmacı”lıkla birey 
bir yandan bilgiyi öte yandan kendini inşa edecekti. 
Eğitim teorisyeni artık öğrenci-bireyin, bilgi inşa süre-
cini ne ölçüde, nasıl ve ne kadar yapılandırdığını anla-
maya çalışacaktır. Nesnel analizlerden öznel inşalara 
geçiş başlar.  Lll
Böylece merkezi, hiyerarşik ve anti-demokratik siyasal 
yönetimlerin bir tür toplum mühendisliği olarak görü-
mm
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len davranışçılık yerini hızla “öğrenci merkezli eğitim” 
denilen “Yapılandırmacılık”a bırakır. Öğrenci, şimdi 
“birey” olarak yeniden formüle edilirken, ona yukarı-
dan davranış değiştirici merkezi program ve planlar ye- 
rine, mevcut bilgiden yeni bilgiyi bizatihi kendisinin ya-
pılandıracağı (yaratıcılık süreci), esnek pedagojik sü-
reçlerde öğretmenin bir tür hafif bir rolde (rehber, mo-
deratör/kolaylaştırıcı, koç, mentor vb.) yer alacağı, ma-
teryallerde esneklik, değişkenlik ve akıcılığın yer alacağı 
ileri sürülür. Pasif öğrenci yerine aktif öğrenci, derste 
kazanacağı pek çok beceriyle (akılcı/eleştirel düşünme, 
iletişim kurma, yaratıcılık, problem çözme, girişimcilik, 
karar verme vb.) süreç ve otorite üzerinde inisiyatif, ze-
min ve alan kazanacaktır. Bunu da proje ve performans 
ödeverindeki “etkinlikler” ile yapacaktır. Sonuç değil, 
süreç ölçülecek, ikili (sözel ve sayısal) zeka testi (IQ) 
yerine “çoklu zeka” (Howard Gardner) testleri uygula-
nacak, klasik değil otantik değerlendirme yapılacak, ni-
hayetinde öğrenci pek çok beceri (veya vasıf) kazanıp 
aktifleşecek, ülke eğitimi ve ekonomisi de bu birey mo-
deliyle gelişecektir. Öngörülen, istenen ve planlanan 
budur. 1960’larda pişirilen “insan sermayesi” kuramı 
(Becker, Schultz vd.) neoliberalizm döneminde bireyin 
bizatihi rasyonel bir yatırım olması adına kendini üret-
tiği, yarattığı ve proje haline getirdiği bir sürece yol 
açar. Velilerin çocukları için ilk projesi, “adam olması” 
değil, “köşeyi dönmesi”ni sağlayacak yatırımların daha 
anne karnındayken gerçekleştirilmesidir. Piyasa talep-
leri daha anne karnındayken yankılanmaya başlar.   
Bu ikinci paradigma bir tür antipozitivist rasyonalite 
üzerine kuruldu. Buna göre pozitivist dönemin az-çok 
dayanışmacı yurttaşının yerini “rekabetçi birey” alacak-
tı. Eski sistemde birbirine az-çok yoldaş olan öğrenci-
ler, şimdi birbirlerinin rakibi olacaklardı. Küreselleşme-
nin sermaye birikiminde aşırı bir rekabete neden olma-
sı nedeniyle ülkeler artık ulusal eğitim sistemlerini, bu 
rekabete dayanabilmek için “ulusal öncelikler” yerine 
“piyasanın talepleri”ne göre inşa edecek; bu inşada to-
tal, birörnek ve tekboyutlu demokratik “yurttaş”ı yerini 
yerel, çokkültürlü, akışkan/esnek (iş için mekân değiş-
tirebilen, yeni becerilere çabucak uyarlanabilen anla-
mında) ve çoğul bireyine bırakacaktı. Farklı, yerel ve 
otantik bilme gelenekleri (din/inanç dahil) kendilerine 
eğitim sistemlerinde yer bulacaktı. Fakat eğitimde bir 
yanda standardizasyon (test sınavlarından öğretim ma-
teryalleri ve ders geçme kredi sistemine değin), öte 
mmm        
   



yanda “farklılık” temelli pedagojik anlayış bir arada ola-
madı. Nitekim 2005 müfredat reformunu yapan AKP, 
okulda çocuklara proje ve performans ödevleriyle çok 
farklı, aktif ve yaratıcı bir eğitim alanı (güya) sunarken, 
bu çocukların bu kazanımlarının standart, merkezi ve 
eleyici test (giriş) sınavlarında pek bir işe yamayacağını 
öngöremedi.  
Neoliberalizm (ekonomi) ile yeni muhafazakârlığın 
(kültür) bu evliliğinin en katıksız örneğini ABD sergile-
di. Eleştirel eğitimci Michael Apple’ın belirttiği gibi, 
ABD’de piyasacı neoliberaller, evanjelist yeni muhafa-
zakârlar ve teknokrat/bürokratlar (CEO, uzmanlar, 
teknokratlar vb.) arasındaki dayanışma veya fikir birliği, 
büyülü bir kavramın altında gerçekleşti: “Girişimcilik”. 
Okulu bir işletme gibi yönetip öğrenciyi müşteri, öğret-
meni işverene dönüştüren bu mantık, hemen her şeyi 
(öğrenci-girdi/çıktıyı, okulun bahçesini, hocaların pro-
jelerini vb.) ekonomik girişim konusu yaparken peda-
gojiyi de bir büyük “Eğitim-A.Ş.”ye çevirdi. Akademik 
alanda işletme (güya) biliminin sömürgeleştirdiği tüm 
disipliner alanlar, kavramsal çerçeve ve alet çantasını iş-
letme alanında alacak veya devşirecektir. Paradigmatik 
değişime göre, yeni bilim geleneğinde hemen her şeyin 
pratikte sınanması norm olur. Örneğin bir üniversite 
akademisyen istihdam edeceği zaman onun kişisel nite-
likleri (diploma, yayın, ödül vb.) kadar yaptığı veya ya-
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 nn

pacağı projelere, bu projelerin üniversiteye olan getiri-
sine de bakacaktır. Bu bağlamda piyasada karşılığı ol-
mayan pek çok geleneksel disiplin (felsefe, sosyoloji, 
antropoloji vd.) hızla itibar ve zemin kaybederken, “iş-
letme”, “reklamcılık”, “pazarlama” gibi piyasa pratikleri 
birer akademik disiplin haline getirilir. Bu da sosyal bi-
lim çalışmalarında piyasa taleplerine dönük proje, araş-
tırma ve yayınların patlamasına, bunların da nitel değil 
nicel (istatistik, büyük veri vb.) analizlere dayanmasına 
yol açar. Şimdi, kuram değil, pratik zamanıdır: Kuram-
sal temeli olmayan alan çalışmalarının patladığı bir dö-
nemde bilimin ölçüsü, insanlık/kamu yararı değil, bi-
reysel getirileridir.     
İkinci paradigma da çöktü veya çökmek üzere. Bunun 
için Türkiye’ye bakmak yeterli. PISA’da en yüksek skor 
alan ülkelerin arasında grup halinde öğrenmeye, es-
nek/değişken müfredata, küçük verilerle çalışmaya de-
ğer veren ülkeler vardır; öğretmen özerkliğinin yüksek 
olduğu, ders ağırlığının hafif ve ev ödevlerinin olmadığı 
ülkeler (Finlandiya, Estonya vd.) olması ilginç değil, 
eşyanın tabiatı gereğidir. İkinci paradigmanın büyük 
umut bağladığı Yapılandırmacılık hiçbir “üçüncü dün-
ya ülkesi”nde başarı kazanamadı. Okulda kazanılan be-
cerilerin piyasada bir karşılığı olmadı çünkü o becerile-
rin sergileneceği işleri bulmak neredeyse imkânsızlaştı. 
Plandan piyasaya/pilava geçişle birlikte, talepten fazla-
m
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arz halinde piyasaya çıkan işgücü “yedek işgücü ordu-
su”nu bile oluşturamadı. Neoliberalizmin pompaladığı 
bireycilik, girişimcilik, rekabet, (düşük güvenceli) iş fır-
satlarının yanı sıra doğanın tahrip edilmesi, çevre kirlili-
ği, işsizlik, yoksulluk gibi pek çok sorun, kapitalizmin 
sorgulanmasına başladı. Neoliberalizm kaybetmekte-
dir. Piyasa kapitalizmi, özelleştirmeler, sosyal güvence-
sizleştirmeler ve doğanın tahribiyle kamu çıkarlarını 
mahvederken eğitimde arayışlar başlar: Başka bir eği-
tim mümkün.      
Üçüncü Paradigma.  Üçüncü paradigmaya “kamunun 
eleştirel aklı” adını veriyorum. Şimdi neredeyse tüm 
dünyada üçüncü paradigma giderek güçlenmektedir. 
Bu paradigmanın eğitimdeki adı, devrimci “eleştirel pe-
dagoji”dir. Bu paradigmanın nesnel temelini, çeşitli bi-
çim, düzey ve içeriklerde ortaya çıkan kesimlerin de-
mokrasi mücadelesi oluşturmaktadır: Anti-kapitalist 
hareketler, yerlici akımlar, topraksız işçi/köylü hareket-
leri, Zapatistalar, Arap Baharı, OWS, Sosyal Forum, işçi 
ve sendikal mücadeleler, öğrenci ve kadın hareketleri, 
LGBTİ vb. Hardt ve Negri bunlara “çokluk” adını ver-
di. Yeni öznenin adı olarak. Fakat pek çok kesim bunun 
işçi sınıfı temelli bir demokrasi mücadelesi hareketi ol-
duğunu söylüyor. Örneğin 1989’da Brezilya’nın Porto 
Allegre kentinde kazanılan yerel seçimlerin ardından 
kurulan “Halk Yönetimi” ve “Yurttaş Okulu” buna bir 
örnektir. Tüm bu hareketlerin dayandığı eleştirel peda-
goji, Freire’nin formüle ettiği özgürleştirme amaçlı bir 
eğitim sistemini anlatıyor. Biraz aşağıda bunu ele alıyo-
rum. 
Bu paradigma henüz rüştünü ispatlamadı, daha kazana-
madı ama giderek güçleniyor. Dünyanın çeşitli halkları, 
emekçileri ve ezilenleri son on beş yıldır sürekli ayakta. 
Her an cadde, meydan ve sokakları dolduruyorlar; 
“fabrika grevleri”, “toprak işgalleri” (bilhassa Latin 
Amerika ve Meksika’da), “okul boykotları”, “kadın ve 
LGBTİ hareketleri”nin hemen her mekânda (mahke-
me, okul, işyeri vb) her türlü soruna (tecavüz, taciz, 
mobbing, cinayet, işten atma, aşağılama vb.) yaratıcı 
eylemlerle müdahaleleri (en son Şili’de polisin bir ka-
dın göstericiyi gözaltındayken tecavüz edip öldürdük-
ten sonra yarattıkları topluluk temelli gösteri), çeşitli 
zaman, mekan ve koşullarda ortaya konulan gösteriler 
(uzun yürüyüşler, sosyal medyada farkındalık çalışma-
ları, forum ve komün çalışmaları vb.) bu paradigmanın 
ayak izlerini ifade ediyor. Bu tarz eylem, kendi teorisini 
n     
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de beraberinde getiriyor. Castells, Negri, Hardt, Hallo-
way gibi kuramcılar bu kitlesel hareketlerinin teorisini 
yaparlarken Apple, Meiksins Wood, McLaren gibi çe-
şitli kuramcılar da küresel kapitalizme Marksist temelli 
yanıtlar verilmesine dayalı yapıtlar üretiyorlar. Bu dö-
nemde halklar veya ezilenler, “kolektif özne” olarak geri 
dönüyorlar tarih sahnesine. Peki, bu paradigmanın eği-
timdeki açılımı nedir?
Freire 1969’da Ezilenlerin Pedagojisi’ni yazdığında 
şöyle bir mantık yürütmüştü: Eğer baskı varsa, direniş 
de vardır. 1950’lerden itibaren çalışmaya başlayan Frei-
re’nin Brezilyalı işsiz, yoksul ve ezilen okumaz-yazmaz 
köylüleri ve işçilerine okuma-yazma öğretirken temel 
hedefi, bu insanların sözcük (word) öğrenirken dünya-
yı (world) da okuyabilmelerinin sağlanmasıydı. Ama 
nasıl? Freire, kendine özgü bir yöntem geliştirdi. Man-
tığı kabaca şuydu: Eğer tüm okuma-yazma sürecini öğ-
renen (öğrenci değil) üzerine kurarsanız, başarılı olur-
sunuz. Örneğin, okuma-yazmada ilk öğrenilecek keli-
meler, ezilen için muz, top, uçak vb. değil, tarla, saban, 
toprak, tohum vb. olmalıdır. Bu tür sözcükler “üretici 
sözcükler/temalar” olarak kullanılabilirdi. Kendi haya-
tının göbeğinde yer alan, temel meşgalesi olan ve bir 
anlam ifade eden sözler, gerçekliği algılayıp değiştirme-
de, yani bir öz bilinç kazanmada işlevsel olabilir. Ezilen-
ler tüm bunları monolotik, dikotomik ve şematik/me-
kanik bir tarzda (“bankacı eğitim sistemi”) değil, diya-
lojik (özneler arası karşılıklı söyleşme, iletişim veya et-
kileşim) olarak öğrenecektir. Freire bu yöntemle çok 
sayıda insana okuma-yazma öğretirken onları ezilmele-
rinin nedenleri konusunda bilinçlendirdi. Yaptığı şey, 
aslında bir “özgürleştirme pedagojisi” icat etmekti. 
Şimdi bu pedagojiye kimileri “eleştirel pedagoji”, kimi-
leri de “devrimci eleştirel eğitim” diyor. Aralarında fark-
lar olmakla birlikte ikisi de, pedagojinin temel işlevinin 
mevcut olanı aktarmak (sisteme uyum adına gerekli be-
cerileri kazanmak, düzenin mantığını kabullendirmek, 
kendini eğitimle bir girişimci haline getirmek vb.) yeri-
ne, eleştirip yerine insancıllaştırıcı, kamusal çıkarları 
merkeze alıcı ve özgürlükçü bir eğitim sistemini koy-
mayı hedef almış durumda. 
Üçüncü paradigma kendi “organik aydın”larını (Gram-
sci) yaratmaya başladı. Pek çok ülkede seçimlerde üs-
tünlük elde edildi. Küresel olan bütün sorunlara karşı 
küresel ölçekte yanıtlar geliştiriliyor. Bu konuda büyük, 
kapsamlı ve kamusal aklı/çıkarı merkeze alan bir bilgi 
çç



üretimi söz konusu. Örneğin bütün dünyada eleştirel 
pedagojik çalışmalar patlamış durumda. İşsiz, gelecek-
siz ve umutsuz gençliğin ilgisini bu paradigma özelinde 
eleştirel pedagoji daha fazla çekmeye başladı. Rekabe-
tin, girişimciliğin, pazarlamanın, kitlesel yalancı medya-
nın, propagandif ve manipülatif mekanizmaların, sürek-
li silahlanıp savaşlar çıkarmanın, hırsızlık ve yolsuzluk-
ların yarattığı resimden rahatsız olan ezilenler, başta 
gençler olmak üzere sürekli sistemin mantığını sorgula-
yıp ona uyum göstermekte direniyorlar. Kapitalizm 
tüm dünya ve insanlığı mahvederken bu kesimler alter-
natif yaşam, mekân, enerji, üretim, geri dönüşüm, eği-
tim vb. yollarını arayıp bulmaya çalışıyorlar. Bu anlam-
da başka bir eğitimin mümkün olduğu görüşü giderek 
güç kazanıyor. Eleştirel pedagoji bir yöntem olarak ar-
tık okul, ders, fabrika, tarla başta olmak üzere her me-
kânda uygulanmaya başladı. 
Sonuç olarak: Birinci paradigma eğitimi kitlesel sefer-
berlikte ulusal bir (ideolojik) aygıt olarak kullanırken 
“verimliliği” ön plana çıkarmıştı. Verimlilik, ekonomik 
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mantık demekti. Verimliliğe “merkezi planlama” ile ula-
şılacaktı. İkinci paradigmada ise piyasanın taleplerine 
yönelik temel değeri başarı olan “rekabetçi” bir birey 
öngörülmüştü. Bunun da asıl mantığı ekonomikti. Bu 
ekonomik hedefe “modüler programlama” ile erişile-
cekti. Üçüncü paradigmada ise “bilinçli yurttaş” öne 
çıkmaktadır. Bunun temel mantığı demokrasidir. Bu 
demokratik hedefe “işbirliksel eylem” (praksis) ile varı-
lacaktır. Üçüncü paradigmanın üstünlüğü, güçlü de-
mokratik tezleridir: Katılım, temsil, ortaklık, dayanış-
ma, işbirliği vb. Eğitimin metalaştırıldığı, okulların pa-
ralı yapıldığı, kaliteli eğitim adına araç-gereçlerin (tek-
noloji, kodlama, yapay zekâ, yaratıcılık vb.) pazarlandı-
ğı, öğretmenin araçsallaştırıldığı, öğretim materyalleri-
nin standardize edilip merkezileştirildiği, ölçme-değer-
lendirmenin basit niceliksel işlemlere indirgendiği, 
okulların birer işletme gibi yönetildiği bir dönemde 
üçüncü paradigma üzerine bolca düşünüp pratik yap-
manın tam zamanı. Bu konu üzerinde sonraki yazıla-
rımda sürekli duracağım.  
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Bir devrim için güzel bir gün: 1 Mayıs 
neden ayağa kalkıp sistemi değiştirmek 
için bir tarih olmalı?
DAVID HARVEY*

1 Mayıs, dünya işçilerinin dünyamızı yaşamak için çok 
çok daha iyi bir yer haline getirme konusundaki büyük 
başarılarını kutlamamız için bir fırsattır. Ne yazık ki, bu 
günleri kutlayacak çok fazla şey yok. Geçtiğimiz 30 yıl, 
örgütlü emek için yenilgi üstüne yenilgiyle sonuçlanan 
savaşlar ve çatışmalarla dolu.
Ortaya çıkan bir kapitalist sınıf, siyaseti düzenleyen he-
men hemen tüm büyük kurumları - siyasi partiler (hem 
sol hem de sağdan), medya, üniversiteler, hukuk, hatta 
hiçbir şey söylemeden - yönetme veya yozlaştırma gü-
cünü şimdi pekiştirdi. baskıcı devlet aygıtı ve uluslara-
rası kurumlar. Para gücünün demokrasisi artık hüküm 
sürüyor. Küresel bir plütokrasi, iradesini hemen hemen 
her yerde rakipsiz bir şekilde uygular.
Peki kutlanacak ne var? İşçi hareketi olmasaydı, elbette, 
şu anda sahip olduğumuz şeye (emekli maaşlarından 
makul sağlık hizmetlerinin ve halk eğitiminin kalıntıla-
rına kadar) sahip olmayacaktık. Ancak geçmişin şüphe 
götürmez başarıları ve kahramanlığı üzerine nostalji 
yapmak bizi hiçbir yere götürmez.
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70

Bu nedenle 1 Mayıs, dünyayı değiştirmek için devrimci 
bir hareketi yeniden başlatmakla ilgili olmalıdır. Bunu 
yapma düşüncesi – sadece söyleyip yazmak bile – şaşır-
tıcı olduğu kadar heyecan verici.
Ama bu da geçmiş bir dönemden kalma bir devrimci 
retoriğin kalıntısı mı? Yoksa yapılacak tek makul şeyin 
imkânsızı istemek olduğu insanlık tarihinin o tuhaf 
noktalarından birinde miyiz? Kahire ve Şam'dan Wis-
consin'e ve Londra sokaklarına, Atina'dan Lima'ya, 
Çin'in Pearl River Deltası'ndaki kanlı fabrikalardan Ar-
jantin'deki fabrika işgallerine, Hindistan'da kırsal isyan-
ların yeniden canlanmasından ABD'nin hareketlerine 
kadar eşzamanlı isyan kıpırtıları. Güney Afrika'daki ge-
cekondu sakinleri, havada farklı bir şey olduğunu gös-
teriyor. Durdurulamaz bir küresel isyan hareketi, belki 
de şöyle diyor: Yeter artık! Daha fazlasını isteme ve el-
de etme sırası bizde, mülksüzler ve dünyadan yoksun 
olanlarda.
Kaynayan tüm protestoların yanı sıra, sonsuz sermaye 
birikimine sayısız pratik alternatif araştırılıyor - koope-
öö
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ratif hareketleri, dayanışma ekonomileri ve ağları, gıda 
güvenliği örgütleri, çevre ve köylü hareketleri, işçi kont-
rollü kolektifler hareket halinde. Yeterli bir sosyal yaşa-
mı yeniden üretmenin tatmin edici ve insancıl yollarını 
arayan, dünyanın her yerinde merkezi olmayan ama 
önemli bir insan hareketi zaten var.
Bu genişleyen ve genellikle kaotik hareket, organize 
emeğin bir zamanlar oynadığı rolü üstlenmek için adil 
bir teklifte bulunuyor. Otonomist ve alternatif yaşam 
tarzı düşüncesiyle canlandırılan ve yerel temelli ve ağ 
bağlantılı örgütsel biçimler için belirgin bir tercihle ha-
reket eden bu hareketler, genellikle güçlü ama sinsi bir 
STK kültürü tarafından desteklenen, çoğu zaman ve-
rimli yerel planlarını küresel bir stratejiye dönüştürmek 
için birleştirme ve ölçeklendirme konusunda sorun ya-
şıyorlar. Şu anda temel sorun Dünya gezegeninde bulu-
nan 6,8 milyar insana yeterli ve sağlıklı bir sosyal yaşam 
sunmak.
Nereye gidebileceğimiz, elbette, şu anda nerede 
olduğumuza bağlıdır. Peki, zamanımızın devrimci 
olanakları – ve daha da önemlisi, devrimci gereklilikleri 
– nelerdir?
Kapitalizm tarihinde bir dönüm noktasında olduğu-
muza inanıyorum. Son iki yüzyılda hüküm süren bileşik 
büyüme oranlarını sürdürmek giderek daha zor hale 
geliyor. Halihazırda kapitalist dinamiğe tam olarak en-
tegre olmuş bir dünyada sürekli bileşik büyüme (yılda 
en az yüzde 3 oranında) kalıcı olarak mümkün müdür? 
Çevresel ve sosyal sonuçlar yeterince kötü, ancak pa-
zarlar, kaynaklar, arazi ve atmosferin kullanımları üze-
rindeki potansiyel olarak ölümcül jeo-ekonomik ve jeo-
politik rekabet daha da korkutucu.
Sıfır büyüme bir zorunluluktur ve sıfır büyüme kapita-
lizmle bağdaşmaz. Bu nedenle, zorunluluk, hepimizin 
anti-kapitalist olmamız gerektiğidir. Hayatta kalmak ve 
gelişmek için alternatif yollar bulunmalıdır. Çağımızın 
gereği budur. Bu 1 Mayıs'ta taahhüt etmemiz gereken 
şey budur.
2007-9 krizi ve sonrası bir uyarı atışı oldu. Pek çoğuna 
göre bu kriz, siyasetin ve ekonominin nasıl işleyeceği 
konusunda oyunun kurallarını değiştiren bir unsur ol-
du. Ancak hiç kimse yeni oyunun ne hakkında olabi-
leceği, kurallarının neler olabileceği ve kimin onu hangi 
yöne yönlendirebileceği konusunda net bir fikre sahip 
değil gibi görünüyor.

Bugün yaratıcı fikirlerdeki iflas, önceki krizlerle kökten 
bir tezat oluşturuyor. Örneğin 1930'larda ekonomik 
düşüncede büyük bir değişim olan Keynesçilik, kapita-
lizmin merkez bölgelerinde devlet aygıtlarının ve politi-
kalarının radikal bir şekilde yeniden yönlendirilmesini 
destekledi. 1945'ten 1968'e kadar, Kuzey Amerika ve 
Avrupa'da nispeten güçlü ve istikrarlı bir ekonomik bü-
yüme sağladı.
İronik olarak, bunlar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 
en yüksek marjinal vergi oranının bazen yüzde 92'ye 
kadar çıktığı ve hiçbir zaman 70'ten az olmadığı yıllardı 
(böylece zenginler üzerindeki yüksek marjinal vergi 
oranlarının büyümeyi engellediğini iddia edenler yalan 
söylüyor). Bunlar aynı zamanda gelişmiş kapitalist ül-
kelerde örgütlü emeğin oldukça iyi performans göster-
diği yıllardı.
Dünyanın geri kalanında dekolonizasyon hızla devam 
ederken, ekonomik kalkınma projelerinin yayılması ve 
bazı durumlarda dayatılması, dünyanın çoğunu kapita-
list kalkınma ve azgelişmişlik biçimleriyle gergin bir iliş-
kiye soktu (son yıllarda bir devrimci hareket dalgasını 
tetikledi). 1960'lardan 1970'lere, Portekiz'den Mozam-
bik'e). Bu hareketlere kararlılıkla direnildi, baltalandı ve 
sonunda ABD'nin örtülü eylemleri, darbeleri ve ortak 
seçimleri tarafından desteklenen bir yerel elit güç bile-
şimi aracılığıyla geri alındı.
1970'lerin kriz yılları, ekonomik düşüncede başka bir 
radikal paradigma değişikliğine yol açtı: neoliberalizm 
şehre geldi. Vahşi bir ücret baskısı politikasının eşlik et-
tiği örgütlü emeğe cepheden saldırılar oldu. Devletin 
ekonomiye müdahalesi (özellikle sosyal yardım ve iş 
hukuku ile ilgili olarak) Reagan ve Thatcher tarafından 
radikal bir şekilde yeniden düşünüldü. Büyük sermaye-
ye büyük tavizler verildi ve bunun sonucu olarak zen-
ginler çok daha zenginleşti ve fakirler nispeten daha fa-
kir oldu. Ancak ilginç bir şekilde, plütokratik gücün 
konsolidasyonu hızla ilerlerken bile toplam büyüme 
oranları düşük kaldı.
O zaman tamamen farklı bir dünya ortaya çıktı, örgütlü 
emeğe tamamen düşman ve giderek daha fazla yeryü-
züne yayılmış güvencesiz, geçici ve düzensiz emeğe 
yaslandı. Proletarya giderek daha dayanıksız hale geldi.
2007-9 krizi, Keynesyen araçları kullanarak dünyanın 
finansal sistemini istikrara kavuşturmak için kısa bir kü-
resel girişimi ateşledi. Ancak bundan sonra dünya iki 
kampa bölündü: biri, Kuzey Amerika ve Avrupa mer-
mmm
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kezli, krizi, kısır bir neoliberal sınıf egemenliği proje-
sinin son oyununu tamamlamak için bir fırsat olarak 
görüyor: diğeri, sanki savaş sonrası sanki Keynesyen 
nostaljiyi besliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bü-
yüme tarihi Çin'de ve diğer gelişmekte olan pazarlarda 
tekrar edilebilir.
Devasa döviz rezervleriyle kutsanmış Çinliler, işgücünü 
absorbe etmek ve ihracat pazarlarının çöküşünü telafi 
etmek için altyapılar, yepyeni şehirler ve üretken kapa-
siteler inşa eden geniş bir teşvik programı başlattı. Dev-
let kontrolündeki bankalar, sayısız yerel projeye öfkeyle 
borç verdi. Büyüme oranı yüzde 10'un üzerine çıktı ve 
milyonlarca kişi işe geri döndü. Bunu, Keynesyen bir 
programın diğer çarkını harekete geçirmeye yönelik ılık 
bir girişim izledi: iç piyasayı desteklemek için ücretlerin 
ve sosyal harcamaların artırılması.
Çin'in büyümesinin yayılma etkileri oldu. Avustralya ve 
Şili gibi hammadde tedarikçileri ve Latin Amerika'nın 
geri kalanının çoğu, güçlü bir büyümeye yeniden başla-
dı.
Böyle bir Keynesyen programa bağlanan problemler iyi 
bilinmektedir. Varlık balonları, özellikle Çin'deki 
“sıcak” emlak piyasasında her yerde şekilleniyor ve enf-
lasyon, farklı bir krizin yakın olabileceğini göstermek 
için klasik tarzda hızlanıyor. Ancak aynı zamanda, 
emek ve toplumsal huzursuzluk tırmanırken, Çin hükü-
meti tarafından bile çevresel sonuçların genel olarak fe-
ci olduğu kabul ediliyor.
Çin, Kuzey Amerika ve Avrupa halkları üzerinde ziyaret 
edilen kemer sıkma politikalarıyla belirgin bir tezat 
oluşturuyor. 1982 Meksika borç krizinde kurulan neo-
liberal formül burada tekrarlanıyor. ABD Hazinesi ve 
IMF, New York yatırım bankalarının borcunu ödemek 
için Meksika'yı kurtardığında kemer sıkma emrini 
verdiler. Zaten yoksul olan bir ülkede yaşam standardı, 
yaklaşık beş yıl içinde yaklaşık yüzde 25 düştü. Yüzyılın 
sonunda Meksika'da Suudi Arabistan'dan daha fazla 
milyardere sahipti ve Carlos Slim kısa süre sonra artan 
yoksulluğun ortasında dünyanın en zengin insanı ilan 
edilecekti.
Bunu tersine çevirmek için yeterli siyasi direniş ve halk 
ayaklanmaları olmadıkça, Batı'daki nüfusları bekleyen 
sürekli yüksek işsizlik oranları ve durağan ücretlerle bir-
likte kader budur. Bu, yalnızca varlıkları değil, aynı za-
manda zor kazanılmış siyasi ve sivil hakları da mülksüz-
leştirme politikasıdır.

Bunun arkasında uğursuz bir tarih yatıyor. Ronald Rea-
gan 1981'de Başkanlığı devraldığında, şirketler ve zen-
ginler üzerindeki diğer her türlü vergi avantajını savura-
rak marjinal üst vergi oranını yüzde 72'den yüzde 32'ye 
büyük ölçüde düşürdü. Sovyetler Birliği ile bütçe açı-
ğıyla finanse edilen devasa bir silahlanma yarışı başlattı. 
Sonuç, borçta hızlı bir artış oldu. Reagan'ın bütçe di-
rektörü David Stockman daha sonra oyunu verdi. 
Amaç, önceki yıllarda sermayeye dayatılan tüm sosyal 
programları ve çevresel düzenlemeleri ortadan kaldır-
mayı haklı çıkaracak şekilde borcu büyütmekti.
2001'de Bush Jnr iktidara geldiğinde, Başkan Yar-
dımcısı Dick Cheney defalarca "Reagan bize açıkların 
önemli olmadığını öğretti" dedi. Böylece Bush, şirketler 
ve zenginler üzerindeki vergileri önemli ölçüde azalttı. 
İki finanse edilmemiş savaşa girdi (bir trilyon dolara 
yakın) ve büyük ilaçları tercih eden pahalı bir ilaç reçe-
tesi yasasını çıkardı. Clinton yönetimindeki bütçe fazla-
sı, Bush döneminde kırmızı mürekkep denizine dönüş-
tü. Şimdi Cumhuriyetçiler ve Demokratların Wall Stre-
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et hizbi, borcun sosyal programlar ve çevre düzenleme-
leri pahasına emekli edilmesini talep ediyor.
Son 30 yılda zengin siyasetinin konusu budur: emek 
üzerindeki sömürü oranını yükseltmek, çevreyi acıma-
sızca yağmalamak ve zenginlerin her şeye sahip olabil-
mesi için toplumsal ücreti çökertmek.
Yine de, Birleşmiş Milletler'deki hemen hemen tüm ül-
kelerin imzaladığı milenyum hedeflerine göre, zamanı-
mızın en büyük iki sorunu, ekolojik çöküş ve artan sos-
yal eşitsizlikler potansiyelidir. Ancak Amerika Birleşik 
Devletleri'nde her iki sorunu da şiddetlendiren kalıcı 
bir hareket var. Niye?
Sermaye, tarihi boyunca uzun süredir belirli maliyetler-
den kaçınmaya, onları iktisatçıların söylemekten hoş-
landığı gibi "dışsallıklar" olarak ele almaya çalıştı. Çev-
resel maliyetler ve toplumsal yeniden üretimin maliyet-
leri (büyükanne ve engellilere kimin baktığından çocuk 
yetiştirmeye kadar her şey), sermayenin görmezden 
gelmeyi tercih ettiği en önemli iki kategoridir. Gelişmiş 
kapitalist dünyada iki yüz yıllık siyasi mücadele, şirket-
leri ya düzenleme ve vergilendirme yoluyla ya da özel 
ve kamu refah sistemlerinin örgütlenmesi yoluyla bu 
maliyetlerin bir kısmını içselleştirmeye zorladı.
1970'lerin başı, çevre düzenlemesi (örneğin ABD'de 
Çevre Koruma Ajansı ve Mesleki Güvenlik ve Sağlık 
İdaresi'nin kurulması) ve devlet ve kurumsal refah 
planları (Avrupa'nın refah devleti yapıları) için gelişmiş 
kapitalist dünyada yüksek bir filigrandı.
1970'lerden bu yana, işletmelerin kendilerini bu mali-
yetlerle uğraşmanın mali ve politik yüklerinden kurtar-
mak için ortak bir çaba var. Reaganizm tam olarak bu-
nunla ilgiliydi. Aynı zamanda, sermayenin yüksek hare-
ketliliği (finans ve sermaye akışlarının kuralsızlaştırıl-
masıyla cesaretlendirilen), sermayenin, bu tür mali-
yetlerin hiçbir zaman içselleştirilmediği ve düzenleyici 
ortamın minimalist olduğu dünyanın bazı bölgelerine 
(özellikle Asya) taşınmasına izin verdi.

Bu arada, çevresel bozulma ve küresel yoksulluğun te-
mel sorunlarına çözüm aramak için tercih edilen araçlar 
– liberalleştirilmiş piyasalar, serbest ticaret ve hızlı bü-
yüme ve IMF, Dünya Bankası ve en güçlü ülkelerdeki 
önde gelen politikacılar tarafından tercih edilen serma-
ye birikimi – tam da bunlardır. İlk bakışta bu tür sorun-
ları üretenler de bunlardır. Küresel yoksulluk sorununa, 
küresel servet birikimine saldırmadan çözüm getirele-
mez. Çevre sorunları, statükoyu sürdüren şirket çıkar-
ları ve yaşam tarzlarıyla yüzleşmeden yeşil kapitalizme 
dönüşle çözülemez.
Eğer sermaye tüm bu maliyetleri içselleştirmeye zorla-
nırsa, o zaman güçsüz kalacaktır. Basit gerçek budur. 
Ancak bu, sermayeye bir alternatife doğru uygun bir 
yolu tanımlar. 1 Mayıs'ta talep etmemiz gereken şey, 
sermayenin sosyal ve çevresel borçlarını ve borçlarını 
eksiksiz ödemesidir. Örgütlü  emek yol gösterebilir. 
Ama güvencesiz işçiler ve toplumsal hareketler arasın-
dan müttefiklere ihtiyacı var. Her şeye rağmen birleş-
miş olarak kendi tarihimizi yapabileceğimizi bulmak 
bizi şaşırtabilir.

Editörün notu: David Harvey'in kaleme aldığı bu yazı, 
29 Nisan 2011 tarihinde Independent  gazetesinde ya-
yımlanmıştır. Geldiğimiz süreci anlamamızı sağladığı 
ve çağrı hâlâ güncelliğini koruduğu için tarafımızca çev-
rilerek bu sütunlara alınmıştır. 
David Harvey, Harvey, 1970’lerin ilk yıllarından 
itibaren ekonomik, politik ve kültürel faaliyetlerde 
köklü bir değişimin yaşandığını ve bu köklü değişimin, 
“mekân ve zaman algılayışımızda yeni hâkim biçimle-
rin” ortaya çıkmasıyla ilişkili olduğunu belirtmektedir. 
“Özel servet / kamusal sefalet ile otoriter siyaset / bü-
rokrasi arasına hapsedilmiş durumdayız.” diye yazar. 
Harvey, çözümü de Marx'tan alıntılayarak işaret eder; 
“BÜTÜN EMEKÇİLERİN BİRLEŞMESİ!”
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Yalnız olmadığımız, yani başka birisiyle birileriyle bir-
likte olduğumuz ya da sokağa çıktığımız her an iktida-
rın uygulayıcısı ya da iktidara tabi oluruz. Hatta bu evi-
mizdeki diğer insan ve hayvanlarla olan ilișkilerimizde 
de geçerlidir. 
Toplum ve birey iktidara tabidir. İktidar uygulayıcıları 
bile, sistemin sürmesini sağlayan iktidarın bir organı, 
aracı olarak ona tabidirler. İktidar ve onun getirdiği he-
gemonya çeșitli araçlarla, insanlara tek tek her yerde, 
sorgusuz boyun eğmeleri gerektiğini öğretir, sağlar. 
Toplumun çoğunluğu sıraya girmek, iktidara biat et-
mek için yarıșır. 
İktidara tabi olup, görmez, duymaz ve konuşmazsan, 
yani üç maymunu oynarsan nefes alırsın. Çünkü bunun 
karșılığında insanların nefes almalarına izin verilir, bir 
de zar zor yașayacak kadar gereksinimleri karșılanır. 
Bunun ötesinde hiçbir hakları yoktur; bu durumda hak 
talep de etmezler zaten. “Kuzuların sessizliği”dir bu. 
Sistem insanları o hale getirmiștir ki, karșılığında hiçbir 
șey almasalar da, ona gönüllü olarak biat ederler; hatta 
başlarını giyotinin altına gönüllü olarak yerleştirenler 
bulunur. Yani kafesin kapısını açabilecekken, sanki bu-
na güçleri yokmuș gibi boyun eğerler. İktidara biat et-
menin karşılığı, özgürlüğünden vazgeçmektir. Dosto-
yevski'nin Ev Sahibesi adlı yapıtındaki kahramanın söy-
lediği gibi, böyle birisi, özgürlüğü ne yapacağını bilmez, 
onu bir çuvala koyarak geri verir.

İktidara tabi olmak sunulana razı olmaktır

İktidara tabi olmak, özünde seçme hakkı olmamak ve 
sunulana razı olmaktır. Seçim yapman isteniyorsa da, 
bunu sana sunulanlar arasında yapman gerekir. İktidara 
tabi olanların itiraz hakları da yoktur.
Alfred Adler, İnsanı Tanıma Sanatı  bașlıklı yapıtında, 
insanın bașkalarının boyunduruğu altına girmek konu-
sunda büyük bir eğilimi olduğunu saptarken, aynı za-
manda insanların çoğunun körü körüne itaat etme, oto- 
öööö

rite karşısında boyun eğme, eleştirisiz teslimiyet göster-
me gibi durumları sık sık yașadığına dikkat çeker. 
Otoriteye boyun eğmeyen insan ise, psikolojik ya da fi-
ziksel şiddete maruz kalır. En büyük şiddet ise, siyasal 
iktidarın bir aracı olan devlet aygıtının șiddetidir. 
“Disiplin” denilen șey, devletin birey üzerindeki șid-
detidir bu anlamda. Yalnızca az sayıda insan, tarihsel 
olarak bu riski göze almıştır. Büyük çoğunluk sürünün 
içindeki sırasını bozmaya, hatta bir santimetre bile sıra-
nın dışına çıkmamaya özen gösterir. Yani “iktidarın iç-
selleşmesidir” bir anlamda bu. 
Michel Foucault'un dediği gibi aslında “Dünya, yönetici-
leri psikologlar ve halkı da hastalar olan büyük bir tımar-
hanedir.” 
Tımarhane kurallarına uyduğunda ve ona hizmet etti-
ğinde her şey serbesttir. Mantıksız bir dünyadır sözü 
edilen ve bütün kurumlar sisteme hizmet eder. Sistem 
sıkıștığı noktada ise, politik ve sosyal reformları, seçim-
leri, ücret artıșlarını ve daha birçok şeyi vadeder, taviz 
verir; böylelikle yeniden tam egemenliğe kadar nefes 
alır. Sonradan verdiği hakların çoğunu da geri alır ya da 
çiğner.
Foucault'un dediği gibi aslında okul ile hapishanenin 
bir farkı da yoktur. İkisinde de insanlara sisteme itaat 
etmesi öğretilir. 
İnsanlar okula, bilgi öğrenmek, hayata hazırlanmak için 
değil, tersine sisteme hizmet etmek ve itaat etmeyi 
öğrenmek için giderler. Aile kurumu da sisteme hizmet 
eder özünde. Bunun için seçimlerde adayların "mutlu" 
aile fotoğrafları öne çıkarılır. 
İnsanların ilk vazgeçtikleri, feda ettikleri değer, kendi 
özgürlükleridir. Toplumlar için tarihsel olarak baktığı-
mızda, özgürlük yalnızca bazı tarihsel dönemlerde, dev-
rim dönemlerindeki kısa anlar için değerli olmuştur. 
Devrim dönemlerinden hemen sonra siyasal iktidarı el-
lerine alanlar, özgürlüğe tekrar el koymuşlar, başka re-
torik ve biçimlerde kölelik sistemini sürdürmüşlerdir. 
çç
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Ancak sistem içindeki bireylerin ilk vazgeçtikleri ve ne-
fes alma karșılığında sattıkları değer kendi gerçek öz-
gürlükleridir. 
Geniș kitleleri manipüle etmek, onları istenen yöne çe-
şitli araçlarla yönlendirmek, sistem için çok da zor de-
ğildir. Bunun için insanları harekete geçirebilecek ve 
onların itaat etmelerini sağlayacak her tür duygu ve ara-
cı kullanmak mübahtır. Devletin her daim güçlü olduğu 
propagandası dile getirilir her fırsatta. 
Gerçek önemli değildir, George Orwell'ın 1984  roma-
nında olduğu gibi. Sanal bir gerçek yaratılır ve insanlar 
ona inandırılır. Propaganda, sistemin varlığını devam 
ettirmesi anlamında çok önemlidir. İște bunun için Na-
ziler bir propaganda bakanlığı olușturmușlardır. Günü-
müzde ise propaganda çeșitli yol ve araçlarla yapılmak-
tadır. Bu propagandanın boyutları öylesine büyüktür ki, 
çoğu kez insanlar "yalan olduğunu bilseler dahi" ona 
inanmaya, daha da kötüsü yalanı savunmaya başlarlar. 
“Büyük Yalan” tekniğini uygulayan Nazilerin propa-
ganda bakanı Goebbels, büyük bir yalanı sürekli tekrar-
larsanız insanların ona inanmasın da o kadar kolay ol-
duğunu dile getirmiştir. Resmi ideolojiler, bu büyük ya-
lanlar ve resmi tarih üzerine kuruludur. Eğer gerçek or-
taya çıkar ve kitleler tarafından bilinirse, sistem temelle-
rinden sarsılır. 

Kitleler sisteme modern ritüellerle inandırılır

Tarih de yaratılır; sistemin sembolleri, iktidarin fetișleri 
neredeyse birer dine dönüştürülür. Sanki dinsel bir 
ayinde imiș gibi kitleler sisteme modern ritüellerle 
inandırılır. Dinsel duygu ve inanıșlar, sistemin devamı 
için kullanılan paha biçilmez bir hazinedir. Çünkü her 
din, iktidara itaati öğütler. Yani, “Sezar'ın hakkı Sezar'a, 
Tanrının hakkı Tanrıya,” peygamber İsa'nın dediği gibi. 
İște bunun için devlet yöneticileri, dini kendi amaçları 
doğrultusunda kullanırlar. 
Hegemonya denilince akla gelen ilk isimlerden birisi de 
Gramsci'dir. Özellikle Gramsci'nin ileri sürdüğü “kültü-
rel hegemonya” da insanların sisteme itaatini sağlamak-
ta bir yöntem olarak kullanılır. Gramsci, hegemonyanın 
kazanılma ve sürdürülme sürecinde aydınların rolüne 
de dikkat çeker. Hegemonya; eğitim, kilise, politik par-
tiler, sendikalar, vb. gibi rızanın kaynağını oluşturan 
“özel kurumlar”a özerklik alanı tanıyan, dayanıklı ve ba-
ğımsız sivil topluma dayanmaktadır ona göre.
“Özgürlüğün yok olușu ile siyasal iktidarın belirmesi ara-
sında bir koșutluk vardır, bu noktada ise hegemonyanın 
kurulmasıyla birlikte gönüllü kulluk olgusunun ortaya çık-
tığı görülmektedir. Daha doğrusu iktidarın ideolojik bașa-
rısı sonucu yaratılan bu yeni ortam, iktidar açısından he-
m
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gemonya adını alırken, halk düzeyinde gönüllü kulluk ola-
rak belirir.”  (: Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev, İmge 
Kitabevi,  s. 31)
Sistem insanları hegemonya araçları ile öylesine işler ki, 
insanlar artık özgürlüğü bir yanılsama olarak yaşamakta 
ve "gönüllü" olarak sistem için canlarını verecek hale 
gelmektedirler. Tıpkı kapısı ve gardiyanı olmayan bir  
hapishane hücresinde " gönüllü" olarak kalmaları gibi.
Geniș kitleleri manipüle etmenin bir aracı da "resmi 
ideoloji"nin içinde bir "resmi tarih" yaratmaktır. Resmi 
tarih, daha okul sıralarında insanlara öğretilmeye 
başlanır ve birey ölünceye kadar bu propaganda tekrar 
edilir. Çünkü sistem bilir ki, gerçek tarihi bilen kitleler 
ona itaat etmez; konuşur, sorgular, düşünür.

İktidar ve hegemonyanın alanı daraldıkça, 
bir o kadar özgürlüğün alanı genişler

Sistem, hegemonya için medyadan spora akla gelebile-
cek her türlü araç ve yöntemi de kullanır. Bilim bile çıp-
lak ve nesnel olamaz, her zaman bir ideoloji tarafından 
kușatılır. Egemen kültür, anaokullarından cenaze alan-
larına kadar her şeyi ele geçirmiştir. 
Siyasal iktidar varsa, hegemonya da vardır. İdeoloji, re-
torik de hegemonya araçlarıdır. Hegemonya, Raymond 
Williams'ın dediği gibi, “yașamın tümünü kapsayan 
pratikler, beklentiler bütünüdür.” Cox ise, “Gramsci, 
Hegemony and International Relations: An Essay in 
Method”  başlıklı çalışmasında, hegemonik dünya düze-
ni kavramı, yalnızca devletlerarası çatışmayı düzenleme 
üzerine değil, aynı zamanda ülkeleri çevreleyen sosyal 
sınıflar arasında ilişkileri meydana getiren küresel bo-
yuttaki üretim tarzı, küresel olarak tasarlanan sivil top-
lum üzerine kurulduğuna dikkat çeker.
İktidara tabi olan insanlar açısından bu durum bir ya-
bancılașmaya yol açar. Çünkü birey, özgür birey değil-
dir; boyun eğen, eleştirmekten kaçınan, görmeyen, 
duymayan, konuşmayan bir insan kendisine ve her şeye 
yabancılaşmıştır ve bu yabancılaşma her an daha da ar-
tar. 
Ancak insanlar yine de kendilerini sanki özgürlermiş ve 
seçme hakları varmıș gibi kandırırlar. Bir karikatürde 
olduğu gibi, duvara bulut, mavi gökyüzü çizerler ve san-
ki sistemin hapsinde, hegemonyası altında değil de, öz-
gürlermiş gibi davranırlar." İşte sistemlerin, siyasal ikti-
darların istediği tam da budur.
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ERDİNÇ AKKOYUNLU

Dünyayı dolaşmak kolay değildir fakat ilk adımı atma-
dan bunu asla başaramazsınız. Aynı hal, Everest’e tır-
manmak ya da Sahra Çölü’nü geçmek için de geçerli. 
Ama söz konusu Savaş ve Barış romanından söz etmek-
se, yollar burada çatallanır. Ne yapacağınızı bilemez ha-
le gelirsiniz. Anlatacağınız öyle sıradan bir roman değil. 
Üstelik bu karışık ve iç içe geçmiş metni özetlemek, ka-
rakter analizi yapmak da istemiyorsanız işiniz hayli zor. 
Sahi, Savaş ve Barış’ı sadece hangi konuyu ele aldığını 
vvv 
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söyleyerek irdelemek mümkün mü? 1225 sayfalık bir 
romanı özetini çıkarıp, işte alın sizin olsun demek işe 
yarar mı? Eğer roman bir yazı sanatı, Savaş ve Barış da 
onun zirvelerinden biri olmasaydı, bu yöntemler pekâlâ 
iş görürdü. Hayır… Burada Tolstoyvari ifadesinin anla-
mını deşmeden, "roman gerçekliği" nedir sorusuna ya-
nıt aramadan ayrılmak kabil değil… vv
Lev Tolstoy’dan söz ediyoruz. Uzun dağınık kır saçlı, 
seyrek ama diken sakallı, insanın gözüne değil de ruhu-
na bakan kadim ateşlerde yanmış, ruh fırtınalarında 
sönmüş, insandan geçmiş, bir başka insanda durulmuş, 
ruhtan öteki ruha yolculuk etmiş, demlenmiş, kartlaş-
mış, tadı kaçmış, kendisi için değil başkaları adına yaşa-
maya başlamış şu yüce gönüllü yazardan. Gerçi bu sı-
fatlar onu ancak bu gelip geçici dünyanın mecnunların-
dan biri yapar, ki yapacaktı da zaten. Eğer Savaş ve 
Barış’ı yazarak hepimize bir dert bırakmasaydı:

Roman Gerçekliği Nedir

Yazın sanatı, kişi zihninin el uyumu ile kâğıda ne denli 
aktarılabildiğinin bir açık laboratuvar deneyi sayılır 
eğer başka hiçbir işe de yaramadığı düşünülüyorsa… 

Savaş ve Barış'ı Niçin Okumalısınız?
Tolstoy, Savaş ve Barış’ı yazma amacının 
sadece bir tarihi roman üretmek değil aynı 
zamanda 1863 Rusya’sının çağdaş 
edebiyatına sıradan olmayan bir metin 
getirmek olduğunu söylüyor. Peki, bunu 
nasıl yapıyor? Tabii ki roman gerçekliğini 
kullanarak.



İşte bu IQ gövde gösterisinin en kanlı meydan muha-
rebesini çıkartan, hem düşen hem yükselen, kan revan 
içinde bir zafere ulaşan ve bundan aynı anda nefret 
eden kişi Leo Tolstoy’dur. Savaş ve Barış’ın ilk baskısını 
yayımlandığı 1863’te, bir "tarihi roman" yazmanın 
ağırlığını omuzlarında hisseden her düşünceli yazar 
gibi açıklama yapma ihtiyacı hissetti. Önsözünde her-
kese roman gerçekliğinden bahsetti. Tolstoy, 1805 yı-
lında patlak veren Fransa-Rusya savaşını ele aldığını fa-
kat niyetinin asla tarihsel gerçekleri eğip bükmek yani 
yalan söylemek olmadığını belirtip ekliyor “Tarihsel 
olayların tarihçilerin anlattığı şekilde tasvir edilmesini 
kabul etmemem. Bu rastlantı değildi. Kaçınılmaz bi-
çimde oldu.” Çünkü Tolstoy, yaşadığı 1863 yılında, 
yüzyılın başında yani o güne göre çoktan tarih olmuş 
bir savaşı anlatmayı kafasına koyduğunu okura ve onu 
kıyasıya tenkit edecek edebiyat eleştirmenine "roman 
gerçekliği"nden söz ederek anlatmak istiyor.
Edebiyatın malzemesi insan ve tarihtir. Ülkenin tarihi, 
semtin tarihi, insanın tarihi ki bu ademoğlu ister kral ol-
sun ister doğduktan sonraki nefesinde ölmüş bir bebek, 
hiç fark etmez. Yazarın zihninden geçen olaylar ve diya-
loglar, birebir şekilde yaşandığı haliyle yani yazarı bir 
tarihçi sıfatıyla yaşananlara sadık kalmaya zorlayacak 
biçimde kâğıda dökülse bile, amaç eğer edebiyatsa bu-
nun ismi roman gerçekliği olur. Çünkü başlamış, sür-
müş ve bitmiş bir olayın yazarın zihninde edebiyat yap-
ma kaygısı ile hiç değişime uğramasa bile sırf bu fikirle 
zihninden geçip kâğıda dökülmesi nedeniyle roman 
gerçekliğine dönüşür. Ki roman gerçekliği her zaman 
bu kadar yalın değildir. Tolstoy, gerçek hayatta cereyan 
etmiş ve kendi kuşağının dedelerinin hikâyesini yazar 
Leo Tolstoy olarak, gerçeklere ‘sadık’ kalarak fakat bir 
"tarihçinin tarih anlatması gibi" yapmayarak ele aldığını 
söyüyor.
Bu roman gerçekliği neden bu kadar önemli? Sonuçta 
Leo Tolstoy, gerçek bir Fransız Rus savaşını, içine ger-
çek kişileri ve kurgu karakterleri aktararak bir olay ör-
güsü içinde yazmış. Onun yaşanmış ya da tamamen 
kurgu bir savaşı edebiyatının malzemesi yapması neyi 
değiştirir? Eğer yazarın amacı gerçeklerden yola çıkan 
bir kurgu dünyası ise, roman gerçekliği bu metnin bir 
arada kalmasını sağlayan harcını oluşturur. Savaş ve Ba-
rış iki özelliği nedeniyle dünya edebiyatı için hayli 
önemlidir: Birincisi, o güne kadar var olan "tarihi an-
latma iddiasındaki bir tarihi roman" olması. İkincisi de 
bb

roman gerçekliği konusunda yazarının bir açıklamaya 
girişip, buna dair önemli bir çalışma yapmış olması.

Modernize Bir Bakış Getirmek

İlk şıkka dönelim. Shakespeare on altıncı yüzyılda 
hüküm sürdü. Fakat anlattığı olayların tümü on on 
birinci yüzyılda geçen hikâyelerdi. Hamlet de, Kral Lear 
da öyleydi. Yani tarihi oyunlar yazıyordu. Fakat edebi-
yat tarihi aynı zamanda bir roman sanatı tarihi olduğu 
için tarihi metin yazımında Shakespeare’in ismi pek 
anılmaz. Belki tiyatro sanatına dair tüm atıflar ona ya-
pıldığı için, bu İngiliz ustanın brövesinde yeni bir unva-
na yer kalmadığı içindir. Bu tarihi roman yazma şerif 
Tolstoy’a atfedilir. Çünkü gerçekten de Savaş ve Barış, 
karakter yaratımı, olay örgüsü, dili ve yazarın metnini 
oluşturmadan önce hem Rus hem Fransız kaynaklarıyla 
uzun yıllar tarihsel çalışma yapması, bu haklı sıfatı ro-
mana kazandırır. Ama burada bir başka özellik daha 
var: Tolstoy, Savaş ve Barış’ın edebiyat tarihinin ilk ve 
tek tarihi romanı olmadığını biliyor. Onun derdi, tarihi 
roman yazarken edebiyat da yeni ve modernize bir ba-
kış getirmek. Bunu da edebiyatın yaşayan bir varlık ol-
duğunu, değiştiğini anlatarak savunuyor ve diyor ki 
"Rus edebiyatının Gogol’ün Ölü Canlar'ı ve Dosto-
yevski’nin Ölü Evinden Anıları’na dek uzanan yeni dö-
neminde sıradanlıktan biraz olsun sıyrılan herhangi bir 
metin yok.”
Daha açıklayıcı bir ifadeyle; Tolstoy, Savaş ve Barış’ı 
yazma amacının sadece bir tarihi roman üretmek değil 
aynı zamanda 1863 Rusya’sının çağdaş edebiyatına sı-
radan olmayan bir metin getirmek olduğunu söylüyor. 
Peki, bunu nasıl yapıyor? Tabii ki roman gerçekliğini 
kullanarak.

Dönemin Her Malzemesi Var

Savaş ve Barış, 1800’lü yılların başındaki Rusya'yla açı-
lır. Batılılaşmaya çalışan Ruslar, kendilerine muasır me-
deniyet olarak seçtikleri Fransızların dilini ve adetlerini 
almış, Fransa’da eğitim görüp, orada yaşayarak kendile-
rini Avrupa’nın parçası hisseder olmuşlardır. Fakat şim-
di Avrupa’yı kasıp kavuran Napolyon’a karşı durabile-
cek tek askeri gücün Rusya olduğu konusunda impara-
torun tutkusu nedeniyle Ruslar, Avusturya’ya yardım 
bahanesi ile Fransızlar ile savaşmak zorundadırlar. Ro-
man, Maria Pavlovna’nın verdiği muhteşem davetle 
açılır. Kurguya soylu babasının nüfusuna almadığı ama 
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iyi eğitim görmüş Pierre dahil olur. Ardından Andre, 
Nikola, Nataşa, Dolohov, Mari, Sonya derken dönemin 
Rus edebiyatının aşık olmazsa ölüme mahkûm ettiği 12 
yaşındaki prensesleri, savaşmak zorunda olan ama karı-
sından ayrılamayan subayları, soylu, zengin ve gaddar 
asilzade sınıfı girer. Tolstoy, okurun beklentilerini kar-
şılayan ve dönemi de anlatan bir roman inşa süreci için-
de kurguyu oluşturmaya başlar.
Burada size 1225 sayfalık klasikler dizisinin ilk üçünde 
yer alan Savaş ve Barış’ı bölüm bölüm özetleyemem. Bu 
kaynakları internetten bolca bulabilirsiniz. Fakat orada 
yazmayan bir gerçeği dile getirebilirim: Tolstoy, Savaş 
ve Barış’ı kendisinin dünya, insanlık, çatışmalar, Batılı-
laşma, Rus değerleri, Hıristiyanlık ve Tanrı inancı gibi 
fikirlerini okuruna anlatmak ve kabul ettirmek için yaz-
dığı için bu roman her satırındaki özen, her sahnesin-
deki gerçeklik, her imgesindeki yaratıcılık ve anlatısının 
her ânındaki derinliğe karşın bir yazarın hızla duvara 
çarpıp dağılmasından başka anlam taşımıyor.
Savaş ve Barış, sadece tarihi roman yazma, roman ger-
çekliği kurma, karakter oluşturma, betimleme yapma 
gibi özellikleri içinde barındırmıyor. Roman, son 
bölümlerinde Tolstoy’un hayata dair fikirlerini okura 
aktarma seanslarını içeriyor. Önce size muhteşem bir 
metin sunuluyor, Rusların kah üstün geldiği ama sonra 
ülkelerinin işgaline giden süreçte tepetaklak oldukları 
bir modern çağ Homeros destanı okuyor, Tolstoy’un 
hedefinin sadece çağdaşı Rus yazarlar değil dünya 
edebiyat tarihinin tamamını geçme ve zirveye yerleşme 
hedefi olduğunu görüyorsunuz… Beri yandan Tols-
toy’un yanlış ve doğru kavramları bir kenara, şahsi fikir-
lerini bu haftalar süren okuma serüveninden sonra ro-
manın bir parçasıymış gibi anlamlandırma çabasına gi-
rişirken buluyorsunuz kendinizi…

Romanda Tarih Nasıl Anlatılır

Ben roman sanatının bir metnin bir gerçeği göstermek 
için yazılmış olsa dahi daima okurun inisiyatifine 
bırakılması, yazarın metni ile okurun arasından çekil-
mesini savunurum. Tolstoy, Savaş ve Barış’ta Orhan 
Pamuk’un Veba Geceleri’nde yaptığı üzere araya giren, 
kavramları açıklayan, yazdığı metnin gerçekle ilişkisin-
den söz eden bir anlatıcı sesi, tarih formunda roman 
nakleden bir yazar olmakla yetinmiyor Savaş ve Barış’ta. 
Düşünceleri her ne kadar geçerli ve doğru olsa da, eni 
nnn
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konu ona ait olan düşünceleri okura dikte etmesi… 
Tolstoy’un baştan sona bir roman mühendisliği ile inşa 
edilmiş metnini, onun Diriliş ve Anna Karenina gibi ro-
manlarının özgünlük, yani yazının romancıyı götür-
düğü yerlere gitme macerasından uzak, her ânı planlı, 
her söylemi tartılmış ve gelecek tepkilere göre tırpan-
lanıp törpülenmiş bir temkinle okura sunmasını zorun-
lu kılmış… Savaş ve Barış’ın tam cildini okumamış kişi-
nin edebiyatın kuracağı tuzaklardan bihaber edebiyat 
yolculuğuna üstelik yazar olarak çıkmasını düşünmek 
dahi çok korkunç. Fakat Nobelli yazarlar arasında dahi 
Savaş ve Barış’ı tam olarak hatmetmiş bir yazı işçisini 
bulmak da bir o kadar güç. Çünkü bu tür uzun ve karm-
aşık yapıya sahip metinleri algıyı açık tutarak okuma 
eylemi romanı yazmaktan daha az çaba gerektirmiyor. 
Ne yazık ki, yazmaya yatkın zihinlerin bu denli odak-
lanmaya doğuştan gelen bir karşı duruşları söz konusu. 
Ama bu demek değil ki Piyer Bayard’ın söylediği gibi 
okumadığımız romanlar hakkında konuşmayacağız. 
Günümüzün iletişim dünyasında Savaş ve Barış’ın ta-
mamını okumasanız dahi, konusu, kurgusu, üslubu 
hakkında bilgi sahibi olmanız hatta yazar olarak ondan 
beslenmeniz de mümkün. Ama sorun olan bu değil. 
Mesele bir yazarın ya da yazar adayının Savaş ve Barış’-
ın tamamını okuması meselesi… Eğer Savaş ve Barış’ın 
tam cildini okursanız,
▶Tarihi roman nedir
▶Tarihi roman için nasıl çalışmak gerekir
▶Roman gerçekliği hayat gerçekliğinden nasıl ayrılır, bu 
sınır nasıl çizilmelidir
▶Karakter yaratımı, olay örgüsü içinde nasıl değişikliğe 
uğramalıdır
▶Betimleme ve diyalog orantısı metinde nasıl 
tutturulmalıdır
▶Yazı sesinin metinde modern unsur oluşturacak 
şekilde yer alması nasıl sağlanır gibi teknik konulara 
yanıtlar bulabilirsiniz.
Onun ötesinde bu tür bir metni okumak, bir ömürde 
ancak bir kez gerçekleşir. Ben altı savuşturmanın ardın-
dan ekonomik krizle boğuştuğumuz günlerin sıkıntısın-
da ve kendi romanımı okura anlatmanın, çok da başar-
mamanın yorgunluğunda bu çabaya giriştim ve bu not-
ları çıkarttım.
Buraya kadar gelmişken Tolstoyvari kavramını açma-
dan olmaz: Tolstoy, karakterlerini yaratırken onların 
sadece romandaki hallerini kâğıda dökmez. Karakterin 
n



doğumdan, romanda yer almayan hayatının tamamına 
kadarı onun ilgi alanına girer ve kahramanlarını böyle 
oluşturur. Yaşadığı ve şikâyet ettiği Rus edebiyatı döne-
minde okurlara, sahneye giren karakteri anlatma mec-
buriyeti vardır. Burada genelde yazar sesi devreye girer 
ve karakteri birkaç cümle ile özetler, daha doğrusu oku-
run zihnine kodlar. Siz bu kodlamadan çıkmadan, yazı-
da karakterin rolünü tam algılayamadan olayları okur-
sunuz. Ama bir edebiyat metni okumuş olmazsınız. 
Çünkü edebiyat okuduğunuz metnin altındaki anlam-
larda yatar. Tolstoy, okuru edebiyata daha yaklaştırmak 
için karakterlerini hem Rus edebiyatı geleneğine sadık 
kalarak, yani oradan dışlanmamak için okuruna birkaç 
cümle ile tanıtır fakat karakterin neler yapabileceğine 
dair asla genel bilgileri vermez. O nedenle Tolstoy ka-
rakterleri, olay akışı içinde kendilerini ve sırlarını ortaya 
koyan yapıya sahiptir. Tosltoyvari demek, Tolstoy’un 
metininde sonra başka sahnelerde karşımıza çıkacak ve 
bunu yaptıkça kendini anlatacak karakterleri ifade için, 
birbirinin içine geçen fakat arada sekiz, on hatta yirmi 
bölüm mesafe bulunan kurgusuna denir. Tolstoyvarilik 
en çok Savaş ve Barış’ta göze çarpar çünkü Avusturya’-
da harbe giden ve düşmana saldırı stratejileri geliştiren 
bir karakteri yüzlerce sayfa sonra Moskova’da aşk acısı 
içinde görürüz.
İkinci not, tarihsel romana ilişkin. Savaş ve Barış’ın ta-
rihsel romanda en önde olmasının nedeni gerçek kişi 
kullanımını kurgu ile başa baş yapmasından kaynaklı. 
Dönemin tüm aktörleri gibi Napolyon’da Savaş ve Ba-
rış’ta hayli yer işgal ediyor. Gerçek kişileri, roman ger-
çekliğinde anlatırken işin içine giren kurguyu tam do-
ööö
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zunda ayarlayamamak yazarı gülünç duruma düşürür. 
Tolstoy’u büyük yapan, edebiyattaki gerçek kişinin 
kurgu dünyası sınır çizgisinin onun eseri olmasından 
gelir. (oggito.com)

Notos Mart-Nisan, 90. sayısında yayıncılık ve edebiyat dünyamızın en 
önemli sorunlarından birini, Çeviri konusunu ele alıyor. Türkiye’de bir 
yıl içinde yayımlanan kitapların yarısının çeviri olduğu düşünülürse onca 
çevirinin niteliğini, edebiyat çevirisinin ve çevirmenlerin sorunlarını 
irdelemek gerektiğine inanan Notos’un hazırladığı dosyada Ülker İnce, 
Celâl Üster, İlknur Özdemir, Seçkin Selvi, Saliha Nilüfer, Işık Ergüden, 
Armağan Ekici, Tomris Uyar, Süleyman Doğru, Tahsin Yücel, Savaş 
Kılıç, Sabri Gürses ve Hulki Aktunç’un yazıları; Selçuk Demirel, Virginia 
Elena Patrone ve Hazal Özkırımlı’nın desenleri yer alıyor.
Notos’un bu sayısında öyküleriyle yer alan yazarlar: Ted Plantos, Hasan 
Özkılıç, Aylin Sökmen, Semih Gümüş, Çağatay Yılmaz, Erkut Özal, 
Çiğdem Tunaşat, Işıl Madak, Esin Kıroğlu, Mehmet Fatih Özbey, Hilal 
Özdemir, Neşe Şen.



Tarkan, Tarihe “Geççek”

ANIL GÜCE

Tarkan'ın “Geççek” şarkısı, yalnızca resmî YouTube 
hesabında 31 milyon görüntülemeye ulaştı. Dillere pe-
lesenk olan “Geççek” muhalefet partilerinin toplam 
propagandasından daha yüksek dozda bir etki yarattı 
toplumda. “Umut aşılıyor,” diyen de oldu, “Bir popüler 
kültür ikonuna bel bağalamak da neyin nesi?” diye so-
ran da. İktidar yanlılarını ise oldukça kızdırdı “Geççek”. 
Üst seviyede bir alınganlık ötesinde zemin kaybı kay-
gısıyla Sezen Aksu'ya, Musatafa Sandal'a, vb. yönelen 
saldırılar hedefi Tarkan'a doğrulttu. “Geççek”, gerçek-
ten de muhalif kesimin ihtiyaç duyduğu umut tazeleme 
işlevini yerine mi getiriyordu, yoksa muhalefetin acizli-
ğini ortaya mı çıkarıyordu? Bu, tartışılır. Soru şu; top-
lumsal muhalefet, bir popüler kültür ikonu olan Tar-
kan'ınki kadar etkili bir etki-tepki mekanizmasını niye 
işlevli kılamıyor?
İşin iki boyutu var; ilki söylem, ikincisi sosyolojik yön-
seme. Bir talep söylem haline dönüşürken halkın 
gündelik ruh haline ne kadar yakın ve tanıdıksa, o 
derece etki  gösterir. “Her Şey Çok Güzel Olacak” söy- 
çç

Tarkan'ın “Geççek” şarkısı milyonları coştururken bir kesimden gelen tepki 
bombardımanına da hedef oldu. Tarkan “Geççek” derken neyi kast ediyordu? 
Tarkan ne anlattı, kimler ne anladı?
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lemi de o yapıdaydı. Popülerleşme kitleselleşme anla-
mını da içerdiğinden kitlelerin her gün gözlerinin 
önünde olan şarkıcıların, oyuncuların, futbolcuların, sa-
natçıların, aydınların, vb. Söylemleri sosyolojik bir işle-
ve soyunur. 
Milyonlar Filistin halkına uygulanan sistemli İsrail 
Devleti şiddetini her gün, her gün kınadığı halde 
Messi'nin Filistin halkını destekleyen bir twiti kadar 
etkili değildirler. Popüler kültür ikonlarının toplumsal 
muhalefetle aynı dili konuşmaya başladıkları dönemler, 
toplumsal düzenden rahatsızlığın had safhaya ulaştığı 
tarihsel geçiş süreçleridir. Havanın dönmeye başladığı 
bu geçiş süreçlerinde muhalefet bu tip çıkışlara bel bağ-
lamadan kendi programını üretmeli ama, bu tip çıkışla-
rı da dışlamamalı, küçümsememeli, hatta desteklemeli-
dir. 
Öte yandan Tarkan çıkışından beri ötekileştirici, ayrım-
laştırıcı, gerici-faşist hiçbir propagandaya hizmet etme-
diği gibi cinsel kimlik imalarıyla itibar suikastine uğra-
mıştır zaman zaman. Toplumsal duyarlılığıyla naif bir 
sanatçı portresi çizmesini de göz önüne alırsak, Tarkan 
her türlü muhalefetin örgütlendiği geniş bir cephenin 
nüvesidir aynı zamanda. Kendiliğindendir, dağınıktır, 
ççç 



programsızdır, gerçek alanlardan sanal alana taşın-
mıştır, ama son tahlide bir tepki örgütlenmesidir. Ve bu 
tepki örgütlenmelerinde zaman zaman bazı figürler ön 
plana çıkar. Bu bireysel çıkışları örgütlemek ülkemiz so-
lunun sorumluluğu olduğu kadar zorunluluğudur. Tar-
kan'ın örgütlü bir gücün içinde yer almıyor olması, asla 
onun çıkışının küçümsenmesini gerektirmez. Dili boz-
duğu yergileri de, bu bağlamda yersizdir.
İçinde yaşadığımız bu ekonomik sıkıntılar, zamlar, 
Dünya'nın üzerinde dolaşan kara savaş bulutları, küre-
sel pandemi, kadına şiddet, kadın cinayetleri, hak-hu-
kuk gaspları, işsizlik, yoksulluk, geleceğe duyulan gü-
vensizlik, toplumsal yozlaşma, özetle bu kara tabloda 
yaşanan her şey GEÇÇEK, GİTÇEK! O zaman Tar-
kan'dan dinliyoruz: (Az yükseltin volyumu!)

Hep köşeye sıkıştırmadı mı?
Daha önce de sanki
Sırtımızdan vurmadı mı?
Bu kaçıncı darbe ilk değil ki

Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki

Geççek, geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh, oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek, gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek
Oh, oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan

Dayan, çoğu gitti azı kaldı
Yapma güze, kışa boğma yazını
Yakındır sabrın zaferi

Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki

  

Geççek, geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh, oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek, gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var bu çile de bitçek
Oh, oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan

Çok uzattın vallahi bıktık
Bi durmadın vermedin ki aman
Hadi yeter artık fena bunaldık
Düş babam artık düş yakamızdan

Var bir hayır her şerde dedik
Oturduk bir dolu ders de çıkarttık
Ama yeter artık, anladık tamam
Düş babam artık düş yakamızdan
Düş yakamızdan, düş yakamızdan

Beni sorarsan
Ben de iyi değilim pek
Kalmadı eski neşem hiç
Tadım tuzum yok pek

Dar, dar, dar geliyor
Ruhuma bedenim
Har, har yanıyorum
Küle dönmek üzereyim

Bi suyun akışındayım
Bi gidiyorum tersine
Bi arkadaşım ümitle
Bi aram açık kaderle

Lakin sabrın sonu selamettir beklerim
Gün doğmadan neler doğar bilirim

Gitçek, gitçek elbet bu da geççek
Her şeyin sonu var bu çile de bitçek
Oh, oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
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İnebolu Kültür ve Sanat Derneği 
2. Oğuz Atay Öykü Ödülü 2022

1)KONU:
Yarışmanın konusu serbesttir.
2)AMAÇ:
12 Ekim 1934 İnebolu-Kastamonu doğumlu olan, 
Türk Edebiyatının usta kalemi ve yazdığı birbirinden 
değerli eserlerle edebiyatımızda yeri doldurulamaz bir 
yazar olan Oğuz Atay’ı doğduğu şehirde öykücü 
kimliğiyle anmak ve anısını yaşatmak,
Oğuz Atay’ın öykücü kimliğine dikkat çekmek,
Edebiyatımıza yeni eserler kazandırılmasına aracı 
olmak, 
Yazmayı uğraş edinmiş kişilere edebi paylaşım ortamı 
sağlamak.
3)YARIŞMA ORGANİZASYONU:
Yarışmanın organizasyonu İnebolu Kültür ve Sanat 
Derneği tarafından yapılmaktadır.

 

4)KATILMA KOŞULLARI:
1.Katılım herkese açıktır. Konu sınırlaması yoktur. Bir 
önceki yarışmada ödül alan yazarlar ödüle başvuru 
yapamazlar. 
2.Sadece öykü başvuruları kabul edilmektedir. Roman, 
deneme, şiir, vb. türlerde yapılan başvurular 
değerlendirme dışı bırakılacaktır.
3. Katılım bir öykü ile olacaktır. Bir kişi, birden fazla 
öykü ile başvuruda bulunamaz.
4.Öykülerde sayfa ve sözcük sınırlaması yoktur fakat 
eser gönderiminde ödülün öykü ödülü olduğu göz 
önünde bulundurulmalıdır. 
5.Daha önce basılı veya sanal herhangi bir ortamda 
yayımlanmış ve/veya ödül almış öyküler 
değerlendirmeye alınmayacaktır.
6.Öykülerin Word belgesine kaydedilmiş olarak 
belirtilen e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.
7.Posta, kargo ve elden yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. 
8.Oğuz Atay Öykü Ödülü’ne katılan öyküler seçici 
kurula yazar kimlikleri gizli olarak sunulmaktadır. Bu 
nedenle öykünün yer aldığı dosyada yazarın kimliğine 
dair bir bilginin yer almamasına dikkat edilmelidir. 
Yazarlar öykülerinde sağ üst köşesinde bir rumuz 
kullanmalıdır.
9.Öykü dosyası ile birlikte öykünün adını taşıyan başka 
bir dosyada yazarlar kimliklerini, rumuzlarını ve 
iletişim bilgileri ile birlikte kısa özgeçmişlerini 
belirtmelidir.
10.Yarışmaya gönderilen öykülerin hukuki ve bilimsel 
sorumluluğu yazarına aittir. 
11. Eserlerin katılım koşullarını sağlaması, başvuru 
adresine ulaşması Ve eserin içeriğiyle ilgili tüm 
hususlar yazarların sorumluluğundadır. Başvuru 
koşullarına uymayan eserler için herhangi bir geri 
bildirim yapılmayacaktır. 
Ödül alan öykü ve seçici kurul tarafından 
yayımlanmaya değer görülen öyküler ödül alan 
öykünün adını taşıyan Oğuz Atay Öykü Ödülü 2022 
anı kitap olarak yayımlanacaktır. Bu kitabın dışında 
kalan öyküler ise başka herhangi bir yerde 
kullanılmayacaktır.

5) SEÇİCİ KURUL:

Altay Ömer Erdoğan, Ayşe Sarısayın, Ercan y Yılmaz, 
Hasan Özkılıç, Hülya Soyşekerci, Hürriyet Yaşar, 
Hüseyin Peker
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