
SAYI: 2018/86 FİYATI: 2TLHAFTALIK GAZETE

PUSULA

7

Parti 98 yaşında

Suphi Yoldaş!  
Bolşevizm’le kuşanmış, 
yurduna adanmış bir  
yaşam… 1098

Zeki Baştımar* İsmail Bilen*

10 Eylül 1920, Türkiye Komünist Partisi’nin 
kuruluşunun yıldönümü… 98 yıl önce işgal ve 
saltanat yıllarında kurulan Türkiye Komünist 
Partisi’nin, büyük misyonun temsilcisi.. S.16

Parti 98 yaşında!

Şefik Hüsnü Deymer*



2 5 AĞUSTOS 2018haftanın konusu

Türkiye’nin gündemi bir sü-
redir “emperyalizmle mücadele” 
ve “Amerikan karşıtlığı” üzerin-
den belirleniyor.

Bu gündemin, AKP’nin ser-
maye sınıfının genel çıkarları 
ile ağırlıklı olarak temsil ettiği 
inşaat sektörü gibi bazı bölüm-
lerinin özel çıkarları üzerinden 
yaptığı tercihlerin sonuçlarını 
işçi sınıfı ve emekçilerin sırtı-
na yüklemenin kolay yolu hali-
ne geldiğinde kuşku yok. Keza 
özünde gerçek bir mücadele ve 
karşıtlık olmadığında da.

Bununla birlikte, bir diğer 
açıdan ABD’nin Türkiye’yi bir 
kez daha şekillendirmeye ve 
terbiye etmeye çalıştığı, İran’a 
müdahalenin başlaması ve Su-
riye’ye saldırının sonuçlanması 
öncesinde Türkiye’nin hizaya 
sokulmaya çalışıldığı da görü-
lebilmeli.

Erdoğan ve hükümeti için, 
bu tartışmaların sonunda, Türk 
Hariciyesi’nin tek bildiği “onur-
lu pazarlıklar” ile bir miktar 
para ve çıkar karşılığında sınır 
bütünlüğünü koruyarak emper-
yalizmin planlarına dahil ol-
maktan öteye bir köy olmaması 
bu gerçeği değiştirmeye yeterli 
sayılmamalı.

Düzen partilerine bırakılır-
sa en fazla içi hamaset dolu bir 
Amerikan karşıtlığından ibaret 
kalacak bu tartışmanın ayakları 
üzerine oturtulması için elden 
gelenin yapılması görev sayıl-
malı. Baş aşağı duran Amerikan 
karşıtlığının ayakları üzerine 
oturtulmasının karşılığı ise el-
bette ve ancak anti-emperya-
lizm olabilir.

* * *
Bu açıdan İran bir ders sayıl-

malı.
Komünistlerin güç olduğu 

bir dönemde, Musaddık’ın ön-
cülüğünde petrolün millileşti-
rilmesi politikasıyla başlayan 
İran’da Şah’ın devrilmesinin 
ardından kurulan mollalar re-
jiminde geriye kalanın sadece 
Amerikan karşıtlığı olduğunu 
biliyoruz.

Amerikan karşıtlığının ye-
tersizliği esas olarak ABD te-
kellerinin saldırganlığına karşı 
başka emperyalist ve kapitalist 
güçlerden medet umulması, çe-
şitli denge politikalarının ge-
liştirilmesi gibi sakatlıkları 
beraberinde getiriyor. Böylece 
sermaye düzeni kendisini sor-
gulatmadan “şeytan Amerika” 
sayesinde kendisini dokunulmaz 
da kılıyor.

Öyleyse, sermaye düzeni 
karşıtlığını da içerecek şekilde 
adlı adınca anti-emperyalist bir 
mücadelenin eldeki imkanlarla 
vurgulanması, yükseltilmesi bir 
zorunluluk sayılmalı.

Bu nedenle, bugün AKP’nin 

samimiyetsizliğine, niyetlerine, 
hedeflerine, yaptıklarına gözü-
müzü kapayıp sırtımızı dön-
meden bölgemizde hala daha 
etkin müdahalelerde bulunmaya 
çalışan emperyalizme karşı mü-
cadele çağrısı ülkemizin yeni 
işgallere, yeni savaşlara dahil 
edilmesine karşı ilk mevzi sa-
yılmalı.

Bunun yanında, Türkiye’yi 
er ya da geç patlayacak bir “in-
şaat balonu” ile tetiklenecek ağır 
bir kriz bekliyor. Bu mücadele 
çağrısı, krizin faturasının işçi 
sınıfı ve emekçilere çıkartılma-
ması, tekellerin ülke kaynak-
larını yağmalamasının önüne 
geçilmesi açısından da önemli 
görülmeli.

* * *
Başka bir açıdan bakarsak, 

esasında AKP karşısında solun 
ve hatta komünist siyasetin bazı 
bölmelerinin de Türkiye’de bir 
“Erdoğan sorunu” olduğu tespit-
leri üzerinden emperyalizmin ve 
büyük burjuvazinin Erdoğan’ın 
“üzerini çizdiği” tezlerini son 
döneme kadar öne çıkardıkları-
nı hatırlıyoruz.

Bazı liberal isimlerin ve 
düzen muhalefetinin ülkeyi re-
zil ettiler korosu oluşturup bir 
yandan da Avrupa’ya yakınlaş-
manın hesaplarını yaptıklarını 
görüyoruz.

Oysa Türkiye’nin sorunu 
sermaye düzenidir. AKP Türki-
ye sermaye sınıfının en yüksek 
temsil kabiliyetine sahip siyasi 
öznesidir. Tercihleri ve hedef-
leri, yaptıkları ve yapmadık-
ları beceriksizlik, cahillik gibi 
kavramlarla açıklanamayacak 
şekilde sermaye sınıfının çı-
karlarını yansıtmaktadır. AKP 
dış politikada boyundan büyük 
işlere kalkışmış olsa da bugün 
sermaye sınıfının çıkarlarını ko-
rumak üzere hareket etmektedir. 
Bu açıdan da tek başına değil-
dir. Uzunca bir süredir Tayyip 
Erdoğan ve AKP’nin tek başına 
olmadığı bir “asgari” değişim 
mutabakatı da söz konusudur.

Tüm bunlar göz önüne alın-
dığında, Vatan Partisi’nin Er-
doğan ile aynı gemiye binme 
hevesi kadar CHP ve HDP başta 
olmak üzere düzen muhalefeti-
nin sermaye düzeni ve emperya-
lizmle ilişkiler içerisindeki rol-
lerini unutturacak yaklaşımlar 
da sermayeye yarayacaktır.

Bugün sırf AKP’nin günde-
mi diyerek emperyalizmin ül-
kemizi şekillendirme çabalarına 
gözümüzü kapatmak AKP’nin 
ve sermaye düzeninin işine en 
fazla gelecek ve işçi sınıfını 
AKP’nin kollarına itecek bir 
yaklaşım olur.

ABD kovulmalı, bu düzen 
değişmelidir.

Amerikan karşıtlığı mı anti-emperyalizm mi?

SOL TAVIR

H. Murat Yurttaş

ABD ile yaşa-
nan gerginli-
ğin ardından 
dövizde yaşanan 

dalgalanma ve ard arda 
gelen rekorlara ilişkin AKP 
ve sermaye örgütlerinden 
“Ekonomik krizin arkasında 
dış güçler var” yorumları 
gelmişti. Ancak Merkez 
Bankası kaynaklı verilere 
bakıldığında kurda büyük 
hareketliliğin başladığı 10 
Ağustos tarihinde yurtiçi 
alıcı ve satıcıların döviz 
işlemlerinin ezici çoğunlu-
ğunu yaptığı ortaya çıktı.

DÜNYA Gazetesi yazarı 
Alaattin Aktaş, “Dövizi biz 
mi yükselttik, yabancılar 
mı, işte yanıtı” başlıklı ya-
zısında “Bu veriler pek hoşa 
gitmeyecek, ama kaynak 
Merkez Bankası ve açıkla-
nan veriler de resmi veriler” 
diyerek kuru yükseltenin 
Türk şirket ve yatırımcıla-
rı olduğunu açıkladı. İşte 
Aktaş’ın yazısında o bölüm:

“Merkez Bankası bankaların TL karşılığı 
gerçekleştirdikleri spot döviz işlemlerinin 
hacmini “yurtiçi müşteriler” ve “yurtdışı 
banka, kuruluş ve müşteriler” bazında açık-
lıyor. Bu konuya 20 Ağustos’ta köşemizde yer 
vermiş ve söz konusu verilerin 8 Ağustos’a 
kadar olduğunu, dövizde kıyametin koptuğu 
10 Ağustos ve sonrasına ait verileri görmek 
için biraz beklememiz gerektiğini yazmıştık. 
İşte o veriler artık belli. Özetleyerek aktara-
lım neler olmuş.

Yılbaşından 9 Ağustos’a kadar geçen 
155 işgününde bankalar yurtiçi müşterilerle 
günlük ortalama 4.9 milyar dolarlık işlem 
yapmışlar.

Bu 155 işgünün her birinde yurtdışı 
banka, kuruluş ve müşterilerle ise 3.3 milyar 
dolarlık işlem gerçekleştirilmiş.

Yılbaşından 9 Ağustos’a kadar olan dö-
nemdeki günlük ortalama işlemlerde yurtiçi 
müşterilerin payı yüzde 56, yurtdışı müşteri-
lerin payı yüzde 38 düzeyinde. Kalan küçük 
pay, diğer işlemlerden oluşuyor. Geliyoruz 10 
Ağustos’a… Yurtiçi müşterilerin daha önceki 
dönemde 4.9 milyar dolar olan işgünü başına 
ortalama işlem hacmi 10 Ağustos’ta 10.1 
milyar dolara fırlamış.

Peki yurtdışı müşterilerin işlem hacmi ne 

olmuş dersiniz. Yılbaşından 9 Ağustos’a ka-
darki dönemde günlük ortalama 3.3 milyarlık 
işlem gerçekleştiren yurtdışı müşteriler 10 
Ağustos’ta 3.7 milyar dolarlık işlem yapmış.

Yurtiçi müşterilerin, yani bizlerin gerçek-
leştirdiği günlük işlem 4.9 milyardan 10.1 
milyara çıkıyor; yurtdışı müşterilerin, yani 
yabancıların günlük işlemi ise 3.3 milyardan 
3.7 milyara… 

Türkiye’ye döviz kuru üstünden bir ope-
rasyon yapılmak isteniyorsa, Merkez Banka-
sı’nın resmi verileri gösteriyor ki bu operas-
yonu kendi kendimize biz yapıyoruz.

Kur arttı, hacim düştü
Dövizdeki hareket 10 Ağustos’la sınırlı 

kalmadı, izleyen haftanın ilk iki günü, yani 13 
ve 14 Ağustos’ta daha hızlı artışlar ve dalga-
lanmalar yaşadık.

Ne var ki doların bir ara 7 liranın üstüne 
çıktığı bu günlerde bankaların TL karşılığı 
spot döviz işlem hacimleri 10 Ağustos’taki 
düzeyin çok altına geriledi.

Yurtiçi müşterilerin 10 Ağustos Cuma 
günü 10.1 milyar doları bulan işlem hacim-
leri 13 Ağustos Pazartesi 6.4 milyara, 14 
Ağustos Salı ise 5.3 milyara indi.

Yabancı müşterilerin 10 Ağustos’taki 3.7 
milyar dolarlık işlem hacminin ise 13 Ağus-
tos’ta 3.2 milyar, 14 Ağustos’ta 3.5 milyar 
dolar düzeyinde gerçekleştiği görüldü.

Dış güçlerin değil, 
iç güçlerin krizi
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Sosyalist mücadelenin olmaz-
sa olmaz mücadele başlıkla-
rından birisi emperyalizme 
karşı mücadele. Sermayeye 

ve gericiliğe karşı mücadelenin ayrıl-
maz parçası olarak değerlendirilmesi 
gereken anti-emperyalist mücadele, 
bugün Türkiye sosyalist hareketinin 
gündeminden ne yazık ki düşmüş 
gözüküyor.

Bugün açık olan bir gerçek var; 
devrimci bir siyasal hattın inşası, ge-
riciliğe, sermayeye ve emperyalizme 
karşı mücadelede ayrılmaz bütünlük 
kurularak verilebilir. Bu üç başlıkta 
herhangi birisinin geriye çekilmesi, 
düzen içi siyasal bir konumlanışa ne-
den olabileceği gibi solun reformizme 
ve liberalizme kaymasının de zemini 
haline gelir. Örneğin, sermayeye karşı 
mücadele başlığının geriye çekilmesi, 
milli ya da ulusal burjuvazi arayışı 
üzerinden bir yaklaşımla ve olumlayı-
cı bir bakışla birlikte, sermaye sınıfı-
nın siyasal hattının bir parçası haline 
dönüşmeyi de beraberinde getirecek-
tir. Yine aynı şekilde gericiliğe karşı 
mücadeleyi başat hale getirmemek, ör-
neğin siyasal İslamcılığın adresi olan 
tarikat örgütlenmelerini sivil toplum 
örgütü olarak görmek, doğrudan libe-
ral bir söylem olarak karşımıza çıkar.

Benzer bir durum emperyalizme 
karşı mücadele için de geçerli. Ülke-
mizde bugün AKP iktidarının, özel-
likle emperyalist devletlerle yaşadığı 
“geçici” gerginliklere bakarak, AKP 

karşıtlığını zayıflatabilir düşünce-
siyle emperyalizme karşı mücadeleyi 
geri çekmek büyük bir tehlike olarak 
karşımızda duruyor. Çünkü, birincisi, 
AKP’nin işbirlikçi karakterini ortadan 
kaldıran bir içerik taşıyor, ikincisi 
ise emperyalizmi olumlayan bir yan 
barındırıyor. Kapitalizmin en yüksek 
aşaması olarak gördüğümüz emper-
yalizme karşı mücadele, bu anlamıyla 
solun tekelinde olması gereken bir 
başlık olarak değerlendirilmek duru-
munda.

Ülkemizde AKP iktidarının başını 
çektiği “milli ve yerli” edebiyatı 
büyük bir demagojiden ibaret. Bu 
demagojinin boşa çıkartılması, em-
peryalizme karşı mücadeleyi daha da 
yükseltmekten geçer. Ancak böylesi 
bir mücadele hattının yükseltilmesi 
bir kez daha AKP başta olmak üzere 
sermaye iktidarının elindeki silahları 
alacaktır.

Bununla birlikte, ele aldığımız 
konunun bir başka boyutu ise, emper-
yalizm gerçeğin ta kendisi. Yıllardır 
emperyalizmin Küba’ya uyguladığı 
abluka biliniyor ve keza yine Vene-
züella’ya dönük yaptırım ve ambargo 
hatırlanmalı. Emperyalizmin Afga-
nistan, Yugoslavya, Irak ve Suriye’de 
gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların 
hesabını tutmak için kalın bir deftere 
ihtiyaç var. Tarihte, Vietnam, Kore 
akla gelince, emperyalizmin kanlı 
sicili büyük yer tutar. İran’da Musad-
dık’ın devrilmesi, ülkemizde kanlı 12 

Mart ve 12 Eylül cuntaları, emperya-
lizmin doğrudan müdahaleleri olarak 
görülmek durumunda.

AKP iktidarı, gelmiş geçmiş 
en işbirlikçi hükümet. Ülkemizin 
kapılarını yabancı sermayeye sonuna 
kadar açmış, ülke değerlerimiz bizzat 
emperyalizme teslim edilmiştir. Eko-
nomik olarak emperyalizme bağımlı-
lık AKP iktidarı döneminde artarken, 
emperyalizmin Ortadoğu’ya yönelik 
kanlı girişiminin en büyük ortağı yine 
AKP iktidarı olmuştu. Zira AKP’nin 
iktidara geldiği sürecin aynı zamanda 
emperyalizmin Büyük Ortadoğu Pro-
jesi’yle doğrudan ilintili olduğu bugün 
gelinen noktada daha fazla biliniyor. 
AKP iktidarı, emperyalizmin ipine 
tutunmuş, iplerini tamamen emperya-
lizme teslim etmiş bir iktidar olarak 
rolünü fazlasıyla oynadı. Ortadoğu’da 
oynayan taşlar bu kez Türkiye’yi 
sıkıştırdığında AKP cenahından 
yükselen sesler, aslında emperyaliz-
min yeni yöneliminde AKP’ye çok da 
ihtiyaç kalmadığının bir yansıması 
olarak değerlendirmek gerek. AKP, 
kendi iktidar varlığını korumak için 
bir yandan emperyalizmle fazlasıyla 
anlaşmak diğer yandan emperyaliz-
min müdahalelerine yönelik “ortak-
lığın söz hakkını” kullanma yolunu 
seçmektedir. Bugün AKP iktidarı 
ile emperyalist merkezler arasındaki 
gerilimin arızi ve konjonktürel yanı 
fazlasıyla görülmeli. Almanya ile 
yaşanan kriz, bugün anlaşma noktası-

na varmış, Hollanda ile yaşanan kriz 
ortadan kalkmış durumda. AKP’nin 
düşünce kuruluşu olarak görülecek 
SETA Vakfı’nın sözcüsünün söylediği 
sözler AKP iktidarının zihniyetinin 
açık ve somut özeti olarak karşımızda: 
“NATO’dan çıkılamaz, Avrasyacılık 
romantizm” sözleri AKP iktidarının 
karakterini yeterince gösteriyor.

Bugün, yerli ve milli edebiyatı 
aslında büyük bir hamaset. Ülkede ya-
bancı güçlere karşı tepkiyi kullanarak 
kendini aklayan  ve toplum nezdinde 
konsolidasyon sağlayan AKP’nin 
boyunu dik tutması, boynuna kadar iş-
birlikçiliğe batması yüzündendir. Her 
burjuva iktidarının yaptığı numara bir 
kez daha karşımıza çıktı. Eğer em-
peryalizmle gerilim siyaseti sürdürü-
lüyorsa bilin ki daha derinden büyük 
anlaşmalar ve ortaklıklar kuruluyor 
demektedir.

ABD ile stratejik müttefiğiz sözü 
en çok AKP iktidarı döneminde dil-
lendirildi. Bu söz, tamamiyle doğru 
bir söz olarak not edilmeli. AKP, 
işbirlikçi bir parti olarak, ülkemizin 
bağımsızlığını değil tersine emper-
yalizme teslimiyetinin aktörü olarak 
görülmek durumunda. Bugün AKP 
tarafından tersi bir yanılsamaya karşı 
sosyalistler gerçekleri daha fazla 
dillendirmeli...

Bunun için emperyalizme karşı 
mücadele solun omuzlarında daha da 
yükseltilmesi gereken bir mücadele 
başlığı olarak görülmek zorunda. 

Emperyalizme karşı mücadele solun görevidir!
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YKS sonuçları açıklandı, eğitim sistemi iflasın eşiğinde!
2018 YKS sonuçları 31. Ağustos’ta 

açıklandı. Sınava giren adaylardan, Te-
mel Yeterlilik Testi’nde (TYT), sözel, 
sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde 
birer, dilde ise 5 aday 500 puan aldı.

ÖSYM tarafından yayımlanan 
2018-YKS Sonuçları Ön Değerlendirme 
Raporu’na göre, TYT’ye başvuran 2 
milyon 381 bin 412 adaydan, 2 milyon 
260 bin 273’ünün sınavı geçerli sayıldı.

Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) 
başvuran 2 milyon 19 bin 564 adaydan 
1 milyon 877 bin 568’inin sınavı, Ya-
bancı Dil Testi’ne (YDT) başvuran 131 
bin 423 adaydan da 109 bin 593’ünün 
sınavı geçerli kabul edildi.

TYT’ye giren adayların yüzde 
83,06’sı AYT’ye, yüzde 4,85’i ise YDT 
oturumlarına katıldı. YKS’ye giren 
adaylardan TYT’de, sözel, sayısal ve 
eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde 
ise 5 aday 500 puan alma başarısını 
gösterdi.

Ortaöğretim Başarı Puanı’nın 0,12 
ile çarpılarak sınav puanına eklenme-
siyle elde edilen puanlara göre, TYT’de 
18, sözelde 1, sayısalda 51, eşit ağır-
lıkta 3 ve dilde 7 aday, 550 ve üstünde 
puan aldı.

Öğrencilerin başarı ortalaması 
''okullarda nasıl bir eğitim var'' dedirt-
ti!

TYT’de sınavı geçerli olan 2 milyon 
260 bin 273 adayın testlerdeki ortalama 
doğru cevap sayıları şöyle:

“Türkçe 40 soruda 16,179 ortalama, 
sosyal bilimler 20 soruda 6,003 ortala-
ma, temel matematik 40 soruda 5,642 
ortalama, fen bilimleri 20 soruda 2,828 
ortalama.”

AYT’ye girip sınavı geçerli kabul 
edilen 1 milyon 877 bin 568 adayın 
ortalama doğru cevap sayıları ise şu 
şekilde:

“Türk dili ve edebiyatı 24 soruda 

4,743 ortalama, tarih-1 10 soruda 1,617 
ortalama, coğrafya-1 6 soruda 2,271 
ortalama, tarih-2 11 soruda 1,465 orta-
lama, coğrafya-2 11 soruda 2,856 orta-
lama, felsefe grubu testinde 12 soruda 
2,017 ortalama, din kültürü ve ahlak 
bilgisi veya ek felsefe grubu testinde 6 
soruda ortalama 2,098, matematik 40 
soruda ortalama 3,923, fizik 14 soruda 
0,467 ortalama, kimya 13 soruda 1,109 
ortalama, biyoloji 13 soruda 1,669 
ortalama.”

Sınavda 80 sorunun yöneltildiği 
YDT’nin Almanca oturumuna giren 
2 bin 208 adayın ortalaması 31,453, 
Arapça oturumuna katılan 4 bin 786 
adayın ortalaması 11,727, Fransızca 
oturumunda yer alan bin 4 adayın 
ortalaması 29,992, İngilizce oturumuna 
giren 101 bin 185 adayın ortalama-
sı 24,824, Rusça oturumundaki 410 
adayın ortalaması ise 31,009 olarak 
hesaplandı.

Sınav odaklı eğitim anlayışı iflas 
etmiştir!

Yukarıdaki verileri incelediğimiz-
de eğitim sistemimizin bugün geldiği 

noktayı çok net görüyoruz. Eğitimin, 
öğretimin, okulun, öğretmenin, öğ-
rencilerin ve anne babalarının hedef-
lerinden sadece bir tanesinin sınavlar 
olması gerekirken sadece sınav hedefi-
ne odaklanıp diğer bütün hedefleri göz 
ardı eden  sistem  iflas etmiştir. Sınav, 
ölçme değerlendirmenin araçlarından 
bir tanesiyken ülkemizde yanlış eğitim 
politikaları nedeniyle temel hedef ola-
rak kabul edilmektedir. Eğitimin amacı 
da bu sınavların kazanılması olarak 
belirlenmektedir.

Okulların, sadece, sınavlara öğrenci 
hazırlayan bir kurum haline getirildiği 
bir sistemde okullar eğitim kurumu ol-
maktan çıkarılmış ve dershane forma-
tına bürünmüştür. Eğitim, öğretim ve 
okullar iflas etmiştir. 

Bilimsellik yerine dogmatik yakla-
şımlarla eğitim sistemini şekillendiren 
anlayış iflas etmiştir!

16 yıllık AKP iktidarında dindar 
ve kindar nesiller yetiştirmek adına 
gericileştirilen müfredat, her mahalleye 
açılan İmam Hatipler ve artan zorunlu 
seçmeli din dersleri eğitim sisteminin 

iflas etmesinin temel nedenlerindendir. 
Sınav sonuçlarını dahi doğru değer-

lendiremeyen ÖSYM iflas etmiştir!
Bu yıl sınav sonuçları yine düş 

kırıklığı ve memnuniyetsizliğe sebep 
oldu. Kendi başarı sırasının altına 
yerleşemeyen olduğu kadar, başarı sıra-
sının üstüne yerleşenlerin de olduğuna 
dair birçok paylaşım görüyoruz.

Bunun sorumlusu ÖSYM’dir. Son 
dakika sistem değiştirerek, öğrencilerin 
stresli bir dönem geçirmesine sebep 
olan ÖSYM, yeni puan türleri oluştu-
ğu için, tercih döneminin de sıkıntılı 
geçmesine neden olmuştur. Adaylar 
bu dönemde, katsayı ve dönüştürmeler 
arasında gidip gelmiştir. Dolayısıyla, 
birçok aday geniş tercih aralığını tercih 
etmiş, açıkta kalmayayım diye düşün-
mediği bölümleri bile eklemek duru-
munda kalmıştır. 

Geleceğimiz gerici bir anlayışla eği-
tim sistemini yap-boz tahtasına çeviren 
bu anlayışa terk edilemez. Eşit, parasız, 
bilimsel eğitim her yurttaşın, her gen-
cin hakkıdır, bu hakkımızdan vazgeç-
meyecek, mücadeleyi büyüteceğiz.

Türban baskısına isyan eden kadınlar
Türkiye'de gerici hareketin serpilme-
si ve AKP'nin iktidara taşınmasında 
önemli bir söylem haline getirilen 
''türban'' adeta bir silah olarak kulla-
nıldı. Aydınların katledildiği, Sivas 
katliamının yaşandığı bir evrede gerici 
hareket ''türban'' tartışmaları üzerinden 
özgürlük havarisi haline getirildi. 
Ancak bütün bu fırtınalı yıllar boyunca 
kadınlar bırakın özgürleşmeyi, türban 
esareti altına alındı. 
Toplumsal baskı, iktidara yaranma, aile 
içi baskılar, ekonomik çıkar ve daha 
pek çok nedenle kadınlar özgürlük ola-
rak sunulan türban dayatmasıyla karşı 
karşıya kaldılar. 
    

Türban dayatmasıyla karşı 
karşıya kalan kadınlardan 
çağrı var;
AKP'nin iktidara yerleşmesi ve 2. Cum-
huriyet rejiminin kurulması ile birlikte 
türban tartışmaları bugün başka bir 
cepheden gündeme gelmiş bulunuyor. 
Baskı altında türban takmak durumun-
da kalıp, türbanını çıkaran kadınlar 
''Yalnız Yürümeyeceksin Platformu'' 
adıyla bir araya gelerek kendi hikayele-
rini anlatıyorlar. .Platform içerisinde yer 
alan kadınlar zorla taktıkları türbanları 
çıkartarak kendileri gibi baskıya ve zor-
balığa uğrayan kadınlara türbanlarını 
çıkartmaları çağrısında bulundular.

Kadınlar kendi hikayelerini 
anlatıyor;
Zorunlu bir şekilde taktıkları türbanın 
yaşamlarında yarattıkları olumsuzluk-
ları platformda ifade eden kadınlar Yal-
nız Yürümeyeceksin platformu için ” 
Beraber geçirilen süreç içerisinde kadın 
arkadaşların kimilerinin daha önceden 
başörtülü olduğu,eskiden müslüman 
olduğu ama artık olmadığı, kimileri-
nin ise hala başörtüsü konusunda aile 
ve benliği arasında sıkıntılar içinde 
olduğu,kimilerinin ise bu tarz bir geç-
mişlerinin olmadığı ancak dayanışma 
arzusu içinde olduğu fark edildi.”Yalnız 

Yürümeyeceksin” platformu bu fark 
edişin ürünü bir platform olarak ortaya 
çıktı.” ifadelerinde bulundular.
Yalnız Yürümeyeceksin platformunu 
duyuran kadınlar ” hayatlarının her-
hangi bir diliminde başörtüsü takmış, 
başörtüsünü çıkarmış, başörtüsü baskı-
sını türlü şekillerde yaşamış ve henüz 
bu yönde mücadele eden kadınların 
hikayelerini paylaşmak, dayanışmak ve 
haberdar olmak için, bizzat bu mücade-
lelerden geçmiş ve onlara destek olan 
insanlar tarafından, internet üzerinden 
bir araya gelinerek oluşturulan bir 
gönüllülük platformudur.” diyerek plat-
form faaliyetlerine de başladılar.
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ABD'yi kovalım, bu düzeni değiştirelim! 
ABD emperyalizmine ve AKP işbirlikçiliğine hayır! 

Ülkemiz, ABD emperyalizminin 
siyasi ve iktisadi alanda uyguladığı 
yaptırım ve müdahalelerin sonuçla-
rıyla karşı karşıya olduğu bir süreçten 
geçmektedir. 

Bu süreç esas olarak sermaye 
düzeni ile ülkenin sermaye sınıfı ve 
onun işbirlikçi ve gerici sağ iktidarla-
rının eliyle adım adım emperyalizme 
bağımlı hale getirilmesinin ürünüdür.  

Emperyalizmin çıkarları ile 
sermaye sınıfının çıkarları ortaktır. 
AKP, 16 yıl boyunca bu çıkar ortak-
lılığının organizatörlüğünü üstlen-
miştir.  

Dün işbirlikçiler eliyle emperya-
lizmin ileri karakolu olan ülkemiz, 

bugün ABD emperyalizminin müda-
halelerine açık hale getirilmiştir. 

Bu ülkenin gerçek sahiplerine 
yani milyonlarca emekçiye, yurtseve-
re, ilericiye sesleniyoruz ve diyoruz 
ki; 

Ülkemiz emperyalizme, ekono-
mik, askeri, siyasi ve kültürel olarak 
bağımlı bir ülkedir. Ülkemiz ABD 
emperyalizminden kurtulmalıdır. 

Üsleriyle, sermayesiyle ABD em-
peryalizmine hayır diyelim! 

Kurtuluş için, NATO’dan çıkıl-
malı, ABD’nin bütün askeri üsleri 
kapatılmalı, yapılan bütün gizli an-
laşmalar iptal edilmeli, emperyalist 
sömürünün bütün iktisadi mekaniz-

maları dağıtılmalı, ülkemizin bütün 
stratejik ekonomik ve altyapı kurum-
ları devletleştirilmeli, bağımsız bir 
Türkiye inşa edilmelidir. 

Ali Öztutan - İnşaat ve Yapı İşçi-
leri Sendikası Başkanı 

Atilla Özsever- Gazeteci, Akade-
misyen 

Aysel Tekerek - TKH Genel 
Başkanı 

Barış Terkoğlu - Yazar, Gazeteci 
Candan Badem- Akademisyen 
Deniz Hakan - Yazar, Akademis-

yen
Ender Helvacıoğlu – Yazar, Ya-

yıncı 

Fatih Yaşlı – Yazar, Akademisyen 
İlke Kızmaz - Müzisyen, Akade-

misyen
İzge Günal - Akademisyen 
İzzettin Önder - Akademisyen 
Merdan Yanardağ- Yazar, Gaze-

teci 
Nuray  Yenil – İlerici Kadınlar 

Derneği Genel Sekreteri
Orkun Saip Durmaz- Akademis-

yen 
Rıfat Okçabol - Akademisyen 
Sadık Usta - Yazar 
Semiha Özalp Günal - Akademis-

yen 
Cengiz Kılçer - Şair

Aydınlardan büyük çıkış

Aydınlar ABD'yi istemiyor!
Emperyalizmin bölge siyaseti ısınırken, Türkiye'nin aydınları da emperyalizm karşıtı bir kampanya 
başlattı. Aydınlar "ABD'yi istemiyoruz" derken, emekçi halka da "bu düzen değişecek" çağrısı yapıyor

ABD'nin bölge siyaseti ısını-
yor. AKP iktidarı ile ABD 
arasında süregelen tartışma, 
iktidarı ve sermaye sınıfını 

emperyalizmin politikaları ile pazarlık 
yapmaya iterken, bu pazarlığın sonucu 
Türkiye'nin daha fazla emperyalizm 
ekseninde belirlenmesi anlamına 
geliyor. 

Derineleşen ekonomik bunalımla 
beraber sermaye sınıfı ülke kaynakları-
nı emperyalist tekellere teslim etmeyi, 
siyasi iktidar ise pazarlık kozu olarak 
elinde tutmayı amaçlarken, Türkiye 
siyasetinde farklı bir çıkışı arayanlar 
da var. 

Türkiye siyasetinde ortaya çıkan 
sermaye-iktidar-emperyalizm ekse-
nine karşı farklı kimlikleriyle bilinen 
aydınlar müdahale etmeye amaçlıyor. 
"ABD'yi kovalım" başlıklı yayınlanan 
imza metni ile emperyalizmin Türkiye 
siyasetine karşı çıkan aydınlar, emekçi 
halka da "bu düzen değişecek" çağrısı 
yapıyor. AKP iktidarının pazarlıkla-
rının işbirlikçi bir siyasetin parçası 
olduğunu belirten aydınlar, buna karşı 
yurtseverleri, ilericileri, emekçileri 
büyük bir mücadeleye çağırıyor. 

Talepler belli: NATO'dan 
çıkılsın, üslere el konsun, 
kaynaklar devleştirilsin!

Yazar, akademisyen, siyasetçi, 
iktisatçı, sendikacı, demokratik kitle 
örgütü, gazeteci, müzisyen kimlikle-
riyle kamuoyunda bilinen çok sayıda 
aydının çağrısıyla yayınlanan imza 
kampanyası emperyalizmle tüm siyasi 
ve iktisadi ilişkilerin sona erdirilmesi 
çağrısını yapıyor. Bu çerçevede imza 
metninde üslere el konulması, NA-
TO'dan çıkılması gibi siyasi taleplerin 
yanı sıra ekonomik kaynakların devlet-
leştirilmesi gibi talepler de yer alıyor. 

Aydınların başlattığı imza kampan-
yası ile halka da çağrı yapılırken, önü-
müzdeki günlerde İstanbul'da imzacı 
aydınların da bulunduğu isimlerin yer 
alacağı anti-emperyalist bir konferans 
düzenlenecek.  Konferansın tarihi-
nin duyurulacağı belirtilirken, imza 
kampanyası ile beraber farklı alanlarda 
anti-emperyalist kampanyanın unsur-
ları da tartışılacak. 

Emperyalist-kapitalist sistemin 
ülkemiz üzerindeki çelişkileri giderek 
netleşirken, emekçi sınıflar da çelişkiye 
kendi cephesinden yanıt üretme zorun-
luluğu ile karşı karşıya. Esas çelişkinin 
emperyalizm ile emekçi sınıflar ara-
sında bulunduğu günümüzde, işbirlikçi 
bir iktidarın ve uluslararası tekellerin 
sömürüsüne karşı işçi sınıfı seçeneği 
siyaset sahnesinde kendine yer bulma-
lı. Aydınların başlattığı kampanya bu 
anlamıyla ciddiyetle ele alınmalı.
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Dünyanın her yerindeki ko-
münistler için ve komünist partiler 
için emperyalizme karşı mücadele 
yürütmek tartışmasız bir görev ve 
mücadele başlığıdır.

Dünyamızın emperyalist bar-
barlık çağına girdiği dönemden bu 
yana, emperyalizmin kapitalist dü-
zenin vazgeçilmez ve zorunlu bir 
aşaması olduğu binlerce kez ispat-
lanmıştır. Dolayısıyla anti-emper-
yalizmi nostaljik bir başlık olarak 
tarihin albümüne kaldıranlar ile 
sadece emperyalizme karşı olmak 
adına  kapitalizm ile bağını kopara-
rak, kof bir ulusçuluk yapanlar son 
kertede aynı yerde toplanmaktadır. 
Emperyalizmin karşına çıkmamak 
emperyalizmin çoğu kez yanına 
düşmek anlamına geldiği gibi, kar-
şı çıkıp yerine olmayan bir ulusal 
sermayeyi koyanlar emperyalistle-
ri hiç ama hiç korkutmamaktadır.

Biz komünistler için emper-
yalizme karşı mücadelede doğru 
yolu göstermek de bir görev ve so-
rumluluktur. Hele hele bu günlerde 
bu gerçek gözümüzün daha fazla 
önünde olmalıdır.

AKP ve onun başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, ülkede yaşanan 
her gelişmeyi “dış mihraklara” 
bağlarken bunun emekçileri etkile-
yen bir yanılsamaya neden olduğu-
nu bilmeliyiz. Peki emekçiler üze-
rindeki bu tehlikeli yanılsamayı 
kim doğru bir yola sokacak?

ABD, SSCB’nin çözülmesin-
den bu yana, açık ve hatta itiraf 
ettiği yalanlarla ülkeleri işgal eder 
ya da parçalarken, insanları da bir 
kıyımdan geçiriyor. Bu barbarlık 
tablosunu değiştirilemez kabul 
edenlerin kendilerine coğrafi hari-
talarda yer beğendiğini, emperya-
lizmle işbirliği içine girdiklerini 
biliyoruz. Bunun özgürlük ya da 
bağımsızlık mücadelesi olmadığını 
kim gösterecek?

1923 Cumhuriyeti’nin kuru-
luşunu sağlayan anti-emperyalist 
mücadele karakterine dayanarak 
, gerçek bir Cumhuriyetin hele 
hele 1. Cumhuriyet tasfiye olmuş-
ken ruh çağırma ile değil, yeni bir 
cumhuriyet mücadelesinin gerekli 
olduğunu kim anlatacak?

Dün olduğu gibi elbette ki bu-
günde bu görev komünistlerindir.

Ve bugün komünistlerin an-
ti-emperyalist mücadeleyi oldu-
ğundan daha yukarı taşıması zo-
runluluktur.

Öncelikle büyük yalanların 
aşılması için bir zorunluluktur.

Başta, AKP iktidarının Ameri-
kancılığını, İsrail dostluğunu, AB 

çıkarcılığını, Suriye düşmanlığını , 
her adımda ancak ve ancak emper-
yalizme güç kattığını ve güzel ül-
kemizi emperyalizmin saldırı üssü 
haline getirdiğini emekçi sınıflara 
daha hızlı ve yakından anlatmanın 
daha etkili yollarını bulmalıyız. 
Bugün AKP’nin özünde karşıtlık 
barındırmayan ABD hamasetinin 
iki yüzlülüğüne her yüze birden 
sınıfın yumruğunu çalmadan AKP 
iktidarının devrilmeyeceğini bil-
meliyiz. Bu yumruk olmadan dev-
rilen bir AKP iktidarına ABD’nin 
pek üzülmeyeceğine de elbette 
ki…

Bugün AKP karşısında boy 
gösterip, mesele ABD, AB olunca 
hep iyi ilişkiler geliştirme temenni-
sinde bulunanlar da var ülkemizde. 
Çoğunlukla umut tacirliği yapan 
bu kesimlerin mesele emperyalizm 
olunca kapitalizmin çıkarlarını en 
az AKP kadar savundukları unu-
tulmamalı.

ABD karşıtlığını, emperyalizm 
düşmanlığını çağın gerisinde kabul 
edip, özgürlüğü yerel iktidarlara 
bağlayan, emperyalizmin Orta-
doğu’da açtığı kanlı yoldan ulusal 
kurtuluş için yürüyenler de var.  
Emperyalizmin terli işbirlikçileri-
ne son dönemde en fazla bu alan-
dan katkı sunulduğunu görelim.

Kurtuluş savaşından bu yana 
ülkemizdeki emperyalizm karşıt-
lığının zaman içinde budandığı 
yerler işte buralardan gelmektedir.

Ancak ağacın gövdesi buda-
namaz. Bu gövde kırılamaz. Ül-
kemizde komünistler tarafından 
güncel siyasetin mücadele başlığı 
yapılan anti emperyalizm damar-
ları her şeye rağmen gelişkindir. 
Ancak bu gelişkinliğin demin ifa-
de ettiğimiz gibi siyasetin de konu-
su haline getirilerek, büyütülmesi , 
güce dönüştürülmesi şarttır.

Ülkenin sağı, liberalleri, ser-
maye sınıfının maskesi daha fazla 
indirilmelidir.

Bu güncel görev için ülkenin 
komünistleri, sol sosyalist aydınla-
rı, işçi sınıfı seferber olacaktır.

Şimdi değilse ne zaman diye 
bir düstur vardır ya hani.

İşte tam da şimdi söylenmeli-
dir.

AKP’nin ABD’ye karşı bu ço-
cuk oyununda, çalınan kavramlar-
da, sola dönük pespaye ithamlarda 
bulunanlara karşı, gerçek bir an-
ti-emperyalist mücadeleyi, tarihsel 
bağları ile ve sosyalizm hedefi ile 
büyütmenin önünde engel yoktur.

Meydanın boş olmadığı göste-
rilecektir.

Hemen şimdi…

SOL TAVIR

Aysel Tekerek

Ejder suyu, starex meyvesi eşliğinde 
aloevera, zencefilli somonlu suşi...

Saray'ın menüsünde kriz yok: 

AKP'li Cumhurbaşkanı Tay-
yip Erdoğan’ın30 Ağustos'ta 
Saray'da düzenlendiği resepsi-
yonda sunulan menü emekçi-

lerin çoğunun adını ilk kez duyacağı lüks 
ve yabancı yiyecek içeceklerden oluştu. 
Bir çok temel tüketim maddesi ile beraber 
son dönemde tüm gıda ürünlerine de gelen 
zamlarla birlikte emekçilerin beli daha da 
bükülürken Saray'ın bu konuda da 'iti-
bar'dan vazgeçmediği görüldü.

Hürriyet yazarı Vahap Munyar, köşe-
sinde Saray'ın resepsiyondaki menüsünü şu 
sözlerle aktardı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bah-
çesinde gerçekleşen “30 Ağustos Zafer 
Bayramı” resepsiyonunda Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Hasan Büyükdede, Yatırım Ajansı 
Başkanı Arda Ermut ve Türkiye İhracatçı-
lar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile 
sohbet ederken Cumhurbaşkanlığı Sosyal 

Hizmetler Müdürü Seyit Başkonak yanımıza 
geldi:

- Yine sürprizlerimiz var.
Sunulan içecekleri sıraladı:
- Ejder Meyveli Smoothie (Chia tohumu 

eşliğinde), Efuli (Liçi meyvesi eşliğinde), 
Aloevera (Starex meyvesi eşliğinde), Orman 
Meyveli Special, Bahçe Naneli Limona-
ta, Taze Sıkılmış Portakal, Taze Sıkılmış 
Greyfurt, Taze Sıkılmış Havuç, Taze Sıkılmış 
Elma.

Yiyecek ikramlarını kokteyl masalarına 
koydukları listeden gösterdi:

- Pataşur içerisinde Çerkez Tavuğu, 
Zencefilli Somonlu Suşi, Tartalet içerisinde 
Antakya usulü Humus, Susamlı Levrek Simi-
di, Aydın usulü kuzu çöp şiş...

Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin 
maketinin bulunduğu masayı işaret etti:

- Bunu, “Milletin evinden ikram” gibi bir 
konsept olarak düşündük...

Başkonak ve ekibi, ikramda birçok lüks 
oteli geride bırakacak iş çıkarıyor..."

'Enerjide zamlar eylül ayında 
da devam edecek'

Merkez Bankası, TÜİK tarafından açıkla-
nan ağustos enflasyonuna ilişkin değerlendir-
melerini paylaştı.

Ağustos ayında tüketici fiyatlarının yüzde 
2,30 oranında arttığını ve yıllık enflasyonun 
2,05 puan yükselerek yüzde 17,90 olduğunu 
hatırlatan TCMB, enflasyondaki yükselişte 
temel mal ve enerji fiyatlarının belirleyici 
olduğunu bildirdi. Açıklamada, gıda enflasyo-
nunun da işlenmiş gıda grubundaki olumsuz 
seyre bağlı olarak bir miktar yükseldiği 
belirtildi.

İthal içeriği yüksek temel mallarda yük-
sek oranlı fiyat artışları izlendiğini paylaşan 
TCMB, "Enerji fiyatlarındaki güçlü artış eği-
liminin Eylül ayında da devam etmesi bek-
lenmektedir. Bu dönemde hizmet sektöründe 
de genele yayılan fiyat artışları izlenmiştir. 
Üretici fiyatları maliyet baskılarının oldukça 
güçlendiğine işaret etmiştir. Bu görünüm al-
tında çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu 
ve ana eğilimi önemli ölçüde yükselmiştir" 
değerlendirmesinde bulundu.
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İyi okumalar

Hakan Yerlikaya

Suphi Yoldaş! Bolşevizm’le kuşanmış, yurduna adanmış bir yaşam… 

1921’in 28 Ocak gününü 29 Ocak günü-
ne bağlayan gece, Türkiye burjuvazisi, 
Türkiye komünistlerine karşı ilk siyasi 
katliamını gerçekleştiriyordu. Dönem, 
emperyalizme karşı ‘’bağımsızlık’’ mü-
cadelesi verilerek kurulan cumhuriyetin 
hangi sınıfın egemenliğini ve karak-
terini taşıyacağının belirleneceği bir 
kesitti. Katliamın politik muhatabı ise 
kısa süre önce Bakü’de kurulan Türkiye 
Komünist Partisi’nin ilk Genel Başka-
nı Mustafa Suphi ve Merkez Komitesi 
üyesi 14 komünist oluyordu.

Mustafa Suphi’nin katledilmesi için 
harekete geçenler, onun ve yoldaşlarının 
çalışmalarını yakından izliyordu. Ge-
lecekte siyasal iktidar kavgası vermek 
zorunda kalacakları adanmış bir dava 
önderi, militan bir Bolşevik ve teşkilatçı 
olduğunu biliyorlardı. Bununla beraber, 
1917 Ekim Devrimi’nin ulusal kurtuluş 
mücadelesi verilen Anadolu toprakları 
üzerindeki etkilerini, Bolşevizm’e olan 
ilginin giderek çeşitli örgütlenmelere 
dönüşmeye başladığını ve yaygınlaştı-
ğını görüyor, bu mayanın Anadolu top-
raklarına çalınmasının önüne geçmek 
istiyorlardı.

Mustafa Suphi, burjuvazi açısından, 
korktukları mayanın özü anlamına 
geliyordu. Bu mayanın oluşum dönemi-
ne ışık tutulmadan, devrime ve yur-
duna adanmış bu ihtilalciliğin tarihsel 
anlamında büyük bir boşluk oluşacağı 
çok açık…

Suphi yoldaşın katledilmeden önceki 
altı yılı işte bu tarihsel anlamı büyük 
ölçüde ifade ediyor. 

Işık tam da buraya tutulmalıdır.
Mustafa Suphi, yobaz bir kitle 

tarafından türlü provokasyonlar sonucu 
işkenceyle katledilerek Karadeniz’e 
atıldığı kentte, Trabzon’da doğmuştur. 
Gençlik yıllarına kadar Trabzon’da 
yaşayan Suphi’nin babası üst düzey bir 
bürokrattır. 

Mustafa Suphi, bir devlet lisesinden 
sonra üniversiteyi İstanbul’da Hukuk 
mektebi öğrencisi olarak okur. Daha 
sonra 1906’da Fransa’ya gider ve eği-
timini Paris Sorbonne Üniversitesi’nde 
sürdürür. Fransa’da geçirdiği iki yılda 
Fransız sosyalistleriyle yakın çalışır. 
Tanin gazetesinde Fransa işçi sınıfının 
yaşamı, savaşımı ve sendikal hareket 
üzerine yazılar yazar. Fransa’da iken 
1908’de Türkiye de ilk burjuva devrimi 
gerçekleşir. 1910’da Türkiye’ye dönen 
Suphi, İstanbul Yüksek Ticari ve Zirai 
Bilimler Enstitüsü’nde siyasal iktisat 

hocası olarak görev yapar. Çeşitli yayın-
larda ülke içindeki siyasi gelişmelere 
dair fikirlerini yazar. 1913’te Mahmut 
Şevket Paşa’nın öldürülmesiyle İstan-
bul’da İttihat ve Terakki muhaliflerine 
karşı girişilen tutuklamalarda 15 yıl ha-
pis cezası alır ve Sinop kalesine sürülür. 

Bolşevizm’i kuşanma 
1914’te Sinop kalesinden kaçmayı 

başararak bir taka ile Karadeniz’in 
karşı kıyısına Sivastopol’e çıkar. Kısa 
süre sonra başlayan 1. Paylaşım Savaşı 
sırasında Çarlık Rusya’sı elindeki on 
binlerce Türk savaş tutsağıyla birlikte 
önce Sibirya’ya, sonra Urallara sürülür. 
1915’te Urallarda bir fabrikada çalışır-
ken ilk kez temas kurduğu Bolşeviklere 
katılır. Urallarda yoğun bir politik 
faaliyette bulunarak buradaki fabrika-
larda çalışan Türk savaş tutsaklarını 
devrimci bir gruba dönüştürür. 1917’de 
gerçekleşen Ekim Devrimi’nin yarattığı 
muazzam etki insanlık tarihinde yeni 
bir dönemi açarken, bu şanlı devrim, 
Mustafa Suphi’nin politik hedeflerini 
iyice netleştiren bir süreci de hızlandı-
rır.

Hedefi bellidir… 
Osmanlı Saltanatının yıkılması, 

memleketin işgalci güçlerden kurtulma-
sı, Amele ve Rençber Şuralar Cum-
huriyeti'nin kurulması için çalışacak 
devrimci bir örgütün yapılanması… 

Bunun gerçekleşmesi için Türkçe 
yayınlanacak bir gazetenin kritik bir 
işlevi olacaktır.

Mustafa Suphi, 1918 yılında ‘’Yeni 
Dünya’’ adında ilk Türk komünist ga-
zetesini çıkarır. Gazete öncelikle Türk 
savaş tutsaklarını aydınlatma ve sağlam 
bir Türk Marksistler çekirdeğinin 
oluşmasına büyük katkı sağlar. Daha 
sonra Anadolu’ya dönen bu tutsaklar 
gazetenin düzenli dağıtımı için bazı 
şehirlerde posta noktaları kurar. Başta 
İstanbul olmak üzere Karadeniz’in sahil 
yerleşimlerinde bu faaliyetleri yürütür-
ler. İlk iki sayının toplam baskı adedi 
150.000’dir.

Suphi, 1918 Haziran’ında Türk savaş 
tutsakları içinden seçilmiş Türk Enter-
nasyonalist Sosyalistleri Konferansını, 
22-25 Temmuz’da ise daha geniş kap-
samlı Moskova konferansını toplar. Bu 
konferanslarda Sovyet iktidarının ya-
nında olduklarını vurgulayarak Kazan, 
Türkistan ve Kırım gibi cephelerde en 
önde çarpışmalara katılırlar. Moskova 
konferansıyla beraber Mustafa Suphi üç 

temel hedefe odaklanır. İlki Türk pro-
letaryasının öncü gücünü örgütlemek, 
ikincisi Sovyet iktidarını savunmak, 
üçüncüsü Türkiye’yi işgal eden emper-
yalist güçlere karşı silahlı mücadeleye 
katılmak. 

Doğu Halkları Komünist Örgütleri 
Merkez Bürosunda yürüttüğü başarılı 
çalışmaların sonucu Mart 1919’da ya-
yınlanan büro raporunda görülüyordu. 
Raporda bir yıl içinde 6 milyon gazete, 
broşür ve bildiri basılıp dağıtıldığı yazı-
yordu. Mustafa Suphi, yine Mart ayında 
yapılan Komünist Enternasyonal’in 
Birinci Kongresi’ne Türk Enternasyo-
nalist-Komünistlerinin temsilcisi olarak 
katılır. 1919 yazında Komintern’in 
Güney bürosunda görevlendirilir ve 
çalışmalarını Kırım bölgesinde yoğun-
laştırır. Anadolu ve İstanbul’dan gelmiş 
olan Türkler içinde örgütlenme çalışma-
sı yürütürken ‘’Yeni Dünya’’ gazetesini 
de çıkarmaya devam eder.

Sadece Türkler değil Bulgar ve Ro-
menler içinde de faaliyetlerini sürdüren 
Suphi, bu faaliyetlerle Doğu Gönüllüleri 
Enternasyonal Alayını kurar. Alay, 
Beyaz ordu generallerinden Slaçev bir-
liklerine karşı savaşır. Ağustos ayında 
karşı-devrimci Denikin komutasında-
ki ordular Güney Rusya’ya çıkarma 
yapınca Kızılordu’ya bağlı 12.Orduya 
katılırlar.

Mustafa Suphi, 6 Şubat 1920’de 
Türkistan’da Uluslararası Propaganda 
Konseyi Başkanlığına seçilir ve Mayıs 
ortasına kadar bu görevi yürütür. Bu 
konsey Türkçe, Farsça, Özbekçe ve 
Urduca yayınlar çıkarır. Bu süre içinde 
‘’Yeni Dünya’’ gazetesi Taşkent’te 
yayınlanmaya devam eder.

Parti, ihtilalcilik ve yurtse-
verlik

Azerbaycan’da gerici Müsavat 
hükümeti yıkılıp Sovyet egemenliği 
ilan edilince, Mustafa Suphi Bakü’ye 
geçer. Artık hedefinde Türkiye ve çeşitli 
ülkelerdeki komünist örgütleri Türkiye 
Komünist Partisi adı altında birleştirip, 
ilk kongresini yaparak, Anadolu’da 
süren Kurtuluş savaşının gidişatına 
‘’Amele ve Rençber Şuralar Cumhuriye-
ti’’ kurmak adına müdahil olmak vardır.

Mustafa Suphi, katledilmeden yak-
laşık 4,5 ay kadar önce 10 Eylül 1920’de 
Anadolu ve İstanbul’da ki tüm komünist 
örgütleri ve Sovyet cumhuriyetlerin-
de örgütlenmiş Türk komünistlerini 
Bakü’de bir kongrede toplamayı başarır. 

Bu kongrede Türkiye Komünist Parti-
si’nin politik amacı "Amele ve Rençber 
Şuralar Cumhuriyeti'ni kurmak" olarak 
belirlenir. Suphi’nin kongrede yaptığı 
kapanış konuşmasının sonunda sarf 
ettiği aşağıdaki sözler, Anadolu’ya 
geçişin nasıl bir irade ve adanmışlığın 
ürünü olarak ortaya çıktığını göstermesi 
açısından özel bir anlam taşıyordu.

“Harici düşmanları da dahili 
yağmacıları da...”

‘’Komünist Fırkası için memlekete 
musallat olan harici düşmanları kovmak 
nasıl bir vazife ise, dahilde halkın sırtın-
dan geçinen yağmacı tufeyli sınıflarını 
da hazıryiyicilik halinden çıkarıp yum-
ruk altında işletmek de, o derece esaslı 
bir vazifedir. Bu iki cihetin temini iledir 
ki, Komünist Fırkası mazlum amele ve 
rençber halka karşı hizmetini ifa etmiş 
ve ortadan sınıflar farkı kalkarak heyet-i 
içtimaiye, adalet-i hakikiyeye nail olmuş 
olacaktır. Onun için son söz olarak 
diyelim ki: Yaşasın Türkiye Komünist 
Fırkası! ‘’

İşte bu iradeyi taşıyan TKP’nin ilk 
Merkez Komitesi, Bakü’de yürüttüğü 
çalışmalar da etkili bir örgütlenme ba-
şarısı gösterir. Türk işçilerinin ve savaş 
esirlerinin bulunduğu Güney Rusya 
ve Kafkasya’nın çeşitli şehirlerinde 
şube ve gruplar oluşturulur. Yayıncılık 
çalışmaları güçlendirilerek, propaganda 
faaliyetleri için özel eğitimler örgütle-
nir. Bakü’de bulunan savaş esirlerinden 
bir Komünist Bölüğü oluşturularak 
Anadolu’ya gönderilir. 

Hayali gönlümüzde yadigâr 
kalana sözümüz var

Sonra…
Sonrası 15’lerin Anadolu’ya girişi 

Trabzon’a yönlendirilmeleri ve 28 Ocak 
gününü 29 Ocak gününe bağlayan o 
kara geceye uzanır. 

Suphi yoldaşın o kara geceden önce-
ki siyasal üretkenliği, çalışkanlığı, da-
vaya adanmışlığı, iradi tutumu, politik 
yaşamı, adeta Leninizm’i kuşanmış bir 
yaşamın ne anlama geldiğinin en sarih 
yanıtı olarak kuşaktan kuşağa devre-
deceğimiz en anlamlı miras olmaya 
devam ediyor. 

Bugün hayali gönlümüzde yadigâr 
kalana sözümüz, onun ‘’harici düşman-
ları ve dahili yağmacıları’’ defetme 
iddiasını sabır ve kararlılıkla işçi sınıfı 
içerisinde örgütlemek, Sosyalist Cum-
huriyeti kurmaktır.

10 Eylül 1920’de kurulan TKP’nin farklı dönemlerinde öne çıkan isimlerinden kesitleri siz okuyucularımızla 
paylaştırıyoruz. “Suphi Yoldaş! Bolşevizm’le kuşanmış, yurduna adanmış bir yaşam…”   yazısıyla Hakan 
Yerlikaya Mustafa Suphi’nin siyasal yaşamını anlatıyor. Bir sonraki yazıda Orhan Deniz “Şefik Hüsnü Dey-
mer*”  yazısını sizlerle paylaşıyor. Diğer yazımız Kemal Parlak “Zeki Baştımar” yazısını sizlerle paylaşıyor. 
Son yazımız ise İbrahim Özyürek “İsmail Bilen” yazısını sizlerle paylaşıyoruz.
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Orhan Deniz

TKP’nin inatçı doktoru

Şefik Hüsnü Deymer*

Doktor Şefik Hüsnü Deymer. 
Türkiye komünist hareketi-
nin en önemli isimlerinden 
biri. Mihri Belli kendisini 

“bilimsel sosyalizmi Türkiye’ye getiren 
adam” olarak tanımlıyor. Genç yaşlarda 
başladığı mücadeleyi ömrünün sonuna 
kadar, bazen legal bazen illegal, bazen 
ülke içinde bazen ülke dışında, bazen 
mahpus bazen değil, devam ettiriyor ve 
yaşamını sürgünde noktalıyor. 

Şefik Hüsnü 1890 yılında Selanik’te 
doğuyor (bazı belgeler doğum tarihini 
1887 olarak veriyor). Makedon kökenli 
bir ailenin mensubu. Babası hem tanın-
mış bir avukat hem de toprak sahibi. 
Temel öğrenimlerini Selanik’te yapan 
Şefik Hüsnü, ailesi tıp eğitimi almasını 
istemediği için, gizlice Paris’e gidi-
yor ve burada tıp eğitimi alıyor. 1912 
yılında tıp eğitimini tamamlıyor. Önce 
gelecekteki eşi Leokadya’nın ailesiyle 
tanışmak için Varşova’ya, Varşova’dan 
da Selanik’e geçiyor. Balkan Savaşı 
nedeniyle askere alınıyor ve Kızılay’ın 
Selanik’teki bir hastanesinde çalışı-
yor. Savaşın sonlanmasının ardından 
İstanbul’a geliyor, İstanbul Tıp Fakültesi 
öğretim kadrosuna girecekken 1.Dünya 
Savaşı başlıyor, tekrar orduya alınıyor 
ve savaş boyunca Çanakkale’de bulunu-
yor. Savaşın ardından İstanbul’a dönü-
yor ve özel bir muayenehane açıyor. 

Şefik Hüsnü’nün ülkedeki politik 
çalışmalarının yoğunlaşması bu dö-
nemle, politikayla ilişkisiyse daha önce, 
Fransa’da bulunduğu yıllarla başlıyor. 
Savaş yıllarında dar bir çevrede dev-
rimci propaganda yürüten Şefik Hüsnü, 
savaş sonrası daha yaygın bir çalışmaya 
başlıyor ve Ethem Nejat, Sadrettin Celal 
gibi isimlerle birlikte Türkiye İşçi Çiftçi 
Sosyalist Fırkası’nın kurulmasına öncü-
lük ediyor. Ülkenin bilinen ilk militan 
işçi sendikası olan Türkiye İşçi Derneği 
TİÇSF tarafından kuruluyor, bu dernek 
1300 işçinin katıldığı tersane grevini 
örgütlüyor ve 1919 seçimleri adaylarını 
belirlemek için 2000 işçi delegesinin 
katıldığı toplantı gerçekleştiriyor. 

Şefik Hüsnü 1925’e kadar Kurtuluş, 
Aydınlık, Vazife, Orak-Çekiç dergile-
rinde görev alıyor, özellikle Türkiye’de-
ki toplumsal sınıflar üzerine yazılar 
yazıyor. 1923 yılında ilk defa tutuklanı-
yor. 1925 yılında Akaretler’deki evinde 
yapılan TKP 3.Kongresi’nde(1) genel 
sekreter olarak seçiliyor. Aynı yıl yapı-
lan tevkifatlarda gıyabında 15 yıl hapse 
mahkum ediliyor, ama tutuklamadan 
kısa bir süre önce yurtdışına çıkıyor. 

1924 yılında Komünist Enternasyo-

nal Kontrol Komisyonu olarak seçilen 
Şefik Hüsnü yurtdışında da Komünist 
Enternasyonel’de çalışmaya başlıyor. 
1926’da Parti’nin ülkedeki çalışmalarını 
toparlamak için Viyana Konferansı’nı 
düzenliyor. Bu konferans sonucu Vedat 
Nedim Tör genel sekreterlik görevini 
üstleniyor. TKP tarihindeki en talih-
siz kararlardan biri olan Vedat Nedim 
Tör’ün ve Şevket Süreyya Aydemir’in 
yönetici pozisyonlara getirilmesi kısa 
zaman içinde yapılan hatanın büyük-
lüğünü ortaya çıkarıyor. Komünist 
hattı terkedip Kemalizme yönelen bu 
ekip pratik olarak parti çalışmasını da 
sekteye uğratıyor ve etkisizleştiriyor. 
Şefik Hüsnü bu duruma müdahale et-
mek ve yeni bir merkez oluşturmak için 
Komintern’den izin alıyor ve Türkiye’ye 
dönüyor. 

Türkiye’ye dönen Şefik Hüsnü’nün 
yeni bir merkez oluşturup çalışmalara 
başlaması sonucu yapılan tutuklamalar 
Vedat Nedim Tör’e de ulaşıyor ve Vedat 
Nedim Tör elindeki tüm parti belge-
lerini polise teslim ediyor. Tör’ün bu 
ihanetiyle 1928 TKP davası başlıyor. 
Şefik Hüsnü’nün de aralarında olduğu 
çok sayıda parti üyesi tutuklanıyor. 

1925 yılında aldığı mahkumiyet cezası 
da eklenen Şefik Hüsnü yaklaşık 1,5 yıl 
cezaevinde kalıyor ve çıktıktan sonra 
tekrar Sovyetler Birliği’ne dönüyor. 

Türkiye’de olduğu dönemde, Komü-
nist Enternasyonal VI.Dünya Kong-
resi’nde Yürütme Kurulu üyeliğine 
seçilen Şefik Hüsnü 1930-33 yıllarında 
Berlin’deki Batı Avrupa Bürosu ve 
Anti-Emperyalist Liga’da Dimitrov’a 
bağlı olarak çalışıyor. Burada 1931’de 
ve 1933 Reichtag yangını dolayısıyla iki 
defa tutuklanıyor. Aynı dönem Türki-
ye’deki parti çalışmaları da tutukla-
malar ve operasyonlarla uğraşıyor. Her 
yıl büyük tutuklamalarla karşılaşan 
parti içinde bir  muhalefet hareketi 
de doğuyor. Nâzım Hikmet’in başını 
çektiği ve işçi muhalefeti diye bilinen 
bu örgütlenmeye karşı harekete geçen 
Şefik Hüsnü Komintern’in de desteğiyle 
muhalefeti etkisiz hale getiriyor. 1932 
yılında yapılan 4.Kongre ile Parti’nin 
tekrar toparlanması hedeflense de tekrar 
büyük tutuklamalar başlıyor ve Şefik 
Hüsnü’nün yaptığı başvuruyla TKP MK 
faaliyetlerinin desantralize edilmesi 
kararı alınıyor. 

Bu dönem ve sonrasında Komin-

tern’deki Şefik Hüsnü değerlendir-
melerinde Şefik Hüsnü’nün teşkilat 
konularında zayıf olduğu yönünde 
değerlendirmeler yapılıyor. Nitekim, 
Şefik Hüsnü’nün Komintern’deki 
görevinin sonlandırılıp tekrar Türkiye 
dönmesi kararı alındığında örgütsel 
konularda görev almayacağı da kendine 
tebliğ ediliyor. Şefik Hüsnü ve Reşat 
Fuat’ın Türkiye’ye dönmesi kararı 1937 
yılındaki desantralizasyon kararından 
sonra alınıyor. 

Moskova’dan çıktıktan sonra bir 
müddet Fransa’da kalan Şefik Hüsnü 
1 Kasım 1939’da Türkiye’ye dönüyor. 
1943 yılında Mihri Belli aracılığıy-
la parti bağı kuruluyor ve MK üyesi 
olarak çalışmaya devam ediyor. 1943 
yılı desantralizasyon kararından sonra 
Parti’nin tekrar toparlanma çalışmala-
rına başladığı yıldır ve bu çaba yeni tu-
tuklamaları da doğuruyor. Arka arkaya 
1944 TKP ve 1945 İleri Gençler Birliği 
davaları yaşanıyor. 1946’da Cemiyetler 
Kanunu’nda yapılan değişiklik sonrası 
(sınıf esasına dayalı cemiyet kurma 
yasağı kaldırılıyor) bir dizi sendika ve 
parti kuruluyor. Esat Adil Türkiye Sos-
yalist Partisi’ni kurarken, Şefik Hüsnü 
Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Par-
tisi’ni kuruyor ve yaygın bir örgütlenme 
çalışması başlıyor. 

Kurulan parti ve sendikaların hızlı 
büyümesine düzenin cevabı 1946’nın 
Aralık ayında tüm bu örgütlenmelerin 
kapatılması ve sonrasında 1947 TKP 
davasının açılması oluyor. Bu dava so-
nucu Şefik Hüsnü’ye 5 yıl hapis cezası 
veriliyor, Temmuz 1950’deki af sonucu 
serbest bırakılıyor.1951 TKP tevkifatın-
da tekrar tutuklanıyor, hapis ve sürgün 
cezası alıyor. Hapis cezasından sonra 
İstanbul’a dönen ve doktorluk yapan 
Şefik Hüsnü daha sonra sürgün cezası 
için Manisa’ya gidiyor. 7 Nisan 1959’da 
yaşama veda ediyor. 

Şefik Hüsnü 1919’dan 1959’a kadar, 
kırk yıl boyunca, Türkiye ve dünya 
komünist hareketinin önemli isimlerin-
den biri oluyor. İnatçılığı, direngenliği, 
üretkenliği biliniyor; bunlar dışında 
sekterlikle, “elitlikle”, “baş olma tut-
kusuyla” da suçlanıyor. Uluslararası bir 
çok toplantıya TKP’yi temsilen katılı-
yor ve Komintern’de de bir çok görevi 
yerine getiriyor. 

Yaşamı ve mücadelesiyle Türkiye 
komünist hareketinin onur sayfalarında 
yerini alıyor…

* Yazıdaki bilgiler için Erden Akbulut’un derlediği 

ve Sosyal Tarih Yayınları tarafından yayımlanan 

Dr.Şefik Hüsnü Deymer Yaşam Öyküsü, Vazife Yazıları 

kitabından faydalanılmıştır.
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Kemal Parlak

Bir Parti emekçisi: 

Zeki Baştımar*

Türkiye Komünist Partisi 
kuruluşundan itibaren dün-
ya komünist hareketinin, 
Komintern’in içinde yer 

almış, bir parçası olmuş ve kadroları 
da buna göre şekillenmiştir. Kurucu 
kadrolarının öldürülmelerinden sonra 
partide görev alan önemli figürlerden 
biri de Zeki Baştımar'dır.

Baştımar 1905 yılında Sürme-
ne’nin Baştımar köyünde doğmuş, 
ailesi Çarlık Rusyası’nın Trabzon’u 
işgalinde sonra, önce Samsun’a, 
oradan da İstanbul’a göçmüş. Göçler 
ve yoksulluk nedeni ile ilk öğrenimi-
ni iki yıl yapabilen Baştımar çocuk 
yaşta işportacılık ve çıraklık yapmış. 
1919 yılında İstanbul’dan Trabzon’a 
dönen Zeki Baştımar devlet dairesinde 
müstahdem ve mahkeme katibi olarak 
çalışmış, 1922 yılında da Trabzon 
Öğretmen Okulu’na yazılmış. Aynı 
yıllarda yazdığı şiirler çeşitli dergi-
lerde yayınlanınca yerli gazeteci ve 
aydınlarla ilişkilerini geliştirmiş. 
1924 yılında Haydar Rıfat'ın çevirdiği 
Sosyalizm adlı kitabı okuyan Baştı-
mar çevresini örgütlemeye başlıyor, 
okulda öğrencilerden oluşan ilk komü-
nist hücreyi kuruyor ve işçilerle de 
bağ kuruyor. Aynı yıl öğrenci grevini 
örgütleyip grevi yöneten Zeki Baştı-
mar'ın Türkiye Komünist Partisi’nin 
varlığından haberi yok. Bir süre sonra 
Aydınlık gazetesini düzenli okumaya 
başlıyor ve 1925 yılında partiyle tanı-
şıp parti üyesi oluyor; 1926 yılında da 
parti tarafından Sovyetler Birliği’ne 
eğitime gönderiliyor. 1926 - 1929 
yılları arasında Aydın adıyla Doğu 
Emekçileri Komünist Üniversitesi’nde 
(KUTV) eğitim görüyor, 1927’de Bol-
şevik Parti’nin aday üyesi, 1929’daysa 
üyesi oluyor.

1929’da İstanbul’a dönen Baştımar, 
başını Nâzım Hikmet, Hamdi Şami-
lov ve Sarı Mustafa'nın çektiği parti 
muhalefetiyle hareket ediyor ve mu-
halefetin il komitesinde görev alıyor. 
1930’da sahte kimlikten tutuklanıyor 
ve aynı yıl askere gidiyor. 1931’de as-
kerden dönünce muhalefetten ayrılıp 
Komintern’in onayladığı merkezle ça-
lışmaya başlıyor. 1932 yılında yapılan 
TKP’nin 4.Kongresi’nde MK üyeliği-
ne seçiliyor, aynı yıl tutuklanıp bir yıl 
hapiste kalıyor. 1933 yılında tahliye 
olduktan sonra Politbüro üyeliğine 
seçiliyor, 1934 yılında parti kararıyla 
tekrar Sovyetler Birliği’ne eğitime 
gönderiliyor, KUTV’da eğitim görme-
nin yanı sıra eğitmenlik de yapıyor; 

bu dönem Aydın ve Petrov isimlerini 
kullanıyor. 1935’te yapılan Komin-
tern’in 7. Kongresi’nde Şefik Hüsnü ile 
birlikte asil delege olarak TKP’yi tem-
sil ediyor.  1936’da Reşat Fuat Bara-
ner Moskova’ya geldikten sonra Zeki 
Baştımar'ın Türkiye’ye gönderilmesi 
için Komintern’den talepte bulunuyor 
ve Zeki Baştımar ülkeye dönüyor. Ül-
keye döndükten sonra Rusçadan kitap 
çeviriyor, Başbakanlık tercümanlık 
bürosunda çalışıyor. Ankara’daki ay-
dınlarla ilişki kurup parti faaliyetle-
rine devam ediyor. 1944 yılında TKP 
davasında yargılanıp beraat ediyor.

1946 yılında Cemiyetler Kanu-
nu’nda yapılan değişiklik sonucu ya-
sal olarak kurulan Türkiye Sosyalist 
Emekçi ve Köylü Partisi’nin faaliyet-
lerine katılıyor ve 1947 yılında Parti 
örgüt sekreterliği görevini alıyor. Bu 
dönem yayınlanan Nuhun Gemisi ve 
Barış dergilerine katkıda bulunuyor. 
TKP’nin başlattığı Nâzım Hikmet'i 
kurtarma kampanyasının toplumsal-
laşma çalışmalarını sürdürüyor.

1951’de tutuklanan Zeki Baştımar 
on yıl ağır hapse mahkum edilip, 

İstanbul, Adana, Dalaman ve Ankara 
cezaevlerinde yedi buçuk yıl kaldık-
tan sonra 1959 yılında tahliye oluyor.

1961 yılında yurtdışına çıkıyor. 
Kısa bir süre Sofya’da kaldıktan sonra 
Moskova’ya geçiyor.  Aynı yıl yapılan 
SBKP'nin 22. Kongresi’nde Yakup 
Demir ismiyle bir konuşma yapıyor.

1962’de Baştımar'ın (Yakup De-
mir) sekreterliğinde Marat Bostancı 
(Laz İsmail), Nâzım Hikmet, Aram 
Pehlivanyan ve  Abidin Dino’dan 
oluşan TKP Dış Büro kuruluyor. 
1965’te yaşanan tartışmalardan dolayı 
Dış Büro’da Yakup Demir, Marat ve 
Aram kalıyor. Tartışmalar hakkında 
Baştımar SBKP, Alman Sosyalist Bir-
lik Partisi ve Bulgaristan Komünist 
Partisi ile görüşmeler yapıyor.

Yakup Demir TKP’yi temsilen, 
1961’de SBKP 22. Kongresi’ne, 
1962’de Bulgaristan Komünist Partisi 
8. Kongresi’ne, Macaristan Sosyalist 
İşçi Partisi 8. Kongresi’ne, Çekos-
lovakya Komünist Partisi 12. Kong-
resi’ne, 1963’te Almanya Sosyalist 
Birlik Partisi 6. Kongresi’ne, 1964’te  
Berlin’de düzenlenen Birinci Enter-

nasyonal’in 100. yılı toplantısına, 
1965’te Romanya Komünist Partisi 9. 
Kongresi’ne, Prag’ta yapılan Ko-
mintern’in 7. Kongre 30. yıl dönü-
mü toplantısına, 1966’da SBKP 23. 
Kongresi’ne, Çekoslovakya Komü-
nist Partisi 13 Kongresi’ne, 1967’de 
Moskova’daki Büyük Ekim Sosyalist 
Devrimi’nin 50. yıl kutlamaları-
na, 1968’de Budapeşte’deki kardeş 
partiler danışma toplantısına, 1969’da 
Moskova’da Komünist ve İşçi Partileri 
Uluslararası Konferansı’na, 1970’de 
Lenin'in 100. doğum yılı törenlerine 
(bu törende Baştımar'a bir nişan ve-
rilmiştir), 1971’de SBKP 24. Kongre-
si’ne,  Çekoslovakya Komünist Partisi 
14. Kongresi’ne, Almanya Sosyalist 
Birlik Partisi 8. Kongresi’ne, Polonya 
Birleşik İşçi Partisi 6. Kongresi’ne 
katılıp konuşmalar yapmıştır.

Zeki Baştımar'ın MK birinci 
sekreterliği döneminde Bizim Radyo, 
TKP’nin Sesi Radyosu, Yurdun Sesi 
ve Yeni Çağ dergileri çıkartılıyor. 
1960’larda Federal Almanya başta 
olmak üzere Avrupa’daki Türkiyeli 
işçiler içerisinde örgütlenme çalış-
maları başlatılıyor. 1965 yılında TKP 
üyelerinden iki grup Moskova’ya, 
1971, 1972 ve 1973’te de TKP üyeleri 
Bulgaristan’a eğitime gönderilip kad-
rolaşma çalışmalarına hız veriliyor.

Türkiye İşçi Partisi’ne aktif destek 
veren Baştımar bir yazısında Behice 
Boran, Sadun Aren ve Nihat Sargın’ın 
TKP üyeliklerine de dikkat çekiyor.

Zeki Baştımar'ın Yeni Çağ der-
gisinde çeşitli makaleleri bulunu-
yor. Yazılarında Türkiye’nin henüz 
sosyalizme geçmesinin koşullarının 
oluşmadığını, sosyalizme geçişin 
aşamalı olacağını ve bunun için milli 
demokratik cepheye ihtiyaç olduğunu 
vurguluyor.

Zeki Baştımar 1971 Kasım ayında 
beyin kanaması ve kısmi felç geçi-
riyor; hastalığı bir yıl sonra tekrarlı-
yor. İsmail Bilen’in hastalığı Aralık 
1972’de SBKP MK uluslararası ilişki-
ler sorumlusu başkan vekili Zagladin 
ile görüşmesinden sonra, Mart 1973’te 
ADC Devlet Hastanesi tarafından 
görev yapamaz raporu veriliyor. 24 
Mayıs 1973’te TKP MK Bürosu tara-
fından, Marat ve Aram Pehlivanyan’ın 
imzalarıyla, görevden alınıyor. 18 
Kasım 1974’te Demokratik Almanya 
Cumhuriyeti’nde vefat ediyor. 

* Zeki Baştımar'ın hayatını anlatan, Erden 
Akbulut tarafından derlenen, Sosyal Tarih 
Yayınları’nın yayınladığı Zeki Baştımar kita-
bında önemli bilgi ve belgeler bulunmaktadır.
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Mücadeleyle geçen bir ömür

İsmail Bilen*

En zorlu koşullarda illegal faali-
yet göstermek zorunda kalmış 
olan TKP’nin her kademesinde 
görev alıp, genel sekreterlik 

görevindeyken Parti’nin büyük atılım 
yapmasını sağlayan, Parti’nin demok-
ratik kitle örgütleri ve sendikalarda be-
nimsenmesini sağlayan bir liderin kısıtlı 
bir sütunda anlatılmasının ne kadar zor 
olduğunu tahmin edersiniz.

İsmail Bilen yoldaş 18 Ekim 1902 
yılında Rize’de doğmuştur. Oranın 
yerlisi değildir. Babası deniz subayı 
öğretmendi.

Bilen yoldaş İstanbul’da büyüyor, 
Kasımpaşa Kulaksız’da oturuyorlar. Orta 
öğrenimini bitirdikten sonra hem liseye 
gidip hem akşamları motor makinist 
kurslarında eğitim görüyor ve buradan 
tersanede motor-makine onarımı fabrika-
sına giriyor. 

1917-1918 yıllarıdır. O sıralar Rus-
ya’da Büyük Oktobr Sosyalist Devrimi 
bütün dünyada ilgi ile izleniyor ve 
dünyayı yerinden oynatıyor. Padişahlık 
emperyalist Almanya’nın yanında yer 
almış, 1.Dünya Savaşı’ndan egemen çev-
reler yenik çıkmış, Enver Paşalar halkı, 
milleti memleketi yüzüstü bırakıp kaç-
mışlardı. Korkunç bir yıkım geldi. Antat 
devletleri orduları Anadolu’ya daldılar. 
1.Dünya Savaşı bir yanıyla yarı-sömürge 
Osmanlı İmparatorluğu’nu emperyalist 
grupların paylaşım savaşıydı. İstanbul’un 
belli semtleri ayrı ayrı İngiliz, Fransız, 
İtalyan ve Yunan orduları tarafından 
işgal edilmişlerdi. İsmail Bilen yoldaşın 
çalışmış olduğu tersane İngilizlerin kont-
rolü altına girmiş ve böyle bir ortamda 
somut bir biçimde sömürü ve yabancı 
boyunduruğuyla yüz yüze gelmiştir. 
Sömürüye, yabancı boyunduruğuna karşı 
yapılan ve ilk yumruğu indiren KIZIL 
OKTOBR devriminin etkileri Bilen 
yoldaşın işçi sınıfına özgü bilinçlenme 
sezisini etkiledi. Bu bir komünistin ye-
tişmesi için tükenmez bir kaynaktı.

Silahların Anadolu’ya rahat geçmesi 
için Geyve, İzmit, Akyazı önemli yer 
işgal ediyordu. 1920’deGeyve’de savaşan 
Bilen yoldaş 1922 yılında Baba Mehmet  
parti adlı öz teyzesinin oğlu Mehmet 
Aruz vasıtasıyla TKP’ye üye oluyor. 
(Mehmet Aruz Rusya’da Bolşevik 
Partisi’nde savaşmış ve bilhassa İstanbul 
bölgesinde çok başarılı çalışmalar yürüt-
müş bir partilidir). İsmail Bilen’i üyeliğe 
İstanbul örgütünün Haliç komitesi alıyor.

1923 yılında Moskova’da Doğu 
Emekçileri Komünist Üniversitesi’nde 
okuyor. 

1925’te Parti önderliğinde parti ör-
gütlenmesinde çalışıyor.                      

1927’de Parti önderliğinde Adana 
demiryolu grevinin örgütlenmesini 
gerçekleştiriyor. Adana demiryolunun 

Mersin-Nusaybin kısmı Fransız kumpan-
yasının elindedir. Kumpanyaya karşı bir 
direniş gelişiyordu. Bu çalkantı, kıpır-
danma çok geçmeden ünlü bir greve, 
Türkiye işçi sınıfının savaş tarihine 
geçen bir savaşa dönüşüyordu. Mersin’de 
liman işçileri arasında, Tarsus’ta dokuma 
fabrikasında, Kozan’da, Kadirli’de, 
Ceyhan’da tarım işçisi makinistler 
arasında böylesi bir uyanma, filiz sürme 
seziliyordu. Parti komitesi bu geliş-
meleri değerlendirdi. Temel örgütlerin 
kurulması, bunların çalışmalarına önem 
verilmesi üzerinde durdu. Komite parti 
örgütlenmesini başa almakla birlikte, 
legal alanda, yığın örgütleri oluşturma 
görevini yana itemezdi. Sonra Çukuro-
va’da güney illerinde, özellikle Adana 
ve Mersin’de 1922’de komünistler Kızıl 
Sendikalar Federasyonu’nu kurmuşlar-
dı. Daha sonra 1924’te, gene bu illerde 
Amele Teali Cemiyeti’ne bağlı sendika 
örgütleri oluşturulmuştu. Memlekette o 
dönem iki parti vardı, birisi CHP ötekisi 
TKP idi. TKP yasaklanmış illegal çalış-
maya zorlanmıştı. Buna rağmen bütün 
bu çalışmalardan başarılı bir şekilde 
çıkmıştır. 

Laz İsmail meselesi…
Polis sert baskılarla birlikte işçileri 

birbirine yabancılaştırmak için Kara-
deniz’de doğanları Laz, güneydoğuda 
doğanları Kürt gibi isimlerle çağırıp 
birbirleriyle ayrışmalarını sağlıyor. Laz 
İsmail de polisin taktığı isimdir. Ama 
gerçekten Laz İsmail diye biri de vardır. 
Bu İsmail Lazistanlı, Arhavilliydi. İşçiy-

di. 1.Dünya Savaşı’ndan önce Rusya’ya 
‘’gurbete’’ çalışmaya gitmiş ve Oktobr 
Devrimi’nin seline katılmış, Sovyetler’i 
savunmuş, Mustafa Suphi’nin kurduğu 
Kızıl Gönüllü Alayı’na girmiş ve 1920 
yılında Türkiye’ye dönmüş, İstanbul’a 
gelmiş Bolşevik Baba Mehmet’in gru-
bunda görev almış. Anarşist, başıbozuk 
yanları olan yakışıklı bir delikanlıdır. 
Birdenbire parlar ve Lazlığına toz 
kondurmaz. Sonunda 1926’da Atatürk’ü 
vurmaya girişmek suçuyla İzmir’de Ziya 
Hurşit’le birlikte asılır. Nâzım Hikmet’in 
“İnsan Manzaraları”nda adı geçen Ar-
havilli İsmail’le de, İsmail Bilen’in hiç 
ilgisi, ilişkisi yoktur.      

İsmail Bilen 1929’da hapise düşüyor 
ve ağır işkencelere maruz kalıyor.

1935’de Dimitrov ile Komintern’de 
birlikte çalışıyor. 1943-45 arası faşiz-
me karşı savaşta Bulgar halkıyla omuz 
omuza savaşıyor. Çeşitli görevler alan, 
bütün görevlerinde parti ile işçilerin 
sendikalarda buluşması için çaba sarf 
eden İsmail Bilen 1957 yılında Bizim 
Radyo’yu kuruyor.

1973 yılında genel sekreter seçilen 
Bilen Kongre kararı uyarınca Atılım 
Gazetesi’ni kuruyor. 

İsmail Bilen’in öncülüğünde 1977 yı-
lında Konya Konferansı toplanıyor.1973 
konferansından 10 yıl, 1977 konferan-
sından 6 yıl sonra  5.Kongre’yi  topluyor. 
Bu kongrede TKP Genel Başkanlığı 
görevini üstlendi ve Haydar Kutlu (Nabi 
Yağcı) da genel sekreter oldu.

1970’li yıllarda DİSK ile birlikte 
partinin aynı dönem büyümesi tesadüf 

değildir. Yaşamı boyunca hep işçile-
rin tezgah başında örgütlenebileceğini 
savunmuş biri olarak, bunda da başarılı 
oluyor.

Kendi deyimiyle “Komünist en temiz 
ve en şerefli insandır”. Sözüne sadık 
kalıp o şekilde yaşadı. Partinin zarar 
görmemesi için çeşitli parti isimleri 
kullanmıştır. Marat, Savaş Üstüngel, 
R.Davoz en yaygın kullandığı isimlerdir. 

Eserleri:
Savaş Yolu: Yoldaşlarının ve kendisi-

nin mücadeleleri ile TKP’nin mücadele-
sinin önemli bölümünü kapsar.

Güneşli Dünya: Sovyetler Birliği’ni 
ve bu ülkede sosyalizmin kuruluşunu ve 
korunmasını kapsar.

Dev: Bulgaristan işçi sınıfının ve 
halkının büyük önderi Dimitrov’u 
anlatır.

Kore Nire: 1950’lerde Mehmetçiğin 
Kore’ye hangi koşullarda gönderildiğini 
anlatır.

Faşizmin Türkiye’de Yayılışı: 1939-
45  yıllarında ülkemizde faşistlerin çalış-
malarını açığı vurur.

Türkiye İşçi Sınıfından Sayfalar: 
Kendi otobiyografisi – öz geçmişi ile bir-
likte TKP’nin önemli bir kesitini  anlatır.

Türkiye Olayları ve Günümüzde TKP 
Savaş Üstüngel imzalı yayımlanmış-
tır. Geçirdiği bir ameliyat sonrası kalp 
yetmezliğinden 18 Kasım 1983 yılında 
81 yaşında vefat etmiştir. En büyük şiarı 
“Bütün ülkelerin işçileri birleşin”dir.                                                                                                                                    
                                                                             

* Kaynak olarak TUSTAV yayınla-
rından yararlanılmıştır.

İbrahim Özyürek
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E nflasyon verileri ekono-
mideki vahim tablonun 
ne denli büyüdüğünü 
gösteriyor. TÜİK'in 3 

Eylül tarihinde açıkladığı verilere 
göre yıllık enflasyon tüketiciler için 
yüzde 17,9 olurken, üreticiler için ise 
yüzde 32'ye dayandı. Aylık enflasyon 
artışı iki puandan fazla gerçekleşir-
ken, bu artış 2006 ayından beri bir 
rekor. 

TÜİK'in açıkladığı verilere göre 
özellikle yurt içi üretici fiyatları 
endeksindeki artış dikkat çekiyor. 
Geçtiğimiz aya göre 6 puanlık artış 
ile uzun bir dönem sonra rekor kıran 
fiyat artışı, üreticiler için durumun 
kötü olduğunu gösteriyor. Özellikle 
ara malları fiyatlarında ve sermaye 
malları fiyatlarındaki artış ciddi 
dikkat çekiyor. Ara malı fiyatları 
geçtiğimiz aya göre yüzde 8,42 artış 
gösterdi. Sermaye mallarındaki artış 
yüzde 7,5 olurken, onu enerji fiyatları 
izledi. 

Bağımlılık fiyat artışlarını 
körüklüyor

En çok fiyat artışı gerçekleşen 
ürün petrol ürünleri oldu. Kok ve ra-
fine petrol ürünleri yüzde 25'lik artış 
gösterirken, metal cevherleri ürünleri 
de yüzde 15'lik bir artış kaydetti. 
Her iki ürünün artışı da kur etki-
si kaynaklı. Metal cevherlerindeki 

artışın bir diğer nedeni ise ABD'nin 
koyduğu gümrük vergileriyle ilgili. 
ABD gümrük vergisine karşılık Tür-
kiye'de gümrük vergilerini yükseltti. 
Bunun sonucu olarak metal cevherleri 
ürünlerindeki fiyatlarındaki artış 
gerçekleşti. Fiyatlardaki artış, vergi-
lerdeki artışın iç pazar arzının yeterli 
olmamasından kaynaklanıyor. 

Bununla beraber sanayi ürünle-
rini de kapsayan üretici fiyatlarının 
ciddi oranda artışı da kur gerilimi 
kaynaklı. Sanayinin ihtiyaç duy-
duğu ara mallar Türkiye'de üretil-
mesi düşük olduğundan ve sermaye 
malları da yetersiz olduğundan ötürü 
dış kaynaklı etkilerde bu ürünlerde 
fiyat artışları gözlemleniyor. Bir 
başka deyişle ekonominin bağımlılığı 
sadece finansal alanda değil, üretim 
alanında da gözlemleniyor. Türkiye 
ekonomisi, sermaye sınıfının ihtiyaç-
ları doğrultusunda plansız ve toplum 
ihtiyaçları göz ardı edilerek büyütü-
lürken, üretimde de dış kaynaklara 
teslim olundu. 

Gıdada enflasyon yüzde 20 
düzeyinde

Durum tüketici fiyatları için 
de farksız değil. Tüketici fiyatları 
iki puan artış gösterdi. Bu artışın 
bir kısmı üretici fiyatları kaynaklı. 
Diğeri ise benzer bir biçimde ürünle-
rin ithal oluşundan ötürü. Özellikle 

tarımdaki iflasın enflasyonu nasıl 
azdırdığı gözlemlenirken, gıda ürün-
lerinde fiyatların dizginlenemediği 
açığa çıkıyor. 

Emekçilerin temel ihtiyaçları 
gözetildiğinde enflasyonun etkisinin 
katlandığı gözlemleniyor. Özellikle 
gıda, giyim ve ulaşım alanlarında 
enflasyon artışı ciddi düzeylerde. 
Gıda da enflasyon yüzde 20 düze-
yinde. Ulaşımda yüzde 14 düzeyinde 
gözlemlenen enflasyon, giyim için 
ise yüzde 13 düzeyinde. Ancak giyim 

ürünlerinde Ocak 2017 ayında enf-
lasyonun yüzde 3 civarında olduğu 
düşünülürse, tekstil ürünlerindeki 
fiyat artışının emekçilerin bütçesin-
de ne denli büyük bir delik açtığı 
görülebilir. 

Sanayinin lokomotifi olarak görü-
len dayanıklı tüketim malzemelerin-
deki artışın yüzde 30'lara varmış ol-
ması ise dikkat çekiyor. Vestel, Beko, 
Arçelik gibi ISO 500 içinde yer alan 
bir çok dayanıklı tüketim malzemesi 
üreten firma olduğu düşünüldüğün-
de, enflasyon artışının sonuçlarının 
sermayeye değil, emekçilere olduğu 
görülebilir. 

Emekçiler için enflasyon 
daha da artacak

TÜİK'in açıkladığı verilerin bir 
diğer dikkat çeken yanı ise üretici ve 
tüketici fiyatları arasında açılan ma-
kas. Üretici fiyatlarının sene başın-
dan bu yana tüketici fiyatlarına göre 
neredeyse iki kat hızlı olan artışı 
sonunda emekçilerin geçim derdinin 
büyüyeceğini gösteriyor. Makasın 
önümüzdeki aylarda kapanması ve 
tüketici fiyatlarının emekçilerin 
aleyhine bozulması olası. Dolayısıyla 
enflasyonun önümüzdeki günlerde 
tüketiciler için yüzde 25'ler seviyesi-

ne varması olasılık dahilinde. 

Fiyat kontrolleri tek çö-
züm

Bu noktada emekçiler için ciddi 
bir mücadele başlığı ortaya çıkıyor. 
Sadece ücretlerin değil, fiyatların 
düzeyleri konusunda emekçiler önü-
müzdeki dönem önemli bir mücadele 
yürütmeli Bunun için gıda fiyatları 
başta olmak üzere temel tüketim 
malzemeleri üzerinde fiyat kontrolü-
nün getirilmesi zorunlu hale gelmiş 
durumda. Uzun dönemde ise eko-
nomide emperyalizmin bağlarının 
kırılarak kâr için değil, toplum için 
üretime geçilmesi gerekiyor. Aksi 
durumda önümüzdeki aylar emekçi-
ler için daha da zor geçecek.

Enflasyon "artarken"

Ekonomik bağımlılık fiyatları uçurdu
TÜİK'in hafta başında açıkladığı enflasyon verileri ile fiyat artışlarının gerçek yüzü görülmeye başlan-
dı. Tüketici fiyatları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarken, üretici fiyatlarında artış 
yüzde 32'ye dayandı

Tablo1. Temel Maddelere Göre Aylık Enflasyon

Tablo 2. Aylara göre ÜFE-TÜFE düzeyleri 
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Ukrayna ısınıyor
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Aleksander Zaharçenko’nun öldürülmesinin ardından Ukrayna ordu-
sunun sınır bölgesine yaptığı askeri yığınakla birlikte ülkenin gündemi yeniden ısınıyor

Ukrayna'dan tek taraflı olarak 
bağımsızlık ilan eden Do-
netsk Halk Cumhuriyeti'nin 
lideri Aleksander Zaharçenko 

Donetsk'in merkezindeki bir restoranda 
meydana gelen patlamada hayatını kay-
betti. Saldırıda Gelir ve Vergiler Bakanı 
Timofeyev de yaralandı.

Suikastın ardından olağanüstü hal 
ilan edilip faillerin yakalanması için 
Ukrayna ve Rusya sınırları kapatılırken 
bir süre sonra faillerin yakalandığı da 
duyuruldu.

Zaharçenko’nun ölümüyle sonuç-
lanan saldırının terör eylemi olduğunu 
belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı 
Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'ya 
sert çıktı.

Zaharova, "Kiev'deki savaş partisi, 
Minsk anlaşmasını yerine getirmek 
ve iç çatışmayı çözüme kavuşturma 
yollarını aramak yerine terör senaryo-
sunu hayata geçirerek bölgede onsuz da 
zor olan durumu daha da kötüleştiriyor. 
Barış vaatlerini yerine getirmeyip gö-
rünüşe bakılırsa kanlı katliama geçme 
kararını almışlar" diye konuştu.

Zaharova, "Dünya toplumu, masum 
vatandaşların gözü önünde işlenen bu 
cinayetin yansız olarak araştırılmasını 
talep etmeli, hatta Ukrayna'daki politik 
sistemin kukla olduğu dikkate alınırsa 
bu araştırmayı kontrol etmeli" diye 
kaydetti.

Bölge ısınıyor
Suikastin ardından Ukrayna’nın 

sınıra yığınak yapmaya başlamasıyla 

yeni bir çatışma döneminin açılması 
artık somut bir ihtimal olarak ortada 
duruyor. Donetsk’teki resmi yetkili-
ler bazı yönlerde Ukrayna ordusunun 
yoğun hareketlilik içerisinde olduğunu 
açıkladı.

Bu hareketliliğin öncesinde ABD 
Başkanı Trump’ın “daha ölümcül” si-
lahlar satacaklarını açıklaması gelmişti. 
Yine ABD’nin eski NATO Büyükelçisi 
Kurt Volker de Amerikan yönetiminin 
Ukrayna’nın hava ve deniz kuvvetlerine 
silah yardımını artırmaya hazır olduğu-
nu belirtti. Bu açıklamaların ardından 
Türkiye, ABD, Bulgaristan, Letonya, 
Romanya, Ukrayna, Yunanistan, Çek 
Cumhuriyeti ve Estonya’nın katıldığı 
Gürcistan’daki 10 günlük NATO tatbi-

katı başladı.
Rusya ise bu artan saldırganlığa kar-

şı Sovyetler Birliği’nden bu yana ger-
çekleştirilecek en geniş katılımlı askeri 
tatbikat ile cevap vermeye hazırlanıyor. 
"Vostok-2018" isimli tatbikata yaklaşık 
300 bin askerin ve binden fazla askeri 
aracın katılacağı ifade ediliyor.

Bu adımlar ile Rusya ile NATO ara-
sındaki gerilim artarken bunun ilk yan-
sımasının gerçekleşeceği Ukrayna’da da 
gerilimin artması şaşırtıcı sayılmamalı.

Ukrayna’da neler olmuştu?
2013 yılında Ukrayna'nın başkenti 

Kiev'de emperyalizmin açık desteğiyle 
birlikte faşist partiler öncülüğünde baş-
latılan olayların Devlet Başkanı Viktor 

Yanukoviç'in devrilmesi neden olma-
sının ardından Ukrayna'nın doğusunda 
Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk 
Halk Cumhuriyeti adında Kiev’den 
bağımsız yönetimler ilan edilmişti.

Doğuda Donetsk Halk Cumhuriyeti 
ve Lugansk Halk Cumhuriyeti güçleriy-
le Kiev güçleri arasındaki çatışmalarda 
Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, 
yaklaşık 10 bin kişi öldü, 25 bin kişi 
yaralandı.

2015 yılında imzalanan Minsk barış 
anlaşması ise hiçbir zaman uygulanma-
yarak ölü doğmuş bir süreç olarak kaldı.

Zaharçenko kimdir?
Bombalı suikastle hayatını kay-

beden Aleksander Zaharçenko, 2013 
sonunda başlayan emperyalizm destekli 
Euro Maidan olaylarının ardından 
Rusya yanlısı hükümetin devrilmesinin 
ardından Ukraynalılar ile Ruslar arasın-
da etnik bir çatışmaya dönüşen çatışma-
larda önemli bir role sahipti.

2014 başlarında Yanukoviç hüküme-
tinin devrilmesinin ardından ülkenin 
doğusundaki Donetsk bölgesinde kamu 
binalarının işgaliyle başlayan direnişte 
rol aldı. Zaharçenko, geçen yıl Donet-
sk Halk Cumhuriyeti’nin Başbakanı 
seçilmişti.

O tarihten bu yana bu görevi sürdü-
ren Zaharçenko devlet başkanı unvanını 
da kullanıyordu ve kesintiye uğrayan 
Minsk barış anlaşmasının imzacıların-
dan biriydi. Zaharçenko savaş sırasında 
iki kez yaralanmış ve bombalı arabayla 
düzenlenen bir saldırıdan da kurtulmuştu.

Filistin’de konfederasyon oyunu
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu ekibinin kendisi-
ne, Filistin-Ürdün Konfederasyonu kurmayı teklif ettiğini açıkladı

Filistin Devlet Başkanı Mah-
mud Abbas, yaptığı açıkla-
mada, ABD Başkanı Donald 
Trump'ın Ortadoğu ekibinin 

kendisine, Filistin-Ürdün Konfederas-
yonu kurmayı teklif ettiğini söyledi. 
Abbas’ın İsrail'in de katılması duru-
munda 3'lü konfederasyonu kabul ede-
ceğini söyledi. ABD'nin konfederasyon 
teklifi hakkında detay vermeyen Abbas, 
İsrail'in parçası olmadığı takdirde ke-
sinlikle kabul etmeyeceklerini söyledi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın 
haberine göre, Devlet Başkanlığı'ndan 
yapılan açıklamada, Ürdün'le konfede-
rasyon konusuna iki halkın karar vere-
ceği belirtildi. Filistin Devlet Başkanlı-
ğı sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı 
açıklamada, Ürdün'le konfederasyon 
düşüncesinin 1984'ten bu yana Filistin 
yönetiminin gündeminde olduğunu ve 
Ramallah'ın o günden bu yana 'Ürdün'le 
var olan özel ilişkinin temelini iki dev-
letli çözümün oluşturduğunu' vurgula-

dığını kaydetti.

Öneriye tepkiler
Ürdün Hükümeti Basın Sözcüsü 

Cumane Guneymat, konuya ilişkin 
yerel basına yaptığı açıklamada, 
'Ürdün'ün Batı Şeria'ya bağlanmasının 
tartışma kabul etmeyecek ve imkansız 
olduğunu' söyledi. Guneymat, ülkesinin 

İsrail ve Filistin sorununa ilişkin iki 
devletli çözümden yana tavrının 'değiş-
mez ve net' olduğunu vurguladı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım ise 
Abbas'ın sözlerini “Filistin meselesinin 
tasfiyesi” olarak nitelendirdi. Kasım, 
konfederasyon önerisinin kabul edil-
mesinin işgalci rejime yardım sayıldı-
ğını, Kudüs'ün çalınması, mültecilerin 

geri dönüş hakkının iptal edilmesi 
ve Birleşmiş Milletler Yakındoğu 
Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı 
UNRWA'nın feshedilmesi anlamında 
olduğunu söyledi.

Ürdün’deki Müslüman Kardeşler’in 
siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi 
de Filistin ile konfederasyon kurul-
masının, Filistin halkının “gasbedilen 
topraklarını geri alma” hakkını kaybet-
mesi anlamına geleceği belirtti.

Filistin’de çözüm yakın değil
ABD’nin Donald Trump başkan-

lığında attığı büyükelçiliğin Kudüs’e 
taşınması gibi adımların üzerine gelen 
bu önerinin gerçek bir çözüm sürecini 
açmayacağı söylenebilir. Bu önerinin 
ancak Ürdün’ün İsrail’in rolünü devra-
lacağı bir duruma işaret ettiği söyle-
nebilir. İsrail’in ise böyle bir çözümün 
parçası olmayacağı açık olmalı. Bu 
çerçevede Filistinlilerin bir kez daha 
oyalanmasının amaçlandığı görülüyor.
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AKP’nin ABD ile son dö-
nemde ilişkilerin gerilme-
siyle birlikte Türkiye’nin 
ABD’den uzaklaşacağı 

yorumlarına karşılık AKP’nin “düşünce 
kuruluşu” Siyaset Toplum ve Ekonomik 
Araştırmalar Vakfı’nın (SETA) Gü-
venlik Araştırmaları Direktörü Murat 
Yeşiltaş’tan aksi yönde çıkış geldi. Bu 
çıkış AKP’nin ABD’ye karşı iç siyaset-
te yükselttiği “emperyalizmle müca-
dele” vurgusunun altının ne kadar boş 
olduğunu göstermesi açısından önemli 
sayılmalı.

Star gazetesine verdiği röportajda 
Fadime Özkan‘ın sorularını yanıtlayan 
SETA Güvenlik Araştırmaları Direktö-
rü Murat Yeşiltaş, “Rusya Türkiye için 
görmezden gelinemez” derken “Ama 
Rusya’ya yönelelim, Batıyla, ABD 
ile çalışmayalım demek stratejinin ve 
jeopolitiğin tarihine hakaret olur. Av-
rasyacılık Türkiye için romantizmdir” 
değerlendirmesinde bulundu.

Bu değerlendirmeler özellikle ulu-
salcıların gördükleri hayallerle gerçek 
arasındaki farkı tüm açıklığıyla ortaya 
koyuyor. Daha birkaç ay önce Erdoğan 
Trump tarafından NATO üyeleri içeri-
sinde askeri harcamaları taahhüt ettiği 
noktaya taşıyarak ev ödevini yaptığı 
için övüldüğünde bunu bir övünç me-
selesi sayıp manşetlerine taşıyanların 
bugünkü kavgalarının sınırlarının ne 
kadar dar olduğunu da gösteriyor.

SETA’dan Rusya hatırlatma-
ları

Yeşiltaş, “Türkiye-Rusya ilişkileri 
her alanda ilerliyor, bu seyir nereye va-
rır?” sorusunu, “Tarihsel olarak büyük 
bir jeopolitik bagaj var Ruslarla aramız-
da. Anlaşamadığımız konular anlaştık-
larımızdan fazla. Karadeniz’deki güç 
dengesi Kırım ile birlikte aleyhimize 
değişti. Balkanlar, Güney Kafkasya, 
Orta Asya, Suriye, Akdeniz, Güney 
Kıbrıs ile Rusya’nın ilişkileri. Rekabet 
etmek zorunda kalacağımız hatta bazı 
konularda karşı karşıya geleceğimizi 
de hesap etmek lazım. Rusya, şu anda 
Türkiye’nin ABD ile Batı ile arasının 
limoni olmasının tadını çıkarıyor. Ama 
fırtına dindiğinde Rusya ile güçlü ama 
yalnız olmayacak bir şekilde masaya 
oturmanız lazım. Ekonomik derinlik 
çok önemli ama Rusya kaba bir askeri 
güç, acımasız bir güç kullanma sevdalı-
sı. Bu jeopolitik genlerinde var. Türkiye 
ise kendini korumak ve savunmak 
için sadece güce başvuran, istikrar 
için güçlenmek isteyen bir aktör.” diye 
yanıtlıyor.

Tüm gürültüye ve “stratejik işbir-

liği” söylemlerine rağmen Türkiye ile 
Rusya arasındaki tarihsel karşıtlığı 
hatırlatması açısından Türkiye dev-
letinin temel reflekslerinin yansıdığı 
bir cevap olduğunu söyleyebiliriz. En 
temelinde Türkiye ile Rusya arasındaki 
yakınlaşmanın esasında emperyalist 
ortaklarından kazık yiyen Türkiye’nin 
“değerini hatırlatmak” için Sovyetler 
Birliği döneminde de örnekleri olan eski 
yönteme bir kez daha başvurduğu net 
bir ifade edilmek isteniyor.

“Avrasyacılık romantizm-
dir”

Yine Yeşiltaş, aynı soruya cevabının 
devam eden bölümündeki “Buradaki tu-
zak şu: güç dengesi oyunu oynamak çok 
zordur. Jeopolitik portföylerinizi sürekli 
çeşitlendirmeniz ve gücünüz tedrici 
olarak arttırmanız gerekir. Rusya gör-
mezden gelinemez Türkiye için. Batı da 
buna alışacak. Ama Rusya’ya yönele-
lim, Batıyla, ABD ile çalışmayalım de-
mek stratejinin ve jeopolitiğin tarihine 
hakaret olur. Avrasyacılık romantizmdir 
Türkiye’de. Jeopolitik bir karşılığı 
yoktur. Türkiye bu sistemik krizden 
yara almadan çıkarsa reel güç statüsüne 
ulaşacaktır. O zaman kendisi bir eksen 
olabilir.” sözleri ise esasında AKP’nin 
kurduğu hayallerin ve ABD’ye Türki-
ye’nin önemini hatırlatmak için içine 

düşülen çaresizliğin ifadesi sayılmalı.
AKP’nin Müslüman Kardeşleri pe-

şine takarak kuracağı “İslam birliği”nin 
yerinde bugün yeller esiyor. Buradan 
gelinen nokta ise “Batı’nın Rusya’nın 
Türkiye için görmezden gelinemez 
olduğuna alışması”ndan ibaret kalıyor.

“Arap Baharı’nda en önemli 
aktör Türkiye’ydi”

Nitekim röportajın devamında bu 
durum bir kez daha açıkça dile getiri-
liyor. Yeşiltaş, “Türkiye-ABD ilişkile-
rinin toparlanması için öncelikle ikili 
ilişkilerdeki statü ya da tanımlama 
sorunun halledilmesi gerekiyor. ABD 
merkezli sözde liberal uluslararası 
düzenin tasdik edici ülkesi olmak 
istemiyor Türkiye. Uluslararası düzenin 
adil şekilde yeniden yapılandırılmasını 
savunuyor. Dünya değişiyor, sistemik 
bir kriz var ve merkezi de ABD. Arap 
Baharı bölgeyi alt üst ederken Türkiye 
düzeni şekillendirebilecek en önemli 
aktördü. Dış politikasını çeşitlendirdi, 
askeri gücünü konsolide etti ama 15 
Temmuz’da görüldü ki bize bu rolü 
oynatmayacaklar. O nedenle şimdi eko-
nomik, askeri ve siyasi olarak tam bir 
savunmadayız.” sözleri esasında Türki-
ye’nin emperyalizme taahhütlerinin ve 
bu taahhütlerinin yerine getirilememesi 
sonrasında içine düştüğü durumun süslü 

bir ifadesi olarak görülmeli.

“ABD Türkiye’ye döner” 
hayalleri

Türkiye ile ABD’nin Suriye’de karşı 
karşıya bir görüntü sergilemesine neden 
olan “Arap Baharı”nı “Arap Kışı”na 
çeviren cihatçıların yenilgisiydi. ABD 
bu noktada yeni bir stratejik işbirliğini 
Kürtlerle geliştirirken Türkiye kendi 
dengeleri açısından bu yola gidememesi 
ve ABD’ye daha geçerli bir alternatif de 
sunamaması karşısında bugünkü sürtüş-
melerin doğduğu biliniyor.

SETA Güvenlik Araştırmaları Di-
rektörü Murat Yeşiltaş’ın “ABD, PYD-
PKK arasındaki ilişkinin farkında. Bu 
ilişkiyi kendisi konsolide etti. Bilinçli 
yaptı. Türkiye’yi ikna ederim diye dü-
şündü. Ama olmadı. Şimdi işin içinden 
çıkamıyor. Tam bir ikilem. PKK’ya bir 
jeopolitik derinlik kazandırdı. Türkiye 
bunu bozmak üzere. Türkiye ile olan 
ilişkilerde ABD’de bir kanaat çok rahat-
sız. CENTCOM’un her şeyi batırdığını 
düşünüyor. Irak, Afganistan, şimdi de 
Suriye. Eğer bu ekip galip gelirse Tür-
kiye’nin tezleri hayata geçer.” sözleri ise 
ancak AKP’nin “umutları” sayılabilir.

Yeşiltaş’ın ara formülleri
Bu çerçeveden bakıldığında 

AKP’nin açmazları ve buna karşılık 
“umut fakirin ekmeği” diyerek sarıldı-
ğı formülleri de görebiliyoruz. Ekono-
miyi ihracata dayalı olarak büyümek 
için ithalata bağımlı kılan ve dış borç 
ile inşaat sarmalına sokan AKP’nin dış 
politikada ise Rusya’yı kullanmaya ça-
lışırken aslında kendisini nasıl köşeye 
sıkıştırdığı da görülüyor.

Yeşiltaş’ın “1952’den beri NATO 
üyesisiniz ve tüm askeri-savunma 
sisteminiz bu eksende. Ara formül şu 
olacak. S-400’ü alacak ama NATO sis-
temine entegre etmeden müstakil kul-
lanacağız. Bunun da riskleri var: F-35 
projesi riske girecek. Bu, Rusya-Ba-
tı-ABD gerginliğinde bir şeye karşılık 
geliyor çünkü.” sözleri Türkiye’nin 
ABD ile giriştiği pazarlıkta esas olarak 
ABD ile Rusya arasındaki ilişkilere 
bel bağladığını göstermesi açısından 
değerlendirilmeli.

Bir röportajda AKP’nin ABD ile 
giriştiği sürtüşmede ne kadar hama-
set yaparsa yapsın Türkiye’yi daha 
bağımlı hale getirecek adımlar atma-
ya ne kadar yatkın olduğu daha açık 
gösterilemezdi. Üstelik şimdi tüm bu 
karşı karşıya gelişin görünürdeki yüzü 
rahibin serbest bırakılacağı da konu-
şulmaya başlanmışken.

SETA Direktörü Yeşiltaş, Türkiye’ye Rusya’ya yöneleceği iddialarına ilişkin “Avrasyacılık romantizmdir 
Türkiye’de. Jeopolitik bir karşılığı yoktur” dedi

AKP’nin emperyalizmle “mücadelesi” başlamadan bitiyor
Emperyalizmle mücadeleden korkan SETA uyardı
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Gençlik mücadeleye hazır! 

Yeni bir yol açılıyor
S onda söylenecek olanı başa 

yazarak başlayalım. Yeni bir 
yol açılmalıdır ve açılıyor. 
Türkiye'de uzun yıllardır sı-

nıf perspektifi, örgütlü ve kolektif mü-
cadele, sosyalizmin bağımsız hattının 
oluşturulması gibi ilke ve hedeflerle 
yaşayan küçümsenmeyecek bir hattın 
bugün gençlik içerisinde güç biriktir-
mesi ve buradan beslenmesi zorunlu-
luğu vardır. Bu saydığımız başlıklar, 
meselenin özünde yatan yaklaşım 
şüphesiz sadece gençlik alanına sığdı-
rılamaz. Temeli, insanlık tarihiyle ve 
onun değerleriyle kurulan bağa kadar 
götürülebilir. Fakat bugünü ayrık-
sılaştıran bir dizi faktörün ise göz 
önünde bulundurulması gerekmekte-
dir. Türkiye'de sosyalizm mücadelesi 
mevzi kaybetmiştir ve bu kaybedişin 
hatrı sayılır kısmı gençlikte gözlem-
lenmektedir. Türkiye'de kapitalizm 
yoluna başkanlıkla devam etme kararı 
almış, ve yeni bir dönem açılmıştır. O 
halde sosyalistlerde yeni bir dönemi 
açmalıdır. Şüphesiz bu süreç, işçi 
sınıfı, kadınlar ve gençliğin inatçılığı 
ve aklıyla ilerleyecektir. 

Yeni bir ülke, yeni bir üni-
versite için

Bugün gençliğin 
sorunlarına dair 
yapılan tartış-
malarda çok 
temel bir 
nokta ko-
münist 
gençler 
tarafın-
dan dol-
durulmak 
zorundadır. 
Memleket ve 
gençlik arasın-
daki bağ silikleşme-
meli, gençliğin sorunlarının 
Türkiye kapitalizminden, onun tem-
silcisi AKP'den bağımsız gelişmediği 
merkeze konularak uzun soluklu bir 
mücadeleye girişilmelidir. Yeni bir 
üniversite mücadelesi zorunlu ola-

rak "yeni bir ülke"nin tartışılmasını 
doğurmaktadır. Bu açıdan gençliğin, 
düzenin karşısında konum alması, ona 
entegre olacak bütün düşüncelerle ise 
mücadele etmesi gerekmektedir. 

TKH Gençliği, gençlik içerisinde 
düzen karşıtı, anti-emperyalist, aydın-
lanmacı ve eşitlikçi bir damarın yara-
tılması hedefiyle hareket etmektedir. 
Umutsuzluğa karşı umudu yaratacak, 
akıl tutulmasına karşı gençliğin aklını 
diri tutacaktır.

Yeni bir kuşağın habercisi: 
Sosyalist Düşünce Toplu-
lukları

Bugün üniversitelerde Sosyaliz-
min kaybettiği mevziyi tekrardan 
kazanmak, düzenin saldırılarıyla 
içi tamamen boşaltılan üniversite 
tablosunu değiştirmek için gençliğin 
okuyup, tartışıp, ürettiği bir alan olan 
Sosyalist Düşünce Toplulukları(SDT) 
önemli bir boşluğu dolduracaktır. 
Gericiliğin kol gezdiği, KHK'lerle 
akademinin boşaltıldığı, üniversitele-
rin alanlarının ranta açılmak uğruna 
bölünme gündemiyle karşı karşıya 
kaldığı bu tablo Sosyalizmin sesinin 
neden kısılmak istendiğini göstermek-
tedir. Gericilik, piyasacılık ve işbir-

likçilik üzerine kurulu düzen, 
gençliğin bu noktaya doğru 

evrilmesini, toplumsal 
çıkar yerine bireysel 

çıkarı gözetmesini, 
memleketle bağını 
koparmasını iste-
mektedir. Sosya-
list Düşünce Top-
lulukları, düzenin 

saldırılarına karşı 
yeni bir kuşağın 

yaratılması için önemli 
bir araç olarak kodlanma-

lıdır. 
İkinci nokta ise, sosyalizmin 

gençlikle buluşması, ve yeniden 
üretilmesi noktasıdır. Türkiye'de ve 
özellikle solda yaşanan düşünsel 
daralma yeni bir kuşakla aşılmalıdır. 
Buradan bakıldığında ise SDT'ler bir 

yerden sonra üniversiteyi aşan bir 
niteliğe dönüşecektir. TKH Gençliği 
bu açıdan, bütün üniversitelerde SDT 
toplantıları yapma, üretme özelliği-
ni yitirmiş üniversitelere bu açıdan 
alternatif oluşturma iddiasıyla hareket 
etmektedir. 

Karanlıkları aydınlatan 
meşale: Aydınlan-
ma Okulları

AKP 
iktidarıyla 
birlikte 
genç-
liğe 
yö-
nelik 
sal-
dırı-
ların 
büyük 
bir bö-
lümünün 
liseli genç-
liğe yöneltil-
diği bir veri olarak 
başa yazılmalıdır. 4+4+4, 
zorunlu din dersi dayatması, imam 
hatipleştirme politikası, bilimsellik-
ten uzak müfredatlar, gerici vakıflarla 
yapılan işbirlikleri bu saldırılara 

örnek olarak verilebilir. Temelde 
yatan olgu ise, AKP ile kurulan yeni 
rejimin, yeni bir gençliğe duyduğu 
ihtiyaç olarak kodlanmalıdır. Bu 
yıkım süreci beraberinde liseli genç-
liğin gerici bir eğitim tezgahından 
geçmesine, staj adı altında sömürül-
mesine, üniversite sınavını kazanmak 
için dershanelere mahkum olmasına 
neden olmuştur. Bütün bu saldırılara 
ise liseli gençlik 3 yılı aşkın süre-
dir Aydınlanma Okulları'yla yanıt 
vermektedir. Dindar ve kindar nesil 

yaratma çabasına karşı, aydınlanmacı, 
eşitlikçi, emekten yana, sosyalist bir 
gençlik yaratan Aydınlanma Okulları 
Türkiye'de lise mücadelesi açısından 
önemli bir noktayı temsil etmektedir. 
Bugün gelinen noktada, Aydınlanma 
Okulları'yla şekillenen bir kadro top-
lamının oluştuğu ve mücadelede yeni 
bir sayfa açma iddiasıyla yol aldıkları 
görülmelidir. 

Aydınlanma Okulları, 
yeni eğitim yılıyla 

birlikte başlayacak 
ve Türkiye'nin 

her noktasına 
yayılma, de-
rinleşme ve 
süreklileşme 
hedefleriyle 
ilerleyecek-
tir.

Liseli 
Gençliğin 

yayını: Sosya-
list Liseliler

Lise mücadelesinde 
düzenli, süreklileşmiş, gelişkin bir 
yayın boşluğu 3 senelik pratikle 
birlikte ortadan kalkmış bulunmakta-
dır. Üretimden kopan, sorgulamayan, 
araştırmayan, neden sonuç ilişkisi 

kuramayan bir gençlik yaratılmasına 
karşı yola çıkan Sosyalist Liseliler 
dergisi 13. Sayısıyla birlikte eğitim 
dönemini açacaktır. Liseli gençliğin, 
araştırıp, tartışıp, ürettiği bir yayın 
olma özelliği taşımakta, yeni bir 
liseli kuşağını etrafına toplamaktadır. 
Sosyalist Liseliler'in her okula, sınıfa 
girmesi, yeni okurlarla buluşması, 
daha fazla liselinin derginin üretimi-
ne katılması hedefleriyle ilerlenecek, 
ve bu eğitim dönemi, her ay düzenli 
olarak çıkarılacaktır.
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TKH’den açıklama: 

Dünya barışının baş düşmanı emperyalizmdir!
Türkiye Komünist Hareketi 1 Eylül 

Dünya Barış Günü ile ilgili bir açıklama 
yayınlayarak emperyalizme karşı mücadele 
çağrısında bulundu.

Açıklamanın tam metni ise şöyle;
“1 Eylül Dünya Barış Günü’nde 

insanlık yine savaşlarla karşı 
karşıyadır.

Başladığı gün daha sonra 
Dünya Barış Günü olarak 
kabul ve ilan edilmiş olan 
İkinci Dünya Savaşı’nın 
geride bıraktığı büyük yı-
kımı aratmayan emperyalist 
saldırılar, provokasyonlar ve 
savaşlar sürüyor. Tarih barışın 
ancak ve ancak işgal ve emperya-
list savaşlara karşı mücadele ve direniş 
ile gerçekleştiğini göstermektedir. Sovyet 
Halkı’nın bütün halklara armağan ettiği 
ve 1945 Mayıs’ında Kızıl Ordu’nun Re-
ichstag’a diktiği bayrakla taçlandırdığı 
zaferdir barış mücadelesi. Sosyalist ülke-
lerin dağılmasıyla birlikte emperyalizm, 
dünyanın birçok bölgesinde saldırganlığını 
arttırarak kan dökmeye bugün de devam 
ediyor.1990’lardan itibaren emperyalizmin 
dünyayı yeniden büyük bir savaş meydanı 
haline getirdiği ortadadır. Bugün savaşla-
rın, işgallerin, terörün ve yıkımın varlığını 
sürdürmesi ve her geçen gün daha da art-
ması, emperyalizmin gerçek yüzünü bir kez 
daha ortaya koyuyor.

Suriye’de emperyalist ABD’nin arka-
sında olduğu cihatçı terörün yarattığı savaş 

yanı başımızda devam ederken emperya-
lizm Suriye halkının onurlu mücadelesini 
aşamamaktadır.1990’larda Yugoslavya’yı 

NATO operasyonuyla kanlı bir 
savaşa ve parçalanmaya 

sürükleyen emperyalist 
işgal Afganistan’da 

savaş ve yıkım 
olarak sürmekte-
dir. Irak’ı teslim 
almak üzere 
yürütülen ope-
rasyon, Yemen’de 

çocukları katleden 
cihatçı terörün ve 

işbirlikçi Suudi reji-
minin sorumlusu olduğu 

savaş emperyalizmin ope-
rasyonlarıdır.İran’ı hedef tahtasına oturtan 
emperyalizm dünyanın birçok bölgesinde 
savaş ve işgal planlarını sürdürmekte-
dir.Ukrayna’da işbirlikçi hükümet eliyle 
yürütülen emperyalist saldırganlık sürer-
ken, Kore’de, Akdeniz’de, Karadeniz’de, 
Afrika’da bölgesel savaşları tetikleyecek 
gerilimler büyümektedir.

Bu gerilimleri yaratan, başta ABD ol-
mak üzere bizzat emperyalist devletlerdir.

1 Eylül Dünya Barış Günü’nde savaşa 
karşı, barış için emperyalizme karşı müca-
dele bayrağı yükseltilmelidir.

Barış, ancak emperyalizme karşı müca-
dele ile gelecektir!

Kahrolsun emperyalizm, yaşasın barış 
mücadelesi!”

İlerici Kadınlar Derneği çocuk 
istismarına karşı panel düzenledi

İlerici Kadınlar Derneği (İKD) 
“Çocuklarımızı Cinsel İstismardan 
Nasıl Koruruz Nasıl İletişime Ge-
çeriz?” başlığı ile Sancaktepe’de bir 
seminer düzenledi. Son 15 yılda artan 
çocuk istismarıyla mücadeleyi amaç-
layan toplantı kadınlar kadar erkekler 
tarafından da ilgi gördü.

İKD Danışma Kurulu üyesi 
Hukukçu Akasya Kansu Karadağ ve 
Psikolog Oya Pakyürek’in konuşmacı 
olarak katıldığı seminere İKD Genel 
Yönetim Kurulu Üyesi Dilsaz Padar 
açılış konuşması yaparak başladı. 
Padar, konuşmasında çocukları cinsel 
istismara açık hale getiren nedenlerin 
başında; her geçen gün artan yok-
sullukla daha çok çocuğun tarikat ve 
cemaat yurtlarına teslim edilmesi, 
iktidarın uzun yıllardır bu gerici 
yapılanmalarla paylaşılması nedeniyle 
koruyucu yasaların uygulanamadığını 
belirtti.

Psikolog Oya Pakyürek çocukların 
gelişim dönemlerine dikkat çekerek 
ailelerin dikkat etmesi gereken konu-

lara açıklık getirdi. Hukukçu Akasya 
Kansu Karadağ, istismarın önlen-
mesi için yasal olarak her vatandaşın 
sorumlu olduğunu, istismarın bildi-
riminin zorunlu olduğunu ve bunu 
yapmayanların bir yıldan başlayan 
cezalandırmaya uğrayabileceğini 
söyledi.

Panel, uzmanlara sorularla süren 
toplantı ülkenin istismar yoğunluğu 
olan bölgelerinde benzer bilgilendir-
melerin yapılması önerisi ile sonlandı.
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Parti 98 yaşında!
10 Eylül 1920, Türkiye Komünist Partisi’nin kuruluşunun yıldönümü…

98 yıl önce işgal ve saltanat yıllarında kurulan Türkiye Komünist Partisi’nin, büyük misyonun temsilcisi ve aynı 
zamanda büyük bir mücadele ve direniş tarihi olduğunu yok saymak mümkün değildir.

1923 yılında temelleri atılan Cumhuriyet’in, özellikle 24 Haziran seçimlerinin ardından tüm kazanımları işbirlik-
çi, piyasacı ve gerici AKP eliyle tamamen ortadan kaldırılmıştır. Ülkemiz emekçilerinin önündeki tek seçenek ise 
yeni bir Cumhuriyet’ten başka bir şey değildir. Tıpkı 1920 yılında kurulan Türkiye Komünist Partisi’nin uğruna 

mücadele ettiği Sosyalist Cumhuriyet seçeneği gibi…
Unutulmamalı ki, bugün ülkemizin içinden geçtiği karanlık tabloda, Anadolu’nun emekçi yoksul halkının kurtu-
luşu için mücadele eden Mustafa Suphilerin, Ethem Nejatların ve 15’lerin, büyük baskı ve yasaklamalara rağ-
men yaşamını Parti’yi örgütlemeye ve bu mücadeleye vakfetmiş Şefik Hüsnü’nün, Fuat Baraner’in, Zeki Baştı-
mar’ın, Hikmet Kıvılcımlı’nın, Parti saflarında bulunmayı en büyük gurur kaynağı sayan yoldaşımız büyük şair 

Nazım Hikmet’in, Parti saflarında yetişen Behice Boran’ın, 1974 yılında TKP’nin atılımına imza atan İsmail 
Bilen’in ve 12 Eylül cuntasının işkencelerinde yaşamını yitiren Mustafa Hayrullahoğlu’nun, Talip Öztürk’ün bay-

rağı bugün ülkemizde yükselmeye devam ediyor.
10 Eylül 1920’de Bakü’de kurulan partimiz, 98 yıllık mücadele tarihiyle Türkiye’nin en köklü partisi olarak, geç-
mişte verdiği mücadele gibi, bugün de emperyalizme, sermaye diktatörlüğüne ve gericiliğe karşı mücadelesini her 

türlü olumsuzluğa rağmen kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.
Türkiye Komünist Hareketi (TKH), partimizin 98. yıl dönümünde mücadelesini örgütlenerek, güçlendirerek 

büyütüyor.
TKP’nin 98. kuruluş yıldönümünde bu bayrağı dünden bugüne büyük zorluklarla ve bedeller ödeyerek taşıyan ve 

yaşamını yitirmiş bütün yoldaşlarımıza selam olsun!


