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HAZIRAN SANDIĞA 
SIĞMAZ!

Bu düzenle “dertleşmeyeceğiz”, barışmayacağız!

PUSULA:
Solun Makus talihi:  
Düzen solunun kuyrukçuluğu

Sosyalistlerin sözü var:

Sosyalizm için mücadele  
etmekten asla 
vazgeçmeyeceğiz!

Haziran  
Direnişi   
yaşında!
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Yazımızın başlığı “Devrimcilik, CHP’ci-
lik ve HDP’cilik üzerine” de olabilirdi. Ne 
olursa olsun aşağı yukarı aynı şeyleri yazaca-
ğız.

AKP iktidarına ve gericiliğe karşı halkın 
2013 yılındaki başkaldırısı ülkemiz tarihi-
ne bir çizikten daha fazlalarını bıraktı. Bunu 
hep birlikte yaşadık ancak halkın umutları ve 
emekçilerin beklentileri sermaye düzenine 
karşı büyük bir örgütlenmeye henüz dönmedi. 
O yüzden daha yapacak çok işimiz var. Önce-
likle bunu not edelim.

Türkiye’de sermaye düzenine karşı mü-
cadeleyi sadece Tayyip Erdoğan’ın varlığına 
indirgeyen yaklaşım artık bugün açıktan dü-
zenin restorasyon çizgisi diyebileceğimiz yere 
yedeklenmiş durumda. Hatta bunu açık açık 
söyler hale geldiler.

Türkiye’de emekçilerin arayışları ile bun-
ların karşısında sermaye sınıfının duruşunu 
ve yaptıklarını kimi zaman görmezden gelen 
anlayışın sonuçları bunlar.

Haziran direnişinin geri çekilmesi, eksik 
noktaları ve yapamadıkları ile ilgili çok şey 
söylendi. Örneğin, mücadelenin örgütlü bir 
işçi sınıfı hareketine dönüşmemiş olması ya 
da öyle bir düzleme taşınamamış olması bun-
lardan bir tanesi olarak görülmeli. Ancak el 
çabukluğu ile bu tartışmayı yok edenler, “Ha-
ziran sokakta devam ediyor” diyerek halk 
hareketini düzen muhalefetine endeksli hale 
gelmesinin yolunu yaptılar.

Bunun ilk göründüğü uğrak 2014 yerel 
seçimlerinde ortaya çıkmıştı. Mansur Yavaş 
ve Mustafa Sarıgül sağcılığı ile birleşen CHP 
üzerinden “tatava yapma bas geç” denilerek 
aslında Gezi direnişine ilk darbeyi vuruluyor-
du. AKP iktidarına karşı toplumsal alanda ve 
sokakta önemli bir başarı kazanan halk dire-
nişinin sandıkta başarıya ulaşabileceği hika-
yesi ile sağa doğru çekilmesinin önü açıldı.

AKP ile hesabın kesilmesini belirsiz bir 
zamana havale eden yaklaşım, çokça söylenen 
ancak ne olduğu çok anlaşılamayan ve “so-
kak-sandık diyalektiği” adı verilen anlamsız 
bir sarmala terk edildi. Bir taraftan sokağa 
çıkmanın koşulları zorlaşır ve OHAL ile ne-
redeyse sıfırlanırken, “o zaman şimdi sandığa 
abanma zamanı” denilerek halkın arayışları 
kötürümleştirildi.

Burjuva demokrasisinin “demokratik” 
yüzü olarak gösterilen seçimlere elbette kar-
şı değiliz ya da söylediklerimizden kategorik 
olarak buna karşı olduğumuz sonucu çıkma-
sın. Ancak toplumsal mücadelelerin kazandı-
ğı mevzilerin, sermaye sınıfına karşı mücade-
lenin seçimlere hapsedilmek için ortaya atılan 
teorik görünümlü söylemlere inanmayacağı-
mızı da buradan beyan etmemiz gerekiyor.

İkinci adım, 2014 yılındaki Cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinde atıldı. Bugün ikinci sağ 
cephe adını verdiğimiz “Millet ittifakı”nı ku-

ranlar, bunun zeminini o tarihlerde oluştur-
muşlardı. Bir önceki seçimlerde sağa doğru 
makas değiştiren ve Türkiye siyasetinin top-
yekün sağa kayışının önünü açan CHP’nin 
Ekmeleddin’i neden aday gösterdiğini sanıyo-
ruz ki bugün anlamak daha mümkün. Şeriat-
çılarla ve faşistlerle yan yana gelmek için önce 
onların ideologları ile iş çevirmeniz ve toplu-
mun yüzde otuzdan fazlasını arkasına alıyor-
muş görüntüsünü vermeniz gerekiyormuş.

Üçüncü adım için 7 Haziran seçimlerine 
bakmak yeterli. Solun ve sosyalizmin bağım-
sız hattını kurmak ve işçi sınıfını örgütlemeye 
çalışmak yerine, umutları bu sefer HDP çizgi-
sine taşımak için canla başla çalışan liberaller 
ve bazı solcu geçinenler için o seçimlerde de 
CHP alternatifi hep cepte tutuluyordu. Ancak 
verilen mesaj belliydi. AKP ve Erdoğan’dan o 
seçimlerde HDP’yi barajı aşırtarak kurtulmak 
gibi zorunluluk icat edildi. Haziran direnişini 
ören emekçilere, “Gezi’nin arkasında darbe 
var” diyenlerin ve tam da Haziran direnişi 
esnasında AKP ile masaya oturup ona can 
simidi olanların partisi kurtuluş yolu olarak 
gösterildi. Sonrasında olanları biliyoruz.

İslamcılık ve MHP artıkları ile dans eden 
sosyal demokrasi ve liberalizm ile dans eden 
Kürt ulusalcılığı arasında sıkışmaya mahkum 
bırakılan insanlarımız Gezi’de hiç de böylesi 
şeyler için sokağa çıkmamışlardı. HDP’cilik 
yaparak sosyalizmin toplumsal bir karakter 
kazanabileceğini bize vaaz edenler böylesi bir 
seçim ile solun temel değerleri olan laiklik ve 
anti-emperyalizmi nereye oturtacaklar? Ger-
çekten bunun yanıtının verilmesi gerekiyor. 
Devrimcilik bu mu?

Seçimlerden istifade ederek, güncel küçük 
hesapları için HDP’cilik yapanları beğenme-
yip güncel küçük hesapları için emekçileri 
CHP’nin peşine takmaya çalışan ve devrimci 
geçinen çevreler bugünleri unutmasınlar. Çar-
şafa rozet takan CHP’ye, mitinglerde Ayetel 
Kürsi okumasına ramak kalan ve NATO’yu 
savunan Muharrem İnce’ye, bilumum faşist 
ve şeriatçı ile işbirliği yapan CHP’ye verdi-
ğiniz desteği biz devrimciler unutmayacağız.

Haziran direnişinde verilen mücadelenin 
24 Haziran korsan seçimlerinde dört bir ta-
rafından çekiştirilmesi, adlı adınca emekçi 
halkımızın özlemlerinin düzen muhalefetine 
yedeklenmesinden başka bir anlam taşıma-
maktadır.

Bundan beş yıl önce ayağa kalkan bir hal-
kın nasıl adım adım sistem içine ve düzene 
eklemlenmeye çalışıldığının kısa hikayesi 
bu. Ve bunda devrimciyim diyenlerinin tuzu 
ve biberinin olması ise ülkemiz tarihinin ta-
lihsizliklerinden birisi olarak görülmeli. Tüm 
bunların hepsi yakında tarih olacak ve emekçi 
halkımız tekrar ayağa daha örgütlü bir şekilde 
kalkacak, göreceksiniz… Devrimcilerin sözü 
budur!

Gezi’yi sandığa tıkamazsınız!

SOL TAVIR

Kamil Tekerek

Hüda-Par seçimlerde 
Erdoğan'ı destekleyecek

AKP ve MHP'nin 
dayatmasıyla alı-
nan korsan seçim 
kararının ardından 

seçimlere girme yeterliliği bu-
lunan partiler listesinde yer 
almayan Hizbullah'ın uzantısı 
Hüda-Par, son dakika hamlesi 
ile seçim pusulasında yer ala-
cak partiler arasına sokuldu. 
Özellikle 90'lı yıllarda Kürt il-
lerinde yaşanan katliam ve faili 
meçhullerde aktif rol üstlenen 
Hizbullah, AKP eliyle müka-
fatlandırıldı.

Seçim ittifak tartışmala-
rına Kürt ittifakını gözeterek 
katılan Hüda-Par, diğer Kürt 
partileri ile birlikte HDP ile it-
tifakı gündemine aldı. Ancak 
HDP'nin “parti tabanı buna ha-
zır değil” açıklamasının ardın-
dan Kürt ittifakı rafa kaldırıldı. 

HDP olmadı AKP ile 
ortaklık

Siyasi yönelimlerden ziyade 
matematiksel hesapların ya-
pıldığı 24 Haziran seçimlerine 

Hüda-Par'da kendi hesabını ya-
parak Diyarbakır ve Batman il-
lerinde bağımsız adaylarla katı-
lacak. Milletvekili seçimlerine 
parti logosu ile katılacak olan 
Hüda-Par, Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde de Recep Tayyip 
Erdoğan'ı destekleyeceğini ilan 
etti. Hatırlanacağı gibi Saadet 
Partisi de önce AKP ile ittifak 
görüşmesi yapmış ancak bura-
dan sonuç alamayınca CHP'nin 
kapısını çalmıştı. CHP ise ka-
pılarını sonuna kadar Saadet 
Partisi'ne açmıştı. 

Cumhur ve Millet İttifakı 
ile siyaseti iki sağ blok tarafın-
dan şekillendiren düzen güçle-
ri ve içinde barındırdığı gerici 
isimlerle seçim yarışına katılan 
HDP'nin olduğu bir tabloya şe-
riat yanlısı Hüda-Par'ın eklen-
mesi 24 Haziran seçimlerinden 
sonra şekillenecek meclisin 
tam boy gerici ve sağcı olaca-
ğını tescillemiştir. Emekçilerin 
seçeneği ise bu seçimlere sığ-
maz.
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24 Haziran seçimlerine yönelik ola-
rak Türkiye Komünist Hareketi (TKH) 
tarafından HAYIR Gazetesi yeniden 
yayınlandı. “Sömürüye, sömürü düze-
nine, emperyalizme, yobazlığa, karan-
lığa, OHAL’e, sol gösterip sağ vuran-
lara, işbirlikçilere, patronlara, düzen 
siyasetine, düzene, korsan seçimlere, 
düzen partilerine, umut tacirlerine” 
HAYIR kapağı ile çıkan TKH seçim 
bildirgesi, Çare Sosyalizm sloganıyla 
ülkenin dört bir yanında dağıtılıyor.

 
Düzene hayır

Bu düzen sömürü düzenidir. Bu 
düzen patronların düzenidir. Bu dü-
zen emperyalizme bağımlı kapitalist 
bir düzendir. Bu düzen yobazlık üreti-
yor. Baskı, hukuksuzluk, eşitsizlik ve 
adaletsizlik düzenin karakteridir. Bu 
düzen emeğe, laikliğe, cumhuriyete 

düşmandır.
Bu düzeni değiştirmeden kurtu-

luş yok. Bugün bizlerden bu düzenin 
devam etmesi için oy istiyorlar. AKP 
eliyle kurulan gerici, işbirlikçi ve sö-
mürü düzenine alışın diyorlar.  Düze-
ne onay verme, bu düzene mahkum 
olmadığını bil!

 
Bu düzen dikiş tutmaz!

Ekonomik kriz kapıda. Yoksulluk, 
işsizlik, gelir eşitsizliği had safhada. 
Hukuksuzluk ve adaletsizlik artık ola-
ğan. Yobazlık çocuklarımıza, kadın-
larımıza musallat oluyor, yaşamımıza 
müdahale ediyor. NATO üsleri ülke-
mizde duruyor. ABD ve İsrail’in çı-
karları için Ortadoğu’da savaşın içine 
girdik. Emperyalist tekeller ülkemizi 
soyuyor.

Sorunların kaynağı belli: Emperya-

lizme bağlı gerici sömürü düzeni! Dü-
zen değişmeden kurtuluş yok. Seçim-
lerle düzenin değişeceğine inanma, 
örgütlen!

 
Umut tacirlerine karnımız 
tok!

Bugün kimse sermayeden, emper-
yalizmden, yobazlıktan bahsetmiyor. 
Herkes uyumdan bahsediyor. Başkan 
adayları birbirini ziyaret ediyor. Her-
kes herkesle ittifak halinde. Toplumsal 
uyumdan, huzurdan ve istikrardan dem 
vuruyorlar. “Batı” ile ilişkileri düzelte-
ceğiz diyorlar. Düzenin bütün aktörleri 
ister iktidar ister muhalefet olsun bu-
gün sömürü düzeniyle, emperyalizmle 
ve yobazlıkla barışmamızı istiyorlar.

AKP düzenin devamından, muha-
lefet onarılmasından yana. Liberali, 

gericisi, faşisti, düzen solcusu kol kola. 
İlke, program, ideoloji hak getire. Hep-
si aynı. NATO’ya, AB’ye, patronlara ve 
gericilere hayır demeyenlerden bir şey 
bekleme. Yalanlara inanma, vaatlere 
kanma, düzen partilerine güvenme!

 
Geleceğimiz sandığa  
sığmaz!

Bu düzen değişmelidir. Bu düzen 
değişmeden memleketin kurtuluşu 
mümkün değil. Birbirinin kopyası dü-
zen aktörleriyle ülkenin kurtuluşunu 
beklemek hayal. Kaç seçim gördük. 
Büyük umutlarla oyumuzu istediler. 
24 Haziran seçimleri sağın sağla seçi-
minden başka bir şey değil. Emekçiler, 
kadınlar, gençler yaşamın her alanında 
örgütlenmezse böyle gelmiş böyle gi-
der.

Bilin ki ülkemizin kurtuluşu seçim 
sandığına sığmaz. Böyle gelmiş, böyle 
gitmez diyorsanız, düzene karşı ör-
gütlen, sosyalist saflara güç ver!

TKH’den Hayır bildirgesi

Haziran Direnişi 5 yaşında!
2013 yılında milyonlarca insanın so-

kağa çıktığı büyük bir halk direnişi ülke 
tarihimizin önemli dönüm noktasıydı. 
AKP’nin karşı-devrimci dönüşümüne 
büyük bir tepkiydi. AKP, 2002 yılında 
bir proje olarak iktidar olmuştu. Emper-
yalizmin, ılımlı İslamcılık ile Ortado-
ğu’yu yeniden şekillendirme projesiydi 
bu. Bunun ilk ayağı ülkemizde AKP ik-
tidarı ile yaşamaya geçirilmeye çalışıldı. 
Gericilik, emek düşmanlığı ve sermaye 
ile işbirlikçilik. Asker vesayetine ve sta-
tükoya karşı “değişim” olarak sunuldu. 
Gericilerin, Cumhuriyet düşmanları-
nın, Cemaat’in ve liberallerin ittifakıyla 
AKP’nin önü bizzat emperyalizm tara-
fından açıldı.

Gezi Direnişi ya da Haziran Direnişi, 
işte bu sürece, bu gericileşme ve Cum-
huriyet’i yıkıp yeni bir sermaye rejimine 
dönüşüme tepkiydi. Bu anlamıyla Hazi-
ran Direnişi’nin genlerinde AKP karşıt-
lığı ve AKP’nin laikliği ve Cumhuriyet’e 
saldırması, onu yıkması bulunuyordu. 
Haziran Direnişi, gericiliğe karşı en ge-
nel anlamıyla Cumhuriyetçilerin ayağa 
kalkmasıydı.

Haziran Direnişi’nin bu gerçeği gö-
rülmeden bugün herkesin Gezici kesildi-
ği bir tabloyla karşı karşıyayız. Daha o 
gün HDP Genel Başkanı Selahattin De-
mirtaş Gezi’ye “darbe” demişti ve AKP 
ile Kürt sorunun masada olduğu çözüm 
süreciyle ortaklığın bitmesini istemiyor-
du. Bugün Haziran Direnişi söz konusu 
olduğunda herkesin kendine pay biçmesi 
gerçekten manidar sayılmalı.

 
Haziran Direnişi ve sonrası

2013 yılında gerçekleşen halk hare-
keti, AKP’ye büyük bir darbe vurmuş 
ancak devirememişti. Sonrasında ise 
başta CHP olmak üzere, HDP başka bir 

taraftan bu direnişi, düzene bağlama rol-
lerini çok iyi oynadılar. Mansur Yavaş 
gibi bir MHP’linin Ankara belediye baş-
kanlığı adaylığı olsun, Cumhurbaşkan-
lığı seçimlerinde yine MHP ile birlikte 
gerici Ekmeleddin vakası olsun bütün 
bu süreçlerde “tatava yapma bas geç” 
diyerek Haziran Direnişi’nde sokaklara 
çıkan milyonlarca insana sahte umut ya-
ratarak düzene bağlama girişimiyle kar-
şı karşıya kaldık.

Bu olgu 7 Haziran seçimlerinde HDP 
ile ve Adalet Mitingi sonrasında bugün 
Millet İttifakı ile birlikte bugün bir kez 
daha sermaye düzenine bağlanmak is-
teniyor. AKP’nin 16 yıllık iktidarının 
yaratmış olduğu tahribatı düzeltmek 
ve özellikle emperyalizm ile ilişkileri 

tamir etmek üzerine bir muhalefet var 
karşımızda. Toplumdaki AKP karşıtlı-
ğını, düzenin yeniden yapılanması ve 
AKP iktidarının karşı-devrimci süreci-
nin yerleşmesi adına bir senaryo emekçi 
halkımızın karşısına konmuş durumda.

 
Haziran Direnişi sandığa sı-
ğar mı?

Bugün ülkemizin laik, cumhuri-
yetçi, yurtsever kimliklerle ifade edi-
lebilecek büyük bir toplumsal birikim 
olduğu unutulmamalı. Bu birikim bun-
dan 5 yıl önce sokağa çıkmıştı, bugün 
bu birikimin buharlaşıp yok olduğunu 
söylemek abesle iştigal. Bu birikimin 
düzen karşıtı bir siyasal mücadele kul-
varına akıtılması en önemli mesele.

24 Haziran seçimleriyle gerek CHP 
gerekse HDP ile bu birikim bir kez 
daha AKP eliyle kurulan bu rejime 
entegre edilmeye çalışılacak. Her iki 
muhalefetin laiklik meselesine, mil-
letvekili aday listelerine baktığımız-
da bakışı içler acısı. Ancak biliyoruz 
ki burjuva düzende istikrar mümkün 
olmayacak ve 24 Haziran seçimleri 
de bu anlamıyla bu toplumsal tepkiyi 
sandığa sığdıramayacak. Asıl bakıl-
ması gereken yer burasıdır ve buradan 
devrimci bir siyasal hattın, gericilik, 
sermaye ve emperyalizme karşı bir 
mücadele hattının örülmesi için kollar 
sıvanmalıdır.
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İslamcı Karamollaoğlu’ndan Madımak ile ilgili kan donduran sözler: Katliam değildir
İslamcı kimliğine karşın son za-

manlarda demokrat pozları veren, hatta 
24 Haziran’da gerçekleşecek olan se-
çimler için kimi zaman sol siyasete ait 
olan değer ve sloganlar üzerinden dahi 
propaganda yapan Saadet Partisi Genel 
Başkanı Temel Karamollaoğlu, nihayet 
içindeki İslamcı kimliğini kustu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel 
Karamollaoğlu, 1993 yılında Sivas’ın 
Madımak ilçesinde İslamcılar tarafın-
dan çok sayıda solcu ve aydın yurttaş-
ların yakılarak öldürülmesine ilişkin 
skandal açıklamalarda bulundu. 33 ca-
nın katledildiği olaylara ilişkin “katli-
am değildir” değerlendirmesini yapan 
Temel Karamollaoğlu, ölümlerin yaşan-
masının sorumlusunu da, dışarıda ken-
dinden geçen İslamcı güruhu değil, içe-
rideki hayatını kaybeden insanlara kesti. 
Madımak Oteli’nin içindeki insanların 
“pencereleri açmadıklarından dolayı” 
öldüğünü iddia eden İslamcı Karamolla-
oğlu, Belediye Başkanı olduğu dönemde 
gerçekleşen bu acı olayın aynı zamanda 
bir katliam olmadığını iddia etti. Kara-

mollaoğlu, “Katliam demek, kasıtlı, ben 
bu insanları öldürmek için şunu yaptım 
denirse olur” diye konuştu.

Karamollaoğlu’nun ifadeleri şu şe-
kilde:

“Katliam olarak vasıflandırmadım. 
Bu üzgün bir hadisedir, bu hakikaten çok 

acı olarak tarif edilir. Ancak katliam de-
mek, kasıtlı, ben bu insanları öldürmek 
için şunu yaptım denirse olur. Onun adı 
katliam olur. Ama orada bir hadise mey-
dana gelmiş, o hadise neticesinde otelde 
perdeler yakılmış, arabalar ters çevril-
miş, yakılmış. Arkasından da ateş bacayı 

sarmış. İçerdeki insanlar da benim hala 
anlayamadığım pencereleri açmadıkla-
rından dolayı insanlar ölmüştür”

Temel Karamollaoğlu’nun daha ön-
ceden Madımak Katliamı’na ilişkin so-
rulara ise şu yorumlarda bulunmuştu:

“Sivas hadiseleri” diyorsu-
nuz. Sivas katliamı demekten 
imtina mı ediyorsunuz?

Sivas Katliamı demekten imtina edi-
yorum, çünkü hakikaten katliam başka 
bir şey. Evet, 33 kişi can verdi, bunu 
kabul ediyorum. Birisi gidip doğrudan 
insanları katlettiği zaman katliam olur. 
Orada bir kişinin gidip birisini doğrudan 
doğruya katlettiği vaki değil.

Peki, Madımak Oteli’nin mü-
zeye dönüştürülmesine neden 
karşısınız?”

Sivas’ta Sivaslıları sürekli üzecek bir 
hadiseyi gündemde tutacak bir anıt yap-
mak oradaki insanları yaralar.”

HDP'nin İzmir milletvekili adayı: 

Bu mücadele İslam'a, Kur'an'a 
eşit düştüğü için buradayım!

HDP'nin İzmir'den milletvekili ada-
yı gösterdiği ilahiyatçı Nurettin Turgay, 
"İslam aleminin can simidi farklılıkların 
bir arada yaşama modelidir. Bu mücade-
le İslam'a Kur'an'a eşit düştüğü için bura-
dayım" dedi. 

24 Haziran korsan seçimlerine gider-
ken meclise taşınmak istenen sağcı mil-
letvekilleri adaylarına bir yenisi daha 
eklendi. HDP'nin İzmir milletvekili ada-
yı Turgay katıldığı bir etkinlikte "İslam'a 
göre hareket edenler barışa kavuşur ama 
İslam alemine bakınca durum böyle de-
ğildir. Onlar kan üzerine seccadeyi sere-
rek namaza duruyorlar. Oysa İslam ale-
minin can simidi farklılıkların bir arada 
yaşama modelidir. Bu mücadele İslam'a 
Kur'an'a eşit düştüğü için buradayım" 
ifadelerini kullandı.

Nurettin Turgay'ın, 2013 yılında bir 
televizyon programında "Evlat edinmek 

haram, günah ve yasaktır." açıklaması 
büyük tepki çekmişti.

Turgay programda; "Müslümanlar 
evlat edinme olayından şiddetle uzak 
durdular. Evlat edinmek, İslâm dinine 
göre haram, günah ve yasaktır. Şu anda 
evlatlık alan ailelere tavsiyem şudur: 
Miras konusuna sebep olacak evlatlık 
işlemini iptal etsinler. Evlatlık olarak al-
dıkları çocuğun, bir başkasının çocuğu 
olduğunu unutmasınlar. O çocuğu besle-
mek, büyütmek, okutmak, iş güç sahibi 
etmek ve evlendirmek, büyük bir sevap-
tır. Bu gibi konularda dini açıdan bir sa-
kınca yoktur. Ancak evlat edinmesinler. 
Çünkü evlatlık olayı, mirasta haksızlığa 
sebep olmakta, aile içerisinde İslâm ah-
lakına uygun düşmeyen yakınlıkların 
meydana gelmesine sebep olmaktadır" 
demişti.

Gericilikte çağ atladılar;  

24 Haziran seçimleri öncesi AKP 
cenahından yine bilindik suçlamalar 
ve manipülatif hamleler geliyor. 16 
Nisan referandumunda “Hayır” oyu 
kullananları terörist şeklinde lanse 
eden Erdoğan, bugünlerde de 
ekonomide ki kötü gidi-
şatın Türkiye'ye kurul-
muş olan bir komplo 
olduğu propaganda-
sına başladı. Seçim-
lerden yeterli oyu 
alabilmek için her 
yolu mübah sayan 
AKP'li vekiller de 
verdikleri demeçler-
le çıtayı daha da yu-
karılara taşıyabilecek-
lerini ispatlama yarışına 
giriyorlar.

AKP Genel Başkan Yardım-
cısı Mustafa Ataş, gericilik yarışında 
birinci sıraya yerleşmiş görünüyor. 
Mustafa Ataş partisinin Bolu başkan-
lığı tarafından düzenlenen iftar ve 
milletvekili aday tanıtımında yaptığı 
konuşmada 24 Haziran’da yapılacak 
olan seçimlerin Türkiye’nin gelecek 
yüz yılını şekillendireceği görüşünü 
dile getirerek, “Şu son dönemde bü-
yüme oranı ile dünya şampiyonu olan 
ülkemizi hazmedemeyen çevreler, 
şimdi 24 Haziran seçimleri sonrasın-
da yeni yönetim sistemi ile nasıl bir 
Türkiye’yi inşa edeceğimizi dışımız-
daki Türkiye düşmanları bizden çok 

daha iyi biliyorlar” diye konuştu. 
Hızını alamayan Ataş sözlerine 

şöyle devam etti; “Ekonomik olarak 
kendilerine diz çöken bir Türkiye 

olsun istiyorlar. Recep 
Tayyip Erdoğan’ı 

devirmek isti-
yorlar. Türki-

ye’nin önü-
nü kesmek 
istiyorlar. 
Bölgesin-
de söz sa-
hibi olan 
T ü r k i -
ye’yi arzu 

etmiyorlar. 
Ya p ı l m a k 

istenen budur. 
Onlara verile-

cek en güzel cevap 
27 günlük seçim süreci bo-

yunca bize uyumak haramdır. Recep 
Tayyip Erdoğan’ı bu ülkede başkan 
yapmadan bize uyku haramdır. Bize 
çoluk çocuğumuz ailemiz haramdır. 
Eşimiz dostumuz haramdır. Bu seçim 
farklı bir seçimdir. Bu seçim ülkemi-
zin gelecek 100 yılını şekillendirecek 
en önemli dönüm noktalarından bir 
tanesidir. Onun için işimizi sağlam 
tutmamız lazım.” 

Ataş'ın açıklamalarından sonra 
diğer AKP'lilerin kendi tabanlarını 
konsolide etmek için atacakları adım-
lar merak konusu oldu. 

“Erdoğan'ı başkan yapmadan  
eşimiz bize haram!”
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Bu düzenle “dertleşmeyeceğiz”, barışmayacağız!

Haziran sandığa sığmaz!
Haziran Direnişi’nin üzerinden 5 yıl geçti. AKP gericiliğine karşı ayağa kalkan milyonlar buharlaşma-
dı. Laiklik ve Cumhuriyet değerleri için ayağa kalan halkımızın bu büyük direnişi bugün bir kez daha 
sandığa sığdırılmak isteniyor. Sandıkla AKP düzeninin değiştirileceğini vaaz edenler, aslında AKP 
eliyle kurulan bu rejimle barışmayı vaad ediyorlar. Ülkemizin kurtuluşu ve halkımızın geleceği sandı-
ğa sığmaz. 24 Haziran seçimleri değil ancak örgütlü halkın direnişi bu tabloyu değiştirebilir

24 Haziran seçimlerine az 
bir süre kaldı. Saflar 
netleşti. Bir yanda AKP-
MHP-BBP ortaklığı 

Cumhur İttifakı bulunuyor. Bu ittifakı 
şeriatçı Hüda-Par destekliyor. Diğer yan-
da ise CHP-İyi Parti-SP-DP ortaklığı ile 
kurulan Millet İttifakı. Bu iki ittifakın 
dışında ise HDP bulunuyor.

Ancak bütün bu seçim tablosuna 
baktığımızda ortada düzen karşıtı bir 
tablo bulunmuyor. Genel olarak bütün 
özneler “toplumsal uyum, huzur, istik-
rar” vaad ediyor. AKP de bunu söylüyor, 
CHP de. Ama bütün bunlardan öte bu-
gün laiklik asla gündeme bile gelmiyor. 
Kimse laiklik sorununu ve talebini gün-
deme getirmiyor.

Yine aynı şekilde bütün partilerin 
seçim beyannamelerine bakıldığında 
ABD, AB, NATO ile ilişkileri geliştir-
me ve düzeltme talebi var. Emperya-
lizmle bozulan ilişkileri düzelteceğiz 
diyen AKP ile emperyalizmle ilişkileri 
rayına oturtacağız diyen bir muhalefet 
bulunuyor. HDP de Cumhur ya da Mil-
let İttifakından bu başlıkta farklı bir şey 
söylemiyor.

 
24 Haziran seçimleri ve dü-
zen siyaseti

Seçime katılan bütün aktörlerin sun-
duğu milletvekili adaylarına bakıldı-
ğında gericilik yarışı karşımıza çıkıyor. 
Saadet Partili isimler CHP listelerinden 
gösterildiği gibi HDP listelerinden de 
Şeyh Sait’in torunu ya da evlat edinmek 
haramdır diyen gericiler çıkıyor. AKP 
listelerini saymaya bile gerek yok.

24 Haziran seçimlerinde Meclis’in 
önemi azalacak. Ancak bugün seçimler-
de Meclis ile başkanlık arasında büyük 
bir kriz yaşanacak tespiti yapılıyor. Hal-
buki daha büyük bir pencereden bakıl-
dığında bu seçimde bütün sağ partiler 
Meclise taşınmış olacak. BBP ve Saadet 
Partisi ile Demokrat Parti yıllar sonra 
bir kez daha Meclise girecekken, Hü-
da-Par’ın bağımsız adayı da Meclis’te 
yer bulacak. Buradan bakıldığında sağın 
Meclis’e taşınacağı bir fotoğraf karşımı-
za çıkacak.
 
Haziran Direnişi ve 24 Hazi-
ran seçimleri

Bugün bir kez daha 2013 Haziran 

ayında sokağa çıkan milyonlar, sandığa 
çağrılıyor. AKP diktasından kurtulmak 
için sandık kurtuluş umudu olarak gös-
teriliyor. Daha önce “tatava yapma bas 
geç” diyenler şimdi de İnce ve HDP di-
yorlar. Meclis’te HDP, cumhurbaşkanlı-
ğında İnce şeklinde bir hesapla AKP’nin 
oyunun bozulacağı söyleniyor.

Aynı senaryo 7 Haziran seçimlerin-
den sonra da karşımıza çıkmıştı. Ancak 
bir kez daha burjuva aktörler içinde hâlâ 
önemli bir gücü temsil eden AKP, bu 
tabloyu tanımamış ve yeni bir seçimler 
iktidara daha güçlü gelmişti.

Daha önce “bin umut adayları” adıy-
la bir kampanya 2007 yılında karşımıza 
çıkmıştı. Meclise ufuk gerek diyerek 
halkın umudunu sandığa gömdüler. Fa-
kat bu süreçten de AKP’nin gerilemesi 
değil tersine AKP’ye destek olan bir li-
beralizm çıktı. Bin Umut kampanyası 
daha sonra Yetmez Ama Evet’çilik ola-
rak büyük bir ihanete imza attı.

Haziran Direnişi’nde sokağa çıkan 
milyonların büyük direnişi ne yazık ki 
her seferinde sandık siyasetiyle başarı-
sızlığa uğruyor. Bu tablo, düzen karşıtı 
toplumsal güçleri ve direnişleri düzene 
bağlama girişimi olarak değerlendiril-
melidir.

 
Haziran Direnişi’ne darbe 
diyenler

Haziran Direnişi büyük bir halk dire-
nişiydi. Bu direnişi karşısına alan AKP, 
kendisine darbe yapıldığını iddia etmiş, 
gerçek darbe girişimi ise ortağı FE-
TÖ’den gelmişti. Sonrasında kendi dar-
besini yapan AKP, Haziran Direnişi’nin 
meşruiyetini sarsmak için sürekli yalan 
söylemektedir.

Haziran Direnişi’ne darbe diyen bir 
başka isim de HDP Genel Başkanı De-
mirtaş idi. Bugün Haziran Direnişi’nde 
sokağa çıkan insanlar, AKP’nin gerile-
mesi için HDP desteklenmeli denilerek 
bir kez daha sandığa çağrılarak, laiklik 
ve emperyalizm konularında liberal tez-
lere sahip HDP’nin arkasına geçmeleri 
isteniyor.

 
Ülkemizin kurtuluşu halkın 
örgütlü direnişi ile mümkün-
dür

Bugün AKP eliyle kurulan bu rejim-
de uyum aranıyor. AKP, 16 yıllık ikti-

darının tahribatını ortadan kaldırmak 
derdinde. Muhalefette, bu tahribatı biz 
düzelteceğiz diye meydanlarda. Kimse 
emperyalizmi, sömürü düzenini ve ge-
riciliği dert etmiyor. Artık bunlar geri-
de kalmış gibi. Bu anlamıyla bugün 24 
Haziran seçimleri, Haziran’da sokağa 
çıkan halkın taleplerini karşılamaktan 
çok uzak.

Ülkemizin kurtuluşu ve halkımızın 
geleceğinin yolu bağımsızlıktan geçer. 
NATO’ya, ABD’ye ve AB’ye hayır de-
meden bağımsızlık mümkün değil.

İnsanlarımızın yaşam alanlarına 
müdahalenin kaynağında gericilik ve 
laikliğin bitirilmesi var. Bugün laiklik 
gündeme getirilmeden AKP eliyle kuru-
lan bu düzenin değişmeyeceği bilinmeli. 
Bu yüzden gericilerle laiklik mücadelesi 

verilmeyeceği de.
Bugün eşitsizliklerin ortadan kalk-

ması ve insanca bir yaşam için sömürü 
düzeninin bertaraf edilmesi gerekiyor. 
Sermaye sınıfına karşı çıkmadan bu sağ-
lanamaz.

16 yıllık AKP’nin karşı-devrim-
ci dönüşümüne maruz kalan ülkemiz 
Cumhuriyet’in değerlerini ayaklar altına 
aldı. Bu düzenle uyum arayışı Cumhuri-
yet değerlerini yeniden kazanmak değil, 
tersine kaybedilmesini kabullenmek an-
lamına gelmektedir.

Bu anlamıyla bundan 5 yıl önce soka-
ğa çıkan halkımızın haklı talepleri orta 
yerde duruyor. 24 Haziran seçimleri, bu 
taleplerin savunulduğu değil, tersine dü-
zene bağlanmak istendiği seçimlerdir.
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Hem ziyaret hem ticaret
Geçtiğimiz hafta Devlet 

Bahçeli, cezaevinde tutuk-
lu bulunan ve hastanede 
tedavi gören Alaattin Ça-

kıcı’yı ziyaret etti.
Bahçeli geçen hafta bir açıklama 

yaparak Çakıcı ve Kürşat Yılmaz gibi 
faşistlerin de içinde olduğu bazı mah-
kumlar için af çıkarılmasını önermişti.

Bu önerinin ardından gelen ziya-
ret sonrasında Alaattin Çakıcı basın 
danışmanı aracılığı ile bir açıklamada 
bulundu.

Açıklamada, seçimlere değinen fa-
şist Alaattin Çakıcı, AKP’li cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hita-
ben “Rabbim yar ve yardımcınız olsun. 
Şu rahmet ayında anaların, babaların, 
çocukların ve annelerinin kapalı du-
varlar arkasında aileleri için hasret 
ateşiyle yanıp kül olan bu insanları 
sevindirirsiniz, neden İlk turda seçimi 
kazanamayasınız. Rabbim İyi düşünüp 
kendine teslimiyet duygularıyla bağlı 

olanları yarı yolda bırakmaz. Eğer tes-
limiyetini Yüce Rabbime ise sizin kim-
seye ihtiyacınız yok.Sahibi Allah ola-
nın bir dünya karşısında da olsa hangi 
tür size tuzak kursalar bile Allah ken-
disine şükran ve iman duygusuyla bağlı 
olan kulunu yarı yolda bırakmaz.” dedi.

Ülkücülerle birlikte kurduğu, 
çek-senet mafyası, onlarca yaralama ve 
öldürme emrini vermesi ile yargılanan 
ve halen tutuklu bulunan Alaattin Ça-
kıcı’nın geçtiğimiz yıllarda cezaevinde 
özel ve rahat koşullarda kaldığı, dışarı-
dan yiyecek dahi ısmarlayabildiği gö-
rüntüleri ortaya çıkmıştı.

Bahçeli’nin ziyaretinin arkasında 
yatan bir neden de halen çete düzenin-
de bir ağırlığı bulunan Çakıcı’dan açık 
destek almak ve AKP ve MHP oylarını 
yükseltmek olduğu biliniyor.

Bu ziyaretin sonucunda Çakıcı des-
teğini ilan ederek, çetecilerin Cumhur 
İttifakı’na desteğinin tam olduğu bir 
kez daha tescillenmiş oldu.

3. Havalimanı'nda ilk soygun: 

Yurtdışına çıkış bedeli 20 Euro olacak
Açılışı 29 Ekim’de planlanan İstan-
bul Yeni Havalimanı’nın işletmesini 
alan İGA şirketi, havayolu şirketlerine 
terminal ve yolcu hizmetlerini kapsayan 
vergi için yazı göndermeye başladı.
Kokpit.aero’nun haberine göre, normal-
de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 15 
dolar olan verginin Euro’ya çevrildiği 
ve 20 Euro olarak belirlendiği dikkat 
çekti. Bu rakamla birlikte yolcu hizmet 
bedelindeki artış yüzde 60 olacak. 
Geçtiğimiz günlerde THY Genel Müdü-
rü Bilal Ekşi, 3. Havalimanı’nda bilet 
fiyatlarının düşeceğini söylemişti.

Yazıda, “29.10.2018 tarihinde açılacak 
olan İstanbul Yeni Havalimanı’mızda 
yurt dışına gidecek yolculardan 
İstanbul Yeni Havalimanı İhale 
Şartnamesi gereği beher yolcu 
başına 20.00 Euro yolcu hiz-
met ücreti alınacaktır. Diğer 
(iç hat, dış-iç, transit-trans-
fer) yolcu hizmet ücretleri 
halen Atatürk Havalimanı’n-
da uygulanan ücretlerle aynı 
olacaktır” denildi.

Hangi havalimanında ne kadar

Halen dış hatlar için yolcu hizmet bede-
li, İstanbul Atatürk Havalima-

nı’nda 15 dolar, Antalya, 
Ankara Esenboğa, İz-

mir Adnan Mende-
res, Milas Bodrum 
ve Muğla Dala-
man’da 15 Euro 
olarak uygulanı-
yor. Rakamlar Za-

fer Havalimanı’nda 
10, Gazipaşa’da 12, 

Zonguldak Çaycuma’da 
ise 5 Euro.

Havayolu şirketleri ise bu duruma itiraz 
etti. Uzmanlar, “3. Havalimanı şart-
namesinde devletin belirlediği yolcu 
garantisinde eğer verilen rakama ulaşıl-
madıysa ödenecek rakam yolcu başına 
20 Euro. Yüzde 60 artış, tüm havayol-
larının maliyetlerini yükseltecek ve 
İstanbul’un cazibesine önemli bir darbe 
vuracaktır” dedi.
İGA yetkilileri ise ihale öncesinde 20 
Euro’nun Devlet Hava Meydanları İşlet-
mesi (DHMİ) tarafından belirlendiğine 
dikkat çekti. 2013’te alınan 20 Euro 
kararı ile ihaleye çıkıldığı belirtildi.

TKH 3 ilde parti bürosu açıyor…
Türkiye Komünist Hareketi, 3 Haziran 2018 tarihinde İzmir İl Bürosu’nu, Konya İl Bürosu’nu ve İstanbul’ da Bakırköy İlçe Bürosu’nu açılışı gerçekleştirecek
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DOSYA: Solun Makus talihi: Düzen solunun kuyrukçuluğu

Iyi okumalar

Türkiye’de sosyalist mücadele tarihinin önündeki en büyük sorunlardan biri, artık bir hastalık halini alan tarihsel 
deneyimleri içeriğinden ve dönemin koşullarından bağımsız olarak her duruma uygulanması gereken bir şab-
lon haline getirmektir. Buradan hareketle sol hareketlerin düzen soluna eklemlenmesi ise yeni bir durum değil. 
Bu haftaki PUSULA’mızı bu konuya ayırdık. Burjuvaziden demokrasi beklentisini tarihsel olarak ele aldığımız ilk 
yazımız Zafer Aksel Çekiç imzasıyla “Dimitrov’dan bugüne: Faşizm ezberine karşı” başlığını taşıyor. İkinci yazı-
mız ise ismi dağa taşa yazılan “Karaoğlan”ın komünizme karşı mücadelesini, bunu yaparken solu yanına alma-
sını konu edinen “Bir zamanlar “umudumuz Karaoğlan”dı” yazısı Derin Demir tarafından kaleme alındı. Üçüncü 
yazımız ise, 12 Eylül sonrası faşizme karşı Özal’a beslenen umudu “12 Eylül’den çıkışı Özal’dan beklemek” başlığı 
ile Umut Kuruç kaleme aldı. Dördüncü yazımız, iktidara geldiğinde Türkiye’de bir takım solcuları heyecanlandı-
ran SYRIZA üzerinden Türkiye’ye bakıyoruz. “Solun proje siyasetiyle imtihanı: SYRIZA ve ötesi” başlığını taşıyan 
yazıyı İlker Demirer kaleme aldı. Son yazımız ise önümüzdeki seçimde sürecinde yine ortalığa çıkan umut ta-
cirlerini konu ediniyor. Neşe Deniz Babacan tarafından kaleme alınan yazının başlığı “AKP’nin solundan düzen 
soluna umut tacirliği, “Bin umut” diyerek halkı kandırmışlardı” başlığını taşıyor.

Zafer Aksel Çekiç

Dimitrov’dan bugüne: Faşizm ezberine karşı
Biraz zihnimizi yoklasak Türkiye’de 

“sol” olarak tanımlanan hemen her si-
yasi hareketin Türkiye’nin içinden geç-
tiği her 5-10 yıllık politik dönemlerde 
en az bir kere faşizme karşı birleşik bir 
cephe veya Komintern “çağrışımı” ol-
masın diye ortak mücadele çağrısında 
bulunduğunu görebiliriz. Öyle ki, basit 
bir araştırma ile Halkların Demokratik 
Partisi’nin önde gelen isimlerinden Ah-
met Türk’ten Cumhuriyet Halk Parti-
si’nin bir il başkanı adayına, Devrimci 
Sosyalist İşçi Partisi’nden Emek Parti-
si’ne, Halkevleri’nden Özgürlük ve Da-
yanışma Partisi’ne kadar pek çok siyasi 
yapının bu yöndeki çağrılarına erişmek 
mümkün.

Özellikle Haziran Direnişi’nin san-
dıkta boğulduğu 2014-2015 yıllarından 
sonra ve özellikle de Kürt siyasi hare-
ketinin AKP ve devletle karşı karşıya 
gelmesiyle söylemlerini değiştirmesinin 
ardından herkesin faşizm “tespitleri” ile 
açıklamalar geliştirdiği Türkiye’de teş-
his ve öngörüler hatalı olunca çözüm ve 
sonuçlar da ilerletici olmuyor. Bugün, 
sürekli olarak bahsedilen bu faşizm tah-
lilinin de bunun üzerine “birleşik cephe” 
veya “ortak mücadele” adlarıyla inşa 
edilen siyasi hatların da yanlışlıklarının 
ortaya konulması gerekiyor.

Faşizm yanılgısı: Burjuvazi-
den demokrasi beklentisi

Her şeyden önce faşizmin basitçe 
egemen sınıf ve onun zor aygıtının iş-
leyişiyle ilişkisi sağlıklı olarak tarif 
edilmeli. Günümüzde tüm dünyada ve 
ülkemizde egemen üretim biçiminin 
kapitalizm ve egemen sınıfın burjuvazi 
olduğunda tartışılacak bir yan kalma-

dığı açık olmalı. Devletin ise liberaliz-
min çokça gözden kaçırmaya çalışsa da 
egemen sınıfın yönetim aygıtı olduğu da 
vurgulanmalı. Kuşkusuz zor kullanma 
tekeli devlete bırakılsa bile bunun esa-
sında sermaye sınıfının zor kullanma 
tekeli olduğunu da akıldan çıkarmamak 
gerekiyor.

Bu çerçevede bakıldığında sermaye 
düzeninin zaman zaman devletin zor 
kullanma rolünü öne çıkarmasının bir 
faşizm tahlili için yeterli olamayacağı 
sonucunu da görmek gerekiyor. Günü-
müzde sermaye düzeninin tüm dünyada 
sağa kaydığını, yeni zenginlikler yarat-
makta giderek daha fazla zorlanırken 
sermaye ve zenginliğin az sayıda elde 
giderek artan şekilde biriktiğini biliyo-
ruz. Bu tablonun burjuva sınıfının sö-
mürmeye devam etmek için biraz daha 
fazla pay verip rıza üretmek yerine daha 
“sert” yöntemlere ihtiyaç duyduğu bir 
tablo olduğu söylenebilir. Zaten esas ola-
rak sağa kayış da bu nedenle oluyor.

Bu çerçeveden bakıldığından liberal 
demokrasi masallarının yutturulama-
masının onu aklayacak bir noktaya var-
dırılmasına da neden olan bu faşizm tah-
lillerine şüpheyle yaklaşmak gerekiyor. 
Zira, bugün yaşadığımız süreç özünde 
kapitalizmin ve onun en son aşama-
sı olarak emperyalizmin ihtiyaçlarıyla 
doğrudan bağlantılı.

Yine baktığımızda faşizm tarihte or-
taya çıktığı ülkelerdeki haliyle bugünü 
kıyasladığımızda da nitelik farklarını 
görüyoruz. Emperyalist ülkelerin pay-
laşım kavgasında öne çıkma enerjisini 
biriktiren Almanya’nın dünyanın yeni-
den paylaşılması talebinin altında Al-
man sermayesinin yayılma ihtiyaçları 
yatıyordu. Bunun için bir savaş aygıtı 
yaratılırken bunun ideolojisi de Nazizm/

faşizm oluyordu.Bugün Türkiye’de böl-
gedeki Kürt sorunu bağlamındaki dış 
politik gelişmeler üzerine yükselen poli-
tikaların faşizm diye tahlil edilmesi esas 
olarak bir kolaycılık sayılmalı.

Faşizme karşı mücadelenin 
tarihi

Peki faşizme karşı birleşik cephe pra-
tiğinin ortaya çıktığı 2. Dünya Savaşı 
öncesiyle bugünün koşulları aynı mı? Bu 
soruya tarih dışı bir cevap vermeyecek-
sek savaşagiden koşulları değerlendir-
memiz gerekiyor.

Alman sermaye sınıfının yayılma 
ihtiyaçları Nazi Partisi’nin ideolojisiyle 
birleşirken temel hedef sosyalist Sov-
yetler Birliği idi. Hitler’in “yaşam alanı” 
diye tarif edip hak iddia ettiği topraklar 
Sovyetler Birliği’nindi. Esasında Al-
manya’daki sınıf mücadelesine bir cevap 
olarak işe başlayan Nazilerin hedefinde 
öncelikle komünistlerin olması da bu 
açıdan kendini kanıtlama ve burjuva-
zinin siyasi programını kabul ettirme 
dönemi sayılmalıdır. Bunun diğer ülke-
lerin sermaye sınıflarını da etkilediğini 
biliyoruz.

Dolayısıyla, en temelde birleşik cep-
he pratiğinin kaçınılmaz olduğu bilinen 
Alman saldırganlığına karşı insanlığın 
en büyük kazanımı Sovyetler Birliği’nin 
korunması siyasetinin bir uzantısı oldu-
ğu hep akılda tutulmalı.

Bir başka açıdan, anılan dönemde 
birleşik cephelerin temel özelliği ko-
münist partilerin öncü rolünün belirgin 
olmasıdır. Faşizm, finans-kapitalin en 
gerici, en şoven ve en emperyalist unsur-
larının açık terörcü diktatörlüğü olarak 
tanımlanırken komünistler tüm Avru-
pa’yı tehdit eden Alman işgaline karşı 
ulusal direnci örgütlüyordu. Bu çerçeve-

de burjuvazi içerisinden kimi unsurlar-
la kurulan ittifakların işgal tehdidi gibi 
özgün bir durumun sonucu olduğu da 
görülmeli.

Son olarak, birleşik cephe pratikleri-
nin Batı Avrupa’da düzene eklemlenen, 
oportünist bir hatta denk gelmesinin de 
nedenleri dikkatle anlaşılmalı. Sosyaliz-
mi hedeflemeyip sadece burjuva demok-
rasisinin yeniden tesisinden ibaret kalan 
hedeflerin komünist partiler içerisindeki 
kadroların oportünist sapmalar ile dü-
zen partilerinin peşine takılması ve bu 
komünist partilerin devrimciliklerini 
yitirmeleriyle sonuçlandığını da görmek 
gerekiyor.

Düzene eklemlenmenin siya-
seti reddedilmeli

Bu durumda, bugün yapılan faşizm 
tahlilleri ve birleşik cephe ya da ortak 
mücadele önerilerinin yanlışlığı açık ol-
malı. Bambaşka bir tarihsel kesitte orta-
ya çıkan bir siyasetin bugüne aynen uy-
gulanmak istenmesindeki siyasi körlük 
bir yana esasında önerilenin “burjuva 
demokrasisinin yeniden tesisi”nden öte-
ye bir anlam taşımadığı da söylenebilir.

Kuşkusuz, birleşik cephe pratiğinin 
sadece burjuva demokrasisinin yeniden 
tesisiyle sonuçlanma ihtimali böyle bir 
cepheye karşı çıkmak için yeterli sayıl-
mamalı. Lakin amacın bundan ibaret ol-
ması ve en baştan böyle belirlenmesinin 
sınıf işbirlikçiliği dışında sonuçlar üret-
mediği de unutulmamalıdır.

Bu açıdan bakıldığında Türkiye’de 
sosyalist solun makus talihinin önemli 
bir parçasını oluşturan faşizm tespitle-
ri ve birleşik cephe çağrılarının özünde 
düzene eklemlenmeden öteye bir anlam 
taşımadıkları görülmeli ve bu hat redde-
dilmelidir.
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“Komünizme karşı başarılı mücade-
lenin başlıca şartlarından biri, komüniz-
min, bilhassa kalkınmamış memleketler 
halklarına vaadettiği bazı maddi nimet-
leri demokratik metodlarla da sağlamak, 
hem belki daha kolayca sağlamak müm-
kün olduğuna, bu nimetlere kavuşabilmek 
için siyasal hak ve hürriyetlerden geniş 
fedakârlıklarda bulunmak gerekmediğine 
halkı inandırabilmektir.

…
Komünizme karşı başarılı mücadele-

nin başka bir şartı da, «gelecek nesillerin 
refah ve saadeti» uğrunda bugün yaşıyan 
insanların aşırı fedakârlıklara, ağır sıkın-
tılara katlanmaları gerekmediğini göster-
mektir.” (“Komünizmle Mücadele İmkân-
larında Daralma,” Bülent Ecevit Yazıları, 
Ulus Gazetesi, 1950-1961)

Bu düşüncelerle siyasi hayatına baş-
ladı Bülent Ecevit, namı diğer Karaoğ-
lan. İşin teorik kısmı tamamdı, mesele 
faaliyete geçmekti. Bütün bunları uygu-
layacağı alan sosyal demokrasi ve döne-
min adresi olarak da CHP olacaktı. 

Dönemin burjuva yöneticilerinin, 
patronların, emperyalistlerin destek ve 
güvenini almak için canla başla çalıştı. 
Öyle ki başbakan olduğu dönemde Egeli 
patronlarla görüşmesinde, “düzen deği-
şikliğinden korkmayın” diyerek, “düzen 
değişikliğinden özel sektörü yok etmeyi 
değil, aksayan işlerin düzeltilmesi” me-
sajını vermişti. 

İşte bir dönem Türkiye solunun, hal-
kın umudu olan Karaoğlan bu şekilde 
oylarını arttırmış, üst üste koalisyonlar-
la iktidara gelebilmişti. Ortanın Solu1 
kitabında sosyal demokrasinin hakkını 
şu cümlelerle teslim etti: “Halkı adalet-
sizlikten, yoksulluktan, baskıdan kur-
tarıcı ve toplumu sosyal adalet içinde 
kalkındırıcı tedbirler alınmazsa, ezilen, 
yoksulluk çeken insanlarda birikecek 
isyan duyguları, kabarıp taşma noktası-
na varabilir. Sınaileşmeye başlamış top-
lumlarda bu tehlike daha da büyüktür. 
İşte o zaman aşırı sol akımlar, bu isyan 
duygusunu, yıkıcı ve yaygın bir sel hali-
ne getirebilir. Ortanın solu, bu sele karşı 
en sağlam duvar, en etkili settir.”

“Komünizmi CHP  
önleyecektir!”

1971 darbesinin ardından birçok 
sosyalist aydın, sendikacı ve öğrenci tu-
tuklanmış ve işkence görmüştü. 1965 se-
çimlerinde 15 milletvekili çıkaran Tür-
kiye İşçi Partisi(TİP) yöneticilerinden 
Behice Boran, Sadun Aren, tutuklanmış, 
Hikmet Kıvılcımlı, Mihri Belli, Doğan 
Avcıoğlu ise yurtdışına çıkmak zorunda 

kalmıştı. 1972 yılı ise üç karanfil, De-
niz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin 
İnan idam edilmişti. Solun toplumsal-
laşması dönemin iktidarlarını rahatsız 
ediyordu. 1974 yılında başbakan olarak 
göreve başlayan Ecevit de bu isimlerden 
biriydi. Ecevit, "Türkiye 1965-75" isim-
li kitabında "Cumhuriyet Halk Partisi, 
Türkiye'nin en güçlü partisidir. Komü-
nizmi, o önleyecektir, o güçlü oldukça, 
Türkiye'de komünizm olamayacaktır." 
ifadelerine yer vererek komünizm ile 
mücadeleyi başa yazmıştı. 

Gerici ve faşistlerin önü  
açılıyor

Bunun içindir ki 1973 seçimleri 
sonrasında kurulan 1. Ecevit hükümeti, 
CHP ve MSP’den (Milliyetçi Selamet 
Partisi) oluştu. Amaç ortaktı! Başba-
kanlığı Ecevit yaparken, Necmettin 
Erbakan Başbakan Yardımcılığı göre-
vini üstlendi. “İslamcıların aslında sos-
yalist olduğu” gibi iddialar da yine bu 
dönemde yaygınlaşmaya başladı. Ama 
en önemlisi "Kıbrıs Barış Harekatı”nın 
bu dönemde gerçekleşmesi ile Ecevit'in 
"Karoğlan" ile Erbakan'ın "Mücahid" ef-
sanesinin başlamasıydı. 

Gericiliğe kapı aralanmıştır bir 
kere… Sol söylemlerle halkın desteği-
ni alan, sosyalist özneleri kapsayabilen 
Ecevit, başbakanlığı bırakmasının ar-
dından açılan boşluğu gerici-faşist AP, 
MSP ve MHP ittifakı doldurmuş ve 1. 
Milliyetçi Cephe hükümeti kurulmuştu. 
Bu sahne Türkiye siyasi tarihinde bir kez 
daha tekrarlandı. 

Ecevit hem faşistlerle hem gericiler-
le ittifak yaparak bugün Türkiye’nin bu 
noktaya gelmesinde en önemli misyonu-
nu yerine getirmişti. 2002’de AKP’nin 
iktidara gelmesinin yolu da bu şekilde 
döşenmiş oldu. Tabii arkasından katli-
amlar, darbeler bırakarak… 

Ecevit’in toplumda yer edinmesinin 

en temel nedenlerinin başında “halktan 
biri” görüntüsünü vermesi oldu. Yeri 
geldiğinde kasketini takıp ırgatla ırgat 
oluyor, yeri geldiğinde frak giyerek dev-
let geleneğini sürdürüyordu. Ama hiz-
met ettiği en önemli şey; gericilerin ve 
faşistlerin devletin yönetim kademesine 
gelmesinin önünü açmasıydı. Trajik olan 
ise, bunu arkasına Türkiye’de sol siyasi 
özneleri ve hatta devrimci sendikaları 
alarak yapmasıydı. Darbelerle şekille-
nen Türkiye’de iktidar perspektifinden 
vazgeçmiş solu anti-faşizm söylemi üze-
rinden CHP kuyrukçuluğuna mahkûm 
eden yine Ecevit’ti. 

Ecevit’in hiçbir zaman düzenle bir 
sorunu yoktu. CHP’yi her zaman halkın 
gözünde ehven-i şer noktasında tuttu. 
Bir yanda önünü açtığı gerici-faşist MC 
hükümetleri, diğer yanda komünizm 
tehlikesi(!). CHP her zaman sağa yana-
şarak ortaya oynadı. Sağa yanaşıyordu 
çünkü kurulan düzen için sağ bir tehlike 
değildi. Asıl mesele işçi sınıfının, halkın 
düzene tabii olması ve elbette bilinçlen-
memesiydi. İstediği belli oranlarda yeri-
ne getirilerek sesleri kıstırılmalıydı. Adı 
dağlara taşlara yazılan Karaoğlan’ın var 
olma nedenini ise yine kendi özetlemiş-
ti: CHP düzeninde komünizm kendili-
ğinden önlenecekti!2

Ecevit’in Gülen sevdası
2009 yılında Rahşan Ecevit’in bir 

röportajında Fethullah Gülen hakkında 
kullanılan ifadeler hafızalardan uzun 
süre silinmedi. Rahşan Ecevit, Bülent 
Ecevit’in tarikatlar konusunda düşün-
celerini şöyle paylaşıyordu: "Tarikat yol 
demektir, herkesin Allah'a ulaşmak için 
bir yol arama hakkı vardır diye düşü-
nürdü". 90'ların ikinci yarısında Ecevit 
ile Gülen arasında yaşanan yakınlaşma 
DSP'yi iktidara taşımıştı. Gülen’in okul-
larını çok beğendiğini ifade eden Ece-
vit’e göre, tarikatları laiklikle bağdaşan 

ve bağdaşmayan olarak ayırmak gerekir-
di! Gülen, Ecevit'in ölümünün ardından 
yayınladığı mesajda, "Türkiyemizin ge-
leceği adına yapılan olumlu hizmetlere 
sürekli destek verdi. Bir takım kaba da-
yatmalar karşısında asla eğilmedi. Ve bu 
duygularla Allah'a yürüdü" ifadelerini 
de kullanmıştı.

Bugün…
İşte bugün Türkiye 24 Haziran kor-

san seçimlerine doğru yol alırken Ece-
vit’in CHP’sinin söylemleri ya da ona 
umut bağlayanların bir şeyi görmesi 
gerekiyor: Ecevit'e devrimci, CHP'yi de 
devrime giden yolda önemli ya da ara bir 
araç olarak görenler bugün memleketin 
bu hale gelmesinde pay sahibi.

Emperyalizmle, piyasacılıkla, geri-
cilikle hiçbir sorunu olmayan ve hatta 
komünizme karşı savaş açmış Ecevit’in 
peşine takılan sol, bugün yine bu başlık-
larda hiçbir sorunu olmayan Muharrem 
İnce ve Selahattin Demirtaş’ın peşine 
takılmakta da hiçbir çekince görmüyor. 

Bir kısım sosyalist çevrelerin sosyal 
demokratlaştığı, sosyal demokratların 
sağcılaştığı bir Türkiye’de kavga verece-
ğiniz düşman değersizleştirilmeye çalı-
şılıyor. Asıl sorun da bu değil mi?

Her dönem sosyalistlerin sesini yük-
seltmesinin önüne duvar oluşturanlarla, 
“taleplerinizi meclise taşıyacağız” diye-
rek mücadeleyi soğurmaya çalışanlarla 
yukarıda anlatılan tarih arasında ne fark 
var? Bugün tarih bir kez daha ve yine 
aynı şekilde, aynı ittifaklarla, aynı söy-
lemlerle tekerrür ediyor. 

Sosyalistler bağımsızlık mücadelesi-
ni yükseltirken “ama ülke menfaatleri…” 
diyenlerle, gericilik karşıtı mücadeleyi 
yükseltirken “ama inanç özgürlüğü…” 
diyenlerle, ülkenin tüm kaynakları teker 
patronlara peşkeş çekilirken “ama daha 
önce çözmemiz gereken işlerimiz var…” 
diyenlerle, yoksul halkımıza seçim va-
atleri olarak dillendirilen sadakalarla, 
emperyalistleri göreve çağırıp “yaşasın 
halkların kardeşliği” sloganı attıranlarla 
sosyalistlerin işi olmaz! 

Sosyalistlerin tek işi emekçilerin 
laik, bağımsız, sosyalist cumhuriyetini 
kurmak ve bunun için önündeki tüm en-
gelleri kaldırmaktır. Ülkemiz bu tabloya 
mahkûm değildir! Hiçbir zaman da ol-
mamıştır. 

1. Ortanın solu ifadesi ilk olarak 1965 yılında 
İsmet İnönü tarafından dillendirilir. Bu ifa-
denin kullanılmasında 1965 seçimlerinde 
Türkiye İşçi Partisi(TİP)’in güçlenmesinin 
de payı vardır. Ecevit’in kitabı da tam da bu 
büyümenin önünün kesilmesi için kullanılan 
önemli bir araç olacaktır. 

2. 2 Haziran 1977’de Çankırı'da yaptığı bir 
konuşmadan

Derin Demir

Bir zamanlar “umudumuz Karaoğlan”dı!
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12 Eylül’den çıkışı Özal’dan beklemek

16 yıldır “AKP gitsin de”, 
“Şu Tayyip’ten kurtulalım 
da”, “Saray çetesini yıka-
lım”, “Gitti-gidiyor, bir 

tekme de biz vuralım” sözleri sürekli tek-
rarlanırken yaklaşık kırk yıl geriye gi-
derek hafızalarımızı tazeleyelim dedik. 
Tazelerken de kırk yıldır bir arpa boyu 
yol gitmiş miyiz bakalım istedik.

Kısaca hatırlayalım: 1970’lerdeki 
uluslararası sermayenin krizine reçete 
olarak ortaya atılan Reagan-Thatcher 
paketi, kriz sarmalındaki Türkiye ser-
mayesi için "24 Ocak İstikrar Önlemleri" 
olarak yazılır.

Sermayenin ihtiyaçları doğrultusun-
da IMF ve Dünya Bankası ile birlikte 
Demirel’in Başbakan Yardımcısı ve 
DPT Müsteşarı Özal’ın imzasını taşıyan 
24 Ocak 1980 kararlarını hayata geçir-
menin yolu bu kez sopadan geçmektedir. 
Özal, dosyasını alıp Genel Kurmay’a bri-
finge gidecek ve “Grev alanları ve grev 
mevzuatı mutlaka gözden geçirilmelidir. 
Grevler ve anarşi, yatırımları birlikte ön-
lemektedir. Demokrasi bir başıbozukluk 
değil bir disiplin rejimidir.” diyerek mev-
cut rejimle sermayenin istikrar tedbirle-
rinin uygulanamayacağını söyleyecektir.

24 Ocak Kararları olarak bildiğimiz 
bu "İstikrar Önlemleri", "ihracata dö-
nük sanayileşme" adıyla dayatılan ve 
1980’lerde çokça telaffuz edilen "Fried-
man Modeli"den başka bir şey değildir. 

300 milyon dolar karşılığında dene-
timin Dünya Bankası’na devredildiğinin 
kabulünü içeren 7 Şubat 1980 tarihli ve 
Özal imzalı, Vietnam Kasabı olarak bi-
linen Dünya Bankası Başkanı Mc Nama-
ra’ya mektup bu noktada önemlidir. 

Türkiye emperyalist kapitalist sis-
temle tam bir bütünleşme yaşayacaktır 
artık.

“12 Eylül olmasaydı bu ekonomik 
programın neticelerini alamazdık” diyen 
Turgut Özal’a “Askeri yönetimin zama-
nında ve doğru kararlar almasıyla çok 
değerli zaman tasarrufu sağlandı” söz-
leriyle Rahmi Koç, “12 Eylül’den sonraki 
yönetim 24 Ocak kararlarının başarısını 
iki kat artırmıştır.” diyen İstanbul Sanayi 
Odası Başkanı İbrahim Bodur ve “Bugü-
ne kadar biz ağladık onlar (işçiler) güldü, 
bundan sonra onlar ağlayacak biz güle-
ceğiz.” sözleriyle TİSK Başkanı eşlik ede-
cektir.

24 Ocak İstikrar Önlemleri adıyla he-
deflenenleri kısaca hatırlayacak olursak:

• Yüzde 32,7 devalüasyonla günlük 
kur uygulamasına geçilmesi,

• Devletin ekonomideki payının kü-
çültülmesi,

• KİT'lerin özelleştirilmesinin önü-
nün açılması,

• Tarım ürünlerinin destekleme alım-
larının sınırlandırılması,

• Enerji ve ulaştırma dışındaki süb-
vansiyonların kaldırılması,

• Dış ticaretin serbestleştirilmesi, ya-
bancı sermaye yatırımlarının teşvik 
edilmesi, böylece sermayeye yeni 
kar alanlarının açılması,

• İthalatın serbestleştirilmesi,
• Döviz alım-satımının serbest bıra-

kılarak finans sektörünün önünün 
açılması,

• Faiz oranlarının serbest bırakılması,
• Fiyat kontrol ve sınırlamalarının 

kaldırılması,
• Kamu kurumlarının ürettikleri mal-

ların fiyatlarının yükseltilmesi,
• Vergi indirimleri ve vergilerden 

muaf serbest bölgelerin oluşturul-
ması…

Buna göre Türkiye'de iç talep kısıl-
malı, tüketim azaltılırken üretim ihra-
cata yönlendirilmelidir. Tarıma kaynak 
değil, tarımdan fon aktarılmalı, sübvan-
siyon azaltılmalı, hatta sonlandırılmalı-
dır. Buna paralel olarak destek alımları 
azaltılmalı, zamanla kaldırılmalıdır. 
Kamu yatırımları durdurulmalı, sosyal 
harcamalar azaltılmalıdır. Sağlık ve 
eğitim harcamaları devletin sorumlulu-
ğundan çıkarılmalı, piyasanın önü açıl-
malıdır.

Dış borçların ödenmesi için tasarruf 
emekçi kesimlerden yapılacaktır. Tüke-
timi düşürmek için ücret artışları durdu-
rulmalıdır. Memur maaşları enflasyonun 
altında tutulmalı, toplu sözleşmeler rafa 
kaldırılmalıdır.

Uluslararası sermayeyle bütünleşme 
hedefi 12 Eylül ile birlikte yeni bir ser-
maye birikim modeline kapı açarken, bir 
yandan da siyaset ve ideoloji alanında 
“dönüşümü” gerçekleştirecektir. Serma-
yenin yapısal krizine çare olarak Tür-
kiye’ye dayatılan reçete bu topraklarda 
“normalleşmeyi” hedeflemektedir.

“Demokratikleşmenin  
teminatı” Özal

12 Eylül 1980 ile solcuların ve işçi 
sınıfının üzerinden zor ve işkencelerle 
geçilirken Turgut Özal Temmuz 1982’ye 
kadar Başbakan Yardımcısı, Kasım 
1983'ten sonra ise Başbakan olacaktır.

1983’de cuntadan kurtuluşu ANAP’ta 
gören kimi solcular için Özal faşizme 
karşı “demokratikleşmenin” teminatı-
dır. O ki İslamcıları, liberalleri, milli-
yetçileri, sosyal demokratları birleştiren 
iradedir! Bir de üstüne ceberrut devletle 
sorunludur ve demokrattır!

Bu yapısal krizin çözüm reçetesiyle 

anılan İngiltere Başbakanı Thatcher’ın 
“toplum diye bir şey yoktur” (There is 
no such thing as society) sözü Türkiye’de 
de alıcısını bulmuş, kamunun yerine pi-
yasayı koyanlar kamunun tasfiyesine gi-
den yolda  “herkes kendi başının çaresine 
bakmalıdır” anlayışını Özal’ın “özgür-
lükçülüğü” ile kutsayacaklardır.

Özal’ın demokrasi havarisi ilan edil-
mesini sağlayan hamlelerinden biri olan 
Nisan 1991’de 141 ve 142. maddelerin 
kaldırılması ise onların yerine geçen Te-
rörle Mücadele yasasını getirecektir.

Kariyerinde Dünya Bankası, AET 
memurluğu, MESS (Madeni Eşya Sa-
nayii Sendikası) Başkanlığı, DPT Müs-
teşarlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaş-
kanlığı olan Turgut Özal’ın icraatları 
bununla da sınırlı değildir.

Kürt sorununda Özal’dan 
beklentiler

Yeni Osmanlı hayalleriyle bir yan-
dan Kürt sorununun çözümü için fede-
ralizme  “neden olmasın” derken, diğer 
yandan Musul ve Kerkük’ün de böyle bir 
federasyona katılabileceğini ve bunun 
da başkanlık sistemiyle gerçekleştirile-
bilecek bir model olduğunu “Bürokrasi 
elimi kolumu bağlıyor” serzenişiyle ima 
edecektir.

“Adriyatik’ten Pasifik’e Türk Dün-
yası'nın lideri” olma hayalleriyle yanıp 
tutuşan Turgut Özal, “Annem Kürt'tü, 
teyzem Türkçe bilmezdi” sözleriyle 
1991'deki Körfez Savaşı sırasında “bir 
koyup üç alırız” diyerek Irak’taki emper-
yalist işgalden pay kapmaya çalışırken 
elini güçlendirmek üzere Kürt kartını 
masaya sürecektir.

Öte yandan 19 Temmuz 1987 tarihin-
de bölgede Olağanüstü Hal uygulaması 
başlatıldığında Başbakan olan Özal, iş-
kence ve faili meçhullerle bilinen Özel 
Tim’i kurduracak, Cumhurbaşkanlığı 
döneminde Başbakan Süleyman Demi-
rel'e mektubunda, özel timlerin “arayan” 
bir tarzdan çıkmasını ve “bulan ve yok 
eden” bir tarzla devriye gezmesi gerek-
tiğini yazacaktır. Aynı Özal köy boşalt-
maları önerirken, koruculuk sistemini de 
başlatan kişilik olacaktır.

Bütün bu uygulamalar hayata geçer-
ken ve bugün bile hala işçi düşmanı Çan-
kaya’nın şişmanından Kürt Sorununun 
çözümü için uğraşan demokrasi kahra-
manı çıkarabilenler hiç de azımsanacak 
sayıda değildir.

 
Özal’dan normalleşme  
beklemek

1980 öncesi büyük bir bölümü iktidar 
hedefini terk etmiş ve 12 Eylül darbesiy-
le her anlamda dağılmış olan Türkiye 

solu üzerindeki dönüştürücü etkisi azım-
sanamayacak olan Özal’ın “hayaleti” 
1990’lara, oradan da 2000’lere uzana-
caktır.

Turgut Özal ve ANAP’ın bu dönü-
şümdeki “öncülüğü” ideolojik alanda da 
birinciliği kimseye bırakmayacak, 12 
Eylül’ün dinci gerici hamlelerine libera-
lizmle eşlik edilecektir.

“Normalleşmeden” nasiplenerek ken-
dine yer bulmaya çalışan Türkiye solu 
“Sermayenin hâkimiyetinin uluslararası-
laştığı bir çağda, hiçbir devrimci seçenek 
Özal’ınkinden daha geride bir temele yer-
leşemez”1 diyebilecektir.  Daha da ileri 
gidenler "(…) Barışın korunmasının ve 
demokrasinin kazanılmasının, nüfusun 
ezici çoğunluğunun yararına olduğunu” 
ve "NATO içinde kendi meşru güvenlik 
çıkarlarına ve dünya barışının çıkarları-
na uygun bir politikayı”2 programatik bir 
doğrultu haline getirebilecektir.

Sosyalist değerlerin reddiyesiyle baş-
layan bu süreçte “toplumsal mutabakat” 
arayışlarına “demokrasicilik” ile birlikte 
ceberrut devlete karşı “sivil toplumcu-
luk” eşlik edecektir. ANAP’la hüsrana 
uğrayanlar, mutabakatı sağlayacak, de-
mokratikleşmenin önünü açacak De-
mirel’in DYP’sinden, özelleştirmelerin 
alt yapısına hiç de azımsanamayacak 
katkılarda bulunurken emperyalizme 
selam çakan SHP’den medet umar hale 
geleceklerdir. Artık ANAP ve diğerleri 
vardır, artık mutabakat “Özal gitsin de” 
olmuştur.

Türkiye sosyalist hareketi kendi gö-
beğini kesmek yerine, içinde serpilip 
büyüyeceği düşleriyle restorasyon süre-
cinin peşine takılmıştır.

Bugün karşı karşıya olduğumuz tab-
loyla benzerliklerini yazmaya pek ye-
rimiz kalmadı, gerek de yok. Sosyalist 
Cumhuriyet Gazetesi’nin sayfalarında 
tablonun bugünkü hali çokça yazıldı, çe-
şitli vesileler ve gündemlerle yazılmaya 
devam ediyor.

Türkiye’de mücadeleyi sermaye dü-
zeninin bütünlüğünden kopararak, AKP 
ve/veya Tayyip Erdoğan’la sınırlamak 
kurulan yeni rejimin toplumsal mutaba-
katında yer arayışına varmaktadır. 

Kırk yıl önce sermaye iktidarının 
“normalleşme” ve “istikrar” hedefiyle 
başlattığı dönüşümün bugünkü kritik 
dönemecinde uzlaşma ve mutabakat mı 
arayacağız, yoksa bu dayatmayı redde-
dip, sermayenin tekerine çomak mı soka-
cağız? Kırk yıldır ölümle sıtma arasında 
gidip gelen Türkiye sosyalist hareketi 
artık ikincisini yapmalıdır.

[1] Ertuğrul Kürkçü Demokrat Muhalefet Dergisi, 
Mart 1991, sayı 10
[2] TBKP Programı (1990)

Umut Kuruç



31 MAYIS 2018

PUSULA10

21.yüzyıl büyük bir ihtişam ve "bek-
lenti" ile açıldı. Aradan geçen 18 yıl için-
de bu ihtişam ve "beklentinin" gerçeği 
yansıtmak bir yana, büyük bir hayalkı-
rıklığı yarattığı görüldü. Sosyalizmin 
20.yüzyılın son bölmesinde çözülmesi-
nin ardından emperyalist merkezlerin 
yarattığı toz pembe hayaller 21.yüzyılın 
hemen eşiğinde tuzla buz oldu. Emper-
yalist-kapitalist sistemin daha fazla sö-
mürü adına gerçekleştirdiği her türlü 
adım, sermaye sınıfı tarafından içerik-
siz, görüntüden ibaret bir biçimde top-
lumlara sunulmaya çalışıldı. Dolayısıy-
la siyaset "projeler toplamı" derekesine 
çekildi. Projecilik siyasetin ana unsuru, 
temel görüntüsü haline dönüştü. 

Bu projelerin en önemlilerinden bir 
tanesi Avrupa Birliği’ydi. Avrupa Bir-
liği, 20.yüzyılın sonunda sosyalizmin 
boşalttığı Kıta Avrupası'nın emperyalist 
merkezlerinin bir projesi olarak toplum-
ların önüne konulmaya başlandı. Serma-
yenin merkezileşme eğilimi bu dönemde 
hız kazanırken, emperyalist merkezler 
gerek eski sosyalist bloku oluşturan coğ-
rafyaları talan etmek, gerekse de ulus-
lararası sermayenin önünü açmak için 
egemenlik haklarının uluslararası ku-
rumlara devrini tartışmaya açtı. AB, 
"ulusları aşan", "ulus-ötesi" kavramla-
rıyla pazarlanan ve toplumların önüne 
konulan büyük bir proje olarak lanse 
edildi. 

Yunanistan deneyi ve AB’nin 
“çıkış yolu”

AB’nin 2000'lerin ilk yarısında gelen 
genişleme dalgası, pazar ölçeğinin bü-
yümesiyle başta Almanya olmak üzere, 
Fransa vb. ülkelere “olumlu” yansıdı. 
Öte yandan, yakalanan bu iyimser hava 
bir yalancı bahardı ve kapitalizmin kriz 
dinamikleri artarak devam etti. 2008 
yılında ABD finans piyasalarında başla-
yarak gelişen kriz, AB'yi ciddi anlamda 
sarstı. Bu sarsıntıdan en çok etkilenen 
ise Yunanistan oldu. 

Yunanistan'ın zayıf ve bağımlı eko-
nomisi, başta Almanya olmak üzere, 
emperyalist merkezlerin "artıkları" ile 
"göz kamaştıran" bir hava yarattı. An-
cak, Yunanistan'ın büyük bir borç ve ba-
ğımlılık ilişkisi ile tüm egemenlik hak-
larını AB'ye teslim etmesi karşısında bu 
yalancı baharın kara kışa dönüşmesi hiç 
zor olmadı. Yunanistan, 2010 yılından 
kendini IMF ve AB'ye teslim etti. 

Troyka, IMF- Avrupa Merkez Ban-
kası- Avrupa Komisyonu, eliyle Yuna-
nistan'a acı reçete kesildi. Bu acı reçe-
tenin etkisi büyük oldu. Yunanistan'ın 
borç krizi, 2007'den 2014'e kadar genel 

Yunanistan ekonomisini yüzde 26 kü-
çülttü. Asgari ücretler yüzde 25 azalır-
ken, işsizlik oranları yüzde 27 ile tarihi 
bir rekora çıktı. 

Bir yandan kemer sıkma politikala-
rı ile Yunanistan'ın geleceği de ipotek 
altına alınırken, öte yandan kurtarma 
programı adı altında Yunanistan'ın zen-
ginliklerine el konulmaya başlandı. Yu-
nanistan'ın borçlarını yapılandırılması 
için gündeme gelen kapsamlı özelleş-
tirme programı işçi sınıfının direnci ile 
karşılaşırken, mevcut siyasi sistemin 
temsilcileri böyle kapsamlı bir dönüşüm 
programını hayata geçirmek için gerekli 
ikna edicilikten uzaktı. 

Sosyal demokrasi alan  
boşaltırken

Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) bu 
dönemde sosyal demokrat PASOK'un 
boşalttığı alanı doldurmaya başladı. 
"Solcu" olarak bilinen kökeni ile SYRI-
ZA, kriz için güncel çözüm önerilerine 
sahip olduğu iddiasıyla gücünü arttır-
maya başladı. Ana gövdesi Yunanistan 
Komünist Partisi'nden kopan Synaspis-
mos'un oluşturduğu SYRIZA "Troyka 
ile sıkı pazarlık" söylemi ile hızla güç 
biriktirdi. 2012'den 2015'e düzen siya-
setindeki kırılmalar sayesinde iktidara 
gelen SYRIZA, o dönem Yunanistan'ın 
"Grexit" adı ile bilinen Euro bölgesinden 
çıkışı ile yakından ilgili olarak iktidara 
geldi. 

SYRIZA temel olarak Grexit’in en-
gellenmesi ve kemer sıkma politikaları-
nın uygulanması adına iktidara gelirken, 
sağcı ANEL ile ortak koalisyon kuran 
SYRIZA, "ilk 100 gün programı" adı 
verdiği programın tam tersini uyguladı. 
Troyka ile yapılan görüşmelerde "sıkı 
pazarlıkçı" görünüm alacağını iddia 
eden SYRIZA kemer sıkma programını 
referanduma götürdü. 

Kemer sıkma programı halk tarafın-
dan reddedilmesine karşın imzalayan 
SYRIZA, üç yıl içinde onlarca özelleş-
tirme, sosyal hakların budanması karar-
larına imza attı. Bugün Yunanistan'ın 
borçları 300 milyar Avro'nun üzerinde. 
Yılda sadece bu borçlar için 20 milyar 
Avro'luk bir faiz ödemesi gerçekleştiren 
Yunanistan'ın kişilere düşen borç yü-
kümlülüğü yıllık kazancın iki katı. 

“Sol” reformizmin  
öğrettikleri 

SYRIZA bu anlamıyla sosyal de-
mokrasinin gerçekleştiremediği dö-
nüşüm programının taşıyıcısı olurken, 
solun proje partileri karşısında ne denli 
şerbetinin zayıf olduğunu da gösterdi. 
SYRIZA'nın yükselişi, başta Avrupa ol-
mak üzere krizin vurduğu bir dizi ülkede 

sol reformist güçleri "alternatif" olarak 
önünü açtı. Bu tür partilerin ekonomik 
ve toplumsal sistem içerisinde köklü bir 
dönüşümü savunmadıkları gibi, sermaye 
sınıfının programının bir parçası haline 
dönüşmeleri ise bu partilerin asıl sınıf-
sal kökenlerinin ne olduğunu göstermesi 
açısından da "ibretlik". 

Bu yükselişin tarihsel arka planı 
incelendiğinde ise sınıf mücadelesinin 
temel bir ayrımının yeniden güncelle-
diği gerçeği ile karşı karşıya kalıyoruz. 
İşçi sınıfının tarihsel çıkarlarının temsil 
edilme olanağının zayıfladığı her örnek-
te, güncel siyasal belirlenimin sermaye 
sınıfı lehine sonuçlar doğurduğu ger-
çeği ile karşı karşıya kalıyoruz. Ancak 
21. yüzyılda Almanya'da Die Linke (Sol 
Parti) ile başlayan, Yunanistan SYRI-
ZA, İspanya'da Podemos hareketi ile de-
vam eden siyasal anlayışı 20.yüzyıldaki 
örneklerinden ayıran bir başka özellik 
daha var. 

 20.yüzyılda işçi sınıfının tarihsel 
çıkarlarının zayıfladığı anlarda sosyal 
demokrasi ve türevleri eliyle "reformist" 
eğilimler güçlenirken, bu eğilimlerin te-
mel düsturu kapitalizmin aşama aşama 
yerini sosyalizme bırakacağı stratejisiyle 
hareket ediyordu. Zamanla ara aşamalar 
ile sosyalizme varma eğilimi sınıf parti-
lerini de etkiledi. Örneğin, 1974 yılında 
"Fransız Solunun Ortak Programı" ile 
komünistleri ve sosyal-demokratları yan 
yana getiren siyasal stratejide, "anti-te-
kel" vurgusu ile böyle bir aşamacı çizgi 
solun önüne konuluyordu. Günümüzde 
sol reformist siyaset aşamacılıktan "ka-
pitalizmin ehlileştirilmesi" çizgisine çe-
kilmiş durumda. SYRIZA'nın istifa ede-
rek kenara çekilen ve gününü bekleme 
eğilimi içinde olan Maliye Bakanı Va-
rufakis, bu yılın başında yayınlanan bir 
söyleşisinde solun amacının "kapitaliz-
mi sonlandırmak değil, ehlileştirmek" 
olduğunu ifade etmesi, günümüzdeki re-
formist çizginin farklılığını ortaya koy-
ması açısından önemli.

Proje siyasetinin Türkiye’deki 
yansımaları

Bu siyaset biçiminin ülkemizde de 
bir dizi noktada yansımaları bulunuyor. 
96 yılında kurulan ÖDP'nin ilk dönemi 
ve sonrasında Kürt siyasetinin belirleni-
mi ile yoluna devam eden liberal sol eği-
lim, bu çizginin Türkiye'deki temsilcile-
ri. Her ne kadar Türkiye'nin emperyalist 
sistemle olan bağları, son 16 yıllık AKP 
eliyle yürütülen dönüşümün yarattığı 
özgünlükler düşünüldüğünde bu eğilim-
lerin birebir aynısını yansımıyor. Ancak 
bugün, HDP etrafında oluşturulan siya-
sal anlayış solun bir kez daha "proje ile 
imtihanını" gündeme getirmiş durumda. 

2013 yılında İkinci Cumhuriyet'in 
Kürt açılımına soldan destek için ku-
rulan HDP'nin zamanla dönüşerek bu-
günkü pozisyonuna kavuşması, bu po-
zisyonun solda yarattığı etkinin çapı 
düşünüldüğünde, solun bu imtihandan 
"pek başarılı" olamadığını gösteriyor. 
SYRIZA vb. yarattığı etkinin HDP eliy-
le yaratılmak istenmesi Türkiye'deki si-
yasi atmosferin gerçekleriyle de uyumlu 
değilken, bu etkinin güçlenmesi solun 
projeler konusunda daha kapsamlı bir 
mücadele vermesi gerektiğini gösteriyor. 

24 Haziran seçimlerine yaklaştıkça 
bu eğilimlerin abartılı değerlendirme-
ler ile "bu sefer düzen kesin çatırdıyor" 
algısı yaratması ise bu kesimlerin kendi 
siyasetsizliklerini saklama çabasından 
başka bir şey değil. Öte yandan, burada 
işçi sınıfının tarihsel temsilcisi olan ko-
münistlere büyük görev düşerken, düzen 
karşıtı bir çizginin de siyasal bir güce 
kavuşması gerekiyor. Bu güce kavuşmak 
için düzenle verilen kavganın yanına bir 
sınıf çapası eklenmesi ve "sahte umutla-
ra" kapının kapatılması gerekiyor. Aksi 
durumda "sel gider, kum kalır" atasö-
zünün canlı bir şahidi olmak dışında bir 
seçenek bulunmuyor.

Ilke  Demirer

Solun "proje siyasetiyle" imtihanı: 

SYRIZA ve ötesi 
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Solun "proje siyasetiyle" imtihanı: AKP’nin solundan düzen soluna umut tacirliği

“Bin Umut” diyerek halkı kandırmışlardı
24 Haziran’daki korsan seçimler bazı yönleriyle 2007 yılındaki seçimleri çağrıştırıyor. Hatırlanacağı 
üzere “Bin Umut Adayları” olarak lanse edilen proje solun AKP’ye yedeklenmeye çalışılmasının adı 
olmuştu. Üzerinden on yıl fazla süre geçmesine rağmen, bugün de HDP ve CHP üzerinden solculuk 
yapılarak umutlar sisteme yedekleniyor

2010 yılında yapılan referandum-
da AKP’ye yedeklenmenin ve İkinci 
Cumhuriyet’e geçişin yolunu yapan 
liberallerin “Yetmez Ama Evet” söy-
lemi, kökenleri itibariyle AKP’nin 
iktidara gelişinin devamında alınan 
pozisyonun evrimleşmiş hali olarak 
görülebilir.

O açıdan “Yetmez Ama Evet”çile-
rin bugün geldikleri evrim basamak-
larında özellikle merkeze HDP’yi yer-
leştiren liberal anlayışa şaşırmamak 
gerekiyor. Ancak bazı başlıklar neden-
se baki kalıyor: Sermaye diktatörlüğü 
ile hesaplaşmak yerine burjuva demok-
rasisinin gelişimini sağlamaya çalış-
mak, gericiliğe karşı mücadele yerine 
örneğin siyasal İslâm’ın özgürlükler 
kapsamında savunulması, sömürü dü-
zeninin nedenlerine değil sonuçlarına 
odaklanmak liberallerin genel tavrı 
olarak görülmelidir. Türkiye üzerin-
den örnek vermek gerekirse, AKP yan-
daşlığı yapacakları zaman sistemin ge-
neline ya da bazı noktalarına eleştiriyi 
yükseltiyorlar, sistem eleştirisini geri 
çektiklerinde AKP karşıtlığını günde-
me getiriyorlar.

Oysa ki, Türkiye kapitalizmi, ser-
maye devleti, sermaye sınıfı, AKP ik-
tidarı ve buna karşı çıktığı söylenen 
düzen muhalefeti bir bütün. Hatta bu 
sistemin emperyalizm ile köklü, ta-
rihsel ve bununla birlikte güncel, kon-
jonktürel bağları mevcut. Bu bağların 
yapay olduğunu söylemek sizi bilim 
dışı bir noktaya götürüyor ki, bu çev-
reler genelde bu sularda yüzüyorlar.

Amaç AKP’yi ıslah etmek 
miydi?

Özellikle 2007 seçimlerinde Kürt 
siyasi hareketi ile Türkiye solunun 
bazı kesimleri arasında kurulan işbir-
liği sonucunda ortaya çıkan “Bin Umut 
Adayları” tam da AKP’yi ıslah etmek 
adı altında Türkiye kapitalizminin yö-
nelimlerine destek anlamına geldi. Bi-
lindiği üzere ülkemizde Kürt sorunu 
ile demokratikleşme meselesi hep eş-
değer tutulmakta Türkiye solu da buna 
yedeklenmeye çalışılmaktadır. 2007 
dönemi bunun en önemli dönemeçle-
rinden biri olarak ortaya çıkmıştır.

Hatta hatırlanacağı üzere “Bin 
Umut Adayları” üzerinden o dönem 
DTP, EMEP ve SDP’ye ÖDP Genel 
Başkanlığı yapan Ufuk Uras’ın 
eklemlenmesi ile ete 
kemiğe bürün-
d ü r ü l m ü ş t ü . 
T ü rk iye’de 
b a ğ ı m s ı z 
a d a y l a r 
ile bir-
l i k t e 
solcu -
l a r ı n 
M e c -
l i s ’ e 
t e k r a r 
g i r e -
ceği ve 
b u n u n -
la birlikte 
60’lı yıllarda-
ki TİP’in benze-
ri bir tabloya ulaşı-
lacağı öngörülüyordu. Bu 
sayede Kürt siyasetine yedeklenmiş 
solcular, liberal yönelimlerini sol bir 
sos ile örterken, diğer taraftan bu proje 
“AKP’nin ıslah edilmesine” odaklana-
caktı.

Liberalizmin daha radikal görü-
nümlü kanatları açısından proje buydu 
elbet. Ancak AKP-FETÖ işbirliği üze-
rinden şekillenen siyasal iktidar Erge-
nekon operasyonu ile birlikte adımlar 
atmaya başladıkça, devamında 1923 
Cumhuriyet’i ile açıktan bir hesaplaş-
maya giriştikçe liberaller AKP’nin ya-

nında hizaya geçtiler. Bununla birlikte 
Kürt hareketi ve Türkiye solunun bir 
bölümü de burada esas duruşa geçti.

Biraz önce bahsettiğimiz bu 
basamaklarda yukarıya 

doğru çıkılırken, li-
berallerin en has 

odağının tem-
silcisi olan 

Ömer La-
çiner ta-
r a f ı nd a n 
ise “Tür-
k i y e ’d e 
b u r j u v a 
demokra-
tik dev-

r i m i n i n 
tamamlan-

dığı” vaaz 
ediliyor ve ar-

tık yeni aşamada 
AKP’ye destek ve-

rilmesi gerektiği söyle-
niyordu.

“Bin Umut”tan bir umut 
dahi çıkmadı

2007 seçim sürecine gidilmeden 
önce ülkemizdeki liberallerin AKP 
cenahında merdivenleri çok hızlı çık-
tıklarını unutmamak gerekiyor. Bura-
da öncelikle Avrupa Birliği sürecinin 
etkili olduğunu, Türkiye’nin emperya-
lizme eklemlenmesinin “Emeğin Av-
rupa”sı söylemleri ile makyajlandığını 
aşağı yukarı herkes hatırlayacaktır. 
Dolayısıyla 12 Eylül’le birlikte baş-

layan neo-liberalizasyon dalgası 90’lı 
yıllarda Gümrük Birliği anlaşmaları 
ile perçinlenirken, bunların 2000’li 
yıllardaki uzantılarını Avrupa Birliği 
üyelik süreci ve özelleştirmeler oluş-
turdu.

İşte ülkemiz emekçilerine dönük en 
büyük saldırı dalgasının siyasi öznesi 
olan AKP iktidarı 2002 sonrasında bu 
adımları atarken yanında hep liberalle-
ri destekçi olarak buldu.

Bu duruma Türkiye solunun da or-
tak edilmesi için 2007 yılında ortaya 
atılan “Bin Umut Adayları”nın Mec-
lis’e sokulmasının sonrasında neler 
kaldığı ise açık bir şekilde görülüyor 
olmalı.

AKP eliyle adım adım emperyaliz-
me daha fazla eklemlenen bir Türki-
ye… Buna liberallerin bir itirazı yok. 
Hatta Türkiye’deki anti-emperyalist 
duruşun zayıflaması için ellerinden 
geleni artlarına koymuyorlar. Bugün 
benzeri bir durumu liberallerin ve 
Kürt siyasi hareketinin Suriye’de em-
peryalist projelere onay vermelerinde 
görüyoruz. 2000’li yıllarda AB komi-
serlerinin Diyarbakır’daki Newroz’da 
ağırlanması ile ne kadar benzeşiyor 
değil mi?

Emek sömürüsünün daha da de-
rinleştiği bir Türkiye… Buna da li-
berallerin bir itirazı bulunmuyor. 
Daha doğrusu, meselenin nedenlerine 
odaklanarak değil sonuçlarına geçici 
çözümler bularak işçilerin yanında ol-
duklarını söylüyorlar.

Gericiliğin siyasal İslâm adı altın-
da özgürlükler kapsamına sokulması 
ile liberallerin bir derdi yok. Zaten, bu 
başlık liberallerin Cumhuriyet ve Ke-
malizm ile hesaplaşmalarında çok özel 
bir yere oturdu.

Tüm bunları arka arkaya düşün-
düğümüzde ve değerlendirdiğimizde 
2007 yılındaki “Bin Umut Adayları”-
nın nereye oturduğunu ve Türkiye so-
luna dönük müdahalenin bir parçası ol-
duğunu gözden kaçırmamak gerekiyor.

Bunu gözden kaçırırsak, bugün 
Meclis’e girmeye indirgenmiş bir 
siyasi hattın “Bir Umut” olarak pa-
zarlanmasını ve düzen muhalefetine 
yedeklenen anlayışın ipliğini pazara 
çıkarmamız çok mümkün olamayacak.

Neşe Deniz Babacan
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Suudi Arabistan’dan 
PYD’ye sınır muhafızları 
yardımı
ABD Başkanı Donald Trump'ın “Suriye'de kalma-
mızı istiyorsanız finanse edersiniz” dediği Suudi 
Arabistan, Pentagon'un YPG öncülüğünde Su-
riye'nin kuzeyinde oluşturduğu Sınır Muhafızları 
Gücü'nü finanse etmeye başladı

Suriye hükümetine yakın el Va-
tan gazetesi ile Suriyeli mu-
haliflerin 'Baladi News' sitesi, 
PYD/YPG'nin öncülük ettiği ve 

Arapların El Senadid Kuvveti'nin katıl-
dığı Sınır Muhafızları Gücü'nün Suudi 
Arabistan tarafından desteklendiğini 
duyurdu.

Bu son bir yılda Suudi Arabistan ile 
PYD arasındaki yardımlara ilişkin çıkan 
iddiaların son örneğini oluşturuyor. El 
Vatan sınır muhafızları gücünün kurul-
ma sürecinin başladığı yer olarak PYD/
YPG'nin kontrolündeki bölgenin Haseke 
vilayetini gösterdi. 'Baladi News', Su-
riye'nin Irak sınırında, Musul kentine 
yakın Yarubiye'de sınır muhafızları ka-
yıtlarının başladığını kaydetti. Sahada 
Suudi askeri danışmanlar olduğuna dair 
haberler de geldi.

Türkiye sınırında kontrol 
noktaları oluşturuluyor

PYD’nin silahlı kanadı YPG’nin, 
Suriye-Türkiye sınırında Ceylanpınar’ın 
karşısındaki Rasulayn kentinde hendek-
ler kazdığını ve sınıra beton bariyerler 
yerleştirdiğini yazan 'Baladi News', yeni 
gücün Suriye-Irak-Türkiye sınırında 
kontrol noktaları oluşturmaya hazırlan-
dığını aktardı.

Haberlerde YPG'nin Suudi Arabis-
tan'ın finanse ettiği yeni sınır muhafız-
larına katılım için izin verdiğini belirten 
yerel kaynaklar, “Bölgedeki ekonomik 
sıkıntının büyümesinden ötürü gençler 
sınır muhafızlarına katılıyor” dedi.2 yıl 
görev yapacak muhafızlar, adam başı 
200 dolar maaş alacağı söyleniyor.

ABD çekilecek Arap devletle-
ri gelecek iddiası

Öte yandan, bu çerçevede konuşulan 
bir başka iddia da ABD’nin Suriye’den 
çekilmesi ve yerine başını Suudi Arabis-
tan ve Mısır’ın çekeceği Arap askerleri-
nin bölgeye yerleştirilmesi.

Mısır gazetesi Al Ahram'da yer alan 
habere göre, Mısır Dışişleri Bakanı 
Sami Şükrü diğer ülkelerle birlikte Su-
riye'ye asker göndermeyi tartıştıklarını 
söyledi. Gazetede, ''Suriye'deki durumla 
ilgili olarak, Şükrü mevcut birliklerin 
yerine Arap gücünün geçmesinin bir ih-
timal olduğunu ifade etti. Bu teklif sade-
ce medyada değil, yetkililer tarafından 
da tartışılıyor'' ifadesi kullanıldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı da, 
daha büyük bir koalisyon kurulursa, Su-
riye'ye asker göndermeye hazır oldukla-
rını söylemişti.

Daha önce de yardım haber-
leri basına yansıdı

Öte yandan, ABD’nin bölgedeki en 
önemli müttefiklerinden Suudi Arabis-
tan’ın PYD’ye yardımları daha önce de 
haber olmuştu.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Suudi 
Arabistan'ın PYD'ye içinde insani yar-
dım malzemeleri dolu olan bir çok tır 
gönderdiği iddia edildi. Haseke'ye ya-
pılan sevkiyat kapsamında 12 ambulans 
ile ilaç ve gıda yüklü çok sayıda TIR'ın 
olduğu söylenmişti.

Yine bu yılın başında da Mısır, Birle-
şik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan 
ile PYD arasındaki ilişkilere ilişkin pek 
çok iddia gündeme gelmişti.

Cihatçılardan  
El Kaide’den  
farklılaşma oyunu
İdlib’de11 cihatçı grup "Ulusal Özgürleştirme 
Cephesi" adı altında birleştiklerini açıkladı.Bir-
leşme bölgeyi kontrolünde tutan El Kaide’ye 
karşı daha önce de denenen adımların sonun-
cusu oluyor

Suriye'de ABD, Körfez ülkeleri 
ve Türkiye’nin desteğiyle terör esti-
ren cihatçı gruplardan 11’i İdlib'de 
"Ulusal Özgürleştirme Cephesi" adı 
altında birleştiğini duyurdu. Ülkenin 
kuzeybatısındaki İdlib ve Hama ilinin 
kuzeyindeki Özgür Suriye Ordusuna 
(ÖSO) bağlı 11 askeri muhalif grup 
"Ulusal Özgürleştirme Cephesi" adı 
altında birleşme kararı aldı.

Yeni kurulan Ulusal Özgürleştir-
me Cephesi'ne Feylak-ı Şam, Nasır 
Ordusu, Özgür İdlib Ordusu, 1. Sahil 
Tümeni, 2. Sahil Tümeni, 1.Fırka, 2. 
Ordu, Seçkinler Ordusu, Şüheda El 
İslam Dareyya, El HuriyyeTugaye ve 
23. Fırka adıyla faaliyet yürüten ci-
hatçı terör grupları katıldı.

Muhaliflerin sosyal medyada pay-
laştığı birleşme duyurusunda, "Yeni 
oluşumun hedefi, Suriye'de İdlib ilin-
deki Özgür Suriye Ordusu'nun bile-
şenlerini tek çatı altında birleşmesi-
dir." ifadesi yer aldı.

Ulusal Özgürleştirme Cephesi'nin 
lideri Faylak Şam grubunun komu-
tanlarından Fadıl Allah El Hacci, 
yardımcısı ise Nasır Ordusu'ndan Su-
haypLeyyüş oldu.Yaklaşık 30 bin mu-
halifin birleşmesiyle en büyük cihatçı 
gruplardan biri kurulmuş oldu.

İdlib’ehakim olan El Kaide ile bu 
cihatçı gruplar arasında son dönem-
lerde çatışmalar yaşanırken birleşme-
nin bölgede El Kaide’nin tasfiyesine 
yönelik bir adım olması ihtimali bu-
lunuyor.

Suriye’den Türkiye’ye Laz-
kiye’den çekilme uyarısı

Bununla birlikte Suriye ordusu, 
Türkiye'nin Lazkiye'nin kuzeyinden 

çekilmesi talebinde bulundu.
Al Masdar'ın Lazkiye'den bir as-

keri kaynağına göre uyarı olarak böl-
gedeki cihatçı gruplara tanksavarla 
ateş açıldı.Tanksavar atışının cihatçı-
ların araçlarından birini hedef aldığı 
ve içindekilerin tamamını öldürdüğü 
belirtildi.

Suriye ordusu, Türkiye'nin yerleş-
tiği Cebel el-Ekrad bölgesindeki kimi 
cihatçı mevzilerini de havan atışıyla 
bombaladı.

İdlib’teki gelişmelerle birlikte Su-
riye’nin bir bölgeyi daha kurtarmak 
istediği anlaşılıyor.

İsrail ile güney sınırı anlaş-
ması iddiası

Öte yandan, İsrail ile Rusya'nın, 
Suriye güçlerinin ülkenin güney sı-
nır bölgelerinde kontrolü yeniden 
sağlaması konusunda anlaşmaya 
vardığı ileri sürüldü.İsrail Kanal 10 
televizyonunun haberine göre Rusya 
ve İsrail, diplomatik görüşmeler neti-
cesinde, Suriye'nin İsrail sınırındaki 
güney bölgelerinde kontrolün yeniden 
Suriye güçlerine geçmesi konusunda 
anlaşmaya vardı.Haberde ayrıca sınır 
bölgelerinde, İran, Hizbullah ya da 
herhangi bir yabancı birliğin yer al-
mayacağı konusunda da mutabık ka-
lındığı aktarıldı.

Bu haberin İdlib’teki birleşme ha-
berinin üzerine gelmesi özellikle dik-
kat çekici. Suriye’de Fırat’ın batısında 
istikrarın ve güvenliğin sağlanması 
açısından son iki bölgeden birinin bu 
şekilde çözümlenmesi İdlib’teki bir-
leşmenin de bir hazırlık olması ihti-
malini güçlendiriyor.
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Metal işçileri seçim öncesi taleplerini açıkladı
DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sen-

dikası, 24 Haziran seçimleri öncesi işçi-
lerin taleplerini içeren bir dizi maddeden 
oluşan bildirge yayınladı.

‘Manifesto’ başlıklı bildirgede ,”Biz 
işçiler olarak, seçime girecek parti ve 
adaylar nezdinde, yaşanan sıkıntıları-
mızı ve sorunlarımızı dile getirmeyi bir 
gereklilik ve hak olarak görüyoruz. Bu 
çerçevede geçimini emek gücünü sata-
rak sağlayan milyonların sesini duymak 
istemeyenlere karşın sesimizi ve taleple-
rimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz’ 
denilerek sendikanın talepleri yayınlan-
dı.
Bildirgede şunlar ifade edildi:

Krizin faturası emekçilere 
yüklenmesin
• 23 Mayıs Çarşamba günü döviz ku-

runun fırlaması ve ardından gelen 
Para Piyasaları Kurulu’nun faizi ar-
tışı kararı arasındaki süreçte büyük 
vurgun yapanlar kamuoyuna açık-
lanmalıdır.

• Krizin maliyetinin kamuya yıkıl-
masının önüne geçilmelidir. 

• Kamu kaynaklarının, şirketlerin 
borçlarının üstlenmesinin önüne 
geçilmelidir.

• -Ekonomik çalkantının maliyeti ve 
şirketlerin risklerinin toplumsallaş-
tırılması uygulamasına son veril-
melidir.

• Kârlar sermayeye zararlar kamuya” 
zihniyetinin bu süreçte bir kez daha 
hortlamasına izin verilmemelidir, 
krizin faturası emekçilerin sırtına 
yüklenmemelidir.

• Nasıl sermaye için kredi garanti 
fonu gibi programlar söz konusuy-
sa kriz sürecinde ihtiyaç kredilerini 
ve kredi kartı borçlarını ödemekte 
güçlük çeken halka da borçların ye-
niden takvimlendirilmesi borç yük-
lerinin azaltılması sağlanmalıdır.

Zorunlu arabuluculuk, BES 
kaldırılmalı
• İşçinin haklarından feragat etmesi 

temelinde şekillenen zorunlu ara-
buluculuk uygulaması derhal son 
bulmalıdır.

• Emeklilik yaşı kademeli olarak dü-
şürülmeli, emeklilikte yaşa takılan-
ların mağduriyetleri giderilmeli ve 
emekli maaşları insanca yaşanabilir 
bir düzeye yükseltilmelidir. Zorun-
lu BES uygulamasına derhal son ve-
rilmelidir.

Liberal reçeteye hayır
• Emeklilik yaşı kademeli olarak dü-

şürülmeli ve emekli maaşları insan-
ca yaşanabilir bir düzeye yükseltil-
melidir. 

• Emekçilere zorla dayatılan ve özel 

sigorta şirketlerine kaynak aktar-
maya yarayan zorunlu emeklilik uy-
gulamasına derhal son verilmelidir.

• Asgari ücret vergi dışı bırakılmalı-
dır.

• Kriz karşısında liberal reçetenin öne 
sürdürdüğü gibi kamuyu küçültme 
yoluna gidilmemeli. Ancak vergi 
gelirlerinde son tahlilde emekçinin 
ödediği dolaylı vergiler yerine, kar, 
rant ve servetten alınan dolaysız 
vergilere ağırlık verilmelidir. Ayrı-
ca vergi dilimleri yeniden düzenlen-
meli vergide “çok kazanandan çok, 
az kazanandan az” ilkesi hayata ge-
çirilmelidir.

Sendikal haklara özgürlük
• İş güvencesinin kapsamı genişletil-

meli, esnek ve güvencesiz çalışmayı 
kolaylaştıran taşeron çalıştırma, ki-
ralık işçilik ve sözleşmeli personel 
düzenlemeleri uygulamalara son 
verilmelidir. Özel istihdam büroları 
kapatılmalıdır.

• Başta grev hakkı olmak üzere sen-
dikal haklar önündeki tüm engeller 
kaldırılmalıdır.

• Grev yasakları kalkmalı, bu çerçe-
vede bakanlar kurulunun grev er-
teleme yetkisine son verilmelidir. 
Sendikanın bir işyerinde toplu söz-
leşme yapabilmesi için işçinin irade 
beyanı yeterli olmalıdır. Sendikalar 
arası uyuşmazlık durumunda yetki 
meselesi referandumla çözülmeli-
dir. İşyeri ve işkolu barajı gibi işçi 
ile işveren arasındaki ilişkilere dev-
letin doğrudan müdahalesine olanak 
tanıyan düzenlemeler kaldırılmalı-
dır.

• Sendikaların toplu sözleşme yapıla-
bilmesi için öngörülen yasal prose-

dür sadeleştirilmeli, hak düşürücü 
süreler kaldırılmalıdır.

Özelleştirmeler durdurulsun
• Özelleştirme uygulamalarına son 

verilmeli, geçmişte özelleştirilmiş 
kurumların kamuya kazandırmanın 
yolları aranmalıdır

• Eğitim ve sağlık hizmetlerinin her-
kes için ücretsiz, nitelikli ve erişe-
bilir biçimde kamusal bir hizmet 
haline getirilmelidir.

• Gelir adaletsizliğini derinleştiren 
mevcut bütçe uygulamalarına son 
verip, halkın bütçe tercihlerinde söz 
sahibi olduğu katılımcı bir bütçe an-
layışı benimsenmelidir.

Kıdem tazminatında adalet
• Bir gün bile çalışsa işçi kıdem taz-

minatı hakkına sahip olmalı ve 
hangi sebeple olursa olsun işveren 
tarafından çıkarılan her işçi kıdem 
tazminatı alabilmelidir. Ödeme güç-
lüğü çeken işverenlerin ödemeleri 
gereken tazminatlar ücret garanti 
fonundan karşılanmalıdır. Ayrıca 
kıdem tazminatına uygulanan tavan 
uygulamasına son verilmelidir.

Herkese iş
• İşsizlik bu ülkenin en önemli sorun-

larından biridir. İşsizlikle mücadele 
için herkese insan onuruna yaraşır 
ve eğitimine uygun iş olanakları 
yaratılmalı, eğitim ve sağlık başta 
olmak kamu istihdamının ve kamu 
yatırımlarının payı artırılmalı, geçi-
ci ve güvencesiz işlere dayalı esnek 
çalışma biçimlerinden vaz geçilme-
lidir. Çalışma süreleri azaltılma-
lı, yıllık ücretli izin hakkı Avrupa 
Sosyal Şartında olduğu gibi en az 

1 ay olarak belirlenmelidir. İşsizlik 
fonunun amacı dışında kullanılması 
kesin olarak engellenmeli, yararlan-
ma şartları iyileştirilmelidir.

• Haftalık resmi çalışma süresi 35 sa-
ate düşürülmeli, fazla mesai uygu-
laması yasal yaptırımlarla sınırlan-
dırılmalıdır.

İşçi odaklı işçi sağlığı
• Ülkemizde her gün 5-6 işçinin iş 

cinayetlerinde hayatını kaybettiği 
gerçeği çerçevesinde, işçi sağlığı ve 
iş güvenliği konusunda etkin önlem-
ler alınmalı, denetimler artırılmalı, 
yaptırımlar ve cezalar caydırıcı hale 
getirilmeli, meslek hastalıklarının 
önlenmesi için tespit eden ve tedbir 
alan bir sistem oluşturulmalıdır. Ya-
salarda işverenlerin yükümlülükle-
rini ve sorumluluklarını azaltacak 
düzenlemelerden vazgeçilmeli, işçi 
odaklı bir işçi sağlığı ve iş güvenliği 
politikası hayata geçirilmelidir.

• Stajyerlikte geçen süreler sigortalı-
lığa doğrudan yansıtılmalıdır.

Kadına yönelik ayrımcılığa 
son
• Kadınların gündelik hayata ve is-

tihdama katılımı teşvik edilmelidir. 
Çalışma hayatında kadına yönelik 
ayrımcılığa ve şiddete karşı somut 
adımlar atılmalıdır.

• Kadının istihdama katılımında en 
büyük engellerden olan çocuk bakı-
mı kamusal bir hizmet olarak sunul-
malıdır. Bir sosyal hak olarak işyer-
lerinde nitelikli bakım hizmetleri 
sunan kreşlerin açılması yaygınlaş-
tırılmalı, küçük işyerleri için ortak 
kreşler açılmalıdır.
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Bütün zamanların TKP’lisi
Nâzım Hikmet TKP ile tanış-

tığında henüz 19 yaşında-
dır; 3 Haziran 1963 yılına 
kadar da yani öldüğü güne 

kadar partilidir. 11 Eylül 1961’de Doğu 
Berlin’de yazdığı “Otobiyografi” şiirin-
de belirttiği gibi her ne kadar TKP’sin-
den, partisinden koparmaya yeltenen-
ler olduysa da sökmemiştir! 1958’de 
Paris’te Charles Dobzynski’nin Nâzım 
Hikmet’le yaptığı söyleşide partili tav-
rını, taraf tutmayı şöyle anlatıyor şair: 
“Biliyorsunuz, 1923’ten beri Komünist 
Parti üyesiyim; övündüğüm tek şey bu. 
Bana öyle geliyor ki, devletler arasında-
ki ilişkilerde yansızlık politikası yararlı 
ve etkili olabilir, ama yazarlarda ola-
maz. Dünya tarihinde, çağının sorunları 
karşısında büsbütün yansız ve edilgin 
kalmış bir tek büyük yazar göstermek 
kuşkusuz güç olacaktır. Yansız olundu-
ğu sanılabilir ve söylenebilir, ama nesnel 
olarak hiçbir zaman yansız olunamaz. 
Bana gelince, ben kesinlikle yan tutmayı 
yeğlerim.”

Nâzım Hikmet ile Vâlâ Nureddin, iyi 
bir eğitim görmek, dünyada olup bitenle-
re yabancı kalmamak adına Paris’e mi, 
Berlin’e mi, Moskova’ya mı gitsek diye 
düşünürlerken Moskova’ya gitme kara-
rı verirler. 1921 Ağustos’unda Bolu’dan 
vapurla Zonguldak’a, oradan Trabzon’a, 
oradan da gene vapurla 30 Eylül 1921’de 
Batum’a ulaşırlar. TKP belgelerinde Nâ-
zım’ın ismine ilk kez, Batum hücresinin 
2 Aralık 1921 tarihli olağanüstü genel 
toplantısında aday üye olarak rastlanır. 
Bir hafta sonra 9 Aralık’ta Ahmet Ce-
vat, Vâlâ Nurettin ve Şakirovla beraber 
“Yeni Dünya” gazetesi Redaksiyon Ku-
rulu üyesidir. 1922’de Doğu Emekçile-
ri Komünist Üniversitesi’nde (KUTV) 
öğrenciliğe başlıyor. 15 Kasım 1923’de 
Komintern Yürütme Kurulu’na Dr. Şefik 
Hüsnü tarafından yazılan “Türkiye’ye 
dönmek isteyen dört yoldaş” alt başlı-
ğında yazılan raporda belirtilen Nâzım 
Hikmet, Ahmet Cevat, Vâlâ Nurettin, 
Şevket Süreyya Aydemir’in isimlerin-
den anlaşılacağı gibi artık TKP üyesidir 
Nâzım.

1924’te İstanbul’a gelen Nâzım’ın 
legal alandaki faaliyeti Aydınlık ve 
Orak-Çekiç’in kapatıldığı Mart 1925’e 
dek sürer. İstanbul’da polisçe izlendiği-
ni anlayınca, bir basımevi kurmak için 
İzmir’e geçer. 4 Mart 1925’te Takrir-i 
Sükûn Kanunu çıkarılması üzerine kimi 
gazeteler, dergiler yasaklanır ya da ka-
patılır. Aynı yıl Aydınlık dergisi çevre-

sindeki yazarların çoğu da tutuklanırlar. 
Ankara’da İstiklal Mahkemesi’ndeki 
dava 12 Ağustos 1925’te sonuçlanır ve 
Nâzım gıyaben 15 yıla mahkûm edilir.

Nâzım Hikmet gizlendiği İzmir’den 
İstanbul’a gelerek yurt dışına, Sovyetler 
Birliği’ne tekrar gider. 1926’da Cumhu-
riyet Bayramı nedeniyle çıkarılan aftan 
yararlanmak ve ülkeye dönmek için Türk 
Elçiliği’ne başvurur ama müspet bir kar-
şılık alamaz. Yine 1927’de İstanbul’da 
dağıtılan bildirilerden dolayı açılan bir 
davada illegal parti üyeliğinden gıyabın-
da 3 ay hapse mahkum edilmiştir.

Laz İsmail (Bilen) ile birlikte 1928 
yazında Türkiye’ye gelen Nâzım Hik-
met, yakalanmış ve Ankara Cezaevi’ne 
getirilmiştir. 19 Nisan 1929’da serbest 
bırakılan Nâzım Hikmet, bu dönemde 
bir yayın faaliyetine girişir. Bir yandan 
şiirler yayınlarken, bir yandan da edebi-
yatın yerleşik değerlerinin köküne kibrit 
suyu dökmeye başlamıştır. Nâzım Hik-
met, “Putları Kırıyoruz” kampanyası 
başlatmıştır.

Sistem yakasını bir türlü bırakma-
maktadır. 1931’de İçişleri Bakanlığı’nın 
emriyle ilk beş kitabındaki şiirlerinde 
“bir zümrenin başka zümreler üzerinde 
hâkimiyetini temin etmek gayesiyle hal-
kı suça teşvik ettiği” savıyla mahkemeye 
verilir. 1932’de Benerci Kendini Niçin 
Öldürdü? adlı şiir kitabı basılmakla be-

raber 1931-32 sezonunda Kafatası, 1932-
33 sezonunda Bir Ölü Evi adlı oyunları 
da sahneye konulur.

30’ların sonuna doğru, bu kez de Do-
nanma Komutanlığı Askeri Mahkeme-
si’nde yargılanacaktır. 10 Ağustos 1938 
günü başlayan davadan on dokuz gün 
sonra, 29 Ağustos 1938’de, “askeri isya-
na teşvik”ten, 20 yıl ağır hapse mahkûm 
oldu. İki cezası birleştirilince 35 yıl tutu-
yordu. Mahkeme bunu çeşitli gerekçeler-
le 28 yıl 4 aya indirerek karara bağladı.

29 Aralık 1938’de, Askeri Yargı-
tay’dan gelen onay, son umutları da boşa 
çıkardı. 1 Eylül 1938’de İstanbul Tevkif-
hanesi’ne, 1940 Şubatı’nda Çankırı Ce-
zaevi’ne, aynı yıl Aralık ayında da Bursa 
Cezaevi’ne gönderildi. Bu cezaevlerinde 
toplam 12 yıl kalan Nâzım Hikmet ya-
yımlama olanağı bulunmadığı halde sü-
rekli olarak şiirler yazan Orhan Kemal, 
Kemal Tahir ve İbrahim Balaban’ı ülke 
sanatına kazandırır.

Demokrat Parti’nin çıkardığı af ya-
sası, Nâzım’ı doğrudan doğruya bağışla-
mıyor, sadece cezasının üçte ikisini indi-
riyordu. 12 yıl 7 ay yatmıştı, geri kalan 
28 yıl 4 aylık cezası ise bağışlanmıştı ve 
15 Temmuz 1950’de Cerrahpaşa Hasta-
nesi’nde artık serbest olduğu kendisine 
avukatlarınca bildirilmişti. Ancak ceza-
evinden çıkmasına rağmen sürekli polis 
gözetimindedir. Bu arada Kadıköy’de 

askerliğe çağrılır olduğu, hemen sevk 
edilmesi gerektiği de bildirilmiştir.

17 Haziran 1951 sabahı, akraba-
sı olan Refik Erduran’ın kullandığı bir 
sürat motoruyla İstanbul Boğazı’ndan 
Karadeniz’e çıkmış, yolda rastladığı 
bir Rumen şilebiyle Romanya’ya git-
miştir. Moskova’ya geçmesi üzerine, 
25 Temmuz 1951’de, Bakanlar Kurulu 
kararıyla Türk vatandaşlığından çıka-
rılır. 1958 Haziran’ında ise Leipzig’e 
giderek Bizim Radyo’da çalışan Sabiha 
Sertel, Zekeriya Sertel, Yıldız Sertel ile 
buluşur. Nâzım’ın 1958-1963 arasında, 
yani TKP’nin gerek yurtdışında radyo 
grupları halinde, gerekse Dış Büro ola-
rak faaliyet yürüttüğü dönem boyunca, 
parti faaliyetinde yer ve sorumluluk 
alır. Nâzım, 2-4 Nisan 1962’de yapılan 
TKP yurtdışı konferansına katılır ve 
Zeki Baştımar (Yakup Demir), İsmail 
Bilen, Aram Pehlivanyan (Ahmet Say-
dan) ve Abidin Dino ile birlikte TKP Dış 
Büro üyeliğini ölümüne dek üstlenir. 
Nâzım’ın, Bizim Radyo’nun yanı sıra 
Varşova ve Budapeşte Radyoları Türkçe 
yayınlar servislerinin kurulmasında ve 
geliştirilmesinde de önemli rol oynadığı 
biliniyor.

Nâzım Hikmet‘in nasıl ve nereye 
kadar partili olduğuna en iyi örnek 10 
Eylül 1959’da Rusça yazdığı vasiyet-
namesinde, en değerli mirasını Türkiye 
Komünist Partisi’ne bırakmasıdır. Nâ-
zım Hikmet’in vasiyetnamesinin tam 
metni şöyledir:

“Moskova şehri, 1959 yılı Eylül ayı-
nın onu. Ben, yurttaş Hikmet-Borjentski 
Nâzım, Moskova kentinde 2. Pesçanaya 
Sokak, altıncı ev, 112 dairede oturan kişi 
bu vasiyetname ile ölümüm vukuunda 
aşağıdaki hususların yapılmasını vasiyet 
ediyorum: Bütün yazınsal yapıtlarımın 
ve onların yeni baskılarının yazarlık-
tan doğan teliflerini aşağıdaki kişilere 
vasiyet ediyorum: Türkiye’de İstanbul 
şehrinde Kadıköy’de Cevizlik Sokak 31 
numarada yaşayan karım Münevver An-
daç’a ve oğlum Mehmet Andaç’a gelirle-
rimin yüzde 75’ini bırakıyorum. Türkiye 
Komünist Partisi’ne, onların temsilci-
lerinin şahsında gelirimin yüzde 25’ini 
bırakıyorum. Sovyet Sosyalistleri Cum-
huriyetleri Birliği Medeni Kanunu’nun 
422’nci maddesinin içeriği noter tara-
fından bana okundu. Bu vasiyetname 2 
kopya olarak düzenlendi ve imzalandı. 
Bunlardan birinci kopya, Dorogomilo-
vskaya Sokak 4. binadaki Moskova 11. 
Devlet Noterliği Bürosu’nda muhafa-
za edilmektedir. İkinci kopya da Hik-
met-Borjentski Nâzım’a verilmiştir”.

Ishak Rıza

Cihatçılardan El Kaide’den farklı-
laşma oyunu
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*Her sanat eseri, çağının 
çocuğu ve pek çok durumda 
duygularımızın kaynağıdır. 
Bundan da anlaşıldığı gibi, 
uygarlığın her dönemi, asla 
tekrarlanmayacak olan, ken-
dine özgü bir sanat meydana 
getirir.

Eğer bu yazıyı bir sanat 
eseri haline getirirsek çağı-
mızın en büyük komedyasını 
yazmış oluruz sanırım.

2016 yılının Şubat ayın-
da bir soru üzerine Diyanet 
İşleri Başkanlığının “ cinsel 
arzuları tahrik eden müzik-
leri dinlemek ve söylemek 
haramdır” diyerek verdiği 
fetva…

2018 yılının Mart ayında 
Türkiye Musiki Eser Sahiple-
ri Meslek Birliği (MESAM)‘ 
nin yönetim organlarında 
iktidara mesafeli duran, eleş-
tiren müzisyenlerin olduğu, 
bu durumun kendisinden ra-
hatsız saray sanatçılarının 
istifası ile başlayan kayyum 
ataması ile sonuçlanan ve 
başka bir saray sanatçısının 
MESAM’ın başına geçiril-
mesi.

Daha önce çözüm süre-
cinde açılım bülbülü olup, 
mitinglerde kendine yer bu-
lan İbrahim Tatlıses ve saray 
ünlülerinin Afrin operasyo-
nuna destek vermek için gidip 
çalgılı çengili eğlenmesi. 

Hülya Koçyiğit’in Şu an 
Türkiye’yi nasıl buluyorsu-
nuz?” sorusuna, “Söylenildiği 
kadar baskı olduğunu düşün-
müyorum. Bundan daha açık 
bir toplum görmedim ben. 
Kimse baskı altında değil, bi-
lakis herkes fazla özgür. Çok 
fazla atıp tutuyorlar” demesi.

Mersinde 3. Sınıf öğrenci-
lerinin 23 Nisan dans gösteri-
sinin kıyafetleri uygun değil 
denilerek iptal edilmesi. İs-
tanbul Teknik Üniversitesin-
de müzik haramdır konulu 
broşür dağıtımı ve son olarak 
Marmara Üniversitesi GSF 
Müzik Bölümünün ders yapa-
cak yeri olmadığı için öğrenci 
alımının durdurulması.

 Son yıllarda birbirinden 
bağımsız çıkışlar gibi gö-
rünse de Türkiye’nin kimi 
keskin dönüşümlerden geçti-
ği son 16 yıla baktığımızda, 

aslında bu hareketlerin belirli 
bir toplumsallığın yansıması 
olduğunu bu yansımanın so-
nuçlarına, iktidar eliyle göz 
yumulduğunu, beslendiğini 
hatta önünün açıldığını göre-
biliriz. 

Aynı zamanda sanatı, sı-
nıflı toplumlar da iktidarın 
kendisini meşrulaştırma aracı 
haline getirildiğini göz ardı 
edemeyiz. Örneğin mizahın 
bel altı vurgulara indirgen-
diği, olası bir bölgesel ope-
rasyon öncesi veya sonrası 
çekilen diziler, toplumu me-
lankolikleştirmeye iten mü-
zikler, edebi değerden uzak 
topluma bir katkısı olmayan 
kâğıt israfından başka bir işe 
yaramayan kitaplar, hepsi be-
lirli bir dönüşümün uzantısı 
ve destekleyicisi durumda. 

Sanat; çağlar boyu insan-
ların kendilerini, topluluk-
larını ve iç dünyalarını dışa 
vurmanın, sorunları ya da 
güzellikleri betimlemenin, 
melodik sıralamanın, fiziksel 
figürlerin dansa dönüştüğü 
ve görünüm resmedildiği bir 
alan. Sanat öyle üç beş iktidar 
yancısının körleştirilmiş ez-
gilerine, dizelerine bırakıla-
cak bir alan değildir. Gerçek 
anlamıyla sanatın köreltildiği 
içinin boşaltıldığı bir durum-
da toplumun önemli bir da-
marı kesilmiş olur. Bu kesinti 
toplumun ilerleyişini tıkar.

Peki bu tıkanıklık nasıl 
aşılır?

Bu tıkanıklık ancak kar-
şımızda duran örgütlü yapı-
ya karşı örgütlü sanatçıların 
toplumun gerçek sorunlarına 
inerek bunları farklı bran-
şlarda sergileyerek, sadece 
bununla kalmayıp toplumun 
örgütlenmesine fayda sağla-
yarak aşılır. İlk önce sanatçı-
ların taraflarını seçmeye ihti-
yacı vardır. Sınıflar tarihinin 
ilerleyişinde gözüne perde 
çekilen toplumun önüne çıkıp 
aydınlatmalı harekete geçir-
melidir. Sanat insanın ken-
dini ve toplumu aşmanın en 
büyük silahıdır. Bu silahı en 
etkili kullanma yöntemi de 
örgütlü mücadeledir. 

* Sanat ve ruhsallık üze-
rine sayfa 35

İktidarın sanatı, örleşmenin 
enstrümanıdır!

Yılmaz Öztutan

Ölümünün 55. yıl dönümünde  
Nâzım Hikmet’i anıyoruz!

Cihatçılardan El Kaide’den farklı-
laşma oyunu
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Sosyalistlerin sözü var:

Sosyalizm için mücadele etmekten 
asla vazgeçmeyeceğiz!

Türkiye Komünist Hare-
keti’nin çağrısı ile Pazar 
günü Beyoğlu Ses Tiyat-
rosu’nda düzenlenen “Çare 
Sosyalizm” etkinliği ger-

çekleşti. Etkinlikte TKH Genel Başkanı 
Aysel Tekerek, TKH Parti Konseyi üyesi 
Evrim Saldıran, TKH MK üyesi Kemal 
Parlak ve TKH MK üyesi Kurtuluş Kıl-
çer konuşma yaptı.

Aysel Tekerek: Sahte umut 
yaratanların karşısına biz di-
kileceğiz!

Komünistlerin, sosyalistlerin “kor-
san seçime” ilişkin sözünü söylediği et-
kinlikte ilk konuşmayı TKH Genel Baş-
kanı Aysel Tekerek yaptı.

Tekerek yaptığı konuşmada şunları 
kaydetti;

“Cumhuriyet tarihi boyunca sermaye 
iktidarında, emperyalizm çıkarlarına ge-
ricilerin palazlandırılmasında ortak yolu 
bulanlar aslında halka şunu söylemek-
tedirler; gelin en çok istediğiniz şeyden 
vazgeçin… İnsanca bir yaşamdan, eşit-
likten, özgürlükten, bağımsızlıktan…

Uzlaşı denilen şey halka karşı onun 
gerçek kurtuluşuna karşı kurulmuş bir 
barikattır..

Ama yağma yok değerli dostlar. Ve 
bu hiç sandıkları kadar da kolay olma-
yacak. Sahte umut yaratanların karşısına 
biz dikileceğiz.

Ülkemizdeki borç batağını emekçi-
lere ödetecekler, bunun karşısında biz 
duracağız.

Laiklik mücadelesini geriye atacak-
lar biz ileriye çekeceğiz.

Emperyalist planlarda koç başı ol-
mayı başarı olarak sunacaklar, biz ülke-
mizi bu kan emicilerin elinden alacağız.

Dikiş tutmayan bu düzene iğne iplik 
olanlara karşı da çare sosyalizmde, bu 
köhnemiş elbiseyi halka ülkemize giy-
dirmeye çalışanlara karşı da çare sosya-
lizmde.

Bizler en çok istediğimiz şeyden vaz-
geçmeyeceğiz; sosyalizmden ve onun 
için mücadele etmekten…”

Evrim Saldıran: Gençlik ira-
desini ortaya koyacak!

Tekerek’in ardından söz alan TKH 
Parti Konseyi Üyesi Evrim Saldıran ise 
konuşmasında gençliğin seçimlere ve 
memlekete ilişkin bakışını aktararak 
şunları kaydetti;

“Biz gençler memleketimizin kur-
tuluşunun ancak sosyalizm ile mümkün 
olduğunu düşünüyoruz. Bugün bu kürsü-

nün bizim açımızdan ayrı bir önemi de 
var; bu önem parti siyasetinin ve parti 
aklının doğruluğudur. Düzene eklem-
lenmeyen ve yeni bir ülke kurmak için 
yola çıkan, komünistlerin, sosyalistlerin 
kürsüsüdür.

Türkiye’de gençlik her zaman umut 
oldu. Fakat bu umut gençliğin düzen kar-
şısında yürüttüğü mücadele ile ilgiliydi. 
Gençlik bugün de aynı iradeyi ortaya 
koyacak ve sömürüye, kapitalizme, em-
peryalizme, gericiliğe karşı mücadeleyi 
yükseltecek.”

Kemal Parlak: Sosyalist Tür-
kiye’yi mutlaka kuracağız!

Saldıran’ın ardından söz alan TKH 
Merkez Komite üyesi Kemal Parlak ise 
şunları kaydetti;

“24 Haziran’da gerici, zorba bir ik-
tidarın dayatması sonucu korsan bir 
seçime gidiyoruz. Bu iktidar gerici ve 
zorba olduğu kadar bir patron partisidir 
ve bir proje ile iktidara gelmişlerdir. Bu 
proje emperyalizmin ve Türkiye ser-
maye sınıfının ortak projesidir. İktidar-
ları döneminde gerici uygulamaları ve 
zorbalıklarına ek olarak en fazla emek 
düşmanlığı yapmışlardır. 12 Eylül’ün 
en karanlık döneminde yapılmayan sı-
nıf saldırıları bu dönemde yaşanmıştır. 
AKP döneminde grevler ertelendi, yüz 
binlerce işçi haklarından mahrum edil-
di.

Ancak emek düşmanlığı ancak 
AKP’ye mahsus değildir, bugün bütün 
düzen partileri emekçi sınıfların karşı-
sında patronların yanındadır. Biz asli 
çelişkiyi emek-sermaye çelişkisini unu-
tup, büyük siyaset adına tali çelişkilerle 
uğraşmayacağız. Sosyalist Türkiye’yi 
mutlaka kuracağız.”

Kurtuluş Kılçer:  
Haramilerin düzenini onar-
mayacağız, bu düzeni değiş-
tireceğiz!

Etkinliğin son konuşmasını yapan 
TKH Merkez Komite Üyesi Kurtuluş 
Kılçer ise konuşmasında şunları kaydet-
ti;

“Biz solcular bu düzenin bakımını, 
onarımını ve yamasını yürütecek deği-
liz. Bizim işimiz bu düzeni değiştirmek-
tir. Bugün bizden güya AKP gerilesin 
diyerek bu sağ cepheye destek vermemiz 
isteniyor.

Bizim Sivas Katliamı’nda yaşamını 
yitirmiş 35 cana sözümüz var. Bu katlia-
ma, katliam değildi, pencereleri açmadı-
lar o yüzden öldü diyen birisine Meclise 

taşımak için bırakın oyumuzu, zırnığı-
mızı bile vermeyiz.

Bu anlamıyla bugün 24 Haziran se-
çimi sağın sağla seçimi, “düzene karşı 
düzen” seçimidir. 24 Haziran seçimle-
ri Cumhur İttifakı ve Millet İttifakının 
yarışı olarak emekçilerin karşısına çı-
karılarak büyük yeni bir oyun oynan-
maktadır. Bu oyuna kanmayalım, bugün 
düzeni karşımıza almadan kurtuluşun 
ayaklarımıza gelmeyeceğini bilelim.

***
HDP parantezi ise bütün bu tablonun 

dışında değildir. HDP, bu ittifak silsile-
nin dışında kalmakla beraber, HDP’nin 
de aynı fotoğrafın bir parçası olduğu 
asla unutulmamalıdır. HDP’nin gericili-
ğe bakışı, NATO’nun Irak ve Suriye’ye 
yerleşmesini savunmuş olması, seçim 
beyannamesinde Avrupa Birliği hede-
fini tıpkı diğer düzen aktörleri gibi sa-
hiplenmesi, yine seçim beyannamesinde 
Suriye’nin kuzeyinde ortaya çıkan yöne-
timi destekleme ilanı – ABD ve Fransız 
emperyalizmin bölgeye yerleşmesine, 
Suriye’nin emperyalizm tarafından par-
çalanması tek bir atıf yoktur- düzenin 
verdiği fotoğrafta sırıtan değil tamam-
layan bir öğe olarak bugün karşımızda-
dır. HDP’nin ulusalcılığının yaratmış 
olduğu gayrilik liberalizmiyle ortaklığa 
dönüşmektedir.

Tarihimizde Şeyh Sait bir simgedir. 
Gericiliğin, şeriatçılığın, cumhuriyet 
düşmanlığının simgesidir. Bu simgenin 
bugün HDP listelerinde aday olarak gös-
terilmesi mazur görülecek, üzeri örtü-
lecek ya da önemsiz sayılacak bir konu 
değildir. 

İkinci simge ise AKP’nin karşı dev-
rimine omuz veren ve hesabını sorma-
mız gereken Yetmez ama Evet’çiliktir. 
Bugün Yetmez Ama Evet’çi isimleri bir 
kez daha HDP listelerinde görüyorsak, 

kimse bize HDP’nin düzen dışı, düzen 
karşıtı ya da solcu bir parti olarak pazar-
lama mavalı okumasın!

Bugün 24 seçimlerinin varacağı yer 
tam anlamıyla “düzene karşı düzen” al-
maşığıdır. Bugünkü düzen siyasetinin 
göstermiş olduğu yol başka bir kapıya 
çıkmıyor.

Bilinmeli ki, 24 Haziran seçimleri-
nin açacağı kapıdan geçildiğinde istik-
rar, uyum, huzur değil kriz karşımıza 
çıkacaktır. Ekonomik kriz kapıda, siyasi 
kriz arkasında bakıyor.

***
TKH, bu seferberliğe adaydır.
Yoldaşlar, kardeşler,
Bizim sözümüz var.
6. filoya, ortak pazara, işkenceci 

Komer’e, emperyalizmin üslerine karşı 
mücadele etmiş Denizlere, Mahirlere, 68 
gençliğine bağımsız Türkiye sözümüz 
var. ABD ile NATO ile AB ile barışma-
yacağız! Suriye’nin kuzeyine ABD ve 
Fransız emperyalistlerine yerleşmesine 
sessiz kalmayacağız!

Bizim sözümüz var.
Sivas’ta katledilen 35 aydınımıza la-

iklik Sözümüz var. Gericilerle, tarikat-
larla, yobazlarla barışmayacağız!

Bizim sözümüz var.
Berkinlere, Ali İsmaillere, Abdolara, 

Haziran direnişinde yaşamını veren gen-
cecik arkadaşlarımıza insanca yaşam, 
eşitlik ve özgürlük sözümüz var. AKP 
ile AKP’nin düzeni ile dertleşmeyece-
ğiz, barışmayacağız!

Bizim sözümüz var!
Bu düzen değişmelidir sözü bu. Bu 

sözü yerine getirmek için herkesi örgüt-
lü mücadeleye çağırıyoruz. Haramilerin 
düzenini onarmayacağız, Bu düzeni de-
ğiştireceğiz!

Bizim emekçilere sözümüz var: Çare 
Sosyalizm sözü bu!”


