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ÇOCUKLARIMIZI KATLEDEN  
BU GERICI ÇÜRÜMÜŞ 

DÜZENDIR!

Geçtiğimiz günlerde yine çocuk istismarı ve kayıp çocuk haberleri ile sarsıldık. Önce Ankara 
Polatlı’da 8 yaşındaki Eylül'ün işkence edildikten sonra cinsel istismara uğradığı ve öldürül-
düğü belirlendi. Ardından Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'nın cansız bedenine ulaşıldı. 
Bütün bu tablo ortada gelecek vaat etmeyen, çocuklarımıza hayatı zehir eden ve katliamla-
rına sebep olan gerici çürümüş düzeni gösteriyor!
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24 Haziran seçimlerinin 
sonuç itibariyle siyasi aktörler 
yönünden kaybedeni yoktur.

AKP, CHP, İnce, SP, İP, 
HDP en asgari düzeyde is-
tediklerini almışlar, korsan 
seçimden kendilerine düşen 
paydan mahrum kalmamış-
lardır.

AKP, 2023 hedefinde, 
CHP, “demokrasi kahraman-
lığı”nda, SP, Milli Görüş’ün 
yıllar sonrasında meclise 
girme hedefinde, İP, varlığını 
garantilemede, HDP ise “Tür-
kiye Partisi olma” iddiasında 
geriye düşmemiştir.

Seçmen algısı bu kavram-
lar üzerinden yönlendirilince 
herkesin kazandığı bu seçim-
de bu algının nesnesi haline 
getirilen halkın bu öznelerin 
mutluluğundan payına düşen 
“ne oldu şimdi” sorusu oluyor.

Bu soruyu bu öznelerin 
hiç birisi tam olarak yanıt-
layamaz. Seçim hesaplarını 
çok yüksek tutanların geli-
nen noktaya ilişkin “kazanma 
halini” o çıtanın altında ezi-
lenlere anlatmaya dahi çalı-
şacaklarını sanmak beyhude-
dir. Zaten 24 Haziran akşamı 
itibariyle halka başka şeyler 
anlatılmaktadır.

Ne oldu sorusuna bizim 
veremeyeceğimiz bir yanıt ise 
bulunmuyor.

Öncelikle, AKP’nin kor-
san seçim kararı ile bu ülke-
nin bir gün silip atacağı bu 
başkanlık rejimine hukuki ge-
çişi kendi bildiği yoldan, yani 
en hukuksuz yoldan sağlamış-
tır. Müesses seçimden mües-
ses düzene artık geçilmiştir.

Kim başkan yardımcısı 
olacak, kim meclis başkanı 
olacak diye konuşuladursun, 
yetkisiz bir parlamentoya gir-
mek seçim dönemi boyunca 
kutsanmış, yetkisiz ve etkisiz 
bir alan mücadelenin başına 
geçirilerek büyük manipülas-
yon yaratılmıştır.

Ülkenin sağı kendini to-
parlamış, konsolide olmuş ve 
varlığını seçimler aracılığı ile 
sağlamlaştırmaya çalışmıştır.

“Ülkenin solcusu” ve bir 
kısım sağcısı bir şeyler de-
ğişmeli algısını tek adama 
indirgenmiş, ağızdan çıkan 
neredeyse her söz, düzenin 
devamında ortaklaşıldığını 
göstermiştir.

Bu seçimlerde hem 2. 
sağ cephe kurulmuş hem de 
pragmatik ve psikolojik ola-
rak “ülkenin solu ile ülkenin 
sağı” birleşmiştir.

Halkın yaşadığı gerçek so-
runlar karşısında ya güvenlik 
ya da özgürlük denklemi başa 
yerleştirilmiş, eşitlik, laiklik, 
işsizlik, yoksulluk birer seçim 
vaadi bile olmaktan çıkıp, si-
yaset dışı, eski fikir muamele-
si görmüştür.

24 Haziran seçimleri ile 
olan işte budur. Sermaye dü-
zeninin rahatlaması, düzenin 
bekası, düzen solcusunun 
“başka sefere dahi diyecek 
halinin kalmamış olması”…

24 Haziran akşamı itiba-
riyle bir gerçek daha kendini 
göstermiştir. Milyonlara Gezi 
Direnişi’nden bu yana sor-
durulan “AKP nasıl yenilir” 
sorusunu, halk nasıl kazanır 
sorusunun önüne koyanlar, 
AKP’nin önüne halkı değil 
hep başka hesapları koyarak, 
hem hesap hatası yapmışlar 
hem de siyaseten daha da sağa 
kaymışlardır.

Peki şimdi ne olacak?
Ya topyekûn bu kazanan-

ların elinden kaybettirilen 
bir halkı çekip alacağız ya da 
düzenin kazan kazan siyaseti 
sürüp gidecek.

Peki şimdi ne olacak?
Kazananların elinden 

kaybedenleri çekip almak için 
ülkenin komünistleri büyük 
siyaset hesapları ile hesapla-
şacak. Halk için, emekçiler 
için, Leylalar, Eylüller için…

Kazananların elinden kaybe-
denleri kurtarmak…

SOL TAVIR

Aysel Tekerek

AKP topu CHP’ye atıyor

Yerel seçimler erkene alınacak mı?
24 Haziran korsan seçimlerinin ardından, 2019 yılı Mart 
ayında yapılacak yerel seçimlerin erkene alınacağına dair 
bir iddia ortaya atıldı

24 Haziran seçimlerinin sonuçları 
henüz soğumamışken, 2019 yılın-
da yapılacak olan yerel seçimlerin 
2018 yılı Ekim ya da Kasım ayı-

na alınacağına dair iddialar gündeme geldi. Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fa-
kıbaba’nın ardından, Büyük Birlik Partisi (BBP) 
Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa 
Destici de yerel seçimlerinin erkene alınmasının 
gerekli olduğu yönünde açıklamalarda bulundu.

Bu açıklamalar ile birlikte AKP’nin 24 Hazi-
ran sonuçlarından istifade ederek yerel seçimleri 
erkene alması ve beş yıl boyunca seçimsiz bir dö-
nem geçirme isteği olduğu iddiaları da beraberin-
de geldi.

Konu ile ilgili AKP’nin Cumhur İttifakı’nda-
ki ortağı MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli 
yerel seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini 
ifade ederken, AKP’den de farklı açıklamalar gel-
meye devam ediyor. TBMM Başkanı İsmail Kah-
raman, yerel seçimlerin erkene alınmasına lüzum 
olmadığını söylerken, daha kapsamlı bir açıklama 
ise AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tara-
fından yapıldı. Yerel seçimlerin erkene alınması 
tartışmaları ile ilgili Elitaş, “Yerel seçimlerle ilgi-
li biz AK Parti olarak 2013 yılında bir girişimde 
bulunmuştuk. O dönemde CHP ve MHP 'evet' de-
mişti. Bunun halk oylamasına gitmeden yapılması 

şarttı. O dönem yerel seçimler için CHP uzlaşmak 
yerine vazgeçmişti. Ondan dolayı seçimlerin Ka-
sım ayında yapılması gerçekleşmemişti. Kasım 
ayının ilk pazar ya da ikinci pazar günü, bu da 1 
ile 8'i arasını içeren bir zaman dilimini içeriyor, 
bu tarihte olmasının benim kanaatimce uygun 
olduğunu düşünüyorum. Anayasa'nın ilgili mad-
desi değiştiğinde bu yapılır. Bunun referanduma 
gitmeyecek şekilde değişmesi lazım. Çünkü refe-
randuma giderse referandumun halk oyunu sunul-
masıyla ilgili kanunun 60 günlük süresi var. Parla-
mentodan geçmesi 1 aylık bir süre. 60 günlük süre 
dediğimizde Ekim ayına geliyor. Ekim'de referan-
dumdan geçirilse bile 90 günlük bir süre var. Bu 
sefer Mart yerine Şubat ayına alması gerekiyor. 
Bu konuda 3 siyasi partinin anlaşması gerekiyor. 
AK Parti, CHP ve MHP'nin bu konuda uzlaşması 
gerekiyor. Bizim gündemimizde yerel seçimlerin 
öne alınmasıyla ilgili bir durum söz konusu değil. 
Milliyetçi Hareket Partisi de böyle bir şeyin olma-
dığını ifade etti ama diğer siyasi partiler böyle bir 
beyanda bulunursa yetkili kurullar değerlendirme 
yapar" dedi.

Elitaş’tan bir gün sonra açıklama yapan AKP 
Sözcüsü Mahir Ünal ise daha net konuştu ve 
AKP’nin gündeminde yerel seçimlerin erkene 
alınmasının olmadığını ifade etti.
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Sermayenin diktatörlüğü sürüyor: Başkanlık

24 Haziran seçimleri ge-
ride kaldı ve sermaye 
düzeni yeni bir yönetim 
modeline geçiyor. Tek 

adam yönetimi anlamına gelecek olan 
başkanlık sistemi önümüzdeki günlerde 
yürürlüğe girecek. Erdoğan’ın yeniden 
seçilmesi ve iktidarda kalması, tartışılan 
temel konu oldu. Bu durum, yani Erdo-
ğan’ın tartışılması, sermaye düzeninde 
başkanlık modelini yalnızca Erdoğan’ın 
kişisel hırsına indirgeyen bir yaklaşımla 
ele alındı. Ancak bugün sermaye düze-
ninin başkanlık modeline geçişi, mese-
lenin Erdoğan’a indirgenmesinden daha 
fazla bir anlama sahip.

Türkiye kapitalizminin siyasi yöne-
tim modelleri tarih içinde bazı değişim-
ler gösterdi. Cumhuriyet’in kurulması, 
1940’ların sonunda çok partili döneme 
girilmesi, 1960 ihtilali sonrasında ortaya 
çıkan başka araçlar (ikili meclis, anaya-
sa mahkemesinin kurulması gibi), yöne-
tim modellerinin değişimi bağlamında 
önemli tarihler. 2018 yılında ise sermaye 
düzeninde yeni bir model başkanlık mo-
deliyle karşımızda bugün.

Türkiye sermaye birim modelinde 
ortaya çıkan değişimler, yönetsel mo-
dellerde de belli bir değişimi kaçınılmaz 
kılıyor. 1960’lı yıllarda ortaya çıkan 
değişimleri bu şekilde algılamak lazım. 
2018 yılında gündeme gelen başkanlık 
modelinin ise dünya kapitalist siste-
minin değişimi ve bu haritada Türkiye 
kapitalizminin yeni konumu ile ilgili bir 
durum olarak görmek gerekiyor.

Sermaye sınıfının çıkarları 
ve başkanlık

Genel olarak AKP iktidarına bakı-
lırken vurgulanması gereken konuların 
başında AKP’nin sermaye sınıfının en 
güçlü aktörü olduğudur. AKP’nin 16 
yıllık iktidarı, sermaye sınıfının çıkar-
ları bağlamında önemli adımlar atmış, 
sermaye sınıfı AKP iktidarı döneminde 
büyük karlar sağlamıştır. Bu gerçek gö-
rülmeden AKP iktidarı ile sermaye sı-
nıfı arasındaki ilişkileri değerlendirmek 
büyük hata yaptırır.

Zaman zaman karşımıza çıkan bir 
saptama olarak şu söylenmektedir: AKP 
yeni bir sermaye sınıfı yarattı ve gele-
neksel sermaye ile arasında bir açı ve 
hatta mücadele söz konusu. Başta İstan-
bul sermayesinin başını çektiği gelenek-
sel sermaye bloku AKP iktidarına karşı 
bir konum içerisinde. Bu sermaye bloku, 
aynı zamanda AB ile ilişkilerinden do-
layı, AKP’nin iktidardan inmesini iste-
mektedir.

Bu söylem, büyük yanlışlar içerdiği 
gibi büyük yanılgılar da yaratmaktadır. 

Böylesi bir saptama, AKP iktidarının 
sermaye partisi olmadığı söylemine yol 
açacak bir boyut bile taşır.

Ancak 16 yıllık AKP iktidarının bü-
tün yaptıklarına baktığımızda, durumun 
böyle olmadığını, uluslararası alanda 
yaşanan politik sorunların AKP iktida-
rının emperyalist merkezlerle yaşadığı 
bazı açıları yapısal sorun olarak değer-
lendirmeyle ilgili olduğunu yazmamız 
gerekiyor. Emperyalist odaklarla AKP 
iktidarı arasındaki açı, geçici ve arızi 
bir durum olarak görülmeliydi. Asli olan 
Türkiye kapitalizmi ile Türkiye sermaye 
devleti ve sermaye sınıfı ile emperyalist 
odaklarla kurulan “stratejik” ilişkide 
saklı olmasıdır. “Büyük Ortadoğu Po-
litikası”nın bir parçası olan AKP’nin, 
Ortadoğu’da attığı adımların son ker-
tede emperyalist odakların çıkarlarıyla 
uyumlu adımlar olduğu asla akıldan çı-
karılmamalıdır.

Devletin görece özerkliği
Devlet, sanki sınıflardan bağımsız 

gibi ele alınır. Türkiye’de devlet de, ser-
maye sınıfından görece özerk bir konu-
ma sahipmiş gibi hep lanse edilir. Ser-
maye düzeninde, devlet örgütlenmesinin 
sınıflar üstüymüş gibi konumlanması, 
sermaye diktatörlüğünü gizleyen bir 
perdeden başka bir şey değildir. Dev-
letin hakem olarak sunulduğu bu tablo, 

baştan aşağıya reddedilmelidir. Başka 
bir açıdan tarafsız cumhurbaşkanlığı ve 
kuvvetler ayrılığı olarak ifade edilen bu 
durum, işin özüne girdiğinizde bir sınıf 
diktatörlüğü olan burjuva iktidarının 
çıplak iktidarını örten bir nitelik taşıyor.

Bugün başkanlık sistemi ile birlikte 
doğrudan burjuvazinin de yönetimde yer 
alacağı bir tabloyu daha açık olarak orta-
ya çıkaracaktır. Başkan ve adamları şek-
linde düzenlenecek yeni yürütme mode-
linde patronlar doğrudan kabine üyesi 
haline gelerek, burjuva diktatörlüğünün 
çıplak halini sergilemiş olacaklardır.

 
Merkezileşme

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi 
başkanlık sistemi belli açılardan serma-
ye sınıfının ve sermaye devletinin mer-
kezileşme eğilimlerinin doğal sonucu-
dur. Özellikle 12 Eylül sonrası, Türkiye 
kapitalizminin girdiği yol, devlet iktida-
rının daha da merkezileşmesi yönündey-
di ve bu eğilim AKP iktidarı ile birlikte 
bugün gerçekleştirilmiş bulunuyor.

Bu merkezileşme eğilimi, burjuva 
sınıfının çıkarları doğrultusunda bir 
anlama sahiptir. Devlet bürokrasisinin 
daha da azaltılacağı, burjuvazinin talep 
ve çıkarlarının doğrudan görüleceği bir 
mekanizma olarak başkanlık, burjuva 
iktidarının merkezileşme eğilimi olarak 
görülmek durumundadır.

Başkanlık modeli: Süreklilik 
mi kopuş mu?

Ülkemizdeki başkanlık tartışmaları, 
sermaye düzeninin ihtiyaçları, uluslara-
rası kapitalist sistemin gerekleri ve ser-
maye sınıfının çıkarları bağlamında ele 
alınmak yerine, ülkemizde daha çok Er-
doğan’ın kişiliği bağlamında ele alındı.

Bu anlamıyla, tek adam yönetimi, 
Erdoğan’ın kutuplaştırıcı siyasetinin bir 
aracı olarak ülkemizi daha da baskıcı bir 
yönelime doğru götüreceği üzerinde çok 
duruldu. Bu gerçek bir durum olmakla 
birlikte tek başına eksik bir değerlendir-
me olacaktır.

Bugün başkanlık tartışması, burjuva 
sınıfının, sınıf olarak iktidarını ortadan 
kaldıran bir durum yaratmıyor. Sanki 
Erdoğan’ın başkan seçilmesi, burjuva sı-
nıfının çıkarlarına karşıt bir yan taşıyor-
muş gibi algı yaratıldı. Yani kapitalist 
düzende, sermaye düzeninde başkanlık 
“anomali, sapma, ucube” bir yönetim bi-
çimi gibi sunuldu. Aslında doğalında ka-
pitalistler, tarihsel olarak gericileşen bir 
sınıf olarak, kendi iktidarlarının devamı 
için baskıyı asla geriye çekmediler.

Bugün yaşadığımız kapitalist düze-
nin gericileşmesinin bir adımı olarak 
görmek, bir kopuş değil, tersine bir sü-
reklilik olarak değerlendirilmesidir.
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Kurtuluş Kılçer

Müesses seçimden müesses düzene

24 Haziran öncesinde de-
faatle yazdığımız gibi, 
doğal ve normal akı-
şında bir seçim değil-

di. Bugün üzerinde durulmayan ve kim-
senin de tartıştığı bir konu değil. Ancak 
MHP’nin durup dururken gündeme 
getirdiği ve AKP ile birlikte her hangi 
bir iç siyasi kriz yaşanmadan seçimlerin 
erkene alınmasının altındaki niyet iyi 
görülmeliydi.

Olası bir ekonomik krizin erkenden 
karşılanması, Ortadoğu’daki gelişme-
ler ve AKP iktidarının yıpranma iv-
mesi bunun nedeni olabilir. Bir nedeni, 
belki de, Abdullah Gül’ün merkezinde 
durduğu yeni bir düzen içi muhalefet 
cephesinin ortaya çıkmasını engelle-
me girişimi. Düzen siyasetinin, bütün 
aktörlerini bağlayan, kendi hesapla-
rıydı bunlar. Hem muhalefet açısından 
Gül’ün ortak aday çıkarılma niyeti hem 
de buna dönük AKP-MHP’nin yaptığı 
karşı hamle.

Düzen-karşıtı güçler, kendi hesabını 
yapmalıydı; ancak bütün bu süreç biza-
tihi düzen güçlerinin hesaplarının par-
çası haline gelen bir tablo yaratmış oldu.

Yanlışlık buradaydı. Birinci yanlış-
lık; solun önemlice bir kısmının düzen 
aktörlerinin yaptığı hesabın bir parçası 
olmak, ikincisi ise; hesabın yanlışlığını 
görememektir.

24 Haziran iki boyutuyla değerlen-
dirilmeye tabi tutulmalı. İlk boyutu ve 
önemli olanı, düzenin bundan sonraki 
seyri, burjuva düzenin nasıl yol alacağı, 
burjuva siyasetinin yönelimleri. Bunun-
la birlikte, ikincisi, “yanlış hesabın” da 
masaya yatırılıp noktasının konulması 
gerekmektedir. Bir daha fenersiz yaka-
lanmamak için…

Bir şey yapmak ile bir şey yapmamak 
ve doğru yapmak ile yanlış yapmak.

24 Haziran seçimi söz konusu oldu-
ğunda sol cenahta “yanlış yapanların” 
bugün savunduğu ve sığındığı temel 
gerekçe “bir şey yapmak” olarak kar-
şımıza çıkıyor. Oturup izlemek yerine 
hiç değilse AKP’nin geriletilmesi adına 
bir şey yapmaya çalıştık denilmektedir 
özünde. Ancak bu, “yanlış yapılması-
nı” ortadan kaldırmıyor. Kaldı ki ortada 
“bir şey yapmak” adına yapılacak baş-
ka seçenekler varken… Ya da başka bir 
ifadeyle “doğrusunu yapmak” mümkün-
ken…

Türkiye sosyalist hareketinde “bir 

şey yapmak” adına “yanlış yapıldığı” 24 
Haziran seçimlerinde açık olarak görül-
müştür. AKP-MHP tarafından dayatılan 
korsan seçime evet diyerek burjuva dü-
zenin muhalefet kanadının hesaplarının 
parçası haline gelerek yapılan ilk yan-
lış, baştan aşağı yanlış bakkal hesabına 
inanmak noktasıyla daha büyük bir yan-
lışa dönüştü.

Bu işin cebirsel yönü: Birinci turda 
çok aday, ikinci turda Erdoğan’ın kar-
şısına çıkacak –sağcı solcu fark etmez 
– adayın desteklenmesi, bu sayede Mec-
lis’te çoğunluğu AKP-MHP blokunun 
kaybetmesi… Saadet Partisi, İyi Parti 
tam da bu mantıkla desteklendiler ve se-
çime sokulup, Millet İttifakı’nın parçası 
haline getirildiler. HDP ise, ayrı bir ka-
naldan barajı geçerek Meclis aritmeti-
ğini değiştirecekti. (Aslında senaryoda 
başrolü Abdullah Gül oynayacaktı, ama 
hesap buna döndü) Bütün bu hesaplar, 
sermaye düzeninin, düzen partilerinin, 
düzen güçlerinin hesaplarıydı. Türkiye 
solunda önemlice bir kesim, düzen mu-
halefetinin bu hesaplarının doğrudan 
parçası olarak seçim politikası geliştir-
di. Ağırlıklı HDP yandaşlığı bunun üze-
rine bina edildi.

İşin siyasal yönü ise daha ağırdı, 
ancak 24 Haziran seçiminde, cebir, 
siyasetin üzerini örttü. Aritmetik he-
saplarla seçim politikası belirleyen bir 
siyasal garabetle karşı karşıya kaldık. 
Düzen muhalefeti, yukarıdaki cebirsel 
denklemi önümüze getirirken, bunun 
doğal ve organik siyasal zeminini ise 
“sağcılık” olarak kurdu. İnce’nin bütün 
seçim konuşmaları popülizm ile “top-
lumsal uyum, mutabakat, dış güçlerle 
barış” söylemi altında tam bir düzen 
restorasyonu ve muhafazakar seçmene 
seslenmekten ibaretti. AKP tabanın-
dan oy devşirmek için düzen muhalefeti 
AKP’yi aratmayacak bir sağcılaşma ör-
neği ortaya koydu. Bu, tek başına seçim 
takıyyesi ya da taktiği olarak okunsa da 
özünde AKP eliyle kurulan rejime bü-
yük bir zemin ve meşruiyet yaratmıştır. 
Görülemeyen en önemli siyasal yanlış-
lardan birisi budur. Solun bu hesabın 
parçası olması ise daha büyük tahribat 
yaratmıştır. Emperyalizm, gericilik ve 
sermaye karşıtlığı, bu girilen yolda dü-
zen siyasetine meze edilmiş, önemsiz 
hale gelmiş, bu manasıyla liberalizmin 
yelkeninin doldurulmasına hizmet et-
miştir. Gerek İnce’nin desteklenmesi ve 
gerekse HDP’nin desteklenmesi, cebir-

sel hesap yanlışlığının bir sonucu olsa 
da, siyaseten daha büyük bir maliyetle 
ele alınmak durumundadır.

İfade ettiğimiz gibi 24 Haziran se-
çim sonucunun siyasal yönünün daha 
çok tartışılması lazım, ancak yapılan 
yanlış hesabın da noktasının konulması 
gerekiyor.

24 Haziran ile birlikte burjuva dü-
zen, yeni bir yönetsel modelle başkan-
lık modeline geçmiş, Erdoğan tek adam 
olarak başkanlık koltuğuna oturmuş, 
Meclis’te AKP-MHP çoğunluğu almış, 
ikinci bir faşist parti (İyi Parti) en az 
MHP kadar güç elde etmiş, totalde ise 
sağın Meclis’e taşındığı ve mutlak ağır-
lık kurduğu bir tablo ortaya çıkmıştır. 
Millet İttifakı kurulmuş, SP, DP ve İyi 
Parti’yi Meclis’e taşımış ve HDP barajı 
aşmış. Hele hele “HDP barajı geçmezse 
AKP-MHP en az 404 vekil, HDP barajı 
geçerse AKP-MHP en fazla 297 vekil” 
diye sokaklara asılan pankartı herkesin 
oturup düşünmesi gerekiyor. Hesap ha-
tası mı, manipülasyon mu, algı operas-
yonu mu?

Demek ki, cebirle siyaset olmuyor. 
Düzen muhalefetinin cebirsel hesapları 
büyük bir çöküş yaşarken siyasal mali-
yeti sağ zeminin güçlenmesi olmuştur.

Mesele, başından beri bu hesapların 
yaratacağı sonucun bu olacağıydı. Gö-
rülemeyen tam da buydu. Bu anlamıyla 
seçimlere katılmama kararına yönel-
tilen “AKP’nin ekmeğine yağ sürer” 
suçlamasının tamamen boşa düştüğü, 
tersine, seçimlerin katılmanın AKP’nin 
ekmeğine yağ sürdüğü bir sonuçla nok-
talandığı artık bugün ifade edilmek du-
rumunda. Siyaset, salt nicelikle değil 
nitelikle yapılabilir. Bir şey yapmak ile 
yanlış yapmanın diyalektik sonucu tam 
da burada aranmalıdır.

Siyaseti, devrimci siyaseti cebirsel 
hesaplara sığdıran ve düzen aktörleri-
nin seçim hesaplarının kurbanı olanlar, 
bundan daha öte, burjuva düzenin siya-
setine kurban gitmişlerdir.

Müesses seçim, önce AKP-MHP ta-
rafından kuruldu, sonra sermaye düze-
nin başta liberaller olmak üzere burjuva 
aktörleri tarafından geliştirildi. Türkiye 
solunun önemlice bir kısmı, müesses se-
çimin parçası olarak “bir şey yaptığını” 
düşündü.

Seçim öncesinde çok yazdık; bir kez 
daha belirmek gerekirse, 24 Haziran Er-
doğan’ın başkanlık seçimi, sağın sağla 
yarışı, sağın Meclis’e taşınma seçimiy-

di. Bu anlamıyla, 24 Haziran’ın cebirsel 
yönünü bir kenara bırakırsak siyasal 
bazı noktalarını daha fazla açmak ge-
rekmektedir: Müesses seçim, müesses 
düzenin kurulmasını sağlamıştır.

7 Haziran, 1 Kasım ve 24 Haziran 
seçimlerine daha genel bir yaklaşımla 
bakarsak AKP, MHP ve İyi Parti oyları-
nın toplamı her seçimde oran olarak ar-
tan bir eğilimle karşımıza çıkar. Bu se-
çim hesaplarını yapan bazı liberallerin, 
1 Kasım’da yüzde 49 oy alan AKP’nin 
bu seçimde oylarının yüzde 42’ye düş-
mesini görüp, yedi puanın İyi Parti’ye 
gittiğini hala anlatabiliyor, yediyi kim 
yedi gibi “seçim hesabının” sağlaması-
nın derdine düşebiliyor.  Ancak 7 Ha-
ziran seçimleriyle AKP’nin oy oranının 
aynı olduğu, MHP’nin yüzde 17’e yak-
laşan oy oranının bu seçimlerde ikiye 
bölündüğünü ve hatta artırdıklarını işin 
başka bir tarafı olarak ve İyi Parti’nin 
sağcı karakterini görmezden gelebiliyor.

Bugün Meclis’te çoğunluk mutlak 
sağdadır. Saadet Partisi, BBP, DP Mec-
lis’e taşınmıştır. İki faşist partinin varlı-
ğı, gerici AKP iktidarı ile birlikte düze-
nin tesisinde önemli bir zemin olacaktır. 
24 Haziran seçimleri, düzenin tesisinde 
önemli ve son kavşağın dönülmesi ma-
nasına gelmiştir.

Bu tartışma, 16 yıllık AKP kar-
şı-devriminin geriye döndürülüp döndü-
rülmeyeceği ile ilgilidir ve 24 Haziran 
seçimleri bu tartışmayı da kapatmıştır. 
AKP eliyle yıkılan birinci Cumhuriyet 
yerine yine AKP tarafından kurulan 
ikinci Cumhuriyet’e geçiş süreci 24 
Haziran seçimleriyle büyük ölçüde ta-
mamlanmıştır. Başkanlık modeline ge-
çiş, sermaye diktatörlüğünün yeni mo-
deli olarak AKP karşı-devrim sürecinin 
“zirvesi” olarak görülmelidir. Zamanın-
da bazı liberallerin dillendirdiği ve son 
olarak Erdoğan tarafından dile getirilen 
“demokratik devrim tamamlanmıştır” 
sözü, 24 Haziran ile birlikte sermaye 
diktatörlüğünün sürekliliğinde yeni bir 
aşama, AKP karşı-devrim sürecinin de 
doğal sonucudur. Bunun demokratik 
bir devrim değil, tersine bir karşı-dev-
rim süreci olduğunu yazmaya bile gerek 
duymuyoruz.

AKP eliyle kurulan rejimin, havada 
kalıp kalmadığı, yerleşip yerleşmediği 
sorunu, müesses seçim aracılığıyla aşıl-
mış, yeni düzen sermaye açısından tesis 
edilmiştir. Artık müesses düzen dönemi 
başlamıştır.



3 TEMMUZ 2018 manşet 5

Çocuklarımızı katleden bu düzen çürümüştür!
Geçtiğimiz günlerde yine çocuk istismarı ve kayıp çocuk haberleri ile sarsıldık. Önce Ankara'nın Po-
latlı ilçesinde 8 yaşında ki Eylül'ün işkence edildikten sonra cinsel istismara uğradığı ve öldürüldüğü 
belirlendi. Ardından Ağrı'da şeker bayramının ilk günü kaybolan 4 yaşında ki Leyla'nın cansız bede-
nine ulaşıldı. Hatay'da kaybolan 6 yaşında ki Ufuk'u arama çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır Sil-
van'da çobanlık yapan Yusuf ve Siirt Pervari'de 15 yaşında ki Salih'ten günlerdir haber alınamıyor

T ürkiye'de çocuklara dönük 
şiddet ve istismarın önü alı-
namıyor. Son on yılda ço-
cuk istismarlarında yüzde 

700 artış olduğu istatistiklere yansıdı. 
Yaşanan istismar vakalarında faille-
rin önemlice bir kısmının aile fert-
leri ya da yakın akraba ve tanıdıklar 
olması nasıl bir çürümüşlük ile karşı 
karşıya olduğumuzun bir başka ka-
nıtı. Hatırlanacağı üzere 2016'da Ka-
raman'da Ensar Vakfı yurtlarında 45 
çocuğun yurt öğretmeni tarafından 
sistematik şekilde istismar edildiği-
nin ortaya çıkmasının ardından ço-
cuk istismarı tartışmaları Türkiye'nin 
gündemine oturmuştu. Dönemin Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın “bir 
kere yaşanmış bir olaydır, kurumu ka-
ralamak yanlış” şeklindeki ifadeleri 
büyük tepki toplamıştı. 

Tarikat ve cemaatlerin in-
safına terk edilen çocuklar

Geçtiğimiz iki yıl, Ensar'da yaşa-
nanların “bir kereden bir şey olmaz” 
zihniyeti ile değerlendirilmesinin 
sonuçlarını acı deneyimlerle ortaya 
koydu. Kontrolsüz denetimsiz devle-
tin sonsuz olanaklarıyla açılan tarikat 

ve cemaat yurtlarından istismar ve 
şiddet haberlerinin ardı arkası kesil-
medi. AKP'nin bir gece vakti meclise 
sunduğu ve çocuk yaşta evlilik adı al-
tında çocuk istismarına kılıf uydurma 
düzenlemesi gündeme geldi. 

Çocukların evlenebileceği 
vaaz edildi 

Son on yılda ise başta Diyanet İş-
leri Başkanlığı olmak üzere gericile-
rin sistematik şekilde toplumu hizaya 
sokma ve çocuklara cinsel obje gö-
züyle bakılmasına sebep olan açıkla-
maları eksik olmadı. İslam’a göre 12 
yaşında bir çocuğun evlenebileceği, 
evdeki erkek çocukların annesinin di-
zinden tahrik olabileceği, 4-5 yaşın-
daki kız çocuklarına türban takılması 
gerektiği, karma eğitime düşmanlık, 
okullarda çocukların kılık kıyafet-
lerinden tahrik olunuyor vaazları ve 
daha sayısız örneğini verebileceğimiz 
bir propaganda sistematik bir şekilde 
yürütüldü. Gericiliğin kadına yönelik 
düşmanca politikaları çocuklarımızın 
da birer cinsel objeye dönüşmesini ve 
çocuklara dönük saldırıların artması-
nı da beraberinde getirdi. 

Sorun pedofili ve psikopat-
lık mı?

AKP iktidarı, çocuk istismarı her 
gündeme geldiğinde hadım ve idam 
tartışmalarını bir kez daha ısıtmak-
tadır. Sorunu toplumsal boyutları ile 
ele almak yerine faillere istisnai bi-
rer hasta gözüyle bakılmasını öneri-
yor ve siyasi rant elde etmeye çalışı-
yor. Son olarak halk arasında hadım 
olarak bilinen kimyasal kastrasyon 
yasa teklifi olarak meclise sunulmuş 
oldu. 

Hadım yasası ve idam tar-
tışmaları sorunun üstünü 
örtmektedir

Daha önce de gündeme getirilen 
kimyasal kastrasyon sorunu failin 
hastalığına indirgemektedir. Kim-
yasal kastrasyon kişideki testosteron 
seviyesinin düşürülmesine yarıyor. 
Yani, cinsel suçların (çocuk istismarı 
ve tecavüzler) nedeni olarak kişideki 
yüksek testosteron hormonu olduğu 
düşüncesi yatıyor. Ama bu düşünce 
doğru değil. Çünkü cinsel suç faille-
rinin her biri birbirinden farklı; çoğu 
şiddet eğilimi, kadın üzerinde tahak-
küm kurma, kendinde bunu hak ola-

rak görme gibi nedenlerle suç işliyor. 
İçlerinden çok az bir kısmı gerçekten 
kontrol edemediği cinsel dürtülere 
sahip. 

Yasalar yeterince ağır an-
cak uygulanmıyor;

Cezaların caydırıcı olabilmesi 
için şiddeti kadar kesinliği ve sürati 
de önemli. Oysa Türkiye'de cezaların 
kesinliği ve uygulanmasında sorun-
lar var. Tecavüz ve çocuk istismarı 
failleri elini kolunu sallayarak ge-
zebileceklerini düşünüyorlar. Ayrıca 
çoğu cinsel suç, geleneksel ve kapalı 
aile yapısı vb. nedenlerle ortaya dahi 
çıkmıyor. Çocuklar açısından da ço-
cuk sömürüsü yüksek seviyede, bun-
lar da siyah sayı olarak kalıyor.

Üstelik Türkiye'de bir yandan “te-
cavüzcüye hadım/idam”, denirken, 
aynı kitle bir yandan da tecavüzcü ile 
mağdurun evlenerek konunun kapan-
masını istiyor ve destekliyor.

Ortada gelecek vaat etmeyen, ço-
cuklarımıza hayatı zehir eden ve kat-
liamlarına sebep olan gerici bir dü-
zen var ve bu düzenden bir an önce 
kurtulmamız gerekiyor.

Çocuklarımızın geleceği için bataklığı kurutmalıyız!
Başbakan Yardımcısı Bekir Boz-

dağ, 8 yaşındaki Eylül'ün istismar 
edildikten sonra vahşice öldürülmesi 
olayını da örnek göstererek yaptığı 
basın açıklamasında, “hükümet ola-
rak bu tür cinayetleri önleme konu-
sunda ciddi tedbirler aldıklarını, yeni 
dönemde bu tedbirleri tekrar gözden 
geçirip, cezaları daha da artıracak 
adımlar atacaklarını, cinsel kastras-
yon tedbirini de bütün yönleriyle yeni 
dönemde devreye sokmak için kararlı 
adımlar atacaklarını” belirtti. 

Hatırlatmak gerekirse, 
“09.04.2018 tarihinde TBMM’ye su-
nulmuş olan “Türk Ceza Kanunu ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-
masına İlişkin Kanun Tasarısı”nda 
çocuğa yönelik cinsel istismar suçuna 
ait cezaların ağırlaştırılması, bu suç-
ların faillerine kimyasal kastrasyon 
uygulanması yönünde düzenlemeler 
gündeme getirilmiş, tasarı yoğun 
eleştirilere konu olunca yasalaşama-
mış, araya erken seçim gündeminin 
de girmesiyle süreç ertelenmişti. 

Bozdağ’ın açıklamasından yeni 

dönemde kanun teklifi olarak Mec-
lis önünde getirilecek yasanın bu 
şekliyle hızlıca yasalaştırılacağı an-
laşılıyor. Çünkü istedikleri, sorunu 
temelinden çözmek değil, yaşanan-
lara göre tepki yasaları çıkararak suç 
faillerine  ağır cezaların verilmesini 
sağlamak… Faillere ağır cezaları ve-
rilmesi ve hatta faillerin hadım edil-
mesi, toplumun vicdanını belki ra-
hatlatacaktır ama bu suçların yeniden 
işlenmesini engellemeyecektir. 

Tasarının, cinsel suç faillerini 
hasta ilan ederek, faile zorla yapıla-
cak kimyasal kastrasyon uygulama-
sını içermesi suçun toplumsal neden-
lerinin göz ardı edilmesi anlamına 
gelmektedir. Kaldı ki, kişinin vücu-
duna, rızası dışında tıbbi müdahale 
yapılması, bu amaçla kesinliği ve 
etkileri belli olmayan ilaç uygulama-
larına sokulması da insan haklarının 
kanunla ihlali demektir. 

Bozdağ’ın deyişiyle “insanlık-
tan nasibini almayan bu tür kişilerin 
toplum içerisinde toplum ve insanlar 
için daha fazla tehdit ve tehlike arz 

etmemesi” için önleyici tedbirleri 
artırmak yerine bu kişilerdeki, top-
lumdaki yozlaşmanın nedenlerini or-
tadan kaldırmak için mücadele etmek 
gerekmektedir.  

Çünkü ağır cezalar çocuklarımızı 
korumaya yetmiyor. Çünkü çocuk-
ların ihtiyacı, onların üstün yararı-
nı koruyan yasalardır, her aşamada 
çocuklar için güven ortamının sağ-
lanmasıdır. Mağdura dönük düzen-
lemeler öncelikli olması gerekirken, 
kanun koyucu sadece daha fazla ce-
zayı kendine dert edinmektedir.  

Çocuk istismarı gerçeğini siyasi 
emellerine dayanak haline getirmek 
isteyen AKP iktidarının sorunun 
kaynağını hasıraltı etmesine, hadım 
yasasını gündeme getirerek sorunun 
bireysel sapkınlığa indirgenmesine, 
idam tartışmalarını bu vesileyle açıl-
masına izin vermeyeceğiz.

Çocuk istismarı ile mücadele için 
öncelikli yapılacakları söylemiştik, 
söylemeye devam edeceğiz.

Çocuk istismarı haberlerinin ek-
sik olmadığı tarikat ve cemaat yurt-

ları , yatılı kuran kursları kapatılma-
lıdır. Yardıma muhtaç bütün çocuklar 
devlet koruması altına alınmalıdır.

Yayınladığı fetvalarla 9 yaşında 
çocuğun evlenebileceği algısı yaratan 
Diyanet İşleri Başkanlığı ve benzer 
vaazlar veren gerici kuruluşlar kapa-
tılmalıdır.

Çocuk yaşta evliliklerin fiili ola-
rak önünü açan ve müftülere nikah 
yetkisi veren yasa iptal edilmelidir.

Çocuk istismarı suçlarında iyi hal 
indirimlerine son verilmelidir, bu da-
valarda çocuğun rızası sorgusundan 
vazgeçilmelidir.

Lise çağında evliliklerin önünü 
açan düzenlemeler iptal edilmelidir.

12 yaş üzeri çocukların evlene-
bilecekleri algısı yaratan bütün ya-
yınlar, açıklamalar ve uygulamalar 
yasaklanmalı, sorumlular yargılan-
malıdır.

Anayasanın laiklik ilkesini ayak-
lar altına alanlar işgal ettikleri kol-
tukları terk etmeli, çıkartılan çocuk 
ve kadın düşmanı yasalar derhal iptal 
edilmelidir!
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Sahi ülkemizde en son ne za-
man tartışılmıştı irtica? Cema-
lettin Kaplan’ın özel sözlüğünde 
karşılığı ‘İslamın devlet olma-
sına karşı çıkanların kullandığı 
sözcük’ olarak geçiyordu. 2006 
yılında irticanın son 20 yılda 
yükselişine yapılan atıflardan 
Recep Tayyip Erdoğan çok ra-
hatsız olmuş ve ‘İrtica diye bir 
tehdit yok’ deyivermişti. Bilgi 
Üniversitesi’nden, Sabancı Üni-
versitesi’nden liberal hocalar da 
irticanın yükselmediğini, aksine 
özgürlüğün arttığını yazıp, söy-
leşiyorlardı. 

Biraz daha geri gidersek 
karşımıza Rabıta çıkar. 1962’de 
Suudi Arabistan’ın öncülüğünde 
kurulan bu örgüt İslamcı örgüt-
lerin en büyük finansal destek-
çisi. Camilerde ‘İslami Devlet, 
Kurulacak Elbet’ sloganlarının 
atıldığı, sarıklıların Mercedes 
arabaları ile birbirini tamamla-
dığı dönem irticanın belki de en 
yüksek olduğu dönemdi.

Ant dergisinin 19 Mart 
1968’de yayınlanan sayısında 
‘Türkiye’de İrtica Hareketlerini 
Kimler İdare Ediyor’ başlıklı 
yazıda irticanın en başında Müs-
lüman Kardeşler yer alıyor. Ona 
bağlı ‘Bakanlıklar-İlim Yayma 
Cemiyeti-Komünizmle Mücade-
le Dernekleri’ yer alıyor. Ne ka-
dar tanıdık değil mi? Dönemin 
Türkiye Odalar Birliği Başkanı 
Necmettin Erbakan’ı, Devlet 
Planlama Teşkilatı’nın başına 
getirilen Turgut Özal’ı, ‘Bana 
sağcılar adam öldürüyor de-
dirtemezsiniz’ diyen ama daha 
önce ‘İrtica Türkiye’de olmaz, 
delilleri yoktur’ diyen Süleyman 
Demirel’i, ‘NATO’ya aleyhtar 
Moskofcular sokakları kirletti’ 
manşetlerini Bugün gazetesin-
den yazdıran Mehmet Şevki Ey-
giler ve İlim Yayma Cemiyeti’ni 
finanse eden Sakıp Sabancılar.

Bugün ise yeni rejimin en 
önemli özelliği iktidarda bir İs-
lamcı partinin bulunması. Yani 
irtica iktidardadır. İktidarda 
olan, iktidarı alan siyasi zemini 
ve toplumsal yapıyı da belirliyor. 
Ülkemiz 16 yıldır bir ideolojinin 
kıskacında gittikçe geriliyor. 
Bundan 25 yıl önce bütün dünya-

nın gözü önünde bir kuşak aydın 
katlediliyor; linç kültürü sağcılı-
ğın ve muhafazakarlığın önemli 
bir enstrümanı haline geliyordu.

Dünyada cihatçı terörizmin 
temel finans ve ideoloji kay-
nağı Suudi Krallığı’nın ‘Ilımlı 
İslama’ yöneleceğini deklare 
etmesi, Tunus’ta Nahda hareke-
tinin ‘Siyasal İslamı’ terkedip 
sivi l leşme-demokrat ik leşme 
çağrısı yapması, ülkemizde ise 
FETÖ cemaatinin eski ortağına 
ve ülkeye darbe girişimi sonra-
sı Diyanet’in daha önemli hale 
gelerek tarikatların tartışılması 
yeni dönemin kodları idi. Siyasal 
İslam’ın yön arayışı da denilebi-
lir, yenilgi sonrası toparlanma 
arayışı da.

Bunların aklımızı karıştır-
masına izin mi verelim? Sosyal 
demokrasinin düzenin restoras-
yonu için görev alarak, Millet 
İttifakı kurarak Temel Karamol-
laoğlu gibi bir gericiyi aklımız-
da ve tarihimizde aklanmasına 
izin mi verelim? Gerçekleşmedi 
ama denendi; Millet İttifakı’nın 
Cumhurbaşkanı adayı olarak 
ABDullah Gül’e sarılmasına ta-
mam mı demeliydik?

Çok açık ki ülkemizde irtica 
denilen olgu Müslüman Kardeş-
ler örgütü ile bağlantılı olarak 
faaliyet yürütüyor. Müslüman 
Kardeşler’in, Ortadoğu’da yük-
selen halkçılığın ve sosyalizmin 
panzehiri olarak ABD emper-
yalizmi tarafından kurulduğunu 
biliyoruz. 

Sermaye ile, zenginler ile ve 
emperyalizm ile hiçbir derdi ol-
mayan, aksine bunlar tarafından 
beslenip ilericiliğin karşısına di-
kilen, devletleştiği oranda yozla-
şan bu ideoloji ile kavgamız biter 
mi? Aksine irtica değil ilericilik, 
aydınlanma ve sosyalizm kavga-
sı yükselecek.

Not: 1967-1971 arasında ya-
yınlanan ve onlarca aydınımızın 
yılmadan insanları aydınlatan 
ANT dergisine, Tarikat-Siya-
set-Ticaret ve Rabıta kitapları ile 
Siyasal İslam’ın iflasını o gün-
lerden gören ve bu yüzden öl-
dürülen sevgili aydınımız Uğur 
Mumcu’ya selam olsun.

w

Sivas’taki yangının 25. yılında: 
İrtica yükseliyor mu? 

SOL TAVIR

Ahmet Tarık Yenil

“Muhalefet” partileri 
AKP'ye göz kırpıyor
24 Haziran korsan seçimlerinden 

önce AKP’yi geriletmek amacıyla 
kurulan Millet İttifakı bileşenleri 
seçimlerden sonra AKP’ye yöne-

lik istişare açıklamalarıyla gündeme geliyor. 
Bir otelde düzenlediği basın toplantısında 

gazetecilerle bir araya gelen İyi Parti’li Konya 
Milletvekili Yokuş, “İktidarın MHP ile kurduğu 
ittifakta sorun olması halinde iktidar partisiyle 
ittifak kuracak mısınız?” sorusu üzerine şunları 
söyledi:

“Söz konusu vatansa gerisi teferruattır, diye 
yola çıkan bir hareketiz. Eğer ki milletimizin 
hayrına bir yasaysa biz elimizi taşın altına koy-
maktan geri durmayız. Yani biz muhalefet olsun, 
diye ya da ‘İktidarın getirdiği her şey yanlıştır’ 
anlayışıyla asla bunu yapmayız. Ama istişareler 
yoluyla bizim de görüşlerimiz alınarak, çıka-
rılacak bir düzenlemeye yani katkı verdiğimiz 
bir düzenlemeye ülkemizin hayrınaysa her şeyi 
yaparız. Benim bu anlayışım, hepimizin anla-
yışıdır. Ama hükümet mi olursunuz, ortak olur 
musunuz; bunu zaman gösterecek. Şu an Türki-
ye’de yeni bir döneme girdik. İktidarın Meclis’te 
tek başına bir çoğunluğu yok. En yakın ittifak 
kurduğu MHP ile birlikte götürecektir. Ola ki bir 
olumsuzluk yaşarsa İYİ Parti ile ittifak olur mu, 
olmaz mı; onları bilemem ama bu konuda diye-
ceğim şey şudur. Biz Meclis tıkanmasın, devlet 

çalışsın noktasında milletin hayrına olan her şey-
de elimizi taşın altına koyarız.”

Saadet Partisi'nden Erdoğan'a çağ-
rı

Gerici Saadet Partisi, AKP’li Cumhurbaşka-
nı Tayyip Erdoğan’a çağrı yaparak, tüm siyasi 
parti liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek 
bir “İstişare Toplantısı” yapılmasını talep etti.

Saadet Partisi’nden yapılan açıklamada isim 
vermeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 
“şehit cenazeleri” talimatına göndermede bu-
lunularak “Ülkemizin en önemli ihtiyacı barış, 
huzur ve kardeşlik ortamının biran evvel ger-
çekleştirilmesidir. Ancak son günlerde birbiri 
ardına yapılan bazı talihsiz açıklamalar milleti-
mizi endişeye sevk edecek niteliktedir. Özellikle 
ülkenin huzur ve güveninden sorumlu olan bazı 
makamların yaptığı açıklamalar bu endişeleri 
azaltmak yerine daha da arttırmaktadır.” denildi.

“Türkiye’nin biran evvel huzura kavuşması 
için iktidar mensupları başta olmak üzere herke-
sin akl-ı selim ve sağduyu ile hareket etmesi bir 
zarurettir.” denilen açıklamada, “Bu çerçevede 
Sayın Cumhurbaşkanı’nın, tüm Siyasi Parti Li-
derlerinin katılımıyla gerçekleştireceği bir “İs-
tişare Toplantısı”nın, birlik ve beraberliğimizin 
güçlenmesine olumlu katkı yapacağına inanıyo-
ruz.” ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanı’ndanprovokatif açıklamalar
24 Haziran korsan seçimleri öncesinde 

propaganda yasağını delen İçişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu düşmanca açıklamalar yapma-
ya devam ediyor. Soylu, CHP ve HDP'ye karşı 
seçimlerden sonra da bu tutumunda ısrarcı. 

CHP'yi ve CHP seçmenini HDP'nin bara-
jı aşmasından 'sorumlu' tutan İçişleri Bakanı, 
Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde Mevlüt Bengi 
adlı vatandaşın direğe bağlanarak infaz edil-
mesinde sonra HDP Eş Genel Başkanı Pervin 
Buldan'ı arayarak "Size haddinizi bildire-
ceğiz, size artık yaşama hakkı yok, nereye 
gidiyorsanız gidin" ifadelerini kullanmıştı. 
Buldan'ın duyurduğu telefon görüşmesinin 
ardından Soylu bir açıklama daha yaparak, 
"Dahası da var" dedi.

'PKK'lı cenazesinde kontenjan 
ayıracağız'

Soylu, CHP il başkanlarının hayatını kay-
beden askerlerin cenazelerinde protokole alın-
mamasına yönelik talimat verdiği iddialarla 
ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Valilere müsteşarım üzerinden talimat 
gönderdim: 'CHP İl başkanlarını bundan son-
ra şehit cenazelerinde protokole kabul etme-
yin' diye. Bu kadar basit. Onların gideceği bir 
adres var. O adresi de göstereceğiz. PKK men-
suplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıt-
lı kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjan 
ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de 
olacaklar."

Soylu’nun bu açıklamalarına dair hem 

HDP cephesinden hem de CHP cephesinden 
yanıt geldi. 

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu konuy-
la ilgili olarak "Soylu'yu çok ciddiye almıyo-
ruz, ciddiye alınacak bir Bakan değil zaten. 
Güvenliği sağlaması gereken bir Bakan'ın 
kışkırtıcılık yapması başlı başına bir felaket. 
Asıl üzerinde durulması gereken nokta o. İki; 
Süleyman Soylu bunu kendisi mi söyledi yok-
sa Soylu'ya birileri mi söyletti? Birileri Soy-
lu'ya söylettiyse, bu bir kaos planının Türki-
ye'de bir iç çatışma planının ilk adımıdır. Bu 
hem FETÖ'ye hem PKK'ya yarar. Bu söylem 
PKK'ya hizmet söylemidir. 35 yıldır PKK'nın 
ayrıştıramadığı, bölemediği bir toplumu Soy-
lu bölmek, ayrıştırmak istiyor. Açıkça Soylu, 
PKK'ya hizmet ediyor. Soylu kullanılıyor. 
Geçmiş siyasal birikimine bakınca kullanıl-
maya müsait bir kişi. Çıkar peşinde koşan bir 
isim. Bu söylemle kendisine yeni bir alan aça-
bilir mi arayışında olan bir isim. Dolayısıyla 
Soylu'nun değil ama Soylu'ya bu cümleleri 
kurdurtan kimdir, asıl onun üzerinde durmak 
gerekiyor.” 

HDP cephesinden yapılan açıklamada 
“Soylu, tekrar Bakan olabilmek, Saray’ın gö-
züne girebilmek, koalisyon ortağının desteği-
ni alabilmek için HDP’yi kullanmaya çalış-
maktadır.” diyen ifadeleri kullanılarak, Bakan 
Soylu’nun Buldan’ı tehdit ettiğini vurgulandı 
ve hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu 
duyurdu.
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Sivas katliamının bir yıldönümü 
daha geride kaldı… 2012’de za-
man aşımına uğratılarak yobaz 
katillerin ”aklanmasıyla” sonuç-

lanan davaya ilişkin ”Milletimiz için, 
ülkemiz için hayırlı olsun” beyanları ve 
”Sivas katliamı demekten imtina edi-
yorum, çünkü hakikaten katliam başka 
bir şey. Birisi gidip doğrudan insanları 
katlettiği zaman katliam olur. Orada bir 
kişinin gidip birisini doğrudan doğruya 
katlettiği vaki değil.” sözleriyle aklama 
çabaları ortada… 

Sivas katliamı gibi yobaz kalkışma-
ların tarihi bu topraklarda oldukça eski-
dir. Biz 20. yüzyılla sınırlayalım. 

31 Mart vakasıyla başlatırsak, II. 
Meşrutiyet’in ilan edilmesine karşı ge-
ricilerin şeriat talebiyle1909’daki ayak-
lanmasıdır. Ayaklananlar arasında İtti-
had-ı Muhammedi Cemiyeti üyesi Said-i 
Kürdi (Nursi) de vardır. 

Emperyalist işgale karşı verilen Kur-
tuluş Savaşı yılları, Kuvayı Milliye’yi 
zayıflatmak üzere manda ve şeriat için 
örgütlenmiş isyanların, ayaklanmaların 
sürdüğü yıllardır. 

Kurtuluş savaşına karşı şeriat tale-
biyle başlatılan isyanların sayısı azım-
sanmayacak kadar çoktur. 1919 ve 
20’lerde Anadolu’nun gerici ayaklan-
maları arasında Bozkır veŞeyh Eşref 
ayaklanmalarını, Balıkesir- Bandırma 
civarındaki Anzavur Ahmet, Adapa-
zarı-Düzce isyanlarını, Yozgat, Zile 
ve Konya ayaklanmalarını sayabili-
riz. Elbette, bağımsızlık savaşına karşı 
özellikle emperyalist ülkelerle temas 
azımsanmayacak olan bu tip isyanların 
tamamını bu sayfalarda ayrıntıları ile 
yazmak mümkün değil.

Cumhuriyet’in kuruluşu ile birlikte 
bugün kahraman ilan edilen, iade-i iti-
bar talep edilen, isimleri okullara, mey-
danlara verilen gericilerin merkezinde 
yer aldığı Şeyh Said isyanı ile İskilipli 
Atıfve Menemen olaylarının Sivas katli-
amı, 1960’ların Kanlı Pazarı, 1970’lerin 
Maraş ve Çorum katliamları ile bağlan-
tısını unutmamak gerekiyor.

"Bizi Türklerle birlik kılan şeriat 
ve hilafetti, Türkler şeriatı yok sayıp 

hilafeti kaldırdıklarına göre artık bizi 
birbirimize bağlayan bir şey kalma-
mıştır." sözlerinin sahibi olan Şeyh Sait 
için iade-i itibar istenmesi, ”Doğu'da 60 
bin Nursi talebem ile komünistliği ben 
önlüyorum” diyerek 1950’lerde yıldızı-
nı parlatmaya uğraşan Said’i Nursi’yi 
anma etkinliklerinde güzelleme yarış-
tırılması, şeriatçı ve işbirlikçi bir yobaz 
olan İskilipli Atıf’tan ''şapka takmadığı 
için idam edildi'' denerek kahraman çı-
kartılması, tabutuna çivi çakılan Cum-
huriyet’le hesaplaşmanın henüz bitme-
diğini de gösteriyor.

1919’larda Kurtuluş savaşı sırasın-
da yaygın biçimde sürdürülen şeriatçı 
ve mandacı ayaklanmalar, 1920’ler ve 
30’larda Cumhuriyet’in aydınlanmacı 
ve laik kazanımları karşısında da sür-
dürülmüştür. 1940’ların ikinci yarısında 
toplumsal ilişkilerinin güçlenmesinde 
kurumsal katkıların da sağlandığı ir-
ticai hareketlere siyasi olarak da alan 
açılmıştır. 1950’lerle birlikte Milli Türk 
Talebe Birliği, Komünizmle Mücadele 
dernekleri gibi örgütlenmelerle serpilen 
ve ilericilere, sosyalist ve komünistlere 
karşı irticai kalkışmalar olarak destek-
lenen bu hareketler, Meclis’te ve devle-
tin çeşitli kademelerinde kadrolaşmıştır.

1919 ve 20’lerde başarılamayan, 
Maraş, Çorum ve Sivas katliamları ile 
sermaye düzeninin ihtiyaçlarına uygun 
biçimde gerciliğin tarihsel misyonunu 
yerine getirdiği dönüm noktalarıdır.

Gericiliğin Cumhuriyetle mücadele-
si 1923 kuruluşuna dek sürmüş, bağım-
sızlık mücadelesiyle belli dönemeçlerde 
teması olan kimi kadroları ileriki yıllar-
da Cumhuriyetin değerleriyle mücadele 
ve hesaplaşmaya uzanacaktır. 

Bu hesaplaşma kendini bir yandan 
irticai ayaklanmalarda, diğer yandan 
özellikle 1940’ların ikinci yarısından 
itibaren siyasette ve onun belirlediği 
toplumsal yapıda gösterecektir. 

1920’ler ve 30’larda yüzde 80’den 
fazlası yoksul ve yoksun köylü olan coğ-
rafyada toprağın dağıtımını engelleyen 
de gericiliğin temsiliyetini üstlenen bü-
yük toprak sahiplerinden başkası değil-
dir. Aynı toplam, serpilmekte olan sana-
yi burjuvazisiyle ele ele verip 1940’ların 
ikinci yarısında Toprak Reformunu ve 

onun toplumsal ayağı olan Köy Enstitü-
lerini doğarken öldürecektir. Aynı yıl-
larda ABD emperyalizminin başını çek-
tiği kommünizme karşı gerici kuşatma 
uluslararası düzeyde de yükseliştedir.

1950’de Demokrat Parti iktidarı ile 
birlikte gericiliğin siyasal örgütlenmesi 
için zemin daha da uygundur. Tarikat 
ve cemaatler güçlenir, dinci gericiliğin 
önü açılır, toplumsal ilişkilerdeki ağır-
lığı artar. 

1960’ların Kanlı Pazar’ı, 1970’lerin 
Maraş ve Çorum katliamları, 1990’ların 
Sıvas katliamı sonrasına sermaye sını-
fı ve emperyalizmin krizleri açısından 
belli çıkışları beraberinde getirir. 

Cumhuriyet’in en ileri kazanımla-
rından diyebileceğimiz laiklik sürekli 
tırpanlanmış,  din, devletten ayrışma-
dığı gibi dinci gericilik ekonomik iliş-
kilerin ve toplumsal yaşamın içerisinde 
varolmuş, ilişkileri ve özellikle belli dö-
nemlerde siyaseti belirleyen bir egemen-
lik kurmuştur. Dinci gericilik bu zemin-
den beslenmiş, tarihsel köklerini sürekli 
yeniden ürterek güçlenmiştir.  

Sermaye düzeninde zaman zaman 
milliyetçilikle de desteklenen dinci ge-
ricilik, bu düzenin ihtiyaçları doğrultu-
sunda belirli tarihsel anlarda işlevlendi-
rilir. 

İkinci Dünya Savaşı sonrası 1940’la-
rın sonu ve 50’ler, yükselen işçi sınıfı 
hareketleri ve ilerici mücadeleler döne-
mi olan 1960’lar, uluslararası sermaye-
nin krizine takbül eden 1970’ler ve  Sov-
yetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte 
emperyalizmin ''yeni dünya düzeni'' ara-
yışı gerek dünyada gerekse Türkiye’de 
gericiliğin alanının açılarak işlevlendi-
rildiği 1990’larla başlayan dönemlerdir.

1990’larda Sivas katliamıyla yaşa-
nan kırılmanın üzerine 2002’de iktida-
ra gelen AKP ile gericilik Türkiye’de 
başka bir zemine sıçramıştır. Emeper-
yalizm tarafından çokça talffuz edilen 
ılımlı islam Türkiye’de yeni rejimin en 
önemli sac ayağıdır artık. Hiç olmadığı 
kadar toplumsal alanda ve ilişkilerde 
egemendir. Hiç olmadığı kadar sermaye 
içerisinde pay sahibidir ve hiç olmadığı 
kadar siyasi güce sahiptir. 

Bu zemin sadece AKP ve seleflerince 
değil, o seleflere meşruiyet katan, geri-

ciliği bir toplumsal renk, gerici figürleri 
kahraman ilan edenlerce de kurulmuş-
tur. Bu zemin, ''Dindar nesil yetişmesine 
engel olmam yardımcı olurum'' diyenle-
rin,  "İdamlarının 93. yılında Şeyh Sait 
Efendi ve 47 yol arkadaşını saygıyla anı-
yor ve katillerini bir kez daha kınıyor ve 
lanetliyoruz" diyerek yobaz işbirlikçi-
leri ananların katkılarıyla kurulmuştur. 
Kurulan bu zeminin gerici kalkışmala-
rın, katliamların yaşanmayacağı değil, 
yaşanabilme olasılığını daha da güç-
lendiren bir sürece açık olma olasılığını 
göz ardı etmemek gerekir. 

Arap Baharı adlandırmasıyla emper-
yalizmin manipülasyonlarının meşru-
laştırıldığı süreç, bizzat bu gerici tarihin 
bugünkü taşıyıcısı olan yobaz çetelerin 
beslenip büyütüldüğü bir döneme teka-
bül etmektedir. Bu çetelerin 1919’lar-
da, 20’lerde, 30’larda, 40’larda, 50 ve 
60’larda, 1970’ler ve 1990’lardaki gerici 
kalkışma ve katliamları gerçekleştiren-
lerle tarihsel, ideolojik ve siyasi akraba-
lığı açıktır.   

Bugün, Milli Görüş’ün bağrından 
çıkan 16 yıllık AKP iktidarı 1900’lerle 
başlattığımız bu tarihin meşruiyetini 
güvence altına almıştır.

Kadın düşmanlığı, bilim düşmanlı-
ğı, laiklik düşmanlığı ve elbette insan-
lığın bütün ileri birikiminin düşmanlığı 
artık bir toplumsal motif haline gelmiş-
tir. Bu karanlığın figürleri arasında Şeyh 
Saitler, Saidi Nursiler, İskilipli Atıflar 
ve daha çokça karanlık isim halk önder-
leri olarak anılabilmektedir.

Her ne kadar gericilikle uyumlu bir 
toplumsal yapıyı el birliği ile kurmaya, 
bu yobazlarla toplumsal barışı tesis et-
meye uğraşsalar da, bu zemine basma-
ya direnen toplumsal kesimler hiç de 
azımsanmayacak büyüklüktedir. Bu 
nedenle, Sivas’ta katledilen insanları-
mızı anmak için ağızlarını açarken iki 
kere düşünmeleri gerekir. Hala cenaze-
sini kaldırdıkları Cumhuriyet’le hesap-
laşmak adına yobaz katilleri aklayarak, 
iade-i itibar talep edenlerle, onlardan 
kahraman çıkarmaya çabalayanlarla he-
saplaşacaklar vardır bu ülkede, ve onlar 
örgütlü bir güce dönüştüğünde ancak ge-
ricilik tarihin çöplüğüne gömülecektir. 

DOSYA: İrticai ayaklanmalar

İyi okumalar

Sivas ve Çorum katliamının yıldönümünde PUSULA sayfalarımızı ülkemizde gerçekleşen irticai 
ayaklanmalara ayırdık. Yazı dizimizin ilk yazısını “İrtica bitti mi? Dünün irticai ayaklanmaları üze-
rinden bugüne bakmak” başlığı ile Umut Kuruç yazdı. İkinci yazımız ise Doruk Aslı tarafından 
kaleme alınan “AKP gericiliği ile Kürt gericiliğini ortak paydada buluşturan Şeyh Said ayaklan-
ması” başlığını taşıyor. Son yazımız ise “Sivas katliamı: AKP’nin ayak sesleri” başlığı ile Alev Do-
ğan tarafından kaleme alındı. 

Dünün irticai ayaklanmaları üzerinden bugüne bakmak
İrtica bitti mi? 

Umut Kuruç
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İ lk olarak HDP’nin kurumsal sos-
yal medya hesabından atılan me-
saj, ardından Yeni Akit’in Şeyh 
Said’i “rahmetle” andıklarını 

belirten haber, öyle ya da böyle Şeyh 
Said figürünü ve ayaklanmasını ilerici 
kamuoyunun gündemine bir kez daha 
sokmuş durumda. Sonrasında konuyla 
ilgili yapılan tartışmaları basit “fikir 
anlaşmazlıkları” olarak değil, dünya-
nın her yerinde yaşanmış ve ülkemiz 
topraklarında da yaşanmaya devam 
eden ilericilik ve gericilik arasında or-
taya çıkan tarihsel kavganın bir teza-
hürü olarak görmek gerekiyor.

Tarafların verdiği tepkilere bakıldı-
ğında AKP gericiliğini ve Kürt gerici-
liğini tek ve ortak bir paydada toplaya-
bilen bu ayaklanma sonrasında yapılan 
anmalar ve bunlara yönelik tepkiler, 
esasında bir rastlantıdan ibaret de de-
ğil. Gericiliğin ilerleme ve aydınlanma 
gibi fikirlere duyduğu tarihsel öfke, 
bugün yapılan tartışmalarla birlikte 
kendisini bir kez daha somutlama fır-
satı bulunuyor.

Şeyh Said Ayaklanması ney-
di?

Detaylarına girmeden tarihsel arka 
planı çizmek gerekir.

Gerçekleşen siyasal devrim son-
rasında Birinci Cumhuriyet’in mer-
kezileşme çabaları, feodal altyapı ve 
üzerinde yükselen dinci-gerici ilişki-
leri tasfiye girişimi, elbette ki eski dü-
zenden faydalanan aşiretler ve gruplar 
tarafından tepkiyle karşılanacaktı. Bi-
rinci Cumhuriyet’in Türk ulusallaşma 
sürecini ülke genelinde tahkim etme 
politikası, göç politikaları, Cumhuri-
yet önderliğine yöneltilen “dinsizlik” 
suçlamaları Kürt aşiretleri ile ara-
sındaki makası açıyordu. Nakşibendi 
tarikatının önde gelenlerinden Şeyh 
Said’in öncülüğünde bu duruma karşı 
başlatılan isyan, bu dönüşüm içinde, 
yani feodal bir toplum düzeninden mo-
dern-kapitalist bir toplum düzenine ge-
çişte yaşanan tepkilerden bir tanesiydi. 
Şeyh Said ayaklanması askeri yöntem-
ler kullanılarak bastırıldı ve yenilgiye 
uğratıldı.

Tarihin çarklarını ileriye döndü-
renlere verilen tepkilerden bir tanesi 
olan Şeyh Sait Ayaklanması kuşkusuz 
ne ilkti, ne de sonuncusu oldu. Günü-
müzde bile bu tarihsel ilerlemeye karşı 
tepki gösteren, tam olarak tasfiye edi-
lememiş eski düzenin nimetlerinden 
faydalanan grupların olduğu da aşi-
kardır; nitekim 2018 yılında Şeyh Sait 

için anma mesajları yayınlayanlar bu 
grupların temsilcilerinin sadece bir 
kısmı olduğunu not düşmekte fayda 
bulunuyor.

Günümüzde Şeyh Said ayak-
lanmasını savunmak

Yukarıda yapılan sınıfsal çözüm-
lemeye ek olarak, Şeyh Said ayaklan-
masını günümüzde savunmak ya da 
gerici bir düzenin savunucusu Şeyh 
Said arkasından ağıtlar yakmanın 
kuşkusuz başka politik anlamları da 
bulunmakta. Bu anlamıyla Şeyh Said 
ayaklanmasını savunmak, kimi siyasi 
öznelerin güttüğü politik ajandalarla 
da uyumlu yönler barındırmaktadır. 
2 Temmuz 1993 yılında Sivas Madı-
mak’ta gericiler tarafından yakılarak 
öldürülen ilericilerin anısı bellekle-
rimizde henüz çok tazeyken ortaya 
atılan “Şeyh Said kartı”, kendi içeri-

sinde taktiksel olarak işlevsel bir yan 
da barındırmaktadır. Doğrudan şeri-
atçıların, ilericileri yakmak suretiyle 
imza attıkları Sivas Katliamı, “ceberut 
devletin” giriştiği başka bir “katliam 
ile” eşitlenerek, adeta iki tarihsel olay 
arasındaki farklılıklar sıfırlanıyor ve 
her iki olayın sorumlulukları da bir 
anda “ceberut devletin” hesabına ya-
zılmış oluyor. Tam da bu noktada AKP 
gericiliği ve Kürt gericiliğinin Birinci 
Cumhuriyet ile hesaplaşmalarına or-
tam sağlayan bir “tarihsel birikim” de 
ortaya konmuş oluyor.

Laikliği savunanlar Şeyh 
Said’ın ardından ağıtlar ya-
kılmasına sessiz mi kalır?

HDP çatısı altında siyaset yapan-
lar, bağlı oldukları partinin gerici bir 
ayaklanmayı övdüklerinde, feodal 

düzeni savunan tarihsel bir kişilik 
hakkında açıklama yaptıklarında, bu 
açıklamadan siyasi olarak sorumlu tu-
tulmalıdırlar.

Laikliği savunmak, toplumsal ya-
şantının dinsel referanslarla değil, ak-
lın ve bilimin önderliğinde düzenlen-
mesini savunmak anlamına gelir. Buna 
rağmen laikliği savunduğu iddiasına 
sahip kimi solcular, tüm dinci-gerici 
ve feodal düzeni savunan karakteristik 
özelliklere sahip Şeyh Said’in anılma-
sına sessiz kalıyorlar… Bu mümkün 
olabilir mi? Bir taraftan “AKP gerici-
liğini geriletmek” iddiasıyla HDP ile 
işbirliği yapılacak, sayelerinde mil-
letvekilliği koltuğu kapılacak, diğer 
taraftan ise HDP’nin çanak tuttuğu ge-
riciliğe sessiz kalınacak… Buradan ne 
solculuk çıkar, ne de laiklik savunusu. 
Daha açık yazmak gerekirse, Şeyh Sa-
id’in anılmasını sessizlikle karşılayan-
ların laikliği savundukları iddiaları, 
solcu olma iddiaları boşa düşmekte-
dir. Laiklik, gericilik karşısında sessiz 
kalınarak savunulmaz; gericilik, her 
koşulda doğrudan karşıya alınarak sa-
vunulur. Ya toplumsal hayatın dinsel 
referanslarla şekillenmesine boyun 
eğersin, ya da aklın ve bilimin yol gös-
tericiliğine başvurursun. Bu doğrultu-
da yapılan tercihler de, siyasi öznelerin 
pozisyonunu belirler.

Sonuç yerine
Günümüz Türkiye’sinin en büyük 

problemlerinden bir tanesi olarak din-
ci gericilik karşımızda duruyor. Bu 
gericilik türü sadece AKP eliyle de-
ğil, başka siyasi özneler tarafından da 
topluma empoze ediliyor. Bu zorlama 
karşısında komünistlere düşen görev, 
gericiliğin panzehirleri olan ilericilik 
ve aydınlanma mücadelesini daha da 
öne çıkartmak ve ilerletmek, laikliği 
her alanda ve her koşulda savunmaktır.

Tarih boyunca ilericiler ile gerici-
lerin karşılıklı olarak yürüttüğü mü-
cadelede gericiler bugün daha ağır 
basıyor olabilir ancak bu durumdan 
kurtuluşun yolu, gericilik karşısında 
geri adım atmak, “duymazlıktan, gör-
mezlikten gelmek” değil, tersine bizi 
biz yapan değerlerimizi iyice belirgin 
hale getirmektir. Ve son söz olarak, 
Marx ve Engels’in sözlerine başvura-
rak yazıyı bitirme “basitliğini” göze 
alarak sözü Komünist Manifesto’ya 
bırakmakta fayda görüyorum:

“Komünistler, görüşlerini ve amaç-
larını gizlemeye tenezzül etmezler. He-
deflerine, ancak şimdiye kadarki tüm 
toplum düzeninin zorla yıkılması yoluy-
la ulaşılabileceğini açıkça ilan ederler.”

Doruk Aslı

AKP gericiliği ile Kürt gericiliğini ortak paydada 
buluşturan Şeyh Said ayaklanması
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Sivas katliamı: AKP’nin ayak sesleri

Üzerinden 25 yıl geçen Sivas 
katliamı bugün içinde yaşa-
dığımız karanlık tablonun 
nasıl şekillendiğini göster-

mesi açısından Cumhuriyet tarihinin 
en kritik olaylarından biri olarak tarih 
sahnesinde yerini aldı. Tek başına bu 
katliam bile ABD-Sermaye sınıfı-Ce-
maat ittirmeleri ile aslında bir koalis-
yon hükümeti olan AKP’ye Cumhu-
riyet’in dibine dinamit döşemesi için 
kimlerin yardım ve yataklık ettiğini 
göstermekte. Bize bugün “demokrasi 
savaşçısı” olarak pazarlanan isimlerin, 
o dönem bu katliam konusunda nasıl 
tavır aldıklarını, 33 aydınımızın yaşa-
mını yitirmesinde nasıl sorumlulukları 
olduğunu hala hatırlıyoruz. Zira mesele 
kesif bir kâbusu unutmamakta değil tek 
başına, o kâbusu yaratan zemini sürek-
li hatırlamakta ve hatırlatmakta…

Siyasal İslamcıların karakteristik 
bir özelliğidir pazarlık noktalarını hep 
en uçlardan açmak, ama asla doğrudan 
ne istediklerine ilişkin en ufak bir renk 
vermeden. Bu yüzdendir ki; türban me-
selesini özgürlük olarak pazarlarken 
kapı arkasında toplumun her dokusunu 
gericilik ile nasıl boğacağı hesapları 
ile kafaları meşgul bir siyasi hareketin 
“icraatları” içerisinde Sivas gibi katli-
amlardan, mağduriyet edebiyatlarına 
geniş bir yelpaze vardır.

Gelelim Sivas katliamına…
Ortaçağ karanlığına rahmet oku-

tacak bu vahşetin, yalnızca kudurmuş 
habis bir kitle tarafından gerçekleş-
tirildiğine inanmak çocuksu bir saf-
lık olabilir ancak. “Sivas’ta yakanlar 
memleketi satanlar” sloganının ne ka-
dar gerçek bir tarif olduğunu atlarsak 
ne yazık Sivas’ı da arkamızda bırakmış 
oluruz.

Aralarında en yaşlısının 66 yaşın-
daki Asım Bezirci, en gencinin ise 
folklor gösterisi için Sivas'a giden 12 
yaşındaki Koray Kaya olduğu 33 ki-
şinin katli davasının zaman aşımına 
uğramasına ilişkin tek başına dönemin 
Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
“Milletimiz için, ülkemiz için hayırlı 
olsun” açıklaması bile aslında mesele-
nin özünü açıklamaya yeter. Ama biz 
bununla yetinmeyeceğiz. 

Sivas Katliamı’nın 25’inci yıldönü-
münde yapılacak olan anma için Sivas 
Valisi Davut Gül'le görüşen heyette yer 
alan Özgür Kaplan’ın, Vali’nin kendi-
lerine, "Cumhurbaşkanı ya da hükümet 
aleyhine slogan atılırsa anmaya müda-
hale ederiz" uyarısında bulunduğunu 
belirtmesi, bir “önlemden” çok bir teh-
dit aslında.

Nasıl olmasın? Bu katliamın birin-
ci dereceden sorumluları oldukları için 
bu tehdit.

Sanık avukatları 
Celal Mümtaz Akıncı - AKP oyla-

rıyla Anayasa Mahkemesi üyesi, Haya-
ti Yazıcı Bakan, Haydar Kemal Kurt - 
AKP Isparta Milletvekili, Zeyid Aslan 
- AKP Tokat Milletvekili, Erdoğan’ın 
eski avukatı, Hüsnü Tuna - AKP Konya 
Milletvekili, Burhanettin Çoban - Af-
yonkarahisar AKP’li Belediye Başka-
nı, Faik Işık - Başbakan Erdoğan’ın 
ve Süleyman Mercümek’in avukatı, 
İbrahim Hakkı Aşkar - 22. Dönem 
AKP Afyon Milletvekili, M. Ali Bulut 
- AKP Maraş Milletvekili, Bülent Tü-
fekçi – Bakan, Halil Ürün - RP kayıp 
trilyon davası sanığı, AKP Afyon Mil-
letvekili, Mevlüt Uysal - AKP İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı, Nevzat 
Er - Eski AKP Eminönü Belediye Baş-
kanı, Suat Altınsoy - Eski AKP Konya 
İl Başkanı Yardımcısı, Tayfun Karali 
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Da-
rülaceze Müdürü, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta Daire Başkanı, Fer-
ruh Aslan - İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi Basın Yayın Müdürü, İbrahim 
Kök - AKP Elazığ Milletvekili Aday 
Adayı, Ali Aşlık - Eski AKP İzmir İl 
Başkanı ve 24. dönem milletvekili, 
Bedrettin İskender - AKP Ümraniye 
Belediye Başkan adayı, Ekrem Bedir - 
Sakarya AKP Hendek Belediye Meclis 
Üyesi, Faruk Gökkuş - AKP Kâğıthane 
İlçe Başkanı, Hasan Hüseyin Pulan - 
AKP İstanbul İl Disiplin Kurulu üyesi, 
Hurşit Bıyık - AKP Trabzon İl Başkan 
Yardımcısı, Reşat Yazak - Anadolu 
Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi.

Bu saydığımız listedeki isimlerin 
hepsinin çakışan iki ortak noktası var; 
ilki Sivas katliamı sanıklarının avu-
katları olmaları bir diğeri ise AKP’li 
olmaları.

Gericilik göstere göstere 
geliyor

12 Eylül darbesi nasıl AKP’yi ya-
rattıysa, Sivas katliamı da AKP’nin 
ayak seslerinin göstere göstere duyul-
duğunun somut kanıtı idi. Yalnızca bu-
günün AKP kadrolarını oluşturanların 
değil, Tansu Çiller’inden Süleyman 
Demirel’ine merkez sağın tüm kıdemli 
isimlerini aklamak için birbiriyle ya-
rışa girdiği bir vahşetti. Bugün “bilge 
başkan” diye pazarlanan Temel Kara-
mollaoğlu’nun habis kitleyi “gazanız 
mübarek olsun” diye galeyana getirdi-
ğini de unutmamak gerek.

Sivas katliamı ile beraber, irticai fa-
aliyetlerin, Hizbullah hücre evlerinin, 
gerici örgütlenmelerin, yalnızca Gü-
len Cemaati değil irili ufaklı onlarca 
tarikatın elini kolunu sallaya sallaya 
faaliyet gösterdiği bir ülke haline geldi 
Türkiye.

Kendinden olmayan herkesi mür-
ted ilan eden bu tekfirci anlayışın baba 
ocağı olan İhvan’ın Türkiye’de kimler 
tarafından hararetle savunulduğunu 
biliyoruz. Bu ideolojik kardeşliğin bir 
nişanı olarak da Suriye’yi kana bulayan 
cihatçı çetelerin bugün nasıl beslendi-
ğini de.

“Sivas’ın ateşi sönmüyor”dan kastı-
mız budur. Başka bir tonda karşımıza 
sürekli ve sürekli olarak tekrar daha da 

vahşileşerek çıkmaktadır bu çıban.

Sivas’ın ateşi nasıl söner?
Başta söyledik; eğer Sivas’ı unut-

madığınızı iddia ediyorsanız bu iddi-
anın gereklerini de yerine getirmeniz 
gerek. Düşünce eylemin ön koşulu ise, 
her eyleminizin o düşünce ile bağlandı-
ğını, birbirine karşı sorumlu olduğunu 
bilmeniz gerek.

Şeyh Said denen İngiliz işbirlikçisi 
bir cumhuriyet düşmanı ile Sivas’ı yan 
yana anamazsınız örneğin ya da tasdik-
li gerici Temel Karamollaoğlu’nun baş-
kanlık yarışına dahil olması için imza 
veremezsiniz; “Solcular ve Aleviler 
Başbağlar katliamı ile yüzleşmelidir” 
diyen Hüda Kaya’nın peşinde ilericilik 
mücadelesi veremezsiniz mesela…

Sonuç yerine
1993 yılında, geçtiğimiz seçimler-

de CHP'nin ittifak yaptığı gerici Saadet 
Partisi'nin Genel Başkanı Temel Ka-
ramollaoğlu ile o dönemlerde yakıla-
rak öldürülmeye çalışılan Türkiye’nin 
önemli aydınlarından Aziz Nesin’in 
arasındaki tartışma her şeyi özetliyor 
aslında. Aziz Nesin daha o günlerde 
gericiliğin devleti ele geçirmek için 
adım adım örgütlendiğini ve seçim yo-
luyla olmazsa askeriye ile harekete ge-
çeceği konusunda uyarmış ve eklemişti 
“Türkiye’nin aydınları uyanmalı” diye.

Bize düşen de Nesin’in dediklerini 
hatırlamak, hatırlatmak ama mutlaka 
buna karşı mücadele ederek ve Sivas’ta 
yakanların, memleketi satanlar oldu-
ğunu bilerek…
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Bize bir emekçi aydınlanması gerek!

Aydınlanma kavramı çoğun-
lukla burjuvaziyle birlikte 
anılır. Aydınlanma, aristok-
rasinin, feodal yapının ve bu 

düzenin sahip olduğu Tanrısal düşün-
cenin, kilisenin ve dinin egemenliğinin 
ortadan kaldırılabilmesi için burjuvazi-
nin sahip olduğu düşünsel temeldir. Te-
melinde dogmalara karşı aklın, bilimsel 
düşüncenin belirleyiciliği vardır. İnsan-
lık, aydınlanma düşüncesiyle birlikte 
tarih yazımını “kutsal kitaplardan” çı-
karmış, kendi “kaderini” kontrol edebi-
leceğini kavramıştır. 

Burjuva aydınlanmacılığının oluş-
masında, bu düşünsel temelin yerleş-
mesinde, dönemin bilimsel gelişmeleri-
nin ve teknik ilerlemelerinin kuşkusuz 
önemli bir yeri vardır. Özellikle Koper-
nik, Galileo, Kepler gibi bilim insan-
larının güneş sisteminin merkezinde 
Dünya’nın değil Güneş’in olduğunu ve 
Dünya’nın Güneş’in etrafında döndüğü-
nü ortaya koyan modeller geliştirmeleri 
ve beraberinde gelen bilimsel ilerleme-
ler Tanrı’ya olan ihtiyacın sorgulanma-
sını sağlamıştır. Teknik ilerlemelerle 
birlikte kapitalist üretim ilişkilerinin 
gelişmesi desteklenmiş, sanayileşme 

süreci hızlanmıştır. Üretim ilişkilerinde 
yaşanan tıkanma, feodalizmin yıkılarak 
kapitalist düzene geçilmesinde burjuva-
ziye“devrimci-ilerici” bir konum getir-
miştir. 

Süreç boyunca işçi sınıfı, feodaliz-
min yıkılmasında burjuvaziyle birlikte 
hareket etmiş, siyasal mücadelenin bir 
parçası olmuş, aydınlanma ideolojisinin 
toplumsallaşmasında etkin hale gelmiş-
tir. Elbette burjuvazinin izin verdiği 
sınırlar dahilinde, çünkü burjuvazinin 
devrimciliği ve ilericiliği iktidarı alana 
kadar devam etmiş, bundan sonra işçi 
sınıfının aydınlanmasının kendi ikti-
darını sarsacağının bilincinde olarak 
gericileşmenin önünü açmıştır. 1848 
Devrimleri ve sonrası, bu anlamda işçi 
sınıfının yeniden dinsel dogmalarla yö-
netilir hale geldiği bir dönemdir. Dola-
yısıyla 1789 Fransız Devrimi’nin eşit-
lik, özgürlük, kardeşlik sloganı da işçi 
sınıfından kopuk bir içerikle bugünlere 
ulaşmıştır.

Türkiye’ye baktığımızda da belirli 
ölçülerde benzer bir tablonun yaşandığı-
nı söyleyebiliriz. Fransız Devrimi’nden 
yaklaşık 150 yıl sonra, Fransız Devri-
mi’nin de yarattığı etkilerle (Sovyetler 
Birliği’nin varlığını da göz ardı etme-
den) bir burjuva devrimi olarak nite-
lendirilebilecek 1923 Cumhuriyeti’nin 

kuruluşu gerçekleşmiştir. Cumhuriyet 
erken dönemlerinde kendi aydın kuşa-
ğını yetiştirmeye çalışmış, bu gayeyle 
batı ülkelerinde eğitim alıp döndüğünde 
ülkeye hizmet vermesi için pek çok ismi 
yurt dışına göndermiştir. Köy Enstitüle-
ri’nin kurulması gibi toplumsal aydın-
lanmaya dönük hamleler de gerçekleş-
tirilmiştir, ancak yüzünü kapitalizmden 
yana dönen bir rejimin bu ilerici uygu-
lamaların önünü kesmesi çok uzun sür-
memiştir. Özellikle 1950’lilerle birlikte 
aydınlanmanın önemli bir bileşeni olan 
laiklik kavramının terk edildiği, dinsel 
ideolojilerin toplum içerisinde hakim 
kılınmaya çalışıldığı bilinmektedir. 

Her ne kadar işçi sınıfı mücadelesi-
nin yoğun bir şekilde yaşanmadığı bir 
dönemden geçiyorsak da Türkiye tarihi, 
sınıfsal mücadelenin güçlü ve örgütlü 
olduğu uğraklardan geçmiştir. Bu mü-
cadelenin önemini göstermesi açısın-
dan, akıllardan çıkarmamamız gereken 
bir tarih olan 15-16 Haziran büyük işçi 
direnişinin yıl dönümünü geride bırak-
tık. Bu direnişin üzerinden geçen 48 yıl 
boyunca işçi sınıfının gitgide örgütsüz 
kaldığı bir Türkiye’de sosyalizm aydın-
lanmasına, işçi sınıfı aydınlanmasına 
ihtiyacımız olduğu bir gerçektir.

Aydınlanma düşüncesi bizlere dog-
maların değil, aklın egemen olduğu bir 

dünya sunmuştur, ancak sınıfsal yapısı 
nedeniyle sınırlılıkları vardır ve aşılma-
sı gerekmektedir. Bu nedenle, sosyalist 
aydınlanmacılık bugün Fransız Dev-
rimi’nden devraldığı eşitlik, özgürlük, 
kardeşlik sloganlarının içeriğini sosya-
lizm perspektifiyle doldurmalı, bunun 
da ilk adımlarından birisi gericilikle 
mücadele olmalıdır. Çünkü gericilik 
eşitsizliğin, sömürünün perdelenmesin-
de işlevli bir ideoloji olarak var olmak-
tadır. Eşitliğin olmadığı, sömürünün 
devam ettiği bir toplumda ise özgürlük 
ve kardeşlikten bahsetmek olanaklı de-
ğildir.      

Gericilikle mücadelede aydınların 
önemli bir sorumluluğu vardır, ancak 
içinde yaşadığı toplumun sorunlarına 
tanıklık eden, aynı zamanda bu sorun-
lara karşı sorumluluk hisseden ve taraf 
olma ihtiyacı hisseden aydınların sade-
ce ideolojik-kültürel üretimleri ile bu 
nesnelliğe müdahale etmeleri mümkün 
değildir, aynı zamanda siyasetin de taşı-
yıcısı olmalı, örgütlü bir mücadele içeri-
sinde yer almalıdırlar. Bununla birlikte 
işçi sınıfı aydınlanması için sadeceay-
dın ve yarı-aydınların örgütlü mücade-
leye dahil edilmesiyeterli olmayıp, işçi 
sınıfının içerisindenörgütlü bir aydın 
kuşağınıda yaratmak mecburiyetinde-
yiz.

Afitap Kuzgun
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Otomatik soygun hazır

BES için yeni dönem başlıyor
AKP iktidarının “zorunlu tasarruf” yaratma hamlesi olarak sunulan BES'in ikinci aşaması 1 Temmuz'da 
başladı. Zorunlu bireysel emekliliğe alınan 2,5 milyondan fazla işçinin kazançlarının yüzde üçü bun-
dan sonra fon şirketleri için kesilecek

Geçtiğimiz yıl tartışmalar-
la gündeme gelen ve ilk 
aşaması başlayan Bireysel 
Emeklilik Sistemi (BES) 

1 Temmuz 2018 itibariyle yeni bir 
aşamaya geçti. Kademeli geçişle me-
murlar da dahil olmak üzere tüm çalı-
şanları kapsaması bekleyen Otomatik 
Katılım Sistemi (OKS) ile milyonlarca 
emekçinin tasarruflarında kesintiye gi-
dilecek. Sisteme göre emekçilerin ay-
lık kazançları ödenen prim miktarının 
yüzde üçüne denk düşecek bir biçimde 
kesintiye uğrayacak. Bir başka şekilde 
söylenirse, işçiler her ayın bir gününü 
finans kuruluşları için çalışacak. 

İktidar sermayeyi beslemek 
için fonu kullanacak

Sistemin ilk aşamasında 4 milyon-
dan fazla kişi otomatik BES'e dâhil 
olurken, yeni aşamada 2 milyon 750 
bin kişi daha sisteme zorunlu olarak 
dâhil edilecek. 10 ile 50 kişi arasında 
kişinin çalıştığı işyerleri sisteme dâhil 
olurken, son olarak 10'dan kişi çalışan 
işletmeler dâhil edilecek. 1 Ocak 2019 

itibariyle 4 ile 9 kişinin arasında ça-
lışan işyerlerindeki işçiler de sisteme 
dâhil edilecek. 

Sistemde bugüne kadar 4 milyon 
140 bin 609 kişi bulunurken, toplam 
fon büyüklüğü 2 milyar 967 milyon 
TL'yi buldu. Bireysel emeklilik sis-
teminde 6 milyon 979 bin kişi bulu-
nurken, fon büyüklüğünün 70 milyar 
TL'yi aşmış durumda. Sisteme bugüne 
kadar beklenen ilgi olmazken, iki ay-
lık cayma hakkını kullananların oranı 
2017'de yüzde 45'i aşmıştı. Bu oranın 
giderek artması bekleniyor. 

Öte yandan iktidar BES katılımını 
arttırmak için her türlü yolu denerken, 
verdiği teşviklerin de büyük oranda 
"devede kulak" kaldığı gözlemlendi. 
İktidar sermayenin ve patronların işini 
kolaylaştırırken, emekçilerin ise işini 
zorlaştırdığı, cayma hakkının 6 aydan 
önce olamamasını tartıştığı biliniyor. 

Sermaye krizin etkisini 
emekçilerin üzerine yıkacak

Sistem büyük oranda emeklilik 
sistemini özelleştirmeyi hedeflerken, 

emekçilerin tasarruflarını da sermaye-
nin kullanımına açıyor. Bugüne kadar 
sermaye düzeni ve temsilcileri "tasar-
ruf oranlarının düşük" olmasından ya-
kınırken, bu oranları yükseltmek için 
uygulamaya koyduğu sermaye politi-
kasının emekçilerin aleyhine olması 
bekleniyor. BES fonunda toplanan pa-
raların belli bir süre öncesinde çekil-
mesi imkânsız kılınırken, bu kotaların 
uzun vadede yükseltilmesi ve böylece 
toplanan paranın zamanla erimesi ihti-
mali ortaya çıkıyor. 

Nitekim işçilerin gelirlerinden elde 
edilen fonların bugüne kadarki kul-
lanım alanları sermaye sınıfının ihti-
yaçlarına göre belirlenirken, BES ile 
bunlara bir yenisi eklenmiş durumda. 
İşsizlik fonu deneyiminin gösterdiği, 
biriken sermayenin finansal alanda 
sermaye lehine kullanılması ve teşvik 
programlarının kaynağı olarak göste-
rilmesi olmuştu. BES fonunun da ben-
zer bir biçimde kullanılması, bozulan 
maliyenin bu yolla takvim edilmesi 
ihtimaller dâhilinde olduğu düşünülü-
yor. 

Emekçiler mücadele etmek 
zorunda

Böylece hem iktidar, hem de sermaye 
sınıfı "bir taşla iki kuş" vurma prensibi-
ni gözetirken, bu oyunun esas kaybedeni 
emekçiler oluyor. "Tasarruf yapmak zo-
runlu" diyerek emekçilere işin bir yüzü 
gösterilirken, tüketim kredilerinin ko-
laylaştırılması yoluyla da emekçiler borç 
içinde yaşamaya mahkûm ediliyor. Böy-
lece sistem emekçilerin son kazancına 
kadar sermayeye geri kazandırmaya he-
deflerken, bir yandan da kendi çıkmazını 
örüyor. 

Ciddi bir ekonomik, sosyal krizin 
eşiğinde olan Türkiye'nin sermaye sınıfı 
ve iktidarı böylece kaybettiklerini emek-
çilerin üzerine yıkmak istiyor. Otomatik 
BES, bunun bir parçası olurken, önümüz-
deki dönem ek vergi ve zamların gelmesi 
de diğer parçasını oluşturuyor. Seçimlerin 
öncesinde eski Bakan Mehmet Şimşek'in 
"vergiyi tabana yayacağız" açıklaması 
ile krizin yükünün emekçilere yıkılacağı 
mesajını verdi. Bu durumda emekçilerin 
ciddi bir mücadeleyi şimdiden örgütleme-
si zorunluluk haline geldi.
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Putin-Trump zirvesine doğru

ABD’nin Suriye’den  
çekilme sinyalleri
ABD’li televizyon kanalı CNN International’ın, 16 
Temmuz'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 
ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüş-
me öncesinde ABD’nin Suriye'den çekilme karşı-
lığında güneyde kapalı bir bölge teklif edeceğini 
duyurması dikkatleri bölgeye yoğunlaştırıyor

16 Temmuz'da Finlandiya’nın 
başkenti Helsinki’de bir 
araya gelecek Rusya Dev-
let Başkanı Vladimir Putin 

ile ABD Başkanı Donald Trump’ın gö-
rüşmesi öncesinde ABD’nin Suriye’den 
çekilmesi tartışmaları gündeme oturdu.

ABD’li televizyon kanalı CNN In-
ternational’ın özel haberiyle yeniden 
gündeme gelen ABD’nin Suriye’den çe-
kilmesi gündemi Trump’ın sık sık dile 
getirdiği bir başlık. Amerikan televizyon 
kanalının haberinde, Trump'ın Putin'e 
Suriye'den çekilme planı önereceği öne 
sürüldü. İddiaya göre, Trump Suriye hü-
kümetinin ülkenin güneybatısında kont-
rolü almasına itiraz etmeyecek ancak bu 
bölgede İran güçlerinin girmeyeceği bir 
“kapalı bölge” oluşturması karşılığında 
da Suriye'den çekilecek.

Bu iddianın, Suriye’nin ülkenin gü-
neyinde başlattığı askeri harekata karşı 
İsrail tarafından Golan Tepeleri’ne yapı-
lan sevkiyat açıklanırken yapılan “Su-
riye ordusuna müdahale etmek gibi bir 
amacımız yok” ve “bölgede sadece Su-
riye ordu birliklerinin bulunması gerek-
tiği” vurgularıyla paralel olması dikkat 
çekiyor.

Günün sonunda ABD’nin Suriye’de 
İran varlığının sınırlandırılması ve bu-
nun Suriye’yi “sistem içine çekecek” 
adımlarla destekleyerek Şii eksenine 
karşı bir stratejik hamle yapması ihtima-
li üzerinden yeni bir planın devreye so-
kulup sokulmayacağı tartışılıyor. Ancak 
Trump’ın geçtiğimiz Nisan ayında da 
ABD'nin yakında Suriye'den çekileceği-
ni söylediğini ve bu açıklamanın ABD 
Savunma Bakanlığı tarafından doğru-
lanmadığını da unutmamak gerekiyor.

Büyük görüşme öncesi Ürdün 
Kralı ABD’de

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 
kendi Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile 
arasında gerilim yaratan Suriye’den çe-
kilme planından vazgeçmediği biliniyor. 
Bu konunun ABD’yi ziyaret Ürdün Kralı 
Abdullah’la da ele alındığı söyleniyor.

Ürdün Kralı Abdullah ile Trump’ın 
Beyaz Saray’daki görüşmelerinde Su-
riye meselesinin de ayrıntılı şekilde ele 
alındığı söylenirken diplomatik kaynak-
lar Suriye’nin Ürdün ve İsrail sınırında 

bulunan güneybatısında Suriye hükü-
metinin kontrolüne geçmesi, burada bir 
‘kapalı bölge’ kurulması ve dolayısıyla 
İran destekli güçlerin bu bölgede varlık 
göstermemesi ve buradaki cihatçılara 
güvenli çıkış sağlanması üzerinde uzla-
şıp ve ardından olabildiğince hızlı şekil-
de çekilme planlarının yapıldığını iddia 
ediyor.

Görüşme öncesinde Rusya 
asker azalttı

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin, Rus kuvvetlerine ait 13 
savaş uçağı ve bin 140 askerin geçtiği-
miz birkaç günde Suriye'den çekildiğini 
açıkladı. Putin, Suriye'den askeri güçleri 
çekmeye devam ettiklerini belirtirken 
bu kapsamda, son birkaç gün içerisinde 
Suriye'deki 13 uçak, 14 helikopter ve bin 
140 askeri görevli Rusya'ya geri döndü.

Rus lider Putin, Kremlin'de askeri 
okulların mezunları için düzenlenen re-
sepsiyonda,"Biliyorsunuz ki askeri güç-
lerimizi Suriye'den geri çekmeye, Lazki-
ye yakınlarındaki hava üssü Hmeymim'e 
gittiğimde başlamıştık. Bu geri çekilme 
süreci şu anda da devam ediyor." diye 
konuştu.

Putin bu kararı, Suriye'de terörist 
grupların neredeyse yenilmek üzere ol-
masıyla ve dolayısıyla büyük çaplı ope-
rasyonlara artık gereksinim kalmamış 
olmasıyla açıklamıştı. Bu ikinci parti 
asker azaltmasının görüşmeler öncesine 
gelmesi de dikkat çekici sayılabilir.

Suriye'den ABD ordusuna ül-
keden çekilme çağrısı

Suriye Meclis Başkanı Halid Abud, 
ABD güçlerinin Suriye'de kalmayı sür-
düremeyeceğini belirterek, ülkeden 
ayrılmalarını istedi. Abud, Suriye hü-
kümetinin ve müttefiklerinin cihatçıla-
ra karşı zafer kazanmasının ardından 
ülkedeki ABD güçlerinin anlamsız hale 
geldiğini söyledi.

Abud, "ABD güçlerini artık Suri-
ye'de tutamaz, Suriye bundan bir fayda 
sağlamıyor" diye konuşurken, ABD'nin 
ülkenin bölünmesini umarak ülkeye gel-
diğini belirtti. Suriyeli yetkili "artık bu 
konu çok geride kaldı ve ABD'nin güç-
lerini ülkede tutmasına ihtiyaç yok" diye 
konuştu.

Güney temizleniyor
Suriye Arap Ordusu’nun başlattığı operasyonda 
Güney Suriye’de Dera, Süveyde ve Kuneytra kır-
salında cihatçı çeteler temizleniyor. Geçtiğimiz 
hafta Dera ve Süveyde kentleri arasındaki bölge 
tamamen kurtarılırken Suriye birlikleri Ürdün sı-
nırının iki kilometre yakınına kadar geldi

Suriye’nin emperyalizm destekli 
cihatçı çetelerden tamamen temizlen-
mesi için sürdürülen mücadelenin son 
ayağı ülkenin güneyindeki Süveyde ve 
Dera ile İsrail işgali altındaki Golan 
sınırındaki Kuneytra illerinde başlatı-
lan harekat oldu. Suriye Arap Ordusu, 
ABD’nin büyük ölçüde kaderine terk 
ettiği ve Rusya ile karşı karşıya gelmek 
istemediği bölgede son bir haftada Dera 
ve Süveyde kentleri arasındaki bölgeyi 
tamamen kurtardı. Bölgedeki harekat 
ise en çok İsrail’i endişelendiriyor.

Rusya ile Ürdün arasında bölgenin 
Suriye hükümetine teslimi ve ateşkes 
sağlanmasına yönelik görüşmelerde ise 
IŞİD ve El Nusra gibi cihatçı terör ör-
gütlerinin teslim olarak başka bölgelere 
gönderilmeyi kabul etmemesi nedeniy-
le herhangi bir ilerleme kaydedilemedi. 
Silah bırakmayan cihatçıların bölgede 
bir zamanlar El Kaide’nin Suriye kolu 
olan El Nusra terör örgütünün kalesi ol-
duğu söylenen Tafas kasabasına gittiği 
ve IŞİD’e biat ettiklerini açıkladıkları 
söyleniyor.

Çatışmaların azaltılması 
anlaşmasından kurtuluşa

Suriye’nin güneyde başlattığı askeri 
harekat ile kurtarılmasını hedeflediği 
bölge Astana’da Türkiye, Rusya ve İran 
arasında çatışmaların azaltılması için 
belirlenen dört bölgeden biriydi. Rusya, 
ABD ve Ürdün de daha sonra Dera ve 
Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamı-
na almıştı. ABD de bölgede destekledi-
ği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

Astana sürecine giderken başlatılan 
Deyr ez Zor harekatı sırasında Suriye 
ordusu ülkenin Fırat Nehri’ne kadar-
ki bölümünde Ürdün ve Irak sınırının 
önemli bir kısmında kontrolü sağlarken 
bugün harekat düzenlenen bölgelerin 
hemen doğusunda ABD uçakları Suri-
ye birliklerine hava saldırısı düzenleye-
rek önünü kesmeye de çalışmıştı.

Tüm bu çabalar sonunda ise 20 Ha-
ziran’dan bu yana sürdürülen operas-
yonlarda bölgenin cihatçıların elinden 
tamamen kurtarılması için adım atıl-
mış oldu. Öte yandan, bölgede cihatçı-
ların ve ailelerinin Ürdün ve İsrail sı-
nırına yönlendiği de görülüyor. 750 bin 

kişinin yaşadığı bölgede yaklaşık 45 
bin kişinin bu şekilde yaşadıkları yer-
lerden ayrıldıkları açıklandı. Bu durum 
özellikle Ürdün’ü endişelendiriyor.

İsrail’den askeri sevkiyat
İsrail, Suriye'nin güneyindeki hare-

katı gerekçe göstererek sınıra ilave tank 
ve topçu birlikleri gönderdiğini duyur-
du. Bu adımın 'önlem amaçlı' olduğu 
belirtilirken, Suriye'deki çatışmalara 
müdahil olunmayacağı da vurgulandı.

Ordunun Twitter hesabından yapı-
lan açıklamada "Golan Tepeleri'ndeki 
gelişmeler ışığında güçlerimiz bu sa-
bah bölgeye gönderildi" denildi. İsra-
il'in Suriye'deki çatışmalara müdahil 
olmama politikasını devam ettirdiğinin 
de altı çizildi.

Yerel basının aktardığına göre Su-
riye ordusunun Dera ve Kuneytra'daki 
operasyonları nedeniyle kaçanları ka-
bul etmek istemeyen İsrail, Golan Te-
peleri'nin Suriye'de kalan kısmında ka-
lan 4 sığınmacı kampına 300 çadır, 28 
ton gıda, ilaç ve giyecek göndermişti.

Türkiye’den cihatçılara des-
tek çağrısı

Türkiye ise Suriye’nin başlattığı as-
keri harekata karşı beklenen bir şekilde 
tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Söz-
cüsü Hami Aksoy, Suriye'nin Dera ve 
Kuneytra vilayetlerindeki operasyon-
larına ilişkin olarak "Bu insanlık dışı 
saldırıları şiddetle lanetliyoruz" dedi.

Konuya ilişkin soru üzerine Aksoy, 
Astana'da imzalanan muhtıra uyarınca 
Suriye'nin güneybatısındaki Dera ve 
Kuneytra vilayetlerinde ilan edilen ger-
ginliği azaltma bölgesinde Suriye ordu-
sunun operasyonlarına ilişkin konuştu.

Aksoy, "Bundan büyük üzüntü ve 
endişe duyuyoruz. Bu insanlık dışı 
saldırıları şiddetle lanetliyoruz. Bu sal-
dırılar sahada şiddetin azaltılması ve 
krize siyasi bir çözüm bulunması yö-
nünde Astana ve Cenevre'de yürütülen 
çabaları baltalamaktadır. Saldırıların 
derhal durdurulması için Astana muta-
bakatının diğer garantörlerine ve ulus-
lararası topluma çağrıda bulunuyoruz" 
diye konuştu.
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Putin ve Trump zirvesinden beklentiler
16 Temmuz'da Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de bir araya gelecek olan Rusya Devlet Başkanı Vla-
dimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme Ukrayna’dan yaptırımlara, Suriye’den 
seçimlere pek çok başlık görüşülecek

16 Temmuz'da Finlandi-
ya’nın başkenti Helsin-
ki’de bir araya gelecek 
Rusya Devlet Başkanı 

Vladimir Putin ile ABD Başkanı Do-
nald Trump’ın görüşmesi öncesinde 
gündem ısınıyor. Rusya’nın Kırım 
dışında her konu konuşulabilir dedi-
ği görüşme öncesinde ABD medyası 
Trump’ın birebir görüşme yapacağını 
duyurmasını eleştiriyor.

ABD ile Rusya arasında Ukray-
na’daki gerilim ve bu nedenle Rus-
ya’ya uygulanan yaptırımlar, ABD 
seçimlerinde Rusya’nın yaptığı iddia 
edilen manipülasyonlar ve Suriye gibi 
pek çok sorun bulunuyor. Görüşme-
den özel bir ilerleme gerçekleşmesi 
ihtimali olmasa da iki ülke arasındaki 
esaslı sorunlar ve tartışmalar görüş-
meyle ilgili spekülasyonları arttırı-
yor.

Geçtiğimiz günlerde Amerikan te-
levizyon kanalı CNN International’ın 
özel haberiyle yeniden gündeme gelen 
ABD’nin Suriye’den çekilmesi günde-
mi de görüşme öncesi hamlelere bir 
örnek sayılabilir.

ABD’de ise Trump’ın görüşme-
yi baş başa yapacak olması eleştiri 
konusu olmayı sürdürüyor. Putin ve 
Trump, 1 yıl önce Hamburg'da G20 
çerçevesinde bir araya gelmiş, Kasım 
2017'de de Vietnam'da kısa bir görüş-
me gerçekleştirmişti. Vietnam’daki 
görüşmede Trump Putin’in çevir-
menini yeterli görerek herhangi bir 
ABD’li yetkiliyi yanına almaması 
eleştirilmişti.

Rusya Kırım’ı “konuşul-
maz” saydı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 
ile ABD Başkanı Donald Trump’ın 
16 Temmuz’da Helsinki’de yapacağı 
görüşmede her türlü konunun ele alı-
nabileceğini ancak Kırım’ın konuşul-
mayacağını söyledi. Gazetecilere Pu-
tin’le görüşecekleri ile ilgili açıklama 
yapan Trump, Kırım’ı Rusya’nın par-
çası olarak tanıyıp tanımayacağı so-
rusuna “Göreceğiz” yanıtını vermişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov 
da konuyla ilgili yaptığı açıklamada 
“Putin daha önce birçok kez açıkla-
malarında da görüşme yaptığı kişilere 
de Kırım’ın gündem maddesi olama-
yacağını, hiçbir zaman da olmayaca-
ğını söyledi. Zira Kırım Rusya’nın 

ayrılmaz bir parçası” ifadelerini kul-
landı.

Peskov, tüm diğer konuların di-
yalog ve uzlaşma arayışı için görü-
şülebileceğini belirterek “Putin her 
zaman Rusya’nın diyalog ve uzlaşma 
arayışından yana olduğunun altını çi-
ziyor” dedi. Peskov, “Rusya ile ABD 
arasında tamamen farklı görüşlerde 
olunan birçok konu var. Ancak görü-
yorsunuz ki siyasi irade üstün geldi ve 
bu tür konuların ikili diyaloğu geliş-
tirmek için engel olamayacağına yö-
nelik anlayış güçleniyor” ifadelerini 
kullandı.

ABD beklentilerini açıkladı
Öte yandan, Beyaz Saray Sözcü-

sü Lindsay Walters ise ABD Başkanı 
Donald Trump'ın Rus mevkidaşı Vla-
dimir Putin'le yapacağı görüşmede 
ilişkilerdeki gerilimi azaltmayı ve 
yapıcı işbirliğinin başlamasını sağla-
mayı umduğunu söyledi.

16 Temmuz'da Helsinki'de yapıla-
cak görüşme hakkında açıklamalarda 
bulunan Walters, "Trump, ABD'nin 
ulusal güvenliği açısından ve Rus-

ya'nın ilişkilerde ilerleme kaydetmeyi 
isteyip istemediğini belirlemek için 
bu görüşmeye önem veriyor" dedi. 
Walters, Trump'ın görüşmenin dün-
yayı daha güzel yapmaya ve güvenlik 
seviyesini yükseltmeye imkan sun-
masını umduğunu belirtti.

Diğer taraftan Walters, Trump'ın 
Rusya'nın ABD başkanlık seçimleri-
ne müdahale etmediğinden emin oldu-
ğunu aktardı. Walters'a Trump'ın Rus 
mevkidaşından Kırım'ın iadesini iste-
yip istemeyeceği de soruldu. Walters, 
acele edip önden gitmek istemediğini 
kaydetti.

Helsinki’nin gündemi belirleniyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Pu-
tin'le Finlandiya'nın başkenti Hel-
sinki'de yapacağı resmi görüşme için 
hazırlıklar devam ediyor. Henüz yeri 
ve tam zamanı belirlenmeyen görüş-
melerde Trump’ın Putin'le iki ülke 
heyetlerinin diğer üyeleri ile bir araya 
gelmeden evvel, birebir görüşmek is-
tediği özellikle söyleniyor.

Rusya tarafı ise bu konuda temkin-

li. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov 
“Aslında önceden bir anlaşma ve kar-
şılıklı bir anlayış olursa ilk önce iki 
liderin bire bir görüşmesi ihtimalini 
dışlamıyoruz” dedi.

İki liderin Helsinki'deki görüş-
mesi, Trump'ın 11-12 Temmuz'da 
NATO liderleri ile bir araya gelme-
sinden; Rus lider Putin'inse ülkesinin 
ev sahipliğinde düzenlenen Dünya 
Kupası'nın 15 Temmuz'daki kapanış 
törenine katılmasından hemen sonra 
gerçekleşecek.

Toplantı, Rusya'nın2016 ABD se-
çimlerine müdahale ettiği iddialarına 
ilişkin soruşturmalar ve mart ayında 
İngiliz istihbaratına bilgi satan eski 
bir Rus ajanın İngiltere'de zehirlen-
mesi yüzünden ilişkilerin bir kez daha 
gerilmesi nedeniyle ertelenmişti.

Daha önce Başkan Gerald Ford ve 
Sovyet lider Brejnev 1957'de ve ABD 
başkanı George Bush ile SSCB lideri 
Mihail Gorbaçov 1990'dagörüşmüş-
tü. Ayrıca ABD başkanı Bill Clinton 
da 1997'de o dönemki Rus mevkidaşı 
Boris Yeltsin ile yine Helsinki'de bir 
araya gelmişti.
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Sivas katliamının unutulmasına ve 
ülkemizin gerici zihniyetin elinde yok 
edilmesine izin vermeyeceğiz!

Bundan tam 25 yıl önce 2 Temmuz 
1993 yılında Sivas’ta, günlerce önceden 
başlayan provokasyonlar sonrasında 
gerçekleşen gerici bir kalkışmayla,  35 
aydın ve yurttaşımız dünyanın gözleri 
önünde yakılarak katledildi.

Geçen 25 yıl boyunca bu insanlık dışı 
katliamın failleri tam olarak bulunama-
mış, katliamla ilgili dava AKP iktidarı 
tarafından zaman aşımına uğratılarak 
faillerin yargılanmasının önüne geçil-
miştir. Zaman aşımına karşı yapılan iti-
razı görüşecek Yargıtay mahkemesinde, 
yakanların avukatlığını üstlenenlerin 
bulunması ise büyük bir skandal olarak 
hafızalarımızdaki yerini tutmaktadır.

25 yıldır süren bu hukuk garabetine 
bir hafta önce bir yenisi daha eklenmiş, 
dosyası ayrılan üç firari sanığın yargı-
landığı duruşma sadece 1 dakikada bi-
tirilmiş ve duruşma 28 Kasım’a ertelen-
miştir.

25 yıl önce Sivas Madımak Oteli’ni 
tekbirler ve sevinç çığlıklarıyla ateşe 
veren zihniyet ile bugün memleketimizi 
sarıp sarmalamış olan karanlığın siyasal 
ilişkisi bizler açısından gün 
gibi ortadadır.

Bakan ve mil-
letvekili kol-
t u k l a r ı n d a 
ge r ic i l i ğ i n 
temsilcileri 
olarak kar-
ş ı m ı z a 
çıkan ve 
katliamcı 
yoba z l a -
rın avu-
k a t l ı ğ ı n ı 
ü s t l e n e n 
AKP kurucu-
larını unutma-
dık. Unutturma-
yacağız!

Bunlar 12 Eylül’den 
önce yeşil kuşak projesinin 
memleketimizdeki uzantısı olup 6.filo-
yu kendilerine kıble ettiler, devrimcile-
ri, aydınları ve yurttaşlarımızı katledip 
başta ABD olmak üzere emperyalizm 
ve sermayenin desteğiyle 12 Eylül’ün 
çocukları olarak büyütülüp bugünlere 
getirildiler.

Emperyalist-kapitalist sistemin ihti-
yaçları ve çıkarları doğrultusunda, “ve-
sayetlerden kurtuluyoruz” söylemiyle 
desteklenen ve önü açılan bu gerici si-
yasal hareket, karşı-devrimci bir mis-
yon ile bugün başta laiklik olmak üzere 
cumhuriyetin tüm ilerici kazanımlarını 
ortadan kaldırmış bulunmaktadır.

Bununla birlikte Suriye’de ve Orta-
doğu’da emperyalizmin koçbaşı olarak 
cihatçı teröre verilen desteğin ortaya çı-
kardığı siyasal, toplumsal ve ekonomik 
sonuçların ülkemizde yarattığı yıkım da 

unutulmamalıdır.
AKP eliyle Suriye’ye karşı besle-

nen emperyalizm beslemesi cihatçılığın 
ülkemizi vurduğu son 3 yılda yaşanan 
bombalı katliamlarda kaybettiğimiz 
yüzlerce yurttaşımız unutulmamalıdır.

Bu açıdan 25 yıl önce Sivas Madımak 
otelinin önünde biriken ve 35 insanımızı 
yakarak katledenler, sadece Sivas’ı değil 
bugün bir ülkeyi ve hatta Ortadoğu’nun 
geleceğini de yakmaya devam etmekte-
dir.

Katliamda sorumlulukları açık olan 
ve bugün halâ yüzsüzce “pencereleri aç-
madıklarından dolayı insanlar ölmüş” 
diyerek katliamı meşrulaştıran tescilli 
yobazların düzen muhalefeti tarafından 
AKP’den kurtulma söylemiyle solcu ve 
kahraman ilan edildiği günlerden geç-
mekteyiz.

Biz komünistler, ne Sivas’ın unutul-
masına, ne de ülkemizin geleceğinin bu 
gerici zihniyetin elinde yok edilmesine 
izin vermeyeceğiz!

Sivas katliamcılarının siyasi iktidar 
tarafından kollanmasına bu-

güne kadar boyun eğme-
diğimiz gibi düzen 

muhalefetinin Si-
vas katliamında 

payı olanları 
a k l a m a s ı n a 
da izin ver-
me ye c e ğ i -
mizi ve bu 
durumu ka-
bullenmeye-
ceğimizi bir 
kez daha ilan 

ediyoruz.
Ülkemizin 

AKP iktidarın-
dan ve yarattığı 

karanlıktan kurtuluşu, 
yobazlara karşı yobazları 

sahte umut haline getirmekle, 
sağcılığı sağcılıkla ikame etmekle ger-
çekleşmeyecektir.

2 Temmuz 1993 günü Madımak ote-
linin önünde biriken ve 35 insanımızı 
katledenler, ellerindeki benzin bidonla-
rıyla sadece Sivas’ı değil bir ülkeyi, bir 
ülkenin geleceğini de yakmaya başla-
mıştır.

Ne Sivas’ın unutulmasına ne de ül-
kemizin geleceğinin bu gerici zihniyetin 
elinde yok edilmesine izin vermeyece-
ğiz!

Sivas’ta katledilen 35 insanımı-
zın ışığı komünistlerin elinde sosyalist 
cumhuriyet mücadelesinin meşalesi ol-
maya devam ediyor ve ülkemizin dört 
bir köşesini aydınlatacağı güne kadar da 
öyle olmaya devam edecektir.

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

2 Temmuz 2003’te Kırgızistan’da-
ki Ala Archa Sıradağları’nda yaptığı 
keşif gezisi dönüşünde geçirdiği kaza 
sonucu yaşamını yitiren Uğur Uluo-
cak’ı anlatmak için sayısızca tanım 
kullanılabilir ancak onların hepsi tek 
başına yetersizdir, doğrudur ancak 
yetersiz. Çünkü her şeyden önce bir 
komünisttir Uluocak. O 
yüzden onun ölümü-
nün ardından üyesi 
olduğu Türkiye 
Komünist Par-
tisi’nin yaptı-
ğı açıklama 
ile başlayalım 
Uğur yoldaşı 
tanıyanlar için 
hatırlatmaya, ta-
nımayanlar için 
tanıtmaya;

“Partimiz ve Sol 
Meclis üyesi, Gelenek ve 
Sol dergileri yazarı Uğur Uluocak 
yoldaşımızı dün Kırgızistan’ın baş-
kenti Bişkek yakınlarındaki Ala Arça 
bölgesinde gerçekleştirilen bir tırma-
nış sırasında 4200 metre yükseklikte 
geçirdiği kaza sonucu kaybettik.

Kaza sırasında beraber olduğu di-
ğer iki dağcı arkadaşı ise herhangi bir 
yara almadılar.

1963 doğumlu olan Uğur, 1970’li 
yıllarda İGD ve TKP saflarında sos-
yalizm mücadelesine katıldı. 1980 
sonrasında önce İleri örgütlenme-
sinde, daha sonra gelenek saflarında 
yer alan yoldaşımız Gelenek dergisi 
ve Siyaset gazetesine ‘Nejat Gündeş’ 
imzasıyla katkıda bulundu, 1992’de 
Sosyalist Türkiye Partisi (STP) ve 
ardından Sosyalist İktidar Partisi’nde 
(SİP) görev üstlendi. Her iki partide 
Bölge Komitesi Sekreterliği ve Mer-
kez Yürütme Kurulu üyelikleri yapan 
Uğur Uluocak uzun yıllardır dağcılık 
sporuyla uğraşıyordu. Türkiye’nin 8 
bin metrenin üzerine tırmanış yapan 
üç dağcısından biri olan Uğur, parti 
görevlerinin yanı sıra Atlas dergi-
sinde yazar ve ekspedisyon koordi-
natörü olarak da çalışmaktaydı. Bir 
dönem Marmara Üniversitesi Ulus-
lararası İlişkiler Bölümü’nde görev 
yapan Uğur 1995 yılında Türkiye’de 
‘sezonun en iyi dağcılık’ derecesini 
elde etmişti. Uğur yoldaşın cenazesi 
Bişkek’ten İstanbul’a üç gün içinde 
getirilecek.”

Uğur Uluocak’ın; öğrencilerinin, 
genç sporcuların, ekip arkadaşlarının 
gözünde bu denli değerli bir noktada 
olması hiç kuşkusuz onun her şeyi 
tersine çevirecek kadar kudretli olan 
inadındandır. Eşit, özgür ve kardeşçe 
bir dünyanın mümkün kılınması için 
sürdürdüğü inadından.

Han Tengri, Kominizma Tepesi, 
Shisha Pangma, ve Cho Oyu gibi 7 

bin metrenin üzerindeki en zor zir-
velere yaptığı tırmanışlarla tanınan, 
iki kez k-2’ye tırmanmayı deneyen, 
Türkiye’nin sayılı yüksek irtifa dağ-
cılarından Uğur Uluocak aynı zaman-
da komple bir sporcuydu. Ölümünden 
önce 4 yıl boyunca yaptığı kürek spo-
runda Türkiye ve bölgesel birincilik-

ler elde etmiş, 8 yıl da orta ve 
uzun mesafe koşuculuğu, 2 

yıldır aletli dalgıçlık ve 
bisiklet sporuyla uğ-
raşmıştı.

U l u o c a k ’ ı n 
önemli tırmanışla-
rından bazıları ise 
şunlardı: Aladağ-
lar Deriktaş Kuzey 

Duvarı (solo, 2 saat-
te), Büyük Demirka-

zık Batı (solo) ve Kuzey 
Duvarı, Küçük Demirka-

zık Güney Duvarı (ilk çıkış), 
Çağalın başı Kuzey-Batı Duvarı (ilk 
çıkış) Queen’s u rotası ilk çıkış, Ağrı 
5137 m (kuzey buzulu, yaz ve kış çı-
kışları), Rusya Elbruz Dağı (5642 m), 
Pamirler’deki Pik Vorobiyof (5685 
m), Çetviriyoh (6299 m), Korjenevs-
koy (7105 m), Kominizma (7495 m), 
Kırgızistan’daki Razdelaya (6248 m), 
Han Tengri (7010 m), Lenin (7134 m), 
k-2 Zirvesi’ne 1998 ve 1999’da iki zir-
ve denemesi, Çin’de Shisha Pangma 
(8013 m) ve Nepal’de Cho Oyu (8201 
m).

Uğur Uluocak, Kırıkkale Üniver-
sitesi Dağcılık ve Doğa Sporları Ku-
lübü’nde genç dağcılarla yaptığı bir 
söyleşide, zirvelere tırmanmanın teh-
likelerini ‘‘Dağcılık tehlikeli bir spor 
değildir. Tehlikeli bir şekilde yapıl-
maya son derece müsait bir spordur. 
Nasıl yapılacağı biliniyorsa ve dene-
yim varsa, hiçbir riski olmayan bir 
spordur’’ diye anlatmıştı.

Kendisiyle yapılan bir röportajda 
da Türkiye’deki dağcılar için ‘‘ancak 
öldüğümüzde haber oluyoruz’’ diyen 
Uğur Uluocak, k-2 Zirvesi’ni ikinci 
denemesinde de başarılı olamayın-
ca Atlas Dergisi’deki yazısına ‘‘k:2, 
uğur: 0’’ başlığını atmıştı.

Uluocak’ın son hedefi ise dünya 
zirvelerinin bir ve iki numarası Eve-
rest ile k-2’ye arka arkaya ve oksijen-
siz tırmanmaktı.

Uğur Uluocak aynı zamanda spor 
teorisi konusunda da son derece üret-
ken bir yazardı.

Komünist Uğur’u, yoldaşımız 
Uğur’u “sevgi, saygı ve özlemle anı-
yoruz” demek dışında keşke elimiz-
den bir şey gelseydi. Ama kavgası, 
üretimi ve inadı ile o hep aramızda.

Bir teselli olarak değil, bir gerçek 
olarak…

Rahat uyu Uğur yoldaş…

Uğur Uluocak’ın mirası
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Nisan ayında alınan korsan seçim ka-
rarıyla, ülkemizin yaşadığı olumsuzluk-
lara daha ağır koşullarda bir kere daha 
mahkûm edildiğini görüyoruz.

Düzenin sol muhalefeti, emekçi halkı-
mıza dayattığı sağ ittifak (Millet İttifakı) 
aracılığı ile gericiliğin tüm renkleriyle 
parlamentoya girmesine olanak sağla-
dı. İşçi sınıfının politik öncüsü, partimiz 
Türkiye Komünist Hareketi, bu süreci iyi 
gözlemledi, tespitleriyle dayatılan karan-
lığa “Hayır” dedi. Çarenin sosyalizmde 
olduğunu haykırdı.

NATO’cu, AB’ci, Dünya Bankası ve 
IMF işbirlikçisi sermaye düzeni, ülkemi-
zin emperyalist kapitalist sisteme bağım-
lılık ilişkilerini artırarak, ülkemizi daha 
karanlık ve otoriter bir rejime götürüyor. 
Bu süreçleri daha önceki seçimlerde defa-
larca yaşadık.

Sınıf mücadelesinde önemli evreler-
den geçildi

1961 yılında yapılan Anayasa ile sınıf 
temelli örgüt, sendika ve derneklerin ku-
rulabilirliğinin ortaya çıkmasıyla, sınıfsal 
toplumsal taleplerdeki kabarış ve yüksel-
me beraberinde örgütlenme taleplerini de 
getirdi. İşçi sınıfı partisi, TİP kuruldu. Sü-
reç içerisinde sınıf temelli DİSK, bilimsel, 
toplumsal değerlere öncelik veren meslek 
odaları ve derneklerin de yoğunlaştığını 
görüyoruz.

60’lı yılların ortalarında yükselen işçi 
hareketi ve emekçi sınıfların talepleri-
nin toplumda büyüyerek karşılık bulma-
sı egemen güçleri telaşa düşürdü. CHP, 
“Ortanın solu” söylemi ile gelişen sürece 
müdahale etti. Sınıf mücadelesini etkisiz-
leştirme, bölme ve yok sayma mücadelesi 
aynen bugün de devam ediyor.

1965 seçimlerinde, TİP’in kendi ba-
ğımsız sosyalist hattıyla parlamentoya 
girmesiyle etki alanını güçlendi. TİP, si-
yasal ve toplumsal sorunlara yaklaşımın-
da sınıf karakterli çözümler önerdi, gerçek 
kurtuluşun sosyalizmde olduğu gerçeğini 
bıkmadan usanmadan tavizsiz sürdürdü. 
Bu gelişmelerden ürken korkan burjuvazi-
nin önlemleri gecikmedi, işçi hareketinin 
önüne sınıf düşmanı yasalar koydu. Poli-
siye önlemleri de unutmadı.

Ama işçi sınıfı mücadelesinin önü ke-
silemedi. DİSK’in var olma kavgası, işçi 
düşmanı 274 ve 275 sayılı sendikal yasa 
düzenlemelerine karşı, hak gaspına karşı 
yarattığı 15-16 Haziran direnişi kazanım-
ları bu dönemde gerçekleşti. Türkiye top-
lumunun bütünü açısından işçi sınıfının 
öncü ve devrimci bir sınıf olduğu bu dö-
nemde kanıtlandı.

Türkiye burjuvazisi, sosyalist solu et-
kisiz hale getirmek, siyasi ve toplumsal 
mücadelenin dışına atmak saldırılarını 
sürdürüyor. Düzen solunun “Solu bölü-
yorsunuz” söylemi, liberalizme uzanan 
solculuk, ulusal solculuk, sosyal demok-
rasi söylemleri günümüzde farklı varyant-

larda da olsa etkin bir biçimde devam edi-
yor. İşçi sınıfı partisi ise bağımsız politik 
hattını kararlı bir şekilde koruyor. 

Günümüzde yaratılan bu kaotik orta-
mın sürdürebilirliği yoktur. İşçi sınıfının 
öncü gücü partisi, egemen güçlere kar-
şı daha güçlü mücadele edebilmek için, 
gerçekçi değerlendirmeler yaparak, işçi 
sınıfının bağımsız politik hattını daha da 
yukarı taşıyarak örgütlemek için savaşım 
veriyor.

Neden TKH?
Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, 

Marksizm ve Leninizmin tarihsel biriki-
mi, gücü ve kararlılığıyla yoluna devam 
ediyor.

24 Haziran seçimlerine yönelik sos-
yalist solda yaşanan dağınıklık, süreçte 
yaşanan tereddütler, CHP ve HDP’nin 
tavrına yönelik politikalar ve adaylara yö-
nelik arayışlarına göre süreci beklemeleri, 
ikilemde kalmaları ve sonuçta solun bir 
kesiminin düzen muhalefetine eklemlen-
mesi ile sonuçlanmıştır. Buna devrimci 
bir iddianın çok gerilerde kalması da di-
yebiliriz. 

Daha da önemlisi Türkiye’de burjuva 
siyasetinin belirlediği çerçevenin dışına 
çıkamayan bir sosyalist hareket gerçeği 
karşımızda duruyor. Bu gelişmeler karşı-
sında işçi sınıfının devrimci partisi TKH, 
dayatılan korsan seçim sürecine dahil ol-
mayacağını, seçimlere endeksli bir çalış-
manın yapılamayacağını, bu kavramlara 
hapsolmadan TKH üye ve onun kararını 
onaylayıp benimseyenlerin bu seçimlerde 
sandığa gitmeyerek korsan seçimde düzen 
siyasetinin bir parçası olmayacağını be-
lirtti. Parti, seçimlerin önemine vurgu ya-
parak korsan seçim sürecini meşrulaştır-
mayacağını, seçme seçilme hakkının gasp 
edildiği sürece katkı yapmayacağını, dü-
zen dışı seçeneğin örülmesi çalışmasının 
yapılacağını ortaya koydu. Bu önemliydi.

Partimiz oluşması beklenen tabloya 
karşı uyarılarını yapmış, düzen karşıtı 
mücadelesini sürdürürken başkanlık reji-
mine meşruiyet arayışlarının dışında dur-
muş, bu sorumlu mücadele bilincini karar-
lılıkla sürdüreceğini belirtmiştir.

TKH, ülkemizin ilerici, cumhuriyetçi, 
yurtsever, emekten yana toplumsal biriki-
minin büyük bir güç olarak açığa çıkması 
için uğraşacaktır. Bu güç devrimci bir si-
yaset, sosyalist bir program ve örgütlü bir 
güçle ayağa kalkacaktır.

Sosyalistler bu sorumlulukla her za-
mankinden daha fazla karşı karşıyadır. 
Sosyalizmin bağımsız siyasal hattının 
ortaya çıkması, işçi sınıfının ve emek-
çi halkımızın devrimci siyasal odağının 
yaratılması görevi bugün daha çok bü-
yük önem kazanmıştır. AKP’yi yenecek 
yegane güç emekçi halkın örgütlü gücü, 
bu gerici sermaye diktatörlüğüne karşı 
başarının tek yolu da işçi sınıfının örgütlü 
mücadelesidir.       

TKH, çarenin sosyalizmde olduğunu söylüyor

SOL TAVIR

Ercihan Görürgöz

TKH’den Sivas katliamı 
anması…

Türkiye Komünist Hareketi 
(TKH) İstanbul İl Örgütü, 
Kadıköy’de Sivas Katlia-
mı’na ilişkin bir basın açık-

laması düzenleyerek 25 sene önce ya-
şanan gerici katliamı protesto etti.

Okunan basın metninde, komünist-
lerin, ne Sivas’ın unutulmasına ne de 
ülkemizin geleceğinin bu gerici zihni-
yetin elinde yok edilmesine izin veril-
meyeceği, ülkenin AKP iktidarından 
ve yarattığı karanlıktan kurtuluşu, 
yobazlara karşı yobazları sahte umut 
haline getirmekle, sağcılığı sağcılıkla 

ikame etmekle gerçekleşmeyeceği, 2 
Temmuz 1993 günü Madımak otelinin 
önünde biriken ve 35 insanımızı katle-
denler, ellerindeki benzin bidonlarıyla 
sadece Sivas’ı değil bir ülkeyi, bir ül-
kenin geleceğini de yakmaya başladı-
ğı, Sivas’ta katledilen 35 insanımızın 
ışığı komünistlerin elinde Sosyalist 
Cumhuriyet mücadelesinin meşalesi 
olmaya devam ettiği ve ülkenin dört 
bir köşesini aydınlatacağı güne kadar 
da öyle olmaya devam edeceği belir-
tildi.

Memleket Sohbetleri TKH MK üyesi 
Irmak Ildır'ın katılımıyla "Memlekete 
sol gerek" başlığıyla Sancaktepe'de 
toplandı. Toplantıda seçim öncesi 

ve seçim sonrasındaki gelişmeler ve 
sosyalist seçenek konuları ile ilgili 
sunum ve soru cevaplar gerçekleşti-
rildi.

Sancaktepe’de Memleket Sohbetleri 
düzenlendi
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Sosyalist Liseliler:

“Kazanılacak yarınlarımız var…”
Eğitimdeki gerici dönüşü-

mün her geçen gün daha 
da arttığı, çocuklarımızın 
sınavı bir dakika ile kaçır-

ması sonrasında hayatını sonlandır-
dıkları bir dönemde okulların kapan-
ması ve sınavların bitmesi sonrasında 
uzun süredir liselerde mücadele eden 
Sosyalist Liseliler ile konuştuk. Sos-
yalist Liseliler’in kararlılığı ülkeye 
ve geleceğimize olan umudumuzu 
daha da perçinliyor. 

Okullar kapandı, üniversite-
ye giriş sınavları da geçtiği-
miz hafta sonu son buldu. Bu 
sene liseliler açısından nasıl 
geçti, biraz aktarabilir misi-
niz?

Bu senenin liseliler açısından nasıl 
geçtiğini bir kaç kelime ile özetlemek 
gerekse sanırım bu kelimeler gerici-
lik, geleceksizlik, umutsuzluk olurdu… 
Eğitim döneminin başlaması ile birlikte 
geçmiş dönemden arta kalmış olan ge-
rici politikalar yürürlüğe sokuldu. Li-
seliler daha sınıflarına gitmeden Kartal 
meydanında ki “Laik ve Bilimsel Eğitim 
Mitingi”ne gittiler. Eğitim dönemi baş-
lar başlamaz biyoloji dersinden evrim 
teorisi çıkartıldı. Dönemin ortalarına 
geldiğimizde ise Türkiye’nin farklı nok-
talarında ki pilot liselerde Ülkü Ocakları 
gibi faşist bir yapının okullar içerisinde 
siyasi faaliyet yürütmesine izin verildi. 
Bunların her biri gerçekleşirken liseli-
ler adını, çıkacak olan soruları, konula-
rı bilmedikleri bir sınava hazırlanmaya 
mahkum edildiler.

Elbette ki bütün bu gerici tablonun 
yanında geleceğe umutla bakan, müca-
dele eden, direnen liseliler de vardı. Tür-
kiye’nin dört bir ucunda gerçekleştiril-
miş olan Aydınlanma Okulları gericiliğe 
karşı liselilerin adresi oldu. 4 Mart’ta ge-
leceksizliğe karşı yan yana gelen gençlik 
geleceksizliğe karşı mücadele programı-
nı ilan etti. 6 Mayıs’ta Denizleri anmak 
için buluşan gençlik bu ülkede umudun 
asla bitmeyeceğini göstermiş oldu. Ya-
pılan yüzlerce alan çalışmasında liseli-
lerin politik talepleri alana taşındı. Çı-
kartılan her dergide liselilerin mücadele 
rotası şekillendirildi…

Geçtiğimiz hafta üniversite sınavla-
rının da bitmesi ile birlikte eğitim döne-
mini tam anlamıyla sonlandırmış olduk. 
Liseliler önümüzdeki süreçte ise yeni 
döneme hazırlanacak ve yeni mevziler 
ile bir sonraki dönemde de aydınlanma 
ve sosyalizm mücadelesini yükseltmeye 
devam edecek…

Yedi oturum Aydınlanma 
Okulu düzenlediniz, Aydın-
lanma Okulları nasıl ortaya 
çıktı ve ne amaçlıyor?

Aydınlanma Okulları’nın çıkışı Sos-
yalist Liseliler’in öznel bir tercihinin 

ötesinde Türkiye’de liselerdeki sosya-
lizm mücadelesinin bir zorunluluğu, bir 
ihtiyacı olarak karşımıza çıktı aslında. 
Liselerde siyasal mücadelenin temel 
ekseninin yalnızca hareket etmeninin, 
eylemselliğin ötesinde siyasal taleplerin 
tartışıldığı, öğrenildiği hatta üretildiği 
bir zeminde var olması gerektiğini göz-
lemledik. Aydınlanma Okulları bu göz-
lemlerin sonucudur aslında.  

Öte yandan Aydınlanma Okulları li-
selilerin gerici eğitim sistemi tarafından 
mahrum edildiği her konuyu kapsayan 
bir eğitim programıyla hareket etmekte. 
Tarihten felsefeye, felsefeden biyolojiye 
bugün gerici eğitim sisteminin müfre-
datta yer ayırmadığı bütün konuları si-
yasal bir zeminde tartışan bir çatı Ay-
dınlanma Okulları. 

Aydınlanma Okulları bugün düzenin 
gerici eğitim sistemiyle yozlaştırmaya 
çalıştığı gençliğin tartışma ve öğrenme 
alanı haline gelmektedir. Önümüzdeki 
dönem Aydınlanma Okulları gerek araç-
larıyla gerek konu başlıklarıyla çok daha 
zenginleşerek, çok daha fazla oturum 
gerçekleştirerek liseliler için mücadele-
nin, aydınlanmanın merkezi olmaya de-
vam edecek…

Aydınlanma Okulları aynı zamanda 
liseliler açısından gericiliğe karşı müca-
delenin bir aracı. Yalnızca bilim tartışan 
bir yapıda olmayı hiçbir zaman kabul 
etmedik. Aydınlanma Okulları’nın te-
mellerini Harun yoldaşımızın şu sözleri 
üzerine inşa ettik; “Okumuş insan emek-
çi halka karşı sorumludur.”.

24 Haziran seçimleri geride 
kaldı. Siz seçim öncesi yine 
bir röportajda gençliğin yeni 
bir ülke için kolları sıvaması 
ve düzene eklemlenen bütün 
düşüncelerle mücadele etme-
si gerektiğini vurguladınız. 
Sizce 24 Haziran seçimle-
ri gençlik açısından nereye 
oturmaktadır?

Esasen her ne kadar korsan bir seçim 
olsa da gençlik açısından kimi sınırları 

tekrardan belirlediği unutulmaması ge-
reken bir gerçek. 16 yıllık AKP iktidarı 
süresince gerici dayatmaların, piyasacı-
lığın gölgesinde yaşamış olan gençlik bu 
seçimlerde AKP karşıtlığını ortaya koy-
muş oldu. Ancak seçimlerin genel tablo-
suna bakıldığında baştan itibaren hileli 
olan korsan seçimlerin gençliğe bir gele-
cek sunamayacağını dillendirmiştik.

Seçimlerin sonucuna bakıldığın-
da ise söylemlerimizin haklı çıktığını 
görüyoruz. Seçimlerde kurulan ittifak-
lara bakıldığında ise muhalefet diyebi-
leceğimiz hattın dahi sağcılarla ittifak 
yapmaktan kaçınmadıklarını gördük. 
Bu siyasal tutumun kendisi özünde ba-
kıldığında AKP’yi devirmenin ötesinde 
AKP’nin elini güçlendirmiştir. Bugün 
kurulmuş olan meclisin genel dağılı-
mına bakıldığında ne soldan yana ne de 
emekçilerden yana bir karar çıkamaya-
cağı oldukça net. AKP muhalefeti olarak 
pazarlanan gerici, işbirlikçi, piyasacı bü-
tün partiler bugün mecliste yerini almış 
durumda.

Bu meclisin kendisi AKP’nin İkin-
ci Cumhuriyeti inşa etme çabasının bir 
sonucudur. AKP kaybetmenin ve yahut 
gerilemenin ötesinde 1923 Cumhuri-
yeti’nin kazanımlarının neredeyse ta-
mamını bir kenara koymuş, başkanlık 
sistemini ilan ederken muhalefet dedi-
ğimiz hat ise meclisi sağcılaştırmaktan 
geri kalmadı. 24 Haziran seçimlerinin 
halkımız için bir seçenek olamayacağı 
ortadaydı. 

Artık gençliğin düzenin kendi iç he-
saplaşmalarından umut bekleyecek şan-
sı kalmadığını söylemek lazım. Gençlik 
önümüzde ki dönem gerçek umudu, ger-
çek çözümü yani sosyalizmi örgütlemek 
için kolları sıvamak zorunda.

Liselere giriş sınavıyla bera-
ber yeni bir dizi İHL açıldığı-
na tanık olduk. AKP iktidarı 
İHL'lerle ne amaçlıyor?

AKP, en başından beri kendi kadro-
larını yetiştirmek, istedikleri kindar ve 
dindar nesli yaratmak için imam hatip 
liselerini kullandı. İdeolojilerini toplum-
la buluşturabilmek, bu gerici, yoz düşün-
celerin daha kalıcı olmasını sağlamak 
için gençlerden başladı. Genç nesiller bu 
düşüncelerin taşıyıcısı olarak işbirlikçi 
gericiler için bulunmaz bir nimet. İkin-
ci Cumhuriyet rejimini kurmaya çalışan 
AKP iktidarının çağ dışı ideolojisini 
ayakta tutmak için başka seçeneği görün-
müyor. Ancak işler burada AKP iktidarı-
nın planladığı gibi gitmiyor. İmam hatip 
liseleri gençliğe dayatılan seçeneksiz-
liğe rağmen toplumda AKP iktidarının 
istediği talebi görmedi. Bu süreçte imam 
hatipleri oldukça yaygınlaştıran AKP 
iktidarı bu okulları seçenek olmaktan 
çıkarıp zorunluluk haline getirdi. Artık 
LGS’den sonra tercih listesine en az bir 
imam hatip lisesi yazmayan öğrencinin 
tercih ekranı açılmayacak. Tüm bunla-
ra rağmen imam hatiplerden mezun olup 
da bu düzene sırtını dönen, ilerici arka-
daşlarımızın varlığı AKP iktidarının bu 
planını boşa çıkaracağı açıktır.

Sosyalist Liseliler gerek Ay-
dınlanma Okulları, gerek 
de yayıncılık faaliyetiyle 
önemli bir yer doldurdu. Li-
seye yeni başlayacak gençle-
re söylemek istediğiniz bir 
şey var mı?

Liseye yeni geçecek arkadaşlarımız 
ilk defa denenen bir sınava girmiş, eği-
timde ki gerici dönüşümü kendileri ya-
şayarak görmüş oldular. Liseye geçtik-
lerinde tablonun çok değişmeyeceğini 
şimdiden bilmeleri gerekiyor. Düzen 
her alanda gerici karakterinden ödün 
vermeden saldırmaya devam ediyor, 
edecekte. Liseye yeni geçecek olan 
arkadaşlarımız şimdiden kendilerini 
mücadeleye hazırlamaya başlamalı. 
Kazanılacak yarınlar var…

Son olarak eklemek istediği-
niz bir şey var mı?

Bizler yolumuza emin adımlarla 
devam ediyoruz. Umutsuzluğun hakim 
olduğu bu çemberi kırmayı görevleri-
mizden biri olarak başa yazdık. Genç-
liğe gelecek vaat etmeyen, kadınlara, 
çocuklara yaşam hakkı vermeyen bu 
düzene, bu gericiliğe bu yozluğa karşı 
mücadele edecek ve elbet bütün çocuk-
ların kırmızı elmalar gibi gülebildiği, 
incir zamanı herkesin incir yediği, 
gündüzlerinde sömürülmeyen gecele-
rinde aç yatılmayan Türkiye’yi kura-
cağız.


