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Katkı bu sayısında okuyucularını, yeni toplumsal hareketler temalı yazılarla 
buluşturmaya hazırlanıyor.

Derginin hazırlanma sürecinde; emek mücadelesi, toplumsal hareketler 
ve özellikle ekoloji konusunda uzun yıllardır mücadele veren teorisyen 
ve aktivist Beyza Üstün’ün tutuklandığı haberini aldık. Ekim ayından bu 
yana tutuklu bulunan ve dergimizin de danışma kurulu üyesi olan sevgili 
Beyza hocamızın yanındayız. Yıllardır, pek çok zorluğa rağmen, emeğin 
ve doğanın sesi olmaktan geri durmayan hocamızın ve en ön saflarda 
mücadele verenlerin takipçisi olduğumuzu ve bu sayımızı Beyza hocamıza 
adadığımızı belirtmek isteriz.

SAV Katkı, 2020 (10)
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1980’lerde Fernand Braudel Merkezi bünyesindeki 
(Binghamton Üniversitesi) Dünya Emek Araştırma-
ları Çalışma Grubu tarafından başlatılan ve 1870 ile 
1996 yılları arasında New York Times (ABD) ve Ti-
mes (Londra) gazetelerine konu olan işçi direnişlerini 
kapsayan Dünya Emek Gurubu veri tabanının dikkat 
çektiği noktalardan birisi, savaşlar ile emek hareketi-
nin, grev ve gösteriler biçimindeki eylemlilikleri ara-
sındaki ilişki. Veri tabanından elde edilen sonuçlara 
göre, örneğin Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’nın he-
men öncesinde ve sonrasında, emek hareketi önem-
li bir devinim içerisindedir. Savaş dönemlerinde ise, 
elbette militarist ve milliyetçi siyasal atmosferin  de 
etkisi altında, emek hareketinin yukarıya doğru ka-
zandığı ivme, yerini gerilemeye bırakmaktadır (Sil-
ver, 2008; Silver, 2015).1 Beverly Silver (2015) “Emek, 
Savaş ve Dünya Siyaseti: Dünya-Tarihsel Perspektifte 
Çağdaş Dinamikler” başlıklı metninde, 15 Şubat 2003 
tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 
Irak’ı işgaline karşı, dünyanın yüzlerce şehrinden mil-
yonlarca insanın katılımıyla, sendikal hareketin de 
önemli desteğiyle gerçekleştirilen, dünya tarihindeki 
en büyük gösterilerden birisi olan savaş karşıtı pro-
testoları, yukarıda ifade edilen savaş-emek hareketi 
ilişkisinin bir doğrulaması olduğunu ifade eder (Sil-

ver, 2015). Nitekim, söz konusu eylemlilik, 20 Mart 
2003 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik 
Krallık öncülüğünde oluşturulan Çokuluslu Koalis-
yon Güçleri’nin, “özgürleştirme” söylemiyle başlattığı 
büyük emperyalist savaşın/yıkımın hemen öncesidir.  

Yukarıda ifade edilenler bağlamında iki nokta-
ya dikkat çekmek gerekiyor: İlki (krizler gibi ya da 
krizlerle beraber) savaş olgusunun en genel anlamda 
kapitalist üretim ilişkilerine, daha özel bir bağlamda 
ise, onun en temel dinamiği olan sermaye birikim sü-
recine olan içkinliği. Bir başka ifadeyle, savaşın, ken-
di başına ele bir olgu olmaktan çok sermaye birikimi 
sürecinin, uluslararası ölçekte hegemonya değişimini 
de içeren kırılma noktalarının açığa çıkış biçimlerin-
den birisi oluşu. Dolayısıyla, işçi sınıfının eylemliliği, 
kapitalist üretim ilişkilerinin ya da sermaye birikimi 
sürecinin kriz ve savaşlarla dolu çelişkili kulvarın-
dan, kırılmalarından bağımsız değil. İkinci nokta ise, 
emeğin bu hareketliliğinin, deviniminin, direngenli-
ğinin, üretim sürecinde açığa çıkan artı değer yaratı-
mı/sömürü sürecine karşı gelişebileceği gibi, emeğin 
toplumsal hayatta ya da “iş gücü piyasaları”nda elde 
ettiği hakları kaybetmesine, yani emek gücünün me-
talaşması sürecinin daha da sertleşmesine karşı çı-
kışlar biçiminde de gelişebilecek olması. Dolayısıyla, 
birikim sürecinin farklı dönemlerinde farklı formlar 
alabilecek oluşu (Silver, 2008: 181-182). Ki, aşağıda da 
değinileceği üzere, bu durum, yani Birinci ve İkinci 
Dünya Savaşı öncesi ve sonrasına kıyasla, 2000’lerin 
başında yükselişe geçen emek hareketinin değişen 
kompozisyonu ve yapısı Dünya Emek Gurubu veri 
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“Sosyal hareketler” 
ya da oluşum halindeki sınıf...

Tolga Tören*

*  Dr., Kassel Üniversitesi.  
1  Beverly Silver, Emeğin Güçleri: 1870’ten Bugüne İşçi Hareketi 

ve Küreselleşme başlıklı çalışmasında işçi direnişlerinin ala-
bildiği farklı formlara işaret etmek amacıyla Türkçe’ye huzur-
suz-luk, karışıklık, çalkantı, rahatsızlık kelimeleriyle çevrilen 
“unrest”/“labour unrest” ifadesini kullanır. Bkz. Silver (2008). 
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tabanının dikkat çektiği bir başka konuyu oluşturur 
(Silver, 2008; Silver, 2015).  

“İşçi Sınıfının Değişen Yapısı, 
Sınıf Hareketinde Arayışlar, 
Deneyimler”
Sermayenin, Sovyetler Birliği’nin çözülüşünün ve 
“tarihin sonu”nun ilan edilişinin hemen ardından 
başlattığı ve 1990’lar boyunca sürdürdüğü saldırıla-
ra karşı direniş, dünyanın farklı bölgelerinde farklı 
formlar alarak diri kalmaya devam eder. Meksika’daki 
iç savaştan Zapatistaların yükselişine, 1997 Asya kri-
zine karşı gelişen tepkilerden 1999’da Seattle’da Dün-
ya Ticaret Örgütü’ne karşı açığa çıkan küreselleşme 
karşıtı tepkilere, Arjantin’de 2001 krizi sonrasında 
beliren isyanlardan, yukarıda da ifade edildiği üzere 
aynı zamanda önemli bir dönüm noktasını da işaret-
leyen 2003 Şubatı’nda,  ABD’nin Irak’ı işgaline karşı 
ve güçlü bir emek hareketi katılımıyla gerçekleştirilen 
savaş karşıtı protestolara!.. Tüm bu gelişmeler, Dünya 
Emek Araştırmaları Çalışma Gurubu’nun da titizlikle 
dikkat çektiği iki noktayı daha belirin kılar: Birinci-
si emeğin direnişlerinde görülen, sermayenin coğrafi 
hareketliliği ya da “sermaye göçü” ile güçlü bir bağa 
sahip olan coğrafi kaymadır. İkincisi ise, Sosyal Araş-
tırmalar Vakfı (SAV) bünyesinde 2003-2009 yılları 
arasında faaliyette bulunan Türkiye Sınıf Araştırma-
ları Merkezi’nin (TÜSAM) düzenlediği ilk sempozyu-
mun da başlığı olan, dolayısıyla SAV’ın bir hayli erken 
bir şekilde dikkat çektiği bir gerçeklik: “İşçi Sınıfının 
Değişen Yapısı ve Sınıf Hareketinde Arayışlar, Dene-
yimler” (Silver, 2015; Kurt&Tören, 2004).    

Beverly Silver’ın, Emeğin Güçleri’nde (2008) ve 
Giovanni Arrighi (1984) ile birlikte kaleme aldığı 
“Emek Hareketleri ve Sermaye Göçü” başlıklı çalış-
masında tartıştığı üzere, kapitalizmin erken dönem-
lerinden bu yana, kitlesel üretim, işçileşme sürecini 
hızlandırdığı ölçüde işçi direnişlerinin artmasına yol 
açıyor. Sermayenin bu gerçekliğe verdiği yanıt ise, 
üretimi, emeğin daha ‘uysal’, emek maliyetlerinin ise 
daha düşük olduğu bölgelere kaydırmak. Sermayenin 
bu mekansal kaymasının önemli sonuçlarından birisi 
ise, kuşkusuz, sermayenin terk ettiği bölgelerde açığa 
çıkan “sanayisizleşme”ye paralel olarak, işçi sınıfının 
“geleneksel”/“konvansiyonel” emek örgütlerinde ör-

gütlenen kesimlerinin zayıflaması, sermayenin yeni 
yatırım bölgelerinde ise yeni işçi havzalarının ve 
farklı direniş formlarının açığa  çıkışı. Tüm bunlar 
Çin’den Brezilya’ya, Güney Kore’den Güney Afrika’ya, 
Hindistan’a, Bangladeş’e kadar geniş bir alana yayılan 
yeni işçi havzalarını, yeni işçileşme pratiklerini, yeni 
emek kontrol rejimlerini, yeni emek süreçlerini ve ni-
hayet bu bölgelerde, İkinci Dünya Savaşı sonrasında 
inşa edilmiş, korporatist emek örgütlerinden farklı 
formlarda açığa çıkan, militan, yaratıcı işçi hareket-
lerini açıklar nitelikte: Başta gelişmiş kapitalist ülkeler 
olmak üzere dünyanın hemen her bölgesinde, “kon-
vansiyonel”/“geleneksel” emek örgütlerinin erimesi-
ne karşın, Michael Williams’ın (2015) “dönüştürücü 
sendikacılık” olarak tanımladığı, sınıf mücadelesini, 
işyeri ile sınırlı tutmayan, ekolojiden bölüşüme ya 
da toplumsal yeniden üretim süreçlerine kadar farklı 
alanları kapsayabilen, farklı sosyal sorunlar etrafında 
örgütlenen hareketlerle bir araya gelebilen, onların 
gündemleri ile kendi gündemlerini birleştirebilen 
emek hareketlerini.2  

Dünya Emek Araştırmaları Çalışma Gurubu 
bulgularına göre, 2000’li yılların başında, özellik-
le de ABD’nin Irak’ı işgalinin ardından açığa çıkan 
toplumsal muhalefetin yükselişinin ikinci öğesi ise, 
kimi ulusal ya da uluslararası sendikal örgütlerin bir 
biçimde ilişkilenme çabasına girse de, öncülüğünü, 
“konvansiyonel”/“geleneksel” emek hareketinin yani 
sendikal hareketin gerçekleştirmediği, genellikle tek 
bir toplumsal sorun etrafında örgütlenen “popüler” 
hareketler.  Yaygın deyimle “sosyal hareketler”. Mic-
hael Burawoy (2017), “Neoliberal Çağda Sosyal Ha-
reketler” başlıklı makalesinde, 2010 yılında Tunus’ta 
Muhammed Bouazizi’nin kendini yakması sonrasın-
da “ekmek, özgürlük, sosyal adalet” sloganı etrafında 
Mısır, Yemen, Libya, Suriye ve Bahreyn gibi ülkelerde 

2  Güney Afrika’daki radikal Ulusal Metal İşçisi Sendikası’nın 
(NUMSA) başını çektiği ‘İklim Adaleti’ hareketinden, Brezil-
ya’daki asgari ücret ve toplumsal cinsiyet eşitliği kampanya-
larına, Arjantin’deki ‘Gelir Dağılımı Adaleti’ mücadelesinden 
Namibya’da süregiden Temel Gelir Ödemesi inisiyatifine ya da 
Güney Kore’de son yıllarda gelişen yol kesmeden meydan iş-
galine, sokak sanatı perfor-manslarına uzanan bir dizi yaratıcı 
eylem biçimini başarıyla uygulayan Güney Kore’de güvencesiz 
çalışan işçilerin yeni eylem pratiklerine bir dizi direniş bu çer-
çevede ele alınabilir. Bu konuda kap-samlı bir değerlendirme 
için bkz. Williams (2015) ve Jihye & Agarwala (2016). 

SAV Katkı, 2020 (10): Çerçeve Sunuş



8

başlayan, ilerleyen dönemlerde ise Yunanistan, Por-
tekiz, İspanya’ya, Birleşik Krallık, İrlanda, Almanya, 
ABD, Fransa gibi geniş bir coğrafyaya yayılan bu ha-
reketlerin, güvencesizlik, işsizlik, borç ve mülksüzleş-
me gibi sorunlar etrafında şekillendiğinin altını çizer. 
Neoliberal zamanlara içkin olan “dışlayıcılık” da Bu-
rawoy’un  dikkat çektiği bir başka noktadır (Burawoy, 
2017: 22-24). Yazar, “Sosyal Adalet Hareketleri İçin 
Yeni Bir Sosyoloji” başlıklı metninde ise, bu hareket-
lerin açığa çıkışında yoksunluk ve mülksüzleşmenin 
rolünü vurguladıktan sonra, bu hareketlerin beş ortak 
özelliğini  saptar: Birincisi, her ne kadar kendi ulusal 
gündemlerine ya da hareket noktalarına sahip olsa-
lar da küresel ölçüde birbiri ile bağlantılı olmaları, 
dahası birbirleri için ilham olmalarıdır. İkincisi, ka-
pitalizmin günümüzde aldığı formun ya da finans ka-
pitalin oy hakkını gasp ettiği inancının yaygınlığıdır 
ki, bu, üçüncü ortak noktanın da varlık gerekçesini 
oluşturur: Temsili ya da formel demokrasinin reddi 
ve doğrudan/katılımcı demokraside ısrar. Dördüncü-
sü, güçlü bir sanal iletişime dayanmasına rağmen, bu 
durumun, fiziki mekanın önemini ortadan kaldırmak 
bir yana, onu daha da önemli kılmasıdır. Bir başka 
ifadeyle, bu hareketlerin New York’ta Zuccotti Park, 
Barselona’da Catalunya meydanı, Kahire’de Tahrir 
meydanı, İstanbul’da Taksim meydanı gibi gerçek ile-
tişime, meclis inşasına izin veren kamusal mekanlara 
sahip olmaları. Ve nihayetinde, kamusal mekanların 
işgali nedeniyle her daim polis/devlet baskısına ma-
ruz kalıyor olmaları. Yazara göre, bu baskı, günümü-
zün önemli gerçekliklerinden birisi olan “mülksüzleş-
me yoluyla birikim” süreci ile, yani kamunun genel 
yıkımı ve özelin değerlenmesi olgusu ile tutarlıdır 
(Burawoy, 2019: 23-24). 

Muhammed Bamyeh (2012) “Küresel Protesto 
Kültürü” başlıklı makalesinde, kimileri tarafından 
sınıf hareketinin dışında olduğu vurgusunu güçlen-
dirmek amacıyla “yeni sosyal hareketler” olarak ad-
landırılan bu direniş biçiminin ve bu biçimin öznele-
rinin özelliklerinden birisinin, belirli bir sınıfın değil 
de bir bütün olarak toplumun ortak taleplerinin söz-
cüsü olma çabası olduğunu belirtir. Aslına bakılırsa, 
Bamyeh’in bu ‘sınıf dışılık’ iddiası pek de yeni değildir. 
Tersine, yeni “sosyal hareketler” olarak tanımlanan bu 
muhalefet dinamiklerinin dile getirdikleri sorunların 
kapitalist dünya sisteminin açığa çıkardığı sonuçlar 

olduğunun görmezden gelinmesiyle (Wilde, 1990), 
bu hareketlerin, Marksist sınıf anlayışına dayalı “eski 
sosyal hareketler”in, yani geleneksel emek hareketi-
nin alternatifi olarak tanımlanması (Burawoy, 2017) 
1960’ların liberal Amerikan sosyolojisine kadar uza-
nan eski bir teorik mirastır (Young, 1999). Öte yan-
dan, bu liberal mirasın eleştirisi, dolayısıyla, toplumsal 
muhalefetin bu yeni formunun sınıfsal bir perspektifle 
ele alınmasına dönük çabalar, Jeff Goodwin ve Gabriel 
Hetland’ın (2013) bu hareketler üzerine çalışan sosyal 
bilimcilerin çalışamalarında kapitalizm eleştirisinin 
ortadan kalktığı yönündeki vurgularının doğruluğu-
nu ortadan kaldırmıyor. Tersine, “sınıf ” vurgusun-
dan kaçış ve kapitalist üretim ilişkilerini tartışmayan 
bir neoliberalizm karşıtlığı, bu alanda çalışan akade-
misyen ve araştırmacıların, Karl Polanyi’ye (2001) ve 
onun temel eseri Büyük Dönüşüm’e referansla “kar-
şı hareket” olarak tanımladığı bu hareketlerin temel 
özelliklerinden birisini oluşturuyor.

Sosyal hareketler alanında 
“sınıftan kaçış”!
18. yüzyılın sonundan 20. yüzyıla uzanan zaman di-
liminde açığa çıkan dizginsiz piyasa ve işçi mücade-
leleri dahil bir dizi olguyu, Karl Marx’ın teorik çer-
çevesinin temel taşı olan üretim sürecinde yaratılan 
artı değer/sömürü kavramları çerçevesinde değil de 
paranın, toprağın ve emeğin metalaşması kavramları 
çerçevesinde analiz eden Polanyi’ye göre, metalaşma 
dalgası toplumu savunacak kendiliğinden “karşı hare-
ketleri” açığa çıkaracaktır. Bu karşı hareketlerin, piya-
sayı dizginleyecek kurumsallaşmaların yaratılmasını 
sağlayamamasının sonucu ise piyasa köktenciliğinin 
açığa çıkardığı toplumsal bir yıkım olacaktır (Polan-
yi, 2001). Michael Burawoy (2010), son yıllarda emek 
çalışmaları ve sosyal hareketler alanında en fazla atıf 
alan metinlerden birisi olan ve  Katkı’nın bu sayısında 
çevirisini yayımladığımız “Polanyi’den Pollyanna’ya: 
Küresel Emek Çalışmalarının Yanıltıcı İyimserliği” 
başlıklı makalesinde Polanyi’nin dört noktada yanıl-
dığını belirtir: Birincisi, Polanyi, piyasa karşıtı yak-
laşımlara öyle inanıyordur ki, kapitalizmin erken 
dönemlerinde açığa çıkan piyasa köktenciğinin, kapi-
talist sermaye birikiminin sonraki aşamalarında yeni-
den ve belki de daha da acımasız bir biçimde karşı-
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mıza çıkabileceğini öngöremez. İkincisi, Polanyi’nin, 
güçlü bir şekilde kuramsallaştırılmamış olan piyasa 
saldırıları karşısında kendi savunmasını geliştirecek 
bir toplum varsayımıdır. Üçüncüsü, başta tarih teorisi 
ve artı değer/sömürü olgularının merkeziliği olmak 
üzere, Marksizme olan mesafesinin kaçınılmaz bir 
sonucu olarak, analizlerini üzerine inşa ettiği “me-
talaşma” olgusunun temel belirleyicisi olan sermaye 
birikimi gerçekliğini gözden kaçırmış olmasıdır. Ve 
nihayetinde, Polanyi’nin devletin sermaye birikimi 
sürecindeki rolünü ihmal etmesidir (Burawoy, 2010). 

Yukarıda yazılanlar çerçevesinde bir kaç soru 
önem kazanıyor: Bir analiz aracı olmanın yanında bir 
sosyolojik gerçekliğe işaret eden “sınıf ”, tarihin belirli 
bir zaman diliminde oluşmuş, donmuş bir gerçekliği 
mi ifade ediyor, yoksa sermaye birikimi olgusu aynı 
zamanda sınıf ilişkilerinin ve bizatihi sınıfların ken-
disinin yapısının ve bileşiminin yeniden oluştuğu bir 
süreç olarak mı karşımıza çıkıyor? Sınıfların “olu-
şum”u ya da yapısının ve bileşiminin değişimi hangi 
süreçlerden geçerek ortaya çıkıyor; bu “oluşumun”, 
üretim, dolaşım, bölüşüm ve yeniden üretim süreçle-
rinde yaşanan dönüşümlerle ilişkisi nasıl kurulabilir? 
Ve nihayetinde, “azgelişmiş” ya da “gelişmekte olan” 
ülkeler olarak tanımlanan ve gelişmiş kapitalist ülke-
lerden üretken sermaye çekme çabası içerisinde olan 
coğrafyaların, yeni bir işçi sınıfının oluşumuna ve 
yeni/yaratıcı direniş biçimlerine sahne olduğu, dire-
nişin gelişmiş kapitalist ülkelerde ise daha çok “kon-
vansiyonel” emek hareketi dışındaki özneler tarafın-
dan gerçekleştiği gerçekliği içerisinde, kapitalizmin 
“merkez”inde sınıf(lar) ortadan kalkıyor mu, sınıf 
oluşumu süreci donuyor mu? 

Savaş Karataşlı, Şefika Kumral ve Beverly Silver 
(2018) “Yükselen Sosyal Muhalefetin Yeni Bir Med 
Ceziri? Dünya Tarihsel Perspektif İçinde Erken Yir-
mibirinci Yüzyıl” başlıklı çalışmalarında, 2011 yılının 
toplumsal muhalefet açısından bir dönüm noktası 
olduğunu belirttikten sonra, 2011 sonrasında sınıfın 
oluşan (“making”), yeniden oluşan (“remaking”) ya 
da bozunuma uğrayan (“unmaking”) kesimlerin mer-
kezi bir rol oynadığının altını çizerler. Silver, Karataş-
lı ve Kumral’ın çizdiği çerçeveden hareketle, “sosyal 
hareketler” olarak adlandırılan olgunun, Marksist 
sosyal bilimci David Harvey’in kavramsallaştırması 
ile, sermayenin “mülksüzleşme”, yani, müştereklerin 

özelleştirilmesi/metalaşması/yağmalanması, büyük 
servet sahiplerini kayıran vergilendirme politikaları, 
kamusal borç mekanizması, kredi sistemleri ve fi-
nansallaşma benzeri mekanizmalar yoluyla birikmesi 
sürecinde, sınıfın “bozunuma uğrayan” ya da “yeni-
den oluşan” kesimleri olduğunu söylemek mümkün 
(Harvey, 2004; Harvey, 2007). Üretim sürecinde açığa 
çıkamayan tepkilerin, dolaşım, bölüşüm ya da yeni-
den üretim alanında patlak vermesi olarak da görüle-
bilecek bu durumun, sınıfsal bir perspektifle ve kapi-
talist üretim ilişkilerinin işleyiş mantığı çerçevesinde 
ele alınması gerekliliği aşikar. Kolektif bir emeğin 
ürünü olan Katkı dergisinin “toplumsal hareketler”e 
ayrılan bu sayısı da bu gerekliliğin farkında olarak, il-
gili literatüre mütevazi bir katkı yapma amacı taşıyor. 
Dolayısıyla sayımızda yer alan yazıların yukarıda sor-
duğumuz sorulara sınıf perspektifi ile yanıt üretmeye 
çalışan yazılardan oluştuğunu söylemek ziyadesiyle 
mümkün. 

Katkı...
Sayının “Kapitalizm, Emek ve Artık Nüfus: 21. Yüz-
yılda İşçi Hareketlerini Nasıl Anlamalı” başlıklı ilk ya-
zısında Şahan Savaş Karataşlı, bir çok yerde ve farklı 
bağlamlarda tekrarlanan ‘işçi hareketlerinin yapısal 
bir krizi’ argümanını tartışıyor. Soruyu, işçi sınıfı ha-
reketlerinin kapitalizmin dünya ölçeğinde eşitsiz bir 
şekilde gelişmesi ile olan ilişkisini kavramamıza ket 
vuran teorik ve metodolojik yetersizlikler bağlamın-
da tartışan Karataşlı, işçi hareketlerinin tarihsel ev-
rimini bilimsel bir şekilde tarif edebilmek için dört 
noktadan oluşan bir teorik çerçeve öneriyor: (1) işçi 
tanımımızın ufkunu İkinci Dünya Savaşı sonrasında 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkmış 
olan mavi-yakalı, tam-zamanlı, sendikalı, kolektif pa-
zarlık gücü olan fabrika işçilerinin ötesine taşımamız, 
(2) yüzümüzü işçi sınıfının sadece Kuzey ülkelerinde 
aldığı değil, Güney ülkelerinde de aldığı farklı tarih-
sel formlara dönmemiz, (3) işçi sınıfını oluşturan un-
surların zamansal ve mekânsal bütünlüğünü yeniden 
kurmaya çalışırken, işçi sınıfının faal unsurlarının 
yanı sıra, Marx’ın “göreli artık nüfus” diye tanımladığı 
grupları ele almamız, ve (4) tüm bu grupların birbirle-
ri ile olan ilişkilerini değerlendirirken, bu ayrımların 
yer yer cinsiyetle, renk ve ırkla, ve etnisiteyle olan ke-
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sişimlerini de incelememiz gerektiği.
Sayımızda yer alan ikinci yazı, Y. Doğan Çetin-

kaya imzasını taşıyor. “Toplumsal Hareketler, Devrim 
ve Siyaset (1999-2020)” başlıklı yazısında, toplumsal 
hareketlerin de birçok mefhum gibi bir tarihi olduğu, 
toplumsal hareketin modern bir olgu olarak ortaya çı-
kışının da bu tarihselliğin bir görüngüsü olarak gerek-
leştiği noktasından hareket eden Çetinkaya, dünyanın 
farklı yerlerinde ortaya çıkan toplumsal hareketlerin 
1999 sonrasında geçirdiği dönüşümü bu tarihsellik 
bağlamında ele alıyor. 1999 ile 2008 yılları arasında 
dünyanın, “küreselleşme” olarak tanımlanan neoli-
beral kapitalizme karşı “küreselleşme karşıtı” ya da 
“karşı küreselleşme hareketi”nin sokak eylemlikleri 
ile sarsıldığını; bu eylemlere kürenin dört bir yanın-
dan “Sosyal Forumlar”ın eşlik ettiğini; 2008 yılı civa-
rında gelişen ekonomik, finansal ve iklimsel krizlerin 
ise toplumsal hareketler dünyasında büyük bir alt üst 
oluşa yol açtığını vurgulayan yazar; 2008-2015 yılları 
arasında yaşanan bu isyanları  toplumun neredeyse 
bütün kesimlerini içine alan bir sosyal patlama olarak 
tanımlıyor. 2015-2020 arası dönemde alternatif olarak 
ortaya çıkan çeşitli siyasal yapıların bu isyanları sis-
tem içinde soğurmasıyla toplumsal hareketler günde-
mini ve kamusal alanın sağ popülist/milliyetçi siyasal 
hareketlere terk edildiğini vurgulayan yazar, tüm bun-
lardan hareketle,  son yirmi yılın toplumsal hareketle-
rinin küresel bir analizini yapma iddiası taşıyor.

Onur Devrim Üçbaş tarafından kaleme alınan 
ve “SYRIZA ve PODEMOS: Yunanistan ve İspanya’da 
Toplumsal Hareketler ve Siyasi Partiler” başlığını ta-
şıyan üçüncü yazı ise, Çetinkaya’nın analiz ettiği sü-
reçte, yani dünyanın direnişlerle alt üst olduğu zaman 
diliminde, elbette bu direnişlerin bir yansıması da 
olarak açığa çıkan kimi sol siyasal yapıları tartışıyor. 
2008-2009 küresel ekonomik krizinin ardından pek 
çok Avrupa ülkesinde, bütçe açıklarının kapatılması 
amacıyla uygulamaya konan kemer sıkma politikala-
rının bir temsil krizini tetikleyerek, siyasal partilere 
olan güveni azalttığı noktasından hareket eden Üçbaş, 
bu sürecin, Yunanistan’da SYRIZA’nın İspanya’da ise 
PODEMOS’un yükselişine katkıda bulunduğunun 
altını çiziyor. Çalışmasında Yunanistan ve İspanya’da 
2008 krizi sonrasında ortaya çıkan toplumsal hareket-
leri, bu iki siyasi parti ile olan ilişkisi çerçevesinde in-
celeyen Üçbaş, Yunanistan ve İspanya’daki toplumsal 

hareketlerin başlangıçta siyasal partileri reddetmele-
rine rağmen, kullandıkları bir dizi eylem biçiminin 
somut sonuçlar doğurmaması sonrasında, partilere 
destek veren bir noktaya evrildiklerini, dahası onların 
kuruluşuna katkıda bulundukları vurguluyor.

Malum, Karl Marx, düşünsel gelişimini sürdür-
düğü dönemde yalnızca hocası Georg Wilhelm Fried-
rich Hegel ile değil, anarşist ve ütopyacı düşünürlerle 
de polemiğe girişir. Marx’ın ekonomik değer konu-
sunda Pierre Joseph Proudhon ile, Birinci Enternasyo-
nal döneminde ise, Mikhail Bakunin ile girdiği pole-
mikler anarşist düşünürlerle yürüttüğü polemiklerin 
en bilinenleridir. Sayımızda, İlyas Seyrek imzasıyla 
yayımlanan “Bakunin-Marx Tartışmalarının Tarihsel 
Bir Durağı: I. Enternasyonal” başlıklı yazı, bizi, sınıf 
mücadelelerinin ve toplumsal hareketlerin görece 
erken bir zamanına taşıyarak, Bakunin ile Marx ara-
sındaki bu önemli tartışmayı yeniden anımsamamıza 
yardımcı oluyor. Kapitalizmin geliştiği, Avrupa’da ve 
dünyanın diğer coğrafyalarında işçi sınıfı ve halklara 
karşı sömürü, baskı ve katliam politikalarının uygu-
landığı 19. yüzyılın aynı zamanda sınıf mücadelesi 
ve toplumsal hareketlerin geliştiği bir yüzyıl olduğu 
gerçekliğinden hareket eden Seyrek, bu dönemde bü-
yüyen sınıf mücadelesinin farklı coğrafyalarda kendi 
örgütlenme biçimlerini ve yollarını oluşturduğunun 
altını çiziyor. Çalışmada, anarşizm ve Marksizmin 
iki önemli kuramcısı olan Bakunin ve Marx arasında 
yaşanan ve devlet, otorite, ekonomi, ilerleme, devrim 
gibi pek çok konuda önemli sonuçlar üreten polemik-
ler, tarihsel bir perspektifle ele alınıyor.

Seyrek’in yazısını bir çeviri izliyor. 1960’lardan 
bu yana başta Üretim Siyaseti (The Politics of Pro-
duction) ve Rıza İmalatı: Tekelci Kapitalizmde Emek 
Sürecinde Değişim (Manufacturing Consent: Changes 
in the Labor Process Under Monopoly Capitalism) 
çalışmaları olmak üzere Marksist sosyolojiye ve emek 
süreçleri çalışmalarına önemli katkılar yapan Micha-
el Burawoy’un, son dönemlerde sosyal hareketler ve 
emek çalışmaları alanında en fazla atıf alan metin-
lerden birisi olan “Polanyi’den Pollyanna’ya: Küresel 
Emek Çalışmalarının Yanıltıcı İyimserliği” başlıklı 
metnini Deniz Ulusoy çevirdi. İkinci okuması Can-
su Başak tarafından yapılan metin, son yıllarda sosyal 
hareketler ve emek çalışmaları alanında ziyadesiyle 
atıf alan bir başka metnin, Karl Polanyi’nin Büyük 
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Dönüşüm’ünün ve onun teorik çerçevesine yaslanan 
kimi çalışmaların, Marksist bir perspektiften hareket-
le kapsamlı bir eleştirel değerlendirmesini sunuyor.

Sayımızın son yazısı ise, Katkı’nın yayın kurulu 
üyesi de olan Arif Arslan’ın kaleme aldığı bir kitap 
değerlendirmesi. Arslan, Doğan Çetinkaya tarafından 
kaleme alınan “Bir Toplumsal Hareketin Analizi: 1908 
Osmanlı Boykotu”3 başlıklı çalışmayı, kitap değerlen-
dirmesinin çok ötesine geçen kapsamlı bir analize 
tabi tutuyor. 1908 Osmanlı Boykotu’nun, modem bir 
toplumsal hareket olarak ortaya çıktığının altını çizen 
Arslan, kitabın toplumun farklı kesimlerinin tarihte 
oynadıkları rollere ışık tutabilmesi durumunda ama-
cını gerçekleştirmiş olacağının altını çiziyor.
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Kapitalizm, emek ve artık nüfus: 
21. yüzyılda işçi hareketlerini nasıl anlamalı?

Şahan Savaş Karataşlı*

SAV Katkı, 2020 (10): 13-36

Özet   
1980’lerden bu yana dünyada işçi hareketlerinin yapısal bir krize girdiği ve Eric Hobsbawm’ın (1980) meşhur tabiriyle 
‘işçi hareketlerinin uzun tarihsel yürüyüşünün sona ermekte olduğu’ düşünülmektedir. Bu makalede işçi hareketleri 
hakkındaki oldukça yaygın olan bu iddiaların nedeninin işçi sınıfı hareketlerinin kapitalizmin dünya ölçeğinde eşitsiz bir 
şekilde gelişmesi ile olan ilişkisini kavramamıza ket vuran teorik ve metodolojik yetersizlikler olduğunu savunacağım. İşçi 
hareketlerinin tarihsel evrimini bilimsel bir şekilde tarif edebilmek için (1) işçi tanımımızın ufkunu İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkmış olan mavi-yakalı, tam-zamanlı, sendikalı, kolektif pazarlık 
gücü olan fabrika işçilerinin ötesine taşımamız, (2) yüzümüzü işçi sınıfının sadece Kuzey ülkelerinde aldığı değil, özellikle 
Güney ülkelerinde de aldığı farklı tarihsel formlara dönmemiz, (3) işçi sınıfını oluşturan unsurların zamansal ve mekânsal 
bütünlüğünü yeniden kurmaya çalışırken, işçi sınıfının faal unsurlarının yanı sıra, Marx’ın “göreli artık nüfus” diye 
tanımladığı grupları ele almamız, ve (4) tüm bu grupların birbirleri ile olan ilişkilerini değerlendirirken, bu ayrımların yer 
yer cinsiyetle, renk ve ırkla, ve etnisiteyle olan kesişimlerini de incelememiz gerektiğini iddia edeceğim. Makalede önereceğim 
teorik ve metodolojik yaklaşımdan hareketle işçi hareketlerine dünya-tarihsel bir bütün olarak baktığımızda 21. yüzyılda 
işçi hareketlerinin giderek ivme kazandığını göreceğimizi savunacağım.

Capitalism, Labor and Surplus Population: How to Understand Working Class Movements in the 21st 
Century
Abstract 
Since the 1980s, it has widely been argued that the working class movements have entered into a terminal crisis and, as Eric 
Hobsbawm (1980) famously put it, ‘the foward march of labour has finally halted’. In this article I argue that these argu-
ments derive from our theoretical and methodological inability to properly conceptualize the relationship between working 
class movements and uneven development of historical capitalism on a world-scale.  I claim that to more accurately describe 
the historical evolution of working class movements we need to (1) extend our definition of workers beyond the full-time, 
blue-collar, unionized factory workers with collective bargaining rights which emerged in the ‘developed’ and ‘developing’ 
world after the Second World War, (2) consider various historical forms of working class formation that emerged not only in 
the Global North but also in the Global South, (3) analyze working class as a temporal and geographical whole, and include 
what Marx once called as ‘surplus populations’ -- together with the ‘active workers’ -- as an organic part of the working class 
populations, and (4) keep an eye to the intersection of labor with gender, color, race and ethnicity when we examine the in-
terrelationship between all these groups. I argue that once viewed from a world-historical perspective through these theoreti-
cal and methodological lenses it will be apparent that working class movements are rapidly accelerating in the 21st century.

Anahtar kelimeler: Kapitalizm, Emek, Artık Nüfus, İşçi Hareketleri, Toplumsal Hareketler  
Keywords: Capitalism, Labor, Surplus Populations, Labor Unrest, Social Movements
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Giriş
1978 yılında Britanyalı Marksist tarihçi Eric Hobs-
bawm Londra’daki Marx Kütüphanesi’nde yaptığı Karl 
Marx’ı anma konuşmasını bitirdiğinde dinleyiciler 
büyük bir şaşkınlık içerisindeydi. Her yıl düzenlenen 
bu konuşmada, o yılın onur konuğu olan Hobsbawm 
Birleşik Krallık’ta 1880-1978 dönemindeki işçi hare-
ketlerinin evriminin bir analizini yaparak, Komünist 
Manifesto’da Marx ve Engels’in (2008) muzaffer ola-
cağını iddia ettikleri işçi hareketlerinin yükselişinin 
artık sonuna geldiğimizi ifade etti (Hobsbawm, 1980). 
Henüz İngiltere’de Thatcher’ın, ABD’de Reagan’ın ve 
Kuzey ülkelerde küresel neoliberalizmin yükselişi 
başlamamışken Hobsbawm’ın yaptığı bu tarihsel ana-
liz ve vardığı bu beklenmedik sonuç, o gün kendisini 
dinleyenlerin büyük bir çoğunluğu tarafından eleşti-
rilse de,1 bu fikirler on yıldan kısa bir süre içerisin-
de toplumbilimcilerin ezici bir çoğunluğu tarafından 
farklı nedenlerle de olsa kabul edilir hale geldi. 

Dünya ekonomisine neoliberal küreselleşme-
nin ve finansallaşmanın damga vurduğu 1990’ların 
ortasında toplumbilimciler içerisinde işçi hareketle-
rinin uzun-tarihsel yürüyüşünün sadece Britanya’da 
ve gelişmiş kapitalist ülkelerde değil, dünya ölçe-
ğinde noktalanmak üzere olduğu kanısında bir mu-
tabakat oluşmaya başladı (Gorz, 2001; Sewell, 1993; 
Castells, 1997). Göran Thernborn gibi, 1978 yılında 
Hobsbawm’ın konuşmasını eleştiriyle karşılayan pek 
çok muhalif düşünür bile bu süre zarfında işçi sınıfı 
hareketlerinin nihai bir krize girdiğini kabul etmeye 
ve 21. yüzyılda solun yüzünü orta sınıflar gibi farklı 
kesimlerin mücadelelerine dönmesi gerektiğini iddia 
etmeye başladı (Thernborn, 2014). Bazı düşünürler 
artık sınıf kavramının toplumsal mücadeleleri anla-
mada yetersiz kaldığını, çünkü bu hareketlerin yerini 
post-materyalist, cinsiyet ya da etnisite temelli kimlik 
hareketlerine bıraktığını iddia ederken (Larana vd., 
1994; Pakulski ve Waters 1996), bazıları Sovyetler Bir-
liği’nin (SSCB) ve Doğu Bloğu’nun çöküşü ve küresel 
neoliberalizmin yükselişiyle, tarihte isyanların, ayak-
lanmaların ve devrimlerin sonuna geldiğimizi iddia 
etmeye başladı (Snyder, 1999; Fukuyama, 2006). Bu 

görüşler 2000’li yılların başlarına kadar akademide 
hegemonyasını sürdürdü. Tüm bunlara bağlı olarak 
1980’lerden bu güne Avrupa’da ve ABD’de işçi hare-
ketleri, kapitalizm ve devrimler üzerine çalışan top-
lumbilimcilerin ve tarihçilerin sayısı giderek azaldı 
(van der Linden, 2004).

21. yüzyılın ilk çeyreğini tamamlamaya yaklaştı-
ğımız bu dönemde, yukarıda özetlediğim bu görüşle-
rin önemli bir kısmının hızlı bir şekilde reddedilmesi-
ne şahitlik ediyoruz. Özellikle 2011’de Arap Baharı adı 
verilen ve aslında Akdeniz’in dört bir yanını sarıp sar-
malayan protestolar, ayaklanmalar, devrimler ve kar-
şı devrimler süreci, 2013’ten bu yana da Ukrayna’da 
ve Suriye’de iç savaşa dönen, Türkiye’den Brezilya’ya, 
Fransa’dan Hong Kong’a, ABD’den Şili’ye dünyanın 
dört bir yanında patlak veren hükümet karşıtı dire-
nişler ve isyanlar dalgası, tarihin ve toplumsal hare-
ketlerin sonunu ilan edenlerin çok erken konuştuğu-
nu gözler önüne serdiği gibi, toplumsal hareketleri ve 
devrimleri de tekrar toplumbilimcilerin ana ilgi alan-
ları arasına sokmaya başladı. Dahası özellikle Kuzey 
ülkelerini vuran 2008-9 küresel ekonomik krizinin 
etkileri, Avrupa’daki kemer sıkma politikalarından et-
kilenen kesimlerin öncülüğünü yaptığı başkaldırışlar, 
Amerika’da Occupy Wall Street ve Black Lives Matter 
hareketleri, ve Küresel Sağ ve otoriter milliyetçi li-
derlerin yükselişi kapitalizmin ve krizlerin toplumsal 
etkilerini de tekrar bir tartışma konusu yaptı. Daha 
önceden küreselleşen dünyada devrimci durumların 
oluşmasının imkansız olduğunu iddia edenler, artık 
bu tür ayaklanmaların ve toplumsal patlamaların ka-
çınılmaz olduğunu iddia etmeye başladılar. 

İçinden geçtiğimiz bu dönemde kapitalizm, top-
lumsal hareketler ve devrim temaları tekrar toplum-
bilimcilerin ilgi alanlarına girmeye başlasa da, 21. 
yüzyıldaki toplumsal hareketlerde işçi sınıfının ve 
emek hareketlerinin oynadığı rol önemli bir tartışma 
konusu olmadı. Aslında günümüzdeki toplumsal ha-
reketleri inceleyen analizlerin büyük bir kısmı Hobs-
bawm’ın (1980) iddia ettiği gibi toplumsal hareketle-
rin merkezinde artık işçi hareketlerinin yatmadığını 
kabul ediyor bu yüzden de yüzümüzü orta sınıflara 
ya da ırk, cinsiyet, etnisite temelli hareketlere dönme-
miz gerektiğini savunuyordu. Benzer bir şekilde neo-
liberal kapitalizmin etkilerini incelerken giderek Karl 
Polanyi’nin (2003) teorik çizgisini takip ederek kendi 

Kapitalizm, emek ve artık nüfus: 21. yüzyılda işçi hareketlerini nasıl anlamalı? 

1  Hobsbawm’ın 1978 Marx’ın Anısına yaptığı konuşmanın tüm 
metnine ve ardından yapılan eleştiriler için bakınız (Hobs-
bawm vd., 1980).
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kendisini yöneten pazarların toplum üzerinde yarat-
tığı tahribatı inceleyen araştırmacılar da toplumsal 
muhalefetin öznesi olarak herhangi bir sınıfı öne çı-
karmak yerine soyut bir “toplum”dan bahsetmeyi ter-
cih ettiler. Bunun dışında içinden geçtiğimiz sürede 
karşımıza çıkan ayaklanmaların temelinde prekarya 
(Standing, 2011) ya da ücretli burjuvazi (Zizek, 2012) 
gibi işçi sınıfından farklı yeni toplumsal formasyonlar 
yattığı da iddia edildi. 

Bu makalede 21. yüzyılın toplumsal hareketleri-
ni analiz ederken işçi hareketleri ve emek hareketleri 
üzerine olan bu sessizliğin sebebinin Hobsbawm’ın 
(1980) iddiasında olduğu gibi işçi hareketlerinin ta-
rihsel yürüyüşünün sonuna gelmesi değil, işçi hare-
ketlerini ve bu hareketlerin kapitalizm ve diğer top-
lumsal hareketlerle ilişkisini kavrayışımızdaki bir 
takım teorik ve metodolojik yetersizlikler olduğunu 
savunacağım. İşçi hareketlerinin tarihsel evrimini 
bilimsel bir şekilde tarif edebilmek için (1) işçi tanı-
mımızın ufkunu İkinci Dünya Savaşı sonrasında ge-
lişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkmış olan 
mavi-yakalı, tam-zamanlı, sendikalı, kolektif pazarlık 
gücü olan fabrika işçilerinin ötesine taşımamız, (2) 
yüzümüzü işçi sınıfının sadece Kuzey ülkelerinde al-
dığı değil, özellikle Güney ülkelerinde de aldığı farklı 
tarihsel formlara dönmemiz, (3) işçi sınıfını oluşturan 
unsurların zamansal ve mekânsal bütünlüğünü yeni-
den kurmaya çalışırken, işçi sınıfının faal unsurlarının 
yanı sıra, Marx’ın “göreli artık nüfus” diye tanımladığı 
grupları ele almamız, ve (4) tüm bu grupların birbirle-
ri ile olan ilişkilerini değerlendirirken, bu ayrımların 
yer yer renk, ırkla, ve etnisiteyle olan kesişimlerini de 
incelememiz gerektiğini iddia edeceğim.  

Kapitalizmin Dinamikleri ve 
İşçi Hareketlerinin Özgünlükleri
Korelilerin bir atasözü var. “Ayı oynar, Bay Wang pa-
rayı toplar” derler (Lee, 2020: 827). Bu deyişin sadece 
kapitalizmde değil, tarihteki tüm sınıflı toplumlarda 
emeğin ve zenginliğin nasıl farklı ellerde toplandığını 
anlatan bir içeriği var. Bir işi yapanlarla o işten elde 
edilen zenginliği toplayanların ayrımı sadece kapi-
talizmin değil, kölelikten feodalizme, Antikite’den 
Asyatik üretim biçimlerine tüm sınıflı toplumların 
ortak bir özelliği. Dolayısıyla kapitalizmi diğer sınıflı 

toplumlardan ayıran özellik bir tarafta çalışanların bir 
tarafta parayı toplayanların varlığı değil, üretilen ar-
tık-değerlere el koyma sürecinin kapitalizm içerisinde 
aldığı özgün biçim (Burawoy, 1982) ve bunun dünya 
tarihini etkileyen sonuçlarıdır (Marx ve Engels, 2008).

Eşitsiz güç ilişkilerinin egemen olduğu tüm ta-
rihsel sistemlerde, ezilen ve sömürülen kesimlerin 
karşılaştıkları adaletsizliğe ve bu adaletsizliği üreten 
baskı koşullarına kâh sembolik ve gündelik bir tarz-
da direnmeleri (Scott, 2008), kâh kolektif ve kitlesel 
bir şekilde baş kaldırmaları (Tilly, 1976) hiç eksik ol-
mamıştır. Tarihte köle isyanlarına, köylü ayaklanma-
larına ve ezilen sınıfların başkaldırı hareketlerine bir 
bütün olarak bakınca, eşitsiz güç ilişkilerine, baskıya 
ve adaletsizliğe karşı direnişin tüm hiyerarşik top-
lumsal sistemlerin ortak bir özelliği olduğu açıkça 
görülür (Arrighi, Hopkins ve Wallerstein, 1989: 29). 
Bu yüzden Marx ve Engels (2008) Komünist Mani-
festo’ya “bugüne kadarki tüm toplumların tarihi, sınıf 
mücadeleleri tarihidir” önermesiyle başlarlar. Bugün 
eleştirel işçi çalışmaları literatüründe de hâkim görüş 
budur. Yani işçi hareketlerinin kapitalizmle ilişkisi te-
orize edilirken her hiyerarşik ekonomik sistemde ol-
duğu gibi, kapitalizmin de baskı ve sömürü üzerine 
kurulu olduğu, dolayısıyla kapitalist sömürüye maruz 
kalan işçilerin içinde bulundukları sömürü koşulları-
na ve bu koşulları yaratan egemen sınıfa karşı önünde 
sonunda bir sınıf mücadelesine girecekleri, ve bu mü-
cadelenin kapitalist sistemin altını oyacağı savunulur. 
Sermaye ve emek arasındaki tezatlıktan hareketle işçi 
hareketindeki gelgitler de kapitalist sömürü koşulla-
rındaki gelgitlerle açıklanır. Yani kapitalizm bir bü-
yüme ve genişleme dönemindeyken kapitalistlerin 
elde ettikleri karın bir kısmını işçi sınıfının haklarını 
ve özgürlüklerini genişletmek ve işçi hareketlerinin 
militanlığını azaltmak için kullanabileceklerini, ama 
özellikle kapitalizmin dünya ölçeğinde yapısal kriz-
lere girdiği dönemlerde bu özelliğini kaybedeceği sa-
vunulur. Kriz dönemlerinde kapitalistler arasındaki 
rekabet de yoğunlaşacağı için çalışma saatlerinin uza-
yacağı, çalışma koşullarının kötüleşeceği ve dolayısıy-
la sömürünün artmasıyla beraber işçilerin grev ve iş 
durdurma eylemlerinde bir artış olacağı beklenir. 

Maalesef bu zarif teorik beklentiler daha çok 
grev ve iş durdurma eylemleriyle tarif edilen işçi ha-
reketlerinin tozlu dumanlı tarihiyle birebir örtüşmez. 

Şahan Savaş Karataşlı
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Örneğin Hobsbawm’ın 1978 konuşmasında ele aldığı 
coğrafyadaki, yani Birleşik Krallık’taki iş durdurma 
eylemlerinin tarihsel evrimini ele alalım. Şekil 1’de 
Birleşik Krallık’taki 1891 yılından 2016 yılına kadar 
iş durdurma eylemlerinin yıllara göre dağılımını gö-
rebilirsiniz.  Bu grafikten İngiltere, İskoçya ve (Kuzey) 
İrlanda’yı içeren Birleşik Krallık’ta işçi hareketlerinin 
1913 ve 1920 yıllarında önemli sıçramalar yapsa bile 
1891’den 1930’lara kadar düşük bir seviyede seyretti-
ğini, 1930’lardan 1970’lere kadar yükselişe geçtiğini, 
1970’lerin sonlarından itibaren de önemli bir düşüşe 
geçtiğini, ve 1990’lardan beri tarihin en düşük seviye-
sinde seyrettiğini görebiliriz. Bu grafik sayesinde 1978 
yılında Hobsbawm ‘artık işçi hareketlerinin tarihi yü-
rüyüşünün sonuna geldik’ dediğinde buna şaşıranla-
rın 1990’larda neden işçi sınıfı hareketlerinin sonunu 
ilan ettiklerini de anlayabiliriz.

Şekil 1. Birleşik Krallık’ta Yıllık İş Durdurma 
Eylemleri 

Kaynak: van der Velden ve Lyddon 2018

Birleşik Krallık’ta gördüğümüz bu örüntü sade-
ce bu coğrafyaya ait istisnai bir örnek değil. Benzer 
bir grafiği, 1945-2019 arasında ABD’deki iş durdur-
ma eylemlerinde de görmek mümkün (bkz. Şekil 2). 
ABD’de Çalışma İstatistikleri bürosu iş durdurma ey-
lemlerini 1947 yılından itibaren vermekte ve iş dur-
duran işçilerin sayısı 1000’i bulmadıkça bu eylemleri 
kaydetmemekte. Bu eksikliklere rağmen ABD grafi-
ğinden de Birleşik Krallık’takine bir sonuç görmek 
mümkün. İkinci Dünya Savaşı’nın bitişinden 1973/4 
yılına kadar yüksek bir seviyede devreden iş durdur-
ma eylemleri 1980 sonrasında büyük bir düşüşe geç-
miş. Bir başka örnek olarak Şekil 3’te gösterilen 1901-
2014 yılları arasında Kanada’daki yıllık işçi-işveren 
ihtilaflarının dağılımına da bakabiliriz. Burada da işçi 

hareketlerinin 20. Yüzyılın başında giderek artmaya 
başladığını, 1970’lerde zirveye çıktığını ve 1980lerden 
itibaren bir düşüşe geçtiğini görebiliriz. Bu grafikler 
sadece ABD, Birleşik Krallık ve Kanada’daki grevlerin, 
iş durdurma eylemlerinin, ve işçi-işveren ihtilafları-
nın değil aynı zamanda Kuzey ülkelerinin büyük bir 
kesiminin, hatta Güney’deki Türkiye gibi yarı-çevre 
ekonomilerdeki grevlerin de örüntülerini üç aşağı beş 
yukarı tarif etmektedir.

Şekil 2. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Yıllık İş 
Durdurma Eylemleri 
 

Kaynak: ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (US Bureau of Labor 
Statistics), 2020
Not: ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu iş durdurma eylemleri-
ni raporlarken sadece grevdeki işçi sayısı 1,000’i aştığı durumları 
kaydetmektedir. Bu istatistiklerde 1945 öncesi dönem bulunma-
maktadır.

Şekil 3. Kanada’da Yıllık İşçi-İşveren İhtilafları
 

Kaynak: Briskin (2018).

Tarihte işçi hareketlerinin giderek yükseldiğini 
ve 1960-70lerde zirveye ulaştığını ve 1980lerden bu 
yana küresel bir ölçüde düşüşe geçtiğini iddia eden-
ler, iddialarını daha çok bu ve benzeri ampirik verilere 
dayandırmaktadırlar. 

Kapitalizm, emek ve artık nüfus: 21. yüzyılda işçi hareketlerini nasıl anlamalı? 
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Tarihsel Kapitalizmin Sistemik 
Birikim Daireleri ve İşçi 
Grevlerinin Paradoksal Hareketi
İşçi sınıfı hareketlerini özellikle bu grafiklerdeki gibi 
Kuzey ülkelerindeki grevlere ve iş durdurma eylemle-
rine bakarak inceleyen ve bu hareketlerin dinamiğini 
kapitalizmin gelgitleriyle açıklamaya çalışan pers-
pektiflerin açıklamakta zorlandığı ampirik paradoks 
şudur: Şekil 1’de ve Şekil 3’te görülen Birleşik Kral-
lık’taki işçi sınıfının iş durdurma eylemlerinin ve Ka-
nada’daki işçi-işveren ihtilaflarının düşük bir seviyede 
nüksettiği 1891’den 1929/45 dönemine kadar uzanan 
süre, İngiliz merkezli kapitalist dünya sisteminin bü-
yümede değil yapısal bir krizde olduğu bir zaman 
dilimidir. Bu yapısal krizin ilk işaretleri 1873/96 dö-
neminde görünmüş, kapitalist dünya-sistemini İngiliz 
merkezli bir finansallaşma dönemine itmiş, emekten 
sermayeye doğru bir yeniden dağıtım sürecini tetik-
lemiş, bu krizler 1929/45 arasında da derinleşerek 
İngiliz merkezli kapitalist dünya sisteminin terminal 
krizini yaratmıştır (Arrighi, 2000). 1929 yılındaki aşı-
rı-üretim krizi İngiltere, ABD ve Kanada dahil kapita-
list ülkelerin o zamana kadar karşılaştıkları en önemli 
krizlerden bir tanesidir. Bu dönem aynı zamanda 19. 
yüzyılda yükselişe geçmiş olan Britanya’nın dün-
ya-hegemonyasının da kriz dönemidir. Ne var ki, teo-
rik olarak beklenenin aksine bu dönemki iş durdurma 
eylemleri çok düşük bir seviyededir. 

Dahası 1929/45 döneminden 1973/80’lere kadar 
uzanan ve işçi hareketlerinin yükselişte olduğu dö-
nem (bkz. Şekil 1 ve 2) ABD merkezli kapitalist dünya 
ekonomisinin (ve dolayıyla Birleşik Krallık ekonomi-
sinin) krizde olduğu bir dönem değil, en fazla büyü-
düğü dönemdir. Bu dönem aynı zamanda Amerikan 
hegemonyasının yükseldiği, ticarette ve üretimde sis-
temsel bir materyal genişlemenin yaşandığı, Keynesçi 
refah devletlerinin yaygınlaştığı ve kapitalist devlet-
lerin sermayeden emeğe doğru bir yeniden dağıtım 
sürecine girdiği bir dönemdir. Yani işçi grevlerinin en 
fazla yükseldiği bu dönem, teorik olarak beklenenin 
aksine kapitalizmin altının oyulduğu değil, üretimin 
ve ticaret hacminin yüksek olduğu, ve gelir eşitsizlik-
lerin azaldığı bir dönemdir. 

Benzer bir şekilde, ABD hegemonyasının ve kapi-

talist dünya sisteminin yoğun bir krize girdiği 1973/80 
sonrası dönemde ise işçilerin iş durdurma eylemleri 
artmamış, tam tersine bir azalmaya girmiştir. Aynı 
1873/96 dönemi sonrasında olduğu gibi, 1973/80 sin-
yal krizinin ardından da bir finansal genişleme döne-
mi başlamış ve neoliberal emekten sermayeye doğru 
bir yeniden dağıtım sürecine girilmiş ve bu yapısal 
kriz 2008/9 sonrasında daha da derinleşerek ABD 
merkezli kapitalist dünya ekonomisinin terminal kri-
zini yaratmıştır. Şekil 1, 2 ve 3’ün gösterdiği gibi, pek 
çok yönüyle 1929 krizine benzeyen 2008/9 krizinde 
işçi grevlerinde ve işçi-iş veren ihtilaflarında ciddi bir 
artış olmamıştır. 

Bu ampirik paradoksu Şekil 4’de daha sistemli 
bir şekilde görebiliriz. Şekil 4 yukarıda özetlediğimiz 
kapitalizmin krizlerini ve genişleme dönemlerini, Gi-
ovanni Arrighi’nin (2000) sistemik birikim daireleri 
teorisi yardımıyla yeniden yapılandırıyor. Bu şekilde 
özetlenen teorik yaklaşıma göre kapitalizmin dünya 
ölçeğinde bir krizden öteki bir krize salınan -yani kar-
lılık krizleri ile meşruiyet krizleri arasında gidip gelen 
(bkz Silver ve Arrighi, 2003)- bir sarkaç gibi hareket 
ettiğini ve Karl Polanyi’den (2003) esinlenen bu sarkaç 
hareketinde Arrighi’nin (2000) teorize ettiği materyal 
ve finansal genişlemenin oynadığı rolü görebiliriz. Şe-
kil 4 bize aynı zamana bu krizlerin, kapitalist dünya 
hegemonyasının da krizleriyle nasıl paralel bir şekilde 
geliştiğini ve her krizin ardından sermayenin ve dev-
letin bu krize getirdiği bir çözümün olduğunu, ancak 
her çözümün de bir sonraki krizin tohumlarını ektiği-
ni de gösteriyor. Bu teorik şemayı yukarıda özetlediği-
miz gelişmiş kapitalist ülkelerdeki işçilerin iş durdur-
ma eylemleri ve işçi-işveren ihtilafları verileriyle bir 
araya getirdiğimizde söz konusu paradoks daha açık 
bir şekilde ortaya çıkıyor. Söz konusu krizlerin, buh-
ranların ve emekten sermayeye doğru bir yeniden da-
ğıtımın olduğu (ve mülksüzleştirme dinamiklerinin) 
arttığı finansallaşma dönemlerinin hiçbirinde grevler, 
iş durdurma eylemleri ve işçi-işveren ihtilafları yük-
selmemiş gibi görünüyor. Aksine, bu verilere göre 
ölçülen işçi hareketlerinin yükseldiği asıl dönem, ser-
mayeden emeğe doğru bir yeniden dağıtımın olduğu, 
gelir eşitsizliklerinin azaldığı, ve hegemonya krizinin 
son bulduğu bir dönem. 
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Şekil 4. Kapitalizmin Krizleri, Dünya Hegemonyası ve Gelişmiş Ülkelerde İş Durdurma Eylemleri

Kaynak: Kapitalist birikimin sinyal ve terminal krizleri, ve hegemonya dönüşümleri için bkz Arrighi (2000). Bu krizlerin sermayenin 
çözümlerine göre yeniden şekillendirilmesi için bkz Silver (2019).
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İlk bakışta paradoksalmış gibi görünen bu ilişki-
leri tarihsel olarak tutarlı bir teorik yaklaşımla anlam-
landırmak mümkün. Ancak bunun için işçi hareketle-
rine yaklaşımımızda da bir takım teorik/metodolojik 
değişiklikler yapmak gerekli. İlerideki bölümlerde 
daha detaylı bir şekilde göreceğimiz üzere, işçi hare-
ketlerini -Şekil 1, 2 ve 3’te gösterdiğimiz gibi- tek tek 
ülkelerdeki grev istatistikleri üzerinden incelemenin 
ve bu verilere dayanarak genel bir sonuca varmanın 
pek çok sorunu var. Grev verilerin toplanması ve kay-
dedilmesi sürecindeki tüm teknik ve politik sorunları 
şimdilik bir kenara koysak bile, söz konusu verilerin 
işçi sınıfının ve işçi eylemlerinin çok küçük bir parça-
sını incelemekte olduğunu, ve sınıf eylemlerini dün-
ya-tarihsel bütünlüğüyle ele almadığını tespit etmek 
gerekir. Şimdi, yukarıda bahsettiğimiz sözüm ona pa-
radoksal ilişkilerin -ve işçi sınıfı eylemlerinin bittiği 
sona erdiği iddiasının- işçi sınıfının ve sınıf eylemle-
rinin bu daralmış tanımsal, tarihsel ve coğrafi sınırla-
rından kurtarınca nasıl göründüğüne bir göz atalım.

İşsizlik, Artık Nüfuslar 
ve Kapitalizmin Çatlaklarında 
Sınıf Bekası Mücadeleleri
Anadolu’da da bir söz vardır: “Aç ayı oynamaz” derler. 
Bu söz kabaca birisine bir iş yaptırabilmek için önce 
onu doyurmamız gerektiğini ifade ettiği gibi tarihteki 
tüm sınıflı toplumlarda karşımıza çıkan ezen ezilen 
ilişkisine dair de temel bir prensibi ifade eder. “[B]ir 
sınıfı ezebilmek için ona hiç değilse kölece varoluşu-
nu güç bela sürdürebileceği koşulları sağlamak gere-
kir” (Marx ve Engels 2008: 32). Örneğin, köle sahibi 
kölesini çalıştırmak için, onu beslemek, onun yatacağı 
yeri sağlamak, hasta olduğunda onu iyileştirmek zo-
rundadır. Feodal lordlar ve toprak ağaları da himaye-
leri altındaki köylülerden vergi alırken ve onları ken-
di topraklarında angarya çalıştırırlarken, köylülerin 
açlıktan ölmemelerini sağlamak için o yılki hasadı, 
iklim dinamiklerini, kuraklığı, varsa kıtlığı ve salgın-
ları hesaba katarlar. Zira ezen sınıfların varlığı, ezilen 
sınıfların da bir bütün olarak varlığını zaman içerisin-
de sürdürebilmelerine bağlıdır. Bu nedenle, kölelerin 
sıklıkla karşı karşıya kaldığı işkencelerden bir tanesi, 
yemek yemeği reddettikleri sembolik direniş anların-
da, sahipleri tarafından sırf bu iş için icat edilmiş alet-

ler aracılığı ile zorla beslenmeleridir. 
Tarihteki sınıflı toplumların tümünde gördüğü-

müz bu ortak ilke bir tek kapitalizmde farklılık gös-
terir. Bu farklılığın nedenlerinden birisi kapitalist 
toplumlarda işverenlerin işçilerin hayatlarını idame 
ettirecek asgari fiziksel ve toplumsal koşulları zaten 
direk olarak sağlamamaları, bunun yerine işçilere ha-
yatta kalmalarını güç bela sağlayacağını varsaydıkları 
bir ücret veya yevmiye vermeleridir. Başka bir deyiş-
le, kapitalist toplumlarda ezilen sınıfların hayatlarını 
devam ettirme koşullarını yaratma sorumluluğu ezen 
sınıfların değil, hem bir iş bulmak zorunda olan hem 
de işten kazandıkları ücretle hayatta kalmaya çalışan 
ezilen sınıfların üzerindedir. Yani kapitalist düzenler-
de ayıların açken oynamama gibi bir lüksü yoktur, ter-
sine ayılar aç kalmamak için oynamak zorundalardır. 

Dahası aşağıda daha detaylı bir şekilde göreceği-
miz üzere işçiler bir ücret ya da yevmiye karşılığında 
çalıştıklarında bile yaşamlarını idame ettirebilecekle-
rinin bir garantisi yoktur. Kapitalistlerin birbirleriyle 
daha ucuza üretebilmek için kıyasıya rekabet ettikleri, 
işçilerin de iş bulabilmek için diğer işçilerle amansız 
bir yarış içinde olduğu bir serbest piyasa toplumunda, 
ücretler önünde sonunda o iş alanındaki işçilerin var-
lıklarını asgari bir düzeyde kıt kanaat devam ettirebi-
lecekleri seviyeye düşer. Bu seviyedeki ücretlerin işçi-
lerin ve ailelerinin yaşamlarını idame ettirmeye yetip 
yetmeyeceği de belli değildir çünkü kapitalist toplum-
larda işçilerin geçimlerini sağlayıp sağlayamayacakla-
rı sadece ücretlerin düzeyine değil, aynı zamanda üre-
timdeki ve serbest piyasalardaki dalgalanmalara göre 
değişen fiyatlara da bağlıdır. Enflasyona bağlı olarak 
gıda fiyatları aydan aya yükseldiğinde, işçi ücretleri 
aynı hızla değişmediğinden, kıt kanaat geçinebilen 
işçi aileleri geçinememeye, borçlanmaya ve uzun va-
dede fakirliğe ve sefalete sürüklenmeye başlarlar. 

Daha da önemlisi, kapitalist toplumlarda işçi 
sınıfının ezici bir çoğunluğunun tüm bu sıkıntılara 
rağmen daha çok sömürüleceği ve yaşamını idame 
ettirip ettiremeyeceği belli olmayan işlerde çalışmaya 
rıza göstermesinin en önemli sebebi, daha önce hiçbir 
sınıflı toplumda o toplumun yapısal bir parçası olarak 
var olmayan işsizlik olgusudur. Britanyalı ekonomist 
Joan Robinson’un Ekonomik Felsefesinde ifade etti-
ği gibi kapitalist toplumlarda sömürüden daha kötü 
olan şey sömürülmemektir (Robinson, 1962: 45; bkz. 
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Munck, 2001: 198-9). Dolayısıyla kapitalizm aç ayıla-
rın oynamadığı değil, ayıların yarı-tok halde oynama-
ya razı kılınması için, başka ayıların alenen açlıktan 
ölüme terkedildiği bir sisteme benzer. İşsizlik, ölümü 
gösterip sıtmaya razı eden bu sistemin bir yan etkisi 
değil, organik, olmazsa olmaz bir parçasıdır (Marx, 
2010; Burawoy, 1976; Wolpe, 1972; Bernstein, 2007). 
Toplumun zaten mülksüzleştirilmiş önemli bir kesi-
mini üretimden tamamen dışlamasıyla ve çalışan işçi 
sınıfının da önemli bir kesimini yaşamlarını idame 
ettiremeyecekleri bir şekilde çalışmaya itmesiyle ka-
pitalizm kendisini diğer tüm ekonomik sistemlerden 
kalın bir şekilde ayırır. 

Hem kapitalist işsizliğin farklı formlarını (ve 
etkilerini) dinamik ve bütünsel bir şekilde ele alma-
sı açısından, hem de işçi sınıfının kendisini yeniden 
üretememesi durumunun kapitalist zenginlikle, yani 
artık değer üretimi ile olan ilişkisini de ifade etmesi 
açısından bu olguyu incelerken Marx’ın “artık nüfus” 
kavramını kullanmak faydalı olacaktır. Kapital’in bi-
rinci cildinde Marx artık nüfusların oluşumunu “Ka-
pitalist Birikimin Genel Yasası” başlığı altında ince-
ler (Marx, 2010: 592 - 685). Bu bölümde sermayenin 
birikime, yoğunlaşmasına ve merkezileşmesine bağlı 
olarak oluşan göreli artık nüfusun üç farklı varoluş 
biçimini, yani artık nüfusların akıcı, saklı ve durgun 
hallerini tarif eder (Marx, 2010: 619). Ekonomistlerin 
işsizlik istatistiklerini hesaplarken inceledikleri olgu 
üç aşağı beş yukarı Marx’ın akıcı artık nüfus kavramı-
na denk düşmektedir. Üretim dinamiklerindeki iniş 
çıkışlara, ekonomik büyümeye ve krizlere bağlı olarak 
işyerlerinden işten çıkarılan ve dolayısıyla tekrar bir 
fırsat bulup üretime geri dönmeyi uman işçiler akıcı 
artık nüfusları oluştururlar. Bunları akıcı kılan dina-
mik işçi sınıfının bu kesiminin sınai çevrime paralel 
bir şekilde kâh işe alınmaları kâh işten çıkarılmaları, 
ve bu itme-çekme eylemi sayesinde işyerlerinden içeri 
ve dışarı doğru sanki akarcasına hareket etmeleridir. 

Bu akma dinamiği Marx’ın durgun artık nüfus 
adını verdiği gruplarda yoktur. Artık nüfusların dur-
gun kesimleri kapitalist ekonominin soğuramadığı, 
sermayenin üretime katma kapasitesini yitirdiği kitle-
leri ifade eder. Marx’a göre sermayenin makineleşme 
ve tekelleşme yoluyla merkezileşmesi nedeniyle pro-
leterlerin çalışabileceği işler azalır ve dolayısıyla artık 
nüfusların durgun kesimlerinin sayısı giderek artar. 

İşsizler ordusunun durgun kesimlerinin en dipte yer 
alan kesimleri giderek iş bulma umudunu da yitirdi-
ğinden işsizlik istatistiklerinde bile yer almazlar. Zira 
kapitalist ekonomilerde işsizlik istatistikleri bir kişiyi 
işsiz saymak için o kişinin yakın zaman içerisinde faal 
bir şekilde iş arayıp aramadığını sorar. 

Durgun artık nüfusların ekseriyetle gözden ka-
çırılan bir özelliği bu grubun en tepesinde yer alan 
kesimlerin aslında çalışabiliyor olmalarıdır. Durgun 
artık nüfusların bir kısmı çok ender de olsa iş bulabi-
lirler, ancak iş buldukları ve çalıştıkları zaman, maksi-
mum çalışma zamanına maruz kalırlar ve alınabilecek 
ücretin/yevmiyenin en düşüğünü alırlar (Marx 2010: 
621). Bir kural olarak çalışmaları karşılığında aldıkla-
rı ücret hayatlarını idame etmeye ve kendilerini bir sı-
nıf olarak yeniden üretmeye yetmez. Bu kesimler işçi 
sınıfının en güvencesiz işlerde çalışan kısmını oluştu-
rurlar. Yukarıda özetlediğimiz çalışsa bile hayatlarını 
idame ettiremeyen kesimler artık nüfusların işte bu 
durgun kesimleridir. Günümüzde yarı-zamanlı, gü-
vencesiz işlerde çalışarak ayakta kalmaya çalışan yüz 
milyonlarca işçi aslında durgun artık nüfusların bir 
parçasıdır (Clover, 2016; Karataşlı vd., 2015). 

Artık Nüfuslar, Kapitalizmin 
Meşruiyet Krizi ve İşçi Sınıfının 
Toplumsal Ayaklanmaları
Thomas Hobbes’un 1618-1648 Otuz Yıl Savaşları’nın 
yıkımından ilham alarak fakir, zalim ve kısa olarak 
ifade ettiği egemenin var olmadığı doğal haldeki bir 
toplumdaki yaşamın tarifi (Hobbes, 1980) aslında 
kapitalizmin egemen olduğu 21. yüzyılda gün be gün 
hayatta kalma mücadelesi veren artık nüfusları çok 
daha iyi anlatmaktadır. Tarihsel kapitalizmin toplum-
sal hayatın her aşamasına nüfuz etmesi, insanları top-
raksızlaştırması, mülksüzleştirmesi, yapısal işsizlik ve 
serbest piyasanın tiranlığı içerisinde işsizler ordusu-
nun sınırlı işler için kıyasıya mücadelesi artık nüfuslar 
için gün be gün Hobbes’un ‘doğal haline’ (ve Otuz Yıl 
Savaşlarına) benzeyen bir savaş ortamını zaten yarat-
maktadır. Sermayenin soğuramadığı, sömürü düzeni-
ne bile dahil edemediği artık nüfuslar giderek fakir-
leşmekte, zulme uğramakta ve bu kesimlerin hayatları 
giderek kısalmaktadır. Onlar için işsizlik ekonomik 
bir sorun değil, bir ölüm kalım meselesidir. Yani ka-

Kapitalizm, emek ve artık nüfus: 21. yüzyılda işçi hareketlerini nasıl anlamalı? 



21

pitalizmin gelişmesi sadece sömürülen bir işçi sınıfını 
değil, aynı zamanda işçi sınıfının toplumsal bir müda-
hale olmadığı taktirde açlıktan ölecek olan bir kesimi-
ni de yaratır (Li, 2010). 

Artık nüfusların maruz kaldığı bu sefilleşme di-
namiği, yapısal şiddet ve yavaş ölüm süreci aynı za-
manda burjuvazinin meşruiyet krizinin de habercisi-
dir. Tam da bu sefilleşme dinamiği nedeniyle 

burjuvazinin artık toplumun hâkim sınıfı olamayaca-
ğı ve kendi sınıfının varoluş koşullarını öncelikli yasa 
olarak topluma dayatamayacağı apaçık ortaya çıkar. 
Burjuvazi yönetmekten acizdir, çünkü kölesinin öyle 
bir duruma düşmesine yol açar ki kölesi onu besleye-
ceği yerde o kölesini beslemek zorunda kalır. Toplum 
artık burjuvazinin hakimiyeti altında yaşayamaz, baş-
ka bir deyişle burjuvazinin yaşamı artık toplumla bağ-
daşmaz” (Marx ve Engels 2008: 32). 

Marx ve Engels (1980) burjuvazinin meşruiyet 
krizinden bahsederken bu dinamiğin seküler bir şekil-
de zaman içerisinde büyüyerek giderek keskinleşece-
ğini düşünüyorlardı. Ancak bugünden baktığımızda 
kapitalizmin meşruiyet krizlerin aslında kapitalizmin 
zamansal ve mekânsal eşitsiz gelişimi yasalarına bağlı 
olarak inişli ve çıkışlı bir halde geliştiğini iddia ede-
biliriz. Örneğin Şekil 4’e yeniden yapılandırdığımız 
Arrighi’nin (2000) sistemik birikim daireleri teorisine 
göre tarihsel kapitalizmin içinden geçtiği her finansal-
laşma dönemi kapitalizm için bir Arrighi’nin terminal 
kriz adını verdiği bir meşruiyet krizi yaratmıştır. Bu 
meşruiyet krizi yükselen yeni hegemon devletler tara-
fından ancak kapitalizmin işleyişinde radikal reform-
lar yapılarak çözülmüştür. Bu çözümlerin hiç birisi de 
nihai çözümler değildir. Sadece söz konusu meşruiyet 
krizini yeni bir uzun yüzyılın sonuna ertelemişlerdir.  
Dolayısıyla buradaki terminal kavramı kapitalizmin 
sonunu değil, kapitalist birikimin belli bir uzun yüz-
yılda aldığı bir formun ve de bir dünya hegemonyası-
nın sonunu ifade eder.  

Söz konusu terminal krizlerin sadece ekonomik 
krizler olmadığının altını çizmek lazım. Bu krizler 
ekonomik, (jeo)politik ve toplumsal krizlerin iç içe 
girdiği bir kaos dönemini ifade eder. Benim iddiam 
üretim azaldığı, mülksüzleşme arttığı ve kapitalist 
ekonomilerin emeği soğurma yeteneği köreldiği için 
finansallaşma dönemlerinde hem akıcı hem de dur-
gun artık nüfusların sayısının artacağı ve finansal-

laşma dönemleri ardından gelen kriz döneminde de 
bunların toplumsal patlamalara yol açacağıdır. Bu tür 
toplumsal patlamalar işçi sınıfı eylemlerinin yapısal 
bir parçası olsa da, ilk bölümde incelediğimiz grev 
istatistikleriyle ölçülemezler. Zira resmi kayıtlara yan-
sıyan iş durdurma eylemleri, grevler ya da işçi-işveren 
ihtilafları ancak yasal bir çerçevede tanımlanmış iş-
çi-işveren ilişkisi içerisine girebilen faal işçiler tarafın-
dan verilebilir. İşsizler, iş bulma umudu olmayanlar, 
iş bulamadığı için kapitalizmin enformel sektör içe-
risinde yarattığı çatlaklar içerisinde kâh yarı-zaman-
lı ve güvencesiz işlerde çalışarak, kâh seyyar satıcılık 
yaparak kâh ne iş olsa yaparım diyerek ekmek parası 
kazanmaya çalışanlar iş durdurma eylemi yapamaz-
lar, bu istatistiklerde yer almazlar. 

Eğer artık nüfusların hareketlerinin de sistema-
tik bir ölçümü yapılabilirse, bu hareketlerin dinami-
ğinin faal işçi hareketlerinin grev dinamiklerinden 
çok daha farklı olduğu tüm açıklığıyla görülecektir. 
Maalesef henüz dünya ölçeğinde bırakın artık nüfus-
ları, işsizlerin protesto eylemlerini bile sistematik bir 
şekilde gözlemleyebileceğimiz bir ampirik bir verita-
banı mevcut değil. Ancak Johns Hopkins Üniversi-
tesi’nde Arrighi Küresel Araştırmalar Merkezi’ndeki 
Küresel Toplumsal Hareketler Çalışma Grubu’nun 
1851-2016 yılları arasında uluslararası gazetelere 
yansıyan toplumsal protesto haberlerini derledikle-
ri bir çalışmadan dünyada işsizlerin basına yansıyan 
protestolarının frekansına bakınca, bu hareketlerin 
hem 1930’ların başında hem de 2011’de, yani 1929 ve 
2008/9 krizlerinin hemen ardından iki büyük patla-
ma halinde yükseldiği görebiliriz (Karatasli, Kumral 
ve Silver 2018). Bu grafiklere yansıyan rakamların 
buzdağının sadece görünen kısmı olduğunun altını 
çizmek gerekir. 

Şahan Savaş Karataşlı



22

Şekil 5. Dünya’da İşsizlik Hareketleri, 1851-2016 

Kaynak: Karatasli, Kumral ve Silver (2018)

Bu iki toplumsal patlama dalgası kapitalizmin 
meşruiyetinin sorgulandığı ve işçi sınıfının geniş bir 
kesiminin merkez partilere ve kendilerini halihazırda 
yöneten siyasetçilere güven duymamaya başladığı, do-
layısıyla yüzünü hem sola ve sosyalistlere hem de aşırı 
sağa ve faşist gruplara da dönmeye başladığı, otoriter 
popülist hareketlerin de yükseldiği tarihsel dönemleri 
başlatmıştır. Dolayısıyla bu dönemler kapitalizmin de 
radikal değişikliklere uğradığı dönemlerdir. 

Şekil 5’teki istatistiklerin gösterdiği işçi hareket-
leri dinamiği, Şekil 1-3’te gördüğümüz ve Şekil 4’te 
özetlediğimiz tarihsel dinamiklerle taban tabana zıt-
tır. Grevlerin azaldığı dönemlerde söz konusu top-
lumsal patlamalar yaşanmaktadır. 1974’ten bugüne 
kadar uzanan süre ve özellikle 2007-8’den bu yana ya-
şadığımız dönem, bunun özgün örnekleridir. Bu tezat 
sadece işsizlerin toplumsal hareketleri için değil aynı 
zamanda çalışsa da hayatlarını idame edemeyen kit-
lelerin toplumsal hareketleri için de geçerlidir. 1977 
yılında Mısır’daki ekmek ayaklanmaları, 1989’da Ar-
jantin’deki gıda ayaklanmaları ve 2007-8 kriziyle eş 
güdümlü olarak Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinden 
Burkina Faso’ya, Mısır’dan Haiti’ye, Bangladeş’ten Ye-
men’e uzanan artan gıda fiyatlarına yönelik isyanlar 
aslında çalışmaları karşılığında aldıkları ücretle bile 
hayatta kalabilme umudu kalmayan proleterleşmiş 
kesimlerin hayatta kalma mücadelesidir. Yukarıda 
anlattığımız gibi tüm mücadeleler işçi sınıfının ken-
disini yeniden üretebilme mücadelesinin bir parçası 
olarak ele alınmalıdır. 

Eğer bugün sosyal bilimcilerin bir kısmı bu is-
yanları işçi hareketlerinin parçası olarak görme nok-
tasında çekinik davranıyorlarsa, bunun temel sebebi 
bu isyanların fabrikalarda ya da işyerlerinde gerçek-
leşmemesi ve bu isyanların karşılarına fabrikatörleri, 
işverenleri değil devleti ya da sivil toplumun farklı 
unsurlarını almalarıdır. İşsizler ordusu grev yapamaz 
ve protestolarını sermayeye yönlendiremez. Bazen 
bu isyanlar kendisini süpermarketlerin talanı, dük-
kanların camlarının kırılması, özel mülkiyete zarar 
verilmesi olarak gösterebildiği gibi siyasi bir içeriğe 
de sahip olabilir. Örneğin Şili’de 2019’un Ekim ayında 
başlayan ve şu anda hala devam etmekte olan isyanlar 
zinciri metro biletlerinin fiyatının yükselmesi nede-
niyle tetiklenmiş olsa da kısa sürede sivil itaatsizlik 
eylemlerini de içeren yöntemler kullanarak yeni bir 
anayasa talep eden siyasi bir harekete dönüşmüştür.  
Bu harekete omuz verenler işçi sınıfının organik par-
çalarıdır. 

 Dahası, artık nüfuslar toplumlardaki ırk, renk, 
etnisite, millet ve din benzeri ayrımlarla örtüşmeye 
başladığı durumlarda bu isyanlar bir azınlık hareketi 
rengine de bürünmeye başladığından, bu hareketlerin 
proleter karakterini tahlil etmek ilk bakışta kolay ol-
mayabilir. 2005’te Paris banliyölerinde patlayan isyan-
larda, 2011 Londra ayaklanmasında, 2014’den bugü-
ne ABD’de yükselen siyahların haklar ve özgürlükler 
mücadelesinde öne çıkan kitlelerin önemli bir kesimi 
artık nüfusların -dolayısıyla işçi sınıfının- organik bir 
parçasıdır. 

Bir örnek olarak 2014 sonrasında giderek büyü-
yen Black Lives Matter hareketini 2020 yılında tekrar 
alevleyerek ABD’nin dört bir yanını saran bir isyan 
dalgasının oluşmasını sağlayan George Floyd’un hi-
kayesini düşünelim. Floyd hayatını devam ettirebil-
mek için iş bulduğu barlarda, klüplerde, restoranlarda 
yarı-zamanlı bir şekilde çalışan ve olay çıkanları dı-
şarı atmakla görevli bir Afrikan-Amerikalı. Covid-19 
pandemisi nedeniyle zar zor hayatını idame ettirme-
ye yarayan işini de kaybedince Minneapolis’e yeni 
bir başlangıç yapmak için taşınmış. 25 Mayıs günü 
burada bir dükkandan sigara alırken, dükkan sahibi 
Floyd’un verdiği 20 dolarlık banknotun sahte oldu-
ğundan şüphelenmiş ve polisi aramış. Polis gelir gel-
mez, Floyd’u yere yatırmış, dizleriyle boğazına baskı 
yapmış ve Floyd’un ‘nefes alamıyorum’ çığlığına ya-
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nıt vermeyerek ölümüne neden olmuş. Bu örneği 12 
Haziran günü benzer bir şekilde öldürülen Rayshard 
Brooks’la birlikte ele alalım. Brooks da Floyd gibi iş-
siz, iş arayıp duran ama bulamayan, iş bulmak için 
oradan oraya dolanan bir Afrikan-Amerikalı. Brooks 
ölümünden kısa bir süre önce yaptığı bir röportajda 
suçsuz yere bir yıl boyunca kredi kartı dolandırıcılığı 
nedeniyle hapse girdiğini ve hapisten çıktıktan sonra 
hiçbir iş bulamadığını; ancak ödemesi gereken bir dağ 
dolusu borcun olduğunu söylemiş. Öldürülmesinin 
nedeni de bir fast-food zincirinin yanında, arabasında 
alkollü bir şekilde uyuyakalması. Fast-food zincirin-
den çıkan birkaç Amerikalının ‘şüpheli bir şahıs var’ 
diye araması sonrasında mekana gelen polis ‘uyarıla-
rımıza yanıt vermedi’ diyerek tehlikeli bulup Brooks’a 
ateş edip onu öldürüyor. Bu örneklerin sayısını çok 
rahat bir şekilde artırabiliriz ancak buna gerek yok. 
Bizim açımızdan önemli olan burada karşımıza çı-
kan ırkçılık ve polis şiddeti gibi siyasi temaların artık 
nüfusların kontrol edilmesiyle yakından bağlantılı ol-
duğu. Zira Floyd da Brooks da durgun artık nüfus-
ların günümüz Amerikasında aldığı formların farklı 
örnekleri. Black Lives Matter hareketine neden olan 
ölümlere yakından bakınca ABD’de ırkla durgun arık 
nüfusların ne kadar iç içe geçmiş olduğunu rahatça 
görebiliriz. Bugün devlet güçlerinin durgun artık nü-
fuslarla olan mücadele yöntemi,‘başıboş dolanan bu 
evsiz ve işsiz kesimleri’ polisler ve özel güvenlik güçle-
ri aracılığı ile plazalardan, parklardan, şehir meydan-
larından kısacası ‘nezih vatandaşların gözü önünden’ 
uzaklaştırmak olduğu için bu kesimler sık sık polis 
şiddetinin muhatabı oluyor. Dahası durgun artık nü-
fuslar pek çok coğrafyada ırk, renk, etnisite, milliyet 
gibi temalarla kesiştiği için, bu kesimlerin ‘mağduri-
yetleri’ kendisini ekonomik değil, polis şiddetinin ve 
ırkçılığın bitmesi gibi siyasi taleplerle de ifade edebi-
liyor.  Günümüzde bu tür isyanlarda bir artış gözlem-
lemek mümkün.

Joshua Clover, 2016 yılında yazdığı İsyan-Grev-İs-
yan (Riot-Strike-Riot) kitabında Arrighi’nin (2000) 
sistemik birikim daireleriyle grevler ve toplumsal is-
yanlar arasındaki tezatlığı sentezleyerek, sistemik bi-
rikim dairelerinin materyal genişleme dönemlerinde 
grevleri, finansal genişleme dönemlerinin ardından 
ise toplumsal isyanları göreceğimizi iddia etmiştir. 
Clover’ın iddiasının önemli ayaklarından bir tane-

si özellikle 1968/73ten sonra başlayan kapitalizmin 
uzun krizinde karşımıza çıkan isyanlarda artık nü-
fusların oynadığı roldür. Clover (2016) küresel artık 
nüfusların kapitalist üretim sisteminden dışlananlar-
la, finansal sistem tarafından borçlu hale getirilenle-
rin bir bileşim kümesi olarak da görür. Finansallaşma 
dönemlerinde mantar gibi çoğalan tüketici kredileri, 
kredi kartları, mikro-krediler, öğrenci kredileri, öde-
me-günü kredileri vb. araçlar hem bu artık nüfusla-
rın toplumsal patlamalarını, isyanlarını kontrol altına 
alabilmek için proleterleşmiş kitlelere ayakta kala-
bilecekleri geçici bir meblağ sağlamakta, hem de bu 
kesimler üzerinden sermaye akışını derinleştirmekte, 
ve orta vadede karşımıza çıkan daha büyük borçlan-
ma ve mülksüzleştirme hareketlerini yaratmaktadır. 
Sonuçta, sermayenin bulduğu bu finansal çözüm de 
aslında eldeki sorunu çözmek yerine, daha sonraki bir 
tarihe ertelemekte ve daha büyük toplumsal patlama-
ların tohumlarını ekmektedir. 

Şekil 6’da Clover’in (2016) isyan-grev-isyan mo-
delini ve artık nüfusların toplumsal eylemlerinin 
tarihsel gelişimini kapitalizmin krizlerine göre na-
sıl evrildiğini özet bir şekilde görebiliriz. Bu modele 
göre Amerikan hegemonyasının materyal genişleme 
dönemi olan 1945-1968/73 arasında giderek yükselen 
işçi hareketleri 1980lerden sonra sıkça iddia edildiği 
gibi azalmamış, grevlerden toplumsal isyanlara dönü-
şerek şekil değiştirmiştir. Finansal genişleme 1980’den 
2000’lerin başına kadar artık nüfusları belli bir oranda 
kontrol edebilse de, 2008’den bu yana bu kapasitesini 
de yitirmiştir. Şekil 6’da önerilen model hem Şekil 4’te 
incelediğimiz modelden farklılaşarak onu tamamla-
ması nedeniyle, hem de daha önceden “sermayenin 
ve devletin çözümü-2” başlığı altında özetlediğimiz 
1945-1968/73 arasındaki ABD hegemonyasının ma-
teryal genişleme döneminin, bu dönemde ortaya çıkan 
Keynesçi sosyal-demokrat refah devleti modelinin ve 
buna bağlı olarak emeğe doğru olan kısmi bir yeniden 
dağıtımın toplumsal altyapısını anlatması açısından 
önemli. Zira Şekil 6’nın ışığında bu çözümün esasen 
kapitalizmin Birleşik Krallığın hegemonyasının krize 
girdiği bir önceki yüzyılın meşruiyet krizi döneminde 
ortaya çıkan toplumsal isyanları kontrol altına alma 
çabasının bir ayağı olduğunu da görebiliriz. 
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Şekil 6. Kapitalizmin Krizleri, Dünya Hegemonyası ve Gelişmiş Ülkelerde Artık Nüfusların Eylemleri

Kaynak: Kapitalist birikimin sinyal ve terminal krizleri, ve hegemonya dönüşümleri için bkz Arrighi (2000). Bu krizlerin sermayenin 
çözümlerine göre yeniden şekillendirilmesi için bkz Silver (2019). Clover’in İsyan-Grev-İsyan teorisi için bkz Clover (2016).
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Kapitalist Genişleme, 
Proleterleşme ve Saklı Artık 
Nüfusların Mücadeleleri
Makedonların da oynayan ayılara dair güzel bir sözü 
var: “bugün komşu evinde dans eden ayı, yakında si-
zin evde de oynar” derler. Kapitalizmin tarihsel evri-
miyle bir arada düşünüldüğünde bu söz bize kapitaliz-
min en önemli dinamiklerinden birisi olan durmadan 
genişleme, yeni alanlara nüfuz etme, yeni pazarlar 
yaratma ihtiyacına işaret eder. Marx ve Engels’in de-
yişiyle “ürünleri için durmadan genişleyen bir pazara 
gerek duyması burjuvaziyi yeryüzünün dört bir buca-
ğına salar. Her yerde yuvalanmak, her yere yerleşmek 
her yerle bağlantılar kurmak zorundadır burjuvazi” 
(Marx ve Engels 2008: 25). Dün komşu ülkeye nüfuz 
ettiyse, yarın öbür gün sizin ülkenize de uğrayacaktır. 
Dün komşunuzu proleterleştiyse, bugün sizi de prole-
terleştirebilir. Marx’ın sıkça kullandığı meşhur Latin 
vecizesiyle ifade etmek gerekirse: de te fabula narra-
tur, yani anlatılan sizin hikayenizdir.

Sermayenin ayakta kalabilmesi için henüz nüfuz 
etmediği bir dış alana ihtiyacı olduğunu en net şekil-
de ifade eden düşünür Rosa Luxemburg’tur. Luxem-
burg’a (2004) göre kapitalizm mütemadiyen ürettiği 
yetersiz-tüketim ve aşırı-üretim krizlerini çözebilmek 
için yayılacağı yeni alanlara ihtiyaç duyar. Bu gözlem 
Luxemburg’un kapitalizmin tarihsel dinamikleri-
ne dair ilginç ve radikal bir tespit yapmasını sağlar. 
Luxemburg’a göre kapitalizmi ayakta tutan şey henüz 
kapitalistleşmemiş coğrafyalar, yani kapitalizmin dış 
alanlarıdır (Luxemburg, 2004). Luxemburg gibi David 
Harvey (2015) de yapısal kriz dönemlerinin sermaye-
nin dış alanlara yayılma ihtiyacı duyduğu dönemler 
olduğunu savunur. Fakat Luxemburg’tan farklı olarak 
Harvey kapitalizmin yeni alanlara yayılma eğilimi-
ne neden olan dinamiğin sadece yetersiz-tüketim ve 
aşırı-üretim krizlerini çözecek yeni pazarlar yaratma 
ihtiyacı olmadığını, tersine, bu ihtiyacın kar oranla-
rı düşen sermaye gruplarının küresel ölçekte henüz 
tam olarak proleterleşmemiş kitlelerin topraklarına, 
mallarına, mülklerine, evlerine, emekli maaşlarına 
vb. birikimlerine ‘el koyarak birikim’ elde etme (accu-
mulation by disposession) sürecinin doğal bir sonucu 
olduğunu vurgular. 

Bu perspektiften baktığımızda Şekil 4 ve 6’da 
“Kriz 3” ve “Çözüm 3” olarak adlandırdığımız 1973/80 
sinyal krizinin ve buna bir çözüm olarak sunulan fi-
nansal neoliberalizmin yükselişinin sadece sermaye-
nin çözülen SSCB ve Doğu Bloğu, ya da yükselen Çin 
gibi yeni coğrafi alanlara yayılmasını sağlamadığı, 
aynı zamanda 1945-1968/73 döneminde işçi sınıfının 
kazandığı haklara ve birtakım ayrıcalıklara ‘el koya-
rak’ yeni bir proleterleşme sürecini de yarattığını gö-
rebiliriz. Luxemburg’un (2004) ve Harvey’in (2015) 
yaklaşımından bakınca ABD’nin 2001’den itibaren 
Afganistan ve Irak başta olmak üzere yürüttüğü yeni 
emperyalist savaşların ve operasyonların da -ve İran, 
Kuzey Kore gibi ülkelerle olan gerilimin de- aslında 
ABD merkezli kapitalist dünya ekonomisinin derin-
leşen terminal krizine (“Kriz 4”) çözüm olarak savaş-
lar aracılığı ile yeni pazarlar ve yeni birikim alanları 
yaratma ihtiyacıyla ilgili olduğu savunulabilir. Zira 
dünya-tarihsel bir perspektiften bakıldığında savaşlar 
proleterleşmenin en büyük sebebidir. 

Bu süreçler sonunda oluşan yeni işçi sınıfların 
bir kısmı faal işçiler olarak kapitalist sömürünün yeni 
özneleri olabileceği gibi, başka bir kısmı da sermaye-
nin soğuramadığı kesimleri oluşturup küresel durgun 
artık nüfusların bir parçası olacaktır. 21. yüzyılda her 
iki dinamiğin örneklerini bulabilsek de, dünyaya bir 
bütün olarak baktığımızda kapitalizmin -özellikle de 
içinden geçtiğimiz finansallaşma dönemi gibi dönem-
lerde- sömürebileceğinden çok daha fazla bir prole-
terleşme yarattığını, artık nüfusların oranının giderek 
arttığını gözlemleyebiliriz (bkz Karataşlı vd., 2015). 

Eğer bu gözlemler doğruysa, yani kapitalizmin 
sınırız birikim ihtiyacı durmadan yeni işçi sınıfları 
yaratıyorsa, demek ki kapitalizmin gelişebilmesi için 
mütemadiyen henüz proleterleşmemiş rezervlere de 
ihtiyacı vardır. İşte Marx’ın “saklı artık nüfus” dedi-
ği kesimler bu rezervlerdir. Saklı artık nüfusları iki 
farklı şekilde yorumlayabiliriz. Birincisi saklı artık 
nüfusların coğrafi yorumudur. Yani kapitalizm yeni 
coğrafyalara yayılarak bu coğrafyalardaki henüz pro-
leterleşmemiş halkları mülksüzleştirerek, köylüleri 
topraksızlaştırarak proleterleştirmekte ve bu şekilde 
yeni işçi sınıfları yaratmaktadır. İkinci olarak, saklı 
artık nüfusları daha demografik/sosyolojik bir şekilde 
de yorumlayabiliriz. Kapitalizm herhangi bir coğraf-
yada gelişirken de toplumun farklı kesimlerini eş za-
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manlı bir şekilde değil farklı zaman dilimlerinde pro-
leterleştirmektedir. Marx’ın 19. yüzyılda İngiltere’de 
gözlemlediği gibi, sermaye yetişkin erkek nüfusun 
proleterleşmesinde bir doyuma ulaşmaya başlayınca 
kadınları ve çocukları da sömürü düzenine dahil et-
meye başlamıştır. Başka bir örnek vermek gerekirse, 
özellikle 1980’lerden bu yana bugün emeklilik yaşı-
nın giderek azalmak yerine artması dinamiği, yaşlı 
nüfusun da proleterleşme sürecine çekilmesinin bir 
sonucudur. Kısacası daha önce ‘kadınlar’, ‘çocuklar’ 
ve ‘yaşlılar’ saklı artık nüfuslarken, zaman içerisinde 
kapitalizm bu demografik/sosyolojik grupları da ak-
tif sömürü alanına çekerek onları proleterleştirmiştir. 
Bu tespiti farklı coğrafyadaki toplumsal tarihsel dina-
miklere bağlı olarak farklı zamanlarda proleterleştiril-
miş ırklar, etnik gruplar ve milletler için de yapmak 
mümkün.

Saklı Artık Nüfuslar ve İşçi 
Hareketlerinin Farklı Rotaları
Yukarıda ifade ettiğimiz saklı artık nüfusların farklı 
zamanlarda proleterleşmesi dinamiği işçi hareketleri-
ni üç farklı yoldan etkiler. Birinci yol şudur: Sermaye 
yeni coğrafyalara ya da yeni alanlara gittiğinde, ora-
daki saklı artık nüfusları soğurup faal işçi sınıfına çe-
virebilirse zamanla bu yeni coğrafyalarda oluşan yeni 
işçiler kapitalist sömürüye karşı mücadele eden -yani 
daha iyi ücretler, daha kısa çalışma saatleri, daha iyi 
çalışma koşulları vb. talep eden- yeni işçi hareketleri 
oluşacaktır. 1870’ten bugüne kapitalist dünya-ekono-
misindeki işçi hareketlerinin evrimini inceleyen Be-
verly Silver’in (2019) temel tezi budur: Dünyada ser-
maye nereye giderse, işçi hareketleri de oraya gider. 
Özünü Marx’ta da bulabileceğimiz bu tez bize kapi-
talizmin tarihsel dinamiklerine teorik bir tespit yap-
makla kalmaz, küreselleşen kapitalist dünya-sistemi 
içerisinde işçi hareketlerinin evrimini incelerken ne-
den tek tek ülkelere bakıp yorum yapamayacağımıza 
dair de önemli bir ders verir. Örneğin Şekil 1-3’e yan-
sıyan Birleşik Krallık, ABD ve Kanada gibi ülkelerde 
1973 sonrasında grev sayılarının azalmasının bir baş-
ka boyutu da daha önceden bu ülkelerde üretim ya-
pan sermaye gruplarının artık üretim için başka coğ-
rafyalara gitmesidir. Dolayısıyla sermayeyle beraber 
işçi hareketlerinin coğrafyası da değişmektedir. 

Silver (2019) Emeğin Gücü adlı eserinde dünya-
daki işçi hareketlerinin coğrafyalarının 1870’ten bu-
güne nasıl da değiştiğini New York Times ve Times 
(Londra) gazetelerinin endekslerinden derlenmiş 
olan Dünya Emek Grubu veri-tabanını kullanarak 
göstermişti. Arrighi Küresel Çalışmalar Merkezi’nde 
Küresel Toplumsal Hareketler Çalışma Grubu olarak 
New York Times ve The Guardian gazetelerinden der-
lediğimiz çalışmada da benzer bir sonuç bulduk (bkz 
Karatasli 2018). Tablo 1’de Silver’in (2019) otomobil 
sektöründeki grevlerin değişen coğrafyasına dair yap-
tığı analizi nasıl güncellediğimizi görebilirsiniz. Bu 
tablodaki “x” işaretleri, o tarihte dünya otomobil sek-
töründeki grevlerin merkezi konumuna gelmiş coğ-
rafyaları göstermektedir.

Tablo 1. Dünya’da Otomobil Fabrikalarındaki Büyük 
Grevlerin Yıllara Göre Değişen Coğrafyaları

Kaynak: Karatasli, Kumral ve Silver (2018)

Tablo 1’den görebileceğimiz üzere, 20. Yüzyılın 
başlarından 1950/60’lara kadar olan sürede ABD, 
Fransa, İtalya, İngiltere, ve Kanada gibi ülkeler oto-
mobil sektöründeki grevlerin merkezi durumunday-
ken 1960 ve 1970’lerde Japonya, İspanya ve Arjantin, 
1980-2000 döneminde Brezilya, Güney Afrika, Güney 
Kore, Rusya ve Meksika ve 2010’dan bu yana da Hin-
distan ve Çin söz konusu işçi hareketlerinin merkezi 
durumuna yükseliyorlar. Benzer dönüşümleri pek çok 
sektörde görmek mümkün. Bu bize 1973/80’den bu 
yana karşı karşıya olduğumuz dinamiğin işçi sınıfının 
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grev vb. eylemlerinin bitmesi anlamına gelmediğini, 
tersine sermayenin küresel hareketine bağlı olarak, 
bu eylemlerin coğrafyalarının değişmesi anlamına 
geldiğini de ifade etmektedir. Zira sermaye Batı’da 
ve Kuzey’deki gelişmiş kapitalist ülkelerden Doğu’da 
ve Güney’deki gelişmekte olan yeni pazarlara açıldık-
ça, oradaki “saklı artık nüfuslar” proleterleşmekte ve 
zamanla sermayenin sömürüsü altına daha iyi ücret, 
daha kısa çalışma saatleri, daha iyi çalışma koşulları 
için mücadelelerini hızlandırmaktadır. 

Saklı artık nüfusların işçi hareketi yaratmasının 
ikinci yolu, proleterleşen saklı artık nüfusların serma-
ye tarafından doğrudan sömürülen faal işçilere dö-
nüşmek yerine yukarıda incelediğimiz durgun artık 
nüfuslara dönüşmesi ve bu durgun artık nüfusların 
içinde bulundukları sistemin meşruiyetine farklı is-
yan şekilleriyle baş kaldırmaları dinamiğidir. Pek çok 
yönüyle Levien’in (2018) ‘kalkınmasız mülksüzleşme’ 
adını verdiği süreçle de ilişkilendirilebilecek bu dina-
mik özellikle mülksüzleşmenin ve proleterleşmenin 
fazla ve ama sermaye akışının düşük olduğu, ya da ser-
mayenin niteliğinin mülksüzleşenleri soğurmaya uy-
gun olmadığı coğrafyaların karakteristik bir özelliği-
dir (bkz Karatasli vd., 2015; Silver ve Karatasli, 2015). 

Örneğin 17 Aralık 2010 günü kendisini yakarak 
intihar eden ve bu olayın da etkisiyle 2011’de Tunus 
başta olmak üzere Kuzey Afrika ve Ortadoğu’nun 
dört bir yanını saran, sonrasında “Arap Baharı” adı 
verilen ayaklanmalar dalgasını başlatan Muhammed 
Buazizi’yi düşünelim. Yapılan çalışmalar gösteriyor 
ki Muhammed Buazizi seyyar satıcı olarak çalışma-
ya başlamadan önce amcasıyla beraber babasından 
kalan 3 hektarlık arsayı sürerek hayatta kalmaya ça-
lışıyormuş. Amcası zaten ailesini geçindirmeye yet-
meyen bu küçük tarlayı biraz daha verimleştirmek 
için yapmayı düşündüğü sulama sistemi için banka-
dan borç para alıp bu borcu ödeyemeyince, banka 
Muhammed ve ailesinin küçük toprağını da elinden 
almış (Bayat, 2017). Bu topraksızlaşma/mülksüzleş-
me süreci aslında saklı artık nüfusların finansallaşma 
aracılığı ile proleterleşmesinin tipik bir örneği olarak 
ele alınabilir. Burada ilginç olan nokta, işsizliğin ve 
özellikle genç işsizliğin son derece yüksek olduğu ve 
sermayenin bu işsizleri soğuracak/sömürecek kadar 
güçlü olmadığı Tunus gibi ülkelerde, saklı artık nü-
fusların topraklarını kaybedip proleterleşince şehirle-

re gidip fabrikalarda çalışan faal işçi sınıfının parçası 
olmak yerine ortada yeterince iş olmadığı için direk 
olarak durgun artık nüfus saflarına katılıyor olması. 
Muhammed Buazizi de bu şekilde hayatta kalabilmek 
için seyyar satıcılık yapmaya başlamış bir kişi. Yıllar-
dır polisler tarafından kâh rüşvet için kâh seyyar sa-
tıcılık belgesi olmadığı için taciz edilen ve sık sık el 
arabasına/tezgahına el konulan Buazizi, zaten borçta 
olduğu bir dönemde, böyle bir tacize bir kez daha uğ-
rayıp tezgahını kaybedince, içinde bulunduğu duru-
ma ve bu durumu yaratan sisteme isyan edip kendi-
sini yakıyor. Bu isyana verilen tepkiler de Buazizi’nin 
içinde bulunduğu konumun münferit bir örnek olma-
dığını bize gösteriyor. Buazizi’ye benzeyen ekonomik 
koşullar içerisinde mücadele edenleri hesaba katınca 
Arap Baharı adı verilen ayaklanmalar sürecinde işçi 
sınıfının oynadığı önemli rolü görmek daha kolay 
olacaktır. 

Proleterleşme Karşıtı Direnişlerin 
Yükselişi
Yukarıda saklı artık nüfusların iki dolaylı yoldan iş-
çilerin sınıf mücadelesi saflarına katılımını inceledik. 
Bu iki süreç de saklı artık nüfusların proleterleşmesi 
aracılığı ile gerçekleşti. Yani bu örneklerin her biri-
ne ezilen sınıfların bir kısmı toprağını, evini, malını, 
mülkünü varsa yatırımlarını kaybederek emek-gü-
cünden başka satacak hiçbir şeyi kalmayan grupla-
ra dönüştü. Dünya-tarihsel bir perspektiften bu sü-
reci daha somut bir şekilde incelediğimizde ise bu 
proleterleşme sürecinin çok da sorunsuz bir şekilde 
gerçekleşmediğini, tersine, proleterleşme sürecinin 
kendisinin de bir mücadele alanı olduğunu görürüz. 
İnsanlar sermaye ve devletin topraksızlaştırma, mülk-
süzleştirme ve proleterleştirme baskısına her zaman 
pasif bir şekilde boyun eğmez ve bu proleterleşme 
sürecine de karşı çıkarak pek çok şekilde mücadele 
edebilirler. Toprağını vermez, vermemek için direnir, 
hatta şu anda Güney Afrika’daki işçilerin yaptığı gibi, 
hayatta kalabilmek için yeni toprak parçalarını işgal 
edebilirler (Jacobs, 2018). Tam da işçi hareketlerinin 
krize girdiğinin iddia edildiği 1970lerden bu yana söz 
konusu toprak işgalleri ve direnişler, Zimbabve’den, 
Brezilya’ya, Güney Afrika’dan Hindistan’a, Meksi-
ka’dan Malavi’ye, Kolombiya’dan Filipinlere, özellikle 
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Güney ülkelerinde giderek artan bir toplumsal olgu-
dur (bkz. Moyo ve Yeros, 2005). 

Bu tür toplumsal hareketleri incelerken karşımıza 
çıkacak olan zor soru şudur: Bu ve benzeri mücadele-
ler de işçi hareketlerinin bir parçası olarak görülebilir 
mi? Ben bu soruya evet yanıtı verilmesi gerektiğini sa-
vunuyorum. Dünya-tarihsel bir perspektiften bakınca 
saklı artık nüfusların işçi hareketlerine dönüşmesinin 
üçüncü bir yolunun da karşılaştıkları proleterleşme 
sürecine direnmeleri olduğu görülür. Bu yanıt ilk ba-
kışta şaşırtıcı hatta zorlama görülebilir. Zira eğer id-
dia edildiği gibi ‘saklı artık nüfuslar’ kapitalizmin dış 
alanlarında yer alan henüz proleterleşmemiş unsur-
larsa, onların mücadeleleri nasıl işçi sınıfının müca-
delesi kapsamında değerlendirebilir? İşçi hareketin-
den bahsedebilmek için öncelikle Marx’ın İngiltere’de 
kapitalizmin oluşumunu incelerken anlattığı gibi -ve 
Robert Brenner (1976) ve Ellen Meiksins Woods’un 
(2002) kapitalizmin evrimine genelleştirdiği gibi- tü-
müyle proleterleşmiş bir ‘işçi’nin oluşmuş olması ge-
rekmez mi? 

Bu soruya ‘hayır’ yanıtı verilmesi gerektiğini dü-
şünüyorum. Burada dikkat etmemiz gereken üç me-
sele var. Birincisi, günümüzde artık Luxemburg’un 
anladığı şekliyle kapitalizmin bir dış alanından bah-
setmek pek mümkün değildir. Kapitalizm dünyanın 
dört bir yanına yayılmış, nüfuz etmediği bir alan bı-
rakmamıştır. Burada ilginç olan, günümüzde kapi-
talizmin yayılmadığı hiçbir karış kalmamış olsa da, 
özellikle Asya, Afrika, Orta Doğu ve Güney Amerika 
gibi coğrafyaları barından Küresel Güney ekonomi-
lerinin Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’nın içinden 
geçtiği kapitalist dönüşüm sürecinin aynısını yaşama-
mış olmasıdır. Andre Gunder Frank’in (1966) güçlü 
bir şekilde altını çizdiği gibi 20. yüzyılın ‘az gelişmiş’ 
coğrafyalarında gördüğümüz ve sıklıkla ‘feodal’, ‘ya-
rı-feodal’ diye de ifade edilen ‘endüstrileşmemiş’, ‘mo-
dernleşmemiş’ ekonomiler aslında kapitalizm öncesi 
toplumsal formasyonlar değil, kapitalizmin bir so-
nucudur. Kısacası burada kapitalizmin henüz nüfuz 
etmediği alanlar gibi görülen alanlar aslında kapita-
lizmin çoktan nüfuz ettiği ve farklı bir şekilde dönüş-
türdüğü toplumlardır. Dünya-sistemleri teorisyenle-
rinin kapitalist dünya sisteminin ‘merkez’, ‘yarı-çevre’ 
ve ‘çevre’ ekonomiler olarak birbirinden farklı ekono-
mik kuşaklara ayırmasının temelinde de aynı kaygı 

yatar. ‘Çevre’ ekonomiler kapitalizmin dış alanı değil, 
iç alanıdır (Wallerstein 1983; Arrighi 2000). 

İşte bu yüzden kapitalizmin nüfuz edip dönüş-
türdüğü bu gibi ‘çevre’ ekonomilerde sermaye-emek 
arasındaki çelişki -ve bunun sonucu olarak ortaya 
çıkan emek hareketleri- kendisini kapitalistler ve tü-
müyle proleterleşmiş kitleler arasında fabrikada geçen 
bir mücadele olarak göstermez. Bu çelişki kendisini 
farklı toplumsal formların (örneğin serfliğin, köleli-
ğin, köylülüğün) kapitalist sermaye tarafından biçim-
sel olarak bağımlı hale getirilmesi (formal subsump-
tion) şeklinde de ifade edebilir. Kapitalizmin nüfuz 
ettiği ekonomiler içindeki ‘köylü’ler feodalizm altında 
‘köylü’ler değildir. Kapitalizmin nüfuz ettiği ekono-
milerdeki ‘köleler’ de köleliğin üretim modu altında 
çalışan ‘köleler’ değillerdir. Bunlar sermayenin sınır-
sız birikim sürecine tabi olan, sermayeye ‘artık-değer’ 
üreten toplumsal gruplardır. Bunun en güzel örneğini 
Marx Kapital’de mutlak artık değer üretimini anlatır-
ken vermiştir. 

[Ü]retimleri henüz köle emeği, angarya vb. geri bi-
çimler altında gerçekleşen halklar, kapitalist üretim 
tarzının egemenliği altında bulunan ve ürünlerinin 
yabancı ülkelere satışını en başta gelen çıkarları haline 
getiren dünya piyasasının anaforuna kapılır kapılmaz, 
köleliğin, serfliğin vb. barbarca dehşetine, fazla çalış-
manın uygar dehşeti aşılanır (Marx 2010: 223).

Marx bu gözlemin ardından daha sonra Ameri-
kan Birliği’nin güney eyaletlerindeki zencilerin kö-
lelik kurumu üzerinden gerçekleştirdiği artık-değer 
üretiminin bu coğrafya kapitalist dünya pazarlarının 
bir parçası olunca nasıl değiştiğine dikkat çeker (Marx 
2010: 223). Ardından da kapitalizm altında mutlak 
artık-değer üretimini örneklendirmek için uzun uza-
dıya Eflak’ta, Tuna prensiklerindeki serflerin angarya 
çalışmasının bu üretim şekli kapitalizme entegre ol-
duktan sonra nasıl dönüştüğünü inceler (Marx 2010: 
223-235). Bu örneklerdeki köleler ve serfler kapita-
lizme biçimsel bir şekilde bağlıdırlar ve kapitalizmin 
sınırsız birikim ihtiyacını karşılamak için çalışmak-
tadırlar. Kısacası kapitalizmin dış alanında değil, iç 
alanında yer almaktadırlar. Ancak sermayeye gerçek 
değil biçimsel bir şekilde bağımlıdırlar. 

İkincisi, dünya-tarihsel bir perspektiften baktığı-
mız zaman pek çok yerde, özellikle Asya, Afrika, Orta 
Doğu ve Güney Amerika gibi coğrafyaları barından 
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Küresel Güney ekonomilerde, tüm-proleterleşme-
nin değil yarı-proleterleşmenin bir norm olduğunu 
görürüz (Arrighi, 1970; Akram-Lodhi ve Kay 2010; 
Burawoy, 1976; Wolpe, 1972; Zhan ve Scully 2018). 
Yani kırsal kesimde (ve hatta şehir merkezlerinde) 
ücretli-işçi olarak çalışan ve yaşamlarını idame eden 
kesimlerin az da olsa hala bir toprağı vardır. Lenin’in 
(1964) deyimiyle bu kişiler ne tam olarak köylüdür-
ler ne tam olarak proleter. Immanuel Wallerstein bu 
tezi daha da genelleştirerek tarihsel kapitalizmin me-
kan-zamanı içerisinde ücretli işçilerin proleter değil 
yarı-proleter bir şekilde konumlanmasının istatistik-
sel bir norm olduğunu iddia etmiştir (Wallerstein, 
1983: 27). Eğer bu gözlemler doğruysa, yani ücretli-iş-
çilerin çoğu gerçekten yarı-proleter bir konumdaysa, 
bu kesimlerin proleterleşme sürecine karşı direniş-
lerini işçi sınıfı mücadeleleri kümesinden çıkarmak 
işçi sınıfı mücadelelerinin çapını oldukça daraltmak 
anlamına gelecektir. 

Üçüncü ve son olarak, artık klasikleşmiş bir ça-
lışma olarak kabul edilen E. P. Thompson’ın (2004) 
İngiliz İşçi Sınıfı’nın Oluşumu incelemesinde dikkatli 
bir şekilde gösterdiği gibi sermayeye, proleterleşmeye 
veya proleter duruma karşı verilen ‘sınıf mücadelesi’ 
önceden objektif ve tartışmasız bir şekilde oluşmuş 
‘işçi’lerin yaptığı eylemler olmaktan ziyade zaten 
farklı toplumsal grupları bizzat işçi yapan ve bu grup-
ların işçileştiğini gösteren süreçlerdir. Bugün önde ge-
len emek mücadelesi tarihçileri ve emek sosyologları 
mücadeleyi esas alan bu ilişkili analiz şeklinin farklı 
zaman ve mekanlarda farklı görünümler alan işçi ha-
reketlerinin dinamiklerini anlamakta daha faydalı ol-
duğunu düşünmektedirler. Örneğin Ira Katznelson ve 
Aristide Zolberg (1986) İşçi-Snıfı Oluşumu’nda sınıf 
mücadelesinin işçi sınıfının oluşumunun bir momen-
ti olduğunu ifade ederler. Silver (2019) da tümüyle 
proleterleşmemiş kesimlerin proleterleşmeye karşı 
olan direnişlerinin işçi hareketlerinin parçası olarak 
değerlendirilmesi konusunda ısrarcıdır. 

Bu teorik müdahalenin önemi, yukarıda bahset-
tiğimiz, dünya tarihindeki ücretli işçilerin önemli bir 
kısmının farklı sınıfsal pozisyonların kesişim kümesi 
olan gri alanlarda konumlandığını düşününce ortaya 
çıkar. Keyfi bir şekilde yarı-proleter kesimlerin dire-
nişlerine kâh ‘köylü isyanı’ kâh ‘işçi hareketi’ diye ka-
tegorize etmek yerine, söz konusu toplumsal hareke-

tin hangi sürece, hangi dinamiğe karşı verildiğini esas 
alan bir yöntem izlemek daha doğru olacaktır. Eğer 
yarı-proleterlerin mücadeleleri sermayenin ‘proleter-
leştirme’ baskısına karşı bir direnişi ifade ediyorsa, bu 
hareketlerin sermaye-emek mücadelesinin bir parça-
sı olduğunu iddia edebiliriz. Buradan hareketle ‘saklı 
artık nüfusların’ proleterleşme sürecine karşı direniş-
lerinin ‘işçi hareketlerinin’ farklı bir parçası olduğunu 
ve Moyo ve Yeros’un (2005) iddia ettiği gibi 1970’ler-
den bu yana giderek artan ‘saklı artık nüfusların’ pro-
leterleme karşıtı direnişlerinin işçi sınıfı hareketleri-
nin özellikle Güney ekonomilerde aldığı baskın şekli 
olduğunu söyleyebiliriz. 

İngiliz Yüzyılı, Amerikan Yüzyılı 
ve Uzun 21. Yüzyıl: 
İşçi Aristokrasilerinin Oluşumu 
ve Çözülüşü
İşçi sınıfı ile farklı bir toplumsal formasyon arasın-
daki gri alanda konumlanan kitlelerin proleterleşme 
sürecine karşı verdiği mücadelenin bir başka şekline 
de bugün başta Batı Avrupa ve Kuzey Amerika olmak 
üzere ‘gelişmiş’ ülkeleri barındıran merkez ekonomi-
lerde görebiliriz. Burada görmekte olduğumuz dina-
mik en kaba tabiriyle 1870’ten 1929/45 yılları arasın-
da oluşan ve 1929/45 ile 1973/80 arasında altın çağını 
yaşayan ABD hegemonyası süresinde iyice palazlanan 
işçi aristokrasilerinin -ve Hobsbawm’ın (1980: 6) tabi-
riyle işçi aristokrasilerinin özgün bir şekli olarak tarif 
edilebilecek olan beyaz yakalı çalışanların kendisini 
‘orta sınıf ’ diye tanımlayan bir kesiminin- ABD hege-
monyasının krize girdiği 1973/80’den itibaren giderek 
çözülmeye başlamasıdır. Harry Braverman’ın tabiriyle 
işçi sınıfının en ayrıcalıklı en üst tabakaları ile burju-
vazinin en ayrıcalıksız en alt tabakaları arasında çe-
lişkili bir sınıfsal pozisyonda (Wright, 1982: 112-129) 
konumlanmış olan toplumsal formasyonların (bkz. 
Giddens ve Held, 1982: 96) proleterleşme baskısı al-
tında çözülmesi özellikle 2008/9 krizi sonrasında gi-
derek ivme kazanmıştır. 

Bu kesimlerin 2008/9 krizi sonrasında giderek 
artan toplumsal protestoları 2011’de başlayan ve hala 
devam eden ayaklanmalar sürecinde toplumbilimci-
lerin gözlerini ‘orta sınıflara’ dönmelerine ya da ücret-
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li burjuvazi (Zizek, 2012: 11) ve prekarya (Standing, 
2011) gibi yeni terimler üretmelerine neden olmuştur. 
Slovoj Zizek’in ücretli burjuvazi dediği kesimler fabri-
kalarda, iş yerlerinde ve ofislerde sendikalı, güvenceli, 
ve tam zamanlı işlerde çalışan kesimlerdir. İlginç bir 
şekilde Guy Standing (2011) ise Zizek’in ücretli bur-
juvazi olarak tanımladığı kesimlerin dışında kalan 
kesimleri -yani sendikasız, güvencesiz, yarı zaman-
lı işlerde çalışan kesimleri- prekarya olarak tarif et-
mektedir. Bu makalede ‘orta sınıf ’ların ne olduğunu 
incelemek ya da ‘ücretli burjuvazi’ ve ‘prekarya’ gibi 
terimlerin eleştirel bir analizini yapmak gibi bir ama-
cım yok. Dikkat çekmeye çalıştığım mesele Zizek ve 
Standing gibi düşünürlerin öne sürdüğü bu ve benzeri 
terimlerin ortak noktasının işçi sınıfı dışında bir kav-
ramsallaşma üretme ihtiyacı olmasıdır. Halbuki söz 
konusu toplumsal formasyonlar dünya-tarihsel bir 
perspektiften bakıldığında işçi sınıfı hareketlerinin 20. 
yüzyılda uğradığı bir çatallanma ve bunun sonucunda 
oluşan hiyerarşik ve coğrafi bir ayrışma ile açıklanabi-
lir. Bu çatallanmayı şu şekilde izah edebiliriz: 

19. yüzyılda işçi hareketleri endüstriyel kapitaliz-
min merkezi durumunda olan Batı Avrupa’da yükse-
lirken iki farklı dinamiğe tabiydiler. Marx ve Engels’in 
(2008) Komünist Manifesto’da altını kalın bir şekilde 
çizdikleri bu dinamiklerin ilki, kapitalist üretimin iş-
çileri büyük fabrikalarda toplaması, işçiler arasındaki 
koordinasyonu, iş bölümünü ve işbirliğini artırması, 
ve bu sayede işçileri güçlendirmesidir. Bu güçlenme 
dinamiği işçi hareketlerine de önemli bir zemin yara-
tır. Marx ve Engels’in dediği gibi,

[S]anayinin gelişmesiyle birlikte proletarya yalnızca 
sayıca artmakla kalmaz daha büyük kitleler halinde 
bir araya gelir, güçlenir ve bu gücün daha fazla farkına 
varır. [...] İşçiler burjuvalara karşı koalisyonlar kurma-
ya başlarlar; ücretlerini savunmak için omuz omuza 
verirler. Hatta zaman zaman meydana gelen isyanlara 
önceden hazırlanabilmek için kalıcı birlikler kurarlar. 
Bu kavga yer yer ayaklanmalara dönüşür (Marx ve En-
gels 2008: 29).

Bu “güçlenme” dinamiğinin yanı sıra, Marx ve 
Engels, ilk bakışta bu dinamikle çelişir gibi görünen 
bir “sefilleşme” sürecinden daha bahsederler. Bu ikin-
ci dinamiğe göre diğer tüm ekonomik üretim sistem-
lerinin aksine, kapitalizm altında işçiler bulunduğu 
durumdan daha iyi bir konuma yükselemez, tersine 
zayıflar, bulunduğu durumun altına düşer, daha da 

dibe batarak sefalete sürüklenir. 

Serflik döneminde serf kendini komün üyesi durumu-
na yükseltmiş, küçük burjuva da feodal mutlakiyetin 
boyundurluğu altında bir burjuva durumuna yüksel-
meyi becermişti. Oysa modern işçi sanayinin ilerle-
mesiyle birlikte yükseleceği yerde her geçen gün kendi 
sınıfının koşullarının altına düşer. İşçi sefilleşir ve bu 
sefalet nüfustan da zenginlikten de daha hızlı gelişir 
(Marx ve Engels 2008: 32).

Marx ve Engels (2008) İngiliz işçi sınıfının burju-
vaziye karşı mücadelesinde bu iki zıt dinamiğin -yani 
bir tarafta güçlenmenin ve bir tarafta sefilleşmenin- eş 
zamanlı bir şekilde gerçekleştiğini ve bu ikili hareketin 
devrimin en önemli koşulu olduğu gözlemlemişlerdi. 
Aslında bu gözlem endüstriyel kapitalizmin yayılma-
ya başladığı, Fernand Braudel’in uzun on dokuzuncu 
yüzyıl adını verdiği zaman dilimini kapsayan Birleşik 
Krallık merkezli kapitalist dünya-ekonomisi söz ko-
nusu olduğunda yanlış değildi. 19. yüzyılda endüst-
riyel kapitalizmin yayıldığı her coğrafyada bu iki zıt 
eş zamanlı bir biçimde işçi sınıfını etkilemekte ve işçi 
hareketlerini canlandırmaktaydı. Özellikle Avrupa’yı 
kasıp kavuran 1848-9 ayaklanmalarına bakınca, bu iki 
dinamiği de açıkça tespit etmek mümkündür. 

Ancak 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başı 
arasındaki dönemde İngiliz hegemonyasının yerini 
Amerikan hegemonyasına bırakmasıyla beraber bu 
dinamikler ilginç bir şekilde değişti. Kapitalizmin 
eşitsiz gelişimine bağlı olarak ‘güçlenme’ ve ‘sefilleşme’ 
dinamikleri de bir çatallanmaya uğradı (bkz Arrighi, 
1990). İşçi sınıfının geniş kitleler halinde fabrikalar-
da toplanması ve giderek güçlenmesi dinamiği ABD 
ve İngiltere dahil olmak üzere Batı’daki gelişmiş ka-
pitalist ülkelerde ilerlemeye devam etti, ancak bu sü-
reç faal işçiler arasında sefilleşme yaratmadı. Tersine, 
burada işçiler önemli haklar ve ayrıcalıklar kazanarak 
aynı kapitalizm öncesi ezilen sınıfların bir kesiminin 
yaptığı gibi kendisini sınıfın genelinin üstünde daha 
ayrıcalıklı bir pozisyona çıkartmayı başardı. 1880 yı-
lında Engels’in (1997) ‘İngiltere’de İşçi Sınıfının Duru-
mu’ kitabının önsözünde gelişmiş kapitalist ülkelerde 
bir ‘işçi aristokrasinin’ oluşmaya başladığını gözlem-
lemişti. 20. yüzyılın başında Lenin de dikkati bu for-
masyona çekerek işçi aristokrasisinin giderek işçi 
sınıfı ile burjuvazi arasındaki bir alanda konumlandı-
ğına ve politik olarak devrimin değil burjuvazinin ve 
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emperyalizmin yanında yer almaya başladığının altını 
çiziyordu (Lenin 1979).

Bu sürede Marx ve Engels’in (2008) bahsettiği 
‘sefilleşme’ dinamiği ise daha çok Asya’daki çevre eko-
nomilerde proleterleşen ve yarı-proleterleşen kitleler 
ile giderek büyüyen durgun artık nüfuslar arasında 
egemen oldu. Ancak bu kesimler proleterleşmeleri-
ne rağmen büyük kitleler halinde geniş fabrikalarda 
toplanıp güçlenen faal işçilere dönüşmediler. Ölüm 
kalım mücadelesi veren ve proleterleşmeye karşı di-
renen durgun ve saklı artık nüfusları oluşturdular. Bu 
kesimler 20. yüzyılın ilk yarısında Asya’yı ve Güney 
ülkelerini kasıp kavuran devrimler sürecinin arkasın-
daki en önemli toplumsal grup oldu.

Söz konusu çatallaşma 20. yüzyılda daha da bü-
yüdü. ABD ve Batı Avrupa’da endüstrinin Taylor’un 
(2007) bilimsel yönetim esasları etrafında yeniden 
şekillenmesi ve Fordist üretim şeklinin genelleşmesi 
(Harvey, 1989), işçi sınıfını daha büyük kitleler ha-
linde daha büyük fabrikalarda toplamaya, onlar ara-
sındaki iş bölümünü ve koordinasyonu daha önce 
görülmemiş bir yoğunlukla artırmaya devam etti. Bu 
dönemde işçi hareketleri de gelişmiş ülkelerde gide-
rek yükselmeye devam etti (Silver, 2003). Ancak Marx 
ve Engels’in (2008) Manifesto’daki iddialarının aksi-
ne, gelişmiş kapitalist ülkelerde güçlenerek yükselen 
işçi hareketleri bu ülkelerde burjuvazinin mezar ka-
zıcılığını yapmadı. Aksine, 1917-1945 gibi komünist 
devrimlerin sefilleşme dinamiğinin baskın olduğu 
Asya’daki çevre ve yarı-çevre coğrafyaları kasıp ka-
vurduğu bir dönemde, gelişmiş kapitalist merkezler-
deki işçi sınıfı yüzünü devrime dönmedi. Hem kendi 
ülkelerinin emperyalist gelişimine destekledikleri ya 
da göz yumdukları gibi, bu ülkelerde kapitalizmin ge-
lişiminin de organik bir parçası oldular.

Batı’da oluşan işçi aristokrasilerini kapitalizmin 
mezar kazıcıları değil de kapitalist büyümenin bir 
parçası yapan üç önemli unsur 1917’deki Bolşevik ih-
tilali sonrasında ortaya çıkan komünizm tehdidi (Mc-
Michael, 2016), gelişmiş kapitalist ülkelerin 1929’da 
karşılaştıkları aşırı-üretim krizi (Harvey, 1989) ve 
iki dünya savaşı sonrasında zaten 1870’lerden beri 
bir krizde olan İngiliz hegemonyasının yerini alarak 
yükselmeye başlayan Amerikan hegemonyasıdır (Ar-
righi, 2000). 1929/45 döneminde patlak veren İngil-
tere merkezli kapitalist dünya ekonomisinin terminal 

krizinin ardından, sermaye grupları ve kapitalist hü-
kümetler, hem işçilerin yüzünü devrimci hareketlere 
dönmesini engellemek için, hem de 1929’daki gibi bir 
aşırı-üretim krizinin çıkmasının önüne geçmek için, 
faal işçilerin sefilleşmesinin önüne geçerek, işçilerin 
gelirlerini ve haklarını artırdı.  Daha önce de altını 
çizdiğimiz gibi Şekil 4 ve 6’da “Sermaye ve Devletin 
Çözümü 2” başlığı altında gösterdiğimiz sermayeden 
emeğe doğru yeniden bir dağıtım sürecinin başlama-
sının bir sebebi de budur. Tam da bu nedenle Şekil 
1-3’te gördüğümüz 1945-1973 dönemi arasında İngil-
tere, ABD ve Kanada gibi ülkelerde giderek yükselen 
işçi grevlerin önemli bir kısmı kapitalizmi devirmeye 
çalışan sistem-karşıtı hareketler değil, kapitalist bü-
yümenin bir parçası olan tam-zamanlı, sendikalı, ya-
salar tarafından tanınmış kolektif pazarlık gücü olan 
ayrıcalıklı işçi aristokrasilerinin sistemsel ve normatif 
hareketlerdir. Makalenin başında bahsettiğimiz sö-
züm ona paradoksun çözümünün son ve en önemli 
parçası da bu gözlemdir. 

Dahası, İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan 
yeni dünya düzeninde beyaz yakalı ve profesyonel iş 
ihtiyacının artması, fabrikalarda çalışan işçi aristok-
rasilerinin ötesinde kendisini artık işçi sınıfının bir 
parçası olarak görmektense ‘orta sınıf ’ olarak tanım-
layan, eğitimli, ve ortalamanın üzerinde bir ücret ka-
zanan, kendi çalışma koşulları üzerinde de az da olsa 
bir otonomi kazanmış bir grubun da oluşmasını ve 
büyümesini sağlamıştır.  Hem işçi aristokrasilerinin 
hem de bu yeni ‘orta sınıfların’ ortak paydası giderek 
sefilleşerek kendi sınıflarının pozisyonun altına düş-
mek yerine büyük haklar, ayrıcalıklar kazanarak sı-
nıfsal konumlarının üzerine çıkmaları, ve dolayısıyla 
tüm-proleter konumdan peyderper uzaklaşmalarıdır. 
Nasıl ki köylülükle işçi sınıfı arasındaki gri alanda ko-
numlanan ‘yarı-proleter’ kesimler varsa, bunlar da işçi 
sınıfı ile burjuvazi arasındaki çelişkili bir pozisyonda 
konumlanmaya başlamış gruplar olarak tabir edilebi-
lir. Bu gruplar proleter konumdan uzaklaştıkları için 
sermayenin gerektiğinde tekrar proleterleştirebileceği 
bir toplumsal formasyonu da oluştururlar. 

Bu gruplar kapitalizmin kendi dinamiği içinde 
yarattığı yeni ve özgün bir ‘saklı artık nüfus’ olarak 
değerlendirilebilir. Luxemburg’un kapitalizmin dış 
alanları olmadan ayakta kalamayacağı iddiasına geri 
dönecek olursak kapitalizm içerisinde pek çok hak-
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lar ve ayrıcalıklar kazanarak tüm-proleterleşmenin 
ötesine çıkabilen toplumsal formasyonların oluşması 
Mezzadra ve Neilson’un (2019) iddia ettiği gibi ka-
pitalizmin sadece ‘dış alanları’ işgal etmediği, ken-
disi için daha sonradan nüfuz edebileceği farklı ‘dış 
alanlar’ da yarattığı iddiasını destekleyebilir. Ben bu 
yaklaşımlardan farklı olarak bu ve benzeri alanların 
kapitalizmin değil tüm-proleterleşmenin ve kapitaliz-
me gerçek bağımlılığın (real subsumption) dış alanları 
olarak görülmesi gerektiğinde ısrarcıyım.

Şekil 4 ve 6’da gösterdiğimiz üzere ABD hege-
monyasının sinyal krizi olan 1968/1973-80 krizinin 
çözümünün (bkz. Sermayenin ve Devletin Çözümü 
3) önemli bir ayağı işte bu haklar ve ayrıcalıkları geri 
almaktır. Uluslararası kalkınma çalışmaları literatü-
rü 1970-80’lerde başlayan bu dönüşümü farklı şekil-
lerde tarif eder. Ana akım ekonomistlerin Keynesçi 
modellerden neo-klasik modellere bir geçiş olarak 
gördüğü, solda ise daha çok sosyal-demokrat refah 
devletlerinden neoliberalizme geçiş olarak tarif edilen 
bu süreci McMichael (2016) ‘kalkınma projesi’nden 
‘küreselleşme projesi’ne, Harvey (1989) Fordizm’den 
Post-Fordizm’e, Arrighi (2000) ise materyal genişle-
meden finansal genişlemeye geçiş olarak tahlil eder. 
Bu dönem aynı zamanda Batı Avrupa ve Kuzey Ame-
rika’da endüstrileşmeden endüstrisizleşmeye geçil-
diği ve üretken sermayenin giderek Doğu Asya baş-
ta olmak üzere Güney ülkelerine gittiği bir süreçtir. 
Merkez ülkelerinde giderek azalan meta üretiminin 
1973/80 sonrasında sermayenin merkezileşmesi bas-
kısı altında giderek teknoloji-yoğun bir hale gelmesini 
ve bu coğrafyalarda ‘el koyarak birikim’in ihtiyacının 
da giderek artmasını ekleyecek olursak (bkz Harvey, 
2015) söz konusu işçi aristokrasilerinin ve orta sınıf-
ların bir kesiminin nasıl bir krize girdiğini daha net 
bir şekilde görebiliriz. 

Tüm bu süreçlerin ortak etkisi işçi sınıfının 
tüm-proleterleşmenin ötesine geçmeyi başarmış bu 
kesimleri tekrar proleterleştirmeye başlamış olması-
dır. Zaten işçi sınıfı ve burjuvazi arasında bir yerde 
konumlanmış olan bu kesimler proleterleştikçe de 
sermaye baskısına karşı direnmekte ve E. P. Thom-
pson’ın (2004) ve Katznelson ve Zolberg’in (1986) 
ifade ettiği şekliyle işçileşmektedirler. Buradan bakı-
lınca Zizek’in ‘ücretli burjuvazi’nin direnişi dediği, 
ABD hegemonyası döneminde palazlanmış olan işçi 

aristokrasinin ve bunun özgün kesimlerinin ayrıca-
lıklarını kaybetmeye karşı direnmelerinden başka bir 
şey değildir. 

Söz konusu kesimler arasında işsizlik arttıkça bu 
gruplar da durgun artık nüfusların 21. yüzyıla özgün 
bir kesimini oluşturmaya başlamaktadır. Standing’in 
(2011) prekarya kavramı da bu perspektiften değer-
lendirildiğinde bir anlam kazanmaktadır. Bu yeni 
durgun artık nüfusların bir kısmı ya tümüyle işsizler 
ordusunun bir parçası olarak ya da yarı-zamanlı, gü-
vencesiz işlerde çalışmak zorunda kalarak işçi sınıfı 
saflarına bizzat katılmaktadırlar. Ne var ki bu objek-
tif değişim, söz konusu yeni durgun artık nüfusların 
bir kesiminin kendilerini subjektif olarak ‘orta sınıf ’ 
olarak tanımlamalarına engel değildir. Zira bu kesim-
lerin hayatlarını idame edebilmek için çalışmak zo-
runda kaldıkları ve merkez ülkelerde giderek yayılan 
gig-ekonomileri -yani Uber, Lyft, TaskRabbit, Delive-
roo, Instacart, GrubHub, Mechanical Turk gibi plat-
formlar- bir fabrika, iş yeri ve hatta ‘mesayi’ kavramı 
olmadan, çalışanlara kendi istedikleri zaman kendi is-
tedikleri şekilde sözleşmesiz bir çalışma imkanı sağla-
maktadırlar (Agartan ve DeLeon, 2016; Mezzadra ve 
Neilson, 2019). Dolayısıyla bu gibi platformlar saye-
sinde hayatlarını idame ettirenler, kendilerini çalışma 
saatleri ve çalışma düzeni konusunda hiç bir söz sahi-
bi olamayan ‘işçi sınıfının’ bir parçası olarak görmeye-
bilirler. Halbuki bu kesimler küçük-burjuvazinin de-
ğil sermayeye biçimsel bağımlığın 21. yüzyılda aldığı 
özgün bir halin temsilcisidirler. Bu kesimlerin ortak 
özelliği emek-zamanlarını satarak para kazansalar bile 
ve kazandıkları parayla da kendi hayatlarını idame et-
mekte zorlanmaları ve dış bir destek olmadan hayatta 
kalamamalarıdır. Bu aslında onların kendilerini nasıl 
gördüklerinden bağımsız olarak proleter duruma tabi 
olduklarını gösteren en net örnektir. Bunun ilginç ka-
nıtlarından birisi Covid-19 pandemisi süresince bu 
kesimlerin -aynı Güney ülkelerindeki işçiler gibi- ça-
lışmama lüksünün olmaması, çalışmanın bu kesimler 
için ölüm-kalım meselesi olmasıdır. Sonuç olarak bu 
kesimlerin içinde bulundukları konuma isyan etme-
leri (Standing 2011) işçi sınıfı mücadelelerinden ayrı 
bir hatta değerlendirilmemelidir.
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Sonuç ve Tartışma: 
21. Yüzyılda İşçi Hareketlerinin 
Yükselişi
Demek ki Hobsbawm’un (1980) meşhur iddiasının 
ve uzun bir süredir toplumbilimlerde hakim olan gö-
rüşlerin aksine işçi hareketlerinin tarihsel yürüyüşü 
1980’lerden sonra sona ermemiştir. Tersine 21. yüz-
yılda bu hareketlerin çok daha geniş bir ölçekte patlak 
vermesine şahit olmaktayız. Bu makalede önerdiği-
miz teorik, kavramsal ve metodolojik müdahaleler 
eşliğinde işçi sınıfına bir bütün olarak baktığımızda 
gözümüzün önünde tarihi bir dönüşümü yaşamakta 
olduğumuzu görebiliriz.  

Makalede incelediğimiz üzere dünya ölçeğinde 
ekonomik ve politik talepler etrafında kümelenen işçi 
grevleri değer üretiminin yeni merkezleri olan Güney 
ekonomilerinde -özellikle Doğu ve Güney Asya’da- gi-
derek artmaktadır. Örneğin 2020 yılının başında Ocak 
ayında 150 milyonun üstünde işçi Hindistan’da genel 
greve çıkmıştı. 2020’nin sonunda 26 Kasım günü ise 
250 milyonu aşkın sayıda işçi, köylülerle el ele vererek 
hükümet karşıtı bir genel greve çıktılar. Grev sözcüle-
ri bu rekor katılım nedeniyle Hindistan’daki bu grevin 
dünya tarihinin en büyük grevi olabileceğini iddia et-
tiler ve iddiaları haklı olabilir (Crowley, 2020). Hin-
distan bu konuda istisnai bir örnek değil. Brezilya’nın 
ilk genel grevi olan Haziran 1917 grevinin yüzüncü 
yıldönümüne denk gelen 28 Nisan 2017’de 150’yi aş-
kın şehirde 40 milyonu aşkın işçi greve çıktı ve bu işçi 
hareketi Brezilya’da son otuz yılın en büyük ve kitlesel 
grevine dönüştü. 

Detaylı bir şekilde incelediğimiz üzere faal işçile-
rin grevleri Güney ülkelerinde artarken ‘artık nüfusla-
rın’ toplumsal isyanlarının da tekrar Kuzey ülkelerine 
-özellikle Batı Avrupa’ya ve Kuzey Amerika’ya- geri 
dönmeye başladığını görebiliriz. Üstelik Kuzey ülke-
lerinde kitlesel grevler bitmiş değil. Tersine işsizler 
ordusunun sayısının giderek artması çalışan faal iş-
çilerin daha çok sömürülmesine, daha kötü çalışma 
koşulları içerisinde çalışmalarına, ve bu işçilerin ça-
lışma koşullarına karşı mücadele etmelerine neden 
oluyor. ABD’yi ele alacak olursak 2018-2020 arasında 
öğretmenlerin, General Motors işçilerinin, AT&T ve 
Verizon çalışanlarının, ve özellikle Covid-19 pande-

misi süresinde hemşirelerin, Walmart ve süpermarket 
çalışanlarının, Amazon işçilerinin ve Uber şöförleri-
nin kitlesel grevleri bize ‘merkez’ ülkelerde de kitlesel 
grevlerin sona ermediğini gösteriyor (McNally 2020). 

Güney ülkelerinde de fabrikalarda biriken ve 
güçlenen yeni işçi sınıfları oluşsa da sefalet bitmiş de-
ğil. Demek ki Marx’ın 19. yüzyılda gözlemlediği işçi 
sınıfının eş zamanlı bir şekilde güçlenmesi ve sefilleş-
mesi dinamiği, 20. yüzyılda bir çatallanmaya uğraya-
rak gözden kaybolsa da, 21. yüzyılda çok daha geniş, 
küresel bir ölçekte tekrar karşımıza çıkmaya başlıyor. 
Bu bakımdan Alain Badiou’nun (2012) gözlemlediği 
gibi günümüzdeki işçi hareketlerinin dinamiği pek 
çok açıdan 1848’e daha çok benziyor.  

Üstelik ABD hegemonyasının 21. yüzyılın ilk 
çeyreğinde girdiği bu derin krizin kısa vadede bir çö-
zümü olacak gibi görülmüyor. Zira kapitalizmin yayı-
labileceği yeni bir coğrafya yok. Orta sınıfların ve işçi 
aristokrasilerinin çözülüşü de 21. yüzyılda giderek hız 
kazanıyor. Dahası 2020 yılındaki Covid-19 pandemisi 
söz konusu proleterleşme eğilimlerini ve ‘artık nüfus-
ların’ sayısını çok daha fazla bir şekilde artırdı. Üstelik 
Polanyi’nin (2003) iddiasının aksine kendi-kendisini 
yöneten pazarların neden olduğu kapitalizmin 2008/9 
meşruiyet krizi, kapitalizmin sarkacını tekrar kont-
rollü bir kapitalist gelişmeye yöneltmiş durumda da 
değil. Bu dinamiği aynı zamanda giderek artan Su-
riye Savaşı gibi uluslararasılaşmış jeopolitik krizler, 
devletler arası ve devletler içi savaşlar ve iklim krizi 
nedeniyle oluşan (ve giderek artacak olan) mülteci 
krizleriyle birlikte düşününce 21. yüzyılda işçi sını-
fının evriminin analizinde ‘artık nüfusların’ rolünün 
ve bunun baskısıyla ‘faal işçilerin’ mücadelelerinin de 
giderek artacağını görmek zor değil. 

Birinin dönüp dolaşıp aynı hikayeyi anlatması 
karşısında söylenen güzel bir söz vardır: ‘Ayının kırk 
türküsü var, kırkı da ahlat üstüne’ derler. Kapitalizm 
devam ettikçe işçi hareketlerinin devam edeceğini id-
dia etmek ezbere bir şekilde aynı hikayeyi anlatıp dur-
mak olarak görülmemeli. Tersine ben bunun ampirik 
bir şekilde gözlemlenebilecek bilimsel bir olgu oldu-
ğunu savunuyorum. Ancak işçi sınıfı hareketlerinin 
bu yeni ve son derece önemli evresini dünya-tarihsel 
bir perspektiften bilimsel bir şekilde inceleyebilmek 
için kapitalizmin eşitsiz gelişimine paralel olarak işçi 
sınıfı ve sınıf mücadelesinin de eşitsiz gelişimini in-
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celemeyi esas alan, tarihsel olarak tutarlı, teorik ola-
rak ayağı yere basan, ve ampirik kanıtlara dayalı yeni 
araştırma gündemlerinin oluşması gerekiyor.  
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Özet   
Toplumsal hareketlerin de diğer birçok mefhum gibi bir tarihi vardır. Toplumsal hareketin modern bir olgu olarak ortaya 
çıkışı da bu tarihselliğin bir görüngüsüdür. Bu makale dünyanın farklı yerlerinde ortaya çıkan toplumsal hareketlerin 
1999 yılından sonra geçirdiği dönüşümü bu tarihsellik bağlamında ele alıyor. Dünya 1999 ile 2008 arasında yaygın olarak 
küreselleşme denilen neoliberal kapitalizme karşı “küreselleşme karşıtı” ya da “karşı küreselleşme hareketi”nin sokak 
eylemlikleri ile sarsıldı. Bu sokak eylemlerine ve gösterilere kürenin dört bir yanında toplanan Sosyal Forumlar eşlik etti. 
2008 yılı civarında gelişen ekonomik, finansal ve iklimsel krizler toplumsal hareketler dünyasında büyük bir alt üst oluşa 
yol açtı. O güne kadar örgütlü siyasal çevrelerin başını çektiği bir zamanın ardından bir sosyal patlamalar dönemine girildi. 
Kabaca 2008 ile 1015 arasında yaşanan bu isyanlar dönemi mevcut sol siyasal ve toplumsal örgütlerin kendilerini içinde 
kaybettiği ve toplumun hemen hemen bütün kesimlerini içine alan bir sosyal patlama idi. 2015-2020 arası dönemde siyasal 
bir alternatif olarak ortaya çıkan çeşitli siyasal yapıların bu sosyal hareketleri ve sosyal isyanları sistem içinde soğurmasıyla 
toplumsal hareketler gündemi ve kamusal alanı sağ popülist/milliyetçi siyasal hareketlere terk ettiler. Makale son yirmi yılın 
toplumsal hareketlerinin küresel bir analizini yapıyor.

Social Movements, Revolution and Politics (1999-2020)
Abstract 
Social movements have a history like many other things. The making of social movements as a modern phenomenon is an 
outcome of this historicity. This article takes into account the transformation of social movements after 1999 in this historical 
context. The “anti-globalisation” or “alter-globalisation” movement against the existing neo-liberal capitalism has shaken the 
world with their actions in between 1999 and 2008. These demonstrations and actions on grassroots level were also accom-
panied by social forums that convened in different parts of the globe. However, the economic, financial and ecological crisis 
has turned things in the social movement world upside down around 2008. Until then it was to a great extent, the existing 
leftist political and social organizations that led these movements and social forums. However, those organisations has lost 
themselves in the wave of social upheavals that has mobilised almost all sections of societies in between 2008-2015. This was 
a social rebellion. Yet, these insurrections have been appeased and calmed down by the political alternative organizations 
within the existing political system. Social movements and insurrections have left the public space and political agenda to the 
right-wing populist movements. This article analyzes the last twenty years of the global social movements.

Anahtar kelimeler: Toplumsal Hareket, Küreselleşme Karşıtları, Sosyal Forum, Sosyal İsyan, Meydan Hareketleri, İşgal, 
Popülizm 
Keywords: Social Movement, Anti-Globalisation, Social Forum, Social Upheavals, Public Square Movement, Occupy, 
Populism.
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Giriş
Toplumsal hareketler ile siyaset arasında ilişki her za-
man karmaşık ve çok boyutlu olmuştur. En beylik ifa-
de ile söylersek her toplumsal hareketin hatta bir ha-
reket halini almamış isyan ve başkaldırının da siyasi 
bir muhtevası olduğu, siyasal bir veçhesi hatta amacı 
olabileceği açıktır. Diğer yandan belli bazı toplumsal 
hareketlerin yeknesak bir siyaset, ideoloji ya da dünya 
görüşüne tekabül ettiğini iddia etmek de abesle işti-
galdir. Bunları söylemek yazmak da aslında malumun 
ilamıdır. Ancak bu alanda yapılan akademik çalış-
malara ve kavramlara ilişkin yazılan ve söylenenlerle 
karşı karşıya gelince yine de altını çizerek başlamakta 
fayda var.

Kapitalizmin ortaya çıkıp temel üretim tarzı ha-
line geldiği ve erken modern dönem olarak da ifade 
edilen 17. ve 18. yüzyıllardan itibaren isyan ve ayak-
lanmaların siyaset ile ilişkisi de önemli bir dönüşüm 
geçirdi. Önceki dönemlerden daha ziyade yerel ve 
kısa süreli olan yani zaman ve mekan ile sınırlı baş-
kaldırılar süreklileşmeye ve yayılmaya daha önemlisi 
kendilerini yeniden üretmeye başladılar.1 Bu sürekli-
lik, mekan ve zaman sınırını aşmayı mümkün kılan 
önemli bir girdi mevcut sistemden şikayetin başka 
bir düzen tasavvuru ve arzusuna dönüşmesiydi. Yani 
başka bir dünya hayali. Elbette kapitalizm ve moder-
nite öncesinde Alman köylü isyanları gibi mekan ve 
zaman sınırını aşan ya da Ortaçağda görülen Binyılcı 
hareketlerin kapsamlı bir düzen tasavvuru ile karşıla-
şılabiliyordu. Ancak kapitalizmin ortaya çıkmasından 
sonra ortaya çıkan hareketlerle karşılaştırıldığında 
gayet de istisna kabilindendiler. Bu başka bir düzen 
tahayyülü ve talebi aslında ancak modern zaman-
ların farklı ideolojileri olarak temayüz edecekti. Ve 
ona ulaşmak için ortaya çıkacak, keşfedilecek yeni 
kurumlar, toplumsal ve siyasal örgütler. Hatırlanırsa 
İngiliz Devrimi’nde dünyayı alt üst eden akım ve ide-
olojiler bile bu dönemin başında hala ve ancak kendi-
lerini mevcut din içinden ifade ediyorlardı.2 Aslında 
zaman ve mekan kısıtını aşacak ve mücadelelerin ku-
rumsallaşmasını, süreklileşmesini ve birikim oluşma-
sını sağlayan önemli dönüşüm bu ideoloji ve örgütle-

rin ortaya çıkışıydı. Eski çağların direniş, ayaklanma, 
başkaldırı örüntülerinin kapitalizmin ortaya çıkışı 
ile modern toplumsal hareketlere dönüşmesindeki 
önemli halkaların başında birbirinden farklılaşan ide-
olojilerin, siyasal akımların ortaya çıkması ve lonca 
veya dini tarikatlar benzeri yapıların yerine toplumsal 
ve siyasal örgütlerin ve ağların geçmeye başlamasıydı. 
Özellikle 19. yüzyıldan itibaren bugün daha aşina ol-
duğumuz ideolojik, siyasal akım ve örgütlenmelerin 
gelişmesi ve kurumsallaşması toplumsal hareketler 
dünyasında önemli dönüşümlere yol açtı.

Bu dönüşüm önemli zira içinde yaşadığımız 
dünya bir sosyal patlamalar çağını tecrübe ediyor 
olmasına rağmen yüz yıllara dayanan siyasal ideo-
loji tartışmaları ve siyasal/toplumsal örgütlenmeler 
bu ortamda sonuca etki edecek bir müdahalede bu-
lunamıyorlar. Toplumsal hareketler literatürünün en 
temel başlıklarından bir tanesi olan toplumsal hareket 
örgütleri çağdaş sosyal isyanlar çağında oldukça hare-
ketsiz. Bu durum içinde bulunduğumuz dönemin en 
önemli ayırt edici özelliklerinin başında geliyor. Onu 
anlamak için son yirmi yıllık dönemi mercek altına 
alabiliriz.

1999’da Amerika Birleşik Devletleri’nin Seattle 
kentinde Dünya Ticaret Örgütü’nün bir toplantısına 
karşı gerçekleştirilen protestolar son dönem toplum-
sal hareketler dünyasında simgesel bir önemi haiz ol-
muştur. Gerçekleştiği günlerde dahi yeni bir döneme 
girildiğine dair toplumsal hareketler dünyasında hem 
eyleyenler için hem de o dünyayı gözlemleyenler için 
küresel ölçekte bir farkındalık olmuştu. Oysa öncesi 
ve sonrasıyla Seattle’daki eylemler ne yeni ne de tekti. 
Ancak 20. yüzyılın son çeyreğine damgasına vurmuş 
kapitalizmin neo-liberal olarak adlandırılan sürümü-
nün en önemli ve muktedir kurumlarından biri olan 
Dünya Ticaret Örgütü’nün toplantısını protestolar 
nedeniyle gerçekleştirememesi belki de Seattle’ı ön 
plana çıkarmıştı.3 

Peki Seattle neden simgesel bir olay olarak sivril-
mişti? Bunun cevabı için ilk önce çok özet ve kuşbakı-
şı bir tarihsel arka plan değerlendirmesi yapmak zaru-
ridir. Kapitalizm temel özellikleri değişmese de çeşitli 

Toplumsal hareketler, devrim ve siyaset (1999-2020) 

1 Toplumsal hareketlerin doğuşunda benzer bir ayrım, tespit ve 
vurgu için bkz. Tarrow (2011: 40). 

2  Bu anlamda Christopher Hill’in abidevi eseri güzel bir örnektir: 
Hill (2013).  

3  Hemen o yıllarda yayımlanan bir kitap için bkz. Cockburn ve 
Clair (2003). İngilizce adındaki “Seattle ve Ötesi” başlığı hem 
olgu ve hem dönemi anlamak açısından daha doğru bir ifa-
deydi aslında.
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kriterlere dayanarak kendi içinde farklı dönemlere ay-
rılabilir. 1870’lerdeki büyük krizle başlayan ve 1906-8 
durağından geçerek 1929 Buhranı’na ulaşan kapitalist 
dünya ekonomisi büyük bir bunalım yaşamıştı. An-
cak bu bunalım sadece iktisadi alanda bir yıkıma ne-
den olmamıştı. İnsanlığın yaşayacağı yıkım çok daha 
boyutlu olacaktı. Hatta bu yıkım 1929 Buhranı ile son 
bulmamış İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar devam 
etmişti. Bu uzun dönemde kriz iktisadi alan ile sınırlı 
kalmamış tarihin gördüğü en büyük soykırımlar, et-
nik temizlikler, iki büyük dünya savaşı gibi paylaşım 
savaşları, diktatörlük ve faşizmler her alanda büyük 
bir tahribat yaratmıştı. Bu süreçte Rusya gibi büyük 
güçler arasında müstesna bir yeri olan ve 19. yüzyıl 
toplumsal ayaklanmalarında Avrupa’nın jandarmalı-
ğına soyunmuş bir imparatorlukta 20. yüzyılın belki 
de en önemli devrimi gerçekleşmişti.4 Bütün bu kriz 
ve yıkıma karşı bir alternatifin 1917’de toplumsal ve 
siyasal bir devrim ile ortaya çıkması dünya tarihinde 
yapısal bir değişimi zorunlu kılacaktı. Bu ortamda 19. 
yüzyılın hakim siyasal ve iktisadi paradigması libera-
lizmin geçer akçe olarak varlığını sürdürmesi müm-
kün değildi. On dokuzuncu yüzyıl boyunca yükselişte 
olan işçi hareketi, sendikalar, sosyal demokrat parti-
ler, halkçı köylücü siyasal hareketler 20. yüzyıla dam-
galarını vuracaktı. Sömürge karşıtı, milli kurtuluş ve 
bağımsızlık hareketleri de kürenin farklı noktalarında 
önemli başarılar kazanacaktı. Bu ortam İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra dünyanın kapitalist tarafında daha 
çok “sosyal refah” düzeni olarak tanımlanan yeni bir 
birikim rejiminin kurumsallaşmasına yol verecekti.5 
Bu ortamda devletin ekonomideki rolü artarken ve 
sermayenin vergilendirilmesi ile sosyal politikaların 
maliyeti karşılanırken Amerika Birleşik Devletleri 
öncülüğünde ciddi bir küreselleşme süreci de yaşanı-
yordu. ABD ve Sovyetler Birliği haricinde ulus devlet-
lerin ve gümrük rejimlerinin norm haline geldiği bu 
dönemde uluslararası şirketlerin faaliyetleri ve ulusla-
rarası ticaretteki artış ve büyüme çok önemli sonuçlar 
doğuracaktı bir sonraki dönemde.

Kapitalizmin 1870’lerde karşılaştığı ilk büyük 
krizden yüz yıl sonra 1970’lerde de dünyanın en fazla 
konuştuğu mesele yine kapitalizm yapısal krizi ola-
caktı.6 İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan “bü-
yük boom” yani iktisadi büyüme/patlama kısa bir süre 
sonra sona ermişti. Sermaye artık yükselen bir sesle 
finansal serbestleşme istiyordu. 1870-1929 aralığında 
tedavülden kalkan liberalizm tekrar bir çözüm olarak 
arz-ı endam etmeye başladığı için bu döneme “neo-li-
beralizm” denmeye başlanmıştı. Para-sermaye daha 
fazla ve serbest dolaşım isterken, topyekun sermaye 
kesimi de artık sosyal refah rejimlerinin maliyetini 
daha fazla ödemek istemiyordu. Bu “neo-liberalizm” 
olarak adlandırılan kapitalizmin klasik akidelerini 
açıktan savunduğu dönem ile birlikte dünyada “Re-
agan-Thatcher” politikaları olan bilinen siyasa hızla 
yaygınlaşmaya başladı. Devletler de hızla sosyal har-
camalarını kısmaya başladılar. 1970’lerde gündeme 
gelen bu değişim elbette sorunsuz bir şekilde gerçek-
leşmeyecekti. Bir önceki siyasal ve birikim rejiminin 
sosyal taraflarının tasfiye edilmesi gerekiyordu. Dün-
yanın dört bir yanında önemli grevler ve ayaklanma-
lar yaşandı. Bunların önemli bir tanesi olan 1977 Mısır 
Ekmek Ayaklanması yaşanan dönüşümün küresel bir 
değişim olduğunu da gösteriyordu. Ancak özellikle 
1989 yılında Komünist ülkelerdeki siyasal rejimlerin 
çözülmeye başlaması ve nihayetinde 1991 yılında Sov-
yetler Birliği’nin çökmesiyle bu “neo-liberal” olarak 
nitelenen dönüşüm muzaffer oldu. 1980’ler ve 1990’lar 
kapitalizmin zaferinin ilan edildiği, “tarihin sonu”nun 
kutlandığı bir dönem olarak yaşandı. Bu yıllar boyun-
ca direniş, protesto, başkaldırı elbette eksik değildi. 
Grevler, yürüyüşler ve çeşitli direniş türleri dönem 
boyunca bu güçlü akıntıya direnmeye çalışmış ancak 
hem mevzi hem de siyasal hegemonyada sistem karşıtı 
toplumsal hareketler için net bir yenilgi yaşanmıştı.

İşte Seattle ve içinde olduğu yeni dalga belki de 
yeni bir dönem için bir işaret fişeğiydi. Nitekim Se-
attle deneyimini yaşayanlar dünyanın dört bir yanı-
na dağılıp ve çok kısa bir süre içinde bu beş günlük 
protestoyu ve deneyimlerini anlatmış, paylaşmışlardı. 
Aslında bu, yani dünyada deneyimlerini paylaşma ve 4  1917 Devrimi’nin dünya ve devrimler tarihindeki yeri için bkz. 

Çetinkaya (2018a; 2018b). Ayrıca bkz. Çetinkaya ve Benlisoy 
(2018). 

5  Birçok yazar gibi Ronaldo Munck da İkinci Dünya Savaşı ertesi 
yaşanan bu dönemi Batı’daki işçiler ve emekçiler için bir “al-
tın çağ” olarak tanımlar: Munck (2018: 31). Bu eğilim İkinci 
Dünya Savaşı’ndan önce Keynesçilik, New Deal, Fransız Cephe 
Hükümetleriyle yavaş yavaş gelişmişti.

Y. Doğan Çetinkaya

6  Dünya tarihine bu zaviyeden bakıldığından insan Nikolay 
Kondratyev’in birbirini takip eden ekonomik büyüme ve dep-
resyon dalgalarına ilişkin teorisini hatırlamadan edemiyor: 
Tsoulfidis ve Papageorgiou (2019). Türkçede klasik bir tartış-
ma için bkz. Mandel (1991).
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tartışma da içine girilmekte olan dönemin temel bir 
özelliği olacaktı. 1970’lerden itibaren başlayan dönü-
şüm dünyanın çok farklı yerlerinde direnişlere sahne 
olmuştu. Ancak bu dönüşüm engellenememiş ve mu-
zaffer olmuştu. Bu dönüşümün sonuçlarının ortaya 
çıkmasının ardından şimdi yeniden bir direniş yük-
seliyordu. Yani neoliberalizmi direnişle karşılayanlar 
şimdi bu dönüşümün sonuçlarını sorguluyorlardı. Ni-
tekim Seattle’dan kısa bir süre sonra dünyanın dört bir 
yanında gösteriler yapan, toplantılar organize eden 
bir küreselleşme karşıtı hareket gelişiyor ve büyüyor-
du.7 Bir karşı küreselleşmeden bahsedilir olmuştu.8  
Çağdaş kapitalizmin iki önemli kurumu Dünya Ti-
caret Örgütü ve Uluslararası Para Fonu (IMF) nere-
de bir toplantı yapacak olsa artık bir “Seattle hayale-
ti” ile cebelleşmek zorunda kalıyordu. Her ne kadar 
bu kurumların temsilcileri ve sermaye sınıfı ilk şoku 
atlattıktan sonra aldıkları güvenlik önemleriyle ar-
tık toplantılarının iptal edildiği bir durumu yaşamak 
zorunda kalmayacaklardı. Ancak 20 yıldır yaşadık-
ları hareket serbestisinden eser kalmamıştı bir anda. 
Kapitalizmin muhalifleri 2000’li yılların başından 
itibaren sadece bu örgütlerin toplantılarını basmakla 
kalmayacaklar kendi karşı küresel buluşmalarını da 
organize etmeye başlayacaklardı (Steger ve Wilson: 
2012). Bu toplantı ve buluşmalar hızla sistematik bir 
hal alacak ve protestocuların “başka bir dünya” talebi 
bu uluslararası platformlarda ete kemiğe büründürül-
meye çalışılacaktı. Bu süreç içerisinde bir diğer önem-
li dönüm noktası 2001 yılında gerçekleşecekti. 

2001 yılında meydana gelen iki sembolik olay ile 
toplumsal hareketler dünyasının ve isyanın merkezi 
Latin Amerika olacaktı.9 Bunlardan ilki dünya tari-
hinde önemli bir yeri olan ekmek ayaklanmalarından 
(Food Riot) bir tanesiydi. 2001 yılının Aralık ayında 
doruk noktasına çıkan ayaklanma ile Arjantin yangın 

yerine dönmüş, başkan istifa etmek zorunda kalmıştı. 
Olaylar genel grevi ve yaygın yağmaları da içeriyordu 
(Granados ve Abeles, 2001; Auyero ve Moran, 2007; 
Onuch, 2014). Aslında çok manidar bir şekilde neoli-
beralizmin sonuçlarına ilişkin bu isyanın bir benzeri 
neoliberalizm ile tanışıldığı 1989 ve 1990 yıllarında da 
yaşanmıştı. Dünyanın birçok yerinde ve aşağıda Or-
tadoğu’dan vereceğim örneklerde de görüleceği üzere 
bu yaşanan dönüşümün hem başında hem sonucunda 
dünya isyan dalgalarıyla bir yangın yerine dönecekti.

2001’deki Ekmek İsyanı ile değişim Arjantin ile 
sınırlı kalmayacak ve yakın bir zaman içinde birçok 
Latin Amerika ülkesinde sol hükümetler iş başına ge-
lecekti. Bu bölgede Sol siyasetin yükselişe geçtiği en 
önemli ülke ise Brezilya idi. Yakın bir gelecekte hükü-
met olacak olan Brezilya İşçi Partisi Porto Alegre ken-
tinde mahalli idareyi eline almıştı ve 2001 yılında bu 
kentte kapitalizmin muhaliflerini bir araya getireceği 
bir sosyal forum organize ediyordu. Aslında böylece 
özellikle toplumsal hareketlerin örgütlü kısmında yer 
alanların öncülük ettiği sosyal forumlarla DTÖ ve 
IMF karşısında sistem karşıtları kendi Dünya Sosyal 
Forumları’nı çıkarıyorlardı (Vinthagen, 2009). Dünya-
nın çok farklı bölgelerine hızla yayılacak benzerleri ile 
bu girişimler aslında “Başka Bir Dünya Mümkün” slo-
ganını yaygınlaştırıyorlardı. Sosyal forumlar kısa bir 
süre içinde toplumsal hareketlerin küresel çapta kür-
süsü haline geliyordu. Bu forumlarda çok farklı sektör-
lerden ve ülkelerden gelen toplumsal hareket ve örgüt 
temsilcileri başka bir dünyanın nasıl bir dünya olması 
gerektiği, ona hangi araç ve yollarla ulaşmak gerektiği 
üzerine tartışmalar yürütüyorlardı (Şensever, 2003).

Bu dalga ile birlikte Latin Amerika ülkelerinde 
ardı ardına sol hatta sosyalist olduğunu iddia eden 
hükümetler iş başına gelerek ana akım siyasetin yöne-
timine geçeceklerdi. 2000’ler boyunca dünyanın fark-
lı yerlerinde sosyal forumlar düzenlenecek ve birçok 
ülkede sermayenin temsilcilerinin yaptıkları toplantı-
larda sokak gösterileri ve yürüyüşler düzenlenecekti. 
Karşı küreselleşme hareketi uluslararası medyanın da 
ilgisini çekecek ve zamanın ana akım basınında da 
önemli bir tartışma başlığı olarak öne çıkacaktı. Her 
ne kadar bu dönemde dünyanın farklı yerlerinde 2005 
Paris Ayaklanması gibi 2001 benzeri sosyal isyan ve 
patlamalar yaşanacaksa da gerek sosyal forum süre-
ci gerekse de sokak gösterileri mevcut sol örgütlerin, 

7  Toplumsal hareketler ve teorisini çalışan bir antropolog olan 
Marc Edelman’ın Seattle ayaklanmasına ilişkin araştırması ve 
farklı sınıf ve bölgelerden gelenlerin 1999’da oynadıkları roller 
üzerine yazdıkları aslında Seattle’ın sembolik önemini fazla-
sıyla gösteriyor: Edelman (2009). Seattle’ın etkisi için ayrıca 
bkz. Juris (2008).

8  Bu dönemde ana akım medyada dahi çok sık tartışılan küresel-
leşme ve küreselleşme karşıtı hareket kavramlarını sorgulayan 
önemli bir müdahale için bkz. Wood (1999). 

9  Bu konuda Praksis dergisinin Latin Amerika Dersleri: Neoli-
beralizm, Krizler ve Toplumsal Mücadele adlı 14. özel dosya 
sayısına (Kış-Bahar 2006) bakılabilir.
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siyasal geleneklerin ve sendikal yapıların başını çekti-
ği “olağan şüpheliler” tarafından gerçekleştiriliyordu. 
Bundan dolayı Türkiye’den de bazı örgütlerin temsil-
cileri rahatlıkla kendi ülkelerinde esamileri okunmu-
yor dahi olsa, herhangi bir toplumsal tekabüliyetleri 
olmasa da bu forumlara katılabiliyor, gösterilerde yer 
alabiliyorlardı. Nitekim birçok ülkede olduğu gibi 
Türkiye’de de bu sürece dair “eylem turizmi” eleş-
tirileri gündeme gelecekti (Gümrükçü, 2010: 171). 
Çünkü özellikle sokak gösterilerinde farklı toplumsal 
kesimlerle irtibatlanılsa da bu dönemin toplumsal ha-
reketlerinin ardında hala mevcut muhalif toplumsal 
ve siyasal hareket ve örgütlerin kadroları veya çevre 
ilişkileri bulunuyordu. Bir sonraki dönemde görece-
ğimiz bir sosyal patlama ya da isyandan bahsetmek 
mümkün değildi.10 

Toplumsal Hareketler dünyasının bu hali 2000’li 
yılların sonunda radikal bir şekilde değişecekti. Bu 
dönüşüm altında iki temel sebebin yattığını iddia et-
mek fazlaca bir indirgeme olmayacaktır. Bunlardan 
bir tanesi 2008 Ekonomik Krizi diğeri de yine onunla 
ilintili olan 2007-2008 yıllarında gerçekleşen gıda fi-
yatlarında yaşanan ciddi yükselişti (Palley, 2012; Mc-
Micael, 2009).

2008’deki bu yapısal, iktisadi ve gıda kriz gelişir-
ken Akdeniz’in kadim kenti Atina’da gerçekleşen bir 
olay toplumsal hareketlerin ve isyanların merkezinin 
dünyanın başka bir köşesine kaymakta olduğu göste-
recekti. 6 Aralık 2008 tarihinde Yunan polisinin 15 
yaşındaki Aleksandros Grigoropoulos adlı bir çocu-
ğu öldürmesi tarihe 2008 Yunan İsyanı olarak geçen 
ayaklanmaya yol açacaktı (Çetinkaya ve Benlisoy 10 
Aralık 2008; 11 Aralık 2008: 6; 12 Aralık 2008: 11). 
Polis şiddeti elbette yeni değildi. Ancak öldürülen ço-
cuğun beyaz bir Yunanlı olmasının tepkinin boyutu 
ile ilişkisi de inkar edilemezdi. Lakin ortada çok baş-
ka bir durum vardı. İki gün içinde ne hükümet ne de 
polis ülkeyi yönetebilir bir konumdaydı. Tepki tepkiyi 
gösterenlerin dahi beklemediği bir şekilde hızla bir 
toplumsal patlamaya dönüşmüştü. Her sınıf ve her 
yaştan insan sokaklardaydı. Atina’nın turistik merke-
zinde birçok alışveriş mağazası bir gecede yakılmıştı. 
Çatışmalar hızla muhalif alt kültürü ile bilinen Exar-
hia mahallesinden çıkmıştı. Aslında aşağıda biraz 

daha ayrıntılı tarif edeceğim gibi örgütlü toplumsal 
hareketlerin tartışma forumlarından ve zamanı ve 
mekanı belli örgütlü gösteri ve yürüyüşlerden bir is-
yana ve sosyal patlama olarak tanımlanabilecek bir 
dalgaya doğru geçiliyordu. 2008 Yunanistan İsyanı bu 
yeni dönemin bir nevi peşreviydi. Atina’da başlayan 
isyandan ülkenin büyüklü küçüklü hemen hemen bü-
tün yerleşim birimleri nasibini aldı. Öğrenciler kara-
kolları çevirerek muhasara altına aldılar. Bu olayların 
ardından Yunanistan çok büyük bir toplumsal çalkan-
tı içine girecek ana akım siyasetinde ise ardı ardına 
depremler yaşanacaktı. 

Yunanistan ve ardından bir dizi Avrupa ülkesinin 
mali bir kriz ile karşı karşıya gelmesi isyan ateşinin 
hızla Akdeniz havzasına yayılmasına neden olacaktı. 
2008’de çok önemli bir isyan yaşamış olmasına rağ-
men Kostas Karamanlis hükümeti karşı karşıya kal-
dığı borç krizi dolayısıyla neoliberal dönemin tipik 
kemer sıkma politikalarını gündemine aldı. Bu karar 
2008 İsyanı’nı yaratan toplumsal fay hattını yeniden 
tetikleyecekti. Bu tarihlerde toplumsal hareketlerin 
merkezi sembolik olarak Latin Amerika’dan Akdeniz 
havzasına, merkezi de Brezilya’dan Yunanistan’a ta-
şınacaktı. Bunda Yunanistan’ın dünyada hem siyasal 
muhalefetin hem de toplumsal örgütlenmenin en ge-
lişkin ülkelerin başında geliyor oluşunun çok önemli 
bir rolü vardı elbette. Ancak Yunan Solu göreli büyük-
lüğüne rağmen çokça itiraf ettikleri gibi 2010 yılından 
itibaren başlayan ve adına “meydan hareketi” denen 
sosyal patlama karşısında şaşkın kalmıştı. 2010-2012 
yılları arasında Yunanistan, modern tarihinin gördü-
ğü en büyük kitlesel gösteri dalgalarından birisi tara-
fından iki sene boyunca sallandı (Kousis, 2014; Psi-
mitis, 2011).

Yunanistan’ın borç krizini çözmek ya da en azın-
dan yönetebilmek için hükümetin ve uluslararası fi-
nans kurumlarının önerdikleri politika ve önlemler 
1970’lerden itibaren cari olmuş neoliberal politikalar-
dı. Ve aslında yükselmekte olan toplumsal muhalefe-
tin de müsebbibiydi. Kronik işsizlik, sosyal devletin 
tasfiyesi, sağlık ve eğitim sisteminin piyasalaşması, 
düzensiz ve esnek çalışma ilişkilerinin yaygınlaşma-
sı küresel çapta çok önemli ilerlemeler kaydetmiş ve 
hatta bazı yerlerde sınırına dahi ulaşmıştı. Yunanis-
tan bu dönüşümden başka bazı yerlere kıyasla daha az 
da olsa nasibini almıştı. Özellikle 1996 yılından sonra 

10  Bu dönem toplumsal hareketleri için bir değerlendirme için 
bkz. Çetinkaya (2008).

Y. Doğan Çetinkaya
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PASOK hükümetinin sekiz sene başbakanlığını yapan 
Kostas Simitis dönemi ve sonrasında Yeni Demok-
rasi’nin Karamanlis hükümeti sırasında (Ovenden, 
2015: 25). Ancak mali kriz ile daha radikal ek kemer 
sıkma politikaları ve kitlesel işten çıkarmaların kapıda 
olduğunun anlaşılmasıyla meydan gösterileri, işgalle-
ri ve sokak çatışmaları gündelik politikanın ve hayatın 
bir parçası haline geldi.

Akdeniz havzasındaki dönüm noktası ise 2010 
yılı sonu ve 2011 yılı olacaktı. Bu dönemdeki toplum-
sal hareketlere esin kaynağı Akdeniz’in güneyinden 
gelecekti. Öyle ki belli bir süre Mısır’ın başkenti Kahi-
re ve onun Tahrir meydanı toplumsal hareketler dün-
yasının başkenti haline gelecekti. Akdeniz’in güneyin-
deki bu isyanın fitili ilk olarak Tunus’ta ateşlenecekti. 
2010 yılının son günlerinde Muhammed Buazizi adlı 
bir sokak satıcısının mallarına el konulması dolayısıy-
la kendisini yakması “Tunus Devrimi” olarak bilinen 
olayların başlangıcını ateşleyecekti. Çok kısa bir süre-
de Akdeniz’in güneyini saran isyan dalgası 2011 yılı-
na damgasını vurdu. Tunus’ta hükümet düşecek an-
cak Mısır’da yıllardır ülkeyi otoriter ve neoliberal bir 
rejim ile yöneten Hüsnü Mübarek’in devrilmesi için 
göstericilerin Tahrir Meydanı’nı uzun bir süre işgal 
altında tutmaları gerekecekti. Bu işgal kısa bir sürede 
dünyada İşgal Et! yani Occupy! hareketinin peyda ol-
masına sebep olacaktı (Oikonomakis ve Roos, 2016).

Elbette bu ilham kaynağının Mısır olması bir te-
sadüfün eseri değildi. Neoliberalizm geldiğinde Or-
tadoğu’da birçok ülkede ortaya çıkacak olan Ekmek 
İsyanları’nın fitilini de 1977 Mısır Ekmek Ayaklan-
ması yakmıştı. Daha sonra Neoliberal dönüşüm süre-
cinde de dünyadaki en önemli işçi mücadelelerinden 
bir tanesi 2000’li yıllar boyunca Mısır’da yaşanmıştı. 
Tahrir’in arkasında bir gelenek yatıyordu (Çetinkaya, 
2014a; Şubat 2015).

2010’da Tunus’taki isyan ve ardından 25 Ocak 
2011’de Mısır’daki alt üst oluştan sonra Akdeniz’in 
kuzeyindeki hareketlilik de ivme kazandı. Bu kavşak-
ta iki kavram çokça tartışıldı: “700 Euro Kuşağı” ve 
“Prekarya.” Yani düzensiz, güvencesiz, esnek ve daha 
ağır ve yoğun çalışma şartlarının yaygınlaşması ve 
karşılığında alınan ücretin de giderek azalması. Hat-
ta tek başına bir insanın ayakları üzerinde durmaya 
yetmeyecek bir derekeye inmesi. Geleceksizleştirilmiş 
bir gençlik. Kendi ebeveynlerinin kazanılmış hakla-

rından mahrum edilmiş ve kronik işsizlik tehdidinin 
Demokles’in kılıcı gibi üzerlerinde sallanan gelecek ve 
sosyal haklarından edilmiş gençlerin 2000’lerde sinir-
li ve kaygılı olmaları için çokça nedenleri vardı. Sosyal 
haklardan arındırılmış, düşük ücretli ve düzensiz işler 
içinde yaşayan bir kuşak için neoliberalizmin hege-
monik olduğu 1980’lerdeki vaatleri bir şey ifade et-
miyordu. Neoliberalizmin otoriter yanı artık kürenin 
dört bir yanında daha ağır basıyordu. 

Nitekim Yunanistan ile birlikte benzer mali so-
runlar yaşayan İzlanda, İspanya, Portekiz, İngiltere 
gibi ülkelerde meydan eylemlilikleri, işgaller, yağma 
girişimleri gerçekleşiyordu (Nez, 2016). 2008 yılın-
daki Atina’da patlak veren isyan süresince en sık atı-
lan slogan “aynasızlar, domuzlar, katiller”di. İki sene 
sonra Avrupa’nın güneyinde mali sorunlar yaşayan ve 
kitlesel gösteriler ile sarsılan ülkeler için de yukarıdan 
bakanlar ona “domuzlar” diyorlardı: Ülkelerin İngi-
lizce adlarının ilk harflerini yan yana getirerek (PIGS: 
Portugal, Italy, Greece, Spain).11 Ancak güney Avrupa 
ülkeleri ile sınırlı değildi bu isyanlar. Dünya finans 
sisteminin en önemli merkezlerinden bir tanesi olan 
Londra 2011’de yağma ve kundaklama girişimleriyle 
sarsılmış, şehir alevler içinde kalmıştı (Kawalerowicz 
ve Biggs, 2015).

Tahrir’den sonra en önemli meydan Atina’nın Sy-
ntagma Meydanı olmuştu. Onu daha sonra Madrid’in 
Puerto del Sol Meydanı izleyecekti. İşgal Et! yani Oc-
cupy eylemlerinin adını koyan girişim ise dünya kapi-
talizminin ve finansının merkezi New York Wall Stre-
et’i işgal eden hareketten geldi.12 Dünya kapitalizminin 
merkezlerinde meydanları işgal ederek Meydan Ha-
reketlerini oluşturanlar nüfusun yüzde 99’unu temsil 
ettiklerini söyleyerek gelir paylaşımdaki adaletsizliğe 
ve eşitsizliğe karşı çıkarken, müesses nizamın kendi-
lerini dışlayan mekanizmalarından temsil talebinde 
bulunuyorlardı.13 Adalet ve temsil iki önemli vurgu 
olarak ortaya çıkıyordu. Bu sonuncusu önemliydi zira 
bu dönemin sonunu getiren ya da bu hareketlerin 

11  Kuzey’in Güney’e bu bakış açısının sadece mevcut finansal 
kriz ve oluşan toplumsal tepkilere karşı verilmiş bir anlık tep-
ki değil tarihsel kökenlerine ilişkin düşünmek gerektiğine iliş-
kin bir uyarı için bkz. Küsters ve Garrido (2020).  

12  Occupy hareketinin ilk elden en erken aktarımı için bkz. Blu-
menkranz vd., (2011); Dufour, Nez ve Ancelovici, (2016).

13  İsyanlardaki bu siyasal temsil boyutu için bkz. Sitrin ve Az-
zellini (2014).
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tekrar sistem içinde eriyip kaybolmalarına sebep olan 
önemli etmenlerin başında siyasal seçimler gelecekti. 
Bunda elbette devletlerin güvenlik aygıtlarının olayla-
ra artan oranda bir şiddetle müdahale etmelerinin de 
payı vardı. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde 
hükümet eylemleri barışçıl olarak tanımlamış da olsa 
terör timlerini kullanmaktan çekinmemişti. 2011 iti-
barıyla dünyanın dört bir yanında doğrudan eylemler 
kitleselleşmiş ve radikalleşmişti.

Bir önceki dönemdeki sosyal forumlar ve kar-
şı küreselleşme gösterilerine kişiler ve küçük grup 
temsiliyetleri üzerinden katılan Türkiye 2013 yılında 
gerçekleşen “Gezi İsyanı” ile yeni sürecin asli mekan-
larından bir tanesi olarak katılacaktı. Türkiye’de ger-
çekleşen 2013 Bahar Ayaklanması bu meydan işgal-
leri dalgasının mütevazi bir örneğiydi. Ancak yine de 
ayaklanmanın İstanbul Taksim Meydanı’nından tüm 
yurda yayılması, güçlü bir toplumsal tabana dayanan 
bir hükümete karşı yapılıyor olması ve diğerleriyle 
karşılaştırıldığında uzun bir süredir toplumsal hare-
ketler anlamında daha fakir bir ülkede gerçekleşmesi 
gibi sebeplerle önemliydi.14 Türkiye’de başka yerlerde 
olduğu gibi “artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” ve 
“bu daha başlangıç” gibi sloganlar ön plana çıkmış ve 
hatta Paris Komünü ile boy ölçüşmeye çalışan değer-
lendirmeler yaygınlık kazanmıştı.15 

Oysa ki son çeyrek asırdır dünya çapında orta-
ya çıkan isyan, ayaklanma, direniş gibi karşı çıkış-
ların ortak bir özelliği her şeye rağmen hiçbir şeyin 
değişmeden kalıyor olmasıydı. Son dönemin isyan ve 
sosyal patlamalarında görülen en önemli özelliklerin 
başında kendiliğinden ve spontane bir damarın varlı-
ğıydı. Bu kendiliğinden damar bir yaratıcılık da orta-
ya çıkarıyordu. Bu yaratıcılığın yaşandığı ve en öne çı-
kan alan da kolektif deneyimler ve özellikle yerellerde 
kurulan alternatif yaşama ilişkin pratik kurumlardı. 
Sosyal mutfak, sosyal klinik ve zaman bankalarının 
en güçlü örnekleri Yunanistan’da ortaya çıktı (Kotro-
naki ve Christou, 2019). Hatta bunlar hem muhalifler 
hem de özellikle politik gruplar tarafından “başka bir 
dünya”nın nüveleri olarak görülüyordu. Yani mevcut 

nizamı aşmanın gerçek basamakları.
Ancak bu elbette bir ihtimaldi. Ya da bir potansi-

yel. Zira yukarıda değindiğim gibi bunların yanında 
bu dönemin diğer bir temel özelliği hiçbir şeyin değiş-
miyor olması ve hatta buna dair politik bir girişimin 
eksikliğiydi. Bütün bu isyan dalgası içinde hareketi 
yönlendirme kapasitesine sahip, ya da böyle bir irade-
ye sahip bir politik öznenin noksanlığı çok çarpıcıydı. 
Dahası bu politik öznenin yokluğu yanında başka bir 
düzene dair politik bir ütopya yani başka bir dünya ve 
düzen için bir politik iddia da mevcut değildi. Tabii 
çağdaş “sol” siyasal düşünce ve söylemde hareketin 
neyi amaçlaması gerektiği konusunda önü arkası sağı 
solu belli bir alternatif yön gösterilmesinin, böyle bir 
politik iddiaya sahip olmanın mutlaka bir olumsuzluk 
içereceğini salık veren entelektüellerin varlığının da 
bu eğilime katkıda bulunduğunu unutmamak gerekir 
(Arendt, Ranciere, Mouffe vb. ilk akla gelenler).16 

Kolektif deneyimler başka bir dünya ve düzen 
tasarımından referans alsa da kuruluş ve işleyişleri 
kurulacak başka bir dünyanın bugünden inşası şek-
linde algılanmıyor, kurumsallaşmıyor ve işletilmiyor-
du. Zaten bu tür kolektif deneyimler de Yunanistan 
gibi birkaç örnekte vücut bulabilmişti (Malamidis ve 
Steinhilper, 2016). Diğer isyanlarda bu anlamda alter-
natif kurumlar dahi yoktu.

Bu bazı açılardan bir avantaj da olabilirdi. Örne-
ğin artık kemikleşmiş ve herhangi bir alternatif tasa-
rıma ve vizyona sahip olma kabiliyet ve potansiyelini 
yitirmiş sosyalist, komünist siyasi örgütlerin eleştiri-
si yeni formların ve örgütlerin ortaya çıkışına vesile 
olabilirdi. Ama bir önceki paragrafta dile getirdiğim 
siyaset, ideoloji ve ütopya eksikliği bunu yaratacak 
politik iradelerin de herhangi bir şekilde ortaya çıkı-
şını imkansız kılıyordu. Dahası bu isyanlar sırasında 
mevcut sol yapıların iflası da haklı olarak vurgulanı-
yordu. Bu örgütlerin mevcut yapı, kadro ve söylemleri 
ortada duran isyan dalgası ile ilişkiye geçmeye bile ye-
terli olmuyordu. Bu durum neticesinde sistem siyasal, 
iktisadi ve toplumsal her türlü kurumuyla işlemeye, 
sapasağlam arz-ı endam etmeye devam ediyordu.

Daha da kötüsü “yeni” olduğu iddia edilen mu-
halefet, hareket ve ağlar ile “eski” olduğu vurgula-14  2013 Bahar Ayaklanması’nın Gezi’den önceki dinamikleri ve 

içinde bulunduğu çağa ilişkin bir değerlendirme için bkz. Çe-
tinkaya (2014b).

15  Gezi Ayaklanması yaşanırken yazılan bir değerlendirme için 
bkz.  Çetinkaya (2013).

16  Bu noktaya dikkatimi çektiği için Ateş Uslu’ya teşekkürü bir 
borç bilirim.
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nan siyasal örgütlerin ve siyasal geleneklerin mev-
cut durumda alternatif olarak gördükleri ve tercih 
ettiklerinin nihayetinde mevcut sistemin kurumları 
olmasıydı. Bu anlamda daha önce başka bir yerde 
vurguladığım gibi “eski” ve “yeni” toplumsal hareket 
ayrımının günümüz itibarıyla işlevsiz ve anlamsız bir 
ayrım olduğu, zorlama bir teorik arayış olduğu da bu 
vesileyle teyit edilmiş oluyordu.17 Ana akım kurumsal 
yollarından ilerlemeleri ve onda ortaklaşmaları içinde 
bulunduğumuz çağın ironilerinin başında geliyordu. 
Meydanlar iktisadi sistemin, sınıfsal ezilmişliklerinin 
sonuçlarını dillendirirken ve şikayet ederken aynı za-
manda yukarıda değindiğim gibi bunu bir temsil so-
runu olarak da görüyorlardı. Nitekim yaşadıklarının 
aynı zamanda bunun politikadan pratikte dışlanmış 
olmaları sebebiyle olduğunu düşünüyor ve bundan 
dolayı gerçek bir temsil talebinde bulunuyorlardı. Bu 
dönemin en önemli sloganı “%1’e karşı %99” hem 
hakim sınıfsal egemenlere hem de politik seçkinlerin 
hakimiyetine bir eleştiri olarak dillendiriliyordu. Hat-
ta bunun hakim sınıfsal egemenlerin yanında eril ta-
hakküme dikkat çeken versiyonları da vardı (Arruza, 
Bhattacharya ve Fraser, 2019).18 Bunun sonucu olarak 
da radikal bir eylem repertuarı da kullanan meydan 
işgalleri, yürüyüşler, doğrudan eylemler, kundakla-
malar, yağmalar, alternatif iktisadi ve sosyal ilişkiler 
ve kolektif deneyimler mevcut düzenin tekerine ço-
mak sokmaktan uzak kalıyorlardı. “Başka bir Dünya”-
yı yaratmak iradesi, devrim fikriyatı, düzen değişikli-
ğine ilişkin politik cüret en temel eksiklerin başında 
geliyordu.

Bu ortamda bu hareketler içinde eyleyen, onla-
rı destekleyen ama biraz da mesafeli duran sosyalist, 
komünist ve anarşist politik örgütler teorik düzeyde 
“başka bir dünya” fikriyatına sahip olsalar da güçsüz-
lükleri, yalıtılmışlıkları ve topluma olan kapalılıkla-
rıyla ancak birer sivil toplum örgütü gibi hareket edi-
yorlardı. Hatta hemen her yerde mevcut seçim sistemi 
içinde bir aktör olan bir muhalefet partisine yüzünü 
dönüyorlardı. Bu bazen Brezilya örneğindeki PT ya 
da Yunanistan’daki Syriza ya da KKE gibi gerçekten 
bir muhalif geçmişi temsil eden ya da sistem karşıtı 
öğeleri barındıran partiler olabileceği gibi İspanya ör-

neğindeki Podemos gibi ne olduklarını kendilerinin 
de çok bilmediği nevzuhur örgütler de olabiliyor. Ya 
da Chavez, Maduro gibi şahsiyetler... Daha vahimi 
tabii Türkiye’deki gibi mevcut ülkenin kurucu partisi 
CHP’nin Paris Komünü tartışması yapanların yönel-
dikleri adres olması.

Bu dönemde özellikle Yunanistan’da ortaya çıkan 
kolektif deneyimlerin, sosyal mutfak, sosyal klinik 
ve zaman bankaları gibi deneyimlerin ya da Brezilya 
örneğinde ortaya çıkan MST topraksızlar hareketinin 
politik bir ütopyaya, sistem karşıtı politik bir alterna-
tife tercüme olmaması bunların kendi içlerine dön-
melerini, momentumlarını kaybetmelerine ve daha 
kötüsü sönümlenmelerine neden oluyor. Aslında 
Brezilya ve Yunanistan örneklerinde bu yerel ve ko-
lektif damarların kendi temsilcileri olarak gördükleri 
sistem içi siyasal partilerin (PT ve Syriza) hükümet ol-
maları ile güçten düşmeleri ve hatta ortadan kalkma-
ları bahsettiğim eksikliğin hayatiyetini ispat ediyor. 
Yunanistan’daki kolektif deneyimler üzerine yazdığım 
yazıda da değindiğim gibi tabandaki inisiyatifler bile 
son kertede iktidarı ele almak ya da kendi oldukla-
rı yerlerde bir alternatif yaratmaktan ziyade günün 
sonunda hükümetten yardım ve reform beklentisine 
odaklanıyorlardı (Çetinkaya, 2016). Yine bazı genç ya 
da yaşlı celebrity şahsiyetlerin, ünlülerin, dünya sis-
teminin iktisadi, siyasi veya finansal kurumlarında 
kitlelerin çığlığı olması, dünyayı yönetenlere çağrılar 
yapmaları ve bu şahsiyetlerin bayraklaştırılmaları bu 
politik eksikliğin önemli görüngülerinden bir diğe-
ri olarak öne çıkıyor. Bu eğilimin olduğu bir ortam-
da yukarıda bahsettiğim gibi kolektif inisiyatiflerin 
inişe geçmelerinin ve momentum kaybetmelerinin 
2015 yılında Syriza’nın iktidara gelmesi ve hızla sis-
tem karşıtı iddialarından havlu atması ile gerçekleş-
mesi bir tesadüfün eseri olmasa gerek (Sotiris, 2016; 
Kouvelakis 2016; Sheehan, 2016). Benzer bir şekilde 
Gezi İsyanı’na katılanların hevesle bir sene sonraki se-
çimlerde ana akım bir siyasal partiyi desteklemek için 
“bas-geç”çi olması gibi.

Sonuç olarak kabaca 2008 sonrasında başladığını 
söylediğim dönemde birçok ülkede hem kolektif de-
neyimler hem de sokak ve meydan eylemlilikleriyle 
yükselen sürece ve toplumsal hareketlere bir takım 
sistem içi siyasal partilerin yükselişi de eşlik etmişti. 
Bu ikisinin de bir alternatif üretememesi ve ilkinin 

17  Bu ayrım ve tahlili için bkz. Çetinkaya (2008). 
18  Bu manifestoya dair eleştirel bir değerlendirme için ayrıca bkz. 

Savran (2019).
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sönümlenmesi diğerinin de sıradanlaşması kısa bir 
sürede el ele gitmişti.

Özellikle ilk dönem olarak anlattığım aralıkta 
Brezilya İşçi Partisi ve diğerlerinin Latin Amerika ül-
kelerinde hükümet olması, 2008 sonrası dönemde de 
Yunanistan’da Syriza’nın sonunda hükümet olmasının 
“başka bir dünya” ihtimalinin ve bunun için mücadele 
edenler için yıkıcı sonuçları olmuştur. Bu hareketler 
ve “başka bir dünya” hedefi olan siyasal örgütler daha 
kopuşçu bir çizgi ile yollarına devam etmek yerine 
mevcut siyasal dinamiğinin eksikliği nedeniyle daha 
çok bir apati geliştirmişlerdir.

Geçerken bu partilerinin toplumsal tabanları ve 
politikaları arasındaki ilişkiye değinmemek önemli 
bir eksiklik olabilir. Bu siyasal partilerin sistem karşıtı 
söylemlerinden hızla havlu atmalarının onların kad-
rolarının ve eylemcilerinin sınıfsal konumlarıyla bağ-
lantılı olduğu da atlanmaması gereken bir husustur. 
Yalnız bu tespit arkasından sınıfa dair bir teorik tartış-
mayı da zorunlu kılar. Benzer tespitler yaygın olarak 
sol çevrelerden yapılsa da önemli bir teorik sorunun 
üzerinden atlanılmaktadır. Bu partilerin kadro ve ey-
lemcilerinin burjuva ya da küçük burjuva olmadıkla-
rı aşikardır. Hatta teorik düzeyde yeni proleterleşme 
dalgalarını temsil ettiklerine dair de haklı olarak ya-
zılıp çizildi. Ancak özellikle beyaz yakalı denilen pro-
fesyonel ve serbest meslek erbabının proleterleşmesi 
ile mevcut siyasal tavırlar arasındaki ilişki ve “orta sı-
nıf ” tartışması teorik olarak ortada durmaya devam 
ediyor.19 

Bu arada 2015-2016 yıllarındaki politik bazı 
gelişmeler bu yazıda değinilen alternatif ya da sis-
tem-karşıtı olduğu düşünülen toplumsal hareketler 
ile eş zamanda gelişmekte olan bir başka politik da-
mara da işaret ediyordu. 2015’te Syriza’nın hükümet 
olup alternatif bir dünya tasarımına ilişkin söylemini 
değiştirirken 2016 yılında Donald Trump da Ameri-
ka Birleşik Devletleri’nin başkanı seçiliyordu. Elbette 
Trump dünyada mevcut otoriter ve popülist siyasal 
damarın ilk temsilcisi değildi. Erdoğan, Putin, Orban, 
Bolsonaro, Modi gibi niceleri mevcuttu. Ancak ABD 
gibi bir ülkede böyle bir şahsiyetin başkan olması yine 
bir başka sembolik gelişmeydi. Ancak yine Yunanis-
tan’a dönersek tüm renkleriyle sol muhalefetin yükse-

lişi aynı zamanda faşist parti Altın Şafak’ın büyümesi 
ile aynı zamanda gerçekleşiyordu. Günümüzde faşi-
zan hareketler, siyasal partiler ve liderler de otoriter 
“bir başka alternatifi” temsil ediyorlar. Kapitalizmin 
mevcut krizinin isyanlar, demokratik kolektif dene-
yimler yanında faşizan hareketleri de tetiklediğini, 
sistemin kendisine otoriter alternatifler yaratmada 
“başka bir dünya” arayanlardan daha mahir olduğu 
an itibarıyla bir gerçeklik olarak önümüzde duruyor. 

Günümüzde, özellikle geçtiğimiz yıl 2019’da, 
dünyadaki isyanlar Şili’den İran’a, Fransız Sarı Yelekli-
leri’nden Endonezya’ya, Hong Kong’dan Lübnan’a hala 
ortalığı yangın yerine çevirmeye devam ediyorlar. 
Ancak “başka bir dünya” yani devrimci bir dönüşüm 
talebinin veya iradesinin tamamen berhava olduğu-
nu gözlemliyoruz. Bütün bu toplumsal hareketler ve 
isyanların temel olarak mevcut iktidardan reform ve 
değişim talep etmekle iktifa ettikleri görülüyor. Oto-
riter sağ popülizmlerin yükselişe geçtiği bir dönemde 
herhangi bir şekilde harekete geçme ihtimali olma-
yan, içine kapalı, dar grupçu kemikleşmiş sol politik 
örgütler ile “başka bir dünya” yaratmak gibi bir poli-
tik iddiası olmayan isyanlar ve eylem silsilesinin yük-
selmekte olan bu sağ otoriter popülist damar ile dahi 
başka çıkma şansının olmadığı an itibarıyla aşikar 
gibi. Politik örgütlerin kibirli yapılarıyla toplumsal 
hareketler dünyasındaki mesnetsiz özgüven ve “poli-
tik şımarıklık” arasında kendini yabancılaşmış gören 
ve bireysel tavır alışlar ve politik sinizm ile yetinenler 
içinde bulunduğumuz politik çaresizliğin üç sacaya-
ğını oluşturuyor. Bu ortamda birbirini takip eden is-
yanların kendi formunu aradığı, devrimin kendisine 
biçim aradığı da doğru bir tespit olarak ifade edilebi-
liyor (Çubukçu, 2 Kasım 2019). Aslında bu tespit de 
temel eksikliğin başka bir dünyaya ilişkin politik iddi-
anın eksikliğinde olduğunu tespit ediyor. Günümüz-
de toplumsal hareketler dünyasının bu kendiliğinden 
sosyal patlamalar, yerel kolektif deneyimler ve siyasi 
bir başka dünya alternatif yokluğu arasında sıkıştığı 
iddia edilebilir. Yazının başında iddia edildiği üzere 
modern toplumsal hareketlerin ortaya çıkışı “başka 
bir dünya,” düzen tahayyülü ve bunun gerçekleştir-
mek için devrim tartışmaları ile birlikte gelişmiştir. 
Bunu elbette çok zengin ve farklı patikaları olmuştur. 
Yürünmüş tek bir yol mevcut değildi bunlar bazı nok-
talarda birbirleriyle kesişmiş de olsa. Dünya devrim 
tarihi bu geçmişin zengin ve ayrıntılı bilgilerini bize 19  Buna ilişkin bir tartışma için bkz. Çetinkaya (Haziran 2014).
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sunmaya devam ediyor. Siyaset ve toplumsal hareket-
lerin ortaya çıkardığı çeşitli formlara sahip örgütlen-
meler de modern toplumsal hareketlerin kendilerinin 
süreklileştirdikleri, yeniden ürettikleri yani var olma-
ya devam ettikleri araçların başında geliyor. Mevcut 
isyan ve sosyal patlamalar çağında bu ideoloji, prog-
ram ve örgüt tartışması modern toplumsal hareketler 
tarihinin önümüze çalışmamız için koyduğu derslerin 
başında geliyor. Bu dönemde yaşanan ve hızla değişen 
dönüşen deneyimler yakın bir zamanda toplumsal 
hareketler teorisinin de dönüşümüne ve gelişmesine 
katkıda bulunacak gibi gözüküyor ama bu teorik ve 
kuramsal yön ancak başka bir yazının konusu olabilir.
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Özet   
2008-2009 küresel ekonomik krizinin ardından pek çok Avrupa ülkesi, bütçe açığını kapatmak için kemer sıkma 
politikalarını uygulamaya koydu. Hem merkez sağ hem de merkez sol partiler bu politikaları benimseyerek, eğitim ve sağlık 
bütçelerinde ciddi kesintilere gittiler. Bu da bir temsil krizini tetiklerken, siyasal partilere olan güven hızla azaldı. Güney 
Avrupa’da kemer sıkma politikalarına karşı çıkan toplumsal hareketler genel grevlerden meydanların işgal edilmesine 
uzanan geniş bir eylem repertuarına başvurdular. Yunanistan ve İspanya’da bu hareketler özellikle güçlüydü ve onların 
etkisi siyasal partiler SYRIZA ve PODEMOS’un yükselişine katkıda bulundu. Çalışmada bu ülkelerdeki toplumsal hareketler 
ve onların bu siyasal partilerle olan ilişkisi ayrıntılı olarak incelenmektedir. Araştırmada Yunanistan ve İspanya’daki 
toplumsal hareketlerin başlangıçta siyasal partileri reddetmelerine rağmen, kullandıkları bir dizi eylem biçiminin somut 
sonuçlar doğurmaması nedeniyle, sonunda partilere destek verdikleri veya onların kuruluşuna katkıda bulundukları 
savunulmaktadır.

SYRIZA and PODEMOS: Social Movements and Political Parties in Greece and Spain
Abstract 
After the global economic crisis of 2008-2009 many European countries employed austerity policies to close their budget de-
ficit. Both center-right and center-left parties embraced these policies, slashed education and healthcare budgets significantly. 
This, in turn stimulated a crisis of representation and trust in political parties plummeted. In South Europe, social move-
ments against austerity policies used a wide repertoire of action, ranging from general strikes to occupation of squares. In 
Greece and Spain these movements were especially strong and their impact contributed the rise of political parties SYRIZA 
and PODEMOS. In this study, social movements and their relations with these political parties in these countries examined 
in detail. It is argued that although the social movements in Greece and Spain initially rejected the political parties, they 
eventually supported them or contributed to their establishment, as different types of actions they used did not yield concrete 
results.

Anahtar kelimeler: SYRIZA, PODEMOS, Temsil Krizi, Ekonomik Kriz, Toplumsal Hareketler, İşgal Et   
Keywords: SYRIZA, PODEMOS, Crisis of Representation, Economic Crisis, Social Movements, Occupy
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Giriş
2008 yılında ABD’de yüksek riskli ipotek kredisi 
(mortgage) alanında başlayarak bankalar üzerinden 
dünyaya yayılan ve Avrupa ülkelerinde borç krizle-
ri olarak ifadesini bulan küresel ekonomik kriz, tüm 
dünyada önemli toplumsal hareketlere neden olmuş-
tur. Hükümetlerin şirketlerin batmasını engellemek 
için onlara para aktarması, bütçe açıklarını kapatmak 
için eğitim ve sağlık gibi alanlarda kesinti yapması 
geniş kitleler tarafından ikiyüzlülük olarak görülmüş, 
bu kararlar tepkiyle karşılanmıştır. Kesintilere karşı 
çıkan ve “kemer sıkma karşıtı” olarak nitelendirilen 
bir hareket oluşmuş ve bu hareket genel grevlerden 
mitinglere, meydan işgali hareketlerinden dayanışma 
inisiyatiflerine kadar uzanan çeşitli biçimler alarak 
Avrupa’nın farklı ülkelerinde farklı derecelerde etkili 
olmuştur. İzlanda’da ülke tarihinin en büyük protes-
tosu gerçekleşip hükümet düşerken, 17 Eylül 2011’de 
ABD’de başlayan “Wall Street’i işgal et” eylemlerine 
binlerce kişi katılmış, göstericiler bir süre için ülkenin 
en önemli gündemini oluşturmuştur. 

Mario Diani’nin toplumsal hareket tanımından 
yola çıkarak, toplumsal hareketleri ayrı bir kolek-
tif kimliği paylaşan, yoğun ve enformel ağlarla bağlı 
öznelerin net bir şekilde tanımlanmış karşıtlarla ça-
tışmalı ilişkilerde bulunarak taleplerde bulunması 
süreci olarak tanımlayabiliriz (della Porta ve Diani, 
2020: 29). Kemer sıkma karşıtı hareket, özellikle mey-
dan işgali döneminde kolektif bir kimliği -Öfkeliler- 
paylaşmış, kemer sıkma politikalarını uygulamak is-
teyen siyasi partilerle kendisini sandıkta, sokaklarda 
ve mahallelerde gösteren çatışmalı bir ilişkiye girmiş, 
hareketin özneleri kendi içlerinde yoğun ve enformel 
bağlar kurmuşlardır. Hareketin içindeki özneler kur-
dukları ittifaklarla daha geniş kesimleri de harekete 
dahil edebilmiş, geniş bir eylem repertuarına başvu-
rarak devletin söylemine meydan okumuşlardır.

Farklı ülkelerde patlak veren bu hareketlerin 
paylaştığı bir diğer özellik de parlamenter demokra-
siyi yetersiz bulmaları olmuş, merkez sağ ve sol par-
tiler arasındaki farklılıklar azalıp neoliberal politika-
lar her iki kesim tarafından da uygulandığından, bu 
partiler itibar kaybı yaşamıştır. Siyasi partilere yönelik 
güvensizlik çok çarpıcı rakamlara ulaşmıştır. Euro-
barometer verilerine göre İspanya’da siyasi partilere 

güvensizlik Mart 2008’de %50 iken bu oran sürekli ar-
tarak Mayıs 2013’te %95’e erişmiş, Yunanistan’da aynı 
dönemde bu oran %85’ten %95’e yükselmiştir (della 
Porta ve Fernández, 2017: 34). Ayrıca Avrupa Mer-
kez Bankası, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Ban-
kası gibi kurumların ülkelerin ekonomi politikaları 
üzerinde bu ülkelerde yaşayanlardan daha fazla söz 
hakkına sahip olduğu düşüncesi geniş kesimler tara-
fından paylaşılmıştır. Yunanistan ve İtalya’da kemer 
sıkma önlemlerinin AB kurumlarının desteklediği 
teknokratların başında olduğu hükümetler tarafından 
yürütülmesi -Yunanistan’da Lucas Papademos, İtal-
ya’da Mario Monti- bu algıyı güçlendirmiştir.

Bu düşünce bir yandan bu durumu kapitalizm 
çerçevesi içinde değerlendiren sol bir tepkiye neden 
olurken, bununla eş zamanlı olarak “ulusal egemen-
lik” anlatısı güç kazanmıştır. Sağ veya aşırı sağ partiler 
güçlenmiş, İspanya’da sağ popülist Ciudadanos (Yurt-
taşlar), Yunanistan’da ise faşist Chrysí Avgí (Altın Şa-
fak) oylarını hızla arttırmıştır. Ancak bu ülkelerde asıl 
çıkışı yapan sol partiler olmuş, Yunanistan’da SYRIZA 
(Radikal Sol Koalisyon) iktidara gelirken, İspanya’da 
PODEMOS ilk girdiği seçimden üçüncü parti olarak 
çıkmıştır.

Araştırmada 2008-2015 yılları arasında Yuna-
nistan ve İspanya’da krizin etkilerine ve kemer sıkma 
politikalarına karşı gelişen toplumsal hareket ayrıntılı 
olarak ele alınmıştır. Çalışmada Yunanistan ve İspan-
ya’daki toplumsal hareketlerin gelişimi, siyasal parti-
lerin yapısı ve onların bu hareketlerle olan ilişkilerini 
kavramak için ikincil kaynaklardan yararlanılmış, bu 
konularla ilgili İngilizce ve Türkçe çalışmalar taran-
mış, Yunanca ve İspanyolca kaynaklar sınırlı bir şe-
kilde kullanılmıştır. Çalışmada hem siyasal partilerin 
yapısının hem de toplumsal hareketlerin incelenmesi 
bu ülkelerin siyasi tarihleri hakkında geniş kapsam-
lı okumaları zorunlu kılmış, bu konudaki çalışmalar 
da incelenmiştir. Bunun yanı sıra her iki ülkede in-
celenen dönemin gelişmelerinin ülke basınına nasıl 
yansıdığı ele alınmış, ülkelerin en çok satan gazete-
lerinin internet siteleri incelenmiştir. Ayrıca Yuna-
nistan’da beş kişiyle yarı yapılandırılmış görüşmeler 
gerçekleştirilmiş, görüşülen kişiler incelenen dönem-
de toplumsal hareketlerde aktif olanlardan seçilmiş, 
SYRIZA üyesi olan ve olmayan kişilerle görüşülmüş-
tür. Yapılan bu görüşmeler hareket ve parti arasındaki 
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ilişki konusunda ilk elden bilgi alınmasını sağlamıştır.
Çalışmada, bu hareketin başlangıçta eylemler ve 

grevler gibi daha genel kurumsal araçlar kullandığı, 
ancak bu araçların sonuç vermemesi üzerine 2011 yı-
lında gerçekleşen Arap Devrimleri’nde kullanılan bir 
yöntem olan meydan işgallerine başvurduğu açıklan-
maktadır. Meydan işgali hareketlerinin yayılımının 
yanı sıra krizin etkisini hissettirdiği eğitim, sağlık, ba-
rınma gibi alanlarda kurulan girişimler ele alınmak-
tadır. SYRIZA ve PODEMOS’un kuruluş dinamikleri 
incelenerek, bu partilerin siyasal programı ve gelişimi 
tartışılmış, onların ortaya çıkışından sıçrama yaptık-
ları döneme -SYRIZA için iktidara geldiği Ocak 2015 
seçimleri, PODEMOS için ilk kez seçime girdiği Ara-
lık 2015 seçimleri- kadar olan aralık incelenmiştir.

Yunanistan ve İspanya’da 
Toplumsal Hareketler
Hem Yunanistan’da hem de İspanya’da kemer sıkma 
politikalarına olan karşıtlık kendisini ilk olarak sen-
dikalar ve ana akım siyasal partiler gibi kurumsal 
kanallar üzerinden göstermiştir. Yunanistan’da kriz 
patlak verdiğinde iktidarda olan ND (Yeni Demokra-
si) partisine karşı Panhelenik Sosyalist Parti (PASOK) 
kemer sıkma karşıtı bir söyleme ağırlık vermiştir. İs-
panya’da ise bu dönemde merkez sol İspanya Sosyalist 
İşçi Partisi (PSOE) iktidarda bulunmaktaydı.

Yunanistan’da 9 Şubat 2010’da tüm kamu çalışan-
larının maaşlarının dondurulması ve ikramiyelerde 
kesintiye gidilmesini içeren önlem paketinin mecliste 
kabul edilmesinin ardından ülkedeki iki büyük sendi-
ka konfederasyonu olan GSEE (Yunan İşçilerinin Ge-
nel Konfederasyonu) ve ADEDY (Kamu Çalışanları 
Federasyonu) pek çok kez genel greve gitmiştir. Mec-
liste yasanın kabul edilmesinin hemen ardından 10 
Şubat 2010’da yapılan 24 saatlik genel greve %85’lik 
bir katılım sağlanmıştır (Psimitis, 2011: 194). Şubat 
2010 ile Kasım 2012 arasında on üç kez genel greve gi-
dilmiştir (Diani ve Kousis, 2014: 391). Genel grevlerle 
aynı gün yapılan eylemler sadece sendika üyelerinin 
değil daha geniş kesimlerin de kendi siyasal taleple-
rini ifade edebildikleri bir platform işlevi görmüş, bu 
eylemlere katılım yarım milyonu bulmuştur (Diani ve 
Kousis, 2014).

İspanya’da ise hem kemer sıkma önlemlerini 

merkez sol PSOE iktidarının uygulaması, hem de İs-
panyol sendikalarının toplam işgücünün %15’ini ör-
gütleyebilen (Durgan ve Sans, 2011), Yunanistan’daki-
lere kıyasla daha zayıf yapılar olması kriz karşıtı grev 
ve eylemliliklerin gecikmesine neden olmuştur. Ül-
kedeki iki büyük sendika konfederasyonu olan UGT 
(Genel İşçi Birliği) ve CCCO’nun (İşçi Komisyonları) 
birlikte düzenlediği 29 Eylül 2010 genel grevinin ar-
dından, sendikalar Ocak 2011’de hükümetle emekli 
maaşları reformu konusunda uzlaşmışlardır (Anten-
tas, 2015: 139). Sendikaların hükümetle anlaşması, 
Yunanistan’dan farklı olarak onların kendi üyelerin-
den daha geniş bir kesimi harekete geçirebilme özel-
liğine zarar vermiş, kemer sıkma karşıtı hareketin bir 
kesimi sendikaları bürokratik ve teslimiyetçi yapılar 
olarak görmüştür.

Ancak İspanya’daki bu tepki bütün sendika kon-
federasyonlarına yönelmemiş, CGT (Genel Emek 
Konfederasyonu), SAT (Endülüs Emekçiler Sendika-
sı) ve CNT (Ulusal Emek Konfederasyonu) gibi daha 
küçük sendikalar diğer toplumsal hareketlerle yan 
yana gelebilmiştir. Örneğin SAT marketlere girip gıda 
ürünlerini “kamulaştırmak” gibi eylem repertuarında 
“doğrudan eylem” kısmına düşen yöntemlere de baş-
vurabilmiştir. Ülkede sendikal hareketin daha geniş 
kesimleri etkileyebilmesi, meydan işgali hareketinin 
pratikleriyle sendikal talepleri birleştiren Mareas 
(Dalgalar) hareketinin ortaya çıkmasıyla gerçekleşe-
cektir. 29 Mart ve 14 Kasım 2012’deki genel grevler 
2011 yılındaki meydan işgali hareketlerinin izlerini 
taşımış hem kitlesellik hem de etki açısından 2010 yı-
lındaki grevin ötesine geçebilmiştir. 

Hem ekonomik krizden hem de bu krize karşı uy-
gulanan kemer sıkma önlemlerinden pek çok açıdan 
etkilenen gençler her iki ülkede de eylemlerin önemli 
bir unsurunu oluşturmuştur. Bu durumun temel ne-
deni üniversite eğitiminin sosyal hareketliliğe daha az 
katkıda bulunması, gençliğin giderek daha güvence-
siz ve daha düşük ücretli işlerde çalışmasıdır. Ayrıca 
her iki ülkede de genç işsizliği yüksek düzeydedir. 
Yunanistan’da Eylül 2008’de 15-24 yaş arasındakilerin 
işsizlik oranı %24,3 oranına ulaşmıştır (Karamichas, 
2009: 290). Bu durum gençlerin önemli bir kısmının 
aileleriyle yaşamasına neden olmuştur. Yunanistan’da 
700 avro kuşağı, İspanya’da ise “Milleuristas” olarak 
anılan bu kuşak kriz karşıtı eylemlerde ve sonrasında 
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ortaya çıkan yeni siyasal örgütlenmelerde önemli rol 
oynamıştır.

Hem Yunanistan’da hem de İspanya’da, öğrenciler 
içine girecekleri emek piyasasının dönüştüğü, üniver-
site eğitiminin ise piyasalaştığı bir süreç yaşamışlar ve 
buna karşı çeşitli tepkiler vermişlerdir. Kriz öncesin-
de de eğitim piyasalaştırılmasını ve Avrupa çapında 
üniversitelerin sermayeye entegrasyonunu öngören 
Bologna sürecine karşı önemli hareketler ortaya çık-
mıştır. Özellikle Yunanistan’da öğrenci sayısı artarken 
eğitime ayrılan kaynakların aynı oranda artmaması 
üniversitelerde huzursuzluk kaynağı olmuştur. Ülkede 
1993’te 18-21 yaş arasındaki nüfus içinde yüksek öğre-
nim görenlerin oranı %26,7 iken bu oran 2004 yılında 
%60,3’e çıkmıştır (Ta Paidia Tis Galarias, 2010: 44). 

Yunan öğrenci hareketi kökleri 1973’teki Politek-
nik isyanına kadar uzanan kitlesel ve belli bir meşrui-
yet kazanmış bir harekettir. Üniversitelerin akademik 
dokunulmazlığa sahip olması, polisin üniversitelere 
girememesi, işgal eylemlerini kolaylaştırmış ve üni-
versitelerde siyasal toplantıların rahatça yapılabilme-
sine olanak sağlamıştır. 2006 yılında ND hükümeti 
yeni bir yüksek öğrenim yasası taslağı hazırlayarak 
bu dokunulmazlığı kaldırmaya, okulu zamanında bi-
tirmeyen öğrencilerin atılmasını sağlamaya ve özel 
okulların kurulmasının önünü açmaya çalışmıştır. 
Öğrenci hareketi bu yasa tasarısına karşı ülkedeki 450 
üniversite bölümünün 420’sini işgal ederken, yasanın 
kabul edildiği gün yapılan gösterilere 50.000 kişi katıl-
mıştır (Garganas, 2006). Öğrenci hareketi bu dönem-
de diğer alanlardaki hareketlerle de yan yana gelmiş, 
öğrenciler greve giden ilkokul öğretmenleri sendika-
sıyla dayanışırken, öğretim üyelerinin sendikası olan 
POSDEP (Yunanistan Yüksek Öğrenim Akadrmis-
yenleri ve Araştırmacıları Federasyonu) de öğrenci-
leri desteklemiştir. 

2008 yılında ise Atina’nın Exarchia semtinde 15 
yaşındaki Alexis Grigoropoulos’un polis tarafından 
öldürülmesi, bütün bir kuşağı politikleştiren bir etki 
yaratmıştır. Atina’da başlayıp ülkenin diğer şehirlerine 
de yayılan isyan üç hafta boyunca sürerken, eylemler 
üniversite işgalleri, bankaların ve lüks mağazaların 

kundaklanması, polis karakollarının taşlanması ile 
kitlesel gösteriler gibi farklı şekiller almıştır. Hareke-
tin belirleyici özelliği coğrafi yaygınlığı ve daha önce 
siyasal olarak aktif olmayan öğrencilerin kitlesel katı-
lımının görülmesi olmuştur. 1200 lisede eylem yapı-
lırken, bunlardan 700’ü işgal edilmişti. Temelde polis 
şiddetine karşı olan bu eylemler, giderek gençliğin 
ekonomik eşitsizliğe öfkesini ve ülkedeki göçmenlerin 
polisin ırkçılığına yönelik olan tepkisi de yansıtmaya 
başlamıştır. ND hükümeti bu harekete mülkiyete ver-
diği zarar üzerinden saldırmış ama öğretmen sendi-
kaları ve SYRIZA hareketi desteklemiştir. Bu kitlesel 
hareket küresel ekonomik krizin etkileri Yunanis-
tan’da hissedilmeye başlandığında ülkede etkili ve diri 
bir muhalefet ağı olmasına katkıda bulunmuştur. 

İspanya’da ise Bologna süreci karşıtı eylem de-
neyimine sahip olan öğrenciler Şubat 2011’de işsiz-
liği, güvencesizliği ve çalışma koşullarını eleştirerek 
Juventud Sin Futuro (Geleceksiz Gençlik) hareketi-
ni oluşturmuşlardır (Juventud Sin Futuro, 2011). Bu 
hareket 2010 yılındaki iş reformuna ve eğitim bütçe-
sinin azaltılmasına karşı çıkmıştır. Manifestoları kısa 
sürede binlerce kişi tarafından imzalanan Juventud 
Sin Futuro’nun 7 Nisan 2011’de örgütlediği eyleme de 
10.000 kişi katılmıştır. Bu hareket 15M olarak anıla-
cak olan 15 Mayıs 2011’deki meydan işgal hareketinin 
öncülü olarak değerlendirilebilir. 

Kemer sıkma politikalarına karşı eylemlilikler 
her iki ülkede de meydan işgalleri ile zirveye çıkmıştır. 
Şehir meydanlarının sürekli olarak işgal edilmesinin 
uzun bir tarihi olsa da 2011 yılındaki meydan işgalleri 
ilhamını aynı yıl gerçekleşen Arap Devrimleri’nden, 
özellikle de Tunus ve Mısır’daki meydan işgallerinden 
almıştır. Ocak ayında Mısır’ın başkenti Kahire’deki 
Tahrir meydanının Hüsnü Mübarek’in çekilmesi ta-
lebiyle işgal edilmesi tüm dünya televizyonları tara-
fından canlı yayınlanmış ve bu protestolar 11 Şubat 
2011’de Mübarek’in istifa etmesine yol açmıştır. Hem 
İspanya’da hem de Yunanistan’daki meydan işgali ha-
reketleri kemer sıkma önlemlerine olan karşıtlıklarını 
demokrasi talepleriyle birleştirerek ifade etmişlerdir. 
Merkez sağ ve sol partilerin neoliberal politikalar uy-
gulamakta birleşmeleri, siyasal kararların IMF (Ulus-
lararası Para Fonu) ve Dünya Bankası’ndan seçilme-
miş yöneticiler tarafından manipüle edilebilmesi ve 
demokrasinin seçimlere indirgenmiş olması iki ülke-
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de de eleştiri konusu olmuştur.
İspanya’da meydan işgali hareketi, örgütlü yapı-

lar tarafından değil, internetten tanışan iki eylemci-
nin yine internet üzerinden, harekete geçmek isteyen 
diğer gruplarla iletişim kurmasına dayanan “Gerçek 
Demokrasi Şimdi” (DRY) inisiyatifi tarafından örgüt-
lenmiştir. DRY özellikle kapsayıcı ve sol jargondan 
uzak bir dil kullanmaya, interneti verimli kullanmaya 
ve en geniş kesime seslenmeye çalışmıştır (Gerbaudo, 
2014: 137). Eylem çağrılarında ekonomik eşitsizlikler, 
bankacılar ve yolsuzluk eleştirilmiş, doğrudan de-
mokrasi çağrısı yapılmıştır (Fominaya, 2014: 170).

15 Mayıs 2011’de ülke genelinde yapılan ve 15M 
adıyla anılan eylemlere on binlerce kişi katılmış, 
Madrid’deki Puerta del Sol meydanındaki eyleme 
yönelik gerçekleşen polis müdahalesinin ardından 
meydanda bir kamp kurulmuştur. Burada başlayan 
meydan işgali hareketi kısa sürede ülkenin başka böl-
gelerine de yayılmış, ülke genelinde pek çok meydan 
işgal edilmiştir. Bu dönemde harekete “Öfkeliler” ismi 
verilmiştir. Meydandaki tartışmalar meclisler ve fo-
rumlar oluşturularak sürdürülmüş, barınma ve gıda 
gibi somut ihtiyaçlar için komisyonlar, politik konula-
rın tartışılması için ise çalışma grupları kurulmuştur 
(Acampadasol, 2011). Daha önce feminist harekette 
ve 2000’li yılların ilk yarısındaki “küresel adalet hare-
ketinde” kullanılan meclis (asamblearismo) pratikle-
ri meydan işgalleriyle birlikte çok daha geniş kesimler 
tarafından kullanılmıştır (Fominaya, 2015a: 156).

Puerta del Sol meydanındaki işgal mahkeme ka-
rarıyla yasadışı ilan edilmesine rağmen devam etmiş 
ve haziran ayında meydandakilerin kararıyla sona 
erdirilmiştir. Şehir merkezlerindeki kampların da-
ğılması hareketi sona erdirmemiş, meclisler mahalle-
re yayılarak toplanmaya devam etmiştir. Hareket 19 
Haziran’da İspanya genelinde gerçekleşen eylemler 
ve 20-25 Haziran tarihlerinde ülkenin farklı şehirle-
rinden Madrid’e yapılan “Öfkeli Halkın Yürüyüşü” ile 
sürmüştür.

İspanya’daki meydan işgali hareketinin en önemli 
özelliklerinden biri daha önce tepkisini sadece oy kul-
lanarak gösteren on binlerce kişiyi mobilize etmesidir. 
Bir araştırmaya göre 6 – 8,5 milyon arası İspanyol bir 
şekilde 15M hareketine katılmıştır. Bu araştırmaya 
katılanların %78’i hareketi bildiğini %76’sı ise hareke-

tin taleplerini makul bulduğunu ifade etmiştir (“Mas 
de seismillones,” 2011). PP (Halk Partisi) ve PSOE’ye 
yönelik tepki ile bankalar devlet tarafından kurtarılır-
ken, kemer sıkma önlemlerinin uygulanmasına yöne-
lik öfke, hareketin ortaya çıkışına katkıda bulunmuş-
tur. Hareketin ana sloganı olan “Biz politikacıların ve 
bankerlerin ellerindeki metalar değiliz” de bunu ifade 
etmektedir.

Harekete katılanların büyük kısmı kendisini sağ 
veya sol üzerinden ifade etmemiş, hareket tek tek bi-
reyler olarak protesto etme durumuna büyük vurgu 
yapmıştır. Böylece politikacılar ve bankacılar karşı-
sında geniş kapsamlı bir “biz” kimliği oluşturulmuş-
tur. Kararların kendi fikirlerinden bağımsız alındığı 
düşüncesi ve kemer sıkma önlemlerinin yarattığı so-
mut sorunlar karşısındaki tepkiler, göstericileri böle-
bilecek olan siyasal görüşlerin önüne geçmiştir. Yine 
hareketin temel sloganlarından olan “bizi temsil etmi-
yorlar” sloganı da sadece siyasi partileri hedef alma-
mış, daha geniş bir doğrudan demokrasi savunusunu 
ve her türlü örgütlenmenin demokratikleştirilmesi 
isteğini ifade etmiştir.

15M hareketi, meydan işgalleri sona erdikten son-
ra var olan kurumsal aktörlerle nasıl ilişkileneceği ko-
nusunda tartışmalar yaşamıştır. Hareketin bir bölümü 
sendikalarla, sol-sosyalist gruplarla ve muhalif parti-
lerle daha yakın bir iş birliğini savunurken bir başka 
bölümü mahalle meclislerine ve doğrudan demokrasi 
pratiklerine ağırlık vermiştir. Ibán Díaz-Parra ve Belt-
ran Roca (2017) ikinci eğilimin “mahalle fetişizmine” 
düştüğü eleştirisinde bulunmuş ve hareketin genel an-
lamda durakladığı koşullarda mahalle meclislerinin 
sürdürülemeyeceğini, siyasal partiler ve sendikaları 
devletle aynı kategoriye yerleştirip onları tamamen 
reddetmenin yanlış olacağını savunmuşlardır.

Yunanistan’daki meydan işgali hareketi, İspan-
ya’dan 10 gün sonra, 25 Mayıs’ta başlamıştır. Tıpkı 
İspanya’da olduğu gibi eylem çağrısı siyasi partiler-
den gelmemiş, çağrıyı “Öfkeli Yurttaşlar” isimli bir 
facebook sayfası yapmıştır. Üstelik eylem çağrısında 
geleceklerden siyasi parti amblemlerinin ve parti pan-
kartlarının getirilmemesi istenmiştir (Kaika ve Kara-
liotas, 2016: 560). Başta Atina’daki Syntagma meydanı 
olmak üzere pek çok meydan işgal edilmiştir. Meydan 
işgali hareketinin temel amacı PASOK hükümetinin 
Orta Vadeli Ekonomik Programı meclisten geçirme-
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sine engel olmak olmuştur. Eylemciler İspanya’daki 
gibi partilere ve sendikalara şüpheyle yaklaşmış, hat-
ta siyasal partilerin meydanda faaliyet göstermeleri 
meydandaki genel meclis tarafından yasaklanmıştır 
(Petropoulos, 2014: 347). Ancak parti üyeleri baş-
ka kampanyaların veya inisiyatiflerin parçası olarak 
meydanda bulunabilmiştir. Örneğin Yunanistan’ın 
borcunun ve kemer sıkma politikalarının alternatifle-
rinin tartışıldığı Halk Danışması ile Borcun Yeniden 
Gözden Geçirilmesi Komitesi SYRIZA tarafından ku-
rulan girişimlerdir ve meydanda yer almışlardır. 

Hareket kendi içinde İspanya’ya göre daha hete-
rojen bir nitelik göstermiş, milliyetçi eylemcilerle sola 
yakın eylemciler meydanda fiziksel olarak da farklı 
yerlerde bulunmuşlardır. Ancak hareketin bütünlüğü 
buna rağmen korunabilmiş, kemer sıkma önlemleri 
ve demokrasi eksikliğine karşı farklı çözümler öne-
rilse de bu sorunlara dikkat çekmek hareketin birleş-
tirici özelliği olmuştur. Meydan hareketi daha önce 
siyasal olarak aktif olmayan geniş kesimleri politik-
leştirmiş, bir araştırmaya göre bu eylem, katılımcı-
larının %43’ünün ilk eylemi olmuştur (Karamichas, 
2012). Katılımcıların önemli bir kısmını eski PASOK 
seçmenleri oluştururken, diğer partilere oy verenler 
de meydanda yer almıştır (Petropoulos, 2014: 367). 
Kendisini sağ veya sol kavramlarıyla tanımlamamak 
İspanya’daki hareket gibi Yunanistan’da da görülmüş, 
bir ankette kendilerini bu eksende tanımlamaları iste-
nen katılımcıların %41’i “hiçbiri” cevabını vermiştir 
(Petropoulos, 2014: 368).

İspanya ile benzer şekilde demokrasinin eksikli-
ğine vurgu yapılmış, hareketin kuruluş bildirgesinde, 
“uzun zamandır kararlar bizim yokluğumuzda bizim 
adımıza alınıyordu” ifadesine yer verilmiştir (Gerba-
udo, 2017: 46). Ülkenin mali durumuyla ilgili kararla-
rın AB kurumları tarafından alındığı eleştirisi de çok 
sık yer verilen argümanlardan biri olmuş, Yunanis-
tan’ın bağımsızlığı isteği ile gerçek demokrasi talebi 
birleştirilmiştir. Yurttaşlık kavramı da hareketin sa-
hiplendiği kavramlardan biri olmuş, aktif ve katılımcı 
bir yurttaşlık kimliği kurulmaya çalışılmıştır. Meydan 
hareketi kemer sıkma politikalarına karşı çıkan hare-
ketin çok daha geniş bir etkiye sahip olmasını sağla-
mıştır. 25 Mayıs’tan 30 Temmuz’a kadar süren Syntag-
ma meydan işgaline bir araştırmaya göre (Leontidou, 
2012: 306) 2,6 milyon kişi katılmış, meydandaki iş-

galin sona ermesinin ardından İspanya’da olduğu 
gibi mahallelerde yerel meclisler toplanmayı sürdür-
müştür. Bu hareket SYRIZA’nın etkisini de arttırmış 
partinin etkisinin bir araştırmaya göre (Petropoulos, 
2014: 376) haziran ayından kasım ayına kadarki süre-
de %6,5’tan %12’ye çıkmasına neden olmuştur. 

Her iki ülkede de önce protestolar, mitingler ve 
genel grevler, bunun ardından meydan hareketleri bi-
çimini alarak ilerleyen kemer sıkma politikaları kar-
şıtı hareket insanların somut sorunlarına eğilen pek 
çok girişimin ortaya çıkmasına da neden olmuş ve bir 
taban inisiyatifleri patlamasına yol açmıştır. Eğitim 
ve sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğinin azalmasın-
dan barınma ve gıda sorununa pek çok alanda faaliyet 
gösteren bu girişimler alternatif bir kamusal ağ oluş-
turmuş ve geniş kesimlere temas edebilmişlerdir. Bu 
girişimlerin pek çoğu hareketin daha önceki safhala-
rına katılmış olan eylemciler tarafından örgütlenmiş 
ve bu girişimlerin kurduğu bağlantılar hem SYRIZA 
hem de PODEMOS için çok önemli olmuştur.

Emekli maaşlarının düştüğü, vergilerin ise arttı-
rıldığı Yunanistan’da bu taban inisiyatiflerinin başında 
insanların sıcak yemek ihtiyacını gideren sosyal mut-
faklar gelmiştir. Önceleri daha çok ülkedeki mülteci-
lere hizmet eden bu mutfaklar ekonomik krizin etki-
siyle yoksullaşan Yunanların da yararlandığı yerler 
olmuştur (Pantazidou, 2013: 763). Yine halkın gıdaya 
erişimini kolaylaştırmaya çalışan ve sebzeleri üreti-
ciden alarak doğrudan tüketiciye ulaştıran tüketim 
kooperatifleri ortaya çıkmış, bu kooperatifler belirli 
bir miktar gıdayı bedelsiz olarak halka vererek ve üre-
ticilerle ırkçılığa ve faşizme karşı mücadele konusu-
nu görüşerek yaptıkları faaliyetin hayırseverlik değil 
dayanışma olduğunu vurgulamışlardır (Rakopoulos, 
2014: 195-201). Ülkede bunun yanı sıra yurttaşların 
emek zamanlarını takas edebildikleri zaman banka-
ları, işsiz öğretmenlerle yoksul öğrencileri bir araya 
getiren eğitim girişimleri ve doktorlarla gönüllülerin 
ücretsiz sağlık hizmeti sunduğu sosyal klinikler de 
oluşturulmuştur. Bu girişimleri örgütleyenler devle-
tin üstlenmesi gereken kamu hizmetlerine alternatif 
oluşturmadıklarını, bu hizmetlerin yurttaşların hak-
kı olduğunu, ancak içinde bulunulan kriz durumunu 
hafifletmek için böylesi girişimlere ihtiyaç duyuldu-
ğunu vurgulamıştır (Vogiatzoglou, 2017: 113).

İspanya’da ise meydan işgallerinin sona ermesi-
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nin ardından çeşitli sektörlerde çalışan işçiler ve bu 
işçilerin sendikaları ile bu sektörlerden yararlanan 
yurttaşları birleştiren bir hareket olan Mareas (Dalga-
lar) hareketi ortaya çıkmıştır. İlk olarak sağlık alanın-
da Beyaz Dalga (Marea Blanca) adıyla ortaya çıkan 
bu hareket çeşitli sendikaların üyesi olan veya sendika 
üyesi olmayan işçilerle, sağlık hizmetinden yararla-
nan yurttaşları hastanelerin özelleştirilmesine karşı 
birleştirmiş ve kısmen başarılı olmuştur. Katılımcıla-
rın mücadele edilen alanı sembolize eden bir renkte 
giysilerle sokağa çıktıkları bu hareket pek çok konuya 
uyarlanmıştır; halk kütüphanelerinin kapatılmasına 
karşı kampanya, su hakkı, eğitimin özelleştirilmesine 
karşı kampanya, ormanların korunması, sosyal hiz-
metler, işsizlik ve eşitlik politikaları. Mareas hareke-
ti sadece protestoları değil, imza kampanyalarını ve 
online referandumları da kullanmıştır. Bu “dalgalar” 
arasındaki koordinasyonu sağlamak ve onları birleş-
tirmek için Marea Ciudadana (Yurttaş Dalgaları) 
adında bir koordinasyon da oluşturularak 23 Şubat 
2012 tarihinde ülkenin 80 kentinde “piyasaların sal-
dırısına karşı yurttaş dalgası” eylemi düzenlenmiştir.

İspanya’daki bir diğer girişim de mortgage (ipo-
tekli ev) kredisi alan ve borcunu ödeyemediği için 
evinden çıkmak zorunda kalanların barınma hakla-
rını savundukları PAH (Mortgage’dan Etkilenenler 
Platformu) olmuştur. Bu platform 15M eylemlerin-
den önce kurulsa da asıl gelişimini bu eylemlerden 
sonra gerçekleştirmiş, kitleselleşmiş ve ülke geneline 
yayılmıştır (Casellas ve Sala, 2017: 177). PAH İspan-
ya’daki mortgage yasalarının bir sonucu olarak ortaya 
çıkmıştır; bu yasalara göre borçlu borcunun bir taksi-
tini bile ödeyemediğinde evden çıkarılabiliyor, evin-
den çıkmasına rağmen borcu devam ediyordu. Bu ne-
denle binlerce kişi evinden çıkmak zorunda kalmıştır. 
Bu yüzden PAH, borcunu ödeyemeyenlerin evden 
çıkarılmasını durdurmayı, bankalara olan borcun 
evden çıkılması durumunda kapanmasını sağlamayı 
ve bankaların elinde olan boş evlerin sosyal konutlar 
olarak kullanılmasını sağlamaya çalışmıştır (Casellas 
ve Sala, 2017: 170).

Yerel birimler olarak örgütlenen PAH, bu amaç-
lara ulaşmak için geniş bir eylem repertuarı kullan-
mıştır. Evi tahliye edilmek istenen kişileri korumak 
için evlerin girişini fiziksel olarak bloke etmiş, banka-
larla görüşerek bu kişilerin borcunu yapılandırmaya 

çalışmış, bankaların iş birliği yapmaması durumunda 
ise banka şubelerini çeşitli eylemlerle protesto etmiş-
tir. Bunun yanı sıra 2012 yılında başlattığı “Halkın 
Yasal Girişimi” kampanyasıyla mortgage yasasının 
değiştirilmesi teklifiyle 1,5 milyon imza toplamış an-
cak bu imzalar meclise sunulsa da önerilen yasa tekli-
fi merkez sağ parti PP tarafından kabul edilmemiştir 
(Fominaya, 2015b: 472). PP’nin PAH’ın teklifini kabul 
etmeyip sınırlı kazanımlar getiren bir teklif sunması 
PAH’ın PP’yi hedef almasına neden olmuş, PAH sağ 
siyasetçileri evlerinin önünde yaptığı eylemlerle pro-
testo etmiştir. PAH aynı zamanda evden çıkarılanları, 
bankaların sahibi oldukları boş evlere yerleştirmiş, bu 
şekilde eve yerleştirilenlerin sayısı 2015 yılında 2500’ü 
bulmuştur (Garcia-Lamarca, 2017: 431). 

PAH daha önce mortgage borcu nedeniyle evden 
atılanların, kendi sorumsuzlukları nedeniyle zarar 
gören kişiler olarak algılandığı ana akım söylemi dö-
nüştürerek, sistemin yapısal sorunlarına ve ekonomik 
krizin sınıfsal doğasına dikkat çekmiştir. Bu hareket 
Yunanistan’daki girişimlere benzer şekilde hayırsever-
lik yapmadığını veya profesyonel hukuki danışmanlık 
hizmeti sunmadığını vurgulayarak dayanışma kavra-
mını öne çıkarmıştır. PAH’ın etkisinin artması onun 
daha çok kurumla ve siyasi partiyle temas kurabilme-
sini ve bu yapıları kendi taleplerine kazanabilmesini 
sağlamış, PAH’ın kurucularından Ada Colau 2015 
yerel seçimlerinde Barcelona Belediye Başkanlığı’na 
seçilmiştir. Pek çok PAH eylemcisi de PODEMOS 
içinde yer almış, PAH Madrid’in kurucularından Ra-
fael Mayoral PODEMOS sekreterliği ve milletvekilliği 
yapmıştır (de Andrésvb, 2016: 246).

SYRIZA ve PODEMOS’un Gelişimi
SYRIZA’nın kökeni Yunan solundaki bölünmelere ve 
nihai olarak da KKE’ye (Yunanistan Komünist Partisi) 
dayanmaktadır. Bu partinin 1968’de Çekoslovakya’nın 
Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmesi üzerine bö-
lünmesinin ardından ortaya çıkan KKE-Es (Yunanis-
tan İç Komünist Partisi) SYRIZA’nın tarihsel öncülü 
olarak sayılmıştır. İspanyol ve Fransız Komünist par-
tilerinin önderliğinde oluşan avrokomünist hattı sa-
vunan bu parti, devletin işçi sınıfının mücadelesiyle 
dönüştürülebileceğini, bunun da işçi sınıfının kendi 
dışındaki güçlerle kuracağı en geniş koalisyonun so-
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nucu olacağını vurgulamıştır. Parti Yunanistan’da bu 
çıkarsamaya uygun bir siyaset izlemiş 1967’de ülkede 
yönetimi ele geçiren cunta karşısındaki bütün güçlerin 
birleştirilmesi gerektiğini savunmuştur (Kapetanyan-
nis, 1979: 451). Bu partinin devamcıları resmi KKE’den 
daha az oy alsalar da varlıklarını sürdürmüşler, 1988 
yılında ise KKE ile iş birliği yaparak SYNASPİSMOS’u 
(Sol ve İlerleme Koalisyonu) oluşturmuşlardır.

1991 yılında Sovyetler Birliği’nin yıkıldığı ve 
dünyadaki resmi Komünist Partilerinin dağıldığı bir 
ortamda yapılan KKE kongresini partinin Ortodoks 
kanadının kazanması üzerine KKE bölünmüş, yeni 
KKE yönetimi bu koalisyondan çekilmiş, KKE’den 
ayrılanların katıldığı SYNASPİSMOS (SYN) ise 1992 
yılında bir koalisyondan birleşik bir partiye dönüş-
müştür. SYN kendisini Sovyet komünizmi ve sosyal 
demokrasiye olan karşıtlığı ile tanımlamış, Avrupa 
Birliği’nin oluşum sürecini, “demokrasi, sosyal da-
yanışma, uyum, yakınlaşma ve herkes için güvenlik” 
talep ederek desteklemiş, (Nikolakakis, 2014: 133) 
Maastricht anlaşmasının kabulü yönünde oy vermiş-
tir (Nikolakakis, 2014: 132). Bu dönemde partideki 
temel gerilim PASOK ve AB’ye yaklaşım konusu ol-
muş, partinin sol kanadı her iki kuruma da daha uzak 
ve eleştirel yaklaşmıştır. 

1990’ların ikinci yarısında partideki sol kanat 
güçlenmiş, 2000’li yılların ilk yarısında ise parti be-
lirleyici bir dönüşüm geçirmiştir. Bu dönemde parti 
1999’da Seattle gösterilerinden sonra ortaya çıkan 
“küresel adalet hareketi” ile bağ kurmuş, Prag ve Ce-
nova’da yapılan karşı zirvelere katılmış, Yunanistan 
Sosyal Forumu’nun örgütleyicilerinden biri olmuş ve 
2005 yılında Avrupa Sosyal Forumu’na ev sahipliği 
yapmıştır. SYN başka sol örgütlerle diyalog ve iş bir-
liği zemini oluşturmuş, 2002 yılında yapılan yerel ve 
bölgesel seçimlerde sol örgütlerin ve ekoloji hareket-
lerinin adaylarına listesinde yer vermiş, Avrupa Sol 
Partisi’nin kuruluşunun bir parçası olmuştur. Parti 
2003 yılında başlayan Irak savaşına karşı eylemlerde 
de yer almıştır. Partinin gençlik örgütü sosyal forum-
lar, küresel adalet hareketi ve savaş karşıtı hareket ile 
parti arasında köprü görevi görmüş, kendi siyasal 
kimliğini bu hareketlere destek üzerinden oluştur-
muştur. Gençlik örgütü 2006-2007 yıllarındaki öğren-
ci eylemlerinde ve 2008 yılındaki polis karşıtı eylem-
lerde de yer almıştır.

SYRIZA, 2004’te SYN’nin kendi solundaki örgüt-
lerle bir araya geldiği bir koalisyon olarak kurulmuş-
tur. SYN’nin 2008 yılında yaptığı kongrede partinin 
gençlik örgütünden gelen ve 2006 yerel seçimlerinde 
Atina’da %10,5 oy alan Alexis Çipras parti başkanı 
olmuş, yine gençlik örgütünden gelen çok sayıda kişi 
partinin merkez organlarına seçilmiştir. SYN 2000’li 
yıllarda neoliberalizm eleştirisini öne çıkararak ver-
gilerin ve askeri harcamaların azaltılmasını, özelleş-
tirmelerin durdurulmasını ve ekonominin stratejik 
sektörlerinin kamulaştırılmasını önermiştir (Katsou-
rides, 2016: 64). SYRIZA bir koalisyon olarak farklı 
siyasal programlara sahip örgütlerin bir araya gel-
mesinden oluşmuştur, dolayısıyla 2013 yılındaki bir-
leşik bir partiye dönüşme kararından önce partinin 
savunduğu tek bir siyasal programdan bahsedilemez. 
Ancak koalisyonun çoğunluğunu oluşturan SYN’nin 
politikalarının egemen olduğunu söylenebilmekte-
dir. SYRIZA, SYN’nin köklerindeki Avrokomünizm 
ile 2000 sonrası ortaya çıkan hareketlerin taleplerini 
birleştirmiştir. Parti “ücretli çalışanlar, işsizler, esnaf-
lar, küçük ve orta ölçekli çiftçiler ile küçük ve orta 
ölçekli işletmelerden” oluşan bir “sosyal çoğunluğun” 
temsilcisi olma iddiasını taşımıştır (The Political Re-
solution, 2013).

SYRIZA ekonomik krizin ve kemer sıkma prog-
ramlarının etkisinin hissedilmeye başlandığı dönem-
de giderek bir çekim merkezi haline gelmiş, ancak 
sokak eylemlerine ve özellikle 2008’deki polis karşıtı 
isyana verdiği destek nedeniyle sağ partiler tarafın-
dan da hedef alınmıştır. 2011 yılındaki meydan işgali 
hareketinin ardından partinin etkisi artmış, siyasal 
eksenin sağ-sol olarak değil, kemer sıkma destekçi-
liği ve karşıtlığı olarak kurulduğu ortamda (Tsirbas, 
2015: 135) SYRIZA kazançlı çıkmıştır. Ülkede yıllar 
boyunca egemen olan iki büyük parti olan PASOK ve 
ND’nin oyları azalırken sağda ve solda daha küçük 
partilerin oyları artmıştır. 6 Mayıs 2012’de yapılan 
seçimlerde SYRIZA oyların %16’sını almış ve bu se-
çimlerden sonra parti iktidara hazır olduğu mesajına 
ağırlık vermiştir. İkinci Çipras kabinesinin üyelerin-
den birine göre partinin sol bir hükümet alternatifi 
önermesi bu sonuçta belirleyicidir:

2012’nin ilk seçimlerinde iki haneli bir sonucu hedef-
liyorduk; %10, %11 veya %13... ama bir dalga halini 
alan bir olguyla yollarımız kesişti… Bu olgu bu dö-
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nemde toplumda olanlarla bağlantılıydı, bizim sosyal 
hareketlerle olan bağlantımız, meydanlar bütün bun-
lar... Ama eğer (seçimlerdeki başarıyı açıklayan) tek 
bir etkeni seçmem gerekirse bence sol şunu söyleyen 
bir güç olarak ortaya çıktı: herkese günaydın, biz bura-
dayız, bu ülkenin hükümetine talibiz. Bence bu olma-
dan oyumuzu %10’a çıkarabilirdik, ama bu adımı ata-
maz, bu sıçramayı yapamazdık (Tsakatika, 2016: 529).

Mayıs seçimlerinde hükümet kurulamayınca Ha-
ziran 2012’de tekrar seçime gidilmiştir. Sol oyların SY-
RIZA’da, sağ oyların ise ND’de toplandığı bu seçimde 
SYRIZA oylarını %26,9’a çıkarmıştır. Bir araştırmaya 
göre parti kamu ve özel sektör çalışanlarından ve işsiz-
lerden en çok oyu alan parti olmuştur (Vasilopoulou 
ve Halikiopoulou, 2013: 537). SYRIZA kemer sıkma 
politikalarına karşı çıkarken avro’da kalıp kalmamak 
konusunda çelişkili açıklamalar yapmış, Çipras 12 
Haziran’da Financial Times’ta yazdığı yazıda Yuna-
nistan’ı avro bölgesinde tutacağını söylerken, bir gün 
sonra “avro bizim için bir fetiş değil” açıklamasında 
bulunmuştur (Vasilopoulou ve Halikiopoulou, 2013: 
531-532). SYRIZA Temmuz 2013’te bir koalisyondan 
birleşik bir partiye dönüşmüş ve koalisyon içindeki 
örgütlerden kendilerini dağıtmaları istenmiştir. 2014 
yılında yapılan yerel seçimlerde ülkenin başkenti Ati-
na ve çevresini kapsayan Attika bölgesinde ve İyonya 
adalarında birinci olan parti aynı yıl yapılan AB parla-
mentosu seçimlerinden de birinci çıkmıştır. SYRIZA 
2015 yılında yapılan genel seçimlerde oyların %36’sını 
alarak birinci olmuş ve ANEL (Bağımsız Yunanlar) ile 
birlikte hükümeti kurmuştur. 

PODEMOS’un gelişimi ise SYRIZA’dan tamamen 
farklı bir şekilde gerçekleşmiştir. SYRIZA, Yunan 
siyasal hayatında 1970’lardan beri olan bir akımın 
devamıyken PODEMOS İspanya’daki meydan işgali 
hareketinin sonrasında, hareketin düşüşe geçmesi-
nin ardından kurulmuştur. Adını PAH’ın Si, se puede 
(Evet yapabiliriz) sloganından alan parti başta Pablo 
Iglesias olmak üzere Madrid Compultanse Üniversite-
si’nden akademisyenlerle Troçkist Izquerda Antica-
pitalista (Antikapitalist Sol) grubu tarafından kurul-
muştur. PODEMOS, meydan hareketinin ardından, 
hareketin dinamizmini siyasal alana aktarmak ge-
rektiği düşüncesinin geniş kesimler tarafından kabul 
edildiği bir ortamda kurulmuştur. 2010 yılından iti-
baren yerel bir televizyon kanalında yaptığı program-
larla tanınan Pablo Iglesias, hareketin lideri ve yüzü 

olmuş, onun La Tuerka programında kullandığı net 
kemer sıkma karşıtı mesaj tanınırlığını arttırmıştır. 

PODEMOS, 12-13 Ocak 2014’te yayınlanan bir 
manifesto ile temel ilkelerini deklare etmiştir. Mani-
festoda öfkeliler hareketini siyasal bir değişime yön-
lendirmek, merkez sağ PP ve merkez sol PSOE’nin 
iki partili sistemini yıkmak, gençlerin, kadınların, iş-
çilerin ve yaşlıların haklarını korumak gerektiğinden 
bahsedilmiş, bu amaçla yaklaşan AB parlamentosu se-
çimlerinde bir aday çıkarılması önerilmiştir (Mover-
ficha, 2014). Manifesto kısa sürede 50.000 kişi tarafın-
dan imzalanmıştır. Parti internet üzerinden hızla para 
toplarken Canal33, HispanTV ve Publico gibi medya 
kuruluşlarının da desteğini almıştır. PODEMOS 15M 
hareketinin dilini ve örgütlenme yöntemlerini kullan-
mış, bir yandan internet üzerinden üye kaydederken 
diğer yandan partinin yerel örgütleri meydan işgali 
döneminin meclislerini andıran daireler (circulos) 
adıyla kurulmaya başlanmıştır. Bazı yerellerdeki mec-
lisler doğrudan PODEMOS dairelerine dönüşmüştür.

Parti, taleplerini internet üzerinden üyelerine oy-
latmış ve haftalık çalışma süresinin 35 saate indirilme-
si, emeklilik yaşının 60’a düşürülmesi, ülke vatandaş-
larına evrensel temel gelir sağlanması gibi talepler öne 
sürmüştür. Ayrıca PAH’ın ve Mareas hareketinin ta-
leplerini de sahiplenmiştir. PODEMOS 25 Mayıs 2014 
seçimlerinde %8 oy alarak büyük başarı yakalamış, AB 
parlamentosuna 5 vekil göndermiştir. Bir araştırmaya 
göre PODEMOS en çok daha önce PSOE ve sosyalist 
IU (Birleşik Sol) partilerine oy verenlerle, oy kullan-
mayanlardan oy almıştır (Rodriguez-Teruelvd, 2016: 
579). Seçimlerin ardından partinin üye sayısı da hızla 
artmış, Ocak 2015’te 300.000’i aşmıştır. 18-19 Ekim’de 
gerçekleşen ve Yurttaş Meclisi olarak adlandırılan 
parti kongresinde genel sekreterliğe Iglesias seçilmiş, 
onun desteklediği siyaset ve örgütlenme yol haritala-
rı kabul edilmiştir. PODEMOS, doğrudan demokra-
si talep eden 15M hareketinden ilham alsa da genel 
sekreter güçlü yetkilerle donatılmış, IA’nın destekledi-
ği de daha demokratik bir parti öneren yol haritaları 
kabul edilmemiştir. Aynı kongrede “siyasi örgütlerin 
üyelerinin” partinin yönetim kademesinde bulunama-
yacağı kabul edilmiş, bu yüzden IA, Anticapitalistas 
(Antikapitalistler) adıyla yeniden örgütlenmiştir.

Hem partinin üye sayısının hem de anketlerde 
ona olan desteğin artması parti liderliğini partiyi daha 
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ılımlı bir rotaya sokmaya itmiş, daha önceki radikal 
ekonomi politikalarından vazgeçilerek kamu harca-
malarıyla, miras ve servet vergisinin arttırılması gibi 
politikalar benimsenmiştir. Ülke vatandaşlarına ev-
rensel temel gelir sağlanması, emeklilik yaşının 60’a 
indirilmesi gibi söylemlerden vazgeçilmiştir (“Un-
derstanding PODEMOS,” 2015). Parti önüne temel 
amaç olarak PSOE’yi geride bırakarak PP karşısındaki 
ana muhalefet olmayı koymuştur. 2015’te yapılan yerel 
ve bölgesel seçimlerde PODEMOS bölge yönetimleri 
için aday gösterirken, belediyeler için aday gösterme-
miş var olan sol koalisyonların adaylarını desteklemiş-
tir. Bu koalisyonlar da ülkedeki en büyük şehirlerden 
Madrid, Barcelona ve Zaragoza yönetimlerini kazan-
mışlardır. PODEMOS bu dönemde ana akım basında 
yoğun bir karalama kampanyasıyla karşılaşmış, parti-
ye ETA (Bask Yurdu ve Özgürlük), İran ve Venezuela 
ile iş birliği yaptığı suçlamaları yöneltilmiştir. Buna 
rağmen parti Aralık 2015’te yapılan genel seçimlerde 
oyların %20,7’sini alarak üçüncü parti olmuştur. En 
çok gençlerden ve ekonomik durumu kötü olanlardan 
oy almıştır (Sola ve Rendueles, 2017: 9-11).

Partinin kurucuları PODEMOS’un 15M hareke-
tinin bir sonucu olarak ortaya çıktığını ifade etmiş-
lerdir. Ancak partinin 15M’nin temsilcisi olmadığını, 
bu hareketin temsil edilemeyecek kadar heterojen 
olduğunu söylemişlerdir. PODEMOS 15M hareketi-
nin yarattığı ortamı değerlendirmiş, hareketin söy-
lemlerini ve dilini kullanmıştır. Partinin arkasındaki 
temel görüş 15M ile de birçok noktada uzlaşan radi-
kal demokrasi ve popülizmdir. Parti kurucularından 
Errejon, Chantal Mouffe ile birlikte yazdığı bir kitapta 
PODEMOS’u radikal demokrasi teorisinin uygula-
maya geçmiş hali olarak görülebileceğini söylemiştir. 
Hem Iglesias hem de Errejon, bu dönemde yapılması 
gerekenin sağ-sol ikilemini aşacak popülist partilerin 
örgütlenmesi olduğunu belirtmiştir. Kullandıkları 
terminolojide de Laclau’dan yararlanmışlar ve “halkı 
inşa etmenin” mümkün olduğunu savunmuşlardır. 

PODEMOS kurucuları solun işçi sınıfı ve burju-
vazi karşıtlığı yerine kast ve halk karşıtlığını önermiş-
ler, kastı ise özellikle muğlak bırakmışlardır. Kast zen-
ginler, egemenler olarak ifade edilirken PP ve PSOE 
de kast partileri olarak nitelendirilmiştir (Antentas, 
2016: 479). Bunun nedeni PODEMOS’un kurucula-
rının İspanya’daki sağ-sol karşıtlığı ekseninin daima 

solun aleyhine çalıştığını ve halkın geniş kesiminden 
destek alabilecek taleplerin önünün bu şekilde ke-
sildiğini düşünmeleridir. Iglesias bundan çıkmanın 
yolunun solun sembollerini, ritüellerini bırakması ve 
kendisini halkın geri kalanından ayıran şeylere odak-
lanmaması olduğunu iddia etmiştir. Ona göre bunun 
yolu da “konuşmanın hangi terimlerle yapıldığını” 
belirleyebilmekten geçmektedir (Iglesias, 2015b: 16). 
Iglesias yurtseverlik kavramına da sahip çıkarak, ona 
sağın kullandığından farklı bir içerik kazandırmaya 
çalışmıştır:

Yurtseverler çalışırlar ve kendilerini bayrakla sarmaya 
ihtiyaç duymazlar. Onlar erken kalkıp işe giderler veya 
iş ararlar. Gerçek yurtseverler halkı düşünürler (...) 
Bizim için vatan halktır. Bizim için vatanı savunmak, 
devlet hastanelerinin, devlet okullarının en iyi şekilde 
hizmet vermesini savunmaktır. Vatan seçkinlere daha 
az, halka daha çok benzemeli (Agustín, 2018: 164).

PODEMOS’un halkı yeniden tanımlama çabası 
temelde SYRIZA’nın kurduğu “biz ve onlar” ayrımıyla 
aynı işlevi görmüş, giderek kalıplaşmış siyasal kav-
ramlardan uzaklaşmakta olan insanlara kendilerini 
tanımlayabilecekleri yeni bir kimlik sunmuştur. Böy-
lece her iki ülkede de bu partiler kemer sıkma hareke-
tinin bütününe seslenilebilmiştir.

Yunanistan ve İspanya: 
Hareket ve Parti
SYRIZA ve PODEMOS’un kemer sıkma politikala-
rı karşıtı toplumsal hareketlerle olan ilişkilerini hem 
her iki ülkenin özgün koşulları hem de bu partilerin 
kuruldukları süreçler belirlemiştir. SYRIZA, kökle-
ri KKE’nin 1968’deki bölünmesine kadar uzanan bir 
partidir, dolayısıyla 2008’de küresel ekonomik kriz 
patlak verdiğinde Yunan parti sisteminin bir parçası-
dır. PODEMOS ise 2014 yılında, İspanya’daki kitlesel 
meydan işgali hareketinin sönümlenmesinin ardın-
dan kurulmuştur. Ancak yine de PODEMOS, PAH 
ve Mareas olmak üzere toplumsal hareketlerle temas 
kurmuş ve onların taleplerini ifade etmiştir.

Toplumsal hareketler SYRIZA’nın ve onun ön-
cüllerinin 1990’ların sonundan itibaren ortaya koy-
maya çalıştığı kimliğin önemli bir parçası olmuştur. 
SYRIZA “Solun, Hareketlerin ve Ekolojinin Koalisyo-
nu” ifadesinin kısaltmasıydı. Parti 2000’li yıllardaki 

SYRIZA ve PODEMOS: Yunanistan ve İspanya’da toplumsal hareketler ve siyasi partiler 



59

sosyal forumlar hareketine, Irak ve Afganistan’ın iş-
gal edilmesine itiraz eden savaş karşıtı harekete ka-
tılmış, 2006 yılında Atina’da düzenlenen Avrupa Sos-
yal Forumu’nun organizasyonuna katkı sunmuştur. 
Partinin gençlik örgütü hareketlerle bağ kurmasında 
önemli rol oynamış, bu örgütün genel sekreterliğini 
yapan Alexis Çipras ve Tasos Koronakis gibi figürler 
daha sonra parti liderliğinde görev almıştır. 

SYRIZA özellikle 2006-2007 öğrenci hareketinde 
öne çıkarak geniş gençlik kesimleriyle bağ kurabilmiş-
tir. Öğrenci hareketinin mecliste sözcülüğünü yapan 
SYRIZA’nın oyu bu dönemde anketlerde %18’e kadar 
çıkmıştır (Nikolakakis, 2014: 134). Ancak bu hareke-
tin ardından gelen 2008 yılındaki polis karşıtı gösteri-
ler ve polisle kitlesel çatışmaların yaşandığı eylemler 
SYRIZA’nın bu momenti geçici olarak kaybetmesine 
neden olmuştur. Çünkü SYRIZA bu dönemde diğer 
partilerden farklı olarak açıkça göstericilerin karşısın-
da yer almamış, başta ND ve LAOS (Ortodoks Halk 
Hareketi) olmak üzere sağ partilerin “yağmacıları ve 
yasadışı göstericileri desteklediği” suçlamasıyla karşı 
karşıya gelmesine rağmen göstericileri kınamamıştır.

Parti kemer sıkma karşıtı eylemleri, grevleri ve 
gösterileri desteklemiş, kendi dışındaki güçlerle itti-
fak yapmakta soldaki rakipleri olan KKE ve ANTAR-
SYA’dan (Devrim için Antikapitalist Sol Koordinas-
yon) daha başarılı olduğunu göstermiştir. KKE kemer 
sıkma karşıtı harekete kendi sendikal organı PAME 
(Tüm İşçilerin Militan Cephesi) üzerinden müdahale 
ederken, ANTARSYA SYRIZA ölçeğinde bir müdaha-
le için zayıf kalmıştır. Parti ekonomik krizin derinleş-
mesiyle birlikte seslendiği kesimleri genişletmiş, daha 
önce odağına gençliği alırken giderek halkın bütünü-
ne seslenmeye başlamıştır. SYRIZA yöneticilerinden 
biri bu değişimi şu şekilde açıklamıştır:

Yüzde 99... Krizden etkilenen herkes. Alt orta sınıf da 
krizden etkilendi. Sanayiciler bile krizden etkilendi... 
Herkes krizden etkilendi ve bu yüzden ‘halk’ çok geniş 
bir anlam taşıyor. Solcu insanlardan çok daha öteye 
uzanıyor (Tsakatika, 2016: 528).

SYRIZA özellikle geniş kitlelerin PASOK’tan 
koptuğu bir ortamda çeşitli toplumsal hareketlere 
onları öne çıkararak, mecliste kürsü sağlayarak veya 
yerel hareketleri ülke gündemine taşıyarak yardımcı 
olmuştur. Parti üyeleri Maliye Bakanlığı’ndan atılan 
kadın temizlik işçilerini, işçiler tarafından yönetilen 

Vio.me fabrikasını ve özelleştirilmek istenen devlet 
televizyonu ERT’yi ziyaret etmiştir. Ayrıca SYRIZA 
tarafından kurulan “Herkes İçin Dayanışma” ağı Yu-
nanistan’ın farklı yerlerinde ortaya çıkan taban inisi-
yatifleri arasında koordinasyon kurmuş, partinin mil-
letvekillerinin maaşlarının bir kısmı da bu girişime 
aktarılmıştır. Parti meydan hareketinin de aktif bir 
parçası olmuş, meydan hareketinde partilere konulan 
propaganda yasağını toplumsal hareketlerin içinde 
bulunan üyeleriyle aşmıştır. Borcun Yeniden Gözden 
Geçirilmesi Komitesi gibi partiye yakın yapılar ve 
meydandaki toplantılarda konuşma yapan SYRIZA 
üyeleri, partinin görüşlerini meydan hareketine do-
laysız olarak iletmişlerdir. 

Hem SYRIZA üyesi olan hem de çeşitli toplum-
sal hareketlerde yer alan eylemciler partinin bu hare-
ketlerden öğrenmesini sağlarken, onlara siyasal bir 
alternatif de sunmuşlardır. Bu eylemciler partinin bu 
alanlardaki politikasının belirlenmesine katkıda bu-
lunmuştur. Parti meydan işgali hareketinin demokra-
sinin derinleştirmesini talebini de sahiplenerek bu ta-
lebe 13 Eylül 2014’te açıkladığı Selanik Programı’nda 
yer vermiş, belediyelerin ve bölge yönetimlerinin şef-
faflaştırılacağı, halk vetosu ve halk referandumu gibi 
yapıların kurulacağı, milletvekili dokunulmazlığının 
daraltılacağı vaatlerinde bulunmuştur (Selanik Prog-
ramı, 2014). SYRIZA kemer sıkma karşıtı mücadelede 
öne çıkmış sendikacı Konstantina Kouneva ve ERT’de 
çalışan gazeteciler Anneta Kavvadia ve Aglaia Kyrit-
si gibi kişileri de kendi listesinden aday göstermiştir 
(della Porta v.d, 2017: 113).

Parti bu çabaları sonucunda toplumsal hareket-
lerde var olan parti karşıtı tutumu bir ölçüde kırabil-
miştir. 2010 yılında yapılan bir araştırma kemer sıkma 
karşıtı eylemlere katılanların %60’ının kendisini hiç-
bir partiye yakın görmediğini ortaya koyarken 2015 
yılında yapılan başka bir araştırma kendini hiçbir 
partiye yakın bulmayan eylemcilerin oranının %36’ya 
düştüğünü, %39’unun ise SYRIZA’ya yakın hissettiği-
ni göstermiştir (Karyotis ve Rüdig, 2016). SYRIZA’nın 
Mayıs 2012 seçimlerinden sonra kendisini bir iktidar 
alternatifi olarak ortaya koyması da partiye daha fazla 
insanın yönelmesini sağlamıştır. Yunanistan’da yaşa-
nan onlarca gösterinin, genel grevin, meydan işgali 
hareketlerinin ardından kemer sıkma önlemlerinin 
mecliste kabul edilmeye devam edilmesi, toplumsal 
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hareketlerde yer alanları parlamenter siyasete yön-
lendirmiştir. 2012 yılından itibaren eylemler azalır-
ken SYRIZA’nın oyları artmıştır. Kendi eylemleri ile 
kemer sıkma politikalarını durduramayan toplumsal 
hareketler sonunda bunun yerine SYRIZA’ya oy ver-
meyi ikame etmişlerdir. 

Hareketin SYRIZA ile kurduğu bu ilişki partinin 
üye sayısından da görülebilmektedir. SYRIZA se-
çimlerde oylarını %4’ten önce %16’ya daha sonra ise 
%26’ya çıkarırken 2009 yılında 10.000 olan üye sayısı 
2013’te sadece 30.000’e yükselmiştir. Dolayısıyla top-
lumsal hareketlerde yer alanlar partiye oy verseler de 
kitlesel olarak üye olmamışlardır. Kemer sıkma karşıtı 
hareketin çeşitli bileşenlerinden hiçbiri doğrudan SY-
RIZA önderliği tarafından yönetilmemiş, parti üyele-
ri bu hareketlerin içinde yer almış ve çeşitli düzeyler-
de bunlar arasında koordinasyon kurmuş ve onların 
meclisteki sözcüsü işlevini görmüştür. 

PODEMOS ise SYRIZA’dan farklı olarak 2014 yı-
lında kurulmuştur. Partinin pek çok kurucusu farklı 
toplumsal hareketlerde yer almıştır, partinin lideri Ig-
lesias İtalya’da şiddetsiz eylemleriyle bilinen Tute Bi-
anche (Beyaz Tulumlar) hareketinde ve Juventud Sin 
Futuro (Geleceksiz Gençlik) içinde yer almıştır. Par-
tinin yürütme organı olan Yurttaş Konseyi’nde bulu-
nanlardan 13 kişi 15M hareketinde, 7 kişi Juventud Sin 
Futuro girişiminde, 6 kişi öğrenci hareketinde ve 3 kişi 
de PAH’da bulunmuştur (della Porta vd., 2017: 123).

İspanya’da Yunanistan’da olduğu gibi hareket önce 
kendisini grevler ve mitinglerle ifade etmiş, daha son-
ra meydan işgali hareketi başlamış, bu hareket şehir 
meydanlarından mahallelere yayılmış ve daha sonra 
çeşitli taban inisiyatifleri ortaya çıkmıştır. Ancak bu 
süreçte hareket somut kazanımlar elde edememiş, ke-
mer sıkma politikaları uygulanmaya devam etmiştir. 
Ayrıca genel greve çıkan bazı işçi ve eylemciler hapse 
mahkûm edilmiş, mortgage yasasının değiştirilmesi 
için toplanan 1,5 milyon imza dikkate alınmamıştır. 
Hükümetin bu hareketlere tepkisi bütçeden polislere 
daha çok para aktarmak ve izinsiz eylem yapmanın 
cezasını arttıran bir yasa çıkarmak olmuştur (Marti i 
Puig ve Marco Aparicio Wilhelmi, 2017: 112).

Hükümetin toplumsal hareketin taleplerini böy-
le görmezden gelmesi mahalle meclislerinin giderek 
sönümlenmesine katkıda bulunmuş, borcunu ödeye-

meyenlerin evlerinden çıkarılmaya devam etmesi ve 
işgal evlerinin polis tarafından dağıtılması da moral 
bozukluğu yaratmıştır. Bu gelişmeler Yunanistan’da 
olduğu gibi İspanya’da da eylemcileri siyasal partilere, 
kurumlara ve parlamenter siyasete yönelmeye itmiş-
tir. Ancak Yunanistan’dan farklı olarak İspanya’da ha-
reket var olan bir siyasi partiye yönelmemiştir. Bunun 
en önemli sebebi İspanya’da SYRIZA benzeri, toplum-
sal hareketler içinde yer edinmiş bir partinin olma-
masıdır. İspanya Komünist Partisi’nin (PCE) de için-
de bulunduğu Birleşik Sol (IU) toplumsal hareketleri 
kapsayan bir politika izlememiş, 2008 seçimlerinde 
%3,8 olan oyunu 2011 seçimlerinde %6,9’a çıkarsa da 
SYRIZA gibi bir sıçrama yapamamıştır.

İspanya’da kemer sıkma karşıtı hareketin dina-
mizmini kaybetmesi, bu hareketin katılımcılarını 
siyasal bir alternatif üretmeye yöneltmiştir. Bir 15M 
eylemcisi bu süreci şöyle açıklamaktadır:

Olumsuz [ifadelerin kullanıldığı] bir dönemi izleyen 
olumlu bir dönem vardı, bir dönemden diğerine aşa-
ğıdan yukarıya olan hareketle geçildi. İlk dönemin 
karakteristiği “Demokrasiden yoksunuz”, “Demokrasi 
yok”, “Ona demokrasi diyorlar, oysa değil” [gibi slo-
ganlardı]. İspanya’nın şekilsel bir demokrasi olduğunu 
söylemelerine rağmen, bunun gerçek olmadığını ka-
nıtlamak, bu mesajı vermek istedik. (...) Bu döngünün 
başlangıç aşamasıydı ve çok önemliydi. Daha sonra 
ikinci aşamada, biz “eğer onlar demokratik olmak is-
temiyorsa biz daha çok olacağız ve daha iyisini yapa-
cağız” dedik. Demokrasi ve katılım için küçük alanlar 
bulmaya çalıştık. Madrid’de bu kampları mahallelere 
taşımaktı, mahalle meclisleriydi, çalışma gruplarıydı 
vb. (...) Bir kez bu sistemin sınırlarını fark etmeye baş-
ladığımız zaman, üçüncü aşama başladı. Kurduğumuz 
her şey gerekli ve iyiydi ama devlet kurumlarını de-
mokratikleştirmeyi başaramazsak, her zaman camdan 
bir tavan olacaktı, bizim ilerlememizi durduran bir 
engel olacaktı. Yukarıdan verilen kararlar hayatımızı 
çok fazla etkiliyor, bizi her gün riske atıyor ve bunu 
mikro-siyaset ile değiştiremeyiz. Öyleyse bu kurum-
larla uğraşmalı, onları demokratikleştirmeli, değiştir-
meliyiz. Şimdi “evet, yapabiliriz” [demenin] zamanı 
(Romanos, 2017: 151).

Iglesias da hareketlerde liderlik deneyimi ka-
zanan pek çok kişinin daha sonra PODEMOS’a ka-
tıldığını ve partinin önde gelen kadrolarının büyük 
çoğunlukla toplumsal hareketlerden gelenler olduğu-
nu söylemiştir. Ona göre 15M hareketi toplumu siya-
sallaştırmış, eylemciler oluşmuş daha sonra da hare-
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ket seçimlere odaklanan bir biçim almıştır (Iglesias, 
2015a: 35). 15M hareketinin ardından yeni pek çok 
parti kurulmuştur. PODEMOS bu partilerden biriy-
ken, kurulan partiler arasında hareketin daha doğru-
dan demokrasi yanlısı kanadını temsil eden “X Parti-
si” ve seçildikleri taktirde meclise gitmeyerek var olan 
kusurlu demokrasiyi protesto edeceğini taahhüt eden 
“Beyaz Koltuklar” gibi partiler de bulunmaktadır. Si-
yasi partilere yönelişte iki etken öne çıkmıştır; bunlar-
dan ilki ülkenin üst üste dört seçim yaşayacak olması 
(AB parlamentosu, bölgesel, yerel ve genel seçimler) 
ikincisi de Yunanistan’da SYRIZA’nın gösterdiği ba-
şarıdır. PODEMOS kurulduktan sonra PAH başta ol-
mak üzere pek çok hareketten eylemciyi parlamento-
ya taşımıştır. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi onun 
SYRIZA’dan farkı eylemcilerin ona sadece oy vermesi 
değil, bizzat onun içinde yer alması, ona üye olması ve 
onun yerel örgütlerini oluşturmasıdır.

Sonuç
Yunanistan ve İspanya ekonomileri, 2008 ekonomik 
krizinin etkisiyle önemli bir durgunluk yaşamış, bu 
ülkelerin hükümetleri borç krizinin üstesinden gel-
mek için kemer sıkma politikaları uygulamışlar, eği-
tim ve sağlık başta olmak üzere kamu hizmetlerinin 
bütçelerinde kesintiye gitmişler, emekli maaşını dü-
şürüp emeklilik yaşını yükseltmişlerdir. Hükümetle-
rin bu politikaları uygulamasının sonucunda kemer 
sıkma politikalarına karşı geniş bir cephe oluşmuştur. 
Donatella Della Porta’nın da vurguladığı gibi daha 
önce sosyal bilimler literatüründe küreselleşmenin 
kazananları ve kaybedenleri olarak ayrımın iki yanın-
da olacağı düşünülen kesimler bir araya gelmiştir. Bu 
durum iyi eğitimli, genç ve küreselleşmeden faydala-
nacağı düşünülen kesimlerin güvencesiz, düşük üc-
retlerle ve istikrarsız koşullarda çalışırken, küreselleş-
menin kaybedenleri olarak görülen kamu çalışanları, 
emekliler gibi kesimlerle yan yana gelebilmesiyle ger-
çekleşmiştir (della Porta, 2015: 214-215). Refah devle-
ti tarafından bir ölçüde korunan kesimlerin haklarını 
kaybetmeleri, onları güvencesiz genç çalışanlarla yan 
yana getirerek kemer sıkma hareketinin tabanını ge-
nişletmiştir.

Bu hareketler önce grev ve mitingler gerçekleş-
tirmiş, ancak bunlar merkez partiler tarafından gör-

mezden gelinmiş, onların politikalarında herhangi bir 
değişim gerçekleşmemiştir. Bunun ardından 2011 yaz 
aylarında her iki ülkede de meydan işgali hareketle-
ri gerçekleşmiş, milyonlarca kişiyi bulan bir mobili-
zasyon sonucunda kemer sıkma karşıtı hareketi her 
iki ülkede yayılmış, yeni kesimleri kendi saflarına 
katmıştır. Bununla eş zamanlı olarak farklı alanlarda 
taban inisiyatifleri, tüketim kooperatifleri, barınma 
hakkı inisiyatifleri ortaya çıkmış, bu girişimler bir ağ 
gibi topluma yayılarak ekonomik krizin zararlarını 
minimize etmeye çalışmışlardır. 

Ancak tüm bu gelişmeler süresince siyasi ikti-
darlar kemer sıkma politikalarını uygulamaya, IMF 
ve Dünya Bankası ile anlaşmaya, şirketlere ve banka-
lara para aktarmaya devam etmişlerdir. Dolayısıyla 
toplumdaki değişim isteği “üst siyasete” yansımamış, 
iktidar partileri kitle hareketinin basıncı altında doğ-
rultu değiştirmemiştir. Hükümetler bu hareketlere 
kendilerini siyasal bir parti formu almadan veya par-
tilerden birini desteklemeden ifade etme seçeneği bı-
rakmamış, onların çeşitli araçlar kullanarak seslerini 
duyurma çabalarını görmezden gelmişlerdir. Ülke-
lerdeki siyasal yapı, yalnızca siyasal partileri politika 
yapıcı özneler olarak kabul etmiş, hareketler kendi 
akışkanlıkları içinde bu alanda var olamamıştır.

Bu durum her iki ülkede de farklı ölçeklerde 
mobilizasyonları örgütlemeye çalışan hareketlerde 
bir sönümlenmeye, hareketin içindeki eylemcilerde 
bir yorgunluğa neden olmuştur. İspanya’da mahalle 
meclislerine katılımın azalması ve bunların sönüm-
lenmesi, Yunanistan’da eylemlere ve grevlere katılım-
daki düşüşte bu durum etkilidir. Böylece eylemciler 
giderek kendi eylemleri yerine siyasal iktidarı değiş-
tirmeye odaklanmaya başlamışlar, bunu da ancak bir 
siyasal partiye yönelerek veya yeni bir siyasal parti 
oluşturarak yapabilecekleri sonucuna varmışlardır. 
Özellikle meydan hareketinin temel özelliklerinden 
biri olan ve meydanlarda partilerin çalışma yapma-
sını yasaklanacağı kadar hegemonik bir durumunda 
bulunan parti karşıtlığı, etkisini giderek kaybetmiş, 
hatta bu pozisyonun tam zıddı öne çıkmış ve eylem-
ciler SYRIZA ve PODEMOS’un gelişmesine katkıda 
bulunmuşlardır (Çetinkaya, 2019: 32).

Bu toplumsal hareketlerin siyasi parti karşıtlığın-
dan, siyasi partiler kurmaya veya var olanları iktidara 
taşımaya uzanan yolculuğunu üç noktada incelemek 
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mümkündür. İlk olarak bu hareketlerin niteliğine ve 
siyasal ufkuna bakılmalıdır. İspanya ve Yunanistan’da 
patlak veren kemer sıkma karşıtı toplumsal hareket-
ler, “kemer sıkma karşıtı” kavramından da anlaşıla-
bileceği tepkisel hareketler olmuştur. Bu hareketler 
Refah devletine yapılan saldırılara karşı onu koruma-
ya, hükümetlerin onun kapsamında yapmaya çalıştığı 
daraltıcı değişiklikleri engellemeye çalışmışlardır. Her 
iki ülkede de kemer sıkma önlemleri, bu ülke ekono-
milerini küresel sermayeye daha açık hale ve daha “re-
kabetçi” hale getirmeye yöneliktir. Bu hareketler ise 
bu “rekabetçiliğin” kendi haklarına saldırı olduğunu 
savunmuş ve birer savunma mücadelesi vermişlerdir.

Hareketlerin bu niteliği onların siyasal ufkunu da 
doğrudan etkilemiştir. Hareketler en kitlesel noktaya 
ulaştıkları meydan işgali döneminde dahi kapitalist 
mülkiyet ilişkilerini değiştirip dönüştürme yolunda 
bir girişimde bulunmamıştır. Örneğin meydan ha-
reketlerinde doğrudan demokrasi savunulurken bu 
hareketi işyerlerine taşıma ve çalışma alanlarını de-
mokratikleştirme gibi bir perspektif hareket içerisin-
de egemen olmamış, Vio.me fabrikası gibi işçilerin 
özyönetim örnekleri birer istisna olarak kalmıştır. Bu 
durum ekonomik ve politik taleplerin birleşip alter-
natif ve tutarlı bir program oluşturmasını engellemiş, 
birbirini izleyen yoğun bir eylem ve işgal döneminin 
ardından hareketin parlamenter siyasete yönelmesini 
kolaylaştırmıştır. 

Hareketlerin partilere yönelmesi sürecinin üze-
rinden incelenebileceği ikinci nokta “protesto döngü-
sü” kavramıdır. Tarrow toplumsal hareketlerin zaman 
içerisindeki gelişimini incelerken bu kavramı kullanır 
ve hareketlerin gelişiminin yayılım, tükenme ve ku-
rumsallaşma/radikalleşme izleklerini takip ettiğini 
savunur (Tarrow, 2011: 207). Tarrow protesto döngü-
lerinin ortak özelliklerini şöyle tanımlar:

Kolektif eylemin, daha fazla mobilize olmuş gruplar-
dan, daha az mobilize olmuş gruplara hızlı bir şekilde 
yayılımı; mücadele biçimlerinde yeniliklerin hızlı ar-
tışı, yeni ya da dönüşmüş kolektif eylem çerçeveleri; 
örgütlü ve örgütsüz katılımın bir arada olması; mey-
dan okuyanlar ve otoriteler arasında reform, baskı ve 
bazen devrim ile sonuçlanabilecek yoğun etkileşim 
dizileri (Akt. della Porta ve Diani, 2020: 263).

Yunanistan ve İspanya’daki kemer sıkma karşıtı 
hareketin gelişimi bu özellikleri taşımaktadır. Yukarı-

da belirtildiği gibi kemer sıkma karşıtı kolektif eylem; 
“daha fazla mobilize olmuş gruplardan daha az mobi-
lize olmuş gruplara hızlı bir şekilde yayılmış”, meydan 
işgali gibi yeni mücadele biçimleri kullanılmış, siyasi 
partiler ve sendikalar gibi yapılarla tek tek bireyler aynı 
hareketin içerisinde yan yana gelmiştir. Her iki ülkede 
de bir yayılım aşamasının ardından, protesto eylemle-
rinde bir düşüş yaşanmış, bu düşüşün ardından hare-
ketler SYRIZA ve PODEMOS’a yönelmişlerdir. 

Tarrow (2011: 208) bu aşamaların ardından ha-
reketlerin kurumsallaşma veya radikalleşme yönünde 
ilerlediklerini söyler, ancak bu iki sürecin aynı anda 
hareketin farklı kesimlerinde etkili olabileceğini de 
belirtir. Ona göre hareketin bir bölümü hükümetlerin 
sunacağı tavizlere veya otoritelerle diyaloga daha çok 
önem vererek daha ılımlı ve kurumsal bir kanala çeki-
lirken, hareketin daha radikal kanadı ise şiddete daha 
çok başvuracak, onun devlet şiddetiyle karşılaşması 
hem genel hareketin sönümlenmesine katkıda bulu-
nacak hem de kendisi yalnızlaşacak ve küçülecektir. 
Çalışmada incelenen her iki ülkede de radikalleşme 
yönünde bir eğilim görülmediğini vurgulamak ve bu-
nun nedenlerini incelemek önemlidir. Portos (2019) 
İspanya’da radikalleşme görülmemesinin nedeninin 
protesto hareketlerinin ulusal ölçekten yerel ölçeğe 
kaymasıyla yeni ve eski örgütlenmeler arasında itti-
fakların kurulmasının bileşimi olduğunu savunur. 
Ona göre 15 Mayıs 2011’deki meydan işgali eylemi, 
İspanyol kemer sıkma hareketinde 2013 yılının so-
nuna kadar devam edecek olan bir zirvenin başlangı-
cıdır, toplumsal seferberlik bu dönem içerisinde hep 
yüksek olmuş daha sonra ise kurumsallaşma öne çık-
mıştır. Portos 2011’deki işgallerin ardından hareketin 
ulusal ölçekte siyasal değişimlerden yerele yöneldiği-
ni, ayrıca sendika konfederasyonlarıyla 15M sonra-
sında ortaya çıkan Mareas gibi yeni örgütlenmelerin 
ittifaklar kurduğunu savunmuştur (Portos, 2019: 62). 
Ona göre bu iki faktör kemer sıkma karşıtı hareketi 
radikalleşmesinin önüne geçmiştir.

Yunanistan’da da benzer bir durum görülmüş, 
kendisini önce genel grevlerde daha sonra ise meydan 
işgali hareketinde ifade eden kemer sıkma karşıtı ha-
reket, SYNTAGMA meydanındaki işgalin sona erme-
sinin ardından çeşitli dayanışma inisiyatiflerinde ku-
rumsallaşmış, ancak radikalleşmemiştir. Bu durumda 
hareketin daha radikal kesimlerinin medya tarafından 
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hedef alınması ve hareketin büyük bölümünün daha 
ılımlı, daha geniş kesimleri dahil edebilen bir müca-
deleyi desteklemesi etkilidir. Örneğin 5 Mayıs 2010 
tarihinde Yunanistan’da yapılan çok geniş katılımlı bir 
genel grevde, göstericiler tarafından çıkarıldığı düşü-
nülen bir yangında üç banka çalışanının ölmesi, med-
yanın hareketin bütününü suçlamasına ve hareketin 
yıl sonuna kadar tekrar kitleselleşememesine neden 
olmuştur. Kemer sıkma karşıtı hareketin büyük kısmı 
bu duruma tekrar düşmemeye gayret etmiş, şiddeti 
değil dayanışma girişimlerini öne çıkarmıştır.  

Kemer sıkma karşıtı hareketlerin SYRIZA ve 
PODEMOS’a yönelmesinin incelenebileceği üçüncü 
ve son nokta bu partilerin niteliği konusudur. SYRI-
ZA ideolojik olarak farklı bileşenleri, onların parti 
içindeki ağırlığına göre yansıtsa da temelde Yunan 
avro komünizminin mirasçısı olmuştur. Parti kapi-
talizmden çok neoliberalizmi eleştirmiş, içerisinde 
“küçük ve orta ölçekli işletmelerin” olacağını özenle 
belirttiği geniş bir cepheyi savunarak devlet aygıtının 
hem içinde hem de dışında yürütülecek birleşik bir 
mücadele tahayyül etmiştir. PODEMOS ise Mouffe 
ve Laclau’nun “radikal demokrasi” düşüncesinden 
ve popülizminin sol tarafından kullanılabileceği fik-
rinden etkilenmiştir. PODEMOS kurucuları devrim 
fikrini “Jakoben siyaset modeli” olarak nitelendirip 
ona karşı çıkarken, hedef olarak sosyal bir çoğunluk 
yaratarak veya kendi ifadeleriyle “halkı inşa ederek” 
iktidara gelmeyi koymuşlardır. PODEMOS, SYRIZA 
gibi devletin kendisini bir mücadele alanı olarak tarif 
etmiş, sol jargona başvurmadan solun savunduğu re-
formları savunmuştur. 

Hem SYRIZA hem de PODEMOS radikal söy-
lemlere başvursalar da ılımlı talepler öne sürmüşler, 
üstelik partilerin kitleselleştiği ve oylarının arttığı dö-
nemlerde bu taleplerini daha da ılımlı bir hatta çekmiş-
lerdir. Partilerin talep ettiği eğitim ve sağlık sistemine 
yatırım yapılması, silahlanma harcamalarının azaltıl-
ması, emeklilik yaşının azaltılması gibi talepler aslın-
da merkez solun talepleriyken, merkez sol ve sosyal 
demokrat partilerin sağa kaymasıyla, bu talepleri ra-
dikal sol partiler dile getirmiştir. Dolayısıyla SYRIZA 
ve PODEMOS radikal talepler öne sürmemiş, merkez 
solun neoliberalizmi kabul etmesi sonucunda siyasal 
merkezin sağa kaymasıyla, bu taleplerin savunulması 
SYRIZA ve PODEMOS gibi partilere kalmıştır.

Her iki parti de temel önemi seçimlerde aldıkları 
oya vermiş ve parti politikaları daha fazla oy almak 
için şekillendirilmiştir. Partilerin giderek artan bir şe-
kilde seçim odaklı olmaları onların kendi tabanlarıyla 
merkez sol partileri andıran bir ilişki kurmalarına ne-
den olmuştur. Bu durum SYRIZA’da çok daha açık bir 
şekilde görülebilirken PODEMOS başlarda parti içi 
demokrasiye büyük vurgu yapmış, ancak o da liderin 
giderek güç kazandığı, partinin yerel örgütleri olan 
dairelerin ise güç kaybettiği bir süreçten geçmiştir 
(Podemosco-founderresigns, 2015). İnternet üzerin-
den yapılan oylamalar parti tabanının farklı alternatif-
ler arasında özgürce seçim yaparak parti politikasını 
belirlediği seçimler değil, çoğunlukla parti liderinin 
popülerliğinin etkili olduğu oylamalar halini almış, 
bunlara olan katılım da giderek azalmıştır. Partilerin 
üyeleriyle kurduğu ilişki giderek üyelerin pasif, parti 
bürokrasisinin ve liderliğinin aktif olduğu merkez sol 
partileri andırmaya başlamıştır.

SYRIZA ve PODEMOS’un tüm bu özellikleri on-
ların sol-reformist partiler olarak nitelendirilebilece-
ğini göstermektedir. Her iki parti de kapitalizme ve 
özellikle neoliberalizme çeşitli eleştiriler yöneltmiş, 
çözüm olarak mecliste reformlar yapacak sol bir hü-
kümet ve sokakta o hükümete destek olacak olan kitle 
mücadelesini sunmuştur. Temel önemin reformların 
gerçekleştirilmesinde ve parlamenter siyasette olma-
sı, kemer sıkma karşıtı eylemler dalgasında tükenmiş 
ve somut sonuçlar almak isteyen kitlelere hitap etmiş, 
böylece kemer sıkma karşıtı hareket kendi eylemi ye-
rine bu partilere oy vermeyi ikame etmiştir. Bu ha-
rekete katılan eylemciler Yunanistan’da büyük ölçüde 
sadece oy vererek, İspanya’da ise PODEMOS’un üye-
leri olarak bu partilere dahil olmuşlardır. Sonuçta bu 
toplumsal hareketler kemer sıkma politikalarına karşı 
muhalefetin olanakları kadar onun sınırlılıklarını da 
göstermiş, hareketlerle siyasi partiler arasındaki iliş-
kiler ve kurumsallaşma süreçlerindeki gerilimler ko-
nusunda önemli dersler ortaya koymuşlardır.
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*  Çalışmanın içeriğinin bir kısmı Youtube’da “I. Enternasyonal ve Anarşizm” başlığı ile canlı yayın olarak sunulmuştur. https://www.
youtube.com/watch?v=DW46SyhTNow, son erişim tarihi: 28 Eylül 2020
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Özet   
Kapitalizmin giderek geliştiği, Avrupa’da ve dünyanın diğer coğrafyalarında işçi sınıfı ve halklara karşı sömürü, baskı 
ve katliam politikalarının uygulandığı 19. yüzyıl aynı zamanda sınıf mücadelesi ve toplumsal hareketlerin geliştiği bir 
yüzyıldı. Bu yüzyılda toplumsal uyumun bozulduğunu, toplumsal adaletsizliklerin ve eşitsizliklerin giderek arttığını 
gören, bu adaletsizlikleri ve eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlayan pek çok düşünce biçimi ortaya çıktı. Sosyalizm 
çatısı altında ortaya çıkan düşünce biçimlerinin ezilenlerin kurtuluşu ve toplumsal sistemin dönüştürülmesi için harekete 
geçmesi sınıf mücadelesini yükseltti. Büyüyen sınıf mücadelesi farklı coğrafyalarda kendi örgütlenme biçimlerini ve yollarını 
oluşturdu. İşçilerin uluslararası çapta dayanışması ve birlikte mücadelesinin yollarını aradı. Bu amaçlarla kurulan I. 
Enternasyonal aynı zamanda sosyalizm çatısı altında ortaya çıkan hareketlerden Anarşizmin ve Marksizm’in kurucularının 
da tartışmalarına sahne oldu.
İşte bu çalışma Anarşizm ve Marksizm arasında devlet, otorite, ekonomi, ilerleme, devrim gibi pek çok konuda ortaya çıkan 
tartışmaların kökenlerini oluşturan Bakunin ve Marx’ın karşı karşıya geldiği tartışmaların yaşandığı ve pratikte sınandığı 
zemin olarak 1. Enternasyonal’i konu edinecektir.

A Historical Station of the Bakunin-Marx Debates: THE FIRST INTERNATIONAL
Abstract 
The 19th century that capitalism developed, and policies of exploitation, oppressions and massacres were applied against the 
working class and peoples in Europe and other parts of the world, was also a century in which its struggle and social move-
ments developed. In this century, many ways of thinking which have seen the deterioration of social harmony, the increase of 
social injustices and inequalities and that aim to eliminate these injustices and inequalities have emerged.
The way of thinking that emerged under the title of socialism took action for the liberation of the oppressed and the trans-
formation of the social system, growed the class struggle. The growing class struggle has formed its own forms of organiza-
tion and ways in different geographies. Ways of international solidarity and struggle of the workers were sought. The First 
International, founded for these purposes, also witnessed the discussions of the founders of Anarchism and Marxism, that 
emerged under the title of socialism.
This study will take the 1st International as the basis of between Anarchism and Marxism on many issues such as state, aut-
hority, economy, progress, revolution, etc. which were rooted during the discussions between Marx and Bakunin.

Anahtar kelimeler: Anarşizm, Marksizm, Mikhail Bakunin, Karl Marx, 1. Enternasyonal
Key words: Anarchism, Marxism, Mikhail Bakunin, Karl Marx, The First International

SAV Katkı, 2020 (9): 66-80

Bakunin-Marx tartışmalarının 
tarihsel bir durağı: 
I. ENTERNASYONAL*

İlyas Seyrek**



67

Giriş
19. yüzyıl Avrupa’da giderek büyüyen ulus devletlerle 
yıkılmamaya ve güçlerini artırmaya çalışan impara-
torlukların birbirleriyle yarıştığı; kapitalist ekono-
minin gelişebilmek uğruna gerek Avrupa’da gerek 
dünyanın pek çok coğrafyasındaki sömürgelerinde 
işçilere ve halklara karşı yoğun sömürü ve baskı ko-
şullarını sistemleştirmeye çalıştığı bir dönemdi. Bu 
toplumsal koşullara karşı olan sosyalist düşünce ve 
kavramlar da yoğunlukla 18. ve 19. yüzyıllarda mey-
dana gelen Fransız Devrimi ve 1848 Devrimleri’nin 
arasında ortaya çıktı ve yaygınlık kazandı (Baker vd, 
1988: 2734).

Toplumsal yapının özgürce kurulduğu sosyalist 
dünyaya farklı yollardan ulaşmayı hedefleyen farklı 
pek çok sosyalist akım bu dönemlerde ortaya çıktı. Bu 
farklı sosyalist düşünce ve hareketlerin ortak görüşü, 
yaşanan toplumsal adaletsizliklerin, hâkim toplumsal 
yapılar ve toplumsal örgütlenmeler eliyle yaratıldığı 
idi. Almanyalı anarşist tarihçi Rudolf Rocker’a göre 
tüm sosyalist ekoller, daha iyi bir düzenin salt siyasi 
nitelikteki değişikliklerle yaratılamayacağı, mevcut 
ekonomik koşullarda yapılacak köklü değişimlerle 
sağlanabileceği; toprağın ve diğer toplumsal üretim 
araçlarının artık toplumun imtiyazlı azınlıklarının 
özel mülkiyetinde kalamayacağı, toplumun idaresine 
bırakılması gerektiği konusunda hemfikirlerdi. An-
cak erişilecek sosyalist toplumun yapısı, buna ulaş-
manın yolu ve araçları konusunda sosyalist kesim-
lerin görüşleri büyük farklılıklar gösterdi (Rocker, 
2019: 275). Siyasi ve ekonomik iktidarların birbirle-
riyle mücadele ettiği veya çıkarları uğruna bir araya 
geldiği zamanlarda ezilenlerin birlikte mücadelesinin 
gerekliliğinin anlaşılması üzerine 1864’de Londra’da 
1. Enternasyonal kuruldu. Kendisini demokrat, dev-
rimci veya ulusalcı addeden pek çok kesimi içinde 
barındırarak ve toplumsal uyumu bozan sisteme bir 
tepki olarak düzenin değişiminin gerekliliğini dile ge-
tirdi (Kropotkin, 2015).

Farklı coğrafyalardan gelen, farklı düşünsel arka 
plana sahip sosyalistler ve sosyal demokratlar eko-
nomik, sosyal ve siyasi sorunlara karşı işçilerin ortak 
mücadelesinin nasıl verileceğini ve yeni bir toplumsal 
düzenin nasıl yaratılacağını Avrupa’nın farklı farklı 
şehirlerinde kongreler, toplantılar düzenleyerek tar-

tışmışlardır. Bu sebeple Birinci Enternasyonal’in tari-
hi, sosyalizm denen büyük çatının altında mücadele 
eden düşünce ve hareketlerin farklılıklarının netleş-
mesinin de tarihidir. Enternasyonal, ezilenlerin ortak 
düşmana karşı dayanışmasının ve ortak hareketinin 
bir aracı olduğu kadar onların gerçek kurtuluşlarının, 
özgürlüklerinin hangi yol ve yöntemlerle kazanılaca-
ğı; sömürü, baskı, zulüm ve katliamların ilelebet sona 
ermesinin koşullarını yaratacak pratiklerin nasıl oluş-
turulacağı konusunda yapılan tartışmaların bir zemi-
ni de olmuştur (Kropotkin, 2015).

Çalışmada, Enternasyonal’in son bulmasındaki 
zemini yaratması ve en hararetli tartışmaların kay-
nağını oluşturması sebebiyle Enternasyonal’deki en 
önemli tartışmalardan olan, Rusyalı devrimci anar-
şist M. Bakunin ve Alman sosyalist K. Marx’ın giriş-
tiği tartışmalar konu edilecektedir. Enternasyonal’in 
sonrasında netleşmeye başlamış ve günümüzde de 
sürmekte olan, toplumsal hareketlere etkisi bulunan, 
dünya devrimci hareketlerinin içerisindeki en canlı 
ve en büyük ayrışmalardan olan Anarşizm ve Mark-
sizm ayrışmasının teorik ve pratik arka planlarının 
önemli bir bölümünü ortaya konacaktır. Bu noktada 
devrimci mücadelelerin farklı yorumlarının oluşma-
sında çok önemli bir durak olan 1. Enternasyonal’e 
dair pek çok tartışmaya yer verilerek bu tartışmala-
rın arka planlarına bakılacaktır. Ayrıca çalışma Ba-
kunin ve Marx tartışmalarının etrafında şekillenen 
Enternasyonal kongrelerini ve bu kongrelerin deva-
mında gerçekleşen olayları aktararak tartışmalarda 
Bakunin’in dile getirdiği eleştirilerin önemini ortaya 
koymaya çalışacaktır.  Çalışma, 1. Enternasyonal’i Ba-
kunin ve Marx arasındaki tartışmaların pratik zemini 
olarak ele alması ve detayları az bilinen kimi tartışma-
ları ortaya çıkaracak, bir çalışma etrafında toplayacak 
olması bakımından özgün bir değere sahiptir.

Çalışma 1. Enternasyonal’de ortaya çıkan Ba-
kunin ve Marx tartışmalarının teorik, kuramsal arka 
planlarına dair bir çerçeve oluşturarak başlayacaktır. 
Sonrasında, Enternasyonal’in 1864’teki kuruluşun-
dan anarşistlerin ihracına kadarki kongrelerde alınan 
önemli kararları; devletler arası bir savaş durumun-
da savaşa karşı alınacak tutumdan devletin bir araç 
olarak kullanılıp kullanılmamasına, miras hakkından 
grevlere, kooperatiflerden özel mülkiyetin kaldırıl-
masına kadar pek çok tartışmaya ve anarşist hareke-
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tin en önemli temsilcilerinden M. Bakunin ve James 
Guillaume’un ihraç edilmesine değinerek Anarşizm 
ve Marksizm’in kesin çizgilerle ayrılmasının izlerini 
sürecektir. Anarşistlerin ihraç edilmesine neden olan 
noktalardan biri olarak Genel Konsey’in niteliği de 
ele alınacaktır. Genel Konsey’in kararları ve işleyi-
şine yönelik anarşistlerin buna neden ve hangi bağ-
lamlarda karşı çıktığı aktarılacaktır. Çalışma ayrıca 
1. Enternasyonal kongreleri arasında vuku bulan ve 
modern tarihin ilk özyönetim deneyimi olan Paris 
Komünü’nün1 Enternasyonal içindeki kesimlerce na-
sıl karşılandığına da değinecektir. Sonuç bölümünde 
ise, tüm tartışmalara rağmen işçi sınıfının ilk ulusla-
rarası ortak mücadele zemini olması, işçi mücadelesi 
tarihindeki etkin rolünü nasıl yitirdiği ve sona eriş 
biçimine odaklanılarak 1. Enternasyonal’in kısa bir 
değerlendirmesi yapılacaktır.

1- Bakunin-Marx Tartışmalarının 
Teorik Arka Planı
19. yüzyıl, 1848 devrimleri gibi büyük toplumsal ha-
reketlerin gerçekleştiği; işçi sınıfının sendikal müca-
deleler verdiği, dünyanın pek çok coğrafyasında bü-
yük grev, eylem ve mitingler organize ettiği, modern 
tarihin ilk özyönetim deneyimi olan Paris Komü-
nü’nün yaşam bulduğu bir yüzyıldır. İşte bu yüzyılda, 
işçi sınıfı mücadelesinde ve toplumsal hareketlerde 
etkili olmuş iki büyük ideoloji bulunmaktadır: Anar-
şizm ve Marksizm.

Anarşizm ve Tartışmanın 
Anarşist Arka Planı
Anarşizm, kelime anlamı olarak, Grekçe “anarkhos” 
sözcüğünden gelmektedir; “an” öneki Türkçe’deki 
“sız”/”siz” son ekine denk düşmekte, “arkhos” söz-
cüğü ise “hükümdar/yönetici” anlamına gelmektedir 
(Marshall, 2003: 25). Politik anlamda ilk kez, Fransız 
düşünür Pierre Joseph Proudhon tarafından kullanı-
lan ve tariflenen “anarşist” ve “Anarşizm” kavramları 
sıkça, bilinçli yada bilinçsizce yapılan yanlışlıkların, 
“terörizm”, “kaos”, “kargaşa” ve “düzensizlik” gibi 
tanımlamaların tersine “yöneticisizliği” tanımlamak-

tadır. Hükümdarın, iktidarın, otoritenin olmadığı bir 
toplumsal yapıyı tariflemektedir (Richards, 1999: 10).

Anarşizm özgürlük kavramını temeline ve hede-
fine almış olduğu ve kendisine anarşist diyen ilk dü-
şünürden bu yana düşünsel alanda tek bir “bilimsel” 
yöntemi işaret etmediği bir felsefeye sahip olduğu 
için doktriner bir ideoloji değildir ve içinden fark-
lı pek çok ekolün ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
Fakat Anarşizm’in, ekonomik iktidarlara, merkezi 
ve hiyerarşik yapılanmalar olan siyasi iktidarlara, er-
kek-egemen iktidarın farklı türlerine ve insan mer-
keziyetçiliğin yarattığı tahakküme karşı; bireylerin 
öz-örgütlülüğüne dayalı, toplumu ve yaşamı yeniden 
yapılandırmaya yönelik bir düşünce ve hareket (Ci-
van, 2017) olduğu konusunda temel ilkeler etrafında 
bir uzlaşma mevcuttur.

Anarşizm, bireylerin kendilerini gerçekleştirebil-
meleri için aralarında hükümetsiz bir işbirliği oluş-
turmalarını hedefleyen bir toplumsal öğreti olması 
sebebiyle -bu hedefe karşı olan- tüm otoriteleri or-
tadan kaldırma düşüncesini yaydığı için çoğunlukla 
yıkıcılıkla özdeşleştirilmiştir. Fakat pek çok anarşist 
düşünür ve devrimci, otoriter sistemi, devletleri, ka-
pitalizmi ve sistemin tüm toplumsal yapılarını yıkma-
yı tek hedef olarak görmemiştir. Proudhon “Sefaletin 
Felsefesi” adlı eserinde “yıkıyorum ve kuruyorum” 
deyişini kullanırken, Bakunin de “Almanya’da Geri-
cilik” adlı metninde “Yıkıcı dürtü yaratıcı dürtüdür!” 
sözünü söylemiştir. Bu düşünürlerden yüzyıl sonra 
yaşamış ve İberya Devrimi’nde2 anarşist mücadelenin 
kilit isimlerinden olan Buenaventura Durruti ise eski 
dünyanın yıkıntılarından yeni bir dünyanın kurulu-
yor olduğunu söylemiştir (Woodcock, 2014: 18):

“Yıkıntılardan hiç mi hiç korkmuyoruz. Dünya bizle-
re kalacak; bundan şüphemiz yok. Burjuvazi tarihten 
silinmeden önce mülkiyetindeki dünyasını yıkabi-
lir. Biz işçiler yeni bir dünyayı yine inşa edebiliriz ve 
daha güzellerini. Yüreğimizde bir dünya taşıyoruz, bu 
dünya şimdi şu anda büyümekte! (The Toronto Daily 
Star, 1936).”

Bakunin-Marx tartışmalarının tarihsel bir durağı: I. ENTERNASYONAL 

1  18 Mart 1871 ile 28 Mayıs 1871 tarihleri arasında Paris’te yaşam 
bulmuş, tarihteki ilk modern öz yönetim deneyimidir. Bknz: 
Louise Michel, Komün, Ayrıntı Yayınları, 2015.

2  1936 ile 1939 yılları arasında faşist Franco rejimine karşı, İspan-
ya ile Portekiz devletlerinin yer aldığı İberya Yarımadası’nda 
gerçekleşmiş, anarşist sendika CNT (Ulusal Emek Konfederas-
yonu) ile anarşist örgüt FAI (İberya Anarşist Federasyonu)’nin 
de aktif olarak yer aldığı toplumsal devrim. Anarşizmin top-
lumsal çapta  pratiklendiği deneyimlerden biri. Bknz: Abel 
Paz, Halk Silahlanınca, Kaos Yayınları, 2011.
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Kısacası Anarşizm ideolojisi için mücadele et-
mek sadece iktidar yapılarını ortadan kaldırmak anla-
mında politik değildir, aynı zamanda mevcut iktidar 
yapıları henüz tamamen ortadan kaldırılmamışken 
yeni bir toplumsal ilişki biçimini ve yaşamsal birlikte-
liği kurmayı içermektedir. Gündelik yaşamın anarşist 
ilke ve pratiklerle yeniden kurulması ve ekonomik, 
siyasi ve sosyal örgütlenmeler toplumsal dönüşümün, 
devrimin “şimdi”den yaratılıyor olması anlamında 
politiktir (Çelik, 2016).

Devrimler çağının bir çocuğu olan Anarşizmin 
ilk düşünürlerinden, “devleti iç savaş, anarşiyi düzen” 
olarak tanımlayan Proudhon, sosyalizmin yeni top-
lumsal kültürün yaratıcısı olacaksa eğer özgürlükçü 
olması gerektiğini düşünüyordu ve merkezi devletin 
yerine sözleşmelere dayanan özgür üretici birlikleri 
arasındaki federasyonu savundu. Ona göre toplumda 
kendi kendini idare eden atölyeler işçi birliklerini ve 
sanayi federasyonunu oluştururken tarımda da üre-
tici birlikleri kendi federasyonunu oluşturacaktı. Her 
birim kararlarını özgürce alacaktı. Proudhon “Mülki-
yet hırsızlıktır!” söylemini temellendirdiği “Mülkiyet 
Nedir?” kitabıyla da modern siyasi ve ekonomik dü-
şünceler tarihinde büyük bir karşı çıkışın temelleri-
ni attı. Halk Bankası ve emek çekleri gibi ekonomik, 
“karşılıkçı/mutalist” hamleleri toplumsal dönüşü-
mün ilk adımları olarak ortaya koydu. Fransız işçi 
hareketinin ve sosyalizminin, Enternasyonal’in ku-
rulmasında rol oynayan işçilerin ve Paris Komünü’n-
deki pek çok devrimcinin ilham kaynağı oydu (Woo-
dcock, 2014: 113). Kendilerini Proudhoncu/karşılıkçı 
olarak adlandıran pek çok kişi bu hareketlerde en ön 
saflardaydı.

Anarşizm ve Marksizm arasındaki düşünsel 
ayrışmanın temel olarak ilk başladığı yıllar Prou-
dhon’un anarşist düşüncelerini açıkça ortaya koydu-
ğu yıllara kadar gitmektedir. Proudhon ile Marx -Se-
faletin Felsefesi; Felsefenin Sefaleti3 eserleri üzerinden 
de anlaşılacağı üzere- farklı iktisadi analiz ve yorum-
ları sebebiyle birbirleriyle tartıştığı gibi Proudhon’un 

herhangi bir yönetimin, devletin toplumsal devrim 
sürecinde savunulamayacağı konusundaki düşünce-
leriyle de ayrışmıştır. Ona göre bütün insanlar eşit ve 
özgürdür; yani toplum doğası ve tanımı gereği özerk-
tir ve yönetime ihtiyacı yoktur (Proudhon, 1992: 24):

“Hükümetin, herhangi bir zaman için devrimci ola-
bileceği düşüncesi, -çok basit bir nedenden ötürü, 
çünkü o bir hükümet olduğu için- içinde bir çelişki 
taşımaktadır. Yalnızca toplum, akılla donatılmış kit-
le, kendi devrimini yapabilir, çünkü yalnızca kendisi, 
kendiliğindenliğini akıllıca geliştirebilir, kendi yöne-
liminin ve kendi kökeninin gizini aydınlatabilir ve 
ifade edebilir, kendi inancını ve felsefesini değiştire-
bilir ve son olarak yalnızca toplum kendi yaratıcısına 
karşı savaşma ve kendi mahsulünü üretme yeteneğine 
sahiptir. Yönetimler, tanrının kılıçlarıdır, dünyayı 
zapt-ü rapt altında tutmak için getirilmişlerdir. Ve siz 
onlardan kendilerini yok etmelerini, özgürlük getir-
melerini ve devrimler yapmalarını istiyorsunuz. Bu 
imkânsızdır (Proudhon, 1992: 33).”

Proudhon’un Marx’la çatışmasının başka bo-
yutları da mevcuttur, o Marx’ın felsefesine de karşı 
çıkmıştır. Marx’ın Proudhon’a bir mektup yazarak, 
çeşitli ülkelerden sosyalistler arasında sosyal mesele-
leri tartışmak üzere “sürekli bir yazışma” ağının ku-
rulması konusunda istediği yardıma Proudhon şöyle 
cevap vermiştir:

“Tüm görüşleri gün ışığına çıkarma düşüncenizi iç-
tenlikle onaylıyorum; dünyaya bilgili ve basiretli bir 
hoşgörü örneği sunalım, ama bir hareketin başında 
olduğumuz için yeni bir hoşgörüsüzlüğün liderleri 
olmayalım, yeni bir dinin havarileri olarak ortaya çık-
mayalım, bu din mantığın dini, aklın dini olsa bile. Bir 
araya gelelim ve tüm protestoları teşvik edelim, tüm 
dışlayıcılıkları, tüm mistisizmi lanetleyelim; bir soru-
yu hiçbir zaman tamamen yanıtlanmış kabul etmeye-
lim ve son tezimizi ileri sürdükten sonra, gerekiyorsa 
belagat ve ironiyle tekrar başlayalım. Bu koşulla, bir-
liğinize seve seve katılırım. Aksi halde, hayır! (Wood-
cock, 2014: 116).”

Proudhon’un Marx’a böyle bir cevap verme-
sinin arkasındaki neden de kuşkusuz onun bir ha-
reketin yöneticisi olma isteğine karşı olması kadar 
“İlerlemenin Felsefesi” eserinde de gösterdiği, evrenin 
sonsuz harekette olduğu ve ilerlemenin sınırsız oldu-
ğu yönündeki anti dogmatik tavrıyla ilişkili olabilir: 
“İlerlemenin felsefesi, evrensel hareketin olumlanma-
sı ve dolayısıyla değişmez biçimlerin ve formüllerin, 
tüm ebediyet, süreklilik ve kusursuzluk doktrinlerinin 
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3  “Sefaletin Felsefesi” kitabı, Pierre J. Proudhon’un 1846 yılında 
yazdığı, mevcut ekonomik düşünce yapılarına ve ekonomik 
sistemlere yönelik eleştiriler yaptığı eserdir. “Felsefenin Sefa-
leti” kitabı ise Karl Marx’ın Proudhon’un “Sefaletin Felsefesi” 
kitabındaki düşüncelerini eleştirmek üzerine 1847 yılında yaz-
dığı eserdir.
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olumsuzlanmasıdır; evren ve değişmeyen tinsel ya da 
aşkın özneler veya nesneler de bu konuda istisna değil-
dir (Woodcock, 2014: 116).” 

Marksizm ve Tartışmanın Marksist 
Arka Planı
Sanayi Devrimi’nden sonra gelişen teknoloji ve özel-
likle dokuma sanayisinde hızla artan makineleşme 
üretim artışını sağladığı gibi emek sömürüsünü de 
hızlandırmıştı (Bekmen, 2015: 167). Bu süreç aynı 
zamanda mülksüzleşmeyi ortaya çıkarmıştı ve üc-
retli emek sistemini giderek sistematik hale getirerek 
fabrikalarda çalışan bir işçi sınıfını oluşturmuştu. İş 
cinayetlerinin had safhada olduğu, günlük 16 saate 
varan çalışma sürelerinin ve ağır çalışma koşullarının 
altında işçi sınıfı yaşamını sürdürmeye çalışmaktaydı. 
Kapitalist sınıfın ve devletlerin tüm yasaklamalarına 
karşın bu koşulları kabul etmeyen işçiler ve temsilci-
leri 18. yüzyılın sonlarında işçi örgütlenmeleri ve der-
nekleri kurmaya başladı.

Sosyalizmin ve sınıf mücadelesinin Avrupa’da 
gelişmesinde etkili olan düşünce sistemi ve ideoloji-
lerden biri olan Marksizm’in temelleri Almanyalı dü-
şünür Friedrich Engels ile Almanyalı sosyolog, filozof 
ve ekonomist Karl Marx tarafından atıldı. Devrimler 
çağında “Avrupa’da dolaşan komünizm hayaleti”nin, 
Marksizm’in ilk temsilcileri Marx ve Engels’e göre 
“toplum, üretim araçlarının mülkiyeti temelinde bö-
lünen ve bu nedenle birbirleriyle sömürü ilişkileri içe-
risinde bulunan sınıflardan müteşekkildir.” (Bekmen, 
2015: 167).

Marksizme göre toplumsal değişmenin teme-
li insanların düşünceleri veya inançları değil; mad-
di üretim/ekonomik etkenlerdir. Sınıflar arasındaki 
mücadeleler tarihin ilerletici gücüdür. Marx’a göre 
toplumsal yapılar ekonomik çelişkiler sebebiyle bir 
üretim tarzından bir diğerine geçiş yaparlar (Marx ve 
Engels, 2017).

Marx’ın, Hegel’in Hukuk Felsefesi’nin Eleştiri-
si (1843), 1844 El Yazmaları ve Feuerbach Üzerine 
Tezler (1845); Engels’in İngiltere’de Emekçi Sınıfın 
Durumu (1845) çalışması ve birlikte yazdıkları Kut-
sal Aile (1845) kitapları Marx ve Engels’in komünist 
oldukları ancak henüz kendi tezlerini net bir şekilde 
ortaya koymadıkları çalışmalardı. Alman İdeolojisi ise 

Marksizm’in temelini attıkları ve dönemin en önemli 
düşünürlerini eleştirerek, onları tahlil ederek kendi 
görüşlerini en net şekilde ortaya koydukları eser oldu.

Marksizmin kuruluşunun ilk yapıtaşları bu çalış-
ma sırasında temellenmiş; materyalist tarih teorisinin 
ilk ve en geniş açıklaması da bu eserde yapılmıştır. Bu 
kitapta Marx ve Engels, insanın toplumsal yaşamının 
bütününde üretim biçiminin belirleyici rolü olduğu 
tezlerini göstermeye çalışmışlardır. Üretici güçlerin 
ve üretim ilişkilerinin en genel nesnel gelişim yasaları 
ilk kez bu eserde karakterize edilmiş ve burada dev-
letin rolü, ekonomik egemenliğe sahip sınıfın iktidar 
aracı olarak anlatılmıştır. Marx ve Engels, bu kitapta, 
sınıf mücadelesi ve devrimin, tarihsel gelişimin mo-
tor güçleri olduğunu anlatmıştır (Marx ve Engels, 
2017: 9).

Marx ve Engels politik iktidarın proletarya tara-
fından ele geçirilmesi gerektiğini yine ilk kez bu eser-
de dile getirmişlerdir. “Egemen olmak gayretindeki 
her sınıf, proletaryanın durumunda olduğu gibi, kendi 
egemenliği, eski toplum biçiminin tamamının ve genel 
olarak egemenliğin ortadan kaldırılmasını gerektirse 
de, her şeyden önce politik iktidarı ele geçirmek zo-
rundadır” (Marx ve Engels, 2017: 41) tezi, proletarya 
diktatörlüğü anlayışını temellendirmektedir ve daha 
sonra sosyalist hareketler içerisindeki en büyük tar-
tışma ve ayrılıkların önü ilk kez burada net bir biçim-
de açılmıştır.

Marx ve Engels “Alman İdeolojisi”nin ardın-
dan da Komünist Manifesto’yu (1848) yazmışlardır. 
Marksizm’e göre kapitalizm feodal üretim ilişkilerini 
değiştirip ücretli emek sistemini yaratarak kendi me-
zar kazıyıcısı da yaratmıştır. Komünist Manifesto’da 
bahsettikleri o mezar kazıyıcı, proletaryadır.

Marx açıkça sınıf mücadelesinin zorunlu olarak 
proletarya diktatörlüğünü getireceğini ve bu dikta-
törlüğün de sınıfsız topluma geçişi sağlayacağı fikrini 
“Gotha Programının Eleştirisi” eserinde de tekrar-
lamıştır. İşte Marksizm’in tarih, toplumsal gelişim, 
ekonomi, devrim, sınıf ve devlet kavramları ile ilişkili 
bu görüşleri Bakunin ve Marx arasındaki tartışmala-
rın Marx cephesindeki temellerini oluşturmaktadır.

Bakunin-Marx tartışmalarının tarihsel bir durağı: I. ENTERNASYONAL 
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Bakunin’den Marx’a Devlet ve Devrim
Soylu bir Rus ailesinden gelen, devrimci anarşist dü-
şünür ve eylem insanı Bakunin, Avrupa’nın dört bir 
yanında köylü isyanlarının en ön saflarında ve işçi 
örgütlenmelerinin kuruluşunda yer alarak ezilenle-
rin özgürlüğünün önünde engel olan bütün güçlere 
karşı mücadele etmiştir. 19. yüzyılda Bakunin’in Av-
rupa’daki etkisini anlamak için Çarlık Rusya’ya karşı 
verilen mücadeledeki en etkili isimlerden Alexander 
Herzen’in anekdotu önemlidir: 

“Bakunin Paris’ten Prag’a giderken Alman köylüle-
rinin isyanıyla karşılaşır. Köylüler kalenin etrafında 
ne yapacaklarını bilmez halde dolanırken, Bakunin 
arabadan iner ve isyanın neden olduğunu sormakla 
zaman kaybetmeden, köylüleri örgütler. Arabasına 
geri dönüp yola koyulduğunda kale çoktan dört tara-
fından yükselen alevler içindedir (Karala, 2018: 44).”

Bakunin toplumsal kurtuluşun, özgürlüğün kök-
ten bir devrimle gerçekleşeceğini düşünerek anar-
şizmin toplumsal devrimi amaçlayan bir hareket ol-
masında oldukça etkili olmuş ve üretim araçlarının 
kolektif mülkiyeti anlamında “kolektivist anarşizmi”4 
temsil etmiştir. Genç yaşta Avrupa devrimci hareket-
leriyle ilişkiye geçen Bakunin, Avrupa’daki isyanlarda 
ve toplumsal hareketlerde yer aldıkça yaşanan top-
lumsal adaletsizliklerin kaynağı konusunda da dü-
şünsel olarak netleşmeler yaşamıştır.

Bakunin’e göre devlet, her zaman ayrıcalıklı sı-
nıfların aracı olmuştu ve “ayrıcalığın, ayrıcalıklı tüm 
konumların en başta gelen özelliği, insan aklını ve yü-
reğini öldürmesi” (Bakunin, 1999: 34) idi. İçgüdüsel 
bir tutku olarak da gördüğü “özgürlük” kavramı onun 
düşüncelerinin yapıtaşıdır. “Her insanın özgürlüğü 
vazgeçilmezdir ve toplum asla herhangi bir bireyin 
özgürlüğünden vazgeçmesini veya en mutlak eşitlik ve 
karşılıklı münasebetler temeli dışında başka bireylerle 
herhangi bir sözleşmeye girmesini isteyemez” (Dolgoff, 
2009: 83).5 Onun için oldukça önemli olan bireysel 

özgürlük ise toplumsal özgürlüğün koşuludur, tek bir 
insanın köleliği bile insanlığa yapılmış bir saygısızlık 
ve herkesin özgürlüğünün ihlalidir. Ona göre “özgür-
lük ancak özgürlükle, halkın topyekün isyanıyla ve ta-
bandan gönüllü örgütlenmesiyle yaratılabilir” (2009: 
319) ve Bakuin’in devlete karşı olmasında, devletin 
özgürlükleri kısıtlamaya dönük doğası bulunmakta-
dır. Ona göre devlet doğal olmayan bir kurumdur, bir 
otoritedir ve doğası ikna etmeye değil, varlığını zorla 
dayatmaya elverişlidir. Devlet hangi gerekçelerle var-
lığını maskelerse maskelesin, insanların iradesini yasal 
olarak ihlal eden ve böylece özgürlüklerini ebediyen 
yok eden bir kurumdan başka bir şey değildir. Baku-
nin sadece çağının devletlerine ve onların doğasına 
dair soyut belirlenimler yapmamış, tarihsel deneyim-
lerin çerçevesinde, bu deneyimlerin ortak özelliklerini 
göstererek geleceğe dair de öngörülerde bulunmuştur: 
“Devlet her zaman bir takım ayrıcalıklı sınıfların mi-
rası olagelmiştir; asilzadelerin, burjuvaların son olarak 
da, diğer tüm sınıflar tüketildikten sonra, devlet bir 
makine vaziyetine dönüştüğünde ya da yükseldiğinde 
bürokratlar sınıfının... (Graham, 2007: 135).”6 

Devleti, sınıfsız ve özgür bir topluma giden sü-
reçte kullanılabilir gören düşüncelere karşı Bakunin, 
“onlara bakacak olursak, kitleleri özgürleştirmek için 
önce onları köleleştirmek gerekiyor” demekteydi ve 
devlet varsa zorunlu olarak bir sınıfın başka bir sınıf 
üzerindeki tahakkümü, dolayısıyla kölelik de bulun-
maktaydı. Kölelik olmadan devlet düşünülemezdi. 
Sürekli işgal, fetih peşinde koşmak zorunda olması ve 
tüm bu olumsuz özellikleri sebebiyle devlet mekaniz-
ması yıkılmalıydı (Dolgoff, 2009: 357-358).

Bakunin’e göre devletin ortadan kaldırılmasıyla 
birlikte her ülke bireylerin, üretici birliklerin ve ko-
münlerin mutlak özgürlüğü temelinde yeniden kendi 
içinde örgütlenmeliydi:

“Geleceğin toplumsal örgütlenmesi özgür işçi fede-
rasyonu birlikleri tarafından aşağıdan yukarıya birlik-
lerden başlayıp komünler, bölgeler, uluslarla devam 
ederek, son olarak büyük bir uluslararası ve evrensel 
federasyonla bitecek şekilde uygulanmalıdır. Ancak 
ondan sonradır ki özgürlüğün gerçek, hayat veren 
toplumsal düzeni ve genel refah vücuda gelecek, top-
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4  Bakunin ve yoldaşlarının üretim araçlarının kolektif mülkiyeti-
ni savunmak üzerinden ortaklaştıkları devletçi sosyalist gele-
nekle kendilerini ayırt etmek için kullanmaya başladıkları bir 
tanımlama. Bknz: Kropotkin, Çağdaş Bilim ve Anarşi, Agora 
Kitaplığı, 2015.

5  Sam Dolgoff imzasıyla yazılan bu eser çoğunlukla M. Baku-
nin’in 1842 ile 1875 yılları arasında yazdığı metinlerin kısa 
versiyonlarının derlemesinden oluşmaktadır.

6  Robert Graham’ın bu eseri anarşist tarihte yer etmiş kişi ve ör-
gütlerin metinlerinin kısa versiyonlarının derlemesinden oluş-
maktadır.
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lumsal bir düzen, kısıtlamanın uzağında, bireylerin ve 
toplumun çıkarlarını onaylayarak bu çıkarlarla bağ-
daşacaktır (Graham, 2007: 162).”

Bakunin için “devrim” kavramı ise devletin or-
tadan kaldırılması ve özgürlük kavramlarıyla ilişkili 
idi. “Devrim kısaca şu amaca sahiptir: Herkes için öz-
gürlük, hem bireyler hem de kolektif yapılar, birlikler, 
komünler, şehirler, bölgeler ve tüm uluslar için ve bu 
özgürlüğün federasyon tarafından karşılıklı güvence-
ye alınması (Dolgoff, 2009: 99).”

Devletin kullanılması konusunda Bakunin’in 
tam tersini düşünen Marx, devletin geçici bir süreç 
boyunca devrim için kullanılabileceği fikrindeydi. 
Marx ve Engels için de devlet aygıtı sınıflı toplumla-
rın bir ürünü olduğu için bu aygıtın nihayetinde yok 
olması gerekiyordu. Fakat ancak sınıf egemenliği or-
tadan kalktığı zaman, sözcüğün bugünkü siyasal an-
lamında devlet de ortadan kalkacaktı:

“Gelişimin akışı içerisinde sınıf ayrımları kalktığında 
ve üretim tüm ulusun geniş bir birliğinin ellerinde 
yoğunlaştığında, kamu gücü siyasal niteliğini yiti-
recektir. Gerçek anlamda siyasal iktidar, bir sınıfın 
başka bir başka sınıfı ezmek amacıyla örgütlenmiş 
iktidardır. Eğer proletarya, burjuvaziyle savaşımında, 
koşulların zorlamasıyla, kendisini bir sınıf olarak ör-
gütlemek zorunda kalacak, bir devrim yoluyla kendi-
sini egemen sınıf durumuna getirecek ve egemen sınıf 
olarak eski üretim ilişkilerini zor kullanarak ortadan 
kaldırılacak olursa, o zaman, bu ilişkilerle birlikte, sı-
nıf karşıtlıklarının ve genel olarak sınıfların varoluş 
koşullarını da ortadan kaldırmış ve böylelikle bir sınıf 
olarak kendi egemenliğini ortadan kaldırmış olacaktır 
(Marx ve Engels, 2014: 142).”

Marx’a göre toplumsal devrim, ekonomik geliş-
menin belli tarihsel koşullarına bağlıdır ve bu koşul-
lar devrimin öncülleridir. Bu sebeple de devlet ikti-
darını ele geçirmenin sadece devrimi savunmak için 
değil üretici güçler üzerinde yeni toplumsal denetim 
türlerini geliştirmek için de gerekli olduğunu düşün-
müştür (Marshall, 2003: 57).

Marx’ın üretim ilişkilerinin tarihsel gelişimi ile 
doğrudan bağlantılı olarak tanımladığı devlet meka-
nizmasına dair düşünceleri birden çok kez değişime 
uğramıştır. Marx’ın Louis Bonaparte’ın 18. Brumai-
re’indeki devlet tanımı, modern üretim ilişkilerinin 
dolayımı olmayan bir devlettir. Devlet burada göre-
li özerk bir aygıt haline gelmiştir (Marx, 2009: 117). 

Devrimin başarıya ulaşabilmesi için devlet iktidarını 
ele geçirmenin hayati olduğuna dair düşünceleri ise 
Paris Komünü sonrasında Komünist Manifesto’nun 
1872 yılı basımı önsözünde yazdıkları ile birlikte bir 
miktar değişmiştir: “Komün özellikle bir şeyi ispatla-
mıştır: “İşçi sınıfı devlet çarkına hazırdan el koyup onu 
kendi amaçları için kullanamaz.” (2014: 83). Fran-
sa’da İç Savaş kitabında ise Marx, işçi sınıfı için devlet 
iktidarını savunmasa da başka bir biçimde örgütlenen 
siyasi otorite koymayı sürdürmüş ve Komünü özün-
de bir “işçi sınıfı hükümeti” olarak tanımlamıştır. 
Komün, üretenlerin mülk sahibi sınıfa karşı mücade-
lesinin sonucunda keşfedilmiş, emeğin iktisadi kur-
tuluşunu sağlayabilecek olan siyasal biçimdi (Marx, 
2016: 87).

Marx, proletarya diktatörlüğü kavramına karşı 
çıkan Bakunin’in bu düşüncelerini eleştiren analiz de 
yazmıştır. Fakat Bakunin’in temel eleştirilerine kar-
şı olarak sınıfların varlığının koşulu olan ekonomik 
temellerin nasıl ortadan kalkacağını, yani proletarya 
diktatörlüğünün nasıl sönümleneceğinin anlatımını 
açıkça yapmamıştır. Örneğin bir metninde Marx, Ba-
kunin’in işçilerin devleti yönetmeye başladığında işçi 
olmaktan çıkıp sınıf değiştireceği ve yeni bir ezen sını-
fı oluşturacağı öngörüsüne, “bugünün bir fabrikatörü 
belediye meclisi üyesi olduğu için kapitalist olmaktan 
ne kadar çıkıyorsa işçi de işçi olmaktan o kadar çıkar” 
(Marx ve Engels, 2009: 155) diyerek yanıt vermiştir. 
Fakat hâlihazırda belirli üretim araçları üzerinde özel 
mülkiyeti olan, yani belli bir ekonomik iktidarı bu-
lunan bir burjuvanın belediye meclisine girerek ka-
zandığı siyasi iktidar onun ezen konumunda belir-
ginleşmeye neden olurken; politik devrimden önce 
mülkiyete sahip olmayan, ekonomik konumu gereği 
ezilen bir işçi, siyasi iktidarla birlikte diğerleri hakkın-
da (ekonomik, politik ve toplumsal) kararlar verme 
ayrıcalığı bulunan, ezen bir konuma dönüşmektedir. 
Kısacası burjuvanın siyasi iktidar elde etmesi sonucu 
ezen konumunu perçinlemesiyle işçinin ezen konu-
muna yükselmesi aynı değerlendirilemez.

19. yüzyılın yoğun toplumsal hareketler ortamın-
da Bakunin ile Marx’ın devlet, devrim ve siyasi iktidar 
kavramları üzerinde yoğunlaşan teorik tartışmaları 
pratik zemine de taşınmıştır. Bu tartışmalar özellikle 
Birinci Enternasyonal ile birlikte hem giderek alev-
lenmiş hem de pratikte  sınanma şansı bulmuştur. 

Bakunin-Marx tartışmalarının tarihsel bir durağı: I. ENTERNASYONAL 
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Bu sebeple bu tartışmaları ve tartışmaların seyrini 
anlayabilmek için bu tarihsel durağa uğramak ve bu 
ortamda tartışmaları değerlendirmek gerekmektedir.

2- Enternasyonal’in Kuruluşu 
ve Dönemin Siyasal ve Toplumsal 
Koşulları
Sanayinin gelişmesi ve sömürgeciliğin yükselişi ile 
beraber gelişen yeni ekonomik, siyasi ve toplumsal 
sistem işçilere ve halklara sömürü, açlık, yoksulluk 
getirmişti. Burjuvazinin, ulus devletlerin ve impara-
torlukların yani siyasi ve ekonomik iktidarların birbir-
leriyle mücadele ettiği veya çıkarları uğruna bir araya 
geldiği zamanlar halklar için sömürü, baskı, katliam 
demekti ve tam da böylesi bir ortamda ezilenlerin bir-
likte mücadelesinin gerekliliği anlaşılmaya başlamıştı 
(Foster, 2011: 55). Polonyalıların 1863-1864 yıllarında 
Rus Çarlığı’na karşı düzenlediği ayaklanmanın kanlı 
bir şekilde bastırılması ve Polonya halkının büyük bir 
baskıyla karşılaşması dönemin en önemli politik olay-
larından biriydi (Duclos, 1969: 63).

18. yüzyılın sonundan itibaren kurulmuş olan 
pek çok sosyalist örgütün temel yaklaşımı enternas-
yonalist idi ve bu yaklaşım tüm ülkelerdeki ezilenler 
arasında dayanışma ruhunun yaratılması ve yaşatıl-
ması düşüncesiyle bu örgütlerde hayata geçirilmeye 
çalışıldı. Fakat enternasyonalizmin 1. Enternasyo-
nal’le hayata geçirilen en gelişkin biçiminin temelle-
ri 1848 devrimleri7 ve sonrasındaki süreçle ilişkiliydi 
(Orhan, 1988: 268). Bakunin’e göre de Enternasyo-
nal’in ortaya çıkışında iki faktör etkiliydi. Birinci fak-
tör, 1848 ve 1851 ayaklanmalarının sonundaki yenil-
giyi yaşayan Almanya, Fransa, Avusturya, Polonya 
gibi ülkelerdeki işçilerin, eş zamanlı olarak uyanıp 
ruh, cesaret ve bilinç kazanmalarıydı. İkinci faktör 
ise burjuvazinin olağanüstü şekilde zenginleşmesinin 
paralelinde işçilerin yaşadıkları yoksulluktu (Dolgoff, 
2009: 262). Modern sanayinin gelişimi, 1864’te Av-
rupa’nın hemen hemen tüm ülkelerinde, özellikle de 
sanayinin geliştiği İngiltere, Fransa, Almanya, İsviçre 

ve Belçika gibi ülkelerde Enternasyonal’in kurulması-
na yol açmıştı.

İşçilerin ilk uluslararası çapta bir araya gelişi olan 
Enternasyonal’in kuruluşu 1862 yılında gerçekle-
şen Uluslararası Fuar’a dayanmaktadır. 1862 yılında 
Londra’daki Uluslararası Fuar’a gelen Fransız işçile-
rinin, İngiliz sendikacılarıyla ve onlara katılmış kimi 
İngiliz radikalleri ile karşılaşmaları sonucu, 1863-
1864 yılları arasında Rus çarına karşı ayaklanan Po-
lonyalılara destek olmak istemeleri üzerine ortak bir 
toplantının düzenlenmesi kararlaştırıldı. Enternas-
yonal’in kuruluşu, 28 Eylül 1864 günü Londra’daki 
Saint-Martins Hall’da İngiliz İşçi Sendikaları yöneti-
cileriyle bir grup Fransız Proudhoncu tarafından ör-
gütlenen uluslararası bir işçi toplantısında gerçekleşti 
(Foster, 2011: 55; Duclos, 1969: 63; Kropotkin, 2015: 
69). Saint Martin Salonu’nda yaklaşık iki bin kişinin 
katılımıyla yapılan toplantıda genellikle Polonya hal-
kıyla dayanışma ve işçilerin birliği konulu pek çok 
konuşmanın ardından Uluslararası İşçi Birliği’ni kur-
ma kararı alındı (Bookchin, 2017: 218). Birliğin ku-
rulması önergesinde dört Fransız’ın etkisi vardı. Üçü 
–Henri Tolain, Charles Limousin ve Ernest Edouard 
Fribourg- ortodoks Proudhonculardı; dördüncüsü, 
otoriter sosyalizmi reddederek Bakunin’e yakın ko-
lektivist görüşleri savunan Eugene Varlin’di (Wood-
cock, 2014: 247).  

Adı seçkin konuklar listesinde olan ve konuşma 
dahi yapmayan Karl Marx haliyle kuruluşta aktif bir 
rol oynamamıştı. Hatta Marx, Kropotkin’in belirt-
tiği üzere bir mektubunda, bu toplantı sonrası “dut 
yemiş bülbül gibi duruyordum orada” yazmıştı (Kro-
potkin, 2015: 69). Enternasyonal’in tüzüğü Marx’ın 
katılmadığı oturumlarda kaleme alınmıştı. Marx’ın 
Enternasyonal’e etkisi, –sonraları Genel Konsey’e dö-
nüşecek olan- tüzük yazma işleriyle ilgilenen Alt Ko-
mite’de yer alması ve Enternasyonal’in programında 
yaptığı değişikliklerle ilgiliydi (Kropotkin, 2015: 69.; 
Bookchin, 2017: 219).

Enternasyonal birdenbire büyük etkiler yaratan 
ve büyük sonuçları olan bir birlik olmasa da hızla 
gelişmiş ve Latin ülkelerine yayılmıştı. Çünkü Enter-
nasyonal’in amacı temel olarak işçiler arasında da-
yanışmayı sağlamak ve işçi sınıfını kapitalizme karşı 
devletlerin sınırlarının ötesinde birleştirmekti. Baku-
nin için, kapitalizme karşı yürütülecek ekonomik bir 
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7  1848 yılında Avrupa’da, özellikle İtalya, Almanya, Fransa, Avus-
turya, Polonya, Romanya ve Macaristan gibi ülkelerde döne-
min ekonomik, siyasi ve sosyal koşullarına karşı ortaya çıkmış 
geniş çaplı ayaklanma, devrim ve özgürlük hareketleridir. 
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mücadele için uluslararası dayanışmanın örgütlen-
mesi gerekliydi. Enternasyonal, bu anlamda proletar-
yayı devlet politikasının ve burjuva dünyasının dışına 
taşımıştır. Böylece, tüm ülkelerdeki proleterlerin bir-
leşmesiyle ortaya çıkan yepyeni bir dünya yaratmıştır. 
Bu geleceğin dünyasıdır, burjuva uygarlığının meza-
rını kazan bir dünyadır. Kutsal veya dünyevi olan 
tüm zorbaları, her türlü köleliği ve eşitsizliği ortadan 
kaldırarak, eski dünyanın yıkıntıları üzerinde yepyeni 
bir uygarlık yaratacaktır (Dolgoff, 2014: 323). Marx 
için ise Enternasyonal, dünya proletaryasının güçle-
rini bir demet halinde bir araya getirmek ve böylece 
işçileri birleştiren çıkar ortaklığının canlı temsilcisi 
olma amacına sahipti (Marx ve Engels, 2009: 104).

Enternasyonal’e katılan, toplantıların organize 
edilmesinde ve alınan kararlarda etkili olan en önem-
li kesimler ise şöyleydi: merkezi devleti savunan sos-
yalistler (Marksistler ve Blankistler), yerel bağımsızlık 
ve federasyon savunusu yapan özgürlükçü sosyalistler 
(Proudhoncular ve kolektivistler/Bakuninciler), Las-
salle’cılar, İtalyan (Mazzinici) ve Polonyalı ulusalcılar 
ve İngiliz sendikacılar (Kropotkin, 2015).

3- Enternasyonal’in Kongreleri 
ve Bakunin-Marx Tartışmaları
Enternasyonal’in ilk genel toplantısı olan Cenev-
re Kongresi’nden önce Londra’da bir ara konferans 
yapıldı; bu konferansta çeşitli ülkelerdeki işçi sınıfı 
hareketlerine ilişkin raporlar sunuldu. Polonya so-
runu ve Rus Çarlığı’nın Avrupa üzerindeki olumsuz 
etkisi gibi konularda birkaç karar alındı. Marx, iki et-
kili delege olan Tolain ve Fribourg’un düşüncelerini 
etkilemeye çalışsa da başaramadı ; çünkü Fransızlar 
anti-otoriter düşüncelerinde kararlıydı (Woodcock, 
2014: 248).

Cenevre Kongresi (1866)
İlk genel toplantı, İsviçre’nin Cenevre şehrinde, 1866 
yılında yapılan bu kongrede gerçekleşti. Bu kongre ile 
birlikte özgürlükçü sosyalistler ve otoriterler arasın-
daki karşı karşıya gelişler başlıyordu. Kongre yirmi 
iki bölümü temsilen altmış delege ile toplandı.

Kongrenin gündemindeki meselelerden bazıları 
şunlardı: Farklı ülkelerde emek-sermaye mücadelesi 

için ortaya konan çabaların Enternasyonal’in yardı-
mıyla bütünleştirilmesi; sendikaların geçmişi, bugü-
nü ve geleceği; işçi kooperatifleri; dolaylı ve dolaysız 
vergiler; çalışma saatlerinin kısaltılması; kadın ve 
çocuk emeği; Avrupa’daki Çarlık istilası ve bağım-
sız, birleşik bir Polonya’nın yeniden inşaası; sürekli 
ordular ve bunların işçi sınıfının çıkarları üzerindeki 
etkileri (Foster, 2011: 76).

Kongrede tartışılan meselelerden biri kimlerin 
Birlik’e üye olacağına dairdi. Fransız işçilerinin, sa-
dece kol işçilerinin Enternasyonal’e ya da en azından 
Genel Kurul’a üye olması yönündeki önerisi İngiliz 
sendikacılar ve entelektüeller tarafından reddedildi. 
Yine bu kongrede devletin bir araç olarak kullanılabi-
leceği kararlaştırıldı. Proudhoncu karşılıkçılar bunun 
karşısında olarak işçi kooperatiflerinin geliştirilmesi-
nin işçilerin özgürlük mücadelesinin temel bir parçası 
olarak kabul edilmesi ve karşılıklı bir kredi bankasının 
kurulması kararının kabul edilmesi konusunda kong-
reyi ikna etmeyi başardılar (Woodcock, 2014: 249).

Lozan Kongresi (1867)
Enternasyonal’in ikinci kongresi, 1867’de İsviçre’nin 
Lozan şehrinde gerçekleştirildi. İşçilerin politikaya 
dâhil olup olmaması, sosyal hayatta kadınların rolü, 
sürekli orduların kaldırılması, kooperatiflerin nasıl 
hayat bulacağı kongrede tartışılan konulardan bir 
kaçıydı. Özellikle işçilerin politikaya dâhil olup olma-
ması üzerinden yapılan tartışmalar ekseninde Lozan 
Kongresi, Bakunin ve Marx çatışmasına zemin hazır-
layan kongrelerden biriydi.

Kongre’de tartışılan meselelerden biri politikaya 
dair işçi sınıfının alacağı tutumdu. Kolektivist görüş-
lere yakın olan Tolain bu durumu Enternasyonal’in 
-siyasi faaliyetler gerçekleştirirse- yasaklanma teh-
likesini de düşünerek yorumluyordu. İlkesel olarak 
ise “İşçilerin sosyal kurtuluşu siyasi kurtuluşlarından 
ayrılamaz” düşüncesine sahipti. Ama tıpkı pek çok 
anarşist gibi onun politik kurtuluş talebi “seçimlere 
katılmak” anlamına gelmiyordu. “Sürekli orduların 
kaldırılması” ve “barış” bu kongrede tartışılan konu-
lardandı. Tartışmaların sonucunda “daimi ordula-
rın kaldırılması” çağrısında bulunuldu fakat barışın 
“toplumda biri diğeri tarafından sömürülen iki sınıfın 
varlığını tanımayacak yeni bir düzen” ile uygulanabi-
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leceği vurgulandı (Graham, 2015: 100). 
Kongrede Proudhoncular oldukça etkiliydi ve 

alınan son kararlarda kendi ağırlığını tam olarak sağ-
layamayan Marx, bu durumdan rahatsızdı ama aynı 
zamanda Engels’i Enternasyonal’in yakında ellerine 
geçeceğine ikna etmeye de çalışıyordu: “Devrim ol-
duğu zaman ki belki de tahmin ettiğimizden önce 
olacaktır, biz [Marx ve Engels] bu devasa Makine’yi 
(Enternasyonal’i) ellerimizde tutacağız” (Graham, 
2015: 102). 

Brüksel Kongresi (1868) ve Sonrası
Enternasyonal’in üçüncü kongresi, 1868’de Belçi-
ka’nın Brüksel şehrinde gerçekleşti. Kongreye doksan 
dokuz delege katıldı ve bu kongre o zamana kadarki 
en kalabalık kongre oldu.

Kongrede kooperatiflerden grevlere, çalışma sü-
relerinin kısaltılması gerekliliğinden toprak mülki-
yetine pek çok konuda tartışmalar yapıldı, kararlar 
alındı. Alınan en önemli kararlardan biri madenlerin, 
ulaşımın ve toprağın kolektifleştirilmesi hakkındaydı. 
Maden, ulaşım ve toprakta özel mülkiyet yerine ko-
lektifleştirme ve ortak mülkiyet kabul edilse de, bu 
kolektifleştirmenin nasıl gerçekleştirileceği konusu 
netleşmedi. Karşılıkçıların etkisi bu kongrede giderek 
azalsa da Proudhocular, Belçikalıların desteği ile kar-
şılıklı kredi bankalarının kurulması onaylayan bir ka-
rarın kabul edilmesini sağladı (Woodcock, 2014: 250).

Ayrıca Brüksel Kongresi’nde alınan en önemli 
kararlardan biri savaş konusunda idi. Avrupa’daki 
devletler arasında savaş çıktığı takdirde işçilerin ta-
kınacağı tutum, kongrede en çok konuşulan ve tar-
tışılan konu oldu. Kongre, çıkacak böylesi bir sava-
şın halkları boyunduruk altına alacağını açıklayarak 
işçileri savaşları çıkaranlara karşı mücadele etmeye 
çağırdı ve ülkelerinde savaş çıkması halinde işçilere 
iş bırakmasını önerdi (Foster, 2011: 80). Özgürlük-
çü sosyalistlerin, anarşistlerin desteklediği, Marx’ın 
“Belçika salaklığı” olarak tanımladığı bu öneri daha 
sonra anarşist hareketlerin temel ilkesi haline gele-
cekti (Graham, 2015: 110).

Bakunin bu kongre sonrasında Kasım 1868’de, 
kendisinin kurup örgütlediği, anarşist niteliklere 
sahip Uluslararası Sosyalist Demokrasi İttifakı’nın 
Enternasyonal’e dâhil olmasını talep eden mektubu 

Genel Konsey’e iletti. Genel Konsey, bu talebi olduğu 
gibi kabul etmedi. Bakunin ve destekçilerini, bir ulus-
lararası örgüt olarak İttifak’ı dağıtmaları ve alt dalla-
rını Enternasyonal şubeleri haline getirmeleri şartıyla 
Enternasyonal’e üye olmasını onayladı (Bookchin, 
2017: 226-227). İttifak feshedildi, şubeleri 1869 ba-
harında Enternasyonal’in şubelerine dönüştü. İttifak 
yüz dört üyesiyle Enternasyonal’e katılmış oldu (Wo-
odcook, 2014: 174).

Basel Kongresi ile (kimi konularda açığa çıkan 
ve) yükselen Bakunin Marx tartışmalarına giriş yap-
madan önce aralarındaki ilişkiye de kısaca bir göz at-
mak gerekmektedir. Bakunin 1840’larda, Arnold Ru-
ge’nin Deutsch-Französische Jahrbücher gazetesinin 
yayınlanması sürecinde Marx ve Engels ile dostluk 
kurmuş ve onlarla birlikte çalışmıştı. 1849’da hapse-
dilmesinden ve Rusya’ya sürgüne gönderilmesinden 
sonra Avrupa siyasetinden on iki yıl uzak kalmış, 
sonunda Sibirya’dan kaçarak 1861 sonlarında Lond-
ra’ya gelmişti. Bakunin’in İtalya’ya doğru yola çıkma-
sından hemen önce, Kasım 1864’te, Marx Bakunin’e 
karşı oldukça dostça bir yaklaşım sergilemişti ve dedi-
koduların aksine, Bakunin’e yönelik yapılan Rus ajanı 
olduğu iftiraları karşısında Bakunin’i desteklediğini 
söylemişti. Marx, Engels’e mektubunda da “Bakunin’i 
çok sevdim, eskiden sevdiğimden bile çok... On altı yıl-
dan sonra geriye değil, ileriye doğru gittiğini gördüğüm 
çok az insandan biri” yazmış ve hatta Marx, dostlu-
ğunun bir göstergesi olarak Bakunin’e yeni basılmış 
Kapital’in imzalı bir kopyasını bile göndermiştir (Bo-
okchin, 2017: 225-226). Bu olumlu tablonun bozul-
ması; Bakunin ile Marx’ın farklı kişilikleri ve düşün-
celeri üzerinden var olan görüş ayrılıkları ise ilk kez 
Bakunin’in Enternasyonal’e katılması ile birlikte bir 
çatışmaya dönüşmüştür.

Basel Kongresi (1869)
Enternasyonal’in dördüncü genel kongresi İsviç-
re’nin Basel şehrinde, 1869’da gerçekleşti. Kongreye 
yetmiş beş delege katılsa da kongre, artan üye ve şube 
sayılarıyla birlikte devrimci sendikal örgütlenmeleri 
ve kolektif mülkiyeti savunan, işçi sınıfını en geniş 
düzeyde temsil eden kongreydi.

Bakunin’i Basel Kongresi’ne katılan yetmiş beş 
delege içinde on iki delege savunuyordu (Marshall, 
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2003: 403). Bakunin kongrede “günümüz toplumun-
daki bazı bireylerin büyük birikimler elde etmişlerse 
bunun harcadıkları emekleri değil, ayrıcalıklarıyla, 
yani yasal hale gelmiş adaletsizlikleriyle” elde edildi-
ğini savundu. Devlet her türlü sömürü, ayrıcalık ve 
adaletsizliğin yasal hale getirilip korunabilmesinin bir 
aracıydı ve bu sebeple yıkılmalıydı.

Bakuninci kolektivistler, Brüksel Kongresi’nde 
alınan toprağın kolektif mülkiyeti kararının nasıl ger-
çekleşeceği konusu netleşmediği için miras hakkının 
kaldırılması konusunda bir öneri sundu. Sadece top-
rakta, madende ve ulaşım araçlarında özel mülkiyetin 
yasaklandığını bildirmekle sorunun çözülemeyeceği-
ni düşünen Bakuninciler, miras hakkının bireylerin 
maddi ve manevi gelişimini engellediğini ve kimileri 
için imtiyazlı durumlar yarattığını düşünerek kaldı-
rılmasını talep etti. Marksistlerin miras hakkının ko-
lektif mülkiyete geçildiğinde ve üretim biçimi değiş-
tiğinde kendiliğinden ortadan kalkacağı öngörüsüne 
karşı Bakuninci kolektivistler ise mirasın sadece mül-
kiyetle ilişkili olmadığını düşündü. Çünkü kolekti-
vistler kapitalizmin ortadan kaldırılmasının otomatik 
olarak devletin ve diğer iktidar ilişkilerinin ortadan 
kaldırılmasıyla sonuçlanmayacağına, devletin ve bu 
ilişkilerin de ayrıca ortadan kaldırılması gerektiğine 
inanıyorlardı. Onlara göre “siyasi devlet ve hukuki 
aile” bireysel mülkiyetin garantisi ve sürdürücüsüy-
dü. Bakunin, miras hakkının kaldırılmasını, herkesin 
özgürce erişebileceği bütüncül bir öğrenim ihtiyacına 
da açıkça bağlayarak, “miras hakkı kaldırılır kaldırıl-
maz toplum her iki cinsiyetten tüm çocukların fiziksel, 
ahlaki ve entelektüel gelişimi için sorumluluk sahibi 
olacaktır” (Bakunin, 1985: 127) diye düşünüyordu. 
Ayrıca Marx ve taraftarları pratikte mülkiyet sahip-
lerinin mülkiyetlerine el konulamaması durumunda, 
miras haklarının kaldırılmasına muhalefet edecekle-
rini iddia ederek -bu hakkı tümden kaldırmak yerine 
onlardan bir aşama olarak miras/emlak vergisi almayı 
önerdi. Anarşistler ise miras ya da emlak vergisinin 
miras hakkını doğrudan kaldırmaktan daha az muha-
lefet yaratacağı inancına katılmayarak kendi önerile-
rini savunmaya devam etti (Graham, 2015: 139-142). 
Miras hakkı tartışması her ne kadar tali bir konuda 
ortaya çıkan bir tartışma gibi gözükse de aslında ta-
rafların devlete dair görüş ayrılıkları temelinde ger-
çekleşmişti.

Sayılardan çok kişiliğinin, hatipliğinin ve sav-
larının gücüyle Bakunin tartışmalara ve konferansa 
ağırlığını koydu ve Marksistlerin etkisini azaltma-
yı başardı. Bakunin görünürde zafer kazandı çünkü 
onun önerisi yirmi üç aleyhte oya karşı otuz iki lehte 
oy almıştı, Marx’ın önerisi ise otuz yedi aleyhte oya 
karşı yalnızca on altı lehte oy almıştı, ama pratikte 
sonuç beraberlikti. On üç oyun çekimser olması; çe-
kimserlerin de aleyhte sayılması sebebiyle Bakunin’in 
önerisi gerekli olan mutlak çoğunluğu alamamış oldu 
(Woodcock, 2014: 175-176).

Enternasyonal’deki tartışmalar yerelde de bö-
lünmelere neden oldu. İsviçre’nin Fransızca konuşan 
bölümünde faaliyet yürüten otuz seksiyonluk grup 
olan Federation Romande’den ayrılan Juralı anarşist-
ler 1869’da Jura Federasyonu’nu kurdu (Woodcock, 
2014: 174).

Komün ve Enternasyonal: 
Toplantı Değil Devrim Zamanı!
Enternasyonal’in 1870’deki yıllık kongresi Fransa ve 
Prusya savaşının çıkması nedeniyle yapılamadı. Sava-
şın çıkması beklenen bir durumdu ve ilanla birlikte 
Enternasyonal hemen önceki kongrelerde alınan ka-
rarlar doğrultusunda savaşın işçi sınıfı için olumsuz-
luğunu dile getirdi. Alınan karar Fransız ve Alman 
işçileri arasında dağıtıldı.

Savaşı Prusya’nın kazanmasının ardından, Pa-
ris’i kuşatan Prusyalılar’a direniş göstermeden çe-
kilen yeni Thiers hükümeti Paris’teki Ulusal Muha-
fızlar’dan ve devrimci güçlerden çekiniyordu. 1871 
yılının 18 Mart gecesi saat üçte Ulusal Muhafızlar’a 
ait toplara el koymak üzere askeri harekât düzenle-
di. Kadınların ön planda olduğu halk, askerlerin bir 
kısmını yanlarına çekerek geri kalanlarına karşı da 
savaşarak toplara el konulmasını engelledi. Öğleye 
doğru halk askerleri yenmiş ve şehrin kontrolünü ele 
geçirmişti (Foster, 2011: 96). Yapılan komün seçimle-
ri sonucunda 28 Mart’ta Paris’te belediye binası Hotel 
de Ville’nin merdivenlerinde komün ilan edildi.

Bu süreçte pek çok devrimci, işçi sınıfının mü-
cadelesinin nasıl örgütlenmesi gerektiğine dair tar-
tışmaları bir kenara koyup başlayan bir toplumsal 
dönüşümün, komünün savunulmasına ve inşasına 
ağırlık verdi. Enternasyonal üyelerinin bir bölümü 
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Komün’e dahil oldu ve toplamında birlik, komünü 
sahiplendi ve mücadelesini selamladı.

Genel Konsey ve Marx her ne kadar Komünü sa-
hiplenmiş ve Marksistler Paris Komünü’ne “tarihteki 
ilk proletarya diktatörlüğü” yakıştırmasını yapmışsa 
da Marx’ın Komün’den aylar önce yaşanan Fransa ve 
Prusya Savaşı’na dair Engels’e yazdığı bir mektupta, 
enternasyonalist tavrın zıddında, Fransız işçi hareketi 
ile Alman işçi hareketi arasında bir rekabet hedefle-
yen ifadeleri ortaya çıktı: 

“Fransızların büyük bir yenilgiye, köteğe ihtiyaçları 
var. Eğer Prusyalılar zafer kazanırlarsa, devlet gücü-
nün merkezileşmesi Alman işçi sınıfının merkezileş-
mesi açısından yararlı olacaktır; dahası, Alman üstün-
lüğü Batı Avrupa işçi hareketinin ağırlık merkezini 
Fransa’dan Almanya’ya kaydıracaktır. Ve Alman işçi 
sınıfının kuramda ve örgütlenmede Fransızlardan üs-
tün olduğunu görmek için hareketin 1866 ile bugünkü 
durumunun karşılaştırmasını yapmak yeterli olacak-
tır. Almanya’nın dünya sahnesinde Fransızlara hâkim 
olması aynı zamanda bizim kuramımızın Proudhon 
ve benzerlerininkine hâkim olması anlamına gelecek-
tir (Rocker, 2019: 283).”

Marx hangi tarafın savaşı kazanacağı konusunda 
haklı çıktı, Prusya savaş sonucunda galip geldi fakat 
sonuç Marx’ın öngördüğü gibi olmadı. Savaştan son-
ra Marx’ın tezinden ziyade Komün’de federalist hava 
daha hâkim oldu.

Londra Konferansı 
ve Sonvilier Genelgesi
Marx ve taraftarlarının Komün yenilgiden çıktıktan 
hemen sonra, Eylül 1871’de Londra’da düzenledikleri 
konferans, Enternasyonal’deki büyük pratik bölün-
menin ilk adımı oldu. İspanya’dan tek bir delege katı-
labildi, İtalya’dan ise hiç kimse katılamadı; bu sırada 
Bakunin’in İsviçreli destekçilerinin bulunduğu Jura 
Federasyonu’nu davet etmemek için teknik bir ba-
hane -Federation Romande’dan aynldıklan bahane-
si- kullanıldı. Toplantıya sadece yirmi üç kişi katıldı 
ve toplantıya katılanlardan on yedisi hâlihazırda Ge-
nel Konsey üyesiydi. Dolayısıyla anarşistlerin ancak 
küçük bir azınlığı toplantıda hazır bulundu ve Genel 
Konsey’in kararları neredeyse oybirliğiyle kabul edil-
di. Kararların çoğu açık bir şekilde Bakunin ve taraf-
tarlarına yönelikti. İşçilerin politik partiler kurması 

gerektiği vurgulandı. İşçilerin kendi güncel ihtiyaçla-
rı ve sorunlarını konuşması değil iktidar olmak için 
çaba sarf etmeleri salık verilmeye başlanmıştı. Ayrıca 
konferansta –özellikle Bakuninci örgütlenmelere it-
hafen- bölüm ya da şubeler “kendilerini ayrılıkçı ad-
larla tanımlamaya ya da ayrılıkçı organlar oluşturma-
ya” karşı uyarılıyordu (Woodcock, 2014: 184).

Bu özel konferansa ve burada alınan kararlara 
karşı İsviçreli Bakuninci anarşistler de hemen, Jura’da 
küçük bir kent olan Sonvillier’de özel bir konferans 
düzenledi. Bu konferansın sonucunda, Genel Konsey 
yozlaşmayla suçlandı, Enternasyonal içinde merkezi-
leşmeye son verilmesini ve Enternasyonal’in “özerk 
grupların özgür bir federasyonu” olarak yeniden 
oluşturulmasını talep eden ünlü Sonvillier Genelgesi 
ortaya çıktı. Bir ültimatom niteliğinde olan genelgede 
anarşist geleneğin en önemli iktidar çözümlemeleri 
güncel, pratik bir olay üzerinden ele alınıyordu:

“Binlerce tecrübeden ortaya çıkan tartışılmaz bir 
gerçek varsa eğer o da iktidarın, kendisine iktidar 
verilenler üzerinde baştan çıkarıcı bir etkiye sahip 
olduğudur. Komşuları üzerinde iktidar sahibi bir 
kimsenin ahlaki bir kişi olarak kalması kesinlikle im-
kânsızdır. Genel Konsey de bu kaçınılmaz kanuna bir 
istisna teşkil etmedi... Otoriteryen bir örgütlenmeden 
eşitlikçi ve özgür bir toplumun çıkmasını nasıl bekle-
yebilirsiniz? Bu imkânsız. Enternasyonal, gelecekteki 
insan toplumunun embriyosu olarak, burada ve şimdi 
özgürlük ve federasyon ilkelerimizi içtenlikle yansıt-
malı ve otorite ile diktatörlüğe meyilli bir ilkeden sa-
kınmalıdır (Graham, 2007: 149).”

Sonvillier’de yayınlanan bu genelge ile Enternas-
yonal içinde otoriterlerle özgürlükçüler arasındaki 
temel çatışma, özerk bir konferans düzeyinde açık 
bir şekilde tanımlandı ve bu genelge Genel Konsey’in 
otoritesine bir meydan okumaydı. Ayrıca genelge yal-
nızca İtalya ve İspanya’da değil, Belçika’daki özgür-
lükçü sosyalistler arasında da destek kazandı.

1. Enternasyonal’in Son Kongresi: 
Lahey Kongresi
Enternasyonal’in beşinci kongresi 2 Eylül 1872’de 
Lahey’de açıldı. Kimileri için 1. Enternasyonal’in son 
kongresi olan Lahey, yapılan tartışmalar ve alınan ka-
rarlar sebebiyle işçi sınıfının birlikte mücadelesi ba-
kımından Enternasyonaller tarihinin en tartışmalı ve 
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en talihsiz kongrelerinden biri oldu.
Sonvillier Genelgesi’nin etkisi sürüyorken Genel 

Konsey, bir sonraki buluşmanın toplantı yeri olarak 
-başka bir kuzey şehri olan- Lahey’i seçerek yine La-
tin temsilcilere güçlük çıkardı. Bakunin, hakkında 
Almanya ve Fransa devletleri tarafından verilen ya-
kalama kararı olduğu için buralardan geçemeyerek 
kongreye katılamadı (Woodcock, 2014: 185). Buna 
karşılık Marx “Enternasyonal için bir ölüm kalım 
meselesi” olarak gördüğü kongreye Engels ile birlikte 
kendisi gibi düşünen pek çok delegeyi dahil etti. Alt-
mış beş delegenin katıldığı kongrede yirmi üç delege 
Bakunin’i; kırk bir delege Marx’ı destekledi. Bu kong-
rede sadece kolektivistler değil, Enternasyonal için-
deki aşırı merkezileşme eğiliminden rahatsız olan ve 
Genel Konsey’in yetkilerinin frenlenmesi gerektiğini 
kabul eden İngiliz sendikacılar da Marksistleri eleşti-
riyordu.

Kongre’de başlıca dört konu öne çıktı; Genel 
Konsey’in rolü ve yetkileri, Enternasyonal’in Genel 
Konsey’in merkezinin yeri, Enternasyonal’in siyasi 
çizgisi, Bakunin’in ihracı ve örgütü İttifak’ın varlığı.

Genel Konsey’in artan etkisini her fırsatta eleş-
tiren Bakuninci kolektivistler konseyin yetkilerini bu 
kongrede de gündeme getirdi. Genişleyen yetkiler 
Enternasyonal’in bir devlet gibi yönetilmesi demekti 
ve Bakunin’in de belirttiği gibi anarşistler için devlet, 
özgürlüklerin düşmanı idi. Enternasyonal ve devlet 
arasında bir karşıtlık olduğunu vurgulayan Bakunin 
Enternasyonal’in “kitlelerin düşüncesini, iradesini ve 
eylemini etkileme amacıyla bir araya gelen bireylerin 
doğal eylem örgütü” olduğunu ancak devletin ise “bu-
nun tam zıddı olarak, kendisini kitlelere dayatan kitle-
lerin düşüncelerini, ihtiyaçlarını ve iradelerini göz ardı 
ederek, kitleleri verdikleri emirlere itaat etmeye zorla-
yan” (Dolgoff, 2009: 271) bir yapı olduğunu aktardı. 
Kitlelerin iradelerini göz ardı etmemek gerektiğini ve 
devletin özgürlük mücadelesi için kullanılamayacağı 
düşünen anarşistler merkezileşmeye ve devletleşme-
ye eğilim gösteren Genel Konsey’in bir haberleşme 
bürosu ve istatistiki bilgi merkezi olmasını önerdiler. 
Marksistler ise bu önerinin karşısında olarak ve ayrı-
ca tam kontrolü sağlamak amacıyla Genel Konsey’in 
yetkilerini genişletme önerisinde bulundular. Enter-
nasyonal’in kurucu değerlerine ve ilkelerine tezat bir 
biçimde, Genel Konsey’e Enternasyonal kararlarına 

uymayan bölüm, şube, federal konsey, komite ve fe-
derasyonlarını bir sonraki kongreye kadar geçici ola-
rak uzaklaştırma yetkisini veren öneri kabul edildi 
(Foster, 2011: 96). Böylesi bir yetki, Genel Konsey’e 
kongreler ve kararları üzerinde belirleyici olma hak-
kını verdi. Merkezileşme yönündeki eleştirilere karşı 
yanıt daha çok merkezileşme ile verilmiş oldu.

Bakunincilerin önerilerinin reddi ve Genel Kon-
sey’in daha fazla güçlenmesinin ardından Marx, doğ-
rudan Bakunin’in ihracını da hedefledi. Bakunin’in 
para kazanmak için hileli yollara saptığına dair de-
dikoduya dayanan suçlamaların yayılmasını sağladı. 
Bakunin’in Çar yanlısı bir gizli ajan olduğu dair ifti-
ralarını yalanlamadı (Bookchin, 2017: 305). Ayrıca 
Bakuninci İttifak örgütünün gizli bir şekilde etkinlik-
lerini sürdürdüğü şeklindeki iddiaları araştırmak için 
bir komite görevlendirildi. Marx ve takipçilerine göre 
Bakunin, “Enternasyonal’in denetimini ele geçirmeye 
çalışmakta ve kişisel hırslarıyla hareket etmekteydi” 
ve bu sebeple ihraç edilmeliydi. Komite kanıtlanama-
mış muğlak raporlarla Bakunin ve İsviçreli taraftarı 
James Guillaume’un ihraç edilmesine neden oldu 
(Woodcock, 2014: 186).

Genel Konsey’in merkezinin New York’a taşın-
ması önerisi de oldukça tartışıldıktan sonra kabul edi-
len kararlardı. Marksistler bu öneriyi, Genel Konsey’i 
ve konseydeki kontrolü koruma amacıyla yaptı fakat 
Enternasyonal, ABD’de aktif olamadı, adeta unutu-
lup gitti (Bookchin, 2017: 305). Bu karar açıkça En-
ternasyonal’in tasfiyesi idi.

Bakunin, mizaç, kültür ve toplumsal/ekono-
mik gelişimleri farklı olan toplumların/toplulukların 
Marx tarafından tek elden çıkan bir program içine so-
kulmak istenmesini despotik buldu. Marx’ın düşünce 
yapısının ve eylemlerinin sosyalizmle bağdaşmadığı-
nı işaret etti. Bakunin’e göre sosyalizmin özgür olma-
sı gerekiyordu: “Sosyalizmin olmadığı özgürlük ayrı-
calık ve adaletsizlik; Özgürlüğün olmadığı Sosyalizm 
ise kölelik ve vahşettir” (Dolgoff, 2009: 131).  

Bakunin, Marx’ın diğer sosyalist düşünce ve ha-
reketlere karşı yaptığı bu eylemlerin Enternasyonal’i 
yıktığını düşündü. Ona göre, Enternasyonal’in umut 
veren büyümesi baltalandı, birlik sonunda koca bir 
enkaza dönüştü.

Lahey’den dönen anarşistler ise, birkaç gün sü-
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ren tartışmalardan sonra Jura’daki Saint-Imier’e gitti; 
orada İsviçreli ve Fransız delegelerle birlikte Enter-
nasyonal’in anti merkeziyetçi kanadının bir kongresi-
ni yaptı. Saint Imier’deki bu kongrede Lahey Kongre-
si’nde alınan kararlar reddedildi ve Enternasyonal’in 
özgür bir federasyonlar birliği olduğu ilan edildi. Bu 
kongre ile birlikte 1. Enternasyonal’in yerini yeni bir 
Enternasyonal almaktaydı (Woodcock, 2014: 18).

Sonuç ve Değerlendirme
Küresel çaptaki adaletsizliklerin ve bu adaletsizlikle-
re karşı giderek artan toplumsal hareketlenmelerin 
gerçekleştiği günümüzde modern toplumsal hareket-
lere damgasını vurmuş ve modern sosyalist işçi ha-
reketlerinin uluslararası çaptaki dayanışma ve direniş 
deneyimlerinin beşiği olmuş Birinci Enternasyonal’i, 
orada yaşanan tartışmaları ve alınan kararları hatır-
lamak bugünün mücadelesini kurmak bağlamında 
önemlidir. Çünkü geçmiş ve günümüz sosyalist par-
ti, devrim ve devlet deneyimlerinin başarısızlıkları-
nın otoritenin ya da devlet mekanizmasının yanlış 
kullanılması sebebiyle -bu mekanizmaların- baskıcı 
birer mekanizmaya dönüşmesi sonucunda yaşandığı-
na dair ortaya çıkan eleştiri/özeleştirinin yetersizliği 
belirtilmelidir. Marksist teorinin kurucularının sınıf 
mücadelesinin uluslararası çapta örgütlendiği bir 
birlikte, Enternasyonal’de ortaya koyduğu baskıcı ve 
tasfiyeci pratikler göz önünde bulundurularak oto-
ritenin nasıl uygulandığından, devletin nasıl kurul-
duğundan ziyade bu mekanizmanın kendisinin top-
lumsal mücadelelerin örgütlenmesindeki kullanımı 
tartışmaya açılmalıdır. Sağ popülist, baskıcı ve oto-
riter yönetimlerin ağırlık kazandığı ve yönetimlerin 
özgürlükleri çeşitli bahanelerle kısıtladığı günümüz-
de toplumsal mücadelelerin kazandığı yön otorite 
ilkesini, devlet mekanizmasını sorgulamak olmalıdır. 
Çalışma bu nedenlerle Birinci Enternasyonal’i, bugün 
de devrimci hareketler üzerindeki etkisi ve önemini 
sürdüren Anarşizm ve Marksizm tartışmalarının kö-
kenindeki Bakunin ve Marx tartışmaları bağlamında 
ele almıştır.

Anarşistler için Enternasyonal’in önemi, kurulu-
şunda yazılan tüzüğün önsözünde yer alan “işçilerin 
kurtuluşu işçilerin kendi eseri olmalıdır” (Woodcock, 
2014: 306-307; Duclos, 1969: 31) ilkesinin üzerine 

inşa edilmiş olması idi. Marksistler için de önemi da-
ğınık dünya işçi sınıfı kitlelerinin bir araya gelmesini 
sağlayacak güçtü. 

Ezilenler arasındaki uluslararası dayanışmanın 
ve ezilenlerin birlikte mücadelesinin temeli olarak 
kurulan bir örgütlenmenin, her ülkeden halklar ara-
sında eşit bir biçimde örgütlenebilmesinin koşulu, 
anarşistlere göre bölümlerin, şubelerin ve düşünce bi-
çimlerinin kendilerini özgürce ifade edebilmesiyle il-
giliydi. İşçilerin birliğinin ve halklar arası kardeşliğin 
tesisinin örgütsel zemininin eşitlikçi olmasını iste-
mek de Enternasyonal’in federatif bir biçimde örgüt-
lenmesini gerektirmekteydi. Gerek kuruluş amacına 
gerekse kuruluşunda ortaya çıkan tüzüğün önsözü-
ne bakılırsa anarşistlerin karşı çıktığı bir olgu olarak 
Genel Konsey’in merkezileşmesi, Enternasyonal’in 
amaçlarına ve mantığına aykırıydı. Ayrıca Genel 
Konsey’in merkezinin taşınması ve yetkilerinin arttı-
rılması ile birlikte düşünüldüğünde merkezileşmenin 
-merkezde kalma kavgası sebebiyle- gelişmeyi durdu-
racağı fikri bu zeminde doğrulanmış gözükmektedir.

Bu bağlamıyla devrimci hareketler ve mücadele-
lerin seyrini belirlemede oldukça etkili olmuş Anar-
şizm-Marksizm ayrışmasının temellerinden biri olan 
Bakunin ve Marx tartışmalarının en önemli durağı, 
bu tartışmaların pratikte karşı karşıya geldiği ilk ör-
gütsel zemin ve sınandığı ilk deneyim belki de 1. En-
ternasyonal’di.

İlyas Seyrek
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Son yıllarda genel olarak sosyal bilimciler, özel olarak 
da emek konusunda çalışan akademisyenler arasında 
Karl Polanyi’nin Büyük Dönüşüm adlı eserine yoğun 
bir ilgi söz konusu.1 Bu durum şaşırtıcı değil, nitekim 
Polanyi “liberal amentü” olarak adlandırdığı, sonunda 
ekonomik sefalete ve modern uygarlığın kültürel yıkı-
mına götüren kendi kurallarına göre işleyen piyasaya 
olan inancın tehlikeleri konusunda bizi uyarmıştı. Po-
lanyi, 1944’te kaleme aldığı Büyük Dönüşüm’de, kendi 
kurallarına göre işleyen piyasanın yükselişini – fikir 
ve uygulama arasındaki ilişkiyi-, 18. yüzyıl sonundan 
sosyal demokrasi ve Yeni Düzenin (New Deal) yanı 
sıra Faşizm ve Stalinizme yol açan korumacı karşıt 
hareketlerin doğduğu 20. yüzyıla kadar izler. Piyasa 
köktenciliğine olan tepkilerin lanetin kendisi kadar 
kötü olabildiği gerçeği, Polanyi’yi, insanlığın bir daha 
asla böyle tehlikeli bir tecrübeye teslim olmayacağı-
nı düşünmeye itmiştir. Ancak, şimdi tam da bununla 
karşı karşıyayız. 

Polanyi, tıpkı Marx gibi, piyasanın olanaklarının 
yanı sıra olumsuzluklarını da görebiliyordu. Doğrusu 
istenirse, Marx ve Polanyi arasında önemli paralellik-
ler mevcuttur – Polanyi’nin regüle edilmemiş meta-
laşmayı ahlakî yönden itham ettiği savlarının temeli, 
Marx’ın para ve yabancılaşmaya ilişkin erken dönem 

yazılarıdır. Ancak, Marx ve Polanyi’nin yorumla-
rı arasında temel farklar da bulunmaktadır. Polanyi 
çoğu kez yasa-benzeri üretim dinamikleri ve bunla-
rın tarih içindeki ardışıklığına dayanan Marksist tarih 
teorilerini sert bir şekilde eleştirmiştir. Eleştirisi, ka-
pitalizmin başlıca deneyiminin metalaşmadan ziyade 
sömürü olduğu iddiasına dayanır.2 Polanyi, Büyük 
Dönüşüm’ün 13. bölümünde, Marksist sömürü kavra-
mına karşı uzun bir polemiğe girişir, sömürünün sa-
nayi devrimi sırasında fiilen azaldığını ve bu yüzden 
de bu kavramın değişimin itici gücünü kavramaktan 
uzak olduğunu iddia eder. Polanyi’ye göre, 19.yüzyıl 
Avrupa’sındaki mücadelelerin arkasında sömürü de-
ğil, piyasanın marifeti olan kültürel yıkım yatmak-
tadır. Polanyi’nin formülasyonunda, -hayalî metalar 
olarak da adlandırılan- toprağın, paranın ve emeğin 
metalaştırılması, insanlığın tanımlanması kolay ol-
mayan dayanağını, yani “toplumu” yok etmekle tehdit 
etmiş ve toplumu savunmak adına kendiliğinden ge-
lişen karşıt hareketleri ortaya çıkarmıştır.   
Bu analizde, sınıflar, kendi çıkarlarının peşindeyken 
değil, toplumun ayakta tutulmasına yönelik evrensel 
çıkarı savundukları zaman etkin aktörler haline gelir-
ler. Böylece, odak noktası sömürüden metalaşmaya, 
üretimden piyasalara ve sınıflardan topluma kayar. 

Polanyi, dört noktada yanıltıcı bir iyimserlikle 

2  Marx ve Polanyi kapitalizm deneyiminin açıklanması konu-
sunda birbirlerinden çok farklı olmayabilir. Marx her zaman 
sömürünün mistifikasyonunda ısrar ederek metalaşma çer-
çevesinde mücadele olasılığını açık bırakmıştı. Ancak, Marx 
sömürünün kapitalizmin dinamiklerinin sınırlarını ve yönünü 
tayin ettiğini düşünür, Polanyi ise aynı fikirde değildir. 
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maluldür. İlk olarak, düşüncelerin gücüne öyle ina-
nıyordur ki gözden düşmüş piyasa köktenciliği ide-
olojisinin gezegenimizi yeniden ele geçiremeyeceğini 
düşünmektedir. İkinci olarak, Polanyi, son tahlilde pi-
yasanın şiddetli saldırısı karşısında kendisini savun-
mak için toparlanacağını iddia ettiği, bulanık ve eksik 
kuramlaştırılmış bir toplum kavramı öne sürmekte-
dir. Üçüncü olarak, Ortodoks Marksizme -özellikle 
de tarih teorilerine ve sömürü kavramının başatlığına 
yönelik- düşmanlığı nedeniyle, Polanyi piyasaların 
yeniden canlanmasının arkasında yatan sermaye biri-
kim yasasını gözden kaçırmıştır. Son olarak, piyasa ve 
karşıt harekete odaklanarak, devleti fazlasıyla basit bir 
biçimde topluma indirgemiş ve aralarındaki karmaşık 
etkileşimleri kaçırmıştır. Yanıltıcı iyimserliğin bu dört 
unsuru yankısını son dönemde yapılan emek çalış-
malarında bulmaktadır, söz konusu çalışmalar Polan-
yi’nin piyasaya yönelik eleştirilerine dayanmakla bir-
likte karşıt hareket varsayımında umut bulmaktadır. 

Yukarıda yazılanlara paralel olarak, bu makale 
iki farklı Polanyi okumasını temel alan iki kısma ay-
rılmıştır. Birinci kısım, iyimser Polanyi yorumlarının 
bir eleştirisine, özellikle de piyasa köktenciliğine karşı 
emek cephesinden karşıt hareketler arayışında olan 
ve buna çağrıda bulunan yorumlara ayrılmıştır. (Bu 
kısım için) Güney Afrika’dan ödüllü bir kitap olan 
Grounding Globalization’ı etraflıca ele almadan önce, 
arka plan bilgisi olarak iyimser bir eğilime sahip bazı 
son dönem klasiklerle başlayacağım. Makalenin ikin-
ci kısmı, daha kötümser bir alternatif Polanyi okuma-
sı yapmayı amaçlamaktadır. Hayalî metalar analizini 
tarihsel bir perspektife oturtarak, çağdaş piyasalaşma-
nın özgül doğasını anlamak ve bilhassa emek merkez-
li olan, küresel bir karşıt hareket olanağını sorunsal-
laştırmak istiyorum. Bu makale, Hindistan ve Çin’deki 
emekçilerden yükselen itirazlar karşısındaki engelleri 
konu alan Global Labour Journal’ın ilk sayısındaki 
mükemmel makalelerin çizgisini takip etmektedir. 

Yanıltıcı İyimserlik 
Çalışmaları Karl Polanyi ile diyalog halinde olan Pe-
ter Evans ile başlamak için daha iyi bir yer olamazdı. 
Evans, kariyerinin büyük kısmında, gelişmekte olan 
ekonomilerde sermaye birikiminin politik koşulları-
nı çalıştı ve özellikle de devletin rolüne dikkat çekti 

– önce Brezilya’da devlet, ulusal sermaye ve uluslara-
rası sermaye arasındaki, bağımlı kalkınmaya yol açan 
üçlü ittifakı ve daha sonra Hindistan, Güney Kore ve 
Brezilya’yı karşılaştırdığı bir çalışmada da, en etkili 
“kalkınmacı”, yani ekonomik büyümeyi üreten devle-
tin nasıl hem ekonominin içine gömülü (embedded) 
hem de ondan bağımsız olduğunu gösterdi. Bu, Po-
lanyi’nin devlet düzenlemesini ve yönlendirmesini 
gerektiren bir politik proje olarak “piyasa” kavramıyla 
uyuşmaktadır. 

Daha önce savunmuş olduğu sermaye birikimi-
nin eşitsiz faydalarından rahatsız olan Evans dikkatini 
kapitalizmin adaletsizliklerine meydan okuyabilecek 
güçlere çevirir. Polanyi’nin ikinci boyutunu -çifte ha-
reket de denilen piyasa genişlemesine karşı hareket 
kavramını- inceler.3 Burada, “karşı-hegemonik küre-
selleşme” denilen şeyi oluşturabilmeye yönelik karşıt 
hareketin -Polanyi tarafından öngörülmemiş olan- 
küresel ölçeğe ulaşmak için yerel ve ulusal düzeylerin 
ötesine geçmesi gerektiği konusunda ısrar eder. Böy-
lece, ulusal sınırları aşma potansiyeline sahip “ilerici” 
toplumsal hareketlere -çevre hareketleri, kadın hare-
ketleri ve hepsinin ötesinde, tüm emek hareketleri- 
yönelik arayışa girer, ancak bunların hangi anlamda 
karşı-hegemonik olduğu, yani hangi anlamda alterna-
tif bir “hegemonyayı” temsil ettikleri ya da neye “kar-
şı” oldukları ya da ulus aşırı dayanışmayı inşa etmeye 
muktedir olup olmadıkları açık değildir. 

Evans ekonomik kalkınmayı teşvik etmesi için 
devleti geri getirir ancak -devletin ulusal alanla sı-
nırladığı- mücadelelerin örgütlenmesi söz konusu 
olduğunda ise devleti tümüyle buharlaştırır. Sonuç, 
çaresizce her şeyden medet uman bir “karşı-hegemo-
nik” küreselleşmedir. “Karşı-hegemonik” olması için 
gereken özelliklere sahip bir hareket yoktur ortada. 
Evans’ın sözünü ettiği hareketler, karşı-hegemonik ol-
mak şöyle dursun, kapitalist hegemonyanın sahasın-
da ve sınırları içinde örgütleniyor gibi görünmektedir. 
Bu hareketlerin yol açtığı “küçük dönüşümlerin” veya 
daha da iyisi, küçük rahatsızlıkların kapitalizme in-

3  Peter Evans (2005) ‘Counter-Hegemonic Globalization: Trans-
national Social Movements in the Contemporary Global Poli-
tical Economy’, T. Janoski, A. Hicks and M. Schwartz, Handbo-
ok of Political Sociology (pp. 655-670). New York: Cambridge 
University Press; and Peter Evans (2008) ‘Is an Alternative Glo-
balization Possible?’, Politics and Society 36(2): 271-305.
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tibaktan fazlası olduğuna ilişkin hiçbir işaret yoktur. 
Kendi çaplarında önemli olmakla birlikte ne zaman-
sal olarak kümülatif ne de politik (ve coğrafi) olarak 
bağlantılıdırlar (belki Dünya Sosyal Forumu’nda ge-
çici bir süreliğine bir araya geldikleri zaman dışında). 
Faaliyetleriyle bazı tavizler kazanabilirler, ancak bu 
tavizler herhangi bir “büyük dönüşüme” işaret etmek-
ten ziyade bunun önünü alan türdendir. 

Bunun aksine, Beverly Silver emek mücadelele-
rinin sermaye birikiminin zaman ve mekânda iler-
lemesiyle yakından bağlantılı olduğunu düşünür.4 
Kazanılan tavizler “büyük dönüşümlere” değil, ser-
mayenin yeni taktikler geliştirmesine yol açar. Sil-
ver’ın 1870’lerden itibaren ele aldığı kapsamlı emek 
tarihi anlatısı, kapitalistlerin emek maliyetlerini aşa-
ğı çekmek için birbiriyle rekabet ederek sermayenin 
meşruiyetine meydan okuyan mücadelelere nasıl yol 
açtığını gösterir. Tavizler birbiri ardına gelerek kârlı-
lığı tehdit eder. Kapitalizm meşruiyet krizi ile kârlılık 
krizi arasında sendeler, çeşitli “çözümlerle” geçici ola-
rak istikrar kazanmaya çalışır: mekânsal çözüm (spa-
tial fix) (yeni ucuz emek kaynaklarına doğru yeniden 
konumlanma); proses çözümü (process fix) (teknolo-
jik inovasyon); ürün çözümü (product fix) (başlangıç 
kârlarının yüksek olduğu yeni bir ürüne veya endüst-
riye yönelmek) ve son olarak mali çözüm (financial 
fix) (fazla sermaye finansal çıkışlara (outlet) yönelir). 
Silver, 19. yüzyıl kapitalizminin prototipi olan tekstil 
alanındaki ve daha sonra da 20. yüzyıl kapitalizminin 
prototipi olan otomobil endüstrisindeki mücadelele-
rin izini sürer ve 21. yüzyılın endüstrisinin hangisi 
olacağını sorar. Silver, emeğin sömürüye direnmede 
her zaman çıkarı olduğunu ve başarısının da kapasi-
tesine, yani yapısal güç ve örgütlenme (associational) 
gücü olmak üzere iki tür kaynağın seferber edilebil-
mesine bağlı olduğunu varsayar. Silver da sömürü-
nün her zaman Marx-tipi mücadelelere, o da olmazsa 
emeğin metalaşması çerçevesinde Polanyi-tipi müca-
delelere yol açacağı yönünde açıkça dile getirmediği 
bir iyimserlik sergiler. Analizinde, Polanyi-tipi mü-
cadeleler her zaman artık bir kategoridir, Polanyi’nin 
esastan farklı olan kapitalizm görüşünü, oldukça fark-

lı olan deneyim teorisini ve bunun doğurduğu farklı 
muhalefet politikalarını detaylandırmaz.  

Ching Kwan Lee’nin Çin’in eski ve yeni çalışan 
sınıfları üzerine yazdığı tanınmış eseri, Against the 
Law, Silver’ın iddialarını geliştirir.5 Lee, Çin’in eko-
nomik anlamda umut vaat eden bölgelerindeki (Çin 
Sunbelt’i-Güneş Kuşağı) elektronik sanayiinde istih-
dam edilen genç kadınların sömürüye karşı verdikleri 
Marx-tipi mücadelelere de, Çin’in ekonomik anlamda 
düşüş yaşayan eski endüstriyel bölgelerindeki (Çin 
Rustbelt’i-Pas Kuşağı) işsiz ya da eksik istihdam edilen 
sanayi işçilerinin metalaşmaya karşı verdikleri Polan-
yi-tipi geçim mücadelelerine de eşit ağırlık vermekte-
dir. Lee, Marksist ve Polanyici mücadeleler arasındaki 
gerilimi, kapitalizmin niteliği ve geleceğine ilişkin çok 
farklı kavramsallaştırmalar temelindeki teorik ayrı-
lıklara değinmek suretiyle ampirik bir şekilde çözer. 
Her ne kadar Lee ilginç bir şekilde Çin’in kalkınmakta 
olan bölgelerindeki emek sömürüsünü toprağın kırsal 
alanlardaki mülkiyet haklarının yeniden dağıtılması 
yoluyla kısmî metalaşmasına bağlamış ve böylece de 
piyasaya karşı ittifaklar konusunda Polanyi tarzı bir 
yönde ilerlemiş olsa da, her yönden kuşatılmış kamu 
işçilerini uluslararası dayanışmaya teşvik edecek her-
hangi bir girişimde bulunmaz. Gerçekten de, Çin’deki 
“ademi merkeziyetçi yasal otoriteryanizm”, mücade-
leleri yerel politik sınırlar içinde tutmakta, böylece 
uluslararası ittifaklar şöyle dursun, ulusal dayanışma 
seviyesine bile ulaşamamaktadır.  

Gay Seidman bu konuyu ele alır. Ulus aşırı tü-
ketici boykotlarına ilişkin çalışmasında, emeğin sesi 
olmayan bir emek enternasyonalizminin yaşayabi-
lirliğini sorgular.6 Bunun yerine, ulus devletleri de-
mokratikleştirmeye ve emek rejimlerini iyileştirmeye 
yönelik mücadelelerin önemini vurgular. Burada, Se-
idman emekçilerin çıkarları lehine potansiyel pozitif 
bir güç olarak devlet vurgusunu gerekçelendirmek 
için Polanyi’ye başvurur. Ancak, Polanyi gibi Seidman 
da devletin ne zaman emeğin çıkarlarını koruyabi-
leceğini veya ne zaman emeğe saldıracağını anlama 

4  Beverly Silver (2003) Forces of Labor: Workers’ Movements and 
Globalization Since 1870. Cambridge: Cambridge University 
Press.

5   Ching Kwan Lee (2007) Against the Law: Labor Protests in Chi-
na’s Rustbelt and Sunbelt. Berkeley and Los Angeles: University 
of California Press.

6  Gay Seidman (2007) Beyond the Boycott: Labor Rights, Human 
Rights, and Transnational Activism. New York: Russell Sage 
Foundation.
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noktasında devlet ve toplum ilişkisini incelemez.7 Bir 
seçeneğin reddedilmesinin fiilen alternatifini tercih 
edilir kılması anlamına gelen Nirvana İlkesini takip 
eder.8 Uluslararası dayanışmanın gerçekleştirilebilir 
olmaması ve sorunlu niteliği, devlete odaklanmanın 
daha iyi çözüm sağladığı sonucunu doğurmaz. Çağ-
daş dönemde devletlerin emeğe düşman olduğu her-
kesçe bilinmektedir. 

Bununla birlikte, birçok yeni çalışma Seidman’ın, 
başarılı olsun ya da olmasın ulusal mücadelelerin 
başatlığı konusundaki fikrini desteklemektedir. Böy-
lelikle, Güney Kore ve ABD’deki emek mücadelele-
rini karşılaştırırken, Jennifer Chun devlet ve emek 
hareketi arasındaki bağlantıya öncelik veren başarılı 
sınıflandırma mücadelelerine odaklanarak uluslara-
rası dayanışmanın hayal edilmesini bile zorlaştırır.9 
Bu tema üzerindeki ilginç başka bir çeşitleme ise Ro-
byn Rodriguez’in aracıların (broker) diğer devletlerle 
iş yaptığı, Filipin Devleti tarafından organize edilen 
ulus aşırı göçe ilişkin çalışmasıdır.10 Burada tabandan 
örgütlenen bir göçmen işçi hareketi olan Migrante In-
ternational gerçekten de ulus aşırı bir şekilde örgüt-
lenmektedir – ancak diğer ülkelerin işçileriyle ilişkiler 
kurarak değil, taleplerinin merkezine Filipin Devleti-
ni koyarak yapmaktadır bunu. Rodriguez’in yaklaşımı 
istisnanın kuralı kanıtladığı bir örnektir. Bir kez daha 
devlet mücadele bağlamının çerçevesini çizmekte ve 
sınırlandırmaktadır. Örnek verdiklerimizin yanı sıra 
başka çalışmalar da Polanyi’deki kuramlaştırılma-
mış boyuta -devleti topluma indirgeme eğilimine- ve 
emeğin devletle olan bağımlı ve antagonistik ilişkisine 

ulus aşırı dayanışma olanaklarını sınırlandıracak şe-
kilde nasıl sıkıştığına dikkat çeker. 

Grounding Globalization 
(Küreselleşmenin Somut Bağlama 
Yerleştirilmesi)
Polanyi’nın sınırlılıklarını ve Marx’la olan gerilimle-
rini ortaya çıkaran son zamanlarda basılmış en ilginç 
çalışmalardan biri Edward Webster, Rob Lambert 
ve Andries Bezuidenhout (WLB) tarafından yazılan 
Grounding Globalization adlı kitaptır. Kitapta Güney 
Kore’de LG (Changwon), Avustralya’da Elektrolux 
(Orange), Güney Afrika’da Defy (Ezakheni) olmak 
üzere üç beyaz eşya fabrikasındaki emek mücadele-
leri karşılaştırılır.11 İşçilerin iş yerinin ötesindeki de-
neyimlerine odaklanmak ve onları genel bir toplum-
sal bağlama yerleştirmek anlamında kitabın önemi 
kuşku götürmez. Ülkelerarası karşılaştırmalı analiz 
önemlidir. Ancak, yazarlar vaka çalışmalarına konu 
olan -Marksist ya da Polanyici- hareketlerde neolibe-
ral akıntının önüne geçişi gördüklerini iddia ettikle-
rinde, politik arzuları analizlerine baskın gelmektedir. 
Karşıt hareket, yazarların küreselleşmeyi somut bağ-
lama yerleştirme niyetleriyle çelişen bir illüzyona, bir 
fanteziye dönüşür.

Kitap, toplum ve karşıt-hareket hakkında beş 
soru soran “Polanyi Sorunu ve Polanyi ile Sorun” 
başlıklı oldukça ümit verici bir makale ile başlar. Bu 
beş soru şunlardır: 1) Kendini piyasaya karşı savunan 
toplum denilen şey nedir? 2) Piyasalaşma karşısın-
daki karşıt-hareketin doğası nedir? Hangi koşullarda 
ve neye tepki verir? 3) Karşıt-hareket içinde emeğin, 
eğer varsa, yeri nedir? 4) Çifte harekette iktidarı nasıl 
kavramsallaştırmalıyız, hareket hangi iktidar kaynak-
larına dayanmalıdır? 5) Karşıt hareketi hangi ölçekte 
düşünmeliyiz – yerel, ulusal, küresel? Burada sorun, 
Grounding Globalization’ın üçüncü kısmında, bu so-
rulardan uzaklaşılarak güvencesizliğe dair yaşanmış 
deneyimlerin araştırılmasından vazgeçilmesidir.  

Açık olacağım. Bu kitap Polanyici hatlara para-
lel olarak zarifçe organize edilmiş. Kısım 1: Topluma 

7  Devlet ve toplum arasındaki bu ilişki piyasa ve toplum arasın-
daki ilişki kadar karmaşıktır. Polanyi yalnızca piyasa ve top-
lum arasındaki ilişkiye odaklanır, devlet ve toplum ilişkisi için 
başka geleneklere yüzümüzü çevirmemiz gerekir. Bkz. Micha-
el Burawoy (2003) ‘For a Sociological Marxism: The Comple-
mentary Convergence of Antonio Gramsci and Karl Polanyi’, 
Politics and Society 31(2): 193-261.

8  Bu, tam olarak, devlet sosyalizmine karşı mücadele eden ve 
planlamanın işlevsiz olması nedeniyle piyasaların etkin olma-
sı gerektiğini düşünen Rusların aklındaki şeye karşılık gelir. 
Devlet planlamasını yok et ve Nirvana görünsün. Daha sonra 
Nirvana’nın çıkış garantisi olmayan Araf olduğu anlaşılmıştır. 

9  Jennifer Chun (2009) Organizing at the Margins: The Symbolic 
Politics of Labor in South Korea and the United States. Ithaca 
and London: Cornell University Press.

10  Robyn Rodriguez (2010) Migrants for Export: How the Philip-
pine State Brokers Labor to the World. Minneapolis: University 
of Minnesota.

11  Edward Webster, Rob Lambert, Andries Bezuidenhout (2008) 
Grounding Globalization: Labour in the Age of Insecurity. Ox-
ford: Blackwell.
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karşı Piyasalar; Kısım II: Piyasalara karşı Toplum; 
Kısım III: Piyasayı yöneten Toplum? Böylece, Kısım 
I’de, küreselleşmenin gerçek fakat farklı sonuçları 
açısından bir analizle karşılaşıyoruz – genel olarak 
söylersek, kapitalizme rıza gösterilmesi ve bunun da 
akabinde Güney Kore’de iş yoğunlaşmasına, Avust-
ralya’da kapanma tehditlerine ve Güney Afrika’da 
hayatta kalmak için geçim stratejilerine yol açması. 
Kısım II’de WLB kapitalizme toplumsal tepki olarak 
şu noktaları tespit etmektedir: Changwon’da Ulusal 
Emek Federasyonu’nun (KCTU) bir kolunun yasadışı 
örgütlenmesi ve Taşeron İşçi Merkezinin kurulması; 
Orange’da, emekçiler ve çiftçiler arasında bir ittifakı 
da kapsayacak şekilde bir tesisin kapanmasına karşı 
yürütülen kampanya, bağımsız bir siyasi adaya des-
tek verilmesi ve küresel bir Electrolux Eylem Komitesi 
Ağı kapsamında kapanmadan etkilenen toplulukları 
ilişkilendirmeye yönelik başarısız bir girişim; Ezakhe-
ni’de toprak ve emek mücadelelerini birbiriyle ilişki-
lendiren bir toplumsal hareket sendikacılığına yöne-
lik talepler, yerel düzeyde bir açık bütçe deneyimi ve 
yarı-resmi topluluk temelli örgütlenmeler. 

Tablo 1: Büyük Dönüşümlerin Birbiriyle 
Karşılaştırılması

Kaynak: Webster, Lambert ve Bezuidenhout (2008) tarafından 
yazılan Grounding Globalization’da bulunan 3.1 (s. 53) ve 3.2 (s. 
55) tabloları temel alınmıştır.

Bu analiz topluma ilişkin dikkate değer bir kav-
rayışa işaret eder – anlamına, direncine, savunusuna, 
devletle ilişkisine gönderme yapar, ancak bu “Piyasa-

yı Yöneten Toplum” başlıklı Kısım III’te gördüğümüz 
şey değildir. Yukarıdaki Tablo 1’de gördüğümüz üzere, 
WLB bir İkinci Büyük Dönüşümün temel unsurların-
dan bahseder ve bunları Polanyi’nin 19. ve 20. yüzyıl-
da İngiltere’deki karşıt hareketlere ilişkin anlatısıyla, 
Birinci Büyük Dönüşümle karşılaştırır. Yine burada 
da “embriyon halinde küresel bir karşıt hareket” var-
sayıyoruz, ancak bunun varlığına ilişkin kanıt nedir? 
Burada da Polanyi tarzı bir teleoloji söz konusu: habis 
bir geçmiş önce türdeş hale getirilir, ardından parlak 
bir geleceğe evriltilir. Tarihin yanı sıra coğrafyanın 
da hatalı bir şekilde türdeşleştirilmesi (dikotomik 
kuzey–güney ayrımı) emek enternasyonalizmine ve 
ütopyacı topluma yönelik hayaller üretir – biri Mark-
sist bir rüya iken, diğeri Polanyici bir rüyadır. Her bi-
rine yakından bakalım. 

WLB, emek enternasyonalizminin eski ve yeni 
olmak üzere iki formunu ortaya koymaktadır. Bir 
yanda, merkezî hiyerarşik bir örgütlenme içinde faa-
liyet gösteren kariyerist bürokratların yönettiği, sınırlı 
bir tartışma ve diplomatik yönlendirme özelliği olan, 
yalnızca iş yeri ve sendikalara odaklanmış ve Kuzey-
li erkek beyaz işçiler tarafından kurulmuş bir emek 
enternasyonalizmi vardı. Öte yanda ise, günümüzde, 
kendini adamış aktivistlerden oluşan politik bir nes-
lin  yönlendirdiği, merkezî olmayan ağlarla ilişkili, 
açık tartışma ilkesine bağlı, seferberlik ve kampanya 
yönelimli, yeni toplumsal hareketler ve STK’larla ko-
alisyon kurmaya odaklı, Güney Afrika, Asya ve Latin 
Amerikalı işçilerin baskın olduğu yeni bir enternas-
yonalizm umudu var. 

Bu yeni emek enternasyonalizminin temelleri 
nelerdir? SIGTUR’un (Küreselleşme ve Sendikal Hak-
lar için Güney İnisiyatifi) söylemsel manevralarıyla 
karşılaşıyoruz, ancak Ezakheni, Orange ve Changwon 
işçileriyle ilgili ne yapmaları gerekir? Elbette, emek 
enternasyonalizmi üzerine düşüneceksek, bu fabrika-
lardaki çalışma deneyiminden hareketle (son tahlilde 
çok fazla şey öğrenmiyoruz), hem karşılıklı bağımlı-
lık (örn. dışarıdan kaynak tedarikinin rolü) hem de 
(ortak mücadeleler içinde örülen) dayanışma ilişkileri 
bakımından iş yerleri arasındaki yatay bağlantıları dü-
şünmemiz gerekir. Meta zincirine ve zayıf halkalarına 
bakmalıyız, ama aynı zamanda beyaz eşya endüstri-
siyle bağlantılı olmayan, işgücünün diğer fraksiyonla-
rıyla bağlar kurma olasılığını dikkate almalıyız. Eğer 
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bir yandan, yaşanan güvencesizlik deneyimine ilişkin 
daha derin bir anlayışa sahip olmamız gerekiyorsa, 
diğer yandan “neoliberalizmin” doğasını daha detaylı 
bir şekilde incelemeliyiz. Beyaz eşya endüstrisini kü-
resel olarak yeniden şekillendiren güçleri ve bunun 
herhangi bir endüstri temelli örgütlenme önünde ya-
rattığı engelleri incelemeliyiz. Evet, manifaktür hâlâ 
önemli olabilir, ancak sanayi sektörünün örgütlenme 
için uygun birim olduğunu düşünmenin temeli ne-
dir? WLB, meşalelerini doğru yerde mi yakıyor? 

WLB, bu ulusal bağlamlardaki deneyimi ve ne-
oliberalizme tepkiyi konumlandırarak dikey yönde 
hareket etmekte iyi, ancak yazarlar neden söz konusu 
ulusal bağlamların, ülkeler arası dayanışma bir yana, 
ülke içindeki emek dayanışması olanaklarını dışlayan 
çelik bir çerçeveye dönüşmeyeceğini açıklamıyor. Se-
idman’ın tartıştığı üzere, emek enternasyonalizminin 
daha fazla başarı vaat eden ulusal projeleri baltalama 
ihtimali olduğu için mi? Örneğin, Güney Afrika’da, 
Webster ve arkadaşlarının çok iyi bildiği üzere, sendi-
kal hareket, işlerin yabancı ülkelere ve enformel sek-
töre kaymasına karşı , savunmacı bir pozisyondadır. 
Daralan bir emek aristokrasisi olan ücretli emeği tem-
sil eden sendikalar diğer ülkelerdeki sendikalarla mı 
bağ kurmalı, yoksa Güney Afrika’daki enformel sek-
tör işçileriyle daha kapsamlı dayanışmalar mı geliştir-
meli? Metal işçileri ulusal emek piyasasını sömüren 
emek broker’ları hakkında mı endişelenmeli, yoksa 
tesislerin kapanması karşısında Birleşik Devletler’deki 
işçileri mi savunmalılar? Sendikalar ne yaparsa yapsın 
Grounding Globalization’da tarif edilen işçiler büyük 
ölçüde yerelcilik içinde sıkışmış görünüyor. 

Marksist enternasyonalizm rüyası yerelcilik ka-
yasına çarptıysa, Polanyici toplumsal karşıt hareketin 
kaderi nasıl olacak? Burada, WLB yeni bir doğa ve 
çalışma vizyonundan, toplumsal olarak sorumlu şir-
ketleşme, aktif demokratik bir toplum, yeni bir adil ti-
caret sistemi, yeni bir küresel politikadan bahsediyor. 
Yeni bir dünya manifestosu olarak, en azından kitabın 
anılan bölümlerinin de gösterdiği üzere bu anlayışın 
güvencesizlik çağında emekle çok fazla alakası yok 

Son olarak, alternatif enternasyonalizmler ile 
karşıt hareket arasında açığa çıkmamış bir gerilim 
söz konusudur. Bir yandan, fabrikalarda, yerel, ulusal, 
bölgesel ve küresel düzeyde, ortak sömürü deneyimi 
ile birleşen işçi sınıfını ilişkilendirmeye çalışan Mark-

sist emek enternasyonalizmi projesi mevcuttur. Öte 
yandan, üretim deneyiminden farklı olarak piyasa de-
neyimi temelinde örgütlenen katılımcılarını toprak, 
para ve emeğin metalaşmasına karşı birleştiren Po-
lanyici bir karşıt hareket vardır. Ancak, hangisi daha 
fazla öne çıkmaktadır– coğrafi ölçekleri aşıp, işçileri 
ücretli emekçiler olarak potansiyel dahilinde bir araya 
getiren sömürü mü ya da işçileri, toprağından edilmiş 
çiftçileri, suya ve elektriğe erişim için mücadele eden 
insanları bir araya getiren metalaşma mı? 

Bu soruya karşı nerede durduğumuz -sömürü mü 
metalaşma mı- ilerlemek için kullanacağımız strateji-
yi de belirleyecektir: ulusal sınırları aşan işçi ittifakları 
ya da metalaştırmadan muzdarip olanlar arasında ye-
rel ittifaklar oluşturmak. Hangi projeyi takip edersek 
edelim -ki ikisi de oldukça sorunludur- teorik çerçe-
vemizin embriyon halindeki küresel bir karşıt-hare-
ket ya da karşı-hegemonik  küreselleşmeden ziyade, 
muhalefet önündeki engeller üzerinde durması ge-
rekmektedir. Enternasyonalizm veya karşıt-hareke-
te methiyeler düzmeden önce, kapitalizmdeki zayıf 
noktaları tespit etmek için dünya ölçeğinde üretimin 
ve piyasalaşmanın daha gerçekçi bir analizine ihtiya-
cımız var. 

Polanyi’yi Yeniden Yapılandırmak
Makalenin bu ikinci kısmı, farklı bir Polanyi oku-
masının ilk taslağını sunuyor – emeğin, paranın ve 
doğanın metalaştırılması ve bunların aralarındaki 
ilişkileri merkezine alan kapitalist bir küreselleşme-
nin tarihselleştirilmiş bir açıklaması. Bu argüman, 
günümüz dünyasında ana deneyim olan metalaşmaya 
dayanmaktadır ve sömürü, her ne kadar herhangi bir 
kapitalizm analizi için vazgeçilmez olsa da bu şekilde 
deneyimlenmez.12  

Çıkış noktam, Polanyi’nin piyasa köktenciliğinin 
bir sonraki atağını öngörmekteki başarısızlığıdır. Po-
lanyi, insanlığın dersini aldığını ve kendi kurallarına 
göre işleyen piyasanın herkese felaket getirdiği ger-
çeğinin herkes tarafından görüldüğünü iddia etmiş-

12  Sömürünün mistifikasyonu Manufacturing Consent (Chica-
go: University of Chicago Press, 1979) adlı kitabımda yap-
tığım kapitalist üretim analizinin merkezindeki kavramdır 
– bununla birlikte, söz konusu kitapta küresel piyasalar ve 
devletler konusundaki incelemem oldukça eksiktir.
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tir. Bu yüzden de ona göre, bu durum yeniden tekrar 
etmeyecektir. Polanyi, hakikatten bu kadar uzak ola-
mazdı. 1970’lerdeki petrol krizinden itibaren insanlık 
yıkım getiren başka bir piyasalaşma dalgasıyla karşı-
laştı, ancak, bazı ilginç istisnalar olmakla beraber, en 
azından şimdiye kadar gerçek anlamda etkili bir karşıt 
hareket mevcut değil. Polanyi neden başka bir piya-
salaşma dalgası öngörmedi? Benim savım, Marksizmi 
reddederken kapitalizmin birikim ve kâr yasası (yeni 
kâr kaynakları arayışı) fikrini reddetmesidir. Savaş 
sonrası dönemde Kuzeyde piyasaların toplumun içi-
ne yeniden yerleşmesi (re-embedding) sermaye için 
maliyetliydi, sermaye bu durumu sonu olmayan bir 
kâr arayışı içinde, emeğe, çevreye ve paraya karşı bir 
saldırıyla yanıtladı.13  

Bu yenilenen piyasalaşma olgusu Polanyi’nin 
tarih kavramsallaşması için önemli sorunlar yaratır. 
Eleştirdiği Marksizm gibi, onun da bir erekselciliği 
vardır. Büyük Dönüşüm karmaşık tarihsel anlatıyı tek 
bir döngüye indirger: piyasa yıkımı ve bunu takiben 
bir karşıt hareket ile düzenlenmiş bir meta olmaktan 
çıkma (“decommodification”) süreci. Bu erekselcilik 
işlemediğinde, kötünün geçmişe ve iyinin de gelece-
ğe atfedilmesi reddedildiğinde, büyük dönüşümle-
rin birbirini izlediği, piyasalaşma ve karşıt hareketin 
karmaşık bir şekilde içi içe geçtiği, ancak görünürde 
belirli bir sonu olmayan bir kapitalizm tarihi görmek 
mümkün hale gelir. Polanyi’nin açıklamasını takip 
ettiğimizde bile, 18. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl ortası 
arasında, en azından, iki farklı piyasalaşma dalgası ve 
iki büyük dönüşümü ayırt edebiliriz. 

Polanyi’nin Britanya tarihinde, ilk piyasalaşma 
dalgası, 1795’te ücretleri ekmek fiyatına bağlanmış 
hibelerle sübvanse etmek için uygulamaya konulan 
ve emek piyasasının işleyişine büyük bir müdahale 
olan, 1834’te yoksul yardımlarını ortadan kaldıran 
Yeni Yoksulluk Yasası’nın yürürlüğe girmesi ile yü-
rürlükten çıkmış Speenhamland sistemine saldırı ile 
göze çarpar. Bundan sonra, emek, metalaştırılmaya 
karşı kendi hesabına mücadele eden bir aktör haline 
gelmiştir. Başlangıçta, Çartizm gibi işçi sınıfı müca-
deleleri başarısız olmuştur, ancak 19. yüzyılın ikinci 
yarısında emek radikal tutumunu bir kenara koyduk-

tan sonra ve özellikle de buhran (1873-76) sonrasın-
da, meta olmaktan çıkmaya (“decommodification”) 
yönelik tavizler elde edildi – sendikaların tanınması, 
çalışma gününün kısaltılması, çocuk emeği yasaları, 
işsizlik destekleri ve hatta emeklilik maaşlarının baş-
langıcı. Bu İlk Büyük Dönüşümdü.

1. Dünya Savaşı’ndan sonra, piyasalaşma, savaşın 
hemen ertesinde birçok Avrupa ülkesinde ayaklanmış 
olan emek hareketine yeni bir saldırının yanı sıra altın 
standardı ile yönetilen uluslararası ticaret aracılığıyla 
ikinci bir dalga geliştirir. 1930’lar ve daha sonrasın-
da Avrupa ve Kuzey Amerika’da yayılan karşıt hare-
ket önce ulusal paraları izole etmek suretiyle paranın 
meta olmaktan çıkarılmasına yönelik çalışmış ve ar-
dından da -faşizmden Stalinizme, New Deal’dan (Yeni 
Düzen) Sosyal Demokrasiye- farklı biçimler alan po-
litik rejimler altında emeğe yönelik toplumsal koruma 
inşa etmiştir. Refah kapitalizmiyle gelen İkinci Büyük 
Dönüşümün yanı sıra Bretton Woods kapsamında  
tertiplenen uluslararası para sistemi, piyasanın dü-
zenlenmesini de sağladı. Bu dönem ayrıca Afrika ve 
Asya’da devlet güdümlü kalkınma ile sonuçlanan de-
kolonizasyon dönemiydi. Bu dönemde Sovyetler Bir-
liği, Doğu Avrupa ve Çin’de kimsenin itiraz etmediği 
devlet planlaması yürürlükteydi. Dünyanın her yerin-
de piyasacılar saklanıyordu ve savunmacı konumday-
dı. Piyasanın toplumsal çıkarlar gereğince düzenle-
mesi gerektiği fikri büyük ölçüde kabul ediliyordu. Bu 
durum 1970’lere kadar devam etti, hemen ardından 
olağandışı bir tersine dönüş meydana geldi- piyasa-
nın her derde deva olduğunu savunanlar Thatcher ve 
Reagan’ın ideolojik devrimlerinde, Washington Kon-
sensüsü’nde, yapısal reformlarda ve reform komüniz-
minde ve son olarak komünizmin çöküşünde kendi-
lerini gösterdiler. Böylece, 1970’lerin ortasında, petrol 
krizini takiben, devletçi düzenlemeler yerini üçüncü 
dalga piyasalaşmaya bıraktı.

Bu üçüncü piyasalaşma dalgası ve Üçüncü Bü-
yük Dönüşümün içerdiği olası durumlar hakkında ne 
diyebiliriz? Bu bulgusal modelde, art arda gelen her 
piyasalaşma dalgası hayalî metaların yeni bir kombi-
nasyonu ile karakterize edilir. Birinci dalgada, emeğin 
metalaşması/ meta olmaktan çıkarılması (dekomodi-
sikasyonu) önayak oldu, ikinci dalgada para ön plan-
da olmak üzere emeğin ve paranın metalaşması/meta 
olmaktan çıkarılması (dekomodifikasyonu) süreçleri-

13  Bkz., örneğin, David Harvey (2005) A Brief History of Neolibe-
ralism. Oxford: Oxford University Press.
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nin bir kesişimini görüyoruz. Üçüncü dalga ise eme-
ğin, paranın ve doğanın metalaşması/meta olmaktan 
çıkarılması (dekomodifikasyon) süreçlerinin eklem-
lenmesiyle karakterize edilir, bu üçlü sürece son ker-
tede doğanın metalaşması/meta olmaktan çıkarılma-
sı öncülük edecektir. Şekil 1, olası geleceklere işaret 
eden spekülatif noktalı çizgilerle birlikte, üç dalganın 
bir grafiğini sunar. 

Şimdiye kadar, üçüncü dalga, türev piyasaları, va-
deli işlemler, kredilerin menkul kıymetleştirilmesi te-
melinde ve büyük oranda devletlerin kontrolü dışında 
kalan risk (hedge) fonları vasıtasıyla işleyerek, parayı 
bir mübadele aracından kâr elde etme aracına dönüş-
türmek suretiyle, paranın yeni ve vahşi biçimlerde 
metalaşması sonucunu üretti. Bu da emeğin yeniden 
metalaşmasına -emek gücünün metalaşmasından geri 
çekilmeye- ve bununla birlikte, ücretli sektörden en-
formel sektöre itilmesiyle emeğin yıkıcı bir şekilde 
dekomodifikasyonuna neden oldu. Sömürü, özellikle 
Güneyde ama aynı zamanda işsizlik ve eksik istihda-
mın arttığı Kuzeyde de bir lanet olmaktan ziyade bir 
ayrıcalık haline geliyor. 1989 ve 1991’de komünizmin 
çöküşü ve Latin Amerika, Asya’da görülen ve sonunda 
2008’de ABD’ye ulaşan finansal kriz o zamana kadar 
birçok açıdan ikinci dalga piyasalaşmaya benzeyen 
üçüncü dalga piyasalaşmayı konsolide etti. Aslına ba-
kılırsa, ister Orta Doğu ve Latin Amerika’da piyasaları 
düzenlemeye yönelik girişimler olarak görülebilecek 
İslamcı ve Sosyalist uyanışlar şeklinde olsun, isterse 
Avrupa’da, özellikle çevre bölgelerde yaygınlaşan ke-
mer sıkma programları şeklinde olsun, devletlerin 
benzer şekilde tepki verdiğini görebiliriz. Global La-
bor Journal’ın ilk sayısında yazan John Harris devlet 
tarafından yukarıdan dayatılan Polanyi tipi benzeri 
bir “karşıt hareket” görmüştür.14  

Şekil 1: Piyasalaşmanın üç dalgası

Kaynak: Yazar

Üçüncü dalga piyasalaşmanın gerçek karakteri 
yine de doğanın, yani toprak, su ve havanın giderek 
derinleşen metalaşmasıyla ortaya çıkmaktadır. El-
bette bu durum, bütün dünyada, en çok da Güney 
Afrika, Çin, Hindistan, Brezilya gibi yarı-çevre ülke-
lerde görülür bir şekilde hızlanarak devam eden bir 
süreçtir. Arazi kamulaştırmaları Güney ülkelerinin 
çoğunda görülmekle birlikte belki de en dramatik 
şeklini Hindistan’da almaktadır. Burada, ikinci dalga 
piyasalaşmaya tepki olarak, devlet güdümlü Nehrucu 
bir modernleşme dönemiyle, metalaşmayla sonuçlan-
mayan arazi kamulaştırması uygulamasıyla (en çok 
bilindiği şekliyle barajların yapımı için) karşılaşıyo-
ruz; ancak üçüncü dalga piyasalaşma, Özel Ekonomik 
Bölgelerle özetlenen ve metalaşmayla sonuçlanan bir 
dizi istimlak uygulamasını da beraberinde getirmiş-
tir.15 Başka yerlerde, örneğin Güney Afrika ve Bolivya 
gibi birbirinden apayrı ülkelerde, suyun ve elektriğin 
metalaşması halk protestolarına neden olurken, kar-
bon ticareti ile havanın metalaşması tüm dünyada 
çevre konusunu gündeme taşımıştır.

Doğanın bu şekilde metalaştırılmasının hayatta 
kalma, dolayısıyla da emeğin metalaşması üzerinde 

15  Michael Levien ile tartışmalarımdan ve onun ‘India’s Doub-
le Movement: Polanyi and the National Alliance of People’s 
Movements’ başlıklı makalesinden (Berkeley Journal of Soci-
ology 51 (2007): 119-149) oldukça etkilendim. Global Labour 
Journal’ın ilk sayısında (1.1 (Ocak 2010)) V. K. Ramachand-
ran ve Vikas Rawal, Rohini Hensman ve Barbara Hariss-Whi-
te’ın makalelerinde de benzer perspektifler mevcuttur. 

14  John Harriss (2010) ‘Globalization(s) and Labour in China 
and India: Introductory Reflections’, Global Labour Journal 
1(1): 9-10.
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önemli bir etkisi vardır. Suyun veya toprağın özelleş-
tirilmesi ücretli emek talebi üzerinde baskı yaratarak 
emeğin boyunduruk altına alınmasını yoğunlaştırır. 
Enron operasyonunun da gösterdiği üzere, yeni fi-
nansal araçlar enerji arzlarının regüle edilmemiş bir 
şekilde metalaştırılmasını yine devlet kontrolü dışın-
da kalarak kolaylaştırır. Üçüncü dalga piyasalaşma 
krizinin hem kökeni hem de sonuçları açısından do-
ğal olmayan felaketlerin -iklim değişikliği, tsunami-
ler, depremler, petrol sızıntıları, nükleer kazalar, tok-
sik atıklar- birbiri ardına doğurduğu çevresel krizlerle 
gelişeceği tahmininde bulunabiliriz. 

Yukarıdaki grafikte sunulan bulgusal model, kıs-
men metalaşmanın yoğunlaşması kısmen de farklı 
hayalî metaların metalaştırılma biçimleri ve arala-
rındaki sinerjilere bağlı olarak birbiri ardına gelen 
piyasalaşma dalgalarının derinleşmesini ve bunu ta-
kiben çok daha çarpıcı bir yeniden yapılanma sürecini 
göstermektedir. Grafik, hayalî meta için doğa, emek 
ve paradan başka adayların olup olmadığı sorusunu 
ortaya koyar. Bazılarının tartıştığı üzere “bilgi” hayalî 
bir meta olabilir mi? Polanyi için, hayalî bir meta asla 
metalaştırılmaması gereken ve metalaştırılmasıyla 
temel özelliği tahrip edilen temel bir üretim faktö-
rüdür. Özetle, hayalî metanın bir mübadele nesnesi-
ne dönüştürülmesiyle kullanım değeri zayıflayan bir 
meta olduğunu söyleyebiliriz. Toprağı bir metaya dö-
nüştürmek üzerinde yaşayan ve ondan geçinen top-
luluğu tahrip eder, emeği bir metaya dönüştürmek 
üretici kapasitesini imha eder, parayı metaya dönüş-
türmek bir mübadele aracı olarak kullanımını tehdit 
eder. Peki bilgi? Bir mübadele nesnesine dönüştü-
ğünde kullanım değerine ne olur? Elbette, bilgi me-
talaştığında, alınıp satıldığında, artık bir kamu malı 
değildir. Özel şahsa ait fikrî mülkiyet haline gelir, ama 
bu durum karakterini değiştirir mi? Fikrî mülkiyet 
hakları, bilgi üretimi sürecinin karşılığını ödemeye 
gücü yetenlerin özelliklerine uygun olarak değişim 
geçirmesine neden olabilir, ama onu tahrif eder mi? 
Piyasa baskısının üniversiteleri asıl amaçları ile çeli-
şecek şekilde endüstri ile iş birliği yapmaya ittiği öne 
sürülebilir, ancak bu durum bilgiyi dördüncü hayalî 
meta yapar mı?16 

Mevcut haliyle bu şema piyasalaşma dalgalarının 
tüm dünyada yayıldığını, Güneyi olduğu kadar Kuze-
yi de dönüştürdüğünü varsayar. Bu tür iddialar ileri 
sürülebilse bile, söz konusu şema bu tür bir piyasa-
laşmanın farklı jeopolitik bölgeler üzerindeki farklı 
etkilerini tanımaz. Büyük Dönüşüm birinci piyasalaş-
ma dalgasında büyük ölçüde İngiltere’ye odaklanır, 
ikinci piyasalaşma dalgasında bunu Avrupa’ya doğru 
genişletir ve günümüzde tüm gezegeni içermekten 
başka bir alternatif yoktur, bu da bizi Polanyi’nin ilk 
iki dalga ve bunların karşıt hareketlerine ilişkin ana-
lizini küresel ölçekte konumlandırmaya zorlar. Polan-
yi, Güney Afrika’daki sömürgeciliğin piyasalaşmanın 
getirdiği kültürel yıkımın bir uç formu olduğunu ya-
zarken, aslında sömürgeci dünyada toprağın, emeğin 
ve paranın metalaşmasının sınırlarını ve buna olan 
direnci ve birinci ve ikinci dalga piyasalaşmanın öz-
güllüğünü gözden kaçırır. İlk adım, kolonyal çevrenin 
toprak ve emeğin kısmî metalaşmasına yol açan bir 
ham madde kaynağı haline geldiği merkez ve çevre 
arasındaki ayrımı tanımaktır. Daha sonra, ikinci dal-
ga piyasalaşma, merkez-çevre ilişkilerinin ham mad-
deye erişim etrafında döndüğü, günümüzde ise buna 
merkezdeki aşırı üretim krizleri nedeniyle çevre piya-
sasına erişime duyulan ihtiyacın da eklendiği emper-
yalizm olarak karakterize edilebilir. Avrupa ve Kuzey 
Amerika’daki karşıt hareketlerin devlet otonomisine 
ve piyasa düzenlemesine başvurmasına paralel olarak, 
dekolonizasyonu ve bunu takip eden ulusal kalkınma 
projelerini çevre ülkelerin karşıt hareketleri olarak 
görebiliriz, bu durum da ticaret aracılığıyla yönetilen 
bağımlılığa yol açmıştır.

Küresel düzeyde üçüncü dalga piyasalaşmayı 
nasıl tanımlayabiliriz? Emeğin, paranın ve doğanın 
metalaşmasının -emek göçü, finans kapitalin yanı sıra 
çevresel yıkım- ilk defa genelde devlet kontrolünün 
dışında kalan gerçek bir ulus aşırı karakter kazandığı 
bir küreselleşme çağı olarak nitelendirebiliriz. Ama 
devlet düzenlemelerini merkeze alan İkinci Büyük 
Dönüşümün hemen ardından gelen üçüncü dalga pi-
yasalaşma ulusal geçmişlere ve ulusal stratejilere bağlı 
olarak çok farklı etkilere sahiptir. Örneğin, Sovyet-
ler Birliği, üçüncü dalga piyasalaşma karşısında tes-
lim olarak piyasa kapitalizmine giden piyasa yoluna 
saptı. Devletin ve planlı ekonominin kontrolsüzce 
tahrip edildiği Rusya’nın yeni oluşan egemen sınıfı 

16  Bkz. Ayşe Buğra ve Kaan Ağartan (ed.) (2007) Reading Karl 
Polanyi for the Twenty-First Century: Market Economy as a 
Political Project. Part III. New York: Palgrave.
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kapitalizmin devlet kapitalizminin küllerinden tam 
olgunlaşmış bir şekilde doğmasını umuyordu. Bura-
da, kapitalizm doğmuş olsa bile, mübadele alanının 
genişlemesinin ve paranın düzenlenmemiş bir şekilde 
metalaştırılmasının sanayi ekonomisini tahrip ettiği, 
emeği asgari geçim düzeyine mahkum eden çok özel 
tipte bir kapitalizmdi bu. Bu devrim ya da evrim de-
ğildi, içe kıvrılmaydı. 

Bu ne tür bir karşıt hareketti? Elbette, bunun 19. 
yüzyıl İngiltere’si ya da hatta 20. yüzyıl Avrupa’sıyla 
ilgisi yoktu. Polanyi’nin de tanımlayacağı üzere, bu 
pre-kapitalist ekonomiye geri çekilişti, paradan taka-
sa, ücretli emekten karşılıklılığa dayanan ev içi üre-
time doğru bir çekilme, kolektif çiftliklerden köylü 
üretimine geri dönüştü. Buna karşılık, Çin’de devlet 
üçüncü dalga piyasalaşma için güçlü bir şekilde ara-
buluculuk yaptı. Devleti yok etme girişimi yoktu, 
daha çok devlet içindeki çatlaklardan piyasayı filiz-
lendirme girişimleri söz konusuydu. Çinli egemen 
sınıflar, piyasa toplumunun devlet düzenlemesini ge-
rektirdiği yolundaki Polanyici dersi öğrenmişti. Elbet-
te bu sürece, eşitsizliklerin derinleştirilmesi eşlik etti, 
ancak şimdiye kadar, piyasayı sömürme imkanlarının 
artmasıyla birlikte “hücresel” toplumsal muhalefet de 
devlet tarafından etkin bir şekilde absorbe edildi.17  

Durum buyken, üçüncü dalga piyasalaşmasına 
karşı hareket için hangi olasılıklar vardır? Birinci dal-
gaya karşı hareket yerelden başlayıp ulusal düzeye ula-
şıyorsa ve ikinci dalgaya karşı hareket ulusal düzeyde 
başlayıp küresel düzeye ulaşıyorsa, üçüncü dalgaya 
karşı hareket küresel düzeyde başlamalıdır, zira finans 
kapitalin küresel entrikalarının üstesinden gelmek bir 
yana doğanın tahribatına da ancak bu düzeyde karşı 
çıkılabilir. Çevre tahribatının etkileri eşitsiz olsa bile, 
nihai olarak, zengin ve yoksul, güney ve kuzey, herkes 
bundan etkilenecektir. İnsanlığın hayatta kalması için 
bir tür küresel karşıt hareket gerekli olabilir, ancak bu-

nun ortaya çıkması için tarihsel bir gereklilik yoktur. 
Bunun için, kökleşmiş jeopolitik, özellikle de ulusal 
düzeydeki engellerin ve zamansal sınırlandırmaların, 
özellikle de piyasalaşmanın yol açtığı kısa vadeli ufuk-
ların aşılması gerekmektedir. Ekolojik bir felaketi ön-
lemeye yönelik bir karşıt hareket uzun vade ve belirsiz 
kazanımlar için anlık fedakarlıklar gerektirir. Belki de 
uzun vadeli ufuklar yalnızca otoritaryen bir yönetim 
tarafından empoze edilebilir – Polanyi’nin küresel fa-
şizm kabusu. Küçük karşıt hareketler, büyükten ziyade 
küçük dönüşümler, her doğal (olmayan) felaket son-
rasında temizleme operasyonları olarak ortaya çıka-
bilir, ancak art arda gelen küçük dönüşümlerin büyük 
bir dönüşüme nasıl dönüşeceği açık değildir. Palyatif 
bakım, tam tersine, kapitalizmin açgözlü eğilimlerini 
zapt etmeye yönelik tüm kolektif taahhütlerin önünü 
alabilir. Seçim artık “sosyalizm ya da barbalık”la sınır-
lı olmayabilir, sosyalizm ya da barbarlık ya da ölümü 
de kapsayabilir. Günümüzde iyimserliğe gereksiz yere 
sürekli diken üzerinde olma psikolojisiyle değil, taviz-
siz bir kötümserlikle, kapitalizmin doğayı, parayı ve 
emeği metalaştırarak “karşıt hareketin” oluşma zemi-
nini nasıl tahrip ettiğine dair dikkatli ve ayrıntılı bir 
analizle karşılık verilmelidir.

BİYOGRAFİK NOT: 

MICHAEL BUROWAY Berkeley, California Üniver-
sitesi’nde profesördür. Basılan son kitabı; The Exten-
ded Case Method: Four Countries, Four Decades, Four 
Great Transformations, and One Theoretical Tradition 
(University of California Press, 2009).

17  Global Labour Journal’ın Ocak 2010 tarihli 1.1 sayısında bu-
lunan makalelerden ben de aynı sonucu çıkarmıştım, söz ko-
nusu makaleler şunlardır: Xiao- Yuan Dong, Paul Bowles, and 
Honquin Chang, ‘Managing Liberalization and Globalization 
in Rural China: Trends in Rural Labour Allocation, Income 
and Inequality’ (pp. 32-55); Marc Blecher, ‘Globalization, 
Structural Reform, and Labour Politics in China’ (pp. 92-111); 
ve Pun Ngai, Chris King Chi Chan and Jenny Chan, ‘The Role 
of the State, Labour Policy and Migrant Workers’Struggles in 
Globalized China’ (pp. 132-151).

Polanyi’den Pollyanna’ya: Küresel emek çalışmalarının yanıltıcı iyimserliği 



91

Kitap değerlendirmesi

Bir Toplumsal Hareketin Analizi: 
1908 Osmanlı Boykotu

Arif Arslan

Doğan Çetinkaya (2004) 1908 Osmanlı Boykotu Bir 
Toplumsal Hareketin Analizi, İstanbul: İletişim, 447 s.

Toplumsal tarihin dönüşümünü açıklamak için sos-
yal bilimler literatüründe kullanılan belki de en açık-
layıcı metaforlardan biri Komünist Manifesto’da geçen 
“katı olan her şeyin buharlaşması”dır. Bu metaforun 
iması yaşadığımız coğrafya açısından da fazlasıyla 
geçerli. Osmanlı döneminde, özellikle de Baltalima-
nı Anlaşması’nın yapıldığı 1838’i bu anlamda önemli 
bir tarih olarak işaretlenebilir. Osmanlı’nın siyasi ve 
iktisadi yapısı bundan böyle eskisi gibi kalamayacak 
ve yepyeni bir zemine taşınacaktır. Sonraki sürece 
göz atıldığında bu yeni zeminin çok oynak olduğu ra-
hatça gözlenebilir. Özellikle de iktisadi, siyasi, askeri 
alanlardaki yenileşme çabalarını izlemek baş döndü-
rücüdür. Tanzimat Fermanı (1839) sonrasındaki hız-
lı dönüşümle ilgili olarak da özellikle iki dinamiğin 
etkili olduğu görülür. Bunlardan ilki kapitalist dünya 
ekonomisi ile Osmanlı devleti arasında genişleyen 
piyasa ilişkilerinin etkileşimi başta gelir. İmpara-
torluğun ekonomisi bu dönemde kaçınılmaz olarak 
dünya ekonomisinin hareketli akışıyla karşılaşınca 
ekonominin yanında siyasal ve kültürel filizlenmeler 
ortaya çıkmıştır. İkinci olarak da bu süreç devletin, 
bir manevra olarak merkezi idareyi güçlendirmeye, 
toplum üzerindeki nüfuzunu arttırmak için Osmanlı 
paşazadelerinin Batı esinli modernleşme önerileriy-
le doludur. Söz konusu girişimlerin, zaman içerisin-
de toplumsal alanda bir karşılık oluşturması ve kitle 

siyasetinde değişimler ortaya çıkarması kaçınılmaz 
olmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu’nda halkın, kendi dün-
yasından başını kaldırıp da siyasete bakması pek gö-
rülen bir şey değildi. Ancak 19. yüzyıla gelindiğinde 
yukarıda bahsettiğimiz dinamiklerle birlikte özellikle 
de Batı ile irtibat sağlama olanağı bulunan şehirlerde 
halkın siyasete gözünün açıldığını söylemek müm-
kün. Vergisini toplamak dışında halkın günlük yaşa-
mına fazla müdahil olmayan devlet de yeni siyasi ya-
pılanmayla birlikte yeni kurumlar oluşturma yoluna 
gitmiş ve halkın günlük yaşamına müdahil olmaya da 
başlamıştır. Batı’dan aldığı ilhamla, Osmanlı elitleri 
siyasal ve kültürel yaşamın dönüşümü yönünde bir 
hayli girişimci davranarak kitleleri siyasal alana sevk 
etmiştir. Yeni toplumsal yaşam yeni ihtiyaçlar orta-
ya çıkarıyor, yeni talepler dile getiriliyordu; böylece 
siyasal alan yavaş da olsa genişlemeye başlamıştı As-
keri alandaki güç kaybı, politik alanın genişlemesine, 
özellikle de meslek gruplarının etkisinin artmasına 
yol açmıştır.

Nasıl Bir Tarih Yazımı?
Şimdiye kadarki tarih yazımında genelde kitlelerin 
siyasetine, “aşağıdakilerin” sesine kulak vermekten 
özellikle kaçınılmış olduğu gözlenebilir. Söz konusu 
değişimler ile kitlelerin toplumsal eylemleri arasında-
ki bağlantıların sağlıklı ve verimli şekilde ele alınması 
için 2000’li yılları beklemek gerekmiştir. Doğan Çe-
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tinkaya’nın 1908 Osmanlı Boykotu1 kitabı tam da bu 
dönemde Osmanlı siyaset ve ekonomi alanındaki ya-
pısal değişim ile toplumsal hareketlerin ilişkisini “aşa-
ğıdan tarih” anlayışı çerçevesinde ele alan bir kitap. 
Çetinkaya’nın Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’ne 
sunmuş olduğu “1908 Ottoman Boycott: An Econo-
mic Boycott as a Political Weapon,” adlı yüksek lisans 
tezine dayanan kitabın odağı 1908 yılında gerçekleşen 
Osmanlı Boykotu ve sonraki yıllarda gelişen boykot 
eylemlerine etkisi. Hem kapitalist dünya sistemiyle 
tanışma hem de devletin bürokratik yenilenme çabası 
sonucu ortaya çıkan iktisadi ve toplumsal dönüşüm-
ler 1908 Osmanlı Boykotu gibi bir toplumsal hare-
ketin koşullarını oluşturmuştur. Söz konusu dönü-
şümlerin sivil örgütlenmelerin, cemiyetlerin, ulaşım 
ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin hatta kimi 
liman kentlerinin gelişimine katkıları olduğunu söy-
lemek abartılı olmaz. 

Modem bir devletin en belirgin niteliklerinden 
birinin, hem iş gücünün hem de pazarın yeniden üre-
timinin koşullarını denetleyebilmek açısından, nüfu-
sun “ahlaki ve sosyal kontrolü”nü elden bırakmaması 
olduğu söylenebilir. Bir ayağa kalkma hamlesi olarak 
modernleşmeyi seçen Osmanlı devletinin de günde-
minde böyle bir kontrol olduğu ortadadır. Ancak söz 
konusu modernizasyon sürecinin sancılı olması kaçı-
nılmazdı ve bu süreç yeni meşruiyet problemlerine yol 
açmıştır. Çetinkaya’nın da belirlediği gibi, kitle siyaseti 
ve toplumsal mobilizasyon çabası modernleşme süre-
ci ile doğrudan ilişkilidir. Osmanlı’nın modernleşme 
sürecinde hegemonya inşası ve meşruiyet politikaları 
çeşitlilik göstermiştir.  Sivil toplum, merkezi devletin 
politikaları tarafından sınırlandırılmadığı gibi, devle-
tin reformları sonucunda oluşmuş ve genişlemiştir. Bu 
süreçte giyim kuşam, sağlık, çalışma gibi birçok olgu 
kamusal meseleler haline dönüşmeye başlamıştır. Yeni 
eğitim sistemi ve basın, kamuoyunu yönlendirmede 
yeni yeni etkin olmaya başlayarak Osmanlı kamusu-
nun mobilizasyonunu kolaylaştırmıştır (2004: 24). 

Çetinkaya kitabında sadece 1908 Osmanlı Boy-
kotu’nu incelemekle sınırlı kalmıyor; kitlelerin dina-
mik mücadelesini göz ardı eden geleneksel milliyetçi 
ve resmi modernleşmeci tarih anlayışının eleştirisini 

de yapıyor. Hatta 1970’lerden sonra ortaya çıkan ve 
her iki geleneksel tarih yazımına karşı olduğu iddi-
asını taşıyan  “liberal” tarih yazımının da benzer şe-
kilde, kitlelerin tarih yapıcılığını ihmal ettiğini ortaya 
koyuyor. Söz konusu tarih yazımlarındaki ele alış, 
Osmanlı İmparatorluğu’nda sivil toplumun güçlü 
devlet geleneği karşısında güçsüz olduğunu ileri sürer 
ve devlet dışı aktörlerin eylemlerine pek itibar etmez. 
Oysa devleti ve toplumu ayrı alanlar olarak düşünüp 
ampirik olarak incelemek mümkün değildir. Top-
lumsal bir hareketin inceleme konusu yapıldığı bir 
çalışmada, böyle bir eleştirel yaklaşım çok gereklidir. 
Bu anlamda Çetinkaya, sağlam bir teorik zemine ayak 
basarak yaptığı çalışmanın yöntemini ve dayanağını 
ortaya koyuyor: Kitlelerin ve sıradan insanın siyasal 
ve toplumsal katılımının incelenmesi açısından en ve-
rimli şekilde “aşağıdan tarih” anlayışı ile sağlanabilir.

Aşağıdan tarih anlayışı özellikle de E. P. Thomp-
son, E. J. Hobsbawm gibi Britanyalı Marksist tarihçi-
lerin öncü çalışmalarıyla dikkat çekmiş ve önemli bir 
literatür biriktirmiştir. Aşağıdan tarih anlayışı, önce-
ki çalışmaların ihmal ettiği sıradan insanların, aşağı 
sınıfların tarihsel süreçteki etkinliklerini, “bütüncül 
tarih” anlayışı çerçevesinde ele almak iddiasındadır. 
Böylelikle ana akım geleneksel tarih yazımının kör 
kaldığı alanlar, gündeme gelerek inceleme konu-
su olabilmiştir. Çetinkaya’nın çalışması bu anlamda 
önemli bir yerde durmakta ve söz konusu dönemi 
bütüncül olarak kavrayışa olanak sunarak işçiler, tüc-
carlar, bürokrasinin farklı katmanları, aydınlar, orta 
sınıflar, etnik cemaatler, kadınlar, gönüllü kurumlar, 
cemiyetler; yani kısaca toplumun farklı alanları ve 
farklı kesimleri üzerinde durarak bize sivil toplum ile 
devlet arasındaki ilişkinin sadece bir karşıtlık ilişkisi 
olmadığını gösterebilmektedir. Yazar da kitap boyun-
ca Osmanlı elitlerinin ve farklı toplumsal kesimlerin 
etkileşimleri çerçevesine odaklanıp “aşağının tari-
hi”nden ziyade “aşağıdan tarih” perspektifinin izini 
sürmeye çalıştığını belirtiyor (2004: 26). 

Nasıl Bir Yöntem?
Toplumsal hareketlerin analizi üzerinde çalışırken üç 
hususiyete dikkat etmek gerekir. Bunlar politik ola-
naklar, mobilizasyon yapıları ve anlamlandırma sü-
reçleridir. Birinci faktör kabaca verili bir ulusal politik 

1  Doğan Çetinkaya (2004) 1908 Osmanlı Boykotu Bir Toplumsal 
Hareketin Analizi, İstanbul: İletişim. 
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sistem içerisindeki kurumsal yapılar ve enformel güç 
ilişkilerinde yaşanan değişimlerin, bir toplumsal ha-
rekete olan etkileri üzerinde durmayı gerektirir. İkin-
ci olarak mobilizasyon süreci ise insanları harekete 
geçiren ve kolektif eyleme yönelten resmi veya gay-
rı resmi kolektif araçların tümünü ifade etmektedir. 
Örgütler ve çeşitli toplumsal ağlar bu süreç içerisinde 
önemli bir rol oynar. Üçüncü olaraksa politik olanak-
lar ve mobilizasyon süreci arasındaki ilişkiyi ve bağ-
lamı kuran anlamların çerçevelenmesidir. Toplumun 
o zamana kadarki kültürel yaşamı ve birikimi olarak 
kodlanabilecek anlamlar ve tanımlar, toplumsal hare-
ketin çerçevesini de kuran bir etkendir Çetinkaya’ya 
göre. Çünkü hareketin öncüleri ve örgütleyicileri ko-
lektif eylemi kültürel sembollerin yardımı olmadan 
inşa edemezler. Seçilen kültürel semboller ise hareket 
sürecinde yeniden tanımlanır ve anlamlandırılırlar 
(2004: 36). Toplumsal hareketler yepyeni semboller 
icat etmezler çoğunlukla, var olan semboller havu-
zundan koşulların atmosferine uygun olabilecekler-
den seçerek yeniden bu sembolleri kurar. 

Toplumsal hareketlerin incelenmesinde hata-
lı varsayımlar da söz konusudur. Bunlardan biri, 
1960’lardan sonra ortaya çıkan “yeni” toplumsal hare-
ketlerin öncekilerden yapısal olarak farklı olduğudur. 
Söz konusu varsayıma göre, 9. yüzyıl ve 20. yüzyıl başı 
toplumsal hareketleri, bugün anladığımız şekilde top-
lumsal hareketler değil, sınıf hareketleridir. Bu sınıf 
hareketleri de dar bir iktisadi çıkar kavgası veren işçi 
hareketleri olarak görülür (2004: 27). Oysa modern 
toplumsal hareketlere daha yakından bakıldığında, is-
ter ele aldıkları konular, ister taktikleri, ister örgütsel 
yapıları dikkate alınsın, bu hareketlerin “yeni” olarak 
nitelenen hareketlerle apaçık benzerlikleri ortadadır. 
“Yeni” toplumsal hareketler konusundaki inceleme-
lerinin genelde, işçi hareketlerini ekonomik ilgilerle, 
zaman zaman da karikatürleştirerek göz ardı edişi, 
onların çok zengin bir mücadele yürüttüklerinin göz-
den kaçırılmasını beraberinde getirmiştir. Oysa bu 
hareketler farklı toplumsal kesimleri saflarında bir 
araya getirebilmiş, çalışma saatlerinin kısıtlanmasının 
yanında kadın ve çocukların çalışmalarını, göçmenle-
rin sorunlarını, eğitim ve kamusal hizmetlere ulaşma 
hatta oy hakkı gibi çeşitli problemlere el atmayı başar-
mıştır (2004: 29). Aşağıdan tarih perspektifinin geliş-
mesi ile beraber sıradan insanların çok değişik diren-

me biçimleri de araştırma konusu olmaya başlamış 
ve evrensel direniş gelenekleri gün yüzüne çıkmıştır. 
Ancak bu direniş biçimlerini, bir alternatif hareket 
olarak önerilen modern itaatsizlik eylemleri veya mo-
dern pasif direnişler ile karıştırmamak gerekir. Askeri 
yükümlülüklerden kaçınma, vergi ödemeyi savsatma 
gibi hareketler, geçen yüzyılların ezilenlerinin baş-
vurduğu yaygın direniş biçimlerindendi (2004: 33). 
“Yeni” toplumsal hareketler üzerine olan literatür, 
sınıf hareketine kör kaldığı gibi dönemin milliyetçi 
hareketlerini de gözden kaçırmaktadır. Gerçekte mil-
liyetçi oluşumlar bugün bile kitle hareketleri kadar 
yaygındır ve kimlik inşa etmeye dayanan, tüm sınıfsal 
aidiyetleri kesen, çok canlı sembollere, araçlara baş-
vuran, gündelik hayatı politize eden bir harekettir. Bu 
da yöntemsel olarak bir bakış zafiyeti olduğunun gös-
tergesi olarak okunmalıdır. 

Yeni Bir Protesto Biçimi Olarak 
Boykot ve Osmanlı 1908 Boykotu
Eric Hobsbawm, “imparatorluk çağı” olarak adlan-
dırdığı 1875-1914 arası dönemin en temel karakteris-
tiğinin kitlelerin hareketliliği ve devletlerin meşruiyet 
krizi olduğunu söyler. Bahsedilen dönem boyunca 
dünyanın birçok farklı yöresinde kitle siyasetinin bir 
tezahürü olarak kitle hareketleri ile karşılaşmak gayet 
olağandır. Bu dönemde ayaklanmalar ve itaatsizlikler 
gibi modernite öncesi direnişler, devlet karşıtı olsun 
olmasın, modern toplumsal hareketlere dönüşmüş-
tür. Bu dönüşümü dünyanın farklı coğrafyalarında 
gözlemek de mümkündür: Rusya’da, Çin’de, Hindis-
tan’da, İran’da, Meksika’da, Japonya’da, Ortadoğu’da, 
belli bir takım hedeflere ulaşmak için kamunun mo-
bilizasyonunu amaçlayan birçok kitle hareketi ve ör-
gütü ortaya çıkmıştı (2004: 27). 

Bu çerçevede, Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyet’in 
ilanından sonra, 1908 Ekim ayının ilk haftasında, Bul-
garistan bağımsızlığını; Avusturya-Macaristan İmpa-
ratorluğu ise Bosna-Hersek eyaletlerini ilhak ettiğini 
ilan etmiştir. Bu gelişmeler, Meşrutiyet rejiminin kar-
şılaştığı ilk politik kriz olmuştur. Bu sırada hükümet 
ile İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin bastırmakta hayli 
zorlandığı işçi grevleri gündemi belirlemiştir. Os-
manlı devleti bu iki devletin hareketlerini tanımamış 
ve protesto etmiş, ancak bir savaş ilan etmeyi de göze 
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alamayınca boykot yeni bir protesto biçimi olarak 
Osmanlı topraklarında ortaya çıkmıştır. 

Boykotun ortaya çıkmasında ve yaygınlaşmasın-
da iki etken çok önemli rol oynamıştır. Bunlar Meş-
rutiyet’in ilanından sonra politik ve toplumsal yaşam-
daki önemleri çok artmış olan basın ve cemiyetlerin 
etkinlikleridir. Boykotun resmi örgütü olan Boykotaj 
Cemiyeti yanında diğer birçok cemiyet de bu süreçte 
etkili olmuş, boykot geniş bir toplumsal kesime ulaş-
mıştı (2004: 18). 1908 Osmanlı Boykotu kendinden 
önceki reaksiyoner kolektif eylemlerden farklı olarak, 
gayet modern bir toplumsal hareket olarak ortaya çık-
mıştır. Örgütleyicilerinin amaçları, boykotun süresi 
ve yaygınlığı, hedefleri, başvurduğu araç ve yollar göz 
önünde bulundurulduğunda 1908 Boykotu’nun ken-
dinden önceki kendiliğinden ve yerel özellikler göste-
ren protesto biçimlerinden farklı olduğu açıktır (2004: 
32). Boykot Ekim 1908’den Mart 1909’un başına ka-
dar beş aylık bir süre boyunca çeşitli biçimlerde canlı 
kalmıştır. Dahası boykot kendi örgütlerini, hedeflerini 
ve hatta programını oluşturmakta da başarılı olmuş-
tur. Boykot çok net hedef ve amaçlar ortaya koymuş 
ve bunları gerçekleştirmede de önemli yol kat etmiştir. 

1908 Boykotu’nun en önemli özelliğinin kitlele-
rin ve aşağı sınıfların politikaya doğrudan katılımları 
olduğu söylenebilir. Liman işçilerinin yanı sıra sıra-
dan Osmanlı vatandaşı kendiliğinden veya merkezi 
olarak örgütlenen, eylemlere katılmış, mahalle kahve-
haneleri gibi kamusal mekanlarda boykotu tartışmış, 
toplantılar ve konferanslar düzenlemiş, Avusturya 
dükkanlarının önünde toplanarak alışveriş yapanları 
engellemeye çalışmış, boykotun simgesi olan metalar 
ile kendi tavrını kamusal alanda ortaya koymuştur. 
Boykotun başlaması ile kitlelerin toplumsal hareket-
liliği gün geçtikçe artmış ve hatta boykot eylemi daha 
başka tür alanlarda da gündeme gelmeye başlamıştır. 
Bu dizginlerinden boşanmış kitlesel eylemlilik süreci 
özellikle İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin girişimleri ile 
kontrol altına alınmış, daha örgütlü ve düzenlenmiş 
protesto biçimlerine sevk edilmiştir (2004: 380). 

Çetinkaya 1908 sonrasında gelişen toplumsal ha-
reketleri incelediği Osmanlı’yı Müslümanlaştırmak2 

kitabında da 1908 boykotuna değinir. 1908 Osmanlı 
Boykotu kitabının bir devamı sayılabilecek bu kitapta 
boykotun başarılı olmasında etkin rol üstlenen kesim-
ler olarak özellikle liman şehirlerindeki mavnacılar, 
hamallar ve kayıkçılar sayılır. Bu çalışan kesimlerin 
önemli rol oynamasının nedeni en örgütlü toplumsal 
grup olmalarından kaynaklanır. Bu işçi grupları ya-
sal olmasa da çeşitli cemiyetler altında birleşmişler ve 
kendilerine sözcüler seçmişlerdir. Kerim Ağa, Ömer 
Onbaşı, Arap Ömer Ağa gibi cemiyet reislerinin adla-
rı sıkça anılır (2015: 140). 1908 Boykotu’nun işçilere 
ilerleyen süreçte çeşitli talepler dile getirme konusun-
da önemli bir deneyim sağladığı söylenebilir. Ayrıca 
Boykot Hareketi çalışanların mücadelelerine meşru 
bir “milli” sav katmış ve önemli toplumsal haklar ka-
zanmalarına vesile olmuştur (2015: 142). Çalışanlar 
boykot faaliyetleri sayesinde devlet, ticaret kumpan-
yaları ve liman idaresi karşısındaki konumlarını güç-
lendirmiş oldular. Hareket içerisindeki etkin mev-
cudiyetleri limanlardaki geleneksel haklarının tasdik 
edilmesini kolaylaştırmıştır (2015: 143). 

Kadınlar da 1908 boykotuna az da olsa katılım 
göstermişlerdir. Bu süreçte kadın dergileri çıkarma-
ya hatta dernek düzeyinde örgütlenmeye başladılar. 
Bu deneyimler daha sonraki yıllarda meyve vermeye 
de başlayacaktır. Örneğin 1910 yılında Bursa’da ka-
dınlar, işçi hareketleri içerisinde de eylemci olarak rol 
almıştır (2015: 240). Kadınların toplumsal yaşamda 
daha fazla görünmeleri; tiyatrolara, konserlere gitme-
ye başlamaları ve kamusal alanda kendilerini duyur-
maları söz konusu boykotlara katılımla ilişkili olarak 
değerlendirilebilir. Elbette boykotlar tek bir neden 
olarak öne sürülemez; önemli nedenlerden biri de dö-
nemin daha çok savaşlarla geçmesi kadınların işgücü-
ne katılımını da arttırmıştı ki bu da kamusal yaşama 
girişlerini kolaylaştırıcı bir nedendi. 

1908 Osmanlı Boykotu’nun dünyanın farklı böl-
gelerinde yapılmış boykotlarla ortak olan birtakım 
özellikleri de vardır. Her şeyden önce Çin, İran, İr-
landa, Mısır ve Osmanlı boykotlarının hepsi yükse-
len milliyetçilik hareketlerinin ilk evrelerinde ortaya 
çıkmıştır. Bu boykotlar milli fikirleri popüler kılmış 
ve “ulusal meseleleri” kamusal meseleler haline getir-
miştir. Toplumun çok farklı kesimleri bu toplumsal 
hareketler içerisinde bir araya gelmişler ve bu durum 
daha sonra milliyetçi hareketlerinin de bir özelliği ha-

2  Doğan Çetinkaya (2015) Osmanlı’yı Müslümanlaştırmak: Kitle 
Siyaseti, Toplumsal Sınıflar, Boykotlar ve Milli İktisat (1909-
1914), çev. Ö. Bircan, İstanbul: İletişim. 
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line gelmiştir. 1908 Osmanlı Boykotu’nda tüccarlar, 
liman işçileri, bürokrasinin alt kademeleri, farklı ce-
maatler bu toplumsal hareketin bir şekilde içinde yer 
almışlardır. Sıradan insanlar ve aşağı sınıflar kendile-
rini ifade etme fırsatı ve olanağı bulmuşlardır. Daha-
sı tüm boykot hareketleri ülke çapında etkin olmayı 
başarmışlardır. 

Çetinkaya’ya göre 1908 Osmanlı Boykotu ge-
nel anlamda hedeflerine ulaşmıştır. Osmanlı devleti 
Avusturya ve Macaristan İmparatorluğu ve Bulgaris-
tan’dan Berlin Anlaşması’nın hükümlerini kendi aley-
hine ihlal ettikleri dolayısıyla tazminat talep etmiştir. 
Her ne kadar bu iki devlet başlarda tazminat vermeye 
yanaşmamışlarsa da boykot hareketinin de etkisiyle 
Osmanlı devletinin talebini kabul etmek zorunda kal-
mışlardır. Osmanlı devletinin tazminat olarak aldığı 
miktar, kendi talep ettiğinden daha az olmasına rağ-
men özellikle Avusturya’nın belli bir miktar ödemeyi 
kabul etmesi boykot hareketinin bir sonucu olmuştur 
(2004: 378). Boykot ve sokak gösterileri, erken dönem 
Müslüman/Türk milliyetçiliğinin3 repertuvarındaki 
en tipik araçlar olarak bundan sonra yer alacaktır. Bu 
tarihten sonra ne zaman bir diplomatik ya da ulusal 
sorun ortaya çıksa, Müslüman/Türk milliyetçi hare-
keti protesto gösterileri düzenleyecek ve İmparator-
luğun düşmanlarına karşı ekonomik boykotlar örgüt-
leyecekti. 

1908 Osmanlı Boykotu’nun 
Getirdikleri
Her şeyden önce boykotun kendisi kamuoyunun 
“milli” duygularını galeyana getirmede ve insanlar 
arasında dayanışma ruhu yaratmada en önemli araç-
lardan bir tanesiydi. Örneğin boykot hareketinin en 
etkili gücü olan basın, boykot süresince bir kamusal 
forum şeklini almıştır. Gazeteciler boykot kampanya-
sı boyunca kamuoyunu çok başarılı bir şekilde yön-
lendirmeyi becermişlerdir. Osmanlı eliti bu süreli ya-

yınlar sayesinde fikir alışverişinde bulunmanın yanı 
sıra Osmanlı kamuoyunda da bilginin dağılmasını 
sağlayabilmiştir. Osmanlı basını ya da değişik ileti-
şim teknikleri sayesinde birbirlerinden haberdar olan 
farklı şehirlerdeki boykotçular, bir “hayali cemaat” 
yaratmada son derece başarılı olmuşlardır. 

Osmanlı basınında farklı bölgeler arasındaki ile-
tişimi sağlayan haberler kadar boykot ile ilgili olarak 
köylerden alınan mektuplara da yer verilmiştir. Ka-
musal mekanlar, boykotun en önemli aktörü olan 
gazetelerin toplu okumasına da olanak sağlamış ve 
gazetelerin etkisi kat be kat artmıştır. Boykot hareketi 
süresince kişisel çıkar karşısında kamusal sorumlu-
lukların altını çizen “hamiyet” kavramı hareketin kilit 
kavramlardan birisi olmuştur. 1908 Osmanlı Boyko-
tu kitle siyasetinin ve kamuoyunun öneminin arttığı 
bir deneyim olarak yaşanmıştır (2004: 382). Boykot 
örgütleri ülkenin hemen her köşesinde örgütlenmiş-
ler ve toplumsal seferberliğin gerçekleştirilmesinde 
önemli roller oynamışlardır. Bu örgütlerin örgütle-
dikleri kitlesel gösteri ve mitingler ve basın kampan-
yaları boykotu yurt çapında kamusal bir mesele hali-
ne getirmiştir. Gösteriler, “fes yırtma bayramları,” ve 
yeni milli serpuşlar gibi kamuoyunu derinden etkile-
yen olağanüstülükler, sıradan insanı gündelik hayatın 
ritmi ve rutini dışına çekerek boykotun etkinliğinin 
artmasına katkıda bulunmuşlardır. Bir festival havası 
yaratan bu durum ve olgular bir toplumsal hareketin 
en önemli bileşenlerindendir. Bu festival hali ve sıra 
dışılıklar kitlelerin politik ve kamusal alana akışlarını 
kolaylaştırmıştır (2004: 381). Kitlelerin sokaklardaki 
şiddet dışı eylemleri için bir meşruiyet zemini doğ-
muştur. Bu boykotlar, sınırları gün geçtikçe genişle-
yen kamusal alan içerisinde ortaya çıkmış ve bu ka-
musal gerçekliği ve sivil toplumun sınırlarını daha da 
genişletmişlerdir. Bu yeni alan politikanın gerçekleş-
tiği ve toplumsal hareketlerin kendilerini temsil ve 
ifade ettikleri düzlemi oluşturmuştur. 

Toplumun farklı kesimleri de boykot ile ilgili çe-
şitli taleplerini ve görüşlerini bu araçları kullanarak 
ifade etme deneyimi kazanmışlardır. Örneğin boy-
kotun içinde yer alan liman işçileri, taleplerini ka-
muoyuna duyurma noktasında basından fazlasıyla 
yararlanmışlardır. Osmanlı İmparatorluğu dahilinde 
yaşayan Bosnalılar da yayınladıkları çeşitli yazılarla ile 
kaybedilmiş topraklarda kalan Müslümanların prob-

3  Söz konusu dönem her ne kadar Türk milliyetçiliğinin yük-
seldiği bir dönem olarak görülse de, dönemin söylemi büyük 
ölçüde Müslüman kimliği üzerindedir. Ortak kimliğin ayırıcı 
işareti olarak milliyetçi hareketin atıfta bulunduğu asli payda 
İslam’dı. Bu dönemin milliyetçiliğinden Doğan Çetinkaya bu 
nedenle çalışma boyunca Müslüman/Türk milliyetçiliği ifade-
sini yeğlediğini belirtiyor. 
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lemlerini kamuoyunun gündemine taşımaya çalış-
mışlardır. Aynı şekilde boykot örgütleri de kararlarını 
ve kamuoyundan isteklerini dağıttıkları bildirilerle, 
duvarlara astıkları afişlerle Osmanlılara ulaştırmaya 
çalışmışlardır (2004: 41). 

1908 Osmanlı Boykotu içerisinde farklı aktörler 
çeşitli roller oynamışlardır. Bundan dolayı boykot ha-
reketi içerisindeki bu farklı dinamiklerin birbirlerin-
den ayrılan ve hatta bazen çatışan çıkarları da olmuş-
tur. Yine liman işçileri boykotun temel hedeflerinin 
yanı sıra kendi sınıfsal çıkarlarını da başarılı bir şekil-
de gündeme getirebilmişlerdir. Boykot hareketinin en 
faal güçlerinden birisi olan liman işçileri, bu merkezi 
konumlarından ücret artışları söz konusu olduğunda 
faydalanmasını bilmişlerdir. Bunun yanında kendi 
lonca örgütlenmelerine ilişkin, bazı yöneticilerin de-
ğiştirilmesi gibi hususlarda başarılı olmuşlardır. 1908 
Eylül grev dalgasındaki yenilgilerini, “milli” bir ey-
lemin içerisinde telafi ettikleri söylenebilir. Sınıf çı-
karlarını savunmanın, bu tür bir toplumsal eylemin 
içerisinde yer alındığında daha başarıyla gerçekleşe-
bileceği tecrübesi, boykotun getirdiği bir bilinç olarak 
belirlenebilir. Her daim sınıf çıkarları doğrultusunda 
tetikte olan egemen sınıf ise liman işçilerinin boykot 
sonrasında da eylemlerine devam etme girişimlerinin 
olası sonuçlarını çok iyi bildiğinden gelişebilecek ha-
reketleri bastırma yoluna gitmişlerdir (2004: 379).

Örgüt, modern toplumsal hareketlerin en ayırt 
edici bileşenidir. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra 
yaygınlaşan cemiyetler toplumsal mobilizasyonda 
önemli işlevler görmüşlerdir. 1908 Osmanlı Boyko-
tu da kısa bir süre içerisinde kendi örgütlerini oluş-
turmuştur. Bunlar, Harb-ı lktisadi Cemiyeti ve Boy-
kotaj Sendikası’dır. İlki daha çok boykot hareketini 
imparatorluğun farklı köşelerine ve toplumun çeşitli 
kesimlerine yaymaya çalışan bir sivil toplum örgütü 
iken, ikincisi daha çok Avusturya ve Bulgar mallarını 
satın almayı, ithal etmeyi ve satmayı reddeden tüccar-
ların örgütlenmesine dayanmıştır (2004: 44). Osman-
lı Boykotu Ekim 1908’den itibaren beş ay sürdükten 
sonra 26 Şubat 1909 tarihinde Boykotaj Sendikası’nın 
kararıyla boykota son verilmiştir.

Osmanlı hükümeti de boykottan istifade etme-
sini bilmiştir. Askeri yollara başvurmaya pek niyeti 
olamayan bir hükümet için boykot hareketi Avustur-
ya ve Bulgaristan’a karşı baskı yapabilmenin yegane 

yolu olmuştur. Bundan dolayı kendi iradesi dışında 
gelişen ve yayılan bir toplumsal harekete belli ölçü-
lerde müsamaha göstermek zorunda kalmıştır. Dö-
nemin en önemli ve itibarlı örgütü olan İttihat ve 
Terakki Cemiyeti ise boykotu her şeyden önce kendi-
liğinden tepkilerin Meşrutiyet karşıtı bir hal almasını 
engelleyecek bir araç olarak görmüştür. Cemiyet kısa 
zamanda boykotun kitleleri ve kamuoyunu mobili-
ze eden gücünün farkına varmış ve bundan yeterin-
ce faydalanmaya çalışmıştır. Her ne kadar kitlelerin 
meydanları, sokakları doldurmalarını endişeyle kar-
şılamışsa da, özellikle taşrada gücünü arttırmak için 
kitlelerin ve kamuoyunun mobilizasyonuna sıklıkla 
başvurmuştur. 1908 Osmanlı Boykotu sırasında kü-
çük şehir ve kasabalarda bulunan cemiyet kadroları 
kolektif eylemlerin örgütlenmesinde çok önemli rol-
ler üstlenmişlerdir (2004: 379).

Osmanlı’nın bu dönemde imparatorluktan ulus 
devlete dönüşümün çok hızlı yaşandığına kuşku yok. 
Söz konusu boykot Müslümanlar ve gayri Müslimler 
arasındaki ilişkilerin kötüleşmesine ciddi katkılarda 
bulunmuştur. 1908 Boykotu, İmparatorluk içerisin-
deki farklı unsurları yabancı bir düşmana karşı bir-
leştirmek için de kullanılmıştı. Öte yandan Yunanis-
tan’a karşı gerçekleştirilen boykot Müslüman/Türk 
ve Rum cemaatlerinin birbirlerinden uzaklaşmasını 
ve farklılaşmasını hedeflemekteydi. Sonuç olarak bu 
iki cemaat arasında Boykot Hareketi yanında eğitim-
den askerliğe, kiliselerden meclis meselelerine değişik 
sorunlar ortaya çıktı (2015: 22).  Daha sonra Balkan 
Savaşları yenilgilerinin de Osmanlı Devleti ve toplu-
mu üzerinde büyük etkileri oldu. Balkanlardaki top-
rakların kaybı ve eski tebaaları tarafından yenilgiye 
uğratılmaları Osmanlıları derinden sarstı. Müslüman 
muhacirlerin Osmanlı topraklarına sürülüşünde çok 
büyük bir artış oldu ve İmparatorluktaki Müslüman/
Türk milliyetçiliği daha da güçlendi. 1908’in üzerin-
den çok geçmeden yani Balkan Savaşlarından son-
ra, gündeme gelen boykot vb. girişimlerde bildiriler 
Müslümanların birbirlerini desteklemesi gerektiğine 
vurgu yapar olmuştu. Karşıt şeklide yerli gayri Müs-
limler ise İmparatorluğa ihanetle itham edilecektir. 
Bu, Osmanlı elitlerinin kitleleri yukarıdan harekete 
geçirilme tecrübesini arttırdığını da gösterir nitelikte-
dir. Bunu, Osmanlı’da gündelik yaşamın dönüşümü 
ve kamusal alanda kitlenin kazandığı hareketlilikle 
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bağlantılandırmak mümkündür. 
1908 Osmanlı Boykotu’nun en büyük mirası 

Türkiye politik literatürüne yeni bir kavramın girişini 
sağlamasıdır. Bunun yanında boykot “milli iktisat”ın 
doğuşuna önemli bir itki sağlamıştır; boykot bir ge-
çiş dönemi içerisinde doğmuş, dahası ona katkıda 
bulunmuştur. Bu geçiş Osmanlı İmparatorluğu’nda 
egemen olan iktisadi düşüncenin klasik liberalizm 
ilkelerinden “devletçi,” “korumacı,” ilkelere geçişi 
olarak okunabilir. Her ne kadar 1908 yılında devle-
tin ekonomiye müdahalesi gündeme gelmemiş ve 
ticari hayatta serbestlik ilkesi sorgulanmamışsa da 
Osmanlılar “milli” iktisadın güçlendirilmesi gerekti-
ğini tartışmaya başlamışlardır. Boykotun bu ortama 
katkısı, her şeyden önce bu tartışmaları körükleme-
si, yerli malı kullanımını popüler bir konu haline 
getirmesi ve yabancı güçlere bağımlılığı azaltacak 
şekilde güçlü bir Osmanlı sanayi kurulması talebini 
gündeme getirmesidir. 1908 Osmanlı Boykotu milli 
bir iktisat, ama daha çok milli bir sanayi fikriyatını 
sıradan insanın gündelik tartışmasına sokmuş oldu 
(2004: 383). Yerli bir sanayinin kurulmasına hedefi-
ne yönelik düşünceler gündeme sıkça geldi ve Milli 
İktisat tezi bağlamında özellikle de kapitülasyonların 
kaldırılmasına yönelik talepler arttı. Meşrutiyet’in ge-
tirdiği kardeşlik ortamı sönmeye başladıktan sonra 
özellikle İttihatçılar, Müslüman ve Türklerin ekono-
mi içerisindeki etkinliğini geliştirmek için kendi ta-
sarımlarını geliştirmeye başladılar. Boykot sayesinde 
siyasal etkinliğin öznesi haline gelmeye başlayan kit-
leler, işçiler, tüccarlar ve eşraf yerli bir sanayi oluştu-
rulmasına dönük talepleri dile getirdiği gibi Osmanlı 
ekonomisindeki yabancı hakimiyetine yönelik eleş-
tiriler de dile getirmeye başlamıştır. Zamanla gayri 
Müslimler, Milli İktisat lehine görüş bildirenlerin en 
önemli hedeflerinden biri haline gelmeye başlamıştır. 
1908 sonrasında Boykot Hareketi’nin genel söylemi 
Osmanlıcılığı temel alıyordu ama daha sonra 1910-11 
Boykotu sırasında İslami ve Türkçü unsurlar da bu 
söylem içerisindeki yerlerini aldılar  (2015: 133). Bu 
dönemde çıkan kültür sanat dergilerinde, gazeteler-
de, kitaplarda söz konusu İslami ve Türkçü söylemler 
sıkça yer bulmuştur. 

Değerlendirme
Bir tarihsel ana odaklanarak buradaki olgu ve olay-
ları geniş tarihsel akışla bağlamlandırmak Türkiye’de 
özellikle de tarih yazımında pek sık rastlanır bir du-
rum olmamıştır. Özellikle de sıradan insanların gün-
lük yaşamını, düşüncelerini ve etkinliklerini hesaba 
katarak tarihin ana akışında bir onların rolünü belir-
lemek aynı zamanda pek de kolay altından kalkılacak 
bir çalışma değildir. Doğan Çetinkaya’nın hem 1908 
Boykotu kitabı hem de Osmanlı’yı Müslümanlaştır-
mak kitabı Osmanlı’nın son dönemindeki çalkantılı 
yıllarında kitlelerin, işçilerin siyasal alanda boy gös-
terme deneyimlerini ve bu deneyimlerin sonraki sü-
reçlerde getirdiklerini ortaya koymakta önemli bir 
kaynak olarak anılmalı. 

Çetinkaya’nın bir özelliği de sadece ilgilendiği 
konuyu etraflıca ele alışı değil, bir yandan da sosyal 
bilimlerin topluma ne şekilde ve nereden bakması 
gerektiğine dair değerlendirmelerinin sağlamlığıdır. 
Milliyetçi zihniyetin ve modernleşmeci kuramların 
kaba sabalığının toplumsal gerçekliği anlamaktan 
uzaklığı, aşağıdakilerin göz ardı edilerek devletçi ka-
fayla yazılmalarının eleştirisinin yanında liberal ba-
kışın da sivil toplumun yokluğu ve devletin bastırıcı 
gücüne yaptığı vurguyla gerçekliği anlamada yarattığı 
zaafları ortaya dikkatlice koymasıdır. “Öyle ki, Tür-
kiye’nin sahip olduğu “devlet geleneği” toplumdaki 
sivil sesleri boğmuştur. Devletin dışında toplumun 
çeşitli kesimlerinin nefes alacağı bir yer yoktur. Bu 
görüşün en uç örneğini kitabının adına da yansıyacak 
bir şekilde Metin Heper vermiştir: Türkiye’de Devlet 
Geleneği.” (2004: 21)

1908 Osmanlı Boykotu, anılan diğer boykotlar 
gibi modem bir toplumsal hareket olarak ortaya çık-
mıştır. Elimizdeki kitap bu toplumsal hareketin farklı 
yönlerini gözden kaçırmayarak iktisadi bir aracın na-
sıl toplumsal ve politik bir silaha dönüştüğünü incele-
meye çalışmıştır. Kendi içinde çok farklı dinamikleri 
barındırmış olan bu popüler hareketin incelenmesi, 
toplumun farklı kesimlerinin tarihte oynadıkları rol-
lere bir nebze ışık tutabilirse, bu kitap yazılma amacı-
nı gerçekleştirmiş olacaktır.

Arif Arslan


