
“Emekçi kadınları, örneğin 
Bimeks işçisi Dilek Abla’yı, 25 
Kasım günü TOMA’nın önünde 
dimdik duran Ermenekli 
kadınları duymadığımız, onların 
mücadelelerini büyütmediğimiz 
müddetçe de yarım kalacağız.”
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“Biz şunu biliyoruz; demokrasi, 
yürütmenin başının 
değişmesiyle gelmez, emekçi 
halkın taleplerinin siyasal 
sistemde daha çok karşılık 
bulmasıyla gelir. Halkın ve 
emekçilerin tepkisi esas olarak 
tüm dünyada sermaye lehine 
işlediği ortaya çıkan bu düzenin 
tekerine çomak sokmak 
gerektiği anlayışı doğrultusunda 
yönlendirilmelidir.”

“Esas olan deneyimdir ve 
yaşadığımız küresel deneyim, 
küresel ve yerel ekonomiyi ve
politikayı yöneten güçlerin 
emek-sermaye çelişkisine 
dayandığını bir kez daha 
gözümüze sokarak
göstermiştir."

sf3

sf18

sf6

DİRENİŞİN KARARI
ÜLKENİN BAHARIDIR

Örgütleniyoruz



KOMİTE AYLIK SİYASİ DERGİ - SAYI 23 - Ücretsizdir!
İmtiyaz Sahibi Ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Çayan Akbıyık Adres: Osmanağa Mah. Nüshetefendi Sok. No: 20/2 
Kadıköy/İSTANBUL Baskı: C B Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi A Blok Zemin kat No: 

ZA16 34020 Topkapı/İSTANBUL

KO m I T E
.

Kemal Özer



3komiteler.org* OCAK
2021

Bir 
süre-
dir 

ileri sürdüğümüz 
gibi SARS-Cov-2 

salgınıyla ağırlaşan küresel 
ekonomik durgunluk ortamında 

15 Temmuz sonrası ilan edilen 
OHAL’de en kuvvetli hale gelen 
ama yerel seçimdeki mağlubiyet-
ten beri düşüşü iyice belli olan 
Cumhur İttifakı iktidarı ağır 
çekimde bir erken seçime sürük-
leniyor. Bu sürüklenmenin ABD 
seçimleri ertesinde daha görünür 
olacağını da öngörmüştük. Bu 
süreçte Cumhur İttifakı’nın 
dayandığı Reisçi mite uymayacak 
bir biçimde kimi siyasi figürlerin 
Reis’e karşı şahsiyet gösterileri 
içine gireceği beklenen bir 
gelişmeydi. Gene de damadın 
istifası ve peşinden yaşanan 
drama her tür beklentinin üzerin-
de oldu. Saray temelinden sarsıldı 
ama kitle iletişim araçları üzerin-
deki kontrol bu sarsıntının 
olduğundan küçük görünmesini 
sağladı. Lakin unutmamak 
gerekir, muhalefet saflarında da 
erken seçim talebi kısa bir süredir 
daha sesli biçimde dile getirilir 
oldu. Sokakta mücadele edenler 
kamu idaresinin bazı küçük 
memurlarının bile kendi başları-
na kaldıklarında iktidara karşı 
güvensiz olduklarını görebiliyor. 

 
İktidar rıza üretme kapasitesini kay-
bettikçe ne yapacağını daha fazla 
bilemez hale geliyor, bir bakıyorsunuz 
reformdan bahsediyor, bir bakmışsınız 
muhalif kesimlere dönüp sopanın 
ucunu gösteriyor. Fakat asıl önemlisi 
büyük sermaye kesiminin temsilcileri-
nin giderek daha yüksek sesle iktidarın 
bu kararsız ve zayıf tutumuna karşı 
eleştirel tutumlarını dile getirdiklerini 
duyuyoruz. Sokaktaki büyüsünü 
kaybeden Reis, sözcüsü olduğu iktidar 
birlikteliğini bir arada tutmakta 
zorlanıyor. Bu durum büyük basının 
içinde bulunduğu durumdan dolayı 
çok faş olmasa da dünyada herkesin 
bildiği bir sır olarak ortadadır. Bu 
noktada bir yandan Reis’in Devlet 
Bahçeli şahsında simgelenen güçlere 
mecburcu olduğu, diğer yandan da 
bunları daha önce liberallere ve 
FETÖ’ye yaptığı gibi sırtından atmak 
üzere fırsat kolladığı dile getirilmekte-
dir. Bugün Reis’i tercih ettiği herhangi 
bir siyasal seçeneği istediği anda 
uygulayabilecek bir güçte görmek ve 
göstermek pısırık muhalefetin önde 
gelen üçkâğıdıdır. Bu muhalefet 
pısırıktır çünkü ya Batılı “demokrasi” 
güçlerine ya da CHP’ye bakmakta, ama 
her zaman küçük nüvelerini ve kıvıl-
cımlarını gördüğümüz halktaki itiraz 
ve direnme eğilimlerine kendini 
adamaktan ısrarla kaçınmaktadır. 
 
Komite, referandumun sonrasından 
itibaren vurgulayarak Saray’ın, serma-
ye devletinin bekası için öne sürdüğü 
faşizan tek adam diktatörlüğü önerisi-
ne bir düzen alternatifinin Millet 
İttifakı biçiminde inşa edildiğinin 
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altını çiziyor. 23 Haziran’a Doğru Geri 
Adım Atmak Yok başlıklı yazıda şöyle 
demiştik; “Yeni rejimin ‘ebesi’ olacağı 
düşünülen Cumhurbaşkanı’nın önle-
nemez yükselişi ve onun etrafında bir 
tek adam rejimi oluşturulmasının 
kökeninde, sermayenin sömürü 
düzeninin arkasına saklandığı bir 
meşruiyet perdesine ihtiyaç duyması 
gerçeği vardır”. Sermaye devletinin 
meşruiyet sorununu farklı rejim tipleri 
üzerinden çözmeye çalıştığını, 15 
Temmuz’da ayyuka çıkan politik 
sorunun Erdoğan’ın kendi etrafında 
kontrgerilla temelli bir konsolidasyon-
la çözme önerisiyle aşılmaya çalışıldı-
ğını ama alternatifsiz kalmak isteme-
yen sermaye düzeninin Millet 
İttifakı’nda bir yeni seçenek aradığını 
öne sürmüştük. Sonuçta sermaye 
düzeni sürekliliği için kimi durumlar-
da ve kısa vadede zora dayansa da esas 
olarak rızaya ihtiyaç duyar. Bu yüzden 
burjuva demokrasisi kapitalist toplum-
sal formasyonun en sevdiği kıyafetidir. 
 
Unutulmaması gereken nokta bu zaaf 
ve politik çalkantıların altında yatan 
yapısal sıkıntıların varlığı ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin tarihsel olarak 
biriktirdiği siyasi cüruftur. Bu yüzden 
Türkiye’de Rejim Krizi yazısında “Yeni  

 
rejim, 

Erdoğan’ın 
kafasından 

çıkmadı, gerici 
Cumhuriyetin 

rahminde büyüdü ve 
yine onun belirleyicisi 

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 
düzenlenmesiyle çözülemez ama 
siyaset alanı yeniden düzenlenecektir. 
Yeni anayasa tartışmalarının ve kimi 
anayasal önerilerin bugünlerde ortaya 
çıkması da boşuna değildir. Esasen 15 
Temmuz’dan beri de bu sürecin içinde-
yiz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi var olduğu haliyle bu değişim 
tiyatrosunun ilk perdesi olabilir. 
Mevzu zahirde öyle görünse bile 
liberallerin tartışmayı sevdiği gibi bir 
demokrasi ve dikta sorunu değildir, 
sermaye devletinin rıza üretmesini 
sağlayacak bir siyasal rejimin inşası 
sorunudur. Bu rejimin ideal kıyafeti 
demokratik olabilir ama pekâlâ dikta 
libaslarını da giyebilir. Bu noktada, 
küresel emperyalizmin merkezi 
ABD’deki siyasal yönelim de belirleyici 
olacaktır. Nitekim Türkiye’nin egemen-
leri Biden havasına uyum sağlama 
adımlarına şimdiden başlamıştır. Belki 
ideolojik Avrasyacılar dışında kimse, 
Bahçeligiller dâhil kimse, bu eğilimin 

dışında kalmaz. Şu ya da bu biçimde 
hizaya girer. 
 
Bu noktada şu anda iktidarda olan 
ittifakın mekaniğine yakından bakma-
lıyız. Çünkü görmeye başladığımız 
siyasi yalpalamaların nedeni burada 
yatmaktadır. Aslına bakılırsa MHP, 
AKP ile değil Reis ve hanedanıyla 
ittifak kurmuştur. Ulusalcılar ve diğer 
kontrgerilla artıkları için de aynısı 
geçerlidir. Bu yüzden kamu idaresinde 
bol miktarda ülkücü, İslamcıları ekarte 
ederek göreve gelebilmektedir. Hatta 
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa 
Aydın gibi İslamcıların sivil bürokrasi-
deki en ağır isimlerinden, doksanların 
şaibeli isimleri lehine vazgeçilebiliyor. 
Çünkü Ağar, AKP ile değil doğrudan 
Reis ve ailesi ile müttefiktir. Bu şartlar-
da AKP ve temsil ettiği İslamcılık bir 
koma durumundaydı. Fakat bu sürdü-
rülebilir bir durum değildir. Meral 
Akşener başta olmak üzere merkez sağ 
ve AKP’den kopan diğer siyasal partiler 
geleneksel sağcı taban arasında sokakta 
çalışıyorken komada olan bir siyasal 
aygıt reaksiyon gösteremez. Bu durum-
da Cumhur İttifakı’nın seçmen tabanı-
nın altının oyulması kaçınılmazdır.  
 
Bu erimeye ancak canlı bir siyasal 
mekanizma dur diyebilir. Tam da bu 
yüzden Reis, AKP’yi yeniden devreye 
sokmak istemiş, daha ziyade bütünüyle 
ortada kalmamak için buna mecbur 
olmuş ve Efkan Ala, Lütfü Elvan ve 
Naci Ağbal gibi isimleri yeniden 
göreve çağırmıştır. AKP aygıtının 
dirilişi ise Cumhur İttifakı’nın içindeki 
uyumsuzluk ve sarsıntıları arttırır hatta 
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“Biz şunu biliyoruz; demokrasi, yürütmenin başının değişmesiyle 
gelmez, emekçi halkın taleplerinin siyasal sistemde daha çok karşılık 

bulmasıyla gelir. Halkın ve emekçilerin tepkisi esas olarak tüm 
dünyada sermaye lehine işlediği ortaya çıkan bu düzenin tekerine 

çomak sokmak gerektiği anlayışı doğrultusunda yönlendirilmelidir.”

Albayrak istifasının gösterdiği gibi 
hanedanın iç uyumunu bile tehdit 
eder. Zira AKP gibi köklü bir politik 
aygıt kimsenin siyaseten test edilme-
miş prensleri ile kendi yerine kamu 
idaresindeki makamlara çökmesine 
izin vermez ya da ittifakın ikincil 
unsurlarının en etkili kamu görevlerini 
kapmasına göz yummaz. Damadı 
yemekle kendine güveni gelen AKP’ci-
ler, ülkücü ve kontrgerilla döküntüsü 
ve ulusalcıların elindeki makamların 
bir kısmını geri almak istediğinde 
Cumhur İttifakı, Bayraklı’dan ya da 
Avcılar’dan beter sallanır. Beştepe’nin 
betonunun sağlamlığı kamuoyu 
önünde test edilir. AKP’cilerle İttifakın 
diğer ortakları çatışacaktır ve bu 
ortamda bu çatışma Cumhur İttifa-
kı’nın paçalarından akacaktır. Şu an 
muhalefet saflarında olan liberaller, 
Kürt Özgürlük Hareketi’nin de aklını 
çelmeye çalışarak bu yalpalanmalar 
sırasında Reis’e ikinci bir şans bile 
verebilir. Millet İttifakı’nın bu noktada 
çekincesi olmayacağı açıktır. Bunlar 
bizi ilgilendirmez. 
 
Karantina Günlerinde Siyaset yazısını 
şöyle bitirmiştik, bugün değişen bir 
şey yoktur: Egemenler son beş yılın 
siyasal çalkantılarından sermaye 
sınıfının taleplerini hayata geçirmek 
için faydalandılar (sadece emekçiler 
ses çıkardığında bazı kırmızıçizgileri 
aşamadan durdular) ama yukarıda altı-
nı çizdiğimiz “sarsıntılar” arttıkça, 
geçim şartları bozuldukça iktidar 
değişikliği talebi emekçiler arasında 
güç kazanıyor. Cumhur İttifakı’ndan 
kurtulmak bu sermaye sınıfı yanlısı 

eğilimi tersine çevirmekte bir ilk adım 
olacağı için anlamlıdır. Bununla 
birlikte ömrü sayılı olduğu gözüken 
Cumhur İttifakı’nı başka bir koalisyon-
la ikame etmek giderek daha fazla 
sermaye sınıfının (yeni) yönelimi gibi 
gözükmektedir. Ne de olsa gelmekte 
olan ekonomik krizden faydalanacak 
teknokrat ağırlıklı bir koalisyon 
hükümeti de karantina döneminde 
iyice ayyuka çıkan Saray idaresi rezalet 
ve kifayetsizliklerinden dolayı büyüsü 
kaybolan Reis olmadan sermaye 
yanlısı bu eğilimi halkın desteğini 
alarak sürdürebilir.  
 
Biz şunu biliyoruz; demokrasi, yürüt-
menin başının değişmesiyle gelmez, 
emekçi halkın taleplerinin siyasal 
sistemde daha çok karşılık bulmasıyla 
gelir. Halkın ve emekçilerin tepkisi 
esas olarak tüm dünyada sermaye 
lehine işlediği ortaya çıkan bu düzenin 
tekerine çomak sokmak gerektiği 
anlayışı doğrultusunda yönlendirilme-
lidir. Buna değil de başını CHP’nin 
çektiği demokrasi ittifakına kuyrukçu-
luk yapmaya ya da bu ittifaktan 
sağcıları defetmek için CHP’ye öğüt 
vermeye talip olmak devrimcilik 
değildir. Ne bugün ne de herhangi 
başka bir zaman. Erken seçim ne 
zaman olacak diye papatya falı açmak 
da bizim işimiz değildir. Bizim işimiz, 
Türkiye bir erken seçime sürüklenir-
ken bu baskı ortamında sinen, etkisiz-
leşen solla direnen işçiler arasındaki 
kontrastı görünür kılacak şekilde işçi 
mücadele ve direnişlerinin yayılmasına 
ve kamuoyunda gündem olmasına 
yardımcı olmak ve bu doğrultuda bir 

emekçi siyasal alternatifinin inşası için 
inisiyatif geliştirmektir. Ne emek 
mücadelesi ne de demokrasi mücade-
lesi egemen sınıfın siyasal kurumları-
nın gölgesinde gelişir. 
 
İçinden geçmekte olduğumuz tarihsel 
dönem pek çok siyasal gelişmeye açık. 
Karantina koşulları tüm dünyayı vuran 
ama Türkiye’yi özellikle etkileyen 
iktisadi durgunluk koşullarını ağırlaş-
tırıyor. Ülke içinde para dolaşımının 
bu kadar yavaşlaması ve Türkiye’ye 
giren yabancı sermayenin azalması 
hem esnafın cirosunu düşürüyor hem 
de AKP türü sosyal politikayı sürdür-
meyi zorlaştırıyor. Bu yüzden Reis’in 
halk desteği özellikle kentsel merkez-
lerde sallanmaktadır. İslamcılar 
dağınık ve moralsiz AKP etrafında 
kenetlenen aygıt şişkin ama beceriksiz. 
MHP ve diğer Cumhur İttifakı bileşen-
leri Reis’in geçmişinden getirdiği 
kadrolardan rahatsız. Sermaye düzeni 
gün geçtikçe bu ihtiyacı daha fazla 
hissetse de henüz at değiştirmeyi 
becerememiştir ama seçenekleri vardır. 
Göğün altındaki her şey kaos içinde. 
Eğer halk mücadelesi güçlenir ve 
politikleşirse bu beceriksiz ve uyumsuz 
siyasal aygıt Cumhur İttifakı’nı kurtar-
maya yetmeyecektir. Bundan Millet 
İttifakı temelli bir başka düzen alterna-
tifinin şu ya da bu biçimde faydalan-
masında emekçi halk için temelli bir 
maddi kazanım olmaz. Bizler, direnen 
halkın yanında durmalı, onların düzen 
reddiyesine olabildiğince akılcı bir 
politik yönelimi eklemleyebilmeliyiz. 
Önümüzdeki bir yılın siyasal görevi 
budur.
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Nasıl ki doğa doğa yoluyla açık-
lanmalı ise tarihsel gerçekler de 
tarihsel gerçekler yoluyla açık-

lanmalı yani sonuçlardan nedenlere 
değil nedenlerden sonuçlara giderek. 
Ancak o zaman hiçbir tarihsel uğra-
ğın ya da hiçbir olgunun tek başı-
na bir gerçekliği olmadığı anlaşı-
labilir ve ancak o zaman yaşanan 
dönem ve o döneme özgü olaylar 
ya da olgular tarihsel sürecin bir 
parçası olarak yani geçmişin bir 
sonucu, geleceğin ise bir nedeni 
olarak kavranabilir. Bu nedenle 
herhangi bir tarihsel sürece ne saltık 
olarak iyi ne de saltık olarak kötü 
denebilir. Tarihe materyalist bir pers-
pektiften bakmak da, ilişkileri ve süreci 
nesnel gerçekliği bize verecek şekilde ele 
almak ve bu ilişki ve süreçleri daha geniş 
perspektif içindeki yerine oturtarak an-
lamaya çalışmayı gerektirir. Öyleyse her 
dönemin kendine özgü oluşum koşulları 
ve gelişimi olmasıyla birlikte her dönem 
bir sürecin uzantısı olarak anlaşıldığı 
ölçüde o dönemi nesnel olarak değer-
lendirme olanağına sahip oluruz. Geride 
bıraktığımız 2020 de salgın nedeniyle 
bir nevi olağanüstü bir süreci ihtiva 
etse de salgın da dâhil olmak üzere bu 
senede yaşanan her olayın ya da geliş-
menin daha önceki yıllarda tesis edil-
miş nedenler tarafından belirlendiği su 
götürmez. Bizler için önemli olan ise, bu 
yeni durumun yani salgının kapitalist 
üretim tarzının, sermaye devletinin ve 
kurumlarının hangi yönlerini daha açık 
biçimde ortaya çıkardığı, ekonomik ve 
politik sürecin nereye doğru evrildiği ve 
evrilebileceği yönünde nesnel değerlen-
dirmeler yaparak emek-sermaye çeliş-
kisinin yoğunlaştığı merkezlere odak-
lanmak ve gücümüzü bu yeni durumun 
yarattığı kritik noktalarda daha yaratıcı 
biçimde seferber etmektir. 
 
Salgın konusunda bir dosya 
hazırlarken kimi sorularla birlikte sal-
gını farklı yönleriyle ele almaya çalıştık: 
Ekolojik, ekonomik ya da teknolojik vb. 
saiklerle açıklanabilecek salgın bizi artık 
hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağı bir 
deneyime mi mahkûm etti? Salgın hem 
gündelik yaşamın hem de siyasal ve 
sosyal kurumların yeniden tesis edilme-
sini beraberinde mi getirecek? Salgın 

kaçınılmaz olarak kapitalizmin köklü bir 
eleştirisini ve alternatif toplumsal yaşam 
biçimlerini ve yeni devlet biçimlerine 
dönük arayışları daha belirgin biçim-
de gündeme mi getirecek? Bu açıdan 
sosyalizm ya da komünizm mümkün bir 
seçenek olarak güçlenecek mi? Bilhassa 
sokağa çıkma yasakları denetim rolünü 
daha da güçlendirmesi açısından devlet-
lerin bu “istisna hali”ni suistimal etme-
sine mi neden olmakta? Salgının herkes 
için eşit bir tehlike teşkil ettiğini iddia 
etmek neyi görmezden gelmekten kay-
naklanıyor? Küresel ölçekte yaşanan bir 
deneyime neden olan salgın yine küresel 
ölçekte dayanışmanın ve işbirliğinin 
tesis edilmesini beraberinde getirebilir 
mi? Bu sorulara ne bilim insanları, ne 
filozoflar ne politikacılar ne de ekono-
mistler kesin yanıtlar verebildi ya da 
verebilir. Bu soruların yanıtlarını sadece 
ve sadece tarihin en köklü mücadelesi 
olan sınıf mücadelesinin izleyeceği yol 
verecektir.   
 
Salgın, deprem gibi olgular yaşamımızda 
yeni olmadığı gibi bunların yaşanması 
neticesinde kendiliğinden köklü dö-
nüşümlerin olacağını ileri sürmek de 
hayalcilik olur. Kuşkusuz bu tarz ‘olağa-
nüstü’ durumlar devletin, ekonominin, 

kurumların işleyişini ve bunların varlık 
nedenini olduğu gibi hareket tarzını ve 
temelde hangi güç ilişkilerine dayan-

dıklarını daha açık biçimde görme-
mizi sağlar. 99 Gölcük depreminde 
olduğu gibi böylesi dönemler siyasal 
iktidarı elinde tutan güçler açısından 
da zorunlu bir sınanmaya zemin 
hazırlar. Ama sorun siyasal iktidarın 
hangi partinin ya da koalisyonun 
elinde olduğundan çok devletin 
yapısını belirleyen unsurların ne ol-
duğudur. Kapitalizmin hakim oldu-
ğu dünyada siyasal iktidarın kimde 

olduğundan bağımsız olarak devlet 
sermaye devleti olacaktır pek tabii ki. 

Bu nedenle de ister ekolojik ister ekono-
mik isterse politik boyutuyla ele alınsın, 
salgın esas itibariyle kapitalist üretim 
tarzının, ilişkilerinin ve kurumlarının 
küresel ve yerel vaziyetini, bunların sı-
nıfsal muhtevasını daha görünür kılmış, 
yüzyıllardır küresel ölçekte yoğunlaşan 
bir sorun varsa bunun itici gücünün 
-postmodern yaklaşımlardaki birçok 
farklı açıklama ya da izaha rağmen- hâlâ 
sınıf mücadelesi ve kapitalizmin özsel 
çelişkisi olduğunu bir kez daha gün yü-
züne çıkarmış olmasıdır. Esas olan dene-
yimdir ve yaşadığımız küresel deneyim, 
küresel ve yerel ekonomiyi ve politikayı 
yöneten güçlerin emek-sermaye çeliş-
kisine dayandığını bir kez daha gözü-
müze sokarak göstermiştir. Toplumların 
tarihinin itici gücünü tesis eden sınıf 
mücadelesinin reddiyesine dayanan 
postmodern -ve tabii ki Post-Marksist- 
teorileri ve neoliberal anlayışları olum-
suzlayacak olan da esas olarak deneyim-
dir ve salgın bu teorilerin ve anlayışların 
hükümsüzlüğünü de bir kez daha göz 
önüne sermiştir. İçinde bulunduğumuz 
tarihsel uğrağa dair hakikati bize göste-
ren ve gösterecek olan ise sınıf mücade-
lesinin izleyeceği yol olacaktır. Öyleyse 
bu süreci işçi sınıfı lehine çevirecek 
gücü örgütlemek ve bu yönde küçük 
ya da büyük demeden teorik ve pratik 
deneyimimizi tesis etmek zorunluluktur. 
Zira bizler için tarih sadece günler ya da 
yıllar değil “süreç halindeki çelişki”nin 
ve özgürlük mücadelesinin tarihidir. 
Salgının etkilerini belirleyecek olan da 
bunlar olacaktır. Zira, ne ‘altın çağ’ ne 
de ‘trajik çağ’, sadece ve sadece tarihin 
rehberliği bizi özgürlüğe götürebilir.

NE "ALTIN ÇAĞ" NE DE "TRAJİK ÇAĞ"NE "ALTIN ÇAĞ" NE DE "TRAJİK ÇAĞ"
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2020 yılında Türkiye’de gerçekleşen 
Elazığ, Bingöl ve İzmir deprem-
lerinde 159 kişi hayatını kaybetti, 

binlerce aile evsiz kaldı. Elazığ’da ve 
İzmir’de hala çok sayıda yurttaş kon-
teyner kentlerde yaşamaya devam 
ediyor. 21 yıldır halktan toplanan ve her 
depremden sonra ilk olarak akla gelen 
deprem vergilerinin güvenli konutlarda 
yaşayamayan yurttaşlar için kullanılma-
dığı da çok açık. 
 
Öte yandan deprem bölgelerinde büyük 
riskler altında yaşamaya mecbur bırakı-
lanlar en zor zamanlarda dayanışma ile 
zorlukları birlikte göğüslüyorlar. İzmir 
Depremi gerçekleştikten hemen sonra 
halkın dayanışmasını örgütleyebilmek, 
yalan ve dezenformasyon içeren haber-
lere karşı halka gerçek bilgileri ulaştır-
mak için Ege Deprem Koordinasyonu 
kuruldu. Memleketin dört bir yanına 
sıçrayan ve deprem toplanma alanların-
da 7/24 çalışan bir gönüllü ağı oluşturu-

larak güçlü bir dayanışma pratiği ortaya 
çıktı.  
 
Deprem sonrasında halkın ihtiyaçlarını 
karşılamak konusunda âtıl, beceriksiz 
kalanlar kendi yönetim krizini idare 
etmek için devletin zor gücüne başvu-
rarak deprem gönüllülerini kriminalize 
etmeye çalıştı. Ege Deprem Koordinas-
yonu ise hiç ayrılmadığı üç deprem top-
lanma alanında olabildiğince geniş bir 
çalışmaya dönüştü ve polislerin bütün 
baskıları ve saldırı tehditleri deprem-
zedelerin tepkisiyle karşılaştı. Çünkü 
çalışma, depremzede-gönüllü ayrımı-
nın ortadan kalktığı, çadırlarda kalan 
depremzede ve gönüllülerin birlikte 
çalıştığı bir muhteva kazandı.  
 
Bu dayanışmanın gücü, kudreti polis 
karşısında da direngen bir tavırla halkın 
dayanışmasının engellenemeyeceği-
ni somut olarak gösteren bir pratiğe 
dönüştü ve saldırma cüretinde bulunan 

polisler geri çekilmek zorunda kaldı. 
Ege Deprem Koordinasyonu, deprem-
den itibaren deprem toplanma alan-
larının boşaldığı güne kadar, 17 gün 
boyunca alanlardan ayrılmayarak  
bugünlerde bile dayanışmayı büyütme-
ye devam ediyor. 
 
Her depremde yoksulların enkaz altın-
da kaldığı, çadırlarda, konteynerlerde 
yaşamak zorunda bırakıldığı gerçeğiyle 
karşılaşıyoruz. Zenginlerin ise güvenli 
evlerinde tedirginlik hissettiklerinde 
yazlıklarına, yeni evlere geçtiklerine 
şahit oluyoruz. Bir örnek ile uçurum 
daha iyi anlaşılabilir; İzmir depremin-
de, deprem toplanma alanında bir aile 
depremden 3-4 gün sonra, kapıcı olarak 
çalıştıkları binada hiç kimsenin kal-
mamasına rağmen apartman yönetimi 
tarafından evlerine çağrıldıkları için 
çalışmaya evlerine döndüler.  
Risk altındaki binada kalmak ile dep-
rem toplanma alanında işsizliğe, açlığa 

EKONOMİ

BAŞIMIZA YIKTIKLARI KENTLERİ
BAŞLARINA YIKACAĞIZ!
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mahkûm 
edilen dep-
remzede bir aile, 
bize milyonlarca yok-
sulun gerçeğini haykıran tır şoförü 
Malik Yılmaz’ın “Beni virüs değil, 
sizin düzeniniz öldürür!” sözünü ha-
tırlattı. Aynı zamanda İzmir depremi 
sürecinde yaşananlar kentlere dönük 
süren tartışmaların derinleştirilmesi 
ihtiyacını ortaya koydu. 
 
Kentler düzenin ekonomik, ideolojik 
ve politik olarak yeniden üretildiği 
alanlar olarak inşa ediliyor. Üretimin 
organize sanayi bölgelerine taşınması, 
mücadele hafızasını diri tutan üni-
versitelerin bölünmesi, bekçiler eliyle 
mahallelerin izlenmesi bunlara dair 
akla gelen ilk örnekler olabilir. 
 
Her geçen gün daha da yoksullaştı-
rılan, açlığa mahkûm edilen işçilerin 
büyük çoğunluğu organize sanayi 
bölgelerinde, kent merkezlerine uzak 
yerlerde çalıştırılıyor. Organize sanayi 
bölgeleri (OSB) Türkiye’de ilk olarak 

1962 
yılında 

Bursa’da 
kurulmuş ve 2000 

yılına dek Türkiye’de 48 
organize sanayi bölgesi varken son 20 
yılda bu sayı 325’i bulmuş durumda. 
Yoksullar ise üretim sürecinin olabil-
diğince hızlı ilerleyebilmesi adına bu 
bölgelerin çevresine yerleştiriliyor. 
 
Ekonomik olarak, sanat başta olmak 
üzere, kentin hiçbir sosyal imkanın-
dan yararlanamayan işçiler yaşadık-
ları mahallelerden de dışarı atılıyor. 
Yakın dönemde mahallelerin yıkıldığı 
ve mahallelinin şehrin ücra köşeleri-
ne gönderildiği yüzlerce örnek bunu 
açıkça gösteriyor. Ya da bir diğer 
yöntem olarak yoksul mahallelerin 
etrafının gökdelenlerle, fabrikalarla 
çevrelenmesiyle yoksulların kuşatıl-
dığını görüyoruz. İstanbul’da E-5’in 
böldüğü, zenginlerin yaşadığı Ataköy 
ile yoksulların yaşadığı Şirinevler’de-
ki salgın vaka sayılarının arasındaki 
uçurum ekim ayında haberlere konu 
olmuştu. Kentlerin her açıdan yoksul-

lar aleyhine dizayn edil-
diğinin çok açık bir başka 
örneğini burada görmüş-
tük. 
 

Yine aynı şekilde özellikle 
kent merkezlerinde olan ve 

mücadele tarihiyle öne çıkan 
birçok üniversite ve fakülte de 

hem bu hafızayı yok etmek hem 
de düzen için dinamizmiyle tehlike 

arz eden öğrencileri uzaklaştırmak 
adına kent merkezlerinin dışına taşın-
dı. Bu adımları, mücadele dendiğinde 
mekânsal olarak akla ilk gelen Taksim 
Meydanı ve çevresini toplumsal hafı-
zayı yok etmeye dönük yıkım projele-
rinden ve 1 Mayıs, 8 Mart, 25 Kasım 
gibi tarihsel günlerde meydanın, 
İstiklal Caddesi’nin işçilere, gençlere, 
kadınlara kapatılmasından ayırma-
mak gerek elbette. 
 
2825,90TL olarak belirlenen asga-
ri ücret 380 dolara tekabül ediyor. 
İTO’nun açlık sınırının altında ve 
güvencesiz çalışan milyonlarca işçiyi 
yabancı yatırımcı için bir cazibe 
olarak sunan raporuna ve son dönem-
deki gelişmelere baktığımızda ucuz 
işgücünün ihraç edilmesi yolunun 
daha çok izleneceği bir süreç izleye-
ceğiz. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu/
Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı, 
Çin’in Türkiye’den Gebze OSB (160 
fabrika) alanı kadar bir OSB alanı 
talep ettiğini açıkladı. Yine Cerattepe, 
Kazdağları ve yüzlerce örnekte gördü-
ğümüz gibi memleketin doğasına dö-
nük saldırganlığı artıracak adımların 
atılacağı bizzat Erdoğan tarafından şu 
günlerde açıklanmaya devam ediyor. 



9komiteler.org* OCAK
2021KENT

 
Sermayedarların çıkarları doğrultusunda 
yaşamımız, kentlerimiz inşa edilmeye 
devam ediyor. Karşı koyamadığımız tak-
dirde neler yaşanacağını tahmin etmek 
çok da zor değil, bulunduğumuz manza-
raya bakmak yeterli. 2 milyon civarında 
konut stoku olduğu haberlerini, 70 bin 
kişinin evsiz olduğu haberleri izliyor. 
Boş konut sayısı her gün artarken yine 
bununla paralel olarak evsiz sayısı da ar-
tıyor. OSB’ler artarken işsizlik de artıyor. 
Bunlar birbiriyle çelişkili gibi görünse de 
düzenin işlemesi için sermaye birikimi-
nin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. 
 
Bizler, yoksullar, güvensiz evlerimizde, 
deprem toplanma alanı dahi bulamadığı-
mız mahallelerimizde açlık koşulları al-
tında yaşıyoruz. Her bir karışını işçilerin 
elleriyle var ettiği kentler, yine işçilerin 
elleriyle yoksulluğu daha da derinleşti-

recek bir tarzla yeniden ve yeniden inşa 
ediliyor. Kendi inşa ettiğimiz kentlerde 
çoğu zaman kendimize ait güvenli bir 
alanımız yok. Peki ne yapacağız? 
 
Kentler her daim yoksulların başına 
yıkıldı, yıkılmaya da devam ediyor. Bu 
bazen bir savaşla bazen bir depremle 
bazen de bir mahkeme kararıyla ma-
hallelerimize, parklarımıza giren iş 
makineleriyle. Ama unutmamak gerek, 
kentlerin her bir karışında ellerinin izi 
bulunanlar yine kentlerin meydanlarını 
direnişleriyle dokudular, dokumaya da 
devam ediyorlar. İşte biz bu kentleri, 
kentlerimizi, her gün yeniden ve ye-
niden başımıza yıkılmadan yıkacağız. 
Hem de kentsel dönüşüm adı altında 
yoksulları kentin dışına atan, zenginlere 
yerleşebilecekleri görkemli alanlar açan 
bir yönteme boyun bükmeden. Kentsel 
dönüşüm masallarına aldanmadan bu 

kentleri yıkacağız. Yıkmak demek bazen 
Gezi Parkı’ndan Haydarpaşa’ya, Suluku-
le’den Cerattepe’ye savunabildiğimiz ya 
da savunamadığımız tüm deneyimlerden 
beslenerek elimizde kalanları savunmak 
demek. Bazen kent suçu yapıları yık-
mak, mahallelerimize çökenleri kovmak 
demek. 
 
Büyük İstanbul depremi gibi beklenen 
tehlikelerin ışığında kenti sadece bir 
deprem ve önlem bağlamındaki tartış-
madan genişleterek düzenin “kentsel 
dönüşüm”, “sürdürülebilir kent” vb. 
masallarına kapılmadan, kenti öznele-
riyle yıkmanın ve inşa ettiğimiz kentle-
rin gerçek sahipleri olarak, ellerimizle 
var etmenin zeminlerini yaratmak için 
“Kent Enstitüleri” olarak bir tartışma ve 
çalışma süreci başlatıyoruz. Tüm dostla-
rımızın da katkılarını bekliyoruz.

“Yıkmak demek bazen Gezi Parkı’ndan Haydarpaşa’ya, 
Sulukule’den Cerattepe’ye savunabildiğimiz ya da 

savunamadığımız tüm deneyimlerden beslenerek elimizde 
kalanları savunmak demek. Bazen kent suçu yapıları 
yıkmak, mahallelerimize çökenleri kovmak demek.”
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2020 
yılı işçiler 
açısından 2019’dan pek 
farklı olmadı. 2020’ye ekmek derdiyle, 
patronlara bilenerek, bir araya gelerek 
ve direnerek girmişlerdi. 2021’e de öyle 
girdiler. Yeni olan tek şey Covid19 ile 
daha da belirginleşen yaşam hakkının 
sınıfsallığı oldu. Korona, evlerine 
kapanabilenleri öldürmedi. Ölümle 
burun buruna olsalar da çalışmak 
zorunda olanları öldürdü. İşçiler yaşam 
haklarının devlet veya patronlar için 
değersiz olduğunu iş kazalarından ve iş 
cinayetlerinden zaten biliyorlardı ama 
bu denli yüzsüzcesini ilk kez tecrübe 
ettiler. Dünyanın birçok yerinde grevler 
başladı. Sizden daha az değerli olmayı 
kabul etmiyoruz diyen isyan ateşleri 
yakıldı. Kapitalizmde işçi ile patron 
arasındaki uzlaşmaz çelişki giderek 
derinleşti ve bu derinleşme farklı farklı 
veçhelerde oldu. 2020’de başlayan 4 
farklı işçi direnişine bu pencerelerden 
bakıp görünmesini istiyoruz. 
 
Atlasjet Direnişi 
 
2000 Atlasjet işçisi 2019 Kasım ayından 
2020 Şubat ayına kadar ücretsiz çalıştı-
rıldı. Patronun sözüne güvenerek bunu 
yaptılar ama zaten başka bir seçenekleri 
de yoktu. Şubat 2020’de patron Ali 
Murat Ersoy şirket için iflas başvuru-
sunda bulundu ve tüm sorumlulukla-

rından çekildi. İşçiler Mart ayında iflas 
davasına müdahil oldular ve A.Z.A.P’ı 
(Atlas Zedeler Adalet Platormu) 
kurdular. Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy’un kardeşi olan 
patron Ali Murat Ersoy’un kapısına 
dayandılar. Buralardan biriken öfke ve 
direnişin öğreticiliği asıl muhatabın 
Bakan Mehmet Nuri Ersoy olduğunun 
düşünülmesini sağladı. Böylece 3 Aralık 
itibariyle Kadıköy’de bulunan ETS Tur 
Genel Merkezi önündeki oturma eylemi 
başladı. 9 Aralık akşamı direnişçi 
işçilerden Ruken Çapan’ın Bakana çağrı 
yaptığı bir videonun 1 milyona yakın 
izlenmesi sonucunda ertesi gün, diğer 
günlerden hiçbir farkı olmamasına 
rağmen polis önce çadırı gözaltına aldı, 
sonra da işçileri. İşçiler, sendika baş-
kanları, bir basın emekçisi ve bir sanatçı 
bu sebeple tamamen talimatla gözaltına 
alındı ve bir gece nezarette bekletildi. 
Hukukun ve kolluğun patronlara 
hizmet ettiğine artık yeni kanıtlar 
gerekmiyor ama bu tecrübe kanıtlara 
bir tane daha ekledi. İşçilere yurt dışı 
çıkış yasağı ve denetimli serbestlik 
verildi. Bu kararı veren savcı, kendisine 
verilen talimatla bu işçilerin ekmeğine 

göz dikmiştir. Ayrıca işyeri 
huzurunu bozmak şikayetinin 

bu şekilde bir tedbirle 
cezalandırılması da patron 
ve bakan kardeşinin 
öfkesinin ifadesinden 
başka bir şey değildir. 
Evet, bu ülkenin polisi de 
savcısı da hakimi de 
onlara hizmet etmektedir.  

 
Bimeks Direnişi 

 
Bimeks direnişçilerin 4 yıllık 

bir hikayesi var. Bundan 4 yıl 
önce patronları Akgiraylar, şirketin 

içini boşaltarak 1500 Bimeks işçisinin 
alacaklarını vermeden onları işsiz 
bıraktı. İşçiler alacakları için açtıkları 
davaları kazandılar fakat şirketin içi 
boşaltılarak sermayesi yurt dışına 
kaçırıldığı için alacakları hala Akgiray 
kardeşlerin cebinde. Patronla devletin 
birbirine olan bağımlılığını ve varoluş-
sal dayanışmasını teorik olarak biliriz 
fakat ayan beyan bir örgütlenme 
şeklinde görmek isterseniz Bimeks 
patronlarına bakmanız yeterli olacaktır. 
Süleyman Soylu ile kişisel yakınlıklar, 
SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) yöneti-
mi, polislerin kurumsallığını yöneten 
ağlar, tarikatlar ve daha nice kirli ilişki 
şuan Akgirayların hırsızlıkla yargılan-
mamasının sebebidir. Aynı ilişkiler 
Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim 
üyeliği yapan Vedat Akgiray’ı muhatap 
arayarak oraya giden ve eylem yapan 
Bimeks işçilerinin en az 15 kez gözaltı-
na alınmasının da sebebidir. Aynı 
ilişkiler korona genelgesi bahane 
edilerek anayasal haklarını kullanmala-
rı engellenen işçilere dava açılmasının 
da sebebidir. Bu ilişkiler artık bir 
meşruluk derdiyle saklanmamaktadır. 
İşçileri, borsayı ve hatta devleti dolan-
dıran patronların arkasında yine aynı 
devlet vardır.  

“PTT-Sen ve PTT Kargo-Sen yöneticisi ve aynı 
zamanda PTT’de taşeron olan işçiler, sözleşmeleri 
yenilenmeyerek ya da ücretsiz izne çıkarılarak işsiz 
bırakıldı. Bu alenen işçilere, bağımsız sendikalara 
saldırıdır ve sendikalar kanununa aykırıdır.”



11komiteler.org* OCAK
2021

T İ T R E Y İ N ! 
Ermenek Direnişi 
 
Ermenekli madencilerin direnişi yüz 
günü aşkın süredir devam ediyor. Seba, 
Cenne ve Akpınar havzalarında çalışan 
250’den fazla işçi, patron Fehmi Özbey 
tarafından kapatılan işyerlerinden 
tazminatlarını, içerde kalan maaşlarını 
ve hatta BES kesintilerini yıllardır 
alamıyorlar. 28 Ekim 2014’te yaşanan ve 
18 işçinin öldüğü maden cinayeti 
sonrasında kapatılan madenler Özbey-
lerin kâr elde etmesine engel olmadı. 
Ermenek halkı tarafından iyi tanınan ve 
oranın devleti de polisi de yargısı da 
olan bu mafyatik aile hem işçilerin 
ölümünden sorumludur hem de bugün 
halen paralarını çalmaktadır. 12 
Ekim’de Bağımsız Maden-İş Sendikası 
öncülüğünde, hakları halen verilmeyen 
Uyar maden işçileri ile eş zamanlı 
olarak yürüyüşe geçen madenciler 
jandarmanın işkencesine uğradı. 
Hükümetin hamaset politikasının en 
çok karşılık bulduğu coğrafyalardan 
biri olan Ermenek’te halk, karşısında 
kendisine copla, gazla saldıran jandar-
mayı gördü ve bu karşılaşmanın sebep-
lerini direnişle öğrendi. Tüm haklılık ve 
meşruiyetlerine rağmen devletin hırsız 
patrona değil yurttaşa el kaldırdığını ve 
bundan hiç çekinmediğini gören işçiler 
devlet-sermaye-kolluk ilişkisi hakkında 
adeta bir tedrisattan geçti. İşçiler, 
Güneyyurt Meydanı’nda günlerce 
yattılar, 25 Kasım günü yürüyüşe 
geçmek istedikleri için tekrar saldırıya 
uğradılar ve aralarında sendikacıların 
da olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Bu 
gözaltı sırasında işçiler ciddi psikolojik 
ve fiziksel şiddete maruz kaldı. İşçileri 
ve direnişlerini kriminalize etmek için 
elinden geleni yapan valisi, kaymakamı, 
jandarması başını ezmekte zorlanmaya-
cağını sandığı Ermenek halkını bugün 
halen fiili OHAL uygulamalarına 
rağmen alt edebilmiş durumda değil.  

PTT Direnişi 
 
PTT taşeron işçileri bundan yaklaşık 
2 yıl önce kendileri tarafından yönetile-
cek ve öz güçlerine dayanacak olan, 
iletişim işkolunda PTT-Sen ve taşımacı-
lık işkolunda PTT Kargo-Sen’i kurdu. 
Sendika kurulduğu andan itibaren sarı 
sendikaların ve bizatihi PTT kurumu-
nun saldırılarına uğramaya başladı. Sarı 
sendikaların temsilcilerinin işlerini 
kolaylaştıran kurum yöneticileri, 
PTT-Sen ve PTT Kargo-Sen üyesi 
işçilerin tüm işlerini zorlaştırdı. Taşe-
ron şirketin bu işçilere uyguladığı 
mobbinge göz yumdu. Bir devlet 
kurumunda çalışıyor gözüktükleri için 
kendilerini güvende hisseden ve 
kuruma güvenen işçiler, o kurumu 
karşılarında buldu. Taşeron düzeninin 
neden bir zulüm olduğunu anlatan en 
iyi örneklerden biri olan PTT taşeron 
işçileri aynı işyeri içinde devlet memu-
ru, şef, amir, müdür tarafından sürekli 
ezildi. Kurumun tüm yükünü taşıyan 
16430 taşeron işçi 21. yüzyılda kölelik 
şartlarında çalışmaya zorlandı. Tüm bu 
zorluklara rağmen PTT-Sen ve PTT 
Kargo-Sen işçiler arasında örgütlenerek 
meşruiyetini güçlendirdi. Korona 
döneminde yaşadıkları insanlık dışı 
çalışma şartlarına karşı ses çıkarmaya 
başlayan sendikalı işçiler işten atıldı. 
Kıyım yine de bitmedi. PTT-Sen ve 
PTT Kargo-Sen yöneticisi ve aynı 
zamanda PTT’de taşeron olan işçiler, 
sözleşmeleri yenilenmeyerek ya da 
ücretsiz izne çıkarılarak işsiz bırakıldı. 
Bu alenen işçilere, bağımsız sendikalara 
saldırıdır ve sendikalar kanununa 
aykırıdır. Haklılıktan aldıkları güçle 
direnişe geçen işçiler şimdi devlet kuru-
muna kendi kanununu uygulamayı 
öğretmek için İstanbul’da ve İzmir’de 
PTT Başmüdürlüğü önünde direniyor.  
 
Bu direnişlerin bizlere öğrettiği birkaç 

şey var. Birincisi işçi sınıfı dönüşmekte. 
Kimi şekilci işçi sınıfı anlayışları, 
fabrika işçisi güzellemesini aşmakta ve 
farklı farklı profillerden, katmanlardan 
ve kurumsallıklardan çeşitlenmekte. 
Burada odaklanılması gereken nokta 
kapitalizm tarafından çalışma biçimi, 
yeri ya da yaptığı işin emek üretim 
sürecindeki konumu sürekli olarak 
bölünerek çeşitlendirilen işçi sınıfının 
patron karşısındaki konumunu kavra-
mak ve kendi öznel koşullarına uygun 
direniş mevzilerini inşa etmektir. 
İkincisi ekonomik koşullar sertleştikçe 
işçiyle patron arasındaki çatışma 
giderek daha görünür hale gelmektedir. 
Bu çatışma işçilerin öfkesinin örgütlen-
mesiyle yavaş yavaş bir savaşa dönüş-
mektedir ve bu savaşta devlet, tarafını 
açıktan ilan etmiştir. Patronla kurduğu 
organik ve yaşamsal bağlar sebebiyle 
milyonlarca yurttaşı kapsayan işçi 
sınıfının üzerine polisi salmaktan, 
hukuku askıya almaktan çekinmemek-
te, bunu kalkanlarını kaldırarak olabil-
diğince saklamaya çalışsa da bu konuda 
çok ciddi meşruiyet endişesi taşıma-
maktadır. Son olarak bu direnişlerin 
bize öğrettiği şey ise direnen işçiler 
artık devletle, onun polisiyle, jandar-
masıyla ya da askeriyle karşı karşıya 
gelmeyi daha cesurca göze alabilmekte-
dir. Girdiği cendere içerisinde canından 
bezmiştir ve haklılığının arkasında 
durduğu için karşısında bulduğu 
devleti hayal kırıklığıyla izlemektedir. 
Şartlar çetinleştikçe saflar belirginleş-
mekte, cesaret artmakta, sınırlı baskı 
aracının gerçekliği kendini yok etmek-
tedir. Milyonlarca işçinin kanını canını 
hayatını emen patronlar! Titreyin, 
çünkü işçi sınıfı daha çok güçleniyor!

DİRENİŞ
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2020 
yılının henüz başlamadan, Ma-
o’dan mülhem “Yeryüzünde küçük 

kargaşalar var, vaziyet müsait!” diyerek 
gençliğin iletişim, dayanışma, mücade-
le ağını kurmak için çaba göstermeye 
başladık. Çünkü 2019 yılının sonunda 
“Bak işte yaklaşıyor fırtına!” diyerek 
gerçekleştirdiğimiz Öğrenci Forumu’na 
6 ilden, 20’den fazla üniversiteden katı-
lan 150’den fazla gencin anlattıkları bize 
yeni bir öğrenci-gençlik hareketinin 
yaklaştığını gösteriyordu. Yerel ancak 
birbirini takip eden küçük çabaların 
birbiriyle temasını artırmak, bu çaba-
ların sonuçlarını ülke çapında yaygın-
laştıracak imkanları seferber etmek ve 
bütün temsil imkanları elinden alınmış 
gençlerin eşit söz-eşit katılımla içinde 
yer alabilecekleri yeni odaklar kurmak 
amacıyla çalışmalarımızı sürdürdük. 
 
“Yeni bir öğrenci hareketine doğru” 
sloganıyla gerçekleştirdiğimiz Öğrenci 
Forumu öncesinden yaptığımız 10’dan 
fazla hazırlık toplantısına katılan genç-
leri de düşünürsek, yüzlerce öğrencinin 
emeğiyle hazırlanmış Öğrenci Değişim 

Programı’nın 
girişinde şöyle 

demiştik: “İhti-
yacımız, gençliğin 

bugün içinden geçtiği 
cenderede kendisini 

güçlendirecek, onu kuşa-
tan toplumsal ağlar, rektörler, 

müdürler, siyasi iktidarlar karşısında 
uzlaşmaz bir güç haline getirecek yolları 
bulmak. Gençliğin mücadele içinde ke-
sintisiz ve üretken iletişimini sağlamak. 
Bütün karşı eğilimleriyle gençliği kav-
rayıp kapsayacak fikri ve fiili mücadele 
birikimini kurmak. Gençliğin henüz 
düzen karşıtı hale gelmemiş düzen dışı 
eğilimlerini büyütüp isyanlaştıracak 
programı inşa etmek.” 
 
Dolayısıyla, İstanbul Üniversitesi’n-
de öğrenciler yemek hakkı için ayağa 
kalktığında, ana kapıya yıllar sonra ilk 
pankart asıldığında, dilekçe vermek 
isteyen öğrencilere sallanan cop tek-
meyle karşılandığında bunun sadece 
sıradan bir protesto gösterisi olmadığını 
hiç değilse seziyorduk. Nitekim hemen 
bu eylemlerden sonra, çeşitli üniversite-
lerde benzer taleplerle öğrenciler ayağa 
kalktı. İlk dönemi, bu büyük itirazlarla 
kapattık. 
 
Salgının bedelini kim ödeyecek? 
 
Mart ayının ikinci haftasından bu yana, 
hala içinde olduğumuz pandemi süreci 
bütün bir siyasal ve toplumsal hayatı da 

YENİ NORMAL:
YENİ BİR DÜNYA
İÇİN MÜCADELE

Öğrencisiz, 
akademisyensiz, 
kulüpsüz, topluluksuz, 
yurtsuz, yemeksiz, 
bilimsel araştırma ve 
tartışma yapılmadan 
sürdürülen bir 
üniversite, üstelik 
alternatifleri tam 
da üniversitelerden 
“atılanlar” tarafından 
üretilirken, meşruiyet 
kaynağını nereden 
alacak?
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etkiledi. Bu süreçte, toplumsal muha-
lefet iki eğilime hapsolmuştu: Ya siyasi 
sorumluluğunu bilim insanları aracılı-
ğıyla başka merkezlere devrediyordu ya 
da salgın yokmuş gibi olağan faaliyetini 
sürdürmeye çalışıyordu. Türkiye’de ilk 
vakanın görüldüğü gün, bu salgının 
toplumsal bir mesele olduğunu ve alın-
ması gereken tedbirlerin tıbbi tedbir-
lerle sınırlı olmadığının altını çizdik. 
14 kural açıklayan Sağlık Bakanlığı’na 
karşı 14 talep açıkladık. Bu talepleri, ilk 
açıkladığımızda hayali bulanlar olsa da; 
pandemi gibi olağanüstü bir durumda 
olağanüstü işler yapılması gerektiğini 
düşünüyorduk. Örneğin “Kira, fatura, 
kredi gibi ödemelerin durdurulması” ya 
da “İşçilerin en az 1 ay süreyle ücretli 
izne çıkarılması” gibi talepler, ilerleyen 
süreçte geniş kitlelerin en yakıcı ihtiyaç-
larına dönüştü. Dünyada bu taleplerin az 
da olsa karşılandığı ülkelerde ise salgının 
yayılması büyük oranda engellenebildi. 
 
“Evde kal!” biçimindeki ikiyüzlü çağrı-
ların karşısına “Ödemiyoruz!” diyerek 
çıkma fikri de bu yoğunlaşmadan doğ-
du. Egemenlerin ve onların seslendiği 
ayrıcalıklı kesimlerin evde kalabilmesi 
uğruna hem hastalığa itilip hem de evde 
kalamadığımız için azar işitirken, bu 
koşullarda evde kalabilmemiz için ancak 
ödemelerimizin durdurulması gere-
kirdi. Bu yaygın zorunluluk, kaynağını 
pandemi öncesindeki dünyadan yani 
borç miktarının reel para miktarının 3 
katı olduğu düzenden alıyor. Ezilenlerin 
borçluluğu, egemenlerin borçluluğun-
dan farklı olarak ertelenemiyor, serma-
yeye dönüşmüyor, silinemiyor. Yoksul 
milyonlara ödeme yapmayı reddeden bir 
itaatsizlikten doğacak çatışmayı kendi 
lehine kullanmaktan yani daha basit 
tabirle mücadele etmekten başka bir yol 
kalmıyor. 

 
Bu gerçekliğin öğrenciler açısından en 
büyük karşılığı olan KYK borçlarına iliş-
kin ortaya koyduğumuz KYK Borçluları 
Hareketi ise aynı itaatsizliğe karşılık ge-
liyor. Yurt çapında örgütlenen ve hakiki 
bir sorun karşısında, hakiki sorumluları 
işaret ederek, hakiki bir mücadele içine 
girdiğimiz hareket; diğer mücadeleci 
odakların yöntemlerini izleyerek ve yay-
gın biçimde tartışarak yolunu arıyor. 
 
Üniversite hala meşru mu? 
 
2020 yılında üniversiteler, online eği-
time geçti. Önce 3 hafta süreyle tatil 
edildiği söylense de, o günden bu yana 
bütün süreçler online olarak devam 
ediyor. Ancak iktidar, eğitim mater-
yallerine ulaşımdan, yurt ücretlerine 
kadar öğrencilerin hiçbir sorununu 
gündemine almadı. Bunun, özellikle bu 
yıl YKS’ye girerek üniversiteye başla-
yan yeni öğrenciler üzerinde ciddi bir 
karşılığı var. YKS’ye girecek öğrencilerin 
sağlığının, turizm patronlarının karına 
karşı korunup korunmaması biçiminde 
karşılık bulan “YKS ertelensin!” eylem 
süreçleri, sermaye lehine sonuçlandı. Bu 
yıl üniversiteye başlayanların, iktidarla 
ilk büyük karşı karşıya gelişinin sonuç-
ları, önümüzdeki dönemde anlamını 
bulabilir. 
 
Online eğitim, derslere ve sınavlara 
erişim sorunuyla başladı. Sınavlarda 
kamera, mikrofon ve ayna dayatmasıyla 
devam etti. Öğrencilerin, sosyal medya 
yoluyla tepki gösterdiği bu süreçler-
de, çok defa kazanım elde edildi ve bu 
uygulamaların kaldırılması sağlandı. Bu 
“online” deneyimin gerçekte nasıl bir 
hissiyata ve dinamiğe sebep olacağı ise 
yine önümüzdeki dönemin imkanların-
dan biri. 

 
Üniversiteye yönelen saldırılarda pande-
miden de faydalanarak önemli bir nokta-
nın geride bırakıldığı artık söylenebilir. 
Kabaca özetlersek 2015 yılından beri 
yoğunlaşan saldırılarda bazı öğrencilere 
eğitim hakkı verilmeyeceğinin Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilmesi, 
Barış Akademisyenleri’nin KHK’ler ile 
üniversiteden uzaklaştırılması, kayyum 
rektörlerin atanması, öğrenci kulüp ve 
topluluklarının kapatılması, yemekhane 
ve yurt gibi imkanların piyasalaştırılma-
sı, toplu disiplin cezaları, hak arayışları-
nın yasal ve fiili olarak engellenmesi gibi 
süreçler yaşadık. İnşa edilen yeni üni-
versiter düzende, eğitimin de online hale 
gelmesiyle başka bir aşamaya gelindi. 
Öğrencisiz, akademisyensiz, kulüpsüz, 
topluluksuz, yurtsuz, yemeksiz, bilim-
sel araştırma ve tartışma yapılmadan 
sürdürülen bir üniversite fikri, üstelik 
alternatifleri tam da üniversitelerden 
“atılanlar” tarafından üretilirken, meşru-
iyet kaynağını nereden alacak? Önümüz-
deki dönemin temel sorularından biri de 
bu. Bizim buna şimdilik cevabımız; yeni 
üniversitenin ne anlama geleceğine, neye 
benzeyeceğine, hatta olup olmayacağına 
dair üniversite bileşenlerinin fikrinin 
direnişler içinde derinleşeceği bilgisi. 
Örneğin, Boğaziçi önündeki Bimeks 
işçilerinin direnişi ile kayyum rektöre 
karşı öğrencilerin sürdürdüğü direniş 
kesiştiğinde Boğaziçi Üniversitesi’nin 
geleceğine dair bir fikir üretiyor bile. 
 
Egemenlerin de “yeni bir kapitalizm, 
yeni bir düzen” tartıştığı bugünlerde, 
pandemiyle açığa çıkan olağanüstü 
durumun normalleşmesine değil, bu 
havalarda mücadele edenlerin fikri ve 
emeğiyle kurulacak yeni bir dünyanın 
yeşermesine çaba sarf etmeye devam 
ediyoruz. 2021’de ve sonuna kadar...

GENÇLİK
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2020'DE
EKONOMİ

Türkiye ekonomisi için 
2020 yılı krizden çık-
ma çabalarıyla başlayıp 

çalkantıların arttığı bir yıldı. 
Bundan en çok etkilenen ise 
işten çıkarmalarla, daha kötü 
çalışma koşullarıyla, işsizlik ve 
yoksullukla karşı karşıya kalan 
işçi sınıfı oldu. 
 
Sorunların derinleşmesinde 
pandeminin etkisi göz ardı edi-
lemezse de bütün sorumluluğu 
pandemiye yüklemek yanıltıcı 
olur. Ekonominin büyüdüğü 
yıllarda bile istihdam yarat-
makta zorlanan bir yapı varken 
2018-2019 krizinden en olumsuz 
etkilenen göstergenin istihdam 
olması şaşırtıcı değildi. Genç 
işsizliği ise çok daha yakıcı bir 

sorun halini aldı, 
ne eğitimde ne de 
istihdamda olan 
genç kitleler arttı. 
Tüm dünyayı etki-

sine alan pandemi 
süreci de bunun tuzu 

biberi oldu. Ayrıca 
bu sefer durumu tarif 

etmek için TÜİK verileri 
de (dar tanımlı işsizlik 

de geniş tanımlı işsizlik de) 
yetersiz kaldı; bu verilerden 

gerçek durumu tespit etmek söz 
konusu değil. 

 
Üstüne üstlük hayat pahalılığı had 
safhada. Alt gelir gruplarının tükettiği 
mallardaki fiyat artışları daha yüksek. 
TÜİK’in enflasyon verilerine de güve-
nen pek kimse kalmadı. 
 
Pandemiye karşı hükümetin aldığı 
“önlemlerin” de işçilere doğrudan veya 
dolaylı pek katkısı olmadı. Vergi ve 
kredi ödemelerinin ertelenmesi, ucuz 
krediler ağırlıktaydı. Sermaye kesi-
minin yanı sıra işçilere de ucuz kredi 
imkânı tanındı ama hem mevcut gelir 
düzeyiyle işçilerin bu kredileri geri 
ödemesi mümkün değildi hem de zaten 
borç batağında olan bir sürü kişiyi göz 
önünde bulundurursak kredi vermek 
en son işe yarayacak yoldu. 
 
Güya işten çıkarmanın yasaklanma-
sıyla ilgili düzenleme işçilere ayak bağı 
olurken onları sefalet ücretine mahkûm 
etti, zaten o da sefalet ücretine hak 
kazanabilenlere! 1.177TL’lik ücretsiz 
izin desteğinden ise sadece 17 Nisan 

“Zaten bu teşvikler 
çalışanları 
rahatlatmaktan ziyade 
patronların yükünü 
almaya yönelikti. Verilen 
teşviklerin orantısızlığı 
gelir dağılımını daha da 
bozdu.”
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2020’den önce işe girenler yararlanabi-
liyor, 17 Nisan’dan sonra işe girenler tek 
taraflı olarak ücretsiz izne çıkarılabiliyor 
ama bu ücreti bile alamıyorlar, başka iş 
bulsalar da istifa etmeleri gerektiği için en 
temel haklarından feragat etmek duru-
munda kalıyorlar (işe gireli 6 ay olanlar 
iş güvencesi haklarını fiili olarak kullana-
mazken uygulama 1 senesini doldurursa 
kıdem tazminatı haklarını da kaybetmiş 
olacaklar; 17 Nisan’dan önce işe girip 
1.177TL’lik ücretsiz izin desteğini alanlar 
başka işe girmek isterlerse kıdem tazmina-
tı haklarını kullanamamış oluyorlar). 
 
Bu düzenleme ne 
kadar bi-

linçli yapıldı bilemiyoruz ama bir yasayla 
işçilere nasıl hainlik ederiz diye uğraşsanız 
ancak bu kadar olurdu! Zaten bu teşvikler 
çalışanları rahatlatmaktan ziyade patron-
ların yükünü almaya yönelikti. Verilen teş-
viklerin orantısızlığı gelir dağılımını daha 
da bozdu. Kayıt dışı çalışanların durumu 
daha vahim, bu süreçte hiçbir teşvikten 
yararlanamıyorlar ve hiçbir güvenceleri 
yok. 
 
Ayrıca çalışanlara doğru dürüst destek 
verilemeyince fiilen işe gitmek durumun-
da olan işçileri virüse karşı koruyacak bir 
önlem de alınmadı ve milyonlarca işçinin 
sağlığı tehlikeye atıldı. 

 
Krizi hafifletmek için önce (kamu 

bankaları öncülüğünde) bol 
keseden ucuz ve ertelemeli 

kredi dağıtıldı. Bunun 
sonu-

cunda artan dövizi frenlemek için gecik-
meli de olsa faiz artırıldı. Bu artış biraz 
daha devam edecek gibi. Bu da önümüz-
deki dönemde ekonomideki durgunluğu 
ve işsizlikteki artışı katmerleştirecek. 
 
Faiz artışlarına başlarken TCMB Başkanı 
ve Hazine ve Maliye Bakanı’nın değişti-
rilmesi ve yabancı sermayeye göz kırpan 
“reform” söylemlerinin öne çıkarılması 
ile estirilen rüzgarla işlerin yoluna girdiği 
izlenimi yanıltıcıdır. Bu süreçte yükselen 
faizlerin etkisiyle ödenemeyen krediler ar-
tacak. Bir yıl içinde vadesi dolan dış borç-
ları ve verilecek cari açığı hesaba kattığı-
mızda GSYH’nin üçte birine yaklaşan bir 
dış finansman yükü var; TCMB’nin eriyen 
(hatta negatife dönen) rezervleri kısa 
vadeli dış borçları karşılamaktan uzak. 
Döviz girişi artırılamazsa bir ödemeler 
dengesi krizi ihtimali de masada yani. 

 
Asıl mesele ise Erdoğan’ın 

bahsettiği “acı ilacı” kimin 
içeceği ya da kimin kime 

içireceği. 2020 aynı 
zamanda işçi sınıfının 

çeşitli sektörlerde 
itirazlarını ve ör-
gütlülüklerini yük-
seltmeye başladığı 
bir yıl oldu. Bu 
açıdan 2021 işçi 
sınıfı ile sermaye 
arasında daha kes-

kin mücadelelerin 
cereyan edeceği bir 

yıl olacak.

2020'DE
EKONOMİ

DAHA FAZLA SEFALET
DAHA FAZLA İŞSİZLİK
DAHA FAZLA MÜCADELE

Asıl mesele 
ise Erdoğan'ın 
bahsettiği "acı 

ilacı" kimin içeceği 
ya da kimin kime 

içireceği.
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Einstein, “Neden Sosyalizm” 
başlıklı makalesinde sos-
yalizmin gerçek amacının 

insanlığın gelişiminde yırtıcı/yağ-
macı aşamayı aşmak ve ötesine 
geçmek olduğunu söyler.  
 
2019 yılının Aralık ayında, dün-
yada iki tehlikeli salgın hastalığın 
yerel ölçekte ortaya çıktığına 
şahit olduk. Hastalığın kaynağı 
olan bu iki virüsün ortak noktası 
“zoonotik” yani hayvanlardan 
insanlara bulaşıyor olmasıydı. İlki 
İstanbul’a bağlı Adalar’daki fayton 
taşımacılığında kullanılan atlarda 
ortaya çıkan ruam hastalığıydı. 
İkincisi ise Çin’in Wuhan şehrin-

de ortaya çıkan 
SARS-CoV-2 
olarak daha önce 
tanımlanmamış 
bir virüsten 
kaynaklanmak-
taydı. Popüler 
adıyla Covid19 
olarak anılan bu 
virüsün dünyaya 

yayılmasıyla 11 
Mart 2020'de Dünya 

Sağlık Örgütü tarafın-
dan pandemi ilan edil-

diğine şahit olduk. Böylece 
dünya tarihinde bir ilk olarak 

küresel çapta bir eve kapanma 
süreci yaşıyoruz. Bu süreçte milyonlar-
ca insan hastalanırken birçok ülkenin 
sağlık sektörü çöktü ve ekonomisi sar-
sıldı. Dünya çapında iki milyona yakın 
insanın hayatını kaybettiği Covid19 
salgınının aynı tarihlerde İstanbul’da 
ortaya çıkan ruam hastalığından farkı 
Covid19’un daha az ölümcül olma-
sıdır. Atlarla temas eden insanlara 
bulaşabilen ruam, tedavisiz %90-95, 
tedaviye rağmen de %40-50 oranında 
ölüme yol açabilen tehlikeli bir hasta-
lıktır. 
 
Corona’dan daha tehlikeli bir hasta-
lık olan ruam neden bu kadar büyük 
bilançoya mal olmadı?  
 
Ruam hastalığının küresel ölçeğe ya-
yılmayıp Adalar’la sınırlı kalmasının, 
hastalığın önceden biliniyor olması 
ve hızlı tedbirler alınmasının ötesinde 
başka bir sebebi vardı; salgının altın-
da yatan üretim ilişkilerinin miadını 

“Hali hazırdaki kuraklığa 
körükle gidilmesini 
engelleyemezsek 

2021’deki ekolojik 
yıkımın etkileri 

geçtiğimiz seneyi 
özlemle aratacak.”
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EKOLOJİK YIKIMIN ÜRETİM  İLİŞKİLERİ: 
PANDEMİ VE KURAKLIK

doldurmuş olması. 2019 Aralık ayı 
biterken faytonların kaldırılmasını 
talep eden eylemciler, “Yaşam Nöbeti” 
adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
önünü işgal ederek geniş çapta bir ka-
muoyu desteği kazandılar. Atlı fayton-
ların devam etmesini talep edenler ise 
fayton (sermaye) sahipleri ve onların 
lobicilik faaliyetleri sonucu, “nostalji” 
isteyen yüksek sosyetenin bir kesimi 
ile sınırlı kaldı. Atlı faytonların kaldı-
rılmasıyla biten bu süreçte kuşkusuz 
faytona karşı olan kitlenin çoğunlukta 
olması önemliydi. Bunun sebebini ise 
fayton taşımacılığı şeklindeki üretim 
biçiminin artık “lüks” bir ekonomik fa-
aliyet olarak algılanmasında görmemiz 
gerekir. Atların fayton kurtarılmasında 
yaşam hakkı odaklı hareket edilmedi-
ğini, rehabilitasyon alanı yerine tarım 
için “sahiplendirme” ve serum için 
“kullanılma” haberlerinden anlıyoruz. 
 
Covid19 ise ormansızlaşma, şehirleşme 
ve gıda sektöründeki üretim ilişkile-
rinin yarattığı ekolojik yıkım sonucu 
Wuhan’daki vahşi hayvan pazarında 
virüsün insanlara bulaşacak şekilde ev-
rimleşmesi ile ortaya çıktı. Uluslararası 
ticaret, turizm ve sağlık gibi sektörler-
deki üretim ilişkileri sonucu pandemi 
halini aldı. Halen sorunun kökeninde 
yatan üretim ilişkileri sorgulanmadan 
çözüm için aşı gibi teknolojik gelişme-
lere bel bağlanmış durumda. 2020’deki 
pandemi süreci, ekolojik yıkımın 
sonuçlarını dünyanın hala tam olarak 
kavramaktan uzak olduğunu gösterdi.  
 
İnsanlar ölüyor, (diğer) hayvanları mı 
düşüneceğiz? 

 
Toplum ile ekolojik sistem; insanlar 
ile diğer hayvanlar arasında kapitalist 
üretim ilişkilerinin dayattığı dikoto-
minin fikri iktidarı, 2021’de bizi başka 
ekolojik felaketlerle yüz yüze bırakıyor. 
Henüz bilmediğimiz pandemi gibi 
yeni riskler yanında, iklim krizinin 
toplumsal sonuçlarıyla karşılaşmaya 
devam ediyoruz. Türkiye’nin en büyük 
metropolü İstanbul, yeni yıla kuraklık 
tehdidi ile giriyor. 29 Aralık itibariyle 
İstanbul barajlarının sadece %20,70’i 
dolu, %79,30’u ise boş. Kış ortasında 
karşı karşıya olduğumuz kuraklığın 
sebebi olarak ise pandemi nedeniyle 
eve kapatılan insanların su tüketiminin 
artması gösteriliyor. Ancak pandemi ve 
kuraklığın ortak noktaları bu kadar-
la sınırlı değil. İstanbul’un kuraklık 
sorunu ile ilgili olarak yine üretim 
ilişkilerinin payı görmezden geliniyor. 
Doğanın, insanın ve diğer hayvanların 
metalaşması, üretim ilişkilerini sorgu-
lanmaktan kamuoyunu uzak tutuyor. 
Bunu çözüm için ilgili mercilerin 
yaptığı, yağmur duaları ve bireysel 
tüketimin azaltılması önerilerinden de 
görebiliyoruz. İstanbul’un kentleşme 
ekonomisi, göç, endüstriyel su kulla-
nımı ve Türkiye’nin küresel ısınmaya 
katkısı ise hiç konuşulmuyor.  
 
16 milyon nüfuslu kurak metropol  
 
2019 yılının kurak geçmesinin ardın-
dan, 2020 yılının daha kurak geçmesi 
anlaşılan o ki yetkililer tarafından 
beklenmiyordu. İstanbul barajları 2021 
yılına, geçen seneki doluluğun yarısı 
seviyesinde girdi. 2021’de yağışlar olsa 

bile barajlardaki maksimum doluluk 
oranının hiçbir zaman %50'yi geç-
meyeceğini biliyoruz. Melen Barajı 
projesinin derin çatlaklar sebebiyle ba-
şarısızlıkla sonuçlanması da teknolojik 
çözümlerden medet ummamızı zorlaş-
tırıyor. Küresel ölçekteki iklim değişi-
minden ve yerel ölçekteki kuraklıktan 
bihaber olunmasıyla ancak mümkün 
olan bu durum Kanal İstanbul proje-
sine devam edilmesi ile perçinlenmiş 
oldu. Üçüncü köprü ve havalimanı ile 
İstanbul’un su kaynaklarında meyda-
na gelen büyük yıkım, Kanal İstanbul 
projesinin yaratacağı yeni uydu kentler 
ile artarak devam edecek.   
 
2021’e barajlarının yaklaşık %80’i boş 
olarak giren İstanbul, görünen o ki 
pandeminin ortasında susuz kalacak. 
Bu korkunç tehdide rağmen sermaye 
egemenliği, yeni inşaat ve kent politi-
kalarıyla bir taraftan su kaynaklarını 
yok ederken diğer taraftan ekonomik 
canlanma ve metropol nüfusunu 
yükselterek su talebini arttırmak isti-
yor. Hali hazırdaki kuraklığa körükle 
gidilmesini engelleyemezsek 2021’deki 
ekolojik yıkımın etkileri geçtiğimiz 
seneyi özlemle aratacak. Önümüzdeki 
afetlerin üretim ilişkilerini değiştirmek 
yerine bunlara distopik bir film izler 
gibi baktığımız sürece, daha iyi bir 
sene yaşamayacağımız ortada. Ancak 
sermaye egemenliğini ortadan kaldırıp 
kentleri toplumun ve ekolojinin gerek-
lerine göre inşa edecek komünal bir 
ekonomik sistem, yaşadığımız gezegeni 
tüm bileşenleriyle birlikte yağmalan-
maktan koruyabilir.
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Bütün 
dünya için zor 

olan ve her kesimden insanın “bitsin 
artık” dediği 2020 yılını takvimsel ola-
rak geride bıraktık. Pandemi, kısıtlama-
lar, depremler, gittikçe eriyen koşul-
lar… Bu koşullar içerisinde işçisinden 
öğrencisine harekete geçen insanlar. 
Peki 2020 yılı kadınların cephesinden 
bakıldığında ne ifade ediyordu? Sondan 
başlayarak bakalım. 
 
Bir süre önce Sakarya Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Sofuoğ-
lu’nun gençliğe “yargı dağıttığı” konuş-
ması gündemimiz oldu ve hepimizi çok 
öfkelendirdi. “Kadınların bedenlerine 
dair aldığı kararları sorgulamak kim-
senin haddi değil” dedirtmekle birlikte 
yıllardır ataerkiyle bezeli olan egemen 
ahlak normlarıyla mücadelemizin sü-
rekliliğini hatırlattı. 2020 yılı, yüzlerce 
kadın cinayetinin yaşanması, İstanbul 
Sözleşmesi’nin tartışmaya açılması, in-
faz yasası, pandemide kadınlara yönelik 
şiddetin önlenmesine dair harekete 
geçilmemesi, sarsılan ekonomik koşul-
larda ilk gözden çıkarılan çalışanların 
kadınlar olması, Kadın Üniversiteleri 
tartışmasının yeniden açılması, 25 Ka-
sım ve 8 Mart günlerinde kadınlara fiili 

olarak müda-
hale edilmesi gibi 

özellikle iktidarın 
kadınların yaşamlarını ta-

hakküm altına alma ve mücade-
lelerini sönümlendirme çabasını somut 
verilerle gösterdi.  
 
Erkek egemen iktidarlar kendi somut 
koşullarının başlarına yıkılmasından 
korktular, korkmakta da çok haklılar. 
Çünkü biz kadınlar, erkek egemen 
iktidara rağmen yaşamlarımız içesinde 
maruz kaldığımız erkekliğe karşı femi-
nist mücadele içerisinde geliştirdiğimiz 
yöntemlere daha sıkı sarılarak, birbiri-
mize ses olarak mücadeleyi büyüttük. 
İstanbul Sözleşmesi tartışmalarında 
kadınlar olarak örgütlü duruşumuz-
la kazandığımızı, emeklerine sahip 
çıkarken hep en önde direnen kadınları 
ve erillikleriyle boy gösteren herkesin 
“uykusunu kaçırdığımız” gibi özellikle 
tarihsel mücadele günlerinde iktidarın 
da uykularını kaçırdığımızı hatırla-
yalım. “Unutmak yok, affetmek yok” 
demeye devam edelim. Birbirimizden 
ve feminist teoriden aldığımız güçle bir 
sene içerisinde yaptıklarımızı değerlen-
direlim ve bu gücümüzün üzerine daha 
çok katmaya çalışalım. 
 
Sosyal medya üzerinden yaptığımız 
çalışmalar, hele kadınların birbirlerine 

ses olarak büyüttükleri ifşa selleri, çok 
güçlüydü ama bir bakıma yanılsamalar 
içeriyordu. Seslerimiz belirli bir ke-
simden kadınlarla sınırlı kaldı, sadece 
bu kesimden kadınları güçlendirerek 
yarım kaldık. Emekçi kadınları, örneğin 
Bimeks işçisi Dilek Abla’yı, 25 Kasım 
günü TOMA’nın önünde dimdik duran 
Ermenekli kadınları duymadığımız, 
onların mücadelelerini büyütmediğimiz 
müddetçe de yarım kalacağız. Pandemi 
koşullarında kadınların kazanılmış bir-
çok hakkını gasp etmeye çalışan iktidar 
karşısında İstiklal Caddesi gibi kazanıl-
mış alanlarımızı ıssız bırakmaya devam 
edersek yarım kalacağız. Her zaman geç 
kalan yargı karşısında bize ait meka-
nizmaları güçlendirmedikçe, yargıya 
ulaşmakta zorlanan kadınların hayatla-
rında olmadıkça yarım kalacağız. Kadın 
Üniversiteleri ile bizi belirlemeye çalı-
şan iktidara karşı kendi yöntemlerimizi 
dayatmadıkça yarım kalacağız.  
 
Feminist hareket bugüne kadar kendini 
aşarak ve tarihindeki direngen çizgiyi 
koruyarak yol yürüdü. Bugün de bütün 
bu saldırılar karşısında dimdik duraca-
ğız. Kadın Üniversitelerine karşı kur-
maktan imtina ettiğiniz, mücadelemiz 
sayesinde kurduğunuzda da işletmedi-
ğiniz Cinsel Tacizi Önleme Birimleri’ni 
büyüteceğiz. Sendikalar içerisinde var 
olan erkek egemen yapıya karşı kadınla-
rın seslerine ses olacağız. Örgütlenerek, 
direnerek haklarımızı alacağız, top-
lumsal eşitlik için düzen karşısında güç 
biriktireceğiz. 
 
Bir adım geri atmayacağız, her alanda 
hep en önde direneceğiz!

YARIN
DAHA GÜÇLÜ

ADIM ATMAK İÇİN
ÖRGÜTLENİYORUZ
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Adı pek çok felaketle özdeşle-
şen 2020 yılının yaygın bir 
teması da Türkiye’de hukuk 
düzeninin bütünüyle yıkıl-

ması, anayasa ve yasaların büyük oran-
da Saray’ın keyfi emirleri karşısında 
anlamsızlaşmasıydı. Gelinen noktada 
kamu görevlileri bir uygulamanın ya da 
yurttaş haklarının yasal temeli olup ol-
madığına bakmadan bu konuda Saray 
kaynaklı bir emir var mı, yok mu bunu 
önemsiyor. Kuşkusuz yeni bir siyasal 
düzen, eskisi yıkılmadan kurulamıyor. 
Bu bakımdan hukuk düzeninin yıkıl-
masının Cumhur İttifakı Türkiyesinde 
şaşılacak bir tarafı yok. Fakat Cumhur 
İttifakı görüldüğü kadarıyla yeni siyasal 
düzenin hukuki köşe taşlarını yeterin-
ce hızlı oluşturamıyor. Bunun ortaya 
çıkardığı uzayan belirsizlik ortamı 
gelinen noktada sermaye sınıfını bile 
bir ölçüde rahatsız ediyor, hükümet ko-
alisyonunun ve bu koalisyonun görünür 
yüzü olan Reis’in siyasal gücünü sarsı-
yor. Dolayısıyla yeni atanan Ekonomi 
Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı, 
TÜSİAD sözcüleri gibi bol bol öngörü-
lebilirlikten bahsediyor. 
 
Anayasasızlaşma kavramıyla ifade edi-
len hukuk düzeninin ortadan kaybol-
ması, iktidarın emirnamelerinin yasa 
ve yönetmeliklerin üzerinde bir etki 
gücüne sahip olmasını anlatıyor. Bu 
biçimiyle de kamu idaresinde bütünüy-
le keyfiyetin hâkim olması anlamına 
geliyor. Bu, siyasal kriz ya da ekonomik 
sıkıntı anlarında aşağıdan gelişen de-
mokratik bir halk muhalefetini ezmek 
noktasında işlevsel olduğu ölçüde ser-
maye sınıfının da isteyeceği bir durum-
dur. Nitekim 12 Eylülcülerinin çıkardığı 
2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında 
Kanun (mülga), cuntanın 27 Mayıs 
Anayasası’yla çelişen bildirilerinin ana-
yasa değişikliği hükmünde sayılacağını 
düzenlemişti. Bu uygulama 1982’de yeni 
anayasa yürürlüğe girince bitti ve 12 
Eylül’ün ferman devleti, her ne kadar 
kanunları evrensel hukuk normlarına 
uymasa da yeniden bir kanun devleti 
oldu. Fakat bu tip keyfi uygulamalar, 15 
Temmuz’dan sonra olduğu gibi uzun bir 
süreye yayıldığında, hele de günümü-
zün enformasyon çağında, hızla ser-
maye düzeni açısından bir ayak bağına 
dönüşüyor. 
 
 

Ferman devletleri, kararnamelerle yö-
netilen başkancı rejimleri ifade etmek 
için kullanılan bir terim. Bu terim 
özellikle Türki eski Sovyet Cumhuriyet-
lerini tanımlamak için kullanılıyor zira 
ferman sözcüğü bu ülkelerde başkanlık 
kararnamesi anlamında kullanılıyor. 
Oysa, Türkiye Cumhuriyeti geleneksel 
olarak Batıcı tutumundan dolayı da 
kanun hâkimiyetine vurgu yapan bir 
siyasal rejim. Kısa, olağanüstü rejimler 
dışında içinde bulunduğu uluslararası 
ittifaklar, siyasetinin rejim tercihleri 
açısından asgari gerekliliklerine uygun 
davranıyor. 15 Temmuz sonrası yeni 
sistemi inşa eder gözükürken bu norm-
lardan kalıcı sapmayı kişisel siyasi ko-
numunu kuvvetlendirme fırsatı olarak 
gören iktidar unsurları egemen sınıfın 
güvenini kaybediyor. Bu noktadaki 
eleştiriler daha gür dile getiriliyor ve 
yurttaşın hukuk devleti talebinin içeriği 
şekillendiriliyor. Bu yüzden 2020, yargı 
ve hukuk düzeni ile ilgili derin sıkıntı-
ların iyice görünür hale geldiği bir yıl 
oldu. 
 
Anayasasızlaşmış bu siyasal düzen 
sermaye sınıfını rahatsız ettiği ölçü-
de, 2021 yılı içinde bu anlamda daha 
fazla hedef tahtasına oturtulacaktır. Bu 
noktada önemli olan, hukuk düzeni 
yeniden ihdas edilirken 15 Temmuz 
sonrasında krizi fırsata çevirip uzun 
zamandır talep ettiği pek çok başlıkta 
yasal kazanımlar elde eden sermaye 
kesiminin bu kazanımlarının normal-
leştirilmemesidir. Hukuk devleti ilkesi-
nin sınıflar mücadelesinden müstesna, 
yansız bir kavram olduğunu ve sadece 
bireysel hak ve özgürlüklerle ilintili 
olduğunu düşünme yanlışına düşme-
meliyiz. Yeni anayasa yapma çalışma-
ları aynı zamanda toplumdaki güçler 
dengesini katılaştırma sonucunu da 
doğuracaktır. Bu noktada sosyal adaleti 
geliştirecek ve emekçilerin örgütlenme 
haklarının önündeki engelleri yıkacak 
bir tutumu benimsemeli, Batıcı, liberal 
hak ve özgürlükler tekerlemelerine ka-
pılıp gitmemeliyiz. Anayasa tartışmaları 
bu bakımdan da 2021’de gündemimizde 
olacaktır.

2020 VE
ANAYASIZLAŞMA

YORUM

“Hukuk devleti 
ilkesinin sınıflar 
mücadelesinden 

müstesna, yansız bir 
kavram olduğunu ve 
sadece bireysel hak 

ve özgürlüklerle ilintili 
olduğunu düşünme 

yanlışına düşmemeliyiz”
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Son 
yıllarda 

hukuksal olayların gündeme taşın-
ması ile yargının bağımsızlığının 
ve tarafsızlığının tartışıldığı, halk 
tarafından bu tartışmaların bir 
karşılık bulamadığını gözlemlemek-
teyiz. 2020 yılında iktidar tarafından 
hukuk aygıtlarına yapılmış son hamle 
olarak görebileceğimiz ve neticesinin 
ağırlığı nedeniyle yüzeysel kalmış ve 
yakın tarihte savunmaya yapılmış en 
net saldırı olan Avukatlık Kanunu ile 
yapılan değişiklik sonrası baroların 
bölünmesi ile çoklu baro düzenine 
geçilmesi iktidarın hukuka bakışını 
ve kullanışını ortaya koymuştur. Bu 
saldırı neticesinde burjuva hukuk 
düzeninin bir mücadele zemini için 
yeterli olmadığını, gerçekleştirilen 
eylemler sonucunda yargı bağımsız-
lığını ve savunmayı savunan büyük 
bir kesimin olduğu ama bu kesimin 
mücadele edeceği bir alanın kurula-
madığını görmekteyiz. 
 

 
 

 
 

Dü-
zen içi 

muhalefet 
tarafından 

sıklıkla yargı-
nın siyasallaştığına 

dair naralar atılmak-
ta. Özellikle AKP iktidara 

geldiğinden itibaren bunları duy-
maktayız. Ancak yargının siyasallığını 
salt bu dönem açısından, özellikle AKP 
üzerinden ele almak hem geçmişi eksik 
kavramamıza hem de düzenin kendisini 
çok “temiz” görmemize neden olacaktır. 
Burjuva toplumsal formasyonun egemen 
olduğu toplumsal koşullarda hukukta 
hükmedenlerin çıkarları çerçevesinde 
inşa edilerek onların genel çıkarları doğ-
rultusunda işler. Bu nedenle sadece AKP 
döneminde yargının siyasallaşmasından 
ve bağımsızlığını kaybetmesinden bah-
setmek abesle iştigaldir. Cumhuriyetin 
ilk yıllarından itibaren İstiklal Mahke-
meleri’nden Devlet Güvenlik Mahke-
meleri’ne ve Özel Yetkili Mahkemelere 
kadar düzenin kendisine tehdit olarak 
atfettiği kişileri yargıladığı bu mahkeme-
ler yargının açıkça siyasal olarak kulla-
nıldığını ve yönetildiğini göstermekte-
dir. Bu anlamıyla yargı bağımsızlığı ve 
hukukun üstünlüğü söylemi, saf gözlük-
lerini takmış liberal bir anlatıdır.  
 

İKTİDARIN
SOPASI
YARGI

“Böylece muhalif 
özelliğini taşıyan ve 
yargılamaya ket vuran 
savunma ayağı
ehlileştirilerek 
yargının tamamen 
siyasallaştığından ve 
iktidarın cezalandırma 
ve yaşatmama
pratiği üzerine kurulu bir 
aracı haline geldiğinden 
bahsetmemiz mümkün 
hale gelmiştir.”
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AKP döneminde yargının tarafsızlığı 
ve bağımsızlığına dair söylemlerin bu 
kadar görünür olmasının nedeni yargı 
mensuplarının siyasallaşması kadar 
2001 krizi ile gün yüzüne çıkan devlet 
krizi ile birlikte oluşturulmaya çalışılan 
devlet mimarisidir. 2002 yılında AKP 
seçimi kazanıp hükümet kurmasıyla 
birlikte, AKP’nin hükümet olabileceği 
ama iktidar olamayacağı revaçta olan 
söylemlerdendi. Ancak bu süre zarfı 
boyunca liberallerin ideolojik, Amerikan 
destekli Gülen cemaatinin ise operasyo-
nel yardımıyla AKP, özellikle 2010 yılı 
referandumu gibi doruk noktada iktidar 
olmayı başardığını göstererek tüm 
söylemleri boşa çıkarmayı başarmıştır. 
2010 referandumu ile özellikle Anayasa 
Mahkemesi içerisinde getirilen üye sayısı 
değişikliği ve üyelerin seçilme usulünde 
Cumhurbaşkanı’na verilen üstün yetkiler 
ile yargının AKP lehine siyasallaşma-
sının önü açılarak hız kazanması sağ-
lanmıştır. Bu süreçte Gülen cemaati ile 
olan ortaklıkları üzerinden yargının üst 
kademelerinde kadrolaşma sağlanmış ve 
rejimin eski sahiplerine yönelik operas-
yonel davaların yolu açılmıştır. İktidarın 
yönetebilme kabiliyetini zora sokacak 
bütün toplumsal muhalefet unsurları 
yargı eliyle tasfiye edilmeye çalışılmış-
tır. Ancak Gülen cemaati ile girilen bu 
ortaklık, çıkar çatışması sonucunda bo-
zulmuştur. AKP’nin rıza devşirebilmesi 
ve toplumsal muhalefeti baskılayacak 
yeni kadroları yargı içerisine yerleştirme 
arayışları da bu döneme denk gelir. 
 
15 Temmuz darbe girişiminin başarısız 
olmasının ardından AKP daha önceden 

yargı içerisine yerleştirmiş olduğu Gülen 
cemaatinden olan kadroları ile muhalif 
yargı mensuplarını tasfiye etme imkânı 
bularak buralarda kendi kadrolarına da 
alan açtı.  Bu sürecin devamında 2010 
referandumu ve Anayasa Mahkemesi 
çerçevesinde yapmış olduğu değişiklikle-
ri 2017 referandumu sonrasında Hâkim 
Savcılar Yüksek Kurulu’nda da gerçek-
leştirerek kurul, yapısı ve üye sayısındaki 
değişiklikler ile iktidara uyumlu bir yargı 
haline getirildi. Yargı içerisinde Selahat-
tin Demirtaş, Osman Kavala gibi siyasal 
tutuklamaları gerçekleştirebilecek siyasal 
aparatlar oluşturulmuş oldu. Bu yargı 
mensupları doğrudan iktidarın direk-
tifleri ile muhalefet üzerinde iktidarın 
sopası haline gelerek uluslararası çapta 
yankı uyandıran kararlara da imza atmış 
oldu.  
 
Bu süreç içerisinde şeklen yargı dedi-
ğimiz aygıtın iktidar, bu iktidarı elinde 
tutan AKP ve onun sınıfı olan burju-
vazinin kendi amaçları doğrultusunda 
kullandığına sayısız örnek verebiliriz. 
Bunların başında dünya ve ülke günde-
minde yer etmiş olan AİHM’nin verdiği 
hak ihlali kararlarının uygulanmaması, 
AYM kararlarının tanınmaması, cum-
hurbaşkanına hakaret suçlarının bir 
yıldırma aracı haline getirilmesi ve terör 
örgütü propagandası, üyeliği, toplantı 
ve gösteri yürüyüşü hakkındaki kanuna 
muhalefet örnek verilebilir. Keza hakları 
için direnen, eylem yapan işçilerin Top-
lantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkındaki 
Kanun’a muhalefet gibi suçlarla yargılan-
ması, işçi eylemlerinde polis tarafından 
yapılan gözaltının ve bu gözaltı sırasında 

uygulanan fiziksel şiddetin yargı mer-
cileri nezdinde karşılıksız kalması da 
bunlara örnek verilebilir. 
 
Bu sürecin sonuna denk gelen ve bir-
çok defa yargının savunma ayağına 
yapılmak istenen ancak bir şekilde 
gerçekleştirilmesi askıya alınan ve belki 
de nabız yoklayan teşebbüsler de Baro-
ların bölünmesine ilişkin değişiklikler 
ile son bulmuştur. Her ne kadar ruhsat 
gaspları ve muhalif avukatlara yönelik 
yapılan müvekkil özdeşleştirmesi gibi 
operasyonlar ile özellikle düzen karşı-
tı muhalefet kesimlerini savunmadan 
uzaklaştırmaya çalışmış olsalar da bu 
sınırlı saldırıları, 2020 yılında Avukatlık 
Kanunu’ndaki son değişiklik ile istedik-
leri hale getirmişlerdir. Böylece muhalif 
özelliğini taşıyan ve yargılamaya ket 
vuran savunma ayağı ehlileştirilerek 
yargının tamamen siyasallaştığından ve 
iktidarın cezalandırma ve yaşatmama 
pratiği üzerine kurulu bir aracı haline 
geldiğinden bahsetmemiz mümkün hale 
gelmiştir.  
 
Her geçen gün iktidarın baskısı ve zo-
ruyla gerilemekte olan hukuksal mü-
cadele alanı karşısında sınıfın yanında, 
mücadeleci, yılmaz bir hukuk pratiği 
örmek konjonktürel olarak sınıf mü-
cadelesi tarihinde kaçınılmazdır. Bize 
ise burada düşen görev iktidarın kendi 
çıkarları etrafında şekillenen yargısı 
yerine iktidarın bu aygıtını sarsacak ve 
hatta yarıp geçecek, siyasal, ideolojik ve 
ekonomik mücadeleler alanında sınıfın 
yanında duran bir savunma ve yargı 
kurulması uğruna mücadele etmektir.

HUKUK
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Yaklaşık bir yıldır 
Covid-19 diye 
tanımlanan bir 

virüsle mücadele içindeyiz. 
Bu virüs ki kişisel hayatları-

mızla birlikte içinde yaşadığı-
mız toplumu kuşatarak bizleri 

sokaktan ve topluca yaşam alan-
larından çekilip evlerimize sığın-

mamıza neden oldu. Önce hepimizin 
evde kalması halinde virüsü yenece-
ğimiz söylendi. Hepimiz evde kaldık 
ama bizlere söylenmeyen bir şeyler 
vardı. Herkesin evde kaldığını sanı-
yorduk ama virüs durmak bilmiyor, 
hızla yayılıyordu. Milyonlarca işçi 
çalışma zorunluluğu ile işe gitmek 
zorunda bırakılmıştı. Bunu egemen 
medya söylemiyordu. 
 
Kimden öğrenecektik? Sosyal med-
yadan ve sanattan. Sanatın ve hayatın 
ironik bir zıtlığı söz konusudur. Yani 
sanat, hayatın ters akışını bize aktara-
bildiği ölçüde var olabilirdi. Ama ters 
giden bir şeyler vardı. Ne sanatın sesi 
vardı ne de herkes evde kalıyordu. 
Hepimiz evlere çekilirken sistemin 
evde kalamazlar dediği milyonlarca 
işçi dip dibe çalışma koşullarında 
virüsle açık meydan savaşına girmişti. 

Peki sanat ve sanatçılar neredeydi? 
 
Depodan markete, marketten gıdaya, 
gıdadan metal işçisine hepsi bir mey-
dan savaşı biçiminde hayatta kalmak 
için hünerlerini sergilerken aynı anda 
bir tiyatro sahnesinde, bir film setinde 
de işler başka dönmeye başladı. İşçi-
lere benzer biçimde varoluşunu daha 
çok dışarıda ifade ederek varlığını 
sahnede, sette, atölyede ortaya koyan 
ve bu mekânların yokluğu durumun-
da varlığını sürdüremeyecek olan bir 
yaşam alanının, sanatın sesi kapatıl-
mıştı. 
 
Peki, bunun sebebi neydi? Dip dibe 
çalışmak zorunda bırakılan milyon-
larca işçiyi fabrikalarda zorla tutun 
siyasal iktidar, sanat emekçilerine 
“zorla” evlerinize gidin diyerek bütün 
yaşam alanları gibi sanat üretim mer-
kezlerini de kapatmıştı. Bu, ilkin gayet 
doğru ve normal bir uygulamaydı. 
Çünkü virüsün ölümcül yayılımını 
kesmenin tek yolu buydu. Ama ters 
giden bir şeyler hala vardı ve işçilerin 
tersine sanat mekânları kapatıldı. 
 
Peki, sanatçılar nasıl yaşayacaktı? 
AKP iktidarının genetik kodlarında 
muhalif olan sanatın zaten yeri yoktu, 
ancak Saray’a biat edenlere çer çöp 
işleri vererek kendi misyonlarına uy-
gun bir tutum alışları normaldi. Bunu 
yaparak servis ettiler. Bu normallikte 
dahi herhangi bir destek alamayan ve 
giderek üretim sürecinden koparılan 
sanat ve sanat emekçileri yaşam mü-
cadelesinde yalnızlaştırıldılar. Virüs 
ölümcül kuşatmasını sürdürürken 
iktidarın da ölümcül tutumu belirgin 
halde ortaya çıktı. 
 

KÜLTÜR-SANAT

“Sanat dediğimiz şey içinde 
yaşadığı toplumla varlığını 
ortaya koyar ve sürdürür. 

Şayet içinde yaşadığı 
toplum, ölüm ve yaşam 

sarkacında ise bunu sanatta 
yaşar. Burada mesele bu 
sarkaçta ölüme mahkûm 

edilen yaşamı birlikte 
savunabilmektir.”
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Bir fırın değillerdi. Dezenfektan üreten 
bir fabrika değillerdi, sanat üretim me-
kanları. Her şey bir yana sistem patron-
larının ihtiyaç duyduğu kâr marjına acil 
sunacakları ve toplumun bütünün tüke-
teceği görünür bir mal üretmiyorlardı. 
Kâr marjı yoksa virüs önlemi dahilinde 
kapatılmaları gerekiyordu. Ancak devlet 
tiyatroları -ki pandemi öncesinde devlet 
buradan da çekiliyor, yüzlerce oyuncu, 
kostümcü, sesçi ve makyöz işten atılıyor, 
kalanlar yıllık sözleşmeler yapmaya zor-
lanıyor, performans ölçüt olarak önle-
rine konuyordu- ve birkaç büyük şehir 
bünyesinde faaliyet yürüten tiyatro ve 
diğer sanat çalışmaları pandemi boyunca 
kısmen varlıklarını sürdürebiliyordu. 
 
Ülkenin büyük kentleri dediğimiz İstan-
bul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana gibi 
kentlerde, varlıklarını seyircisine bağlı 
tiyatrolar ve sanat merkezleri bir bir çığ-
lık atarak kapanıyordu. Kadıköy’de Öykü 
Sahne artık yok. Ankara’da Ankara Sanat 
Tiyatrosu artık yok. Belki de pandemi 
bitince gidip hasret giderelim diyeceği-
miz çoğu yaşam mekânı gibi tiyatroları 
sinema, galeri ve atölyeleri göremeyece-
ğiz. Çünkü onlar, biz yokken tek tek ka-
panmak zorunda kaldılar. Çünkü mekân 
kiralarına, oyuncularının ücretlerine ve 
birikmiş borçlarına karşı direnemediler. 
Büyük kapatılma dediğimiz şey tam da 
bu. 
 
Peki, duyan olmadı mı? Kuşkusuz herkes 
bu çığlığı duydu ama bu çığlığı, çare 
olacak kamusal diye nitelenen işçilerin ve 
emekçi halkın vergileri ile beslenen ku-
rumlardan duyan olmadı. Hepi topu iki 
üç büyükşehir belediyesi, tiyatroları ve 
sanat merkezlerini kısmi olarak destek-
lemeye çalıştı. Sanatçılara sınırlı sayıda 
ihtiyaç kolisi, cüzi miktarlarda nakdi 
destek vererek ve sahnelerini tiyatrolara 

açarak destek vermeye çalıştılar. 
 
Burada asıl büyük görev 
kimindi? Ülkenin büyük 
ekonomisini yönetenlerdeydi 
kuşkusuz. Ama bu yöneten-
lerin sanata destek vermeleri 
söz konusu değildi. Hele hele 
kendilerine biat etmeyen 
bir sanata. Yine de görünür-
de varlıklarını ilgili bakanlık 
üzerinden gösterdiler. Kültür 
Bakanlığı özellikle tiyatrocularla 
günlerce süren toplantılar yaptı ama 
tiyatroların kapanmasını önleyecek, 
sinemaların varlığını sürdürmesine ola-
nak sağlayacak, onu geçtik sanatçıların 
yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayacak bir 
güvence henüz sunulmadı. 
 
Sanatçılar ne yaptı? Pandemi ile birlikte 
seyircisi ile bağı kopan başta tiyatro-
lar olmak üzere sinema, müzik, dans 
sanatçıları; platformlar ve kooperatifler 
ile birlikler kurarak, kurulmuş olanlarla 
birlikte üyesi oldukları sendikaları zor-
layarak can havliyle devlet kurumlarını, 
yerel belediyelerin kapısını aşındırmaya 
çalıştılar. Çünkü varlıklarını sürdürmele-
ri için güvenceye ihtiyaçları vardı. 
 
Peki, ne oldu? Bu süreçte onlarca sanatçı 
kendini bir çıkmazda bularak intihar 
etti, ruh ve beden sağlığını kaybetti. Aynı 
anda siyasal iktidar pandemi boyunca 
kâr marjlarını ikiye, üçe katlayan pat-
ronlarını dinlemeye, onlar için yeni yasal 
düzenlemeler yapmaya devam ederken 
zaten hayatla bağı koparılmış sanatı ve 
sanatçıları da görmezden gelmeye devam 
etti. 
 
Büyük işçi konfederasyonları ne yaptı?  
Hiçbir şey! Peki, ne yapmalı? 
 

 
Sanat dediğimiz şey içinde yaşadığı top-
lumla varlığını ortaya koyar ve sürdü-
rür. Şayet içinde yaşadığı toplum, ölüm 
ve yaşam sarkacında ise bunu sanatta 
yaşar. Burada mesele bu sarkaçta ölüme 
mahkûm edilen yaşamı birlikte savuna-
bilmektir. Bu anlamıyla sanat, bünyesin-
de barındırdığı işçilerle birlikte bu yok 
oluşu tek başına önleyemez. Bu büyük 
kapatılmayı, yani aynı kadere boyun 
eğmeye çalışılan bütün işçilerle bağ kura-
rak birleşik bir örgütlenme ve mücadele 
ile ilgili kurumların -devletin- sorumlu-
luk almasını sağlayarak engelleyebiliriz. 
Biz komiteciler olarak, tarihsel süreç 
içinde açlıkla terbiye edilmek istenen 
sanat emekçilerinin mücadelesini de 
anımsayarak işçi sınıfının kurtuluşu için 
birlikte mücadele etmeye, sanat emek-
çileri ile omuz omuza yürümeye devam 
edeceğiz. Ancak böylesi bir mücadele; 
sahnesi, seti, oyunu, müziği ve dansı 
ile sanatın yaşam sevincini geri çağırır. 
Unutmayalım, aç sınıfın laneti sanatın da 
lanetidir.

KÜLTÜR-SANAT

PANDEMİ VE SANATIN ÖNLENEBİLİR YOK OLUŞU:
"BÜYÜK KAPATILMA!"



ÜCRETSİZ İZİN
KALDIRILSIN!


