
“TKP, sosyalist demokrasinin gereği olan devletin her yurttaşı kapsaması hedefini 
göz önüne alarak, devlet mekanizmasının etkili ve üretken olmasını sağlayacak 
politikaları geliştirir; devlet toplum ayrımının bu biçimde ortadan kaldırılacağını 
savunur. Devletin nihai olarak sönümleneceği göz önünde bulundurulduğunda 
ve bu doğrultuda, sömürücü sınıf ve ideolojilerin varlık zeminlerinin de ortadan 
kalkmasıyla birlikte, devletin baskıcı işlevleri tasfiye olacaktır.” TKP Programı’ndan
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KİM PİS, KİM TEMİZ?
Gündemdeki videolardan anlıyoruz ki; “te-

miz ve pis”, bizim bildiğimizden başka anlamlar 
içeriyor. Mesela, mafya lideri denmesi sorun 
yaratmıyor ancak “pislik” denmesi rencide ede-
biliyor. “Temiz”, ironisi ile birlikte, bir bakanın 
sıfatı olabiliyor. 

Uyuşturucunun bir ülkeden başka ülkeye 
taşınmasına aracılık etmek lojistik kapsamın-
da ele alınabilirken, uyuşturucunun kullanıcıya 
satışı kirli görülebiliyor. Ya da, devlete tehdit 
oluşturduğu düşünülen bir kişinin öldürülmesi 
temiz kabul edilebiliyor. 

Bunu söyleyenler de, dediklerine inanıyor 
ve bir beklenti içerisinde olmadan, büyük bir 
ülkü uğruna gönüllü olduklarını tekrar ediyor-
lar. Böylece, görevlerini yerine getirmeleri kar-
şılığında elde ettikleri ödenekler, korumalar, iş 
olanakları, mal varlıkları, dokunulmazlıklar ve 
daha da ötesi “normal” kabul ediliyor. 

Onlara göre, ortada bir alış – veriş ya da ti-
caret ilişkisi yok. Sadece, devletin takdiri var. 
Ve de, her şeye hakkı olan bir devlet… O devlet 
ki, kutsal. Sorgulanamaz. 

Hal böyle olunca da, tüm savunmalar, bir 
noktada, yapılan işlerin “devlet için” ve “devlet 
adına” yapıldığına işaret ediyor. 

 16 Ekim 2020 tarihinde, Bodrum Yalıkavak 
Marina’da çekilen ve Mehmet Ağar, Korkut 
Eken, Alaattin Çakıcı ile Engin Alan’ın aynı 
karede yer aldığı o ünlü fotoğrafı sosyal 
medya üzerinden paylaşan Üzeyir Çakmak-
taş’ın, fotoğrafı “Türk Devleti ilelebet var 
olsun diye her zorluk ve meşakkati göğüsle-
yen, zindan dahil bu uğurda en ağır bedelle-
ri ödeyen kahramanlarımız” diye yorumla-
ması, 

 Sedat Peker tarafından yayınlanan vide-
olarda adı geçen AKP Elazığ milletvekili 
ve Mehmet Ağar’ın oğlu olan Zülfü Tolga 
Ağar’ın sosyal medyadan, “Biz vatan, dev-
let, bayrak, namus ve şeref için ölmeyi göze 
alanların torunlarıyız, çocuklarıyız.” mesajını 
paylaşması, 

 Mehmet Ağar’ın, 1997 yılında Susurluk Ko-
misyonu’nun sorularını yanıtlarken “Bir tek 



düstur öğrenmişiz, boğazımızdan geçmemek 
kaydıyla her türlü riski de sırtımızda taşımak 
suretiyle, devlete, millete hizmet etmişizdir” 
demesi şaşırtıcı olmuyor. 

Aslında, doğruyu söylüyorlar: Yaptıkları her 
şeyi devlet için yapıyorlar. 

Adı uyuşturucu, gasp, tecavüz, fidye için 
insan kaçırma, işkence gibi suçlara karışan 
ve JİTEM tarafından kullanıldığı iddia edilen 
Yüksekova çetesi hakkında, Mehmet Ağar’ın, 
TBMM Susurluk Komisyonu başkanına “Bu 
çete tabirini bence kullanmamak lazım. Bu suç 
işler, bu çete. Devlette çete PKK’dır. Çete, eş-
kıya örgütleridir; devlette çete falan yok Sayın 
Başkan. Bence bu literatürde dikkatli olmak 
lazım.” diyerek uyarıda bulunmasının, rahat-
lıkla “ … bize güç veren gerek hükümetlerimize 
gerek devlet büyüklerimize, gerekse müşte-
rek çalıştığımız bütün kurumlara şükranlarımı 

ifade etmek isterim” diyebilmesinin nedeni de 
bu. Devleti, bütün aygıtları ile birlikte bir bütün 
olarak görüyorlar. 

PEKİ aMa bu dEvlET KİMİn dEvlETİ? 
İşte bu soru, bilinçli olarak pas geçiliyor. Ya-

nıtı olmadığı için değil. Tersine, açık olan bir 
yanıt, hasıraltı edilmek isteniyor. Devletin asıl 
sahibinin patronlar olduğu gerçeği gizleniyor. 
Böylece, iyi kapitalizm mümkün masallarının 
devamlılığına olanak sağlanmış oluyor. Daha 
da kötüsünün olabileceğinin gösterilmesi, 
mevcut koşulların normalleştirilmesine neden 
olabiliyor. 

Böylece, örneğin mal varlığını mafyatik iliş-
kilere borçlu olan Azeri kökenli bir iş adamının 
marinasına “çökmek” ile yıllar boyunca halkın 
alın teri ile üretilmiş olan, ülkenin en büyük sa-
nayi kuruluşu olan TÜPRAŞ’a “konmak” ara-
sında fark varmış algısı yaratılmak isteniyor. 

Sedat Peker de, videolarında sıkça “devlet” gü-
zellemesi yapıyor ve kendisini vatanın fedaileri, 
serdengeçtileri olarak tanımlıyor. Bu tanım ile, hem 
Osmanlı’ya hem de Osman Yüksel Serdengeçti’ye bir 
gönderme yapıyor. 

İslam Ansiklopedisi’nde, serdengeçti sözcüğünün, 
önce akıncılar daha sonra da yeniçeriler arasında bu-
lunan ve düşman içine dalan veya kuşatma altındaki 
kaleye giren fedailer için kullanıldığı, serdengeçtilerin 
gönüllülük esasına dayandığı, en önde safta çarpış-
tıkları için de “ölüm eri” sıfatı ile anıldıkları aktarılıyor. 
Ayrıca, özellikle XVIII. yüzyılda bazı isyan olaylarına 
katılanlar için de kullanıldığı ve böylece “ucuz kahra-
manlık” anlamına geldiği de belirtiliyor. 

Osman Yüksel Serdengeçti ise, Fatih Yaşlı’nın 
ifadesi ile “ … 3 Mayıs, ırkçılık-Turancılık davası, So-
ğuk Savaş’a giriş, üniversitedeki tasfiyeler, Mende-

res, Yalman suikastı, Said Nursi, Adalet Partisi, MHP, 
MSP derken bütün bir Türk sağı tarihini adeta şah-
sında cisimleştiriyor.” Osman Yüksel Serdengeçti’nin 
adı, bir de, yazılı kaynakçası olmadığı için rivayet 
kabul edilen bir anıda geçiyor. 1944 yılında, Ankara 
Valisi Nevzat Tandoğan’ın, Osman Yüksel Serden-
geçti’ye “Ulan öküz Anadolulu! Sizin milliyetçilikle, 
komünizm ile ne işiniz var? Milliyetçilik lazımsa bunu 
biz yaparız. Komünizm gerekirse onu da biz getiri-
riz.” dediği, Türkiye’deki ırkçıların dönemin ruhuna 
uygun olmayan “ucuz kahramanlıkları” için “devlet 
aklı”nı hatırlatma ihtiyacı duyduğu görülüyor. 

* Osman Yüksel Serdengeçti hakkında daha ay-
rıntılı bilgi almak için, Fatih Yaşlı tarafından kaleme 
alınan “Bu vatanın serdengeçtileri” başlıklı yazıya, 
https://haber.sol.org.tr/yazar/bu-vatanin-serdengec-
tileri-305662 linkinden ulaşabilirsiniz.

SErdEngEçTİlEr



Suç örgütleri ile patronların ilişkileri için, 
çok gerilere gitmeye gerek yok elbette. Ancak, 
kayıtlara geçtiği ve doğrudan ilk ağızdan dile 
getirildiği için, Vehbi Koç’un Hürriyet gazete-
sindeki 20 Ekim 1987 tarihli röportajının ve Ke-
nan Evren’e yazdığı mektubun bazı bölümlerini 
hatırlamak istiyoruz. 

Vehbi Koç, Evren’e hitaben yazdığı mek-
tupta “ İstikrarsız ve güvensiz yaşadığımız son 
yılların ümitsizliği içinde, sizlerin iktidarı ele al-
mak mecburiyetinde kalışınıza şahit olduk. 12 
Eylül Cuma günü, radyo ve televizyonda yaptı-
ğınız samimi ve gerçekçi konuşmadaki düşün-
celere katılmamak mümkün değil.” dedikten 
sonra, kendisini mektubu yazmaya iten moti-

vasyonu “ … 12 Eylül 1980 ordu müdahalesin-
de kendimi görevli hissettim. Üzerime düşeni 
yapmak istedim. Memleket, 1973 – 1980 yılları 
arasında büyük sıkıntılar çekti. Politikacılar ve 
Parlamento, gidişi bir türlü doğru bir istikame-
te sokamayınca, tek kurtuluş çaresi, 12 Eylül 
1980 ordu müdahalesi oldu. Bu dönemde, her 
Türk vatandaşı gibi ben de büyük endişelere 
kapılmıştım. İleride siyasal tarihimiz üzerinde 
araştırma yapacak olanlar, ordunun, milleti de-
rin bir umutsuzluğa ve çaresizliğe düşmekten 
kurtardığını yazacaklardır.” cümleleri ile akta-
rıyordu. Duyguları o kadar yoğundu ki, “… 12 
Eylül, hepimize, büyük bir ferahlık getirmişti.” 
demeyi unutmamıştı.

ne oluyorsa, hep patronların memleket sevgisinden oluyor! 

TKP’den Erdoğan’a:
daha nElEr olacaK nElEr

Tükiye Komünist Partisi, AKP grup toplantısında konuşan AKP’li 
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını sosyal medya üzerinden 

“Daha neler olacak neler” etiketiyle yaptığı açıklama ile yanıtladı. 
TKP’nin açıklaması şöyle:

1. Halka karşı suç işleyen herkes yargılanacak.
2. Uyuşturucu ticareti yapıp, cinayetler işleyip vatan ve millet 

kavramlarının arkasına sığınanlar hesap verecek.
3. Halka ait işletmeleri özelleştirme adı altında alanın da satanın da 

yakasına yapışılacak.
4. Ormanları, madenleri, akarsularımızı yağmalayan yerli ve yabancı 

tekellerin burnundan fitil fitil getirilecek.
5. Laikliği ayaklar altına alan, din adına konuşan, dini inançları istismar 

eden siyasetçilerin devri sona erecek.
6. Bugünkü Anayasa’da dahi yasak olan tarikatlar dağıtılacak.

7. Halkımızı yoksulluğa, işsizliğe, açlığa mahkum eden bu sömürü 
düzeninin sahipleri, sözcüleri, uşakları, fedaileri süpürülüp atılacak

8. Evet bütün bunlar olacak çünkü insanlık asla boyun eğmez.



Her pazartesi soL TV’de yayınlanan Da-
yanışma Meclisi Tartışıyor programında Dev-
let-Siyaset-Mafya ilişkisi masaya yatırıldı. Sedat 
Peker’in yayınladığı videolar üzerine yaşanan 
gelişmeler hakkında Aydemir Güler, Orhan Gök-
demir, Musa Özuğurlu ve Fatih Yaşlı değerlen-
dirmelerde bulundu.

Fatih Yaşlı mafya-siyaset ilişkisinin tarihsel 
arka planına ve burada sağın rolüne dair değer-
lendirmelerde bulundu. Orhan Gökdemir video-
lar ile ortalığa saçılan isimler arasındaki bağlantı 
ve ilişkileri yorumladı. Aydemir Güler ise batı 
demokrasilerin 2. Dünya Savaşı sonrası şekille-
nen anti-komünist karakterinden ve nasıl mafya 
düzenlerine evrildiklerinden bahsetti. Tükiye’nin 

batı demokrasileriye yakınlaştıkça cumhuriyetin 
nasıl mafyalaştığına değindi. Aydemir Güler bu-
gün yaşananların bir iktidar kavgası olduğunu, 
iktidar bloğunun çözüldüğünü belirtti.

Dayanışma Meclisi üyelerinin her hafta ülke 
gündemini değerlendirdiği programların tama-
mı soL TV YouTube kanalından izlenebilir.

’den yansıyanlar Devlet-SiyaSet-Mafya

’den haberler...

carrEfour İşçİlErİ ToPlu SöZlEşMESİnE TEPKİlİ
Carrefour mağazalarında Tez-Koop İş 

sendikası ile CarrefourSA yönetimi arasında 
süren TİS süreci sona erdi. Sendikanın 
ücretlere %16 zam teklifinin ardından 
patronlar %12 oranında zam yapmayı 
önermiş ve pazarlık enflasyon oranlarının 
altından açılmıştı. Patronlar daha önceki TİS 
döneminde kazanılan yakacak, yol, tatil gibi 
ek ücretlere göz dikmiş; bu ücretleri yalnızca 
Carrefour mağazalarında geçen C-Club 
kartlara yatırmayı teklif etmişlerdi.

Uzunca süren görüşme döneminde işçilerden 
uzak, kapalı kapılar arkasında yapılan bu 
pazarlıktan patronlar kârlı çıktı. İmzalanan 
3 yıllık sözleşme ile ücret zammı %15 olarak 
belirlenirken, yakacak yardımı gibi ek ücretlerin 
C-Club karta yatırılmasına karar verildi. İşçiler 
doğalgaz faturalarını Carrefour mağazalarında 

ödeyemeyeceği gibi, geriye kalan yan hakları da 
kullanılmaz hale getirildi.

Sözleşme sürecinin başından bu yana 
fikirleri alınmayan, hakları üzerinde yapılan 
pazarlığa ortak edilmeyen işçiler sözleşmenin 
bir oldu bittiyle imzalanmasını kabul etmiyor. 
Mağazalarda örgütlenen işçiler haklarını almak 
adına Patronların Ensesindeyiz Carrefour 
Emekçileri Dayanışma Ağı’nda bir araya geliyor. 
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