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Göğün altındaki her şey 
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materyalizm ışığında 
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“2018’de 70 milyar 
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yapılmışken 
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ortalama vadesi düşüyor hem 
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gereken işçi hareketine 
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ilkesizliklerin ortadan 
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1) Yerel 
seçimlerde kazananı ulusal oy 
oranından belirlemek mümkün de-
ğildir. Hele de kimi yerlerde seçime 
birlikte girmiş, kimi başka yerlerde ise 
birbirleriyle yarışmış siyasi partiler söz 
konusuysa. Dolayısıyla genel kazanan, 
ancak elde edilen önemli belediyelerin 
sayısıyla ölçülebilir. Bu ulusal hesap 
yapamama durumu Mahalli İdareler 
Seçimleri’ne özel bir durumdur. Örne-
ğin, referandumdan sonra solda “Bü-
yükşehirleri biz kazandık dolayısıyla 

esas kazanan biziz” gibi kimi saçma sa-
pan iddialar vardı. Referandumda esas 
kazanmak gereken ulusal oydu, oysa 
Mahalli İdareler Seçimleri’nde kazanıl-
ması gereken büyükşehirlerdir. Bunları 
Millet ittifakı kazanmıştır. O zaman bu 
seçimlerde yarışan iki büyük ittifaktan 
Millet İttifakı kazanmış, Cumhur İttifa-
kı kaybetmiştir.

2) Komite dergisi, referandumdan 
hemen sonra yaptığı değerlendirme-
de Millet İttifakı’nı “Düzen Partisinin 
Diğer Kanadı” diye tanımlamış ve 

“Sermaye sınıfı artık seçeneksiz 
değil ve bu yeni siyasi aktörün 
Türkiye’nin ticari tarıma en önce 
geçmiş ve sanayiyle çok uzun 
süredir tanışmış bölgelerindeki 
oy gücü, Cumhur İttifakı’yla başa 
baş yarışabileceğini hatta kimi 

önemli yerlerde onu geçebilece-
ğini gösteriyor” demişti. Bu itti-

fakın sermaye sınıfının siyasal 
hakimiyeti ve düzen için rıza 
üretimi noktasındaki strate-

jik değerini vurgulamak için “Sermaye 
sınıfı, dış politika çıkmazdayken ve 
ekonomik krizin yaklaşmakta olduğu 
ortadayken politikada seçeneksizliğe 
tahammül edemezdi. İşte, Millet İttifakı 
bu ortamda gündeme gelmiştir” diye 
belirtmiştik.

3) Millet İttifakı, oluşum halinde bir 
siyasal güç olarak kentli seküler milli-
yetçilikle, batılı değerleri benimsemiş 
kentli kesimlere dayanmasına rağmen 
AKP hoşnutsuzluğunun güdülediği 
pek çok çevreyi de peşine konjonktürel 
olarak takabilmiştir. Bu bağlamda Kürt 
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Özgürlük Hareketi’nin stratejik bir 
tercih olarak kayyımla elinden alınan 
iller dışında büyük oranda görünmez 
olmayı tercih etmesi Millet İttifakı’nın 
başarısına çok kritik bir katkı yapmıştır. 
Sonuçta İyi Partililer de aptal değil, bu 
durumun farkındadırlar ama zaten kla-
sik Türk milliyetçiliği Kürt görünmez 
olduğu sürece şoven eğilimlerini bastı-
rabilir, kucaklayıcı numarası yapabilir. 
“Görünmez Kürt”, Millet İttifakı’nın bu 
yüzde 50 artı birci siyasal sistemde bir 
adım önde olmasını sağlamıştır. Fakat 
görünmez Kürt’ü karşı ittifaka örgütle-
yen, Erdoğan’ın 7 Haziran sonrası prati-
ği ve söylemidir, Demirtaş’ın çağrısı da 
önemlidir.

4) AKP liderinin toplumu bloklaştıran 
söylem ve siyasal tercihi son tahlilde bir 
araya gelmez sanılan tüm muhalefeti 
bir araya getirmeyi becermiştir. Bu du-
rum ekonomik krizden dolayı AKP’yi 
seçimde desteklemek için herhangi 
bir motivasyonu olmayan en yoksul 
AKP seçmeninin sandığa gitme nedeni 
bulamamasıyla birleşince, sadece Türki-
ye’nin her iki tarafa gidebilecek coğ-
rafyası olan Akdeniz kıyılarında değil, 
İstanbul ve Ankara’da da Millet İttifakı 
kazanmıştır. Millet İttifakı batı kıyısın-
daki gücünü rahatça korumuş (Trak-
ya’da herhalde HDP işbirliği yüzünden 
kısmi gerilemeler olsa da), bir başka 
her iki tarafa gidebilecek coğrafya olan 
kuzey doğuda kimi kazanımlar elde 
etmiştir. O bölgede HDP de başarılıdır. 
Cumhur İttifakı bölgesi olan Orta Ana-
dolu ve Karadeniz’de MHP küçük yerle-
şim birimlerinde hem Reisçi 
olma hem de AKP olmama-
nın faydasını görmüştür. AKP’nin yeni 
rejim al- tında bir 
siya-

sal örgüt olarak günah keçisi oldu-
ğunun göstergesi bu sonuçlardır. 
Bu parti seçmen için, liderine hala 
güvense de iyi gitmeyen her şeyin 
simgesidir.

5) AKP seçimin gerçek kaybedeni-
dir. Yenilmez görüntüsünü çizdir-
miş, etkin bir organizasyon olduğu-
na, halkın nabzını çok iyi tuttuğuna, 
liderinin emrinde disiplinli bir 
teşkilat olduğuna dair tüm efsane-
ler yıkılmıştır. Bu durum özellikle 
İstanbul yenilgisinde, bu yenilgiyi 
önce hazmedememe sonra da yö-
netememe sürecinde hiçbir şekilde 
üstü örtülemeyecek biçimde ortaya 
çıkmıştır. Laçka, davasız ve yiyici bir 
organizasyon olduğu, iriliğinin kuv-
vetten değil şişkinlikten geldiği iyice 
açığa çıkmıştır. Her krize girdiğinde 
seçim başarısıyla kendini toplayan 
Reisçilik, AKP’nin bu durumundan 
dolayı ağır bir darbe almıştır. Yenilgi 
zehirdir, meşruiyetini tümüyle san-
dığa bağlayan bu rejim için yenilgi 
ölümcül bir zehir olabilir. Rakibinin 
başarısından ziyade kendi başarı-
sızlığından dolayı hem karşı ittifaka 
hem de ittifak içi ortağına yenilen 
AKP’nin bundan sonraki varlığı ve 
bütünlüğü tartışmalıdır. Reis fişi 
çekerse bu topluluk hiç var olmamış 
gibi yok olacaktır.

6) AKP’nin yenilgisini esas orta-
ya çıkaran ve zafiyet görüntüsünü 
Erdoğan’a kadar bulaştıran, İstan-
bul’un yeniden sayım sürecidir. AKP, 
İstanbul’u vermemek için bütünlüklü 
bir stratejiyi geliştirememiştir. Lideri-

nin seçim gecesi yenilgiyi kabulle-
nen tarzının İstanbul’dan geçinen 
kesimlerce tersine çevrilmesi, bu 

duruma hakim olunamaması ve söz 
konusu kesimlerin de yirmi beş yıldır 
yönettikleri şehirde binde on beş farkı 

kapatacak bir katakulliyi becereme-
mesi kendileri açısından hazindir. 
Oysaki sadece S-400 alımları için 
değil seçimi tekrarlatma izni için 
de başvurdukları küresel sermaye 
odakları ve Beyaz Saray, ben-
zer Florida seçimini 2000’de Al 
Gore’a değil oğul Bush’a vermeyi 

becermişti. Demokrasi olduğu 
iddia edilen yerde becerilen üçkâğıt 

faşizm denen yerde yüze göze bulaş-
tırılmıştır.

7) Bu rejime dair korku anlatıları yara-
tarak, faşizm tahlilleri yaparak toplum-
sal hareketi lüzumsuz cenderelere sokan 
kesimlerde bir özeleştiri eğilimi gözük-
memektedir. Tersine bu kesimler her 
zamanki gibi haklı olduklarını ilan edip 
Millet İttifakı’nın zaferinden “muhalefet 
kazandı” gibi müphem söylemlerle ken-
dilerine pay çıkarmaya çalışmaktadırlar. 
Ortada YSK’den sosyalistlere uzanan bir 
demokrasi ittifakı yoktur. Sermayenin 
siyasal tercihi AKP ve Reis’le sınırlı de-
ğildir, kimse kendini kandırmasın. Or-
tada ittifak değil, solun güçsüzlüğünden 
dolayı kendi tercihi bile olduğu şüpheli 
olan bir iltihak vardır. İltihak edilen 
kesimlerdeki kişisel dostluklarınız, tanı-
şıklıklarınız ittifakın siyasal stratejisini 
etkilemenizi sağlayamaz. 24 Haziran 
yenilgisini Millet İttifakı’nın görün-

AKP seçimin gerçek
kaybedenidir. Yenilmez 
görüntüsünü çizdirmiş, etkin 
bir organizasyon olduğuna, 
halkın nabzını çok iyi tuttuğuna, 
liderinin emrinde disiplinli bir 
teşkilat olduğuna dair tüm 
efsaneler yıkılmıştır.
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mez halinin ortadan kalkması şeklinde 
yorumlayanlar bugün de yirmi, otuz 
kişilik (ya da iki yüz, üç yüz kişilik) 
arkadaş gruplarını, devleti kuran parti 
CHP’nin genel merkezinden daha etkin 
ya da ona eşdeğer siyasal güç odakları 
saydıkları sanrılarında yaşamaya devam 
etmek istemektedirler. Hala yetmişler-
de, seksenlerde kısmen de doksanların 
başında var olan reformistlerden dev-
rimcilere bir siyasal çizgi varmış gibi 
yapmaktadırlar. CHP ve Millet İttifakı 
hakikatini kavramamakta ısrar etmek-
tedirler. Bu seçimlerde tüm çıplaklığıyla 
ortaya çıkan gerçek, artık gücünü ve 
fikriyatını işçi sınıfından değil sistem 
içi seçeneklerin sunduğu olanaklardan 
alanların Türkiye’de doğacak bir dev-
rimci dalganın özneleri olmaktan çok 
uzak olduklarıdır.

8) Komite dergisi; büyükşehirlerin, 
özellikle de İstanbul’un ve kayyım 
atanan belediyelerin AKP’den alınması-
nın faşizan unsurları olan bu tek adam 
yönetiminin yaldızlarını dökeceğini, bu 
durumun da on yedi yıllık bu iktidarı 
zora sokacak kimi gelişmeleri tetikle-
yebileceğini seçim değerlendirmesinde 
ifade etmişti. Biz, içinde olduğunu 
vehmettiğimiz bir demokrasi ittifakıyla 
Reisçiliğe karşı mücadele ettiğimi-
zi düşünmedik. Cumhur İttifakı’nın 
kaybetmesi durumunda ortaya çıkacak 
olasılığın işçi hareketi içinde iktidar 
yanlısı blokajların zayıflaması başta 
olmak üzere bir dizi siyasal olasılığı ve 
olanağı yaratacağına işaret ettik. Davası 
biten AKP’nin ve Reisi’nin gücü sandık-
tan geliyor ve bu, onun emekçi kesimler 
arasındaki etkisini her şeye rağmen 
sürdürebilmesini sağlıyordu. Yenilgi bu 

durumu değiştirecektir. Fakat orta-
ya çıkan olanağı kullanabilmek için 
hakikatle barışık olmak gerekir. Teori 
ve pratikleriyle bu seçimde Cumhur 
İttifakı’nı yenen muhayyel bir halk mu-
halefetine kısmen bile olsa yön verdi-
ğini düşünüp Millet İttifakı gerçeğine 
gözünü kapatanlar hakikatle barışık 
değildir.

9) Millet İttifakı gerçeğini, seçilen 
belediye başkanlarının sadece solcu 
kimlik klişelerine uymayan (Cuma ka-
çırmamak, Abdülhamit Han demek ve 
benzeri) tavır ve söylemlerinde gören-
ler ise (Aydınlıkçıların Reisçiliği tercih 
etmesiyle iyice genişleyen) kimlik 
solculuğu ötesinde bir siyasal tahay-
yül öne süremez. Bunlarla proletarya 
devrimcilerinin tartışması bile zaman 
kaybı olur. Bizler, giderek kesifleşeceği 
belli olan işsizlik ve pahalılık ortamın-
da ezilenleri muktedir kılacak söylem 
ve pratiklerin örgütleyicisi olacağız. 
Düzen partisinin iki kanadının siyasal 
gücünün dengelenmesi, birinin merke-
zi iktidara diğerinin yerel yönetimlere 
sahip olması bunlar uzlaşmadığı sürece 
değerlendirilmesi gereken bir siyasi 
fırsattır. Bu noktada yapılması gereken 
HDP ya da CHP ile pazarlıkta el art-
tırmak için solda birlik değil, sandığa 
giden gitmeyen tüm emekçilere hitap 
edebilen bir mücadele odağının inşası 
için buna niyeti olanlarla ortaklaşmak-
tır.

10) Bu görev ,seçim sonuçları değer-
lendirmemizin doğal bir sonucudur. 
Bilecik gibi ağır bir göç dalgası alma-
dan işçileşen bölgelerle daha geleneksel 
işçi havzalarının seçim sonuçlarına 
bakıldığında görülen, emekçilerin AKP 
ideolojik hegemonyasının dışına çıka-
bildiğidir. Bu eğilimin bir başka serma-
ye seçeneği tarafından temellük edilme-
den büyümesini sağlayacak pratik siyasi 
müdahaleler elzemdir. Bu müdahaleler 
solda birlik gibi söylemlerle de, solcu 
kimlikçiliğiyle de sağlanamaz. İhtiyaç, 
tarihsel materyalizm ışığında proletar-
ya devrimciliği mücadelesini yükselt-
mektir.

* Bu yazı İstanbul seçimlerinin iptalin-
den önce komiteler.org sitesinde yayın-
lanmıştır.
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Ser-
maye 
düzeni için 

varlığı anlamsızlaşan, buna 
rağmen devletin çelik çekirdeği 
olan kurumlarda MHP’nin de 
desteğiyle hala önemli pozisyonları 
tutan Reis, bunlardan vazgeçmeyece-
ğini İstanbul seçimlerini acemice bir 
sürecin sonunda iptal ederek gösterdi. 
Buna benzer hamleleri başka zaman-
larda da yapmış ve alternatifsizliğine 
güvenmişti. İmamoğlu’nun yükseli-
şiyle birlikte bu hataların sonuç 
üretmemesinin sonuna 
gelinmiştir. Egemenler 
arasında böylece 
büyük bir siyasal 
çatlak oluşmak-
tadır. Komite 
Dergisi Ocak 
2019 sayısın-
da “Türkiye 
Cumhuri-
yeti’nin bir 
dönemi 
açık bir 
bi-

çim-
de kapan-
mıştır, üstelik bu küresel olarak son 
derece istikrarsız ve değişken bir 
ortamda gerçekleşmektedir. Kendi ‘eski 
rejimini’ devirdiği 1908’den beri birkaç 
kez olduğu gibi sermaye devleti bu defa 

varlık yokluk sorunu içinde rejim 
değiştirmektedir” demekteydi. 

Kuşkusuz sermaye rejimi bir 
soyutlamadır, emir veren bir 
aktör gibi düşünülemez do-
layısıyla bu rejim değişikliği 
bir sürece yayılacaktır. Şu 
an tam da bu sürecin için-
den geçmekteyiz. Yaşanan 
siyasal çalkantılar bunun-
la ilgilidir.

Yeni rejimin “ebesi” olaca-
ğı düşünülen Cum-

hurbaşkanı’nın 
önle-

nemez yükselişi ve onun etrafında 
bir tek adam rejimi oluşturulmasının 
kökeninde, sermayenin sömürü düze-
ninin arkasına saklandığı bir meşrui-
yet perdesine ihtiyaç duyması gerçeği 
vardır. Bunu aynı yazıda şöyle ifade 
etmiştik: “Erdoğan (içinden çıktığı İs-
lamcı hareket değil, sadece Erdoğan) bu 
bağlamda egemenlerin muhtaç olduğu 
siyasi düzen için bir rıza ve meşruiyet 
kaynağı olarak kendisi ile boy ölçüşe-
bilecek bir rakibi olmadan kendini inşa 
etmiş bulunmaktadır.” Erdoğan’ın bu 
rolü yazıda da ifade edildiği gibi onun 
seçim kazanma yeteneğinden kaynak-
lanmaktaydı, 31 Mart Mahalli İdareler 
Seçimlerinin sonuçları onun bu ye-
teneğinin sakatlandığını gösterdi. Bu 
yüzden sermaye düzeni için varlığı an-
lamsızlaşmaktadır. Bu durumu değiştir-

mek zorundadır yoksa yeni dönemde 
ne kendisinin ne de mirasının 

rolü olamaz. Erdoğan bu yüzden 
can havliyle, şişkin örgütünün 

23 Haziran’a 
Doğru Geri 
Adım Atmak Yok

23 Haziran’a 
Doğru Geri 
Adım Atmak Yok

Göğün altındaki her şey 
kaos içinde. Öyleyse tarihsel 
materyalizm ışığında proletarya 
devrimciliği mücadelesi için 
ileri!
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gerçekteki zayıflığından dolayı perde 
arkasından beceremediğini açıkça yapa-
rak YSK’ye talimatla kaybettiği İstanbul 
seçimlerini tekrarlatmıştır.

Bu adım açıkça anayasal sınırların 
dışına çıkmaktır. 7 Haziran’ı tekrar-
latırken CHP’ye hükümet kurma 
görevini vermediğinde Anayasa’nın 
Cumhurbaşkanı’na verdiği yetkilerdeki 
bir boşluğu kullanmıştı. Oysa bu yeni 
adımı, sivil diktatörlük tanımlamamızın 
sağlamasıdır. Tıpkı bunun karşısında 
İmamoğlu’nun konuşma metninin hatta 
vücut dili kullanımının çok önceden 
çalışıldığı belli olan Beylikdüzü Mitin-
ginde, orada verilen herkes konuşacak 
mesajıyla paralel olarak TÜSİAD başta 
olmak üzere bazı müesses nizama dâhil 
kişi ve kuruluşların verdiği tepkilerin 
ortada bir emekçi muhalefeti cephesi 
olmadığını gösterdiği gibi… Egemen-
lerin bir kesimi, sermaye düzeninin 
bekası için masaya getirdiğinden daha 

fazlasını götürdüğünü düşündüğü tek 
adamdan kurtulmak istemektedir ama 
tabii ki bunu, elini ateşe sokmadan 
yapmaya çalışmaktadır.

31 Mart seçimleri öncesi tek adam 
“rejimin geriletilmesi, zayıflatılması her 
türden halk mücadelesinin başarılı ve 
etkili bir biçimde örgütlenebilmesinin, 
mücadelenin kalıcı olabilmesinin ko-
şuludur” demiştik. Pozisyonumuz hala 
aynıdır. 23 Haziran’da da AKP’nin bir 
kez daha kaybetmesi sağlanmalıdır. An-
laşılan o ki Millet İttifakı içinde özellik-
le CHP’nin yönelimi seçimlere girilmesi 
yönünde oldu, başka bir strateji tercih 
edilmedi. Bu kararın tartışılmasının bir 
anlamı yoktur. Seçimin galibi onlardır, 
23 Haziran’a dair tercih de onlarındır. 
Biz sonuçta Millet İttifakı’nı çok uzun 
süredir düzen partisinin diğer kanadı 
olarak görüyor ve onların seçim ka-
zanmasını ancak emekçilerin kurtuluş 
mücadelesinde yaratacağı fırsatlardan 

dolayı önemsiyoruz. Nitekim 
seçim sonucu değerlendirme-
mizde bu durumu şöyle ifade 
ettik: “Düzen partisinin iki 
kanadının siyasal gücünün 
dengelenmesi, birinin merkezi 
iktidara diğerinin yerel yöne-
timlere sahip olması bunlar 
uzlaşmadığı sürece değerlen-
dirilmesi gereken bir siyasi 
fırsattır.” Ama bu fırsattan 
kenarda risk almadan durarak 
faydalanamayız.

Ekonomik krizde ezilen 
emekçilerle, bu ülkede kendi-
ne gelecek görmeyen gençlerle 
AKP’nin yenilmesi için birlikte 
mücadeleye girmek gerekir. 
Fakat kendimizi de kandıra-
mayız; bu insanlar umudunu 
İmamoğlu’na ve Millet İttifa-
kı’nın zaferine bağlamıştır. Biz 
onlarla ortak mücadeleyi ve 
dayanışmayı ancak kendimi-
zin bu konudaki görüşlerini 
saklamadan, taktiksel hedefle 
stratejik yönelimimizi birbiri-
ne karıştırmadan bunları, ilke 
meseleleri olarak değil siyasal 
tavırlar olarak kavrayarak 
yürütebiliriz. Hakikatle barışık 
bir biçimde, devrimci irade-
mize sarılarak ve halka yalan 
söylemeden mücadelenin içine 
gireceğiz.

Bu tarihsel dönem her tür siyasal 
gelişmeye açıktır. 23 Haziran’a moral 
üstünlüğüyle giden İmamoğlu’nun 
kampanyasına karşı kimi provokasyon-
lar düzenlenebilir. Seçim sandıkta ya da 
sayım sürecinde çalınmaya çalışılabilir. 
YSK gene talimatla hukuksuzluklara 
imza atabilir. Bunlara karşı mücade-
le; Cumhur İttifakı’nın olduğundan 
güçlü gösterilmesiyle, her istedikleri-
ni yapacak kapasitede oldukları gibi 
yanılsamaların toplumsallaştırılmasıyla 
olmaz. Ülke ekonomik bunalım içinde-
dir, Reis’in halk desteği özellikle kentsel 
merkezlerde sallanmaktadır. FETÖ ve 
klasik İslamcılardan temizlediği örgü-
tü şişkin ama beceriksizdir, sermaye 
düzeni henüz at değiştirmeyi becere-
memiştir. Göğün altındaki her şey kaos 
içinde. Öyleyse tarihsel materyalizm 
ışığında proletarya devrimciliği müca-
delesi için ileri!

DEĞERLENDİRME
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31 Mart 
seçimlerinden 

sonra YSK’nın verdiği seçim yenileme 
kararı ve 23 Haziran’a giden süreçte 
yapılması gerekenlere dair tutumumuz ve 
gençliğe çağrımız:

1) Sandığın meşruluğu kitlelerin gö-

zünde yıpranmıştır. Bu yıpranma, 
siyasal iktidarın temel meşruiyet 
kaynağının öyle ya da böyle 
sandıktan galip çıkması olduğu 
gerçeğinin üzerini örtmeme-
lidir. Ancak söylediğimiz gibi 
“öyle ya da böyle” sandıktan 
galip çıkma zorunluluğu siyasi 

iktidarı, kitleler gözünde sandığın 
meşruiyetini sarsacak, yıpra-

tacak hamleler yapmaya da 
zorluyor. Siyasal iktidarın; 7 
Haziran’dan 1 Kasım’a giden 

sü- reçte yürüttüğü zora, şiddete, 
tehdide, tutuklamaya ve hatta bomba-
lamaya dayanan seçim kampanyası bu 
ikiliğin, yani kitleler ve sermaye gözünde 
meşruiyetini hala sandıktan alan bir 
siyasi iktidarın sandık meşruiyetini yıp-
ratma pahasına sandıktan galip çıkma 
çabasının en yakın örneğiydi. Bugün tek 
adam rejiminin zayıflığı, yalnız 31 Mart 
seçimlerinde kaybetmiş olmasından 

değil, kurulan rejimin ne kadar hızlıca 
dağılacağının 31 Mart’tan bugüne geçen 
bu kısa sürede bile görülmesi sebebiyle 
oldukça açıktır. İşte AKP-MHP aklıyla 
ve YSK eliyle İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi, 
kitleler ve sermaye gözünde zayıflayan 
ve temel meşruiyet kaynağı olan sandık 
galibiyeti konusunda ikinci defa sen-
deleyen AKP iktidarının hala ilk ve tek 
seçenek olduğunu ispat etme çabasıdır.

2) Sandığın meşruluğunun kitleler 
gözünde yıprandığı bir seçim döne-
minden sonra bir kez daha bağımsız 
devrimci bir odağın eksikliği ve ihtiya-
cı belirginleşiyor, zira tek başına san-
dığın meşruluğunun kitleler gözünde 
yıpranması, düzen dışı eğilimlerin be-
lirginleşmesini sağlamaz. Kendini gös-
terebilecek düzen dışı eğilimleri örgüt-
leyen ve güçlendiren, bağımsız devrimci 
bir siyasal odak hem kendi iradesini bu 

Sol/sosyalistlerin dahi pasif, cüretten 
yoksun tutumlarına rağmen genç 
yığınların direngenliği, dinamizmi ve 
yaratıcılığı kitleleri motive ederek 
mevcut durumun ötesinde olanaklar 
yaratmaktadır. Tek adam rejiminin 
alaşağı edilmesi ve düzen karşıtı bir 
odak yaratmak adına genç yığınların 
özneleşmesi en önemli ihtiyaçtır.
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yönde kuvvetlendirebilir hem de düzen 
partilerinin seçimin yenilenmesi konu-
sundaki mutabakatında yarılmalar sağ-
layabilirdi. Görünen o ki; CHP ve AKP 
arasında İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı düzeyinde süren mücadele, 
devletin kurucu partisi olarak CHP ve 
siyasal iktidar olan AKP arasında sandı-
ğın meşruiyetini koruma konusundaki 
ortaklığa yansımamaktadır. Düzen dışı 
eğilimler taşıma potansiyeli olan top-
lumsal kesimlerin hızlıca tekrar sandık/
seçim siyaseti etrafında toparlanması 
konusunda AKP ve CHP arasında bir 
fikir farklılığı yoktur. AKP’nin sandıktan 
ne çıkarsa çıksın, hiçbir ikna mekaniz-
masına ihtiyaç duymaksızın iktidarını 
sürdürecek hamleler yapmaması (ya da 
bunu yapamayacak olması) ve CHP’nin 
bir yandan vekilleri ve sözcüleri aracı-
lığıyla YSK’nın kararını “yok hükmün-
de” ilan ederken bir yandan da hızlıca 
kitleleri tekrar kazanma motivasyonuyla 
seçim siyasetine çağırmasının kaynağı 
aynıdır. Bunun sokaktaki yansıması 
YSK’nın kararı açıkladığı ilk gece kararı 
tanımadığını ifade eden sloganlarıyla 
sokaklarda yürüyen, tencere tavalar 
çalan kitlelerin; ertesi gün CHP’nin 
açıklamasından sonra kazandığı seçim 
yok sayılarak yenilenirken “Her şey çok 
güzel olacak!” diyerek neredeyse bayram 
havasına bürünmesi şeklinde oluyor.

3) Gençlik; parti aidiyeti bulunmadan 
diğer toplumsal kesimlerden ayırt 
edilebilecek bir keskinlikle tek adam 
rejimine karşı durmaktadır. Bunu; 31 
Mayıs’ta Gezi’de, 7 Haziran/1 Kasım’da 
HDP ve Demirtaş’a, 24 Haziran’da Mu-
harrem İnce’ye ve son olarak 31 Mart’ta 
ise İmamoğlu’na verdiği oyla göstermiş-
tir. Genç yığınlar, bütün siyasal aktör-
lerin doğrudan odak noktası olmasına 
karşılık bu gençlik yığınlarının taleple-
rini karşılayacak, onun dilini ve tarzını 
yansıtacak güçlü bir odak bulamamakta-
dır. Gençlik, özellikle içinde doğup bü-
yüdüğü rejimle olan yaşamsal çelişkileri 
ve gelecek kaygısı sebebiyle, sandığı ve 
sonrasını düşünen düzen dışı bir odağın 
eksikliğinde siyasal parti aidiyeti olmak-
sızın tek adam rejiminin, AKP’nin karşı-
sında gördüğü en popüler odağa zorunlu 
olarak yönelmektedir. Bu durum somut 
olarak 7 Haziran’da genç, popüler ve açık 
muhalefetiyle Selahattin Demirtaş’ın ve 
barajı geçmesi durumunda sadece sayısal 
olarak bile AKP iktidarını sarsacak olan 

HDP’nin etrafında yoğunlaşırken, aynı 
anda yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi 
ve genel seçimlerde iyice kendini ve 
altyapısını belli ederek “1 oy HDP’ye, 
1 oy İnce’ye” tercihine dönüşmüştür. 
Bugün ise gençlik yine AKP iktidarının 
karşısında gördüğü en güçlü adaya, kü-
çük ya da büyük eleştirileri olsa da hatta 
geleceğe dair tehlikeli de bulsa Ekrem 
İmamoğlu üzerinden zorunlu olarak bir 
siyasal tercih yapmaya yönelmiştir.

4) Gençlik var olan düzen partilerin-
den ve sol/sosyalist yapılardan bilinçli 
olarak uzak durmaktadır. Bu uzak 
duruş genç yığınların politikaya ilgi-
sizliğinden değil tam tersi olarak siyasi 
ilgilerini ve gelecek kaygılarını gide-
recek sahici bir siyaset arayışından-
dır. Bürokratik, dinamizmini yitirmiş, 
retoriği dışına çıkamayan yapıların bu 
arayışa cevap vermesi mümkün değil-
dir. Bu anlamda, gençliğin bugünkü 
temel eğilimlerini ve düşünme biçimini 
kavrayan, alışkanlıklarını, tercihleri-
ni, kaygılarını gören bir siyasetin var 
edilmesini önemsediğimizi, geçmiş 
dönemin nostaljik büyüsünü veya kendi 
küçük gruplarımızın geleneksel ritüel-
lerini değil, geniş gençlik kesimlerinin 
ihtiyaçlarını öncelediğimizi söyledik. 
Gençliğin bahsettiğimiz tek adam karşıtı 
eğilimi, bu özellikleri taşıyan düzen dışı, 
kuvvetli, kısa ve uzun vadeli hedefler 
içeren sahici bir programı biçimlendir-
meye yönelen bir odağın yaratılması 
halinde ancak gerçek, yıkıcı ve yaratıcı 
damarını bulacaktır.

5) Gençlik, tek adam karşıtlığının 
dışında yine diğer toplumsal kesimler-
den ayırt edici bir kesinlikte sermaye 
düzeninin kültürel hegemonyasına 
karşı durmaktadır. Gençlikte belirgin 
şekilde görülen çevreci, anti homofo-
bik, cinsiyetçilik karşıtı, milliyet-
çilik karşıtı, şeffaflık yanlısı, 
vb. toplumsal eşitliği göze-
ten dayanışmacı ağların 
arayışı yaygınlaşmıştır. Bu 
anti-hiyerarşik ağlar, bir 
siyasal program etrafın-
da eriyip biçimlenmese 
de siyasal iktidarın ve 
sermayenin gençliği 
teslim almak üzere inşa 
etmeye çalıştığı kültürel 
kodların karşısında sömü-
rüye ve ötekileştirmeye kar-

şı radikal tutumlar geliştirmektedir. Öte 
yandan sermaye bu eğilimleri görmekte 
ve sermaye düzeni içerisine yedirmeye 
çalışmaktadır. Ancak gençliğin bu yöne-
limlerini küçümseyerek ya da görmez-
den gelerek geliştirilen siyasetin de bu 
yönelimleri abartarak ya da temel alarak 
üretilen siyasetin de gençliği kavramak 
konusunda eksik kalacağı açıktır. Bu 
eksiklik, gençliğin kendisini bu biçimde 
gösteren taleplerinin sermaye düzenince 
içerilmesini kolaylaştırdığı gibi gençli-
ğin örgütlenerek siyasal bir güç haline 
gelmesini de zorlaştıracaktır.

6) Örgütsüz genç yığınlar, YSK’nın 
seçim iptal kararı gibi özellikle adalet-
sizlik hissi oluşturan karar ve uygula-
malar karşısında tepkisel, eylemci ve 
organize edici tutumlar sergilemiştir. 
Bu tip durumlar karşısında gelişen 
refleksif eylemliliklerde örgütsüz genç 
yığınların geniş katılımı, doğrudan 
bu eylemlerin örgütleyicisi olması, bu 
eylemlerin gençler tarafından yönlendi-
rilmesi; özellikle Gezi’den sonra pek çok 
eylemde, 16 Nisan Anayasa Referandu-
mu’ndan sonra gelişen Hayır eylemle-
rinde, erkek şiddeti ve çocuk istismarı 
gibi çok yakıcı konularda, üniversitele-
rin bölünmesi kararlarına karşı gelişen 

GENÇLİK
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eylemlerde ve daha pek çok eylemde 
kendini göstermiştir. Sol/sosyalistlerin 
dahi pasif, cüretten yoksun tutumlarına 
rağmen genç yığınların direngenliği, 
dinamizmi ve yaratıcılığı kitleleri motive 
ederek mevcut durumun ötesinde ola-
naklar yaratmaktadır. Tek adam rejimi-
nin alaşağı edilmesi ve düzen karşıtı bir 
odak yaratmak adına genç yığınların 
özneleşmesi en önemli ihtiyaçtır.

7) YSK’nın seçimi iptal etmesi kara-
rıyla birlikte gündem iktidar eliyle 
tekrardan seçime kilitlenmiştir. Yine 
makro siyasetin içinde genç yığınlar, 
kendi talep ve eğilimleri görmezden 
gelinerek bir tercih yapmaya zorlan-
mıştır. Bu koşullar altında sandığa ve 
düzen muhalefetinin diğer kanadına 
(Millet ittifakı) sıkıştırılan bir süreç gö-
zükmektedir. Bu koşullarda yürütülecek 
kampanyanın da genç yığınların talep ve 
arzularını açığa çıkarıp karşılayamayaca-
ğı ortadadır. Gençliğin talep ve arzuları-
nı dile getiren, sandık ve seçim siyasetini 
aşan, bütün yaşadıklarımızın müsebbibi 
olan sermaye düzeni ve tek adam rejimi-
ne karşı bir kampanya yürütmek bizler 
açısından bir görevdir. Gerektiğinde ma-
halle mahalle dolaşacak, yerelin talep ve 
sorunları çerçevesinde kendini genişle-
tecek, gerektiğinde sandık güvenliğinin 
sağlanmasından, öğrencilerin ulaşım 
masrafları için havuz oluşturulmasına 
kadar çeşitli alanlarda dayanışma ağla-
rını oluşturacak, süreç içerisinde özel-
likle genç grupların kendi inisiyatifi ile 
geliştireceği 

bağımsız çalışmalarla dayanışma ve ilişki 
içinde olacak, tek adam rejimine karşı 
öfkesi diri olan gençliği kapsayacak, 
sandık ve sokak arasında karşılıklı etki-
leşimi kavrayacak, ikisinde de kazanma-
nın ancak direnişle mümkün olduğunu 
bilerek ortaya konacak bir kampanyayı 
hayata geçirmek gerekmektedir.

8) 31 Mart Seçimi özellikle mahalli 
idarelerdeki rant ilişkileri üzerinden 
zenginleşen tek adam rejimi ve onun 
toplumsal yaşamdaki hegemonya-
sının zayıflatılması için bir olanak 
yaratmıştır. Ancak bu olanak sadece 
seçim gecesine entegre bir çalışmayla 
gerçeklik kazanamaz. Nitekim ki 31 
Mart İstanbul seçimlerinin gasp edil-
mesi bu gerçeği gözler önüne sermiştir. 
23 Haziran’a giden süreçte, bu olanağın 
gerçeklik kazanabilmesi için özellikle de 
seçim sonrasını kapsayacak, gençliğin 
tek adam rejimine olan nefretini ve gele-
ceğini kendi elleriyle inşa etme motivas-
yonunu harmanlayarak gündelik olanak 
ve sorunların devrimcilikle bağlantısını 
kuracak bir çalışma gerekmektedir. Bu 
çalışma kamusal olandan kaçırarak 
zenginleşen Saray eşrafının hırsızlığını 
teşhir etmeye, gençlikte ve diğer top-
lumsal kesimlerde açıkça görülen eşitlik 
ve adalet talebini düzenin araçlarından 
kurtararak sosyal adaletten daha keskin 
bir çıkışa dönüştürmeye yönelmelidir. 
Kamu harcamalarının hem alanların pi-

yasa koşullarına terk edilerek 
kısıldığı hem de ekonomik 
kriz gibi gerekçelerle doğru-

dan azaltıldığı bir dönemde 
siyasal iktidar ve çevresinde 

oluşan takımın harcamalarının 
artışı; yükselen eşitlik ve adalet 

talebinin odak noktalarından 
biridir.

9) Gençlik geleceksizlik 
korkusu içindedir ve 
bu korku onu pasifize 
edebileceği gibi sesini 
yükseltmesine de 
yönlendirebilir. Bu 
gerçeklikten hareket-
le, özellikle siyasal 

iktidar cephesinde 
oluşan bütün çatlak 

ve kırılmalarda; her 
gün çeşitli uygulama ve 

kararlarla sesini kısmaya 
çalıştıkları gençliğin güçlen-

mesini önemli görüyoruz. Kitlelerin, 
özellikle de genç kitlelerin gözünün 
kulağının siyaset alanında olduğu 
dönemlerde, gençlerin inisiyatif alarak 
oluşturacağı bir çalışmanın, gençlik 
kesimlerinin inisiyatifini artıracağını 
görüyoruz. Söz dinlemeye zorlanan 
gençliğin, söz söyleme yönündeki iradesi 
ancak kendi öncülüğüyle başlayan ve 
toplumsallaşacak bir çalışmanın var 
edilmesiyle güçlenecek ve genişleyecek-
tir. Yoksullukla terbiye edilmeye çalışılan 
gençliğin gelecek endişesi, geleceksizlik 
korkusu bir dizi ekonomik talebi ortaya 
çıkarmaktadır. Bu ekonomik taleplerin, 
özellikle adaletsizlik karşısında gelişen 
taleplerle harmanlanması; bir bütün 
olarak politik taleplere dönüştürülmesi 
gerekmektedir. Ancak bu şekilde, korku 
ve endişelerin yaratabileceği pasif halden 
sıyrılıp, kamucu, özgürlükçü, anti kapi-
talist, bağımsız bir çizgi yaratılabilir.

10) Gençlik Komiteleri, bu ihtiyaç-
lar doğrultusunda İstanbul çapında 
ilçeler, mahalleler ve üniversitelerde 
Gençlik Seçim Komiteleri’ni kurmaya 
çağırıyor. Gençliği 31 Mart Seçimle-
ri’nden ders çıkararak, seçimlere motive 
olmuş halk kesimlerinin içinde sıkışan 
değil öne atılan ve konumunu ortaya 
koyan bir seçim çalışması örmeye çağırı-
yoruz. Kendi öz gücünden, işçi sınıfının 
yönetme iddiasından başkasına kefil 
olmayan gençliği, tek adam rejiminin 
dağılmasını hızlandırmak adına görev 
almaya çağırıyoruz. Gençliği, 23 Hazi-
ran’a giden bu süreçte doğrudan yürütü-
cüsü olacağı Gençlik Seçim Komiteleri’ni 
kurmaya çağırıyoruz. Adındaki “gençlik” 
vurgusu bugün maddi olarak toplumda 
yok sayılan, sindirilen, öz temsiliyetle-
rinden ve öz örgütlenmelerinden yoksun 
genç insanların direnişçi ruhuna ses-
lendiği gibi, başka bir memleketin ve 
dünyanın mümkün olduğuna inanan, 
bu ihtimalin altını bilimsel-teorik-felsefi 
olarak dolduran ve bu uğurda verilen 
mücadelenin hala diri-geçerli olduğunu 
düşünen her kesimin “genç” umutlarına 
ışık tutmaktadır.

Daha önce söyledik: “Gençlik tek adam-
lardan güçlüdür.” Gelin şimdi bunu 
herkese gösterelim, Gençlik Seçim Komite-
leri’nde birleşelim!

Gençlik Komiteleri
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Ülkemiz 
işçi hareketinin 2019 
Ağustosu’yla birlikte kendini his-
settiren ekonomik kriz koşullarındaki 
genel bir fotoğrafını çekmek önemlidir. 
Bugün işçi hareketi zeminlerinden bir 
tür çiseleme olarak gerçekleşen tepki, 
eylem, direniş ve grevleri ekonomik 
kriz ve Orta Doğu’daki savaşın da kat-
kısıyla giderek derinleşen siyasal krizin 
egemen blok içindeki belirsizlikleri ge-
liştiriyor. Ancak egemen siyasetin parti, 
sarı sendika, cemaat, dernek, mafyöz 

örgütler 
ve yasa cendere-
leriyle kuşattığı bir yığın konumunda 
yaşayan işçilerin önce birleşik bir işçi 
hareketine sonra bir sınıf hareketine 
dönüşmesi kısa vadede mümkün gö-
rünmüyor. Bu dönüşüm için ne sendi-
kal merkezlerde ne de sosyalist kimlikli 
siyasetlerde takat, irade ve program 
bulunmadığını da bu noktada vurgula-
yalım. 

Bu eksiklikleri gidermenin yol ve 
yöntemlerine geçmeden önce birkaç yıl 
geriye gidelim, Metal Fırtına’ya…

2015 baharı ve yazında sarı Türk 
Metal Sendikası’na üye metal 
işçileri Bosch Fabrikası’nda 
imzalanan görece iyi sözleşmeyi 
“dayanak” alarak başta Rena-
ult, Ford, Tofaş, Türk Traktör, 
Arçelik olmak üzere Bursa, 
İzmit, Sakarya, Bilecik, Eskişehir 

ve Ankara’da fabrika işgalleriy-
le ayağa kalkmıştı. Bu süreçte 

Türk Metal’den 40 bine yakın 
işçi istifa etmiş, sonrasında 
ise ek protokollerle direnişe 

katılan katılmayan MESS’e bağlı tüm 
fabrikalarda kazanımlar elde edilmişti. 
Ardından işgal ve direnişlerin oldu-
ğu fabrikalardan yüzlerce işçi atılmış, 
Renault başta olmak üzere birkaç 
fabrikada DİSK’e bağlı Birleşik Me-
tal çoğunluk haline gelmişti. Bunun 
üzerine AKP, devletin tüm kurumları 
ile gangster Türk Metal Sendikası kafa 
kafaya vererek Renault’da yaşanan 
geçişin tüm fabrikalar için örnek teşkil 
etmesinin önüne geçmek için organize 
bir saldırı başlatmış, Renault kelimenin 
her anlamıyla kuşatılmış, işçiler onlar-
ca yıllık cezalarla, ölümle tehdit edilip 

İşçi Sınıfı Hareketinin 
Durumu Ve
Güncel
Görevlerimiz

İşçi Sınıfı Hareketinin 
Durumu Ve
Güncel
Görevlerimiz

İşçilerin devrimcileşmesini 
sağlayacak en temel 
araçlarından biri onların öz 
örgütlenmeleridir.



MAYIS
2019 12 SINIF

tekrar zorla, şiddetle Türk Metal’e geri 
alınmıştı. Ülkemiz işçi hareketi tarihin-
deki önemi gün geçtikçe daha çok algı-
lanacak olan bu işçi eylemlerine işçiler 
“Metal Fırtına” adını takmışlardı.

İşçi hareketiyle o zamanlarda daha çok 
mesafeli olan sol hareketin gündemi 
olamayan Metal Fırtına direnişi memle-
ketin tüm sanayi havzalarında, her işko-
lundan işçinin TEKEL direnişinden bile 
daha fazla bildiği, takip ettiği, öğrendiği 
bir direniş oldu. Kuşkusuz bunda akıllı 
telefonlarla sosyal medyayı özellikle Fa-
cebook platformunu işçilerin çok büyük 
bir kesiminin takip ediyor olmasının ve 
direnişe katılan işçi kesimleriyle politik, 
kültürel bir yakınlığa sahip olmalarının 
belirleyiciliği var. Metal Fırtına’yı zayıf 
ve güçlü yanlarıyla birlikte ülkemiz işçi 
hareketinin geleceğinin öncü eylemi 
olarak görüyoruz. Metal Fırtına son-
rası dönemde işten atılma, ücretlerin 
ödenmemesi, sendikalaşma nedeniyle 
atılma, mobbing ve tacize tepki, asgari 
ücret kesintileri, haysiyet talebi, kötü 
çalışma koşulları, işçi sağlığı ve iş gü-
venliği talepleri, taşeron uygulamaları-
na tepki içerikleriyle yüzlerce direniş ve 
işçi eylemi yaşandı, kriz günleri kapıyı 
çalıncaya kadar. OHAL’in ağırlaştırıl-
mış baskı koşullarında tüm toplumsal 
muhalefet kesimleri sessizliğe bürünür-
ken işçi direniş, eylem ve grevlerinde 
ısrar kesintisiz bir biçimde sürdü. İşçi 
hareketi devletin ve sermaye çevreleri-
nin baskısına boyun eğmedi, itirazını 
sürdürdü.

2015’ten günümüze kadar süren, 
yaşanan işçi eylemlerinin bilançosuna 
bakınca sanayi havzalarından maden, 
enerji bölgelerine, kent merkezlerine 
değin yaygın bir direnişçilik çizgisinin 
kendiliğinden biçimlerin hakim olduğu 
bir tarzda öne çıktığını söyleyebiliriz. 
Yine bu süreçte yol kesme, fabrika, işye-
ri işgalleri, işyeri kapısı önünde direniş, 
kent meydanlarında yürüyüş gibi eylem 
tarzlarını öne çıkaran kitlesel bir hüvi-
yeti olan eylemlerin yanı sıra tekil dire-
nişlerin, itirazların olduğu işçi eylem ve 
direnişleri de öne çıktı. Sendikal konfe-
derasyon ve merkezler ya doğrudan sarı 
sendikacılık pratikleri ya da dolaylı ola-
rak bürokratik mekanizmalarla devlet 
ve sermaye tarafından yalıtılarak adeta 
karşı sınıf aparatına dönüştürülmüştür. 
Esas olarak bu merkezlerle ilintili solun 

geniş kesimlerinin ise kimlik, kültür 
meseleleri etraflı yaşam tarzı savunucu-
luğu üzerinden geliştirilen, sınıf çizgisi 
muğlâk AKP karşıtlığıyla konumlanmış 
olması; işçi sınıfının sömürü ve baskıla-
ra karşı geliştirdiği kendiliğindenci fiili 
direniş ve eylemlerle solun ilişkilenme-
sini imkânsız kıldı. 

Ağustos ayında kendini hissettirmeye 
başlayan krizle birlikte solun neredeyse 
tüm kesimleri gözlerini işçi direnişleri-
ne çevirdi. İşçi hareketinin merkezi ve 
genel örgütlenmesine odaklanmadan 
basitçe o “alana” dönük siyaset paravanı 
dernekler ve inisiyatifler oluşturmak, 
direnişlere siyasi gruplarca yapılan 
ziyaret ve dayanışmaların haberlerini 
yapmak biçimlerinde süren bu odak-
lanma da 31 Mart seçimlerinin gün-
demi belirlemeye başlamasıyla büyük 
oranda dağıldı. Devlet içi kamplaşma 
ve çatışmalardan medet umarak düzen 
muhalefetinin basit, ilkesiz bir uzantısı 
olarak konum almak ne yazık ki sol tu-
tumun daha baskın halidir. Düzen mu-
halefetine eklemlenen solun ideolojik 
ve programatik bağımsızlığının kalma-
yacağı açıktır. Egemenler böylece solu 
hizaya sokmuş durumdadır. Bu yüzden 
işçi sınıfı mücadelesinin önümüzdeki 
dönemindeki görevleri konuşmak daha 
da elzem hale gelmiştir.

Sendikal harekete dair görevler

Hak-İş’e bağlı sendikalar işçi sendikası 
değildir bu yüzden Hak-İş’ten işçile-
rin ayrılmasına dönük ideolojik, 
politik örgütsel bir çabanın 
ciddiyetle planlanması tüm 
emek hareketinin ve solun 
gündemine taşınmalıdır. 
Türk-İş’in eski “Güç 
Birliği” bileşeni olan 
sendikaları geçtiği-
miz süreçte AKP 
ve sermaye 
çevrelerince 
kuşatılmış, 
Kristal-İş, 
Hava-İş, 
Pet-
rol-İş’in 
yöne-
timleri 
ele ge-
çiril-
mişti. 

Buralarda ilk etapta tekrar belirli bir 
muhalif anlayışa sahip işçi unsurların 
egemen olmasını sağlamaya dönük 
çalışmak, bu aşamacı hareket tarzının 
bütün sıkıntılarına rağmen denenebilir 
bir taktiktir. Türk-İş’in Hak-İş’leşmiş 
sarı sendikalarından işçilerin kurtulma-
sını sağlamaya dönük bir mücadele de 
yönelimimizin parçası olmalıdır. 

Ne yazık ki bir hemşehri derneği gö-
rünümüne büründürülen DİSK’te ise 
artık sararmaya yüz tutmuş Genel-İş, 
Lastik-İş, Tekstil-İş sendikalarının ağır-
lığının zayıflatılmasına dönük bir mü-
cadele şarttır. İşçi hareketinin yaygınca 
fiili olarak ayağa kalktığı son dört yıllık 
dönemde bu sendikaların belirlediği 
DİSK yönetimi basın açıklaması yapan, 
veri açıklayan bir sekt pratiği yürüttü. 
İşçilerin örgütlenmelerini ve taleplerini 
kuşatıcı, teşvik edici ve kolaylaştırıcı bir 
tarzda sahiplenip işverenler ve devlet 
karşısında işçilerin mücadele ve daya-
nışma odağı olmak gibi bir sorumluluk-
tan ısrarla kaçındı. En büyük hünerini 
emeğin denetimi pratiklerinde sergile-
yen AKP’nin adeta işini kolaylaştırdı. 

Birleşik Metal, Nakliyat-İş ve bağımsız 
sendikalar bu dönemde ey-
lem, grev, direniş, 
işgal pratik-
lerine 
dair 
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tereddütsüz bir yönelim içinde oldular 
ancak yetemediler, yetemedik. Nakli-
yat-İş’in Real, Makro-Uyum ve Makro 
işçilerine dair iş kolunda olmamasına 
rağmen geliştirdiği sahiplenici anlayışı 
yine Umutsen’in işkolu, sendika, siya-
set gözetmeksizin direnişin, eylemin 
talebini, muhtevasını öne çıkartan tarzı 
doğru tarza dair küçük ama önemli 
başlangıç adımlarını temsil ediyor. 
DİSK’in Güney Afrika’daki COSATU 
gibi yozlaştığı yerde, Güney Afrika 
Metal İşçileri Sendikası NUMSA’nın 
yanına bağımsız sendikaları alarak ge-
liştirdiği Birleşik Cephe çizgisi ülkemiz 
işçi hareketi açısından da pekâlâ bir 
doğrultuyu gösteriyor. Birleşik Metal-İş 
henüz bu yönde cesaretli bir yönelimin 
uzağında, daha çok DİSK yönetimi-
ni belirlemeye dönük konum almaya 
çalışıyor.

Gebze, Lüleburgaz, Bilecik’te işçi 
sendika şubelerinin oluşturduğu birlik 
ve platformlar oldukça önemli. Ancak 
örgütlenme doğrultusunda bu yapıların 
geliştirilmesi, derinleştirilmesi gerekir-
ken diğer yandan yurt genelinde benzer 
yapıların oluşturulması gerekiyor. İşko-
lu düzeyinde Güvenlik İşçileri Meclisi, 

Soma Maden İşçileri Meclisi ya da 
havza düzeyinde Çerkezköy 

İşçi Meclisi gibi dene-
yimler önemli 

olmakla 
birlikte 

kendi içinde taşıdığı yetersizliklerin 
giderilmesi dışında ülkedeki tüm 
havzalara, fabrikalara yayılacak 
bir komite, konsey, meclis 
tarzında öz örgütlenme 
zeminlerini oluşturmanın 
henüz çok uzağındayız. 
Bu doğrultuda somut 
pratik bir yoğunlaş-
ma içinde olmalıyız. 
İşçilerin devrimcileş-
mesini sağlayacak en 
temel araçlarından 
biri onların öz örgüt-
lenmeleridir.

Sendikal alandaki 
mücadele konularının 
başına sendikaların 
işçilerce yönetilme-
si talebini içeren 
demokratikleşme 
ve işçi aidatlarının 
işçilerin mücadelelerine harcanmasını 
sağlayacak şeffaflık konulmalıdır. Solun 
sarı ve bürokratik sendikalar tarafın-
dan değişik yollarla patronaja alınıp 
susturulmuş olması bu konuda verilen 
mücadelenin önemli bir handikabı-
dır. Sendikaların bu hale gelmesinde 
sol sorumludur. Dolayısıyla ideolojik 
mücadelede bu nokta vurgulanmalıdır. 
İşçilerin toplu sözleşme ile aldığı ücre-
tin üzerinde alınan her türlü sendikacı 
maaşı eleştiri konusu yapılmalıdır. 
Toplu sözleşmeye göre alınan en yüksek 
ücretle en düşük ücretin ortalaması 
yönetici maaşı olarak yeterli olmalıdır. 
Yine sendika uzmanlarının işçiler ara-

sından eğitilerek yetiştirilmesi bir ilke 
olarak savunulmalıdır. Sendika har-

cırahlarının kısıtlanması, yapılan 
harcamaların işyeri panolarına 

her ay asılması, web sitelerine 
konulması bir şeffaflık ilke-

si olarak savunulmalıdır. 
Umutsen’in bu alan-

daki propagandası 
sendika yönetimleri 

üzerinde belirli bir 
basınç oluştur-

masına rağmen 
henüz yeterli 

değildir.

Sınıf mü-
cadelesini 
temel alan 
solun en 

geniş 
kesimlerinin 

ilk yapması gereken işçi hareketine ve 
sendikal alana dönük ilkesizliklerin or-
tadan kaldırılmasını sağlayacak, öz eleş-
tirel pratikler geliştirmektir. Seçimlerle 
her şeyin normalleşeceği duygusundan 
uzaklaşılmalıdır. Egemenlerin, AKP’nin 
yokluğunda bile baskı politikalarından 
vazgeçmesi kolay değildir, işçi hare-
ketini başka türlü bastıramazlar. Bir 
toplumsal tutkal olarak geliştirilmiş 
Kemalizm’in ideolojik harcının çözül-
mesi sonrasında geliştirilen Türk-İslam 
sentezi formülünün de sorgulanma-
ya başladığı bir dönemin içindeyiz. 
Ekonomik krizin derinleşmesi ile 
devletin yeni rejiminin işleyişine olan 
egemenler içinden ve emekçi sınıflar 
arasından yükselen itirazların çakışması 
bir siyasal krizi muştuluyor. İki krizin 
çakışması durumunda işçi sınıfının 
devrimci bir siyasal atak içinde olma-
sını sağlayacak hazırlık adımlarının 
acilen geliştirilmesi gerekiyor. Birleşik 
Emek Koordinasyonu (BEK) böyle bir 
hazırlık yapısı olarak gündemleşmiş 
ancak kendini tam olarak somutlaştır-
madan akamete uğramıştı. BEK ya da 
BEK benzeri bir cephesel yapı üzerine 
yeniden düşünmeliyiz. Örgütlenme, 
mücadele düzeylerini ortaklaştıracak 
bir güç inşa edemezsek düzenin yeni 
galibiyetine de imkân sunmuş olacağız.

SINIF

Sınıf mücadelesini temel alan 
solun en geniş kesimlerinin 
ilk yapması gereken işçi 
hareketine ve sendikal alana 
dönük ilkesizliklerin ortadan 
kaldırılmasını sağlayacak, öz 
eleştirel pratikler geliştirmektir.



MAYIS
2019 14 çİzgİ

İşçilerin 
Birlik, 
Mücadele ve Da-

yanışma Günü 1 Mayıs geride 
kaldı.  Biz de Gençlik Komite-
leri olarak, devrimciler açısından 
yılın bir değerlendirmesi anlamına da 
gelen 1 Mayıs’a ilişkin bir değerlendir-
me yapma gerekliliği hissettik.

AKP, tüm muhalefet güçlerine ve 
devrimcilere yönelik saldırıların-
da mücadele birikimlerimize ilişkin 
toplumsal hafızamızı yok etmek adına 
da birçok adım atmaktadır. Bunun en 
somut örneği Taksim’dir. 2010, 2011 
ve 2012 yıllarında işçi ve emekçilere 
kendi meydanları açılmış ve coşkulu, 
kitlesel 1 Mayıs mitingleri gerçekleş-
mişti. Erdoğan’ın da yakın zamanda bir 
varisinin nikah şahitliğini yaptığı Kal-
yoncu Ailesi 23 Ağustos 2012’de Taksim 
Yayalaştırma Projesi ihalesini kazanma-
sından sonra 3 yıl arka arkaya Taksim 
Meydanı’nda gerçekleştirilen 1 Mayıs, 
işçi ve emekçilere tekrar kapatıldı. 

Taksim Meydanı, herhangi bir izne, 
icazete gerek duymaksızın işçi ve 
emekçilerin meydanıdır. Bu meydan 
kanla, canla kazanılmıştır. 1 Mayıs 1977 
yılının hemen ertesinde 1978’de de 
Taksim Meydanı doldurulmuş ve işçi 
ve emekçiler ısrarını ortaya koymuş-

tur. Taksim Meydanı bu bakımdan bir 
alandan ötedir, bir direniş mevziisidir. 
Bizim açımızdan düşürülmesi göze 
alınamayacak bir kaledir. Bugün bu 
kaleyi terk edenler, siyasi iktidardan 
izin, icazet rica edenler; ne gençliğin 
coşkusuna güvenmektedir ne de işçi ve 
emekçilerin gücüne. İşçilerin, emek-
çilerin ve gençliğin coşkulu, yıkıcı ve 
yaratıcı gerçek bir güç yaratabileceğine 
güvenilmemektedir.

1 Mayıs’ın İstanbul’da nerede gerçekleş-
tirileceğine ilişkin kararı işçi ve emek-
çiler vermiştir. DİSK, KESK, TMMOB 
ve TTB’nin işçi ve emekçilere başka 
bir alan göstermeye dönük tarihsel 
bir yetkisi bulunmamaktadır. Daha da 
büyütülebilecek bu ekip tertip komitesi 
olabilir, düzenleyici olabilir ancak Tak-
sim Meydanı dışında yer tayin edemez-
ler. Hele ki 1 Mayıs’a sadece 1 hafta kala 
acizce bir Bakırköy çağrısı yapılamaz. 
Bu bir yenilginin dile dökülüşüdür. An-
cak, karar verenler bu yenilgiyi sesli bir 
şekilde dile getirmemekte ve Bakırköy’e 

gidecek tüm kurumlar afişlerinde dahi 
Bakırköy çağrısı yapmamıştır. Bir bütün 
olarak sol, içselleştirdiği mağlubiyet 
havasını gülümseyerek poz vererek 
geçiştirmektedir.

Bu yenilgi havası ve kabullenme du-
rumu solu atalete itmekte ve solun 
toplumsal bağlarını git gide zayıflat-
maktadır. Bu da solu, kendi özgücüne 
dayanmadan, çeşitli siyasal angajman-
larla “salt bir varoluş mücadelesine” it-
mektedir. Değerlendirmemizin başında 
da değindiğimiz üzere, 1 Mayıs, dev-
rimciler açısından yılın bir değerlen-
dirmesidir. Bakırköy’de gördüğümüz de 
solun varlığını gösterememesidir. Sol, 
özgücüne güvenerek işçilerin, emek-
çilerin, gençliğin etrafında bağımsız 
bir hat örmeye çalışmak yerine düzen 
muhalefetinden çıkacak ataklara ken-
dini bağlamış ve bu durum da CHP’ye 
yaramıştır. Devletin saldırılarına ve Ab-
dullah Öcalan üzerindeki tecride karşı 
açlık grevi direnişleriyle karşılık veren 
Kürt Siyasal Hareketi ile dayanışmak 

Gençlik Bir
Adım Öne: 
Barikatı Yıkmaya

Gençlik Bir
Adım Öne: 
Barikatı Yıkmaya

Taksim Meydanı, herhangi bir 
izne, icazete gerek duymaksızın 
işçi ve emekçilerin meydanıdır. 
Bu meydan kanla, canla 
kazanılmıştır.
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devrimcilerin görevidir. Fakat HDP 
içerisinde yer alan solun dayanışmanın 
ötesinde bağımsızlığını terk ettiği ve 
dolayısıyla Bakırköy’de de güçsüz bir 
görüntü verdiği manzarası karşımıza 
çıkmaktadır. Sonuç olarak, Bakırköy’e 
baktığımızda Ekrem İmamoğlu’nun da 
etkisiyle gelmiş ciddi bir CHPli kitle ve 
açlık grevi direnişlerinin motivasyonuy-
la alana tüm gücünü yığmış güçlü bir 
HDP korteji görüyoruz. Öyle ki kürsü-
de ilgiyi toplayan da Ekrem İmamoğlu 
olmuştur… Tüm bunlarla bağlantılı ola-
rak sol ile bağlarını koparmış bir genç-
lik de görüyoruz. Gençlik tekil olarak 
miting alanında bulunmuş, yer almış 
olabilir ancak coşkulu ve örgütlü bir 
gençlik görülmemektedir. Gençliğin sol 
ile bağları kopmuştur. Gençlik sol içe-
risinde kendisine bir yer görememek-
tedir. Biz, Gençlik Komiteleri olarak 
kuruluşumuzu duyurmamızın hemen 
sonrasında, Kasım 2017’de çıkardığı-
mız “Gençliğin Özgürlük Manifestosu” 
kitapçığı ile tüm bu nedenler ışığında 
gençliğin gerçek, yıkıcı ve yaratıcı gü-

cüyle düzen karşısında bir güç 
yaratabilecek bir potansiyeli-
nin olduğunu detaylandırmış 
ve dört koldan kuşatılarak 
iradesi zapt edilmiş gençliğin 
devrimci bir alternatif yara-
tabileceği iddiasıyla gençliği 
mücadeleye çağırmıştık. 
Gerek düzenden, onun bize 
sunduğu yaşam biçiminden; 
gerek de sol içerisindeki 
örgütlenme alanlarındaki 
gençliğin iradesine, enerjisine 
sınır koyan ideolojik, örgütsel 
abi ve ablalardan, önderler-
den kopuş yaratabileceğimizi 
vurgulamıştık.

Genç işsizlik oranının en az 
%26.7 oranında olduğu ve 
gençliğin, uzun eğitim süreç-
leriyle oyalandırıldığı ve bir 
geleceksizlik kıskacında siniz-
me itildiği ortadadır. Sesini 
çıkaranların, direnişe geçenle-
rin gözaltılarla, tutuklamalar-
la kontrol edilmeye çalışıldığı 
açıktır. Ancak, gençlik gerçek, 
yıkıcı ve yaratıcı gücüyle 
dört bir koldan inşa edilen 
bu korku duvarını aşabilecek 
güçtedir. Çünkü, “Gençlik tek 
adamdan güçlüdür!”

“Bu da düzenin gençliğe dayattığı her 
türden burjuva ideolojisine, gelecek-
sizliğe, yabancılaşmaya, yalnızlaşmaya 
karşı örgütlü olarak cevaplar üretmesini 
ve kendi toplumsal değerlerini yarat-
masını zorunlu kılar. Bütün kimliksel 
farklılıklarımızı ortak bir gayede birleş-
tirecek ve düzen karşıtı bir güç haline 
getirecek bir siyasal merkez gençliğin 
gerçek kurtuluş yoludur.” Gençliğin 
Özgürlük Manifestosu’nda yazdığımız 
gibi gençliğin, AKP’nin ve sermayenin 
tüm kuşatmalarına karşı kurtuluşunun 
zorunlu olarak bir siyasi merkez inşa 
etmeyi görevini önüne koyduğunu 
vurgulamıştık.

Bugün geldiğimiz noktada, bunu tek-
rarlıyoruz!

Gençlik bir adım öne çıkmalıdır!

Gençlik Komiteleri, Gençlik Korteji’yle 
1 Mayıs’ta DİSK/Nakliyat-İş Sendika-
sı’nın Taksim ısrarına destek vermiş 

ve direnişçi işçilerle birlikte Taksim’e 
yürümüş; Saraçhane’de gerçekleştiri-
len mitingde yanlarında yer almıştır. 
Gençliğin itici gücünü, Taksim önün-
deki tüm engellerin aşılabileceğini 
göstermek adına Gençlik Korteji’yle 
Beşiktaş’tan Taksim’e yürüyüşe geçmiş 
ve güçlü görünen kalelerin kumdan 
olduğunu direnişiyle göstermiştir. 
İşçilere, emekçilere ve gençliğe bulaş-
tırılmaya çalışılan Taksim korkusunun 
yersiz olduğunu; gençliğin önünde 
hiçbir barikatın, bariyerin, kalkanın du-
ramayacağını göstermiştir. Evet, Taksim 
Meydanı henüz özgürleştirilmemiştir. 
Ancak bugün kaybedilmiş olan ve bari-
yerlerle ablukaya alınan Taksim Meyda-
nı bir direniş mevziisi olarak görüldüğü 
takdirde işçiler, emekçiler ve gençliğin 
bir bütün olarak hapsedilmeye çalı-
şıldığı sinizmden kurtulabileceğini; 
özgürleşirken, meydanları da özgür-
leştireceğini biliyoruz. Taksim Meyda-
nı’nın 1 Mayıs 2019’da özgürleşemiyor 
oluşunun sebeplerini sola, devrimcilere 
doğrultmayı, özeleştiri yapmayı yarın 
daha güçlü, daha direngen gelmek 
adına bir birikim olarak görüyoruz. 
Taksim Meydanı’nı işçilere, emekçile-
re yasaklayanlara; İstiklal Caddesi’ni 
kadınlara kapatanlara ve Taksim’deki 
her türlü eyleme, yürüyüşe saldıranla-
ra karşı Taksim Meydanı’nı savunmak 
konusunda ısrarcı olarak gerek Taksim 
Meydanı için mücadelenin meşruluğu-
nu gerek de AKP’ye karşı mücadelenin 
meşruluğunu yığınlara gösterebiliriz. 
“Taksim Meydanı işçilerin, emekçilerin 
meydanıdır.” demek mücadeleyi, ısrarı 
zorunlu kılar.

Gençlik Komiteleri, gençliği 1 Mayıs’ta 
Taksim için direnen, dövüşen Gençlik 
Korteji’ni sadece 1 Mayıs için değil, 
yılın her günü için büyütmeye ve teslim 
alınan iradeyi geri almaya çağırıyor.

Gençlik Komiteleri, adımları birlikte 
atmaya; gençliğin üzerine oturtulmaya 
çalışan gömleği yırtmaya çağırıyor.

Gençlik Komiteleri, tüm gençliği 
“Genciz, yoksuluz, yıkacağız!” demeye; 
direniş mevziilerine çağırıyor.

Gençlik Komiteleri’ne katıl, yıkalım 
tüm barikatları!

Taksim’de düşene dövüşene bin selam!

ÇİZGİ
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Hükü-
metin ekonomik 
bunalımı sona erdirmek 
için yeni bir program daha açıklaması 
bu programın krizden çıkış için yeterli 
olup olmadığı sorularını gündeme taşı-
dı. Ulusal ekonominin durgunluğuyla 
başlayan süreçten itibaren “Yeni Eko-
nomi Programları”, “Yapısal Dönüşüm”, 
“Yapısal Reformlar” gibi çeşitli başlıklar 
kullanılmakla birlikte bunların vitrini 
süsleyen cümleler olduğu unutulma-
malı. İşin arka planına bakmak lazım. 
Bu yöntemin halkın ekonomik beklen-
tilerini yönetmek için kullanıldığı açık 
olmakla beraber ne kadar işe yaradığı 
ise tartışmalıdır. Ekonomik gerçekler 
insanların cebine yansımaya başladıkça 
ekonomi yönetimine olan güven kaybı 

da artacaktır. 

Açıklanan son 
program bir takım 

genel başlıklar 
taşımakla beraber, 

programda somut 
bir plan ortaya 
konulmaktan 

ka- çılmış. Bu tavır 
halka açıklanacak bir acı reçeteden 

kaçıldığı izlenimini vermekte. Yine bu 
noktada iş dünyasının desteği mani-
dar gözüküyor. Art niyetli birisi bunu 
iş dünyasına daha detaylı bir paket 
açıklanmış olarak yorumlayabilir. An-
cak bunun, 18 yıllık iktidarı süresince 
küçük sapmalar olsa da liberal ekonomi 
anlayışına bağlı kalması ve iş dünyası-
nı memnun etmeyecek politikalardan 
kaçınmasından kaynakladığını düşü-
nebiliriz.Bu şekilde net bir program 
açıklanmamasına rağmen yapılan açık-
lamalar üzerinden biz de bir kestirimde 
bulunabiliriz. 

Program özellikle kamu ve özel ban-
kaların durumunun düzeltilmesini 
hedeflemektedir. Kamu bankalarına 

hazine kağıdı (özel tertip devlet iç borç-
lanma senedi) verilerek sermayelerinin 
28 milyar TL artırılacağı açıklanmış. 
Kamu bankalarının bozulan bilanço-
larını iyileştirmek ve kredi hacimle-
rini artırmak için hazinenin devreye 
girmesi, sıkı maliye politikası ile çelişen 
bir plan olduğu için özellikle yabancı 
sermayenin bunu hoş karşılamayacağını 
düşünebiliriz. Bu da kısa ve orta vadede 
döviz girişi olmayacağı ve kurun düş-
meyeceğini gösterir. Kamu borcunun 
bu şekilde arttırılması piyasa faizini de 
artıracak bir harekete neden olacaktır. 
Çünkü, kamu bankalarının bilançoları 
kağıt üzerinde düzeltilse bile risk hala 
yüksek seviyede kalacaktır. Yapılması 
gereken, kamu bankalarının neden bu 
halde olduğunun tespiti ve bu sorunun 
tedavi edilmesinden geçmektedir. Bu da 
kamu bankalarının neden getirisi olma-
yan, verimsiz yatırımları desteklediğini 
açıklamaktan geçmektedir. 

Özel bankaların sorunlu kredileriyle 
ilgili olarak ise kamunun bulunma-
dığı bir fon kurulacağı ilan edilmiş. 
Özellikle inşaat ve enerji sektöründeki 
şirketlerden banka kredilerini ödeye-

Yeni Ekonomi
Programı 
Ve Yapısal 
Dönüşüm 
Adımları

Yeni Ekonomi
Programı 
Ve Yapısal 
Dönüşüm 
Adımları

Ekonomik gerçekler 
insanların cebine 
yansımaya başladıkça 
ekonomi yönetimine olan 
güven kaybı da artacaktır.
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meyenlerin hisse senetlerinin bir fona 
aktarılarak banka bilançolarının iyi-
leştirilmesi öngörülüyor ama ayrıntısı 
belli değil. İnşaat ve enerji sektörünün 
borçlarını ödeyememe riski artık açıkça 
kabul edilmiş. Enerji ve gayrimenkul 
fonunun kurulması ve bu şirketlerin 
borçlarının hisse takası yoluyla düzel-
tilmesi yine sorunun temeline inmek-
ten uzak olduğu için geçici bir önlem 
olarak gözüküyor. Bununla birlikte, 
kredilerin bir kısmının ulusal ve ulus-
lararası enerji ve gayrimenkul yatırım 
fonlarına aktarılmasının krize giren fir-

maların büyük sermayeye aktarılmasını 
da kolaylaştıracağı unutulmamalı. 

Yeni reform paketinden çıkan halkın 
çoğunluğunu ilgilendirecek en önemli 
şey zorunlu Bireysel Emeklilik Siste-
mi (BES) ve kıdem tazminatının fona 
aktarılması planıdır. Böylelikle işçi sını-
fının cebinden yeni bir zorunlu kesin-
tinin yapılacağı “müjde” olarak servis 
edilmektedir. Fakat zorunlu bireysel 
emeklilik herkese ağır bir ek gider yük-
lemiş olacak. Mevcut açıklamalardan 
anlaşılan, zorunlu BES’ten çıkış zorla-

şacak veya imkânsız hale gelecektir. Bu 
kaçınılmaz olarak da zorlu bir mücade-
le konusu olacak. Programda açıklanan 
kamu borcunu arttıracak önlemlerin 
finansmanı için zorunlu BES düşünül-
düğü alenen ortadır. Aynı zamanda 
detayları belli olmasa da kıdem tazmi-
natının kaldırılarak şirketlerin üzerin-
deki baskının hafifletilmesi piyasaları 
geçici şekilde rahatlatacak bir gelişme 
olarak sunulmuş. Yani piyasalara, 
işsizliğin önümüzdeki dönem artacağı 
ve reel ücretlerin düşeceğinin habercisi 
olunmuş. Şirketlerin maliyetsiz şekilde 
işten çıkarmalar yapabilmesi, yüksek 
ücretli kıdemli işçilerin yerine düşük 
ücretli yeni işçilerin istihdam edilmesi 
patronları sevindirecek bir gelişme-
dir. Ancak tüm bunlar işçi sınıfı için 
gelecek dönemlerin yükünün daha ağır 
olacağını ve yeni mücadele başlıkları-
nın zorunluluğunu göstermektedir. 

Vergi reformu, vergide adalet ve kayıt 
dışının engellenmesi; genellikle tüm 
ekonomi planlarında sözü edilen 
ve üzerinde pek bir şey yapılmayan 
konular olduğundan inandırıcılığını 
artık yitirmiş durumdadır. Bununla 
birlikte kurumlar vergisinin indirilmesi 
dikkat çeken bir konu olarak gözükü-
yor. Ancak bir yandan kurumlar vergisi 
indirimi, diğer yandan gelir vergisinde 
yüksek gelir elde edene daha çok vergi 
açıklamaları kafa karıştırıcı gözüküyor. 
“Verginin tabana yayılması” vaadiyle 
yapılan açıklamanın yine ayrıntısı yok 
ama patronları kollayan hükümetin 
tüm yükü işçinin, emekçinin sırtına 
bindireceğini tahmin etmek için kâhin 
olmaya gerek yok.

EKONOMİ

“Verginin tabana yayılması” 
vaadiyle yapılan açıklamanın 

yine ayrıntısı yok ama patronları 
kollayan hükümetin tüm yükü 
işçinin, emekçinin sırtına bin-
direceğini tahmin etmek için 

kâhin olmaya gerek yok.
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Tür-
kiye’de 
90’lardan beri 

bir fon dalgası gelişiyor. Bu 
dalga; aydınlardan, sendikalar-
dan, konfederasyonlardan gazete-
lere, üniversitelere, derneklere, örgüt-
lere dek etki alanını genişletiyor. Eğer 
bu durum yalnızca devrimcilik iddiası 
taşımayan, bilgi ve eylem ortaya koyar-
ken devlet ve sermayeyle işbirliği kuran 
(ya da en azından danışıklılık ilişkisi 
içinde olan) kişi ve kurumlar için ge-
çerli olsaydı buralardan üretilen bilgi-
nin ve yapılan eylem çağrılarının tarafı 
hakkında açıkça bir değerlendirme 
yapmak bizim açımızdan yeterli olurdu. 
Bunu, egemenliğini kurmak veya koru-
mak isteyen bir sınıfın kendi aydınları-
nı yaratma çabasının bir parçası olarak 
değerlendirir, her gün farklı biçimlerde 
karşılaştığımız ideolojik saldırının bu 
biçimine karşı da samimi bir hakikat 
kavgasıyla karşı koyardık. Yalnız bu 
fon dalgasının; isminde, cisminde, 
programında, tabelasında devrimcilik, 
sosyalistlik, komünistlik gibi iddialar 
taşıyan kurumları da kapsayarak bütün 
bir entelektüel alanı, aydınları ve daha 
vahimi devrimcileri biçimlendirmeye 
başlaması bu konuda daha derinlikli bir 
değerlendirmeyi ve devrimcilik düz-
leminde gördüğümüz kurumlara karşı 
daha açıkça bir uyarıyı zorunlu kılıyor.

Ulus-
lararası 

fonlar, bir kuru-
ma ya da kişiye karşılıklı mutabakata 
varılan bir konu hakkında bir proje 
üretmesi, araştırma yapması, etkinlikler 
düzenlemesi için verilen maddi, strate-
jik ve kurumsal desteği kapsıyor. Yani 
“bizim” dildeki karşılığıyla ekonomik, 
politik, örgütsel konumun belirlenme-
si uluslararası fonların ilgi alanında. 
Bunun açıklıkla ortaya konulmasının; 
uluslararası fonlarla çalışan uluslararası 
kurumlardan ve ulusal fonlarla çalışan 
ulusal kurumlardan ziyade uluslara-
rası fonlarla çalışan ulusal kurumların 
pozisyonunu belirlemek açısından bir 
önemi var. 

Türkiye’de siyasal iktidar ve ona bağlı 
kurumlar tarafından siyasal iktidarın 
ideolojik-politik çizgisine bağımlı hare-
ket eden kurumlara verilen destek açık-
ça görülüyor. Bu kurumlar; sözgelimi 
Okçuluk Vakfı’ndan TÜGVA’ya kadar 
geniş bir yelpazede ve özellikle AKP’nin 
ilk dönemlerinden bu yana büyük 
bütçelerle devlet tarafından fonlana-

rak çalışıyorlar. Böylece AKP 
iktidarıyla birlikte hem devletin 
hem de “sivil toplumun” siyasal 

alandan tecrit edilmiş biçimde karşı 
karşıya geldiği platformlar oluşturu-
luyor. “Karşı karşıya” gelmenin ise bu 
platformlarda sonucunun mutlak veya 
göreli bir işbirliği olması şaşırtıcı değil. 
Böylece kadın, çocuk, göç, toplum sağ-
lığı, kültür, sanat ve spor gibi çalışmalar 
hem piyasa koşullarında olduğu gibi bir 
“taşerona” gördürülüyor hem siyasal 
iktidara karşı çıkma eğilimini kuvvetle 
barındıran toplumsal gruplara ideolojik 
bir hiza çekiliyor hem de kamu kaynak-
larının meşru görünen bir yolla (var 
olan ve yeni yaratılacak) sermayedar-
lara aktarılmasının önü açılıyor. Hatırı 
sayılır bir süre bunun demokratikleşme 
hülyası ile Türkiye liberalleri ve solun 
bir kısmının da desteğini alarak coş-
kulu biçimde hayata geçirildiğine şahit 
olduk.

Bugün devrimcilik iddiası taşıyan 
kurumlardaki genişleyen fon dalgası ise 
hemen madalyonun öteki yüzünde du-
ruyor. Uluslararası fonlarla Türkiye’de 
çalışma yürüten kurumlar, bu fonları 
veren büyük sermaye gruplarının ve 
onların yerel bağlantılarının belirlediği 

Tek Fon
Devrim
Başka Yolu Yok! 

Tek Fon
Devrim
Başka Yolu Yok! 

Nasıl ki fikri bağımsızlık 
ekonomik bağımsızlığı zorunlu 
kılıyorsa, ekonomik bağımlılık da 
fikri bağımlılığı, irade dışı da olsa 
beraberinde getirir.
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ölçütlere uygun düşen “projeleri” için 
fon alıyor. Üstelik bu fonların kime 
verileceğini belirlemek için kurulan 
ölçütler tahmin edildiğinden daha 
esnek. Sermayenin açık varlığıyla 
bulunduğu alanlarda adını dahi anma-
yacağı araştırmalar, sözgelimi işçilerin 
yaşam koşullarına dair bir araştırma 
için arkasında sermaye grupları bulu-
nan fon kuruluşlarının yüksek miktarda 
fon sağlaması bu esnekliğin bir sonucu. 
Tabii, her şeyin alınıp satılabilir hale 
gelmesini ilke edinen sermayenin fon 
verirken ne aldığı sorusu da bu sonu-
cun hemen peşinden geliyor.

Fonlarla entelektüel alanın nasıl dönüş-
türüldüğünü kavrayabilmek için dil ve 
politika arasındaki ilişki yol gösterici 
olur. Fonlanan aydınların, gazetecilerin, 
entelektüellerin bir olay karşısından 
verdikleri tepki, bu olayı ortaya çıkaran 
ve sürdüren koşullara dair yaptıkları 
değerlendirmeler fon sağlayıcıların 
kadrajına yakınsandığı ölçüde maddi 
destek sürer. Bunun doğal sonucu ola-
rak, nasıl ki fikri bağımsızlık ekonomik 
bağımsızlığı zorunlu kılıyorsa, eko-
nomik bağımlılık da fikri bağımlılığı, 
irade dışı da olsa beraberinde getirir. 
Sözgelimi bu aydınlar, gazeteciler, ente-

lektüeller bir sınıfın diğeri 
üzerinde egemenliğine 
dayanan devletin şiddet 
tekelini görmeye devam 
etse dahi yalnızca ikinci 
kısmını araştırma konusu 
haline getirebilir. Sınıfsal 
bağlarından koparılmış 
bir devlet görüntüsün-
den çıkarılacak sonuç da 
devlet şiddetini görünmez 
kılan zamansız, mekan-
sız ve tarafsız bir şiddet 
karşıtlığı olur. Aynı durum 
işçilerin kölelik düzeyin-
deki çalışma koşulları 
ya da siyasi tutsakların 
hapishane koşulları için de 
geçerlidir. Bütün bunlar 
devletle devrimcilerin, 
proletarya ile burjuvazinin 
olduğu politika sahnesi-
nin dışında beyaz bir fon 
önünde gerçekleşiyormuş 
gibi yansıtılır. Böylece 
çatışmaların tümü insan 
hakları ihlallerine dönü-
şür, buna karşı yürütü-
lebilecek “kampanya” da 

insan hakları örgütlerine bırakılır. Fon 
sağlayıcıların, faşizan yönleri ağır basan 
iktidarlar karşısında ideolojik esnek-
liklerini genişleterek “devrimcilere” 
de fon vermesinin temel motivasyonu 
buradadır. 

Kurulan bu ilişkinin başka bir biçi-
mi de doğrudan ya da dolaylı olarak 
bağlı bulundukları siyasal iktidarların 
çıkarlarını koruyacak ya da sağlayacak 
çalışmalar lehine fonların artırılmasıdır. 
Sözgelimi Avrupa kaynaklı uluslararası 
fonların geçtiğimiz yıllarda 
Türkiye’de en çok mülteci 
çalışmaları yapan kurum-
lara verilmesi gibi. Günlük 
çıkarlar açısından faydalı görü-
nen bu yöntemlere daha dikkatli 
baktığımızda gördüğümüz; 
ezilenlerin politik/politikleş-
me eğilimi taşıyan talepleri-
nin ertelenmesi, bastırılması 
veya görünmez kılınmasıdır. 
Cehenneme giden yol da iyi 
niyet taşlarıyla döşelidir ama 
“devrimcilerin” fon alarak 
çalışmaya başlaması eğer iyi 
niyetle açıklanacaksa devrimcilik 
iddiasını boşa düşüren bir tarih 

bilgisizliğinden, bilinç eksikliğinden 
kaynaklanıyor demek zorundayız. 
Yok, bizim mahallede iyi niyet taşları 
döşeli değilse de oportünizmin bilindik 
keskin kokusunun yayıldığı gerçeğiyle 
yüzleşmek gerekiyor.

Bu yazının yazılma amacı, kimseye ne 
düzeyde devrimcilik yaptığının, ya-
pılması gerektiğinin dersini vermek, 
ahkam kesmek değil. Sözümüz; fonlarla 
çalışan kurumlarda profesyonel olarak 
çalışan emekçilere de değil. Bu ku-
rumlarda gönüllü çalışanlara da ancak 
devrimcilik çağrısı yapabiliriz zira 
dünyayı değiştirmeye başlayacak ufka 
ve kuvvete sahip birinin devrimcilik 
saflarında konumlanması gerekir. Doğ-
rudan siyasal faaliyeti için ya da siyasal 
programının bir parçası olarak gerçek-
leştirdikleri alan çalışmaları, gazeteleri, 
dergileri, toplantıları, etkinlikleri ve 
hatta mücadeleleri için uluslararası 
fonlar alan devrimcilik düzleminde 
gördüğümüz kurumları ise daha önce 
örneklerini pek çok yerde gördüğümüz 
bu dönüşüme karşı uyarmak zorunda-
yız. Lenin’in deyimiyle “işçi sınıfının 
ideologlarını”, Gramsci’nin “organik 
aydınlarını”, düşünsel ve pratik alanın 
sermaye ve devlet tarafından açık veya 
örtülü biçimde düzenlenmesine, alanı-
nın çizilmesine karşı durmaya, halkın 
ve sınıfın yaratıcılığına güvenmeye, öz 
gücüne dayanmaya çağırıyoruz. Çünkü 
bağımsız devrimci bir hareket yarata-
bilmek için devlet ve sermaye karşısın-
da fikri, ekonomik ve örgütsel bağım-
sızlığın kurulması ihtiyacı ve görevi 
önümüzde duruyor.

SOL

Lenin’in deyimiyle “işçi sınıfının 
ideologlarını”, Gramsci’nin “organik 
aydınlarını”, düşünsel ve pratik alanın 
sermaye ve devlet tarafından açık 
veya örtülü biçimde düzenlenmesine, 
alanının çizilmesine karşı durmaya, 
halkın ve sınıfın yaratıcılığına 
güvenmeye, öz gücüne dayanmaya 
çağırıyoruz.



MAYIS
2019 20 fİlm

In 
the 

Name of Father, 
başrolde Daniel Dey-Lewis’i izlediği-
miz, yönetmenliğini Jim Sheridan’ın 
yaptığı 1993 yapımı bir İrlanda fil-
mi. Film, 5 Ekim 1974’te İngiltere’de 
gerçekleşen bir patlamanın faili olarak 
15 yıl hapis yatan dört gencin başına 
gelenleri konu ediniyor.

Gerry Conlon, içinde yaşadığı coğraf-

yanın sorunlarına duyarsız, 
hırsızlık yaparak günü kurtar-
maya çalışan, IRA’nın düşün-
celerine uzak bir gençtir. Bir 
gün yine hırsızlık yaparken 
IRA militanları tarafın-
dan yakalanır ve ardından 
Londra’ya giderek orada bir 

hippi komününde yaşama-
ya başlar. Gerry’nin, aslında 

orada yaşayan hiçbir gencin 
de anlamını bilmediği 

sevgi, barış, özgürlük 
gibi kavramlar üzerine 

kurulu bu ütopik günler Guild-
ford’daki askeri bir barın IRA tarafın-
dan patlatılmasıyla kâbusa döner. Gerry 
ve komünde yaşayan diğer üç İrlandalı 
gençle birlikte Gerry’nin babası ve diğer 
bazı aile üyeleri patlamanın faili olarak 
tutuklanır. Bu sırada patlamanın hemen 
ardından İngiltere hükümeti Terörle 
Mücadele Yasası çıkarır. Gerry ve arka-
daşları yedi gün boyunca ağır işkencele-
re maruz bırakılır ve sonunda müebbet 
hapis cezasına çarptırılırlar.

Özellikle gerçek bir olaydan uyarlanmış 
filmlerde izleyici, yönetmenin yönlen-
diriciliğine çok açıktır. Olay hakkında 
etraflıca bir bilgiye sahip değilsek eğer, 
yönetmen bizim olayın hangi tarafını 
görmemizi istiyorsa biz de o taraftan 
bakmak durumunda kalırız. Bu yazıda 
filme sanatsal bir eleştiri getirmekten 
ziyade, yönetmenin yaşanmış bir olay 
üzerinden bize vermek istediği me-
sajlara ve onun ideolojik arka planına 
değineceğiz.

Film iki çiftin samimi bir şekilde 
girdikleri barın patlamasıyla başlar. 
Bu sahneyi izlerken bize Bono&Gavin 
Friday’in aynı isimli parçası eşlik eder; 
“başkasını ışıtan bir güneşi seyretme-
ye”* çıkılan yolculuğu anlatır. Bu sahne-
nin hemen ardından İngiliz askerinin 
Gerry’yi anlaşılmaz bir şekilde keskin 
nişancı sanmasıyla birlikte Belfast’ın 
arka mahallelerinden birinde başlayan 
muazzam bir halk direnişini seyrederiz. 
Yukarıda değindiğimiz gibi gerçek olay 

Ezilen bir ulusun sömürgeci bir 
devlete karşı giriştiği devrimci 

mücadelede kullandığı 
yöntemlerin, içerdiği şiddetin 

bir ezen ulusun ezilen bir 
ulusa karşı uyguladığı şiddetle 

aynı tutulduğu filmde bu 
gerçeklikten kopuk şiddetsizlik 

övgüsünü alttan alta sürekli 
hissederiz.



21komiteler.org* MAYIS
2019

hakkında bilgi sahibi olmayan izleyici 
için film, iki farklı ülkede masum in-
sanların nasıl kolayca hedef haline gele-
bileceğini anlatan, oldukça “tarafsız” ve 
etkileyici bir girişle başlamıştır. Böy-
lece yönetmenimiz de aslında tarafını 
daha en başından ortaya koymuş olur. 
Filmde, giriş sahnesinde patlayan barın 
askeri bir bar olduğu bilgisi filmin 
yarısına kadar seyirciden gizlenir. Bu 
bilgiyi alana kadar da izleyici, o patla-
mada ölen insanların ne kadar genç ve 
masum olduklarına dair bir dizi diyalo-
ğa ve görsele maruz bırakılır. Bu olayın 
ne büyük bir vahşet olduğuna ikna 
olmaya hazırızdır ve (ne de) mekânsal-
lığa dair çok geç gelen bilgi bu yüzeysel 
algıyı kırmak için artık yeterli değildir. 
Adalet, din, ebeveyn-çocuk ilişkisi, ulu-
sal kurtuluş mücadelesi, sömürgecilik 
gibi birçok konuya değinen filmin asıl 
derdinin şiddet kavramı/türleri üzerine 
olduğu aşikârdır.

Gerry’nin babası Guiseppe, kendince 
ilkeleri olan ve bu ilkelere bağlı olarak 
yaşamaya çalışan oldukça dindar bir 
adamdır. Gerry ile aynı hapishane-
dedirler. Hapishaneye geldikleri ilk 
günden İngiliz mahkûmların aşağıla-
malarına maruz kalırlar. Guiseppe, bu 
nedenle ortak alana inmeye çekinen 
Gerry’yi cesaretlendirir ve yemek ye-
mek için aşağı inerler. Diğer mahkûm-
ların onlara saldırmalarına karşılık 
Guiseppe saldırganlara suçsuz oldukla-
rını anlatmaya çalışır fakat Gerry’yi ile 
birlikte çaresizce koğuşlarına döner-
ler. Gerry’nin babasıyla olan sağlıksız 
ilişkisi en nihayetinde hayatını belirle-
mektedir. Yer yer Gerry’nin sebebinin 
ne olduğunu bilmeden babasına karşı 
duyduğu öfke bir kriz halini alır fakat 
bu öfke patlamalarının sonu babasının 
kollarında biter.

Bir süre sonra patlamayı gerçekleştiren 
IRA militanı Joe McAndrew suçunu iti-
raf eder ve Conlon’ların kaldığı hapis-
haneye gönderilir. Joe’nun hapishaneye 
gelmesiyle birlikte hapishane şartları 
da Gerrry’in babasıyla olan ilişkisi-
nin de seyri değişmeye başlar. Joe, 
hapse girdiği ilk günden ken-
disine saldıran aynı İngiliz 
mahkûmlara karşı direnir. 
Gerry’i de Joe ile birlik-
te kavga eder ve hücre 
hapsi alır. Burada Joe 

ve Guiseppe karakterlerinde metaforik 
olarak tariflenen şey aslında herhangi 
bir haksızlık karşısında alınabilecek iki 
farklı tavırdır: Barışçıl yöntemler veya 
şiddet içeren eylemlilikler. Joe patla-
mayı yapan kişinin kendisi olduğunu 
ve bunu polise söylediğini Guiseppe’ye 
anlatır ve ondan özür diler. Patlamanın 
olduğu barın bir askeri bar olduğunu 
ilk kez bu sahnede Joe’nun ağzından 
duyarız. Guiseppe’nin yine de ölenlerin 
masum olduğunu savunarak Joe ile tar-
tışması üzerine Gerry Guiseppe’ye karşı 
Joe’yu savunur ve ciğerlerinden rahatsız 
olan babasının hastalığının bir boya 
fabrikasında işçi olmasından kaynaklı 
olduğunu ona hatırlatır.

Joe bir taraftan devrimci bir karakter 
olarak lanse edilirken bir taraftan da bir 
mahkûmu ailesini öldürmekle tehdit 
eden ve bunu emirler gereği yaptığı-
nı söyleyen bir tetikçi gibi karşımıza 
çıkarılır. Bu yer yer güzellenen şiddet 
içerikli eylem pratikleri aslında altın-
da yatan politik fikir yok sayılarak Joe 
onun emir eri IRA da ilkesiz bir çete 
gibi gösterilerek bir yandan da yersizce 
eleştirilir. Bu anlamda yönetmene dair 
getirdiğimiz eleştirilerde bizi en haklı 
kılan Joe’yu ilk kez gördüğümüz sorgu 
sahnesidir. Gerry ve arkadaşlarına yapı-
lan fiziksel ve psikolojik işkenceyi daki-
kalarca izlediğimiz halde Joe’nun sorgu 
sahnesi oldukça kısa ve rahat geçilir. 
Patlamanın asıl gerçekleştiricisi olan 
bir IRA militanı suçsuz oldukları polis 
tarafından da bilinen kişiler kadar bile 
işkence görmemiştir. Belki de devlet ak-
lının tariflediği suçlu/suçsuz tanımına 
ikna olan yönetmenimiz zaten “suçlu” 
olan birinin maruz kaldığı işkenceyi 
meşru gördüğü için izleyiciye gösterme 

gereği bile duymamıştır. Joe’yu son gör-
düğümüz sahnede ise, Joe mahkûmlara 
baskı ve şiddet uygulayan başgardiyanı 
çakmak gazıyla ateşe verir. Pek de kısa 
sayılmayacak bir süre başgardiyanın 
acı içinde kıvranışını ve Gerry’nin ona 
çaresizce yardım etmeye çalışmasını 
izleriz. Bu olay üzerine Gerry, Joe’nun 
yanına gider ve ilk defa birini öldürmek 
istediğini söyler. Yedi gün boyunca 
aralıksız işkence gören, işlemediği bir 
suçtan müebbet hapse mahkûm edilen 
Gerry’nin ilk öldürmek istediği kişi, 
babasını öldürmekle tehdit eden polis 
değil, kendisini idam ettirmek istediği-
ni söyleyen hâkim değil mahkûmlara 
zulmeden bir gardiyanı cezalandıran 
Joe olmuştur.

Gerry Conlon gerçek hayatta da bir 
IRA militanı olmak yerine barışçıl 
yöntemlerle hakkını arama yolunu 
seçen bir aktivisttir. Yönetmenimiz de 
kurgunun ve senaryonun ona verdiği 
yetkiye dayanarak Daniel Day-Lewis’in 
de muazzam oyunculuğu sayesinde 
gerçek hayattaki Gerry’nin seçtiği yola 
net bir övgü düzmektedir. Ezilen bir 
ulusun sömürgeci bir devlete karşı gi-
riştiği devrimci mücadelede kullandığı 
yöntemlerin, içerdiği şiddetin bir ezen 
ulusun ezilen bir ulusa karşı uyguladığı 
şiddetle aynı tutulduğu filmde bu ger-
çeklikten kopuk şiddetsizlik övgüsünü 
alttan alta sürekli hissederiz. Yönetme-
nimiz şiddet karşıtı değildir. Şiddetin 
belirli bir şeklinin tarafıdır aslında. 
Bizatihi hayatın kendisi şiddet üzerine 
kurulu iken buradaki gibi bir şiddet 
karşıtlığı iki yüzlülüktür.

Bir avuç insanın milyonlarca insana 
karşı zulmünü meşru kılan bu sisteme 

ve emperyalist devletlere karşı ezilen 
hakların, devrimcilerin, IRA 

militanlarının, 
Joe’nun uy-

guladığı 
şiddetin 
tarafı-
yız.

FİLM
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Son 
zamanlarda, 
1970’lerden bugüne 
solda yaşananları 
anlatan kitapların 
sayısında artış görülüyor. 
Ancak bunlar 12 Eylül son-
rası çıkanlardan biraz farklı. Önce-
kilerin ketum bir dili vardı ve daha çok 
darbeyi deşifre etmeye çalışıyorlardı, 
bugünküler ise daha kişisel ve serbest 
bir dille yazılmış. Bu çerçevede birçok 
sorun taşıyorlar. Yazıda bu kitapların 
olumlu örneklerinden biriyle olumsuz 
bir örneğini ele alıyoruz. Anlatımların 

edebî, kişisel, örgütsel yanla-
rıyla ilgilenmiyoruz; yalnızca 
olayların ele alınış tarzı ve 
bunun anlamını karşılaştı-

rıyoruz. İlk kitap “Bana 
Beyaz Bir At Geti-

rin”, ikincisi “Bit-
medi Daha…”

 “BANA 
BEYAZ BİR 
AT GETİ-
RİN”
 
Yazar Azad 
Sağnıç 

bu kitap-
ta Orhan 

Keskin’in 
kısa 
yaşam 

öyküsünü ve mü-
cadelesini anlatıyor. Kitap 344 

sayfa, Nota Bene yayınlarından 2018’de 
3. baskısı yapıldı. İçinde Orhan Kes-
kin’in ailesinden başlayarak okul, mü-
cadele ve hapishane arkadaşlarının yanı 
sıra, Orhan’la herhangi bir yakınlıkları 
olmasa da aynı dönemde Diyarbakır 5 
No’lu Cezaevinde bulunanların anla-

tımları yer alıyor. Kitap Orhan Keskin’i 
farklı kişilerin aktarımları üzerinden 
anlatırken aynı ortam ve dönemde 
yaşayanların kendilerini Orhan aracılı-
ğıyla anlatmalarına da olanak veriyor. 
Yazar, kitabında önsöz dışında varlığını 
hissettirmiyor. Kitabın sonunda çeşitli 
değerlendirme yazıları, fotoğraflar ve 
bazı ekler var. Yazar, kitabı 4 yıl gibi 
uzun bir sürede hazırlayabildiğini 
belirtiyor. 
 
Orhan Keskin, 1956 Ardahan doğum-
lu. Liseyi Silvan’da okuduktan sonra 
ailesiyle taşındığı Tatvan’da devrimci 
düşünceleri benimsiyor. Babası Köy 
Enstitüsü mezunu ve bölge yatılı okul 
müdürü, annesi ev kadını. Ailesi hep 
Orhan’ı destekliyor. Baba ölüm orucu 
sürecinde bir yandan mahpus yakınla-
rını örgütlüyor, diğer yandan direniş-
çilerle idare arasında iletişim kuruyor. 
Orhan genç yaşta mücadeleye katılmış, 
okuyan ve düşünceleriyle davranışları-
nı uyumlu kılmaya özen gösteren biri. 
Herkes onun her zaman temiz ve ba-
kımlı göründüğünü belirtiyor. Lise yıl-
larında Devrimci Yol saflarına katılıyor 
ve okulu bitirdikten sonra hayatını mü-
cadeleye adamaya karar verdiğini ailesi-

Yalnız kalmak önde yürümenin 
bedelidir, nitekim hareketi 
onu ölümünden sonra da 
yalnız bırakıyor ve anısını 
yaşatma sorumluluğunu başka 
hareketlerden olan mücadele 
arkadaşları omuzluyorlar.

İki Kitap
İki Tavır - 1
İki Kitap
İki Tavır - 1
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ne açıklıyor. 1977’de Diyarbakır Eğitim 
Enstitüsü’ne kaydını yaptırsa da okula 
devam etmeyerek Devrimci Yol’un 
Kürdistan örgütlenmesinde çalışıyor. 10 
Mayıs 1980’de DDKD (Devrimci Doğu 
Kültür Derneği) taraftarlarıyla girdiği 
bir çatışma sırasında yaralı olarak ele 
geçiriliyor ve tutuklanıyor. 12 Eylül’ün 
en ağır işkencelerinin yaşandığı Diyar-
bakır Cezaevi koşullarının düzeltilmesi 
için gidilen ölüm orucunun 50. gü-
nünde, 3 Mart 1984’te ölümü kucaklı-
yor. Birçok devrimcinin can pahasına 
verdiği bu mücadele sonuca ulaşıyor ve 
cezaevi koşulları düzeltiliyor.
 
Arkadaşları, yol açıcı düşünce ve 
davranışları nedeniyle Orhan’ı liderleri 
olarak kabul ediyor. Örneğin Kürtçe 
bilmediği halde ve başka yerlere geç-
me olanağı varken mücadelesini Kürt 
illerinde sürdürüyor. Hareketinin 
ulusal soruna ilgisi az olmasına rağmen 
konu üzerinde çalışıyor, bugüne ulaş-
mayan bir yazı hazırlıyor ve çevresini 
bu çabalarıyla etkileyip örgütleyerek 
hareketini aşan bir örnek ortaya koyu-
yor. Yine başka cezaevlerinde hareketin 
önderleri direnişi bıraktığı ve Orhan’a 
da bırakması için haber gönderildiği 
halde o direnmeyi sürdürüyor. Direniş-
ler kırıldığında bundan dersler çıkartıp 
tekrar direniyor. Ve cezasının bitimine 
çok az kalmasına rağmen direnmeyi 
sürdürüyor. Yalnız kalmak önde yürü-
menin bedelidir, nitekim hareketi onu 
ölümünden sonra da yalnız bırakıyor 
ve anısını yaşatma sorumluluğunu 
başka hareketlerden olan mücadele 
arkadaşları omuzluyorlar. Yazar Sağnıç, 
Orhan’a mücadele yoldaşı olmuş bir 
Kürt devrimcisi. Ölüm orucunun son 
günlerinde sürekli “bana beyaz bir at 
getirin” diye sayıklamasını kitabına ad 
olarak seçtiğini belirtiyor. 
 
“BİTMEDİ DAHA…”
 
Hasan Selim Açan’ın öz yaşam öyküsü-
nü anlattığı kitabı 272 sayfa ve 2019’da 
Sel yayınlarından çıktı. 1954 Erzurum 
doğumlu olan Açan, TİKB (Türkiye 
İhtilalci Komünistler Birliği) kurucu-
larından. Karışık bir anlatım düzeni 
benimsediği kitabında çocukluğundan 
başlayarak ve bazen 2000’li yıllara 
uzanarak, daha çok 12 Eylül öncesini 
anlatıyor. 1980’den yurt dışına çıktığı 
2002’ye kadar olan dönemi ikinci ciltte 

anlatacağını belirtiyor. Açan, devrimci 
düşüncelerle Ankara Kurtuluş Lise-
si’nde tanışıyor. Cebeci’de Basın Yayın 
Yüksek Okulu’ndaki eğitim çalışmala-
rına gidiyor ve burada tanıştığı Aktan 
İnce grubuna katılıyor. 
 
Açan, kitabın ilk bölümlerinde aile-
sinden nasıl etkilendiğini anlatıyor ve 
kendisi de ailesini etkiliyor. ÇHD kuru-
cularından olan ve 2010’da vefat eden 
babası İbrahim Açan subaylıktan ayrıla-
rak avukatlık yapan militan bir hukuk-
çu. 12 Mart ve 12 Eylül mahkemele-
rinde devrimcileri savunuyor, 1989’da 
72 yaşında “Yargılayan Savunma” adlı 
kitabından dolayı yargılanıyor. Açan, 
Aktancılara yönelik bir operasyon 
sonucu 1972’de arkadaşlarıyla tutukla-
nıyor ve 8 ay sonra serbest bırakılıyor. 
Grubunun 1976’da THKO ile birleşmesi 
sonucu Halkın Kurtuluşu dergisi yazı 
kuruluna giriyor. Ancak birliktelik 
uzun sürmüyor ve 1977’de Açan’ın 
içine sinmeyen bir biçimde ayrılıyorlar. 
Çalkantılı bir süreç sonucu yeniden 
örgütlenerek Devrimci Proletarya 
dergisini çıkarıyorlar. O dönem solda 
sık görüldüğü üzere iki grup arasında 
ölümle sonuçlanan kavgalar yaşanıyor. 
Açan, sol içi çatışmaların yanlışlığını 
vurgulayarak kendisi ve hareketi adına 
özeleştiri yapıyor. Arandığı için 1983’de 
yakalanıyor. Uzun sorgu ve direnişler 
sonunda 1991’de tahliye oluyor. Müca-
deleye devam ederken 1994’de tekrar 
gözaltına alınıp 2001’e kadar tutuklu 
kalıyor.
 
Açan, bir röportajında bazı anlayışları 
eleştirmek amacıyla kitabında üç kişi 
üzerinde durduğunu belirtiyor. Bunlar-
dan Oğuzhan Müftüoğlu’nu, 12 Mart 
döneminde THKP-C operasyonunda 
yakalandıktan sonra verdiği bir ifade 
üzerine kendilerine kadar uzanan bir 
tutuklama zincirinden sorumlu tutu-
yor. Yanı sıra, 12 Eylül’de iyi bir sınav 
veremedikleri için eleştiriyor. Hacı 
Ilgar için “bizim Kamomuzdu” derken, 
Aktan İnce için “idolümdü” ifadesini 
kullanıyor ve her ikisi de mücadeleden 
uzaklaştığı için hayal kırıklığı yaşadı-
ğını belirtiyor. Kitap boyunca birçok 
kişi hakkında kişisel değerlendirmeler 
yapıyor. Olumlu bulduklarını “müte-
vazı, ağırbaşlı”, olumsuzları ise “kibirli, 
bürokrat, çapsız, pratik kaçkını” gibi 
sıfatlarla tanımlıyor. Kitapta sık sık, 

ancak kendisinin ve birkaç kişinin bile-
bileceği ortamlara ilişkin gözlemlerini 
aktarıyor. Bunları yine bir röportajında, 
başka anı kitaplarının tersine kendi-
sinin dürüstlüğü ve samimiyeti temel 
aldığı için yaptığını dile getiriyor.
 
Açan, militan tutumuyla solda saygınlık 
kazanmış bir hareketin üyesi. Ancak 
kendisinin de belirttiği üzere bu bir 
güce dönüşemiyor. (s.132) Belki neden 
bu durumda olduklarına yanıt biçimin-
de şöyle diyor: “Bazen ben de soruyo-
rum kendime: ‘Ne geçti eline? Bunca 
yıla rağmen neyi başarabildin ki?’ diye. 
Her şeyden önce ‘ben’ olabildim, bir ko-
münist olarak sınıf düşmanlarının dahi 
saygı gösterdiği onurlu bir yaşamım 
oldu. Yeryüzünde gözünün içine baka-
rak konuşamayacağım tek bir canlı yok! 
Kısacası, kendimden, geçmişimden, bir 
zamanlar yaptıklarımdan utanan biri 
haline gelmedim en azından.” (s.12)

KİTAP

"BİTMEDİ
DAHA..."
H. Selim Açan



Dünya nüfusunun dörtte üçü proleterleşmiş ve yoksullaşmış durumda. Dünyaya hükmeden sermaye 
sınıfı azınlığının küçülmesi hızla devam ediyor. Egemenler, kapitalist emperyalizmin ve onun neoliberal 
politikalarının yarattığı sınıfsal vahşet tablosunu faşist-popülist lider ve hareketler üzerinden proleteri 
proletere, ezileni ezilene kırdırarak yönetmek istiyor. Tüm bunlara rağmen kapitalizm, işçi sınıfı ve 
emekçi sınıflar için halen köklü bir biçimde sorgulanacak ya da bir an önce kurtulmak gereken bir 
sistem değil. “Her şey, bir gün çok güzel olacak” hayalciliğiyle değil, “yenilgi dönemi çok daha 
uzun sürebilir ve biz daha ağır sınanmalardan geçeceğiz” gerçekliğiyle hareket etmez, hazırlık ve 
örgütlenmeyi buna göre planlayıp inşa etmezsek;  inançsızlık, karamsarlık üreten nihilizme, sinizme 
dolayısıyla egemen ideolojiye bağlanmış oluruz. Kendimizi kandırıp, “böyle iyi” yaparsak halkı 
da kandırmış oluruz. İlişkilerimize en yeni dahil olan, en genç komiteci yoldaşımızdan başlayarak 
hepimizin aklından çıkarmaması gereken tablo budur. "Nasıl bir zamanda yaşıyoruz? Devrimciler 
niçin savaşıyor?” Sorularını sormadan, hakikatle samimi bir yüzleşme içinde olmadan devrimcilik 

yapılamaz.


