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Büyük miras: 1789 Fransız Devrimi
Fransız Devrimi 
ve tarihsel önemi
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Jakobenizm’den 
Sosyalizme: 
Lenin

Adı unutulmayacak 
bir devrimci:  
Robespierre

Kapıkule-İstanbul arasında sefer yapan 
trenin Çorlu yakınlarında devrilmesi sonu-
cu 24 kişi hayatını kaybetti, onlarca yurt-
taşımız ise yaralandı. S.16

Piyasacılık ölüm demektir!

10

Cumhuriyet 
ve Laiklik

LAYIK DEĞILSIN 
TÜRKIYE!

Saltanat geri döndü. 1923 Cumhuriyet’i bitti

Erdoğan başkanlık koltuğuna büyük bir gösterişle oturdu. Gül yaprakları önüne saçıldı. Salta-
nata öykünen bir fotoğraf karşımızda. Meclis, tasdik kurumuna dönüştü. Tek adam yönetimi iş 
başında. Buradan ilerleme değil gerileme çıkar. Saltanatı kaldıran ve emperyalist işgale karşı 
kurulan Cumhuriyet tek adama teslim edildi. Ülkemiz bu tabloya layık değil!
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24 Haziran seçimlerinin 
siyasal anlamı üzerine yazı-
lacak en önemli olgu “malu-
mun ilanı” olarak gördüğümüz 
Erdoğan’a başkanlık yolunun 
açılmasıydı. 24 Haziran se-
çimlerine, özellikle düzen solu 
ve liberaller tarafından biçilen 
anlam, bugün toplumun bir 
dizi kesiminde büyük bir hayal 
kırıklığı yarattı. Komünistler 
olarak uyarılarımızı yapmamı-
za rağmen göz göre Erdoğan’ın 
başkanlık seçimlerine meşru-
iyet katan bir siyaset bu hayal 
kırıklığın birinci dereceden so-
rumlusudur.

Haziran Direnişi sonrasın-
da, Erdoğan’ın başkanlığına 
kilitlenen siyasal psikoloji ser-
maye düzeni ve sermaye ikti-
darını ya da başka bir deyişle 
düzeni karşısına alan değil, 
Erdoğan karşıtı bir çizgiyle as-
lında düzen siyasetinin bir par-
çası haline gelerek, düzen siya-
setinin bugünkü gelişmelerine 
dayanak olan bir işlev görmüş-
tür. Başka bir deyişle Haziran 
Direnişi’ndeki sokak, sandığa 
kurban edilerek sermaye düze-
ninin yeniden yapılanmasının 
önü açılmıştır.

Haziran Direnişi’ndeki top-
lumsal tepki bu şekilde soğrul-
muştur.

Ve bugün Erdoğan tarafın-
dan ilan edilen başkanlık, derin 
hayal kırıklığı ile birlikte başka 
veçheleriyle ele alınmak duru-
mundadır.

Öncelikle, başkanlık, tek 
başına Erdoğan’ın kişisel hır-
sıyla açıklanamayacak bir olgu 
olarak görülmelidir. Başkanlık, 
başta sermayenin çıkarlarına 
yönelik bir araç, bunun hızlı ve 
merkezileşmiş olarak yürütül-
mesi üzerine düşünülmüş bir 
model olarak görülmelidir. Bu 
anlamıyla, başkanlık, düpedüz 
sermaye sınıfının çıkarları ve 
talepleriyle örtüşmekte, serma-
yenin doğrudan yönetim aracı-
na dönüşmektedir. Artık burju-
vazi doğrudan ve çıplak olarak 
diktatörlüğünü hayata geçir-
mekte sorun görmemektedir.

Burjuvazinin doğrudan dik-
tatörlüğünü ilan etmesinin üze-

rine örtülecek örtü ise gericilik 
olmuş, AKP gerici bir parti ola-
rak bu işlevi yerine getirmiştir.

24 Haziran seçimlerine bü-
yük anlam yüklemenin bir baş-
ka sorunlu noktası ise Meclis’e 
yüklenen anlamda aranmalıdır. 
Başkanlık sistemine geçiş, aynı 
zamanda Meclis’i tasdik kuru-
muna indirgeyen açık bir so-
nuca sahipti. Ancak Meclis’te 
milletvekili olmak, sanki bütün 
bu süreci durduracakmış gibi 
bir hava yaratılarak ele alındı.

Seni başkan yaptırmayaca-
ğız diyerek yola çıkanlar, Mec-
lis’te yemin sırasına girerken, 
bir sonraki adımda Erdoğan’ın 
yemininin de önünü açmış ol-
dular.

16 yıllık AKP’nin gerici 
dönüşümü başkanlık adımıyla 
tamamlanmıştır. Sermaye ikti-
darının sürekliliği baki kalmış, 
daha da ötesi, sermaye dik-
tatörlüğü başkanlıkla birlikte 
emeğe dönük saldırılarını daha 
da artıracaktır.

Süreklilik sermayenin çı-
karlarında ve bir sınıf olarak 
iktidarında görülmeli. Ancak 
1923 yılında kurulan Cumhuri-
yet’in de bu adımla yıkıldığı ve 
yeni bir sermaye düzeni kurul-
duğu da kabul edilmelidir.

1923 Cumhuriyet’i bir dün-
ya savaşının hemen ardından, 
padişahlığı ortadan kaldırarak, 
laik temellerde kurulmuştu. 
Bugün başkanlık modeli 1923 
Cumhuriyet’inin bu yanlarını 
terk etmiştir. Burjuva sınıfına 
laiklik, Cumhuriyet, Meclis ar-
tık gerekmemektedir.

Bu anlamıyla burjuva sınıfı 
açısından 1923 Cumhuriyet’ine 
ihtiyaç kalmazken gerici, bas-
kıcı, hukuksuz ve despotik bir 
yönetim biçimi ülkemize daya-
tılmıştır. Sermaye sınıfı, ger-
çek yüzünü, gericileşen yüzünü 
ortaya çıkarmıştır.

1923 Cumhuriyeti’ni yıkan-
lar bellidir. Sermaye diktatörlü-
ğü eline sopasını almıştır. So-
panın ineceği yer ise emekçiler 
olacaktır.

Başkanlık, ülkemizin ileri-
ye değil geriye gidişidir.

Başkanlık sermayenin  
sopasıdır

SOL TAVIR

Kurtuluş Kılçer

ODTÜ, AKP’ye direniyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’n-
de (ODTÜ) 6 Temmuz’da yapılan 
diploma töreni sırasında pankart 

taşıyan kişiler hakkında “cumhurbaşkanına 
hakaret” suçundan soruşturma başlatmış, üç 
kişiyi gözaltına alınmıştı.

Tören sırasında AKP’li cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a ve ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan 
Kök’e yönelik protestoda bulunan öğrenciler 
hakkında açılan soruşturma ve gözaltılar de-
vam ediyor.

Geçtiğimiz cuma günü yapılan törende 
“Tayyipler Alemi” karikatürünü içeren pan-
kartı taşıyan 3 öğrenci “Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’a hakaret” suçlamasıyla gözaltına alınmış-
tı. Rektörü protesto edenlere de Özel Güvenlik 
Birimi (ÖGB) saldırmış, sonrasında öğrencile-
rin ailelerinin de tepki gösterdiği saldırıya iliş-
kin öğrencilere, “toplumun huzur ve asayişini 
bozmak” suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

Soruşturma kapsamında ODTÜ Öğrenci 
Temsilcileri Konseyi Başkanı Özgür Mehmet 
Gür evi basılarak gözaltına alındı. Aynı dosya 
kapsamında 12 öğrenci hakkında daha gözaltı 
kararı olduğu öğrenildi.

Tören sırasında protesto görüntülerini vi-
deo ile kaydedip yayınlayan öğrenciler de rek-
törlükçe cezalandırılıyor. 

ODTÜ mezunlarından açıklama
ODTÜ Mezunları Derneği ise konuyla ilgi-

li açıklama yaparak “En temel insani hak olan 
eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğüne katlanama-
yan bir anlayışın ODTÜ’ye egemen olamayaca-
ğı açıktır” ifadelerini kullandı. 

Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu’nun 
konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Üniversiteler, özgür düşüncelerin yeşertil-
diği ve ifade edildiği bilim yuvalarıdır. Bu ne-
denle de hakaret içermeyen görüş ve eleştirile-

rin, ODTÜ geleneğine yakışır biçimde çok daha 
hoşgörülü biçimde değerlendirilmesi gerekirdi. 
Bir şölen havası içinde tamamlanması beklenen 
diploma töreninin, özel güvenlik görevlilerinin 
orantısız güç kullanmalarına olanak veren bir 
ortama dönüştürülmesi kesinlikle kabul edile-
mez.

Olayların büyümesini ve özel güvenlik gö-
revlileri dahil kimsenin zarar görmemesini sağ-
layan; başta veliler, öğretim elemanları, öğren-
ciler, özetle tüm ODTÜ bileşenleri bir kez daha 
ODTÜ’lülük duruşunu gösterdiler.

Gene aynı törenlerde; 13 sene önce yayın-
lanmış ve beraat etmiş bir pankart, binlercesi 
içinden seçilmiş ve 3 mezun arkadaşımız gözal-
tına alınmıştır. İfade özgürlüklerini kullanan ar-
kadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.

Bizler özerk ve demokratik üniversite mü-
cadelemizi en temel insani hakları savunmak 
noktasından başlatmak zorunda kalsak da; 
ODTÜ’ye, ODTÜ’nün devrimci geçmişine sa-
hip çıkarak mücadelemizi sürdüreceğimizi bir 
kez daha ilan ediyoruz.

En temel insani hak olan eleştiri hakkı ve 
ifade özgürlüğüne katlanamayan bir anlayışın 
ODTÜ’ye egemen olamayacağı açıktır.”

AKP'li başkanın oğlundan OD-
TÜ'yü hayvanat bahçesi yapalım 
paylaşımı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İb-
rahim Karaosmanoğlu’nun oğlu, eski AKP 
Gençlik Kolları Genel Başkanı İsmail Kara-
osmanoğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin 
(ODTÜ) mezuniyet töreninde taşınan pankart-
lara ilişkin skandal bir paylaşım yaptı.

Karaosmanoğlu, Twitter hesabından 3 
öğrencinin gözaltına alınmasına neden olan 
pankartı taşıyan öğrencilerin fotoğrafını pay-
laşarak, üzerine ODTÜ’yü hayvanat bahçesi 
yapma önerisinin bulunduğu bir not düştü.
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FETÖ’nün siyasi ayağı ve İslami kimliği örtüldü

FETÖ’nün gizlenen yüzü
15 Temmuz darbe giri-

şiminin üzerinden 2 
yıl geçti. 2016 yılının 
Temmuz ayında Türk 

Silahlı Kuvvetleri içinden bir grubun 
İstanbul’da Boğaziçi Köprüsü’nü tut-
masıyla başlayan darbe girişimi 249 
yurttaşın ölümü ve binlercesinin ya-
ralanmasıyla ülke tarihimize geçmiş-
tir.

Doğrudan halka kurşun sıkıldığı, 
savaş uçaklarıyla kent merkezlerinin 
bombalandığı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin savaş uçaklarıyla vurul-
ması gibi daha önce görülmeyen şid-
dette bir darbe girişimi ile karşı kar-
şıya kalan ülkemiz, meseleyi sadece 
ihanetle gördü. FETÖ, ihanet etmişti 
ve bu ihanetin bedelini ödemeliydi.

Meseleyi sadece ihanet boyutuy-
la görmemiz, 15 Temmuz darbe gi-
rişimini değerlendirmek açısından 
eksikli bir yaklaşım olacaktır. İlk el-
den söylenmesi gereken şudur; bugü-
ne kadar Gülen Hareketi’nin varlığı, 
eğer darbe girişimi olmasıydı, sorun 
olarak görülmemiştir. İhanet tanımı 
gereği, öncesini meşru sayan bir içe-
riğe sahiptir. İkinci olarak ise mesele-
yi tek başına ihanet boyutuyla görmek 
FETÖ’nün İslamcı kimliğinin üzerini 
örten ve siyasi ayağını kapatan bir bo-
yut taşır.

Bu darbe girişimi, Amerikancı 
darbe girişimidir. Bu anlamıyla, FE-
TÖ’nün emperyalizmin beşinci kolu 
olarak işlev gördüğü üzerine daha 
fazla yazılmalı ve vurgulanmalıdır. 
Bu anlamıyla, 2002 yılından itiba-
ren AKP-FETÖ ortaklığını masa-
ya koyduğumuzda AKP iktidarına 
destek veren FETÖ gerçeği, bizlere, 
AKP’nin emperyalist merkezler tara-
fından desteklendiğinin açık kanıtını 
sunmuş oluyor. Üzerinde durulmayan 
noktaların başında bu gelmektedir.

 
FETÖ İslami bir tarikattı

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi, em-
peryalizmin beşinci kolu olarak işlev 
gören FETÖ’nün aynı zamanda dinsel 
kimliği. Kimse FETÖ’nün İslamcı bir 
tarikat olduğunu yazmıyor, yazmaya 
yeltenmiyor. Çünkü işlerine gelmi-
yor. FETÖ’nün çıkışı, tanımı, yapısı, 
ideolojisi ve hedeflerine bakıldığında, 
İslamcı bir yönetim ve düzen istediği 
açık olarak görülebilir ve bu anlamıy-
la dini bir tarikat olarak kendisini ör-
gütlediği söylenebilir. FETÖ, herşey-
den önce İslami bir tarikat idi.

Bu anlamıyla, mesele sadece 
FETÖ değil, tarikat örgütlenmeleri-
nin nelere yol açabileceğinin bir kez 
daha görülmesidir. Bununla birlikte, 
bu tür örgütlenmelerinin nasıl emper-

yalizmin aparatı haline dönüştüğü... 
Sadece ülkemizde değil, dünyada da 
İslamcı tarikatların arkasındaki em-
peryalizm gerçeğinin altı kalınca çi-
zilmek durumunda. Müslüman Kar-
deşler, El Kaide, IŞİD gibi onlarca 
İslamcı tarikat, ha-
reket ve örgüt-
lenme biz-
z a t 
e m -

p e r -
y a l i s t 
i s t i h b a r a t 
örgütleri tarafın-
dan kullanılmış, korunmuş ve y ö n -
lendirilmiştir.

FETÖ’nün bir tarikat olarak İslami 
yapısı gizlenmektedir. Bugün FETÖ 
gibi onlarca tarikatın varlığı sorgu-
lanmıyor. FETÖ’nün sorgulanması, 
tam da bu tarikat özelliği nedeniyle 
mutlak bir biçimde sorgulanması, bu-
gün yapılması gereken en önemli tar-
tışmaların başında geliyor.

 
FETÖ’nün siyasi ayağı bu-
lunamadı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası 
yaklaşık 125 bin kişi KHK’larla bir-
likte kamudan ihraç edildi. Özellik-
le FETÖ’cü yapının bütün unsurları 
kamu kurumlarından tasfiye edilmek-
tedir. Yargı ayağı, akademi ayağı, em-
niyet ve asker ayağı, devlet kurumları 
ayağı gibi FETÖ’nün sızdığı bütün 
alanlara yönelik bir tasfiye hareketi 
düzen içinde sürüyor.

Ancak bugüne kadar FETÖ’nün si-
yasi ayağı konusunda tek bir adım bile 
atılmadı. FETÖ’yü bugünlere getiren 
ve kamu kurumlarında örgütlenmesi-
nin yolunu açan en başta siyasi destek 
ve korumaydı. Bu görülmeden bugün 
FETÖ gerçeğini anlamak ve analiz et-
mek mümkün değildir.

FETÖ’nün kuruluşu 12 Eylül 1980 
öncesine dayanır. Hatta Türkiye’nin 

NATO’ya girmesinden sonra “Ko-
münizmle Mücadele Dernekleri”nin 
kurulmasında Gülen’i görüyoruz. O 
zamandan bugüne emperyalizmin 
Türkiye’de uygulamaya soktuğu pro-
jelerde dinci figürler hep rol oynadı. 

Ancak Gülen Hareketi’nin serpilip 
gelişmesi, özellikle 12 Eylül 

askeri darbe sonrasında 
olmuştur. Türk-İs-

lam sentezi adıyla 
uygulamaya so-

kulmak istenen 
yeni ideolojik 
yapılanmada 
Gülen Ha-
reketi, yeni 
bir zemin 
yaka lamış 
ve bu ze-
min biz-
zat devlet 
desteği ile 

b u g ü n l e r e 
taşınmıştır. O 

yüzden FETÖ 
gibi bir sorun 

ülke sorunu olarak 
görülüyorsa ordunun 

bu süreçteki payı da ma-
saya yatırılmak zorundadır.

Bununla birlikte, başka bir 

olgu da emperyalist bir proje olarak 
Erdoğan’ın iktidar yapılması süre-
ci. Emperyalizmin Büyük Ortadoğu 
Projesi bağlamında Türkiye’de Er-
doğan öne sürülmüş, AKP bizzat bu 
projenin parçası olarak iktidar yapıl-
mıştır. FETÖ ve liberaller bu süreçte 
AKP’nin en büyük destekçisi olarak 
öne çıktılar. Aynı zamanda Erdoğan 
başta olmak üzere bugünkü AKP’nin 
bütün aktörleri FETÖ ile güçlü bir 
ittifak kurarak, başkanlık modeline 
gidecek yeni bir rejimin inşasını biz-
zat FETÖ tarafından yürütülen ope-
rasyonlarla başardılar. Tarihimizde 
görülen bir dizi siyasi hukuk operas-
yonu yeniden hatırlanmalı, FETÖ’nün 
kumpasları akıldan çıkarılmamalıdır. 
İşte böylesi bir tabloda, başta Erdo-
ğan olmak üzere AKP’nin FETÖ’nün 
en büyük destekçisi, koruyucusu ve 
ortağı olduğu üzerine basa basa yazıl-
malıdır. Ergenekon davalarında “bu 
davaların savcısıyım” diyen Erdoğan 
değil miydi?

Bugün FETÖ gerçeği açık seçik 
olarak ortadayken, bu yapının bu-
günlere gelmesinde rolü olan siyaset 
ayağının hiç tartışılmaması asıl so-
rundur. FETÖ’nün 15 Temmuz darbe 
girişiminin bütün ortakları bu açıdan 
hesap vermelidir!

Erdoğan’ın dün Meclis’te ettiği 
yeminle başkanlık rejimi resmen baş-
lamış, 1923 yılında kurulan Cumhu-
riyet bu adımla birlikte yıkılmıştır. 
1923 yılında padişahlığı  kaldıran 
ve emperyalist işgale direne-
rek kurulan, bağnazlığa 
ve tabiyete karşı laikliği 
ilke edinen 1923 Cum-
huriyet’i bitirilerek 
padişahlık yetkileriy-
le donatılan başkanlık 
sistemine geçilmiş-
tir. Artık bu sistem-
de tek adam yönetimi 
olacaktır. Meclis tasdik 
kurumuna dönüşecektir. 
Laiklik rafa kaldırılacaktır. 
Emperyalizmle bağımlılık artarak 
sürecek, sermayenin emeğe dönük 
saldırıları daha da ağırlaşacaktır. 
Başkanlık, emperyalist merkez-
ler tarafından planlanan ve 16 
yıldır adım adım hayata geçiri-
len gerici dönüşüm projesidir. 

Bugün başkanlık ülkemiz için de-
ğil emperyalizme göbekten bağ-
lı sermaye sınıfının çıkarlarına 
daha hızlı hizmet etmek içindir. 

Başkanlık sermaye dik-
tatörlüğünün açık ve 

doğrudan aracıdır! 
Dün boyun eğ-
medik, bugün 
de boyun eğ-
m e y e c e ğ i z ! 
Yeni bir Cum-
huriyet mü-
cadelesi yük-

s e l t i l m e l i d i r ! 
Emperyalist işgale 

ve saltanata karşı ku-
rulan 1923 Cumhuriyet’i-

ni bitirenler ve yıkanlar bizzat iş-
birlikçi sermaye sınıfı, patronlardır! 
Yeni bir Cumhuriyet ise, emekçi-
lerin omuzlarında yükselecektir! 
Yeni bir Cumhuri-
yet için sosyalist saflara! 
Türkiye Komünist Hareketi

1923 Cumhuriyet’ini yıktılar

Yeni bir Cumhuriyet emekçilerin
omuzlarında yükselecek!
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Geçtiğimiz yıl açığa alınan Dokuz 
Eylül Üniversitesi (DEÜ) Ortopedi ve 
Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim 
üyesi Prof. Dr. İzge Günal da ihraç edi-
len akademisyenler arasında yer aldı.

Prof. Dr. İzge Günal’ın son KHK’dan 
12 sene önce yine işine son verilmişti. 
Dönemin rektörü Prof. Emin Alıcı’yı 
küçük düşürdüğü gerekçesiyle işine son 
verilen Günal, üniversite bünyesinde 
çalışırken görevlerine son verilen 213 
işçinin yeniden işe alınması için top-
lanan dört bin imzayı Rektör Alıcı’ya 
verebilmek amacıyla randevu talebinde 
bulunmuş ama randevu alamamıştı. On 
yedi gün boyunca Rektör Alıcı’dan ran-
devu bekleyen Prof. Günal, daha sonra 
çözümü bir hasta gibi özel muayene için 
randevu almakta bulmuştu. 90 TL mua-
yene ücretini ödeyerek Rektör Alıcı’yla 
görüşen Prof. Günal, toplanan imzaları 
Rektör’e iletmiş bu da basına yansımış-
tı. Prof. Günal, Rektör Alıcı’nın, mua-
yene ücreti olan 90 TL’yi iade talebini 
de reddetmişti.

Gazete Manifesto’ya konuşan Gü-
nal, ihraç kararı ile ilgili olarak kararın 
kendisi için bir değişiklik oluşturmadı-
ğını söyledi. Günal, geçtiğimiz yıl açı-
ğa alınmasıyla birlikte özlük haklarının 
elinden alındığını, bunun yanı sıra pa-
saportuna da el konulduğunu belirtir-
ken, “Ancak 9 Eylül’den atılan diğer 
insanlar açığa alındıkları sürece hiç ol-

mazsa maaşlarının 3’te 2’sini alıyordu, 
şimdiyse tümüyle güvencesiz kaldılar.” 
dedi.

“Bu iş politik mücadele ile 
çözülecek”

Üniversiteye geri dönüşü, pasapor-
tunun iadesi, ikramiye gibi konularda 
açtığı davaların sürdüğünü, ancak geri 
dönüş için açtığı davadan KHK nede-
niyle sonuç alınamayacağını hatırlatan 
Prof. Günal, “Bu süreç dava ile sonuç-

lanabilecek bir süreç değil. Bu politik 
bir süreç. Bu iş politik mücadele ile 
çözülecek. Türkiye’de basın özgürlüğü 
olduğunda biz geri döneceğiz. Ya da biz 
geri döndüğümüzde basın özgür olacak. 
Bunların hepsinin arasında diyalektik 
bir bağlantı var.” ifadelerini kullandı.

“Diktatöryanın bilinçsiz top-
luma ihtiyacı var”

Üniversitelerin sürekli kan kaybet-
tiğine ve bunun zaten iktidarın istediği 

bir şey olduğuna dikkat çeken Günal, 
“Çünkü Türkiye’yi bilimsizleştirmek 
istiyorlar. Diktatöryanın devamı için 
bilinçsiz topluma ihtiyaçları vardı. 
Egemen güçlerin istediği anlamda işler 
yolunda gidiyor şu ana kadar. Geri dö-
necek miyiz, döneceğiz elbette. Biraz 
zaman alabilir.” diye konuştu.

“Kötülüğü yapanlar aynı”
Kendisine 12 yıl önce de rektörlük 

eliyle görevden alınışını hatırlattığı-
mız Günal, o dönemki süreç ile bu-
günkü ihraçlar arasındaki bağlantıya 
ilişkin ise şunları söyledi:

“12 yıl önce bir işçi grubunu sen-
dikalaşmak istedikleri için atmışlar-
dı. Ben de bunu protesto ettiğim için 
atılmıştım. O zaman bu işçileri atan 
zamanın başhekimi Sedef Gidener, 
bu KHK ile FETÖ’den alındı. Bun-
lar üniversitede iktidarı kaybetmişti, 
2 yıl önce yeniden iktidara geldiler. 
Başka bir rektör görünüyordu ama bu 
ekip yeniden iktidara geldi. Yeni dö-
nemde de bizi atan rektör ile işçileri 
atan başhekim FETÖ soruşturmasın-
dan atıldı. İkisi arasında çok ciddi bir 
bağ var. Her zaman kötülüğü yapanlar 
aynı. Bu bir sistem sorunu. Dönem de-
ğişse de aynı gerici düşünce hep ikti-
darda kalıyor.”

OHAL kapsamında çıkartılan 
701 sayılı KHK ile çeşitli 
kurumlarda görev yapan 18 
bin 632 personel kamudan 

ihraç edildi.
Buna göre 18 bin 632 kişi çeşitli 

suçlamalarla başka hiçbir işleme gerek 
kalmaksızın kamu görevinden çıkarıldı. 
Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat 
yapılmayacağı ve haklarında ayrıca özel 
kanun hükümlerine göre işlem tesis edi-
leceği belirtildi.

Yeni KHK ile 148 kişi ise kamudaki 
görevlerine iade edildi.

Valiler halka silah taşıma 
izni verebilecek!

Yeni kararnameyle birlikte lüzum 
görülen yerlerde, valiler tarafından hal-
ka silah bulundurma ve taşıma izni ve-
rilebilecek.

KHK ile yapılan düzenlemeyle Milli 
Savunma Bakanlığı emrine verilen ateş-
li silahlardan, TSK ile ilgili kurumların 
ihtiyaçları karşılandıktan sonra artan 
miktarından bir kısmını, Milli Savunma 
Bakanlığı satabilecek. Düzenlemede, 

“Cumhurbaşkanı kararıyla silah edin-
melerine izin verilen kişilere”, bir adet 
olmak şartıyla silah satmaya Milli Sa-
vunma Bakanlığı’na yetki verildi.

KHK’dan önce geçen Mart ayında si-
vil vatandaşlara tanınan yıllık 200 adet 
olan mermi kullanım (istihkak) hakkı, 
1000 adet mermiye çıkarılmıştı.

Bakanlık isimleri değiştirildi
701 no’lu KHK’dan bir gün sonra ya-

yımlanan 703 no’lu Anayasada Yapılan 
Değişikliklere Uyum Sağlanması Ama-
cıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ile bazı bakanlıklar birleştirildi. 

Bu kapsamda Resmi Gazete’de ya-

yımlanan KHK ile birleştirilen bakan-
lıkların yeni isimleri şu şekilde belirlen-
di:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğı birleştirildi. Yeni ismi Çalışma Sosyal 
Hizmetler ve Aile Bakanlığı oldu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
ile Kalkınma Bakanlığı birleştirildi yeni 
ismi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oldu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile 
Ekonomi Bakanlığı birleştirildi yeni 
ismi Ticaret Bakanlığı, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı birleştirildi yeni ismi, 
Tarım ve Orman Bakanlığı oldu.

Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği 
Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Dışişleri 
Bakanlığı oldu.

Maliye Bakanlığı’nın yeni ismi Ha-
zine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi ala-
nında 6 olan ilgili bakanlık sayısı 3’e 
inerken Başbakan Yardımcılığına bağlı 
Hazine Müsteşarlığı yeni yapılanmada 
Maliye Bakanlığı çatısı altına geçti.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığının yeni adı ise Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı oldu.

Gerici dönüşümün ilk icraatı!

KHK’lar ile 18 bin 632 personel kamudan ihraç edildi

Prof. Dr. İzge Günal: Bu iş politik mücadele ile çözülecek
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Saltanat geri döndü. 1923 Cumhuriyet’i bitti

Layık değilsin Türkiye!
Erdoğan başkanlık koltuğuna büyük bir gösterişle oturdu. Gül yaprakları önüne saçıldı. Saltanata öy-
künen bir fotoğraf karşımızda. Meclis, tasdik kurumuna dönüştü. Tek adam yönetimi iş başında. Bu-
radan ilerleme değil gerileme çıkar. Saltanatı kaldıran ve emperyalist işgale karşı kurulan Cumhuriyet 
tek adama teslim edildi. Ülkemiz bu tabloya layık değil!

24 Haziran seçimleri sona 
erdi. Milletvekillerinin 
yemin törenini Erdo-
ğan’ın Meclis’teki yemi-

ni izledi. Sonrasında ise Saray’da yapılan 
şaşalı bir törenle Erdoğan başkanlığını 
ilan etti. Açıklanan yeni Bakanlar Ku-
rulu listesi ise AKP’nin gerçek yüzünü 
gösterir nitelikte. Patronlar doğrudan 
bakan olurken Genelkurmay Başkanı 
Erdoğan’ın kabinesinde savunma bakanı 
olarak AKP’nin has adamı olduğunu bir 
kez daha göstermiştir.

Meclis’te ve Saray’da yapılan tö-
renler, padişahlık dönemine öykünen 
yapmacıklık taşıyordu. Lale Devri’ni 
hatırlatan Erdoğan’ın geçiş yoluna ve 
arabasına atılan güller, önümüzdeki dö-
nem Türkiye’nin nasıl yönetileceğinin 
ipuçlarını veriyor: Padişahlığa özenen 
bir tek adam yönetimi.

Patronlar bakan oldu
AKP iktidarı, dini ve milliyetçi si-

yasetle kendisini “milli egemenliğin” 
temsilcisi olarak sunsa da açıklanan 
Bakanlar Kurulu listesi AKP’nin ger-
çek yüzünü tüm çıplaklığıyla ortaya ko-
yuyor. Özel Medipol hastaneleri sahibi 
Sağlık Bakanı, Özel Maya okulları sahi-
bi Milli Eğitim Bakanı, Amerikan gıda 
şirketlerinde yöneticilik yapanlar Tarım 
Bakanı, özel sektörde CEO’luk yapanlar 
Ticaret Bakanı olarak Erdoğan tarafın-
dan atandılar.

Bu tablo, patron partisi AKP’nin ger-
çek yüzünü gösterirken aynı zamanda 
başkanlık sisteminin doğrudan sermaye 
sınıfının çıkarları için gündeme getiril-
diğini yeterince açıklıyor.

TSK’nın başı Savunma Ba-
kanı

Türk siyasetinde genelde bir team-
mül olarak kabul edilen Genelkurmay 
Başkanı’nın siyaset üstü konumu, yeni 
sistemde gerçek yüzüne büründü. Siyasi 
partiler üstü bir konuma sahipmiş gibi 
görünen silahlı kuvvetlerin başındaki 
isim Hulusi Akar, doğrudan hükümete 
bakan olarak girerek, devletin doğrudan 
sermaye düzeninin bir devleti olduğunu 
da ikrar etmiş oldu.

Patronların teker teker bakan yapıl-
dığı bir tabloda Hulusi Akar’ın da Sa-
vunma Bakanı olması, sermaye düzeni 
ve sermaye devleti gerçeğinin açık bir 
fotoğrafı olarak karşımızda duruyor.

Sermayenin açık diktatörlü-
ğü

Başkanlık sistemiyle birlikte ortaya 
çıkan tabloyu basit ele almak gerekiyor. 
Sermaye sınıfının çıkarlarının daha hız-
lı hayata geçmesi için devletin merkezi-
leşmesi başkanlık olarak karşımıza çıkı-
yor. Artık devletin görece hakem rolü, 
burjuva sınıfı açısından kenara itiliyor 
ve doğrudan devlet yönetimine gelerek 
bizzat kendi iktidarlarını doğrudan üst-
lenme durumu karşımızda bulunuyor.

Yıllardır “devlet baba” olarak lanse 
edilen ve sınıfsal niteliğinden yoksun bir 
şekilde sunulan devlet olgusu, başkanlık 
rejimiyle birlikte üzerindeki elbiseyi çı-
kartmıştır. Artık sermaye sınıfı, dikta-
törlüğünü, dolayımsız, açık ve çıplak bir 
biçimde hayata geçirecektir.

Başkanlık sistemini bu anlamıyla 
Erdoğan’ın kişisel hırsından ziyade ser-
maye iktidarının ihtiyaçları tarafından 
gündeme getirildiğini bir kez daha yaz-
mak gerekiyor. Bugünkü siyasal iktidar 
bir sermaye iktidarı olarak değerlendi-
rilmeli ve başkanlık koltuğuna oturan 
isimlerin kişisel hırslarıyla açıklanacak 
bir durum olmadığı görülmelidir.

Emperyalist projenin sonucu
AKP iktidarı, bir proje olarak ik-

tidara taşınmıştır. 2001 yılında Milli 
Görüş içinde bir ayrışma zorlanmış, 
2002 yılında AKP iktidara taşınmıştır. 
Sermaye sınıfının ve liberallerin deste-
ğini alan AKP, özellikle emperyalizmin 
yeni dünya düzeni denkleminde ve Bü-
yük Ortadoğu Projesi’nde özel bir yere 
oturuyordu. Ilımlı- uyumlu İslamcılık 
olarak kodlanan bu sürecin bir sonucu 
olarak Erdoğan desteklenmiş ve iktidara 
taşınmıştır.

Emperyalizm, doğrudan yönetmek 
istiyor. Görece egemen bir devlet olarak 
Türkiye’nin daha bağımlı kılınmasının 
yolu, başkanlık modeliyle gündeme geti-
rildi. Nasıl ki, emperyalizm zamanında 
işgal ettiği ya da sömürge haline getirdi-
ği yerlere doğrudan kral atadıysa, bugün 
de Türkiye’de yaşanan olgu bundan daha 
öte değil. Kralın yerini başkan almıştır, 
fark bundan ibarettir.

16 yıllık süreç, gerici dönüşümle, 
1923 Cumhuriyet’ini tasfiye ederek bu-
günlere gelmiştir. Bunu gerici dönüşü-
mün doğal sonucu olarak görmek gerek-
mektedir. Bu anlamıyla asker vesayetine 
karşı mücadele eden Erdoğan’ı destekle-
yen liberaller bugün başkanlık sistemiy-
le birlikte büyük bir suça ortak olmuş, 

büyük bir yanlışlığı temsil etmişlerdir.

Saltanat günleri gibi
Osmanlı saltanatının debdebeli gün-

leri biliniyor. Lale Devri başta olmak 
üzere Osmanlı dönemi padişahlığına 
öykünen bir fotoğraf yemin töreni ile 
Saray’da düzenlenen başkanlık törenin-
de bir kez daha karşımıza çıktı.

“Padişahım çok yaşa” tezahüratları-
nı hatırlatan dalkavukluk, yollara gül-
ler dökülmesiyle yeniden tezahür etmiş 
gibi... Debdebeli, şaşaalı ve gösterişli 
başkanlık törenleri ülkemizin nasıl bir 
yere geldiğinin somut göstergesi.

Geriye gidiş
Erdoğan başkanlık koltuğuna büyük 

bir gösterişle oturdu. Gül yaprakları 
önüne saçıldı. Saltanata öykünen bir 
fotoğraf karşımızda. Meclis, tasdik ku-
rumuna dönüştü. Tek adam yönetimi iş 
başında. Buradan ilerleme değil gerile-
me çıkar. Saltanatı kaldıran ve emperya-
list işgale karşı kurulan Cumhuriyet, tek 
adama teslim edildi. Ülkemiz bu tabloya 
layık değil!

Bu tablo ülkemizin geriye gidişinin 
resmidir. Padişahlığı kaldıran, Meclis’i 
kuran ve laikliği getiren 1923 Cumhuri-
yet’i bugün ortadan kaldırılmıştır.
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Cumhurbaşkanlığı hü-
kümet sistemi yürürlükte. 
Mücadelenin bu ayağında 
kafa karışıklıkları ve yan-
lış yerlere bağlanan umut-
larla Türkiye’deki bir di-
renç ve mücadele başarılı 
olamadı.

Hükümetin Meclis’ten 
güvenoyu almasının kal-
dırıldığını dahi unutarak 
seçim günü bile koalisyon 
hesapları kurabilen bir 
kafa karışıklığı ile düzen 
partilerinin sermaye sı-
nıfının farklı kesimlerini 
temsil ettiğini kah unuta-
rak kah gizleyerek gittiler, 
gidiyorlar diye insanları 
düzen partilerinin peşine 
takan bir yanlışlar zinci-
rinin gerçek bir özeleştiri 
vermesi gerekiyor.

Türkiye gibi nüfus,  
yüzölçümü ve en önemlisi 
ekonomik bakımdan bü-
yük bir ülkede idari yapı 
köklü bir şekilde değişti-
rildi. Bu yapılırken libera-
lizmin yasamayı hızlandı-
ran ve halkın katılımından 
artan şekilde uzaklaştıran 
eğilimlerine mümkün olan 
en uç noktadan yanıtlan-
mış oldu. Dolayısıyla ar-
tık Meclis’in rolünün iyice 
azaldığı ve en azından kısa 
vadede yürütmenin her işi 
tek elden çözmeye çalışa-
cağı bir dönem açıldı.

Bu köklü değişimin 
gerçekleştirildiği 2010-
2018 yılları arasındaki sü-
recin tüm gerilimlere rağ-
men bir kopuş yaşanmadan 
gerçekleştirilmiş olma-
sının da altı çizilmelidir. 
Esasında bir darbe veya 
“devrim” olmadıkça bun-
dan daha farklı bir sürecin 
yaşanmasının beklenmesi 
de mümkün değildi.

AKP’nin ve sermaye 
devletinin yönetemediği 
gibi tespitler yapmadan 
önce bir süre daha böyle 
devam edeceği belli olan 

bu durumun da bir yöne-
tim biçimi olduğunu gör-
mek gerekiyor. Sermaye 
sınıfının ve emperyaliz-
min acil ihtiyaçları karşı-
lanıncaya kadar meşruiyet 
arayışı en alt düzeyde ka-
lan ama sonuç itibariyle 
işe yaradığı da görülen bu 
yöntemle yönetilmeye de-
vam edilecek.

Dolayısıyla bugün ge-
linen noktada Meclis’in 
artık geriye kalan asıl iş-
levinin yasamadan ziyade 
sınırlı meşruiyete dayanan 
bu rejime meşruiyet sağ-
lanması olacağı görülmeli. 
Bu nedenle yanlış tespit ve 
tezlere yapıp düzen güçle-
rine dayanarak kendisini 
Meclis’e atanlar bugün bir 
mücadele yürütme imka-
nına sahip olmaktan çok 
bir tür tiyatro halini ala-
cak Meclis çalışmalarının 
parçası olmaktan da öteye 
geçemeyecek.

Oysa bugün sosyalist-
lerin önünde rejim deği-
şikliğine gösterilen diren-
cin işçi sınıfı içerisinde 
yerleşiklik kazanması ve 
yaygınlaşmasını sağlamak 
gibi önemli bir görev var. 
Bugün gelinen noktada bü-
yük erozyona uğrayan hal-
kın yönetime katılması il-
kesinin yeniden toplumsal 
bir talep haline getirilmesi 
gerekiyor. Bu açıdan ba-
kınca da bugün Meclis’te 
yer almanın toplumsal mü-
cadeleye katacağı bir şey 
olmadığı da öngörülebilir.

Bu tablo Türkiye’de 
işçi sınıfının siyasete sol-
dan bir ağırlık koymasına 
kadar köklü bir değişiklik 
yaşamayacaktır. İleride 
sermaye sınıfının “günah-
larından arınmak” için 
karşımıza koyacağı seçe-
neklere kanmamak için 
sağlam kazık hala işçi sı-
nıfı siyaseti olmalıdır. 

Başkanlık, Meclis ve Sol

SOL TAVIR

H. Murat Yurttaş

CHP’de sular durulmuyor

24 Haziran korsan seçimlerinin 
ardından CHP’de sular durul-
muyor. Seçimlerin hemen son-
rasında CHP Genel Başkanı 

Kemal Kılıçdaroğlu istifaya çağrılmış, ardın-
dan olağanüstü kurultay için çağrı yapılmıştı. 

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan’ın kurul-
tay açıklamasının ardından gündem yerini par-
tide genel başkanlık için isimlere bıraktı. 

Genel başkanlık için Kılıçdaroğlu ve Mu-
harrem İnce karşı karşıya gelirken ilk olarak 
eski CHP Mersin Milletvekili Umut Oran da, 
CHP’ye genel başkanlık konusunda partililerin 
görev vermesi durumunda bundan kaçmayaca-
ğını söyleyerek adaylık sinyali verdi.

Bu konuda CHP içerisinde tartışmalar de-
vam ederken 24 Haziran korsan seçimleri süre-
since Millet İttifakı çatısı altında gerici ve fa-
şist partilerle birleşen ve CHP’den milletvekili 
seçilen Saadet Partili Abdülkadir Karaduman 
ve Cihangir İslam yemin töreni öncesi CHP’den 
istifa etti. İki isim Meclis kayıtlarına da Saadet 
Partisi milletvekili olarak geçti. 

TBMM’ye ‘İyi Parti’nin listesinden mil-
letvekili seçilerek giren Demokrat Parti Ge-
nel Başkanı Gültekin Uysal da, partisine geç-
ti. Böylece TBMM’de CHP listelerinden girip 
daha sonra ayrılarak kendi partilerine geçen 
Saadet Partisi ile birlikte ‘Millet İttifakı’ kapsa-
mında Meclis’te temsil edilme olanağına sahip 
sağ parti sayısı 3’e yükseldi.

Bir yanda protesto, bir yanda teb-
rik!

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan 1923 Cum-
huriyeti’ni yıkmaya yönelik yapılan 24 Haziran 
korsan seçimlerinin ardından “Yeni Türkiye” 
için meclise giderek yemin törenine katıldı. 
CHP ise Erdoğan’ın yemin törenine katılacak-

larını, ancak ayağa kalkmayacaklarını ifade 
etmişti. Buna karşılık AKP Grup Başkanveki-
li Bülent Turan, “CHP yemin töreninde ayağa 
kalksa ne olur, amuda kalksa ne olur? Onlar 
gitsinler Selahattin Demirtaş’ın önünde ayağa 
kalksınlar.” dedi.

Her ne kadar CHP bu protestoyu sergilemiş 
olsa da, Kılıçdaroğlu Saray’daki töreni geri çe-
virse de, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesi-
ci, sosyal medya hesabından Tayyip Erdoğan’ın 
Meclis’te yemin ettiği fotoğrafları paylaşarak 
‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu. Kesici, 
Twitter hesabından Erdoğan’ın yemin sırasın-
daki fotoğraflarını paylaşarak “Cumhuriyeti-
mizin 3. Dönemi 09.07.2018 tarihi itibariyle 
Sayın Devlet Başkanı-Cumhurbaşkanımızın 
TBMM’de yemin etmesiyle başlamış bulun-
maktadır. Allah vatanımız, devletimiz, mil-
letimiz ve halkımız için hayırlı uğurlu etsin. 
Devletimiz ve Cumhuriyetimiz ilelebed payidar 
olsun.” dedi.

Yıllardır umut tacirliği yaparak seçimlere 
giren ve neredeyse her seçimin ardından ana 
muhalefet partisi olarak kalan CHP’nin, parti 
içerisinde yaşadığı tartışmalar tek başına par-
ti içi bir sorun olarak değerlendirilmemeli. 16 
yıllık gerici iktidarın yerleşmesini tamamladı-
ğı bu süreçte CHP’nin izlediği ilkesiz siyaset, 
partinin Cumhuriyet’e sahip çıkmaktan çok 
uzaklaştığını uzun süre önce göstermişti. Me-
sele Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmamak 
değil, Erdoğan’ı, AKP’yi, bu noktaya gelene 
düzen siyasetine karşı bir duruş sergilemektir. 
Ancak bu karşı duruş da CHP’nin siyaset tarzı-
na aykırıdır! 

Görünen o ki her dönem düzene uyum sağ-
lama noktasında çaba gösteren CHP önümüzde-
ki günlerde de bu çabayı büyüterek göstermeye 
devam edecek. 
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DOSYA: Büyük miras: 1789 Fransız Devrimi

Iyi okumalar

14 Temmuz büyük Fransız Devrimi’nin yıldönümü. İnsanlık tarihinde büyük çığır açan bu devri-
mi bu haftaki PUSULA’mızın konusu yaptık. Bugün neredeyse herkesin unuttuğu ve insanlığın 
ileri yürüyüşünde referans olmaktan çıkarttığı ve her yeri gericiliğin kapladığı bir kesitte Fransız 
Devrimi’ni yeniden hatırlatmak önemli sayılmalı. Bugün ülkemiz karanlık ve zor bir dönemden 
geçiyor. Krallık rejimlerine öykünen başkanlık sistemi Türkiye’nin önünde. Bir kez daha Cumhu-
riyet’i hatırlamak ve Cumhuriyet fikrini masaya yatırmak istedik. İlk yazımız Behiç Oktay tara-
fından kaleme alınan “Fransız Devrimi ve tarihsel önemi”. İkinci yazımız “Adı unutulmayacak bir 
devrimci: Robespierre” başlığı ile Evrim Saldıran tarafından yazıldı.  “Jakobenizmden Sosyaliz-
me: Lenin” yazısı Deniz Tütmez tarafından yazıldı ve Fransız Devrimi’nden Bolşevik Devrim’e 
uzanan halkaya değindi. Son yazımız ise Ekin Göçmen tarafından kaleme alındı: “Fransız Devri-
mi’nden kalan büyük miras: Cumhuriyet ve Laiklik”

17. ve 18. yüzyıllarda gerçekleşen 
burjuva devrimlerinin en önemlisi ve 
en çok yankı uyandıranı Fransa’da ger-
çekleşen devrim olmuştur. İngiltere’de 
ve Amerika’da gerçekleşen devrimlerin 
ardından Fransa’da yaşanan devrim tüm 
Avrupa’yı sarsmış, sonrasında tüm dün-
yayı etkisi altına alarak dünyaya çağ at-
lattığı kabul edilmiştir.

Devrime giden süreç
Fransa’da aydınlanma ile gelişen ide-

olojik zenginlik, halkın bilinçlenmesine 
ön ayak olmuştur. Bu yazıda ayrıntılı 
olarak yer verilmeyecek olsa da Descar-
tes, Montesquieu, J. J. Rousseau gibi ay-
dınlanmanın öncüleri aklın ve özgür ira-
denin varlığı, halkın kendini eşit olarak 
yönetebildiği bir düzen fikrini somutlaş-
tırarak “cumhuriyet” fikrinin toplumda 
yaygınlaşmasına ön ayak olmuşlardı.

1776’da Amerika’da gerçekleşen 
devrimin ardından Avrupa’da da burju-
vazi hareketlenmeye başlamıştı. Fran-
sa’da ekonomik gücü elinde bulunduran 
burjuvazi, siyasi ve hukuki haklar talep 
ediyordu. Bunun temel nedeni ekonomik 
olarak güçlü olan burjuvazinin devlete 
verdiği borç ve vergileri denetlemek is-
temesiydi. Ancak monarşi harcamalarını 
kısmıyor, aristokrasi ve ruhban sınıfları-
nın da desteği ile iktidarını koruyordu. 

Burjuva sınıfı açısından en önem-
li sorun durmaksızın artan vergilerdi. 
Aristokrasi ve ruhban sınıfı vergiden 
muafken, burjuvazi ve işçi-köylü sınıfı-
nın sırtına vergi üstüne vergi biniyordu. 
Ancak monarşinin savaşlar ve kendileri 

için harcadıkları giderleri, vergilerden 
gelen gelir ile karşılanamaz olmuştu. 
Bunun üzerine mevcut vergilerin yeter-
siz olduğuna kanaat getiren saray, aris-
tokrasinin elindeki topraklardan da vergi 
almayı talep ediyordu. Sarayın aristok-
rasiyi de tehdit etmeye başlayan vergi 
politikalarının sonucunda 1614 yılından 
beri toplanmayan Parlamento (Etats-Ge-
neraux), aristokratların ön ayak olması 
ile devrimin arifesinde, Mayıs 1789’da 
toplandı. Fransız Parlamentosu 3 kama-
radan oluşuyordu: Aristokrasi, ruhban 
sınıfı ve burjuvazi ve işçi-köylü sınıfları 
barındıran halk kamarası. 

Parlamentoda, dolayısıyla ülke yöne-
timinde daha fazla söz isteyen burjuva-
zinin talepleri şu şekilde sıralanıyordu: 
Anayasa ile monarşinin yetkilerinin sı-
nırlandırılması, vergilerin düzenlenmesi 
ve azaltılması, iç gümrük duvarlarının 
indirilmesi ve basın özgürlüğü. Görül-
düğü üzere, parlamentoda ve devrim 
sürecine giden yolda Fransız burjuvazisi 
kendi problemlerini halkın geneline ait 
problemler olarak yansıtmış ve arkasına 
Fransız işçi ve köylülerinin de desteğini 
almıştı. Monarşinin, aristokrasinin ve 
ruhban sınıfının tüm çabalarına rağmen 
sorunlar parlamentoda çözülemedi ve 
Bastille Baskını ile birlikte Fransız Dev-
rimi başladı.

Devrimin getirdikleri
Fransız Devrimi başta burjuvazinin 

siyasi ve hukuki hak talepleri ile başla-
mış ve kralın varlığına yönelik bir kar-
şıtlık içermiyor olsa da özellikle 1789 
temmuzunda Bastille Baskını sonrası 

eylemler daha farklı bir yola doğru girdi. 
Ağustos ayından itibaren aristokratların 
ayrıcalıkları ve feodal hakları ellerinden 
alındı. Ruhban sınıfına yönelik olarak 
ise manastırlar ve tarikatlar kapatıldı, 
okulları devletleştirildi, kilise dışı evle-
nebilme hakkı getirildi ve kilisenin top-
ladığı haraçlar yasaklandı.

Fransız Devrimi yönetilenler ile yö-
netenler arasındaki kopukluğu ortadan 
kaldırmış, iktidar parlamento ve saray 
arasında paylaştırılmıştı. Fransa Dev-
rimi’nin öncülleri olan İngiliz ve Ame-
rikan Devrimlerine benzer bir şekilde 
Fransız burjuvazisi de “İnsan ve Yurttaş 
Hakları Bildirgesi” yayınlamış, burada 
özgürlük, yasalar önünde eşitlik, mülki-
yet dokunulmazlığı ve söz ve basın öz-
gürlüğü gibi burjuvazinin saray karşısın-
daki ekonomik gücünü politik bir güce 
dönüştürme çabasına girişmiştir. 

Bununla birlikte Fransız Devrimi’ni 
diğer burjuva devrimlerinden ayıran bir 
noktanın da altını çizmek gerekir. İngi-
liz ve Amerikan Devrimleri bir burjuva 
ideoloji olan liberalizm için önemli bir 
kaynak oldu. Burjuvazinin ekonomik 
gücünü siyasi bir güce çevirmesinin en 
önemli aracı olan liberalizm, İngiliz ve 
Amerikan Devrimleri ile birlikte öne çı-
kan fikir olmuştur. Ancak Fransız Dev-
rimi’ne bakıldığında liberalizm fikri ile 
birlikte cumhuriyet ve milliyetçilik fikir-
leri de ön plana çıkmıştır. Liberalizm ile 
siyasi etki yaratmaya çalışan burjuvazi, 
milliyetçilik ile sermayesini merkezileş-
tirme çabasına girerken, cumhuriyet ile 
de sarayın güdümünden çıkıp bağımsız 
olarak hareket edebilme ve karar alabil-

me haklarını güvence altına almıştır.

Sonuç
Fransız Devrimi ile birlikte cum-

huriyet, milliyetçilik ve liberalizm fi-
kirleri evrensel hale gelmiştir. Başta 
Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir 
yanına yayılan bu düşünceler, dünya-
yı yeniden şekillendiriyordu. Ame-
rikan Devrimi Amerika kıtasında si-
yasi bütünlüğü sağlanmasına ön ayak 
olmuşken, Fransız Devrimi aksine 
Avrupa’da yıllar sürecek bir siyasi ve 
ekonomik dönüşüm ve istikrarsızlık 
dönemi başlatmıştı. Monarşiler güç-
süzleşiyor, feodalizm yıkılıyor, Avru-
pa’nın dört bir yanında savaşlar ilan 
ediliyor, yeni uluslar imparatorluk-
lardan bağımsızlıklarını ilan ediyor, 
parçalanmış uluslar siyasi ve ulusal 
birliklerini sağlıyordu. 

Dönemsel olarak ilerici ve devrim-
ci bir karakter taşıyan düşünceler za-
man geçtikçe bu özelliklerini yitirebi-
liyor. Bunula birlikte dönemsel ilerici 
ve devrimci hareketlerin kendi somut 
tarihsel koşulları ile birlikte değerlen-
dirilmesi gerekiyor. Bu yazının konusu 
olan Fransız Devrimi başta olmak üze-
re tüm burjuva devrimleri bu şekilde 
değerlendirmek gereklidir. Tarihsel 
adımların bulunduğu dönemdeki ni-
teliğini sahiplenmek ile bu adımları 
genel geçer doğrular olarak kabullen-
mek arasındaki ayrımı iyi yapabilmek, 
geleceği nasıl şekillendirileceği konu-
sunda doğru adımların atılması konu-
sunda önemli bir rehber olacaktır.

Behiç Oktay

Fransız Devrimi ve tarihsel önemi
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Adı unutulmayacak bir devrimci: Robespierre

F ransız Devrimi insanlık ta-
rihi açısından bir dönüm 
noktası olmuştur. Tarihi, 
toplumları, siyaseti ve yaşa-

mı kökünden sarsan böylesi bir sürecin 
şüphesiz en önemli isimlerinden biri 
de Maximilien Robespierre. Tarihe ve 
siyasete kişi merkezli bir yaklaşımın 
burjuva tarih anlayışında somutlandı-
ğı biliyoruz. Bu yaklaşım, insanları ve 
sınıfları edilgen bir konuma taşımanın 
da en önemli yöntemlerinden bir tane-
si. İnsanlık tarihinin anlamlandırılma-
sı ise sınıf mücadeleleri, nesnel durum 
ve bunlarla bağlantılı olarak özne fak-
törünün bütünlüğüyle mümkün oluyor. 
Dolayısıyla dünyayı sarsan bir devri-
min en önemli figürü olan Robespier-
re, şüphesiz bu sürece katkı koymuş, 
belirlemiş ve rotasını çizmiştir. Bu sü-
recin Fransa'da sınıf savaşımından, 18. 
yüzyıldaki düzen tartışmalarından, in-
sanlığın kurtuluş arayışından bağım-
sız geliştiğini söylemek ise büyük bir 
hata olacaktır. 

Robespierre'in avukatlık yaptığı 
dönem Fransa'nın çözülüşüne denk 
geliyor. Soylular ve ruhban sınıfı ara-
sındaki ittifakın burjuva ve köylü sını-
fı üzerindeki tahakkümünü arttırdığı, 
Fransa'nın savaş pratiklerinin yenil-
giyle sonuçlandığı, devrim açısından 
da önemli bir gündem olan ekmek fi-
yatının dünya ülkelerine kıyasla en üst 
seviyeye çıktığı bir süreçten geçiliyor. 
Kral'a karşı yürütülen mücadele, aynı 
zamanda Fransa'nın kurtuluş mücade-
lesiyle birleşiyor. Fransa'da siyasal ve 
toplumsal gelişmeye temel oluşturacak 
bir aydınlanma dönemi olduğunu bi-
liyoruz. Voltaire, J.J Rousseau, Mon-
tesquieu, Diderot gibi isimler bu teorik 
ve kültürel gelişmenin merkezinde du-
ruyorlar. İnsan hakları, aklın yönetime 
etkisi üzerine bir dizi çalışmaya imza 
atılıyor. Aydınlanma dönemi Robes-
pierre'i önceliyor, krallığa karşı müca-
delede referanslarına zemin hazırlıyor. 

Olması gerekenle kurulan 
bağ

İnsanlık tarihini ilerleten devrim-
lere ve onların öznelerine baktığı-
mızda ortak bir noktayı gözlemleye-
biliyoruz. Var olan ile olması gereken 
arasındaki açının tespiti ve bu açının 
kapanması için girişilen amansız bir 
mücadele... Jakobenlerin ya da özne-
linde Robespierre'in tarihsel konumu 
bu temel misyonla şekilleniyor. Feoda-
lizmin ilerleyişi, toplumsal ve kültürel 

açıdan çürümeyi beraberinde getiriyor. 
İnsanlığın değerlerine sahip çıkanlar 
için ise mücadele kaçınılmaz oluyor. 
Tarihte ilk olma özelliği ise yürütülen 
mücadelenin hedeflerinde beliriyor. 
Yeni bir yönetim bilinci, krallığa son 
verme isteği ve insan aklını iktidara 
taşıma zorunluluğu Robespierre'in ve 
Jakobenlerin mücadele hattını özetler 
nitelikte. 

Her tarihsel kişilik gibi Robespier-
re'de büyük bir kırılmanın içerisinde 
yeniyi ve olması gerekeni görebilmiş-
tir. Bilinci ve azmi ise şu cümlesiyle 
ifade edilebilir; Halk baskı altındaysa, 

kendine kendinden başka bir şey kalma-
mışsa, ona ayaklan demeyen alçaktır. 
Ancak bütün yasalar çiğnenir, zorbalık 
gemi azıya alır, iyi niyet ve edep, haya 
ayaklar altına alınırsa, işte o zaman 
halk ayaklanmalıdır. O an gelip çat-
mıştır... Halkı, satılmış mebuslara karşı 
ayaklanmaya çağırıyorum."1

Bu çağrı, özünde feodalizmin 
emekçi halk üzerinde kurduğu tahak-
küme, Meclis'te meşruti monarşiyi 
savunan gerici hata ve halkın ayak-
lanmasından ürken, yeni bir aşamaya 
geçişi reddedenlere karşı yapılmıştır. 
Meclis'in sol kanadını oluşturan Jako-

benler ise devrimi mantıki sonucuna 
götürmek noktasında net bir tutum ser-
gilemiştir. Bu netliğin altında yalnız-
ca yapma iddiası olduğunu söylemek 
eksikli olacaktır. Bu iddiayla birlikte 
insanlık tarihiyle kurulan bağ, insana 
yakışır bir düzen arayışı, aklın ege-
menliği ve eşitlikçi bir düzen tahayyü-
lü onların çıkış paradigmaları olarak 
kodlanmalıdır. Yetinmemenin ve mo-
tivasyonun kaynağı burasıdır. Bu açı-
dan Jakobenler topluma öncülük etme 
ve yeni bir toplum yaratma iddialarını 
diri tutabilmiştir. 

Robespierre'e gelen bir mektupta şu 
cümle dikkat çekiyor; "Seni harekete 
geçiren, senin çıkarların değil, halkın 
yararı olmuştur." Hem döneminde hem 
de sonrasında "terör dönemi" olarak 
adlandırılan süreç, feodalizmin kan 
ile bastırılması ve devrimin sonucuna 
ulaştırılması çabaları olarak okunma-
lı. Mektuptaki ifade ise, bir karşıtlığı 
gözler önüne seriyor. Halk ve krallık 
yönetimi. Buradan bakıldığında, yeni 
olana doğru gidişteki inadı ve dizayn 
etme isteğini gözlemleyebiliyoruz. 
Temsiliyetini üstlendiği kavgayı, geri 
dönülemeyecek boyuta taşıyan bir dev-
rimciden bahsediyoruz..

Robespierre'den günümü-
ze: Öncülük, ısrar ve olması  
gerekene ilerlemek

21. YY'dan geriye doğru bakıldı-
ğında, düzen arayışının insanlık tarihi 
boyunca sürdüğünü ve bugün de devam 
ettiğini gözlemliyoruz. İnsanlık tarihi, 
insanın değerleriyle uyumlu bir rejimi 
tanımlamak ve pratikte uygulamanın 
kavgasıyla ilerliyor. Robespierre'in 
yeni arayışının, Bolşeviklerin devrim-
de inatçılığıyla iç içe geçtiğini bir tara-
fa not etmek gerekiyor. Her yeni rejim, 
ayağını bastığı rejimin krizlerinden 
ve o rejimin dinamikleriyle kurulur. 
Yeni kavramı, liberalizme bulaşırsa 
tehlikeli, sınıfsal bir bakışla donatılır-
sa insanlığın değerleriyle uyumlu bir 
şekilde anlam kazanıyor. Kapitaliz-
min krizleri ise, yeniyi arayanları işçi 
sınıfına ve onun öğretisi olan Mark-
sizm-Leninizme yönlendiriyor. 

Jakobenlerin açtığı yol ise günü-
müzde burjuvaziye karşı işçi sınıfı 
kavgasında anlam buluyor. Sosyalizm-
de ısrar, öncülük ve insanlığın değerle-
rinin iktidara gelmesi için amansız  bir 
mücadele... 

1.Robespierre, Devrim Yazıları, Belge Ya-

yınları 1989 syf 94

Evrim Saldıran
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''Yirminci yüzyılda Avrupa’da ya da 
Avrupa ve Asya’nın sınır hattında, dev-
rimci sınıfın, yoksul köylülük tarafından 
desteklenen ve sosyalizme ilerlemek için 
mevcut maddi temelden yararlanan pro-
letaryanın yöntemi Jakobenizm olacaktır. 
(…)

Burjuvazinin Jakobenizmden nefret 
etmesi doğaldır. Küçük burjuvazinin on-
dan ödünün kopması doğaldır. Sınıf bi-
linçli işçiler ve genel olarak emekçi halk, 
iktidarın devrimci, ezilen sınıfa geçişine 
güvenmektedir ki bu Jakobenizmin de 
özüdür. Şimdiki krizden çıkışın tek yolu 
ve ekonomik tükenişin ve savaşın biricik 
çaresidir.''

Bu alıntı, Lenin'in “Jakobenizm İşçi 
Sınıfını Korkutabilir mi?” başlıklı ma-
kalesinden. Makale ilk kez 7 Temmuz 
(24 Haziran) 1917 tarihli Pravda’nın 90. 
sayısında yayımlanmıştır ve konumuz 
itibarıyla Jakobenlerin devrettiği ''dev-
rimcilik'' mirasının kendisine dair yete-
rince açıklayıcı bir giriş sayılabilir.

Jakobenler, insanlık tarihinin en ileri 
atılımlarından ve devrimler tarihindeki 
iki olgudan birisi -diğeri Ekim Devri-
mi- olan görkemli Fransız Devrimi'nin 
öncülerinin, önder kadrolarının 'en ileri' 
kanadını temsil etmektedir. Jakobenler, 
Fransız Devrimine gerçek kimliğini ka-
zanması, yani önceki rejimle tüm bağla-
rın sökülüp atılması ve yeni bir iktida-
rın inşa edilmesi doğrultusunda büyük 
katkı yaptılar, hatta bu kopuşu sadece 
onların gerçekleştirdiği dahi iddia edi-
lebilir. Jakobenler burjuva devriminin 
radikalizmini sembolize ediyorlar. Tüm 
feodal kurumlara en keskin savaş onlar 
tarafından verildi.

Jakobenler, yani Robbespierre, Saint 
Just, Danton... Fransız Devrimi de tüm 
devrimler gibi bir çok unsurdan, da-
mardan ve kanattan oluşuyordu. Ve en 
nihayetinde tüm burjuva devrimleri gibi 
temelde iki kanattan; tutucu, muhafaza-
kar, korkak kanat ve ilerici, yenilikçi ve 
cüretkâr kanat. Jakobenler ve özel olarak 
Jakobenlerin temsiliyetinin biricik önde-
ri Robbespierre'i devrimin tüm farklılık-
larından ayırt edici kılan şey ise devrimi 
akılsal sonucuna vardırma çabası ve cü-
retidir. Bu cüretin sonu da 'doğası gere-
ği' sadece 4 yıl önce kralı gönderdikleri 
giyotinin kendi başlarını gövdelerinden 
ayırması gibi trajik bir senaryo ile biti-
yordu.

Devrimin akılsal sonucuna 
doğru sürdürülmesi:  
Sosyalizm mücadelesi

Aydınlanma ile beraber insan aklı-
nın özgürleşmesi ve eylem-pratik- fel-
sefesini; dogmalara, skolastik ortaçağ 
düşüncelerine karşı laikliği, seküleriz-
mi, ''tanrının dünyadaki eli'' olan feodal 

devlete karşı cumhuriyeti ve yurttaşlığı, 
feodal üretim ilişkilerine karşı modern 
kapitalist toplumu yaratıyordu. Bu süre-
cin kendisi, tarih sahnesine dünyayı de-
ğiştirme, dönüştürme misyonuna sahip 
tek sınıfı proletaryayı yani işçi sınıfını 
çıkarıyordu (işçi sınıfının, 'sınıf' unsuru 
ile tarih sahnesine çıkışı yine Fransa'da 
1831'de Lyon'da ipek işçilerinin mücade-
lesi ile görüyoruz.). 

Bu da bağımsız olarak işçi sınıfının 
mücadelesinin tarihinin kapılarını arala-
yan süreç olarak sosyalizm fikrini tüm 
dünya işçi sınıfının saflarına sokuyordu. 
Bilimsel anlamıyla sosyalizm, bu oran-
da aydınlanmanın en ciddi sıçrama nok-
tası olan Fransız Devrimi ile doğuyordu. 

Bir Mirastan Devir Alınan 
Bayrak

Tarihte, insanlığın eşitlik ve özgür-
lük arayışındaki tüm cüretkar atılımla-
rın, çıkışların 'sentez'lendiği gelenek ise 
bu kez kendisini 1900'lerin henüz başla-
rında Rusya topraklarında Bolşevikler 
ile karşımıza çıkıyor. 100 yılı aşkın bir 
süre sonra kendisini Bolşevikler ile gös-
teren bu gelenek elbetteki dünyamızın 
bir çok yerinde de kendini gösteriyordu. 
Lakin Bolşevikleri konu almamızın se-
bebi ise bu geleneğin başarıya ulaştırıl-
mış olmasıdır.

Bununla beraber de sosyalizm, Ja-
kobenlerden devrim düşüncesini, bağ-
lanma fikrini, devrimci politikayı ve ör-
gütlü iradenin gücünü alıyor ve bunları 

ileriye taşıyordu. Jakobenizmi bugüne 
taşıyan şeyin kendisi ise, sahip olduğu 
değiştirme-dönüştürme tutkusudur.

Kendiliğindenlik ve Onun 
Panzehiri Olarak Öncülük

Fransız Devrimi'nin o görkemli yıl-
ları (1789 Bastille baskınından, 1794 
Jakobenlerin tasfiyesine kadar) içerisin-
de ne değişti de Jakobenler iktidarı kay-
betti sorusuna bir çok cevap verilebilir, 
bir çok parametre bulunan bir meseledir. 
Ama Fransa halkının daha dün tanrı gibi 
saydığı Robbespierre'in idamını çılgın-
ca desteklemesi, geriye kalanların ise 
neredeyse hiçbir şey yapmamış olması 
bize acı bir şeyi gösteriyor. Aynı duru-
mun farklı bir tablosunu Bolşeviklerin 
kurduğu Sovyet Birliği'nin çözülüşten 
önceki son yılında binlerce kişiden olu-
şan McDonalds kuyruğunda görüyoruz. 
İkisinin de ortak noktası olarak ''örgüt-
süz toplum''un karşımızda durduğunu 
söylemek sanıyorum çok uçuk bir iddia 
olmayacaktır. Birisinde feodalizmden 
yani bir köylü toplumunun, bir halk ola-
rak, yurttaş olarak yaşadığı dönüşümle 
beraber ''kendiliğinden hareketi'' ve ra-
dikal bir kitle olmasının sonucu; diğeri 
ise sosyalist düzen içerisinde ''kendili-
ğindenliğe'' mahkum edilmiş, örgütsüz-
leştirilmiş, yani toplumsal dönüşümünü 
sağlayamamış bir ülkenin işçi sınıfının 
savruluşu, geriye gidişinin ve çözülüşü-
nün sonucu olmuştur.

Örgütsüz, öncüsüz ve kendiliğinden 

hareketli kitlenin verebileceği güven sı-
nırlıdır. Rüzgar nereden daha güçlü eser-
se, kitle onun etkisine girer. Popülizm, 
bu niteliğe teslim olmak ve yenilgiye en 
başından mahkum olmak anlamına ge-
liyor. Bu popülizm bugünün dünyasında 
ve ülkemizde çokça rastladığımız bir du-
rum. Bugün ülkemizde 24 Haziran kor-
san seçimleri ve sonrasında yaşananlar 
da bu durumu bir kez daha ortaya koy-
muştur. Ülkemizde sosyalizm mücadele-
si için çok değerli olan örgütsüz kitlenin 
kendisi bu rüzgar ile beraber büyük bir 
hayal kırıklığı ve umutsuzluk içerisine 
girmiş durumda. Sosyalistlerin ise yap-
ması gereken popülizm yaparak kendili-
ğindenliğin parçası haline gelmek değil, 
bu çürümüş düzenin bütününe karşı ör-
gütlü öncü gücünü yaratmaktır. Bunun 
için de Jakobenlerden ve Bolşeviklerden 
devraldığı öncülük fikriyatını ete kemi-
ğe kavuşturması ihtiyaç olandır. Bu dün 
de böyleydi, bugün de böyledir...

Bir hareketin öncü haline gelebilme-
si için, kitlenin içgüdüselliğine -kendi-
liğindenliğine- müdahale ederek bilinç 
sıçraması yaşatması gerekir. Öncünün, 
ilk önce kendisini kendiliğindenliğin 
tepkisel sınırlılığından kurtarması gere-
kir, bunun için de ideolojik olarak net ol-
masını mecburi kılar. Bunu ise, öncü ol-
manın ete kemiğe bürünmesi izler. Kısa 
vadeli ve tepkisel içgüdülerin esiri kitle 
yönlendirilir, biçimlendirilir. Öncülük, 
mevcut nesnelliğin-güncelliğin- sınırla-
rından, uzun vadeli bir projenin taşıyıcı-
lığını üstlenmiş hale gelmek zorundadır. 

Bu zorundalılık, öncülüğü ve toplum-
sal bir dönüşümü sağlayacak güç olan 
öncü bir Parti için ısrar etmekten geç-
mekte. Sonuç olarak görkemli Fransız 
Devrimi'nin Jakobenlerinden devralınan 
bayrağın Bolşevikler ile taşınmasını an-
layabilmek ve bugün de bu bayrağın 21. 
yüzyılın dünyasında ve memlekette na-
sıl taşınabileceğini görmek tek bir yer-
den geçiyor: Jakobenlere Lenin gözüyle 
bakmak...

''Jakobenlerde döneminde devrimin 
ideallerine (Eşitlik, Özgürlük ve Kar-
deşlik) sıkı bir bağlılık ve devrimi sür-
dürmek, ileriye taşımak için kararlı ve 
örgütlü bir öznel müdahale pratiği gör-
mekteyiz. Bu müdahale verili nesnelliği 
daha iyiye taşımak için yapılmıştır. Ja-
kobenler halka karşı ve halk için iktidarı 
ellerinde tutmak istemişler ve bu anlam-
da belli bir öncülük misyonunu kendi-
lerine biçmişlerdir. Bu onların mirasını 
bizim taşıyor olmamızın ve burjuvazinin 
onları kendi devriminden defetmek iste-
mesinin açıklayıcı nedenidir. Jakoben-
ler, yukarıda belirtilen bir çok eksikle-
rine rağmen devrimci geleneğimizin bir 
parçası olma konumunu, devrimi ileri 
taşımak konusundaki tavizsiz tutumları-
na borçludurlar.'' (Lenin- Bir Adım İleri 
İki Adım Geri, Akselrod ile tartışma)

Deniz Tütmez

Jakobenizm’den Sosyalizme: Lenin



11 TEMMUZ 2018

PUSULA10

Büyük Fransız Devrimci J. Paul 
Marat en az kılıcı kadar keskin 
olan şu ifadesi ile politik bir 
mirasın bugüne neleri devret-

mesi gerektiğini en yalın haliyle ifade 
eder: “Özgürlük, güç kullanarak yerleş-
tirilecektir. Kralların hükümranlığını ez-
mek için özgürlüğün hükümranlığını uy-
gulamanın zamanı gelmiştir.”

J.Paul Marat ve siyaseti karşıt fikirle-
rin en yoğun ve politik çarpışması olarak 
algılayan müdavimlerinin genel görüşü 
ile yazıyı devam ettireceğiz. Nesnellik 
ve kuram ilişkisi arasındaki tarihsel 
örüntü ve öznel bir siyaset iradesinin bu 
kaynaktan beslenimi yazımızın genel 
çerçevesini oluşturacak. Toplumlar tari-
hini belirli bir tarihsel metod ve bilimsel 
analiz yöntemiyle ele almanın, Fransız 
Devrimi ve onun sonuçlarını konuşur-
ken fazlasıyla iktidar kavgasını ele alış 
biçimi ve devrimin kadro kaynaklarının 
o işe olan programsal kavrayış halini 
bize hatırlatır. 18. yüzyılın bu büyük dö-
nüşümünde yaşanan “karşıtların yoğun-
laşmış politik savaşı” iki yüz yılı aşan 
bir birikimle bugün “yeni insana” politik 
ve ideolojik karakter aşılama erdemini 
gösterebilmiştir. Bu büyük cumhuriyet 
savaşçıları için davalarındaki en büyük 
amil; programatik doğrultuda ısrar, ce-
saret ve ileri olanı arama ülküsüdür. 18. 
yüzyılın son çeyreğinde devrim kendi 
insan karakterini böyle yoğurmuştur. 
Cumhuriyetçi olmak dönemin en büyük 
erdemi ve kralların karşısına dikilme 
özverisi olarak filizlenmiştir.

Bahsettiğimiz kadro tipolojisinin, 
17. yüzyılda İngiltere’de Kral 10. Char-
les’ı deviren Cromwell Devrimi, yine 
18. yüzyılda Amerika’da B.Franklin ve 
Jefferson ile İngiliz ordularını yenerek 
krallığı alaşağı etmiş burjuva devrimleri 
ile yakın düşünsel bağıntıları olduğu bi-
linmektedir. 16. yüzyıldan 19. yüzyılın 
sonlarına kadar feodalizmin göbeğinde 
büyüyüp gelişen kapitalist ilk birikim 
kendi doğum sancısını hızlandırarak ilk 
burjuva devrimcilerini, belirlediği ilke-
sel bağlamların (eşitlikçi halk egemen-
liği, kilise karşısında mutlak idari öz-
gürlük, mülkiyet hakkının kutsallığı ve 
dokunulmazlığı vb.) içerisinde tutarak 
kalelerin, şatoların, mabetlerin ve gotik 
mimarinin üzerine büyük bir hızla itmiş 
oldu. 

Yaşlı Avrupa Kıtası’nın ve daha ge-
nel anlamda Batı’nın 20. yüzyıla dev-
rettiği cumhuriyetçi burjuva devrimler 
çağı, yeni ulus devletlerin doğumuyla 
belirli bir olgunluk seviyesine ulaşmış 
oldu. 

Cumhuriyet bir devlet biçimi olarak, 
yeni bir ulus inşasının tüm sancılarını ve 
kazanımlarını  bünyesine orantısız yer-
leştiren, ancak feodalizmden arda kalan 
tüm tinsel dokuları üst perdeden bir me-
kanizmayla zaman zaman törpülemeyi 

bilen görüntüsünü her daim korudu. 

Kazanımlar ve sancılar derken?
Cumhuriyet Devrimini geç yaşamış 

Türkiye’den küçük bir örnek.
1937 TBMM Dahiliye Vekili Şükra 

Kaya meclis konuşmasında aynen şunla-
rı aktarmaktadır: 

“Bizim istediğimiz hürriyet, laiklikten 
maksadımız dinin memleket işlerinde mü-
essir ve etken olmamasını temin etmektir. 
Bizde laikçiliğin çerçevesi ve hududu bu-
dur… Biz diyoruz ki, dinler, vicdanlarda 
ve mabetlerde kalsın, maddi hayat ve 
dünya işlerine karışmasın. Karıştırmıyo-
ruz ve karıştırmayacağız.”

Örneğin aynı iktidar sahiplerinin 
Cumhuriyet dediğimizde onun en do-
kunaklı kumaşı olan laikliği, işçi sınıfı 
ile sermaye arasındaki hülyalı din per-
desinin tutkalı gördüğü için bu geri po-
zisyonla hesaplaşmaktan kaçındığı da 
ortadadır. Çünkü Cumhuriyet bütün ile-
ricilik barutunu mutlakıyete, monarşiye 
veya feodalizme harcadıktan sonra tari-
hin ilerleyen tekerleğine kapitalizmin te-
mel yasalarınca yapıştırılan fren balatası 
geri-görevine layık görülmüştür. Serma-
ye birikiminin güvenlik kemeri; “millet, 
bayrak ve dinin mukaddes birliğinin de-
vamlılığı” bunun üzerine emniyet edil-
miştir…

Yeni Cumhuriyet ülkeleri kendi top-
lumsal dinamiklerini geliştirirken, insan 
malzemesini çok katı yoğurur. Mayasın-
da Jakoben pratikçilik, tavizsiz laiklik 
liyakatı vardır. Edebiyat, felsefe ve diğer 
tüm toplum bilimlerinde bu tavizsiz ön-
görü radikal aydınlanmacılığı yaratmış-
tır. Cumhuriyet büyük bir yapı olarak 
tuğlalarını din dışı argümanlardan se-
çerek çimentosunu aydınlanmacı insan 
birikiminden yana kullanmıştır.

Örneğin Diderot-Rousseau-Voltaire, 
yükselen cumhuriyetçi yapının halkçı 
laisizm isteği ile birleştirici çimentosu-
dur denilebilir. Böylelikle, Yeni Cum-
huriyet ve burjuva laisizmin hülyalı 
insanları, yeni bir dünya düzeninin ha-
bercileri olarak sosyalist harekete ilham 
kaynağı oldular. 

Bu esinlenme; Rusya’da halkçı dev-
rimcileri, Batı’da devrim düşüncesi ile 
egemen sınıfları her saniye tedirgin eden 
Alman, İngiliz ve İtalyan geleneksel 
sosyal-demokrat işçi partilerini yarattı. 
Anadolu coğrafyasında ise eğik düz-
lemde reform arayışına giren, Yeni-Os-
manlıcı, Turancı ve biraz da İslamcı 
yönelimlerin gelip çattığı yer Osman-
lı’dan Cumhuriyet’e dönüşecek yapısal 
formasyonda bürokratik boşlukları dol-
durma gayesinden başka bir anlam ifa-
de etmiyordu. Fakat yazımızın başında 
ifade ettiğimiz Fransız Devrimi’nin teo-
rik mirasından etkilenen ve Saint-Just’in 
“şartlar sadece ölüm karşısında geri 
adım atanlar için zordur” şiarını kendi-
lerine rehber edinen Kemalist kadrolar, 
Cumhuriyet düşlerini ve laik yaşam pro-

jeksiyonlarını yeni bir rejim biçiminin 
altyapısı olarak hazırlama cüretini tek 
başlarına göğüslemişlerdir. Siyasi ikti-
darın fethi noktasında, durağan bir sü-
reklemenin yerine gerçek bir sarsıntının 
sol tarihimize en azından metod olarak 
kazandırdığı çok şey vardır.

1923 burjuva devrimi, saltanatın 
kaldırılması ve hilafetin ilgasından öte 
Türkiye kapitalizminin II. Mahmut ile 
başlayan ve 1913-1918 İttihat ve Terakki 
yönetiminin reformlarının gelip getirdi-
ği potansiyel sıkışmanın rahatlatılma-
sıdır. Yalnız burada, Türkiye solunun 
önemli bir bölümüne tesir eden liberal 
yorumdan sıyrılmak gerekir. Bu libe-
ral-sol ve İslamcı yoruma göre Kema-
lizm Tanzimat’tan bu yana devam eden 
kazanımların üzerine gökten zembille 
inercesine oturmuş değil, bir yönetimsel 
ve kadrosal devamlılığın ürünü olduğu 
tezidir. Kemalizmin tüm düşün insan-
ları ve siyasi kadrolarının Tanzimat 
reformcularından önemli bir farkı bu-
lunmaktadır. Namık Kemal’inden, Ziya 
Gökalp’ine ve hatta İbrahim Temo’lar-
dan, Abdullah Cevdetlere aradaki önem-
li bir fark; Kemalist kadroların yeni bir 
ülke ve hatta cumhuriyet tanımına din 
ve devlet işleyişleri arasına çarpık ve 
eklektik olsa da maddeci bir laisizm 
tanımı getirmeleridir. Anayasal Monar-
şi’den Cumhuriyet’e geçişte en azından 
üst-yapısal bağlamda “süreklilik-kopuş 
diyalektiğinin” doğru yerlere konulması 
gerektiği kanısındayız. 

Sonuç: Marksist Tarih Tezi 
Işığında Cumhuriyet ve La-
iklik
1. Burjuvazinin kendi egemenlik sı-

nırlarını korumak adına insan irade-
sini yok sayma, hayatın insan faktö-
rü dışında bağımsız geliştiğini öne 
süren tarih tezlerine karşı, Marksist 
tarih tezi kapitalizmin “işleyiş ya-
sallıkları” olduğunu, maddi altyapı-
nın ve üretim ilişkilerinin en önemli 
parçasının “politik bilinci” içselleş-
tirmiş ve bunu emeğin iktidarı ile 
taçlandıracak aydınlanma hareke-
tinde ışık aramasıdır. Burjuva Cum-
huriyeti ile Emekçi Cumhuriyeti 
arasındaki en temel fark, ikincisinin 
tarihsel materyalist yöntemi hayatın 
her saniyesi ile sınamasıdır.

2. Sosyalistlerin yeni bir Cumhuriyet 
kavrayışında, popülizme alan aç-
mak yoktur. Coğrafyaya ve dinsel 
farklılıklara uygun laiklik tanımı 
gibi bir doktriner manevracılığa 
Marksizmin yasalarında yer yok-
tur. “Pasif ve Dışlayıcı Laiklik”1 

gibi Türkiye’de sol-liberalizmin 
üniversite kürsülerinde İslamcı ke-
sime şirin gözükme adına ortaya 
attığı tezlerin karşısında durmak 
Jakobenizmin genetik mirasının 

Marksistlere armağan ettiği en yüce 
sarsılmaz değerdir. Altı son yıl-
larda oldukça boşaltılan devrimci 
cumhuriyetçilik en geri tanımıyla 
bu özverinin adıdır zaten. Bu bağ-
lamda biz laikliği tartışırken, dinin 
toplum içinde bu denli yer edinme-
sinin altındaki nesnel gerçekliklerin 
ortadan kalkması mücadelesinde 
oynadığı uzlaşmaz tavrı önemli 
buluruz. Sermaye devletinin, dini 
siyasetin en önemli aracı haline 
getiren politikalarını işçi sınıfına 
anlatacak sosyalist politikayı öne 
sürerek, burjuvazinin iki yüzlülü-
ğünü teşhir ederiz. Biz, din alanının 
kendi argümanları arasından ileri-
cilik mevzisine tuğla taşınmasının 
karşısında dururuz. Dipsiz karanlık 
bir kör kuyunun içerisinde gözümüz 
bağlı ufacık bir mum ışığı aramak, 
Aristo’dan Hegel’e, oradan Marks 
ve tüm aydınlanma savaşçılarının 
aklına savaş açmaktır. 

3. Tekelci kapitalizmin kendi doğal 
sınırları içerisinde burjuva cumhu-
riyetleri, kuruluş misyonlarının bir 
gereği olarak dine belli sınırlamalar 
getirmiş, kendi sınıfsal çıkarları ve 
ihtiyaçları doğrultusunda din alanı-
nı kendi denetimi altına almaktan 
çekinmemiştir. Bu denetim alanı 
oldukça gevşek ve sunidir. Buna 
dair şu tespitin altı dikkatlice doldu-
rulmalıdır ve zenginleştirilmelidir: 
“Cumhuriyet’in kuruluşunda orta-
ya konan politikalar ve pratiklerin, 
söz konusu laiklik olunca, sınırları 
zorlayan bir içeriğe sahip olduğunu 
söyledik. Bu sınırların, doğal sınır-
lar haline dönüşmesinin tek yolunun 
bunun toplumsal yapıdaki ya da 
başka bir deyişle maddi altyapıdaki 
değişimlerle mümkün olacağını be-
lirtmek lazım. Bu olmadan ya zor-
lama olmuş ya da etkisiz kalmıştı.”2 

 
1789-1794 Fransız Devrim gelene-
ğinden arda kalan mirasın bugün 
tekil anlamda Burjuva Cumhuriyet-
ler’e taşıdığı kan, kapitalizmin içeri-
sine yüz yıldan fazla süredir girdiği 
bunalımla tıkanmıştır. 1917 Büyük 
Ekim Devrimi bu ataleti yıkacak, tı-
kanıklığı açacak formülü; sosyalist 
laikliği kurgu değil özgür bir yaşam 
biçimi haline getirerek, emekçile-
rin cumhuriyetini kurarak ve yeni 
Sovyet insanında yarattığı “işçi sı-
nıfının, fabrikaların jakobenlerini” 
siyaset sahnesine sürerek gösterdi.  
Kazanımlar ortada, görev önümüz-
dedir… 

Dipnot:
1. Kuru,Ahmet.(2011). Pasif ve Dışlayıcı Laiki-

lik, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
2. Kılçer,K.(2013). Laiklik Üzerine, Gelenek 
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Ekin Göçmen

Fransız Devrimi’nden kalan büyük miras:  

Cumhuriyet ve Laiklik
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İşyerleri “cinayet mahalli” oldu

Örgütsüzlük işçiyi öldürdü
Haziran ayında iş cinayetleri devam ederken, İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisi’nin verilerine göre bu ay 
149, tüm yıl boyunca ise 907 işçi hayatını işyerinde kaybetti

İ ş cinayetleri Haziran ayında da 
katlanarak devam etti. İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Meclisi’ne 
(İSİG-M) göre bu ay 149 işçi 

iş yerlerinde hayatını kaybetti. İSİG-
M’nin verilerine göre bu yıl içinde iş 
yerlerinde hayatını kaybeden işçi sa-
yısı ise 907’ye yükseldi.  Bu verilere 
göre Haziran ayı Mayıs ve Nisan ayın-
dan sonra en çok iş cinayetinin gerçek-
leştiği üçüncü ay oldu. 

Verilere göre hayatını kaybeden iş-
çilerden 9 tanesi kadın, 140 tanesi er-
kek işçilerden oluşuyor. Bu ay içinde 
6 çocuk da iş cinayetlerinde hayatını 
kaybetti. Hayatını kaybeden çocukla-
rın tamamı da tarım sektöründe ger-
çekleşen iş cinayetlerine kurban gitti. 

İnşaat, tarım, taşımacılık 
sektörleri gene birinci

İSİG-M’nin yaptığı açıklamaya 
göre en çok iş cinayeti tarım sektö-
ründe gerçekleşirken, tarım sektörünü 
inşaat ve taşımacılık sektörleri izle-
di. Tarım sektöründe 42 işçi hayatını 
kaybetti. İnşaat sektöründe 31 işçi, ta-
şımacılık sektöründe ise 13 işçi yaşa-
mını yitirdi. En fazla ölüm nedeninin 
başında trafik kazaları gelirken, yük-
sekten düşme, ezilme ve göçük nede-
niyle ölümler de diğer en fazla ölüm 
nedenleri olarak gözlemlendi.   

2018 verilerine bakıldığında sek-
törel olarak en çok ölüm gene tarım, 
inşaat ve taşımacılık sektörleri oldu. 
Metal sektöründe bu yıl iş cinayetleri 
tırmanış gösterdi. 58 işçi metal sektö-
ründe hayatını kaybederken, ölümle-
rin yarısı inşaat ve tarım sektöründe. 
İş cinayetlerine kurban gidenlerin 47 
tanesi ise göçmen işçi statüsünde. 47 
işçinin 20 tanesi Suriyeli, 11’i Afgan, 
5 tanesi Pakistanlı olması dikkat çekti. 

Kuralsız çalışma ölüm geti-
riyor

Ölen işçilerin önemli bir çoğunlu-
ğunun sendikasız olması dikkat çeki-
yor. Örgütsüzlük işçileri ölüme sürük-
ledi. Haziran ayında iş cinayetlerine 
kurban giden işçilerin yüzde 98’i, tüm 
yıl iş cinayetlerine kurban giden iş-
çilerin yüzde 97’si sendikasız. Sen-
dikasızlaştırmanın bir ürünü olarak 
sömürü oranları artarken, sömürünün 
sonucu olarak da kuralsız çalıştırma 
ve iş cinayetleri tavan yapmış durum-

da.  Bunun örneği olarak özellikle yaz 
aylarında kamyon kasalarında taşınan 
mevsimlik tarım işçilerinin trafik ka-
zaları sonucunda hayatını kaybetmesi, 
kuralsız çalışmanın sonuçlarını göste-
riyor. 

İş cinayetlerinin başta kuralsız 
sektörlerde bu denli tavan yapmış ol-
ması sermaye sınıfının bilinçli ter-
cihlerinin ürünü. Başta kanuni yolları 
kendi lehine esnettiren sermaye sınıfı, 
2013 yılında çıkartılan İş Güvenliği 
Kanunu’nu üç kez içeriğini değiştirdi. 
AKP iktidarı sermaye lehine adımlar 
atmayı borç bilirken, en son değiştiri-
len kanundaki yapı ile iş güvenliğinin 
resmi bir şekilde uygulanma yolları 
azaltılmış oldu. 

İş güvenliğini “işçinin davranışla-
rına” ve bilgisine indirgeyen sermaye 
düzeni ve AKP iktidarı, kendi sorum-
luluğunu da teknik elemanlara yıkma 
derdi içinde. İşçinin sağlığını ve işye-
rinin güvenliğini piyasa kurallarına 
açan uygulamalar, iş cinayetlerinin 
engellenmesini sağlamazken, Soma 
ve Ermenek tipi örneklerde tam tersi 
etki yaratıyor. Katliam gibi kazaların 
gerçekleştiği işyerlerinde sorumlulu-
ğun patronlar tarafından mümkün ol-

duğunca en az şekilde üstlenilmesine 
neden olan bir hukuki altyapı kurulur-
ken, böyle bir durum da mühendis ve 
teknik elemanların da eli kolu bağlan-
mış oluyor. 

Örgütlü bir işçi mücadelesi 
güvenli çalışmanın birincil 
yolu

Öte yandan iş güvenliğini sağla-
manın gerçek bir yolu daha var. Örgüt-
lü bir işçi mücadelesi ve işyerinde üre-
tim sürecinde işçi kontrolünün temel 
alınması, iş güvenliğini büyük oranda 
sağlayacaktır. Bunun için ise üretimin 
piyasacı kâr anlayışına göre değil, top-
lumsal ihtiyaçlara göre yeniden düzen-
lenmesi gerekirken, siyasal iktidarının 
da işçi sınıfı lehine oluşturulması ge-
rekiyor. Denetim ve kontrollerin mes-
leki bağımsızlıkları sağlanmış uzman-
lar tarafından yapılması da sağlıklı 
işleyecek bir iş güvenliğinin de diğer 
bir parçasını oluşturuyor. 

İşyerleri sadece iş cinayetlerinin 
değil, aynı zamanda meslek hastalık-
ları ve ciddi sağlık sorunlarına neden 
olan iş kazaları ile anılmaması için 
örgütlü bir işçi hareketinin hayata 
geçmesi zorunlu. Sermayenin kâr an-

layışı ve AKP iktidarının sermayeyi 
koruyan politikaları sadece iş cinayet-
lerini değil, işçi sınıfının sağlığını da 
bozarken, Türkiye’de tam teşekküllü 
bir sağlık politikasının kurulmasının 
bir diğer basamağını da işyerlerinde 
koruyucu sağlık önlemlerin alınması-
na bağlı. 

Çalışma güvenliği                          
komiteleri işyerlerinde        
oluşturulmalı

İşçi sınıfı ve emekçiler açısından 
insanca yaşamanın temel gösterge-
lerinden biri sağlıklı ve güvenli bir 
çalışma ortamının sağlanmasından 
geçiyor. Emekçiler geçim mücadelesi-
ni bir de bu şekilde gözden geçirerek 
yeniden değerlendirmek durumunda. 
Sendikal hareket ise bütünlüklü bir 
mücadelenin parçası olarak yalnızca 
ücret artışlarını değil, aynı zamanda 
üyeleri olan işçi sınıfının sağlıklı bir 
çalışma ortamına kavuşmasını sağla-
manın yollarını aramak durumunda. 
Bu konuda özellikle emekçilere çok 
iş düşerken, işyerlerinde “çalışma gü-
venliği komiteleri” oluşturmak bu işin 
ilk basamağını oluşturacak. 
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İlk icraat NATO Zirvesi

NATO’dan Türkiye’ye yeni görevler
Erdoğan “Başkan” sıfatıyla ilk iş olarak Brüksel’de NATO toplantısına katılıyor. Toplantının gündemi 
NATO’nun askeri gücünde yeni görevler

Recep Tayyip Erdoğan seçim-
lerden sonra yapacağı ilk 
yurtdışı gezisini yıllık ola-
ğan NATO Zirvesi’ne giderek 

gerçekleştirecek. 11-12 Temmuz tarih-
lerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de 
gerçekleştirilecek devlet ve hükümet 
başkanları toplantısının gündeminde 
ise emperyalist ordunun yeni güç yapı-
landırması ve üyelerin alacakları roller 
olacak. Zirveyle Türkiye emperyalizme 
daha bağımlı olacak ve askeri operas-
yonlarda daha fazla görev üstlenecek.

Erdoğan, seçime kadar olan süreç-
te büyük bir hamasetle, ABD ve diğer 
emperyalist ülkelerle çatışan bir tab-
lo çizmeye çalışarak oy topladı. Afrin 
operasyonu sanki emperyalizmin izni 
ve desteği olmadan hatta emperyalizme 
karşı yapılmış gibi bir hava yaratıldı. Di-
ğer taraftan Rusya’dan S-400 alımı üze-
rinden ABD ile gergin bir hava estirildi. 
Seçimler geride kalırken Erdoğan ilk 
fırsatta emperyalizme daha fazla hizmet 
etmeye hazırlanıyor.

Erdoğan göreve hazır
Zirvede beklenen ilk karar, NA-

TO’nun 2014 yılında Ukrayna’daki 
gelişmeler ve Kırım’ın Rusya’ya katıl-
masının ardından kurduğu “Çok Yük-
sek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev 
Kuvveti”nin (VJTF) komutasının 2021 
yılında Türkiye’ye verilmesi ve Tür-
kiye’nin bu birlik içerisinde daha fazla 
sorumluluk alması olacak. Bu kuvvet, 
NATO’nun doğu ve güney sınırlarında 
oluşacak krizlere bir haftadan kısa sü-
rede müdahale edecek sürekli teyakkuz 
halindeki bir kuvvet durumunda. 

NATO Hazırlık Girişimi (NRI) de 
yine bu zirvede kurulması planlanan bir 
askeri kuvvet. NRI komutası altında top-
lam 30 bin askerden oluşan 30 muharip 

tabur, 30 savaş gemisi ve 30 savaş uçağı 
filosunun toplanması öngörülüyor. Bu 
kuvvetin oluşacak krizlere en geç bir 
aylık süre içerisinde ciddi şekilde mü-
dahale etmesi amaçlanıyor. Bu amaçla 
Türkiye’den bu birliğe katılacak askeri 
kuvvetler tahsis etmesi ayrıca İspanya 
ve Polonya ile birlikte bu oluşuma irtibat 
karargahı tahsis etmesi istenecek.

Türkiye daha henüz bu oluşum karar 
altına alınıp kurulmadan irtibat karar-
gahı yerini belirlemiş durumda. İstanbul 
Maslak’taki 3. kolordu karargahı emper-
yalizmin bu oluşumu için hazırlanmak-
ta. İstanbul’un merkezinde yer alan bu 
karargah, İzmir’de yer alan NATO’nun 
kara kuvvetleri karargahı durumundaki 
Müşterek Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
ve Adana’da yer alan İncirlik Hava Üs-
sü’nden sonra emperyalizmin ülkemiz-
deki önemli askeri üslerinden biri duru-
muna gelecek.

Emperyalizmle masaya       
oturulacak

Daha az gündemde olan bir diğer 
konu ise NATO’nun Rusya’ya karşı son 
üç yılda yaklaşık üç kat artmış olan Ka-
radeniz’deki varlığı. Erdoğan’ın hem 
bu varlığın devam etmesi hem de Tür-
kiye’nin daha fazla katılımı için sözler 
vermesi bekleniyor.

Ayrıca Erdoğan’ın Donald Trump 
ile zirve sırasında yapacağı görüşme de 
emperyalizme sunacağı yeni hizmetler 
açısından önem taşıyor.

Uzun süredir Erdoğan ve AKP tara-
fından estirilen ABD karşıtı hava, daha 
henüz seçimlerin üzerinden bir ay bile 
geçmeden tersine dönüyor. Bedelli as-
kerliğin konuşulduğu ülke önümüzdeki 
dönemde emperyalizme daha fazla asker 
ve üsle hizmet etmeye hazırlanıyor.

Suriye Ordusu’nun ülkenin gü-
neyinde bulunan Dera şehri ve 
kırsalında cihatçıları temizlemek 
amacıyla yaklaşık 2 hafta önce baş-
lattığı operasyon büyük bir hızla 
ilerliyor. Daha şimdiden bölgenin 
çoğu cihatçılardan temizlenmiş du-
rumda.

Dera Suriye’deki emperyalizm 
destekli olayların başladığı yer ol-
masıyla, cihatçılar ve emperyalizm 
için sembolik bir anlama sahip. 
Bölge, İsrail ve Ürdün’e sınır olma-
sı dolayısıyla cihatçılara silah ve 
lojistik takviyenin yıllardır yüksek 
seviyede yapıldığı ve ajanların cirit 
attığı bir bölge durumunda.

Bölgede İsrail’in geçmişte ya-
ralanan cihatçıları tedavi ettiği ve 
zaman zaman Suriye ordu-
suna saldırdığı bilini-
yor. Operasyon baş-
lamadan birkaç 
hafta önce İsrail 
o p e r a s y o n u 
e n g e l l e m e k 
ve cihatçıları 
korumak için 
bölgede bu-
lunan Suriye 
güçlerine yo-
ğun hava saldı-
rıları da gerçek-
leştirmişti.

Emperyalist ül-
kelerin Suriye’deki id-
dialarını kaybetmemek için 
operasyon başlamadan önce göster-
dikleri sert tepkiler ve tehditlerine 
rağmen başlatılan askeri harekatta 
Suriye’nin bir zaferi daha yakın gö-
rünüyor.

Emperyalizm sırtını          
döndü, cihatçılar dağıldı

Operasyonun başlamasıyla em-
peryalist ülkeler ve İsrail söylem-
lerinin aksine ciddi bir tepki gös-
teremedi. Diğer taraftan yıllardır 
silahlandırdıkları cihatçılar sahada 
hızla çözülmeye girdi.

Suriye ordusu operasyonun daha 
ilk günlerinde bölgenin doğusunda 
bulunan cihatçıları ikiye bölerken 
kısa sürede kuşatılan cihatçıla-

rı teslim olmaya zorladı. Bölgede 
onlarca kasaba ve köy kurtarıldı. 
Onlarca kasaba ve Ürdün sınırının 
büyük kısmı bölge halkı ve önde 
gelenleriyle yapılan görüşmeler so-
nucunda silah kullanılmadan kur-
tarıldı. Böylece Dera’nın doğu kır-
salını geçtiğimiz günlerde tümüyle 
temizlendi.

Başladığı yerde bitiriliyor
Son günlerdeki operasyonlar-

la, Dera şehir merkezinin yarısını 
kontrol altında tutan cihatçıların 
bölgenin batısıyla bağlantısını ke-
serek kuşatmaya alan Suriye ordusu 
şehir merkezini temizlemeye ha-
zırlanıyor. Diğer taraftan bölgenin 

batısının bir kısmını kont-
rol altında tutan IŞİD 

çözülen cihatçı-
lardan güç top-

lamakta. Yıl-
lardır İsrail 
s ı n ı r ı nda , 
İ s r a i l ’ l e 
tek bir ça-
tışma ya-
ş a m a d a n 
va r l ı ğ ı n ı 

s ü r d ü r e n 
IŞİD bölge-

si şu anda Su-
riye ordusunun 

önünden kaçan 
cihatçıların toplanma 

merkezi haline gelmiş du-
rumda.

İsrail’in İran’ın bölgeye gir-
memesi ve 1974 sınırlarının ihlal 
edilmemesi şartıyla askeri harekata 
herhangi bir direnç göstermemesi 
İsrail saldırılarından medet uman 
cihatçı çetelerin çözülmesine kat-
kı sağladı söyleniyor. Önümüzdeki 
haftalarda Dera’nın batı kırsalın-
da da, aynı doğu kırsalında olduğu 
gibi hızlı bir çözülme yaşanacağı 
bekleniyor. Son olarak Dera kenti-
nin kurtarılması ve IŞİD bölgesinin 
de temizlenmesiyle Hama’dan sonra 
Dera’da sembolik anlamı büyük bir 
zafer kazanılacak. Geride Suriye’de 
cihatçıların kontrol ettiği son bölge 
olarak İdlib kalacak.

Suriye Arap Ordusu’nun güney cephesindeki 
harekatında Dera kuşatılırken Ürdün sınırının 
da tamamına yakınında kontrol sağlandı

Suriye güneyde zafere yakın
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Dünyanın en büyük iki ekono-
misi arasındaki ticari savaş 
bir süredir dünya gündemini 
işgal ediyor. ABD yönetimi, 

Çin’den ithal edilen 34 milyar dolar de-
ğerindeki 800’den fazla ürüne yüzde 25 
ek gümrük vergisi uygulamaya resmen 
başladı.

Seçim kampanyası boyunca Çin’e 
yönelik sert eleştiriler yapan ABD Baş-
kanı Donald Trump, Çin’e yönelik ham-
lelerini seçim sonrası hayata geçirmeye 
başladı. İlk olarak geçtiğimiz ağustos 
ayında çelik ve alüminyum ticareti-
ni mercek altına alan Trump yönetimi, 
ocak ayında güneş panelleri ve çamaşır 
makinalarına ek gümrük vergisi getirdi. 
Mart ayında ise çelik ve alüminyuma ek 
gümrük vergileri konuldu.

Bu önlemler, her ne kadar genel olsa 
da, sektörel olarak bakıldığında tüm bu 
önlemlerin Çin’e yönelik olduğu anlaşı-
lıyor. Bu nedenle mart ayından itibaren 
taraflar ticaret savaşı ihtimalini dillen-
dirmeye başladı. Çin, ABD’nin çelik ve 
alüminyum ürünlerine yönelik ek güm-
rük vergilerine cevaben, ABD menşeli 
128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife 
getirilmesi kararını aldı. ABD ve Çin 
peş peşe gümrük vergilerini artırdı. Se-
nato ve mecliste yalnızca Cumhuriyetçi-
lerin değil, Demokratların da desteğini 
alan Trump, Çin’e karşı yürüttüğü po-
litikalarda engelsiz bir şekilde ilerliyor.

Peki ticaret savaşı nedir? Çin ve 
ABD arasındaki ticaret savaşının sebebi 
nedir?

Ticaret savaşının genel 
sebepleri

Ticaret savaşı, bir ürünün iki ayrı ül-
kede farklı maliyetler ile üretilmesi ve 
bundan dolayı ortaya çıkan ticari deza-
vantajı engelleyebilmek amacıyla tercih 
edilen bir yol. Ticaret savaşları dünya 
tarihinde ülkelerin kendi üreticilerini ve 
iç piyasasını koruyabilmek adına sıkça 
tercih ettiği bir yöntem olduğunu da vur-
gulamak gerekir.

Ticaret savaşını oyuncak üretimi 
örneği ile ele alalım. ABD ve Çin’in 
oyuncak üreten ülkeler olduğunu ve her 
iki ülke için de oyuncak üretiminin ma-
liyeti 3 dolar olduğunu düşünelim. Çin 
devleti, oyuncak üretimini teşvikler ile 
artırarak üreticiler için oyuncak üretimi 
maliyetini 2 dolara düşürmüş olsun. Bu-
nun sonucunda Çin’in 2 dolara ürettiği 
ve ABD’ye ihraç ettiği oyuncaklar ABD 
pazarında ABD’nin 3 dolara ürettiği 
oyuncaklara göre daha çok tercih edil-

meye başlanır.
Bu duruma önlem olarak ABD, 

Çin’den ithal edilen oyuncaklara 2 dolar 
ek gümrük vergisi getirir. Bu durumda 
ABD’nin ürettiği oyuncaklar ABD’de 3 
dolara satılmaya devam ederken Çin’in 
ürettiği oyuncaklar ABD pazarında 
2 dolar maliyet ve 2 dolar ek gümrük 
vergisi ile toplam 4 dolara satılmaya 
başlanır. Buna misilleme olarak Çin de 
ABD’den ithal ettiği başka bir ürüne bu 
şekilde gümrük vergisi uygular.

Bu misillemelerin sürekli hale gel-
mesi, hacmi ve miktarı gibi durumlar 
büyüdükçe iki ülke arasındaki durum 
ticari savaş haline gelir.

ABD ve Çin arasında 
yaşananlar

Bugün dünya genelinde devam eden 
en büyük ticaret savaşı bilindiği üzere 
Çin ve ABD arasında gerçekleşiyor. 200 
milyar doları bulan karşılıklı ek gümrük 
vergileri ile süren ticari savaşın ne gibi 
etkileri olacağını göreceğiz. Yukarıdaki 
oyuncak örneğini de göz ününde bulun-
durarak ABD ve Çin arasındaki ticari sa-
vaşın 2018 yılı içinde atılan adımlarını 
inceleyelim.

16 Şubat: ABD Ticaret Bakanlığı, 
çelik ithalatına yüzde 24, alüminyum 
ithalatına yüzde 7,7 ek gümrük vergisi 

getirilmesini tavsiye etti.
22 Mart: Çin, ABD’den ithal edilen 

3 milyar dolar değerindeki mallara ek 
gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. 
ABD Başkanı Donald Trump, aynı gün 
Çin’den ithal edilen ürünlere yönelik 60 
milyar dolarlık ek gümrük vergisine yö-
nelik planı duyurdu.

2 Nisan: Çin, ABD’den ithal edilen 
128 ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi 
uygulayacağını açıkladı.

3 Nisan: ABD, 50 milyar dolarlık 
Çin malına yeni gümrük vergileri uygu-
lanması konusunda öneride bulundu.

4 Nisan: Çin, buna karşılık olarak 
ABD’den ithal edilen 50 milyar dolar tu-
tarındaki ürünlere ek gümrük vergileri 
konulmasını önerdi.

5 Nisan: ABD Başkanı Trump, 100 
milyar dolar değerindeki Çin malına ek 
gümrük vergileri koymayı düşündüğünü 
açıkladı.

15 Nisan: Trump, Çin’den ithal edi-
len 34 milyar dolar değerindeki ürünle-
rin 6 Temmuz 2018’den itibaren yüzde 
25 ek gümrük vergisine tabi tutulacağı-
nı söyledi. Çin aynı gün yeni vergilere 
ABD’den ithal edilen tarım ve sanayi 
ürünlerine uygulanacak yeni ek gümrük 
vergileriyle karşılık vereceğini açıkladı.

6 Temmuz: ABD ve Çin’in daha ön-
ceden duyurduğu ek gümrük vergileri, 
karşılıklı olarak yürürlüğe girdi.

Tüm bunların ardında ise Trump 200 

milyar dolarlık ek gümrük vergisi tehdi-
dinde bulundu. Temmuz ayı sonunda ise 
300 ürüne ek 16 milyar dolarlık bir vergi 
daha getirilmesi bekleniyor.

ABD’nin Dünya ile ticaret 
savaşı

Trump yönetimindeki ABD yalnızca 
Çin ile değil AB ile de bir ticaret sava-
şına girmiş durumda. ABD’nin çelik 
için getirdiği ek gümrük vergilerinden 
etkilenen AB de ABD’ye tepki vermeye 
hazırlanıyor. Bir ekonomi konferansında 
‘‘Mesele, ticaret savaşı çıkıp çıkmaya-
cağı değil, zira savaş çoktan başladı’’ 
saptamasını yapan Fransa Maliye Baka-
nı, ABD Başkanı’nı AB’ye yeni gümrük 
vergileri getirmemesi yönünde uyardı:

“Yarım gümrük vergilerinde yeni 
bir artış olursa, mesela otomotiv sana-
yiine ek vergiler getirilirse, Avrupa’nın 
birleşik ve egemen bir güç olduğunu 
göstermek için birlik içinde güçlü tepki 
vermeliyiz. Saldırıya uğrarsak kolektif 
ve kararlı şekilde karşılık vereceğimiz 
bilinsin.”

AB ile birlikte çelik vergilerinden et-
kilenen Meksika ve Kanada da ABD’ye 
tepki gösterdi. 

Ticaret savaşları ile ilgili “Ticaret 
savaşları iyidir ve kazanması kolaydır” 
ifadesini kullanan Trump’ın bu tutumu 
bir süre daha sürdüreceği görülüyor.

Ticaret Savaşı ve nedenleri
Kimi iktisatçıların 1929’daki Büyük Buhran’ın nedeni olarak gördüğü ve ABD’de liberal çevrelerin 
başarısız olacağını söylediği Ticaret Savaşları başladı. ABD, emperyalist hiyerarşideki değişmesi zor 
olsa da sürdürülebilir olmaktan çıkan konumunu korumak için Çin ve daha sınırlı olsa da Avrupa Birli-
ği’ne karşı gümrük tarifelerini bir silah olarak kullanıyor

Behiç Oktay
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Ezber bozan bir aydın: Aziz Nesin
Aziz Nesin,  6 Temmuz 

1995’te aramızdan ayrıldı-
ğında ardında neredeyse bir 
kitaplığı dolduracak sayıda 

eser bırakmıştı. Onun üretkenliği ile 
yarışabilecek yazar sayısı azdır tahmin 
ediyoruz. Ama Nesin’i başkalarından 
ayıran onun yalnızca üretken bir yazar 
olması değil, memleketin ihtiyaç duy-
duğu “aydın” profiline tastamam uyuyor 
olmasıydı.

1993’te gericiler tarafından diri diri 
yakılmaya çalışılmasında da, hayatı-
nın önemlice bir kısmının hakkında 
açılan davalarla uğraşarak defalarca 
tutuklanarak geçmesinde de aynı neden 
devredeydi; Nesin, sosyalist, yurtsever 
ve doğru bildiğini söylemekten asla 
çekinmeyen bir aydındı.

20 Aralık 1915’te, Heybeliada’da 
dünyaya gelen -hüvviyetinde yazan 
adıyla- Mehmet Nusret Nesin oldukça 
yoksul bir ailenin çocuğuydu.

Ona yazar olmanın kapılarını açan 
yine bu yoksulluktu. Bu durumu şu 
sözlerle özetleyecekti Nesin;

“Babam Orta Anadolu’nun çok 
uzak, çok sapa bir köyünden çalışmak 
için on bir yaşında İstanbul’a gelmiş. 
Anam Ordu’nun dimdik, kısır topraklı bir 
köyünden 6 yaşında bir memura evlatlık 
verilmiş. Ben doğmuşum. Nasıl okumuş, 
okuyabilmişim, onu ben bilirim. Yırtı-
na yırtına, didine didine, soluk soluğa 
bir adam olmuşum. Kendimi bir türlü 
istediğimce yetiştirememişim. Türkiye 
sınırlarından bir kere bile çıkamamışım. 
Bir tek yabancı dili, göbeğim çatlaya 
çatlayarak yarım yamalak öğrenir gibi 
olmuşum. İki kez bale, dört kez opera 
görebilmişim. Bütün bunlar da ancak te-
sadüflerle olmuş ve ben tesadüfler elinde 
yazar olmuşum.” 

İlk eğitimine babasının bir arkadaşı 
olan Ali Galip’in yanında Farsça, Arap-
ça dersleri alarak başlar Nesin, ardın-
dan Kuleli Askeri Lisesi ve sonrasında 
Ankara Harp Okulu… Bu zorlu maraton 
bittiğinde ise asteğmen olarak orduda 
çalışmaya başlar.

İlk kitabını ise 40 yaşındayken 
yayınlar Nesin,  1945’de Tan matbaa-
sına gericilerin baskını sırasında Tan 
gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. 
Tarihimizin en önemli mizah yayın-
larından biri olarak adlandırılabilecek 
olan Markopaşa yayın hayatına başladı-
ğında ise sene 1946’dır.

Ödenmeyen borç
Aziz Nesin kendini  dünyanın en 

borçlu insanı olarak adleder. Sanıyoruz 
onu tastamam aydın yapan da halkına, 
memleketine duyduğu bu borçtur. Bu 
borcu da şöyle açıklar;

“Devlet üzerine düşüncelerimin 
değişime uğradığı uzun süren bu dönem, 
benim için, halkı alabildiğine sevdiğim ve 

halka olan borcumun bilincine vardığım 
bir dönem olmuştur. Bizi, hele hele yok-
sul çocukları besleyen, koruyan, eğitip 
öğreten ve insan yapan devlet değil halk-
tı. Kutsal olan devlet değil halktı. Halk 
varından vermiyor, kendinde olandan 
vermiyor, yokundan veriyordu. Bana ver-
diği ayakkabıyı, çamaşırı, giysiyi, ken-
disi, eşi ve çocukları giyemiyordu. Beni 
eğitip okutuyor ama ne kendisi okuyabil-
miş, ne de çocuklarını okutabilmektedir. 
Ben işte böyle bir halka elbet borçluyum 
ve böylesine borçlu olduğum halka ne 
versem borcumu ödemiş olamazdım. Ben 
başkalarının yapmadığı, yapılması ge-
rektiği halde yapmadığı şeyleri yapmakla 
kendimi yükümlü sayıyorum.”

Nesin Vakfı
Bu borcu ödemek için de 1973’de 

hala bir çok çocuğa ev, okul olan Nesin 
Vakfı’nı kurar. Hayati Asılyazıcı’ya bu 
vakfı kurma nedenlerini şöyle anlata-
caktır;

“Bak Hayati, Nesin Vakfı'nı kurmaya 
karar verdim. Tekin Yayınevi ile bütün 
kitaplarımın yayın hakları konusunda 
anlaşma yaptım. Kitaplarımdan elde 
edilecek bütün telif haklarımı ve 'Ço-
cuklarımın haklarını ayırarak' geriye 
kalan bütün mal varlığımı Nesin Vakfı'na 
bırakıyorum. Kitapların yayın hakkından 
dolayı aldığım avans ile Çatalca'da bir 
arsa satın alıyorum. Vakıf sayesinde, 
ailesi tarafından okutulamayan ilkokul 

çağı ve öncesindeki çocukları, ailelerin 
onayı ile kendi ayakları üstünde duracak 
olgunluğa erişene kadar yetiştirmeyi 
düşünüyoruz. Ama bak göreceksin. Bu 
vakfın da dedikodusunu yapacaklar.”

Nesin’in dediği gibi de olur. Gerici 
kalemler vakfın adını lekelemek için 
sayısız girişimde bulunur ancak hepsi 
boşa düşer. 

Defalarca linç edilmek         
istendi

Hakkında 300 dava açılan,  5,5 
yıl hapis yatan, satış rakamı 8 milyo-
nu aşan 121 eser kaleme alan, Yaşar 
Kemal, Nazım Hikmet ile birlikte 
eserleri en çok yabancı dile çevrilen 
yazarımızdan biri olan Aziz Nesin, 
Sivas katliamı sonrasında ve dahi 
öncesinde dini fikirleri nedeniyle de-
falarca hedef gösterilmiş,  dönemin 
kimi kalemleri tarafından da linç 
edilmek istenmiştir.

Aziz Nesin’i değerli kılan asıl 
husus, ikirciksiz ve net tavrı ile dini 
görüşlerini açıklaması ve bunu her 
platformda savunması olmuştur. Ör-
neğin din dersleri konusunda şunları 
söyleyecektir: 

“Din ve Ahlak dersini dinsizler 
öğretsin. Dinler arasında mukayese 
yapacak daha iyiyi objektif olarak 
tespit edecek dinsizlerdir. Bir dine 
mensup olanlar diğer dinlere objektif 
olarak aynı mesafeden bakamazlar.” 

Yine dönemin Sivas Belediye 
Başkanı Temel Karamollaoğlu ile 
ilgili katıldığı bir televizyon konuş-
masında, siyasal İslam’ın geldiği ve 
gideceği noktayı şöyle ifade etmiştir: 

“Bugün neredeyse devletin her 
kademesinde, bürokrasinin her ko-
lunda yargıç, avukat, hekim, belediye 
başkanı vb olarak İmam Hatiplerden 
yetişen öğrenciler bulunmaktadır. 
Burada maksat toplu bir kuşatma ve 
iktidarı topyekûn ele geçirmedir. Eğer 
bu yolla iktidar ele geçirilemezse bu 
kez ordu üzerinden subaylar aracılı-
ğıyla rejim değişikliğine gidilecektir.”

Sonuç yerine
Memleketin içinde bulunduğu du-

rum düşünüldüğünde sanıyoruz Aziz 
Nesin’den bizim de öğreneceğimiz 
çok şey var. Bütün zorluklara rağmen 
inatla ayakta kalışı, boyun eğmeyişi, 
omurgalı bir düşün insanı olması 
ayrı bir ders, onun politik yalnızlığı-
na bir çözüm üretememek de ayrı bir 
ders…

Anısı önünde, sevgi, saygı ve 
özlemle 
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Türkiye Komünist Hareketi tarafından 
düzenlenen Memleket Sohbetleri, yur-
dun dört bir yanında geçtiğimiz hafta 
sonu düzenlendi. Memleket sohbetleri-

nin konusu, 24 Haziran seçimleri sonrası ortaya 
çıkan tablo üzerinden “Memlekete Sol Gerek” baş-

lığı ile gerçekleştirildi.
Bağcılar, Bakırköy, Avcılar, Küçükçekmece, 

Gaziantep, Sakarya, Kocaeli ve Eskişehir’de dü-
zenlenen Memleket Sohbetleri’nde parti dostları-
nın katılımı ile solun görev ve sorumlulukları ele 
alındı.

Yaşamı boyunca işçi sınıfının çıkarları için 
mücadele eden TMMOB üyesi ve uzun yıllar 
Petrol –İş sendikasında görev alan, Türkiye sos-
yalist hareketine çalışmaları ile katkı sunan Ayfer 

Eğilmez yaşamını yitirdi.
TKH, Ayfer Eğilmez’in son yolculuğunda 

parti heyeti olarak yerini aldı.

Ülkenin dört bir yanında Memleket Sohbetleri düzenlendi

Ayfer Eğilmez yaşamını yitirdi

Her yazarın kitabının; 
yaşadıkları, ufku ya da ha-
yal gücü kadar olduğu söy-
lenir.

Peki ya okuduğunuz ki-
tap; yaşam, bellek, ve hayal 
edilen şeyin güce dönüşme 
kavgasını almışsa adına işte 
orada kitaba sığdırılanların 
değil,  kitaba sığdırılama-
yanları okursunuz. İş çok-
tan yazardan, kitaptan ve 
hatta okuyucudan çıkmış; 
son sayfasını bitirdiğiniz 
an, artık hangi ilk sayfadan 
başlayacağınızın tercihi kal-
mıştır sizlere.

Bu bir tercih romanıdır. 
“Bir insan ömrünü neye ver-
meli?” sorusuna onlarca ce-
vaptan biricik olanları tercih 
edenlerin, kuşaktan kuşağa 
geçen izdüşümünün roma-
nıdır.  Akıntıya karşı kürek 
çekenlerin, ellerinin birbiri-
ne değmesinin romanıdır.

Zonguldak’tan, Antak-
ya’dan yoğrulan hamurun 
İstanbul’da şeklini bulması 
sonrası, Ankara’da Ethem 
ile kesişmesi bir tesadüf 
değil. Adını, annesinin 
yaşamasına borçlu oldu-
ğu bir devrimciden alan 
Mehmet’in yolunun devrim 
mücadelesi ile kesişmesi 
bir tesadüf değil, Berkin’in 
almaya gittiği ekmeğin, bir 
çocuğun uykudan önce din-
lediği bir masala dönüşmesi 
tesadüf değil.

Bu bir tercih romanı.
1980 sonrası doğan; li-

selerde, üniversitelerde , 
mahallelerde ellerine ayetler 
tutuşturulan gençliğe “Ko-
münist Manifesto” okutan 
ve onlardan en fazla beş yaş 
büyük olanların; 1996 İs-
tanbul Üniversitesi İşgalini 
örgütleyenlerin; Cumartesi 
Anneleri eyleminde polis 
copuna karşı annelere siper 
olanları; yasaklı 1 Mayıs-
larda üniversitelerde kantin 
kantin dolaşanların ellerin-
deki en değerli şeye sahip 
çıkmalarının romanıdır bu.

Söylenmemiş bir sevda-
ya ne aracılık edebilir? El-

den ele dolaşan ve bir türlü 
sahibini bulamayan bir ro-
man mı yoksa?

Bu bir tercih romanıdır. 
Yoldaşlığın en değerli yan-
larına “Yarın bizimdir yol-
daşlar “ kitabının şahitlik 
etmesi bir tesadüf değildir.

Mücadele ah o büyük 
mücadele… Çoğu zaman 
eksilir, arttıkça bir yandan 
eksilir ama asla erimez. Pla-
zalara, düzenin çarkına kap-
tırılan devrimciler, en yakın 
yoldaşı olan bilgisayarın 
yerine, eski yoldaşlarını 
yeniden ne zaman koyar? 
Partiye üye oldukları ilk gü-
nün heyecanı gibi, topuklu 
ayakkabılar çıkartılıp giyi-
len eylem ayakkabısı, onu 
Gezi’ye, partiye yeniden 
yoldaşlarının yanına götü-
rür. Üniversite yıllarında 
devrim için mücadele eden-
lerin attığı tohum, gün gelir 
o devrimciyi büyütür…

Romanda dediği gibi 
hiçbir şey suya yazılmamış-
tır…

Evet, bu yazarın ilk kita-
bı ama bizlerin ne ilk kitabı 
ne de son kitabı olacak. O 
kitabın sayfaları her gün ye-
niden yazılıyor.  Bir grevde, 
bir üniversite kantininde, 
kapısına gazete bırakılan 
bir gecekondu evinde, parti 
binasında bir toplantı oda-
sında, bir devrimcinin çocu-
ğuna anlattığı bir masalda, 
bir yoldaşın bir yoldaşına 
uzattığı elde…

Bu bir tercih romanı.
Komünist olmaktan, 

partili olmaktan, mücadele 
etmekten onur ve mutluluk 
duyanların romanı.

Sırtlarında partiyi taşır-
ken yorulmayanların roma-
nı.

Partilerini büyütürken 
kendileri de büyüyenlerin 
romanı.

Yeni Ülke Yayınlarından 
çıkan Hande Durna tarafın-
dan yazılan “Gün Doğarken 
Yürümek” kitabına emeği 
geçenlere, yani geçmişten 
geleceğe mücadele verenle-
re, bu kitabın öznesine te-
şekkürler.

'Gün Doğarken 
Yürümek' bir 
tercih romanıdır

Aysel Tekerek
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Piyasacılık 
ölüm demektir!

Kapıkule-İstanbul ara-
sında sefer yapan tre-
nin Çorlu yakınların-
da devrilmesi sonucu 

24 kişi hayatını kaybetti, onlarca 
yurttaşımız ise yaralandı.

Birçok vatandaşımızın haya-
tını kaybetmesine ve yaralanma-
sına neden olan olayın yetkililer 
tarafından “kaza” olarak açıklan-
masını kabul etmiyoruz. Bu olay 
adım adım gelişen ve arkasında 
sermaye düzeninin piyasacı uygu-
lamalarının yattığı olaylar zinciri-
nin bir ürünüdür.

Onlarca yurttaşımız kaza de-
ğil, taammüden işlenen bir cina-
yetin kurbanı olmuştur.

Bu olayın faili sermaye düzeni 
ve AKP iktidarıdır!

Yetkililerin olayın “aşırı yağ-
mur nedeniyle tren raylarında 

oluşan boşluğun” neden olduğunu 
öne sürmeleri ise akıl dışı tutum-
larını gizleme çabasından ibaret-
tir. Halbuki olaya neden olan şey 
doğal bir felaket değil, bilakis pi-
yasacı düzenin bilimi hiçe sayan 
yaklaşımıdır.

Yenileme çalışmalarını rant ka-
pısı olarak piyasacı düzene peşkeş 
çeken AKP iktidarı, çalışmalar 
esnasında hiçbir önlemin alınma-
dığını gizlemeye çalışmaktadır.

Üstelik iktidarın sermaye yan-
lısı özelleştirme politikaları da bu 
kazanın oluşmasına neden olmuş-
tur. Yakın zamanda tren yolların-
da periyodik kontrolleri sağlayan 
yol bekçisi kadrosunun “çağ dışı” 
ve “maliyet kalemi” ilan edilerek 
devre dışı bırakılması sonucu za-
manında önlem alınamamış ve 
kaza gerçekleşmiştir.

Bu nedenle soruyoruz; piyasa-
cıların öne sürdüğü “verimlilik” 
insan hayatından daha mı önem-
lidir?

AKP iktidarı açısından kâr hır-
sı ve sermaye politikaları emekçi 
halkın hayatından daha değerlidir. 
2004 yılında gerçekleşen Pamu-
kova faciası henüz hafızalardan 
silinmemişken, bir kez daha aynı 
anlayışın ürünü olarak bir facia ile 
karşılaşmamız piyasacı iktidarın 
varlığından ötürüdür.

Bu nedenle piyasacı anlayış 
ölüm demektir!

Türkiye işçi sınıfı Soma’dan, 
Ermenek’ten, Torunlar’dan, her 
türlü iş cinayetinden bu piyasacı 
anlayışın kendisine neler getirdi-
ğini iyi bilmektedir. Şimdi bir kez 
daha, bu kez bir tren faciası ile 
emekçi halkımızın AKP iktidarı-

nın ve sermaye düzeninin soğuk 
yüzüyle karşılaşmıştır.

Emekçi halkımız bu soğuk 
yüze karşı örgütlü bir mücadeleyi 
yükseltmeli ve piyasacılığın akıl 
dışı düzenini alaşağı etmelidir. 
Piyasacılığın panzehiri örgütlü bir 
işçi hareketi ve sosyalizm müca-
delesidir.

Partimiz Türkiye Komünist 
Hareketi, hayatını kaybeden yurt-
taşlarımızın ailelerine baş sağlığı, 
yaralanan yurttaşlarımıza acil şi-
falar diler.

Partimiz sadece bu faciayı ya-
şayanları değil, aynı zamanda tüm 
emekçi halkı da piyasacı düzene 
karşı mücadeleye ve başta Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı olmak üzere, tüm sorum-
lulardan hesap sormaya çağırır.

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ


