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23 Haziran seçimleri 
Millet İttifakı'nın parlak zaferiyle 
sonuçlandı. Komite, Referandum'un 
sonrasından itibaren ısrarlı bir biçimde 
Saray'ın, sermaye devletinin bekası için 
öne sürdüğü faşizan tek adam diktatör-
lüğü önerisine bir düzen alternatifinin 
Millet İttifakı biçiminde inşa edildiği-
nin altını çiziyor. Hatırlanırsa, tutarlı 
bir biçimde eski Cumhuriyet'in İslamcı 
kadrolar tarafından yıkılarak yeni bir 
rejimin kurulduğu yönündeki argüma-

nın geçersiz olduğunu vurgulamıştık. 
"23 Haziran’a Doğru Geri Adım Atmak 
Yok" başlıklı yazıda şöyle demiştik: 
"Yeni rejimin 'ebesi' olacağı düşünülen 
Cumhurbaşkanı’nın önlenemez yükseli-
şi ve onun etrafında bir tek adam rejimi 
oluşturulmasının kökeninde, sermaye-
nin sömürü düzeninin arkasına saklan-
dığı bir meşruiyet perdesine ihtiyaç 
duyması gerçeği vardır". Sermaye devle-
tinin, meşruiyet sorununu farklı rejim 
tipleri üzerinden çözmeye çalıştığını, 15 
Temmuz'da ayyuka çıkan politik 
sorunun Erdoğan’ın kendi etrafında 
kontrgerilla temelli bir konsolidasyonla 

çözme önerisiyle aşılmaya çalışıldığını 
ama alternatifsiz kalmak istemeyen 
sermaye düzeninin Millet İttifakı’nda 
bir yeni seçenek aradığını öne sürmüş-
tük. 
 
Unutulmaması gereken nokta bu zaaf 
ve politik çalkantıların altında yatan 
yapısal sıkıntıların varlığı ve Türkiye 
Cumhuriyeti'nin tarihsel olarak birik-
tirdiği siyasi cüruftur. Bu yüzden 

"Türkiye’de Rejim Krizi" yazısında, 
“Yeni rejim, Erdoğan’ın kafasından 
çıkmadı, gerici Cumhuriyet'in 

rahminde büyüdü ve yine onun belirle-
yicisi olduğu bir konjonktürde dünyaya 
geldi” demiştik. Türkiye bir kısım 
uzmanların kendi jargonlarında ifade 
ettiği gibi bir sermaye birikim rejimi 
krizi sorunuyla karşı karşıyadır ve bu 
sorunun ulusal olduğu kadar, hatta 
ondan daha fazla, küresel boyutları da 
vardır. Bu yüzden bu çalkantıların sonu 
basitçe siyaset alanının yeniden düzen-
lenmesiyle çözülemez, ama siyaset alanı 
yeniden düzenlenecektir. 15 Tem-
muz'dan beri de bu sürecin içindeyiz. 
Mevzu; zahirde öyle görünse bile 
liberallerin tartışmayı sevdiği gibi bir 
demokrasi ve dikta sorunu değildir, 
sermaye devletinin rıza üretmesini 
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sağlayacak bir siyasal rejimin inşası 
sorunudur. Bu rejimin ideal kıyafeti 
demokratik olabilir ama pekâlâ dikta 
libaslarını da giyebilir. 
 
Erdoğan'ın, Anadolu sağcılığını büyüle-
yen kişisel karizması etrafında blokladı-
ğı yüzde elliyi anca geçen zayıf çoğunlu-
ğa dayalı dikta önerisi bugün 
dağılmıştır. O öneri Yenikapı Mitingi 
sonrası çok kudretli görünüyordu, 
bugün ise sallanmakta olan bir seçenek-
tir. Onun yeteneği seçim kazanabilme-
siydi ama zayıf çoğunluğu, kendi 
kurduğu siyasal kutuplaşma gerilimini 
özellikle ekonomik durgunluk konjonk-
türünde kaldıramadı ve dağıldı. 31 Mart 
seçimleri Erdoğan’ın seçim kazanabilme 
özelliğinin sınırlarını gösterdi. 7 Hazi-
ran’da yaptığı gibi ikinci bir seçimle bu 
başarısızlığı örtmek isteyen Erdoğan 
gerçek bir zaafiyet gösterisine dönen 
zavallı 23 Haziran kampanyasıyla adının 
etrafındaki tüm haleyi silerken İmamoğ-
lu şahsında kendi olası rakibini de 
siyaset sahnesinin en önüne itmiş oldu. 
Hep siyasal olarak elini rahatlatan 
sandık bu kez iki defa üst üste aleyhine 
çalıştı.  
 
Pek çokları, solun da yaratılmasına katkı 
sağladığı Erdoğan heyulasına binaen 
şimdi Reis ne yapacak diye soruyor. 
Onun yapabilecek hiçbir şeyi yoktur,      
kabine revizyonunu bile ancak zorlukla 
yapabilir, zira sallanan zeminde tadilat 
olmaz. Tek seçenek olma zehabının 
verdiği güvenle, yenen hurmaların 
acısının çıkma ihtimali adam harcamayı 
zorlaştırır. Hamle sırası seçimin galibi 
Millet İttifakı’nda da değildir. Onlar da 
zaferlerini 

bankaya koyup beklemeye geçeceklerdir. 
Hamle sırası AKP’nin altın günlerinin 
restorasyonu peşinde olanlardadır. 
Bunlardan iki grup, Gül-Babacan ve 
Davutoğlu partinin fiilen dışındadırlar 
ama restore etmek istedikleri "AKP altın 
çağı" tam olarak örtüşmediği için ortak 
hareket etmemektedirler. Ayrıca Reis'in, 
“eski tüfeklerden” bu iki grubun girişim-
leri ayyuka çıkınca yanına çağırdıkları-
nın da (Arınç ve Çiçek gibi isimler) 
gündeminin eski güzel günlere dönüş 
olduğu unutulmamalıdır. Bunların 
Reis'e sadakati tartışmalıdır, kendi 
hamleleri için fırsat kollayacaklardır. 
Sonbahar yeni siyasal gelişmelere ve 
oluşumlara gebedir.  
 
Yaz ayları iktisadi durgunluk ve dış 
politikada yapılan hataların sonuçlarıyla 
yüzleşilmesi takvimiyle geçer. Sonbahar-
dan sonraki bir yıl içinde erken seçim 
gündemi kaçınılmaz hale gelecektir. 
Kuşkusuz MHP cenahındaki gelişmeler 
de bu noktada etken olacaktır. Mesele 
bu süreci iyi değerlendirmek ve Millet 
İttifakı yokmuş gibi yapıp toplumsal 
muhalefet gibi geniş ifadelerin arkasına 
saklanıp düzen içi alternatifin kuyruğu 
olmamak ve HDP destekçiliği rahatlı-
ğında sınıf siyasetini unutmamaktır. 
Ortaya çıkan toplumsal enerjideki 
emekçi payı doğrultusunda sürece 
müdahale edebilmek gerekir.  
 
Bu noktada hatalı bir tutumu mahkum 
edelim… Sosyalistler 31 Mart ve 23 
Haziran zaferlerinde kendi paylarını 
görmeye teşne, oysa ki altmışlı yıllardan 
itibaren toplumsal mücadelelerde oluşan 
solun fikri ve ideolojik üstünlüğünün en 

geride olduğu bir noktadayız. 
İnsanlar eşitlik ve özgürlük değil, 12 

Eylül öncesi bir ülkücü sloganından 
apardıkları “hak, hukuk, adalet” 

talebiyle sokaklardalar, Gündoğdu 
Marşı değil İzmir Marşı söylüyorlar. 

Bunları hayıflanmak için belirtmi-
yoruz, siyasal hakikatin farkında 
olalım ki onu değiştirmek üzere 
müdahalede bulunabilelim diye 
söylüyoruz. Çünkü bu hakikatin 
farkında olmayanlar ya da 
oturdukları koltukları korumak 
için, inşa ettikleri türbeleri açık 

tutmak için farkında olmamayı 
tercih edenler Ömer Koç’la aynı 

safta oldukları kavgada inisiyatifin 
kendilerinde olduğu zehabını, bir avuç 

kalmış devrim ve sosyalizm mücadelesi-
ne inanan insanlar içinde yayıyorlar.  
 
Bununla beraber solcuların lafazanlığı 
olmasa da, emekçilerin kendiliğindenci 
eylemi havanın dönmesinde etkili 
olmuştur. Bu da sınıf siyaseti için bir 
politik müdahale marjı yaratmaktadır. 
Kendiliğindenci eylem derken kastettiği-
miz, Saray baskıcılığının en üst noktala-
ra vardığı ve fırsatını bulanın kapağı 
yurt dışına attığı dönemde Anadolu’nun, 
mesela Düzce gibi en muhafazakar 
bölgelerinde bile gerçekleşen emekçi 
direnişleri ve fiili hak arama mücadelele-
ridir. Anadolu’nun dört bir yanında 2015 
baharından bugüne tüm baskılara 
rağmen süren kesintisiz işçi direnişleri, 
iktisadi durgunlukla birlikte AKP’nin 
salt patronları kollayan bir parti olduğu-
nu ortaya koydu. Bu durum anlatılabil-
diği oranda AKP’nin emekçiler üzerinde 
kurduğu hegemonyayı parçalayan ana 
katalizör bu direniş ve mücadelelerdi. 23 
Haziran gecesi ortaya çıkan toplumsal 
enerji üzerinde söz söyleyebilme meşru-
iyetimizin kaynağı budur, yoksa kerame-
ti kendinden menkul devrimcilik, 

Çağrımız işçi ve emekçi halk 
zeminlerinde somut konumlanışlar ve 
kökleşme çabalarına yoğunlaşmayı 

daha da büyütmek yönündedir. Türkiye 
devrimci hareketinin bir dönemi trajik bir 

ideolojik otolikidasyon ile kapanmıştır. 
Devrimcilik dip noktasındadır. Buradan 
ileriye doğru gidiş emeksiz, bedelsiz, 

arayışsız mümkün değildir.



komiteler.org 5
AĞUSTOS

2019* BAşyazı

sosyalistlik ya da bilmem ne sol gelene-
ğinin türbedarlığı değil. Onlara dayana-
rak ancak Canan Kaftancıoğlu’nun işaret 
ettiği yere kadar söz hakkınız olur, o da 
Kaftancıoğlu’nun işaret ettiği hatta kadar 
koşma mecaliniz varsa.  
 
Bugün, bu çalkantılı Erdoğan sonrasına 
geçiş döneminde meşru muhalefet 
siyaseti, emekçilerin direniş eğiliminin 
aktörlerinin artık politik veçhelerinin de 
vurgulu olması gereken bir programla 
ortaya çıkabilir. Bu program, ancak bu 
direniş ve mücadelelerin öznelerinin 
anlamlı bir katılımıyla oluşturulabilir. 
Komite, bu ihtiyaç doğrultusunda bir 
öngörüyle Birleşik Emek Koordinasyonu 
gibi girişimler yoluyla hiç değilse bu 
mücadele eğiliminin sosyal taleplerini 
bütünleştirmeyi hedefliyordu. Kimlik 
solculuğu aşılamadığı noktada bu 
girişimler akim kaldı. Bugün gelinen 
noktada toplumsal taleplere dayalı kısmi 
programlar yetmez, gerçek bir siyasal 
program gerekecektir. Böyle bir progra-

mın olmadığı koşullarda bu çalkantılı 
siyasal dönemde ya kuyrukçuluk ya da 
kendi içine kapanma dışında alternatif 
kalmayacaktır. Komite’nin işçi sınıfı 
hareketine odaklanması taktiksel, 
dönemsel değil stratejik ve kalıcıdır. 
Adım adım inşa etmeye çalıştığımız 
çizgi somut başarılarını görünür kılma-
ya başladıkça devrimci bir siyasal 
hareketin başlangıç adımlarına doğru 
gittiğimiz anlaşılacaktır.   
 
Çağrımız işçi ve emekçi halk zeminle-
rinde somut konumlanışlar ve kökleşme 
çabalarına yoğunlaşmayı daha da 
büyütmek yönündedir. Türkiye devrimci 
hareketinin bir dönemi trajik bir ideolo-
jik otolikidasyon ile kapanmıştır. 
Devrimcilik dip noktasındadır. Buradan 
ileriye doğru gidiş emeksiz, bedelsiz, 
arayışsız mümkün değildir. Buradan 
dönüş, CHP ve HDP’den kapılacak 
mevkiler ve Avrupa "solu"ndan alınacak 
fonlar için vitrini iyi tutma pespayeli-
ğinden kopup halk hareketlerinin somut 

mücadele ve örgütlenmeleri içindeki 
sahici konum alışlara bağlıdır.  
 
Referandumdan sonra şunu dedik: 
“Reis'i yiyebileceğini hayal eden düzen 
güçleri, Reis'in var kalma mücadelesi 
daha fazla siyasal kaos, kan ve gözyaşı 
yaratırken, programsız, alternatifsiz bir 
solu kendi restorasyonunun yancısı, 
çığırtkanı, tetikçisi yapabilir. (…) Bu ise 
Türkiye’de doksanlarda başlayan sosya-
lizmin otolikidasyonunun mantıki 
sonucuna ulaşması olacaktır.” 1980’den 
bu yana solun hiçbir yapısı dönem 
analizlerinde, strateji ve taktiklerinde 
yanıldığını söylemedi. Ancak bu kırk yıl 
boyunca üretilmiş, yaratılmış ve kalıcı 
olmayı sürdürmüş tek bir toplumsal, 
siyasal deneyim birikimi söz konusu 
değildir. Bu hakikate rağmen iç piyasada 
şişinme tavrından vazgeçen yoktur. 
Durum vahimdir ve devrimci değildir. 
Köklü sorgulamalar, kopuşlar oluştura-
madıkça da bu otolikidasyon tablosu 
asla değişmeyecektir. Biz, devrimcilik 
arayışında ve iddiasında olanları, 
hayatlarını ve enerjilerini gelenek 
statükoculuğunun dehlizlerinde harca-
maya son vermeye, işçi ve emekçi halkın 
sermaye sınıfına ve devlete karşı verdiği 
güncel mücadele ve örgütlenmeler 
içinde tavizsiz bir militan inada, itaatsiz-
liğe, devletin kriminal hale getirme 
çabasına baştan set çekmeye dayanan bir 
kitlesel devrimci çizgiyi yaratamaya 
çağırıyoruz.  
 
23 Haziran seçimleri öncesi seçim 
tavrımızı açıklarken yaptığımız saptama 
ve çağrı günceldir: “Bu tarihsel dönem 
her tür siyasal gelişmeye açıktır. (…) 
Ülke ekonomik bunalım içindedir, 
Reis’in halk desteği özellikle kentsel 
merkezlerde sallanmaktadır. FETÖ ve 
klasik İslamcılardan temizlediği örgütü 
şişkin ama beceriksizdir, sermaye düzeni 
henüz at değiştirmeyi becerememiştir. 
Göğün altındaki her şey kaos içinde. 
Öyleyse tarihsel materyalizm ışığında 
proletarya devrimciliği mücadelesi için 
ileri!” 
 
İsyan Devrim Özgürlük!
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Türk dış po-
litikası bugünlerde 
iki eksen etrafında şekil-

leniyor ve açıkçası başka seçeneği 
de yok. Bu iki eksenden biri Saray 
rejiminin var kalma ihtiyaçları doğrul-
tusunda şekillenen, bir yandan kof bir 
hamasetle örülü öte yandan Atlantik ve 
Avrasya arasında bir denge oyunuyla 
Reis'in itibarı ve oyun alanını ilerlet-
meye çabalayan bir örüntüdür. Daha ta-
rihsel olan ikinci eksen AKP’nin parlak 
günlerinde BOP Eşbaşkanlığı ve Arap 
Baharı'ndan cesaret alarak sermaye 
sınıfının talebi doğrultusunda giriştiği 
bölgesel güç olma hevesinin sonuçlarını 
kontrol altında tutma ama bir yandan 
da hiç değilse görünüşte eski iddialar-
dan geri basmamaya dayalı bir örün-
tüdür ve bunda da Atlantik ve Avrasya 
arasındaki denge oyunu işlevseldir. 
 
Türkiye’nin dış politika ile ilgili öne 
çıkan neredeyse tüm meseleleri bu 
matriste açıklanabilir. Zaten bunun 
yanında geriye kalan tek eksik yön, 
Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihsel Kürt 
Sorunu meselesi ve onun gerekirlikle-
ridir. Türkiye’nin S-400 alımı, ilk başta 
hangi saikle satın alınmış olursa olsun 
gelinen noktada Atlantik ve Avrasya 
arasındaki cambazlığın simgesi haline 
gelmiştir. Aslına bakılırsa "Atlantik" ve 

"Avrasya" ifadeleri genel geçer duru-
mu ifade etmek için kullanılmaktadır. 
Çünkü Türkiye’nin ABD dışında AB 
ile ilişkisi, bütünüyle ticari konular ve 
göçmen meselesinde karşılıklı bir çıkar 
ilişkisidir. Avrasya başlığında ise Tür-
kiye ile Rusya, hatta Kremlin dışında 
kimse ilişki kurmaya o kadar da istekli 
görünmemektedir. İdlib’den Libya’ya, 
neredeyse tüm konularda zaten Türkiye 
bu bloğun karşısındadır, fakat Kremlin 
ile hakikaten iyi ilişkileri vardır ve bu 
bir tür dengeyi mümkün kılmaktadır. 
Uzunca bir süre bu denge siyasetinin, 
eninde sonunda Atlantik lehine terk 
edileceği düşünüldü. Soldan gelen tes-
pitler (Türkiye’de ne yazık ki sömürgeci 
ülkeler karşıtlığından pek ayrılamayan 
antiemperyalizm bayrağını yeniden tek 
başına taşıma hasretiyle) temenniyle 
karışık olarak özellikle bu yöndeydi. 
Gelinen noktada şunu görmek gerekir 
ki Reis hiçbir şeyi değiştiremez, ka-
binesini kolayca revize edemeyen dış 
politikasını hiç revize edemez. Tam da 
bu yüzden denge siyaseti Rusya dansa 

devam ettiği sürece devam edecek-
tir. Fakat ayıyla dansa kalkan dikkatli 
olmalıdır. Doğu Akdeniz’deki doğal gaz 
zenginliği, İdlib, Libya ve Türkiye’nin 
sahip çıktığı tekfirci teröristler gibi 
başlıkların herhangi birinde, Türkiye 
beklemediği bir biçimde Rusya’nın tep-
kisiyle karşılaşabilir. Bununla birlikte 
belirtmek gerekir ki Rusya, Türkiye’ye 
karşı sabırlıdır. 
 
Sabırlı muadiller şimdilik Türkiye’nin 
avantajına gözükmektedir. Kremlin, 
Türkiye’nin S-400 alarak silah ticareti 
alanında NATO’da yarattığı insanın gol 
diyor durumundan memnundur. Avru-
palılar, Türkiye’nin “değerli” kıtalarına 
gelmelerini engelleyen bir toplama 
kampına dönüşmesinden memnundur 
ve Türk siyaset sınıfına Doğu Akdeniz 
dahil sabır göstermektedir. Donald 
Trump, kendi siyasi görüşlerini ve 
yaklaşımını benimseyen tüm dünya 
liderlerine karşı sabırlıdır. Temsilciler 
Meclisi'ne seçilen ilk tesettürlü Müs-
lüman kadına “ya sev ya terk et” diyen 
ABD Başkanı'nın Türkiye sağıyla pek 
çok benzerliği vardır. 

Sesi 
Yükselirken 
Seçenekleri 
Daralan Dış 
Politika
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Politika           Türkiye’nin S-400 alımı,

 ilk başta hangi saikle satın 
alınmış olursa olsun gelinen 
noktada Atlantik ve Avrasya 
arasındaki cambazlığın simgesi 
haline gelmiştir.
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Türkiye’yi çıktığı ve artık kendi ira-
desiyle inemeyeceği cambaz ipinden 
düşürecek gelişmeler bu büyük oyun-
culardan Türkiye’ye doğru hamlelerden 
ziyade, daha küçük aktörlerin giderek 
iç politika ile daha çok ilintili olan 
Türk dış politikasının karizmasını ağır 
çizecek kimi hamlelerin kısmen 

tesadüfi ve baştan planlanmayan so-
nuçları olabilir. İdlib ya da Libya kimi 
askeri felaketler böylesi durumlara yol 
açabilir. Türkiye’nin zaten taraf olmadı-
ğı küresel sorunlar da benzer bir sonuç 
yaratabilir. Özellikle İran ve İsrail ile 
ilgili olarak tüm dünyayı etkileyecek 

gelişmeler Türkiye’nin, gergin cam-
baz ipinde daha fazla duramaması ile 
sonuçlanabilir. 
 
Aslına bakılırsa tüm küresel siyaseti 
etkileyecek gelişmeler olabilir ve bunlar 
Türkiye’yi etkiler demek pek de ilginç 
bir tespit değildir, zira tersi mümkün 
değildir. Suriye Arap Ordusu ve Halife 
Hafter’in güçlerinin Rusya benzeri ak-
törlerin bozma niyeti olmadığı dengele-
ri bozabileceğini öngörmemizin nedeni 
ise hiçbir şeyini değiştiremez dediğimiz 
Saray’ın tüm Orta Doğu’da geliştirdiği 
Müslüman Kardeşler ortaklığından 
da vazgeçemeyecek olmasıdır. İstan-
bul, bugün ülkelerinden kaçan İhvan 
eğilimli Arap militan ve entelektüelle-
rinin sığındığı en büyük merkezdir. Bu 
insanlar, bugün AKP’nin parçalanmış 
bir hayalinden arta kalan ata yadigârları 
gibidir. 
 
Sonuç olarak Türk dış politikası bu-
gün kankası Katar kadar esnekliğe ve 
iradeye sahip değildir, bununla birlikte 
hem Atlantik hem de Avrasya’da ayağı 
vardır. Uzun bir süredir bu iki plaka 
tektonik hareketlerle birbirinden uzak-
laşırken Reis burada ayakta kalamaz 
deniyordu. Bugün ortaya çıktı ki onun 
ayakları donmuştur ve ancak ötekilerin 
ona dair vereceği kararlar geleceği-
ni belirleyecektir ve bu noktada hala 
şanslıdır. Bununla beraber bu hesapsız 
dış siyasetin maliyeti de günden güne 
artmaktadır sadece yurttaşlarımız için 
değil, Orta Doğu halklarının kardeşliği 
ideali için de.

DEĞERLENDİRME

Bugün ortaya çıktı ki onun 
ayakları donmuştur ve 

ancak ötekilerin ona dair 
vereceği kararlar geleceğini 

belirleyecektir ve bu 
noktada hala şanslıdır.
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Soma Holding tarafından Kasım 
2014’te işten atılan ve tazminatlarını 
5 senedir alamayan 3000’e yakın ma-

den işçisi, 10 Temmuz'da Soma Kaymak-
lığı önünde buluşup Soma Türkiye Kömür 
İşletmesi önüne yürüyüş gerçekleştirdi. 
Maden işçileri 21 Ağustos için ikinci 
yürüyüşlerini, Eylül ayı için ise Ankara'ya 
yürüyüş gerçekleştirme kararı aldı. Soma 
Holding'in tazminat haklarını gasp ettiği 
mağdur işçilerden Mustafa ve Arif ile 
yaşanan süreci konuştuk.
 
Soma Holding'den 5 yıldır tazminatlarımızı 
alamıyorsunuz. Öncelikle 5 yıl önce neler 
yaşandı?
 
Mustafa: Soma Kömür İşletmeleri Işıklar 
Şirketi'nde 2017 Ocak ayının 18’inde işten 
atıldık. İşten atılma sebebimiz ise yönetim 
tarafından görev değişikliğine zorlanmamız. 
Bu görev değişikliği zorlaması herhangi bir 
yazı ile olmadı. Sadece şirketteki yöneti-
cilerin kendi istekleri üzerine zorlandık. 
Bunu kabul etmediğimiz için işten atıldık. 
Sonrasında 2017’nin 2'nci ayında şirkete 
dava açtık. Davamız sonuçlandı ve şirketi 
icraya verdik. Hala daha paramızı alamı-
yoruz. 2020’nin 2'nci ayında üçüncü senesi 
olacak işten çıkarılmamızın ama kendimize 
hala daha bir muhatap bulamıyoruz. İşten 
çıkarıldıktan sonra dava açtığımız için 

bize Maden-İş Sendikası yönetimi ve şirket 
tepki gösterdi. “Neden şirkete dava açtınız? 
Şirketin durumu kötüydü, bilmiyor muydu-
nuz?” dediklerinde bizler de “bİzim duru-
mumuz ne olacak?” diye sorduğumuzda 
bize herhangi bir cevap vermediler. Sadece 
bizim telefonlarımızı engellediler. Yani bizi 
muhatap almayı kestiler. Şimdi aradan iki 
sene geçti. Soruyoruz Maden-İş yönetimine 
ve şirkete, “Biz paramızı kimden alaca-
ğız?”  Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye dava 
açın, çünkü kendileri TKİ’nin kolu olan bir 
şirkete geçiş yaptı. Hakları ve yöneticileri 
güvence altında olduğu için işten çıkarılan-
lar, emekli olanlar mağdur edildi. Burada 
biz arkadaşlarımız ile hukuki süreç için dava 
açtık, avukatlarla görüştük ama bir sonuca 
varamadık. Çünkü patronun malvarlığının 
2014’teki patlama olmadan önce kaçırıldığı 
söyleniyor. Böyle bir şey yok. Katliamdan 
sonra ben bu şirkette çalışıyordum, belirli 
kurumlar geldi. Malvarlığını kayıt altına 
aldılar. Çünkü bunu Türkiye Cumhuriyeti 
biliyor, tasarruf mevduatı uyarınca. Ama biz 
hala paramızı alamıyoruz. Şu anda muhatap 
bulamıyoruz. Evimiz kira, emekli maaşı ile 
ödeyemiyoruz.  
 
Arif: Soma ile Türkiye’nin en büyük katlia-
mını yaşadık. 301 arkadaşımızı, kardeşimizi, 
akrabamızı kaybettik. Geri de acılı aileler, 
yetim çocuklar kaldı. Soma faciası sonrasın-
da Soma Holding, 2831 madenciyi işten attı. 
İşten atılmalardan sonra beş sene boyunca 
tazminatlarımızı alamadık, yasalaşmasına 
rağmen ödenmedi. Yasa ile Soma Grubu 
patronlarının malvarlığı satılacaktı. TMSF 
aracılığı ile satılan malvarlıkları ile ilk olarak 
işten atılan madencilerin tazminatları  
 

ödenecekti. 3 taksit 
ödediler sonrasında ise Soma’daki sendika 
bizim adımıza protokol yaptı ve 24 taksite 
böldü, ancak yine ödenmedi. Sonra bir pro-
tokol daha imzalandı ve 12 taksite bölündü, 
geri kalan tazminatımız yine ödenmedi. 
 
Bir yürüyüş gerçekleştirdiniz ve bir toplantı 
organize edip eylem planı ortaya koydunuz. 
Bu planı biraz anlatabilir misiniz? 
 
Mustafa: Biz bu konu ile ilgili arkadaşlar ile 
toplandık, iştiare yaptık. TKİ Genel Mü-
dürlüğü'ne 10 Temmuz’da yürüme kararı 
aldık. TKİ ile yaptığımız görüşmede konuyu 
anlattık. Işıklar’dan sorumlu olmadıklarını 
söylediler. Nasıl sorumlu değiller? Kömü-
rü onlar aldı, maaşlarımızı alamadığımız 
zaman TKİ yazı yazıyordu bildirelim diye. 
Mühendisi, kontrolcüsü, güvenlikçisi var 
TKİ’nin, ayrıyeten çok büyük bir kamera-
sı var. Bu şirketin kömürünü TKİ alıyor, 
onların kontrolünde. Biz burada diyoruz 
ki, TKİ’nin büyük bir sorumluluğu var. 
Sorumluluğu yoksa, ben dokuz buçuk sene 
çalıştım, neden dokuz buçuk seneden beri 
TKİ işçileri duruyordu şirkette. Madem ser-
best şirket, neden? Bunu kabul etmiyorlar, 
kabul etmeleri için yürüdük. Kabul etmez-
lerse 3000’e mağdurla Ankara’ya yürüme 
kararı aldık. 
 
Arif: Biz beş senedir bu haldeyiz. Sonra-
sında Soma’da kurulan yeni maden işçileri 
sendikası Bağımsız Maden İş’in çağrısı ile 
bir araya geldik. Burada amacımız sesimizi 
duyurmak. 

Maden
İşçileri:

Tazminatımızı
İstiyoruz,
Alacağız!

Maden
İşçileri:

Tazminatımızı
İstiyoruz,
Alacağız!
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niversitelere ve üniversitelilere 

yönelen saldırılar ve bunlar karşısında 
gelişen pratikler gündemden düşmüyor. Bu 
pratikler kurucu bir siyaset önermekten 
uzak olsa da herkesin kendi meşrebince 
kuramsallaştırdığı, kendini de içeren ve 
kendinden büyük bir siyasi tespitin parçası 
haline getirdiği farklı yaklaşımlarla kavran-
maya ve anlatılmaya çalışılıyor. Bu yakla-
şımlar, güçlü ve etkili bir üniversite günde-
mi oluşana dek önceki tespitleri doğrulama 

çabasının bir parçası olarak 
yürütülen siyasal tartışmaların 

örneklerine dönüşüyor. Olduğu kadar 
artık! Biz bunu bir de tersten deneye-

lim. Son bir yılda üniversitelerde yaşadı-
ğımız saldırılara ve bu saldırılara karşı 

geliştirdiğimiz pratiklere bakarak 
konumumuzu ve ihtiyaçları tespit 
etmeye çalışalım.  
 
Üniversiteye yönelen saldırılar 
çoğunlukla iki başlıkta kesişir. İlki, bir 
mekân olarak üniversitenin kendisine 
ve üniversitelilerin yaşam koşullarına 

yönelen neoliberal yönü ağırlıklı saldırı-
lar. “Ekonomik kalkınma”nın bir 

parçası olarak her kente kurulan 
üniversiteler, yine bu kâr ve rant 
düzeninin bir parçası olarak vakti 
gelince de parçalanıyor. Değerli 

arazilerde bulunan üniversiteler yerine lüks 
oteller, deniz gören yemekhaneler yerine 
seyirlik kafeler, kent merkezinde bulunan 
kampüsler yerine alışveriş merkezleri 
planlanıyor. Yetmez, piyasa koşullarına 
endeksli şekilde sürekli pahalılaşan notlar, 
ulaşım, yurt ve yemek ücretleri, kiralar, 
torpil ağına çevrilen ve hiçbiri ihtiyaç gibi 
somut kriterlere dayanmayan koşullu bir 
azınlığa verilen burslar… Bu hâl içinde ya 
yarı veya tam zamanlı çalışmak zorunda 
bırakılarak ya da staj, sertifika, deneyim 
diye süslenerek ucuz işgücüne çevrilen 

üniversite öğrencilerinin geleceksizlik 
karşısındaki isyanı “öğrenci hayatı işte” 
denilerek sevimlileştirilemeyecek denli 
gerçek. 
 
İkincisi ise Siyasal İslamcı, milliyetçi, 
ulusalcı, cinsiyetçi vb. argümanlarla bir 
bütün olarak akademiye yönelen ideolojik 
yönü ağır basan saldırılar. Gezi Ayaklanma-
sı’ndan bu yana egemen siyaset tarafından 
“vatanseverler” ve “vatan hainleri” karşıtlı-
ğına dayanan bir siyaset üretilmeye devam 
ediyor. 7 Haziran’dan sonra yaygınlaştırılan 
ve 15 Temmuz darbe girişimine dayanarak 
da iyice belirginleştirilen, hemen her kritik 
dönemeçte karşıtlığı çarpık biçimde 
açıklamak için ortaya atılan bu kodlamalara 
öğrenci gençliğinin ikna olduğunu söyle-
mekse mümkün değil. Egemen sınıfın 
iktidarını sürdürmeye yönelik bütün 
karşıtlıkları tanımlamak için kullanılan bu 
söylem; “Bu Suça Ortak Olmayacağız!” bildi-
risini imzalayan Barış Akademisyenleri’ni 
ihraç etti, egemen kültürde açılan bütün 
gedikleri kapatmak için kullanıldı, ma-
kul-makbul yurttaşın bir yansıması olarak, 
makul-makbul öğrenciyi oluşturmak için 
palazlandırıldı. Yine de gençliğin, şimdilik 
devrimci bir çıkış halini almasa da teslim de 
alınamadığı, solun da öğrenciler gözünde 
meşruiyetini kaybetmediği ancak düzen dışı 
olabilecek eğilimleri düzen karşıtı gerçek bir 
harekete de dönüştüremediği aşikâr. 

Sermayenin ve onun 
siyasal iktidarının 
neoliberal ve ideolojik 
saldırılarına karşı 
üniversitelerde
öğrenci gençlik direniyor.

İktidara
Kamp Kurmaya
Gidiyoruz!

İktidara
Kamp Kurmaya
Gidiyoruz!
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Örneğin geçtiğimiz yaz, Beyazıt’ta bir kez 
daha binler olarak Eczacılık Fakültesi’nin 
yanından geçerek meydana ulaştığımız 
güzergâha doluştuk. Günlerce yaptığımız bu 
eylemlere şimdi dönüp “Üniversiteme 
Dokunma eylemleri” diyoruz. Fakültelerde 
uzun zamandır adından başka hiçbir 
şeyinin kalmadığı forum mekanizması 
bütün eksikliğine rağmen işlemeye başladı. 
Sloganlar, pankartlar, yürüyüşler bir kez 
daha Beyazıt’ta kitleyle buluştu ve provokas-
yon girişimlerine, ideolojik saldırılara, 
engellemelere rağmen bütün sola öğrencile-
rin gözünde meşru olanın kendisi olduğunu 
bir kez daha hatırlattı. Unutulduğundan 
değil de, hatırlamak iyidir. Solun neyi 
unuttuğuna dair ise başka bir tespiti 
yapmakta fayda var: Kitlesellik! 
 
Uzun zamandır kitleyle iş yapmanın ne 
demek olduğunu unutarak, hatta “kitle” 
kelimesinden uzak durarak faaliyet yürüten 
sol, bir anda binlerce öğrenciyi görünce, 
içeride, yani bu karşı çıkış sürecinde 
kendisine güvenli bir “örgütler alanı” 
yaratmanın peşine düştü. Bu kendinden 
parlak, güvenli örgütler alanını yaratmak 
için fakültelerin forumlarını ve temsil 
mekanizmalarını gençlik örgütlerinin 
ilişkileri üzerinden biçimlendirmek 

gerekiyordu, nitekim öyle yapıldı. 
Buna karşı çıkmanın, yani 

bütün temsil mekanizmaları zaten elinden 
alınmış, fakültesine yönelen saldırıya büyük 
siyasi tespitlerin dışından ve ötesinden karşı 
çıkışları da içeren bir tavır almış bu binlerce 
öğrencinin yaratmadığı ve gerçekten 
katılmadığı hiçbir mekanizmanın süreci 
aşan kurucu bir işleve sahip olamayacağını 
söylemenin çeşitli hakaretlerle karşılandığı 
bir süreçti. Açıkça ifade edelim, bizim 
çizgimiz hâlâ budur. Gençliği kavramanın, 
kapsamanın, onun politik özgürlüklerini ve 
araçlarını da geliştirerek bugünün devrimci 
gençlik hareketini yaratmanın peşindeyiz. 
 
Bir örnek daha; Özyeğin Üniversitesi’nde 
yıllardır farklı biçimlerde oluşan direniş 
pratiklerinin bugün bir çeşit birikimle 
üniversitede yeni bir yolun başında olduğu-
nu görüyoruz. Üniversite yönetiminin yurt 
fiyatlarını açıklamasından sonra, fahiş 
fiyatlara karşı oluşan tepki önce bir iletişim 
ağına, sonra bir foruma ve en nihayetinde 
dayanışma pratikleriyle belirginleşen bir 
karşı çıkışa dönüştü. Sosyal medya yoluyla 
öğrencilerin neye karşı çıktığı duyuruldu ve 
üniversite dışı toplumsal kesimler (örneğin 
mahallelerdeki ilişkiler) dayanışmaya 
çağrıldı. Forum sürecinden sonra öğrencile-
rin tümüne yaygınlaştırılan bir talep 
listesiyle yurt, yemekhane ve ulaşım 
komiteleri kuruldu. Bütün süreçleri 

şeffaf, açık, disiplinli biçimde yürütmek 
üzere de bir Özyeğin Komitesi oluşturuldu. 
Dayanışma sofrası ve otostop uygulaması-
nın kurumsal biçimde öğrenciler tarafından 
yaygınlaştırılması gibi daha önce Özyeğin 
Üniversitesi’nde katıldığı bir eylem sebebiy-
le bursu kesilen öğrencinin okul ücretinin 
öğrenciler tarafından toplanması gibi 
örnekleriyle de tanık olduğumuz dayanışma 
temelinde eylemlilikler geliştirildi. Komite-
ler, yönetimin açtığı ihalelerin gözlemlene-
bilmesi gibi kazanımlar ve Öğrenci Birli-
ği’nin (veya temsilciliği) eksikliğini 
doldurabilecek bir kurumsallığın kulüpler 
üzerinden inşa edilmesi gibi önümüzdeki 
dönemde kurucu nitelik taşıyabilecek 
faaliyet alanları da elde etti. Bütün süreç 
boyunca kurulan ve işletilen mekanizmala-
rın tüm öğrencilerin katılımına açık, 
demokratik biçimde oluşturulduğunu, daha 
önemlisi temsiliyetin de yine her öğrenciye 
açık biçimde geliştirildiğini görmek 
üniversite hareketinin örgütsel mekanizma-
sı açısından öğretici nitelikler taşıyor.  
 
ODTÜ’de de “KYK yurdu değil, 
ODTÜ yurdu istiyoruz!” ile 

GENÇLİK

Solun da öğrenciler 
gözünde meşruiyetini 
kaybetmediği ancak 
düzen dışı olabilecek 
eğilimleri düzen karşıtı 
gerçek bir harekete de 
dönüştüremediği aşikar.

*
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“Kavaklık’ta doğa talanına geçit yok!” 
arasında kurulan direniş hem taleplerin 
muhtevası hem de eylemlerin biçimi ama en 
çok da yarattığı etki bakımından incelenmeli. 
ODTÜ’ye yapılması planlanan KYK yurdunun 
ODTÜ’nün devrimci-demokrat kültürüne 
yönelik bir saldırı olduğu, böylece okula 
Siyasal İslamcı grupların sokulacağına yönelik 
itiraz ile Kavaklık’ta inşa edilecek yurdun 
doğal ortama zarar vereceğine yönelik itiraz 
ve en genel düzlemde ODTÜ öğrencisinin 
ihtiyacından doğan yurt talebi birbiriyle 
çelişkili biçimde de olsa bir direniş doğurdu. 
Kavaklık Direnişi, ODTÜ’de yakın dönemde 
“ODTÜ Ayakta” eylemlerinden beri biriken 
tepki, son düzlükte de LGBTİ+ Onur Yürüyü-
şü’ne yönelik polis saldırısı, Rektörlük tarafın-
dan şenliklerin iptal edilmesi, öğrencilerin 
kampüs içinde gözaltına alınması süreçlerinin 
sonucu 

olarak görülmeli. Toplumsal hafızayı küçüm-
sememek gerekiyor: Rektörlüğün, polisin, 
AKP’nin tam varlığıyla görünür olduğu bir 
inşaata karşı öğrencilerin dayanışma temelin-
de, Gezi’den bu yana belirginleşen bir çeşit 
işgal eylemi olarak çadır kurması, süreçlerin 
birbiriyle bağlantısını okumak ve saldırılara 
karşı gençliğin geliştirdiği direnişlerin 
biçimini ve süreğenliğini anlamak açısından 
önemli.  
 
Sermayenin ve onun siyasal iktidarının 
neoliberal ve ideolojik saldırılarına karşı 
üniversitelerde öğrenci gençlik direniyor. Bu 
direnişleri birleştirerek, toplumsal bağlarını 
derinleştirerek, kurucu bir gençlik hareketine 
dönüştürmek içinse temsiliyetini yitirmiş 
ancak meşruiyetini koruyan solun demokra-
tik katılım mekanizmasını öncelikle karar 
alma mekanizmalarını samimiyetle kurması 

ve işletmesi, ancak bununla yetinmeyip 
temsiliyeti de özneleşme 

sürecinin bir parçası 

olarak yaygınlaştıran bir yaklaşımla, kitlesel, 
direnişçi bir çizgi oluşturması gerekiyor. Bu 
çizginin oluşturulması için temsil mekanizma 
ve araçlarından yoksunlaştırılmış gençliğin 
(başta sosyal medya gibi) kendi araçlarını 
üretmesi, bu araçlar yoluyla en geniş toplum-
sal kesimlerle buluşması, toplumla kurucu 
bağlar inşa ederek “alan” mücadelesini aşan, 
devrimci bir gençlik hareketine dönüşecek 
ufku amaçlaması gerekiyor. Biz dün nasıl 
“Üniversitemizi savunalım!” diyerek bunun 
devrimci bir çıkışın nüvelerine işaret ettiğini 
ifade ettiysek, bugün de daha büyük bir 
coşkuyla öğrenci gençliğin direniş çizgisini, 
yalnızca bilindik tarihi odaklarda değil vakıf 
üniversitelerinde, yüksek okullarda, staj 
yerlerinde, yaşam alanlarımızda da oluştur-
mayı kendimize görev biliyoruz.  
 
Öyleyse her an hazır olalım! Şarjları doldura-
lım, bağcıkları sıkalım, çadırları sırtlanalım, 
hoparlörleri bağlayalım, kalemleri sivrilte-
lim… İktidara kamp kurmaya gidiyoruz!

GENÇLİK
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Türkiye’nin devrimci ve sosyalist 
geleneği çok uzun süredir bir 
küçülme, bununla bağlantılı olarak 

çürüme ve toplumsal önemini yitirme süreci 
içinden geçiyor. Biz buna otolikidasyon 
diyoruz, zira bu sürecin dışsal nedenleri olsa 
da esas sorun içeridedir. Bu çok veçheli 
sorunun bir yönü de toplumsal hakikatle 
alakası olmayan, tarihsel ve güncel gelişme-
ler karşısında yanlışlanmış tespit ve öngörü-
lerde bulunan kimselerin tespitleri doğruy-
muş gibi hiçbir özeleştiri ihtiyacı duymadan 
“sallamaya” devam etmeleridir. Bu tutum 
sadece kendi teorik dürüstlüklerini zedele-
memekte aynı zamanda Marksist kuramın 
kavramlarını her yola gelir, dolayısıyla 
anlamsız kategoriler haline getirmekte ve 
kuramı itibarsızlaştırmaktadır. 
 
Bu noktada en yakın örnek 
Erdoğan’ın kazanmayacağı 
seçimi yaptırmayacağı, mutlaka bir şekilde 
sandıktan kendi istediği sonucu çıkaracağı 
yönündeki tespittir. Kuşkusuz 23 Haziran ve 
31 Mart bu tespitleri bütünüyle yalanlamış-
tır. Bu tespitin arkasında Türkiye’de çok ucuz 
kullanılan faşizm, açık faşizm gibi rejim 

tespitleri yatmaktadır. Bu tespit doğruy-
sa tarihte faşizm altında en rahat siyaset 
yapılan ülkelerden biri herhalde Türkiye’dir. 
Bu da Türkiye işçi hareketi ve onun siyasi 
temsilcileri sıfırı tükettiğinden dolayı rejime 
herhangi bir tehdit üretmemesiyle bağlantılı 
olabilir. Şaka bir yana, üzücü olan, yanlışla-
nan bu tespitlerin dayandığı kavramların 
içerikleri iyice esnetilerek serbest vezin 
kullanılmaya devam edilmesidir. Özeleştiri 
yoktur ve entelektüel utanmazlık sınır 
tanımamaktadır. 
 
Sert ifadeler kullanmamızın nedeni faşizm 
tespitindeki ısrarın nedeninin Türkiye 
solunun önemli bir kesiminin CHP’ye 
iltihak etme noktasındaki önüne geçilemez 
tutkusu olduğunu düşünmemizdir. Üstelik 
bunlar oldukça eskiye dayanan bu tavırları-
nı devrim ve sosyalizm iddialarını yanların-
da taşıyarak yapmak niyetindedir. Aslına 
bakılırsa tüm dünyada da sosyalizmden 
uzaklaşma eğilimi bazen reformistleşme 
bazen sınıf vurgusunu bırakıp genel bir 
halkçılık ya da demokrasi mücadelesini 
benimseme biçiminde baskın hale gelmek-
tedir. Bu akımların çoğu sınıf mücadelesi 
kuramının avadanlığını da bir kenara 

bırakmıştır. Bu yüzden oralarda kimse bu 
yeni eğilimlerini esas sosyalizm budur diye 
pazarlamamaktadır. Bizim açımızdan 
buradaki birinci sorun, ülkemizde sınıf 
mücadelesi kavrayışını bırakanların hâlâ 
tarihsel materyalizm geleneği içindeymiş 
gibi konuşmalarıdır.  
 
İkinci sorun ise bu tespitleri yapanların sınıf 
düşmanının siyasi temsilcilerini olduğun-
dan kuvvetli göstererek, bilerek ya da 
bilmeden solla bağı olan toplum kesimleri-
nin mücadele azmini örselemesi, bulanık-
laştırması ya da onları daha etkin korunak 
için daha büyük siyasi güce yani CHP ve 
HDP’ye yöneltmesidir. Tam da bu yüzden 
AKP’nin son üç yılında özellikle işçi 
hareketinde daha muhafazakâr kökenden 
gelenler atak davranıp hiç beklenmedik 
yerlerde hak arama mücadelelerine girişe-
bilmişlerdir. Sol ise bunlara mesafeli kalmış-
tır. Kuşkusuz bu hak arama mücadeleleri 
eşitlik ve özgürlük ideali doğrultusunda 
değil muhafazakâr bir adalet kavramı 
etrafında oluştuğundan bunların politik 
ufku sınırlı, siyasi pragmatizmi yüksektir 
ama bu da o insanların değil bizlerin 
eksikliğidir. 

Kuramı Dürüstçe
Kullanırsanız
Kullanışlı Aptal
Olmazsınız

Kuramı Dürüstçe
Kullanırsanız
Kullanışlı Aptal
Olmazsınız

15 Temmuz’da 
açığa çıkan Türkiye’deki sermaye 
devletinin sorunu, cumhuriyetin 

tarihsel serüveninin onu 
getirdiği yer, bir demokrasi ya 
da diktatörlük, bir faşizm ya da 

özgürlük sorunu değildir. Sermaye 
devleti için rıza üretebilecek bir 
siyasal rejimin inşası sorunudur 

ve bu sorun kapitalist üretim 
biçiminin küresel çevrimsel 

krizlerinin biriyle çakışmıştır.
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Faşizm tespitlerini yakından ele alalım. 15 
Temmuz sonrası Türkiye’nin devlet mimari-
sinde önemli bir yarık açıldığı bunun 
sermaye devletinin sürekliliği ve rıza 
üretimi açısından ağır bir sorun teşkil ettiği 
açıktır. Unutmamak gerekir ki tıpkı Moon 
tarikatı ya da Opus Dei gibi din temelli 
örgütlülükler küresel emperyalist merkez 
tarafından kullanılır, açık ki FETÖ de bu 
kapsamdadır. Dolayısıyla 15 Temmuz yerli 
siyaset erbabı arası bir çekişmenin çok 
ötesinde egemen sınıf içinde bir sorundur ve 
egemen sınıf konuya bu ciddiyetle yaklaş-
mıştır. Hepsi birlikte ve ayrı ayrı emperyalist 
merkezle çok yönlü bağlara sahip neoliberal 
küreselleşme döneminin egemen sınıfının 
fraksiyonları bu politik krizi iliklerine kadar 
hissetmiştir. Devlet mimarisindeki derin 
yarığın kökeni de buradadır. Nitekim bu 
ağır sorun ancak olağanüstü önlemler ve 
umulmadık birlikteliklerle aşılabilirdi. 
 
Erdoğan hemen darbe girişimi ertesinde 
ifade ettiği üzere krizi fırsata çevirmeyi 
denemiş ve muhafazakâr seçmen üzerindeki 
rakipsiz karizmasını/inisiyatifini öne sürüp 
büyük ölçüde yıkılmış olan devlet mimarisi-
nin kendi etrafında yeniden inşasını tek 

seçenek olarak öne sürmüştür. Bu öneriye 
kulak verip anayasa değişikliğine yeşil ışık 
yakılması yukarıda anlatılan derin yarılma-
nın yarattığı travmayla alakalıdır. Tam da 
Türkiye bir faşist rejim olmadığı için 
Erdoğan’ın sermayesi yani sandıktaki 
rakipsiz seçmen desteği onun için önemli 
bir artıydı ve bu avantaj önerisini somutlaş-
tırmaya girişmesine olanak sağlamıştır. 
Sermaye devletine halktan rıza devşirecek 
başka seçenek olmadığı noktada da, 
pek çoklarının ifade ettiği gibi bir 
saray rejimi ortaya 
çıkmıştır. Klasik 
siyaset bilimi 
literatüründe 
saray 
rejimleri her 
türden tek 
adam idaresinin 
en genel geçer 
adıdır.  
 
Bu saray rejimi-
nin kuşkusuz 

faşizan unsurları da vardı, tersi hem genel 
geçer (diktatör kural gereği tek adamdır) 
hem de Türkiye’ye özgü nedenlerle müm-
kün değildir. Azınlıkların Anadolu’dan 
sürülmesi, mallarına el konulması, Kürtle-
rin bastırılması, Alevilerin ıslah edilmesi ve 
komünistlerin bertaraf edilmesi gibi 
ulaşılması kolay olmayan hedeflere ulaşmak 
durumunda olan Türkiye Cumhuriyeti 
faşizan unsurları hep taşıyıp, özellikle kriz 
anlarında bunları öne çıkartmıştır. 28 Şubat 
da faşizandı örneğin, dolayısıyla Reis/
Führer etrafında inşa edilmeye çalışılan 
saray rejiminin faşizan unsurları var demek 
orijinal bir tespit değildir.  
 
Biz de bir siyasal hakikati vurgulamak için 
saray rejiminin faşizan unsurları olduğunu 
ifade ettik. Fakat her zaman İslami faşizm, 
açık faşizm ve benzeri tespitlere mesafeli 
durduk. Zira Erdoğan ve etrafı, İslamcılığı 
giderek mafyanın Katolikliği kullandığı gibi 
ve o sınırda kullanmaya yatkın bir hale 
gelmekteydi. Bunda da şaşılacak bir şey 
yoktur, zira Kemal Derviş’in bıraktığı 
yerden ve o doğrultuda ekonomiyi yöneten 
bütün zenginliğini küresel kapitalizmle tam 
ve kesintisiz bir bağlantıyla sağlayan bir 
hareketti AKP. Sırf liderlerini de kastetmiyo-
ruz, 90’lardan itibaren dünyanın içine 
girdiği neoliberal küreselleşmenin alameti-
farikası üretim ve tüketimin küresel ölçekte 
emperyalist merkezler tarafından planlan-
masıdır. “Anadolu’da Küresel Fabrika” da bu 
bağlamda yaratılmıştır. Küçük Anadolu 
kasabaları küresel meta zincirlerinin parçası 
haline gelmiştir. Halkımız daha da proleter-
leşmiş ve büyük oranda kendine özgü 
biçimlerle de (örneğin Türkçe Rap müzik) 
kentlileşmiştir. Dolayısıyla bu dönüşümün 
kaymağını yiyen muhafazakâr Anadolu 
sermayesinin artık Erbakan Hocanın 
öğretilerine ilgi duyması mümkün değildi. 
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Bu canlı tüketim toplumunu ve farklılaşmış 
sermaye sınıfı fraksiyonlarını, hele de 
iktisadi durgunluk koşullarında, plebisiter 
yöntemle yönetmek de mümkün değildir. 
Bunu ancak savaş bir oranda sağlayabilir, bu 
yöntem Kürt meselesi ve özellikle Suriye 
örneğiyle denenmiştir ve bugün görüldüğü 
üzere inceldiği yerden spektaküler bir 
biçimde kopmuştur. Öcalan mektubunun 
istismarı, Demirtaş’ın muazzam etkisi ve ne 
Kürdün ne de Türkün sevmediği Osman 
Öcalan’ın televizyon şovu zorlama savaş 
koşullarının bittiği noktadır. 
 
Ülkenin geçirdiği dönüşüme nezaret etmek 
AKP’de arızi sonuçlar da üretti ve Erdoğan 
partideki tüm ağır isimleri tasfiye etmek 
durumunda kaldı. Reis’in tam da eski 
siyasal davasıyla arasına mesafe koyması ve 
partisini tamamen kendi politik aygıtına 
dönüştürmesinin önemli sonuçları oldu. Bu 
durum bir yandan tepede beklenmedik 
ittifaklara girmesini kolaylaştırırken öte 
yandan temelde örgütünün belli siyasi 
hedefleri elde etmeye dönük bir çalışma 
yürütme kapasitesini de aşındırdı. Bunun 
sonuçlarını, mahalli idareler seçiminde 
doksanların “efsane” Refah Partisi kadrola-
rının halkla bütünleşmesine bin ışık yılı 
uzaktaki kampanyasında açıkça gördük. 
 
Kavranması gereken temel mesele şudur: 15 
Temmuz’da açığa çıkan Türkiye’deki 
sermaye devletinin sorunu, cumhuriyetin 
tarihsel serüveninin onu getirdiği yer, bir 
demokrasi ya da diktatörlük, bir faşizm ya 
da özgürlük sorunu 
değildir. 
Sermaye 
devle-
ti 

için rıza üretebilecek bir siyasal rejimin 
inşası sorunudur ve bu sorun kapitalist 
üretim biçiminin küresel çevrimsel krizleri-
nin biriyle çakışmıştır. Erdoğan’ın buna bir 
çözüm önerisi vardır, fakat tek düzen içi 
çözüm önerisi ona ait değildir, kapitalistleş-
meyi neoliberal küreselleşme döneminde 
iliklerine kadar yaşayan bir ülkede tersi de 
mümkün değildir. Referandumdan mahalli 
idareler seçimine giden süreçte düzenin 
diğer çözüm alternatifleri de siyasal olarak 
inşa edilmektedir. Bunlar içinde bugün en 
mütekâmil olanı Millet İttifakı ve onun 
poster çocuğu İmamoğlu’dur. 
 
Tam da sermaye devleti için esas sorunun 
ne olduğunun kavranamaması, emperyaliz-
min Türkiye’de içsel olgu olmasının ne 
anlama geldiğinin anlaşılamaması dolayısıy-
la neoliberal küreselleşme döneminde 
Türkiye sermaye sınıfının emperyalist 
merkezle geliştirdiği çok boyutlu ilişkileri-
nin ısrarla göz ardı edilmesi, ortada sermaye 
sınıfının siyasi bir kapasiteye sahip olmadığı 
bir sömürge ülkesi varmış gibi tahliller 
yapılmasına yol açmaktadır. Kontrgerilla 
kavramı bu bağlamda sermaye devletini 
mistifiye etmek için olur olmaz kullanıl-
maktadır. Yarım akıllı Amerikalıların Beyaz 
Sarayı uzaylıların kontrol ettiğine dair 
ürettikleri komplo teorileri gibi her şekle 
girebilen (bkz. Siyah Giyen Adamlar), her 
şeye kadir kontrgerilla analizleri açıklayıcı 
değildir. Kontrgerilla, ülkenin kurucu 
unsuru olan ve yerli sermayenin de rıza 
devşirmek için arkasına saklandığı Kemalist 
askeriyenin, ellilerden itibaren Türkiye’nin 

NATO üyeliğiyle adım adım siyaseten 
dönüştürülmesiyle (Talat Aydemir 

darbe girişimlerini takip eden 
tasfiyeler, 9 Mart bozgunu 

vs.) oluşmuş ve emperya-
list merkezle ilintili 

devlet mimarisinde bir 
sert çekirdektir. Bunda 
görev alan unsurlar, 
çok boyutlu küresel 
ilişkileri olan egemen 
sınıfla bağlantıları 
koptuğu ölçüde 
gerçek gücünü 
kaybeder.  

 
Kontrgerilla gizemli bir 

kabal değildir; emperyalist 
sistemin yereli, yereldeki 

sokağı, fabrikayı, üniversiteyi 
kontrol için kullandığı bir 

güvenlik mekanizmasıdır. Bu meka-

nizmadan koptukları ölçüde burada bir 
dönem görevli unsurlar ancak gulyabani 
hikâyesi olurlar. Ölü Süleyman Peygamberin 
asasına dayanarak ayakta kalması ve cinlere 
hükmetmesi gibi bir süre daha etkin 
gözükebilirler ama gerçek bir güç testinde 
artık bir ceset oldukları ortaya çıkar. 
İnsanları Saray, Soylu (arkasındaki kontrge-
rilla döküntüleri) yönlendirmesiyle AKP’li 
kitleler sokağa dökülecek, sandıkları 
basacak diye korkutanların, gerçeği 23 
Haziran gecesinin kendilerinin de büyük 
coşkuyla dahil olduğu halk eğlencelerinde 
görmüş olması gerekir. Ortada faşizm 
olsaydı o kutlamalar yapılamazdı. Bir ek 
olarak, Tekfirci terörizmin Ortadoğu 
halklarını ayrıştırabildiği ölçüde ölü 
Süleyman gibi değil gerçek bir kontrgerilla 
aracı olarak etkili olacağını zira onun 
emperyalist merkez için hâlâ işlevsel 
olduğunu belirtip bu kısmı geçelim. 
 
Baştan beri faşizm tahlilinin eski birleşik 
cephe ezberini devreye sokup CHP ile 
ilintilenmenin meşruiyetinin sağlanması 
için kullanıldığını söylüyoruz. Erdoğan 
üzerinden yapıldığında ve mahalli idareler 
seçimindeki patetik kampanya öncesinde bu 
kuramsal olarak tartışılmaya değer bir konu 
olabilirdi. Ama o zaman bile bu tahliller 
zararlı oldu. FETÖ’nün ülkeyi 15 Temmuz’a 
götürürken yaşananlarla OHAL sonrası 
süreci karşılaştırırsak, iktidarın bu iki 
dönemdeki siyasal kapasitesini karşılaştırır-
sak, anlatılan gulyabani hikâyelerinin 
toplumsal muhalefeti paralize ettiği ve 
gerçeği ancak Süleyman devrildiğinde idrak 
edebilmesine neden olduğunu açıkça 
görürüz. O noktada da sokakta “Hak Hukuk 
Adalet” diye eski bir ülkücü sloganla coşan 
eski Gezi demografisi vardı ve sol ancak 
bunun kuyrukçusu olabildi. Bu durum 
özeleştirisi verilmeyen hatalı siyasal 
analizlerin bir sonucudur.  
 
Buna rağmen gulyabani hikâyeleri anlat-
makta ısrar edenler var. Ergenekon kumpa-
sında yargılananlardan Perinçek takımı 
hariç herkes Millet İttifakı tarafındayken, 
tarihsel MHP kadrolarından Yılma Durak, 
Müsavat Dervişoğlu gibi isimler, bunların 
entelektüellerinden (Muzaffer Özdağ’ın 
oğlu) Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu gibileri 
bu saftayken bunu yapıyorlar. Millet 
İttifakı’nın sermaye devleti için işlevini 
düzen muhalefeti diye geçiştirerek küçüm-
semeye çalışıyorlar. CHP ile solun neredeyse 
tüm ideolojik-politik mesafelerini kapatma-
yı göze alanlar, aşkları ile aralarına giren İYİ 

ÇİZGİ
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Parti gerçeğini görmezden gelmeye çalışı-
yorlar. 24 Haziran sonrası CHP ile İYİ 
Partinin arasına başarısızlığın getirdiği kara 
kedi girdiğinde bıyık altından gülüyorlardı. 
Sermaye devleti bu alternatifi tekrar cari 
hale getirdiğinde ne kadar üzülmüşlerdir ve 
üstelik başarı en iyi tutkaldır. 
 
Sermaye düzeni rıza devşirme sorunu için 
Cumhur İttifakı önerisinin karşısına başka 
siyasi öneriler de çıkarır. Eski Ülkü Ocağı 
başkanlarının çoğu İYİ ve Balgat arasında 
hâlâ tarafsızdır, Şefkat Çetin bile hala 
Balgat’ta görünse de şimdilik geri plandadır. 
Çünkü usanmadan tekrar söyleyelim ki 
mesele, başından beri faşizm ya da demok-
rasi değil sermaye devletinin tam da 
sermaye birikim rejimi krize girmişken rıza 
devşirme sorunudur. Ve farklı gelecek 
olasılıkları için İsviçre çakısı gibi işlevsellik-
ler taşıyan, çoklu, farklı misyonlar üstlendir-
mek üzere muhalefet seçenekleri hazırlama 
işinde egemen sınıflar mahirdir. 

 
Millet İttifakı yokmuş gibi yapan bu 
CHPcilik, rıza devşirme sorununun çözü-
münde kullanışlı aptal olmak anlamına gele-
cektir. Demokrasi, diktatörlük gibi kavram-
ları kullanırız ama bunların yönetim 
biçimlerini adlandırdığını biliriz, bunlara 
normatif değerler atfetmek liberal kuramın 
özelliğidir. “Halkın iktidarı kendi güçlü 
kollarıyla kurulur”, “Üreten biziz yöneten de 
biz olacağız”, “Fabrikalar, tarlalar, siyasi 
iktidar her şey emeğin olacak” gibi sloganla-
rın tedavülden kalktığı ya da ara sıra 
gelenek ayinlerine dönüşen toplantılarda 
gençliğe ayar vermek, kutlu geçmişi yâd 
etmek için kullanıldığı ortadadır. Oysa bu 
sloganlar devrimci ve sosyalist solun esas 
olarak emekçi sınıfların rızasını kendi 
kendini yönetme süreçlerine, dinamiklerine 
seslenme ve cesaretlendirme pratikleri 
açısından güncel ve devrimci anlamlarla 
yüklenebilir. Burada mesele, egemen 
sınıfların rıza üretimi sorununu emekçi 

sınıflar lehine bir iktidar olasılığına, 
momentine politik-örgütsel olarak taşımayı 
göze almaktır. Biz böylesi bir devrimcilik 
güzergâhının yaratılmasının orta vadede 
kritik önemde olduğunu düşünüyoruz ve 
böylesi bir inşanın siyasal görevlerine 
odaklanıyoruz.  
 
Şunu özellikle belirtelim; mahalli idareler 
seçiminde tarafsız kalarak kimlikçi bir 
komünizm siyaseti güdenlerin yaptığına 
benzer bir yönelimde değiliz. Onlar CHPci-
likle aynı kültürel solculuğun sadece bir 
başka versiyonu, öteki yüzüdür (zaten 
Haziran işlerine de birlikte girmişlerdir). 
Allah herkese çarşısına göre Pazar versin, 
kimsenin dalgasına taş atmak istemeyiz. 
Kimlikçilik de yapılabilir, CHP’ye iltihak da 
edilebilir ama Marksist-Leninist siyaset 
kuramının kavramlarının bu amaçla iğdiş 
edilmesine bir zahmet son verin.
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T
emelde düşen 
kâr oranları nede-
niyle küresel ekonomik krizlere neden 
olan kapitalizmin, 1973 petrol kriziyle 
tıkanması sonucu batı ekonomileri 
kâr oranlarını yükseltme arayışlarına 
gitmiştir. Bu soruna getirdikleri teorik 
çözüm ise maliye politikalarının (devle-
tin) küçültülmesi ve sermaye hareket-
lerinin tüm dünya ülkelerinde serbest 
bırakılması şeklinde olmuştur. Bu 
doğrultuda 80’lerde başlayan ve 90’lar-
da hız kazanan küreselleşme hareketi 
neredeyse tüm dünya ekonomilerin-
de finansallaşmanın hâkim olmasına 
neden olmuştur. Bu tarihe kadar hâkim 
olan reel ekonomi, finansal kârın hızlı 
artışı nedeniyle kapitalizmin işleyişine 
uygun olarak geri planda kalmıştır. Bu 

aynı zamanda batı 
ekonomilerinde-

ki görece verimsiz 
üretimin (batıdaki 

yüksek işçi üc-
retleri ve çevre 

maliyetleri gibi 
nedenlerle) az-

gelişmiş ekonomilere kaymasına 
yol açmıştır. Bu finansal kâr oranları ve 
üretimin coğrafi değişimi sonucu hızlı 
büyüme oranları yakalayan azgelişmiş 
ekonomiler özellikle 90’lı yıllarda küre-
selleşmenin dünyanın tüm sorunlarına 
cevap olacağı ve yoksulluğu bitireceği 
gibi iyimser beklentiler yaratmıştır. 
Ancak sermaye hareketlerinin yaygın 
yolsuzluk uygulamalarıyla birleşmesi 
90’lardan başlayarak yaşanan ekonomik 
krizlerin derinleşmesine yol açmıştır. 
Böylelikle 90’ların sonu ve 2000’lerin 
başında küreselleşme ve vaatleri, kapi-
talizm karşıtı çevrenin dışına çıkarak 
batı ekonomilerindeki anaakım eko-
nomist ve uzmanlar tarafından da sert 
eleştirilere uğramıştır.  
 

2000’lerin başında halen küreselleş-
meye iyimser bakan çevreler ise aynı 
dönem ABD’de başlayan ve 2008 krizi-
nin ipuçlarını taşıyan, internet balonu 
(dot-com) krizinin nedenlerini sadece 
yolsuzluğa bağlayarak hafife almışlar-
dır. Dünya ekonomisindeki en büyük 
durgunluğa neden olan 2008 mortgage 
krizi bu arka planla düşünüldüğünde 
bağıra bağıra geliyorum demesine kar-
şın, yarattığı görece kâr artışı hegemo-
nik ekonomilerin kulaklarını tıkamasını 
sağlamıştır. 
 
2008 krizi sonrasında batı ekonomile-
rinin istedikleri toparlanmayı bir türlü 
yakalayamamasına karşın Çin ekono-
misinde yaşanan istikrar ve çift haneli 
büyüme rakamları artık küreselleşmeyi 
açıktan sorgulanır hale getirmiştir. ABD 
başkanı Trump’ın uluslararası serbest 
ticaret anlaşmalarına çomak sokmaya 
başlamasıyla gördüğümüz ve artık açık-
ça ilan ettiği “küreselleşme ideolojisini 
reddediyoruz” söyleminin ekonomik 
anlamı ne yazık ki Türkiye’de yeterince 
tartışılmamıştır. Serbest piyasa ekono-

Kapitalizmin
Krizi ve
Faiz
İndirimleri

Kapitalizmin
Krizi ve
Faiz
İndirimleri

Partizan harcamalar ve 
inşaat-rant sarmalının 
ekonomik krizden ülkeyi 
kurtaracağına dair sağ
çevrelerde hâlâ güçlü bir 
inanç var.
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misinin tartışılması, liberalizmin kur-
tarıcılığına umut bağlamış kitleler için 
ideolojik bir körlük yaratırken, ABD 
başta olmak üzere batı ekonomilerinin 
finansallaşma ve sermaye hareketleri-
nin yarattığı kârı bırakmak istememe-
leri de bu konunun tartışılmasında kafa 
karışıklığı yaratmıştır. Buna rağmen 
açık bir şekilde 2008 sonrası giderek 
güçlendirilen ulus devlet uygulamala-
rıyla karşılaşmaya devam ediyoruz. Ka-
bul edilmek istenmese bile Çin’in devlet 
kapitalizmi serbest piyasa kapitalizmi-
nin yerini almaya yakın gibi gözüküyor. 
Soğuk savaş dönemi Sovyetlerin kapi-
talizmde yarattığı düzeltmeyi bugün 
Çin’in yaratacağı da beklenebilir. Bu 
konudaki en büyük eksik aslında halen 
2008 krizine teorik bir çözüm buluna-
mamış olmasıdır.  
 
Ulusal devlet yapısının 
giderek hâkim 
olmasının ne 
anlama gelece-
ğini ekonomi 
politikalarında 

görmeye başladık. Türkiye bu 
noktada 2008 sonrası krize 
tepki olarak, tutarlı bir teorik 
altyapı taşımadan maliye poli-
tikalarının kısıtlanması anlaş-
masını çiğnemeye başladı. Par-
tizan harcamalar ve inşaat-rant 
sarmalının ekonomik krizden 
ülkeyi kurtaracağına dair sağ 
çevrelerde hâlâ güçlü bir inanç 
var. Para politikası alanında 
ise örtük biçimde “enflasyon 
hedeflemesi”nin, açık biçimde 
ise MB bağımsızlığının terk 
edilmesi ve yönetiminin parti 
yakını isimlere devredilmesi 
yine aynı küreselleşme karşıtı 
tepkiye tekabül ediyor.  
 
Bağımsız bir MB, yurtiçi 
siyasal iktidardan çok, küresel 
ekonomi politikalarını yani 
batı ekonomilerini takip eden 
bir MB anlayışını ifade eder. 
Bu noktada TCMB’nin kur-
maya çalıştığı faiz politikasını 
daha iyi anlayabiliriz. Dünya-
daki ekonomik durgunluk son 
dönemde ABD ve AB merkez 
bankalarını parasal genişleme 
sürecine girmesine yol açıyor. 
Batı merkezli bu faiz indiri-
mi, TCMB’ye de faiz indirimi 

yapma noktasına taşıdı. Ekonomik 
durgunluk, enflasyon ve kur artışının 
rahatlaması açısından faiz indirimi 
önemli bir politikadır. Ancak tek başına 
reel ekonomideki durgunluğu aşmak 
için yeterli değildir. Sermaye hareketleri 
serbest olduğu sürece faiz indirimi, 
yabancı sermayenin yurtdı-
şına çıkma riski ile kur 
ve enflasyon artışını 
beraberinde getirir. 
Küresel sermaye 
hareketlerinden 
bağımsızlaşa-
mamış bir 

ekonomi ise ancak finansallaşmanın 
olumsuz sonuçlarına maruz kalacaktır. 
Yani Türkiye ekonomisi, küresel eko-
nominin çıkarlarından ayrılma cesareti 
gösteremeden, ekonomiye ulus devlet 
hâkimiyetini kazandırmak gibi nafile 
bir çaba harcayan diğer “yükselen pi-
yasa ekonomileri”nin tipik bir örneğini 
oluşturmaya devam etmektedir.  
Dünya ekonomisinin gidişatı için faiz 
indirimleri ve ABD-Çin ilişkileri-
ne odaklanan piyasa çevrelerinin ise 
ekonomik sonuçları bugüne kadarki 
tüm krizlerden daha derin olacak bir 
olguyu görmezden gelmeleri kapitalist 
körlüğün en önemli örneğidir. Dünya 
ekonomisini tek başına sıkıştıran şey 
finansallaşma değildir. Önümüzdeki 
yıllar küresel ısınmanın 1,5 dereceyle 
sınırlandıramayacağımızı ve iklim kri-
zinin dünya ekonomisini tümden de-
ğiştirecek sonuçlarını anlatan raporlarla 
doludur. Sermayenin doğa ve insan 
üzerindeki egemenliği sürdüğü sürece 
gelecek, özellikle azgelişmiş ekonomiler 
ve yoksul nüfus için daha zor olacak-
tır. Türkiye’nin bu sorundan bağımsız 
kalamayacağını düşünürsek, parasal 
genişlemeyle desteklenen doğayı tahrip 
etmeye odaklı rant politikaları getirdi-
ğinden çok fazla şey götürecektir. 

EKONOMİ
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Ekonomik 
kriz derinleş-

tikçe egemen sınıfların 
işçi sınıfına yönelik 
sistematik ve kesintisiz 
saldırısı da boyut değişti-
rerek büyüyor. Uluslararası 
tekeller ve yerli büyük sermaye 
grupları krizi coşkuyla bir fırsat olarak 
değerlendiriyorlar. Böylesi dönemlerde 
iki temel yönden saldırılarını geliş-
tiriyorlar: Bunlardan birincisi krizin 
derinlik kazanmasıyla sarsıntıya giren, 
iflasa, borca batan daha küçük sermaye 
birikimine sahip şirketlere; ellerinde 
olan finansal hortum mekanizmalarıy-
la (banka, factoring vb) yok pahasına 
el koyuyorlar. İkinci saldırı biçimi ise 
inisiyatifini dolayımlarla elinde bulun-
durdukları devlet aygıtı ve hükümetleri 
kullanarak, bunları “Yapısal Reformlar” 
diye ambalajlatarak emekçi sınıfların 
lehine bir şeyler yapıyoruz ideolojik 
görüntüsü altında tüm toplumun biri-
kimlerini kendi servet vurgunu ham-
lelerine altlık yapmalarıdır. İşte ülke-
mizde egemen sınıflar tarafından krizin 
tüm bedelini emekçilere ödetmek için 
yürürlükte olan durum budur.
 
Biz Komiteciler, krizin ayak sesleri ilk 
duyulmaya başlandığı andan itibaren 
aynı şeyin altını defaetle çiziyoruz. Eğer  

 
 

 
işçiler kendi 

örgütlerini sorgulamaya başlamazlarsa, 
sarı-bürokratik baronlaşmış sendi-
ka çetelerinden kurtulmanın yolunu 
bulamazlar ve birleşik bir direniş hattı 
geliştiremezlerse bu krizin de faturasını 
ödeyecekler. Komiteciler, işçi sınıfına 
yönelik sistematik çabasını krizle birlik-
te daha da yoğunlaştırarak işçi sınıfının 
direnme eğilimlerini güçlendirmeye yö-
nelik pratik bir konumlanışı büyütmeye 
devam ediyor. Bu çaba, düşmanın tüm 
saldırısını olmasa bile belli hamlelerini 
boşa düşürebilir. Bunun farkında olarak 
çabamızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. 
Nerdeyse tüm siyasi partileri, nerdey-
se tüm işçi sendikalarını doğrudan ya 
da dolaylı biçimlerde denetim altında 
tutan patron sınıfı, TÜSİAD, MÜSİAD, 
TOBB, TİSK gibi örgütleri ve sahip 
oldukları medya organları aracıyla 
toplumun algısını sürekli dönüştürerek 
çalışma hayatıyla ilgili her türlü çıkarla-
rını yasa haline getirdiler. İş Kanunu,  

 
Sendikalar Kanunu, Borçlar Ka-

nunu, SGK Kanunu gibi düzenlemeleri 
değiştirerek, arabuluculuk yasası, kira-
lık işçilik yasası gibi yeni ek kanunlar 
ve torba yasalar aracılığıyla ek saldırı 
programlarını da hayata geçirdiler. 
Denetim altındaki sendikalardan ufak 
tefek göstermelik basın açıklamaları 
dışında bu saldırılara organize tepki-
ler geliştirilemedi. İşçileri, emekçileri 
hareketsiz kılacak cenderelerin sayısı 
artırıldı. 
 
90’lı yıllarda asıl iş, yardımcı iş ayrı-
mıyla başlayan saldırı; şimdi işçilerin 
kıdem tazminatı hakkının fona devri, 
emeklilik hakkının özel şirketlere devri 
politikalarıyla devam ediyor. Yapısal 
reformlar olarak gündeme alınan her 
şey, işçi ve emekçi sınıfları patronların 
kölesi haline getirerek tam boyundu-
ruk altına almayı hedefliyor. İşte Koç 
Holding’e bağlı TÜPRAŞ’ın toplu iş söz-
leşmesi süreci ve Yüksek Hakem Kurulu 
tarafından zorla bağıtlanması, önümüz-
deki dönemde egemen sınıfların hangi 

Direnmezsek
TÜPRAŞ
Örnek
Olur!

Direnmezsek
TÜPRAŞ
Örnek
Olur!

TÜPRAŞ sözleşmesi 
bir model olarak sermaye sınıfı 

tarafından önümüzdeki dönem, örneğin 
MESS grup sözleşmesi gibi süreçlerde 
silah olarak kullanılacaktır. Yeni yeni 
haklarını ileriye doğru geliştirmeye 
ve kırk yıldır süren geriye gidişe son 

vermiş metal ve kimya işçileri bu saldırı 
dalgasını geriye püskürtme göreviyle 

karşı karşıyadır.
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stratejiyle hareket edeceğinin ortaya 
çıkmasıdır. Özelleştirme politikaları 
kapsamında Koç Holding tarafından 
gasp edilen TÜPRAŞ’ın işçisi grev yasa-
ğı nedeniyle toplu iş sözleşmesi sürecin-
de zaten sınırlı tutum geliştirme olana-
ğına sahipken, işveren önceki yapısal 
reform programlarıyla toplu sözleşme 
sürecini doğrudan kontrol altına almak 
için oluşturdukları YHK aracılığıyla 
işçilerin taleplerini yok saydı. 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfede-
rasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak 
Akkol’un, ki kendisi aynı zamanda 
Koç Holding’in İnsan Kaynakları’nın 
başındaki kişidir, doğrudan işçi sendi-
kalarını yönetmek gibi de bir misyonu 
var. Bu bakımdan sendikal liderlikle-
rin belirlenmesinde dolaylı da olsa rol 
oynar. Bunu unutmadan bir tespitin 
altını çizelim: Petrol-İş Sendikası’nın 
AKP tarafından getirilmiş Genel Baş-
kanı Ali Ufuk Yaşar’ın da itiraf ettiği 
üzere TÜPRAŞ sözleşmesi, YHK’nin 
adeta KHK niteliğindeki müdahalesiyle 
sonuçlandı. İki yılda bir yapılan top-
lu iş sözleşme süresi üç yıla çıkarıldı, 

mesailer, mazeret izinleri ve vardiya 
düzeni işçiler aleyhine düzenlendi. Üc-
ret zammı ise ilk altı ay için %6 olarak 
belirlendi. Toplu sözleşme süreci 
boyunca bazıları işveren talep-
leri arasında bile olmayan 
bu maddelerin tepeden 
YHK tarafından 
dayatılması, işçilerle 
ilgili her şeyi uzak 
bir mesafeden 
takip edenler-
ce şaşkınlıkla 
karşılandı.  
 
Biz Komiteciler, 
açıkça bunu 
bekliyorduk. 
Toplu sözleşme 
takvimini aylarca 
aşmış olmalarına 
rağmen Kamu Toplu 
İş Sözleşmesi'ne bir 
plan dahilinde oturma-
yan taraf, AKP ve devletti. 
TÜPRAŞ “zammı”, hızlıca Kamu 
Toplu İş Sözleşmesi çıpasına dönüş-

türüldü, yüzde beş zam teklifi geldi 
patron devletten. Türk-İş Başkanı bile, 
"Bu kadar da olmaz, pahalılık ve enflas-
yon koşullarında bu teklifi biz  işçilere 
yediremeyiz" diye yakındı.
 
TÜPRAŞ sözleşmesi bir model olarak 
sermaye sınıfı tarafından önümüzdeki 
dönem, örneğin MESS grup sözleşmesi 
gibi süreçlerde silah olarak kullanıla-
caktır. Yeni yeni haklarını ileriye doğru 
geliştirmeye ve kırk yıldır süren geriye 
gidişe son vermiş metal ve kimya işçile-
ri bu saldırı dalgasını geriye püskürtme 
göreviyle karşı karşıyadır. İşçiler bir 
adım geriye gidilecek yerlerinin ol-
madığının farkındadırlar. Patronların 
denetiminde işçi sendikaları merkezleri 
"Kıdem tazminatı kırmızı çizgimiz" 
diyerek ve bu savununun örtüsünde 
saklanarak, bunun dışındaki her işçi 
hakkının işverence gasp edilmesine 
sessiz kalamaz. Biz bu sessizliği artık 
görmezden gelemeyiz. Arabuluculuk 
Yasası iptal edilmelidir. Grev yasakla-
rına son verilmelidir. Özgür toplu söz-
leşme hakkı savunulmalıdır. YHK’nin 
kaldırılması savunulmalıdır. Sendikal 
örgütlenmeyi imkânsız kılan tüm baraj-
lar kaldırılmalıdır. İşverenlerin sendikal 
örgütlenmeye karşı kullandıkları keyfi 
yetki itiraz hakları kaldırılmalıdır. 
Militan bir işçi hareketi ancak ciddi bir 
yasal kurumsal temizliğin arkasından 
geliştirilebilir.

EMEK

Yapısal reformlar olarak 
gündeme alınan her şey, 
işçi ve emekçi sınıfları 

patronların kölesi 
haline getirerek tam 

boyunduruk altına almayı 
hedefliyor.
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29 Mayıs 2018 gecesi Şule Çet, 
patronu Çağatay Aksu ve 
patronun arkadaşı Berk 

Akand tarafından tecavüze uğradıktan 
sonra bir plazanın 20. katından aşa-
ğı atılarak öldürüldü. Kamuoyunun 
gözleri önünde süründürülüp duran 
bir dava süreci var. Bu yazıda “ispat” 
niteliğindeki teknik detaylara ve hukuki 
süreçte yaşananlara yer vermeyeceğiz. 
Herhangi bir kadın cinayeti haberine 
"ama? acaba?" sorgularıyla yaklaşma-
yı; “gerçekte” ne olduğunun bilgisini 
edinme çabası değil, her gün onlarca 
kadının öldürüldüğü ülkemizde gün 
gibi ortada duran bir hakikati görmez-
den gelmek olarak görüyoruz.
 
Çağatay Aksu ve Berk Akand patron-
dur, tecavüzcüdür, katildir. Nereden 
baksak oradan bize düşmandırlar. Bu 
noktada yalnız da değillerdir. Bu dava-

da erkeklik bütün ittifak zeminleriyle 
birlikte saldırmaktadır. 1989 yılında 
işkencede kolu kırılan Kutay Merinç 
için sağlam raporu vererek işkencecileri 
aklayan Mehmet Nuri Aydın, bu dava 
kapsamında da tecavüzü aklamak için 
hazırladığı raporla erkekliğin yanında 
en önde saf tutmuştur. 2016 senesinde 
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampü-
sü’nde döner bıçağıyla üniversitelilere 
saldıran faşistlerden biri olan Paşa Bü-
yükkayaer, bu davada da katilleri canla 
başla savunarak bu örgütlü kötülükteki 
yerini almıştır. 
 
Çağatay Aksu ve Berk Akand hem 
patron hem de erkek olmanın onlara 
tanıdığı bütün ayrıcalıkları sonuna ka-
dar kullanıyorlar. Her ikisi de bu kadın 
düşmanı sömürü düzeninin özgüven-
li birer neferi. Hali hazırdaki siyasal 
iktidarın da eril tahakküm düzeninin 

de yürütücüleri. Biz kadınların özgür-
leşmesinin karşısında duran her fikrin 
birer temsilcisi. Bu anlamda sistem de 
çocuklarını kadın mücadelesine ez-
dirmemek için elinden geleni yapıyor. 
Bizim hukuksuzluk dediğimiz, oysa tam 
da kadın düşmanı burjuva hukukun 
desteğiyle bir seneden uzun bir süre-
dir dava sürdürülüyor. Çağatay Aksu 
ve Berk Akand’ın tutuklu yargılanıyor 
olmasının tek sebebi kadın mücadelesi-
nin bunu dayatmış olmasıdır. Bu dava 
sürerken Türkiye’de kadın hareketinin 
elinin uzanamadığı yoksul mahalle-
lerde, fabrikalarda, arka sokaklarda 
binlerce kadın öldürülmeye, tecavüze 
uğramaya devam ediyor. Kadın cinayet-
lerinin hepsi politiktir. Ama bazıları sı-
nıfsaldır da. Şule’yi kaybetmiş olmanın 
acısıyla başa çıkmaya çalışırken Şule’yi 
bizden alan düşmanlarımızı da tanımak 
zorundayız. Düşmanlarımızı tanıyalım 
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ki doğru direniş biçimlerini örgütleye-
bilelim ve bir kişi daha eksilmeyelim.
 
Bu noktada biz  Nevin Yıldırım’ın hala 
bize baktığını hatırlatmak zorundayız. 
Nevin, Isparta’nın bir köyünde yaşayan 
yoksul bir kadındı. Nevin’in kendisine 
sistematik olarak tecavüz eden Nurettin 
Gider’i öldürüp kafasını köy meydanına 
atması, bize biraz “çok” gelmişti. Hatta 
bazılarımız bu “vahşet” karşısında 
Nevin Yıldırım’ın davasına daha me-
safeli yaklaşmıştı. Şule Çet cinayetinde 
olduğu gibi Nevin Yıldırım davasında 
da kapsamlı bir değerlendirme yapmak 
zorundayız. Nevin her anlamda sömü-
rülmeye, ezilen olmaya mahkum edilen 
bir kadındı. Kaybedecek hiçbir şeyi 
yoktu. Ya ona yaşatılana boyun eğecekti 
ya da buna bir son verecekti. Kendi-
sine yaşatılan vahşetin cezasını böyle 
kesti. Çoğumuzun alışık olmadığı ve 

hatta yadırgadığı bu direnme biçimini 
biliyoruz, en diptekinin öfkesini tanı-
yoruz. Bu öfkenin, çaresizliğin ortaya 
çıkardığı bir direnme biçimini iyi/kötü/
aşırı/yeterli olarak bir değerlendirmeye 
tabi tutmak somut koşullarımızın 
farklılığından kaynaklıdır.
 
Bu burjuva hukuk sisteminde, bu kadın 
düşmanı düzende Nevin için adalet 
yoktu. Şule için de yok, olmayacak da. 
Bu nedenle daha önce söylediğimizin 
arkasındayız: Şule Çet için adalet Ne-
vin’in baltasıyla gelecek! 
 
“Gerçek” anlamda adaletli; sömürünün, 
zulmün, kadın cinayetlerinin olmadığı 
bir düzen kurulana dek kadınların ada-
letine güvenmek zorundayız.
 
Kadın Komiteleri olarak bir seneyi 
aşkın süredir, Şule Çet cinayetinde 

olduğu gibi başka başka birçok kadın 
cinayeti veya öz savunma davalarında, 
bize hukuk diye yutturulmaya çalışılan 
pespayeliğin farkındayız fakat burjuva 
değerleri idealleştiren ve insanların 
(kadınlar ve erkeklerin) eşit olduğunu 
varsayarak maddi hayat içerisindeki 
eşitsizleri görmezden gelen, ha keza 
besleyen, hukuk sistemini bir araç ola-
rak kullanmaktan, mahkeme kapılarına 
dayanmaktan çekinmeyeceğiz.  
 
Bu noktada kadınların birey birey kendi 
adaletlerini sağlamak zorunda kal-
masındansa kitlesel militan bir kadın 
hareketi yaratmayı en önemli görevimiz 
sayıyoruz. Her türlü sömürünün, ırkçı-
lığın, türcülüğün, homofobinin, trans-
fobinin karşısında duran kadınların en 
sahici öfkesiyle yaratılacak bir kadın 
hareketi tek çıkar yoldur.

kadın

Sule Çet için
Adalet
Nevin'in baltasıyla
gelecek!

Şule Çet için
Adalet
Nevin'in baltasıyla
gelecek! “Bu öfkenin, çaresizliğin ortaya 

çıkardığı bir direnme biçimini 
iyi/kötü/aşırı/yeterli olarak 
bir değerlendirmeye tabi 
tutmak somut koşullarımızın 
farklılığından kaynaklıdır.”



HUKUK22
AĞUSTOS

2019

Türkiye’de 
devrimciliğin ışıltısı-
nı, popülerliğini, gerçek 
bir hareket olarak varlığını 
kaybettiği bugünkü koşullarda 
kırılmalara sebep olması beklenen 
toplumsal olaylar siyasi bağlarından 
soyutlanarak hukuki bir meseleye dö-
nüşüyor. Bu durum devrimci nitelikte 
bir hareketin olmadığı dönemdeki geri 
çekilmenin, siyasetin sınırlı alanlarda, 
sınırlı mahallelerde, belirli kimlikler 
üzerinden yürütülmeye çalışılmasından 
kaynaklanmaktadır. Oysaki "din, aile, 
devlet, hukuk, ahlak, bilim, sanat, vb., 
tikel üretim biçimlerinden başka bir 
şey değildir ve genel üretim yasasına 
uyarlar (MARX, 1986: 191)." Hukuk, 
devlet ile bağımlı bir varoluş içerisinde-
dir. Devletin yaptığı her şey bir bakıma 
hukuktur. Bundan dolayı devletin her 
hareketi hukuka uygundur. Ve aynı 
şekilde hukukun varlığının devletle ko-
şullu olması gibi yok oluşu da devletin 
yok oluşuyla birdir. Kapitalist sistemde 
devlet gibi hukuk da siyasal iktidarın 
sahibi olan burjuva sınıfının çıkarına 
hizmet eder. Devlet aygıtı karşısında 
verilen mücadelenin hukuk nezdinde 
de verilmesi gerektiği açıktır.
 
Hukuk alanında yürütülecek bir 
devrimci mücadelenin, sınıflar 

arası iktidar savaşındaki önemi, huku-
kun kendisine ait bir adalet olgusu içer-
mesinden, yüceliğinden ya da üstün-
lüğünden değil siyasal iktidarın kendi 
sınıfsal çıkarları için hukuk ile toplumu 
sarmış olmasındandır. Bundan dolayı 
diğer alanlarda verilen mücadeleler gibi 
hukuk mücadelesinin kazanım verme-
si de devrimci mücadelenin varlığına 
bağlıdır.
 
"Burjuvazinin hukuk hayali işçi sı-
nıfının içinde bulunduğu durumu 
bütünüyle ifade etmeye yetmez. İşçi 
sınıfının kendisi, şeylere ancak kendi 
gerçeklikleri içinde, hukuksal renklerle 
boyanmamış gözlüklerle bakarsa, bu 
durumu [proleterleşme durumunu 
-OK] tam olarak tanıyabilir." Hukuksal 
renklerle boyanmamış bakış açısı ise 
tarihsel maddeciliktir: "Marx ma-
teryalist tarih anlayışıyla, insanların 
bütün hukuksal, siyasal, felsefi, dinsel 
vb. düşüncelerinin, son tahlilde on-
ların ekonomik yaşam koşullarından, 
ürünleri üretim ve değişim tarzından 

geldiğini tanıtlayarak işçi sınıfına bu 
iş için yardım et[miştir]" (Engels/
Kautsky 1995:253).

 
Toplumsal olayların hukuki bir mesele 
olarak yorumlanması, avukatlar, mah-
kemeler ve mahkemeden çıkan kararlar 
üzerinden yürütülecek bir mücadele 
olarak kalması devletin tedvini olan 
hukuk aygıtının içerisinde kıstırılıp 
hukukun iç çelişkilerinden dolayı bir 
ihtimal dahilinde çıkabilecek sınırlı 
olumlu sonuçlardan medet ummak, 
bundan devrimci nitelikte bir netice 
çıkmasını beklemektir.
 
Hukukun kendi iç çelişkilerine etki 
eden bütün yasalar, anayasalar, mah-
kemeler nezdinde kazanılmış bütün 
hukuki kazanımlar sınıf savaşları 
tarihinde iktidar karşısında verilmiş 
siyasi mücadeleler ile kazanılmıştır. Bu 
çatışmada sınıfsal ilişkilerini, birbirleri-
nin çıkar ilişkilerini koruyan hükümeti, 
yargısı, medyası, kolluğu ile örgütlen-
miş sermaye devleti karşısında savun-
mayı avukatlar aracılığı ile yürütülen 
bir hukuk mücadelesi gibi algılamak bu 
davaların siyasi konumunu kaçırmak 
demektir. Bu hata avukatlık yapanı 
devrimci, en iyi avukatlık yapanı en iyi 

Hukuksal
Renklerle
Boyanmamış
Gözlükler

Hukuksal 
Renklerle
Boyanmamış
Gözlükler       Hukuk alanında yürütülecek 

bir devrimci mücadelenin, sınıflar 
arası iktidar savaşındaki önemi, 
hukukun kendisinden, yüceliğinden 
ya da üstünlüğünden değil siyasal 
iktidarın kendi sınıfsal çıkarları 
için hukuk ile toplumu sarmış 
olmasındandır.



komiteler.org 23
AĞUSTOS

2019*

devrimci saymaya sebep olmakta. Dev-
rimciliğin sadece bir mesleki faaliyet 
içerisinde yürütüleceğini sanmak onu 
belli akademik eğitimden geçmiş, mes-
lek ve kariyer sahibi olmuş bir kesime 
mal etmeye sebep oluyor. Devrimci-
lik bu örgütlü güç karşısında avukatı, 
mimarı, doktoru, öğrencisi, işçisi, işsizi, 
güvencesizi ile örülecek bir güçtür. 
Faşizan eğilimleri olan sivil diktatör-
lük rejimi güdümündeki hâkim, savcı, 
mahkeme, kolluk gibi hukuksal aygıtlar 
gözaltılar, uzun süren tutuklamalar, so-
ruşturmalar, cezalar ile saldırmakta ve 
sermaye devletinin çıkarını gözeten kişi 
ve kurumları ise cezasızlık ve aklama 
ile savunmaktadır. Çünkü hukuk kura-
lının uygulanması gibi uygulanmaması 
da toplumsal çatışmada kazanılmış bir 
iktidar gücüdür.
 
Geçtiğimiz günlerde duruşmaları 
görülen 301 maden işçisinin katledil-
diği Soma davasında hiçbir sanığın 
yeterli ceza almaması, Gezi dava-
sında yargı ve mahkeme önünde 
tartışılmayacak kadar meşru bir 
zeminde olan Gezi kıvılcımının 
bu süreçte yargılanması, diğer 
taraftan 25 kişinin hayatını 
kaybettiği Çorlu tren katliamı 

davasında avukatların 
ve ailelerin gösterdiği 
direnç ile mahkeme 
kapılarının kırılıp 
mahkeme heyetinin 
çekilmesi, Aladağ’daki 
yurtta 12 kişinin ya-
narak ölmesi üzerine 
yeterli olmayan ama 
belki kazanım diye 
adlandırılabilecek 
cezalara hükme-
dilmesi, Anayasa 
Mahkemesi’nin Barış 
İçin Akademisyenler 
davasında ihlal kararı 
ve bu davalarda mah-
kemelerin, savcıların, 
hakimlerin konumu 
ve tutumunun davalar 
arasında gösterdiği 
değişiklik hukukun 
kendi iç çelişkilerini 
ortaya seren örnek-
lerdir. 
 
Tabii ki bu dava sü-
reçlerinde avukatların 
aldığı cesur ve çatış-

madan çekinmeyen tutumları göz ardı 
edilmemelidir. Mesleğini icra etmenin 
suç sayıldığı, mesleği ve mesleği icra 
edenleri korumakla mükellef barosu-
nun pasifize olması ve iktidarın seçim 
propagandasının parçası olmaktan 
öteye geçemediği, avukatlık ruh-
satını vermeme, bekletme, iptal 
etme gibi yöntemlerle 
avukatlık yap-

manın engellendiği dönemde böyle bir 
irade koymak takdire değerdir. Ama bu 
irade siyasal olarak örgütlenmiş dev-
rimci bir çizgiye geçmediği sürece toplu 
mağdurların avukatlığı veya devrim-
cilerin avukatlığı çizgisinin sınırlarını 
da geçemez. Günümüzde yürütülecek 
hukuk mücadelesinin de ancak bu siya-
si mücadele ile yürütülmesi bir sonuca 
ulaştırabilir. Siyasi olarak örgütlenme-
miş, yan yana gelememiş bir hat hukuk 
mücadelesinde atıl kalmaya mecburdur. 
Hukuk mücadelesinin sonuç verebil-
mesi, burjuva hukukunun reddedilmesi 
ve hukuku “hukuksal renklerle boyan-
mamış gözlükler” giymeden tarihsel 
maddeci çizgiden algılamaktan geçiyor. 
Bu süreçte tartışılması gereken devrim-
ci mücadeleyi yaratmak, bu devrimci 
mücadeleyi hukuk alanına taşıyıp 
kendi devrimci avukatlarını ve dev-
rimci pratiklerini yaratmaktan geçiyor. 
Proleter devrimciliği hukuk mücadelesi 
içinde de sürdürecek, sınıfla ve toplum-
sal hareketlerle bağını koparmayacak, 
hukuku tarihsel konumu ile algılayacak 
bir hukuk pratiği geliştirilmelidir. Bu 
pratik içerisinde üretilmeyen bir hukuk 
ise devrimcilikten uzak olduğu kadar 
mevcut toplumsal ilişkilerin yeniden 
üretiminden başka bir işleve sahip 
olamayacaktır.  

HUKUK
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Haya-
tımıza 2016 yılında giren po-

püler dizi Stranger Things’in 3. sezonu 
geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Dizi 8.9 
puanla IMDB’nin Top 250 TV listesine 
de en üst sıralardan giriş yapmış du-
rumda. Dizi 80’li yıllar Amerikasında 
küçük bir kasabada geçmekte ve o yılla-
rın sosyo-kültürel dünyasını mekânsal 
temalar içerisinde başarılı bir şekilde 
yansıtmakta. İlkokul çağındaki bir grup 
çocuğun maceralarını anlatan bu dizi 
için "çocuk dizisi" demek ise biraz zor. 
Stranger Things, daha çok gerilimli bir 
fantastik macera dizisi. Dizi, çağdaş-
ları arasında oldukça "uniq" bir örnek 
olsa da aslında birçok kült yapıma 
göz kırpıyor. E.T. the Extra-terrestrial 
(1982), Stand By Me (1986), Carrie, A 
Nightmare on Elm Street (1984) bun-
lardan yalnızca birkaçı. E.T, farklılığı ve 

"normal" dünyaya 
adaptasyon çabasıyla 
Eleven karakteriyle birebir örtüşmekte. 
İkisine de evde özel bir köşe yapılmış ve 
iki yapımda da evde yalnız bırakıldıkla-
rında TV’nin düğmelerine basarak onu 
keşfettikleri sevimli bir sahne bulu-
nuyor. Dizideki hikaye akışı ve dünya, 
Stephin King'e aşina olanlar için hiç 
yabancılık çekmeyecekleri bir tarzda, 
hatta King’in Carrie karakterinin, Ele-
ven’in 1976 yılında yaşamış hali oldu-
ğunu söylemek yanlış olmaz. Carrie de 
Eleven gibi telekinezi yeteneğiyle ci-
simleri hareket ettiren, herkesten farklı 
olan, bunun için de alay konusu edi-
len, ancak kendisiyle uğraşanları fena 
halde pişman eden bir karakterdi. Yine 
Stephen King’in eseri olan Stand By Me 
ise dizinin en güçlü referanslarından 
biri. Stand by Me filminde de, arkadaş-
larının kayıp cesedinin ardına düşen bir 
grup çocuğun hikâyesi anlatılıyor.

 
Stanger Things’i 

dergimize konuk eden 
neden ise amatörce 

planları ve iş bölümüyle 
dünyayı başka bir dün-

yadan gelmek üzere olan 
"kötülüklerden" defalarca 

kurtaran çocukların pozitif soyut 
temaları çağrıştıran romantik yanları, 
taşra kültürünün kolektivist yapısının 
hayatın akışına verdiği biçimi gerçekçi 
bir şekilde anlatışı, tutuk ve gerilim 
dereceleri bölümlere bölünmüş olarak 
ilerleyen planlı senaryosu ya da başarılı 
sahne müzikleri seçimleri veya dizinin 
size bir çizgi roman okuyormuş hissi 
vermesi değil. 
 
Bir Netflix yapımı olan dizinin Ame-
rikancı yanını, ilk iki sezonda nere-
deyse her sahnede bulunan Amerikan 
bayrakları ile banal bir şekilde dene-
yimlemiştik. Üçüncü sezon ise bizi 
Sovyet Rusya bayrağıyla karşılıyor. 
İlk iki sezonda CIA’in gerçek hayatta 
1950-60 yılları arasında zihin kontrolü 
ve "davranışsal mühendislik" amacıyla 
MKUltra deneyleri aracılığıyla gerçek-
leştirdiği sayısız yasa dışı deney, Eleven 
karakteri üzerinden diğer dizi karakter-

”Sovyetler yıkılalı 
neredeyse 30 yıl olmasına 

rağmen zihinlerdeki Sovyet 
Rusya algısını nefret edilesi, bir 

o kadar da korkulası “şey” olarak 
tanımlayarak üzerine düşünmeyi, 

maddi şartları içerisinde onu 
değerlendirmeyi başarılı şekilde 

önlemiş olan bu politikalar bugün 
hala neden bu kadar güncel 

tutuluyor dersiniz?”

Bir Yaz Değil
Bir Devrim
Her Şeyi
Değiştirir!

Bir Yaz Değil
Bir Devrim
Her Şeyi
Değiştirir!
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lerinin düşmanını CIA olarak belirle-
mişti. CIA’in korkulası derin gücünü ve 
dünyayı kontrol etmeye yeten veri-de-
ney birikimini alt metinde tutarak vakıf 
olunamaz, ön görülemez bir güçle ilgili 
komplolar yaratıp insanların hayatla-
rının gerçekliğine sızan senaryolarla 
CIA’i eleştirmek, herhangi bir Ameri-
kan yapımı için yeni bir şey değil. Son 
sezondaki anti-Sovyetik tema ise dikkat 
çekici derecede karikatürize. Sırayla 
gidecek olursak 2. sezonda Eleven ve 
dostlarının hayatları pahasına kapattık-
ları “kötülüğe” açılan deliği, bu sezonda 
Ruslar açmaya çalışıyor ama sezon 
boyunca bunu neden yaptıklarını bir 
türlü öğrenemiyoruz. Bunu yapmaları 
için bir sebep göstermediğinizde –oysa 
CIA’in insanlık dışı olsa da yaptıkları 
için sunduğu bir sebebi vardı- bir grup 
"delinin" sırf insanlara zulüm olsun 
diye o deliği açmaya çalıştığını düşünü-
yorsunuz, ama buradaki anti-Sovyetik 
motivasyonu asıl inşa eden şey dizinin 
düşmanını kötülük timsali olarak gös-
termekten ziyade onu özne olmaktan 
yoksun kılması. Yani diziyi şöyle izli-
yorsunuz; bir grup komik, tatlı ve zeki 
Amerikalı insan, neyi, ne için yaptığı 
belli olmayan ve kendini yalnızca şid-
detle ifade eden bir “şeye” karşı savaşı-
yor. Bu noktada dizi boyunca Rusları 
yalnızca şiddet sahneleri içerisinde 
gördüğümüzü belirtmemize gerek yok 
sanırım. Gerçi insanca diyalog kurulan 
bir Rus mühendis var. Kendisi, dizinin 
en sevilen yetişkin karakteri Hopper ta-

rafından kaçırıldıktan sonra arka-
daş olunan ve 

serbest 

bırakıldığı halde “yoldaşlarının” gaza-
bından korktuğu için geri dönmeyen 
bir mühendis. Bir milkshake karşılığın-
da –niye yapıldığını bilmediğimiz- bu 
projenin tüm detaylarını Amerikalı 
arkadaşlarına anlatan mühendis, Ame-
rikan Kurtuluş Günü'nde bir panayırda 
eğlenirken kulağına “hain” denilerek 
vuruluyor ve Amerikalı arkadaşlarıyla 
beraber olduğu inanılmaz bir dramatik 
sahne ile bizlere veda ediyor. 
 
Dizi boyunca farklı diyaloglarla Ame-
rika’nın da katlanılmaz bir yer olduğu 
ama –en azından- özgür olduğu vur-
gulanıp duruyor. Dizideki küçük, tatlı 
kapitalizm eleştirisi ise biraz ikircikli. 
Tüm bu maceraların geçtiği kasabaya 
bir AVM açılıyor ve bölgedeki yerli es-
naf teker teker batıyor. Belediye Başkanı 
ise bu konuda tabii ki AVM’yi destekli-
yor, çünkü karşılığında para alıyor ama 
bilin bakalım AVM’yi kim yaptırmış? 
Ruslar! Altına karargâh kurabilmek 
için! Asıl ilginç olan başka bir şeyse 
tüm esnaflar bunun için Belediye binası 
önünde protesto yaparken kahraman-
larımızın hiçbiri orada değil –batan bir 
dükkânı olan Joyce bile-. Yani dünyayı 
kurtarmaya cüret eden bu arkadaşların 
kendi kasabalarının maddi sorunları 
içerisinde kahramanca bir tavır aldıkla-
rını ne yazık ki göremiyoruz. 
 
Geçtiğimiz günlerde Çernobil dizisi 
üzerinden güncellenen anti-Sovyetik 
propaganda tartışmalarını Çernobil gibi 
bir felaket dizisi olan Stanger Thin-
gs üzerinden de yürütmek mümkün. 
Öngörülemez, büyük bir tehlike farklı 

temalarla insanlığın sonunu ge-
tirmeye gelmiştir ve insanlık 
ya “doğası gereği” daha 
cesur olan bir takım insanlar 
tarafından ya da Amerikan 
askerleri tarafından kurtarılır. 
Bu temanın, insanları gerçek 
hayattaki çelişkilerden uzak 

tutmaya yaradığı, insan-
lar komplo teorilerini 

sevdikleri ya da ölümü gösterip sıtmaya 
razı ettiği için popüler olduğunu söy-
leyenler var fakat anti-Sovyetik pro-
paganda tartışmasında tüm bunların 
yanında McCartism üzerine konuşmak 
yararlı olacaktır. Adını ünlü ABD Sena-
törü Joseph McCarthy’den alan kav-
ram, 1940’ların sonlarından 1950’lerin 
sonlarına kadar ABD’de yürütülen 
anti-komünist ve anti-Sovyetik politi-
kaların motivasyonunu tanımlar. “Kızıl 
tehlike” olarak anılan ve bu yönüyle 
adını anmaktan bile imtina edilen düş-
man, ABD toplumunu mobilize etmek 
için bir araç olarak kullanılırken savaş 
içerisinde olan bir devlet için “milli-
yetçiliği” güdülemeye de yaramıştır. 
Üstelik bunun için kullanılan bilgilerin 
doğru olup olmaması veya mantıklı bir 
zemine oturması hiç önemli değildi. Bu 
dönemde Amerikalı komünistleri te-
mizlemek ve “öteki” olarak tanımlamak 
için kullanılan mekanizmalar hukukta, 
basında, sanatta ve dahi eğitimde geniş 
bir yelpaze içerisinde kullanılıyordu. 
Sovyetler yıkılalı neredeyse 30 yıl 
olmasına rağmen zihinlerdeki Sovyet 
Rusya algısını nefret edilesi, bir o kadar 
da korkulası “şey” olarak tanımlayarak 
üzerine düşünmeyi, maddi şartları içe-
risinde onu değerlendirmeyi başarılı şe-
kilde önlemiş olan bu politikalar bugün 
hala neden bu kadar güncel tutuluyor 
dersiniz? Kim bilir, bu her şeye kabil 
büyük güçlerin belki de “hala” dünya 
halklarının iradesine dayanan yeni bir 
devrimci kalkışmadan imtina etmeleri 
gerekiyordur…

kültür-sanat
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Bir 
za-

manlar bu ülkenin 
gençleri Deniz, Mahir ve İbola-
rın açtığı yoldan yürümek üzere, 
onlarla aynı yaşlarda ölmeyi göze 
alarak kitleler halinde devrimcileşi-
yorlardı.   Marksizm etkisiyle 
sürdürülen bu devrimciliğin 
yerini, bugün ezilen ulus devrimciliği 
aldı.  Kitaplarda anlatılanlar, bu döne-
me ait birey, örgüt ve olaylardır. Bunla-
rın kişisel nitelikte olanlarını bir yana 
bırakarak siyasi amaç taşıyanları dik-
kate alıyor ve bunu da ikiye ayırıyoruz: 
Materyalist bir tarih anlayışı çerçeve-
sinde bugünün mücadelelerine nesnel 
değer taşıyan girdiler sunanlar, idealist  

 
 
 
bir tarih anlayışı çerçevesinde değişik 
biçimler altında geçmişe öykünenler. 
Buna göre Azad Sağnıç’ın kitabını 
birinci grupta, Selim Açan’ın kitabını 
ikinci grupta görüyoruz. Bu ayrımı 
sözü geçen devrimci mücadelelere de-

ğer biçme amacıyla değil, bugününün 
gereksinimlerini ne ölçüde karşıladık-

larına göre yapıyoruz. 
 

Geçmiş her zaman bugünün 
gereksinimleri tarafından belir-
lenmiş bir bilinç çerçevesinde 
ele alınır. İster eski bir gözlemi, 
isterse geçmişi yaşamış ama 
bugün anlatan birinin yazdık-
larını okuyor olalım; anlatılan-

ların ve bizim bunu ne kadar 
anladığımızın belirleyicisi şu anki 
gerçekliktir. Bu durumu Marks’ın 

ifade ettiği gibi “bilincimizi 
belirleyen toplumsal varoluş 
koşullarıdır, varoluşumuzu 
belirleyen bilincimiz değil-

dir” diye tanımlayabiliriz. İfade ettiği-
miz düşünceler her zaman niyetlerimiz 
ve onları ortaya koyuş biçimimizin 
ötesinde, içinde yaşamakta olduğumuz 
koşullar çerçevesinde düşünen insan-
larca değerlendirilir. Dolayısıyla biz 
düşüncelerimizi nesnel ölçütlere göre 
ele alınabilecek biçimde ifade etmez-

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 - 2
İki Kitap
İki Tavır - 2
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sek, okuyanların bunları anlayıp kendi 
koşullarıyla ilişkilendirmeleri çok zor 
olacaktır. Çünkü herkes ne yazıldıysa 
öyle okuyup anladığını ileri sürse bile, 
yazılanları kendi varoluşu çerçevesinde 
yorumlayacak ve gereksinimleri doğrul-
tusunda kullanacaktır. Bu nedenle geç-
mişi yaşamamış birinin kişisel bir dille 
yazılmış kitaplardan çıkartabileceği 
sonuç  “iyi anne ve babalar, kahraman 
kişilikler, acımasız işkenceciler, sıkı 
dostluklar” misali öznel ve tekil olay-
lara duyulan hayranlık ya da nefretten 
öteye geçmeyecektir. Şüphesiz bunlar 
da önemlidir. Ama daha önemlisi, tüm 
bu tekil özelliklerin ortaya çıkışına 
hangi toplumsal koşulların olanak ver-
diğini, bu koşullara ne tür çelişkilerin 
yolaçtığını ve kişilerin ya da örgütlerin 
bütün bu somut olgular karşısında nasıl 
konum aldığını öğrenmektir. 
 
Ancak buna karşılık olarak,  bir anı 
kitabının bilimsel eser olmadığı ve anla-
tılanların zorunlu olarak kişisel nitelik 
taşıyacağı ileri sürülebilir. O zaman 
şunu sormak gerekir: Devrimciler anı 
yazar mı? Yanıtı açık olmalıdır: Dev-
rimci anı anlatmaz. Çünkü anı, kişisel 
bir hayata aittir. Oysa devrimcilik, 
kendini toplumsal bir mücadeleye ada-
maktır ve bir devrimcinin yaşadıkları 
zaten kendine ait değildir. Bunun olsa 
olsa nesnel bir dille aktarımı olabilir. 
Böyle bir eser bilimsel nitelik taşımasa 
bile, bilimsel çalışmalara katkı verir. İşte 
bunun yapılıp yapılamayışı, doğrudan 
doğruya yazarın tarih anlayışıyla ilgili 
bir durumdur.  
“Tarih sınıf mücadeleleri tarihidir” 
diyordu Marks. Oysa tarih ulus, ırk, 
inanç, soy, kişiler vb. arası mücadeleler-
le doluydu. Bu karmaşa, birçok kişinin 
tarihi rastlantılardan ibaret ya da ken-
dini tekrarlayan bir “iyi-kötü müca-
delesi” gibi görmesine yol açıyordu. 
Marks bütün bu çatışmaların belli bir 
işleyiş düzeni olduğunu ortaya koymak 
amacıyla “sınıf ” ve “sınıf mücadelesi” 
kavramlarını kullandı. Çünkü “sınıf ” 
kavramı farklı çıkarları ortak bir maddi 
paydada toplamaya ve sayısız çıkar 
kavgasının aslında farklı paydalar arası 
maddi bir çatışma olduğunu anlatmaya 
olanak veriyordu. Böylece sınıf soyut-
laması yardımıyla gerçek kişiler arası 
çatışmaların işleyiş yasalarını tanımla-
mak mümkün oluyordu. 
 

Tarih bir durumun ya da olgunun 
diğerine evrildiği süreçlerden değil, 
belli maddi çelişkilerin belirlediği ve 
önemli toplumsal altüst oluşlar yoluyla 
birinden diğerine geçilen dönemlerden 
oluşur. Materyalist tarih anlayışı çerçe-
vesinde kişiler, düşünceler, dolayısıyla 
sözkonusu kitaplarda geçenlere benzer 
devrimcilik örnekleri ancak dönemin 
çelişkileri temelinde ve koşulların genel 
kuşatıcılığı içinde ele alınabilir. Örne-
ğin bir devrimci geçmişteki bir X kişisi 
hakkında, bir ilkokul öğrencisinin sıra 
arkadaşının saçını çekerken kullandığı 
sözcükleri kullanmamalıdır. Bir olay 
değerlendirilirken gerçeklerin görülme-
si kişinin durumuyla yakından ilintili 
olabilir ama anlatımlar bunun üstüne 
kurulamaz. Çünkü gerçekler kişile-
rin bakış açısına bağlı değildir, somut 
çelişkilerin bir parçası olarak vardır. Ve 
kişi o gerçeğe kendi keyfince seçtiği bir 
noktadan baktığını düşünse bile, aslın-
da o gerçeği belirleyen çelişkinin etkisi 
altında seçim yapıyor ve o gerçeğe öyle 
bakıyordur. 
 
“Bana Beyaz Bir At Getirin” kitabı da 
bir anlamda anılardan bahsediyor. Ama 
yazar olayları aynı dönemi yaşamış 
farklı kişilerin ağzından anlattığı için 
konu edinilen Orhan Keskin’in hangi 
dönemin ve koşulların bir parçası oldu-
ğunu nesnel olarak anlamak mümkün 
oluyor. Dönemi bilmeyen biri bile, 
anlatım sayesinde aynı noktaya farklı 
açılardan bakma olanağı bularak nesnel 
bilgi edinebiliyor. Kitabın yerine 
getirdiği işlev, kusurlarını 
siliyor.  
Buna karşılık Açan’ın 
kitabında-doğrulu-
ğu yanlışlığı ayrı 
konu- değerlen-
dirmeler kişisel 
bir gözle yapı-
lıyor. Direnen 
ve direnmeyen 
elbette bir 
değildir. Ama 
sonuç değiş-
memişse, bu 
anlatımlardan 
bugün sonu-
cu değiştirmek 
isteyenlere kalan 
nedir? Açan şöyle 
yanıt veriyor: “ Geleceğin 
tohumları bir yönüyle nasıl 

bugünün bağrında filizlenip olgunla-
şıyorsa, bugünün neden ve nasıl böyle 
şekillendiğinin ipuçları da geçmişte 
aranmalıdır.” (S.48)  
Yukarıda da değindiğimiz üzere bu 
cümle idealist bir tarih anlayışının 
ifadesidir. Hayat tohum-filiz diyalekti-
ği biçiminde Hegelci bir anlayışa göre 
değil, Marks’ın belirttiği gibi maddi 
çelişkiler temelinde ve yeniden üretim 
biçiminde ilerler. Ama bunlar önemli 
değildir, bize Açan’ın kitabından gerekli 
dersi çıkartıyoruz. Açan 17 yaşında 
sorgudayken verdiği bilgiye gönderme 
yaparak şöyle diyor: “ Gayrettepe’deki 
işkenceler sırasında bir kez bile “ah” 
demeyip “işkencecilerin elinden ekmek 
yemek benim kitabımda yazmaz” 
tavrıyla açlık grevi yapacak kadar çıtayı 
yükseğe koymamın nedenlerinden biri 
de sanıyorum on yedi yaşındayken 
yaşadığım bu utancın kirinden arınma 
isteğiydi.”
 
Devrimciler anı anlatmaz, hatalarından 
ders çıkartır ve mücadelenin gerektir-
diği biçimde, söz ya da eylemleriyle 
özeleştiri yaparlar. Ya da eğitici amaç-
larla bilimsel bir değerlendirmede 
bulunurlar. Anı yazmak, hele bu sırada 
övünmek ya da pişmanlıkla “keşke” 
demek, ununu eleyip eleğini duvara 
asanların işidir…

“Materyalist tarih anlayışı 
çerçevesinde kişiler, düşünceler, 
dolayısıyla sözkonusu kitaplarda

geçenlere benzer devrimcilik 
örnekleri ancak dönemin çelişkileri 

temelinde ve koşulların
genel kuşatıcılığı içinde ele 

alınabilir.”

kİtap



"Bizi soyanlar 
göçmen 
ve yoksul değil, 
buralı 
ve zengin!"
* İspanya'da bir duvar yazısı


