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“...nispi artı değerin üretimi yani üretici güçlerin artışı ve
gelişmesine dayanan artı-değer artışı, yeni tüketimlerin
üretilmesini gerektirecektir; dolaşım içinde ürünler çerçevesinin genişlemesi gibi, tüketim çerçevesi de genişleyecektir. Önce, varolan tüketimin nicelikçe genişlemesi,
ikincisi, varolan ihtiyaçları daha geniş bir alana yaymak
yoluyla yeni ihtiyaç yaratılması; üçüncüsü yeni ihtiyaçların üretilmesi, yeni kullanım değerlerinin keşfedilmesi ve
yaratılması. Başka bir anlatımla, kazanılan artı-emek salt
niceliksel bir artış olarak kalmaz, emeğin (dolayısıyla artı-emeğin) niceliksel çeşitlenme alanını da sürekli olarak
genişletir, emekleri ayrıştırır, çeşitlerini çoğaltır.”

koronavirüsün tuttuğu ayna
insanca yaşam hakkı için 1 mayıs
mülteci pazarlığında hamleler ve işçi sınıfına düşen görevler
rusya ve abd kıskacında yeni-osmanlıcılık
hedefteki ülke iran
anaakımda robot-istihdam ilişkisinin eleştirel bir analizi
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karanlıktan aydınlığa
ABD’yi boydan boya grev grev, direniş direniş dolaşarak koca
bir ömrü işçi sınıfının örgütlenme ve hak mücadelelerine adamış
bir kadın karşımızdaki. Ne yetkili yetkisiz mercilerin gözdağı ve
tehditleri ne tutuklamalar, engellemeler ne de fiziki şartların zorlukları 19. yüzyılın son çeyreğinde çıktığı yoldan alıkoydu Mary
Harris Jones’u.
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Kore'de Katliam,1951, Pablo Picasso
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Bülent Falakaoğlu
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Koranavirüs sayısız komplo teorileri ve felaket senaryoları eşliğinde hızla yayıldı.
Amerikan işi miydi yoksa Çin işi mi? Doğal
mıydı yoksa laboratuvar işi mi? İlaç tekellerinin bir oyunu muydu yoksa yapısı gereği
felaketler biriktiren kapitalist üretimin doğal
bir sonucu mu? Tıkanan kapitalizmi açmak
için yol verilmiş “yıkıcı bir silah” mıydı yoksa çürümüş kapitalizmi yıkacak biyolojik bir
lütuf mu?
Sürecin sonunda komplo teorilerini haklı çıkarmış gibi gösteren gelişmeler yaşanabilir.
Örneğin Çin-ABD arasındaki hegemonya mücadelesinde ABD avantajlı çıkabilir. İlaç tekelleri süreçten çok kârlı çıkabilir. Sanal para,
dijital bankacılık, temassız ticaret yaygınlaşabilir. Uzaktan eğitim gibi yöntemlerle kapitalizm bazı yüklerinden (işlevli bir tüketici ve
üretici olmayan yaşlılar da dahil) kurtulabilir.
‘Biyolojik savaş’ çalışmalarının ‘iş kazası’ olduğu anlaşılabilir ve saire...
Hangisi olursa olsun, yapılması gereken şey
salgının suçlusu bir özne bulmak değil! Yapılması gereken şey, salgının gerçekliğe tuttuğu
aynaya bakmak! O gerçekliğe uygun çözüm
üretmek. Salgının yol verdiği gelişmelerin
fırsata hangi çıkarlar etrafında çevrildiğini
görebilmek. Ve karşısında toplumsal çıkarın
örülebilmesinin mücadelesini vermek!
Virüsler hep var oldu, hep var olacak; bilinenler biçim değiştirecek veya yenileri türeyecek.
Kimisi salgına (bölgesel/epidemik veya küresel/pandemik) dönüşecek. Kimisi karşısında
insanlar çaresiz kalacak; “Kara veba”, çiçek
virüsü, İspanyol gribi ve koleranın milyonlarca insanın canına mal olmasındaki gibi. Zengin fakir ayrımı yapmadan bünyeye girseler
de virüsler zenginler ve yoksulları eşitleyen,
yöneten ve yönetileni aynı anda etkileyen demokratik bir özne değildirler.
Salgınlar üretim tarzlarına göre farklı biçimlerde ortaya çıkabiliyor. Virüsler yerleşim
yerlerine göre (kırsal ve kent) veya yerleşim
yerindeki sınıflara (sermaye-sınıf) göre farklı
biçim ve ağırlıkta etkili oluyor. Örneğin nüfusun büyük bölümünün tarımsal faaliyetlerle
meşgul olduğu feodal dönemde ortaya çıkan
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veba salgını kırsalı çok ağır etkilemiştir. Salgının hızı da üretim sürecine bağlı olarak değişebiliyor. Ticari ilişkilerin ve ulaşım olanaklarının daha kısıtlı olması nedeniyle, kapitalizm
öncesinin salgın hastalıklarının yayılma hızı
günümüzdekinden çok daha yavaştır.
Elbette kapitalist üretim tarzının salgınlarla başa çıkma kapasitesi kuşkusuz feodal
çağa kıyasla çok daha gelişkindir. Lakin her
salgının sınıfsal karakteri (en fazla kötü beslenenleri, topraksız köylüleri, loncalardaki
çırakları, fabrikadaki işçileri, mahallelerdeki
yoksulları etkilemesi) kapitalist üretimde de
değişmedi.
Özet: Her salgın sınıfsal bir içerik taşır. Ve her
salgının toplumsal, siyasal ve ekonomik sonuçları arasında önemli farklar vardır.
Şimdi buradan hareketle ve güncel olan “her
şey hem tarihsel hem de sınıfsaldır” bilinciyle
koronavirüsün tuttuğu ayna ne gösteriyor ona
bakalım!

AYNADAKİ GÖRÜNTÜ 1:
ÖZEL SAĞLIK FELAKETTİR
On yıllardır sağlık hizmetleri özelleştiriliyor,
kâra göre hareket eden bir yapıya teslim ediliyordu. Sosyal yardımlar, sermayeyi destekleyen vergi indirimlerinin, teşviklerin yarattığı bütçe açığını kapatmak için kısılıyordu.
Sağlık destek kurumları birbiri ardına tasfiye
ediliyordu.
Koronavirüs, sağlık hizmetlerinin piyasanın
kâr güdüsüne teslim edilmesinin tahrip edici
sonuçlarını acı bir biçimde dünya halklarının gözünün önüne sermiş durumda. “Böyle
şeyler yoksul, geri kapitalist ülkelerin başına gelir” kibri taşıyan Batı, aynadan kendi
çaresizliğini gördü. Sınırda mültecileri savmak için ortak güvenlik oluşturabilen AB
üyesi devletlerin koronavirüsün yarattığı tehlike karşısında uygulayacağı ortak bir sağlık
politikasının olmadığına bütün dünya tanık
oldu. “Sosyal devletlerin” bile sağlık politikaları batmış durumda.

Elbette kapitalist üretim tarzının
salgınlarla başa çıkma kapasitesi
kuşkusuz feodal çağa kıyasla çok
daha gelişkindir. Lakin her salgının
sınıfsal karakteri (en fazla kötü
beslenenleri, topraksız köylüleri,
loncalardaki çırakları, fabrikadaki
işçileri, mahallelerdeki yoksulları
etkilemesi) kapitalist üretimde de
değişmedi.
Kuruluş döneminde aşı üretebilen az sayıda
Avrupa ülkesi arasında yer alan Türkiye’nin
aşı üretim tesislerini kapatmasının, SSK’nın
ve askeriyenin elindeki ilaç fabrikalarını tasfiye etmesinin yanlışlığı görüldü. Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca şimdi diyor ki: “Bu süreçte ülkemizde hangi üniversite veya hangi merkez
neyi ne kadar yapabilecekse aşı, solunum cihazı hepsi desteklenecek.”
2018 yılında ulusal güvenlik konseyindeki salgın hastalıklarla mücadele merkezini kapatan
ABD şimdi salgınla mücadeleye büyük bir
kaynak ayırmanın peşinde.
Anlaşıldı ki bir hasta, parası olmadığından tedavi edilmiyorsa, salgın hastalığın maliyeti o
hastanın masrafı ile ölçülemeyecek büyüklüğe ulaşmakta. Hastanın sağlık hizmetine ulaşımının çok ama çok önemli olduğu görüldü.
İspanya salgınla mücadele için özel kurumlar
dahil tüm hastaneleri ve sağlık hizmeti veren
tüm kuruluşları devlet kontrolüne geçirme kararı aldı. Yani bir anlamda kamulaştırdı.
Türkiye’de yıllardır dar boğazın içine itilerek
ekonomik olarak çökertilen, firmaların borçları nedeniyle malzeme vermediği kamu üniversite hastaneleri en önde göreve koşuldu.
Sağlığın ticari değil kamusal bir hizmet olduğu bir kez daha görüldü.
Korona ile mücadelede başarı hikayelerine
kulak verilen üç ülke: Çin, Güney Kore ve
Küba! Bu sıralama da bir şeyi gösteriyor; piyasacılar değil “kamucular” avantajlı. Bu ülkelerde emek ve doğa sömürüsü olmadığını
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kastetmiyoruz. Müdahale olanağının genişliğini gösteren bu örneklerin, halkın denetim
ve müdahalesine kapalı olmasıyla eleştirilecek yanları çok. Çin’in halkından ve dünyadan bilgileri nasıl sakladığı da ortada. Fakat
zincirlerinden boşalmış piyasa ilişkilerinin
devletçilik adına sınırlanmasının bile bir frak
yarattığı dünyada yaşıyoruz.
Milyonlarca dolarlık bütçeli şirketlere, küresel ilaç tekellerine sahip gelişmiş kapitalist ülkelerin değil de on yıllardır ambargo altında
yaşayan Küba’nın önde olması, bir sosyalist
ülke olmasa da halkçılığın mirasını taşıyor olmasından kaynaklanıyor.
Virüs, sağlık sistemindeki vahşi kapitalizmi
ve sömürüyü acımasız bir biçimde ortaya çıkardı. Soruna salt salgın belirtileri ortaya çıktıktan sonra alınan önlemler düzeyinde çare
aramanın çok edilgen bir mücadele yöntemi
olduğu idrak edildi.
Sonuç: Herkese nitelikli kamusal sağlık hizmeti sunabilecek, yeterli beslenme ve dinlenme olanakları yaratabilecek, çalışırken
sağlığı koruma altına alacak, hastalıklar
karşısında insanların dirençlerini, bünyelerini geliştirebileceği koşulları sağlayabilecek bir ekonomik, sosyal programı savunmanın aciliyetini gösterdi; virüs aynası!

AYNADAKİ EN NET GÖRÜNTÜ: SINIFSALLIK
Hastalık her sınıftan insana bulaşabilir ama
risk oranı her kesim için aynı değildir. İngiliz gazetesi The Guardian’dan örnek: Korona
virüsü karşısında süper zenginlerin aldığı önlemler el yıkamanın çok ötesine geçiyor. Birçok zengin, yanlarına özel doktorlarını alarak
enfekte olmamış ülkelerdeki ‘felaket sığınakları’na kaçıyor. Zenginler, özel test yaptırmak
için de doktorları ablukaya aldı.
Ticari uçuşlar yerine özel jetine binip virüs
riskini azaltabilen, dünyanın önde gelen doktorlarının gözetimi altında gelişmeleri izleyebilen, salgının daha da yayılması halinde
gözlerden ırak sayfiyelerde kendini koruma
altına alabilen daha az etkileniyor; zenginler
kaçar, diğerleri yakalanır yani!
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Korona ile mücadelede başarı
hikayelerine kulak verilen üç
ülke: Çin, Güney Kore ve Küba!
Bu sıralama da bir şeyi gösteriyor;
piyasacılar değil ‘kamucular’
avantajlı. Milyonlarca dolarlık
bütçeli şirketlere, küresel ilaç
tekellerine sahip gelişmiş
kapitalist ülkelerin değil de on
yıllardır ambargo altında yaşayan
Küba’nın önde olması kâra değil
insana, paraya değil sağlığa önem
vermesinin farkı!
Virüs yayılmasın diye yapılan ‘evde kal’ çağrısı karşısında çaresiz olanlar kim? Evde kalacak lüksü olmayanlar ile tuzu kuru olanların
riski bir olabilir mi, virüs karşısında?
Evde kalanların evde kalmaya devam edebilmesi için evden çıkıp işe gitmesi gereken
birileri var. Evde kalanların istediklerini bulabilmesi için fabrikalarda, üretim alanlarında çalışmaya devam eden işçiler gibi. Gıda
tedariki sağlayan çiftçiler gibi. Evde kalanların gidip ihtiyaçlarını satın aldığı marketlerin
çalışanları gibi. Evden işler görülebilsin diye
siparişleri taşıyan kargocular var. Metrolarda,
otobüslerde çalışanlar var. Sağlık çalışanları
var, eczanelerde çalışanlar var.
Hepsi emekçi gurubunda!
Peki salgın olunca hemen iş durduran değil,
önce siparişleri yetiştirme emrine maruz kalan kim? Ya da sokakları temizlemek zorunda
kalan...
“İki ay kapattık” deyip evinde oturma lüksü,
bütçesi olmayan küçük esnafla zincir market
sahibinin riski aynı mı?
Hükümetin, virüsün yol açacağı zararları
telafi etme iddiasıyla hazırladığı ekonomik
paketin içeriği de oldukça sınıfsal. Ekonomik kalkan adıyla duyurulan paket işten
çıkarılacak işçileri, işsiz kalacak emekçileri,
kendini zar zor geçindiren küçük esnafı hiç
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dikkate almadı. Sermaye kesimine, piyasaya
vergi indirimi, borç ötelemesi, kredi kolaylığı sağlanırken işçi çıkarma yasağı getirilmedi. Ücretsiz izne çıkarılanlara koruma yok.
Elektrik, su, doğalgaz ödemelerinin belli bir
süre alınmaması gibi yoksulları rahatlatacak
düzenleme yok. Fakat, konut alımında kredi kullanım oranını genişleterek müteahhidi
gözeten madde var.
Paketten işçiye verilen yine işçinin cebinden
çıkacak! Örneğin, “Kısa Çalışma Ödeneği
devreye alınacak.” Faaliyetine ara veren iş
yerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği
verilecek. İşçiler çalışmadıkları günlerde ücretlerinin bir kısmını İşsizlik Fonu’ndan alacaklar. İşçiye destek gibi gözüken bu aslında, “işten atılmama karşılığında” işçinin işsizlik ödeneği hakkını henüz işsiz kalmadan
kullanmasından başka bir şey değil! Ödenek
hakkı sona erdiğinde işsiz kalmama garantisi olmayan işçi gelecekten yerken patron ise,
“Maliyeti azaltılmış olmak” gibi süslü laflarla ücret yükünden kurtulacak.
Pakette ayrıca 2 aylık telafi çalışma süresinin 4 aya uzatılması var. Patronların, salgın
nedeniyle işçileri çalıştırmadıkları günlerin telafisine dönük bir düzenleme. Üretim
başladığında patronlar normal mesai dolunca işçileri “üç saati aşmamak koşuluyla” fazladan çalıştırabilecekler. Hem de hiç
mesai ücreti ödemeden. Çalışmadığı günler
işçinin burnundan getirilerek patronun kaybı önlenecek!
Oysa ortada işçiler emekçiler açısından
vahim bir tablo var. Türkiye’de istihdam
edilenlerin yüzde 56’sı hizmet sektöründe
yer alıyor. Çoğunluğu şimdi geçici işsizlikle
karşı karşıya. 200 bin dükkan ve mağaza
kapandı. Bu da demektir ki 1 milyona yakın insan işsiz kaldı. Kara kara düşünüyor
ailesine ne yedireceğini, nasıl geçineceğini.
Eğer bu salgın Haziran ayına kadar sürerse
en az 1 milyon vatandaş da turizm sektöründe işsiz kalacak. Virüs salgınına bir de
korkunç bir işsizlik salgını eklenecek. Ve
ortada hükümetin buna çare üretecek ekonomik bir programı yok.

‘Korona virüs kriz getirdi’ denemez
ama ‘ekonomik sistemin takkesini
uçurdu kel göründü’ tespiti
yapılabilir. Virüsle beraber, zaten
kırılgan durumdaki kapitalist
küresel ekonomide panik işaretleri
yayılıyor, ekonomik kırılganlık
daha da artıyor. Koranavirüs
insanların canı yanında bazı
şirketlerin de sonunu getirecek.

AYNADAKİ GÖRÜNTÜ 3:
BİLGİ ÇAĞINDAKİ BİLGİSİZLİK
Avrupa salgına karşı önlem almakta gecikirken gecikmeyi belirleyen şey Avrupa’nın bilgi
ya da bilgisizliği değil sermayenin ürkütülmemesi refleksiydi. Misal ekonomisi “iyi gitmeyen” İtalya turizm gelirine çok bağlıydı ve turizm etkilenmesini göze al(a)madığı için sınırları kapatmakta ağır davrandı. Sonuç ortada!
Ülkelerin tutumu bilinçli bir tercih. Peki ya
bireylerin ki? Bilgi çağında “bize bir şey olmazdan”, market raflarını boşaltmaya çok
çabuk savrulunduğuna tanık olduk. Nedeni;
bilinmezlik! Bilgi olmadığında geriye riski
hafife almak ya da abartmak gibi bireysel
tercihler, bireyin gerçekleri kendine göre
yorumlaması kalıyor. Dakika dakika salgın
haberi ve programları izlemek bilgilenmeyi
mi sağlıyor yoksa kaygıyı mı tetikliyor. Medyada uzman unvanı taşıyanlar bilimsel bilgiler mi veriyor yoksa ‘şarlatanlık’ mı yapıyor?
Bunun süzgeci ne?
Bilgi çağındayız. Lakin kimse virüs karşısında
tatmin edici bir şekilde bilgilenemedi. Serbest
piyasa bilgileri serbestleştirmedi. “Mutlak
doğru ve mutlak bilgi yoktur” söylemiyle bilimi ve uzmanlığı değersizleştiren postmodern
anlayış virüsteki bilgi çeşitliliğinin ‘bilgi kirliliği’ yaratması karşısında sessizleşti. Ha keza
dinsel çıkışlar da... İtalya’da da, Türkiye’de
de önce benzer çıkışlar geldi! İtalya’daki, “Nasıl yani? Tanrı’ya en çok ihtiyaç duyduğumuz
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böyle bir durumda kiliselerin kapılarını mı
kapatacağız” itirazına Türkiye’den “Dua edelim, dua ile virüs belasını püskürtelim” çağrısı eşlik etti.
Dinsel çıkışlar İtalya’da, bir din görevlisinin
aktardığı gibi, “Ağladık, uyuyamadık ve sonunda gerçekten de ibadethaneleri kapattık”
ile Türkiye’de de camilerin geçici süre ibadete
kapatılmasıyla sonlandı. Virüsün kilise şapel,
cami, mescit, sinagog, havra, cemevi ayırmadığı ve virüsle dua ile mücadele edilemeyeceği görüldü.
İnsanlar hükümetlerin, bilim insanlarının,
toplum sağlığının durumuna ve geleceğine
ilişkin planlar yapabilen uzmanların önerilerinin ışığında karar vermesini talep eder
hale geldi. Türkiye’de de salgın sonrası oluşturulan Bilim Kurulu’na tek adam yönetiminin müdahale etmemesi temennisi öne çıktı!
Kamusal sağlığın öneminin kavranmasına
bilimin önemsenmesi de eklendi.
2000’li yıllardan itibaren “yeni ortaçağ”
diye tanımladığımız bilimi öteleyip “gökten
gelen emirlere” giderek daha çok yer açan
süreçte, koranavirüs şokuyla birlikte bir gedik açıldı; insan aklının bilimin ışığıyla yeniden yakınlaşacağı bir gedik! Ve o gedik bilim
dışını özendirmeyi aşmak, bilimsel yöntemi,
toplumsal yararı bireyin özgürlüğünün başlangıç noktası yapmak için fırsat penceresidir şimdi!

AYNADAKİ GÖRÜNTÜ 4:
EKONOMİNİN KELİ GÖRÜNDÜ
Virüsün yayılmasıyla uluslararası ticaret ağır
bir darbe yedi. İthalat ve ihracattaki bu düşüş
ülkelerin sanayi sektörlerini etkiledi. İflaslar,
borsa kayıpları birbirini izledi. Turizm gelirleri gerilemeye devam ediyor, uçuşlar iptal
edildikçe havayolu şirketleri zor durumda
kalıyor. Sonuç olarak ülke ekonomilerinin
ve dolayısıyla dünya ekonomisinin büyüme
hızındaki yavaşlama kaçınılmaz hale geliyor.
Özellikle sanayileşmenin/ ticarileşmenin,
tedarik zincirleri ağının, finansal işlem-
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Şüphesiz kriz kapitalizm için yeni
fırsatları yeni sömürü araçlarını
yaratacak. Her başka krizde olduğu
gibi. Fakat evlerine çekilenler
sadece otoriter sistemlere yol
vermeyecekler. İnsanı ve doğayı
tüketen yüksek hızın (Hızlı üretim,
hızlı dağıtım, hızlı tüketim)
yavaşlatılabildiğini de görecekler.
ler hacminin ve hızının bunca yaygınlık ve
ivme kazandığı 21. yüzyıl dünyasında başka
türlüsü de olamazdı. Fakat bugün dünya
kapitalizminin yaşadığı ekonomik durgunluğu virüsün getirdiği arz talep düşüklüğüyle
açıklayamayız. Suudi-Rus kapışması sonucu
petrol fiyatlarında yaşanan düşüş de virüsle
açıklanamayacağı gibi petrol fiyatlarındaki
düşüşün kendisi de yaşanan krizin belirleyeni değil. Bunlar krizi derinleştirebilirler fakat
açıklamazlar.
“Koronavirüs kriz getirdi” denemez ama
“ekonomik sistemin takkesini uçurdu kel
göründü” tespiti yapılabilir. Dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 2.5 civarında büyüyeceği
(durgunluk seviyesi) öngörüleri yapılıyordu.
Küresel krizi durdurabilmek için piyasaya
sürülen bol doların ülkeleri fazlasıyla borçlandırdığı, üretimi istenilen düzeyde canlandırmazken yeni finansal balonlar yarattığı ve
her an patlayabileceği de tartışılıyordu. Ticaret savaşları, şişen balonlar, uzun süredir
durgunluk alameti olarak petrol fiyatlarında
yaşanan düşüş ve inişlerin yolunda gitmediğinin göstergesiydi.
2008 küresel ekonomik yangınını söndürebilmek için piyasaya sürülen trilyon dolarlar,
2013-2014 yılından itibaren geri çağrılıyordu.
Şimdi yeniden saçılıyor. Zira aynı sonuç zor!
Gelir eşitsizliği uçurumunu borçlanma politikası ile doldurmak artık mümkün olamıyor.
Bugün borçluluk üzerine kurulu sistemde
şirketler de dayanıksız hale geldi. Yüksek
borç ve düşük gelir düzeyi en küçük sarsıntıda sistemi allak-bullak ediyor.

koronavirüsün tuttuğu ayna

Böyle bir küresel sorunda
dahi ülkelerin dayanışmasına
değil rekabetine tanık olduk;
emperyalizmin uzlaşmaz çelişkileri
gözümüze sokulurcasına. Tüm
bunlar yeni bir küreselleşmenin
(enternasyonal) gerekliliğini
ortaya koydu. Kaynak dağılımını,
ulusal ve uluslararası düzeyde
eşitliği, özgürlüğü, dayanışmayı
güçlendirecek, ekolojik dengeleri
gözetecek bir küreselleşmenin...

Virüsle beraber, zaten kırılgan durumdaki
kapitalist küresel ekonomide panik işaretleri yayılıyor, ekonomik kırılganlık daha da
artıyor. Koranavirüs insanların canı yanında
bazı şirketlerin de sonunu getirecek. Binlerce insanın ölümünün yanı sıra birçok şirketin iflasına tanıklık edilecek. Küresel sisteme
bağımlı ekonomiler açısından sonuçlar daha
da vahim olacak. Açlık, yoksulluk, işsizlik gibi
milyonların hayatını etkileyecek olumsuz gelişmelerin habercisi yaşananlar.

AYNADA GÖRÜNENLER
FIRSAT MI GETİRECEK, FAŞİZM Mİ?
Toplumlarda en hızlı değişimler şok dönemlerinde yaşanır. Peki korona salgını şoku ekonomik, siyasi ve kültürel açılardan nasıl bir
değişimi tetikleyecek? Koronavirüsten sonra
hiçbir şey, hiçbir düzen artık eskisi gibi olmayacak mı? Tüketim, para, kâr, sömürü, savaş düzeninin bir virüs karşısındaki yenilgisi
yeni bir yol açma bilinci yaratacak mı? Yoksa
ölüm korkusu içindeki insanlar gönüllü evlere çekildikçe otoriterlik rejimleri mi güç kazanacak? Virüs kamusal ve sosyal yaşamı bir
“korku iklimi” etrafında iyiden iyiye kısıtlayıp
milyonları özel alana kapanmaya sevk ettikçe
otoriter siyasetlerin önünü mü açılacak?
Pandeminin zayıflamış, ticaret savaşlarıyla
örselenmiş neoliberal düzenin sonunu getireceği beklentisinde olanlar da var... İşsizliğin,
iflasların hızla artacağı, günlük yaşamın temposunun aksayacağı bir ortamda güvensizliğin güç kazanacağı, “ötekini” günah keçisi
ilan etme eğiliminin daha da yaygınlaşacağı,
faşizme kapı aralanacağı fikrinde olanlar da...
Şüphesiz kriz kapitalizm için yeni fırsatları
yeni sömürü araçlarını yaratacak. Her başka
krizde olduğu gibi. Fakat evlerine çekilenler
sadece otoriter sistemlere yol vermeyecekler.
İnsanı ve doğayı tüketen yüksek hızın (hızlı
üretim, hızlı dağıtım, hızlı tüketim) yavaşlatılabildiğini de görecekler.
O hız virüsün yayılma hızını da arttırıyor.
Dünyanın bir köşesindeki bir köyden çıkan

patojenin 36 saat içinde dünyanın bütün kıtalarına yayılacağı bilgisini paylaşan ABD Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi
bunu ulusal güvenlik sorunu olarak görüyor.
Bu durum karşısında enerji ve iklim uzmanı
Önder Algedik şu yorumu yapıyor: “Buradan
bakınca bulaşma hızı ile ulaşımın bir ilişkisi
olduğunu görüyoruz. Yani kapitalizmin fosil
yakıt tüketimi ile patlayan aşırılaşan ulaşım
politikalarının bu arada hem iklimi, hem de
hastalıkların bulaşma hızını belirleyen parametreler olduğu görülecektir.”1
Dünya Sağlık Örgütü Ebola virüsü yaşandığı
dönemde yaptığı bir açıklamada insanların
yaşam biçiminde değişiklik ile hastalıkların
kaçınılmaz olduğunu, mikroskopik ajanların
gün içinde milyon kez kendini kopyalayabileceği durumların artık oluştuğunu belirtmişti.
Bunu hatırlatan Algedik, “Aşırı üretime dayalı
aşırı tüketim ve temponun getirdiği biçimin
bir hastalığın ne kadar yayılabileceğini, üretilebileceğini bize gösteriyor” değerlendirmesini yapıyor.
Bu hız gerekli mi? Amerika’dan Türkiye’ye
binlerce kilometre öteden soğan gelmeli mi?
Yoğun üretim yerini ihtiyaca göre üretime bırakmalı mı? Benzeri sorgulamaların salgın ne1

Algedik, Ö. (2020) “Korona Günlerinde İklim Meselesi”,
Gazeteduvar, https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2020/03/20/korona-gunlerinde-iklim-meselesi/ (Erişim Tarihi: 23.03.2020).
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Bülent Falakaoğlu
deniyle daha çok yapılabileceği bir dönemdeyiz. Evet Tunus, Mısır, Cezayir, Şili, Fransa’da
sokaklarda kendi yolunu arayanlar evlere kapatılabilecek şimdilik. Ama unutmamalıdır ki
bu süreçte talepleri daha yakıcı hale gelecek
olanlar o arayıştan vazgeçmeyecekler.
Emperyalistler için otoriterlik ve savaş daha
çok ihtiyaç haline gelebilir. Dönem savaşları
da sorgulatabilir. “Savaşa değil salgına bütçe” yakıcı bir talebe dönüşebilir; en çok Ar-Ge
harcaması yapan 15 şirket listesinde bir tane
bile ilaç şirketi yokken, silah-savunma sektöründen 7 şirketin var olduğu Türkiye’de de!

ÇÖZÜM: SİSTEMLE ARAYA
SOSYAL MESAFE KOYMAK
Neoliberalizmin yaldızları birer birer dökülürken kendiliğinden bir iyilik gelmez elbette. Hastaneler kamulaştırıldığında da sorun
çözülmez. Çin’in salgını bastırmasındaki
başarısının temelindeki “kamucu” yanı da
övülesi ve örnek alınası değil. Çin önderliğinde şekillenecek yeni bir otoriter-kapitalist
küreselleşme de değil çözüm.
Böyle bir küresel sorunda dahi ülkelerin dayanışmasına değil rekabetine tanık olduk;
emperyalizmin uzlaşmaz çelişkileri gözümüze
sokulurcasına. Devletler ilaç ya da aşı geliştir-
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me için ortaklaşmak yerine patentinin kendilerinde ait olması yarışına girdiler. Ulus ötesi
uluslararası bir çalışma tesis edilemedi. Sermaye yeni fırsatlar peşinde koşarken devletler “güçlü kim” gösterisi eşliğinde az hasarla
atlatma telaşına düştüler. Tüm bunlar yeni bir
küreselleşmenin (enternasyonal) gerekliliğini
ortaya koydu. Kaynak dağılımını, ulusal ve
uluslararası düzeyde eşitliği, özgürlüğü, dayanışmayı güçlendirecek, ekolojik dengeleri
gözetecek bir küreselleşmenin... Toplumların
tüketim ve yaşam tarzlarının yepyeni temeller
üzerine yeniden oturtulmasını tasarlamadan;
kâr ve servet düzenini dizginlemeyi hedeflemeden, dayanışmacı bir toplumu düşlemeden nihai çıkış umudu yok.
Sonuçta insanlık, hangi sosyal gelişmişlik
düzeyine ulaşırsa ulaşsın, hep tehdit altında
olacak. Kitlesel ölümlere yol açan virüslerin
ortaya çıkması “olağan” olabilir. Lakin buna
hazırlıklı olup önlem almamak, günümüz teknolojik ve bilimsel gelişmeleriyle yanıt verememek normal bir durum değil!
Bu kriz aşılacaktır, “sosyal mesafeler” yine
kısalacaktır fakat sistemle araya bir “sosyal
mesafe” konmadıkça belalar ve çaresizlik
eksik olmayacaktır. Her şey kapitalizmin aşılmasını, sosyalist toplumun kurulmasını işaret
etmekte!

insanca yaşam
hakkı için 1 mayıs
Gürsoy Turan

İşçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve
Dayanışma Günü 1 Mayıs’ın ortaya çıkışı, 8
saatlik işgünü talebiyle, 1800’lü yıllardan itibaren verilen mücadelelere dayanır. 19. yüzyılın vahşi kapitalizm koşullarında, günde
16 saati aşan çalışma sürelerine karşın çok
düşük ücret alan işçiler ve ailelerinin içinde
bulunduğu yoksulluk derinleşirken, kötü çalışma koşulları ve beslenme yetersizliği nedeniyle baş gösteren hastalıklar yaşamlarını
çekilmez hale getiriyordu. Pek çok ülkede
işçiler, daha yüzyılın başlarında, bu ağır sömürüye, sefalete ve baskıya karşı, insanca çalışmak ve insanca yaşamak için mücadeleye
giriştiler. Temel talepleri çalışma sürelerinin
kısaltılmasıydı; “sekiz saatlik iş günü, sekiz
saatlik sosyal hayat ve sekiz saatlik uyku”
istiyorlardı, “gün ışığını görmek istiyoruz”
diyorlardı.
1830’lardan itibaren insanca yaşam talebiyle
Avrupa’da birçok ülkede verilen mücadeleler
sonucunda Avusturya işçi sınıfı 1856 yılında
bu hakkı kazandı. Amerika’da da daha kısa iş
günü için ilk eylemler 1700’lerin ikinci yarısında başlamıştı; 1860’larda bazı eyaletlerde 10
saatlik iş günü hakkı kazanılmıştı. Amerikan
Emek Federasyonu, 1864’te düzenlediği kongrede, 8 saatlik işgünü için mücadele kararı
aldı. 1866’ya gelindiğinde 8 saatlik iş günü
talebi sadece Amerika’da değil tüm dünyada
yayılmıştı. 1866’da toplanan Birinci Enternasyonal, 8 saatlik iş gününü, “diğer bütün
talepleri gölgede bırakan” en önemli talep
ilan edince, mücadele uluslararası bir boyut
kazandı.
1 Mayıs 1886’da Şikago’da yapılan mitinge
polisin kanlı saldırısı sonucu 4 işçi hayatını
kaybederken, sonraki günlerde devam eden
gösteriler sırasında tutuklanan işçilerden
4’ü de idam edildi. Ancak işçi sınıfı 8 saatlik işgünü talebinden geri adım atmadı. İkinci
Enternasyonal, 1891’de yapılan kongresinde
1 Mayıs’ın İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve
Dayanışma Günü olarak her yıl kutlanmasını
kararlaştırdı.
1 Mayıs’ı var eden mücadelenin merkezinde
iş gününün kısaltılması olsa da işçilerin talep-
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Gürsoy Turan
leri bundan ibaret değildi. 1 Mayıs ekonomik,
demokratik, sosyal ve siyasal taleplerle zenginleşen; işçi sınıfının üyelerine güven, burjuvaziye korku veren bir mücadele günü olarak,
sömürüsüz, savaşsız ve sınıfsız bir dünya özleminin sembolü oldu.
Sağlık, eğitim, emeklilik, sosyal güvenlik gibi
ekonomik taleplerin yanı sıra genel oy hakkı,
eşitlik, basın-yayın, düşünce ve ifade özgürlüğü, toplantı, gösteri ve örgütlenme hakkı gibi
talepler ile savaş karşıtlığı, anti-emperyalist
içerikli siyasi talepler, birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ın en önemli gündemleri olmaya devam ediyor.
2020 1 Mayısı’na giderken çalışma süreleri başta olmak üzere, sömürülen ve ezilen
halk kitlelerinin çalışma ve yaşam koşulları
19. yüzyıldaki vahşi kapitalizminin egemenliği altındaki koşulları aratmıyor. 12-14 saati
bulan çalışma süreleri, ağır çalışma koşulları
ve angarya devam ediyor. İşçiler hem fazla
mesaiye zorlanıyor hem de fazla mesai ve ek
iş olmadan yaşamlarını sürdüremez durumda. İşçi ücretleri kriz, savaş gibi gerekçelerle
baskılanırken, zamlar, vergiler, artan hayat
pahalılığı yoksulluğu derinleştiriyor. İşsizlik
oranlarındaki artış, esnek-kuralsız çalışma,
hakların ortadan kaldırılması işçilerin 200
yıl önceki taleplerini yeniden güncel kılıyor.
Bugün, benzer bir kavgaya tutuşmadan insanca yaşayacak bir çalışma ve yaşam koşulları
elde etmek ve savaşsız, sömürüsüz, sınıfsız
bir dünyaya ulaşma yolunda ilerlemek mümkün değildir.

EKONOMİK KRİZİN VE POLİTİK BASKILARIN
AĞIR FATURASI
2019 yılına damgasını vuran ekonomik kriz,
2020 yılının ilk aylarında devam etti. Ekonomik krizin belirtileri apaçık ortadayken siyasi
iktidar ekonomik kriz demeyi bile yasakladı; soğan, patates üreticileri, bakkal, manav
vatan haini ilan edildi. Ekonomideki kötüye
gidişi eleştirenlerin teröristlikle suçlandığı bir
dönem yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor.
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2020 1 Mayısı’na giderken
çalışma ve yaşam koşulları 19.
yüzyıldaki vahşi kapitalizminin
egemenliği altındaki koşulları
aratmıyor. 12-14 saati bulan çalışma
süreleri, ağır çalışma koşulları
ve angarya devam ediyor. İşçi
ücretleri kriz, savaş gibi nedenlerle
baskılanırken, zamlar, vergiler,
artan hayat pahalılığı yoksulluğu
derinleştiriyor.
Bakan damadın “Ekonomimiz iyiye gidiyor”
dediği her açıklamanın ardından çıkarılan kısa
ve orta vadeli “ekonomik önlem” paketlerinde
kaynaklar sermayeye aktarıldı.
Emek cephesinde ise “Krizin faturasını ödemeyeceğiz” içerikli açıklama, yürüyüş ve eylemler lokal ve sınırlı kaldığı, birleşik bir mücadele
örgütlenemediği için ekonomik krizin faturası
işçi sınıfı ve emekçilere kesildi. İşsizlik arttı,
yoksulluk derinleşti, intiharlar çoğaldı. İktidarın ekonomi iyiye gidiyor söylemleri eşliğinde,
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon
ve işsizlik verileri ile oynaması, yaşanan ekonomik krizin üzerini örtemedi. Bütün bunlar
yaşanırken, sarı sendikacılığın, sermayeyle iç
içe geçmiş işbirlikçi ve sırtını iktidara dayamış
ihanetçi sendikacıların, krizin yükünün emekçilerin sırtına yıkılmasında payı büyük oldu.
Kriz sürecinde işbirlikçi tutumlarını sürdüren
sarı sendikal anlayış, 2019 yılında kamu ve
özel sektördeki toplu iş sözleşmelerinde de
aynı tutumu gösterdi. İşbirlikçi sendikal anlayışın yanı sıra, Tüpraş sözleşmesinden başlayarak neredeyse her türlü hak arama eylemi
iktidar tarafından polis şiddeti ile baskı altına
alındı. Grevler yasaklandı, sözleşmeler yüksek
hakeme gönderildi. Kamu TİS’leri, özel sektörde birçok işkolunda grup toplu sözleşmeleri
enflasyonun altında rakamlarla imzalandı. Asgari ücret ve emekli maaşları enflasyonun altında belirlendi. Elektrik, doğalgaz, su, ekmek,
temel gıda başta olmak üzere arka arkaya ya-

insanca yaşam hakkı için 1 mayıs
pılan zamlar işçi ve emekçileri yoksullaştırırken, işsizlik tarihi rekor kırdı. TÜİK’in 2019 yılı
işsizlik verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve
yukarı yaş grubunda işsiz sayısı bir önceki yıla
göre 932 bin kişi artarak 4 milyon 469 bine çıktı. İşsizlik oranı 2,7 puanlık artış ile yüzde 13,7
seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 3,1 puanlık artış ile yüzde 16 oldu.15-24 yaş
grubunu kapsayan genç nüfusun işsizlik oranı bir önceki yıla göre 5,1 puan artarak yüzde
25,4 oldu. Gerçek işsizlik rakamları ise resmi
rakamların çok üzerinde.
İş cinayetlerindeki büyük artış, fabrikalardaki
ağır çalışma koşullarını gözler önüne sermektedir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisinin açıkladığı rapora göre 2019 yılında en az
1736 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.
OHAL döneminde çıkarılan KHK’larla on binlerce kamu emekçisi sorgusuz sualsiz ihraç
edilirken, yine KHK ile sözde kadroya alınan
yüz binlerce işçinin toplu iş sözleşmesi hakkı
gasp edilerek, 2020 Temmuzuna kadar 4+4
zamla açlık sınırında bir ücrete mahkûm edildi. Sözde kadro verilen işçilerden on binlercesi
ise “güvenlik soruşturması” ile elendi.
Her alanda yaşanan baskılar, süren ekonomik
kriz, kadın cinayetleri, artan işsizlik, yoksulluk, gençlerde gelecek kaygısı, bölgede Kürt
halkının seçtiği belediyelere atanan kayyumlar, basın üzerindeki sindirme politikaları, tek
adam tek parti yönetimine karşı hoşnutsuzluğu
derinleştiriyor. İşçiler ve yoksul halk kitleleri
içerisinde artan tepki ve rahatsızlık AKP tabanında çözülmelere yol açıyor. 31 Mart 2019
yerel seçimlerinde iktidarın büyük şehirleri
kaybetmesi, 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul seçim sonuçları ve son olarak ortaya çıkan
anketler de bunu gösteriyor. Durum böyleyken
yeniden “parlamenter sistem” vurgusuyla işçi
ve emekçileri yedeklemeye çalışan burjuva
muhalefet partileri farklı toplumsal kesimlerde
biriken tepkiye karşı dalgakıran işlevi görüyor.
İşçi sınıfının öfkeli ve hoşnutsuz yığınlarının
ekonomik, demokratik, sosyal ve siyasal taleplerini kararlı bir şekilde savunmayı esas alan
bir mücadele ve sınıf tutumu, mücadeleyi ilerletecek ve bu durumu değiştirecektir.

Sarı sendikacılığın, sermayeyle
iç içe geçmiş işbirlikçi ve sırtını
iktidara dayamış ihanetçi
sendikacıların, krizin yükünün
emekçilerin sırtına yıkılmasında
payı büyük oldu. Kriz sürecinde
işbirlikçi tutumlarını sürdüren
sarı sendikal anlayış, 2019 yılında
kamu ve özel sektördeki toplu iş
sözleşmelerinde de bu tutumunu
sürdürdü.

SAVAŞIN FATURASI DA
İŞÇİ SINIFINA
Tek adam tek parti yönetimi, krizin yükünü üzerine yıktığı işçi-emekçi halk kitlelerini,
beka söylemleri etrafında savaş ve çatışmacı
politikalar eşliğinde gerici, ırkçı propaganda ile
yedeklemeye çalışmaktadır. Erdoğan ve Hükümetinin, Suriye’de sürdürülen savaşa ve Libya’da savaşçı politikalara sarılması bundandır.
Ne var ki bu çatışmacı politikalar her gün biraz
daha iktidarın ayağına dolanmaktadır. Nitekim
büyük meydan okumalarla girişilen İdlib operasyonuyla, kabaca ifade edilirse Dimyat’a pirince gidilirken evdeki bulgurdan olunmuştur.
Halk bu söyleme ve iktidarın haklılık iddialarına rağbet etmemiştir. “Şehitler Tepesi boş kalmayacak” ajitasyonu geniş yığınlarda istenilen
düzeyde etkili olmadığı gibi, “İdlib’de ne işimiz
var” sorusunu soranlar artmıştır. Bununla birlikte iktidar savaş politikalarından vazgeçmiş
değil ve ücretlerine zam isteyen işçilerin taleplerini “Sizin mermi fiyatından haberiniz var
mı” sözüyle baskılamaya devam etmektedir.
Savaş politikalarının ortaya çıkardığı milyonlarca mülteci, Erdoğan iktidarı tarafından şantaj ve pazarlık konusu olarak kullanılıyor. Çoluk çocuk, yaşlı ve kadın demeden, önlemsiz,
korumasız binlerce mülteci sınırlara sürülerek
AB ile pazarlık aracı haline getirildi. “Kapıları
açtım bundan sonrasını siz düşünün” denilerek Avrupalı emperyalistlere karşı bir koz olarak kullanılan mülteciler hem iktidarın hem de
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Avrupalı kapitalist hükümetlerin “Para verelim sende kalsın” tüccar politikasının kurbanı
olarak görülüyorlar. Savaşın durdurulması ve
mültecilerin Türkiye’de eşit koşullarda bir arada yaşaması, mücadelenin temel taleplerinden
biri olmaya devam ediyor.

KORONAVİRÜS SALGINI KAPİTALİSTLER İÇİN
FIRSATA ÇEVRİLİYOR
Dünya ve Türkiye’de binlerce kişinin ölümüne
sebep olan koronavirüs salgınına karşı göstermelik önlemler alınırken, işçilerin can güvenliği, hayatı ve sağlığı yok sayılıyor. Kapitalistler,
özel doktorları ve mali imkanları ile kendilerine korunaklı alanlar oluştururken işçiler ve
emekçiler kitlesel olarak korumasız ortamlarda çalışmaya ve salgın tehdidi altında yaşamaya zorlanıyor. Korona salgını iktidar için kaynakların sermaye sınıfına aktarılmasının yeni
bir fırsatıdır. Cumhurbaşkanının açıkladığı
“Ekonomik İstikrar Kalkanı” adlı paketle Garanti Fonu 25 milyardan 50 milyara çıkarıldı,
sermayeye 100 milyarlık kaynak aktarılacağı
açıklandı. İşçilerin payına ise işten atılma, ücretsiz izin, esnek ve kuralsız çalışma düştü.
Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulunca yapılan
“evde kal” çağrıları milyonlarca işçiyi ve
emekçiyi kapsamamaktadır. Kamuda çalışma
asgariye düşürülürken, zorunlu işler dışında
çalışma yoktur. Okullar tatil edildi, AVM’ler,
lokantalar, kahveler, kuaförler, güzellik merkezleri kapandı, bankalar günlük çalışmayı
beş saatle sınırladı. Ancak özel sektörde milyonlarca işçi, serviste, makine başında, yemekhanede, soyunma odalarında tehlikeyle
baş başa bırakıldı. İşçiler kitlesel olarak adeta salgının kucağına itildi. Çin’de ve İran’da
salgın hızla yayılırken ve er geç Türkiye’ye
de yayılacağı belliyken zamanında hiçbir tedbir alınmamış oldu. Umreye gidenlere izin
verilmesi ve dönüşlerinde hiçbir önlem alınmaması, sağlık kontrolleri ve karantina uygulanmaması iktidarın salgın karşısında aldığı
tutumu özetlemeye yetiyor.
Türkiye’de önleyici sağlık hizmetlerinin azaltılması ve kalitesinin düşürülmesi, sağlığın ti-
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Koronavirüs salgınına karşı
göstermelik “önlemler” alınırken,
işçilerin can güvenliği, hayatı ve
sağlığı yok sayılıyorlar; kitlesel
olarak korumasız ortamlarda,
çalışmaya zorlanıyor, salgın tehdidi
altında yaşamaya zorlanıyorlar.
Korona salgını iktidar için
kaynakların sermaye sınıfına
aktarılmasının yeni bir fırsatıdır.
carileştirilmesi, sağlık çalışanlarının çalışma
koşullarını ağırlaştıran uzun çalışma süreleri,
personel yetersizliği, bitmek bilmeyen nöbetler ve performans dayatması da düşünüldüğünde salgın karşısında tablo daha vahim bir
hale gelmiştir. Sağlık ve eğitime ayrılan bütçeler giderek azalırken, savaş ve silahlanmaya daha çok pay ayrılmasının sonuçları da
ortaya çıkmıştır.

KORONA GÜNLERİNDE BİRLİK,
DAYANIŞMA, MÜCADELE
Salgınla birlikte evden çıkmama çağrıları
yaygınlaştı. 1 Mayıs sürecinde salgın tehlikesinin azalıp azalmayacağını, miting,
gösteri ve toplantıların işçilerin ve halkın
sağlığı açısından uygun olup olmayacağını
bugünden görmek zordur. Ancak salgının
nasıl seyredeceğini bekleyerek 1 Mayıs için
çalışma yapmamak, salgın koşullarını da
fırsata çevireceği bilinen sermaye saldırılarına izin vermek anlamına gelecektir. Her
koşulda uygun yol, yöntemler ve araçlarla
çalışma yapmak, 1 Mayıs sürecini mücadeleye dönüştürmek için başta sınıf bilinçli
işçiler olmak üzere, bütün mücadeleci işçi
ve emekçiler bugünden çalışmaya başlamalıdır.
1 Mayıs acil taleplerimizin karşılanması,
işyerlerinde her gün yaşanan ağır sömürü
koşullarının geriletilmesi ve ortadan kaldırılması ihtiyacından ayrı ele alınamaz. Bir-

insanca yaşam hakkı için 1 mayıs
lik, dayanışma ve mücadeleyi bu özünden
koparacak politikalar, işçilerin taleplerine
ve en geniş birliğine sırt çevirmek anlamına gelecektir. 1 Mayıs hangi koşullarda ve
araçlarla kutlanırsa kutlansın, işçi ve kamu
emekçileri sendikaları, konfederasyonları
işçi hareketini bölücü tutumlarından vazgeçmelidirler.
1 Mayıs’ın işi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak
mevcut koşullara uygun biçimler altında
kutlanmasının örgütlenmesi, koronavirüs
salgınında dezenfekte ettirdikleri sendika
odalarından sosyal medya hesaplarından
fotoğraf paylaşan, kendilerini evlerinde karantinaya alan sarı ve bürokrat sendikacılara bırakılamaz.
Bu yılki 1 Mayıs çalışmalarında ve 1 Mayıs
günü yapılacak eylem ve etkinlikler konusunda, sınıf partisinin militanlarının, ileri işçilerin ve mücadeleci sendikacıların tutumu
her zamankinden daha belirleyici bir öneme,
etkiye sahip olacaktır. Fabrika ve işyerlerinde üretim ve hizmet devam ettikçe, en acil
taleplerin hemen hayata geçirilmesi için iş
bırakmalar, iş yavaşlatmalar, işe giriş çıkışlarda, yemek aralarında eylem ve etkinliklerin örgütlenmesi de temel hedef olmalıdır.
Gerek fabrika-işyeri kutlamaları için gerekse
genel kutlama biçimlerinin belirlenmesi için
başta sanayi kentleri olmak üzere il ve ilçelerde var olan yerel platformların harekete
geçmesi de etkili olacaktır.
İş, ekmek, barış, demokrasi, özgürlük ve
adalet, sağlıklı yaşanabilir bir ülke ve çevre
için tüm olanaklarımızla seferber olmalıyız.
Salgın koşullarını da dikkate alarak, birlik,
mücadele ve dayanışma ruhuna uygun bir
1 Mayıs çalışması ve kutlaması için her sokağı, her panoyu, fabrika duvarını 1 Mayıs
afiş, duvar gazetesi, pankart ve fotoğraflarla
donatmak için bugünden adımlar atmaya
başlamalıyız.
Ekonomik krizler ve virüs salgınları altında
sömürülüp, ölüme mahkûm edilmediğimiz,
savaşsız, sömürüsüz ve sınıfsız yeni bir dünya için şimdiden 2020 1 Mayıs’ı kutlu olsun!

1 Mayıs günü yapılacak eylem
ve etkinlikler konusunda
sınıf partisinin militanlarının,
ileri işçilerin ve mücadeleci
sendikacıların tutumu her
zamankinden daha belirleyici bir
öneme, etkiye sahip olacaktır.
Fabrika ve işyerlerinde üretim
ve hizmet devam ettikçe, en
acil taleplerin hemen hayata
geçirilmesi için iş bırakmalar, iş
yavaşlatmalar, işe giriş çıkışlarda,
yemek aralarında eylem ve
etkinliklerin örgütlenmesi de temel
hedef olmalıdır.

1 MAYIS VE TALEPLER
2020 1 Mayısı yaklaşırken baskı ve zora karşı
“İş, Ekmek, Özgürlük” sloganının etrafında
birleşelim.
- Koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu işler
dışında tüm fabrikalarda üretim durmalı, işçilere ücretli izin verilmeli, işten atmalar ve
ücretsiz izinler yasaklanmalı;
- Halkın sağlık hakkı güvenceye alınmalı, bu
kapsamda özel hastaneler kamulaştırılmalı,
herkese parasız, nitelikli, ulaşılabilir ve eşit
sağlık hizmeti sağlanmalı;
- Zorunlu çalışılan yerlerde çalışma saatleri
düşürülmeli, çalışma dört vardiyaya çıkarılmalı, çalışanlar arasında sosyal mesafe korunmalı, iş yerlerinde işçilerin can ve sağlık
koşulları güvenceye alınmalı;
- Yoksulluk sınırının altında yaşayan emekçilere, su, elektrik, gaz ve temel gıdalar asgari
oranda sağlanmalı;
- İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları
genişletilerek tüm işsizleri kapsamalı ve iş
buluncaya kadar ödeme devam emeli;
- Eşit işe eşit ücret;
- İş yerinde emzirme odaları oluşturulmalı
veya emzirme izni verilmeli;
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- 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü tatil
olmalı;
- Her işyerine ve emekçi semtlerine kreş;
- Regl dönemlerinde ücretli izin hakkı;
- Kadın cinayetlerinin önlenmesi, her türlü
şiddet, taciz ve mobbing in cezalandırılması
için önlemler alınmalı;
- Artan oranlı vergi dilimi uygulamasından
vazgeçilmeli, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı;
- Asgari ücretten vergi alınmamalı;
- Temel tüketim mallarına yapılan zamlar geri
alınmalı, işçi ücretleri artırılmalı,
- KHK ile ihraç edilenlerin işe iadesi sağlanmalı;
- Emeklilikte Yaşa Takılanların emeklilik için
yasal düzenlemenin yapılmalı;
- Basın-yayın ve ifade özgürlüğü, grev hakkı,
sendikal hak ve özgürlükler, siyasal örgütlen-

16

me hakkı, yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkı tanınmalı;
- Emperyalist güçler Ortadoğu’dan, Türkiye
Suriye’den çekilmeli ve barış sağlanmalı;
- Her türlü savaş ve silahlanma harcamaları
durdurulmalı, kaynaklar sağlığa aktarılmalı;
- Savaştan kaçıp ülkemize gelen mültecilerden
isteyenlere vatandaşlık hakkı tanınmalı;
- Zorunlu barınma merkezlerinde tutulan
mültecilerin barınma ve sağlık koşulları düzeltilmeli, insan onuruna yakışır barınma ve
yaşama koşulları oluşturulmalı;
- Sağlık emekçilerinin çalışma koşulları iyileştirilmeli;
Bu talepler etrafında 1 Mayıs’ta daha kararlı,
birleşik ve militan bir mücadele için çağrılar
yapılmalıdır.

mülteci
pazarlığında
hamleler ve işçi
sınıfına düşen
görevler
Ercüment Akdeniz

Suriye dış politikasındaki krizin ve İdlip’te yaşanan asker ölümlerinin ardından AKP Hükümeti, Avrupa sınır kapılarını sığınmacı geçişine
kapatmayacağını açıkladı. Bu hamle hem Suriye’deki krizi hem de Türkiye’nin uzun dönemdir karşı karşıya kaldığı “mülteci krizi”ni
Avrupa’ya yayma hamlesiydi. AB’yi bu süreçte Suriye sahasında siyasi bir taraf ve mülteci
pazarlığında ekonomik destekçi yapmak da bu
taktiğin bir parçasıydı.
Ne var ki, Edirne sınır kapısında ve Ege kıyılarında yaşanan mülteci/göçmen hareketliliği
beklenen etkiyi göstermedi. Yunanistan’ın sert
müdahalesi ve AB’nin mültecilere karşı yeni
“güvenlik sınavı” da görece başarı kazandı.
Türkiye’nin mülteci kartının eskisi kadar güçlü
olmadığı da AB tarafından politik argüman olarak kullanılmaya başlandı.
Bu süreçte sınıra en çok giden/yönlendirilenler
Suriyeliler değil daha çok Afganistan, Pakistan,
İran, Irak ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerdi. Suriyelilerin oranı yüzde 10-20 civarında
kaldı. Dolayısıyla arzu edilen rakam harekete
geçirilememiş oldu. Peki neden böyle oldu?
Bir karşılaştırma yapmak gerekirse; sınırların
açılacağına dair benzer bir söylenti 2015 yılında
gündeme gelmişti. O zaman sınır kapısına bugünkünden çok daha kitlesel bir yığılma yaşanmıştı. Edirne E-5 yolu kilometrelerce yürüyen
mültecilerle dolmuştu. Sınıra yönelen mültecilerin esas kitlesi ise Suriyelilerden oluşuyordu. Ama sonuçta 2015’te de kapılar açılmadı.
Kandırıldıklarını ve AB ile Türkiye arasında bir
pazarlık kozu olarak kullanıldıklarını düşünen
Suriyeliler o zaman düş kırıklığına uğradılar ve
geldikleri illere ya da ülkelere geri döndüler.
2015 tecrübesine sahip Suriyeliler bu sefer sınır
kapısının açılacağı beyanlarına temkinli yaklaştı ve çağrılara icabet etmedi. Sınıra giden çok az
sayıdaki Suriyeli ise ya 2015 deneyimine sahip
olmayan gençlerden ya da Türkiye’ye 2015’ten
sonra gelen tecrübesizlerden oluşuyordu.
2020’de sınıra yönelen esas çoğunluk Suriyelilerden sonra Türkiye’ye gelen, genellikle kaydı
bulunmayan, yerleşik hayata tutunamayan,
“en alttakilerin de en alttakileri” diye tabir edebileceğimiz göçmenlerdi.
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EN ALTTAKİLER YER DEĞİŞTİYOR
Bu durum aslında bir başka gerçekliğe de işaret ediyor. Zira Türkiye’de en kalabalık mülteci nüfusu halen Suriyelilere ait olmakla birlikte, özellikle Afganistan, Pakistan, Bangladeş,
İran ve Irak’tan gelen muazzam ve sessiz bir
göç hareketine tanıklık ediyoruz. Dolayısıyla
Türkiye’de sıkışıp kalan göçmen/mülteci nüfusu giderek çok uluslaşıyor. Hep sıcak çatışma ve savaşlarla anılan ve böylece kapsamı
daraltılmış olan mültecilik/göçmenlik konusu, özü ekonomik göçe ve sınıfsal çelişkilere
dayanan aslında çok daha büyük bir dalganın
üzerinde seyrediyor. Bugün dünya üzerinde
en az 272 milyon göçmen ve 163 milyon göçmen işçiden söz ediliyor. Edirne sınırında boy
gösteren son göç hareketi de bunun Türkiye
ayağını göstermiş oldu.
Bu tablo Türkiye’de son 9 yıldır mülteci ve
göçmen katmanların yaşadığı dönüşümün
de bir işareti. Şöyle ki; Türkiye’de statü sahibi olamadıkları için tek taraflı entegrasyonu
zorlayan Suriyeliler, bu dönem içinde kentlerde yerleşik hayata geçmeyi belirli ölçüde
başardı. Dil ve meslek edinme avantajı diğer
göçmenlere göre onları bir adım öne çıkardı.
Mülteci statüsünün hepten askıya alınması
gibi dezavantajlar getirse de “Geçici Koruma”
kapsamında kimlik sahibi olmaları Suriyelilere, diğer göçmenlere nazaran yerleşik hayata
daha hızlı geçme avantajı sağladı.
Hatırlarsak 2011 yılında başlayan göç sonrasında hızla proleterleşen Suriyeli mülteciler, uzun
yıllar Türkiye’de “alt işler” diye tabir edilen
vasıfsız işlerde çalıştı. İlk dönemde yarı ücrete
ve daha fazla mesaiye kalarak çalıştırılan Suriyeli işçiler zaman içinde (bütünüyle olmasa
da) yerli işçilerle aradaki makası daralttı. Elbette bütün bu gelişme daha çok merdiven altı
üretim diye tabir edilen kayıt dışı sektörlerde
gerçekleşti. Zira 1.4 milyon Suriyeli işçi içinde
çalışma izni alabilen sayı en nihayetinde 32
bin civarında kaldı. AB ile imzalanan “Geri Kabul Antlaşması”, doğu ve güney sınıra örülen
duvarlar, sertleşen mülteci yasaları nedeniyle
Türkiye’de sıkışıp kalan Suriyeli mültecilerin
yerleşik hayata adaptasyon süreci de belirli öl-
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2015 tecrübesine sahip Suriyeliler
bu sefer sınır kapısının açılacağı
beyanlarına temkinli yaklaştı
ve çağrılara icabet etmedi.
2020’de sınıra yönelen esas
çoğunluk Suriyelilerden sonra
Türkiye’ye gelen, genellikle kaydı
bulunmayan, yerleşik hayata
tutunamayan, “en alttakilerin
de en alttakileri” diye tabir
edebileceğimiz göçmenlerdi.
çüde hızlanmış oldu. İşte bu aşamada Afganistan, Pakistan, Bangladeş gibi ülkelerden gelen
yeni göçmen kitleleri “alt işler”deki boşluğun
tamamlanmasında kullanıldı. Afgan işçiler tarım, hayvancılık ve inşaat sektörüne sürülürken Pakistanlılar geri dönüşüm, taşımacılık,
tekstil vb. işlerde boşluk doldurdu.

SİYASAL AKIMLAR,
SENDİKALAR BU DURUMA NE DİYOR?
Türkiye bugün uygulanan sermaye programı
nedeniyle ekonomik krizin cenderesine sıkışmış durumda. Bu durumun atlatılmasında Türkiye burjuvazisi, göçmen emeği transferini bir
fırsat olarak gördü ve mülteci işçileri iş piyasasında yerli işçilerle rekabet unsuru olan bir
baskı gücü haline getirdi. Örgütsüz ve sendikasız hale getirilen iş kollarında, düşük ücretler
nedeniyle boşalan sektörlerde yaşanan boşluk
mülteci işçilerle dolduruldu. Bütün bu süreç
aynı zamanda ırkçılığın, milliyetçiliğin ve şovenizmin işçileri bölmek için devreye sokulduğu
bir propaganda faaliyetiyle birlikte örüldü. İşçi
sınıfı uluslararası sınıf kardeşleri olan göçmen
işçilerle birleşmek ve burjuvaziye karşı birlikte
mücadele etmek yerine, daha çok sermayenin
bölücü siyasal akımlarının etkisi altında kaldı.
Fransa’da kayıtsız göçmen işçilerin genel greve
katılması ve Türkiye’de saya direnişi gibi örnekler ise işçi sınıfına tutulacak yolu gösterdi,
gösteriyor.

mülteci pazarlığında hamleler ve işçi sınıfına düşen görevler
Bugün Türkiye’de mültecilere ve göçmen
emeğine bakışta sendikaları ve siyasi partileri
etkisi altında tutan başlıca üç eğilimden söz
edebiliriz:
1- Mültecileri “ümmet kardeşliği”, “din kardeşliği” şemsiyesi altında toplamaya çalışan
egemen siyaset. Ki bunu en çok milliyetçi/
muhafazar (AKP-MHP) iktidar bloku yapıyor.
Bu propaganda yurttaşlarla mültecileri ya da
özelde yerli işçilerle göçmen işçileri eşit haklar temelinde ele almak yerine; onları eski
Osmanlı’dan gelen ve yeni Osmanlıcı ideolojide vuku bulan bir tebaa toplumu olarak görüyor. Böylece hak talep etmeyen, minnet ve
biat duygusunun esareti altında olan bir “misafirler” topluluğu yaratılmak isteniyor. Bu
akımın sendikal alandaki temsilcisi ise iktidar
partilerinin arkasında kümelenen HAK-İŞ sendikasında cisimleşiyor. HAK-İŞ’in söylemi de
işçilerin din kardeşliğinden öteye geçmiyor.
2- Türklüğün çıkarlarını her şeyin üstünde
tutan ve “Adriyatik’ten Çin seddine Türklerin
fetih kardeşliği”ni savunan milliyetçi/ırkçı siyaset. Ki bu kart MHP’nin AKP ile bloklaşmasından sonra İYİ partinin eline geçti. Yabancı
düşmanlığını eksen alan bu siyaset, sıklıkla
mültecileri/göçmen işçileri hedef olarak gösterdi. Bu akımın sendikal alandaki yansımaları birinci akıma göre daha girift ve karmaşık. Türk-İş konfederasyonu içinde olduğu
kadar, biraz zorlandığında kimi sol/ulusalcı
sendikacılarda da benzer eğilimleri bulmak
mümkün. Sosyal demokrat CHP’li kimi belediyeler ya da ilçe başkanlıklarında da benzer
söylemler görülebiliyor.
3- Mültecilere/göçmen işçilere; işçilerin birliği
ve halkların kardeşliği penceresinden bakan
siyaset. Bu siyaset EMEP, ÖDP, HDP gibi sosyalist, sol, demokratik kimi partilerde kendini
gösteriyor. Söylemin ötesine geçen ve yerli işçilerle göçmen işçileri birlikte mücadeleye sevk
eden somut örnekler ise EMEP çalışmalarında
kendini gösteriyor. CHP’nin bu konuda anlayış
açısından bile parçalı durduğu söylenebilir. Bu
anlayışın, yani ayrım yapmadan işçilerin birliğini savunan anlayışın sendikal alandaki karşılığı ise daha çok DİSK ve KESK içinde. Fakat

Türkiye’de en kalabalık mülteci
nüfusu halen Suriyelilere ait
olmakla birlikte, özellikle
Afganistan, Pakistan, Bangladeş,
İran ve Irak’tan gelen muazzam ve
sessiz bir göç hareketine tanıklık
ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye’de
sıkışıp kalan göçmen/mülteci
nüfusu giderek çok uluslaşıyor.
Mültecilik/göçmenlik konusu,
özü ekonomik göçe ve sınıfsal
çelişkilere dayanan aslında çok
daha büyük bir dalganın üzerinde
seyrediyor.
DİSK ve KESK içinde tam bir anlayış birliğinin
olduğunu söylemek de bir o kadar zor, pratik
adımlar ise oldukça zayıf.
Açık ki burjuva ve küçük-burjuva politik
akımlar ve sendikal anlayışlar karşısında, henüz cılız da olsa yerli/yabancı işçi ayrımını ortadan kaldıran çalışmayı sınıf partisi ve sendikalarda mücadeleci sendikacılık anlayışı ileri
taşıyabilir. Bu aynı zamanda her düzlemde
ideolojik ve politik bir mücadeleyi de gerekli
kılıyor. Mülteci ve göçmen işçiler içindeki çalışma ise Suriyeliler ile sınırlandırılamayacak
bir genişlikte artık.

MÜLTECİLER ÜZERİNDEN YENİ PAZARLIK
Türkiye’nin 9 yıllık Suriyeli mülteciler sınavında çeşitli aşamalardan söz edilebilir. İlki
mültecilerin hiç kayıt yapılmadığı ve korumasız olduğu dönem. İkinci aşama biyometrik
kayıtların yapıldığı dönem. Ardından mülteci
statüsüne Türkiye’nin koyduğu coğrafi çekinceyi bertaraf etmek üzere devreye konan “Geçici Koruma” kanunun çıkarıldığı dönem. Yabancı işçiler için çalışma izni ise mülteci işçileri ilkel üretim atölyelerinden ve vasıfsız işe
dayalı sektörlerden modern fabrikalara çekmeyi amaçlıyor. Fakat bu konuda henüz ciddi
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Ercüment Akdeniz
bir ilerlemeden söz edilemez. Her bir işçi için
çalışma izninin çıkarılması da patronların
onayına bağlı. Öte yandan Türkiye hala 2 milyon civarında mülteci/göçmen işçinin çalıştığı
ucuz emek cenneti. Türkiye burjuvazisinin bir
hedefi de Türkiye’yi AB’nin Bangladeş’i yahut
eski haliyle Çin’i haline getirmek.
2011 yılından beri “açık kapı” politikası uygulayan Türkiye Hükümeti, gerekli uyum stratejilerini ve alt yapı politikalarını oluşturmadığı
ve bunun üzerine bir sermaye programı olarak mültecileri ucuz emek gücü olarak kullandığı için; toplumda Suriyelilere karşı (ve aynı
zamanda hükümetin mülteci politikalarına
karşı) hoşnutsuzluk arttı. 31 Mart 2019 yerel
seçimlerinde AKP’nin büyük kentleri kaybetmesinde bunun da etkisi vardı.
AKP 2018 yılından itibaren mültecilere uygulanan tedbirler ve yasalar konusunda sertleşmeye başladı. Milliyetçi rüzgârı yeniden arkasına almaya çalıştı. Bu dönemde mültecileri
geri göndermek üzere “Suriye’de güvenli bölgeler” formülü öne sürüldü. Sıkı denetimler
ve geri gönderme uygulamaları başladı. Yüzbinlerce mülteci, çatışmaların henüz dinmediği bölgelere gönderildi. Öte yandan Çin Seddi’nden sonra dünyanın üçüncü büyük duvarı
Suriye sınırına örüldü.
Türkiye burjuvazinin dış politikasında bir
dönemdir devrede olan pro-aktif dış siyaset,
Suriye’de peş peşe sarsıntılar geçirdi. Ve nihayet İdlip’te sıkışıp kaldı. 27 Şubat tarihinde İdlip’te 33 askerin hayatını kaybetmesi ile “mülteci krizi” yeni bir sürece girdi. AKP Genel
Başkanı Erdoğan, Avrupa sınırlarında mülteci
geçişine engel olmayacaklarını açıkladı. Bu
süreç aynı zamanda Suriye’de rejim güçlerinin ve Rusya’nın ağır bombardımanı altında
kalan sivillerin (onları kalkan yapan cihatçı
savaşçıların da) Türkiye sınırına yığıldığı bir
dönemdi. Bu durum sadece Türkiye için değil
AB içinde yeni bir “göç dalgası” demekti.
AKP hükümeti mevcut durumda hem İdlip’teki
mülteci yığılmasını hem de mültecilerin yönlendirildiği Avrupa kapısını AB üzerinde yeni
bir pazarlık konusu yapmaktan geri durmadı.
Yıllarca “ümmet kardeşi misafirler” olarak iç
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Türkiye’de statü sahibi
olamadıkları için tek taraflı
entegrasyonu zorlayan Suriyeliler,
bu dönem içinde kentlerde
yerleşik hayata geçmeyi belirli
ölçüde başardılar. Dil ve meslek
edinme avantajı diğer göçmenlere
göre onları bir adım öne çıkardı.
“Geçici Koruma” kapsamında
kimlik sahibi olmaları Suriyelilere,
diğer göçmenlere nazaran yerleşik
hayata daha hızlı geçme avantajı
sağladı.
kamuoyuna propaganda edilen mülteciler,
Yunanistan ve onun arkasında kümelenen
AB gericiliğinin kollarına atıldı. “Sınır kapısı
açılacak” aldatmacasıyla Edirne’ye yönelen
mülteci ve göçmenler 21. yüzyılın en vahşi saldırılarından birine maruz kaldı. Çocuk yaşlı
demeden insanlar sınırda gaza boğuldu. Yunan kolluk güçleri silah kullandı, mülteciler
vuruldu. Meriç Nehrini geçebilen mülteciler
kaba dayak ve işkencelerin ardından soyuldu, çıplak halde Türkiye’ye gönderildi. Ege’de
botların üzerine sahil güvenlik araçları sürüldü. Frontex gemileri botları püskürtmek için
insanlık suçlarına bulaştı.
Bütün bu şiddet dalgası karşısında olağanüstü toplanan AB kurmaylarından ise Yunanistan’a daha çok mali yardım ve kolluk güç
gönderme kararı çıktı! AB temsilcileri sınır
boylarını, tıpkı apoletli generallerin sınır birliklerini denetlemesi gibi gezdi ve güç gösterisinde bulundu. Açık ki bu kararlar ve adımlar
mültecilerle yeni savaşın ilanıydı.
Sınırın Türkiye tarafında ise mültecilerde
kullanılmış, aldatılmış olma duygusu vardı.
Buna, sınırda baskı kurmaları için göçmen ve
mültecilerin o köyden bu köye taşınma hikayesi eklendi. Üstelik göçmenler beslenme ve
sağlık hizmetlerinden yoksun ve geceler boyunca soğuk havada çadırsız kaldı. Dramatik sonuç 2015’le aynıydı; her şeylerini satıp

mülteci pazarlığında hamleler ve işçi sınıfına düşen görevler
gelmiş ve dolayısıyla kaybetmiş göçmenlerin
hüzünlü dönüşü başlamıştı.
Sınırda bir yandan “ileri itme” diğer yandan
“geri itme” muamelesine maruz kalan ve
tampon bölgede sıkışıp kalan mülteciler can
pazarı yaşarken pazarlık masaları yeniden
kuruldu. Kapalı kapılar ardında vaat edilen
1 milyar avro Erdoğan tarafından reddedilirken, masa bu sefer Brüksel’e taşındı. Yeni
rakam telaffuz edilmese de kademeli bir uzlaşmanın yapıldığı Ege denizinin kapatılmasından belliydi. Pazarkule’den mültecilerin
geri dönüşlerinin teşvik edilmesi bu yöndeki
kanaatleri iyice güçlendirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle sınırda günlerce savunmasız/
korumasız bekletilen mültecilerin trajik halleri ise rezaletin zirve noktasıydı.
Bütün bu süreç 1951 Cenevre Mülteci Sözleşmesinin ölümü olarak da tartışıldı. Türkiye’de
8 yıldır mültecileri statü hakkından coğrafi
çekince yoluyla mahrum bırakan AKP hükümeti ise Cenevre Sözleşmesini sadece pazarlıklar bağıtlanana kadar hatırladı.

YABANCI DÜŞMANLIĞI KARŞISINDA
DAYANIŞMA DA BÜYÜYOR
Hükümetin “Kapıları mültecilere kapatmayacağız” ilanından sonra içerde zaten kırılgan olan sosyal fay hatları yeniden harekete
geçti. Sınıra gitmeyen mültecilere düşmanca yaklaşımlar arttı. “Suriyeliler defolsun”
kampanyaları yeniden açıldı. “Yunan zulmü” edebiyatı yapanlar Samsun ve Maraş’ta
mültecileri linç etmeye kalkıştı.
Bu dönemin sevindirici yanı ise Edirne’ye
mültecilerle dayanışmaya giden toplulukların 2015’e göre kat be kat artmış olmasıydı.
Edirne Kent Platformu da bu yönde olumlu
adımlar attı. Dayanışmayı aynı zamanda
mültecileri bilinçlendirme eylemi olarak yorumlayan siyasal iktidar, bir süre sonra buna
da set çekti. Mülteciler bir noktada toplandı
ve dayanışmaya gelenlerle irtibatı kesildi.
En nihayetinde dayanışma ziyaretleri toplumsal ön yargıların kırılması ve mültecilere

İlk dönemde yarı ücrete ve daha
fazla mesaiye kalarak çalıştırılan
Suriyeli işçiler zaman içinde
(bütünüyle olmasa da) yerli
işçilerle aradaki makası daralttılar.
Elbette bütün bu gelişme daha
çok merdiven altı üretim diye
tabir edilen kayıt dışı sektörlerde
gerçekleşti. Zira 1.4 milyon
Suriyeli işçi içinde çalışma izni
alabilen sayı en nihayetinde 32 bin
civarında kaldı!
temas etmek bakımından Türkiye’de önemli
bir eşiğin geçilmesini sağladı. Ki henüz rüşeym halde olan bu eğilimin çok daha fazla
güçlendirilmesi şart.

SONUÇ OLARAK
Gelinen aşamada mültecilerin kaderini bundan
böyle AB-Türkiye pazarlıkları ve Suriye’deki siyasal gidişat belirleyecek: elbette sürece halklar
ve uluslararası işçi sınıfı müdahale etmezse! Zira
emperyalist çözümlerin, kurulan pazarlık masalarının hiçbiri bugüne kadar göçler ve mülteciler
konusunda çözüm olmadı. Sonuç hep kan ve
gözyaşı oldu, mülteci sayısı katlanarak arttı.
Bir insanlık krizi olarak mültecilerin ve göçmen
işçilerin yaşadığı acılar ancak kapitalist sömürü
esaretinin kırılması, bölgede ve dünyada barış
mücadelesinin güç kazanması ve yerli/işçi ayrımı yapmadan enternasyonal işçi dayanışması
ile aşılabilir. Bu görev özelde Ege’nin iki yakasındaki işçilerin ve halkların başarması gereken
bir görevdir. İşçi sınıfının yurttaş işçi/göçmen
işçi ayrımını aşması gereken ortak örgütlenme
mücadelesi de bunun bir parçasıdır. Bu enternasyonal işçi örgütlenmesi elbette sendikal
alanda olduğu kadar her bir ülkedeki sınıf partilerinde de vücut bulmak zorundadır.
Dünyanın bütün işçileri, ezilen halklar ve mülteciler birleşin!
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rusya ve abd
kıskacında
yeni-osmanlıcılık ve
suriye aynasındaki
yansımaları
İhsan Çaralan
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2020 Mart’ı iç ve dış politikada da tarihsel
önemde sayılabilecek nitelikte önemli gelişmelere sahne oldu.
Gelişmelerin merkezinde, Türkiye ile arkasında Rusya ve İran’ın olduğu Suriye ordusunun İdlib’de çatışmalara girmesi vardı. Bu
yılın başından itibaren İdlib, Türkiye’nin yeni
Osmanlıcı dış politikasının laboratuvarı gibi
kullanılan Suriye iç savaşının, en azından görünen son etabıydı.
2018 yılında Halep başta olmak üzere Suriye’nin çeşitli bölgelerinden getirilen cihadist-terörist grupların kalıntıları ve ailelerinin
yerleştirildiği İdlib, birkaç milyon (Türkiye
dört milyon nüfustan söz ediyor) nüfuslu bir
bölgeye dönüşmüştü. Türkiye, Astana ve Soçi
mutabakatları çerçevesinde bu grupların silahtan arındırılması ve tasfiyesi ile M4 ve M5
karayollarındaki ulaşımın güvenceye alınmasını üslenmiş, bunu geçekleştirmek üzere de
bölgede 12 “gözlem noktası” oluşturmuştu.
Ancak geçen iki yıla yakın süre içinde bırakalım bu cihadist terörist örgütlerin tasfiyesini,
İdlib, El Kaide uzantısı Heyeti Tahrir-i Şam’ın
(HTŞ) yönettiği, bir “El Kaide devletçiği”ne
dönüşmüştü!
Suriye ordusu, 2020 yılı başında itibaren İdlib’i terörist gruplardan almak için harekete
geçmiş, Şubat’tan itibaren de hızlı bir biçimde El Kaide’nin elindeki köy ve kasabaların
yanı sıra, M4 ve M5 kara yollarının kesişme
noktası olan stratejik Serakıb kasabasını da
ele geçirerek, İdlib kent merkezini kuşatacak
bir konum kazanmıştı. HTŞ ve cihadist grupların yenileceğini gören Erdoğan yönetimi,
İdlib’deki gözlem noktalarının takviyesi amacıyla binlerce asker, tank, obüs, çok namlulu
top, yerden havaya füze gibi ağır silahlarını
İdlib’in içlerine yığmaya başlamıştı.
27 Şubat’ta İdlib’in güneyinde, Rusya desteğindeki Suriye savaş uçaklarının saldırması
ile 38 TSK mensubu askerin hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye bütün güçleriyle Suriye
hedeflerini vurmaya girişti. Suriye ordusuna
önemli zayiatlar verdirdi. Bu saldırı 5 Mart’ta,

rusya ve abd kıskacında yeni-osmanlıcılık ve suriye aynasındaki yansımaları
Moskova’da yapılan Erdoğan-Putin zirvesinde
yapılan “ateşkes çağrısı”na kadar sürdü.
Bu tablo içinde, Şubat sonlarında Türkiye’nin
İdlib’e daha çok yığınak yapmasına karşı
içeride yükselen “İdlib’de ne işimiz var” sorusunun giderek daha geniş kesimlerce ve
daha yüksek sesle sorulmaya başlanmasına
Erdoğan-AKP iktidarı daha çok askeri yığınak
yaparak, milliyetçilik ve İslamist cihadizmin
dozunu artırarak yanıt vermeye yöneldi. Şubat sonlarında “Bir gece ansızın gelebiliriz”
klişesi yeniden tedavüle çıkarılırken, İdlib’de
İstiklal Savaşı verildiği, burada savaşılmazsa
Urfa’da savaşmak zorunda kalınacağı; İdlib
verilirse Hatay’ın da isteneceği iddiaları tartışılmaz gerçeklermiş gibi propaganda edilmeye başlanmıştı.
27 Şubat’ta İdlib içlerine gönderilen askeri
konvoya Suriye savaş uçaklarının saldırısı
karşısında cihadist-militarist-milliyetçi ajitasyonun dozu; “Yansın İdlib, yansın Şam, yıkılsın Suriye”, “Omuz üstünde baş bırakmayacağız”, “Şehitler tepesi boş kalmayacak” vb.
sözlerle ve yandaş ve sermaye medyası başta
devletin elindeki tüm propaganda araçlarının
seferber edilmesiyle daha da yoğunlaştırıldı.
Rusya (bir adım gerisinde de İran), Suriye
ordusunun İdlib’de giriştiği askeri harekatı,
sadece sahada değil diplomasi alanında da
desteklediği bir mevziye geçerek Türkiye’nin
Suriye topraklarında bulunmasının;
• TSK’nın Suriye topraklarındaki varlığına
Suriye Hükümeti’nin rızası olmadığını
ifade ederek gayri meşru olduğunu;
• Suriye’nin İdlib’i terörist örgütlerin işgalinden kurtarmak için bu askeri harekatı
yaptığını ve tamamen haklı oluğunu;
• Türkiye’nin İdlib’de bulunma gerekçesi
olan terörist örgütleri silahtan arındırarak tasfiye etme yükümlüğünü yerine getirmediği için Suriye ordusunun harekete
geçtiğini;
• “Saldırıya uğrayan TSK mensubu askerlerin bulunmaması gereken bir bölgede bulundukları için vurulduğu”nu öne
sürerek, Suriye ordusunun Türkiye’nin

gözlem noktalarının gerisine çekilmesi
konusunda Suriye ordusunun arkasında
olduklarını, özellikle Rusya dışişleri ve
savunma bakanları ile bu bakanlıkların
ve Putin’in sözcüleri tarafından çeşitli
açıklamalarla ilan edildi.

ASTANA-SOÇİ MUTABAKATI YERİNE
MOSKOVA MUTABAKATI GEÇTİ
5 Mart’ta Moskova’da yapılan Putin-Erdoğan görüşmesi; Rusya’nın Suriye ordusunun
operasyonunun açıkça arkasında olduğunu
ve Türkiye’nin isteklerinin meşru olmadığını
ilan ettiği, Türkiye’nin de Suriye ordusunun
Türkiye’nin gözlem noktalarının gerisine çekilmesinin ateşkesin şartı olduğunda ısrar
ettiği koşullarda başladı. Moskova’da yapılan görüşmeler tamamen Putin’in inisiyatifinde geçti.
Görüşmelerden sonra yapılan basın açıklamasında Putin ve Erdoğan kendi açılarından toplantıyı olumlu bulduklarını açıkladılar. Erdoğan açıkça İdlib’de yeni oluşan
haritanın eski statüyü sürdürülemez hale
getirdiğini, dolayısıyla yeni bir statünün belirlenmesi gerektiğini kabul ettiğini söyledi.
Böylece Türkiye’nin “ateşkesin şartı” olarak
öne sürdüğü, “Suriye ordusunun Türkiye’nin
gözlem noktalarını gerisine çekilmesi” ısrarından vazgeçtiği de ortaya çıktı.
Görüşmelerden sora varılan mutabakat, iki
ülkenin dışişleri bakanları tarafından kendi
dillerinde okundu.

Suriye ordusunun yılın başında
başlattığı, İdlib’i cihadist-terörist
gruplardan temizleme operasyonu,
İdlib’de eski statüyle devamı
olanaksız kılmıştır. Türkiye bu
yeni statüyü kabul ederek, oluşan
haritaya uygun bir “yeni statü”nün
belirlenmesine razı olmuştur.
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İhsan Çaralan
Gerek Putin ve Erdoğan’ın basın toplantısında söyledikleri, gerekse dışişleri bakanlarının
okuduğu mutabakat metni ve tabii ateşkesten
sonraki gelişmeler birlikte ele alındığında şu
saptamaları yapabiliriz:
1- Suriye ordusunun yılın başında başlattığı
İdlib’i cihadist-terörist gruplardan temizleme
operasyonu, İdlib’de eski statüyle devam etmeyi olanaksız kılmıştır. Türkiye bu yeni statüyü
kabul ederek oluşan haritaya uygun bir “yeni
statü”nün belirlenmesine razı olmuştur.
2- Dışişleri bakanlarının okuduğu mutabakat metninde, Suriye Hükümeti’nden söz
edilirken, “rejim yönetimi” yerine dört kez
“Suriye Arap Cumhuriyeti” ifadesine yer verilerek Suriye’nin resmi adının kullanılması
Türkiye’nin dolaylı da olsa Suriye Hükümeti’ni tanımaya doğru adım attığı biçiminde
değerlendirilmiştir.
3- BM’nin terörist olarak tanıdığı terörist grupların silahsızlandırılıp ortadan kaldırılması
amacı mutabakat metinine bir madde olarak
girmiş, bu grupları “vatanları için savaşan
kahramanlar”, “Mehmetçikle birlikte şehit
olan müttefikler” olarak gören Türkiye’nin
tutumu açıkça reddedilmiştir!
4- Stratejik M4 ve M5 karayollarının güvenli
biçimde trafiğe açılması kabul edilmiştir. Mutabakatta M5 karayoluna hiç değinilmeyerek
M5’in fiilen Suriye ordusunun kontrolüne
geçtiği kabul edilirken, M4’deki trafik güvenliğinin de Türkiye ve Rusya tarafından ortak
sağlanacağı kayda geçirilmiştir.
5- Moskova mutabakatında, ateşkes için Türkiye’nin en önemli şartı olan “Türkiye’nin
gözlem noktaları”nın akıbetine hiç değinilmemesi, “gözlem noktaları”nın, İdlib’in yeni
statüsüne göre yeniden konuşulacağı anlamına gelmektedir.1
1
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Erdoğan ve ekibi her ne kadar, “Gözlem noktalarını
çekmek diye bir şey yok. Onlar durdukları yerde duracak” açıklamaları yapsa da bu gelişmeler içinde artık
gözetleyecek bir şeyi de kalmayan noktaların yeni statüye uygun hale getirileceğini söylemek yanlış olmaz.
Elbette, “İdlib’in yeni statüsü” denilen statü nispeten
de olsa uzunca bir zaman kalıcı olabilirse! Çünkü, Moskova mutabakatıyla oluşan “yeni statü” çok kırılgandır
ve ateşkesin her an terörist cihadist örgütler tarafından
provoke edilmesi söz konusudur.

Dışişleri bakanlarının okuduğu
mutabakat metninde, Suriye
Hükümeti’nden söz edilirken,
“rejim yönetimi” yerine dört
kez, “Suriye Arap Cumhuriyeti”
ifadesine yer verilerek, Suriye’nin
resmi adıyla söylenmesi, dolaylı
olarak da olsa, Türkiye’nin
Suriye Hükümeti’ni tanımaya
doğru attığı adım olarak
değerlendirilmiştir.
Bu beş maddeye Türkiye-Rusya ilişkilerinin
yakın tarihi açısından bakıldığında; Astana
ve Soçi mutabakatları İdlib’de oluşan “yeni
statü” ile birlikte artık eskide kalmış, bunların yerini 5 Mart’ta ilan edilen “Moskova
mutabakatı” almıştır. İdlib’deki gelişmeler
ve “Moskova mutabakatı”yla birlikte Türkiye-Rusya ilişkilerinin geldiği aşamayla ilgili
şu saptamaları yapabiliriz:
• Türkiye’nin İdlib’de askeri olarak ne
kadar Suriye toprağını kontrol ediyor
olmasından bağımsız olarak İdlib’de az
çok gerçek anlamda bir askeri zafer kazanması olanaksızlaşmıştır.
• Türkiye’nin askeri olarak kontrol ettiği
bölgelerde mültecileri yerleştirme, onlara kalıcı konutlar inşa ederek Suriye’nin yeniden inşasında rol alma isteği
genel olarak görmezden gelinirken, bu
inşayı Suriye petrollerinin gelirleriyle
yapma yönündeki “somut teklifi” de
hem Trump hem de Putin tarafından
soğuk karşılanmıştır.
• “Moskova mutabakatı” Türkiye’nin, sadece İdlib’i değil; “Fırat Kalkanı”, “Zeytin Dalı” ve “Barış Pınarı” harekatıyla
askeri kontrolünde bulundurduğu Suriye topraklarını da terk etmesinin yolunu açmış; bu bölgelerde Türkiye’nin
kalıp kalmayacağı ne kadar kalabileceği kararı da Rusya’nın inisiyatifine
geçmiştir.
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Suriye’de Rusya’nın inisiyatifi ele almış olması ve Türkiye’nin Rusya’nın “olur”u ya da
“göz yumması” olmadan adım atamaz hale
gelmiş olması, ABD’nin Türkiye’yi Rusya’ya
rağmen adım atmak için açıkça teşvik eden
bir pozisyona geçmesi, Türkiye Rusya ilişkilerini hayli kırılgan hale getirmiştir.
Moskova mutabakatında Rusya’nın hemen
her istediğini kabul ettirmiş olması, Türkiye
Rusya ilişkilerinin daha sıcaklaşmasından
değil, Türkiye’nin Rusya’nın dayatmalarına
boyun eğmekten başka çaresinin kalmamasındandır. Bu yüzden Moskova mutabakatı
Türkiye Rusya ilişkilerinin geliştirilmesinin
değil, iki ülkenin aynı mevzide kalmasının
bile eskisine göre daha zor hale geldiğinin
göstergesidir. Rusya da bunun farkında
olarak Türkiye’yi kendi safında tutmak ve
geleneksel ABD’ci çizgiye dönmemesini sağlamak için bir yandan Suriye’deki girişimlerini sınırlarken, öte yandan da Türkiye’yi
kendisinden koparabilecek daha ileri adımlar atmamaya özen göstermektedir. Nitekim
İdlib’de girişimlerini haklı bulduğunu söyleyip Suriye ordusuna savaş uçaklarıyla açıkça destek verirken Türkiye’yi kendisiyle kafa
kafaya getirecek adımlardan da çekinmiştir.
Moskova görüşmelerinde, onca gerilime
karşın soğukkanlı bir biçimde sahadaki gelişmeleri kendi lehine kullanan Rusya, Erdoğan yönetimiyle ilişkileri zoraki de olsa sıcak
tutacak bir mutabakat yapmayı başarmıştır.
Öyle görünmektedir ki Rusya, bir kolu zaten
ABD’nin elinde olan Erdoğan yönetiminin
iki kolunu birden ABD’ye kaptırmasına izin
vermemek için, Türkiye’ye Suriye’de kimi
küçük ve geçici tavizler vermekten, sorunların “çözümünü”, kendi lehine işlediği sürece
zamana yaymaktan çekinmeyecektir.
Ne var ki Türkiye’nin acil sıcak para ihtiyacı
ve uluslararası sermaye merkezlerine bağımlılığı dikkate alındığında ABD ve batı emperyalizmi ile ilişkilerini ileri götürme zorunluluğunda olan Erdoğan Hükümeti, Suriye’deki
işbirliğini şöyle ya da böyle sürdürebilse de
eninde sonunda Rusya ile ilişkilerinde çıkmaza düşecek gibi görünmektedir.

ABD DEVREYE GİRMEK İÇİN
KOŞULLARI UYGUN GÖRDÜ AMA!
Şubat’ın başlarında; Rusya’nın hava desteğindeki Suriye ordusunun İdlib’de operasyonlarının yoğunlaşması ve bir hafta içinde 13 TSK
mensubunun hayatını kaybetmesi karşısında,
artık gidişata müdahale etme zamanı geldiğine karar veren Trump yöntemi, Eski Ankara
Büyükelçisi ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi
James Jeffrey’i Türkiye’ye gönderdi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Jeffrey
henüz yoldayken, yaptığı açıklamada; “İdlib
ile ilgili adımları koordine etmesi için Jeffrey’i
Ankara’ya yolladım. NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız. Esad rejimi ve Rusya’nın
devam eden saldırıları durmalıdır” diyerek,
ABD’nin tutumunu ortaya koymuştu.
ABD’nin Suriye Temsilcisi James Jeffrey 12 Şubat günü akşamı Esenboğa Hava Limanı’na
indi. Hava limanında gazetecilerin karşısına
çıkan Jeffrey “Şehitlerimiz var başımız sağ
olsun” dedikten sonra, “ABD’nin NATO’daki
müttefiki Türkiye’nin askerlerinin İdlib’de büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu, bu
tehdidin Rusya ve Esed rejiminden geldiğini” söyleyerek, “Türk hükümeti ile durumu
gözden geçirmek için buradayız. Mümkün
olduğu kadar destek vermek istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı. Pompeo ve Jeffrey’in
açıklamaları açıkça gösteriyor ki, ABD’nin
sözcüleri, Rusya’yı, Erdoğan’dan da açık biçimde üstüne basarak suçlayarak, Erdoğan
ve Türkiye’nin çeşitli düzeydeki temsilcilerini
rahatlatmak istemiştir.
Jeffrey’den sonra, Erdoğan-Putin görüşmesinden bir gün önce, 4 Mart’ta Ankara’ya bir ABD
heyeti daha geldi.
Bu sefer James Jeffrey’in yanında ABD’nin Birlemiş Milletler Temsilcisi Kelly Craft da vardı.
ABD bu heyetiyle bir kez daha Rusya ve Esad
rejimine karşı Türkiye’nin yanında olduğunu
belirtirken, aynı zamanda Rusya’dan hayal
kırıklığı ile dönme ihtimaline karşı Erdoğan’a,
yanı başında dayayacağı bir omuzun olduğu
mesajını vermişlerdi.
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Nitekim Moskova’dan çıkan “ateşkes” kararına da destek veren ABD Rusya, İran ve Esad rejimi karşısında Türkiye’nin yanında olduğunu
bir kez daha vurguladı.
ABD Türkiye’nin Patriot füze sistemi ve İdlib’de
hava desteği isteğini, “destek dediysek Rusya
ile savaşa girecek kadar değil” anlamına gelecek gerekçelerle reddederken, “mühimmat
desteği” verme konusunda bir sıkıntı olmayacağını da açıkça belirtti. Tabii Patriot konusunda “Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemi
almaktan vazgeçmesi gerektiği” koşulunu da
yeniden hatırlatmayı ihmal etmeden.
Dünyanın ve tabii ABD’nin de koronavirüs salgınına maruz kaldığı günlerde 17 Mart günü
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ‘gündeme ilişkin’
yaptığı basın toplantısında Bakan Marc Pompeo’nun gündemin en başına İdlib’i yerleştirmesi elbette ilginçti.
Bu toplantıda Pompeo İdlib’deki sivil altyapıların da Esad yönetimi ve destekçilerinin bombardımanlarına kurban gittiğine işaret ederek,
“Rusya’nın bu saldırıları esnasında onlarca
Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz. NATO
müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız. Türkiye’ye ek destek vermeyi düşünmeyi sürdüreceğiz” dedi. Bu açıklama bile ABD’nin; Türkiye’yi Rusya ile karşı karşıya getirmek için her
vesileyi kullanmaktan çekinmediğini göstermektedir. “Bayram değil seyran değil”ken bile
herkesin bildiği iddiaları yeniden gündeme
getirerek “Türkiye’ye muhabbetini” göstermek
ve Türkiye-Rusya arasındaki çatlağı büyütmeye çalışmak konusunda epey gayretlidir
İdlib’deki gelişmeler içinde ABD’nin tutumuna paralel olarak NATO da, “70 yıllık sadık
müttefiki olduğunu” her vesile ile tekrarladığı
Türkiye’nin İdlib politikasına tam destek verdiğini özellikle Genel Sekreter Stoltenberg’in
ağzından sıkça yineledi. Ancak Türkiye’nin
NATO’nun 5. Maddesi’nin işletilmesi talebine
sıcak bakmadığı gibi, İdlib’e havadan müdahale ya da “uçuşa yasak bölge” ilan edilmesi
isteğine de olumlu yanıt vermedi.
“İdlib krizi” çerçevesinde ABD -Türkiye ilişkilerinin seyrine bakıldığında şu saptamaları
yapabiliriz:
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Suriye’de Rusya’nın inisiyatifi
ele almış olması ve Türkiye’nin
Rusya’nın “olur”u ya da “göz
yumması” olmadan adım atamaz
hale gelmiş olması, ABD’nin
Türkiye’yi Rusya’ya rağmen adım
atmak için açıkça teşvik eden
bir pozisyona geçmesi, Türkiye
Rusya ilişkilerini hayli kırılgan hale
getirmiştir.
1- ABD (NATO ve Batı emperyalizmi kampı);
gelinen aşamada İdlib’de Türkiye ve Rusya’nın amaçlarının açıkça çatışmaya başladığını düşünerek “ateşkes” ya da İdlib’in statüsü
konusunda geçici uzlaşmalar yapılsa da uzak
olmayan bir gelecekte, Rusya ve Türkiye arasındaki iplerin kopacağını ummaktadır.
2- ABD, Rusya-Türkiye arasında ipler koptuğunda, Türkiye’nin ABD ve NATO-Batı kampına dönüşünü kolaylaştırmak için bir pozisyon
tutmakta, bu pozisyonunu, Türkiye’nin burnunu sürtme süreci olarak değerlendirmektedir.
3- ABD (ve batılı emperyalistler) bir mülteci
kampı ve terörist cihadist örgütlerin kontrol
altında tutulduğu, buradan dağılmalarının
önlendiği İdlib’in Türkiye’nin denetiminde
kalmasını istemektedir.
4- ABD İdlib’in Türkiye’nin kontrolünde kalmasını, Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayamaması ve İsrail’in ‘güvenliği’nde en iyi
tercih olduğu için teşvik etmektedir.
5- ABD için Türkiye’nin kontrolü altındaki
bir İdlib Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri provokasyona açık hale getirecek, ABD ve
Batı emperyalizmi için “kullanışlı” bir “saha”
olacaktır.
6- ABD, İdlib’in Türkiye’nin kontrolünde kalmasını Türkiye’nin İdlib’de sıkışmış olmasının
Rusya ile S-400 alınması başta olmak üzere
askeri işbirliğinin provoke edilmesini kolaylaştıracağı, Türkiye’nin ABD desteğine ihtiyacının
artıp süreklileştirilmesi için önemli bir dayanak olması nedeniyle de istemektedir.

rusya ve abd kıskacında yeni-osmanlıcılık ve suriye aynasındaki yansımaları

TÜRKİYE’NİN ‘AKTİF DIŞ POLİTİKASI’NIN
SURİYE’YE YANSIMASI
AKP iktidarının “Yeni Osmanlıcı”; eski Osmanlı
topraklarını hatta bütün İslam dünyası coğrafyasını “ata mirası” olarak gören “tarihsel hak”
iddiasını, dış politikanın merkezine koyup “aktif dış politika” çizgisine geçileceğini ilan ettiği
2007’den sonraki süreçte, 2011’de başlayan Suriye iç savaşı bu “aktif dış politika”nın uygulamaya sokulduğu en önemli saha oldu!
“Aktif dış politika”ya geçişin Suriye sahasındaki yansıması şöyle oldu:
1- Ortadoğu’yu kendi aralarında yeniden paylaşma mücadelesine giren Rusya ve ABD’yle, “Emperyalistler bölgeden ellerini çeksin;
halklar kendi kaderlerini kendileri tayin
etsin” çizgisinden mücadele ederek değil,
tersine emperyalistlerin bölge stratejileriyle
uyumlu, ama aralarındaki çelişkilerden yararlanarak bu paylaşımdan pay almak.
2- Bölge gericilerinin Suriye üstünden birbirleriyle giriştikleri mücadelelerde ve mezhep çatışmalarında taraf olarak, “İslam’ın
kurtarıcısı” iddiasını canlı tutmak, mülteciliği teşvik etmek ve mültecileri, Türkiye’nin
mazlum Müslümanların sığınağı olmasının
bir kanıtı olarak kullanırken Avrupa’ya karşı
koz olarak tutmak.
3- Bölgedeki cihadisit-terörist guruplarla açık
ya da gizli ilişkilere girerek, onları çeşitli biçimlerde desteklemek ve yeni Osmanlıcı dış
politikanın dayanağı olarak görmek.
4- MİT’i dış politikanın aktif ve dolaysız bir
etkin aracı olarak kullanmaya yönelmek.
5- TSK’yı bu dış politikanın hayata geçirilmesinde uygulayıcı bir güç olarak sahneye
çıkarmak.
6- Kürtlerin kendi kaderini tayin hakkı mücadelesini ve Suriye’deki mevcut rejimi gayri
meşru ilan ederek Suriye’ye rejim dayatmak.
Suriye politikasını, bu ülkeye dair kendi kendine ilan ettiği ‘kırmızı çizgiler’ doğrultusunda
kurmak.
7- Suriye’de, Türkiye’nin himayesinde Müslüman Kardeşçi (İhvancı) bir rejim inşa ederek,

Rusya Suriye’de şöyle ya da böyle
Türkiye ile işbirliğini sürdürse de
Türkiye’nin ihtiyaçları özellikle acili
sıcak para ihtiyacı ve uluslararası
sermaye merkezlerine bağımlılığı
dikkate alındığında, ABD ve batı
emperyalizmi ilişkilerini daha
ileriye götürmek, Rusya’yı rahatsız
edecek düzeyde ileriye götürmek
gibi bir zorunlulukla da karşı
karşıyadır.
İhvancı Suriye’yi İran, Suudi Arabistan, Mısır
gibi “İslam dünyasının liderliği” iddiasındaki
ülkelerle rekabette ve İhvancılığı yaymada bir
üs olarak kullanmak.
Geçen dokuz yılın sonunda, bölgedeki gelişmeler, Erdoğan hükümetlerinin bu amaç ve
beklentileri içererek kurduğu Yeni Osmanlıcı
Suriye politikasının sınırlarını göstermiştir.
Türkiye AKP iktidarının bu politikası sayesinde
Suriye’de bir bataklığa çekilmiştir.

TÜRKİYE OYUN KURUCU MU, OYUN
KURUCULARIN GÖZÜNE GİRMEK İÇİN
UĞRAŞAN BİR OYUNCU MU?
Ama burada şunu da hatırlatmakta yarar var.
Türkiye Ortadoğu’da belirli bir devlet geleneği olan, ekonomik ve askeri bakımdan gelişmiş, güçlü devletlerden biridir. Bu yüzden
de Türkiye’nin Rusya, ABD ve AB ülkeleri ile
ilişkilerini örneğin bir körfez ülkesinin bunlarla kurduğu ilişkiler gibi görmemek gerekir.
Tersine Türkiye’nin yukarıda belirtildiği gibi
“kendi amaçları” vardır. Bu amaçların son
yıllarda açıkça “yayılmacı” slogan ve iddialarla ifade edilmesinden de imtina edilmemektedir. Üstelik bunlar; Suriye, Libya, Doğu
Akdeniz’de hak iddiaları, İslam dünyasında
askeri üsler kurma, bu ülkelerde gösterişli camiler, dini açmalı yapılar inşa etme, okullar
açma, yoksul İslam ülkelerinden Türkiye’de
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okuma kolaylığı sağlanan öğrencileri “Türk
muhubi” olarak yetiştirme, İslam ülkelerinden gelen mültecileri barındırma ve bunları
Batı ülkeleri için bir tehdit olarak kullanma,
bu yoksul ülkelerde MİT’in özel faaliyetler
yürütmesi gibi çeşitli girişimlerle kendisini
göstermektedir. Hatta bu faaliyetler, AKP sözcüleri ve yandaş medya tarafından abartılı
biçimde propaganda edilmektedir.
Ama bundan AKP-Erdoğan propagandasıyla
iddia edildiği gibi Türkiye’nin bölgenin “oyun
kurucu” ülkesi haline geldiği sonucu da çıkmamalıdır. Türkiye, sadece “oyun kurucu
olmada” değil, emperyalist güçler tarafından
“kurulmuş oyunları bozma konusu”nda da,
yandaş propaganda odaklarının iddialarının
çok gerisindedir. Suriye’deki askeri operasyonlardaki iddialarıyla elde ettiği sonuçlar arasındaki mesafe bunu kanıtlamaktadır. İdlib’de ve
özellikle de 5 Mart’ta Moskova’daki görüşmelerde de açıkça görülmüştür. Suriye’deki 9 yıllık girişimleri açısından bakıldığında Erdoğan
hükümetlerinin pozisyonu, en ileri gittiklerinde
bile ABD ve Rusya’nın kurduğu oyunda “daha
etkili bir rol almak”la sınırlı kalmıştır!
Suriye yeni Osmanlıcılığın sınandığı laboratuvar olarak bu politikanın Türkiye’yi nerelere
savuracağını göstermiştir. Bu yüzden de Türkiye’nin Suriye iç savaşı sırasında oluşan bataklığa sürüklenmesinde sadece emperyalistlerin
rolünden ve onların bölgede kurdukları “oyunlar”dan söz etmek yetmez. Türkiye kurulan
“oyunu” meşru görüp, bir “oyuncu” olarak
daha etkin bir rol almak için (oyun kurucuların gözüne girmek için) kendisini bataklığa
sürükleyen siyaseti geliştirmiş ve bu siyasete
“meşruiyet” sağlamak için da dinci-milliyetçi
zihniyeti (ideolojinin) kışkırtmıştır.
Bu gerçekler ışığında bakıldığında Suriye iç
savaşının İdlib’de henüz ne kadar süreceği
belli olmasa da artık son perdesinin oynandığını söylemek yanlış olmaz.
Gelişmeler göstermektedir ki Suriye sahasında sınanan Erdoğan-AKP iktidarının yeni Osmanlıcı dış politikası lime lime dökülmektedir. Bu dış politikanın biçimlendiği ortamda
ABD ve Rusya ile Türkiye arasındaki iplerin
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ABD, İdlib’in Türkiye’nin
kontrolünde kalmasını,
Türkiye’nin İdlib’de sıkışmış
olmasının Rusya ile S-400
alınması başta olmak üzere askeri
işbirliğinin provoke edilmesini
kolaylaştıracağı, Türkiye’nin
ABD desteğine ihtiyacının artıp
süreklileştirilmesi için önemli
bir dayanak olması nedeniyle de
istemektedir.
gerginliği hat safhaya varmıştır. Yani Türkiye’nin, bu emperyalistlerin birisiyle ipleri koparmadan ötekiyle yürümesi düne göre bile
artık çok zorlaşmıştır.
Bu yüzden 5 Mart’ta Moskova’ya giderken
Rusya’ya ağır suçlamalarda bulunan Erdoğan
ve ekibi masada, önceden “Asla kabul etmeyiz” dedikleri ne varsa hemen hepsini kabul
etmiş, “Bu isteklerimiz kabul edilmezse omuz
üstünde baş bırakmayız” dedikleri hangi
konu varsa hiçbirini elde edemeden dönmüşlerdir. ABD’nin “Var gücümüzle arkanızdayız.
Yeter ki, Rusya’ya boyun eğmeyin” desteği
bile işe yaramamıştır! Çünkü artık gelinen
yerde ABD’nin sadece sözlü ya da diplomatik
alanda destek, “mühimmat sağlama” gibi vaatleri, Türkiye’nin Rusya karşısında direnmesine ve ABD ile Rusya’ya karşı bir pozisyona
geçmesine yetmemektedir.
Öte yandan NATO ile geleneksel ilişkisi, askeri ve ekonomik bakımdan ABD ve Batı emperyalizmi ile güçlü bağları Türkiye’nin ABD ile
bağlarını kopararak Rusya ile hareket etmesine engeldir!
Bugün gelinen yerde İdlib’deki sorunun çözümü için yine Cenevre Konferansı işaret edildiğine göre Türkiye sadece ekonomik ve askeri
ilişkiler bakımından değil Suriye diplomasisinde de ABD ve Batının, sahada kalabilmek
için ise Rusya’nın himayesine ihtiyaç duyduğu bir duruma sürüklenmiştir. Bütün bu gelişmeler göstermektedir ki, Türkiye Rusya ve

rusya ve abd kıskacında yeni-osmanlıcılık ve suriye aynasındaki yansımaları
ABD’nin (NATO ve Batının) kıskacındadır ve
üstelik de bu kıskaçtan kurtulmak için tercihi
kendisi yapacak durumda değildir.
Burası, Yeni Osmanlıcı dış politikanın Türkiye’yi getirdiği yerdir.
AKP-Erdoğan iktidarının Yeni Osmanlıcı dış
politikası için daha da kötüsü; kara propagandayı, “İdlib’de İstiklal Savaşı veriyoruz”,
“Bugün İdlib’de savaşmazsak yarın Urfa’da
savaşmak zorunda kalırız”, “İdlib’i verirsek
Hatay’ı da vermek zorunda kalırız”a kadar
götürmesine karşın bu hamasi “beka” edebiyatının halk indinde inandırıcılığını yitirmiş
olmasıdır.
Bunu Suriye’de olduğu gibi, Suriye politikasının devamı olarak gündeme getirilen

Doğu Akdeniz ve Libya’daki girişimler için
de söyleyebiliriz.
***
Nisan ayında Rusya’dan alınan S-400’lerin
aktive edilmesi beklenmektedir. Aynı zamanda bu, S-400’ler aktive edilirse ABD’nin iki
paket halinde uygulamaya sokacağı; bir bölümü Trump tarafından onaylanmış yaptırımların devreye girmesinin takvimidir de.
Eğer, yılın başında Çin’de ortaya çıkan ama
Mart ayı boyunca dünyayı kasıp kavurmaya
başlayan koronavirüs ateşi, S-400 etrafında
oluşan gerilimi geriye itmezse, Türkiye ile ABD
ve Rusya arasındaki ilişkilerin nasıl bir mecrada seyredeceğini daha açıkça göreceğiz.
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Bu yazı, İran’ın uluslararası ilişkiler bakımından durumunu, karmaşıklığını ve tüm bölge
üzerindeki etkisini inceleyen bir çalışmadır.
Yazıda İran’la ilgili birçok dosyayı da ele almaya çalışacağız. Bunların arasında en son
ABD’nin çekildiği nükleer anlaşma ve yarattığı
gerilimler de mevcuttur. İncelemede ABD’nin
son aldığı pozisyonun olası gerekçeleri detaylandırılırken, nükleer anlaşmadan çekilmenin
“bir Amerikan pozisyonu mu, yoksa son ABD
yönetimi ile ilgili bir tutum mu” olduğu sorusuna cevap aranacaktır. Ayrıca ABD’nin İran’a
yönelik yaptırımları, gelişim aşamaları ve İran
sokağına etkileri incelenecektir. Diğer yandan İran muhalefetinin pozisyonları ve siyasi
programları, ABD’nin İran’dan net talepleri
ve eğer arabulucu devletler yeni müzakereler
başlatmayı başarırlarsa İran’ın iradesinin ne
olacağı da incelenecektir. Uluslararası toplumun baskısı karşısında İran’ın ekonomik önemi nedeniyle sahip olduğu en güçlü koz Hürmüz boğazı incelenecektir. Araştırma ayrıca
boğazla ilgili uluslararası yasaları da inceleyecektir. Ayrıca İran’ın Yemen’deki müttefiki
Husiler tarafından kontrol edilen Bab el Mendeb Boğazı’ndan vermek istediği mesajlara da
değinilecektir. Daha düşük bir olasılık olmakla beraber savaş senaryosu, İran’ın caydırıcı
güç noktalarının ayrıntıları ve bölgedeki ABD
üsleri üzerine de durulacaktır.

GİRİŞ

*
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Donald Trump’ın ABD’de yönetime geldiğinden bu yana içeride izlediği siyaset, Amerikan
sokağının “Obama’nın başarıları olarak gördüğü” politikalara karşı çıkışa dayalı bir siyaset olarak şekillendi. Bu tutum Sağlık Sigortası Yasası’nın (health care) kaldırılmasıyla
başladı. Bu kanun Obama’nın kanunu olarak
biliniyordu. Daha sonra Trump, Obama’nın
göçmenlere yönelik yumuşak politikasına
karşı göçmen karşıtı bir politika izledi. Meksika ile ABD’yi ayıran ırkçı bir duvar inşa edeceğine söz verdi. Trump’un bu tutumu Obama’nın başta Suriye olmak üzere geleneksel
dış politikasına kadar uzandı. Birden fazla kez

hedefteki ülke iran
Trump, Obama yönetimini terör örgütü IŞİD’i
oluşturmakla suçladı. WikiLeaks’ten dönemin
dışişleri bakanı Hilary Clinton’la ilgili belgeler sızdı. Bununla birlikte Obama döneminde
ABD, Libya’daki büyükelçisinin Eylül 2012’de
İslami militanlar tarafından öldürülmesinden
sonra Ortadoğu’daki İslami muhalefeti destekleme politikalarını yeniden gözden geçirdi.
Amerikan Büyükelçisi Chris Stevens, Bingazi
kentinde öldürüldüğünde Hillary Clinton 4 yıllık dışişleri bakanıydı. Trump, ABD’nin İslamcıları desteklemesi politikasına yönelik sert
eleştirisiyle, selefinin aksine kendisinin terör
karşıtı olduğunu göstermeye çalıştı. Trump’ın
İran ve Suriye dahil olmak üzere ABD’ye 7
İslam devletinin vatandaşlarının girmesini
yasaklamasıyla ırkçı-gerici politikasının arka
planı iyice belirginleşmiş oldu. Asya yakasında ise, Trump, Kuzey Kore ile olan anlaşmazlıkları çözmeye yönelik attığı adımlarla gurur
duymaktadır.
Son olarak Trump, Obama döneminde İran
ile imzalanan Nükleer anlaşmayı “haksız ve
yararsız bir anlaşma” olarak nitelendirerek
uzun süre eleştirdi. Seçimde verdiği en önemli vaatlerden biri “nükleer anlaşmadan çekilmek ve daha iyi şartlarda yeni bir anlaşma
yapmak” üzerineydi. ABD’nin İran’a yönelik
katı politikaları İsrail’in memnuniyetinin yanı
sıra Trump’a Basra Körfezi’ndeki Arap müttefikleriyle ve özelikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’yle (BAE) yeni özel ilişkiler kurmasına olanak sağladı. Trump, nükleer
anlaşmadan tek başına çekildi ve İran üzerindeki ekonomik kuşatmayı ağırlaştırdı.
Trump yönetiminin nükleer anlaşmayı protesto etmesi konusunda ileri sürdüğü en
önemli neden; küresel güvenlik için tehdit
olarak gördüğü İran’ın sürekli geliştirdiği füze
sistemleridir. Nükleer anlaşmadan çekilmeyle ilgili en net resmi açıklama, Dışişleri Bakanı Pompeo’nun ağzından yapılmış olup İran’a
12 talep iletilmiştir. Bunlardan sadece dördü
nükleer anlaşmayla ilgili olup geri kalanı İran
dış politikasına yöneliktir. ABD, İran’ın balistik füzeler konuşlandırmayı durdurmasını ve
nükleer başlık taşıyabilen füze geliştirmeme-

sini talep etmektedir. ABD ve müttefiki ülkelerin İran tarafından “uydurma” suçlamalarla
tutuklanan veya kayıp olan vatandaşlarının
bırakılması istenmektedir. Bunun yanı sıra
Irak hükümetiyle saygılı bir biçimde ilişkiler
kurmasını, silahlı Şii oluşumların dağıtılarak
silah verilmemesini ve Suriye’den bütün güçlerini çekmesini talep etmektedir. ABD’nin
Ortadoğu’da “terör örgütü” olarak nitelendirdiği Lübnan Hizbullah’ı, Hamas ve İslami Cihad’a, Yemen’de Husilere; Afganistan’da Taliban’a verdiği desteği durdurması listede yer
alan bir başka maddedir. Cumhuriyet muhafızlarına bağlı olan Faylek el Kudüs kuvvetleri
vasıtasıyla terörü desteklemeyi durdurarak,
birçoğu ABD’nin müttefiki olan komşu ülkelerle ilişkilerinde tehdit dilinden vazgeçmesi
istekler arasındadır. İsrail’e yönelik tehditleri
ile Suudi Arabistan ve BAE’ye roket saldırılarına son vererek uluslararası deniz ticaretini
tehdit etmekten vaz geçmesi de ABD taleplerinin önemli bir maddesidir. Son olarak, siber
saldırıları durdurması istenmektedir çünkü
ABD; İran ve Rusya’yı resmi ağlarına siber saldırıları başlatmakla suçlamaktadır.

1. İRAN’IN FÜZE PROGRAMI
İran, hem karada hem de denizde kullanılabilen kısa, orta ve uzun menzilli balistik
füzeleri nedeniyle Ortadoğu’nun en güçlü
balistik füze cephanesine sahiptir. 1991’de
Birinci Körfez Savaşı’nın patlak vermesinden
önce saldırı ve savunma amacına yönelik
bu sistemleri geliştirmeye başlamıştır. O dönemde İran’a yönelik en büyük tehdit Irak
yönetimiydi. İran, İran-Irak Savaşı (1980-88)
sırasında Irak füzelerinin İran şehirlerine
düşmesini engellemek için füze programını
geliştirmeye başladı. Sekiz yıl süren savaş
süresince Irak füzelerine Suriye ve Libya’dan
aldığı bir dizi Scud-B füzesi kullanarak karşılık vermeye çalıştı. Savaş senaryosunun
gerçekleşmesi durumunda İran’ın son birkaç
yıldır ortaya koyduğu ve açıkladığı en önemli füze sistemleri hakkında bilgi vermek bir
gereklik haline geldi.

31

Kays Abbas
1. Şahab1, 1991 yılında geliştirilen bu füzeler
300 km menzilli ilk İran yerli yapımı balistik
füzedir.
2. Şahab2, 1993 yılında geliştirildi, menzili
500 km’dir
3. Şahab3, İran tarafından geliştirilen orta
menzilli bir balistik füzedir. 1998 yılında geliştirildiği ilan edilen bu füze 1.200 kiloluk savaş
başlığı taşıyabilmekte ve 1.300 km uzaklığa
ulaşabilmektedir. Daha sonra bu füze aşamalı
olarak geliştirilerek menzili uzatıldı.
4. Şahab4, 3000 km’den fazla menzile sahip
uzun menzilli bir balistik füzedir. Uydu fırlatmak
ve taşımak için tasarlanmış ilk İran füzesidir.
5. Şahab5, İran tarafından geliştirilen uzun
menzilli bir balistik füzedir. Hala geliştirilmektedir. Tamamlandığında 5.000 km’nin
üzerine çıkması bekleniyor. İran’ın ilan ettiği
gibi uydu fırlatma ihtiyaçlarını karşılaması
bekleniyor.
6. Şahab6, İran tarafından geliştirilen kıtalararası bir füzedir. Hâlâ gelişme sürecindedir ve tamamlandığında yaklaşık 10.000 km
menziline ulaşması bekleniyor.
Gelişmiş füze sistemlerine ek olarak kısa
menzile sahip bir dizi füzesi mevcuttur. Bunlardan Zelzel1 150, Zelzel2 200, Zelzel3 250
km menzile sahiptir. AyrıcaTufan1-1-2B gibi
tank savar füzeleri ve helikopterlere karşı kullanılan lazer güdümlü Tufan 5 füzesi İran’ın
cephaneliğinde yer almaktadır.
Falak radarlı füze savunma sistemi etkili kara
muharebe silahlarından biri olarak kabul edilir. Ağır ateş altında önemli bir rol oynamaktadır, ayrıca yüksek manevra kabiliyetine sahiptir. Engebeli arazilerde kullanılabilmekte
ve sürpriz saldırılar yapabilmektedir. Falak1
1990’yılında geliştirildi. Falak2 ses hızının
üstünde bir hıza sahiptir. Fırlatılan füze 107
mm tipi 12 füzeye eşittir. Kiyam 1 sıvı yakıtlı,
yüzeyden yüzeye bir İran balistik füzedir. Yeni
nesil İran balistik füzeleri Ağustos 2010'da
açıklanmıştı. Bunlardan Okab (Kaltal) 34-45
kilometre menzilli bir füze olup 70 kg’lık bir
savaş başlığı taşıyabiliyor ve kimyasal başlık
takılabiliyor.
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Kendi geliştirdiği bir dizi hava savunma sistemine ek olarak son zamanlarda İsrail istihbaratı Rus S-300 sisteminin Tahran’a kaçırıldığını iddia ediyor.

1.1. İran Füze Denemeleri
İran 1988'den beri 100'den fazla deneme
gerçekleştirdi. Bu sayıya 2015 yılında büyük
ülkelerle nükleer anlaşmanın imzalanmasından sonra yapılan düzinelerce deneme de
dahildir. Amerikan Missile Threat (Füze Tehdidi) sitesine göre İran, ilk 8 yılda yani 1996
yılına kadar sadece 3 deneme gerçekleştirdi
ve sonraki bir yıl içinde 3 deneme daha izledi. 2006 yılına kadar 14 deneme gerçekleştirilirken sonrasında füze denemelerinde büyük bir atılım oldu. 2013 yılına kadar yılda 5
denemeden 15 denemeye kadar sürdürüldü.
2014 yılında 2, ardından 2015 yılında 6 füze
denemesi yapıldı. 2016 yılında İran 9 füze
denemesi gerçekleştirdi ve bunu 14 deneme
takip etti. ABD’nin istediği ikinci talep, İran’ın
füze denemeleri üzerinde uluslararası kontrol
uygulanmasını anlaşmaya dahil etmekti. ABD
İran’ın nükleer savaş başlıkları taşıyabilecek,
kendi topraklarının derinliklerine erişebilecek ve böylece ulusal güvenliğini tehdit edebilecek füzeler geliştirmesinden çekiniyor.

1.2. ABD’nin İran’a Karşı Tavrı
ABD tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan
çekilir çekilmez İran’a baskı uygulamaya
başladı. Her iki taraf kartlarını karşılıklı olarak oynamaya başladı. ABD, İran’ı ekonomik
abluka altına alarak her zamanki düşmanca
yöntemlerini benimsedi ve İran sokağını hareketlendirmeyi hedefledi.
1.2.1. Ekonomik abluka
ABD’nin İran’a yaptırımları Humeyni’nin liderlik ettiği “İslam Devrimi”yle yaşıttır. Washington ilk olarak yaklaşık 12 milyar dolarlık
İran varlıklarını dondurdu. 1984’te Washington İran’a silah satışını ve kredi verilmesini
yasakladı. 1987’de ABD ve İran arasındaki
ticarete kapsamlı bir yasak getirildi. 1996’da
ABD Kongresi, daha sonra İran Yaptırım Kanunu olarak bilinen bir dizi önlem başlattı.
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2010 yılında ABD, İran‘a karşı alınan ve daha
sonra İran‘a karşı yeni yaptırımlar kanunu
olarak bilinen yeni bir yasa çıkarıldı ve ticaret
yasağı listesine halı, havyar ve Antep fıstığı
gibi ürünler de eklendi. Mayıs 2018’de Trump
yönetiminin nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrasında yaptırımlar iki aşamalı olarak
geri geldi. 3 ay sonra uygulanmaya başlayan
birinci bölüm; İran'a dolar satma ve tahvillerine yatırımın, İran riyaliyle büyük işlemlerin
yapılmasını, çelik ve alüminyuma ek olarak
altın ve diğer değerli madenlerin ve İran halıları ve yemeklerinin satın alınmasının yasaklanmasını içeriyordu. Bunlara ek olarak İran
otomobil ve sivil havacılık şirketlerine ihracat
lisansları da iptal edilmişti.
Uygulaması Kasım 2018’den bu yana başlayan
ikinci aşama ise liman trafiği ve gemi inşasını,
para transferlerini ve petrol faaliyetleriyle ilgili
kısıtlamaları içeriyordu. ABD yaptırımları hala
devam ediyor. Trump, Mayıs 2019’da madencilik endüstrilerine yeni kısıtlamalar getiren yeni
bir kararname imzaladı. Yeni yaptırımların
İran ekonomisi üzerinde güçlü bir etkisi olması
bekleniyor ve Tahran’ı demir ihracatıyla elde
ettiği yılda 5,5 milyar dolardan mahrum etmeyi hedefliyor. Reuters'e göre İran'ın petrol ihracatı günde 2,5 milyon varilken yaptırımlardan
sonra günde yaklaşık bir milyon varile düştü.
Finans ve petrol sektöründeki yaptırımlar,
İran’da ekonomik krize neden oldu. Bazı bölgelerde et, ilaç ve hatta benzin gibi bazı temel
malların bulunmamasına ek olarak İran riyali
bir yılda yaklaşık yüzde 60 değer kaybetti.
1.2.2. Yaptırımların İran ekonomisine etkisi
İran Merkez Bankası'nın verilerine göre nükleer anlaşmanın uygulanmasını takip eden
yılda İran ekonomisi büyümeye döndü ve GSMH’si yaklaşık yüzde 12,3 arttı. Ancak bu ekonomik büyümenin büyük bir kısmı petrol ve
doğal gaz sektörüne bağlıydı. Diğer sektörler
İranlılar’ın beklediği düzeyde büyümedi.
2017 yılında büyüme oranının tekrar yüzde
3,7’ye gerilemesi öfkeyi körükledi ve geçen
Aralık ayında son on yılın en büyük hükümet
karşıtı protestoların patlak vermesine yol açtı.

ABD tek taraflı olarak nükleer
anlaşmadan çekilir çekilmez
İran’a baskı uygulamaya başladı.
Her iki taraf kartlarını karşılıklı
olarak oynamaya başladı. ABD,
İran’ı ekonomik abluka altına
alarak her zamanki düşmanca
yöntemlerini benimsedi ve İran
sokağını hareketlendirmeyi
hedefledi.
Bununla birlikte, özellikle enerji, denizcilik ve
finans sektörlerini hedef alan ABD yaptırımlarının geçtiğimiz yıl yeniden uygulanması,
yabancı yatırımların kesintiye uğramasına ve
petrol ihracatının ciddi şekilde etkilenmesine
neden oldu.
Yaptırımlar İran’da faaliyet gösteren yabancı şirketlerin yanı sıra ABD şirketlerinin de
İran’la iş yapmasını engelliyor. IMF tahminlerine göre İran’ın GSMH’si 2018’de yüzde 3,9
daraldı. IMF, 2019 yılı Nisan ayında yaptığı
açıklamada İran ekonomisinin yüzde 6 oranında daralmasını beklediğini söylemişti. Ancak bu tahminler, ABD’nin bazı ülkelere İran
petrolü satın almak için verdiği altı aylık süreyi sona erdirme kararından önceydi. Başkan
Ruhani ve hükümeti neredeyse yaptırımlardan önceki dört yıl boyunca İran para biriminin döviz kuru olarak istikrarını korumasını
sağlayabilmişti. Ancak yabancı para transferleri konusunda uzmanlaşmış sitelere göre
ABD’nin Tahran üzerindeki yaptırımlarını
yeniden başlatmasından bu yana, riyal kayıt
dışı piyasada ABD doları karşısında değerinin
yaklaşık yüzde 60’ını kaybetti. Resmi döviz
kuru olan dolar başına 42 bin riyal ödenmesi
sadece dar bir işlem aralığında kullanılmaktadır. Bu nedenle İranlıların çoğu, döviz bürolarında değişim yapmaktadır. Hükümet Başkan Ruhani 2017 yılında enflasyonun yüzde 9
seviyesine düşürmesini sağladı. Ancak IMF,
enflasyonun 2018’de yüzde 31’e yükseldiğini
söyledi. Petrol ihracatının düşmeye devam
etmesi durumunda 2019 yılında enflasyonun
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yüzde 37 olarak gerçekleşmesi bekleniyordu.
Riyalin değerinin düşmesi ithal edilen malların fiyatlarını etkilemekle kalmayıp, ondan da
fazla yerel olarak üretilen temel malzemeleri
olumsuz etkiledi. İran İstatistik Merkezi’ne
göre sebze fiyatları yüzde 47, kırmızı et ve tavuk fiyatları yüzde 57, süt, peynir ve yumurta
fiyatları ise yüzde 37 arttı.
1.2.3. Protestolar ve batı tarzı muhalefeti
güçlendirmek
Görünüşe göre Nükleer Anlaşma, İranlıların
beslediği ekonomik umutlarda hayal kırıklığı
yarattı. İran’daki rejimleri yirminci yüzyılın
ikinci yarısında iki kez değiştiren en önemli etmen ekonomik krizler olmuştu. İlki Musaddık hükümetinin kurulmasıyla sonuçlandı
(1951-53), ikincisi ise İkincisi İslam Cumhuriyeti'nin (1979) kurulmasına neden oldu. Petrol fiyatlarındaki düşüş İran yönetiminin ihtiraslarını büyük ölçüde sınırladı.
Öte yandan İran; nükleer anlaşmanın yapıldığı 2015 sonrasında muhafazakârlar ve reformcular arasında çetin bir mücadeleye sahne
oldu. Reformistler İslam Devrimi'nden sonra
2009'dan beri ülkenin en büyük protestolarına önderlik ettiler. Sonunda gösteriler, siyasi
reformlara yol açtı ve siyasi olarak reformcu
olarak nitelendirilen Ruhani’nin iktidara gelmesine yol açtı. Ruhani muhafazakâr rakibi
İbrahim Reisi’yi yenerek 2017 yazında tekrar
seçildi. Son seçimlere katılım yüzde 70’i aşan
oranıyla yüksek oldu. Bölgeye gelince, İran aralarında Suudi Arabistan ve müttefiki BAE’nin
ve İsrail’in bulunduğu nispeten düşmanca bir
ortamda yaşıyor. Şimdiye kadar başarılı olmasa bile, Amerikan yönetimi İran’a karşı önlemler almada önemli bir rol oynadı.
Bu karmaşık koşullar ışığında ve 10 Aralık
2017 tarihinde Hasan Ruhani tarafından açıklanan taslak genel bütçe, muhafazakârlar
tarafından nükleer anlaşmanın bir başarısızlığı olarak değerlendirdi. Birkaç gün içinde
Başkent Tahran’dan sonra Meşhed şehrinde
gösteriler başladı. Meşhed aynı zamanda
Kum’dan sonra ikinci büyük dini şehir ve muhafazakâr hareketin en önemli halk tabanının
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İran’da devrimci muhalif
güçlerden TUDEH Partisi teokratik
rejimi kınayan bir açıklama
yaparak İran protestolarını
destekledi. Gericiliğe düşmeme
ve ABD-İsrail planlarına uyumlu
olmama konusunda uyardı. İran
Emek Partisi (TUFAN) de aynı
şekilde gösterileri destekledi
ama halkı emperyalistlerin
müdahalelerine açık kapı bırakan
tutum ve sloganlara karşı da
uyardı.
bulunduğu yerdi. Sokakta görülen kadınların
örtünme biçimleri dini arka planlarını açıkça
gösteriyordu. Ancak çok geçmeden başkent
Tahran’ın yanı sıra batıdaki Kürt Kirmanşah,
al Ahwaz ve Isfahan kentlerinde de gösteriler
patlak verdi. Protestonun tonu giderek lidere yönelik siyasi taleplere evrildi. Göstericiler ekonominin durumunun kötü olmasının
en önemli sebepleri arasında dış politikayı
görüyorlardı. Gazze, Lübnan ve Suriye’deki
askeri harcama miktarının İran bütçesinin
karşılayamayacağı kadar büyük olduğunu
düşünüyorlardı. Doğal olarak bu talepler İsrail ve Suudileri mutlu etti. Amerikan Dışişleri Bakanlığı 29 Aralık 2017’de yayınladığı ilk
açıklamada barışçıl göstericilerin tutuklanmasını kınadı. Üçüncü günde gösteriler çoğu
İran şehrine yayıldı. Dördüncü gün İranlı yetkililer sosyal medyayı kapattılar ve yüzlerce
kişi tutuklandı. Başkan Ruhani’nin ilk yorumu kanun sınırları dâhilinde gösteri yapma
hakkını teyit etmek oldu. Beşinci günde batılı
devletler hareketi destekleyen bir pozisyonda
yer aldı. Hareketin silahlı eylemlerle ilişkilendirildiği ve kayıpların yaşandığı bir dönemde, Meşhed ve doğu şehirlerindeki gösteriler
zayıflarken, İran’ın batısında yoğunlaşan bir
hal aldı. ABD’nin çağrısıyla BM Genel Kurulu
İran gündemli olarak toplandı. Ayetullah Ali
Hamaney’in açıklaması beşinci günde geldi.
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Açıklamanın geç olduğu açıktı. Ayetullah’a ait
birimler gösterilere müdahaleden kaçınırken,
hükümetin polis gücü protestocularla karşı
karşıya geldi.
İran siyasi muhalefetine gelince; reformcuların 2013 yılında seçimi kazanmasıyla birlikte
muhafazakârlar muhalefete düştü. Fakat muhafazakârlar, özellikle İslam Cumhuriyeti’nin
kurucu partisini temsil ettikleri için en etkili
güç olmaya devam ettiler. Yetkiler, para ve
iktidar 40 yıldır onlardaydı. Ayetullah Ali
Hamaney, reformculara karşı muhafazakârları desteklemektedir. Muhafazakarların iktidarı döneminde yapılan eylemler genellikle
ABD’nin işi olarak gösterilirken son gösterilerle ilgili Ayetullah’ın kısa bir yorumu dışında
başka bir yorum yapılmadı. Bunlara ek olarak İslami Şûra Meclisinin çoğunluğunu muhafazakârlar oluşturuyor.
İran’da devrimci muhalif güçlerden TUDEH
Partisi teokratik rejimi kınayan bir açıklama
yaparak İran protestolarını destekledi. Gericiliğe düşmeme ve ABD-İsrail planlarına uyumlu
olmama konusunda uyardı. İran Emek Partisi
(TUFAN) de aynı şekilde gösterileri destekledi
ama halkı emperyalistlerin müdahalelerine
açık kapı bırakan tutum ve sloganlara karşı
da uyardı.
Öte yandan Meryem Rajavi’nin liderliğinde
Halkın Mücahitleri Örgütü, geçen yıllın Haziran ayında toplantısında İran direnişinin yıllık konferansında “Velayet-i fakih sisteminin
yıkılması elimizin altında” dedi. Konferansa
eski New York Belediye Başkanı ve Amerikan Cumhuriyetçi Partisinin en önde gelen
liderlerinden birisi olan Rudy Giuliani, Eski
Cumhuriyetçi Meclis Başkanı Noette Gingrich,
Eski Cumhuriyet Senatör Joseph Lieberman
katıldı. Ayrıca eski Fransa Dışişleri Bakanı
Bernard Kouchner, ABD eski Birleşmiş Milletler büyükelçisi John Bolton, eski FBI şefi Louis
Freee, eski Kanada Dışişleri Bakanı John Baird, ABD eski Genelkurmay Başkanı Yardımcısı General Jack Keane ve düzinelerce Avrupalı ve Arap yetkili de buluşmada mevcuttu.
Doğal olarak, Rajavi gösterileri destekliyor ve
genişlemelerini istiyordu. Devrik İran Şahı'nın

İran, ajandasını gerçekleştirmek
için uluslararası alanda özellikle
batıya karşı gerektiğinde baskı
aracı olarak kullanabileceği
kozlara sahiptir. İran’ın öne
sürmeye çalıştığı en büyük koz,
en önemli su yollarından biri olan
Hürmüz boğazına sahip olması ve
istediği anda petrol akışını kesme
yeteneğidir.
oğlunun Amerikan yönetimden Amerikan
şirketlerini İran'da internet hizmeti vermeye
teşvik etmesini istemesi ve Trump yönetimini
de İranlılar ve talepleri doğrultusunda somut
adımlar atmaya çağırması ilginçtir.

2. SU YOLLARI SAVAŞI VE HÜRMÜZ BOĞAZI
İran, ajandasını gerçekleştirmek için uluslararası alanda özellikle batıya karşı gerektiğinde baskı aracı olarak kullanabileceği
kozlara sahiptir. İran’ın öne sürmeye çalıştığı en büyük koz, en önemli su yollarından
biri olan Hürmüz boğazına sahip olması ve
istediği anda petrol akışını kesme yeteneğidir. Özellikle imzalanan uluslararası anlaşmalar İran’ın lehine olmadığından Hürmüz
boğazı özel bir önem kazanıyor.
Uluslararası boğazlardan geçiş rejimini düzenleyen en önemli kurallar bütünü 1958
Cenevre Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi (KBBS) ile 1982 Birleşmiş Milletler
Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde (BMDHS) yer
almaktadır. Söz konusu sözleşmeler incelendiği zaman karşımıza dört çeşit geçiş
çıkmaktadır: Serbest geçiş, adhoc (özel) geçiş, zararsız geçiş ve transit geçiş rejimleri.
Hürmüz Boğazı’nın genişliği 21 deniz mili
olduğu için 20’nci yüzyılın ortalarından
önce geçiş problem oluşturmamaktaydı.
Karasuları 3 deniz mili iken Hürmüz Boğazı’ndaki açık deniz alanından gemiler sorunsuz olarak geçiş yapmaktaydılar. Ancak
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1959 yılında İran’ın, 1972 yılında Umman’ın
karasularını 12 deniz miline çıkardıklarını
ilan etmeleri üzerine durum değişmiştir.
Toplam genişliği 21 deniz mili olan Hürmüz
Boğazı’nda açık denizalanı kalmamış, tüm
boğaz iki ülke arasında karasuları olarak
taksim edilmiş ve geçişte sıkıntılar yaşanmaya başlanmıştır.
Hürmüz Boğazı’na gelince, denizlerin ve
boğazların genel kuralından istisna değildir. Bu nedenle İran ve Umman Sultanlığı,
iki ülke arasındaki ikili anlaşmalara uygun
olarak, iç ve bölgesel bölümlerinde boğaz
üzerindeki egemenliklerini kullanmaktadır.
Sonuç olarak, trafiği düzenleme sorumluluğu İran ve Umman Sultanlığı’na aittir.
Bununla birlikte, bu anlaşma ABD başta olmak üzere bölgesel çıkarlarına engel
oluşturduğu ülkeler tarafından itirazlara
neden olmakta; İran ve ABD’yi karşı karşıya
getirmektedir. ABD bir serbest trafik sistemi talep ettiğinden ve Hürmüz Boğazı’nın
petrol taşımacılığı için hayati bir alan olduğunu düşündüğünden, geçişin hür olmasını
istemektedir. İran ise, trafik üzerinde daha
fazla kontrole sahip olmak ve dış politikasında bir baskı kartı olarak kullanmak için
Umman Sultanlığı ile yaptığı anlaşmayı yeterli görmektedir.
Hürmüz Boğazı, İran’ı ve Umman Sultanlığını ayıran bir su yoludur. Basra Körfezi’ni
Umman Denizi’ne bağlamaktadır. Boğaz en
dar kısmında 33 km genişliğindedir. Ancak
nakliye şeridi her iki yönde de genişliği üç
kilometreyi geçmiyor. ABD’nin İran’a yaptırımları başlattığı andan itibaren, İran Basra
Körfezi’ndeki petrol ticaret hareketini baltalamak için harekete geçti. Ayrıca Irak’taki
protesto hareketleri sırasında Basra’daki
petrol sahalarını hareketlendirdi. Ajanslar,
Tahran’a sadık milislerin Basra’daki Güney
Petrol Şirketi’ne saldırı başlattığını bildirmişti. İran Donanması komutanı Amiral Hüseyin Khanzadi, “Geçen petrolün parasının
İran’ın güvenliğini tehdit etmek için kullanılmasından dolayı boğazdan geçişin artık
güvenli olmayacağı” tehdidinde bulundu.
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2.1. İran’ın Boğazlar İçin Gerilimi Yükseltmesi
ABD savaş gemisi USS Vincennes, Temmuz
1988 yılında fırlattığı füzeyle İran yolcu uçağını düşürerek mürettebatla beraber 290 sivili
öldürmüştü. Tahran kasıtlı bir saldırı olduğunu söylerken, Washington yolcu uçağının bir
savaş uçağı olduğu sanılarak kazayla vurulduğunu söyledi. ABD, Vincennes savaş gemisinin tarafsız gemileri saldırılarından korumak
için bölgede olduğunu söylüyordu.
ABD, 2008 yılı başında, İran’a ait gemilerin
boğazdaki üç ABD donanma gemisine yaklaşarak tehdit ettiğini suçlamasında bulundu.
Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed
Ali Caferi, 2008 Haziran ayında, saldırıya uğramaları halinde Hürmüz Boğazı’ndan ticari
gemilerin geçişini engelleyecekleri tehdidinde
bulundu.
Japon petrol tankeri M. Star, 2010 Temmuz
ayında, Hürmüz Boğazı’nda hedef alındı. Saldırıyı El Kaide’ye bağlı Abdullah Azzam Tugayları üstlendi. İran, 2012 Ocak ayında, ABD
ve Avrupa’nın, Tahran’ın nükleer programını
durdurmak amacıyla petrol gelirlerini hedef
alan yaptırımlarına misilleme olarak, Hürmüz
Boğazı’nı kapatmakla tehdit etti.
İran Donanması, 2015 Mayıs ayında, Tahran’a
ait sondaj platformuna zarar verdiği gerekçesiyle, Singapur bandıralı bir tankere ateş açtı.
İran, aynı zamanda bir konteyner gemisini de
ele geçirdi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 2018
Temmuz ayında, İran’ın petrol ihracatını sıfıra düşürme çağrısında bulunan ABD’ye cevaben Hürmüz Boğazı'ndan petrol geçişini
engelleyebileceklerini ima etti. Mayıs 2019'da
ise Hürmüz Boğazı dışında, BAE’nin doğu sahilinde yer alan El-Fuceyra Limanı yakınlarında 4 gemi saldırıya uğradı.

2.2. İran’ın Boğaz Kontrolü
Herhangi bir silahlı çatışma olması durumunda ABD ve müttefiklerini endişelendiren
İran’ın Basra Körfezi’ndeki Hürmüz Boğazı
üzerinde her türlü kontrole sahip olmasıdır.
Gemi ve dalgıçlara karşı deniz silah sistemleri Basra Körfezindeki ABD askeri üsleri için
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büyük bir endişe kaynağıdır. Deniz seyrüseferi ve ticari taşımacılık için gerçek bir tehdit
oluşturmaktadır.
Bu silah sistemleri şöyledir: Nasr-1, Mart
2010’da sergilenen katı yakıtlı, kısa menzilli, İran’ın gemilere karşı kullanılan füzesidir.
Kadir, uzun menzilli gemilere karşı kullanılan
bir seyir füzesidir. Ağustos 2014 tanıtıldı. Basra
Körfezi, denizde sabit ve mobil hedefleri yok
edebilen, ilk kez Eylül 2011 günü gösterilen
kısa menzilli bir gemi karşıtı balistik füzesidir.
Zafar, küçük ve orta hedefleri çok yüksek hassasiyetle vurabilen radar sistemine sahip kısa
menzilli gemilere karşı kullanılan füzesidir.
Mihrap, gizli hedeflerle ve onu ele geçirmeye
çalışan akıllı sistemlerle savaşmak için en son
teknoloji ile tasarlanmış ve donatılmış İran yapımı bir denizden havaya kullanılan füzedir.
Nur, İran Donanmasının 2005 yılında ürettiği
katı yakıtlı tanınmış İran füzelerinden biridir.
Hürmüz 2, İran’ın şimdiye kadar ürettiği en
önemli füzedir. Hürmüz 1’in ikinci neslidir. 300
km menzile sahip olan bu füze, deniz yüzeyinde hareket eden hedefleri yüksek hassasiyetle vurabilmektedir. Hızına gelince ses hızının
yaklaşık 4 ila 5 katı olup 650 kilo patlayıcı
taşıyabilmektedir. İran belli başlı bu füzelerin
dışında başka birçok farklı füze sistemlerine
sahiptir.

2.3. Hürmüz Boğazı’nın Ekonomik Önemi
Hürmüz Boğazı, dünya genelinde yıllık toplam
petrol arzının yüzde 20’sinin gerçekleştiği bir
boğaz olduğu için uluslararası petrol ticaretinde büyük önem taşımaktadır. 2006 yılında
yapılan bir istatistiğe göre yıllık olarak Hürmüz
boğazından dünyaya 2,9 milyar ton petrol ihraç edilmektedir. İran günlük petrol ihracatının
yüzde 90’nını 2,7 milyon varille Hürmüz boğazından ihraç etmektedir. Suudi Arabistan’ın
Hürmüz Boğazı’ndan petrol ihracatı yüzde 88,
Irak’ın yüzde 98, Birleşik Arap Emirlikleri’nin
yüzde 99, Kuveyt’in yüzde 88 ve Katar’ın yüzde 100’dür. Yani boğaz petrol ihracatında ana
arterdir. Lakin İran boğazın esas sahiplerinden
olmasına rağmen yaptırımlar nedeniyle boğazı
kullanamamaktadır.

İran’daki duruma bakarak
ekonomik yaptırımların ve
ablukanın tek başına rejimleri
yıkmaya yetmediği söylenebilir.
Öte yandan kapsamlı askeri
harekâtın maliyetinin elde
edeceği politik kazanımlardan
çok daha fazla olması kuvvetle
ihtimaldir. Bu nedenle İran
rejiminin, ne kadar şiddetli olursa
olsun, ekonomik yaptırımların
bir sonucu olarak devrilmesi
beklenemez.
ABD Enerji Bilgi İdaresi, Hürmüz boğazından
2016 yılında günde 18,5 milyon varil petrol
geçtiği bilgisini verdi. Bu rakam 2016 yılında
deniz yoluyla gönderilen ham ve diğer petrol
sıvılarının yaklaşık yüzde 30’unu oluşturmuştu. Fortexa petrol analiz şirketi ise 2017’e günde tahmini olarak 17,2 milyon varil, 2018’da
günde yaklaşık 17.4 milyon varil ham petrol
taşındığını açıkladı.
Küresel petrol tüketiminin günde yaklaşık 100
milyon varile ulaştığı düşünüldüğünde bu miktarın yaklaşık beşte birinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği anlamına geliyor. OPEC üyesi olan
Suudi Arabistan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri,
Kuveyt ve Irak'tan gelen ham ihracatın çoğu
Hürmüz boğazından geçiyor. Dünyanın en büyük doğalgaz ihracatçısı olan Katar’ın üretiminin neredeyse tamamı boğazdan geçiyor.
Ancak öte yandan İran’ın boğazda yarattığı
kalıcı tehdit İran’ın ana ortaklarını, özellikle
de Basra Körfezi’nden ithal edilen petrole bağlı olan Çin’in çıkarlarını da tehdit ediyor. Çin
Dışişleri Bakan Yardımcısı Chen Xiaodong İran
Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı’nı kapatmakla tehdit etmelerinden sonra İran’a, Ortadoğu’da istikrar ve komşularıyla uyum sağlamak için daha fazlasını yapmak çağrısı yapmıştı. Chen “Çin, İran’ı çevreleyen Arap ülkeleriyle
Ortadoğu’da barışı getirme çabaları çerçevesinde kapsamlı temaslarda bulundu” dedi.

37

Kays Abbas

2.4. Bab’ül Mendeb Boğazı
İran faaliyetlerini, Yemen sahilindeki Bab ül
Mendeb Boğazı’na da taşıyarak Arap Yarımadası’nın batı tarafı üzerinde de denetim kurmaya başladı. Bab ül Mendeb, Hürmüz boğazından daha az önemli değildir. En büyük
dördüncü uluslararası su yoludur. Kızıldeniz’i
Umman Denizi’ne bağlayan bu boğazdan
dünya ticaretinin yüzde 12’si gerçekleşmektedir. Süveyş kanalından geçen gemilerin yüzde
98’i bu boğazdan geçmektedir. 2016 yılında
günde 4 milyon 800 bin varil petrol ve petrol
ürünleri geçtiği hesaplanmıştır.
Suudi Arabistan Bab ül Mendeb üzerinden
petrol ihracatını İran destekli Husilerin iki
tankere saldırması sonrasında askıya almıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu “İran tehdidi”
olarak adlandırdığı durumla yüzleşmek için
uluslararası bir askeri ittifak kurma çağrısı
yaptı. Netanyahu İran’a karşı Suudi Arabistan’a atıfta bulunarak “ılımlı ülkeler” olarak
adlandırdığı ülkelerle müttefik olmaya hazır
olduğunu belirtti.
ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları uluslararası gelişmeler ve ABD’nin AB ülkeleri üzendeki ekonomik etkisi nedeniyle ağırlaştı. Irak
Başbakanı İbadi de ülkesinin ABD tarafından
konan şartları uygulamaya hazır olduğunu ifade etmişti. Bu durum İran’daki muhafazakâr
kanadın İran içinde konumunu güçlendirdi.
Ahmedinecad farklı şehirlerde aralıklarla gerçekleşen protestoların gölgesinde Ruhani’yi
istifa etmeye çağırmıştı.

2.5. Körfez Ülkeleri ve Hürmüz
BAE ve Suudi Arabistan daha fazla petrol
boru hattının döşenmesi de dahil Hürmüz
Boğazı’ndan geçmekten kaçınmak için başka yollar arıyorlar. Mevcut boru hatları ve
önerilen projeler Uluslararası Enerji Ajansı 2016 verilerine göre Hürmüz boğazından
geçmemektedir.
Doğu-Batı Boru Hattı: Günde 4,8 milyon varil
kapasitesine sahip bir Suudi petrol hattıdır.
Halihazırda 1,9 milyon varil kapasitesi kullanılırken 2.9 milyonluk geri kalan kapasitesi
atıldır.
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Abu Dabi Ham Petrol Boru Hattı: 1,5 milyon
varil kapasiteli BAE boru hattında her gün yarım milyon varil petrol akarken kullanılmayan kapasite ise bir milyon varildir.
Sıvı Doğal gaz için Abqaiq-Yanbu Boru Hattı:
Tam kapasite çalışan, günde 300 bin varil kapasiteli Suudi hattıdır.
Suudi Arabistan’daki Irak Boru Hattı: Hat doğal gazı iletmektedir. Bu hatta günde 2,6 ile
2,7 milyon varil iletilmektedir, kullanılmayan
kapasite ise 3,9 milyon varile ulaşıyor.

3. İMKÂNSIZ SAVAŞ SENARYOSU
ABD askeri üsleri uluslararası çıkarları için
Amerikan garnizonları olarak kurulmuş olsa da
devletler düzeyinde herhangi bir silahlı çatışma
durumunda kolay bir hedefe dönüşüyor. Özellikle daha önce füze sistemleriyle ilgili ayrıntılı
bilgi verdiğimiz İran gibi silahlı bir ülke buna
katılmışsa ABD üsleri İran’ın öncelikli hedefi
olmaktadır. ABD’nin dünya çapında 130 ülkede
birçok askeri üssü var ve bu üslerin bazıları Japonya, Almanya ve Güney Kore’dekiler gibi 50
yıldan fazla bir geçmişe sahip. Oysa Irak’ta rejimin devrilmesinde kullandığı gibi nispeten yeni
askeri üsler de kurdu. ABD, her zaman bu üsleri inşa etmek için stratejik nedenler öne sürdü.
Evergreen College’den Amerikalı coğrafyacıya
Zoltan Grossman, 1989’da Berlin duvarının yıkılmasından bu yana Irak’ta oluşturduklarının
dışında Amerika için bir yeni “etki alanı” oluşumu olarak adlandırdığı Polonya ile Pakistan
arasında 35 yeni üs kurduğunu hatırlatıyor. Bu
kadar çok üs olmasına rağmen 2003 yılında
Amerika’nın müttefikleriyle yürüttüğü İkinci
Körfez operasyonu sırasında Irak topraklarında
gerçekleşen askeri operasyonlara katılımından
dolayı dikkatler Arap dünyasına dağılmış ABD
askeri üslerine döndü. Bu operasyonlar 11 Eylül
2001 olaylarının Arap bölgesindeki en önemli
yansımasıydı. İran askeri senaryosunun Şiraz
kentinden başlayacağını varsayarsak, askeri
üsler İran’ın ateş menzilinde olacaktır. Burada
Şiraz şehri ile Basra Körfezi’ndeki askeri üslerin yerleri arasındaki toplam mesafeyi düz bir
çizgi halinde ayıracağız.
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Bahreyn: Bahreyn, 1955’ten beri ABD Donanmasının limanlarında barınması için kolaylıklar sağlamış ve donanmanın mühimmatının
sağlanması için kalıcı depolar oluşturmuştur.1993 Nisanından bu yana Orta Asya ile
Afrika Boynuzu arasındaki dünyanın orta bölgesi için ABD Merkez Komutanlığı Deniz Kuvvetleri’nin merkezi haline gelmiştir.
Bahreyn, 90’larda Irak’a deniz ablukası uygulamak için Basra Körfezi’ndeki gemi müdahale operasyonlarında en önemli lojistik destek
üslerinden biriydi. Bu operasyonların ağırlıklı
bölümü “Gıda için petrol” anlaşması çerçevesinde, Irak petrolünün kaçak satılmasını
önleme çerçevesindeydi. 1990’ların başında
Bahreyn, Basra Körfezi’ndeki ana Amerikan
askeri üslerinden biri oldu. 1995’ten itibaren
Bahreyn, Güney Irak’ta uçuşa yasak bölgenin
uygulanmasına katılan ABD takviye kuvvetlerine ev sahipliği yaptı. Bahreyn, ABD’nin 2003
yılındaki Irak işgali sırasında kuvvetlerini seferber etmek için Körfez İşbirliği Konseyi’ne
yaptığı çağrıya olumlu cevap vermişti.
Birkaç kilometrekareyi kapsayan deniz operasyonlarını desteklemeyi amaçlayan kırka
yakın ABD Deniz Komuta Merkezlerinin çoğu
Başkent Manama’da bulunmaktadır. Mayıs
2000’de USS Ardent mayın tarama gemisi kalıcı olarak Manama’ya yerleştirildi. Bu gemi
kalıcı olarak körfeze yerleşen ABD deniz kuvvetlerinin ilk parçasıydı. Mina Salman limanına gelince; misyonu tamamen lojistik amaçlı
olup savaş gemileri burada uzun süre demir
atıp yakıt ikmali yapabilir. Şiraz kentinden
439 km uzaklıkta olup Şahab2-4-5 füzelerinin
menzili içindedir. En önemli askeri üslerden
biri Cuffair üssü Bahreyn başkenti Manama’nın 5 mil güneydoğusunda yer almaktadır. Muharrak’taki Bahreyn Uluslararası Havaalanı’na gelince, Amerikan askeri hareketleri için önemli bir noktadır. Şeyh İsa hava
limanı ise Amerika’nın ülkedeki ana havalimanı konumunda olup, gözetim ve istihbarat
amaçlı uçaklara ev sahipliği yapmaktadır.
Suudi Arabistan: Suudi Arabistan’da 11 Eylül
olayından önce Suudi Silahlı Kuvvetleri’ne
bağlı 66 tesisi kullanma hakkına ek olarak

ABD’nin veya bölgedeki
müttefiklerinin öngörülebilir
gelecekte İran’a karşı askeri
harekât başlatması da kolay
değildir. Bunun nedeni, İran’ın
olası herhangi bir saldırıya
yönelik askeri hazırlıklarının
azımsanmayacak düzeyde olması
ve batının yaşadığı ekonomik
durgunluğu bir krize çevirmesi
korkusundandır. Resmi Amerikan
açıklamaları İran’a karşı savaş
başlatmak istenmediğini defaten
tekrarlamıştır.
ABD Merkez Askeri Komutanlığının 13 tesisi
mevcuttu. Genel Merkezi U2 casus uçaklarının da mevcut olduğu El Harc’taki Prens Sultan Hava Kuvvetleri üssüydü. Amerika’nın
düzenli olarak kullandığı diğer üsler Dahran’da Kral Abdülaziz üssü (Şiraz’a 420 km),
Riyad’da Kral Halid üssü Ve Hamis Muşayt,
Tebük ve Taif’te bulunan üslerdir. ABD’nin
S. Arabistan’daki diğer askeri üsleri de Cidde’deki Prens Abdullah bin Abdul Aziz Hava
üssü, Hafar Al Batin Hava üssüdür (F-111’leri,
Fransız helikopterlerini, destek uçaklarını ve
Amerikan eğitim uçaklarını barındırmaktadır). Krallık 1990’dan bu yana bir dizi yarı
kalıcı ABD askeri üssüne ev sahipliği yaptı.
S. Arabistan, Irak’a karşı 2003 yılında yürütülen operasyonların maliyetinin yüzde
50’sinden fazlasını ödedi. Çeşitli tiplerde
300 Amerikan savaş uçağı Irak'a karşı bu
üslerden havalandı. Ayrıca Amerikan Özel
Harekât kuvvetlerine ve diğer askerlere kuzeyde bulunan El Cevf’ten Irak’a yönelmelerine izin verildi.
Katar: İran sınırının en uzak noktasına 580
km uzaklıktaki olup orta menzilli füzelerin
hedefindedir. Katar, bölgedeki en önemli
Amerikan askeri altyapısına ev sahipliği yapmaktadır. ABD Merkez Komutanlığı Hava Kuvvetleri genel merkezi 2002-2003 yılları ara-
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sında Suudi Arabistan’dan Katar’ın el Udeyd
hava üssüne taşınmıştır. Küçük Körfez devleti
ABD askeri “koruması” karşılığında birçok
üssün modernizesi için 400 milyon dolardan
fazla para harcadı. 1995’ten beri Katar, Güney
Irak’ta uçuşa yasak bölgeyi denetlemekle görevli bazı hava kuvvetlerine ev sahipliği yapmaya başladı. 1990’larda bölgedeki en büyük
ABD silah ve malzeme depolarından birine
dönüştü. ABD’nin Irak’a yönelik saldırı hazırlıkları çerçevesinde araç ve gereçler için 27
bina inşa etti. Özel kuvvetler Saha Genel Merkezi 2001 yılında Katar’ın Al Sayliyah hava
üssüne taşındı.
11 Eylül olaylarından önce ABD Merkez Komutanlığı’nın Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait 24 tesisi kullanma hakkına ek olarak 4 tesisi vardı.
Zırhlı ekipmanlar için ayriyeten iki depolama
alanı mevcuttu. Bunlardan ilki Sayliyah hava
üssü olup diğer alan Başkent Doha’nın Güney
batısında ve Şiraz’a 531 mil uzaklıkta yer almaktadır.
Birleşik Arap Emirlikleri: Al Dhafra Hava
Üssü, topraklarında U-2 keşif uçağı bulunan
380 numaralı ABD Hava Kuvvetleri’ni içerir.
Yakıt ikmal uçakları ve ABD Global Hawk ve
AWACS uçakları da konuşlanmış durumdadır. Bazı tahminlere göre, al-Dhafra Hava Kuvvetleri Üssü’ndeki Amerikan kuvvetleri 5.000
adede ulaşmış durumda. Cebel Ali limanında
büyük bir savaş gemisi demirli durumdadır.
Ayrıca Velid ve Reşit limanları her an Amerikan gemilerini almaya hazır vaziyettedir. BAE
İran’a 625 km uzaklıkla orta menzilli füzelerin menzilindedir.
Kuveyt: Kuveyt, Amerikan kuvvetlerinin en
önemli üslerinden biri olarak kabul edilir.
1000’den fazla tank ve yüzlerce savaş uçağı ve
helikopter ile birlikte binlerce asker ve deniz
kuvvetleri yerleştirilmiştir. Kuveyt’te ayrıca 20
binden fazla İngiliz askeri vardır. En önemli
üsler Doha ve “Arifan” askeri kamplarıdır. 8
binden fazla askerin bulunduğu Virginia eğitim kampı Irak sınırında bulunmaktadır.
Doha Askeri Kampı, başkent Kuveyt’in1 kuzeybatısında, Irak sınırına 60 km mesafede yer
1
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Kuveyt’in başkentinin adı da Kuveyt’tir.

İran’ı hem teokratik yönetimden
ve hem de emperyalist işgal
tehdidinden kurtaracak gerçek
anlamda bir devrim için; ilericidevrimci güçlerin yeniden ayağa
kalkmaya başlayan halk arasında
kök salması ve her iki gerici
burjuva bloka karşı işçi sınıfı ve
halkın çıkarına dayalı bir iktidar
için mücadele etmesi dışında bir
seçenek bulunmuyor.
almaktadır. 10 binden fazla ABD askeri barındırmakta olup, ABD ordusunun ana üssü ve
lojistik merkezidir. Üste 300’den fazla M1A1
tankı, 400 Bradley II zırhlı araç, zırhlı personel taşıyıcı, obüs ve füze platformları bulunmaktadır. İran’a 500 km uzaklığı nedeniyle
orta menzilli füzeler için kolay hedeftir.
Umman Sultanlığı: Mesire Hava Kuvvetleri
Üssü, Umman’daki Mesire Adası’nın askeri
havaalanında bulunuyor. 1930’dan beri İngiliz kuvvetleri tarafından kullanılmaktadır.
Ayrıca 2009’dan beri ABD kuvvetleri için
askeri bir depo konumundadır. Acil operasyonlar ve kara askeri araçları bakımı burada
yapılmaktadır. Temel görevi askeri ve güvenlik eğitimi, rehberlik, istihbarat ve hava
desteği sağlamak olan ABD şirketi DynCorp
üste mevcuttur. Adada daha önce BBC’nin
vericileri bulunmaktaydı. Şiraz’a 1205 km
uzaklığıyla İran uzun menzilli füzelerin hedefindedir.
Thumrait Hava Üssü, Dhofar ile Umman’ın
geri kalanı arasındaki bağlantıyı sağlayan
ana yolda güney Umman’da bulunmaktadır.
Özellikle Afganistan’a ve “uluslararası terörizm” operasyonlarında ABD Hava Kuvvetleri
ve İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından
yaygın olarak kullanılmaktadır. Şiraz’a 1334
km uzaklığıyla İran uzun menzilli füzelerin
hedefindedir.
Ürdün: Ürdün’de bulunan Ruwaishid ve
Wadi Muraba’a üslerinde birçok Amerikan
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avcı uçağı bulunmaktadır. Ürdün’de aynı zamanda Amerikan 22. Deniz Keşif Birliği de
mevcuttur. Şiraz’a 1405 km uzaklığıyla İran
uzun menzilli füzelerin hedefindedir.
Zarka’daki Şehit Muvaffak Hava üssünde
Amerikan askeri tesisleri de mevcuttur. Yaklaşık 1.200 Hava Kuvvetleri askeri vardır.
Akabe limanı Amerikan donanmaya çeşitli
hizmetler sağlamaktadır. Şiraz’a 1525 km
uzaklığıyla İran uzun menzilli füzelerin hedefindedir.
İşgalci İsrail devleti bile İran'ın uzun menzilli
balistik füzelerinin menzilindedir; çünkü Yafa
yaklaşık 1701 km, Gazze 1740 km ve batı Şeria
1500 km uzaklıktadır.
Washington Post tarafından hazırlanan bir
rapora göre, Eylül 2019’da İran’la artan gerilim sırasında ABD’nin ilk kez el Udeyt hava
üssündeki ortak hava ve uzay operasyonları
komuta merkezini 24 saatliğine Güney Karolina’ya taşıması dikkat çekicidir. Bu adımdan ABD askeri üslerinin koruyucu savunma
sistemlerinin yetersizliği anlaşılıyor. ABD,
İran’ın saldırmakla suçlandığı ARAMCO şirketini savunmada başarısız oldu ve saldırı
sonrasında Suudi petrol üretimin yarısı devre dışı kaldı.
Irak: ABD’nin 12 askeri üssü mevcut olup,
Bağdat’ın kuzeyindeki Taji askeri kampı bir
eğitim üssü durumunda. Victory askeri üssü
Bağdat Uluslararası Havalimanı içinde, Balad
Hava üssü Selahaddin kentinde yer almaktadır. Ayn el-Esad Habbaniyah Hava Üsleri
Anbar eyaletinde bulunmaktadır. Musul’un
güneyinde Kerkük’te Ring üssü ve Kayyara
askeri havaalanı ve bunların yanı sıra İran
sınırında Irak Kürdistan’ında dört üssü mevcuttu. Gerçi son dönemde ABD üç tane üsten
çekilip yerini yerli birliklere bırakma kararı
almıştır.
Kasım Süleymani’ye karşı gerçekleştirilen
suikasttan sonra İran, Ayn el-Esad hava
üssünü bombaladı. Ayn el Esad üssü,
Şam-Bağdat uluslararası yolunun üzerinde
bulunmakta olup, İran’dan Şam’a ve Doğu
Akdeniz’deki müttefiklerine lojistik desteklerin gitmesini engelleyen bir pozisyonda-

Mevcut ABD yönetimi, İran’ın
sunduğu şartlara boyun eğip
müzakere masasına dönmesini
bekliyor. İran, Amerikan
seçimlerinde Cumhuriyetçilerin
yerine Demokratların kazanacağı
ihtimali üzerinden zaman
faktörüne güveniyor. Diğer bir
beklenti ise, ABD’nin İran’la
Obama yönetimi döneminde
imzaladığı anlaşmaya geri
dönülmesi ve mevcut yönetimin
İran’a karşı olan dış politikasının
Kuzey Kore nükleer dosyasında
olduğu gibi değiştirilmesidir.
dır. İran sembolik önemi olan üssü vurarak, ABD’ye müttefikleriyle arasına giremeyeceği mesajını vermek istemiştir. Bağdat
Uluslararası Havalimanı’nda ABD askeri
üssünün bulunması, çift yönlü tüm askeri
ve diplomatik hareketlerin izleme kabiliyeti
vermektedir. Bu Üssün Kasım Süleymani ve
arkadaşlarını izlemek ve ardından havaalanına yakın bir yerde suikast düzenlemek
için kullanılmış olması kuvvetle muhtemeldir. Böylece suikast için çok fazla istihbarat
planlaması gerekmedi.
Arap dünyası ve Ortadoğu’daki ABD askeri varlığının bu boyutta olmasına dayanarak “bölgenin ABD’nin doğrudan işgali
altında olduğu” sonucu dışında bir sonuca ulaşmak mümkün değil. İran Suriye ve
Lübnan’la birlikte bu işgalin dışında kalan
birkaç ülkeden biridir ve ABD’nin bölgedeki en önemli hedefi durumundadır. Burada ABD’nin Suriye’de özellikle Fırat’ın
doğusunda Kürtlerle (Suriye Demokratik
Güçleri-SDG) işbirliği sonrasında üsler kurduğunu ancak Rusya’nın garantörlüğünde
Suriye yönetimi ve Kürt güçleri arasındaki
görüşmelerden siyasi bir çözüme ulaşılması
halinde buradan çekilmek zorunda kalacağını da belirtmek gerekiyor.
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İran’daki duruma bakarak ekonomik yaptırımların ve ablukanın tek başına rejimleri
yıkmaya yetmediği söylenebilir. Öte yandan
kapsamlı askeri harekâtın maliyetinin elde
edeceği politik kazanımlardan çok daha fazla
olması kuvvetle ihtimaldir. Bu nedenle İran
rejiminin, ne kadar şiddetli olursa olsun, ekonomik yaptırımların bir sonucu olarak devrilmesi beklenemez. ABD’nin veya bölgedeki
müttefiklerinin öngörülebilir gelecekte İran'a
karşı askeri harekât başlatması da kolay değildir. Bunun nedeni, İran'ın olası herhangi
bir saldırıya yönelik askeri hazırlıklarının
azımsanmayacak düzeyde olması ve batının yaşadığı ekonomik durgunluğu bir krize
çevirmesi korkusundandır. Resmi Amerikan
açıklamaları İran’a karşı savaş başlatmak istenmediğini defaten tekrarlamıştır.
Mevcut ABD yönetimi, İran’ın sunduğu şartlara boyun eğip müzakere masasına dönmesini
bekliyor. İran, Amerikan seçimlerinde Cumhuriyetçilerin yerine Demokratların kazanacağı
ihtimali üzerinden zaman faktörüne güveniyor.
Diğer bir beklenti ise, ABD’nin İran’la Obama
yönetimi döneminde imzaladığı anlaşmaya
geri dönülmesi ve mevcut yönetimin İran’a
karşı olan dış politikasının Kuzey Kore nükleer
dosyasında olduğu gibi değiştirilmesidir.
İran ayrıca özellikle nükleer anlaşma döneminde yatırım sözleşmeleri imzalayan ve
yaptırımlardan etkilenen uluslararası şir-
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ketlerin baskısına da güveniyor. Bu şirketlerin ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine karşı muhalefetlerini gizlemeyen Avrupa
hükümetleri üzerindeki etkisi, İran lehine
başka bir baskı faktörü oluşturabilecektir.
Bugün İran’ın muhafazakâr burjuvazisi ile
batıya yakın burjuvazi arasında siyasi mücadele devam etmektedir. Son Süleymani
suikastında da görüldüğü gibi İran’a yönelik müdahale girişimleri ülkede baskıcı/“güvenlikçi” politikaların güç kazanmasına
hizmet etmekte; ülkede insan haklarını
askıya alan, sendika ve ilerici-sınıf partilerinin faaliyetlerini yasaklayan teokratik
yönetimin elini güçlendirmektedir. Öte
yandan batılı emperyalistlere yakın duran
reformcu burjuvazinin iktidarı ele geçirmesi de ülkenin diğer Ortadoğu ülkeleri gibi
ABD’nin güdümünde ekonomik olarak IMF
ve DB’ye bağımlı bir ülke olmasına yol açacaktır. Her iki durumda da yolsuzluklara,
yoksulluğa karşı ayağa kalkan ve demokrasi isteyen halk güçlerinin beklentilerine
yanıt verecek bir yönetimin ortaya çıkması
mümkün değildir. Burada İran’ı hem teokratik yönetimden ve hem de emperyalist
işgal tehdidinden kurtaracak gerçek anlamda bir devrim için; ilerici-devrimci güçlerin
yeniden ayağa kalkmaya başlayan halk arasında kök salması ve her iki gerici burjuva
bloka karşı işçi sınıfı ve halkın çıkarına dayalı bir iktidar için mücadele etmesi dışında bir seçenek bulunmuyor.

1. GİRİŞ

anaakımda
robot-istihdam
ilişkisi: eleştirel
bir analiz
Arif Koşar

Robotlar, yapay zeka, big data, nesnelerin interneti, otonom araçlar, sanal asistanlar, 3D
baskı, arttırılmış gerçeklik gibi teknolojilerle
mevcut işlerin büyük bir kısmının makineler
tarafından devralınacağı fikri giderek yaygınlaşan, hatta anaakım haline gelen bir görüş.
Robotlar ve yapay zekaya dayanan otomasyonun etkisi popüler medya, danışmanlık
raporları1 ve bilimsel yayınlarda2 yoğun bir
biçimde tartışılıyor. Buna göre işlerin büyük
bir kısmı yok olacak, yapısal olarak yüksek
işsizlik (hatta “işin sonu”) kalıcılaşacak, medyan ücretler düşecek ve artan gelir eşitsizliği
ile distopik bir gelecek ortaya çıkacaktır. Bu
tür sonuçlarla, daha ileri otomasyonun uzun
vadede ekonomik ve sosyal olarak sürdürülemez olacağı ifade ediliyor.3
Facebook şirketinin eski müdürlerinden Antonio Garcia Martinez’in “dünyayı bekleyen
felâkete hazırlanmak üzere” bir ada satın
alıp inzivaya çekilmesinin gerekçesi teknolojinin böyle bir geleceği adım adım getirdiği
düşüncesi. Martinez, “Dünyanın gelecek 5-10
yıl içinde neye benzeyeceğini gördüm. Şu an
size inanılmaz gibi gelen şeyler çok yakında
gerçek olacak” diyerek şunları söylüyor: “Gelecek 30 yıl içerisinde dünya nüfusunun yarısı işsiz olacak. İşler çirkinleşebilir. Medeniyet
tamamen çökebilir.”4
1

2

3

4

Manyika, J.; M. Chui; J. Bughin; R. Dobbs; P. Bisson;
A. Marrs (2013) “Disruptive Technologies: Advances
that will Transform Life, Business, and the Global
Economy”, McKinsey Global Institute, San Francisco,
CA, USA ve Wolfgang, M. (2016) “The Robotics Market:
Figures and Forecasts; RoboBusiness”, Boston Consulting Group, Boston, MA, USA.
Brynjolfsson, E. and A. McAfee (2011) Race Against
the Machine: How the Digital Revolution is Accelerating Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly
Transforming Employment and the Economy, Lexington: Digital Frontier; Ford, M. (2015) The Rise of the
Robots: Technology and the Threat of Mass Unemployment, Oxford: Oneworld ve Frey, C. B. and M. Osborne
(2017) “The Future of Employment: How Susceptible
are Jobs to Computerisation?”, Technological Forecasting and Social Change, 114: 254–280.
Vermeulen, B.; J. Kesselhut; A. Pyka and P. P. Saviotti
(2018) ” The Impact of Automation on Employment:
Just the Usual Structural Change?”, Sustainability,
MDPI, 10(5):1-27, sf. 1.
BBC Türkçe, “Silikon Vadisi’ni terk edip inzivaya çeki-
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Bazı teknoloji tekellerinin sözcüleri de benzer
görüşleri paylaşıyor. Örneğin robotlar tarafından mevcut işlerin ortadan kaldırılacağını,
dolayısıyla buna bir önlem alınması gerektiğini düşünen eski Microsoft CEO’su Bill Gates,
şirketlerden robot başına alınacak bir vergi
önerdi. Robot vergisi ile robot kullanılmasının
avantajlarının azalacağını ve insanların işsiz
kalmalarının engellenebileceğini ifade etti. Bu
vergi ile oluşan fonun, işsiz kalanların sosyal
güvenliği ve yeni beceriler edinmesi için kullanılabileceğini söyledi.5
Robot ve yapay zeka uygulamalarının işleri
ortadan kaldıracağı fikrinin kaçınılmaz bir sonucu köklü bir toplumsal değişimin itici gücü
ve öznesi olan işçi sınıfının giderek küçüldüğü
ya da yok olacağı iddiasıdır. Yine iş ve işçilerin
oldukça azaldığı, toplumun büyük bir kısmının
temel gelir desteği ile yaşadığı, işlerin robotlar
tarafından yapıldığı bir kapitalizmin adım adım
yaklaştığı savunulmaktadır. Bütün bu popüler
gelecek tasavvurlarının en önemli dayanağı ise
teknolojinin mevcut işler üzerindeki etkilerini
analiz eden tek yanlı ve teknoloji fetişizminden
muzdarip araştırmalardır.
Bu araştırmalarda teknoloji neredeyse tanrısal
ve her şeyi belirleyen bir güç olarak ele alınmakta, teknolojinin bağrında şekillendiği kapitalist üretim ilişkileri, diğer toplumsal ilişkiler
ve kurumsal bağlam göz ardı edilmektedir.
Böylece pürüzsüz bir dünyada yaşama geçtiği
varsayılan robot ve yapay zeka uygulamalarının işlerin çoğunu -hatta tüm işleri- ortadan

5
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len eski Facebook yöneticisi: Medeniyet 30 yıl içinde
çökebilir”, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-40846560, (Erişim Tarihi: 9 Mart 2020). Teknolojinin gelişmesinin işsizliği arttıracağı varsayımından
hareketle Martinez bir sosyal patlama “tehlikesi”ne
işaret ediyor: “Siyaset ve teknoloji arasında ciddi bir
yarış söz konusu. Şu anda teknoloji açık ara önde gidiyor. Teknolojik gelişmelerin sonucunda çok sayıda kişi
işini kaybedecek. Bu durumun önüne geçip oluşacak
sefaleti önleyecek sosyal politikalara dair ise hiçbir
çalışma yok. Sadece ABD’de 300 milyon silah var. Bu
da neredeyse kişi başına bir silah düşüyor demek. Bu
silahların büyük kısmı da ekonomik açıdan avantajlı
konumlarını yitiren kişilerin elinde.”
Waters, R. (2017) “Bill Gates Calls for Income Tax on
Robots”, Financial Times, https://www.ft.com/content/
d04a89c2-f6c8-11e6-9516-2d969e0d3b65 (Erişim Tarihi: 9 Mart 2020).

Gerek robot gerek de diğer
dijital teknolojilerinin üretim
süreçlerinde kullanılması, üretim
ilişkilerinin genel eğilim, çatışma
ve çelişkilerinden bağımsız
değildir. Dolayısıyla robotlar üretim
süreçlerine hızlı bir biçimde dahil
oldukları kadar, bu dahil oluş belirli
ülke ve sektörlerle sınırlıdır. Diğer
ülke ve sektörlere yayılmasının
kaldırması için neredeyse hiçbir engel bulunmamaktadır.6 Ancak gerek robotlar gerek de
diğer dijital teknolojilerin üretim süreçlerinde
kullanılması, üretim ilişkilerinin genel eğilim,
çatışma ve çelişkilerinden bağımsız değildir.
Robotlar üretim süreçlerine hızlı bir biçimde
dahil oldukları kadar, bu dahil oluş belirli ülke
ve sektörlerle sınırlıdır. Diğer ülke ve sektörlere
yayılmasının önünde yapısallaşmış sömürü ve
tahakküm ilişkileri engel olarak durmaktadır.
Bu makalenin ana konusu anaakım robot araştırmaları, bu araştırmalardaki genel yaklaşım ve
somut yöntemsel unsurların analizidir. Bu kapsamda makalenin ikinci bölümünde anaakım
robot-istihdam ilişkisini ele alan araştırmalara
ilişkin genel bilgiler verilecektir. Üçüncü bölümde bu araştırmaların toplumsal bağlantıları
soyutlayarak yok sayan ve sadece teknolojik kapasiteye odaklanan yaklaşımı teknolojik determinizm bağlamında değerlendirilecektir. Genel
yaklaşım analiz edildikten sonra araştırmaların
yöntemsel unsurları dördüncü bölümde ele alınacaktır. Sonuç bölümünde ise bahsedilen olgulara dayanarak anaakım robot-istihdam ilişkisi
araştırmalarının tek yönlü olduğu, toplumsal
olgu, eğilim ve sınırlamaları göz ardı ettiği ve
böylece aşırı abartılı sonuçlara vardığı savunulacaktır.
6

2014 tarihinde Pew Araştırma Merkezi tarafından AI,
Robotics, and the Future of Jobs başlıklı anket çalışmasına katılan 1896 teknoloji yetkilisi ve analistin yüzde
48'i robotların mavi ve beyaz yakalıları işçileri işinden
edeceği konusunda görüş bildirdi. Kurt, D. ve Ü.
Bozoklu (2019) “Robot Ekonomisinin Yükselişi”, Sosyal
Bilimler Metinleri, 1: 25-47, sf. 32.
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2. ANAAKIM ROBOT-İSTİHDAM İLİŞKİSİ
ANALİZLERİ
Otomasyonun istihdam üzerindeki etkisini
değerlendiren ve çok sayıda referans alan
çalışmaların başında Frey ve Osborne’un makalesi gelmektedir.7 Çalışmada ABD çalışma
departmanı için geliştirilmiş çevrimiçi bir hizmet olan O*Net’in 2010 verileri kullanıldı. Bu
veriler ayrıntılı iş tanımlarına sahip 900’den
fazla meslek içermektedir ve bu meslekler
daha sonra, ücret ve diğer karşılaştırmaların
yapılabilmesi için, Standart Mesleki Sınıflandırma’ya ait 702 mesleğe uyarlanmıştır.8
Frey ve Osborne işlerin otomasyon olasılığını
analiz etmek için Oxford Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Bölümünde düzenlenen bir
atölye çalışmasında farklı görevlerin otomasyon olasılıklarını inceleyen bir grup uzmanın
yaptıkları değerlendirmeleri kullanmıştır. İlk
adımda uzmanlar, tamamen otomatik olan
veya hiç otomatik olmayan 702 meslekten
70’ini seçmiş ve öznel değerlendirmelerde
bulunmuşlardır. Bu sübjektif değerlendirmeler daha sonra diğer 632 mesleğin otomasyon
olasılıklarını analiz etmek için kullanılmıştır. Her meslek için yüzde 0 ile 100 arasında
otomasyon olasılığı değeri belirlenmiştir. Bu
çalışmaya dayanarak, yazarlar göreli otomasyon olasılıklarına (risk) göre üç meslek grubu
oluşturmuşlardır: düşük risk (yüzde 30’dan
az), orta risk (yüzde 30 ila 70 arasında) ve
yüksek risk (yüzde 70’ten fazla).9
Anaakım otomasyon çalışmalarının büyük
bir bölümünün referans verdiği bu araştırmaya göre ABD toplam istihdamının yaklaşık yüzde 47’si yüksek risk kategorisindedir. Buna göre on yıl içinde (yani yaklaşık
2030’da) ya da nispeten daha yakın bir zamanda bu işler yapay zeka ve robotlar ta7

8

9

Frey, C. B. and M. A. Osborne (2013) “The Future of
Employment: How Susceptile are Jobs to Computerisation?”, Oxford Martin School Working Paper, 1-72.
Bu, O*Net’teki meslek özellikleri ile 2010 İşgücü
İstatistikleri Bürosu (BLS) istihdam ve ücret verilerini
ilişkilendirmek için zorunlu bir ön koşuldu.
Walwei, U. (2016) “Digitalization and Structural Labour
Market Problems: The Case of Germany”, ILO Research
Paper, No: 17, sf. 10-11.

Sadece teknik bir analiz
yaptıklarını, toplumsal olguları göz
ardı ettiklerini belirten yazarlar,
tam da bu toplumsal olgularla
doğrudan ilgili ve onlar tarafından
güçlü bir biçimde belirlenen
bir konuda, “önümüzdeki on
ya da yirmi yıl içinde otomatize
edilmesini beklediğimiz işler”
diyerek neredeyse kesin bir
yargıya varmaktadır. Bu onların
teknolojiye liberal bakışının,
başka bir deyişle teknolojik
determinizmlerinin sonucudur.
rafından ortadan kaldırılacaktır.10 Buna göre
ilk bilgisayarlaşma dalgasında, taşımacılık
ve lojistik mesleklerindeki çoğu işçinin, ofis
ve idari destek işçilerinin büyük çoğunluğunun ve imalat mesleklerindeki işgücünün yerini robotlar ve yapay zeka uygulamaları alacaktır. Sensörlerin azalan maliyeti sayesinde
gelişmiş sensörlere sahip araçlar giderek
daha uygun maliyetli hale geldiği için ulaşım
ve lojistik mesleklerinin otomasyonu hızlanacaktır. Ayrıca, büyük veri algoritmaları
bilgilerin depolanmasına veya erişilmesine
bağlı olarak çalışma hayatına hızla girecek,
bu da ofis ve idari destek mesleklerinin bilgisayarlaşmaya tabi olmasını daha olanaklı
hale getirecektir. Endüstriyel robotlar, duyu
ve el becerisi ile daha gelişmiş hale geldikçe,
rutin olmayan manuel görevlerin daha geniş
bir kapsamını gerçekleştirebilecek, böylece
imalat mesleklerinde istihdam hızlı bir biçimde azalacaktır. Frey ve Osborne’a göre
daha şaşırtıcı olanı, ilk bakışta, hizmet, satış
ve inşaat mesleklerindeki istihdamın önemli
bir kısmının yüksek bilgisayarlaşma olasılığı
göstermesidir. Bu bulgular, yazarlara göre
büyük ölçüde belgelenmiş, son teknolojik
gelişmelerle uyumludur.11
10 Frey ve Osborne, The Future of Employment (2017), sf. 268.
11 Frey ve Osborne, The Future of Employment (2017), sf. 265.
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Grafik-1: Frey ve Osborne’un Makalesinde ABD’de Mesleklerin Otomasyon Riski

Kaynak: Frey ve Osborne, The Future of Employment (2017), sf. 267.

Grafik-1’de ABD’de çeşitli sektör ve meslek
alanlarının otomatize edilme riski gösterilmektedir. Buna göre yönetim, işletme; bilgisayar, mühendislik, bilim alanı; eğitim, hukuk,
iletişim, sanat, medya ve sağlık gibi meslek
alanları grafiğin sol kısmında daha geniş bir
alan kaplamaktadır, yani otomatize edilme
açısından “düşük risk”lidir. İstihdamın yüzde
33’ü düşük risk, yüzde 19’u orta risk bölgesindedir. Hizmetler, satış işleri, ofis ve yönetici
asistanlığı, üretim ve taşımacılık gibi alanlardaki işler grafiğin sağ tarafında daha hacimli
bir biçimde temsil edilmektedir. Dolayısıyla
Frey ve Osborne’un çalışmasına göre ABD’deki toplam istihdamın yüzde 47’si yüzde 70’in
üzerinde otomatize edilme riski (yüksek risk)
altındadır.
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Frey ve Osborne’un analiz yöntemi, çok sayıda araştırmacı tarafından çeşitli ülkelerde
otomasyonun olası etkilerini ölçmek üzere
kullanılmıştır. Bonin ve arkadaşlarının yaptıkları araştırmaya göre, Almanya’daki yüksek otomasyon riski altındaki mesleklerin
oranı yüzde 42’dir.12 ABD ile karşılaştırıldığında yüksek risk altındaki istihdam Almanya’da
daha düşüktür.
Aynı yöntemi kullanan Avrupa düşünce kuruluşu Bruegel’in analizine göre Avrupa’daki
işlerin yüzde 40 ila 60’ı robot, yapay zeka
ve makine öğrenmesi gibi kilit teknolojilerin
yaygınlaşmasıyla ortadan kalkacaktır. Otomasyondan düşük ücret ve düşük vasıflı iş12

Bonin vd.’den aktaran Walwei, Digitalization and Structural Labour Market Problems, sf. 11.
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lerin yaygın olduğu ülkeler daha fazla etkilenecektir. Buna göre Almanya’da işlerin yüzde
51.12’si, Romanya’da ise yüzde 61.93’ü ortadan kalkacaktır. Bu oranlar Fransa’da 49.54,
Hollanda’da 49.50, Birleşik Krallık’ta 47.17,
İsveç’te 46.69 iken Güney ve Doğu Avrupa ülkelerinde daha yüksektir: Portekiz’de 58.94,
Hırvatistan’da 57.91, Bulgaristan’da 56.56, Yunanistan’da 56.47, İtalya’da 56.18, İspanya’da
55.32.13 Benzer bir yöntemi kullanan David
(2017) Japonya’da işlerin yüzde 55’inin robotlar ve bilgisayarlar tarafından devralınacağını
ifade etmiştir.14
PwC tarafından 29 ülkede yapılan araştırmaya göre otomasyon dalgasından en çok
etkilenecek olan ülkelerin başında Slovakya,
Slovenya, Litvanya ve Çekya gelmekte, onu
ABD, Fransa, Almanya ve Avusturya takip etmektedir. En az etkilenecek olanlar ise Kore,
Finlandiya, Yunanistan, Rusya ve Japonya’dır.
Araştırmaya göre üç otomasyon dalgası öngörülmektedir. İlki 2020’lerin başına kadar sürecek ve işlerin yüzde 2-3’ü, ikincisi 2020’lerin sonuna kadar sürecek ve istihdamın yüzde 20’si, üçüncüsü ise 2030’ların ortalarına
kadar sürecek ve istihdamın yüzde 30’u üzerinde etkide bulunacaktır.15
Bütün bu araştırmaların ortak sonucu birkaç
on yıl içinde işlerin robot ve yapay zeka uygulamaları tarafından yok edileceği ve nüfusun
büyük bir kısmını -mesela yarısını- kapsayan
bir teknolojik işsizlik sorununun baş göstereceği, buna ilişkin çeşitli önlemler alınması
13

14

15

Bowles, J. (2014) “54% of EU Jobs at Risk of Computerisation”, https://bruegel.org/2014/07/chart-of-theweek-54-of-eu-jobs-at-risk-of-computerisation/, (Erişim
Tarihi: 9 Mart 2020). Çok sayıda başka araştırmada
da oldukça abartılı sonuçlar elde edilmiştir. Örneğin
Brzeski ve Burk (2015) Almanya’da istihdamın yaklaşık
yüzde 59’unun yüksek risk altında olduğunu tahmin
ediyor. Bkz. Bowles (2014) “54% of EU Jobs at Risk of
Computerisation”. Pajarinen ve Rouvinen de Finlandiya’da işlerin yüzde 35’inin yüksek otomasyon riski
altında olduğunu ifade ediyor. Bkz. Pajarinen, M. and
P. Rouvinen (2014) “Computerization Threatens One
Third of Finnish Employment”, ETLA Brief, No: 22, sf. 3.
David, B (2017), “Computer Technology and Probable
Job Destructions in Japan: An Evaluation”, Journal of the
Japanese and International Economies 43: 77-87, sf. 82.
David, B (2017), “Computer Technology and Probable
Job Destructions in Japan: An Evaluation”, Journal of the
Japanese and International Economies 43: 77-87, sf. 82.

gerektiğidir. Çalışmaların çoğunda konu edilmemekle birlikte bu sonuçlar nüfusun büyük
bir kısmının işçileştirilmesine ve üretilen artı-değere el konulmasına dayanan kapitalizmden işçi sınıfının giderek marjinalize olduğu
bir tür “robot kapitalizmi” ya da “dijital kapitalizm”e geçildiği iddiasını örtük ya da açık
olarak içinde barındırmaktadır.

3. TEKNOLOJİK DETERMİNİZM
Frey ve Osborne, makalelerinin son bölümünde yaptıkları araştırmanın sınırlılıklarını dile
getirmektedir:
“Tahminlerimizin, bilgisayar kontrollü araçların gerçekleştirmesi beklenen görevler
hakkındaki varsayımların genişletilmesine
dayandığına dikkat edilmelidir. Bu nedenle,
teknolojik kapasite açısından, potansiyel olarak bilgisayar sermayesi ile ikame edilebilecek istihdam payının kesin bir zaman vermeden tahmin edilmesine odaklanıyoruz. Kaç
işin gerçekten otomatize edileceğini tahmin
etmek üzere bir girişimde bulunmuyoruz.”16
Yapılan araştırma teknik uzmanların 72 meslek üzerine yaptıkları öznel değerlendirmelere ve bunların 702 mesleğe genişletilmesine
dayanmaktadır. Sadece işlerin ve otomasyonun teknik özellikleri ile ilgidirler. Ne kadar
işin “gerçekten otomatize edileceğini tahmin
etmek üzere bir girişim”leri yoktur. Dolayısıyla çalışmada, zaten, teknolojinin içinde
hareket ettiği bağlamın göz ardı edildiği kabul edilmektedir. Frey ve Osborne ile aynı
yöntemi kullanan Pajarinen ve Rouvinen de
araştırmalarında şunu ifade etmiştir:
“Yaklaşımımız, meslekler içindeki görevlerin
içeriğinin ve mesleklerin bileşiminin sürekli
bir değişim içinde olduğunu dikkate almaz.
Ayrıca, mesleki yapıdaki değişiklikleri engelleyen güçlü toplumsal güçleri de göz ardı
eder. Bu güçler en azından aşağıdakileri
içerir: yasalar ve yönetmelikler, sözleşmeler
ve standartlar, tutumlar ve değerler, ayrıca
16 Frey ve Osborne, The Future of Employment (2017), sf.
268.
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politikaları etkileyen ‘dünün kazananlarının’ güçlü kazanılmış hakları ve tamamlayıcı kurumsal değişiklikleri uygulamadaki
zorluklar.”17
İki çalışmada da çok sayıda toplumsal, ekonomik ve politik etkenin göz ardı edildiği,
sadece teknik kapasite açısından mesleklerin
geleceğine dair öngörüde bulunulduğu ifade
edilse de bunun ötesinde sonuçlara varmaktan imtina edilmemiştir. Örneğin “gerçekten
otomatize edilecek işlerin sayılarını tahmin
etmek üzere bir girişimde bulunmadık” ifadesine rağmen “tahminlerimize göre ABD’nin
toplam istihdamının yüzde 47’si yüksek risk
altında ... bunlar muhtemelen önümüzdeki
on ya da yirmi yıl içinde, otomatize edilmesini beklediğimiz işler” denmektedir.18 Dolayısıyla sadece teknik bir analiz yaptıklarını,
toplumsal olguları göz ardı ettiklerini belirten yazarlar, tam da bu toplumsal olgularla
doğrudan ilgili ve onlar tarafından güçlü bir
biçimde belirlenen bir konuda, “önümüzdeki
on ya da yirmi yıl içinde otomatize edilmesini
beklediğimiz işler” diyerek neredeyse kesin
bir yargıya varmaktadır.
Bu onların teknolojiye liberal bakışının, başka bir deyişle teknolojik determinizmlerinin
sonucudur. Bu yaklaşıma göre teknik olarak
bir işin robotlar tarafından yapılma ihtimali
ortaya çıktığı oranda, o işin robotlara devredilmesi sadece bir zaman sorunudur. Bu
tür bir analizin en büyük sorunu teknolojiyi,
içinde geliştiği ve uygulandığı bağlamdan,
kapitalist çelişki ve çıkarlardan bağımsız bir
biçimde ele almasıdır.
Buna göre bağımsız bir değişken olarak düşünülen teknoloji işleri ortadan kaldırdığı gibi
çalışma yaşamını, dolayısıyla üretim sürecini
ve tüm ekonomiyi baştan sonra yeniden yapılandırmaktadır. Oysa teknoloji, kapitalizmde
bilim insanları ve mühendislerin düşünsel
çabalarının sonucunda insanlığa sunulan bir
“armağan” değildir. Teknolojik bilgi, genel
17

Pajarinen and Rouvinen, Computerization Threatens
One Third of Finnish Employment, sf. 4.
18 Frey ve Osborne, The Future of Employment (2017), sf.
268.
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Teknik olarak bir işin robotlar
tarafından yapılma ihtimali ortaya
çıktığı oranda, o işin robotlara
devredilmesinin sadece bir
zaman sorunu olduğu analizinin
en büyük sorunu teknolojiyi,
içinde geliştiği ve uygulandığı
bağlamdan, yani emperyalist
hiyerarşi ve genel olarak kapitalist
çelişki ve çıkarlardan bağımsız bir
biçimde ele almasıdır.
olarak bilim insanları ve mühendislerce, özellikle tekellerin sahip olduğu, kapitalist Ar-Ge
laboratuvarlarında ücretli olarak çalışan bilim insanları ve mühendislerce üretilmektedir. Yani kendisi de kademelere bölünmüş bir
üretim olan bilim ve teknoloji üretimi üretken
sermayenin bir etkinliğidir. Dolayısıyla sermaye birikiminin, artı-değer üretim dinamiğinin dışında, bundan muaf bir üretim değildir,
bağımsız bir değişken hiç değildir. Aksine bir
sanayi kolu gibi görülürse, bu sanayi kolunu
devindiren sermaye birikiminin kendisidir.19
Üretilen teknik bilgi sermaye tarafından patent yani tekel altına alınmakta, dolayısıyla
başka ülke ve aktörler tarafından kullanılması engellenmektedir. Ancak sermaye birikim
stratejisinin bir parçası olarak bu bilgi uygulamaya geçirilip ticarileştirilmektedir.
Dolayısıyla teknolojik bilgi ve onun ileri bir
uygulaması olarak robotlar ve yapay zeka
uygulamalarının üretimi ve dağıtımı sermaye birikiminin bir uzantısıdır. Bağımsız değil
tam olarak ona bağımlıdır. Onun tarafından
koşullanmakta, hızlandırılmakta ya da sınırlanmaktadır. Çalışma ilişkileri, istihdam üzerindeki etkileri bağımsız bir teknolojik gelişmenin değil, sermaye birikiminin ihtiyaçları
temelindeki teknolojik gelişmenin dönüp yine
19 Narin, Ö. (2008) “Teknolojik Değişim: Türkiye’de
Üretim Araçları Üretimi (1996-2005)”, Yayınlanmamış
Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme Bilim
Dalı, İstanbul, sf. 188.

anaakımda robot-istihdam ilişkisi: eleştirel analiz
sermaye birikimi üzerindeki etkisidir. Ancak
bu etki ütopik bir biçimde işlerin ya da genel
olarak emeğin ortadan kalkması ya da marjinalize olması biçiminde değil yine sermaye
birikiminin sınırları çerçevesinde mümkündür. Bir sonraki bölümde daha somut örneklerle konu ayrıntılandırılacaktır.
Sermaye birikiminin yanı sıra ve bununla bağlı
olarak robot ve yapay zeka gibi ileri teknoloji uygulamalarının yaşama geçmesinde başka
düzeylerdeki toplumsal ilişkiler de etkilidir. Örneğin etik ya da yasal engeller olabilir. Sürücüsüz otomobil bir yayaya çarpıp yaşamına mal
olduğunda yükümlülüğün nasıl dağıtılacağı çözülmemiş etik ve yasal sorunlar içermektedir.
Bu engellerin bir kısmı çözülebilirken teknolojilerin yayılma hızını açıkça yavaşlatmaktadır.
Boston Consulting Group’a göre, sürücüsüz
araçların payı 2035 yılına kadar yüzde 10’a
ulaşacaktır ve bu oldukça yavaş bir değişim
hızı olduğunu göstermektedir. Dikkate alınması gereken bir diğer husus, makinelerin aksine
insanlar tarafından belirli görev ve hizmetlerin
sağlanması için güçlü bir toplumsal tercihin
varlığıdır. Örneğin, hizmet robotları gelecekte
bu meslekleri giderek daha fazla tamamlasalar bile, yaşlılar için bakım veya genel olarak
bakım emek yoğun sektörler olarak kalabilir.20
Türkiye’de Uber’in yasaklanması yine başka bir örnektedir. Türkiye’de taksiciler her
gördükleri Uber sürücüsüne saldırmış ve
giderek çalışamaz hale getirmiştir. 2019 Yerel Seçimleri öncesinde iktidar partisi oy
hesabıyla taksi esnafının talep ve baskıları
doğrultusunda Uber uygulamasının kullanılmasını yasaklamıştır. Ne Frey ve Osborne’un
makalesinde ne de robot ve emek ikamesini
analiz eden üretim fonksiyonlarında bir teknolojik yeniliğin taksi şoförlerinin kaba dayağı ile engellenmesi öngörülemez. Ancak,
hataları taksici dayağını göz ardı etmekle
sınırlı değildir. Göz ardı ettikleri şey bir bütün olarak robotların ve genel olarak teknolojinin bağrında geliştiği sermaye birikimi,
20 Arntz, M., T. Gregory and U. Zierahn (2016) “The Risk of
Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative
Analysis”, OECD Social, Employment and Migration
Working Papers, No: 189, Paris: OECD Publishing, sf. 22.

Teknoloji, bilim insanları ve
mühendislerinin düşünsel
çabalarının sonucunda insanlığa
sunulan bir hediye olmadığı gibi,
bu ‘hediye’nin üretim sürecinde
özgürce kullanılması da söz
konusu değildir. Bilim ve teknoloji
üretimi üretken sermayenin bir
etkinliğidir. Dolayısıyla sermaye
birikiminin, artı-değer üretim
dinamiğinin dışında, bundan
muaf bir üretim değildir, bağımsız
bir değişken hiç değildir.
bunun yol açtığı çelişki ve çatışmalar, maliyetler, işgücünün niteliği, fiyatı, kültürü dahil toplumsal ilişkiler bütününün kendisidir.

4. YÖNTEMSEL SORUNLAR
4.1. Sermaye Birikimi ve Ekonomik Kısıtların
Göz Ardı Edilmesi
İmalat sektöründeki çok sayıda iş, teknik
olarak robotlar tarafından yapılabilir olması nedeniyle robotlara devredilemez. Bu
yeterli koşul değildir. Frey ve Osborne’un
çalışması ise teknik olanağın varlığını, işin
ortadan kalkması için -zamana bağlı olarak- yeterli bulmaktadır, ancak bu yaklaşım dünyadaki en temel olgularla bile çelişmektedir. Örneğin tekstil sektöründeki
Zara, C&A, H&M, S. Oliver, Tommy, Levis,
GAP vb. uluslararası tekeller yüksek teknoloji ve robotlarla kendi ülkelerinde çok
daha az sayıda işçi istihdam ederek üretim
yapabilecek teknik olanaklara sahip olmasına rağmen, üretimini ucuz işgücünün yaygın olduğu ülkelerde gerçekleştirmektedir.21
Teknik olasılık ve kapasite sermayenin bi21

Pfeiffer, S. (2017) “The Vision of ‘Industrie 4.0’ in the
Making: a Case of Future Told, Tamed, and Traded”,
Nanoethics, 11:107-121, sf. 111-112.
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rikim ve maksimum kar arayışına bağımlıdır ve buna uygun olmadığı sürece teknik
kapasite uygulanmayan bir kapasite olarak
kalmak zorundadır.
Robotların üretim sürecinde kullanılmasının iki temel amacından bahsedilebilir.
İlki, robot kullanımı birim ürün başına maliyeti düşürerek verimliliği ve ürün kalitesini arttırır. İkincisi ise işçi örgütlenmesi ve
direnişlerine yani sınıf mücadelesine karşı
sermayenin verdiği tepkilerden birisidir.
Günümüz kapitalizminin rekabet baskısı altında sermaye ancak maliyetleri düşürdüğü
ve kârını arttırdığı oranda işyerindeki robot
yoğunluğunu arttırmayı tercih eder.
Dünya genelinde 2018 yılında yeni kurulan
robotların yüzde 74’ü beş ülkede kuruldu.
Çin, Japonya, ABD, Güney Kore ve Almanya.
Bu ülkeler aynı zamanda otomotiv, elektronik, metal ve kimya sektörlerinin en yoğun
olduğu ülkelerdir. Özellikle otomotiv ve
elektronik sanayi mevcut robot stoğunun
önemli bir kısmını temsil etmektedir.22 Dünyada kurulu robotların yüzde 39’ü Çin, yüzde 11,1’i Güney Kore, yüzde 11’i Kuzey Amerika, yüzde 10,3’ü Japonya ve yaklaşık yüzde
9’u Almanya’da bulunmaktadır. Buna karşılık Latin Amerika (yüzde 1), Afrika (yüzde
2’nin altında) ve Orta Asya’da (yüzde 4.2)
robot kullanımı oldukça sınırlı ve düşük
yoğunluktadır.23 Bu durum hem sektörel
farklılıklarla hem de yer yer 100 katı aşan
yapısal ücret farklılıkları, yani emperyalist
tahakküm ilişkileri ile bağlantılıdır.
Birçok sektörde henüz robot ve kurulum
maliyetleri, sektörel üretimin yapısından
dolayı, yapılan yatırımın geri dönüşünü
sağlayacak durumda değildir.24 Bu nedenle
22 IFR (2019) “Executive Summary World Robotics 2019
Industrial Robots”, World Robotics 2019 Industrial
Robots, https://ifr.org/downloads/press2018/Executive%20Summary%20WR%202019%20Industrial%20
Robots.pdf (Erişim Tarihi: 22.03.2020), sf. 13.
23 PMMI (2919) “Business Intelligence, Robotics 2019:
Innovation 2 Implementation” https://www.packworld.
com/home/article/13378118/global-cpgs-embrace-robotics, (Erişim Tarihi: 22.03.2020).
24 McKinsey’in 85 şirketle yaptığı araştırmaya göre şirketler için robot kullanımının önündeki en büyük engel,
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özellikle sabit sermaye yatırımı oldukça büyük ve uluslararası tekellerin belirleyici olduğu otomotiv, elektronik, metal ve kimya
gibi sektörlerde robot kullanımı yoğundur.
Tekstil ve ayakkabı gibi sektörlerde küçük
ve orta ölçekli, sigortasız, sendikasız ve oldukça düşük ücretle Bangladeş, Vietnam,
Türkiye gibi ülkelerde üretim yapıldığı
düşünüldüğünde, bu işletmelerin robot ile
üretim yapmayı tercih etmemesi olağandır.
Çünkü sipariş üzerine çalışan binlerce küçük ve orta ölçekli işletmenin robot maliyetini karşılaması mümkün değildir. Tam
da bu nedenle tekstil, deri, ahşap malzeme
üretimi, inşaat gibi alanlarda robot kullanımı oldukça düşüktür.

4.2. Gerçek İşlere Değil Soyut Meslek
Tanımlarına Odaklanılması
Frey ve Osborne’un çıkardığı abartılı sonuçlarda sadece yapısal faktörleri göz ardı etmeleri değil, kullandıkları baştan sona hatalı yöntem de etkilidir. Analizlerinde işçilerin
yaptıkları gerçek işleri değil genel mesleki
kategorileri ele almışlardır. Öncelikle otomasyon bir bütün olarak mesleklerden ziyade belirli görevleri otomatikleştirmeyi hedefler. Meslekler genellikle hepsi kolayca otomatikleştirilemeyen bir dizi görevi kapsadığı
için, meslekleri otomatikleştirme potansiyeli, Frey ve Osborne’un izlediği yaklaşımın
önerdiğinden çok daha düşüktür. Örneğin
öğretmenlik mesleği sadece belirli bilgilerin
öğrencilere aktarılmasına indirgenemez. Çok
sayıda başka görevi de kapsar: Öğrencilere
sorular sorulması, sorulara verilen cevabın
analiz edilmesi, bunun üzerinden yeni bir
konu ya da sorunun ortaya atılması, öğrencinin dikkati dağıldıysa toparlamak için yaratıcı girişimlerde bulunmak, eğer anlamadığı
hissedildiyse başka bir biçimde anlatmak,
ebeveyniyle görüşmek gibi görevler öğretmenin yaptığı işlerin sadece bir kısmıdır. Dolayısıyla bu onlarca farklı iş ve işlevin her biri
robotların yüksek maliyetidir. Bkz. Teulieres, M., J.
Tilley, L. Bolz, P. M. Ludwig-Dehm, S. Wägner (2019)
“Industrial Robotics Insights into the Sector’s Future
Growth Dynamics”, McKinsey & Company, sf. 24.
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farklı bir görevi tanımlar. Dolayısıyla öğretmenlik mesleğinin otomatize edilmesinden
çok tek tek görevlerin otomatize edilmesi söz
konusu olabilir. İkincisi, mesleklerin, farklı
işyerlerinde gerçekleştirilen görevlerin heterojenliği oldukça büyüktür. İşyeri bazındaki
çalışma biçimlerini göz ardı eden genel bir
mesleki-teknik değerlendirme kaçınılmaz
olarak abartılı sonuçlara yol açacaktır.25
Bu yöntemsel hataları tespit eden anakım
başka çalışmalarda Frey ve Osborne’un vardığı abartılı sonuçlar eleştiri konusu yapılmıştır. Arntz ve arkadaşları yaptıkları araştırmada Frey ve Osborne’un kullandığından
farklı bir metodoloji kullanmışlardır. Çalışmalarında 21 OECD ülkesindeki işlerin otomasyon olasılıklarını tahmin ederken mesleklerdeki görevlerin heterojenliğini hesaba
katmışlardır. Bu kapsamda 21 OECD ülkesinde ortalama olarak işlerin sadece yüzde
9’unun otomatikleştirilebileceğini tahmin etmişlerdir. Elde edilen sonuçlar, yüksek risk
altındaki çalışanların daha düşük bir paya
sahip olduğunu, aynı zamanda OECD ülkeleri arasındaki farklılığı ortaya koymuştur.
Örneğin; Kore’de otomatikleştirilebilir işlerin
payı yüzde 6 iken, Almanya ve Avusturya’da
bu oran yüzde 12 olarak bulunmuştur. Ülkeler arasındaki farklılıklar işyeri organizasyonu, otomasyon teknolojilerine yapılan önceki yatırımlar ve ülkeler arasında çalışanların
eğitimindeki farklılıkları yansıtabilir. Nedelkoska ve Quintini’nin çalışmalarında ise 32
OECD ülkesinde mesleklerin yüzde 14’ünün
mevcut teknolojik imkânlara dayanarak otomatik hale getirilebileceği hesaplanmıştır.26

4.3. Teknik Uzmanların Abartılı
Öznel Yorumları
Teknik uzmanların teknolojik olasılıkları öznel
değerlendirme ve fetişist bir yaklaşımla abartması oldukça sık rastlanan bir durumdur. Örneğin yapay zeka çalışmalarına çok önemli
katkılarda bulunan Marvin Minsky, 1970 yı25 Arntz vd., The Risk of Automation for Jobs in OECD
Countries, sf. 7-8.
26 Kurt ve Bozoklu, Robot Ekonomisinin Yükselişi, sf. 34.

Otomasyon engelsiz ve
sürtünmesiz bir süreç olarak
algılanmaktadır. Ancak bu
durum birçok sektörde robot
kullanımı yerine ucuz işgücüne
dayalı üretim gerçeği gibi en açık
olguları bile açıklama yeteneğine
sahip değildir. Uluslararası
tekeller için robotların maliyetleri
ile karşılaştırıldığında ucuz
işgücü kullanımı kat be kat
daha karlıdır ve tercih sebebidir.
Ayrıca işin otomatize edilmesinin
önünde sadece ekonomik değil
siyasal, kültürel, eğitimsel vb.
çok sayıda engel bulunmaktadır.
lında yaptığı öngörüde makinelerin 3 ya da 8
yıl içerisinde ortalama bir insanın genel zekasına sahip olacağını ileri sürmüştür.27 Ancak
Minsky’nin konuştuğu tarihin üzerinden yarım
yüzyıl geçmesine rağmen insan zekasının hiç
zorlanmadan yaptığı günlük iletişim kurma
becerisine en gelişmiş yapay zeka uygulamaları bile erişebilmiş durumda değildir. Teknik
uzmanların bu tür abartılı beklentilerine ilişkin
çok sayıda örnek vermek mümkündür.
Frey ve Osborne’un çalışmasında uzmanlara,
“Bu işin görevlerinin, büyük verinin kullanılabilirliğine bağlı olarak, son teknolojiye sahip
bilgisayar kontrollü ekipman tarafından yapılması yeterli bir biçimde tanımlanabilir mi”
sorusu sorulmuştur.28 Bu sorular karşısında
uzmanların yeni teknolojilerin potansiyelini
oldukça abarttıkları rahatça söylenebilir.29
27 Simon, J. (2017) “Fascinating Tales of a Strange Tomorrow”, https://towardsdatascience.com/fascinating-tales-of-a-strange-tomorrow-72048639e754 (Erişim Tarihi:
22.03.2020)
28 Frey ve Osborne, The Future of Employment (2013), sf. 30.
29 Arntz vd., The Risk of Automation for Jobs in OECD
Countries, sf. 21.
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Tablo-1: Frey ve Osborne’un Araştırmasında
Otomasyon Riski Yüksek Olan Meslekler
Telepazarlamacı

% 99

Dikişçi

% 99

Matematik teknisyeni

% 99

Sigortacılar

% 99

Saat tamircileri

% 99

Kargocular

% 99

Veri giriş görevlileri

% 99

Komisyoncular

% 98

Sipariş alan görevliler

% 98

Kredi görevlileri

% 98

Sigorta eksperleri

% 98

Hakemler ve diğer spor görevlileri

% 98

Kredi analistleri

% 98

Modeller

% 98

Emlakçılar

% 97

Kamera tamircileri

% 97

Kasiyerler

% 97

Ayakkabı işçisi

% 97

Aşçı

% 96

Sekreter ve yönetici asistanı

% 96

Ofis çalışanı

% 96

Otel çalışanları

% 94

Garson

% 94

Kamyon şoförleri

% 93

İmalat işçisi

% 92

Tezgahtar

% 92

Araba tamircisi

% 91

İnsan kaynakları asistanı

% 90

Taksi şoförü

% 89

Tekstil işçisi

% 89

Fırıncı

% 89

İnşaat işçisi

% 89

Orman işçisi

% 87

Kaynak: Frey ve Osborne, The Future of Employment (2017), sf. 269-278.
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Frey ve Osborne’un araştırmasında, uzmanların verdikleri yanıtlara göre bazı mesleklerin otomatize edilme olasılıkları Tablo-1’den
izlenebilir. Buna göre sigortacı, kargo işçisi,
sigorta eksperi, model, emlakçı, aşçı, ofis çalışanı, otel çalışanı, garson ve kamyon şoförlerinin işlerinin otomatize edilme olasılığı
yüzde 90’ın üzerindedir ve büyük kısmı on yıl
içinde işsiz kalacaktır. Frey ve Osborne araştırmalarını 2013 yılında yapmışlardı. Ancak
aradan geçen 7 yılda kargo ya da ofis işlerinin
ya da oteldeki işlerin robotlar ya da yapay
zeka tarafından ortadan kaldırılmasına ilişkin
herhangi bir emare, en azından şimdilik, söz
konusu değildir.
Değerlendirmeler teknik kapasite ve yetenekler temelinde teknik uzmanların analizlerine dayandığı için toplumsal ilişkilerin yapısallaşmış gerçeklikleri, ekonomik ve diğer
sınırlamalar göz ardı edilmekte, dolayısıyla
gerçek yaşamdan oldukça uzak sonuçlara
varılmaktadır.

4.4. Teknik Potansiyel ile Gerçekliğin Karışması
Görev bazlı analiz meslek bazlı analizden
daha makul olmakla birlikte yine de sonuçları yorumlamakta dikkatli olmak için önemli nedenler vardır. Çünkü bu analizlerde de
yine toplumsal ilişkiler bağlamı büyük ölçüde
eksik ya da hatalıdır. Birincisi, yaklaşım hala
bu tür teknolojilerin gerçek kullanımından ziyade teknolojik yetenekleri yansıtmaktadır ve
bu da işin otomatikleştirilmesinin fazla tahmin edilmesine yol açmaktadır. İkincisi, yeni
teknolojiler daha fazla kullanılsa bile, bunun
istihdam beklentileri üzerindeki etkisi, işyerlerinin yeni bir işbölümüne uyum sağlayıp
sağlamadığına bağlıdır. İşçiler, yeni teknolojilerle tamamlanan görevleri giderek daha fazla
yerine getirerek uyum sağlayabilirler. Üçüncüsü, yaklaşım sadece mevcut işleri dikkate
almaktadır. Bu teknolojilerin kullanılması
yeni işler yaratacaktır. Bu nedenle, işyerlerinin ilk bakışta şüphelenenden daha az “risk
altında” olması kesindir.30
30 Arntz vd., The Risk of Automation for Jobs in OECD
Countries, sf. 21.
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Otoasyon potansiyeli ile gerçek istihdam
kayıpları birbirinden farklı şeylerdir. Özellikle, belirli görevlerin yerine getirilmesi
için insanlardan ziyade makinelerin kullanılmasına ilişkin teknik olasılık, insanların
makinelerle ikame edilmesinin gerçek hayatta gerçekleştiği anlamına gelmez. Birçok
durumda, böyle bir değiştirmeyi önleyebilecek veya en azından hızını önemli ölçüde
yavaşlatabilecek ekonomik, sosyolojik, yasal
ve etik engeller vardır. Bununla birlikte, bu
tür engellerin yokluğunda bile, işçiler görevleri güncelleyerek makineler ve insanlar
arasındaki yeni bir işbölümüne uyum sağlayabilirler. Mesela, geçmiş bilgisayarlaşma
ile yapılan düzenlemelerin çoğu, meslekler
arasındaki istihdam paylarını değiştirmek
yerine meslekler içindeki görev yapılarını
değiştirerek gerçekleşmiştir.31
Almanya’da yapılan bir çalışma imalat sanayinde robot kullanımının genel olarak imalat sanayindeki işleri ortadan kaldırmadığını göstermektedir: “ABD’den farklı olarak,
robotların şimdiye kadar büyük iş katilleri
olduğuna dair hiçbir kanıt bulamıyoruz.”
Araştırmaya göre robotlar görevdeki imalat işçileri için yerinden edilme riskini yükseltmiyor. Aksine, daha fazla robota maruz
kalan çalışanın, robottan önceki görevleri
yerine getirmesi gerekmese de orijinal işyerlerinde çalışmaya devam etme olasılıkları daha yüksek. Yazarlara göre bu bulgular
Alman işgücü piyasasında endüstriyel ilişkilerin önemli bir özelliğini yansıtıyor: imalat
sektörü hala yüksek oranda sendikalıdır ve
özellikle mavi yakalı işçilerin ücretleri genellikle toplu biçimde çalışma konseylerinin
güçlü katılımıyla belirlenir. Bu güçlü sendikalılık robotların girişi sonucu mevcut işçilerin işten atılmasını engellemekte, onların iş
tanımlarında değişikliklere yol açmaktadır.32
31

Arntz vd., The Risk of Automation for Jobs in OECD
Countries, sf. 7-8.
32 Petzinger, J. (2017) “Germany has way more industrial robots than the US, but they haven’t caused job
losses”, https://qz.com/1096642/germany-has-more-industrial-robots-than-us-impact-on-jobs-wages-inequality/ (Erişim Tarihi: 9 Mart 2020).

4.5. Formüllerin Tek Yanlılığı
Anaakım çalışmalardaki yaygın yöntem sermaye ile emek gücünün yer değiştirdiği bir
üretim fonksiyonu kullanmaktır. Sermaye ile
emek gücü arasındaki ikameye ilişkin bir esneklik katsayısı belirlenir. Bu matematiksel
yaklaşıma göre, örneğin, sermaye bir birim
arttığında emek bir birim ya da iki birim azalabilir. Bu emek ile sermaye arasındaki esneklikle ilgilidir. İki değişkenli üretim fonksiyonuna robot ve robot ile emek arasındaki
ikame esnekliği dahil edildiğinde robotların
istihdam üzerindeki etkisini ölçen fonksiyon/formül bulunmuş olur:33

Böyle bir üretim fonksiyonuna göre insan
emeği ile robotlar arasındaki ikame arttıkça
insan emeğinin önemi azalacaktır.34 Bu matematiksel model ve fonksiyonlarda, bir takım ikame esnekliği katsayıları bağlamında
robot sayısının artışı oranında emek gücü
miktarının düşeceği sonucuna varılmaktadır. Fonksiyonda her şey yerli yerinde olduğu ve tüm toplumsal olgular, çelişkiler,
çatışmalar, yapısal faktörler, yeterli nitelikli
işgücü, kültür, işin niteliği ve mekan soyutlandığı için adeta havasız bir deney ortamı
varsayılmaktadır. Böylece robot sayısının
artması işçi sayısının azalması için yeterli
33 Formül, emek ile sermaye ve emek ile robot arasındaki belirli ikame oranları ve çeşitli sabitler
göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Formül,
matematiksel olarak değerlendirilmek üzere değil,
sadece gerçek hayattan kopukluğa işaret edilmek
üzere yazılmıştır. Formüldeki simgelerin açıklaması
ise şöyle: İnsan emeği L, robot R, ikisinin arasındaki
ikame elastikiyeti s ile gösterilmiştir. Elde edilen
birleşik girdi sabit sermaye K, üretim fonksiyonu ve
birleşik girdi arasında h ikame elastikiyeti ile birleştirilebilmektedir. s ve h parametrelerinin aralıkları 0
ile artı sonsuz arasındadır. q ve b parametreleri ise
0 ile 1 arasında değişen dağıtım parametreleridir.
İki seviyeli ölçek parametreleri l ve e’dur. Parametrelerin belirtilen sınırlar dışında olması durumunda
istatistiksel olarak anlamlı dahi olsa iktisadi açıdan
anlamlı olmayacaktır. Bkz. Kurt ve Bozoklu, Robot
Ekonomisinin Yükselişi, sf. 32.
34 Kurt ve Bozoklu, Robot Ekonomisinin Yükselişi, sf. 32.
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bir unsur olmaktadır. Böyle bir varsayım ve
fonksiyonla 19. yüzyılda makineler üretim
sürecine dahil oldukça ya da daha yakın
zamanda bilgisayarlar kullanıldıkça işçi
sayısının azalacağı sonucuna varmamız
gerekirdi ki, tarihsel süreç bunun tam tersi ile sonuçlanmıştır. Tek tek ülkelerde ve
dünyada hem işçi sayısı hem de işçi oranı
hızlı bir biçimde artmıştır.35 Dolayısıyla tüm
toplumsal sınırlama ve çelişkileri göz ardı
eden bir fonksiyonla robotların istihdam
üzerindeki etkisini açıklamaya çalışmak
günümüz iktisadının vazgeçemediği ideolojik saplantılardan birisidir. Bu yaklaşımda
önemli olan gerçeğin ne olduğu değil, fonksiyonlardır.

5. SONUÇ
Dijital teknolojilerdeki gelişmelerle birlikte,
günümüz kapitalizminde, işlerin tamamının ya da büyük kısmının robotlar ve yapay zeka uygulamaları tarafından ortadan
kaldırılacağı fikri sadece bilim kurgu edebiyatının eseri değil. Çok sayıda araştırma
ve bu araştırmalara dayanan haberlerde
robotların ve yapay zekanın insanların işlerini ellerinden alacağı, 10 yıl gibi bir zaman
içerisinden işlerin ortalama olarak yarısının
ortadan kalkacağı ileri sürülmektedir.
Bu araştırmalardan en ünlüsü ve önemlisi Frey ve Osborne’un çalışmasıdır. Buna
göre ABD’deki işlerin yüzde 47’si yüksek
risk altında ve on yıl içinde yok olacak.
Benzer yöntem kullanan araştırmalara
göre diğer ülkelerde de benzer bir tablo
söz konusudur.
Bu araştırmaların temel zaafı üretim süreci
ve çalışma yaşamındaki toplumsal ilişkiler
bütünlüğünü gözetmeyen, her şeyi teknoloji ile başlatıp bitiren, teknolojinin içinde
şekillendiği ve etkilediği bağlamı göz ardı
eden bir yöntem ve yaklaşım kullanmasıdır. Bu yöntemde gerçekten yapılan işler
35 Ness, I. (2018) Güneyin İsyanı: Küresel İşçi Sınıfının
Gelişi, çev. A. E. Pilgir, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, sf. 24.
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değil soyut mesleki kategoriler yine soyut
bir teknolojik kapasite ile karşılaştırılmakta
ve uzmanların öznel değerlendirmeleri ile
bunların otomatize edilme olasılıkları hesaplanmaktadır. Örneğin meslekleri değil
de gerçek işleri dikkate alan başka bir araştırmada yüksek risk altındaki işlerin oranı
sadece yüzde 9’dur.36
Yine otomatize olma sürecinde sektörlerin
özgünlükleri, otomasyonun temel belirleyenlerinden birisi olan işgücü maliyetleri,
şirketlerin bu kapsamdaki “rasyonel” tercih durumları, sermaye birikiminin ihtiyaçları, üretim zinciri vb. kapitalist üretim
ilişkilerinin temel unsurları dikkate alınmamaktadır. İçinde bulunduğumuz toplumsal
ilişkilerin çelişki ve çatışmaları, rekabet ve
kar mücadelesi dikkate alınmadığında otomasyon engelsiz ve sürtünmesiz bir süreç
olarak algılanmaktadır. Ancak bu yaklaşım
birçok sektörde robot kullanımı yerine ucuz
işgücüne dayalı üretim gerçeği gibi en açık
olguları bile açıklama yeteneğine sahip değildir. Bu alanlardaki uluslararası tekeller
için robotların maliyetleri ile karşılaştırıldığında ucuz işgücü kullanımı kat be kat
daha kârlıdır ve tercih sebebidir. Ayrıca çok
sayıda işin otomatize edilmesinin önünde
sadece ekonomik değil siyasal, kültürel,
eğitimsel, hukuki, etik vb. çok sayıda engel
bulunmaktadır.
Robotlar ve yapay zeka başta olmak üzere dijital teknolojiler bazı işleri, ifade edilenden çok daha yavaş olsa da, gerçekten
ortadan kaldırmaktadır. Ancak bu teknolojilerle bağlantılı ve bağlantısız olarak çok
sayıda yeni iş de ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla teknolojik işsizlik, teknolojik gelişmeler bağlamında gerçek olsa da toplumun
çoğunluğunun işsiz kaldığı bir kapitalizm
hem kapitalizmin sermaye birikimi ve değer yasası hem de gelişen teknolojilerle ortaya çıkan yeni işlerle ilgili tarihsel olgular
bağlamında mümkün değildir.37 Az çok bi36 Arntz vd., The Risk of Automation for Jobs in OECD
Countries, sf. 8.
37 Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) bir raporunda
2022 yılına kadar teknolojik gelişmelerle 75 milyon

anaakımda robot-istihdam ilişkisi: eleştirel analiz
limsel bir araştırma teknolojinin bağrında
şekillendiği bu kapitalist bağlamı dikkate
almak zorundadır.
Sonuç olarak, robotların sayısı özellikle bazı
sektörlerde hızla artıyor olsa da kapitalist
üretim ilişkileri, her sektörde, özellikle ucuz
ya da rutin olmayan işçiliğe dayalı sektörlerde robotların yayılmasını sınırlamaktadır. Elbette bu durum sabit değil değişime
açıktır, bu sektörlerde de robot kullanımı
tabloyu değiştirebilir. Ancak emperyalist
hiyerarşi ve sömürü ilişkileri bağlamında
günümüzdeki durum budur. Yine robotlar
bazı işlerin ortadan kalkmasına neden olsa
da yeni işler ortaya çıkmaktadır. Kapitalizm
robotların kullanımını arttırma eğiliminde
olduğu kadar ve ondan daha fazla emek
gücünü metalaştırmak ve ürettiği artı-değere el koyma eğilimine sahiptir. Dolayısıyla
mevcut raporlarda göz ardı edilen bütün bu
olgular dikkate alındığında on sene içerisinde işlerin yarısı yok olmayacak, toplumun
yarısı işsiz kalmayacaktır. Önümüzde duran
işçisiz ve yeni kapitalizmin sorunları değil
tersine daha çok emek gücünü metalaştıran,
kamusal alanları ve emeği sermaye birikimine açan, daha yoğun bir sömürüyü dayatan,
eşitsizlik ve tahakkümün arttığı -elbette işsizliğin de eşlik ettiği- bir kapitalizm ve onun
yol açtığı/açacağı sorunlardır.
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“...nispi artı değerin üretimi yani üretici güçlerin artışı ve
gelişmesine dayanan artı-değer artışı, yeni tüketimlerin
üretilmesini gerektirecektir; dolaşım içinde ürünler çerçevesinin genişlemesi gibi, tüketim çerçevesi de genişleyecektir. Önce, varolan tüketimin nicelikçe genişlemesi,
ikincisi, varolan ihtiyaçları daha geniş bir alana yaymak
yoluyla yeni ihtiyaç yaratılması; üçüncüsü yeni ihtiyaçların üretilmesi, yeni kullanım değerlerinin keşfedilmesi ve
yaratılması. Başka bir anlatımla, kazanılan artı-emek salt
niceliksel bir artış olarak kalmaz, emeğin (dolayısıyla artı-emeğin) niceliksel çeşitlenme alanını da sürekli olarak
genişletir, emekleri ayrıştırır, çeşitlerini çoğaltır.”
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