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PUSULA'da BU HAFTA

“Sam Amca” 
nereye?

“Sosyalist Türkiye için örgütlü 
mücadeleyi büyüteceğiz!”

Venezuela direniyor! Patronlar başkanlığa hasret

TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek 
ile “Referandum sonrası 
Türkiye'yi” konuştuk

ABD ve işbirlikçilerinin tüm 
tehditlerine ve provokasyonlarına 
karşı emekçiler geri adım 
atmıyor.

16 Nisan referandumu geride 
kalırken, sermayenin 
temsilcilerinin neden başkanlık 
istediği de ortaya çıktı. 

S.16S.5 S.6

ORTAKLAR BULUŞTU
ABD emperyalizminin patronu Trump ile ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanı olduğunu 
söyleyen Erdoğan buluştu. Basının merakla beklediği bu buluşma bir kez daha  emperyalizmden medet 
uman bir gerçekliğe dönüştü. "Emperyalist ABD ile köprüler atılacak mı?" diye korkanlar, ülkemizin ABD’ye 
boyun eğmesini reel politik çıkarlar olarak sunuyorlar. Oysa durum farklı: Erdoğan-Trump görüşmesi ortak-
ların buluşması olarak değerlendirilmelidir.
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Rakamlara sığmayan kadın 
cinayetleri, tacizler-tecavüz ve 
hukuksuzluklar

Geçtiğimiz Nisan ayında ülkemizdeki 
kadın gündeminde olup bitenlerin 
özetlendiği raporda, kadın cinayetle-
ri, iş cinayetleri, şiddet, cinsel, istis-

mar, taciz-tecavüz, yargı-hukuk-devlet-medya alt 
başlıkları bulunuyor. Her başlıkta Nisan ayında 
kadınların maruz kaldığı gerici politikaların ya da 
kadın düşmanı yaklaşımların bilançosu yer alıyor.

Raporda öne çıkan başlıklar şu şekilde: 
• 2017 yılı Nisan ayında 30 kadın öldürül-

dü. En çok kadın cinayeti ise Adana’da 
yaşandı. Yine Adana’da yaşanan kadın 
cinayeti, kadın düşmanlığının öldürme-
nin de ötesine geçen uçlarının olduğunu 
ortaya çıkardı. Olayda katil eş, karısını 
8 yerinden bıçakladıktan sonra sabaha 
kadar başında ölümünü bekleyip, çağırdığı 
sağlık ekiplerine de eşinin intihar ettiğini 
söyledi.

• 2017 Nisan ayında iş cinayetlerinde 9 kadın 
hayatını kaybetti. En çok iş cinayeti İstan-
bul ve Kocaeli’nde yaşandı. Dikkat çeken 
bir iş cinayeti ise Nisan ayında Trabzon’ da 
yaşandı. 3 çocuk annesi 61 yaşındaki Hava 
Şahin, inşaata tuğla taşırken merdiven 
aydınlatma boşluğuna düştü. En çok iş 
cinayetinin yaşandığı inşaat sektöründe 
Nisan ayında kadın işçi de kurban edilmiş 
oldu.

• Nisan ayında Ankara’da görülen bir cinsel 
istismar davasında oraya çıkan bir gerçek 
istismarın üzerinin dincilikle nasıl kapa-
tılmaya çalışıldığının ispatı niteliğinde. 

Kur'an kursuna verilen 11 yaşındaki bir 
çocuk 2013 yılında yurtta hocanın cinsel 
istismarına uğradı. Olayı duyan yurtta 
kalan diğer bir öğrenci M.A., ile yurdun 
aşçısı Ş.K., durumu yurt müdürü Asalettin 
A.’ya iletti. Müdür Asalettin A.'nin, "Kur-
ban kestik, olay kapandı" yanıtını verdiği 
duruşmada ortaya çıktı.

• TUİK raporlarında göre, dört tecavüz 
davasından en az birinin çocuklarla ilgili 
olduğu belirtildi.

• Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN 
Women) ve Parlamentolar Arası Birlik 
(IPU) tarafından yayımlanan “Siyasette 
Kadın 2017” haritasına göre, tüm dünyada 
hükümet ve parlamentolardaki kadınların 
sayısı 2016’da düştü. Türkiye ise 186  ülke 
arasında 132 sırada yer aldı.

• Cinsiyetçi üretim ve reklamlara bir yenisi 
daha eklendi. Sakız şirketi First , “Aman 
dikkat karışmasın!” sloganıyla, kadın ve 
erkek cinsiyetlerine atfettiği iki çeşit sakız 
üretti.

• Simon Reeve tarafından BBC için hazır-
lanan belgeselin 27 Mart‘ta yayınlanan ve 
Ali Ağaoğlu‘na yer verilen ilk bölümün-
de, Ağaoğlu’nun, kız arkadaşlarıyla ilgili 
olarak, yatak odasındaki kadın çanta ve 
ayakkabılarını “Kızlar dağıtıyor” demişti., 
Reeve’in “Bunlar sizin değil mi” sorusuna, 
“Yok ama onları kullananlar benim malım” 
diyerek kadın düşmanlığı yapan Ağaoğ-
lu’na suç duyurusunda bulunuldu.

GÜNDEM

İkisi de tarihsel olarak ileri 
adımlardı. 1923 Cumhuriyeti, 
1917 Ekim sosyalist devrimine 
çok şey borçluydu. Sovyetlerin 
çözülmesi, aynı zamanda 1923 
Cumhuriyetinin çözülmesini 
de beraberinde getirdi.

Ne Lenin’in Sovyetleri, ne de 
Atatürk’ün Cumhuriyeti bu-
gün var. İkisi de çözülmüştür. 
Çözdüler. Dışarıdan çözenler 
kadar içeriden çözenler de 
unutulmamalı...

Ve söz konusu Türkiye 
olunca 12 Eylül askeri cuntası, 
İkinci Cumhuriyet söylemini 
geliştiren liberaller, İslamcı 
siyaset ve sermaye sınıfı başa 
yazılmalıdır. Sermaye sınıfı 
ve bu sınıfın temsilcileri için 
emperyalizme uyumlu yeni bir 
devlet gerekiyordu, çünkü... En 
başta “Kemalist rejim”in bekçi-
si olarak gösterilen ordunun bu 
tabloda sorumluluğu büyük... 
Kimse kimseyi bu açıdan kan-
dırmasın...

Putin’in Lenin ve Stalin 
dönemlerine ara ara vurgu yap-
ması ya da bugün AKP eliyle 
kurulan yeni rejimde Atatürk’e 
yapılan atıfların bir anlamı 
yok.

Bugün Atatürk’e yönelik 
büyük bir nefret kampanyası 
İslamcı cenah tarafından açıldı. 
Şaşırtıcı değil. 1923 Cumhuri-
yeti’nin bütün izlerini ortadan 
kaldırmak istiyorlar.

Tıpkı Lenin ve Stalin’e karşı 
batı merkezli yürütülen propa-
gandanın benzeri gibi...

Başaramazlar... İnsanlık ta-
rihinde açılmış ilerici birikimi 
yok edemeyecekler. Ne kapi-
talist Avrupa’da ne de Türki-
ye’de... Çünkü bugün getirdik-
leri rejim, adlı adınca İkinci 
Cumhuriyet adını verdiğimiz 
emek düşmanı, gerici ve işbir-
likçi rejim. Ve büyük bir iddia 
ile söyleyecek olursak kurmaya 
çalıştıkları bu rejim üstlerine 
çökecek.

Atatürk’ün Cumhuriyet’i 
bugün artık yok. Öncelikle bu-
nun kabulü gerekiyor. Geçmişe 

özlem gerçekçi değil, bugünkü 
duruma yakınma hakkımız 
da bulunmuyor. 100 yıl önce 
ortaya çıkan bu ilerici adımın 
kazanımları yeni bir mücadele 
programına yazılmalı. Dünya 
kapitalizminin geldiği yer ve 
ülkemizin toplumsal gelişmesi 
bağlamında yeni bir mücadele 
hedefi belirlenmelidir.

Son 15 yıldır bir direniş 
cephesi kurmaya çalışıyoruz. 
Cumhuriyet mitingleri, Hazi-
ran Direnişi, 1 Mayıslar gibi... 
Ülkemizi felakete götüren ve 
1923 Cumhuriyeti’ni yıkıp daha 
gerisini kuranlara karşı durma-
ya çalışıyoruz. Emeğe yönelik 
saldırılara, özelleştirmelere, 
ormanların yağmalanması-
na, laikliğin kaldırılmasına, 
eğitimin gericileştirilmesine, 
başkanlığa karşı... Bugün ge-
linen nokta itibariyle yeni bir 
aşamaya geçildi. İkinci olarak 
bunun görülmesi gerekiyor.

O yüzden, direniş hattı 
değil, yeni bir mücadele sathı 
örülmelidir.

1923 Cumhuriyeti ileri bir 
adımdı. Ancak 1923 Cumhuri-
yet’i kapitalist yolu seçti, sonra 
NATO üyeliği ile emperyalist 
kampa girerek kendi sonunu 
da hazırladı. Gericilik kollan-
dı, anti-komünizm bir devlet 
politikası haline getirildi. İçten 
içe kemirilerek bugün AKP 
eliyle kurulan rejimin yolları 
döşendi. Kapitalist bir Türki-
ye’nin varacağı nokta sonunda 
emperyalist müdahaleye açık 
bir sermaye diktatörlüğü ve 
gericilik oldu.

 Artık “yeni bir Cumhuriyet” 
emperyalist-kapitalist dünya 
sistemine bağlanarak kuru-
lamaz. Buradan ilericilik, ba-
ğımsızlık, laiklik, sosyal devlet, 
halkçılık çıkmaz. Ne Avrupa 
Birliği ne ABD’nin merkezinde 
durduğu bir dünya sisteminde 
ileri bir Cumhuriyet müm-
kün değildir. Çünkü bunlar 
emperyalisttir.www.gazetema-
nifesto.com sitesinden kısaltılarak 
alınmıştır.)

Kurtuluş
KILÇER

Lenin’in Sovyetleri, 
Atatürk’ün Cumhuriyeti

İlerici Kadınlar Derneği (İKD) tarafından hazırlanan aylık 
“Kadın Raporu” yayımlandı. Raporda ülkemizdeki kadın 
sorununun ne durumda olduğu sayısal veriler üzerinden 
bir kere daha ortaya çıktı.

RAKAMLARLA TÜRKİYE GERÇEĞİ
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“Cumhuriyet’in bekçiliğinden” 
gericiliğin bekçiliğine... 

Bundan neredeyse on yıl önce, 
toplumda ordu denildiğinde 
bugünkü fotoğrafla taban tabana 
zıt bir algı bulunurdu. 1923 Cum-

huriyeti’nin kurucu unsuru olan Türk Si-
lahlı Kuvvetleri'nin, Cumhuriyetçi geleneği 
temsil ettiği, Cumhuriyet'in bekçiliğini 
yaptığı üzerine bir yaklaşım mevcuttu. 

1923 Cumhuriyeti’ne, laikliğe ve üniter 
devlete karşı çıkan kesimler, ordunun 
vesayet rejiminin sahibi olduğunu ve asker 
vesayetinin ortadan kalkmasının “demok-
ratik dönüşümlerin” önünü açacağını iddia 
ederdi. 

Aynı zamanda, bunun tersi bir tutum da 
vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güvence 
olduğunu, ordunun laikliğe ve Cumhu-
riyet’e sahip çıkacağını söyleyip, “ordu 
yumruğunu masaya vurmalı” şeklinde özet-
lenebilecek bir yaklaşımla ordudan umut 
beslenmekteydi. Kemalist ve Atatürkçü 
olarak kendini tarif eden Cumhuriyetçi 
diyebileceğimiz politik görüş sahibi yurt-
taşlarımız, ordunun Cumhuriyet’in bekçisi 
olduğu yolunda bir algıya sahipti. 

Bugün gelinen nokta bu iki görüşün de 
yanıldığını bir kez daha ortaya koydu. Ön-
celikle, ülkemizin demokratikleşmesinin 
yolunun “asker vesayetinin” geriye çekile-
rek sağlanacağını düşünen ve özünde libe-
ral olan bu görüş, AKP iktidarıyla birlikte 
çöktü. Askerin vesayetinin yerini AKP ik-
tidarının gerici baskıcı rejimi aldı. Mesele 
aslında basitti. Ülkemizdeki demokrasinin 
gelişimi, düzen kurumlarının hakimiyet 
dereceleri tarafından değil, tersine burjuva 
sınıfının ihtiyaçları tarafından belirlen-
mektedir. Dün sermaye sınıfının çıkarları 
ve 24 Ocak kararlarını hayata geçirmek 
için işçi sınıfına karşı yapılan 12 Eylül aske-
ri darbesinde olduğu gibi günümüzde yine 

burjuva sınıfının çıkarları için AKP ikti-
darı patronlar tarafından desteklenmişti. 
Her ikisinde de baskı vardı ve her ikisi de 
sermaye sınıfının çıkarları içindi. 

Yine benzer biçimde, ordudan ilericilik 
beklenmesi ve cumhuriyetin bekçiliğine 
yönelik tutum da ayakları yerden kesik bir 
algıdan başka bir şey değildi. Türk Silahlı 
Kuvvetleri, Türkiye’nin NATO üyeliği 
sonrası, bir NATO ordusu olarak gelişti. 
TSK içinde NATO’culuğun, Amerikan-
cılığın yaygın bir politik görüş olduğu 
bugün bir kez daha ortaya çıkmıştı. Bunun 
için gericiliğin desteklenmesi, kapitalist 
Türkiye’nin korunması ve emperyalist 
dünya sistemine bağlılık ordunun temel 
fonksiyonuydu. Dün 12 Eylül darbesinde 
görülen, bugün AKP rejimine bağlılıkla bir 
kez daha ortaya çıktı. 

Bugün en çok tartışılan konuların başın-
da 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 
ordunun Kemalist bir yönelime gireceğine 
dönük temelsiz bir beklenti. Ordu içinde 

FETÖ’cü kesimlerin bugün tasfiye edil-
meye çalışılması, ordunun Cumhuriyetçi 
değerlere dönmesi anlamına gelmeyecek. 
En başta örneğin Katar ve Somali’de Türk 
askerinin konuşlanacağı üsler kurulması 
gündemi, emperyalist dünya sisteminde 
AKP iktidarının ve sermaye devletinin 
“kopmaz” bağlarını bugün bir kez daha 
göstermektedir. 

Ancak bundan öte, bugün ordunun 
başında bulunan Genelkurmay Başkanı’nın 
attığı adımlar, TSK’nin bugün geldiği yeri 
göstermesi açısından manidar ve somut 

deliller sunuyor. Gerici, Atatürk ve Cum-
huriyet düşmanı Akit yazarının hastanede 
ziyaret edilmesi, MİT başkanı ile birlikte 
gerici yazar Pakdil’in evine konuk olun-
ması, Genelkurmay Başkanı’nın gençlik 
çağlarında gerici Necip Fazıl toplantılarına 
katılması ve Abdullah Gül ile gerici yazar 
Fehmi Koru ile İngiltere’de fotoğraflarının 
çıkması münferit sayılmamalıdır. Genel-
kurmay başkanı Türk Silahlı Kuvvetleri’ni 
temsil eden bir şahsiyet olarak değerlendi-
rilmeli. Bu manada, bu ziyaret ve adımla-
rın aslında siyasi bir temsiliyet ile ordunun 
gericilikle derdi olmadığını net olarak 
göstermektedir. 

Daha ilerisi ise bizzat emperyalist plan-
lar doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvet-
leri’nin oynadığı rol. Katar ve Somali’de 
askeri üs kadar, şeriatçı Suudi Arabis-
tan’la birlikte kurulan “İslam Ordusu”nda 
TSK’nın yerini alması açık bir gerçek ola-
rak karşımızda duruyor. Bununla birlikte, 
Suriye’de cihatçı terör örgütlerinin bizzat 
TSK tarafından eğitilmesi ve yönlendiril-
mesi ve hatta ÖSO adındaki cihatçılarla 
birlikte ortak operasyon yapılması ordu 
yönetiminin bugünkü fotoğrafını yeterince 
gösteriyor. 

“Cumhuriyet’in bekçiliğinden” bugün 
gericiliğin bekçiliğine geçen bir tablo var 
karşımızda. Bunun altında ise sermaye 
sınıfının çıkarları ile bu çıkarların ulus-
lararası boyutu olan emperyalist dünya 
sisteminin bir parçası olmak yatıyor. As-
lında Cumhuriyetin bekçiliği adı altında 
kapitalist Türkiye’nin ve NATO’nun ihti-
yaçlarına yanıt veren bir gerçeklik dünden 
bugüne hep var oldu. 

Ülkemizde laiklik ve yeni bir cumhuri-
yetin sahibi olacaksa o da emekçi halktan 
başkası olmayacak. 

Genelkurmay Başkanı Türk Silahlı Kuvvetleri’ni temsil eden bir şahsiyet olarak değerlendirilmeli. Bu manada Hulusi Akar'ın gerici 
odaklar ile verdiği pozlar, aslında siyasi bir temsiliyete sahip olan ordunun gericilikle derdinin olmadığını net olarak göstermektedir.

Ülkemizde laiklik ve 
yeni bir cumhuriyetin 
sahibi olacaksa o da 
emekçi halktan başkası 
olmayacak. 

Genelkurmay Başka-
nı Hulusi Akar’ın, lise 
yıllarında, İslamcılığın 
ideolog olarak sunduğu 
Necip Fazıl Kısakürek’le 
çekilmiş resimleri tek tek 
ortaya çıkıyor. Bu fotoğ-
rafla birlikte İngiltere’de 

Abdullah Gül, gerici 
yazar Fehmi Koru ve 
bugün Cumhurbaşkanlı-
ğı danışmanlığını yapan 
şahısla birlikte Hulusi 
Akar’ın fotoğrafları bu-
günlere nasıl geldiğimizi 
yeterince gösteriyor. 

ABD emperyalizminin Suri-
ye’yi parçalaması ve Ortodoğu’ya 
yerleşmesi için cihatçı çeteleri 
nasıl kullandıkları ve besledikleri 
biliniyor. Bu emperyalist planın 
parçası olarak AKP iktidarı, Suriye 
savaşının parçası olmuş, cihatçıların 
Türkiye üzerinden geçişine izin ver-
mişti. Türk Silahlı Kuvvetleri de bu 
politika doğrultusunda cihatçıların 
eğitilmesi konusunda görev almış 
hatta cihatçı çetelerin hamiliğini 
üstlenmiş bulunuyor. Astana gö-
rüşmelerinde Türkiye’nin garantör 
ülke olması, bu bağın somut kanıtı 
olarak okunmalı. 

Genelkurmay Başkanı Hulusi 
Akar, 17 Aralık 2016 tarihinde 
AKP yandaşı gerici Akit Gazete-
si yazarı Mehtap Yılmaz’ı ziyaret 
etmişti. Laiklik ve Cumhuriyet 
düşmanlığı ile bilinen gerici pro-
vokatif Akit Gazetesi yazarını 
ziyaret çok tartışılan bir başlık 
oldu. 

Gerici Akit Gazetesi 
yazarına ziyaret

Necip Fazıl fotoğrafı tesadüf değil

Suriye’de cihatçıların 
hamiliğini üstlenmek

TSK içinde FETÖ’nün yerleşmesi, 
büyümesi ve komuta kademelerine 
kadar gelmesi, Türk Silahlı Kuvvet-
leri'nin yapısını tartışma konusu ha-
line getirdi. Gericiliğin bu kadar ör-
gütlenmesi, FETÖ’nün sinsi planları 
kadar bugün ordunun buna nasıl yol 
verdiğini de göstermektedir. 

Ordu içinde FETÖ’nün bü-
yümesi sistemlidir

Yine Genelkurmay Başkanı Hulusi 
Akar, yanında MİT Başkanı Hakan Fi-
dan ile birlikte gerici yazar Nuri Pak-
dil’i Ocak ayında evinde ziyaret etmesi 
çok tartışılmıştı. Bu ziyaretin anlamı 
bugün bile belirsizliğini koruyor. 

Gerici Pakdil’e ziyaret
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CHP değişir mi?
CHP bildiğimiz gibi. Parti için iktidar kavgalarının bitmediği ve 
en sonunda “sol gösterip sağ vurarak” emekçi halkın 
umutlarını AKP’ye meze eden bir düzen muhalefeti olarak 
düzenin yeniden yapılanmasına uyum göstermeye çalışıyor.

Referandum sonucuy-
la birlikte düzenin 
yeniden yapılanması 
gündeme gelmiş 

bulunuyor. Başkanlık rejiminin, 
şaibeli bir referandum sonrası 
hayata geçirilmesi için gerek AKP 
tarafından gerekse sermaye dev-
leti tarafından atılması planlanan 
bir çok adım var. Uyum yasaları 
adıyla gündeme gelecek bir dizi 
değişiklik önümüzdeki günlerde 
daha fazla tartışılacak.

Erdoğan’ın AKP’nin başı-
na geçecek olmasıyla birlikte 
AKP’de bir dizi değişiklik olacağı 
konuşuluyor. Referandum sonrası 
tek başına AKP değil, düzenin 
başka unsurlarında da benzer 
tartışmalar bulunuyor. MHP’den 
ihraç edilen kesimlerin arayışları 
ve CHP’de yaşanan tartışmalar, 
bu anlamıyla düzen siyasetinde 
yeniden yapılanmayı gündeme 
getiriyor.

Cumhuriyet Halk Partisi içinde 
tartışmalar ise erken başladı. Bir 
yandan, referandum sonuçlarına 
bakarak Ekmeleddin İhsanoğlu 
benzeri ortak aday tartışmaları 
merkeze oturdu. Diğer yandan ise 
parti içi iktidar mücadelesi sesleri 
yükselmeye başladı. Neredeyse 
CHP’nin yetkili bütün isimleri 

benzer yönde açıklamalar yapıyor. 
Baykal tarafından başlatılan "or-
tak aday tartışması" CHP resmi 
sözcüleri tarafından yüzde 49’luk 
'Hayır' oylarını temsil etmek 
adına sürdürülüyor. Bu bağlam-
da Saadet Partisi ile görüşmeler 
bile şimdiden kamuoyu önünde 
yürütülüyor. Kapı arkalarında 
ise ne tür görüşmeler ve planlar 
yapıldığı şimdilik bilinmiyor.

CHP’nin AKP tarafından 
getirilen bu rejimde gerçek bir 
muhalefet hareketi olmadığı, at-
tığı bütün adımlarla bir kez daha 
görülebilir. Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde, Atatürk’e haka-
ret eden Derin Tarih Dergisi’ne 
danışmanlık yapan Ekmeleddin 
İhsanloğlu gibi bir adayın çıka-
rılması CHP’nin nasıl “muha-
lefet” ettiğini dün göstermişti. 
Sonrasında Yenikapı Ruhu adıyla 
AKP’nin ekmeğine yağ süren si-
yaseti devreye girmiş, referandum 
sonrasında ise şaibeli referandu-
ma meşruiyet katan açıklamala-
rıyla düzen partisi olduğunu bir 
kez daha ortaya koymuştu.

Bugün de CHP’de değişen her-
hangi bir şey yok. Yüzde 49’luk 
'Hayır' oyunu gerekçe göstererek 
yıllardır AKP rejimine destek 
veren kesimlerle ortaklık kurmayı 

ve "ortak aday arayışı" üzerine 
kurulmak istenen bir stratejinin 
partisi olarak CHP’nin, AKP 
gericiliğine ve düzenine karşı 
duracağını düşünmek büyük 
bir saflık olacaktır. CHP Grup 
Başkanvekili aracılığıyla “düzenin 
restorasyonunu” hedeflediklerini 
açık olarak ifade eden CHP, olsa 
olsa düzenin uçlarını törpüle-
yerek AKP tarafından kurulan 
gerici İkinci Cumhuriyet rejimine 
makyaj derdindedir.

CHP içinde muhalefet olarak 
görülen kesimler ile bugün parti 
yönetiminde bulunanlar arasında 
bu anlamıyla bir zihniyet farkı da 
bulunmuyor. Ne istifa eden CHP 
sözcüsü, ne Disiplin Kurulu’na 
verilen Parti Meclisi üyesi, ne 
muhalefet olarak gösterilen ve 
başkanlık yarışına adaylığını ko-
yan kesimlerin bu manada farklı 
bir projesi de yoktur.

CHP bildiğimiz gibi... Parti 
içinde iktidar kavgalarının bitme-
diği ve en sonunda “sol gösterip 
sağ vurarak” emekçi halkın 
umutlarını AKP’ye meze eden bir 
düzen muhalefeti olarak düzenin 
yeniden yapılanmasına uyum 
göstermeye çalışıyor.

Açlık grevleri ve hak 
arama mücadelesi

AKP iktidarı ve sermaye dü-
zeni tüm unsurları ile birlikte 
kol kola vererek, sömürünün 
en büyük halinin yaşandığı, 
piyasacılığın zirve yaptığı ve 
gericiliğin tüm toplumu teslim 
almaya çalıştığı bir rejimi inşa 
etmeye çalışıyor. Özellikle 
başkanlık sisteminin referan-
dumda şaibeli bir şekilde geç-
mesinden sonra da bu faaliyete 
hız verdikleri açık.

Bir diğer açık olan husus ise, 
bugünlere FETÖ ile kol kola 
vererek gelen AKP iktidarının, 
sistemin en kirli yüzü açığa 
çıkmaya başladığı zaman ez-
berlerine dönüyor olması. Yani 
AKP iktidarı, ilerici düşün-
ceye ve bunun temsilcilerine 
saldırarak çıkış yolunu bulmak 
için elinden geleni yapacak.

15 Temmuz darbe girişi-
minin hesabının ilerici ve 
devrimci insanlara kesilmeye 
çalışılması işte tam da bununla 
ilgili.

Ancak toplumda meşruiyeti 
sorgulanan OHAL rejimi dikiş 
tutmamaktadır. OHAL'den 
istifade edilerek çıkartılan 
KHK'ler ile işlerinden uzak-
laştırılan ve ihraç edilen ilerici 
insanların mücadelesi ise tut-
mayan dikişlerin patladığının 
en önemli göstergesidir.

Nuriye Gülmen ve Semih 
Özakça, iki kamu emekçisi 
iki yüz güne yaklaşan direniş-
leri ve iki ayı aşan açlık grevi 
eylemleri ile gerici AKP ikti-
darının ve OHAL rejiminin en 
kirli yüzünün açığa çıkma-
sını sağlamış oldular. Açlık 
grevi ile birlikte ortaya atılan 
talepler aslında, FETÖ darbe 
girişimini kendi müdahale-

si için kullanan gerici AKP 
iktidarına karşı ifade edilmesi 
gereken siyasi talepleri oluştu-
ruyor. Bu talepleri şu şekilde 
ifade etmek mümkün:

• OHAL kaldırılmalı ve 
çıkartılan KHK'ler iptal 
edilmelidir.

• KHK ihraçları ile ilgili 
ciddi çalışmalar yapı-
larak haksız yere işten 
atılan herkesin işine 
dönmesi sağlanmalıdır.

• İşsizliğe ve açlığa 
mahkum edilen tüm 
yurttaşlarımızın geçen 
süre zarfındaki maddi, 
manevi kayıplarının or-
tadan kaldırılması için 
adımlar atılmalıdır.

• 15 Temmuz darbe girişi-
mi ile ilgili gerek devlet 
içerisinde, gerekse 
siyasi alanda ciddi bir 
soruşturma ve yargıla-
ma süreci başlatılma-
lıdır. AKP iktidarının 
bugüne kadar kol kola 
girdiği tüm FETÖ un-
surlarının üzerine gidil-
meli, haksızlığa uğrayan 
ve suçsuzluğu açık olan 
kişilerin hakları iade 
edilmelidir.

Tüm ilerici yurttaşlarımı-
zın bu talepler çevresinde 
buluşarak seslerini yükseltmesi 
mücadelenin başarıya ulaşması 
için temel yol gibi görünmek-
tedir. Tersi durumda tek ba-
şına açlık grevlerinin ve olası 
ölüm oruçlarının hak arama 
mücadelesi için tek çıkış yolu 
olamayacağı tarhimizde çok 
kere yaşadığımız bir olgu 
olarak hafızalarımızda yer 
etmektedir.

Gerici AKP iktidarının 15 Temmuz 
darbe girişimi sonrasında ilan ettiği 
OHAL ile birlikte ülkemizde 
hukuksuzluklar hayatın her 
alanında kendini gösteriyor. İki 
kamu emekçisi, Nuriye Gülmen ve 
Semih Özakça da yürüttükleri açlık 
grevi ile bu duruma karşı seslerini 
duyurmaya çalışıyor.



17 Mart 2017  Sosyalist Cumhuriyet 05HAFTANIN KONUĞU //

“Sosyalist Türkiye için örgütlü mücadeleyi büyüteceğiz!”

Sosyalist Cumhuriyet: Ülkemizde 16 
Nisan’da başkanlık referandumu oldu ve YSK 
Evet oyunun yüzde 51.41, Hayır oyunun da 
yüzde 48,59 olduğunu açıkladı. Seçim sonuç-
larının şaibeli olduğunu biliyoruz. Sizce bu 
seçim sonucu ve oranını nasıl değerlendirmek 
gerekir?

Aysel Tekerek: Hemen belirtelim ki, 
bugün halkın gözünde seçimi YSK’nın ver-
diği karar yani 'Evet' değil, halkın verdiği 
karar olan 'Hayır' kazanmıştır. YSK, tarihi 
boyunca birçok defa hatalı, hukuksuz ve 
taraflı kararlar vermiştir. Başkanlık rejimi 
ile ilgili almış olduğu karar ise, bunlardan 
biri olmasının ötesinde, AKP iktidarının 
15 yıl boyunca bir devlet partisine dönüş-
mesinin sonucudur ve bu karar, kendisine 
aldırılmıştır. Referandum günü mühürsüz 
pusulaların kabul edilmesi yönündeki 
karar açıkça “ne olursa olsun evet oyla-
rını fazla sayacağım” demekti ve öyle de 
yaptılar. Mesele YSK'nın aldığı karardan 
öte, AKP ve Cumhurbaşkanı'nın başkanlık 
rejimi için her yolu denemesi ve bildiği 
yoldan gitmesiydi. 

Ortada AKP’nin göğsünü gere gere 
kazandığı bir zafer olmadığı gibi, onca 
hukuksuzluğa rağmen oranını 48’e dahi 
düşüremedikleri bir HAYIR tercihi var. 
Bildiği yoldan kastım ise tam da buydu. 
Bugün halkın yarısından fazlası 'Hayır' 
demiş olmasına rağmen sandığa AKP dar-
besi yapılmıştır. Önceden oy çalma olurdu 
şimdi ise, oy yaratma var. Onca devlet ola-
nağı, referandum tutuklamaları sökmedi.  
Halk sandık başına da gitti, sandığındaki 
oyları da korudu. Ancak olmayan 'Evet' 
oylarının tespit edilmesi mümkün değildi. 
16 Nisan akşamından itibaren bu düzene 
'Hayır' diyenler açısından yeni bir gündem 
ortaya çıkmıştır: O da memleketin  ve 
emekçilerin bugüne kadar kazandıklarının 
korunması.

S.C.: Artık başkanlık rejimine geçiliyor-
ken, referandumun sonuçlarından ülke nasıl 
etkilenecek?

A.T.: Referandum öncesinde 'Hayır'ın 
kategorik anlamda iki nedeni bulunuyordu 
bizim için. İlki Cumhuriyet'in tasfiyesinin 
son adımı olması, ikincisi ise AKP’nin bu 
kaldıraçla emekçi halka dönük yeni saldırı 
planlarının hayata geçirilmesi… Bugün 
ülkemizde Cumhuriyet'in kazanımları 
önemli ölçüde budanmışken, başkanlık 
rejimi ile birlikte artık bunun adı da 
konmuş oldu. Bu yanıyla, Cumhuriyet 
düşmanlarının sırtını dayadıkları duvar 
daha da kalınlaşmış oldu. Diğeri ise -on 

beş yılda yapılamayan her ne kalmışsa- 
halka düşman politik adımların tamam-
lanmasıdır. Kıdem tazminatı başta olmak 
üzere emekçilerin ekonomik tüm yaşamla-
rının alt üst edilmesidir. Aslında ülkenin 
ve emekçilerin durumu bu anlamda da 
kesişmektedir. AKP, Cumhuriyeti tasfi-
ye edip olağanlaşmış bir olağanüstü hal 
uygulayarak tasfiyesini hızlandırırken, aynı 
şekilde savaş politikalarıyla ve ekonomide 
de patronların sırtındaki kamburları tek 
tek indirmesiyle, onlarla ilişkisini daha da 
pekiştirmek istemektedir.  Bu anlamıyla 
başkanlık sadece Cumhurbaşkanı'nın 
hayalini süsleyen bir kavram olmaktan öte 
hayallerine giden yolda geçilmesi gereken 
bir viraj olarak değerlendirilmelidir.

S.C.: Referandumdan sonra CHP ve 
HDP’den çeşitli açıklamalar ve görüşler geldi. 
CHP’de sonuçları tanıma, HDP’de ise söyle-
min yumuşaması girişimleri var. Sizce Meclis 
muhalefetinde ne oluyor?

A.T.: Aslında her zaman olan şey oluyor. 
Ne zaman bir kavram toplumsallaşsa, 
kitleler nezdinde bir karşılık bulsa ve 
siyaseten ileriye taşınacak bir duygu ya da 
düşünce toplumsallaşsa o zaman tencere-
nin buharını almak hep Meclis içi muhale-
fete düşüyor. 

CHP’nin “seçim sonuçlarını tanımı-
yoruz” açıklamasının ömrü bir saat bile 
sürmedi ve kurulan İkinci Cumhuriyet'in 
duvarına tuğla, harcına çimento olma 
arayışlarını artık kişiler düzeyinde bile 
saklamıyorlar. Deniz Baykal’ın Abdullah 
Gül’ü başkan adayı göstermesi parti içi 
disiplinsizlik değil, CHP’nin aslolarak 
birinci Cumhuriyet'in kurucu partisinden 
ikinci Cumhuriyet'in yedek partisi olmaya 
dönük girişimidir. Yani CHP’nin bu adım-
ları AKP’ye ayak uydurma adımlarıdır. 
Yoluna taş koyma adımları değildir. Seçim 
sonuçlarının meşru olmaması halen güncel 
bir gerçekken, bu sonuçlar üzerine ‘siyaset 
geliştirme’ görevinin CHP’ye verildiğini 
göstermektedir.

Aslında benzer bir durum HDP için de 
geçerlidir, birkaç farkla…

HDP ve genel olarak Kürt siyasi hareke-
ti, kategorik olarak başkanlığa karşı olmak 
ötesinde, başkanlığı üzerine müzakere 
yürütülecek bir süreç ya da kavram olarak 
konuyu ele almıştır. Ancak başkanlık ve 
Tayyip Erdoğan başkanlığı tarihsel olarak 
bir ve aynı şey olduğundan bu sürecin bir 
parçası olmama yönünde karar almışlardır. 
Bu anlamıyla Ahmet Türk’ün başkanlığa 
karşı olmadığı açıklaması, malumun ila-

nıdır ve Kürt hareketinin zayıf karnından 
bu açıklamanın gelmesi bir sinyaldir. Bu 
sinyali ışığa dönüştüren ise aslolarak tutsak 
edilmiş Selahattin Demirtaş’tan gelmiştir. 
“Evet”çiler ile 'Hayır'cıların kaynaşması ya 
da kaynaştırılması düşüncesinin ortaya 
atılması ülkeye şaşı bakmaktır. Zira bugün 
'Evet' diyenlerin istediği ülke ile 'Hayır' di-
yenlerin istediği ülke arasında dağlar kadar 
fark var. Kürt hareketinin artık kendine 
özgü süreç ve hassasiyetlerine bakılarak bir 
değerlendirme yapılması çok zordur. Kürt 
hareketi referandumdan sonra değişecek, 
insafa gelecek, muktedir bir AKP istemek-
tedir. 'Hayır' diyenleri ileriye taşımak, bu 
partinin zaten sınırlarının çok dışındadır.

S.C.: Gelelim sosyalist siyasete, referandum 
sizce sosyalistlerin mücadelesinde bir kaldıraç 
mı, yoksa önlerine konmuş ağır bir taş mı?

A.T.: Komünistlerin önlerindeki taşlar, 
kayalar hiç eksik olmadı ki… Referandumu 
biz ne kaldıraç, ne de özel olarak ağır bir 
taş olarak görüyoruz önümüzde duran… 

Referandum bizlerin ülkeye dair tespit-
lerimizde haklılığımızı göstermiştir. Ülke 
halkının gericiliğe, faşizme teslim olma-
yacağını boyun eğmeyeceğini biliyorduk. 
Referandum ile bu tescillendi. Şimdi 
her zamanki görevimiz daha yakıcı bir 
şekilde önümüzde durmaktadır. Bu halkın 
hak ettiği şeyi kendisi ile buluşturmak… 
Halk laiklik düşmanlarına, Cumhuriyet 
düşmanlarına, emek düşmanlarına 'Hayır' 
demiştir. Bu 'Hayır'ın içinin boşaltılmasına 
izin vermeyeceğiz. İkincisi bu 'Hayır'ın 
daha ileriye taşınmadığı ve örgütlenmediği 
sürece geriye düşmesi kaçınılmazdır. Buna 
da izin vermeyecek, ülke gündemindeki 
tüm saldırı planlarının karşısında halkı ör-
gütlemeye devam edeceğiz. Ve son olarak, 
ne istemediğini bilen bir halkın daha fazla 
gecikmeden ne istediğini bilmesi gerek-
mektedir. İşte bu soruya bizim verilmiş 
bir cevabımız var. Sosyalist Türkiye için 
örgütlü mücadeleyi büyütmek…

Ve bunu yaparken her zamankinden 
daha güçlü olduğumuzu bilelim…

Toplumun gözünde büyük bir meşruiyet sorunu yaşayan başkanlık referandumunun sonrasında, 
ülkemizdeki siyasi tartışmalar olanca hızıyla devam ediyor. Şaibeli referandum sonrasında ortaya 
çıkan tablo, Meclis muhalefetinin durumu ve Türkiye sosyalist hareketinin yapması gerekenlere 
dair Türkiye Komünist Hareketi Genel Başkanı Aysel Tekerek ile bir röportaj gerçekleştirdik.

TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek ile “Referandum sonrası Türkiye'yi” konuştuk
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Venezuela, Amerikancı muhale-
fetin sokaktaki şiddet hareketleri ve 
ABD öncülüğünde bölgedeki sağcı 
hükümetlerin tehditleriyle karşı 
karşıya. Son seçimlerde Amerikancı 
muhalefetin meclis çoğunluğunu ele 
geçirmesinin ardından Devlet Başkanı 
Nicolas Maduro’yu devirmek için her 
yolun denendiği Venezuela’da “Kurucu 
Meclis” toplandı.

Sağcıların umudu Amerikan 
müdahalesinde

Petrol fiyatlarının ucuzlaması nede-
niyle ciddi ekonomik sorunlar yaşayan 
Venezuela’da kamu kuruluşlarının, 
aşevlerinin ateşe verilmesi, Bolivarcı 
iktidarı destekleyen halk önderlerinin 
ve sendika liderlerinin öldürülmesi, 
Amerikancı-sağcı MUD hareketi ile 
bağlantılı olan patronların üretimi 
durdurma amacıyla işçileri greve zor-
layarak giriştikleri ekonomik sabotaj 
girişimleri bu şiddet eylemlerinin bazı 
örneklerini teşkil ediyor.

Son olarak, 1 Mayıs öncesinde Vene-
zuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) 
üyesi sendika lideri Esmin Ramirez 
öldürüldü.

Gerçekleşen eylemlerde sürekli 
olarak “ABD göreve” çağrıları yapı-
lırken ABD, bölgedeki diğer sağcı 
hükümetlerin de desteğiyle Amerikan 
Devletleri Örgütü (OAS) üzerinden 
Venezuela üzerinde baskı uyguluyor.

OAS’den çıkan Venezuela’da 
“Kurucu Meclis” toplandı

Venezuela bu adımlara karşılık 

OAS’den ayrıldığını ve Amerikan 
otomotiv şirketi General Motors’un 
ülkedeki fabrikasını kamulaştırdığını 
açıklarken Maduro ise, ülkedeki siyasi 
krizi çözmek için Kurucu Meclis’i top-
lantıya çağırdı. Amerikancı muhalefet 
temsilcilerine özel çağrı yapılmasına 
rağmen MUD temsilcileri toplantıya 
katılmadı.

Maduro, “Devrim yolunda yürüme-
miz gerektiğinden eminim. Biz bazı 
korkakların verdiği gibi Bolivarcı 
Devrimin geleceğini kimseye verme-
yeceğiz” diyerek mücadele çağrısında 
bulunmayı sürdürürken Venezu-
ela Komünist Partisi ise, ülkedeki 
Amerikancı sağcı muhalefetin şiddet 
eylemlerine başvurduğunu ve Bolivar-
cı rejimi tehdit ettiğini vurgulayarak, 
yurtsever askerlere ve halka ülkeyi bu 
güçlere bırakmama çağrısı yaptı.

Venezuela’da çıkış yolu sosya-
lizm

Venezuela’nın Bolivarcı devrimi 
ilerleterek sosyalizmin inşasına hala 
girişmemiş olması ülkedeki patronlara 
ve Amerikancılara cesaret verirken, 
yaşanan ekonomik sıkıntılar da 
muhalefete manipülasyon imkanı sağ-
lıyor. Venezuela, yaklaşık 20 senedir 
yürüdüğü Bolivarcı yolda bugün bir 
yol ayrımına gelmiş bulunmakta. Ya 
burjuvazinin yaptığı baskılara daya-
namayıp “beyaz bayrak” açacak, ya da 
sömürücü patron sınıfından ve ABD 
emperyalizminin ülkeye müdahale-
lerinden nihai olarak kurtulabilmek 
için sosyalizme doğru bir yol örecek.

Venezuela direniyor 

Fransa'da neler oluyor?

“En genç” Cumhurbaşkanı
Fransa’nın en genç Cumhurbaşkanı olan 

Macron, “Yürüyüş” (En Marche) hareketinin 
lideri olarak seçimlere katıldı. Merkez sağda 
yer alan Macron siyasete atılmadan önce 
büyük bankalarda çalışıyordu. 2006-2009 
yılları arasında ise görevi gereği 
merkez sol Sosyalist Parti’ye 
üye olan Macron, ken-
dini “bağımsız” olarak 
tanımlarken seçimler 
öncesinde “Yürüyüş” 
hareketini kurmuştu.

Macron, Avrupa 
Birliği’nin yapılacak 
birkaç değişiklikle 
daha iyi hale gele-
ceğini savunurken, 
göçmenlerle ilgili olarak 
AB’nin kendi sınırlarını 
koruma altına alması ve AB 
içindeki devletlerin birbirlerinden bağımsız 
olarak göçmen kabul etmemesi gerektiği 
görüşünde. Macron, Fransa’nın güvenlik 
politikalarının Müslümanları hedef aldığını 
belirtiyor. Macron’a göre laiklik uygulandığı 
sürece Fransa’da hiçbir din problem teşkil 
etmeyecek.

Macron daha çok kâr ve daha çok 
savaş vaat ediyor

Macron’un çok konuşulan büyük serma-
yeyle ilişkileri, şirket vergilerini %33’ten 
%25’e düşürmek, haftalık yasal çalışma süresi 
olan 35 saati korumak ve istihdam konusun-

da şirketlere “esneklik” tanımak vaatleriyle 
kendini gösteriyor.

Yeni Cumhurbaşkanı’nın vaatleri arasın-
da savunma bütçesini artırmak, Suriye’ye 
emperyalist müdahalenin yanında olmak, 15 
bin kişilik yeni hapishaneler yapmak ve 10 
bin yeni polis almak da yer alıyor.

Özetle, Macron, politikaları ve 
vaatlerinin halka hiçbir faydası 

olmayan, sermaye dostu, AB’ci, 
işçi düşmanı ve emperyalist po-
litikalara arka çıkan görüntü-
süyle en az Le Pen kadar karşı 
durulması gereken bir figür 
olarak ortaya çıkıyor.

Bu kez “anti-faşist cephe” 
yok
Seçimlere dair dikkat çeken 

bir diğer nokta, oy kullanmayan 
veya geçersiz oy kullanan kişilerin sayısı 

16 milyona çıkarken Macron’un yaklaşık 20 
milyon ve Le Pen’in ise yaklaşık 10 milyon 
oy alması oldu. İkinci tura iki sağcı adayın 
kalmasının Fransızları sandıktan uzaklaştır-
dığı söyleniyor.

Fransa’da son yıllardaki seçimlerin aksine 
bu seçimlerde bir “anti-faşist cephe” kurul-
madı. Macron, ikinci turda seçime katılan 
diğer merkez sağ adaylar ile birlikte sosyal 
demokrat seçmenlerden oy alırken solda yer 
alan partiler ikinci turda seçime katılmama 
çağrısı yaptı. Böylece, ilk turda 9 milyona 
ulaşan sandığa gitmeyenler ve geçersiz oy 
kullananlar, ikinci turda 16 milyona ulaştı.

ABD ve işbirlikçilerinin tüm tehditlerine 
ve provokasyonlarına karşı emekçiler 
geri adım atmıyor.

Fransa’nın yeni Cumhurbaşkanı 7 Mayıs’ta yapılan 
seçimlerin ikinci turunda oyların %66’sını alan 
Emmanuel Macron oldu. Macron, Fransa'nın faşist 
partisi “Milliyetçi Cephe”nin adayı Marine Le Pen’in 
önünde seçimi kazandı.

Fransa Cumhurbaşkanı’nı seçti
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Danıştay Başkanı'ndan 
“bağımsız ve tarafsız” 
yargı örneği

Başkanlık sistemi referandumdan şaibeli bir şekilde 
geçtikten sonra sıra yasal düzenlemelere geldi. 
Danıştay Başkanı geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalar 
ile gerici AKP iktidarına hizmette sınır tanımayacağını 
ortaya koydu.

Referandum sonrasında hukuk el pençe divan

Fransa seçimlerinin ardın-
dan bir kez daha yükselen 
sağ tartışmalarına boğulduk. 
Avrupalı patronların bir 
kısmının desteklediği sağcı 
bir “Avro-şüphecilik” olduğu 
tartışmasız. Ancak tarihsel-
liği unutup genellemelere 
dalmadan önce bazı köşetaş-
larının konulması gerekiyor.

Öncelikle, Avrupa Birliği 
ve küreselleşme gibi “akım”lar 
burjuvazinin sadece günlük 
acil çözümleri değil temel 
yönelimiydi. Sovyetler Birli-
ği’nin çözülmesinden sonra 
burjuvazinin zafer sarhoşluğu 
bu temel yönelimlerin de 
gelişimiyle paralel gitti.

Öte yandan bu gelişme-
ler sermayenin yanı sıra 
zenginliğin de tek elde 
toplanmasına neden oldu. 
Küreselleşmeye karşı emper-
yalist merkezlerdeki direnç 
devrimci olmayan kanallara 
yönlendirilirken sisteme 
direnç oluşturan ülkelere 
de müdahaleler geldi. Artan 
eşitsizlikler tepkileri daha da 
arttırdı.

Dünyada kapitalizmin 
krizden çıkamaması ve katık-
sız piyasacılığın vaat edebile-
ceği hiçbir şeyin kalmaması 
nedeniyle sistemin çözeme-
diği sorunlar halk yığınlarını 
sola, sosyalizme yönelmesini 
engellemek üzerinden ara 
formüller arayışına itti.

Tüm bu tabloda sağın 
yükselişi ve “halkın yüzünü 
sola dönmesi” analizleri, 
patronların düzenini eksikli 
görmekten kaynaklanıyor. 
Bu eksikler, Trump’a karşı 
Clinton’ın desteklenmesine, 
Türkiye’de Erdoğan’a karşı 
emperyalistlerle gerilimden 
medet umulmasına, SYRIZA 
gibi hareketlerden sol adına 
zaferler çıkarılmasına neden 
oluyor.

Oysa, sağın yükselişi ile 
“halkın yüzünü sola dönmesi” 
bir madalyonun iki yüzü. 
Sosyal demokrasinin çöktüğü 

veya merkez sağ partinin güç 
biriktiremediği koşullarda, 
sosyal demokrasi içinden yeni 
özneler ve “radikal” demok-
rasi özneleriyle daha “sol”dan 
seçenekler öne çıktığı gibi 
merkez sağın gücünü koru-
duğu durumlarda daha sağda 
ama esas olarak merkez sağı 
tahkim etmek üzere özne-
lerin “yükseldiği” ikili bir 
görüntü ortaya çıkıyor.

Bu ikili görüntünün belir-
leyeni ise hangi tarafın daha 
büyük bir kitleyi bir arada 
ve “örgütlü” olarak tuttuğu 
olgusu oluyor. Muhalifle-
rin dağınık, birbirinden 
çok farklı siyasi saiklere ve 
hedeflere sahip, programsız 
ve hatta öznesiz olmaları bu 
tabloda kolaylıkla yönlendi-
rilmelerini sağlıyor. Yunanis-
tan’dan ABD’ye, İngiltere’den 
Türkiye’ye tüm örneklerin 
ortak noktası, “meşruiyet” 
tartışmalarını engellemek 
üzere “örgütlü bir yığınak” 
yaratılması oluyor.

Bu bağlamda, tek tek ül-
kelerdeki siyasi gelişmelerin 
sınırları ve önemleri değer-
lendirilirken keskin uçlara 
yönelmek en başta işçi sınıfı 
ve emekçilerin örgütlenmesi 
ve siyasi taleplerinin yük-
seltilmesinin önünde engel 
oluşturuyor. Bu nedenle, 
sahte umutlar dağıtmak, ko-
lay çözümler aramak tekrar 
tekrar duvara tosluyor. Düze-
nin en çok güvendiği olgunun 
da bu olduğunu rahatlıkla 
söyleyebiliriz.

Telaşsız, sabırlı, kararlı, bi-
riktirerek ilerleyen ve doğru 
siyasi talepleri örgütleyenler 
kazanacaktır. İşçi sınıfı ve 
emekçiler kaderlerini ellerine 
alacaktır, bunun için araçları 
vardır. Sıra o aracın doğru 
kullanılmasındadır.

(www.gazetemanifesto.com si-
tesinden kısaltılarak alınmıştır.)

H. Murat
YURTTAŞ

Patronların 
geçiş rejimi

16 Nisan referandumunda, 
'Evet'çilerin savunduğu değişik-
liklerden biri de Anayasa'nın 9. 
maddesinde yargının bağımsız 
olma niteliğinin yanına “taraf-
sız”lık niteliğinin eklenmesiydi. 
'Evet'çiler bu niteliğin anayasal 
güvenceye kavuşmasıyla, o zamana 
kadar bazı odaklardan etkilen-
diği iddia edilen yargının tam 
anlamıyla bağımsız ve tarafsız 
olacağını şiddetle savunuyorlardı. 
Geçtiğimiz hafta, Danıştay'ın 149. 
kuruluş yıldönümü dolayısıyla 
Danıştay Başkanlığı Konferans 
Salonunda düzenlenen programda 
Danıştay Başkanı Zerrin Gün-
gör’ün konuşması referandum 
sonrası Türkiye’nin “bağımsız ve 
tarafsız” yargısı açısından tam bir  
örnek oldu.

İdari uyuşmazlıkları çözen en 
üst idari yargı merciinin başkanı 
olarak Güngör, hukuk fakültesin-
de aldığı hukuk eğitimini adeta 
hiçe sayarak 16 Nisan Referandu-
mu ve OHAL üzerine açıklama-
larda bulundu.

 “Kuvvetler ayrılığı daha da belir-
gin hale getirildi”

Referandum seçim sonuçlarına 

yapılan itirazı reddeden Da-
nıştay’ın başkanı olan Güngör, 
konuşmasında 16 Nisan 2017 tari-
hinde yapılan halk oylamasına su-
nulan ve kabul edilen değişiklikle 
Anayasada var olan “kuvvetler 
ayrılığı ilkesinin” daha da belirgin 
hale getirildiğini ifade ederek, 
“Bu değişiklikle Anayasa’nın 9. 
maddesine yargının tarafsız oldu-
ğu ifadesi eklenmiştir. Kararların 
bağımsız mahkemelerce tam bir 
tarafsızlık içinde verilmiş olması 
ve bu durumun dışa yansıması, 
görünür ve bilinir olması gerek-
mektedir” dedi. 

OHAL ve KHK’lar amaçları 
dışında sınırlamalar getirmemiştir

Yine Güngör, hiçbir yargı süre-
cinden geçmeden KHK ile kapatı-
lan birçok dernek/vakıf, gazete ve 
dergileri; aylardır iddianamelerini 
hapiste bekleyen gazetecileri 
ve üniversitelerinden atılan ve 
pasaportlarına el konulan bin-
lerce akademisyeni görmeyerek, 
OHAL süreci için “Olağanüstü 
halin ilanı ve bu süreçte kabul 
edilen KHK'ların amacı, dev-

letin kurumlarını terör örgütü 
mensuplarından arındırmak ve 
demokrasiyi korumak olup kişi-
lerin hak ve özgürlüklerine, amaç 
dışında herhangi bir sınırlama 
getirilmemiştir.” açıklamasında 
bulundu. Bu ifadesiyle, idari 
yargının en üst merciinin başkanı 
olarak, en temel ceza hukuk kuralı 
olan masumiyet karinesini hiçe 
sayan Güngör, OHAL sürecinde 
tutuklanan, işten çıkarılan tüm 
insanların terör örgütü mensubu 
olduğunu ifade etmiş oldu.

Böylece Danıştay Başkanı 
sıfatıyla gerek yüksek hakimlik 
niteliklerine, gerekse de temsil 
ettiği yüksek mahkemenin taşıdığı 
değerlere tamamen aykırı be-
yanlarda bulunan ve referandum 
öncesi bağımsızlığı simgelediği 
için düğmesi bulunmayan cübbe-
sini Erdoğan karşısında iliklemeye 
çalışan Güngör, referandum son-
rasındaki açıklamalarıyla da yar-
gının geleceği noktanın ne kadar 
“bağımsız ve tarafsız” olabileceğini 
göstermiş oldu.
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“Sam Amca” nereye?“Sam Amca” nereye?
ABD, dünyaya liderlik etmekte zorlansa da, ekonomisi ve askeri gücüyle hala rakipsiz olmayı 
sürdürüyor. Tıkanıklıklarını aşıp yeni bir “Amerikan Barışı”nın sağlanması içinse  uzun bir yol var.

2000-2014 yılları arasında ülkenin tarihsel büyüme ora-
nının ancak yarısını bulabilen yıllık ortalama yüzde 1,7 
oranı aşılamadı. Temel veriler incelendiğinde de kısa ve 

hatta orta vadede ABD’nin gücünü kaybedeceği ve yerini 
bir başka güce bırakacağı görülmüyor.

Sosyalist Cumhuriyet 17 Mart 2017

1945 Ağustosu’ndan bu yana emperya-
list sistemin mutlak lideri olan Amerika 
Birleşik Devletleri, 2008 krizinden bu 
yana gerçek bir alternatifi olmasa da, artık 
tartışmasız olarak bu liderliği eski usulde 
sürdürmekte zorlanıyor.

1989’da Berlin’de duvarın yıkılması ve 
iki yıl sonra Sovyetler Birliği’nin çö-
zülmesiyle “tarihin sonu”nu ve “mutlak 
galibiyeti”ni ilan etmekte acele eden ABD 
önderliğindeki kapitalist blok, aradan 
ancak yirmi yıl geçtikten sonra adeta 
duvara toslamış durumda. Karşısında ne 
reel sosyalizm ne de siyasallaşmış ve güçlü 
bir işçi sınıfı hareketi olmasına rağmen 
kapitalist-emperyalist sistemin toplum-
sal meşruluğunun sürekli sorgulanır hale 
gelmesi, yoksulluğun giderek artıyor ve 
derinleşiyor olması ve kapitalizmin iktisa-
di krizlerinden çıkılamaması kapitalizmin 
iktisadi ve ideolojik olarak belirli bir 
sınıra geldiğine işaret ediyor.

Bu sınırın ötesinde, emperyalist 
sistemin lideri ABD dünyayı daha fazla 
sırtında taşıma gücünü kendisinde bula-
madığını da “itiraf” ediyor. Önümüzdeki 
dönemde farklı kutuplar haline gelebile-
cek odaklarla girdiği mücadelelerde gide-
rek daha fazla sorunlar yaşayan ABD’nin 
nasıl şekilleneceği, nereye yöneleceği ve 
hangi stratejiyi izleyeceği önümüzdeki 
dönemi anlamak açısından önem taşıyor.

Bu açıdan, ABD ekonomisi, askeri gücü, 
dış siyasetinin tarihsel gelişimi, 1990 son-
rasında yaşananlar ve iç siyasetindeki den-
geler üzerinden bir “Amerikan Barışı”nın 
mümkün olup olmadığını değerlendirmek 
gerekiyor.

ABD’nin ekonomik durumu
O tarihe kadar küreselleşme ve demok-

rasi şampiyonluğuyla sosyalizmin o zama-
na kadar engellediği ve boşalttığı alanları 
piyasa talanına açan ABD öncülüğündeki 
emperyalist sistem, 2008 yılında, yüksek 
riskli konut ipoteklerinin ödenmesindeki 
sorunlar, konut fiyatlarındaki düşüşler, 
böylelikle “konut balonu”nun patlaması 
ve Lehman Brothers bankasının iflasıyla 
finansal sistemin tümüyle çökmesi riskiyle 
karşı karşıya kalmıştı.

Bu kriz, trilyon dolarları bulan kurtar-
ma planları ve bankacılık sistemi üzerinde 
arttırılan denetim mekanizmaları ile 
kontrol altına alınmaya çalışıldı. 1929’daki 
Büyük Buhran’dan sonra dünya ölçeğin-
deki en ağır kriz olduğu değerlendirilen 
2008 krizinin derinleşmesi dursa da bu 

krizden bütünüyle çıkıldığını söylemek 
mümkün değil.

Sosyalizme karşı büyük bir ideolojik 
ve siyasi savaşın verildiği ve esas olarak 
Ronald Reagan’ın başkanlık dönemine 
işaret eden 1982-1990 arasındaki yıllık 
ortalama yüzde 4 oranındaki, sosyalizme 
karşı “zafer” ilan edilen ve esas olarak Bill 
Clinton’ın başkanlık dönemine işaret eden 
1992-2000 arasındaki yıllık ortalama yüzde 
3,8 oranındaki büyüme serilerinin ardın-
dan 2000-2014 yılları arasında ülkenin 
tarihsel büyüme oranının ancak yarısını 
bulabilen yıllık ortalama yüzde 1,7 oranı 
aşılamadı.

Bununla birlikte yaklaşık 18,6 trilyon 
dolarlık gayri safi milli hasıla (GSMH) ile 
dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD 
ekonomisinde, federal borçlar 2000 yılın-
da GSMH’nin yüzde 60’ını bile bulmayan 
yaklaşık 6 trilyon dolar düzeyindeyken, 
2015’te GSMH’nin yüzde 100’üne yaklaşa-
rak 18 trilyon dolara tırmanmış oldu. 2014 
verilerine göre yaklaşık 1,3 trilyon dolar 
ile Çin'in ABD tahvillerinin en büyük 
alıcısıyken 2016’da elindeki tahvilleri 
yüzde 15’in üzerinde azalttığı ve 2017 Ocak 
ayı itibariyle yerini Japonya’ya bıraktığı da 
not edilmelidir.

ABD’de nüfusun yaklaşık yüzde 80’i 
hizmet sektöründe, yüzde 19’u sanayide 
ve yüzde 1’i tarımda çalışıyor. 1990’dan 
2015’e kadar sanayi üretiminin milli gelir 
içindeki payı sürekli olarak azalırken yüz-
de 17,3’ten yüzde 12’ye geriledi. Özellikle, 
dayanıklı mallar üretiminin payı yüzde 40 
oranında geriledi. Aynı dönemde finans 
ve sigortacılığın GSMH içindeki payı ise 
yüzde 25 büyüyüp yüzde 5,8’den yüzde 
7,2’ye kadar yükselirken, bilgisayar sis-

temleri tasarımı ve ilgili hizmetlerin payı 
üç kat artarak binde 5 düzeyinden yüzde 
1,5 düzeyine yükseldi.1990’da yüzde 15’ler 

düzeyinde olan hükümet harcamaları pa-
yının ise 2015’te yüzde 13’e gerilerken, 2008 
krizinden sonra bu harcamaların payı bir 

miktar artsa da en düşük düzeye geldi.
Bir başka açıdan, 1990’da mal üreti-

minin milli gelirdeki payı yüzde 24,6 ve 

hizmet üretiminin payı yüzde 61 iken, 
2015’te sırasıyla yüzde 18,9 ve yüzde 68,2 
oldu. Tüm bilişim ve iletişim sektörünün 
milli gelir içerisindeki payı ise yüzde 6 
civarında gezindi.

ABD ekonomisi, uluslararası para biri-
mi niteliğindeki doların gücüyle dünyada 
1890’lardan beri en büyük ulusal ekonomi-
yi oluşturuyor. Dünyanın en büyük ikinci 
üreticisi ve dünyadaki mal üretiminin 
beşte birini gerçekleştiriyor. Hizmet ti-
caretini domine eden ABD aynı zamanda 
en büyük mal piyasasını oluşturuyor. 
Dünyanın en büyük 500 şirketinden 128’i 
ABD’de bulunuyor. Girişim sermayesi ve 
araştırma-geliştirme yatırımlarında dünya 
lideri olan ABD, aynı zamanda dünyada 
en büyük tüketim harcaması yapılan ülke 
konumunda yer alıyor.

2016 yılında Amerikan sermayesinin 
dünyadaki yatırımları 4,8 trilyon doları 
bulurken, ABD’deki yabancı yatırımlar 

H. Murat YURTTAŞ
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2,8 trilyon doları buluyor. ABD’deki bu 
yatırımların büyük çoğunluğu Avrupa 
ülkelerinden gelirken, Kanada ve Japonya-
da önemli yatırımcılar arasında yer alıyor. 
ABD’nin yurtdışındaki yatırımları ise 
çoğunlukla Avrupa’da yer alırken ardın-
dan Orta ve Latin Amerika ve üçüncü 
sırada ise Asya-Pasifik bölgesi geliyor. Çin 
ve ABD arasındaki doğrudan yatırımlara 
bakıldığında ise ABD’nin 75 milyar dolar-
lık yatırımlarına karşılık Çin’in 45 milyar 
dolarlık yatırımı olduğu görülüyor.

Bir diğer önemli veri olarak ABD’nin 
dış ticaretine bakmak gerekiyor. ABD 
2016 yılında 1,45 trilyon dolarlık mal 
ihracatı yaparken 2,19 trilyon dolarlık 
ithalat yaptığı görülüyor. Avrupa Birliği 
ile ticarete bakıldığında, 270 milyar do-
larlık ihracat ve 417 milyar dolarlık ithalat 
yapılarak 147 milyar dolarlık dış ticaret 
açığı, Çin ile 116 milyar dolarlık ihracat ve 
463 milyar dolarlık ithalat yapılarak 347 
milyar dolarlık dış ticaret açığı ve Mek-
sika ile 231 milyar dolarlık ihracat ve 294 
milyar dolarlık ithalat yapılarak 63 milyar 
dolarlık dış ticaret açığı veriliyor.

ABD’nin ihracatının yüzde 87,5’ini ve 
ithalatının yüzde 90,4’ünü gerçekleştirdiği 
en çok ticaret yaptığı 30 ülkeye bakıldı-
ğında 7 ülke dışında tüm ülkelere karşı dış 

ticaret açığı verdiği görülüyor.
ABD’nin ihracat ve ithalat miktarları-

na bakıldığında ilk dikkati çeken durum 
1980’lerde başlayan dış ticaret açığının 
1990’larla birlikte artık mutlak biçimde 
artan bir eğilim içine girmesi oluyor. 
“Küreselleşme” dönemine paralel olarak 
gelen dış ticaret açığı, 2008’de 800 milyar 
dolara ulaştıktan sonra krizle birlikte 450 
milyar dolar düzeyine gerilese de yeniden 
büyümeye başladı.

ABD’nin bugün dünyada en büyük 
ekonomik güç olduğu elbette tartışmasız. 
Yukarıda açıklanan temel veriler ince-
lendiğinde de kısa ve hatta orta vadede 
ABD’nin gücünü kaybedeceği ve yerini bir 
başka güce bırakacağı görülmüyor. Çin’in 

ABD’yi ekonomik anlamda geçmesi bek-
lentisinin, toplam milli gelir dışında, kısa 
ve orta vadede gerçekleşmesi mümkün 
görünmüyor.

ABD’nin askeri üstünlüğü anlamını 
yitiriyor mu?

ABD’nin emperyalist sistemdeki lider-
liğinin en temel göstergelerinden biri de 
kuşkusuz dünya ölçeğinde örgütlenen 
silahlı kuvvetleri. Tek başına dünyadaki 
silah ve savunma harcamalarının yaklaşık 
2/5’sini gerçekleştiren ABD, 2014 yılı veri-
leriyle, kendisini takip eden dokuz ülke-
nin bir arada yaptıkları toplam harcamayı 
aşan 581 milyar dolarlık bir bütçeye sahip.

ABD savunmaya Çin’in 4 katı ve 
Rusya’nın 8 katı kadar bir bütçe ayırıyor. 
Yapılan projeksiyonlarda, 2045 yılında 
ABD’nin savunma harcamaları 1,34 trilyon 
dolara yükselirken onu Çin’in 1,27 trilyon 
dolar, Hindistan’ın 654 milyar dolar ve 
Rusya’nın 295 milyar dolar ile takip edece-
ği tahmin ediliyor.

 Dünyadaki savunma harcamalarının 
yüzde 70’ini gerçekleştiren NATO ülkele-
rinin milli gelirlerinin yüzde 2’si oranında 
savunma harcaması yapması kararlaştırıl-
mış olmasına rağmen, ABD, İngiltere, Yu-
nanistan ve Estonya dışında hiçbir ülkenin 
bu oranda savunma harcaması yapmadığı 
ve Fransa, Almanya ve İtalya’nın düşük 
harcamalarıyla NATO’nun Avrupalı üye-
lerinin savunma harcamalarının yüzde 1,6 
düzeyini ancak bulduğu görülüyor.

Bu durumun NATO içerisinde bir 
tartışma başlığı olduğu biliniyor. Nitekim 
ABD Başkanı Donald Trump, Alman-
ya’nın NATO ve ABD’nin kendisine 
sağladığı güçlü ve çok pahalı savunma hiz-
metleri nedeniyle yüksek miktarda borçlu 
olduğunu ve bunun kendilerine ödenmesi 
gerektiğini söylerken, Almanya’dan ise 
NATO’nun bir ittifak olduğu, ABD’den 
savunma hizmeti satın almadıkları, mülte-
ciler ve kalkınma yardımları ile güvenliğe 

de harcama yaptıkları ve herkesin ittifaka 
taahhütlerini yerine getirdiği yanıtı geldi.

ABD ordusunun dünyanın her yerin-
deki operasyon yetenekleri ve teknolojik 
üstünlüğü biliniyor. Rusya’nın Sovyetler 
Birliği’ne dayanan teknolojik imkanları 
ve becerileri dışında ABD’nin askeri tek-
nolojiler alanında rakipsiz olduğu ve bu 
konumunu uzun bir süre daha koruyabile-
ceği görülüyor. Dünyada küresel anlamda 
aynı anda birden fazla bölgede savaşma 
kapasitesi olan tek ülke olan ABD’nin bu 
kapasitenin getirdiği maliyeti taşımakta 
zorlanması ise bu kapasiteyi yitirmesi 
anlamına gelmiyor.

Ancak tüm askeri yetenekleri ve 
teknolojik üstünlüğe rağmen ABD’nin 
son dönemdeki askeri operasyonlarının 
başarısının sınırlı kaldığı da söylenebilir. 
Bununla birlikte, ABD’nin askeri kapasi-
tesinin uzun bir süre 
gerçek bir 
rakibe 
sahip 
ol-

ma-
yacağı, 
ancak 
Rusya’nın ve bir 
süre sonra Çin’in ABD’yi giderek daha 
fazla kısıtlayacağı tahmin edilebilir.

ABD dış siyasetinin kısa tarihi
Bugünkü ekonomik ve askeri durumu 

özetle böyle olan ABD’nin dış siyasetine 
de yakından bakmak gerekiyor. ABD’nin 
uluslararası politikalarına ilişkin temel 
pozisyonlarını ve bazı ipuçlarını barın-
dıran yaklaşık 250 yıllık tarihi önemli 
ayrıntılar sunuyor.

1776’da İngiltere’ye karşı bağımsızlığı-
nı kazanan ABD’nin dış politika tarihi 
kabaca 1914’e kadarki Batı Yarımküre’yi 
egemenliği altına alma, Dünya Savaşları’nı 
kapsayan uluslararası emperyalist sistemin 
liderliğini alma, 1945 ile 1991 arasındaki 
Soğuk Savaş ve sosyalizmle mücadele ile 
1991 sonrasındaki tek “süpergüç” olarak 
kalma şeklinde dörde ayrılabilir.

Uzun sayılabilecek ilk dönemde 
ABD’nin temel yönelimi, Avrupalı 
güçlerin çekişmelerinde tarafsız kalma ve 
dahil olmama yönündeydi. Daha sonrada 
önemli bir yer tutacak olan temel politika 
ticareti geliştirmek ve güvence altına 

almaktı.
Bu ilk dönemin temel doktrini 

“Monroe Doktrini” oldu. İlk 
kez 1823’te ABD Başkanı 

James Monroe tarafından 
dile getirilen doktrine 

göre, Amerika kıtaları 
Avrupalı güçlerin 
yeni sömürgeler elde 
edebileceği bir alan 
olmaktan çıkarıldı. 
ABD, Avrupalı güçle-

rin işlerine karışmama 
yönündeki siyasetine 

karşılık Avrupalı güçle-
rin de Batı Yarımküre’de 

yeni sömürgeler kurmama-
sını ve bağımsızlığını kazanan 

ülkelere müdahale etmemesini talep 
ediyordu.

ABD, batıya doğru yayılmasını “Açık 
Kader” olarak tanımlayıp Meksika ile 
yaptığı savaşlar, Amerikan Yerlilerini 
yurtlarından etmek ve Avrupalı güçlerden 
toprak satın almak yollarıyla hayata geçi-

Tek başına dünyadaki 
silah ve savunma har-
camalarının yaklaşık 
2/5’sini gerçekleştiren 
ABD, 2014 yılı verile-
riyle, kendisini takip 
eden dokuz ülkenin bir 
arada yaptıkları top-
lam harcamayı aşan 
581 milyar dolarlık bir 
bütçeye sahip.
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rirken de yine bu doktrine dayanıyordu.
Monroe Doktrini, 1880’lerde ABD’nin 

ticari talepleri doğrultusunda genişleti-
lirken 1895’te Dışişleri Bakanı Richard 
Olney tarafından ABD’nin Batı Yarımkü-
re’deki gelişmelere müdahale edebileceği 
şeklinde yorumlanmaya başlandı. Bunu 
1904’te Theodore Roosevelt’in Latin 
Amerika’yı ABD’nin nüfuz alanı olarak 
tanımlaması takip etti. Franklin Roosevelt 
dönemindeki “İyi Komşu Politikası” hariç 
tutulursa Monroe Doktrini anti-komünist 
mücadelenin ve ABD’nin Orta ve Latin 
Amerika’yı arka bahçesi haline getirmesi-
nin de temel dayanağı oldu.

Dünya Savaşlarını kapsayan dönem 
ABD’nin savaşın yıkıcı etkisinden uzak 
kalmasının da katkısıyla emperyalist 
sistemin liderliğini aldığı dönem oldu. Bu 
dönemin sonunda ABD’nin izolasyoncu 
politikaları mutlak olarak ortadan kal-
karken, tüm dünya ABD’nin nüfuz alanı 
haline geldi.

Bu ikinci dönemde kuşkusuz en önemli 
husus ABD Başkanı Woodrow Wilson’ın 
14 maddeden oluşan ilkeleri oldu. Wilson 
İlkeleri, dünya savaşlarının ilkinden sonra 
olmasa da ikincisinden sonra emperyalist 
sistemi belirleyen temel çerçeveyi oluştur-
du. 14 madde, diplomasinin ve anlaşma-
ların kamuya açık yapılması, demokrasi, 
kendi kaderini tayin hakkı ve elbette 
serbest ticaret üzerine kurulmuştu.

ABD, Avrupa’daki çatışmalardan uzakta 
olmanın ve ticareti sürdürmenin yararını 
ise özellikle 2.Dünya Savaşı’nda görecekti. 
ABD savaş sırasında “ödünç verme-kirala-
ma” anlaşmalarıyla müttefiklerin gereksi-
nimlerini karşılayacak, savaşın ardından 
Marshall Planı ile Avrupa’nın yeniden 
imarı ve uluslararası ekonomik yapıların 
dayanağı sağlanacaktı. Truman Doktrini 
ile Sovyetler Birliği’ni temel tehdit olarak 
tanımlayan ABD, 1991’e kadar temel 
politikası olacak “sınırlama” politikasının 
dayanağını bulacaktı. Truman Doktrini 

ile Yunanistan ve Türkiye’nin emperyalist 
merkezlere bağlanması sağlanırken NA-
TO’nun da altyapısı kuruldu.

Bu dönemin başlangıcında Kore’de, 
daha sonra Küba Devrimi’nin ardından 
Domuzlar Körfezi denemesiyle ve en son 
olarak Vietnam’da sosyalist devrimleri 
püskürtmeye çalışan ABD, bu “püskürt-
me” politikasını 1980’e kadar esasen Batı 
Yarımküre’de ve sosyalist ülkeler dışın-
da kalıp kendisine bağladığı ülkelerde 
uygulamayı sürdürdü. Sovyetler Birliği ve 
sosyalist ülkelere karşı “sınırlama” poli-
tikası ise 1970’lerde yerini “yumuşama”ya 
bırakacaktı.

Bu kapsamda Eisenhower döneminde 
Ortadoğu’da İngiltere ve Fran-
sa’nın azalan etkinliğinin 
Sovyetler Birliği 
tarafından dol-
durulmasının 
engellenmesi, 
Kennedy 
dönemin-
de Latin 
Ameri-
ka’daki 
devrimci 
hare-
ketlerin 
etkisizleş-
tirilmesi 
ve Johnson 
döneminde 
Batı Yarımkü-
re’de komünist ik-
tidarlara izin verilme-
mesi öncelikli kabul edildi. 
Yumuşama politikasına dönülen 
1970’lerde, Nixon ittifaklara bağlılığı 
sürdürmekle birlikte ABD’nin sorunlara 
doğrudan ve tek başına müdahale etmeye-
ceğini duyururken, onu takip eden Carter 
ise Sovyetler Birliği’nin Afganistan’a 
askeri yardımda bulunması üzerine Basra 
Körfezi ve Güneybatı Asya’da Sovyetler 
Birliği’ne karşı caydırıcılığı öncelikli hale 
getirdi.

Yine bu dönemin temel özelliklerinden 
biri ABD öncülüğünde kurulan uluslarara-
sı kuruluşlar oldu. Emperyalist ekonomik 
yapının temel kurumları olan Uluslararası 
Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası 1944’te 
ve emperyalist saldırganlığın temel kuru-
mu Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü 
(NATO) ise 1949’da kuruldu.

Bu dönemin sonunda ABD Başkanı 
olan Ronald Reagan ise Jimmy Carter’ın 
Afganistan için belirlediği siyaseti dünya 
ölçeğinde uygulamaya geçirdi. Böylelikle 
ABD, Sovyetler Birliği ve sosyalist ülkelere 
karşı “sınırlama” ve “yumuşama” politi-
kaları yerine tüm dünyada “püskürtme” 
siyasetine geçti.

Reagan yönetimi, bir yandan büyük bir 
ideolojik savaş başlatırken, bir yandan da 
kontrgerilla faaliyetlerini destekleyerek 

dünyanın dört bir yanında katliamlara 
girişmişti. Nikaragua’da kontralarla, 
Afganistan’da daha sonra El Kaide haline 
gelecek mücahitlerle, Angola’da ve Kam-
boçya’da Sovyetler Birliği ve müttefikleri 
iktidardan indirilmiş oldu.

Sosyalizm geri çekilmesiyle başla-
yan ABD liderliğindeki emperyalist 
saldırganlık

Sovyetler Birliği ve sosyalist ülkelerde 
yaşanan çözülmenin ardından tek kutuplu 
olduğu kabul edilen dünya, ilk on yıl 
içerisinde, Saddam Hüseyin’in Kuveyt’i 
işgali sonrasında Körfez Savaşı’na, Yugos-
lavya’nın parçalanmasına, Bosna Sava-

şı’na, Kosova Savaşı’na ve 
Somali’ye müdaha-

lenin yanı sıra 
pek çok irili 

ufaklı 
askeri 

ope-
ras-

yon-
lara 

tanık-
lık etti.
Bu arada 

1990’da birleş-
menin ardından 

Demokratik Almanya’nın 
NATO içerisine katılmasının ardından 
1999’da Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve 
Polonya, 2004’te Bulgaristan, Estonya, 
Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve 
Slovenya ile 2009’da Arnavutluk ve Hırva-
tistan NATO’ya katıldılar.

1990’larda Yugoslavya ve Kafkaslar başta 
olmak üzere sosyalist ülkelerin parça-
lanması sürecinde öne çıkan emperyaliz-
min silahlı saldırganlığı, 2001’den sonra 
İslam dünyasını yeniden şekillendirmek 
üzere kullanılmaya başlandı. 2001 yılında 
yaşanan 11 Eylül saldırısı ise ABD’nin 
önce Afganistan ve Irak’a doğrudan savaş 
açmasının ve daha sonra Kuzey Afrika’ya 
dönük müdahalelerinin gerekçesi yapıldı.

ABD ve “koalisyon güçleri”, Afganistan 
ve Irak’ta doğrudan kara savaşlarıyla, 
Libya’da doğrudan hava saldırılarıyla, 
Mısır, Tunus gibi ülkelerde “Arap Baharı” 
aracılığıyla ve Libya, Suriye ve Yemen’de 
iç savaşlarda Sünni terör çetelerini 
silahlandırıp destekleyerek dolaylı olarak 
müdahale etti.

Bu arada Orta Asya’da Kırgızistan, 
Kafkaslar’da Gürcistan ve Doğu Avrupa’da 
Ukrayna başta olmak üzere Sovyetler 
Birliği’ni oluşturan ülkelerde “renkli” karşı 

devrimler örgütlenirken diğer sosyalist ül-
kelerin de NATO şemsiyesi altına alınarak 
silahlandırılması sürdürüldü.

Ancak bu dönem ABD açısından daha 
çok ikili bir tablo çıkarmış oldu. ABD’nin, 
hedeflerinin ancak bir kısmına ulaşabil-
diği ve bu arada stratejik veya taktiksel 
olarak bunu dengeleyen başarısızlık, 
eksiklikler veya kayıplar da yaşadığı bu 
tabloda maliyetleri taşıyamamasının yanı 
sıra eski ideolojik “üstünlüğü” kuramama-
sının da etkisi oldu.

Rusya’ya karşı, NATO’nun sosya-
list ülkelerde ve eski Sovyetler Birliği 
ülkelerinde yayılması, buralarda yaşanan 
“renkli devrimler”, ABD savaş gemilerinin 
Montrö Anlaşması’nı ihlal eden Karadeniz 
görevleri, son dönemlerde sıklaşan Baltık 
ülkelerine askeri yığınaklar, Ukrayna’da çı-
karılan iç savaş ve Rusya’nın Ukrayna’dan 
çıkartılması ile Orta Asya’daki ABD 
müdahaleleri gerilimi düşürmeden sürü-
yor. Ancak bu adımlara karşı Rusya’nın 
Gürcistan’ı işgal etmesi ve Abhazya ile 
Güney Osetya’nın fiilen Rusya’ya katılma-
sı ile Ukrayna’da Rusya yanlısı hükümetin 
devrilmesinin ardından Kırım’ın Rusya’ya 
katılması ve zengin kömür yataklarına da 
sahip Ukrayna’nın doğusundaki Donbass 
ve Lugansk kentlerinde fiili egemenliği 
hamlelerine bir karşılık verilemedi.

Yine, Afganistan ve Irak’ta uzun yıllar 
süren işgale rağmen karşılaşılan direniş, 
Taliban’ın yeniden etkinlik kazanması 
ve IŞİD’in ortaya çıkması ya da Suriye’de 
desteklenen cihatçı terör gruplarına karşı 
Suriye halkının direnişinin ardından artık 
Beşşar Esad’ın devrilmesi hedefinden 
açıkça vazgeçildiğinin konuşulmaya baş-
lanması da askeri becerilerin siyasi olarak 
“mutlak bir zafer” elde etmeye yetmediği-
ni gösteriyor.

ABD’nin seçimi: Trump
ABD’nin eski güzel günlere dönmek için 

Trump seçiminin yeterli olmayacağı ancak 
2008’den bu yana zorlanan sektörlerin 
biraz daha öne çıkacağı anlaşılmaktadır.

ABD, tarihsel olarak bugün ulaştığı 
noktada iç siyasetinde de bir tıkanma ya-
şıyor. Esas olarak solun 2. Dünya Savaşı’n-
dan bu yana azınlıkların hak mücadeleleri 
dışında var olmadığı, sanayi üretiminin 
sürekli yurtdışına taşınması nedeniyle işçi 
sınıfının zayıfladığı ve giderek de örgüt-
süzleştiği bir toplumda düzenin yarattığı 
eşitsizliklere karşı tepkinin sağdan yüksel-
mesi alışılmadık değil. 

2009’dan bu yana Cumhuriyetçi Parti 
içerisinde etkili olan Çay Partisi Hareke-
ti, toplumsal konularda muhafazakar ve 
iktisadi konularda liberal taleplerle ABD 
siyasetinde etkili oluyor. Son ABD se-
çimlerinde, Demokrat Parti adayı Bernie 
Sanders tarafından da beslenen “Yönetici 
Elit”e karşı mücadele temasının etkisiyle 
Donald Trump’ın başkanlığa gelmesinde 

ABD’nin, hedeflerinin 
ancak bir kısmına ula-

şabildiği ve bu arada 
stratejik veya taktiksel 

olarak bunu dengeleyen 
başarısızlık, eksiklikler 
veya kayıplar da yaşa-

dığı bu tabloda mali-
yetleri taşıyamamasının 

yanı sıra eski ideolojik 
“üstünlüğü” kurama-
masının da etkisi oldu.
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etkili oldular.
Bununla birlikte, Çay Partisi Hareketi 

esasında ABD büyük sermayesinin bir 
emniyet supabıydı. Cumhuriyetçi milyar-
der kardeşler David H. Koch ve Charles 
G. Koch tarafından 1984’te kurulan 
Güçlü Ekonomi İçin Yurttaşlar hareke-
tinin 2004’te ikiye ayrılmasıyla ortaya 
çıkan Özgürlük Çalışmaları ve Refah 
İçin Amerikalılar Vakfı, 2009’da ortaya 
çıkan Çay Partisi Hareketi’nin omurgasını 
oluşturuyor. Yani, Çay Partisi esas olarak 
Amerikan aşırı sağının “büyük sermaye”ye 
karşı büyük sermayeyle birlikte kurduğu 
sihirli bir araç.

Kuruluşundan beri iç siyasetini “iki 
partili” sistem üzerinden şekillendiren 
ABD’de son seçim sürecinde siyasetin 
kısmen tıkandığı görüldü. Yine de seçim 
kampanyasının geride kalmasıyla Trump 
ve Cumhuriyetçi Parti arasındaki çeliş-
kiler, karşıtlıklar ve çekişmeler de hızlıca 
azaldı. Trump’ın kimi tercihleri Parti içe-
risinde sorgulansa da adaylık sürecindeki 
büyük kavga rafa kalktı.

Amerikan halkının başkanlığa getirdiği 
Donald Trump’ın kampanyadaki radikal-
liği hızlıca daha makul sınırlara çekildi. 
Bununla birlikte, muhafazakar ve neo-li-
beral politika önermelerinin 2008 krizinin 
etkilerinden henüz bütünüyle çıkamamış 
olan ABD’de halkın refah talebine yanıt 
oluşturması mümkün görülmüyor.

Buna karşın, Trump’ın 2008 krizinden 
sonra ABD ölçütlerinde oldukça sıkı 
sayılabilecek düzenlemelere tabi tutulan 
bankacılık, finans ve sigortacılık sektörü-
nün, son dönemde asgari ücret tartışma-
ları ile kendisini tehdit altında hisseden 
perakende ve toptan ticaret sektörünün, 
düşük petrol fiyatları nedeniyle gelir 
kaybı yaşayan petrol sektörünün desteğini 
aldığı belirlediği bakanların özgeçmişleri 
incelendiğinde kolaylıkla görülüyor.

Trump’ın keskin serbest ticaret karşıtı 
söyleminin, mal üretiminin milli gelirdeki 
payının önemli ölçüde azalmış olması-
na ve aslında büyük kısmı makineleşme 
nedeniyle sanayi nüfusunun hızlı bir 
şekilde erimesine çözüm olma olasılığı 
zayıf görünüyor. Öte yandan, ABD’nin 
kuruluşundan bu yana tüm dış politikası-
nı üzerine kurduğu ticaretin güvenliği ve 
sürekliliğini sağlama hedefi de düşünül-
düğünde buradaki keskinliğin de abartılı 
değerlendirmelere konu edilmesi yersiz 
olacaktır. Bununla birlikte, ticaretin 
güvenliği ve sürekliliğini sağlamanın bir 
yolunun da tarife düzenlemeleri olabilece-
ği görülmelidir.

ABD’nin eski güzel günlere dönmek için 
Trump seçiminin yeterli olmayacağı ancak 
2008’den bu yana zorlanan sektörlerin 
biraz daha öne çıkacağı anlaşılmaktadır.

Pax Americana mümkün mü?
Amerikan Barışı, bugün için ABD’nin 

emperyalist sistemin liderliğini bütünüyle 
tekrar ve daha sıkı şekilde eline almayı 
başarması olarak tanımlanabilir.

“Pax Americana” (Amerikan Barışı), 
esas olarak Batı Yarımküre’deki ABD 
hegemonyasını ve kısmen de 1945 son-
rası Avrupa’nın yeniden inşası sürecini 
tanımlamak için kullanılır. Bugün içinse 
ABD’nin emperyalist sistemin liderliğini 
bütünüyle tekrar ve daha sıkı şekilde eline 
almayı başarması olarak tanımlanabilir.

Tüm bu veriler ve açıklamalar ışığın-
da ABD ve emperyalizmin kısa vadede 
krizine çözüm bulamayacağını bir kez 
daha başlangıç noktası kabul etmeliyiz. Bu 
başlıkta somut bir gelişme yaşanmadığı 
sürece bir “Amerikan Barışı”nın zemini 
olmayacaktır. Öte yandan, “Amerikan 
Barışı” için aynı zamanda bu somut geliş-
menin yine ABD tarafından atılabilmesi 
de bir zorunluluktur.

Emperyalist sistemin yaşadığı sıkışma-
nın bir trenin yavaşlamasına benzetilmesi 
mümkündür. Daha hızlı bir lokomoti-
fin öne geçmesinden ziyade yavaşlayan 

lokomotifin arkasındaki vagonların hep 
birlikte birbirlerini sıkıştırmaları söz 
konusu. Dünya savaşları dönemindeki 
Almanya gibi yükselmek isteyen ve artan 
üretimine pazar arayan bir odağın veya 
Osmanlı İmparatorluğu gibi paylaşılmayı 
bekleyen büyük toprakların olmadığı bir 
dünyada yaşıyoruz. Ayrıca yine farklı ola-
rak karşılıklı doğrudan sermaye yatırımla-
rının büyüklüğü ve 70 yıla yaklaşan büyük 
ittifaklar da gözden kaçırılmamalıdır. 
Bu durumda tökezleyen sistemde kartla-
rın yeniden karılması için büyük kopuş 
beklentilerinin kolay gerçeklenemeyeceği 
görülmelidir.

Bu durumu değiştirmeye en yakın 
aday gibi görünen Çin’in ABD karşısında 
ekonomik, teknolojik ve askeri pek çok 
başlıkta liderliğe oynayabilmesi için bile 
daha çok zamana ihtiyacı var. Dolayı-
sıyla, mevcut durumun büyük bir savaş 
çıkarması olasılığına ihtiyatlı yaklaşmak 
gerekiyor. Ama bir kez daha vurgulamak 
gerekirse, bu durum savaşın bir seçenek 
olmamasından ziyade kimsenin savaşmaya 
“gücünün” olmamasından kaynaklanıyor.

Bununla birlikte, ABD’nin bir zamanlar 
olduğu gibi tek başına dünyayı şekillen-
dirme becerisi sergilemek için yeterli 
kaynağının olmadığı da görülüyor. Bunun 
özellikle NATO içerisinde dengeleri sars-
mayı sürdüreceği öngörülmelidir. ABD, 
başta Almanya olmak üzere Avrupalı 
emperyalistlerle ilişkilerinin daha fazla 
“karşılıklı” olması konusunda ısrarını 
sürdürecektir. Bunun, özellikle Trump 
da hesaba katıldığında, sert tezahürleri 
olacaktır.

Yine, ABD’nin Asya’daki çıkarlarını 
Çin’e bırakmayacağı bilinmelidir. Çin’in 
“Yeni İpek Yolu” diyerek kara ve deniz 
üzerinden yeni ulaşım yolları ile Çin’den 
Afrika’ya yeni ticaret yolları açmak iste-
mesi, bunu yaparken ticaretin kendi para 
birimi yuan ile yapılması için finansal 
altyapıyı kurmaya çalışması gibi “cesur” 

hamleleri ve Güney Çin Denizi’nde artan 
gerginlik düşünüldüğünde ABD ile Çin’in 
önümüzdeki dönemde daha fazla karşı 
karşıya geleceğini söylemek kolaylaşmak-
tadır. Son tahlilde, Çin dünyanın çok 
kutuplu bir duruma doğru yöneliminde 
en önemli odaktır ve bunun sonuçları kuş-
kusuz olacaktır.

Çin’in 2001 yılında Dünya Ticaret 
Örgütü’ne “en çok kayrılan ülke” kaydıyla 
üye olmasının ardından dünya ticaretinin 
adeta patlaması ABD’nin serbest ticaret 
konusundaki söylemlerinin arka planını 
oluşturuyor. Ancak Çin’in büyümesini 
yavaşlatarak niceliksel üretim yerine 
nitelikli üretime yönelmesi uzun vadede 
Çin ile ABD arasında gerçek bir rekabeti 
ortaya çıkartacak olsa da kısa vadede her 
iki tarafın da görece daha az şiddetli bir 
şekilde karşı karşıya gelmesi sonucunu 
doğurabilir.

Trump, daha fazla paranın ABD içeri-
sinde kalmasının kısa vadede bir rahat-
lama sağlayabileceğini ve böylelikle hızlı 
gerçekleştirilebilecek altyapı yatırımları-
nın da daha kolay finanse edilebileceğini 
hesap etmektedir. Dolayısıyla ABD’nin 
dış ticaret açığını azaltmak için yapacağı 
hamlelerde bir yöntem olarak sert söy-
lemleri tercih etse de, son tahlilde serbest 
ticaret anlaşmalarını bütünüyle rafa kal-
dırmasını düşünmek mümkün değildir.

Asya’daki gelişmeler ve beklentilere 
paralel olarak Trans Pasifik Ticaret Anlaş-
ması’nın bu anlamda ABD için öncelikli 
olmaktan çıkmış olması olasılığının da de-
ğerlendirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla 
maddi temelleri incelenmeden “küresel-
leşmeciler-korumacılar” tartışmasını ana 
eksen yapmak için acele edilmemelidir.

ABD’nin Avrupa’dan beklentileri ve 
Çin’e karşı stratejik değerlendirmeleri 
açısından Rusya’nın karmaşık, zorlayıcı 
ama bir denge faktörü olarak kullanıl-
maya elverişli bir pozisyona oturacağına 
ilişkin ipuçları dikkatle takip edilmelidir. 
Avrupa’nın potansiyel bir tehdit ve Çin’in 
potansiyel bir ortak gördüğü Rusya’nın 
ABD’ye yararlı olabileceği ve son tahlilde 
stratejik bir görevlendirme olduğu iyi 
anlaşılmalıdır. ABD bir yandan Rusya’yı 
Avrupalıları ellerini taşın altına daha fazla 
sokmak için bir sopa olarak kullanabilir, 
bir yandan da Çin ile yakınlaşmasını sınır-
landırabilir. Zor bir oyun olsa da önümüz-
deki dönemde ABD-Rusya ilişkileri daha 
dikkat çekici şekilde gelişecektir.

Toparlayacak olursak, önümüzdeki 
dönemde ABD’nin strateji ve yönelimle-
rinin, son dönemde bir icat gibi ortaya 
atılan “dördüncü sanayi devrimi” tezinin 
altı dolduruluncaya kadar emperyalist 
sistemin liderliğinin getirdiği maliyetleri 
paylaşmak ve bu arada karşısına yeni bir 
odağın çıkmasını engellemek ve geciktir-
mek üzerine kurulu olacağı anlaşılmak-
tadır.

Emperyalist sistemin 
yaşadığı sıkışmanın 

bir trenin yavaşla-
masına benzetilmesi 

mümkündür. Daha 
hızlı bir lokomotifin 

öne geçmesinden zi-
yade yavaşlayan lo-

komotifin arkasındaki 
vagonların hep birlik-
te birbirlerini sıkıştır-

maları söz konusu.
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İlle de anti-emperyalizm…

“Amerika katil katil” 

19 Mayıs, ülkedeki politik atmosfere bağlı olarak anti-emperyalizmin ve emperyalizm 
işbirlikçilerine karşı tepkinin simgeleştiği bir gün de oluverdi. Özellikle 60’lı yıllar gençlik 
eylemlerinden itibaren 19 Mayıs’ın anti-emperyalist yönü daha da kalıcı bir hal kazandı. 

Anadolu topraklarının özgün konumunun ve tarih boyunca yaşanan demografik ve kültürel 
çeşitliliğin ülkemize hediye ettiği bir çok gelenekten birisi de âşıklık geleneğidir. Aynı zamanda 
birer seyyah olan âşıklar farklı bölgelerde yaşayan insanların dertlerini, sorunlarını, 
şikayetlerini öğrenir, bunları alır başka bölgelerdeki insanlara da taşırlar.

Sosyalist Cumhuriyet 17 Mart 2017

Bugünün Türkiyesi'ne baktığı-
mızda gördüğümüz tabloyu 
işbirlikçilikle, mandacılıkla, 
gericilikle ve tabii kişiliksizlikle, 

omurgasızlıkla tarif etmek yanlış değildir. 
Ülkenin ekonomik kaynakları, politik ka-
rar mekanizmaları, kültürel yapısı da tüm 
bu tanımları ortaya çıkaranlar tarafından 
darmadağın edilmektedir. Ülkenin çıkar-
ları ya da geleceği değil, emperyalizmin ve 
sermaye iktidarının çıkarları ve yönelim-
leri belirleyen konumda bulunuyor. 

Oysa ülkemiz tarihinde bunun tersini 
gösteren sayfaların sayısı hiç de az değil-
dir. Bugün emperyalizme teslim edilmeye 
çalışılan ülke, anti-emperyalist bir savaşın 
sonucunda kurulmuştur. 1. Dünya Savaşı 
sonrası fiili işgale karşı farklı bölgelerde 
başlayan direniş büyük bir ulusal kurtuluş 
savaşına dönüşmüş ve zafere ulaşmıştır, 
hem de 20. yüzyılın en radikal toplumsal 
hamlelerinden bazılarının vatanı olarak. 

19 Mayıs 1919 bu dönemin başlangıç 
tarihi olarak sayılmaktadır. Musta-
fa Kemal 9.Ordu müfettişi göreviyle 
İstanbul’dan başladığı yolculuğunda 19 

Mayıs günü Samsun’a ulaşmış ve ardın-
dan başka bir organizasyona girişmiştir. 
Samsun’a ulaştıktan yaklaşık bir ay sonra 
Amasya Genelgesi yayımlanır. Genelgede 
hem ülkenin bağımsızlığının tehlikede 
olduğu vurgulanıyor, hem de İstanbul’daki 
hükümetin aczi sergileniyordu ve Sivas’ta 
bir kongre çağrısı yapılıyordu. Genelge 

sonrası yapılan Erzurum ve Sivas Kongre-
leri ise bir yanda ulusal kurtuluş savaşını 
merkezileştirip, güçlendiriyor, bir yandan 
da yeni bir siyasal merkezi oluşturuyordu. 
Nitekim, yeni oluşan siyasal merkez kısa 
bir zaman içerisinde ülkedeki esas güç 
pozisyonuna yerleşmiş ve ilerleyen süreçte 
cumhuriyeti ilan ederek büyük bir dönü-

şümün de öznesi olmuştur. 
19 Mayıs tarihi bu anlamıyla hep 

hatırlanıp kutlanırken, ülkedeki politik 
atmosfere bağlı olarak anti-emperyaliz-
min ve emperyalizm işbirlikçilerine karşı 
tepkinin simgeleştiği bir gün de oluverdi. 
Özellikle 60’lı yıllar gençlik eylemlerinden 
itibaren 19 Mayıs’ın anti-emperyalist yönü 
daha da kalıcı bir hal kazandı. 

AKP’li yıllarla birlikte 19 Mayıs da “yeni 
Türkiye”nin hışmından kurtulamadı. Ha-
vaların soğuk olmasından “bombalı saldırı 
olabilir” gerekçelerine uzanan bir yelpaze 
vesilesiyle 19 Mayıs kutlamaları iptal edil-
di, sokaklardan uzaklaştırıldı ve unuttu-
rulmaya başlandı. AKP’de cisimleşen “yeni 
Türkiye”nin yıktığı cumhuriyetin sembol 
günlerine tahammül gösterememesi bir 
yere kadar anlaşılır bir durumdur. Fakat 
unutulmamalıdır ki, AKP iktidarı ve des-
tekçilerinin 19 Mayıs’la uğraşmalarının tek 
sebebi 1923 Cumhuriyeti değildir. Hatta 
bu tali olan sebeptir; asıl sebep 19 Mayıs’la 
özdeşleşen anti-emperyalizmdir, emper-
yalistlerle ve işbirlikçileriyle savaşma ve 
hesap sorma azmidir. 

19 Mayıs: Gençlik, spor ve

Osmanlı dönemindeki uygulamalar 
göz önüne alındığında, bu uygulamalar-
la en çok derdi olan Alevilerin, âşıklık 
geleneğinin de en önemli kaynakların-
dan biri olduğu görülmektedir. Nitekim 
Pir Sultan Abdal’ın, Dadaloğlu’nun 
söyledikleri günümüze kadar 
ulaşan güçlü muhalif sesler 
olmuştur. Yakın tarihteyse, 
özellikle 1960’lı yıllardan 
itibaren, yükselen sosya-
list siyasetin de etkisiyle, 
âşıklık geleneği sol kültü-
rün ve değerlerin yatayına 
yayılmasında önemli rol 
üstlenmiştir. Mahzuni Şerif, 
Aşık İhsani, Ali Ekber Çiçek, 
Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu, Daimi 
ve daha bir çok âşık eşitsizlikleri, ada-
letsizlikleri, yoksulluğu konu edinmiş 
ve söyledikleriyle hem bir taraf haline 
gelmişler hem de çok sayıda insanı taraf 
haline getirmişlerdir. 

Bu âşıkların en ünlülerinden Mahzu-

ni Şerif on beş yıl önce, 2002 17 Mayı-
sı’nda, hayata gözlerini yumdu. Aşıklık 
geleneğinin en önemli temsilcilerinden 
olan Mahzuni güçlü hiciv yeteneği ve 
müzikal kavrayıştaki zenginliğiyle öne 

çıkmıştı. Gençlik yıllarında 
Türkiye İşçi Partisi'nden 

etkilenen ve bir dönem 
TİP saflarında mücade-
le eden Mahzuni ha-
yatı boyunca emekten 
ve eşitlikten yana bir 
tutumu benimsemiş 

ve bunun bedellerini de 
göze almıştır.
1960’lı yılların genç-

lik önderleri için söylediği 
“Yiğitler bizim yiğitler”, dönemin 
başbakanı Nihat Erim için söylediği 
“Erim erim eriyesin”, 70’li yıllarda dil-
lerden düşmeyen “Amerika katil katil”, 
80’lerin yasaklı türkülerinden “Dom 
dom kurşunu”, son yılların popülerle-
şen türkülerinden “Ağlasam mı? (Yiğit 

muhtaç olmuş)”, 80 öncesinin kitlesel-
leşmiş sol yükselişinin bir parçası olmuş 
ama 80 sonrası açıkta kalmış insanların 
çaresizliğinin de bir ifadesi olan “Ben 
Karayalçın’a danışman oldum” Mahzu-
ni’nin yaşamının da, politik açıdan, bir 
özetidir aslında. 

Gerçekleştirdiği üretimle (bilinen 
1000’in üzerinde türkü, 500’e yakın plak, 
50’nin üzerinde kaset ve kitaplar) başlı 
başına akademik bir inceleme konusu 
olması gereken Mahzuni hem solcu hem 
de alevi olması nedeniyle, düzen açısın-
dan unutturulmak istenen değerlerden-
dir. Sadece Mahzuni de değil, bir bütün 
olarak âşıklık geleneği kitle iletişim 
araçlarından uzaklaştırılmakta, bunun 
sağlanamadığı koşullarda da sadece 
dinsel/tasavvufi bir içeriğe daraltılmak 
istenmektedir. Görünen odur ki, âşıklık 
geleneğinin sağlıklı ve özgür bir şekilde 
yaşamasının yolu da ülkenin eşitlikçi, 
özgürlükçü bir düzene kavuşmasından 
geçmektedir. 

Amerika katil katil
Yıllardır bizi bitirdin
Amerika katil katil

Tuz diye yutturur 
buzu
Gafil düştük kuzu 
kuzu
Dünyanın en namus-
suzu
Amerika katil katil

Devleti devlete çatar
İt gibi pusuda yatar
Kan döktürür, silah 
satar
Amerika katil katil

Japonya'yı yiyen velet
Dünyadaki tek ne-
damet

İki yüzlü kahpe millet
Amerika katil katil

İnsanın alçak sarısı
Küstü dünyanın yarısı
Vietnam'ın pis karısı
Amerika katil katil

Bunca milletlere yazık
Sömürülmüş bağrı ezik
Seni seven kanı bozuk
Amerika katil katil

Mahzuni der Türk 
milleti
Çıksın gitsin elin iti
Demedim mi bunlar 
kötü
Amerika katil katil

Defol git benim yurdumdan
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AKP iktidarı ile kamusal alanda etkisini 
her geçen gün gösteren gericilik özellikle 
kadınları hedef alırken, atılan piyasacı 
adımlar ile kadın emeği üzerindeki baskı 
artıyor, kadına yönelik şiddet neredeyse 
‘olağan’ bir hal almaya başlıyor. 

İlerici Kadınlar Derneği gerçekleştireceği 
Türkiye Konferansı ile bu gerici dönüşüme 
‘hayır’ demeye hazırlanırken, ‘İnsanca bir 
yaşam, eşitlikçi bir düzen için, İKD seni ça-
ğırıyor’ başlıklı bir açıklama yayımlayarak, 
konferansın içeriğine dair bir bilgilendirme 
yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer 
verildi;

“Kadın-erkek eşitsizliğinin ayyuka çık-
tığı, kadının toplumsal kimliğinin zayıf-
latıldığı AKP’nin “Yeni Türkiye’sinde biz 
kadınlar boyun eğmeyecek, örgütleneceğiz.

Ülkemiz, AKP iktidarı ile birlikte ka-
dınların daha fazla şiddete maruz kaldığı, 
cinayetlere kurban gittiği, sadece annelik 
misyonu ve ev içi rolleri ile tanımlandığı 
bir süreci yaşamıştır, yaşamaktadır. Kadın-

ların üretim sürecine katılımının çok düşük 
olduğu, çalışan kadınların ise esnek çalışma 
adı altında güvencesiz ve örgütsüz kaldığı 
bir tablo ile karşı karşıyayız. Ülkemizde 
milyonlarca kadın ev kadını olarak tanım-
lanmakta, kamu hizmeti olarak sunulması 
gereken çocuk, hasta ve yaşlı bakımı gibi 
hizmetler , kadınların temel görevi olarak 
addedilmektedir.

AKP’nin kurmak istediği yeni rejim, 
gerici ve kadın düşmanı politikalarla şe-
killenmektedir. Yandaş medya kuruluşları, 
yaptıkları yayınlarla bu politikalara hizmet 
etmektedir. Hukuk sistemi, kadın katilleri-
ne ve istismarcılara uyguladığı iyi hal indi-
rimleri ile yeni rejimin emrindedir. Eğitim 
sistemi, küçücük kız çocuklarına cinsiyet 
rolleri üzerinden misyon biçmekte, karma 
eğitim, tartışma konusu yapılmaktadır.

AKP iktidarı, yeni rejimini 16 Nisan 
referandumu ile tescillemek istemiştir. 
Ancak referandum ülkemizin aydınlanmacı 
ve ilerici birikiminin bu gidişata dur dediği 

bir tabloyu ortaya çıkarmıştır. Toplumun 
yarısı; gericiliğe, piyasacılığa, AKP’nin yeni 
rejimine HAYIR demiştir. Referandu-
mun az bir farkla ortaya çıkan şaibeli evet 
sonucu yeni rejime meşruluk kazandırma-
maktadır.

16 Nisan’da ortaya çıkan direncin önemli 
bir kesimi de kadınlar olmuştur. Bu direnç 
şimdi daha da arttırılmalıdır. Emeğimizin 
yok sayılmasına, özgürlüklerimizin elimiz-
den alınmasına, şiddete, cinayetlere, çocuk 
istismarına ve her türlü gericiliğe karşı 
mücadelemizi büyütme zamanıdır.

İlerici Kadınlar Derneği olarak emekten 
ve aydınlıktan yana olan bütün kadınları 
örgütlü mücadelemize güç vermeye çağırı-
yoruz.

28 Mayıs Pazar günü gerçekleştireceğimiz 
Türkiye Konferansı’nda kadın mücadele-
sinin gündemlerini tartışmaya ve yeni dö-
nem hedeflerimizi hep birlikte ilan etmeye 
planlamaya davet ediyoruz."

İnsanca bir yaşam, 
eşitlikçi bir düzen için 
İKD seni çağırıyor

Komünistler referandum sonrasında ilk cevabını 1 Mayıs’ta verdi

Geçtiğimiz yıl kuruluşunu gerçekleştiren 
İlerici Kadınlar Derneği (İKD) 28 Mayıs 2017 
Pazar günü gerçekleştireceğiz Türkiye 
Konferansı ile yeni bir mücadele döneminin
kapılarını aralıyor.

PROGRAM
1. Siyasi raporun sunumu ve 
rapor hakkında genel görüşme
2. Faaliyet raporunun sunul-
ması
3. Karar önerilerine dair 
genel görüşme ve karar öneri-
lerinin oylanması
4. İKD merkezi kurullarının 
oylanması
5.  Kapanış

Tarih: 28 Mayıs 2017
Saat: 14:00- 17:00

Yer: Kenter Tiyatrosu
Adres: Ergenekon Mahallesi Ha-
laskargaziCd. No:35, 34373 Şişli/
İstanbul

İstanbul’daki 1 Mayıs kutlamalarında 
açıklamalarda bulunun TKH Genel Baş-
kanı Aysel Tekerek bu 1 Mayıs ile emekçi-
lerin referandum sonrası AKP iktidarına 
ilk cevabı verdiğini vurgulayarak şunları 
kaydetti;

“Ülkemiz çok büyük bir karanlıktan ge-
çiyor. Bu 1 Mayıs referandumdan sonraki 
ilk güçlü cevabımızdır. Buradan aldığımız 
kuvvetle, bundan sonra da bu cevabı, fab-
rikalarda, üniversitelerde vermeye devam 
edeceğiz. Bizim için 1 Mayıs’ların anlamı 
dostların, emekçilerin buluşmasından öte, 
kavganın, mücadelenin arttırılarak sür-
dürülmesine vesile olması, yarına anlamlı 
bir şeyler devredecek bir gün olmasıdır”

Tarihsel TKP üyesi Naciye Babalık ise 1 
Mayıs’a ilişkin şu ifadeleri kullandı;

“Bu seneki 1 Mayıs’ta işçi sınıfının gi-
derek örgütlendiği ortaya çıktı. İşçi sınıfı 
örgütlenerek, Türkiye Komünist Hare-
keti’nin öncülüğünde, partinin öncülü-
ğünde örgütlenerek daha ileriye gidecek. 

Çocuklarımız için yaşanası bir dünya 
yaratacağız. Türkiye Komünist Hareketi, 
tarihsel TKP’nin bütün ilkelerini Mark-
sizm, Leninizm doğrultusunda hayata 
geçiren bir örgüttür. Tarihsel TKP’liler 
yalnızca İstanbul’da değil başka şehirlerde 
de Türkiye Komünist Hareketi’nin safla-
rında yerini aldı. Ben genç komünistlerin 
bu mücadeleyi daha da ileri götüreceğine 
bütün kalbimle inanıyorum. Yaşasın 1 
Mayıs”

Babalık’ın ardından söz alan Türkiye 
Komünist Hareketi Merkez Komite üyesi 
Kurtuluş Kılçer ise şunları kaydetti;

“Ülkemizin içinden geçtiği çok kritik 
bir evre var. Gerici bir rejimin ülke-
mizde adım adım yerleşmeye çalıştığı, 
son referandum süreci ile de beraber bu 
gerici rejimin hile ile kendini dayattığı 
bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu ülkenin 
ilerici birikimini, direnen birikimini, 
boyun eğmeyen birikimini, gördük biz bu 
1 Mayıs’ta. Bu ülkeye diz çöktüremeye-

cekler, boyun eğdiremeyecekler. 1 Mayıs’ı, 
boyun eğmeyenlerin, diz çökmeyenlerin, 
‘hayır’ diyenlerin sesini yükselttiği bir gün 
olarak değerlendiriyoruz. Tüm baskı ve 
OHAL koşullarına rağmen 1 Mayıs coşku 
ile kutlanıyorsa, bu memleketin geleceği-
ne dair umut etmek için çok nedenimiz 
var.”

Kılçer’in ardından son sözü alan Tür-
kiye Komünist Hareketi Merkez Komite 
üyesi Kemal Parlak bu seneki 1 Mayıs’ın 
yeni bir mücadele döneminin başlan-
gıcına denk düştüğünü hatırlatarak şu 
ifadeleri kullandı;

“Referandumda şaibeyle, zorlamayla 
‘evet’ çıkması ile beraber yeni bir süreç 
açılmıştır. Sınıf mücadelesi son derece 
sert koşullar altında devam edecektir. 
Uzunca bir süredir Sınıf Tavrı olarak 
yapmış olduğumuz çalışmalarda sını-
fın içerisinde, öncü işçilerle buluşarak 
yeni döneme hazırlanıyoruz. İşçi sınıfı 
geçtiğimiz yıllarda yalnızca kapitalizmin 

verdiği haklarla yetinemeyecektir, bunla-
rın daha ötesine geçmek durumundadır. 
Son referandumda özellikle işçi sınıfının 
ağırlıklı olarak yaşadığı yerlerde ‘hayır’ın 
yüksek çıkması bizleri umutlandırmak-
tadır. Bizler yeni dönemin mücadelesine 
hazırlanıyoruz ve kazanacağız.” 

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) üye ve dostları ile birlikte 1 Mayıs’ta İstanbul, Ankara, İzmir, 
Antalya, Gaziantep, Mersin ve Samsun’da alanlarda yerini alarak işçilerin ‘birlik, dayanışma 
ve mücadele’ gününü kutladı.
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16 Nisan referandumu geride kalırken, sermayenin temsilcilerinin neden başkanlık istediği de 
ortaya çıktı. Patronlar merkezileşmenin kârlarını arttıracağını düşünüyor.

Öncesi ve sonrasıyla ciddi 
tartışmalara neden olan ve 
şaibeli bir biçimde sona eren 
16 Nisan başkanlık referan-

dumunun ardından ortaya çıkan görün-
tüler patronların "Evet" tutumunu neden 
desteklediğini bir kez daha gözler önüne 
serdi. Seçimler öncesinde Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB), Müstakil 
Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİ-
AD), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
gibi patron kuruluşları açıktan 'Evet' 
tutumunu desteklerken, pek çok sermaye 
grubu da bireysel tutumunu açıklamıştı. 
Özellikle Pınar'ın sahibi Yaşar Holding'in 
açıklamaları tepki toplarken, Koç ve Sa-
bancı'nın sessizliği dikkat çekmişti.

Seçimlerin hemen ardından TÜSİ-
AD'ın "yapısal reform" çağrısı yapmasının 
ardından Sabancı ve Koç Holding'in tavrı 
da açığa çıkmış oldu. TÜSİAD'ın "yapısal 
reform" çağrısı sermayenin merkezileşme 
ihtiyacının başkanlık rejimiyle aşılmaya 
çalışıldığını akıllara getirdi. Özellik-
le Rahmi Koç'un 2012 yılında özel bir 
televizyon kanalına verdiği röportaj bu 

konudaki kanaati de güçlendiriyor.
Rahmi Koç 2012 yılında verdiği röpor-

tajda Türkiye'nin yapısal bir dönüşüm-
le karşı karşıya olduğunu belirtirken, 
Erdoğan'ın o yıllarda gündeme getirdiği 
başkanlık projesiyle ilgili olarak övgü 
dolu sözlerle bahsetmişti. Koç şu ifadeleri 
kullanmıştı:

"Başbakan 3 dönemlik görev süreci bo-
yunca oldukça başarılıydı. Çok karizmatik 
ve harika bir konuşmacı. Başkanlık sistemi 
Türkiye’ye yardımcı olacaktır."

Rahmi Koç geçmişte yaptığı bir konuş-
mada da ünlü İngiliz Başbakanı Winston 
Churchill'in "akıllı diktatörlük" lafına 
atıfla, “En iyisi akıllı bir diktatör. Ancak 
bu devirde mümkün değil. İkinci en iyi ise 
başkanlık sistemi. Bu sistemde, hukuku-
nuzun çok iyi çalışması lazım. Bence Tür-
kiye’nin en büyük sorunu hukuk sistemini 
muntazam çalıştıramamasıdır” şeklinde 
konuşmuştu.

On yıllık süreç ve patronların deği-
şen tavrı

Rahmi Koç'un bu tavrı şaşırtmaz-

ken, diğer büyük patron grubu Sabancı 
Holding'in de benzer bir yönde çağrısının 
olduğu biliniyor. Yıllar önce hayattayken 
Sakıp Sabancı da Rahmi Koç'a benzer 
açıklamalar yaparken, Türkiye'nin idari 
reformunun gerekli olduğuna işaret edi-
yordu. Öte yandan, TÜSİAD 2000'lerin 
ortasında başkanlık sisteminin "parla-
menter rejime göre herhangi bir üstün-
lüğü bulunmuyor" şeklinde açıklamalar 
yapıyordu. 2005 yılında yapılan TÜSİAD 
seçimleri sonrasında konuşan Mustafa 
Koç TÜSİAD'ın sistem değişikliğini değil, 
reformunu savunduğunu ifade etmiş-
ti. Mustafa Koç'un bu görüşüne karşın 
Rahmi Koç'un 2012'de böyle bir açıklama 
yapmasının arkasında yatan nedenin deği-
şen ihtiyaçlar olduğu düşünülüyor.

2000'li yıllar boyunca kârlarını genişlet-
mek ve büyütmek için IMF ve Dünya Ban-
kası tarafından desteklenen AKP politika-
larına onay veren patron örgütleri için bu 
yıllarda sermayenin merkezileşmesinden 
önce genişlemesi problemi bulunuyordu. 

2010'dan itibaren yavaşlayan ekonomik 
büyümeyle ve durağanlaşan ekonomik 
görünüm patronları "güçlü yönetim ve 
istikrar" algısına doğru çekti.

İşçileri bekleyen ne?
Patronların bu tavrı başkanlık rejiminin 

tek kişinin istek ve niyetlerinden daha 
öte olduğunu gösterirken, sermaye tüm 
unsurlarıyla başkanlık rejimini istediğini 
açıkça belli etmiş oldu. Yapısal dönüşüm 
çağrısı yapan patronlar gerçekte işçilerin 
kazanımlarına göz diktiklerini belli eder-
ken, işçiler açısından da yeni bir mücadele 
döneminin açılmış durumda. Kıdem taz-
minatının kaldırılması, yeni iş yasalarının 
getirilmesi, yeni fonlar kurularak emekçi-
lerin kazançlarının yağma edilmesi, ülke 
zenginliklerinin yerli yabancı patronlara 
satılması sadece saldırının bir boyutunu 
oluşturuyor. O nedenle işçi sınıfı sadece 
kazanımlarını korumak için değil, aynı za-
manda kendi varlığını da kanıtlamak için 
patronlara ve başkanlık sistemine karşı 
mücadeleyi de güçlendirmeli.

Patronlar başkanlığa hasret

AKP'li yıllar patronlar için "altın yıl-
lar" oldu. Uzun yıllardır patronlar AKP 
sayesinde kârlarını arttırırken, emek-
çinin payına ise yoksullaşma düşüyor. 
İşsizlik oranlarının yüzde 13'ü geçtiği, 
borçluluk oranın tırmandığı bir dönem-
de büyük patronlar kârlarını katladı.

Koç Holding üç ayda 1 milyar lira kâr 
elde etti

Geleneksel sermayenin unsurlarından 
olan Koç ve Sabancı Holding kârları-
nı katladı. Buna göre, Koç Holding’in 
Ocak-Mart dönemi net kârı geçen yılın 

aynı dönemine kıyasla yüzde 118 artışla 
1.1 milyar liraya yükseldi. Sabancı Hol-
ding’in net kârı ise Ocak-Mart döne-
minde geçen yıla kıyasla yüzde 4.5 artışla 
669.4 milyon lira oldu.

Bu iki sermaye grubu dışında yer-
li-yabancı yatırımcılara ait şirketler de 
ciddi bir kâr açıkladı. Özellikle savun-
ma sanayinde yer alan ve AKP'nin özel 
önem verdiği ASELSAN'ın bu yıl ilk 
çeyreğinde 300 milyon lira kâr açıklaması 
dikkat çekti. Geçen yıl işçi kıyımlarıyla 
gündeme gelen Tofaş da geçen yıla göre 

kârlarını neredeyse yüzde 50 arttırdı.
Finans sektörü de bu dönemde ciddi 

bir kâr artışı sağladı. Borsada işlem gören 
bankaların toplam aktif büyüklükleri 
2 trilyon liraya yaklaşırken, geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 20'lik büyü-
me sağladılar. Faiz karşıtlığını besleyen 
AKP’nin bankaların kârlarını arttırması 
ise gerçekleri açığa çıkarttı.  

Emekçinin payına düşen yoksulluk
Öte yandan emekçilerin payına da 

yoksullaşma düştü. Gıdada dünya ortala-

ması üzerinde enflasyon dikkat çeker-
ken, bu alanda enflasyon yüzde 15'i aştı. 
Açlık sınırı asgari ücretin çok üstünde 
kalırken, borçluluğun katlanarak arttığı 
gözlemleniyor. Özellikle işsizlik oranla-
rının yüzde 13’e dayanması bu durumun 
“ne kadar daha böyle devam edeceği” 
sorusunu akıllara getiriyor.  Hiç kuşku-
suz bu durumun böyle devam etmeyeceği 
emekçiler tarafından görülürken, hükü-
met cephesi açısından da emeğe karşı 
yeni saldırı adımları “teşvik paketleri” 
adıyla gündeme gelecek gibi görünüyor. 

Üst başlık: 

Ana Başlık: 

BAŞLIK ALTI Spot: Patronlar AKP'li yıllarda kârlarını sürekli bir bi-
çimde büyütürken, emekçilerin yoksullaşması da sürüyor. Büyük patron-
lar bu yıl ciddi oranda kârlarını yükseltirken, emekçinin cebi ise küçüldü.

İşte patronların sömürü bilançosu
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