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Sağcı stratejiden solculuk 
çıkmaz. Nitekim 24 Haziran se-
çimleri ile birlikte bunun yeni-
den test edildiğini gördük. 1923 
Cumhuriyetinin tasfiye edildiği, 
yeni bir rejimin inşa edildiği, 
önemsizleşen Meclis’in bile 
sağcı ağırlığa kavuştuğu bir sü-
reci hep birlikte yaşıyoruz.

Burada sorun elbette tek ba-
şına CHP olarak ele alınamaz, 
ancak payın büyüğü CHP’ye ve 
stratejisine düşüyor. Daha şim-
diden iki kanadın ortaya çıktığı 
CHP kurultay tartışmaları ile 
çalkalanıyor. Daha 24 Haziran 
seçim sonuçları ile ilgili ger-
çek bir değerlendirme-tartışma 
bile yapılmadan ‘partide koltuk 
kavgası’ başladı. CHP bugüne 
kadar 36 olağan, 18 olağanüs-
tü kurultaya gitti. Bir partinin, 
siyasi öznenin bu kadar fazla 
kurultay yapması ya da kurultay 
gündeminin olması pek normal 
olmasa gerek. 

Millet İttifakının M harfinin 
bile esamesinin okunmadığı şu 
günlerde acaba 24 Haziran se-
çimleri öncesi kurulan büyük 
matematik hesaplarına ne oldu? 
Burada gerçek bir siyasal-top-
lumsal değerlendirme yapıl-
mayacağını, hatta işi pişkinlik 
derecesinde ‘parti içi hesaplara’ 
gömüleceklerini tahmin edebili-
yoruz.

24 Haziran sonuçlarını çok 
kısa yazabiliriz: Birincisi özel-
likle CHP sayesinde Meclis 
daha da sağcılaşmış, sağ fikir 
Meclis’te egemen hale gelmiş-
tir. İkincisi büyük matematik 
hesapları daha başından ‘korsan 
ve gayrı-meşru’ 24 Haziran se-
çimlerinin sonucunu değiştir-
memiş, aksine Erdoğan’ı hep 
birlikte ‘Başkanlığa’ taşımış-
lardır. Üçüncüsü burjuva düzen 
ve emperyalizm yeniden kazan-
mış, 1923 Cumhuriyetinin tasfi-
yesinde son çivi çakılmıştır.

Her siyasal özne gibi 
CHP’nin de bir tarihsel serüve-
ni var. Milli Şef, Ortanın Solu, 
Tepeden Değil Temelden Sol, 
Demokratik Sol Değerler, Sos-
yalist Enternasyonal ve politi-
kanın değersizleştiği parti içi 
çekişmeler…

Gelinen noktada 24 Haziran 
seçimleri ile birlikte CHP’nin 
yaptığı tek politik değerlen-
dirme ‘Bizim mahallenin yar-
gılarına hitap etmeyeceğiz’ 
oldu. Yani denilmek istenen 
‘Cumhuriyetçi ve Laik’ kesim-
lerden uzaklaşma sinyalidir. 
Sağa açıldığı için oyunu kap-
tıran-düşüren CHP daha da 
sağcılaşarak yenilgisini telafi 
etmeye çalışıyor, muazzam bir 
strateji doğrusu.

Anlaşılmak istenmeyen 
sağ siyasal alanın dolu olduğu 
gerçeğidir. Bu seçimle birlik-
te ‘şeriatçı’ Saadet, faşist İP 
Meclis’e de girmiş, hatta hızını 
alamayarak AKP ile uyum ve 
ittifaka açık olduklarını belirt-
mişlerdir.

CHP’de program tartışma-
sı yoktur, CHP’de ideoloji ve 
siyaset tartışması da yoktur. 
CHP’de şuan olan tartışma adlı 
adınca koltuk kavgasıdır. İn-
ce’nin takdir etme-uyum sağ-
lama söylemleri ile Kılıçdaroğ-
lu’nun zaman zaman sertleşen 
Erdoğan karşıtı söylemleri ara-
sında özünde bir farklılık yok-
tur. Sertlik biçimseldir; politik 
ve ideolojik tarafı burjuvazi 
ve emperyalistlerin tercihinin 
AKP yerine CHP olması hedefi 
ile ilgilidir.

CHP’den yana bir beklen-
timiz bulunmamaktadır, ancak 
CHP’nin sağcı stratejilerini sola 
ve emekçi halkımıza pazarla-
yanlarla hesabımız bulunmak-
tadır. Önemli olanın program, 
siyaset, ideoloji ve örgüt oldu-
ğunu ve bunların bir bütünlük 
içerisinde ele alınması gerekti-
ğini sürekli dillendirdik.

Şimdi CHP’ye oy veren, ta-
banı olarak görülen toplumsal 
kesim mücadelesiz, hedefsiz ve 
kimliksiz kalmıştır, orta yere 
bırakılmıştır. AKP gericiliği-
nin karşısına çıkmaya, emekçi-
leri temsil etmeye, kadınları ve 
öğrencileri mücadele kanalları-
na sevk etmeye yalnızca sosya-
listlerin ehliyeti vardır. Umut 
yeniden düzen içi çözümlerden 
‘sosyalizm mücadelesine’ geç-
miştir. 

Kurultay CHP’yi kurtarır mı?

SOL TAVIR

Ahmet Tarık Yenil

AKP sürekli OHAL’i getiriyor!

Türkiye’yi 15 Temmuz darbe giri-
şiminin ardından ilan edilen 2 yıl 
OHAL’la yöneten AKP seçim öncesi 
vaatleri arasında bulunan ‘OHAL’in 

kaldırılmasını yerine getirecek, ancak görünü-
şe bakılırsa kaldırılan OHAL’in yalnızca adı 
olacak.

Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının ye-
rine yeni sisteme ilişkin düzenlemeleri içeren 
25 maddelik yasa teklifi, TBMM Başkanlığı’na 
sunulurken AKP Grup Başkanvekili Bülent 
Turan da bilgi vermek üzere muhalefet partile-
rini ziyaret etti.

Gözaltı süresi 12 gün
Yeni teklife göre gözaltı süresi 48 

saat, toplu işlenen suçlarda ise 4 
gün olacak ve iki defa da uza-
tılabilecek. Böylece top-
lu işlenen suç iddiasıyla 
gözaltına alınanlar 12 
güne kadar gözaltında 
kalabilecek. Uzatmaya 
ilişkin karar Cumhu-
riyet savcısı talebiyle 
hakim tarafından veri-
lebilecek.

Mevcut yasaya 
göre OHAL olmadığı 
şartlarda gözaltı süresi 
24 saat. 2015 yılında çı-
karılan ve “İç Güvenlik Ya-
sası” olarak bilinen paketteki 
yasal değişiklikle toplumsal olay-
lar sırasında kolluk amirleri kararıyla 
ilk gözaltının 48 saate kadar uzatılma imkanı 
bulunuyor.

Gözaltı süresi her defasında bir günü geç-
memek toplam beş güne kadar uzatılabiliyor.

AKP’nin yasaya eklemek istediği madde 
üç yıl geçerli olduktan sonra yürürlükten kal-
kacak.

Üç yıl geçerli olması planlanan bir diğer 
madde de kamudan ihraçlarla ilgili.

Bu maddeye göre “terör örgütleriyle iltisak 
veya irtibat” gerekçesiyle kurumlar çalışanla-
rını ihraç edebilmeye devam edecek.

Gerekçesiz ihraçlar devam edecek
AYM üyeleri AYM Genel Kurul’un ço-

ğunluğu tarafından, Yargıtay daire başkanı 
ve üyeleri Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu 
tarafından, Danıştay daire başkanı ve üyeleri 
Danıştay Başkanlık Kurulu tarafından, hakim 
ve savcılar HSK tarafından ihraç edilebilecek.

TSK mensupları Milli Savunma Bakanı ta-
rafından; jandarma ve polisler İçişleri Bakan-
lığı tarafından; akademisyenler üniversitenin 
teklifi üzerine YÖK tarafından; mahalli idare-
ler çalışanları valilik teklifiyle İçişleri Bakan-
lığı tarafından; devlet memurları ve işçileri il-
gili bakanlık tarafından oluşturulacak ve ilgili 
kurumun en üst yöneticisinin başkanlığında 
toplanacak kurul tarafından ihraç edilebilecek.

Bir bakanlıkla ilişkili olmayan di-
ğer kurumlarda ise her türlü 

kadroda istihdam edi-
len personel, birim 

amirinin teklifi 
üzerine atama-

ya yetkili amir 
t a r a f ı n d a n 
g ö r e v d e n 
ç ıkar ı labi-
lecek. İhraç 
edilenlerin 
pasaportları 
da iptal edi-

lebilecek.
K a n u n 

teklifindeki di-
ğer maddeler ise 

şöyle sıralanıyor:
• Göreve iadesine 

karar verilen fakat eski 
unvanına atanması bakanlık 

tarafından istenmeyen asker ve polisler, 
Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Ba-
kanlığı bünyelerinde kurulan araştırma 
merkezlerinde istihdam edilecek.

• Er ve erbaşların üzerleri ve eşyaları birlik 
komutanlarının emri ile aranabilecek.

• Toplantı Gösteri ve Yürüyüşleri Yasa-
sı’nda yapılacak değişiklikle eylemlerde 
“vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve 
dayanılmaz derecede zorlaştırmama” şartı 
aranacak.

• Mülki amirler eskiden gün batımına kadar 
izin verilen eylemlere saat 24.00’e kadar 
izin verme yetkisine sahip olacak.
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Müzmin muhalefet CHP değişir mi?

2010 yılında CHP Genel Başkan-
lığı’na Kılıçdaroğlu geldiğinde 
büyük bir hava yaratıldığını sa-
nıyoruz herkes hatırlayacaktır. 

Baykal yapamıyordu, hizipçilik yapıyor-
du, partiyi küçültüyordu. Yapılan eleşti-
riler, neredeyse bugün Kılıçdaroğlu’na 
yapılan eleştirilere çok benziyor.

Dün, Baykal’ın yerine büyük bir ba-
sın desteği ile gelen Kılıçdaroğlu, bugün 
İnce tarafından götürülmek isteniyor. 
Dün Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler bu-
gün İnce’nin arkasına geçmiş gözükü-
yorlar. Sanki CHP’de başkan değişince 
işler değişecekmiş gibi yeni bir hava 
estiriliyor. Ancak CHP’de yaşanan ge-
lişmeleri başka bir açıdan, daha tarihsel 
bir açıdan değerlendirirseniz işin aslının 
hiç de böyle olmadığı görülecek.

CHP Kemalist mi?
Bugün düzen siyasetinde hangi par-

tinin nasıl bir programa sahip olduğunu, 
nasıl bir ideolojik çizgiye sahip olduğu-
nu ve dile getirdiği politikaların nereye 
oturduğunu kimse tartışmıyor. Bu du-
rum, CHP tabanı açısından da geçerli. 
Böylesi bir ortamda ideolojik çizgilerin 
ve politik hatların yerini parti içinde 
ekipleşmelerin belirlediği kişiler üzerin-
den siyaset alıyor.

CHP’nin nasıl bir parti olduğu so-
rusunun bizler açısından yanıtı belli. 
Ancak, bugün CHP üyeleri arasında 
ya da daha geniş ölçekte kamuoyunda 
CHP nasıl bir parti sorusu sorulduğunda 
emin olunuz, her türlü yanıtı alabilirsi-
niz. Atatürkçü, sosyal demokrat, liberal, 
sosyalist vs. diye gidebilir. Herkes tuttu-
ğu yerden CHP tanımı yapıyor. Ancak 
CHP’nin tarihsel olarak temsil ettiği çiz-
giyi masaya yatırdığımızda ve bugünkü 
CHP içinde ortaya çıkan eğilimlere bak-
tığımızda CHP’nin liberal bir partiye 
doğru evrildiğini, bu anlamıyla düpedüz 
sağcılaşan bir parti haline geldiğini gö-
receksiniz.

CHP içinde birden çok eğilim var. 
Ancak CHP’nin Kemalist bir parti olma-
dığını biz baştan söyleyelim.

Bugün sermaye düzeni 24 Haziran 
seçimleriyle birlikte yeni bir rejimi inşa 
etmiştir. Bu artık 1923 Cumhuriyeti de-
ğildir. Bugünkü toplumsal gelişmeler, 
100 yıl öncesinin Kemalizm’ini yeniden 
doğurmayacağı gibi, bugün Kemalizm’i 
bir siyasal hareket olarak taşıyan bir si-
yasal özneyi de ortadan kaldırmış bulu-
nuyor.

Düzende değişim CHP’de  
değişim mi?

CHP’nin bütün tarihi, düzende ya-
şanan değişimlere paralel bir değişim 
barındırıyor. Ecevit’in CHP’nin başına 
geçmesi, başka bir açıdan sermaye düze-
ninin toplumsal tepkiyi düzen kanalla-
rına akıtmak için açılan alanla ilgilidir.

12 Eylül sonrası İnönü’nün SHP’si 

ile Baykal’ın CHP’si birleşmiş, CHP adı 
altında Türkiye siyasetinde ikinci parti 
haline gelmişti. Ancak bu durum hiçbir 
zaman bir iktidar alternatifi halini ala-
madı. Çünkü CHP, bütün tarihi boyunca 
verili kapitalist sistemin koordinatların-
da siyaset yapan bir parti idi.

AKP’nin 16 yıllık gerici dönüşü-
münün yaşandığı yıllarda CHP, birinci 
Cumhuriyet’i koruyan bir çizgiyle bir 
direnç olarak görüldü. Ancak Baykal’ın, 
Erdoğan’ın Meclis’e girmesinin önünü 
nasıl açtığı herkes tarafından hatırlana-
caktır. Burada da bir kez daha düzenin 
bekası CHP açısından her zaman birinci 
öncelik olmuştu.

2000’li yılların sonları, aynı zaman-
da, AKP-FETÖ-Liberaller tarafından 
kurulan güç bloğunun, statükoyu yıkma 
adına, 1923 Cumhuriyeti’ni tasfiyeye 
girişim süreciydi. Zamanında yaşanan 
siyasi operasyonlar ve hukuksuz tutuk-
lamalar hatırlanmalı. Türkan Saylan, 
İlhan Selçuk, Odatv, Balyoz, Ergenekon 
gibi davalarla başlayan tasfiye süreci, 24 
Haziran seçimleriyle birlikte tamamla-
nan bir sürecin ilk adımlarıydı.

Bu tasfiye sürecinden CHP’de nasibi-
ni almış, bir kaset operasyonuyla Baykal 
gitmiş, yerine Kılıçdaroğlu getirilmişti.

Bugün CHP içinde yaşanan tartışma-
lara baktığımızda, meseleyi tek başına 
CHP’nin kendi iç sorunu olarak değil, 
aynı zamanda düzen siyasetinde yaşa-
nan değişimlerde görmek gerek. Artık 
başkanlık rejimi geldi ve sermaye düze-
ni kendisini yeniden yapılandırmaktadır. 
1923 Cumhuriyeti’nin tasfiye sürecinde 

CHP’nin başında Baykal-Sav ekibinin 
bulunması birilerinin işine gelmiyordu 
ve düğmeye basılmıştı.

Bugün de, Kılıçdaroğlu yerine İn-
ce’nin gelmesi, yeni düzende bir mantı-
ğa oturuyor.   

İnce’nin muhalefeti daha mı 
solcu?

İnce’nin CHP tabanında bir rüzgar 
estirdiği ve partiye canlandırdığı teslim 
edilmeli. 24 Haziran seçimlerinden he-
men sonra, Erdoğan’ı tebrik etmeyece-
ğini söyleyen Kılıçdaroğlu ile Erdoğan’ı 
tebrik eden İnce’nin, CHP içindeki de-
ğişimin de bir yönü olarak mutlaka not 
edilmesi gerekiyor. Elbette CHP’nin ba-
şına İnce’nin geçip geçmeyeceği henüz 
belli değil. Ancak düzendeki her deği-
şimin aynı zamanda CHP içinde de ya-
şandığını saptamak uç bir yorum olarak 
değerlendirilmemeli.

Bununla birlikte İnce’nin, CHP’yi 
daha sola çekeceği büyük bir yanılsa-
ma. Kılıçdaroğlu’nun son 8 yıldır ortaya 
koyduğu pratik CHP’yi sağa kaydırmıştı. 
CHP, Baykal sonrasının “ulusalcı” kim-
liğinden daha liberal bir kimliğe kayışı 
Kılıçdaroğlu ile birlikte yaşanmıştır. 
Bugün İnce’nin, CHP’yi yeniden ulusal-
cı bir kimliğe çekeceğini iddia etmek bü-
yük hata. Tersine, İnce’nin Cumhurbaş-
kanlığı adaylığı sürecinde temsil ettiği 
siyasal çizgi, uyum üzerine kuruluydu. 
Bu gerçek asla göz ardı edilmemelidir. 
Toplumsal uyum, İnce’nin seçim sloganı 
idi ve Erdoğan’ı Saray’da ziyaret etmesi 
AKP eliyle kurulan bu rejimde muhale-

fet edecek bir CHP anlamına geliyordu.
Muhafazakar seçmene hitap eden 

İnce, bugün CHP’yi sola çekmeyecek, 
tersine CHP’yi daha fazla düzene yak-
laştıran bir çizgi anlamına gelecektir. 
Bir kez daha ifade etmek gerekirse, yan-
lış anlaşılmaya mahal vermemek için, ne 
Baykal ne de Kılıçdaroğlu, bu anlamıyla 
İnce’den daha solda değillerdi.

CHP bir burjuva partidir
CHP, Türkiye emekçileri tarafından 

yeterince analiz edilemiyor. Bugün AKP 
karşıtı tepkiyi, kendisinde toplayan CHP, 
solcu bir parti olarak görülüyor. Ancak 
CHP, sol gösterip sağ vuran bir parti ola-
rak emekçilerin Truva atı bir partidir.

CHP, Avrupa Birliği’ne evet demek-
tedir. CHP, NATO konusunda AKP ile 
aynı düşünmektedir. CHP’nin son dö-
nem laiklik söylemi, liberal siyasetin bü-
tün izlerini üzerinde taşımaktadır. CHP 
içinde bulunan merkez sağdan gelen 
isimler CHP’nin sol bir parti olmasını 
değil daha sağa kayan bir parti olmasını 
kuvvetlendirmiştir.

Bir partinin kimden oy aldığı değil, 
hangi sınıfın çıkarlarını temsil ettiği, 
karakterini belirliyor. Bu açıdan CHP, 
bütün tarihi gibi bugün de burjuva sı-
nıfının çıkarlarını temsil eden bir parti 
olarak açık olarak yazılmak durumunda.

Bugün CHP içinde yeni başkanlık 
tartışmaları, müzmin muhalif CHP’yi 
bir kez daha umut olarak halkımızın 
önüne çıkartma girişimidir.

Baştan söyleyelim, yeni bir şey çık-
maz... Kırk yıllık Kani’den Yani olmaz!
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Çocuk istismarının üstü örtüldü?
İstanbul’da Bağcılar Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde 
392 çocuğun hamilelik ne-
deniyle takip edildiği ve adli 
makamlara uygun şekilde 
bildirilmediği tespit edildi

Çocuk istismarı vakalarına bir yenisi 
daha eklendi. Daha önce Küçükçekme-
ce’de bulunan Kanuni Sultan Süleyman 
Hastanesi’nde 115 çocuğun hamilelik 
nedeniyle takip edildiği belirlenmişti. 
18 yaş altı gebelikleri adli mercilere bil-
dirme zorunluluğunu yerine getirmeyen 
hastane yönetimini uyaran ve daha sonra 
olayı adli kurumlara taşıyan hastane ça-
lışanı İclal Nergis önce sürgün edilmiş-
ti. Yapılan ilk duruşmada ise sorumlular 
hakkında adli tedbir kararı kaldırılırken, 
İclal Nergis hakkında zorla mahkemeye 
getirme kararı verildi. 

Kanuni Sultan Süleyman Hastane-
si’nde yaşananlar henüz araştırılırken, 
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastane-
si’nde çoğu Suriyeli 18 yaşın altında 392 
gebelik vakasının adli mercilere uygun 
şekilde bildirilmediği tespit edildi. 7 
Mayıs 2018 tarihinde yapılan şikayet so-
nucunda 2017 yılında 348’i gebeliği ke-
sinleşmiş 392 çocuğun gebelik şüphesi 
ile hastaneye başvurduğu, vakaların adli 
makamlara uygun şekilde bildirimleri-
nin yapılmadığı belirlendi. Gebelik ne-

deniyle takibi yapılan çocuklardan 50’si 
16 yaşından küçük. 

59 doktor hakkında soruştur-
ma;

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 
skandalın ortaya çıkmasının ardından 
hastanede görevli sorumlu doktorlar 
hakkında soruşturma yürütmek için va-
lilikten izin istedi, valilik soruşturma 
izni verdi. Aralarında hastanenin başhe-

kimi Prof. Ahmet Yaser Müslümanoğ-
lu’nun da bulunduğu 59 doktor hakkında 
soruşturma başlatıldı. Kararda “2017 
yılında 18 yaş altı gebeliğini teşhis ve 
tespit ettikleri çocuk gebeleri, bildirim 
yükümlülüğüne rağmen bildirmeyerek 
‘sağlık meslek mensuplarının suçu bil-
dirmemesi fiilini’ işledikleri” iddiasıyla 
soruşturma açıldığı belirtildi. 

Soruşturma açılmasının ardından 
uzman doktorlar savunmalarında hasta 

yoğunluğu ve Suriyeli hastalarla iletişim 
problemleri ve hasta takibinin asistan-
larca yapılmasının sorunun kaynağı ol-
duğunu ifade etti.

Yaşanan her çocuk istismarı vakası-
nın ardından hadım ve idam tartışma-
larını yeniden açarak sorunun toplum-
sal boyutlarını hasıraltı edenler hamile 
çocuklar gündeme geldiğinde sessizliğe 
bürünmektedir. Ya evlilik adı altında 
gerçekleşen çocuk istismarları meşru 
görülmekte ya da “zaten çoğu Suriyeli” 
vurgusu ile olayın vahameti milliyetçi 
argümanlarla geçiştirilmektedir. 

Yargı sürecinin nasıl işleyeceği ise 
Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi ör-
neği göz önüne alındığında adil yargıla-
ma konusunda ciddi şüpheler oluşmasına 
neden oluyor.

Gizlenen gerçek: Çocuk gebeliği;
Bağcılar ve Küçükçekmece’de ortaya 

çıkan çocuk gebeliği vakaları ülkemiz-
de çocuk gebelikleri gerçeğinin yalnızca 
görünen yüzü. Yapılan bir araştırmaya 
göre Türkiye’de son 6 yılda, 18 yaş altı 
doğum sayısı 119 bin 46 olarak belir-
lenmiştir. 15 yaş altı doğumların sayısı 
ise 2 bin 215. TÜİK verilerine göre ise 
16-17 yaş aralığında evliliklerin sayısı 
ise 204 bin 740. Bu sayıya 16 yaş öncesi 
yapılan ve resmi olmayan “evlilikler” de 
eklendiğinde ortaya çok vahim bir tablo 
çıkmaktadır.

Salih Tuna, Sabah gazetesi köşe 
yazarı. Yani bizim yandaş basın de-
diğimiz bir gazetede yazıyor. Ken-
disini İslamcı diye biliriz. Geçti-
ğimiz günlerde köşe yazısına solu 
anlatarak başlamış, işi komünist-
lere ve Türkiye Komünist Hareke-
ti’ne (TKH) getirmiş, sonra yazısını 
‘FETÖ’ sosuna batırarak bitirmiş.

Batırdığı sos yazıya uymamış; 
yazının sonuna bulaştırdığı sos, yıl-
lardır kendisine bulaşmış olmalı ki, 
yazarken bu sosu sağa sola sürmeden 
duramıyor. Daha doğrusu, her yeri-
ne öyle bir FETÖ sosu bulaşmış ki, 
eline kalem aldığında kağıda bu sosu 
bulaştırıp duruyor.

Önce aynaya, sonra parti-
ne bak…

Salih Tuna, önce ‘FETÖ’ konu-
sunda kendisine bakacak, yıllardır 
yazdıklarını ve söylediklerini bir 
hatırlayacak, ‘FETÖ’yü zamanında 
nasıl desteklediğini unutmayacak. 
Ondan sonra komünistlere laf ede-

cek. 
Sanki yıllardır bu ülkede ‘FETÖ’ 

ile düşüp kalkan bizatihi temsil et-
tiği siyaset değilmiş gibi yazıyor. 
Ayıp. ‘FETÖ’nün de eninde sonunda 
İslami bir tarikat olduğunu sana biz 
mi söyleyelim? ‘FETÖ’nün Ameri-
kancı bir darbe girişiminin aktörü 
olduğu açık. Aynı zamanda İslami 
bir tarikat olması da… 

Tuna’ya işbirlikçileri ha-
tırlatalım, Komünistleri 
“tanıtalım”…

Salih Tuna, önce, oturup bu ger-
çekle yüzleşmeli, bu İslamcılar niye 
hep Amerikan emperyalizminin 
kuklası oluyorlar diye düşünmeli.

Dün bu ülkenin devrimcileri, ko-
münistleri “kahrolsun emperyalizm” 
derken bugün de aynı şekilde tered-
dütsüz söylemeye devam ediyorlar.

Başkanlık kimin için, kime 
karşı?

Tuna’nın iddiası şu: Türkiye’de 

sol, tek başına Erdoğan düşmanlığı 
ve karşıtlığı üzerine kendisini kur-
muş. Bu yüzden Erdoğan karşıtı batı 
ile yan yana düşüyor.

Tersine, başkanlık sistemi bir 
sürecin ürünü. 16 yıllık AKP ikti-
darının gerici dönüşümünün bir so-
nucu olarak görüyoruz. Bu süreci 
bir proje, düpedüz emperyalist bir 
proje olarak değerlendiriyoruz. Baş-
kanlık sistemi, doğrudan sermaye 
diktatörlüğü anlamına geliyor biz 
komünistler için. Kabinede bulunan 
patronlara bakmak bile bu yalın ger-
çeği görmeye yeter de artar bile… 
Emperyalistlerin ve patronların çı-
karını savunmanın AKP’nin temel 
karakteri olduğunu söylüyoruz.

Komünistlerin de Erdo-
ğan’ın da safı belli

Salih Tuna, şecaat arz ederken 
sirkatin söylüyor yazısında. Bakı-
nız neler söylemiş:Güya Erdoğan 
ABD ve AB’ye kafa tutuyormuş. Biz 
solcular ise sırf Erdoğan karşıtlığı 

yaparak, batının yanına düşüyormu-
şuz.

Erdoğan’ın bugün Avrupa Birliği 
emperyalizmine ve ABD emperya-
lizme kafa tuttuğunu söylemek bü-
yük bir demagoji. Zaten kendi yazı-
sında bizzat emperyalizmin aslında 
Erdoğan’ı nasıl koruyup kolladığını 
yazıyor, farkında bile değil!

Serdar Turgut’un yazısından 
alıntı yapmış, batının Erdoğan’a 
saygı duyduğunu anlatmaya çalış-
mış. Aynen, katılıyoruz!

Batı sence kime saygı duyar Sa-
lih Tuna? Bu emperyalistler saygı 
duyuyorsa, bilin ki emperyalizmle 
saygı duyduğu kişi arasında bayağı 
bir ortaklık vardır

Salih Tuna, komünistlere laf et-
miş. Laf ederken, sirkatin söylerken 
şecaat eylemiş.

Bu ülkede emperyalizmle işbir-
likçilik aranacaksa en başta patron-
lar sonra siyasal İslamcılar gelir.

Komünistlere dil uzatacağına 
kendine bak Salih Tuna!

Salih Tuna Komünistlere dil uzatmış!
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Tarikat ve cemaatler kapatılmalıdır!
Bu çürümüşlüğe son verin! Sivil toplum diye sunulan bu şer odakları ülkemizin en büyük sorunudur!

Ülkemizde tarikat ve cemaat 
gerçeği masaya yatırılmalı-
dır. Gülen Hareketi’nin 251 
yurttaşımızın ölümüne neden 

olduğu darbe girişimi üzerinden 2 yıl 
geçmişken, bugün yeni bir gündem bir 
kez daha halkımızın önüne çıktı. Adnan 
Oktar diye bilinen oluşuma yönelik ya-
pılan polis operasyonu ile birlikte tarikat 
ya da cemaat adıyla ortaya çıkan dini olu-
şumların ülkemiz açısından nasıl büyük 
bir tehdit olduğu bir kez daha karşımız-
da. Adnan Oktar’ın başında bulunduğu 
cemaate yönelik ortaya atılan iddialar 
yenilir yutulur cinsten değil. Neredeyse 
her türlü suç var. Adnan Oktar gündem-
deyken bir yenisi bu sefer Ahmet Hu-
lusi olarak yine basında yer etti. Bütün 
bu tablo ülkemizdeki çürümüşlüğün ne 
boyuta geldiğini göstermektedir. Aynı 
zamanda bu çürümüşlüğün tarikat ve 
cemaat yapılanmaları eliyle oluştuğu da.

Tarikatlar ve cemaatler dini 
oluşum mu?

Ülkemizde yıllardır laiklik ilkesi, en 
fazla siyasal İslamcılar tarafından eleş-
tirisi konusu haline getiriliyordu. Hatta 
siyasal İslamcılık, laikliği dinsizlik ola-
rak görüp, bugün yüzde 99’u Müslüman 
olduğu iddia edilen ülkemizde İslam di-
nine karşı olanın, halkımızın inanç ve 
ibadet özgürlüğünü engelleyenin laiklik 
olduğunu söyleyip durdu. Bütün siyasal 
kavgasını laikliği ortadan kaldırmak 
üzerine kuran Siyasal İslamcılık, tarikat 
ve cemaatleri yasal hale getirmek için si-
yasal bir kavga verdi.

Laik bir devlette tarikat ve cemaatle-
rin yerinin olmadığı açık olmalı. Diya-
net İşleri Başkanlığı üzerinden cemaat 
ve tarikat liderlerinin toplantıya çağrıl-
ması ve Erdoğan tarafından yine benzer 
toplantılar yapılması, AKP iktidarının 
bu oluşumlara nasıl baktığının gösterge-
siydi.

Tarikat ve cemaatler, İslam dini-
ni yaşamak isteyen dindar yurttaşların 
oluşturduğu sivil toplum kuruluşu olarak 
görülüyordu ve bunların devlet tarafın-
dan tanınması, siyasal İslamın talepleri 
arasında yer alıyordu.

Tarikat ve cemaatler de, benzer bir bi-
çimde, kendi varlıklarını, Müslümanlığı 
yaşamak ve İslamiyeti temsil ettikleri 
noktasında tutuyor, tarikat ve cemaatleri 
kutsal bir tanıma kavuşturuyorlardı.

Ancak dini amaçlarla kurulduğu id-
dia edilen tarikat ve cemaatlerin hemen 
hemen hepsi, birer dini kurum olmanın 
ötesinde misyonlara sahiptirler. Nere-
deyse bütün tarikatlar ticaret kurumu 
haline dönüşmüş, kapitalizmin bütün 
olanaklarından yararlanan ve ticarile-
şen bir yapı haline gelmişlerdi. Tarikat 
ve cemaatler, bir rant ve çıkar alanı ya-

ratarak, dini bir yapı olarak kurdukları 
oluşumlarını doğrudan ticaret kurumu 
haline getirmişlerdi.

Buradan, elbette, ticarete bulaşma-
yan tarikat olmasın gibi bir sonuç çıka-
rılmaması gerekiyor. Bugün dini inanç 
ve ibadet için tarikat ve cemaat gibi olu-
şumlara ihtiyaç olup olmadığı başka bir 
tartışma. Ancak açıktır ki gericiliğin en 
büyük kalesi işte bu tür örgütlenmeler 
olarak görülmek durumunda.

Tarikat ve cemaatler tek başına dini 
oluşumlar olmanın ötesinde aynı za-
manda siyasal bir hareket olarak da gö-
rülmek durumundadır. Aslında din kis-
vesi altında kurulan bu oluşumların asıl 
amacı siyasi bir güç olmak. FETÖ bunun 
en bariz göstergesi. Sivil toplum kurulu-
şu ve Hizmet Hareketi olarak kendisi-
ni sunan ve bu şekilde tanıtılan Gülen 
Cemaati’nin darbeci bir siyasal hareket 
haline dönüşmesi somut bir gerçek ola-
rak karşımızdadır. Yine benzer şekilde 
Menzil ya da Süleymancılar adlı tarikat-
ların, özellikle Sağlık Bakanlığı içinde 
nasıl örgütlendiği herkesin malumu. Ya 
da Işık grubu olarak bilinen başka bir 
Cemaat’in siyasi gazete sahibi olması, 
tarikat ve cemaatlerin masum bir dini 

oluşum olmalarının çok ötesinde bir an-
lama sahip.

Ama ister siyaset isterse ticaret konu-
larından uzak dursalar bile tarikat ve ce-
maatlerin yobazlığın kaynağı olduğu bir 
kez daha yazılmalı ve laik bir sistemde 
yerlerinin olmadığının altı çizilmeli.

Çürümenin kaynağı olarak 
tarikat ve cemaatler

Tarikat ve cemaatlerin siyaset ve ti-
caretle içli dışlı olmalarının yanı sıra 
yine son zamanlarda karşımıza çıkan 
başka bir gerçeğinin de altı kalınca çi-
zilmeli. Belki de toplumsal anlamda en 
büyük sorun olarak bunun görülmesi 
gerekir.

Son dönemde ülkemizde görülen 
cinsel saldırı, taciz, çocuk istismarı gibi 
toplumsal çürümenin en sık görüldüğü 
zeminlerin başında bu tarikat ve cema-
atler gelmektedir. Dini kisve altında or-
taya çıkan bu oluşumların üzerlerindeki 
perde kalktığında nasıl bir tabloyla karşı 
karşıya olduğumuz basında çarşaf çarşaf 
verilmektedir.

Küçük çocuklara taciz vakaları, top-
lu taciz olayı, küçük kız çocuklarının 

alıkonulması gibi onlarca örneği sadece 
hatırlatıp geçmek gerek.

Adnan Oktar gibi cemaatler konusu 
gündeme geldiğinde işin bir başka boyu-
tu daha karşımıza çıkıyor. Kaset, şantaj 
ve tehditlerle bu cemaat ve tarikatların 
nasıl güç elde ettikleri, daha başka bir 
sorun. FETÖ’den gördüğümüz kaset 
kumpaslarının bir benzerin Adnan Ok-
tar Cemaati içinde karşımıza çıkıyor. 
Yine benzer bir biçimde magazin haberi 
olarak karşımıza çıkan Ceceli olayının 
altında Ahmet Hulusi tarikatı çıkması 
hiç de tesadüf değil.

Emperyalist güçlerin piyon-
luğunu yapan tarikatlar

Bütün bu gerçekler, başka bir gerçek-
le birleşiyor. Neredeyse bu tür gerici ör-
gütlenmelerin tamamının arkasında ya-
bancı istihbarat servislerinin bulunması 
ve yabancı ülkeler adına kullanılması 
var. Burada yabancı istihbarat servisle-
rinden daha çok emperyalist güç odak-
ları tarafından bu tür oluşumların birer 
aparat olarak kullanılması gerçeği üze-
rinde durulması gereken asıl konu.
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Kapitalist iktidarlar gerici-
lik yaymadan ayakta kalamaz-
lar, halka afyon her ülkeye göre 
biçim değiştirir renk değiştirir 
ama o paketin için de her zaman 
dinciliği, gericiliği, yobazlığı 
bulursunuz.

AKP ile hem bu paketin içine 
yeni afyonlar eklenmiş hem de 
tarikat, cemaat ve tüm dini ya-
pıların göbeği şiştikçe şişmiştir. 
AKP’nin ılımlı İslam söylemi 
ile 16 yıl önce çıktığı yolda, as-
lında kaskatı bir  dinci gericilik 
örmüştür.

Ülkemizde 1980 öncesinde, 
solculara, sosyalistlere, emekçi-
lere kurşun sıkan, ABD ile tüm 
kontra planların örgütlü taşıyı-
cıları haline gelen dinci gerici 
ve faşist yapılanmalar, SSCB 
çözüldükten ve ülkemizde faşist 
darbe yapıldıktan sonra elbette 
ödüllendirildiler. Ödül adı ülke-
nin bunların ayağının altına pas-
pas edilmesiydi.  

Suç işlemek amacıyla ör-
güt kurma, suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini aklama, 
vergi usul kanununa muhalefet, 
özel hayatın gizliliğini ihlal, ço-
cukların cinsel istismarı, cinsel 
saldırı, nitelikli dolandırıcılık, 
kişisel verilerin kaydedilmesi 
siyasi hakların kullanılmasının 
engellenmesi, reşit olmayanla 
cinsel ilişki, çocuğun kaçırılma-
sı veya alıkonulması cinsel taciz, 
şantaj, halkı askerlikten soğut-
ma, ailenin korunması ve kadı-
na karşı şiddetin engellenmesine 
dair kanuna muhalefet, hakaret, 
suç uydurma, kişiyi hürriyetin-
den yoksun kılma, siyasi ve as-
keri casusluk, terörle mücadele 
kanununa muhalefet, eğitim ve 
öğretim hakkının engellenmesi, 
kaçakçılıkla mücadele kanuna 
muhalefet, rüşvet, dini inanç 
ve duyguların istismar edilmesi 
suretiyle dolandırıcılık, resmi 
belgede sahtecilik, tehdit, cebir, 
iftira, alan tanıklık, eziyet,..  Ad-
nan Oktar operasyonunda suçla-
malar bunlar.

Yani yukarıdaki tüm suçla-
maların, tek bir cümle ile özeti 
şudur. Halka karşı suç işlemek.

Ülkemizde AKP ile başla-
mayan ancak AKP ile ayağına 
serilen paspas üzerinde tepinen 
tarikat ve cemaatler halka karşı 

birer suç örgütü haline gelmiştir.
Ülkemizde  adı bilinen on-

larca cemaatin çoğunun holding-
leştiği ve siyasi yedek güç hali-
ne geldiğini biliyoruz. Kimisi 
Adnan Oktar’da olduğu gibi bir 
çürümenin adı oluyor, kimisi 
Fethullah Gülen de olduğu gibi 
uluslararası bir şebekenin adı. 
Tümü insanlığın ortaçağ karan-
lığını üstlerine taşıyor, iliklerine 
kadar yaşıyor.

AKP yargısının Adnan Ok-
tar operasyonun bir çok ayrıntısı 
olabilir. Ancak bu ve buna ben-
zer hiçbir operasyon  tarikat ve 
cemaatlerin üzerine gitmek an-
lamını taşımaz. Aksine aslında 
doğasına uygun olan ama diğer 
cemaatlerce arızı olarak değer-
lendirilen Adnan Oktar  operas-
yonu ile cemaatlerin ve tarikatla-
rın yeri sağlamlaştırılmaktadır.

Ancak bu operasyon ile hep 
bildiğimiz bir gerçek daha açığa 
çıkmıştır. Bu kadar çok suçlama 
ile suçlanan bir cemaatin yıllara 
varan  açık varlığına geçit ver-
miş bir iktidar o  şebekenin suç 
ortağıdır.

Yurtlar, kurslar, okulların 
kendi aralarında pay edildiği, bir 
düzenekte aslında her zaman yü-
rütme ve yargı cemaatlerin arka-
sında olmaya devam etti.

Aladağ Katliamı Süleyman-
cıların yurdunda yaşandı. 12 kişi  
öldü.

Konya Taşkent’teki kuran 
kursu da Süleymancıların idi ve 
burada da 18 kişi yaşamını yitir-
di.

Cemaatler: Her türlü fişleme, 
ajanlık,  kasetler, şantajlar… Çü-
rümüş bir düzenin çürümüş me-
kanizmaları.

Bu çürümüş suç örgütlerini 
din ve vicdan özgürlüğü adı-
na gerekli görenler, Fethullah’a 
karşı çıkıp Haydar Baş’ı temize 
alanlar, sözde laik görünüp hal-
kın değerleri adı altında şeyhlere 
şıhlara özgü düzenleyen, anla 
düzenleyenler bu suçların toplu-
ma yerleşmesinde  ister istemez 
pay sahibi olmaktadırlar.

Cemaatlere, tarikatlara karşı 
mücadele mi etmek istiyorsunuz 
o halde ilk cümleniz  “Hepsi ka-
patılsın” olmak zorundadır. Eğer 
mücadele etmek istiyorsanız…

Hepsi kapatılsın

SOL TAVIR

Aysel Tekerek

İktidara geldiği günden bu yana ülkenin 
her karış toprağını satılığa çıkaran AKP, yeni 
rejim ile birlikte piyasacılıkta hızını kesmiyor. 
Bununla beraber AKP’nin yıllardır uyguladığı 
tarım politikası ise ülkemizde tarımı tamamen 
tüketerek çiftçileri iflasın eşiğine getirdi. Ülke 
topraklarında yetişen neredeyse tüm ürünler 
ülkenin satışıyla birlikte dışarıdan ihraç edi-
lir hale geldi. 24 Haziran korsan seçimlerinin 
ardından kurulan yeni rejim ile de bu duruma 
herhangi bir çözüm üretilemeyecek. 

İlk örneği ise yeni kabinenin Tarım ve Or-
man Bakanı Bekir Pakdemirli’den geldi. Pak-
demirli,  “Devletin çok münbit toprakları var. 
Bunları ilerleyen dönemde kiralamaya açmak 
istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Güzel bir kira kontratı yapacağız’
Devlete ait arazi sayısının çok fazla oldu-

ğunu ve bunların kira yoluyla işletilmesini 
dile getiren Pakdemirli, “Güzel bir kira kont-

ratı yapacağız. İyi kontratların üzerinde bun-
ların halkımızla buluşmasını sağlayacağız. 
Hem üreticilerimize bir kazanç kapısı imkanı 
olacak hem de tüketici yerli ürünlerden dolayı 
gıda enflasyonun bir nebze de daha kurtulmuş 
olacak” ifadelerini kullandı.

‘Patates.. Domates.. Günden güne artacak, 
azalacak’

Gazetecilerin patates, soğan, domates gibi 
temel gıda maddelerindeki enflasyon artışı-
nı sorması üzerine ise Pakdemirli, “Patates, 
domates… Bunların hepsi günden güne arta-
cak, azalacak. Bunları hep görüyor olacağız. 
Önemli olan bu ürünlerin bir kısmını sanayi 
ürününe çevirebiliyorsak ve ekstra katma de-
ğer yaratıp bir noktaya getirebiliyorsak sürdü-
rülebilir bir gelir kaynağına üreticimizi ulaş-
tırmış oluruz. Yoksa günlük hal fiyatlarıyla, 
bir indi bir çıktı, bunların zikzaklarıyla hayat 
boyu uğraşacağız demektir” dedi.

Devletin çok toprağı var, kiralayabiliriz

“Ülkeyi bataklığa iten gericilik”

AKP ile birlikte aldıkları desteklerle 
tarihlerinin en güçlü dönemini ya-
şayan tarikat ve cemaatlerle ilgili 
ilginç bir iddia ortaya atıldı. Yan-

daş gazeteci Nevzat Çiçek, tarikat ve cema-
atlere yönelik istihbarat örgütlerinin ciddi bir 
çalışma içerisinde olduğunu, bunlar arasında 
“yerli ve milli” olmayanların tasfiye edilece-
ğini söyledi. Çiçek, “Ümmete de ülkeye de 
herhangi bir faydası yoksa bunlar tasfiye edi-
lecektir.” diyerek, tasfiyelerin AKP’ye açık 
destek vermeyenleri kapsayacağını işaret et-
mişti. 

Bu çerçevede son olarak Adnan Oktar ce-
maatine yönelik yapılan operasyonun bir ne-
deni anlaşılabilir. Ancak elbette bununla bit-
miyor.  

Geçtiğimiz hafta “Adnan Hoca” olarak 
bilinen Adnan Oktar’a büyük bir operasyon 
düzenlenerek “organize suç örgütü kurmak”, 
“uluslararası ajanlık” ve “küçük çocuklara ta-
ciz” gibi suçlamalar yöneltildi. “Kedicikleri” 
olarak bilinen kadınlar ile sık sık gündemde 
yer alan Adnan Oktar ve 234 müridi gözaltına 
alındı. 

Operasyon kapsamında Adnan Oktar’ın 
tüm mal varlığına el koyma kararı verilirken, 
şirketlerinin başına da kayyım atandığı bil-
dirildi. Oktar’a ait ev ve araçlarda arama ya-
pıldı. Aramalarda çeşitli marka ve çapta yüze 
yakın silah ele geçirildiği öğrenildi. İddialar-

dan biri de kendisini ‘cemaat’ olarak tanıtan 
söz konusu yapının bazı ülkelere siyasi bilgi 
sattığı iddiası. İddiaya göre Oktar bu işi para 
karşılığında kiraladığı iki Azeri hacker ile 
gerçekleştirdi. Azeri hackerlara, hedefindeki 
kişilerin bilgilerini elde etmek için internet he-
saplarını kırdıran Oktar’ın sonra bu bilgileri, 
İsrail haber alma teşkilatı MOSSAD mensubu 
bir İsrailli milletvekili üzerinden MOSSAD’a 
sattığı ileri sürüldü. Adnan Oktar’ın bir İsrail 
milletvekiline devlet sırlarını aktardığı da di-
ğer iddialar arasında. 

Gün geçtikçe de çeşitli isimler de gündeme 
geliyor. Örneğin Oktar’ın müridlerinden biri-
nin sosyal medya hesabından yaptığı ve sildiği 
paylaşımda Acun Ilıcalı’nın da eski bir mürit 
olduğu iddia edildi. 

Bütün bunlar bir yana, yıllarca devlet tara-
fından beslenen ve yaptıkları ahlaksızlıklara 
göz yumulan Adnan Oktar cemaatine ya da 
diğer derici tarikat ve cemaatlere yönelik ope-
rasyon gericilerin gericiler ile karşılıklı mü-
cadelesi olarak okunabilir. Bunun altında ne 
AKP’nin demokrasiciliği çıkar ne de gericili-
ğe karşı bir mücadele aranır. Buradan çıkarı-
lacak tek sonuç ülkenin gericilik eliyle pis ko-
kan bir bataklığa her türlü cemaat ile, tarikat 
ile, siyasi partisi ile itildiğidir. Tek kurtuluş 
yolu ise gericiliğe karşı aydınlanma bayrağını 
inatla yükseltmek olacaktır.
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Emperyalist Paylaşım Savaşı 
veya bir diğer isimle 1. Dün-
ya Savaşı 1914 ve 1918 yılları 
arasında süren ve dünyayı bir 

ekonomik ve siyasi istikrarsızlık döne-
mine sürükleyen bir savaştır.

19. yüzyılda başta Avrupa olmak üze-
re, tüm dünyada toplumsal ve ekonomik 
dengeleri sarsıcı bir şekilde değiştiren 
Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi’nin 
etkileri, dünyayı savaşa sürüklüyordu. 
Fransız Devrimi ile yaygınlaşan libera-
lizm ve milliyetçilik, Sanayi Devrimi 
ile büyüyen hammadde ve pazar ihtiyacı 
Avrupa devletleri arasındaki anlaşmaz-
lıkların artmasına sebep oluyordu. 

İngiltere ve Fransa’nın Almanya’ya 
dönük ekonomik rahatsızlıkları, Avus-
turya-Macaristan ile Rusya arasında 
Balkanların durumu ile ilgili anlaşmaz-
lıkları Avrupa’da iki kamp oluşturdu. 
İtilaf ve İttifak Devletleri olarak oluşan 
kamplar, Avusturya-Macaristan İmpara-
torluğu veliahdı Ferdinand’ın Saraybos-
na’da Sırp milliyetçileri tarafından öldü-
rülmesinin ardından savaşa başlamıştı.

Savaşın başladığı dönemde İttihat 
ve Terakki yönetimindeki Osmanlı ise 
Almanya ile yakın ilişki içindeydi. An-
cak bu duruma rağmen ilk olarak İtilaf 
Devletleri yanında yer almak isteyen 
Osmanlı, bu isteği reddedilince 1914 
Kasım ayında Almanya’nın yanında sa-
vaşa girdi. Osmanlı savaşa girmesiyle 
birlikte ordusunun komutasını Almanya 
Genelkurmayı’na teslim etti.

Genel olarak bakıldığında, 1. Dünya 
Savaşı, Osmanlı Devleti ve yönetimdeki 
İttihat ve Terakki açısından fiyaskoy-
la sonuçlandı. Sarıkamış’ta askerlerin 
soğuk ve açlıktan ölmesi, Ermenilerin 
göçe zorlanması sonucunda çok sayıda 
Ermeni’nin hayatını kaybetmesi gibi te-

lafisi olmayan trajediler yaşandı. Ayrıca 
Irak ve Filistin cephelerindeki yenilgiler 
Osmanlı’yı zor durumda bıraktı. Çanak-
kale ve Kafkas cephelerindeki başarılı 
sonuçlar ise savaşın ağır bir yenilgiyle 
sonuçlanmasının önüne geçemedi.

Osmanlı’nın paylaşılması
Emperyalizmin paylaşım savaşında 

taraf olarak bir yerde yok oluşunun yo-
lunu açan Osmanlı Devleti, ilk olarak 
Mondros Mütarekesi, sonrasında ise 
Sevr Antlaşması ile kağıt üzerinde par-
çalara ayrılmıştı. 

Osmanlı Devleti, diğer tüm İttifak 
Devletleri gibi oldukça ağır şartlarda 
bir antlaşma imzalamıştı. Mondros Mü-
tarekesi ile Osmanlı Ordusu neredeyse 
tamamen terhis edilmiş, Osmanlı top-
rakları parçalanmış, tüm haberleşme ağı 
İtilaf Devletleri’nin kontrolüne bırakıl-
mıştı. Ülke işgal edilmiş ve öyle ki İn-
giltere’nin İstanbul’u işgal giderleri bile 
Osmanlı Devleti tarafından ödenir hale 
gelmişti.

Mondros Mütarekesi sonrası İstan-
bul Hükümeti’nin tutumu ise ayrıca ele 
alınmalıdır. Mütarekeyi imzalayan Rauf 
Orbay, “İmzaladığımız mütareke sonu-
cunda devletimizin bağımsızlığı, salta-
natın hakları tamamen kurtarılmıştır. 
Bu mütareke yenen ile yenilen arasında 
imzalanmış olan bir mütareke değil, bel-
ki savaş durumundan çıkmak isteyen iki 
denk kuvvet arasında imzalanabilecek, 
çatışmalara son veren bir belge niteliğin-
dedir” demiştir. İstanbul’un Mondros’a 
dönük olumlu bakışı Meclis-i Mebusan’a 
da yansımış ve antlaşma onaylanmıştır. 
Osmanlı Devleti’nin savaşta yenilmesi-
nin ardından İttihat ve Terakki’nin önde 
gelenleri yurtdışına kaçmış, parti feshe-
dilmiş, yerine Teceddüt Fırkası kurul-
muştur.

İttifak Devletleri ile ateşkes ant-
laşmaları imzalayan İtilaf Devletleri, 
mağlup devletlere yönelik antlaşmalar 
ile ilgili Ocak 1919’da Paris Barış Kon-
feransı’nı topladı. Konferans sonucu Al-
manya ile Versay, Avusturya ile Saint 

Germain, Macaristan ile Trianon, Bul-
garistan ile Neuilly ve Osmanlı ile Sevr 
Antlaşmaları imzalandı. Bu anlaşmala-
rın her biri mağlup ülkelerin neredeyse 
tüm egemenlik haklarını ellerinden alı-
yordu.

Osmanlı’nın imzaladığı Sevr Antlaş-
ması sonrası ülke İngiltere, Fransa, İtal-
ya, Ermenistan ve Yunanistan arasında 
bölüşüldü. Boğazlar İngiltere’ye, Trakya 
ve İzmir çevresi Yunanistan’a, İç Ege ve 
Akdeniz İtalya’ya, Doğu Anadolu’nun 
kuzeyi Ermenistan’a ve Çukurova ve 
Güneydoğu Anadolu ise Fransa’ya veril-
di. Ancak bilindiği gibi Sevr Antlaşması 
asla yürürlüğe giremedi.

Sonuç: Kurtuluş Savaşı ve 
Lozan

Emperyalist Paylaşım Savaşı sonu-
cunda Osmanlı Devleti kendini savuna-
maz hale gelmişti. İstanbul Hükümeti 
işgali kabullenmiş, sarayın bekası için 
ülkenin parçalanmasına göz yummuştu. 

Mondros ve Sevr sonrası işgal edil-
meye başlandığında Anadolu’da faaliye-
te geçen Kuvayı Milliye ve diğer müda-
faa hareketleri, Türkiye’nin kurtuluş ve 
kuruluşunun ilk adımlarını atıyor, bir 
yandan da Anadolu’nun dört bir yanında 
ulusal mücadeleye dair kongreler yapı-
lıyordu. Bu kongrelerin sonucunda ilk 
olarak Kurtuluş Savaşı’nın ve daha son-
ra da yeni kurulacak olan Cumhuriyet’in 
idaresi için Ankara’da yeni bir meclis 
kuruldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
Ankara Hükümeti aldıkları kararlar ile 
Türkiye’yi Kurtuluş Savaşı’ndan galip 
çıkarmayı başardı. Emperyalistler ülke-
den kovuldu ve Osmanlı Devleti’nin fiili 
varlığı son buldu. Savaş sonrası toplanan 
Lozan Barış Konferansı ise Ankara Hü-
kümeti’nin ilk büyük diplomatik sınavı 
oldu.

DOSYA: 1923 Cumhuriyet’i biterken Lozan’a yeniden bakmak

Iyi okumalar

Son dönemde üzerinde tartışma konusu olan konularından birisi Lozan Antlaşması. 24 Temmuz 1923 tarihinde 
imzalanan bu anlaşma TBMM’nin uluslararası alanda kendisini kabul ettirdiği ancak bundan daha önemlisi Türki-
ye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun diğer ülkeler tarafından da kabul edildiği bir anlaşma olarak görmek gerek. Lo-
zan tartışması, özellikle AKP tarafından gündeme getirildi. Lozan’da büyük tavizler verildiğine yönelik söylem, 
AKP’nin yeni-Osmanlıcılığı’na kapı aralıyor. Aslında bugün Ortadoğu’ya yönelik AKP iktidarının emperyalizmin 
tarafında saf tutması, Lozan’ı bir kez daha gündeme getirerek yapılmaya çalışılıyor. 24 Haziran seçimlerinden 
sonra başkanlık rejimine geçen Türkiye, 1923 Cumhuriyeti’ne yönelik tasfiye sürecinin son adımını atmıştı. Böyle-
si bir kesitte, Lozan Antlaşması’nın yıldönümü olan 24 Temmuz dolayısıyla bu haftaki PUSULA’mızı Lozan Ant-
laşması olarak belirledik. İlk yazımız Behiç Oktay imzası ile “Emperyalist Paylaşım Savaşı ve Osmanlı” başlığını 
taşıyor, ikinci yazımız Gökmen Kılıç’ın kaleme aldığı “Lozan’dan önce, Lozan’dan sonra” yazısı. Üçüncü yazımız 
Demir Silahtar tarafından yazılan “Ekim’den Lozan’a Sovyetler’in Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı’na Bakışı” yazısı.
Son yazımız ise “Bugünden Lozan’a” başlığı ile H. Murat Yurttaş tarafından kaleme alındı.

Behiç Oktay

Emperyalist Paylaşım Savaşı ve Osmanlı
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Büyük bir coğrafi alana sa-
hip olan Osmanlı Devleti 
20. yy.’a gelindiğinde kaçı-
nılamaz bir son ile yüz yüze 

kaldı; üç asırdır devam eden gerileme 
dönemi Osmanlı’nın parçalanması ile 
sonuçlanmıştı. Balkan Savaşı (1912) ile 
başlayan ve Birinci Paylaşım Savaşı ile 
fiilen dağılan imparatorluk, egemen dev-
letler tarafından süratle yağma edilmeye 
başlandı. Bugün hepimizin bildiği-ta-
nıdığı cumhuriyet kadrolarının mevcut 
durum içinde parçalanmayı yavaşlat-
mak dışında yapabileceği pek fazla bir 
şey bulunmuyordu. Yeni ve daha ileri 
bir devlet aygıtının kuruluşu ise mevcut 
durumu doğru kavrayıp daha ileri bir 
hamle yapılması ile aşılabilirdi. Bu açı-
dan geri kalmış, kapitalistleşme sürecini 
kaçırmış bir saltanattan, egemen bir ulus 
devletin oluşturulmasına giden yolda 
Lozan’ın anlam ve önemine dair birkaç 
hatırlatma yapmak gerekiyor.

Osmanlı’nın düzeni
Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Ortado-

ğu’dan Afrika kıyılarına uzanan Osman-
lı Devleti, son birkaç yüzyıldaki yaşanan 
önemli atılımları birer birer pas geçmiş-
ti. Sanayinin henüz gelişmediği eski 
dünyada, toprağa bağlı ilkel bir üretim 
biçimini ve İpek Yolu üzerinde önemli 
sayılabilecek bir ticaret hacmini elinde 
bulunduran Osmanlı, merkezi bir feodal 
imparatorluk görünümü taşıyordu. Eski 
döneme ait bu avantajlı durum, özellik-
le Avrupa’da başlayan sanayi devrimle-
ri ve coğrafi keşifler sonucunda değişti. 
Artık mevcut ticaret yolları eskisi kadar 
itibar görmüyor, zenginlik ve ticaret Do-
ğudan Batı’ya kayıyordu. Osmanlı’nın 
mevcut pre-kapitalist üretim ilişkileri, 
yapılan kısmi ıslahatlar (reformlar) ile 
onarılmaya çalışılsa da herhangi bir ta-
rihsel sıçramaya denk düşmüyordu. Feo-
dal sisteme dayanan Saltanat idaresi ise 
köklü bir değişim ihtiyacını öteleyerek, 
yüzyıllardır sürmekte olan düzeni koru-
maya ya da en iyi haliyle iyileştirmeye 
çabalıyordu.

Diğer taraftan toplumdaki değişim 
isteği özellikle Osmanlı aydınları üze-
rinde etkili olurken, bu arayışın yansı-
ması olarak ulusçuluk akımları kuvvet 
kazanıyordu. 1876 yılında ilan edilen 1. 
Meşrutiyet bu arayışın ve zorlamanın so-
nuçlarından biriydi. Meşrutiyetin ilanıy-
la Osmanlı’nın ilk Anayasası Kanun-i 
Esasi ve 1877 yılından kurulan Mebusan 
Meclisi ortaya çıktı. Kısa ömürlü olan 
bu deneme 1878 yılında 2. Abdülhamit 
tarafından sonlandırıldı; Mebusan Mec-
lisi kapatıldı ve Anayasa askıya alındı. 
Ardından gelen otuz yıllık süre, bir is-
tibdat dönemi olarak 1908’e file:///C:/

Users/Cem%20Solmaz/Desktop/sc%20
81/lozan_antlasmasi_2.jpg kadar sürdü-
rüldü. Önemli bir tarihsel dönemeç olan 
2. Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte Abdül-
hamit tahttan indirildi ve Anayasa yeni-
den yürürlüğe girdi.

Bu önemli hamleyi 1923 Cumhuri-
yeti’nin temel dinamiği ya da etkileye-
ni olarak okumak mümkündür. Ancak 
Cumhuriyetçi kadroların Osmanlı refor-
mcuları ile ayrıldığını baştan söylemeli-
yiz. Osmanlı aydını, reformcu ve ürkek 
kimliğini her daim muhafaza ederken, 
Cumhuriyetçilik daha radikal bir kopuşu 
temsil ediyordu. Bu açıdan “idare-i mas-
lahatçılık” tespiti Osmanlı reformculu-
ğuna yapılan devrimci bir eleştiriydi.

Lozan öncesi: Savaş, Mütare-
ke ve Sevr

Birinci Paylaşım Savaşı temel olarak 
“Şark Meselesi” sorunsalı üzerine otur-
maktadır. Şark meselesi ya da sorunu, 

yeni dünyanın egemenlerinin dünyayı 
teritoryal olarak yeniden paylaşması 
meselesidir. Bu meselesinin merkezinde 
kuşkusuz Osmanlı’nın geniş coğrafyası 
bulunmaktadır. Yorgun ve yoksul Os-
manlı coğrafyası elinde bulundurduğu 
toprakların kontrolünü sağlamaktan 
uzunca bir süredir uzaktır. Savaşın neti-
cesinde Balkanlar ve Arap coğrafyasının 
neredeyse tamamı kaybedilmiş, Doğu’da 
ise belli belirsiz bir sınır hattı kalmıştır. 
İşgal kuvvetlerine karşı önemli bir di-
renişin yaşandığı Çanakkale bile imza-
lanan Mütareke ile birlikte geçilmiş ve 
Osmanlı’nın başkenti İstanbul İngilizler 
tarafından işgal edilmiştir. 30 Ekim 1918 
tarihinde imzalanan Mondros Mütare-
kesi ile birlikte Osmanlı kayıtsız şartsız 
silah bırakmıştır. Hükümette olan İttihat 
ve Terakki liderleri ise bir Alman torpi-
dosuna binerek ülkeyi terk etmişlerdir. 
Anadolu’nun çeşitli bölgeleri Fransız, 
İtalyan ve Yunan kuvvetleri tarafından 

işgal edilmiş durumdadır. Bu tabloda 
emperyalizm tarafından dayatılan Sevr 
Antlaşması ise fiili parçalanmanın ve 
bölüşümün hukuki açıdan tescillenmesi 
anlamı taşımaktadır.

Tarihi verilere bu aşamadan sonra 
pek fazla değinmeye gerek yok. Çizmiş 
olduğumuz tablodaki çıkarımımız yal-
nızca Osmanlı’nın belli cephelerde savaş 
kaybetmesi değildir. Her şeyden önce 
mevcut Saltanat idaresi hem fiili olarak, 
hem de fikren tükenmiştir. Galip dev-
letler tarafından dayatılanlar ise doğru-
dan egemenlik haklarının yok sayılması 
üzerine yeni bir düzlemi ifade etmek-
tedir. Bu açıdan tarihsel bir ilerlemeye 
dayanmayan bir mücadelenin başarıya 
ulaşma şansı da bulunmamaktadır.

Lozan ve egemenlik
Lozan Antlaşması her şeyden önce 

emperyalizmin dayattığı Sevr’e ve par-
çalanma sonucunda oluşan emperyalist 
yağmaya itiraz niteliğindedir. Bu itirazın 
temeli Misak-ı Milli olarak bilinen siya-
si manifestoya dayanmaktadır. Hesapta 
olmayan Anadolu direnişi bu siyasi ma-
nifestoyu ete kemiğe büründürmüştür. 
Bu açıdan baktığımızda Sevr ve Lozan 
arasında yalnızca toprak bütünlüğüne 
indirgenemeyecek farklar bulunmak-
tadır. Bubaşlıklara aşağıda değinmeye 
çalışalım:

Birincisi; Sevr, saltanatın sürdürül-
mesine olanak sağlayarak, emperyaliz-
min politikalarına uyumlu bir hilafet 
makamının Müslüman nüfus üzerinde 
hâkimiyet kurmasının aracıydı. Lozan 
ise Cumhuriyet’e dayanan Ankara Hü-
kümeti’nin saltanata ait İstanbul Hü-
kümeti’ne karşı meşruiyet dayanağıdır. 
Cumhuriyet arifesinde oluşan ikili ikti-
dar Lozan ile birlikte ortadan kalkmış ve 
İstanbul Hükümeti tasfiye edilmiştir.

İkincisi; Sevr, mevcut feodal yapı-
nın saltanat eliyle devamını sağlarken, 
Lozan, aydınlanmanın bir neticesi olan 
modern anlamda bir ulus devletin ege-
menlik haklarının tanınmasıdır. Laiklik 
bu kazanımın bir sonucu olarak Cumhu-
riyet’e içkin hale gelmiştir.

Üçüncüsü; Lozan, toplumun padi-
şah tebaası olmaktan kurtulup, yurttaş 
olma hakkının kazanımıdır. Bu açıdan, 
egemenliğin kayıtsız, şartsız millete ait 
olduğu sözü bilinenin aksine emperya-
listlerden çok, Osmanlı’daki saltanat 
yanlılarına ve mandacılara karşı söylen-
miştir.

Bugün ülkemizde Lozan’a dair ya-
pılan türlü eleştirilerin temelinde Cum-
huriyet ve kazanımlarıyla hesaplaşma 
girişimleri bulunmaktadır. Gerici ideo-
lojinin Yeni Osmanlıcılık hamlesi ile he-
saplaşma konusu yaptığı Lozan Antlaş-
ması, Cumhuriyet’in bir kazanımı olarak 
görülmelidir.

Gökmen Kılıç

Lozan’dan önce Lozan’dan sonra
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Tüm dünyada komplo teorileri 
en fazla sağın “kasabalı” ta-
banı arasında taraftar bulur. 
Doğrudan veya dolaylı olarak 

büyük sermaye tarafından finanse edilen 
kanallardan yayılan dünyanın aslında 
birkaç aile tarafından nasıl yönetildiği-
ne ilişkin kimi gerçeklerle harmanlanan 
saçmalıklarla bir yandan sermaye karşıtı 
mücadele manipüle edilirken bir yandan 
da bir gölge dövüşü sayılabilecek bu hi-
kayeler arasında gerçeği gizleme imkanı 
da elde ediliyor.

Türkiye’de siyasal İslamcıların bu 
açıdan temel hedeflerinden biri her za-
man Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş 
belgesi olan Lozan Antlaşması oldu. 
Gizli maddelerden memleket toprakları-
nın nasıl terk edildiğine halifelikten son 
dönemdeki “Kanal İstanbul” deliliğini 
kabul ettirmek için Boğazlar’ın tartış-
maya açılmasına kadar pek çok yalan, 
safsata ve izansızlık ortaya saçılıp du-
ruyor.

Gericiliğin Türkiye tarihin-
deki yeri

Türkiye modernleşmesinde iki ana 
akım tespit edebiliriz. Jön Türkler’den 
başlayan modernleşme serüveninin bir 
kolu İttihat ve Terakki ile 2. Meşrutiyet 
ve Kemalizm ile Cumhuriyet uğrakla-
rından geçmiştir. Bu kol merkeziyetçi, 
kamucu, kalkınmacı, laik ve bağımsız-
lıkçıdır. Bugün tarihsel olarak komü-
nistlerin içerip aştığı veya aşacağı çizgi 
budur. Diğer bir kol ise Hürriyet ve İtilaf, 
Serbest Fırka, Demokrat Parti, Anavatan 
Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi’n-
de kendini bulan ademi merkeziyetçi, 
piyasacı, liberal, mandacı ve işbirlikçi-
dir. Bugün bu karşı devrimci kol belki 
de ilk defa bütünüyle üstünlük sağlamış 
görünmektedir.

Bu tarihsel kanatlardan birinin im-
zaladığı Mondros Ateşkesi ve Serv Ant-
laşması’na karşı Türkiye’nin kurtuluş 
ve kuruluş metinleri sayılması gereken 
Mudanya Ateşkesi ve Lozan Antlaşması 
imzalanır. Osmanlı İmparatorluğu’nun 
parçalanmasına engel olamayan askerler 
en azından Anadolu’nun bütünlüğünü 
koruyarak anayurdu kurtarmış olurlar. 
Bağımsız bir ülkenin kuruluşu anlamı-
na gelen Lozan Antlaşması’nın değeri ve 

anlamı budur. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
sonraki yolculuğundaki tercihlerine rağ-
men bu değer ve anlam vurgulanmalı.

Öte yandan bir başka nokta daha 
vurgulanmalı. Kurtuluş Savaşı’nın he-
men öncesinde gerçekleşen Büyük Ekim 
Devrimi emperyalizmin Birinci Dünya 
Savaşı’ndaki çok uluslu imparatorlukla-
rı parçalama emelinin önüne dikilmişti. 
Lenin’in ve genç Sovyet Devrimi’nin 
ulusların kendi kaderini tayin hakkı si-
yaseti ile incelikli bir şekilde ördükleri 
direnç Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’nın 
başarıya ulaşması için de önemli bir 
dayanak oluşturdu. Sovyet iktidarının 
anti-emperyalist siyaseti Lozan Antlaş-
ması’nda da onun tamamlayıcısı Montrö 
Antlaşması’nda da Türkiye’nin yanında 
yer aldı. Elbette bu durum emperyaliz-
min gönüllülüğünden ziyade mecburi-
yetlerine ilişkindi.

20. yüzyılın başına dönüş
Sovyetler Birliği ve sosyalist blokun 

çözülüşü ile birlikte emperyalizm yeni 
bir saldırı dalgası başlatırken esasında 
Sovyetler Birliği nedeniyle kabullen-
mek zorunda kaldığı dünyayı da yeniden 
şekillendirecekti. Balkanlar, Kafkas-
lar, Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika’da 
ülkelerin sınırları yeniden çizilip yeni 
devletler kuruldu ve kurulmaya devam 

ediyor.
Artık çok uluslu imparatorluklar ol-

masa da her etnik, dinsel veya bölgesel 
kimliğe bir devlet verilmesi gündem-
deydi. Bu anlamda, farklı bir düzlemde 
de olsa tekrar 20. yüzyılın başına dönen 
bir dünya ortaya çıktı. Bu çerçevede em-
peryalist ülkeler dışında tüm ülkelerin 
sınırları da tartışmaya açıldı.

Türkiye de bu anlamda emperya-
lizmin hedefinde sayılması gereken bir 
ülke. Sovyetler Birliği’nin desteğinin de 
büyük katkısıyla bağımsızlığını ve Bo-
ğazlar üzerindeki egemenliğini sağlayan 
bir ülke olarak Türkiye’nin özellikle son 
20 yılda kendisine dayatılan dönüşümü 
yerine getirmesi onu daha ağır saldırı-
lardan azade tutsa da Lozan Antlaşma-
sı’nın ortadan kaldırılmasının emperya-
lizmin bir “düşü” olduğu söylenebilir.

AKP’nin Lozan “sorunu”
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), 

sadece özellikle 2007 sonrasında em-
peryalizmin Kuzey Afrika, Ortadoğu 
ve Orta Asya planlarında aktif rol üst-
lenmeye çalışmasıyla değil Türkiye’ye 
dayatılan bu dönüşümün yürütücüsü 
olmasıyla da bu anlamda öne çıkan bir 
siyasi özne oldu. Ahmet Davutoğlu’nun 
“stratejik derinlik” diye pazarladığı 
“Yeni Osmanlıcı” dış politikanın duvara 

tosladığını ve Türkiye’nin bu süreçten 
büyüyerek çıkmayacağı anlaşıldı.

Ancak bu anlaşılıncaya kadar yaşa-
nan süreçte AKP’nin Lozan Antlaşması 
ile uğraşırken söylemek istediği bu sınır-
ları büyütme ihtimalinin bir yansımasıy-
dı. Nitekim Türkiye’nin bu yoldan geri 
dönmesiyle AKP’nin de ağız değiştire-
rek Lozan Antlaşması’na sarılmaya baş-
ladığını gördük.

Türkiye’de gericilerin binbir yalan 
ve safsatayla saldırdıkları Lozan Ant-
laşması’nın bir “Osmanlı-Türkiye” he-
saplaşması olduğu açık olmalı. AKP 
emperyalizmin dayattığı dönüşüm sıra-
sında gördüğü genişleme hülyalarının 
etkisiyle saldırdığı Lozan Antlaşma-
sı’nın “kıymetini” sonradan anlaması da 
aslında yukarıdaki tabloyu doğruluyor. 
Bugün Boğazlar rejimini Türkiye’nin 
egemenlik haklarını tartışmaya açtıra-
cak şekilde “Kanal İstanbul” adıyla pa-
zarlanmaya çalışılan projenin de sonuçta 
uğrayacağı akıbetin benzer olacağı söy-
lenebilir.

Yerli ve milli olduğu iddiasında olan-
ların Türkiye’nin tapusu niteliğindeki bu 
uluslararası antlaşmaları tartışmaya aç-
malarının bu iddialarının samimiyetinin 
en büyük ölçütü olduğu kabul edilmeli.

H. Murat Yurttaş

Bugünden Lozan’a
AKP uzun yıllar açıktan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş belgesi Lozan Antlaşması’nı tartıştırdı. Hali-
feliğin kaldırılmasına ilişkin gizli maddeler gibi safsataların ötesinde 12 Adalar’ın İtalya’ya bırakıldığı-
na dair yalanlar ve Boğazlar’ın tartışmaya açılması gibi izansızlıklar da bu tartışmanın gündeminde 
yer aldı. AKP’nin duvara toslayan Ortadoğu politikasının bir parçası olan Lozan tartışmaları aynı za-
manda AKP ve siyasal İslam’ın bu topraklara ne kadar düşman olduğunun da bir göstergesi
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Sovyet hükümetinin ve dünya 
komünist hareketinin Ulusal 
Kurtuluş Savaşı’na yaklaşımı-
nın temelini oluşturan, sömür-

ge ve yarı sömürge ülkelerdeki ulusal 
mücadelelere ilişkin, daha Ekim Dev-
rimi henüz gerçekleşmemişken, Lenin 
tarafından formüle edilmiş Bolşevik 
ilkelerdir. Lenin 1916 yılında yayınla-
nan “Doğuda Ulusal Kurtuluş Savaş-
ları” başlıklı yazısında; sosyalistlerin 
Çin, İran, Türkiye ve diğer sömürge 
ülkelerde kendi kaderini tayin hakkını 
tanımakla ve sömürgelerin tazminat 
ödemeksizin, derhal ve kayıtsız şart-
sız serbest bırakılmalarını savunmakla 
yetinmeyerek, aynı zamanda bu ülke-
lerdeki burjuva demokratik ulusal kur-
tuluş hareketlerini kararlı bir biçimde 
desteklemeleri, onların kendilerini 
ezen emperyalist devletlere karşı ayak-
lanmalarına ya da devrimci savaşlarına 
yardımcı olmaları gerektiğini söylüyor-
du.

Lenin’in ve Bolşevik Parti’nin sö-
mürge ve yarı sömürge ülkelerdeki ulu-
sal mücadeleler karşısında sosyalist tu-
tuma ilişkin tezleri Ekim Devrimi’nin 
utkuya ulaşmasından sonra kurulan 
Komünist Enternasyonal (Komintern) 
içerisinde gerçekleşen yoğun tartışma-
lar sonucunda “burjuva demokratik” 
terimi yerine “ulusal devrimci” terimi 
kullanılmak kaydıyla aynen benimsen-
di. Bu tezlerin uluslararası alanda ilk 
pratiğe döküldüğü alanlardan biri de 
Ulusal Kurtuluş Savaşı olacak, Komin-
tern 1 Mayıs 1919’da yayınladığı bil-
diride dünya işçi sınıfına Türkiye’deki 
ulusal mücadeleyi destekleme çağrısı 
yapacaktı.

TBMM’nin açılmasından hemen üç 
gün sonra Mustafa Kemal tarafından 
Lenin’e gönderilen resmi mektupta; 
“Türkiye, emperyalist devletlere kar-
şı Sovyet Rusya’yla birlikte savaşmayı 
üstlenmektedir … ve Türkiye’ye saldıran 
emperyalist düşmanlara karşı Sovyet 
Rusya’nın yardımını ümit etmektedir.” 
deniliyor ve yeni Türk hükümetinin dış 
politikasının temel ilkeleri özetleniyor-
du. Sovyet hükümeti bu mektuba: “Sov-
yet hükümeti, her halkın kendi kaderini 
tayin etme ilkesine her zaman bağlı ola-
rak, dünyanın tüm halklarına dostluk eli-
ni uzatıyor. Sovyet hükümeti, Türk halkı-
nın bağımsızlık ve toprak bütünlüğü için 
yürüttüğü kahramanca savaşı canlı bir 
ilgiyle izlemektedir ve Türkiye için bu 

ağır günlerde Türk ve Rus halklarını bir-
leştirmesi gereken sağlam dostluk teme-
lini atmaktan sevinç duymaktadır.” şek-
linde yanıt verdi ve diplomatik ilişkiler 
kurarak dünyada TBMM hükümetini 
tanıyan ilk devlet Sovyet Rusya oldu.

Önce Dışişleri Halk Komiseri Çiçe-
rin, daha sonra Lenin tarafından kabul 
edilen TBMM delegasyonu ile Sovyet 
Rusya’nın Türkiye’ye silah, cephane 
ve altın yardımında bulunmasında mu-
tabakat sağlandı ve 16 Mart 1921’de 
Türk-Sovyet Dostluk ve Kardeşlik Ant-
laşması imzalandı.

Kurtuluş Savaşı boyunca Sovyet 
hükümetinin Türkiye’ye yaptığı para 
yardımı, kâğıt Türk lirası hesabıyla 80 
milyon TL’dir. Bu paranın Ankara hü-
kümetinin bir yıllık toplam bütçesinden 
fazla, 1920 ve 1921 yılları için meclisçe 
onaylanan milli savunma giderlerinin 
toplamı kadar olduğu dikkate alınırsa, o 
sırada kendisi de bir iç savaş içerisinde 
bulunan ve bir yandan da emperyalist 
paylaşım savaşının yaralarını sarmaya 
çalışan Sovyet Rusya’nın yaptığı feda-
karlığın boyutları daha iyi anlaşılacak-
tır. Silah ve cephane yardımı ise Kurtu-
luş Savaşı’nın zafere ulaşmasında tayin 
edici bir rol oynamıştır. Örneğin, Sa-
karya Savaşı’nda Türk ordusunun silah 
mevcudunun yarısından fazlası Sovyet 
Rusya tarafından hibe olarak gönderi-
len piyade tüfekleriydi.

Sovyet hükümetinin Türkiye’ye 
desteği savaşın Türk ordusunun zaferi 
ile sonuçlanmasının ardından Lozan 

Barış Konferansı’nda da devam etti. 
Sovyet Dışişleri Halk Komiseri Çiçerin 
Lozan hakkında şunları yazmaktaydı: 
“Lozan Konferansı, gerçekten de büyük 
çapta, dünya ölçüsünde bir olaydı. Baş-
kaldıran Doğu’nun, birleşmiş dünya oli-
garşisinin çürümeye başlayan iktidarıy-
la ilk diplomatik kapışması; başkaldıran 
Doğu halklarının dünya kapitalizminin 
tek cephesine karşı temel kazanımlarını 
savunma ve ekonomik bakımdan tutsak-
laştırıcı antlaşmaları reddetme yetenek-
lerinin ilk göstergesiydi bu.”

Türkiye ile İtilaf devletleri arasında 
mali-ekonomik meseleler, kapitülas-
yonlar, Türkiye’nin bağımsız bir devlet 
olarak tanınması ve sınırlarının belir-
lenmesi, Boğazlar rejimi konularında 
Ankara hükümetinden yana bir çözü-
mün ortaya çıkması Sovyet Rusya için 
büyük önem taşıyordu. Sovyet Dışişleri 
Halk Komiserliği’nin 1922 yılında İn-
giliz hükümetine verdiği notada: “Rus 
hükümeti, Türkiye’nin yürüttüğü sava-
şı, Türk halkının varlığı ve bağımsızlığı 
için, bağımsız bir devlet olarak kendisini 
ezen, Türk halkının siyasal ve ekonomik 
özgürlüğünü Avrupa devletlerinin bo-
yunduruğu altına veren Sevr anlaşma-
sına karşı bir savaş olarak görmektedir. 
Bu savaşta Rus halkının tüm yakınlık 
duyguları Türkiye’nin yanındadır.” de-
niyordu.

Boğazlar meselesinin çözümüne 
ilişkin Sovyet önerisi, ticari deniz 
ulaşımı konusunda tam bir özgürlü-
ğü, barış ve savaş zamanında Türki-

ye haricindeki ülkelerin savaş gemi-
lerinin ve savaş uçaklarının geçişine 
Boğazların kapatılmasını içeriyor, 
böylece hem Türkiye’nin ulusal çı-
karlarını hem de Karadeniz’e kıyısı 
olan ülkelerin güvenlik çıkarlarını 
koruyordu. İngiltere’nin konu hak-
kında Sovyet Rusya’yla özel olarak 
görüşmelerde bulunma talebi, Türki-
ye’nin arkasından hiçbir görüşmeye 
girmeyeceğini kesin bir dille bildiren 
Sovyet hükümeti tarafından redde-
dildi. Tarafların antlaşmaya varama-
maları nedeniyle kesintiye uğrayan 
Lozan Konferansı’nın çalışmalarının 
yeniden başlayacağı aşamada Boğaz-
lar sorununun bir daha görüşülmeye-
ceği gerekçesiyle Sovyet hükümetine 
bilgi verilmedi. Çalışmalara katıl-
mak üzere Lozan’da bulunan Sovyet 
delegesi Vorovskiy, İtilaf devletleri 
ajanlarının komplosu sonucu öldü-
rüldü. Konferans sonucunda imzala-
nan barış antlaşmasına göre kaleme 
alınan Boğazlar Antlaşması’nda, İn-
giliz ve Fransız emperyalistlerinin 
dayatmasıyla Boğazlar savaş gemi-
lerinin özgürce geçişine açılıyor ve 
Boğazlar askerden arındırılıyordu. 
Sovyet hükümeti Boğazlar Antlaş-
ması’nı imzalamayı reddetti. Sov-
yetler başta olmak üzere Karadeniz 
ülkelerinin güvenliğini tehdit eden 
ve Türkiye’nin ulusal egemenliğini 
ihlal eden Boğazlar sorunu ancak 
1936 yılında Montrö Antlaşması ile 
çözüme kavuşturulabilecekti. 

Demir Silahtar

Ekim’den Lozan’a Sovyetlerin Türk Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’na Bakışı
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Cumhurbaşkanı, sendikaları 
tasfiye yetkisi de aldı!

“Cumhurbaşkanlığı hükümet siste-
mi” adı verilen yeni sistemin sermaye 
sınıfı için vaadettiği, “istedikleri gibi 
at koşturabilecekleri Türkiye” projesi 
AKP’nin kararnameleriyle bir bir ger-
çekleşiyor. Son düzenlemeyle Cumhur-
başkanlığı’na bağlı Devlet Denetleme 
Kurulu (DDK), sendikalar hakkında so-
ruşturma açıp yöneticilerini görevlerin-
den uzaklaştırabilecek.

15 Temmuz’da yayımlanan 5 numa-
ralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 
doğrudan cumhurbaşkanına bağlı ve 
onun talimatıyla çalışacak olan DDK, 
tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bun-
lara bağlı ve ilgili kuruluşları, meslek 
örgütlerini ve işçi ve işveren örgütlerini, 
dernekleri ve vakıfları denetleyebilecek.

Meslek örgütlerine soruştur-
ma açılabilecek

Kararnameye göre DDK sendika, 

meslek örgütü, vakıf ve derneklerde her 
türlü idari soruşturma, inceleme, araştır-
ma ve denetleme yapabilecek. Kurul ay-
rıca cumhurbaşkanı tarafından verilecek 
“diğer işleri” yapmakla yükümlü olacak. 
Kurul denetleyeceği kuruluşlardan her 
türlü bilgi ve belgeyi (gizli veya açık) 
hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın iste-
yebilecek. Denetlenen kuruluş bu bilgi 
ve belgeleri istenen yere getirmekle yü-
kümlü olacak.

Görevden uzaklaştırabile-
cekler

Kararnamenin 6. maddesi denetle-
me sırasında denetlemeyi yürüten DDK 
grup başkanına her kademe ve rütbedeki 
görevli için görevden uzaklaştırma ted-
biri uygulayabilecek ve görevden uzak-
laştırma tedbirinin uygulanmasını yet-
kili makamlardan isteyebilecek.

DİSK-AR: Gerçek işsizlik oranı yüzde 17,3
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 

(TÜİK) geçtiğimiz günlerde 
15 ve daha yukarı yaştakiler-
de işsiz sayısı Nisan dönemin-

de geçen yılın aynı dönemine göre 201 
bin kişi azalarak 3 milyon 86 bin kişiye 
geriledi ve “işsizlik tek haneli rakamlara 
indi” açıklamasının ardından bir açıkla-
mada Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu Araştırma Dairesi’nden 
(DİSK-AR) geldi.

DİSK-AR, Türkiye İstatistik Ku-
rumu TÜİK’in 16 Temmuz 2018 günü 
açıkladığı Nisan 2018 dönemi İşgücü 
İstatistiklerini değerlendirdi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfe-
derasyonu Araştırma Dairesi’nin hazır-
ladığı Temmuz 2018 işsizlik raporuna 
göre, ‘Gerçek işsizlik oranı yüzde 17,3, 
(5 milyon 872 bin); kentsel genç isşizliği 
yüzde 19, genç kadın işsizliği yüzde 22, 
kentsel genç kadın işsizliği yüzde 25, 
yüksek öğrenim işsizliği yüzde 10,9″ 
olarak açıklandı.

DİSK-AR’ın işsizlik ve istihdama 
ilişkin değerlendirmeleri aşağıda yer al-
maktadır:

• Dar tanımlı standart işsizlik yüzde 
9,6’ya düşmüş olmasına rağmen, 
mevsim etkilerinden arındırılmış 
işsizlik 10,3 olarak gerçekleşti ve 
bir önceki aya göre 0,4 puan artış 
gösterdi.

• Mevsim etkilerinden arındırılmış 
standart işsiz sayısı 103 bin artarak 
3 milyon 188 binden 3 milyon 291 
bine yükseldi.

• Mevsim etkilerinden arındırılmış 
tarım dışı işsizlik yüzde 12,2 olarak 
gerçekleşirken, mevsim etkilerin-
den arındırılmış genç işsizliği 17,9 
olarak gerçekleşti.

• Geniş tanımlı işsiz sayısı 5 milyon 
872 bin, geniş tanımlı işsizlik oranı 
ise yüzde 17,3 olarak hesaplandı.

• Kadın işsizliği yüzde 12,6, genç ka-
dın işsizlik oranı yüzde 22 olarak 
gerçekleşti. Yüksek öğrenim işsizli-
ği 10,9 olarak hesaplandı.

• Ne eğitimde ne istihdam da (NEET) 
olanların oranı yüzde 21,3 olarak 
açıklandı.

• 2,5 milyonu aşkın genç ne eğitimde 
ne istihdamda yer alıyor.

İşçiler atıldı, AKP'nin yalanı 
ortaya çıktı

AKP’nin ‘işten çıkarma olmaya-
cak’ söylemine rağmen Erzurum Şe-
ker Fabrikasında çalışan işçiler, se-
çimlerin ardından işten atıldı.

Yakın dönemde özelleştirilen Er-
zurum Şeker Fabrikasında ‘işten çı-
karma olmayacak’ güvencesi verilen 
işçilerin işine son verildi.

Şeker fabrikalarının satışı sırasın-
da hükümet tarafından ‘işten çıkar-
mama’ sözü verilen Erzurum Şeker 
Fabrikası çalışanlarının, fabrikanın 
yeni sahibi tarafından işten çıkarıldığı 
belirtildi.

“Sizi mağdur etmeyece-
ğiz’ demişlerdi”

İşsiz kalan işçiler, “Erzurum Şe-

ker Fabrikasında çalışan taşeron 
işçilerin işlerine son verildi. Hükü-
met yetkililerinin bunu duymasını 
istiyoruz. Hükümet yetkililerimiz 
şimdi nerede? Oy toplamaya geldik-
leri zaman ‘Sizi mağdur etmeyece-
ğiz’ demişlerdi. Özellikle Ak Parti 
İlçe Başkanı Mehmet Emin Öz, bizi 
mağdur etmeyeceğini söylemişti 
ama pazartesi günü itibariyle hepi-
mizin işine son verildi” dedi.

Erzurum Şeker Fabrikası, 10 Ma-
yıs 2018 tarihinde, tüm karşı koy-
malara rağmen 287 milyon lira ile 
Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ti-
caret AŞ’ye satılmıştı.
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Cihatçılar Dera'da yenildi
Ülkenin güneyinde yaklaşık bir aydır süren as-
keri harekatın sonunda Suriye’de emperyalist 
kışkırtmanın başladığı Dera kurtarıldı

Suriye ordusu, 2011 yılında 
Suriye hükümetine karşı ilk 
mitinglerin düzenlendiği ve 
emperyalist saldırganlığın ilk 

kıvılcımlarının görüldüğü Dera’da El 
Ömer Camii yakınındaki meydanda 
Suriye bayrağını göndere çekti.

Suriye’de Dera, İdlib ile birlikte 
cihatçı örgütlerin son iki merkezinden 
biriydi. Suriye ordusu, Rusya’nın hava 
desteğiyle Dera’ya operasyon başlat-
mıştı.

Askerler, üç haftada Ürdün ve İsra-
il sınırındaki stratejik bölgenin büyük 
bölümünü ele geçirdi ve kent merke-
zine girdi. Postane binasına Suriye 
bayrağı çekildi. Dera’nın da yeniden 
hükümetin kontrolüne geçmesiyle ci-
hatçıların elinde sadece Türkiye sını-
rındaki İdlib kaldı.

Dera’dan sonra Tafas’ta 
da Suriye bayrakları

Suriye hükümet güçleri, Dera kenti 
yakınındaki Tafas kentinde de kontro-
lü ele geçirip belediye Başkanlığı bi-
nası üzerine Suriye bayrağı astı.

Tafas'ın Suriye ordusunun kontro-
lüne geçmesi konusunda bugün nihai 
mutabakat sağlandı. Tafas Belediye 
Başkanlığı binası üzerine Suriye bay-
rağı asılırken kent sakinleri, Suriye or-
dusunu büyük bir coşkuyla karşıladı.

Dera'nın 13 kilometre batısındaki 
Tafas'ta bulunan cihatçılar, Rusya ara-
cılığıyla düzenlenen barış görüşme-
lerini birçok kez çıkmaza sokmuştu. 
Yaklaşık 2 hafta önce 'Ceyş Halid bin 
Valid' militanları, IŞİD'e katıldıklarını 
duyurmuştu.

Rusya’nın yürüttüğü müzakereler 
sonucunda onlarca yerleşim birimi ve 
Dera kent sınırları içinde kalan Ürdün 
sınır hattının büyük bölümü çatışma 
yaşanmadan Suriye ordusunun kontro-
lüne geçti. Güvenlik güçleri, Dera'nın 

batısında ve Kuneytra'da IŞİD ve El 
Nusra'ya (yeni adıyla Fetih el Şam) 
karşı mücadelesini sürdürüyor.

Dera’dan İdlib’e tahliye-
ler

Yedi yıl sonra yeniden hükümetin 
kontrolüne geçen Dera kentinden İd-
lib'e tahliyelere de başlandı.

Suriye rsmi haber ajansı SANA'da 
yer alan habere göre, Dera'da 'hükümet 
ile barış yapmak istemeyen' cihatçı-
ların tahliyesi başladı. 407 militan ve 
aile üyelerini taşıyan 10 otobüs De-
ra'dan hareket edip İdlib'e doğru yola 
çıktı.

Dera'daki militanların tahliyesi, 
Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaş-
tırma merkezinin arabuluculuğu ile 
yapılan anlaşma kapsamında gerçek-
leştiriliyor. Tahliye tamamlandığında, 
2011'de çatışmaların ilk olarak başla-
dığı yer olan Dera militanlardan tama-
men kurtarılmış olacak.

Rusya: Dera'daki mili-
tanların komutanları Suri-
ye ordusuna katılıyor

Rusya’nın Suriye’deki Ateşkes İz-
leme Merkezi Başkanı Aleksey Tsi-
gankov, kentin kurtarılmasından bir 
süre önce Dera bölgesinde faaliyet 
gösteren yasadışı silahlı oluşumların 
komutanlarının büyük bir kısmının 
direnişlerini sonlandırarak Suriye or-
dusu tarafına geçtiğini belirtmişti.

Tsigankov, “Hükümet güçleri ve 
silahlı muhalefet temsilcileri arasın-
daki silahlı çatışmayı çözme sürecinin 
sonuna gelindi” derken başarıyla ge-
çen görüşmeler sonucunda Dera böl-
gesindeki yasadışı silahlı oluşumların 
komutanlarının büyük bir kısmının, 
silahlı direnişi sonlandırma ve Suriye 
hükümeti tarafına geçme kararı aldığı-
nı duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rus-
ya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel 
bir zirvede Finlandiya’nın başkenti Hel-
sinki’de bir araya geldi. Trump "Dünya-
nın da bizim iyi anlaştığımızı görmek 
istediğini düşünüyorum" dedi. Putin de 
"Vakti gelmişti" vurgusu yaptı. Putin 
ile Trump’ın Helsinki’deki görüşmesi, 
Trump'ın 11-12 Temmuz'da NATO li-
derleri ile bir araya gelmesinden hemen 
sonra gerçekleşti.

İki lider arasındaki görüşmede 
Trump’ın Rusya ile ilişkileri sıkılaş-
tırmak yönündeki tavrı öne çıkarken 
Rusya’nın bunun karşılığında kendisini 
rahatlatacak imkanlar sağladığı anlaşılı-
yor. Trump’ın geleneksel ABD politika-
larından ayrılan yaklaşımları arasında 
öne çıkan Rusya politikasının kalıcılığı 
ve ayrıntıları üzerine konuşmak içinse 
henüz erken.

Ortak basın toplantısı
ABD Başkanı Donald Trump ve Rus-

ya Devlet Başkanı Vladimir Putin Fin-
landiya’nın Helsinki şehrindeki buluş-
manın sonrasında ortak basın toplantısı 
düzenledi.

Basın toplantısında Putin, Soğuk Sa-
vaş’ın çok uzun süre önce sona erdiğini 
ve dünyadaki durumun ciddi biçimde 
değiştiğini söylerken ikili ilişkilerdeki 
zorluklar için objektif bir gerekçe bulun-
madığını vurguladı.

Putin tartışmalı başlıklardan Suriye 
konusunda barışı sağlamak için birlik-
te çalışılması gerektiğini ve Suriye’de 
savaşı durdurmak istediklerini söyledi. 
İran’ın nükleer anlaşmaya uyarak nükle-
er çalışmalarını sınırlandırdığını da söy-
leyen Putin, Ukrayna ile anlaşmak iste-
diklerini ve ekonomik işbirliği içerisinde 
olacaklarını ifade etti. En tartışmalı baş-
lıklardan 2016 seçimlerinde Rusya’nın 
manipülasyon yaptığı iddialarına karşı 
ise “Rus devleti asla ve asla ABD’nin 
içişlerine müdahale etmemiştir, seçim-
lere müdahale etmemiştir.” dedi.

Putin, Trump'ın Kırım konusunda-
ki tutumunun bilindiğini, ABD Başka-
nı'nın yarımadanın Rusya'ya bağlanma-
sını tanımadığını belirterek, "Ancak biz 
farklı bir bakış açısına sahibiz. Referan-
dumu uluslararası hukuka ve BM Tüzü-
ğü'ne son derece uygun bir şekilde ger-
çekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Bizim 
için, Rusya Federasyonu için bu konu ka-
panmıştır. Nokta." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise 
somut başlıklarda Putin gibi net ifade-
ler kullanmazken “Çok farklı ve kritik 
konuları ele aldık. Düşmanlık ve birbi-

rimize sırtımızı dönmektense verimli 
diplomasiyi tercih ediyorum. Soğuk sa-
vaş döneminde bile ilişkilerimiz bu ka-
dar kötü değildi. Ama bu toplantıda, 4 
saat önce bu durum değişti.” sözleriyle 
görüşmeyi özetledi.

Trump, Ortadoğu’daki agresif ta-
vırların ve nükleer silahlanmanın sona 
ermesi için mutabakata varmak üzere 
olduklarını dile getirirken umut dolu 
olduğunu ve Rusya ile işbirliği yapacak-
larını söylemekte çekince duymadığını 
açıkladı.

Trump, Rusya’nın ABD başkanlık 
seçimlerine müdahale ettiği iddialarına 
ilişkin soruşturma hakkında ise “Rusya 
ile diyaloğumuzu çok daha önce sağla-
malıydık. Buradaki soruşturma ülkemi-
zi için tam bir felaket oldu. Hillary Clin-
ton’ı çok kolay yendim. Halk ve insanlar 
bunu anlıyor. Bu soruşturma iki nükleer 
güç arasındaki ilişkileri bozuyor.” dedi.

ABD’de eleştiri yağmuru
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lav-

rov’un "süperden daha iyi" diye tanım-
ladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin ve ABD Başkanı Donald Trump 
arasında gerçekleşen görüşmeyle ilgili 
olarak ABD’de ise Trump eleştiri yağ-
muruna tutuluyor.

Ulusal İstihbarat Direktörü Dean 
Coats, yaptığı yazılı açıklamada, "Rus-
ya'nın 2016 başkanlık seçimlerine karış-
tığı, demokrasimizin altını oyma konu-
sunda devam eden mütecaviz çabaları 
konusundaki değerlendirmelerimizde 
net olduk. Ulusal güvenliğimize yalın ve 
tarafsız istihbarat desteği sağlamaya de-
vam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Arizona Senatörü Cumhuriyetçi 
John McCain, Trump'ın Putin ile basın 
toplantısını değerlendirirken "Başkan 
Trump'ın tecrübesizliği, bencilliği, yan-
lış eşdeğerliği ve otokratlara olan sem-
patisinin verdiği zararı hesaplamak zor 
ama Helsinki'deki zirve trajik bir hatay-
dı" ifadesini kullandı.

ABD'nin eski Rusya Büyükelçisi Mi-
chael McFaul da Twitter paylaşımında 
‘Putin az önce Helsinki’de inanılmaz 
zafer kazandı. Trump için beklenti çıtası 
çok düşüktü. Yapması gereken tek şey, en 
azından cılız direniş göstermekti. Ancak 
bunu yapmamaya karar verdi. Derin ha-
yal kırıklığı’ ifadelerini kullandı.

ABD'li oyuncu ve eski Kaliforniya 
Valisi Arnold Schwarzenegger ise, ABD 
Başkanı Donald Trump'ın dün Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin'le düzen-
lediği basın toplantısı sırasında 'haşlan-
mış makarna' gibi göründüğünü söyledi.

Trump ve Putin görüştü
16 Temmuz'da Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de 
bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki 
görüşmeden Putin mutlu ayrılırken Trump ülke-
sinde eleştiri yağmuruna tutuldu
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S-400 mü Patriot mu?
Türkiye’nin Rusya’dan satın alacağını duyurduğu S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle ABD bir 
yandan tehdit ederken bir yandan da Patriot sistemlerini pazarlamaya çalışıyor...

ABD Dışişleri Bakanlığında 
Siyasi ve Askeri İlişkilerden 
Sorumlu Kıdemli Müsteşar 
Yardımcısı Vekili Tina Ka-

idanow, Raytheon firmasının ürettiği 
Patriot füze savunma sisteminin satıl-
ması için, Türkiye’yle Amerikalı yet-
kililer arasında görüşmeler yapıldığını 
açıkladı.

Reuters’in haberine göre, Patriot’un 
Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 
füze savunma sistemine alternatif olma-
sı bekleniyor. Benzer haberler daha önce 
de yapılsa da bu kez ABD’nin S-400 
sistemi için tehditlerini arttırdığı bir 
dönemde yapılması özellikle dikkat çe-
kiyor.

ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 
almasına karşı çıktığını defalarca belirt-
mişti. Kaidanow da “Bu sistemi Ruslar-
dan almanın, Rusya’nın pek çok yerde 
gösterdiği davranışı onaylamak anla-
mına gelmesinden endişeliyiz” ifadesini 
kullandı.

ABD: Türkiye, S-400 alması-
nın ciddi sonuçları olacağını 
bilmeli

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve 
Askeri İlişkilerden Sorumlu Kıdemli 
Müsteşar Yardımcısı Vekili Tina Kai-
danow, Rusya'dan S-400 füze savunma 
sistemleri satın almasının Türkiye için 
ciddi sonuçları olacağı yönünde tehditte 
bulundu.

Türkiye'nin S-400 satın alması konu-
sunda değerlendirmede bulunan Kaida-
now şunları söyledi:

"Müttefiklerimizin (Türkiye) satın 
aldığı sistemlerin diğer müttefiklerimiz 
için de destekleyici nitelikte olduğundan 
emin olmak istiyoruz. Sınır ötesinde-
ki dostlarımız ve partnerlerimiz bunun 
gerçekten ciddi bir iş olduğunu anlamalı. 
Alışverişlerini yaparken bunu göz önün-
de bulundurmalarını umuyoruz. Türki-
ye'nin bu alımları yapmasının, özellikle 
de Rusya'dan S-400 satın almasının çok 
ciddi sonuçları olacağını anlamasını is-

tiyoruz."
"Bu sistemlerin Ruslardan alınma-

sından endişeliyiz" diyen Kaidanow, 
Türkiye'nin S-400 satın almasının Rus-
ya'nın Avrupa da dahil farklı bölgeler-
de 'uygunsuz' davranışlar sergilemesini 
sağlayacağından endişe duyduklarını 
belirtti.

Yaptırım tehdidi
Müttefikler için destekleyici olan 

sistemin Patirot füze savunma sistemi 
olduğunu söyleyen Kaidanow "Türkiye 
söz konusu olduğunda, bize göre bu Pat-
riot. Türklere Patriotlar açısından neler 
yapabileceğimiz konusunda bazı bilgiler 
vermeye çalışıyoruz" dedi.

Kaidanow, Washington'ın 'ABD'nin 
Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koy-
ma Yasası'nı (CAATSA) yasasını kabul 
ettiğini ve bu çerçevede savunma ala-
nında Rusya ile işbirliği yapan kuruluş-
lara yaptırım uygulandığını hatırlattı.

ABD geçen ay Türkiye'nin S-400 

füze savunma sistemini alması halinde 
F-35 savaş uçaklarının teslimatını en-
gelleyebileceği uyarısında bulunmuştu.

S-400 sevkiyatı 2019 sonunda
Rus savunma sanayi şirketi Roste-

ch Başkanı Sergey Çemezov, daha önce 
Türkiye'ye S-400 füze savunma sistem-
leri sevkiyatının 2019 yılı sonunda baş-
layacağını açıkladı.

Gazetecilerin, Türkiye'ye S-400 sev-
kiyatının ne zaman başlayacağı sorusu-
na yanıt veren Çemezov, "2019 sonla-
rında-2020 başlarında" derken kaç tane 
S-400'ün sağlanacağı sorusuna ise cevap 
vermemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Pu-
tin'in askeri ve teknik işbirliğinden so-
rumlu yardımcısı Vladimir Kojin ise, 
Türkiye ile varılan S-400 hava savunma 
sistemleri anlaşmasının bir kısmının, 
Rusya tarafından sağlanacak krediyle 
karşılanacağını belirtmişti.
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Kemal Türkler
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)'in kurucusu ve ilk genel başkanı

İşçi sınıfının önemli kişilerinden 
Kemal Türkler, 1926 yılında Denizli’de, 
yoksul bir ailenin ilk çocuğu olarak doğ-
du. Yoksullukla geçen bir ilkokul çağın-
dan sonra, genç yaşta hayatını terzi çıra-
ğı olarak çalışmaya başladı. Daha sonra 
gömlek ustalığı, ayakkabıcı çıraklığı 
gibi çeşitli işlerde çalıştı. Bu dönemde, 
işçi haklarıyla ilgili fikirleri şekillendi.

1944 yılında liseden mezun olan 
Türkler, yedek subay olarak askerliğini 
yaptı ve 1946 yılında tamamladı. De-
nizli'nin Tavas ilçesinde bir yıl devlet 
memuru olarak görev yaptı. 1947 yılında 
İstanbul Hukuk Fakültesine kaydoldu. 
Bu dönemde hayatını Bakırköy Emaye-
taş fabrikasında işçilik yaparak kazandı. 
Sendikal yaşamı da bu iş sayesinde baş-
ladı.

1949 yılında Türkler'in ailesi babası-
nın sağlık sorunu dolayısıyla İstanbul'a 
taşındı. Türkler, hukuk fakültesinden 3. 
sınıfta ayrılmak zorunda kaldı ve 1953 
yılına kadar gömlek terzisi olarak çalıştı 
ve satıcılık gibi işler de yaptı.

İş hayatı ve sendikal mücadelesi
13 Eylül 1953’de Maden-İş Sendi-

kası'nın Bakırköy yönetim kurulu üye-
liğine seçildi. 19 Mart 1954 tarihinde 
yapılan genel kurulda Maden-İş Sen-
dikası'nın sekreterliğine getirildi. Yine 
aynı yıl, sağlık sorunları nedeniyle ge-
nel başkanlık görevinden ayrılan Yusuf 

Sıdal’ın görevini üstlendi. Böylece 1958 
yılında Türkiye Maden İş Sendikası Tür-
kiye genelinde örgütlenmeye başladı.

1958 yılında Kemal Türkler eşi Sa-
bahat Türkler ile evlendi ve 1959 yılında 
Yasemin, 1961 yılında Nilgün adlı ço-
cukları dünyaya geldi.

9 Ekim 1960'ta Türkiye Maden İş 
Sendikası, Milletlerarası Maden İşçileri 
Sendikaları Federasyonu’na üye oldu.                                                                                                         
Kemal Türkler 1961 yılında Türkiye İşçi 
Partisi kurucuları arasında yer aldı.

Kemal Türkler, 15 Temmuz 1966’da 
diğer bazı sendikacılarla birlikte Sendi-
kalararası Dayanışma Anlaşması (SA-
DA) verilen bir karara imza attı. Bunun 
sonucunda, MADEN-İŞ, BASIN-İŞ, 
LASTİK-İŞ, GIDA-İŞ 15 Ocak 1967’de 
Türk-İş’ten ayrılıp Devrimci İşçi Sendi-
kaları Konfederasyonunu (DİSK)kurdu-
lar. Bu tarihte Maden-İş sendikasından 
Kemal Türkler, Lastik-İş sendikasından 
Rıza Kuas, Maden İşçilerinden Mehmet 
Alpdündar, Basın-İş’ten İbrahim Güzel-
ce, Gıda-İş’ten Kemal Nebioğlu, DİSK 
yönetim kuruluna seçildi.

DİSK'in sendikalar aleyhine çıkar-
tılmak istenen yasaları protesto için  O 
güne kadar yapılan en yığnsal  iş bı-
rakma eylemi olan 15-16 Haziran 1970 
eyleminden sonra  Kemal Türkler ve 
arkadaşları da tutuklandı. Bu dönemde 
sendikalar protesto amaçlı greve devam 
ederken, toplu sözleşme çalışmaları so-
nuçsuz kaldı.

Daha sonra, DİSK, Devlet Güvenlik 
Yasası tasarısına karşı 16 Eylül 1976’da 
genel yas ilan ederek, örgütlü bir genel 
grev başlattı. Kemal Türkler bu kez de 
tutuklandı.

5 haziran 1976 da CHP nin  DİSK ‘i 
frenlemek için yapmış olduğu operas-
yonla GENEL-İŞ  Sendikası TÜRK-İŞ 
Konfederasyonundan ayrılarak DİSK ‘e 
katıldı. DİSK’in 6. Genel kurulunda Ab-
dullah BAŞTÜRK  ile yarışan  Kemal 
TÜRKLER

26 Aralık 1977 de  Kemal Türkler, 
DİSK genel başkanlığını kaybetti.

1978 yılında İstanbul Taksim'deki 1 
Mayıs kutlamalarında Maden-İş başkanı 
olarak yürüdü. 19 Aralık 1979’da yapı-
lan Maden-İş sendikasının, 23. Genel 
Kurulunda, Enternasyonal Marşı’nın 
okunması nedeniyle tutuklandı.

Ölümü ; Emperyalist odakların 12 
eylül darbesinin hazırlanmasında bir ki-
lit taşı görevi  gibi attığı adımlardan bir 
tanesiydi.

Kemal Türkler, 22 Temmuz 1980'de  
merter de evinin önünde katledildi. Ka-
tili ülkücü faşist Ünal Osmanağaoğlu, 
12 Eylül sonrasında yurt dışına kaçtı. 
Sonra sanki aranmıyormuş gibi Türki-
ye'ye döndü. Susurluk olayı öncesinde 
Abdullah Çatlı'yla buluştuğu iddia edil-
di. Kuşadası'nda kardeşinin kimliğiyle 
yaşarken, 1999'da yakalandı ve 7 kez 
müebbete çarptırıldı.

İşlediği tek cinayet Türkler suikas-

ti değildi, 1978'de 7 sosyalist öğrenciyi 
Ankara Bahçelievler'de vahşice öldüren 
katillerden biriydi. AKP Hükümetinin 
yargıda yaptığı düzenlemeye son daki-
kada sokulan bir madde ile serbest bıra-
kıldı. Daha sonra MHP gnl. Bşk Devlet  
BAHÇELİ  tarafından  onuruna iftar ye-
meği verilerek taltif edildi.

T ürkler’in son konuşması
11 Temmuz 1980’de Gönen’deki Ge-

nel Yönetim Kurulunda ölümünden on 
gün önce yaptığı konuşmada:

“Ülkemizde bu kanlı planı bozacak, 
faşizm tehlikesini yok edecek güçler ve 
olanaklar vardır. Faşizmi tüm örgüt ve 
yuvalarıyla yok etmenin, bunalımdan 
kesin kurtulmanın, ülkemizin ve halkı-
mızın sorunlarını çözümlemenin yolu 
da anti-faşist, anti-emperyalist, anti-te-
kel, anti-şoven güçlerin cephesinden, bu 
cephe güçlerinin ortak iktidarından ge-
çiyor.. Gerçek kalıcı çözüm sosyalizme 
açılan ileri demokratik iktidarın kurul-
masıdır” diye seslendi.

Yaşantısı ve yönetici olarak davra-
nışları bugün  incelendiğinde sendika 
,dernek ve siyasi partide görev alacak 
bir çok kişi için örnek teşkil etmektedir. 
Türkiye işçi sınıfı sendikal mücadele-
de her  zaman O’nu arayacaktır. Kemal 
TÜRKLER’i bir iki sayfayla anlatmak 
imkansız .KİTAPLAR yazarak iyice 
araştırılması gereken bir şahsiyettir. 
Kendisini yakınen tanıdığım için kendi-
mi şanslı sayıyorum.  

Ibrahim Özyürek



18 TEMMUZ 2018 sol şerit 15

Eren’in mücadelesini büyüteceğiz!
TKH üyesi ve İnşaat Ve Yapı 

İşçileri Sendikası Yönetim Kuru-
lu Üyesi Eren Şimşek, yakalanmış 
olduğu hastalık sonucu yaşamını 
yitirdi.

Türkiye Komünist Hareketi 
(TKH) tarafından yapılan açıkla-
mada “Bir süredir kanser tedavisi 
gören Eren yoldaşımız, 28 yaşın-
da aramızdan ayrıldı. Genç yaşta 
kaybettiğimiz yoldaşımız, İstan-
bul’da inşaat işçiliği yaparak emek 
ve yaşam mücadelesi veriyordu. 
Son nefesine kadar sosyalizmi ve 
partili mücadeleyi büyütmek için 
çalışan yoldaşımız, zorlu bir hasta-
lığa yenik düştü. Ama onun bizlere 
miras bıraktığı mücadele bayrağı 
her zaman yükseklerde kalacak.
Sosyalizm mücadelesini işçi sınıfı 
içerisinde örgütleyerek parti çalış-
malarına büyük katkı sunan yolda-
şımız Eren’i yarın sonsuzluğa uğur-
layacağız. Eren Şimşek yoldaşımızı 
saygıyla anıyor, ailesine, dostlarına 
ve bütün yoldaşlarımıza başsağlığı 

diliyoruz.” cümlelerine yer verildi.
İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası 

da yaptığı açıklama ile Eren Şim-
şek’in mücadelesinin devam edece-
ğini belirtti.

Eren Şimşek ailesi, yoldaşları ve  
sınıf kardeşleri tarafından sonsuz-
luğa uğurlandı.

Ümraniye Ihlamurkuyu Mezar-
lığı’na defnedilen Eren Şimşek’in 
cenaze töreninde bir konuşma ya-
pan İYİ-SEN Başkanı Ali Öztutan, 
Eren’in mücadelesini eksiksiz yeri-
ne getireceklerini kaydederken şun-
ları ifade etti;

“Erenimizi kaybettik eksildik 
dostlar, yoldaşlar. İçimiz sızlıyor 
ama boynumuz eğilmiyor, çünkü 
Eren’i biliyoruz. İşçi sınıfının neferi 
olduğunu biliyoruz. Eren her sabah 
kalkıp işe gidip sonra şantiye şantiye 
gezip işçi arkadaşlarını örgütlüyor-
du. Eren’in mücadelesini eksiksiz ye-
rine getireceğiz. Daha önce çok söz 
verdik sana da söz veriyoruz patron-
ların saltanatını yıkacağız!”

TKH Gençliği, ODTÜ’de pankart 
açtığı için tutuklanan öğrenciler ile ilgi-
li bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Ül-
kemiz 1923 Cumhuriyeti’nin tamamen 
ortadan kaldırıldığı ve saltanat düşkün-
lerinin düzeni olan Başkanlık rejimine 
geçildiği bir dönemi yaşıyor. Köküne 
kadar gerici, Amerikancı, asalak patron 
sınıfının diktatörlüğü altında baskı ve 
zor ile halk teslim alınmaya, memleket 
tümüyle bu faşist iktidar ile kuşatılma-
ya çalışılıyor. Gericiliğin üniversitelere 
müdahalesi artık bambaşka boyutlara 
gelmiş bulunmaktadır. Akademideki 
son ilerici damar KHK’lar ile tasfiye 

edildi. Bilimsel, kültürel, sanatsal öğ-
renci faaliyetlerinin tümünün yerini 
akıl dışı, gerici, milliyetçi etkinlikler 
doldurdu. Üniversiteler bilgi üreten 
merkezler olmaktan çıkıp sermaye sı-
nıfının, piyasacılığın talanına açık hale 
getirildi.Son çıkartılan KHK ile birlik-
te Rektör atamalarında “profesörlük” 
şartının kaldırılması da 2. Cumhuriyet 
rejiminin nasıl bir üniversite istediğini 
açıkça gözler önüne sermektedir.Mem-
leketteki ve üniversitelerdeki bu tablo-
ya boyun eğmeyen, karşı çıkan, itiraz 
eden üniversitelilere ise baskı ve saldırı 
faşistçe sürdürülüyor. Öyle ki ODTÜ 

mezuniyetinde açılan muhalif pankart-
lara dahi tahammülsüz bir iktidar ile 
karşı karşıyayız.

TKH Gençliği, bu memleketin ve 
üniversitelerin ilerici birikimine sonu-
na kadar güvenmektedir. Bu birikimin 
ete kemiğe kavuşturulması için de bir 
geri adım dahi atmadan mücadeleyi 
yükselteceğimizin sözünü bir kez daha 
veriyoruz.

ODTÜ’de pankart açtığı için tutuk-
lanan öğrenciler derhal serbest bırakıl-
malıdır! Üniversitelere yapılan bu sal-
dırılar durdurulmalıdır!” cümlelerine 
yer verildi.

Üniversiteleri gericiliğe teslim etmeyeceğiz!

M e m l e k e t 
Sohbetleri TKH 
MK üyesi Kemal 
Parlak’ın katılı-
mıyla “Memle-
kete Sol Gerek “ 
başlığıyla Kar-

tal’da toplandı. 
Toplantıda seçim 
sonrasında sos-
yalistlerin görev 
ve sorumlukları 
üzerine konuşul-
du.

Kartal’da 
Memleket 
Sohbetleri
 yapıldı
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6. Filo’dan bugüne 

Yankee Go Home!

15 Temmuz’da, öğ-
renciler, ABD’nin 
Akdeniz’de görevli 
6. Filo’suna bağlı 

bir uçak gemisi ile beş destroyerin 
sekiz günlük İstanbul’a gelmesi 
ile İTÜ önündeki caddeye “6. Filo 
defol, NATO’ya hayır” yazıları 
yazdılar. Gemiler sabah limana 
demirledikten sonra İTÜ’lü öğren-
ciler rıhtımdaki bayrakları yarıya 
indirdi. Burada konuşan İTÜ Ta-
lebe Birliği Başkanı Harun Kara-
deniz, “Türkiye’nin tam bağımsız 
olduğuna inanmıyoruz ve onun 
için de bayrakları yarıya kadar çe-
kiyoruz” dedi. 

16 Temmuz’da devam eden ey-
lemler artık sadece öğrencilerin 
değil, halkın da desteğini almaya 
başladı. 17 Temmuz sabahı poli-
sin İTÜ’ye yaptığı baskında çok 
sayıda öğrenci gözaltına alınmış 
ve yaralanmıştı. Vedat Demircioğ-
lu ise polislerin yurdun dördüncü 

katından aşağı atmasıyla hayatını 
kaybetti. 

Deniz Gezmiş’in de içinde 
bulunduğu öğrenciler ertesi gün 
Taksim’den İTÜ’ye yürüyüş baş-
lattılar. Ardından Dolmabahçe… 
ABD askerleri karşılarına birden 
bire çıkan öğrencileri görünce 
ne yapacağını şaşırdı. Tek slogan 
atılıyordu: Yanke Go Home! Öğ-
renciler ellerine geçenleri denize 
atmaya başladı, bazı askerler ise 
kendilerini suya bıraktı. Kalabalık 
gittikçe artıyordu öğrenciler ara-
sında. Askerlerin “eğlenmek” için 
geldikleri İstanbul onlara kötü bir 
sürpriz yaptı. 

6. Filo askerlerinin ülkeye her 
gelişlerinde Türkiye burjuvazisi, 
gericileri, faşistleri onları besle-
mek için adeta yarışa girdiler. 

6. Filo kıble yapıldı, önünde 
namaza duruldu

Bu dönemde sağcılar, Türk Ta-

lebe Birliği, İlim Yayma Cemiyeti, 
Komünizmle Mücadele Derneği 
gibi derneklerle örgütlenmişlerdi. 
Kimler yoktu ki aralarında; Ab-
dullah Gül, Mehmet Şevket Eygi, 
İsmail Kahraman, İlhan Darende-
lioğlu… “Yankee go home” diyen, 
bağımsız Türkiye için mücadele 
eden ülkenin aydınlık geleceğine 
yönelik saldırıların adresi olan 
derneklerdi bunlar. 6. Filo asker-
lerinin denize dökülmesi gerici ve 
faşistler o kadar rahatsız etti ki, 
ilerleyen dönemlerde, kamyonlar-
la ve otobüslerle Anadolu’nun her 
yanından taşınan gerici ve faşistler 
Dolmabahçe’de demirli 6. Filo’ya 
ait bir gemiyi “kıble” yapıp önünde 
namaz kıldılar.

Kılınan “cihad” namazının ar-
dından “Ya tam susturacağız, ya 
kan kusturacağız”, “Kanımız aksa 
da zafer İslam’ın” sloganları ata-
rak Taksim’e yürüdüler. Taksim’e 
antiemperyalist gençlik liderleri-

nin resimleri asıldı ve “Görüldüğü 
yerde öldürün” ilanları yapıştırıl-
dı.

6. Filo eylemlerini bu yüzden 
tekrar hatırlamak önemli. Özel-
likle seçimlerden önce gericilerin 
“emperyalizm karşıtı” söylemleri 
ön plana çıkarılmaya çalışılırken, 
tarihten ders çıkarmak yerinde 
olacaktır. 6. Filo gerici ve faşistler 
sayesinde korundu, emperyalizm 
gerici ve faşistler tarafından ülke-
mize daha fazla sokuldu, ülkemiz 
gerici ve faşistler sayesinde asker-
lerin ahlaksızlık yapabileceği ad-
res haline dönüştürüldü. Ne Vedat 
Demircioğlu’nun, ne Harun Kara-
deniz’in, ne Deniz Gezmiş’in ne de 
6. Filo eylemlerine katılıp bağım-
sızlık için mücadele edenlerin adı-
nı unutturmayacağız!. Kıblesini 
6. Filo yapanların bugün AKP’yi 
kurduklarını unutmadan, dün de-
diğimiz gibi bugün de “Yankee go 
home” demeye devam edeceğiz.


