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Geçtiğimiz hafta kamuoyuna duyurulan bir çok aydın, sanatçı, 
sendikacı ve yazarın imzaladığı “ABD Kovulmalı, Bu düzen de-
ğişmeli. ABD emperyalizmine ve AKP işbirlikçiliğine Hayır” 
metninin ardından imzacıların katıldığı Emperyalizme Karşı 
Mücadele Konferansı düzenleniyor. S.15

Emperyalizme karşı mücadele 
konferansı toplanıyor…

Ülkemiz ABD emperyalizmden kurtulmalıdır. 
NATO’dan çıkılmalı, İncirlik kapatılmalı.

Ülkemizin ABD emperyalizminden kurtulması, 600 milletvekilinin 
alacağı kararla mümkün. Seçim mitinglerinde, salon toplantılarında, 

açılışlarda ya da Meclis kürsüsünde “milli ve yerli” nutuklarını bir 
tarafa bırakın!

Buyrun, yetki elinizde!
ABD emperyalizmine karşı bu adımları atmayacaksanız ya da giri-
şimde dahi bulunmayacaksınız halkın önüne çıkıp nutuk atmayın, 

masal anlatmayın, halkı aldatmayın!

BUYRUN 
KULLANIN!

YETKI 
ELINIZDE!
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3. havayolu işçilerinin ey-
lemi o kadar korkuttu ki, ikin-
ci Gezi provokasyonu demek-
ten geri durmadılar. 

Sanki 11 milyon insanın 
ayağa kalktığı ve AKP’ye kar-
şı direndiği Haziran Direni-
şi, bir halk hareketi değilmiş 
gibi yazıp çiziyorlar. Arkasın-
da dış güçler arayacak kadar 
komplocu hale gelmeleri ya-
şadıkları psikolojik korkuyla 
ilgili. Gezi, Türkiye tarihinin 
en büyük halk hareketi olarak 
ülke tarihine büyük bir çentik 
attı. Bugün AKP iktidarının 
en büyük korkusu olmaya de-
vam ederken, aynı zamanda 
AKP’nin en büyük sınır ko-
yucusu olarak varlığını devam 
ettiriyor, Gezi. 

Gezi’nin arkasında arana-
cak en son şey dış güçler. On-
larca kentte, yüzlerce ilçede 
milyonlarca insan, artık yeter 
demişti! Bir patlamaydı Gezi 
ve etkisi bugün hala birilerinin 
kabusu olmaya devam ediyor. 

Korkuyorlar Gezi’den!  
Haklılar... Büyük halk hare-
ketinin nelere kadir olduğunu 
çok iyi biliyorlar. 

Diktatörlerin en büyük kor-
kusudur halk hareketi! Halk 
bir kez ayağa kalkarsa karşı-
sında hiçbir gücün duramaya-
cağını çok iyi biliyorlar. 

Daha dün, 3. havayolu iş-
çilerinin insanca yaşam ve 
çalışma koşulları için ayağa 
kalkmalarından da müthiş 
korktular. Neler demediler 
neler? Hakaretleri geçelim, 
ancak 3. havayolu işçilerinin 
meşru taleplerini ve sorunla-
rını dile getirmesinden büyük 
bir panik yaşadılar. 

Hemen harekete geçtiler. 
Yemekleri düzelteceğiz dedi-
ler, daha çok servis koyaca-
ğız dediler, taşeron firmaları 
uyaracağız dediler, bekleme 
alanlarına servis koyacağız 
dediler. 

Demek ki mücadele edince 
nasıl da yola geliyorlar! Bak-
mayın yalanlarına, hakaretle-

rine ve tehditlerine! İşçi sını-
fı mücadele ettiğinde, ayağa 
kalktığında kazanamayacağı 
şey yoktur! Dün olduğu gibi 
bugün de hak ancak mücade-
leyle kazanılacağını havayolu 
işçileri bir kez daha gösterdi! 

Ve bir kez daha iktidarın 
asıl korkusunun emekçiler ol-
duğunu görmüş olduk. Dün 
Gezi’den korkanlar bugün 
şantiyelerinde sadece bir gün 
eyleme çıkan işçilerden çok 
ürktüler. 

Akıllarına hemen Gezi gel-
di. Gezi kalkışması gibi şimdi 
işçileri güya birileri kışkırtı-
yordu. Ama herkes biliyor ki, 
kendiliğinden eyleme geçen 
işçilerin haklı ve meşru talep-
lerinden başka hiçbir şeyleri 
yoktu. 

Saldırdılar işçilere! Ka-
lemleriyle, yazılarıyla, yalan-
larıyla... Sonra jandarma ve 
polis copuyla işçileri baskı al-
tına aldılar. 

Faşizmi andıran çalışma 
kampları gibi polis ve jandar-
ma copuyla işçileri ablukaya 
aldılar. 

3. havayolu işçilerinin bir 
günlük eyleminin bile etkisi, 
bugün sermaye sınıfının en ge-
rici ve en işbirlikçi kesiminde 
yaratmış olduğu korkuyu gör-
düğümüzde bugün bir kez daha 
emekçi sınıfların gücü önünde 
saygıyla eğilmek gerek.

Tam da bu yüzden bu ülke-
de işçi sınıfının gerçek temsil-
cisi olmadığı takdirde yapılan 
siyasetin de muhalefetin de 
bir yerden sonra sınırları bu-
lunuyor. İşte bunun görülmesi 
lazım... 

İşçiler, emekçiler birleş-
tiğinde, örgütlü bir mücade-
le verdiklerinde ülkemizin 
üzerindeki bu kara bulutların 
dağılacağından emin olalım. 
Düzenin sahte solunun sahte 
muhalefetiyle karın doymadı-
ğını da! 

Bilelim ki, işçiler ayağa 
kalktığında Gezi bile arkasın-
da kalacak!

Gezi’den daha büyük olacak!

SOL TAVIR

Kurtuluş Kılçer

Okul zili çalarken…

2018-2019 eğitim-öğretim yılı, res-
mi ve özel okullardaki 17 milyon 
749 bin 876 öğrenci ve 1 milyon 75 
bin 196 öğretmen ile başladı.

Türkiye gibi ucuz iş gücü arayışıyla genç 
nüfus peşindeki bir ülkede, eğitimin –veli 
cephesini bile dışarıda bırakarak- bu kadar 
geniş bir nüfusu etkiliyor olması, “insanın in-
san gibi yaşayacağı” bir düzen arayışında olan 
bizler için iyimser bir takım ipuçları barındı-
rıyor olsa da; sistemin kendisi bu nüfusu eko-
nomik bir yük olarak görmeye devam ediyor 
ve buradan ‘dirençli’ bir hat çıkmaması için 
her türlü mali ve ideolojik aracı kullanıyor. 
Bu eğitim-öğretim yılının tablonun dışında 
kalması için ülke gerçekliğine baktığımızda, 
elimizde henüz yeterli veri yok.

 Ülkemizdeki eğitim sisteminin tutarsız-
lığı ve en kötü hatta bile bir istikrar sağla-
yamaması, veli-öğretmen-öğrenci ayağı ile 
milyonları ilgilendiren bu nüfusta genel bir 
güvensizlik oluşturmuş durumda. Genel 
hatlarıyla piyasacılığın yelkenini şişirdiği 
özel okullar, velilerin hedeflediği eğitim 
kalitesini karşılayamıyor. Yani günümüzde 
çok para vererek bile çocuğunuzun iyi bir 
eğitim almasını sağlayamıyorsunuz çünkü 
eğitimin niteliği her türlü eğitim kurumun-
da vasat ve bu vasatlığın üstesinden gelecek 
eğitim politikalarının artık bu sistem içinden 
çıkmayacağı herkes için aşikar. Türkiye’nin 
evrensel ölçülerde öğretim başlığındaki so-
runları, ülkenin çok küçük bir nüfusunu yurt 
dışı eğitim arayışlarına iterken, buna gücü 
yetmeyenler ya her sene başında yeni bir özel 
okul arayışına girmek zorunda kalıyor, ya da 
ellerindeki imkanlarla bir devlet okulunda 
devam ediyorlar. Geniş bir cenahta heyecan 
uyandıran yeni Milli Eğitim Bakanı’nın imajı 
da bu atmosfer altında büyük bir hızla un ufak 
olmuş durumda.

Özellikle son dönemde ortaya çıkan 
karma eğitim tartışması, pek çok açıdan bu 
hayali yok etmiş oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 
Kurum Açama, Kapatma ve Ad Verme Yönet-
meliği’nde 10 Eylül 2018 tarihinde yapılan de-

ğişiklikler ve arkasından başlayan tartışmalar 
sonucunda, siyasi iktidarın eğitim politikala-
rına yön veren yaklaşım yeniden görünür hale 
geldi. İlgili yönetmeliğin 7. maddesinin 11. 
fıkrasının yönetmelikten çıkarılması karma 
eğitimle ilgili yeni bir adım atılıyor kaygısı 
yarattı. Madde 7-(11) Çok programlı Anadolu 
lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve 
mesleki eğitim merkezinde karma eğitim 
yapılır. Bu maddenin çıkarılmasının ardın-
dan MEB tarafından yapılan açıklamada, söz 
konusu değişikliğin bir yargı kararının gereği 
olarak yapıldığı ve 1739 sayılı Milli Eğitim 
Temel Kanunu’nun 15. maddesinin karma 
eğitimle ilgili bir düzenleme içermesinden 
kaynaklı, ayrıca yönetmelikte yer verilmesine 
gerek olmadığı ifade edildi. Ama iktidarın 
özellikle 4+4 sistemiyle eğitimin omurgası 
haline getirmeye çalıştığı gericilikle birlikte 
düşünüldüğünde, karma eğitim tartışmasının 
oturduğu zemin daha net  bir hal alıyor ve ve-
li-öğrenci-öğretmen cephesinde yarattığı yan-
kının sebebi anlaşılır duruma geliyor. İmam 
hatip okullarındaki artışa rağmen okulların 
eğitim niteliğinden yoksun olmasıyla birlikte 
boş kalması, AKP iktidarının bu konudaki 
hamlelerini durdurmuyor. 

İmam hatip okullarının artışıyla birlikte 
okul seçeneklerindeki daralma, bina olarak 
okul sayısındaki azalma, okullaşma oranın-
daki düşüş, nitelikli öğretmen sayısındaki 
düşüş ve niteliğin iktidara yakınlığa göre 
belirlenmesi,  sayısı milyonları geçen öğren-
cinin örgün eğitimin dışında kalması ve açık 
liseye itilmesi, sadece parası olan vatanda-
şın ‘nitelikli’ eğitime hak kazanması, kamu 
kaynaklarının çeşitli ‘teşvik’ başlıklarıyla 
özel okullara aktarılması, eğitim yatırım-
larına azalan payın neredeyse yarı yarıya 
düşürülmesi, en son girilen mali darboğazla 
okula dönük yapılan kırtasiye harcamalarının 
fahiş fiyatlara ulaşması… Bu eğitim-öğretim 
yılının da veli-öğrenci-öğretmen sacayağında 
hiçte kolay geçmeyeceğinin, ve sadece bu 
durumun bile ‘ayağa kalkmak’ için çok güçlü 
bir neden olduğunun ispatı olarak görünüyor.
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AKP ve yandaşların tarz-ı siyaseti

2001 yılında kurulan, 2002 
yılında iktidar olan ve 
bugüne kadar 16 yıllık bir 
süreyi iktidarda kalarak ge-

çiren AKP’nin siyaset tarzına dair daha 
fazla yazılıp çizilmeli. 16 yıllık ikti-
darın dış ve iç hangi güçler tarafından 
desteklendiği ya da ne tür ittifakların 
sonucu olarak ayakta kaldığını elbette 
yazabiliriz. Bu yazı, bu anlamıyla siya-
si bir analiz yazısı olmaktan çok, başka 
bir noktaya, AKP’nin siyaset tarzına 
dair bir kaç noktanın altını çizecek.

Öncelikle söylenmesi gereken şu. 
Bugün sağ liberalizm AKP’nin ar-
kasındaki desteğini hiç çekmedi. Sol 
liberalizmin, iktidar bloku dışında 
bırakılması, özellikle 15 Temmuz 
darbesi sonrası ortaya çıkan bir durum. 
AKP-FETÖ-emperyalizm-libera-
lizm ittifakı, 2015 yılına gelindiği 
çatlamış, bu çatlak darbe girişimine 
kadar götürülmüştü. Bugün, siyasette 
özellikle zamanında AKP destekçiliği 
yapanların tasfiyesinin yaşanmasında-
ki gelişmeler bu çatlakla ilgili. Fakat 
genel algıda sanki liberalizm AKP’nin 
arkasındaki desteği çekti gibi bir algı 
oluşuyor.

Ancak bir noktaya yakından 
bakıldığında çok farklı bir manzaray-
la karşılaşacağımız işten bile değil. 
Pelikancılar olarak bilinen ve Ahmet 
Davutoğlu’nun Başbakanlıktan tasfiye-
si sırasında gündeme gelen Erdoğan’a 
bağlı bu ekibi daha yakından ince-

lediğimizde karşımıza genel algının 
dışında başka bir gerçek çıkıyor. Peli-
kancılar denmesi, o günlerde isimsiz 
olarak internette yayınlanan “Pelikan 
Dosyası” ile ilgi kurulmasıyla ilintili. 
Asıl isimleri Boğaziçi Küresel İlişki-
ler Merkezi ve Erdoğan’a yakınlığıyla 
biliniyor. Ancak bu Pelikancıların kim-
liklerine bakıldığında Sabah Gazetesi 
yazarı Hilal Kaplan’ın eşinin Yönetim 
Kurulu başkanı olduğu karşımıza 
çıkıyor. Yönetim Kurulu Heyeti ise; 
Can Paker, Sadık Ünay ve Bünyamin 
Bezci’den oluşuyor. Can Paker, Meh-
met Barlas’ın eşi A Haber’de program 
yapan Canan Barlas’ın kardeşi... Bu 
ilişkiler ağı, belli bir fikir veriyor an-
cak bundan daha önemlisi Can Paker’in 
Soros tarafından kurulan Açık Toplum 
Enstitüsü’nde de görevli olması...

Bunları şunun için yazıyoruz. 
Bugün AKP iktidarına bakarken, libe-
ralizmin AKP’ye karşı bir muhalefet 
hareketi haline geldiği tezlerinden uzak 
durmamızı gösterdiği gibi AKP’nin 
attığı adımlara karşı toplumda büyük 
bir algı operasyonunun hiç de önemsiz 
sayılamayacağı araçlara sahip olduğu-
nu göstermek içindir.

Güçlü propaganda araçlarına ve bu 
manasıyla güçlü algı operasyonlarını 
yürütecek mekanizmalara sahipler. 
Pelikancılar hala var ve buna benzer 
bir dizi yandaş kalem, bir çeşit “psiko-
lojik savaş” yöntemleriyle toplumsal 
algının şekillenmesinde büyük roller 

oynuyorlar.
Temel stratejileri özünde basit: Va-

rolan sorunları belli bir kesime fatura 
edip, Erdoğan’ı aklamak! Başka bir 
deyişle 16 yıllık iktidarın bütün yanlış 
ve sorunlarını, AKP içindeki bazı ke-
simlere ya da kişilere yükleyip, hedef 
tahtasına bunları oturtup işin içinden 
çıkıyorlar.

Başka bir ifadeyle zeytinyağı 
gibi üste çıkmanın diğer bir 
adı...

Örneğin bugünkü ekonomik krizin 
sorumlusunu, öncelikle geçmiş yıllar-
daki hükümetlere yıkıp buradan Baba-
can’ın eski politikalarının temsilcisi ol-
duğunu iddia edip, Erdoğan’ın aslında 
yeni bir ekonomik politikaya geçmek 
istediği ancak Babacan’ın temsil ettiği 
güçlerin buna izin vermediğini anlatı-
yorlar. Neymiş, 12 Eylül sonrası ithal 
ikameci modeli kaldırıp, serbest piyasa 
ekonomisine geçilmiş, üretim ekono-
misine geçmek isteyen Erdoğan’a eski 
günlerin çıkar ortakları engel oluyor-
muş. Bir yandan 12 Eylül öncesi ithal 
ikameci model savunuluyor, diğer yan-
dan 12 Eylül, Özal ve Derviş yerden 
yere vurularak bunların devamı olarak 
görülen Babacan’a fatura kesilerek 16 
yıllık iktidarın bütün ekonomik politi-
kaları bir çırpıda Erdoğan’ın sırtından 
alınabiliyor. Yandaş medya, nerede bir 
yanlış ve sorun görüyorsa, bütün suçu 
16 yıl öncesine ya da içindeki bazı isim 

ve kesimlere fatura ederek kendisini 
zeytinyağı gibi üste çıkarmasını çok iyi 
biliyor.

Örneğin Suriye savaşı söz konusu 
olunca, fatura yine Erdoğan’a değil 
Davutoğlu’na çıkarılmıştı. Rusya uça-
ğının düşürülmesi, Suriye politikasında 
hesapsızlık gibi onlarca yanlış dönemin 
Dışişleri Bakanı ve Başbakanı Davu-
toğlu’nun sırtına yüklenerek, Erdoğan 
bir kez daha aklanacaktı.

Sanki bütün bu adımların Erdo-
ğan ve dönemin AKP kadrolarından 
bağımsız ve habersiz atılmış gibi bir 
hava yaratılmaktadır. Bu AKP’nin si-
yaset tarzının önemli bir başlığı olarak 
görülmeli...

Bugün toplumda, onlarca yanlış ve 
sorunun kaynağının görülmemesinde 
ya da bütün bunların üzerinin kapatıl-
masında bu yöntemin başarılı olduğunu 
kabul etmemiz gerekiyor. Yandaşlar, 
Türk toplumunun güncel değerlendir-
me ve yönlendirmelere ne kadar açık 
olduğunu bildikleri için suçu bir kesime 
yükleyip, zeytinyağı gibi öne çıkmanın 
yolunu çok iyi öğrenmiş bulunuyorlar.

Buna karşı yapılacaklar ise 
AKP’nin sürekli saldırı tarzına karşılık 
savunma hattı değil tam tersine ters 
yüz edilmiş gerçekleri AKP’nin yüzü-
ne açık açık vurmaktan geçmektedir.

İşte asıl bu zaman gerçekler ayak-
ları üzerine oturacak, emekçi halkın 
gözlerine çekilen perde indirilecektir.
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Erdoğan’a “uçan saray” alındı
AKP iktidarının şatafat 

düşkünlüğü akıl al-
maz boyutlara ulaştı. 
Türkiye'de gerici 

hareketi yoksul edebiyatı ile iktidara 
taşıyan AKP, on altı yıl boyunca ül-
kenin bütün kaynaklarını haraç mezat 
satarken ''bal tutan parmağını yalar'' 
deyimini kendine rehber edinmiş, geli-
nen noktada dünyanın sayılı zenginleri 
arasında sayılan bir ''başkan'' ve padi-
şahlık özentisi bir başkanlık sistemi-
ni ülkenin başına musallat etmiştir. 
Devletin itibarını arttırmak maskesi 
altında önce Ankara'nın göbeğine ya-
pılan ve aylık harcamaları bile bir ser-
vete mal olan saray yapıldı. Ardından 
Marmaris'te Erdoğan ailesine özel 300 
odalı yazlık saray inşa edildi. Valisin-
den kaymakamına, Diyanet'ten millet-
vekiline AKP iktidarından nemalanan 
bütün kurumlar bu lüks harcamalardan 
sonuna kadar nasiplendi.

Cumhurbaşkanı'na 500 mil-
yon dolarlık uçak

Satıp savurulan kaynaklar konu-
sunda yolun sonuna gelindi. Şahla-
nıyor denen Türkiye ekonomisi için 
tehlike çanları çalmaya başlamışken 

geçtiğimiz günlerde Katar'dan hava-
lanan VIP uçak gündemimize inmiş 
oldu. 

500 milyon dolar değerinde olduğu 
iddia edilen uçak  Katar Emiri'ne ait. 
Uçakta 7 yatak odası, iki özel sa-
lon, toplantı odaları ve bir de küçük 
hastane olduğu iddia ediliyor. 463 
koltuk kapasiteli olan uçağın içi özel 
bir donanımla yeniden dizayn edilerek 
76 kişilik VIP uçağa dönüştürülmüş 
durumda. 

Uçağın Katar'da satın alındığı iddi-
alarına karşın Recep Tayyip Erdoğan 
uçağın satın alınmadığını Katar Emiri 
tarafından hibe edildiğini açıkladı. 
Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri 
kullandı:

“Sağırları incitmek istemem. Ama 
bahsettikleriniz, duymuyorlar ama 
uyduruyorlar. İşin aslı nasıl peki? 
Katar bu uçağı satıyordu, hatta rakam 
bildiğim kadarıyla 500 civarınday-
dı. O esnada biz de ilgilendik. Katar 
Emiri, bundan haberdar olunca uçağı 
Türkiye’ye hibe etti; ‘Ben Türkiye’den 
para almam; bunu Türkiye’ye hediye 
ediyorum, hibe ediyorum’ dedi. O 
uçak benim şahsımın değil, Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti’nindir.''

Katar Emiri hibe ettiyse 
Erdoğan karşılığında neyi 
hibe edecek;

Erdoğan uçağın hibe edildiğini 
iddia ederek adeta bu ülkenin emekçi-
leri ile dalga geçiyor. Katar Emiri'nden 
yakın bir ahbabıymışçasına bahseden 
Erdoğan bugüne kadar bu ahbaplığın 
nasıl oluştuğunu ve maddi karşılı-
ğınıda açıklamalıdır. Bir süre önce 
Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolar-
lık yatırım yapacağı haberleri basına 
yansımış, AKP iktidarının yatırımlara 
teşvik adı altında nereleri peşkeş çeke-
ceği sorusu ise yanıtsız kalmıştı. 500 
milyon dolarlık bir hediye için herhal-
de hatırı sayılır başka hibeler günde-
me gelmiştir, bunu tahmin etmek zor 
değil.

Devletin VIP uçak filosunda 
11 uçak daha var;

Devletin VIP filosunda çoğu AKP 
döneminde alınan 11 uçak ve 3 heli-
kopter daha bulunuyor. 2016 yılının 
son aylarında Tunus'un eski devlet 
başkanı Zenel Abidin Bin Ali'nin 
uçağı 78 milyon dolara satın alınmıştı. 

Devletin VIP filosunda bulunan diğer 
uçaklar ise;

1 adet A330-200 Prestij TC-TUR
2 adet A319 CJ
2 adet Gulfstream G550
2 adet Cessna Citation V
1 adet Gulfstream G550
1 adet Gulfstream G450
3 adet Sikorsky S-92
1 adet Challenger 850" 

Emekçilere kemer sıkın 
diyenler lüks harcamadan 
vazgeçmiyor;

Ekonomik kriz gündeme geldiğin-
de alınacak önlemler içerisinde ilk 
dillendirilen kamu harcamalarının kı-
sılması oldu. Kamusal hak olara geriye 
kalan kimi kırıntılara dahi tahammülü 
olmayan AKP iktidarı aynı gemideyiz 
masalları anlata dursun, Cumhurbaş-
kanlığının lüks harcamalarına her gün 
yenisi ekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde en insani 
hakları ve taleplerini dillendiren 3. ha-
valimanı çalışanlarını rahatlıkla vatan 
haini ilan eden yandaş medya bora-
zanları, AKP'nin har vurup harman 
savurmasına ise şirin kılıflar uydurma-
ya devam etmektedir.
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İflas erteleme ve kurtarma paketi çare mi?
Ekonomide yüksek faiz-yüksek döviz sarmalıyla birlikte  kriz giderek derinleşirken, zayıf mali yapısı 
ile Türkiye’deki üretimin uzun süre dayanması ne kadar mümkün?

Ülkemizde yaşanan krizin 
etkisiyle mali sıkıntı-
ya giren firmaların ilk 
başvurduğu yer adliyeler 

olmaya başladı. İflas erteleme yada 
konkordato isteyen firmalardaki son 
dönemdeki artış krizin derinliğini gös-
termesi açısından bir veri sunuyor. Son 
6 ayda tekstilden inşaata, gıdadan demir 
çeliğe bir dizi sektörden firmalar iflas 
erteleme istedi.

Öncelikle şunu belirtmeliyiz; dün-
yada 2004-2015 arasında yaşanan para 
fazlalığı ortadan kalkmıştır. Kapitaliz-
min yapısal tercihleri ve emperyaliz-
min kendi kaynaklarına dair tasarrufu 
dünyadaki para sıkıntısını had safhaya 
çıkartmıştır. Mal dolaşımının cisimleş-
tiği para birimi dolar ait olduğu toprak-
lara geri dönmüştür. Amerika faizleri 
sürekli  arttırarak doları tekrardan 
kendi içine çekiyor.

Kendi ekonomik dengeleri dünya-
daki finansal krizi büyüten bir noktaya 
götürmüştür. Üretim yapabilmesi için 
sürekli bir mali kaynağa ihtiyaç duyan 
Türkiye gibi ülkelerin de bu krizden 
etkilenmemesini beklemek saflık olur. 
Ortaya çıkan nakit sıkıntısını aşamayan 
kuruluşlar bankaların kapısına dayan-
mıştır. Bankalar da parayı yurtdışı 
başka kaynaklardan ve ülke içi mev-
duatlardan toplamaktadır. Bankaların 
para bulma  maliyeti arttıkça üretici 
firma üzerindeki baskıda artmaktadır. 
Son ürünü alacak olan tüketiciye ise bu 
zam olarak yansımaktadır. Mevduata 
verilen artış iç piyasadan bulunacak ve 
bunu kompanse edecek faiz rakamlarını 
yukarıya çekecektir.

Krizin derinleştiği son 6 ay içeri-
sinde başta inşaat, gıda, tekstil, metal, 
enerji vb. yaklaşık 6 bin firma iflas er-
teleme ya da konkordato istedi. Yapısal 
sıkıntılarına çare bulamayan hükümet 
ülke içindeki ekonomik süreklilik adına 
Bakanlar Kurulu, 31 Temmuz 2016 
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 
ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin 
iflas erteleme taleplerini OHAL süresin-
ce dondurmuştu. Ancak alacaklı firma-
ların batma noktasına gelmesi üzerine 
OHAL sırasında yeni bir kanunla iflas 
ertelemenin önüne geçilmişti. OHAL 
ile ekonomi düzenin de belirli bir çizgi 
tutturmaya çalışan hükümet, dikişlerin 
patlama noktasını  geçmesi sonrasında 
iflas ertelemeyi kaldırarak, alacaklılar 
ile borçlunun müzakere etmesi ve anlaş-
malarının mahkemece tasdiki temeline 
dayanan konkordato kurumunu işlevsel 
hale getiren tasarı, TBMM Genel Kuru-
lunda 28 Şubat 2018’de kabul edilerek 
yasalaştırmıştı.

Gerçekten battılar mı?
Geçen yılın başınca Yıldız Holding 

ile başlayan ardından Doğuş grubu ile 
devam eden yeniden yapılandırma /iflas 
durumları bu gün Keskinoğlu, Remo-
il, Euronet Car Rental, Hotiç, Sedyol 
İnşaat ve Payas İnşaat,  IC İçtaş-Astaldi 
Konsorsiyomu (ICA),Yeşil Kundura, 
Bimeks ve Aynes Gıda gibi firmaların 
konkordato ilan etmesi devam ediyor. 
Yıldız holding ve Doğuş gurubu bu 
iflaslar içerisinde farklı yere oturu-
yor; sistem kendi içerisinde en büyük 
konumdaki bu iki firmayı batırmayı 
göze alamadığı için bankalar ile olan 
yeniden yapılandırma ilişkisini çözmek 
durumunda kaldı. Ülker grubu 7 milyar 
dolarlık borcun 5,5 milyar dolarlık kıs-
mı için bankalarla anlaşmaya vararak 
uzun vadeli bir yapılandırmaya giderek 
sorununu çözmeye çalışırken, Doğuş 
grubu ise 2,3 milyar avro tutarındaki 
kredi borçlandırmalarını uzun vadeye 
yayarak bu krizden kurtulmaya çalışı-
yor. Türkiye’nin en büyük 100 ihracatçı 
şirketi arasında yer alıp aynı zamanda 
alanındaki en büyük şirketlerinden olan 
Burak Alüminyum ve  Teknik Alümin-
yum ise diğerleri kadar şanslı olamadı. 
Bu iki büyük firmada konkordato ya 
başvurmak durumunda kaldı.

Daha önceki karlarını yurtdışına 
çıkardığı bilinen bu iki grup gelen krizi 
kendileri açısından fırsata çevirmek 
istediklerini de unutmamak gerekiyor. 
Keza AKP’nin en önemli müteahhitle-
rinden Cengiz holding sahibi Mehmet 
Cengiz başta olmak üzere Sabancı 
ailesi ve diğerleri, İngiltere’nin başkenti 
Londra’da cadde ve gayrimenkul yatı-
rımları ile basına yansımıştı. Ellerinde-
ki nakitler ile Türkiye’de krizin daha da 
derinleştiği durumda batma noktasına 
gelecek firmaları ucuza kapatmak için 
bir köşede beklemektedirler.

İnşaat
Türkiye ekonomisinin son 15 senede 

merkeze oturan inşaat sektörü, bu 

batışın seyrini göstermesi açısından il-
ginçtir. Yapısal olarak zayıf finansmana 
sahip inşaat sektörü, kamu yatırımları 
ile (yol, köprü, konut vb) altın dönemini 
yaşamış, karlarına kar katmış, temel 
finansman ihtiyacını ise bankalardan 
aldığı kredi ile çözmeyi denemiştir. 
İnanlar inşaat ile başlayan iflas zinciri 
bu gün Ağaoğlu ve küçük müteahhit-
ler ile devam etmektedir. Kurtarma 
faaliyetleri adına yapılan kampanya-
larda dahil, konut sektöründeki satışlar 
firmaları kurtaracak düzeye getirmiyor. 
Dış ülkelerde iş alan inşaat firmaları 
ciddi sıkıntılar yaşıyor, ülkenin dış poli-
tikasıyla doğrudan orantılı olan yurtdışı 
taahhüt işleri ise dip yapmış durumda. 
Son beş senede ödenemeyen konut 
kredileri yüzde 36 oranında artarken 
kısa süre içerisinde bankaların ellerin-
de istemedikleri kadar konut fazlalığı 
olacağını bu günden görmek gerekiyor. 
Etkilediği yan sektörler ve emek yoğun-
luğu  ile birlikte durağanlık tanımının 
en fazla görüleceği alan olarak bir 
kenara yazmak gerekiyor. 

Enerji
Üretimde ihtiyaç duyulan temek 

gereksinimlerden biri olan enerji sek-
töründe ise durum diğerlerinden farklı 
değil.  Son 15 yılda yeni projeler ve 

anlaşmalar için bankalardan yüksek 
oranda kredi kullanan enerji şirketleri, 
bu kredilerin çoğunun dolar kredisi 
olarak alınması ancak enerji şirketleri-
nin gelirinin Türk lirası olması, enerji 
sektörünün döviz krizindeki değer 
kaybından etkilenmesinin önündeki em 
önemli etkendir. Başta Bereket enerji 
olmak üzere Avusturya merkezli enerji 
firması OMV’nin 2013’te girdiği Tür-
kiye piyasasından çıkma kararı alması 
enerji pazarındaki diğer doğalgaza bağlı 
üreticilerin de kısa sürede iflas açık-
laması beklentisini getiriyor. GAMA 
Enerji, İtalyan Ansaldo Energia, Yeni 
Elektrik Üretim Enerji sektöründeki fir-
maların 100 milyar dolarlık bir yatırıma 
girdikleri bunun 50 milyar dolarının 
ise kredi borçlarından oluşması ileride 
enerji sektöründeki konkordato başvu-
rularının daha fazla yapılmasına neden 
olacağını bilmek gerekiyor.

Bu sarmaldan çıkış var mı?
Ekonomide yüksek faiz-yüksek 

döviz sarmalıyla birlikte kriz giderek 
derinleşirken, yapısal sorununu aşama-
yan düzenin bu sarmaldan çıkış için 
yapabileceklerinin bir sınır bulunduğu-
nu bilmek gerekiyor. Siyasi olarak krizi 
başka odaklara atarak kurtulma çabaları 
bir noktaya kadar sonuç verse de, üretim 
merkezli olmayan büyüme modellerinin 
kısa süre içerisinde çözüm olmayacağı 
biliniyor. Kısa vadede

ekonomide en büyük açığı oluştu-
ran doğalgaz, petrol gibi temel ithal 
kalemlerinin girdisi ve fiyatlarının da 
aşağı çekilmeyeceği düşünülürse üretim 
yapan firmaların zayıf finansal yapıları 
ile dayanma şansı bulunmuyor.

Batan firmalarda ise birinci elden 
fatura emekçilere çıkaracağı ise artık 
malumun ilanıdır. İçeride alacağı kaşan 
işçiler yeni bir iş arama süreci ve daha 
ucuz ücretlere çalışmaları ile baş başa 
bırakılacaklardır.
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İdlib’te silahsız bölge kuruluyor

Putin ve Erdoğan görüştü emperyalizm saldırdı
Rusya’nın Soçi kentinde bir araya gelen Putin ve Erdoğan’ın İdlib'te 20 kilometrelik silahsız bölge ku-
rarak bir askeri harekatın yapılmaması yönündeki uzlaşılarına yanıt NATO ve İsrail füzeleriyle geldi

Suriye’deki gelişmeleri 
görüşmek üzere Soçi’de bir 
araya gelen Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin ile 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
varılan anlaşmayı ortak basın toplantısı 
ile açıkladı.

Son dönemde gündemin en sıcak 
başlıklarından biri olan olası İdlib 
harekatı başlamadan Türkiye’nin çaba-
ları şimdilik sonuç vermiş gözüküyor. 
Cihatçıların elinde kalan son bölge olan 
İdlib’e yönelik bir harekatın Türkiye 
için sonuçlarından kaçınmak isteyen 
AKP bu son hamleyle zaman kazandı. 
Ancak İdlib’te hala en büyük silahlı güç 
olan Nusra Cephesi veya yeni adıyla 
Heyet Tahrir Şam’a karşı mücadele edil-
mesi taahhüdü İdlib gündeminin sonuna 
gelmediğimizi hatırlatıyor.

Putin’in görüşme sonrası yaptığı 
açıklamada “Haleep ve Tartus’taki 
Hmeymim üslerine saldırı tehlikesi 
vardı. 15 Ekim’de 20 kilometrekareye 
kadar silahsız bölge kuracağız. Nusra 
ve ağır silahlar da çekilecek. Kontrolü 
Rusya-Türkiye askerleri ortak sağla-
yacak” ifadeleri öne çıkarken Erdoğan 
ise konuşmasında “İdlib meselesinin 
Astana ruhuna uygun bir şekilde çözül-
mesi konusunda mutabık olduğumuzu 
gördük. Muhalifler ve rejim kontrolü 
alanları arasında silahlardan arındırıl-
mış bir bölge oluşturulması kararlaş-
tırıldı. Muhalifler bulundukları alanda 
kalmaya devam edecekler. Bununla 
birlikte, radikal grupların söz konusu 
alanda faaliyet göstermeleri engellene-
cek.” dedi.

Akar ve Şoygu mutabakat 
imzaladı

Basın toplantısı sırasında Milli 
Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Rusya 
Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile 
İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesin-
deki durumun normale döndürülmesi 
konusunda mutabakat zaptı imzaladığı 
açıklandı.

Rus İnterfax Ajansı’na göre Rus 
Savunma Bakanı Şoygu, İdlib’te askeri 
operasyon olmayacağını açıkladı. Bu 
mutabakata ilişkin Suriye’den resmi bir 
açıklama gelmese de Rusya’nın Suriye 
ile birlikte adım attığı tahmin edilebilir.

Putin’in İdlib açıklamaları
Görüşmeler neticesinde önemli 

kararlara varıldığını anlatan Putin, “Mi-
litanların Halep’e ve Rusya’nın Tartus 
Hmeymin üslerine saldırı tehlikesi var” 
dedi. Putin, “İdlib’de silahlı muhalefet 
ve hükümet güçleri arasındaki kesişme 

bölgesinde silahsızlandırılmış bölge 
kurulması konusunda mutabakat sağla-
dık.” ifadelerini kullandı.

Putin’in açıklamalarında Rusya’nın 
endişelerini İdlib’de olan savaşçıların 
özellikle Halep ve Rus üslerine yönelik 
saldırı tehdidi olarak vurgularken “Rus-
ya olarak İdlib çatışmasızlık bölgesini 
kuran ülkelerden biriyiz. 15 Ekim tari-
hinde bir silahsızlanma bölgesi kuru-
lacak ve Nusra militanları bu bölgeden 
çekilecekler. O bölgeden ağır silahların 
çekilmesi kararını aldık. Bütün muhalif 
gruplar silahlarıyla bölgeden çekile-
cekler. O bölgede kontrol, Rus ve Türk 
askerler tarafından ortak olarak sağla-
nacak.” diye konuştu.

Erdoğan’ın İdlib açıklamaları
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 

ise Tahran’da varılan mutabakatı nasıl 
hayata geçirileceğinin görüşüldüğünü 
açıklarken İdlib’de silahlardan arındı-
rılmış bir bölge oluşturulması kararını 
teyit etti.

“Radikal grupların söz konusu 
bölgede faaliyet göstermemesini birlikte 
sağlayacağız.” diyen Erdoğan, “Bu 
kararla büyük bir insani kriz yaşanma-
sının önüne geçtiğimize inanıyorum. 
Rusya, İdlib çatışmasızlık bölgesine 
saldırılmaması konusunda gerekli te-
minleri yapacaktır. Koordineli devriye 
faaliyeti gerçekleştirilecek.” açıklama-
sında bulundu.

AKP nefes aldı
Putin-Erdoğan görüşmesinde varılan 

mutabakat Türkiye’nin İdlib günde-
minde zaman kazanması anlamına 
geliyor. Cihatçıların elinde kalan son 
bölge olan İdlib’e yönelik bir askeri 
harekat şimdilik rafa kaldırılmış olsa da 
bölgede tüm tarafların terör örgütü say-
dığı Heyet Tahrir Şam gibi örgütlerin 
dışında Türkiye’ye de yakın olan kayda 
değer bir güç olmadığı düşünüldüğünde 
“silahsızlandırılmış bölge”nin yeni bir 
güvenlik sorunu olarak ortada durduğu-
nu söylemek zor değil.

Bununla birlikte İdlib’de kurulacak 
“silahsızlandırılmış bölge” aynı zaman-
da olası bir harekat öncesi son bir şans 
anlamına da geliyor. Türkiye açısından 
büyük bir güvenlik problemi yaratma 
tehdidi taşıyan yeni bir sığınmacı akını 
şimdilik ötelense de Rusya’nın bölgenin 
cihatçı terör örgütlerinden temizlen-
mesinde etkin olmasını talep edeceği 
tartışmasız. Bugüne kadar pek de başa-
rılı olmayan cihatçıların kontrol altında 
tutulmasının güçlükleri AKP’nin plan-
larının yumuşak karnını oluşturuyor.

Cihatçıların imdadına 
NATO ve İsrail yetişti

Öte yandan Erdoğan ve Putin arasın-
da sağlanan İdlib mutabakatı sonrası 
Suriye’nin sahil şehri Lazkiye yoğun 
bir füze saldırısının hedefi oldu. Suriye 
devlet televizyonu ve yerel kaynaklar 
tarafından Lazkiye, Tartus, Banyas 
ve Hel vadisine yoğun füze saldırıları 
yaşandığı duyuruldu. Böylece kimya-
sal silah provokasyonu boşa düşürülen 
NATO ve İsrail İdlib’teki cihatçıların 

nefes alması için Suriye’nin cephe geri-
sine saldırmış oldu.

Suriye kaynakları saldırıyı kimin 
yaptığına dair herhangi bir açıklama 
yapmadı. Saldırıyı yapması kuvvetle 
muhtemel güçler olarak ABD ve müt-
tefikleri ile İsrail gösteriliyor. Lazkiye 
kıyılarına yakın ABD ve müttefiklerin-
den oluşan Nato güçlerinin donanması 
bulunuyor. Bu donanma yüzlerce balis-
tik füze taşıyan gemilerden oluşuyor.

Suriye hava savunma kuvvetleri-
nin füze saldırılarına karşılık vererek 
pek çok füzeyi düşürdüğü bildirildi. 
Fakat bazı füzeler hedeflerine ulaştı. 
Lazkiye’de yer alan Suriye Ordusu’nun 
Teknolojik Endüstriler Merkezi’nin vu-
rulduğu iddia edildi. Füze saldırılarına, 
Hmeymim hava üssünde bulunan Rus 
hava savunma sistemlerinin de karşı 
koyduğu iddia edildi.

Suriyeli bir askeri kaynağa göre 
“Amerikan, İngiliz ve Fransız destro-
yerler, İsrail uçakları ile koordinasyon 
halinde Lazkiye’de 3 hedefe 28 Toma-
hawk füzesi ile saldırdı.” Rusya ise 
Fransa’ya ait bir firkateynden füze atıl-
dığını açıkladı. ABD Deniz Kuvvetleri 
Sözcüsü Sean Robertson, Amerika’nın 
Sesi muhabirine yaptığı açıklamada, 
Lazkiye, Humus ve Tartus’a yapılan 
saldırıların ABD Deniz Kuvvetleri tara-
fından gerçekleştirilmediğini söyledi.

Erdoğan-Putin görüşmesinden sonra 
İdlib’te bulunan cihatçı gruplar “Lazki-
ye’de sürprizlere hazır olun” ifadeleriyle 
tehditte bulunmuştu.
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Emperyalizme karşı mücadele işçilerin elinde

Cargill ve Tüpraş işçisi tekellerin karşısında
"Yerli" ve "milli" hamaseti ile siyaset yapan iktidarın, söylemleri bir bir çürürken, işçiler tekellere karşı 
mücadele konusunda ders veriyor. Yerli-yabancı tekellere karşı haklarını arayan Cargill ve Tüpraş işçi-
sinin karşısına ise hamaset siyaseti çıkartıldı

ABD menşeili gıda 
tekeli Cargill Türki-
ye'nin tarım politika-
larını belirlediği için 

geniş kesimlerin tepkisini çekiyor. 
Özellikle şeker üretimi konusunda 
doğrudan belirleyiciliği olan Car-
gill, son olarak şeker fabrikalarının 
özelleştirilmesi konusunda yaptığı 
baskıyla gündeme gelmişti. Fabri-
kaların özelleştirilmesinin ardından 
kamuoyunun tepkisi karşısında iktidar 
Nişasta Bazlı Şeker üretiminin kotası-
nı yüzde 10'dan yüzde 5'e çekmişti. 

Bunun üzerine fabrikada üretim 
giderlerini azaltmaya çalışan Cargill, 
sendikalaşma çabası içinde olan 14 
işçiyi işten attı. 14 işçi fabrika önünde 
direniş başlatırken, geçtiğimiz hafta 
işçiler direnişlerini Cargill'in genel 
merkez binası önüne taşımaya karar 
verdi. Bursa'dan İstanbul'a yürüyen iş-
çilere geniş bir destek olduğu gözlem-
lenirken, Türkiye Komünist Hareketi 
(TKH) yaptığı açıklama ile halka işçi-
lere destek çağrısında bulundu. 

İstanbul'a gelişlerinde gözaltına 

alınan işçiler, emniyetteki sorguları-
nın ardından serbest bırakıldı. Ataşe-
hir'de bulunan firmanın genel merkez 
binası önünde yapılan eyleme çeşitli 
siyasi yapılar ve TKH de destek verdi. 
Cargill işçilerine işten atılan Flormar 
işçileri de destek verirken, işçi sınıfı-
nın birliğinin ve meşru mücadelesinin 
ne denli etkili olduğunun yeni bir 
örneği ile karşılaşıldı. 

Cargill işçilerinin burada müca-
deleye devam etmesi düşünülürken, 
sendikalaşma deneyiminin daha geniş 
bir çevreye taşınması gerekli. Cargill 
işçileri, tıpkı Flormar işçisi gibi geniş 
bir desteğe ihtiyaç duyarken, 150 günü 
aşan direniş deneyimleri ile Cargill 
işçisinin önemli bir eşiği atladığı 
düşünülüyor. 

TÜPRAŞ’ta “yerli tekele” 
karşı büyük mücadele

TÜPRAŞ işçileri de benzer şekil-
de haklarına dönük saldırıya karşı 
mücadele veriyor. Koç Holding'e ait 
TÜPRAŞ'ta Aliağa'da bulunan rafineri 
işçilerinin mesaileri değiştirilmeye ve 
çalışma saatleri uzatılmaya çalışı-

lıyor. 30 yıldır sürdürülen vardiya 
sistemine karşı Koç Holding, her toplu 
sözleşme döneminde vardiya sistemini 
tartışmaya açıyor. 

Üçlü vardiya sisteminin bulunduğu 
TÜPRAŞ'ta daha uzun çalışma saat-
leri öngörülürken, işçiler iş bırakma 
eylemine gitti. Diğer rafineri işçileri 
de TÜPRAŞ işçisine destek verirken,  
patron anlaşma yoluna gitmek zorun-
da kaldı. 

Her yıl milyarlarca liralık net kâr 
açıklayan, 58 milyar TL'lik ciro ile 
Türkiye'nin açık ara en büyük tekeli 
olan Koç Holding'in lokomotifi olan 
TÜPRAŞ'ta kamu dönemine ait tüm 
kazanımlar silinmeye çalışılıyor. 
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu 
olan TÜPRAŞ'ın yarattığı değerlere 
el koyan Koç'un artan kur baskısını 
maliyet yarattığını iddia ederek öne 
sürdüğü iddianın iktidar tarafından 
sahiplenildiği biliniyor.

Düzen partileri tekellere, 
işçi sınıfı kendi örgütüne 
güveniyor

"Yerli" ve "milli" hamaset ile si-

yaset yapan AKP'nin aksine, yalnızca 
işçilerin emperyalist tekellere karşı 
mücadeleyi net bir biçimde yürütebile-
ceğini gösteriyor. Öte yandan kur-fa-
iz-enflasyon sarmalının etkisine giren 
ekonomide, sermaye sınıfı maliyetleri 
işçi sınıfına yıkmaya çalışırken, önü-
müzdeki dönem bu tip mücadelelerin 
daha da artacağı ortaya çıkıyor. 

Siyasi ve ekonomik mücadelenin 
kesişme ihtimalinin arttığı günlerde 
işçi sınıfı için tek çıkar yol kendi 
örgütlülüğünü kuvvetlendirmekten 
geçiyor. Bu iş düzen sendikalarına bı-
rakılamayacağı için, işçi sınıfı içinde 
öncü örgütlenmenin önemi daha da 
artıyor. 

Bunun için kollar sıvanırken, 
önümüzdeki aylarda öncü işçilerin 
yan yana gelmesi bekleniyor. İşyeri 
komiteleri aracılığıyla örgütlenmeyi 
sürdüren ve sendika, dernek, birlik 
vb… örgütlenme biçimlerini yan yana 
getiren bu tür örgütlenmenin, kriz 
koşullarında başarıya ulaşma şansı 
ancak kararlı bir mücadele mümkün.
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Yetki elinizde! Buyrun kullanın!
Ülkemiz ABD emperyalizmden kurtulmalıdır. NATO’dan çıkılmalı, İncirlik kapatılmalı.

Ülkemizin ABD emperyalizminden kurtulması, 600 milletvekilinin alacağı kararla mümkün. Seçim mitinglerinde, salon 
toplantılarında, açılışlarda ya da Meclis kürsüsünde “milli ve yerli” nutuklarını bir tarafa bırakın!

Buyrun, yetki elinizde!
ABD emperyalizmine karşı bu adımları atmayacaksanız ya da girişimde dahi bulunmayacaksınız halkın önüne çıkıp nutuk atmayın, masal 

anlatmayın, halkı aldatmayın!

Ülkemizin en büyük sorunu 
emperyalizme bağımlı olma-
sı. Ekonomik olarak bağımlı-
lığın faturasını en fazla emek-

çiler ödüyor. Bugün ABD emperyalizmi, 
uluslararası tekellerin çıkarı için ekonomik 
tetikçilik yapmaktan geri durmuyor. Dolar 
üzerinden yapılan müdahalenin ülkemizin 
ABD’ye ne kadar bağımlı olduğunu yeterin-
ce gösteriyor.

Emperyalist ABD dünyayı sömürmek 
için her şeyi yapıyor. Ekonomik olarak 
kendisine bağımlı kıldığı ülkeleri aynı 
zamanda siyasi ve askeri olarak da bağımlı 
hale getiriyor. Ortadoğu’da kanlı oyunlar, 
darbeler, askeri müdahaleler ve işgaller ABD 
emperyalizminin sıradan davranışları olarak 
karşımızda duruyor. Ne yazık ki ülkemizde-
ki işbirlikçi hükümetler ABD emperyalizmi-
nin çıkarları doğrultusunda adım atıyor.

En son Ortadoğu’da Büyük Ortadoğu 
Projesi olarak gündeme gelen emperyalist 
saldırganlık politikasına ülkemiz AKP 
iktidarı tarafından ortak edildi. Suriye’de 
emperyalizm destekli cihatçı terörün yol 
açtığı yıkım ortada.

AKP iktidarı, emperyalizmle işbirliği 
yaparak Ortadoğu’da ABD çıkarlarına destek 
olurken, bu durumdan en fazla etkilenen 
ülkemiz oldu. 15 Temmuz darbe girişiminin 
arkasında ABD’nin olduğunu bilmeyen yok. 
Aynı zamanda ABD emperyalizmi, kendi 
çıkarları için ülkemizi gerekirse hedef tahta-
sına oturtmaktan çekinmemektedir.

Bugün ülkemizin en büyük sorunu ABD 
emperyalizmine bağımlı olmasıdır. Bu 
bağımlılığın temelinde sermaye sınıfının 
işbirlikçiliği yatmaktadır. Bu bağımlılığın 
askeri tarafı ise NATO üyeliğidir. Eğer 
ülkemizin ABD emperyalizminin müda-
halelerinden korumak istiyorsak, ABD’yi 
ülkemizden kovalım. NATO’dan çıkılmalı, 
İncirlik kapatılmalıdır.

Bunun için yapılacaklar ise basittir. 
Sabah akşam “milli ve yerli” edebiyatı yapan 
milletvekillerinin alacağı bir karar ABD’nin 
ülkemizden kovulmasının ilk adımı olacak-
tır. NATO üyeliği iptal edilmeli, İncirlik’te 
bütün yabancı askerler ülke dışına çıkarıl-
malıdır.

Türkiye Komünist Hareketi tarafından 
milletvekillerine açık bir mektup yayınlan-
dı. Halkı aldatmayı bırakın, ABD’yi kovun 
içerikli mektup aşağıda.

Milletvekillerine açık çağrı

Yetki elinizde!
Buyrun kullanın!

Ülkemizin de yer aldığı coğrafyadaki 
uluslararası gerilimler, çatışmalar ve geliş-
meler uzunca bir süredir devam etmektedir. 
Büyük Ortadoğu Projesi adıyla Amerika 
Birleşik Devletleri tarafından planlanarak 
uygulamaya konan operasyon bu coğrafyada 
bölgesel-etnik-mezhepsel çatışmalarla birlikte 
büyük yıkımlara yol açmaktadır.

Emperyalist bir devlet olan ABD, sömürü 
ve hegemonyanın sürekliliği için kendi 
çıkarlarını gözeterek bağımlı kıldığı ülkelerin 
ekonomik yapısının dönüşümünde büyük rol 
oynar.  Bağımlı ülkeleri finans-kapitalin ve 
uluslararası tekellerin pazarı ve ucuz emek 
cenneti haline getirmeyi hedefler. Bunu 
gerçekleştirebilmek üzere iktidarları maniple 
etmekten kaçınmayan bu emperyalist devlet, 
gerek tarihte, gerekse günümüzde dünya 
kamuoyunun şahit olduğu darbelerden, terör 
eylemlerinden, işgal ve açık saldırılardan 

kaçınmaz.
Afganistan ve Irak işgaller ile Libya’nın 

parçalanması, 2011’den bu yana süren Suri-
ye’ye dönük saldırganlık ABD emperyaliz-
minin söz konusu operasyonlarından sadece 
bazılarıdır. Petrol, doğal gaz, hammadde gibi 
kaynaklara erişim ile birlikte stratejik önemi 
olan bölgelerdeki hakimiyetini kurmak ve 
güçlendirmek üzere yürüttüğü saldırgan 
politikalardan güncel olan bir diğeri ise İran’a 
dönük planlarıdır.

Emperyalizmin saldırganlığı ile yaşanan 
yıkım sadece bölgemizle sınırlı değildir. 
İran’da halkçı Musaddık’ın devrilmesin-
de, Venezuela’da önce Chavez, şimdilerde 
Maduro’ya dönük darbe ve suikast girişim-
lerinde, Küba’ya dönük ablukada, 1990’larda 
Yugoslavya’nın parçalanmasıyla sonuçlanan 
kanlı süreçte baş aktörün emperyalist ABD 
olduğu unutulmamalıdır. Ülkemizde 12 Eylül 
darbesinin en büyük destekçisinin yine bu 
haydut devlet olduğunun en gözle görünen 
ispatı dönemin CIA Türkiye masası şefi Paul 
Henze’nin ABD Başkanı Jimmy Carter’a 
“bizim çocuklar başardı” sözleriyle darbeyi 

haber vermiş olmasıdır. Öncesi ve sonrasıyla 
15 Temmuz darbe girişimi ve birçok terör ey-
leminde ABD emperyalizminin rolü açıktır.

Ülkemiz ABD emperyalizmiyle bağım-
lılık ilişkileri sonucu gelişen sürecin bugün-
kü aşamasında çeşitli yaptırımlarla karşı 
karşıyadır.  Meselenin basit bir rahip davası 
olmadığını açıktır. Döviz kurları üzerinden 
yürütülen manipülasyonlar, Türkiye’nin bir 
yanıyla finans kapital üzerinden emperyaliz-
me bağımlılığının sonucudur.

Bugün ülkemizin emperyalizme ekono-
mik, askeri, kültürel ve siyasi olarak bağım-
lılığının arka planı burada ele alınamayacak 
kadar geniş ve çeşitlidir. Ancak bu bağımlılık 
ilişkisinin Türkiye’yi hedef haline getirdiği 
göz ardı edilemeyecek kadar açıktır. Halkın 
oylarıyla seçilen siz milletvekillerinin de 
artık bunu göz ardı etmek ve hamasi nutuklar 
yerine adım atması gerekmektedir!

ABD karşıtı geçinip, fiilen tam tersi bir 
tutumu sürdürmekten vazgeçilmelidir. 

Seçim mitinglerinde, salon toplantıların-
da, açılışlarda ya da Meclis kürsüsünde “milli 
ve yerli” nutukları bir tarafa bırakılmalı, 

Milletvekillerine açık çağrı
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ilişkisinin Türkiye’yi hedef haline getirdiği 
göz ardı edilemeyecek kadar açıktır. Halkın 
oylarıyla seçilen siz milletvekillerinin de 
artık bunu göz ardı etmek ve hamasi nutuklar 
yerine adım atması gerekmektedir!

ABD karşıtı geçinip, fiilen tam tersi bir 
tutumu sürdürmekten vazgeçilmelidir. 

Seçim mitinglerinde, salon toplantıların-
da, açılışlarda ya da Meclis kürsüsünde “milli 
ve yerli” nutukları bir tarafa bırakılmalı, 

emperyalizmin planlarına daha fazla seyirci 
kalınmamalıdır! En önemlisi de ABD’ye ve 
onun emperyalist politikalarına karşı gerçek 
bir mücadele yürütülmelidir! Ülkemizin 
hamasi söylemlere değil, gerçek ve somut 
adımlara ihtiyacı vardır!

Buyrun, yetki elinizde!
Emperyalist ABD’ye bağımlılığa son 

vermek için yapılacaklar bellidir.
1952 yılında üye olduğumuz NATO’dan 

çıkmak, Meclis’te onaylayacağınız bir kanun-
la mümkündür!

Başta İncirlik olmak üzere ABD ve 
NATO üslerinin kapatılması hem ülkemiz 
hem de Ortadoğu halkları için elzemdir. 
Bu üslerin neye hizmet ettiği, İncirlik’ten 
kalkan uçakların halklara nasıl kan ve yıkım 
götürdüğü ortadadır. Üslere el konmalı, 
buralar devletleştirilmeli, buralardaki yabancı 
askerler ülkeyi terk etmelidir. Bunun ger-
çekleştirilmesi Meclis’te alacağınız kararla 
mümkündür!

Anadolu topraklarında emperyalist pay-
laşıma karşı mücadele ve direnişle kurulan 
Cumhuriyet’in temelleri bu emperyalist işgal 

ve onun işbirlikçilerine karşı kazanılan Kur-
tuluş Savaşı zaferiyle atılmıştır. Ne bu zafer 
unutulmalı, ne de Cumhuriyet’in en önemli 
sembollerinden olan Atatürk Orman Çiftliği 
arazisine dikilecek olan emperyalist ABD’nin 
Büyükelçilik binası göz ardı edilmelidir! 
Atatürk Orman Çiftliği arazisine emperya-
listlerin yerleşmesine göz yumulamaz!

Yetki siz milletvekillerinin elindedir! 
Sizlere çağrımızdır: Buyurun, bu yetkiyi 
kullanın!

Meclis kürsüsü, nutuklarının ötesinde 
bir anlam ifade ediyorsa, buyurun gereğini 
yapın!

ABD emperyalizmine karşı bu adımları 
atmayacaksanız ya da girişimde dahi bulun-
mayacaksınız halkın önüne çıkıp nutuk atma-
yın, masal anlatmayın, halkı aldatmayın!

Ülkemizin emperyalizme bağımlılığına 
son verme çağrımıza kulak verin yetkinizi 
kullanın!

 
Türkiye Komünist Hareketi 
Genel Başkanı

Aysel Tekerek

Ülkemizin başkanlık siste-
mine geçmesi ile birlikte mec-
lisin bir çok fonksiyonu ortadan 
kalkmış oldu.

Hoş daha öncesindeki hükü-
met sisteminde de meclisin na-
sıl bir fonksiyonu vardı diye so-
rarsanız, halka karşı yasaların 
jet hızı ile geçtiği bir düzlemden 
ötesini görmemiz pek de müm-
kün olmayacaktır.

Geçenlerde bir CHP veki-
linin “Yetkilerimiz kısıtlandı, 
bari bırakın da kürsüde rahat 
rahat konuşalım” veryansını 
da düşünüldüğünde, meclisin 
fonksiyonunun “dert anlatma” 
noktası olarak kurgulandığı 
söylenebilir.

Peki gerçekten böyle mi?
Meclis’in birkaç dakikadan 

sonra vekillerin kapatılan mik-
rofonları ve otomatik olarak 
onaylanmak üzere gelen yasa 
taslaklarının onaylanması ya da 
itiraz edilmesi, bilumum araş-
tırma komisyonları, genelde 
cevaplanmayan soru önergeleri 
dışında bir fonksiyonu kalmadı 
mı?

Yazımızın başlığına döne-
lim o halde 600 vekil ne işe ya-
rar?

Meclis’te çoğunluğa sahip 
olan AKP’nin vekillerinin, 
onun yedek lastiği MHP’nin 
bazen ikisinin de yedek lasti-
ği olan İYİ Parti vekillerinin, 
Meclis’te işi gücü muhalefet 
yapmaktır. Evet muhalefet!

Savaş kışkırtıcılığı, sermaye 
borazanlığı, gerici hezeyanlar 
derken, iktidar ve yedeklerinin 
halkın çıkarlarına karşı etkin 
bir muhalefet yürüttüğünü söy-
leyebiliriz. Meclis kürsüsünde, 
Meclis dışında parti açıkla-
malarında, nereye bakarsanız 
bakın, halkın ve memleketin 
kuyusunu kazmak dışında bir 
uğraşları yoktur. Yani bunların 
yaptığı halka ve memlekete mu-
halefet!

600 vekilin bu cenahı, mec-
lisin yetkilerini sonuna kadar 
bunun için kullanmaya devam 
edecekler, işleri bu...

Bu vekiller dışında kalan-
ların ise dert anlatmak dışında 
yapacakları kaldı mı?

Yapmak isterlerse elbette…

Geçen günlerde kamuoyu-
na duyurduğumuz ve Meclis’in 
yetkilerinin kullanılmasını is-
tediğimiz çağrımız Meclis’in 
elinde kalan bazı yetkilerin, 
bir göreve dönüştüğünü kimse 
unutturmaya kalkmamalı..

Meclisin, NATO’dan çıkıl-
ması, askeri üslerin kapatıl-
ması, açık ve gizli anlaşmaları 
iptal yetkisi varken, ve üstelik 
değiştirilmesi teklif dahi edile-
mez ambargosunu yememişken, 
bu yetkinin kullanılmamasının 
sonuçları vardır. 

Çok milli ve yerli edebiyatı 
yapanların ikiyüzlülüğü sır de-
ğil, çok milli ve yerli edebiya-
tının iki yüzlüğünü dile getiren 
vekiller olduğunu da bilmekte-
yiz. O halde bu yetkilerin kul-
lanılması için adım dahi atıl-
maması halinde ortaya çıkan 
çelişkiyi herhangi bir edebiyat 
kitabına sığdıramayız. Bunun 
siyasetteki adı ise en fazla nu-
tuk atma olabilir.

Çağrımızda da dile getirdik.
Bunları yapamayacaksanız, 

adım dahi atmayacaksanız hal-
kın karşısına çıkıp nutuk atma-
yın, halkı aldatmayın dedik.

Meclisi’n yetkileri bir yana, 
emperyalizm ile ülke bağını ko-
partacak  gücün halkın emper-
yalizme karşı örgütlü gücünü 
arttırması olduğu tarihsel bir 
gerçektir.

Meclis’te vekillere halk ta-
rafından verilen bu yetkinin 
kıyıda köşede unutturulması şa-
şırtıcı değildir.

Dünden bu güne emperya-
lizmin korku duyduğu tek şey 
yetkilerin göreve dönüşmesi ve 
bu görevin vekaletle sürdürüle-
meyeceğini bilen halkın işi eli-
ne alması olmuştur.

Dünya ve ülkemizin tarihi 
bunun sayısız örneği ile dolu-
dur.

Emperyalizme karşı müca-
delede ciddi bir iştir. Emperya-
lizm adına söylenen yalanlara 
karşı mücadele de öyle…

ABD Kovulmalı , Bu düzen 
değişmeli diyoruz, çünkü ABD 
bu ülkenin yurtseverlerince ko-
vulacak, hiçbir boşluk kalmaz 
merak edilmesin çünkü bu dü-
zen de değişecek…

600 vekil ne işe yarar?

SOL TAVIR

Aysel Tekerek
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Aslında bunda şaşılacak bir 
durum yok. Menderes’in 
işçi düşmanı kimliği, 
emperyalizm seviciliği, 

komünistlere karşı verdiği mücade-
le, sermayeye açtığı alan bugün AKP 
iktidarı ile vücut bulmakta. Dolayısıyla 
bugün “demokrasi kahramanı” olarak 
tanımlanan Adnan Menderes’i yaptıkla-
rıyla hatırlamak önem taşıyor.

1950-1960 yılları arasında başbakan-
lık yapan Adnan Menderes, 27 Mayıs 
darbesinin ardından, Yüksek Adalet 
Divanı'nda yargılandı. Hakkında açılan 
13 davanın 12'sinden suçlu bulundu. 17 
Eylül 1961 tarihinde "Anayasa'yı ihlal" 
ettiği gerekçesiyle de idam edildi.

Peki Adnan Menderes başka 
neyle suçlanmıştı?

Örtülü ödenek paralarını zimmetine 
geçirmek, 6-7 Eylül olaylarına önceden 
haberi olduğu halde müdahale etmemek, 
kanuna aykırı olarak üniversite basmak 
ve halka ateş açtırtmak, bazı muhalefet 
milletvekillerinin ve muhalefet liderinin 
seyahat özgürlüğünü kısıtlamak, devlet 
radyosunu siyasi çıkarları için kullan-
mak, halkı Demokrat İzmir gazetesinin 
matbaasını tahrip etmeye teşvik etmek, 
yargı bağımsızlığının ihlali, Tahkikat 
Komisyonu'nun kurulup gereğinden faz-
la yetkilerle donatılması gibi pek çok 

Hatırlanacağı üzere, TBMM'de 1990 
yılında çıkarılan bir yasayla, Menderes 
ve onunla beraber mahkum edilenlerin 
itibarları da iade edildi. Ancak Mende-
res’in bunlardan daha büyük suçları da 
vardı. Bu suçların birçoğu, bugün AKP 
iktidarının da çok iyi bildiği ve dillen-
dirdiği, “millilik” söylemi üzerinden 
normalleştirildi, meşrulaştırıldı.

Kore Savaşı ve NATO’ya 
giriş

Bu suçlardan en büyüğü ise ülkemiz-

de yüzlerce gencin, ABD'nin emrinde 
Kore Savaşı'nda ölüme gönderilmesi oldu 
belki de. Bizzat Menderes’in ve partisi 
DP’nin kararı ile başlayan bu süreç sonu-
cunda Türkiye-ABD ilişkileri güçlenmiş 
ve ülkemizin dünyanın en büyük terör 
örgütü olan NATO’ya girişi hızlandırıl-
mıştı.

21 Mayıs 1950'de, Kore’ye asker 
gönderilmesine karşı çıkan Behice 
Boran, Adnan Cemgil, Nevzad Özmeriç, 
Vahdeddin Barut, Osman Faruk Topra-
koğlu, Turgut Pura, Affan Kırımlı, Reşad 
Seviçsoy, Muvakkar Güran tarafından 
kurulan Türk Barışseverler Cemiyeti 
ise, DP hükümeti tarafından kapatılmış, 
yöneticileri hakkında 15 ay hapis cezası 
verilmişti.

Savaşa karşı çıkan komünistleri, 
yurtseverleri, aydınları içeri tıktıktan 
sonra Menderes istediğini kısa sürede 
aldı; Türkiye, 1952'de NATO'ya tam üye 
olarak kabul edildi.

Menderes'in, dönemin Dışişleri 
Bakanı Mehmet Fuat Köprülü ile bir 
konuşmasında şu ifadeleri kullandığı da 
hatırlanmalıdır:

"Ortak güvenlik ruhunu yürütmek ve 
itibarımızı yükseltmek bakımından bu 
(Kore savaşı), bizim hesabımıza yaman 

bir fırsattır. NATO'ya kabul edilmemi-
ze de köprü olabilir. İngiltere ve diğer 
milletler bunu baştan savma karşılarlar 
ve suya düşerlerse, fırsat bizim için de, 
hür dünya için de elden gider. İşte bu 
yüzden herkesten evvel çağrıya olumlu 
cevap vermek ve diğer milletleri olmuş 
bitmiş bir durum karşısında bırakmak is-
tiyoruz. Fakat işin içinde Türk askerinin 
davası olması dolayısıyla Meclis kararı 
almaya kalkışırsak, iş uzar, dedikodunun 
sonu gelmez. Bir saat bile kaybetmeden, 
sorumluluğu üzerimize alarak karar 
vermek, kararı Birleşmiş Milletler'e ve 
Amerika'ya bildirmek zorundayız…"

Nâzım’ın vatandaşlıktan  
çıkarılması ve ‘51 Tevkifatı 

Kore'ye askerlerin gönderilmesine 
karşı çıkanlardan biri de ünlü komü-
nist şairimiz Nâzım Hikmet’ti. Nâzım 
yazdığı “23 Sentlik Asker” şiirinin ar-
dından dönemin Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar ve Başbakan Adnan Menderes ta-
rafından, Resmi Gazete'de yayımlanan 
13401 sayılı ve 25 Temmuz 1951 tarihli 
Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlık-
tan çıkarıldı.

"'51 Tevkifatı" ismini alan, dönemin 
Türkiye Komünist Partisi’ne (TKP) yö-

nelik yapılan büyük operasyonda Zeki 
Baştımar, Şefik Hüsnü Değmer, Sevim 
Belli, Mihri Belli, Mübeccel Kıray, Arif 
Damar, Enver Gökçe, Ruhi Su, İlhan 
Başgöz, Orhan Suda, Ulvi Uraz, Yılmaz 
Çolpan, Şükran Kurdakul, Nejat Özon, 
Aclan Sayılgan ve Behice Boran gibi 
isimlerin de içinde olduğu 187 kişinin 
tutuklandığı dava, yine Adnan Mende-
res ve DP iktidarı döneminde gerçek-
leşmişti.

6-7 Eylül olayları
1955 yılında İstanbul ve İzmir'de 

azınlıklara karşı başlatılan milliyetçi 
saldırılar, ülkemiz tarihinin kara leke-
lerinden biri oldu. İstanbul'daki gay-
rimüslim sermayenin tasfiye edilmesi 
amacını taşıyan olaylarda Rum vatan-
daşlar hedef gösterilmişti.

Saldırıların sorumlularından olan 
"Kıbrıs Türktür Derneği"nin o dönemki 
yöneticilerinden Orhan Birgit, Haber-
türk gazetesinde Sanem Altan’a verdiği 
bir röportajda, Atatürk'ün Selanik'teki 
evine bomba atılması olayının DP hü-
kümeti tarafından planlandığını açık bir 
şekilde ifade etmişti.

Birgit’in yaptığı bu açıklamalara 
rağmen 6-7 Eylül olaylarının planla-
yıcısı olarak, hiçbir kanıt olmamasına 
rağmen, komünistler suçlandı. Elliye 
yakın sol görüşlü yurttaşımız gereksiz 
yere tutuklandı.

Bu olayların ardından Menderes mu-
radına erdi. Evleri ve işyerleri yakılıp 
yıkılan ve ülkeyi terk etmek zorunda 
kalan gayrimüslim vatandaşların geride 
bıraktıkları sermayenin ağzını sulandır-
dı. Evler, işyerleri hızla iş adamlarına 
verildi. Aynı zamanda Yabancı Ser-
mayeyi Teşvik Yasası’nın da yine bu 
dönem çıkarıldığını not etmek gerekir.

Tarihleri ve misyonları bellidir. 60 
yıl öncesinden bugüne bakarken düzen 
cephesinde bir değişiklik yoktur!

DOSYA: Sağın üç temsilcisi

İyi okumalar

Derin Demir

Türkiye’nin sağ iktidarlarının geride bıraktığımız üç önemli figürü var. İlki büyük toprak sahibi Adnan Menderes, 
ikincisi ABD şirketi Morrison-Knudsen’in mümessili Süleyman Demirel ve üçüncüsü 24 Ocak kararları ile Türki-
ye’nin emperyalizme entegrasyonunu başlatan Turgut Özal. Bugünlerde demokrasi kahramanı ve büyük birer 
devlet adamı gibi sunulan bu sağcıların gerçekte ne olduklarının unutulmaması gerekiyor. Adnan Menderes’in 
idamının yıldönümünde bu hafta PUSULA’da Türkiye’yi emperyalist sisteme ve emekçileri parababalarına bağla-
yan bu üç ismi inceliyoruz.

Derin Demir’in Adnan Menderes’i anlattığı “Menderes’i nasıl bilirsiniz?” başlıklı giriş yazısının yanı sıra Gökmen 
Kılıç’ın Süleyman Demirel hakkındaki “Tüccar siyasetin “babası” Demirel” ve Kamil Tekerek’in Turgut Özal’ı ele 
aldığı “Özal’lı yıllar ve icraatın içinden” başlıklı yazılarıyla iyi okumalar diliyoruz.

Menderes’i nasıl bilirsiniz?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ölümünün 57. yılında Adnan Menderes hakkında yazılı bir 
açıklama yaptı ve her yıl olduğu gibi Menderes, “demokrasi mücadelesi”nin en önemli kişiliklerinden 
biri olarak anıldı
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Genç kuşaklar için Süley-
man Demirel yalnızca 
klişe birkaç cümlesi ile 
hatırlanan sıradan bir 

sağcı olabilir.  Ama Türkiye siyasi ta-
rihi açısından ise burjuva siyasetin her 
tonunu içinde bulabileceğimiz ve bugün 
nefes almaya devam eden bir anlayışın 
temsilcisidir.

Demirel ülkemiz burjuva siya-
setinin temelini oluşturan piyasacı, 
muhafazakâr ve sol düşmanı bir siyasi 
geleneğin kurucuları arasında. Üzülerek 
söylemeliyiz ki, her yanından bayağılık 
akan bu siyasi gelenek Demirel tarafın-
dan ustalıkla halka yutturulmuş, devran 
öyle ya da böyle sürdürülmüştür. Bugün 
egemenlerin pervasızlığının temellerin-
de, Demirel ve onun gibilerin bıraktık-
ları siyasi miras bulunmaktadır.

Kasaba tüccarı siyaseti
Demirel’in hayatı Türkiye’de merkez 

sağ siyasetin neredeyse tüm gelişim 
sürecini kapsamaktadır. 1962 yılında 
Isparta’da başladığı siyasi hayatına 
1964 yılında Adalet Partisi (AP) genel 
başkanı olarak devam etmiş ve hemen 
ardından yapılan Şubat 1965 seçimle-
rinde kurulan koalisyon hükümetinde 
önce Başbakan Yardımcısı, aynı yıl 
Ekim ayında tekrarlanan seçimlerde ise 
Başbakan olarak seçilmiştir.

Siyasi üslubu, söylemleri ve vaatleri 
karikatürize edilmiş bir film sahnesini 
aratmayacak kadar absürttür. Köylülük 
ile kentlilik arasına sıkışan üslubuyla, 
tam da esas oy tabanı olan kasabalıyı 
yansıtmaktadır. Anadolu’nun muhafa-
zakâr ortalamasının temsil edildiği ka-
sabalar, yoksul köylülükten farklı olarak 
tüccar sınıfının yaşadığı alanlardır. 
Tüccar kurnazlığının siyasi menfaate 
dönüştürüldüğü kasaba anlayışı Demi-
rel’in sürdürdüğü popülist siyasetinin 
de temelini oluşturmaktadır.

Siyasete atılmadan önce ABD’li bir 
şirketin olan Morrison-Knudsen’in tem-
silciliğini yaptığı için kendisine takılan 
“Morrison Süleyman” lakabı bu açıdan 
hiç tesadüf değildir. Demirel’in tüccar-
lık geçmişi, kendinden sonra ülkeyi yö-
netenler için de ilham kaynağı olmuştur. 
Tarih boyunca sağcı gelenek, siyaseti ve 
ticareti aynı heybede taşımakta hiçbir 
beis görmemiştir.

Siyasetin sığ bir faydacılıkla ile 
buluşmasının en tipik örneğini Demi-
rel’in kırk yıl süren aktif siyasi yaşa-
mının her aşamasında görebiliriz. Bu 
açıdan hazırcevaplık ve kurnazlık kendi 
içinde takdir gören bir meziyet olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Özellikle seçim 
dönemlerinde halka verilen vaatler ve 
atılan palavralar hiçbir zaman gerçek-

liğe ulaşmaz.  Dün söylenenin bugün 
unutulduğu, “dün dündür, bugün bu-
gündür” sözü ile hafızalara kazınmıştır. 
Erzurum depreminde kendi mühendis-
liğini yaptığı bina yıkıldığında “O bina 
35 yıl ayakta durdu diye kimse takdir 
etmiyor da “niye yıkıldı” diye herkes 
eleştiriyor.” diyecek kadar da pişkindir.

Demirel: Anti-komünizm ve 
emek düşmanlığı

Soğuk Savaş yıllarında Demirel’in 
yürüttüğü siyaset belirgin bir biçimde 
sol düşmanlığı üzerinden ilerler. ABD 
politikalarının yılmaz savunucusu olan 
Demirel 1969-1979 yılları arasında 5 
kez daha hükümet kurar. Kuşku yok ki, 
iktidarda kalıcı olmanın emperyalizmle 
iyi ilişkiler kurmaktan geçtiğine ina-
nan Demirel, Menderes’in Türkiye’yi 
“küçük Amerika” yapma planlarını da 
sürdürmektedir.

ABD’nin istediği, sol ve emek 
düşmanı politikalar AP’nin de içinde 
bulunduğu Milliyetçi Cephe hükümet-
leri (1975-1977) eliyle uygulanır. 12 
Mart Muhtırasının ardından sokakta 
devrimcilere yönelik sistematik şiddet 
eylemleri devam ederken, burjuva siya-
set alanı da sola karşı ortak bir zemin 
yaratma arayışındadır. Denizlerin idamı 
da bu Amerikancı planın bir parçasıdır. 
Denizlerin idamı için yapılan meclis 
oylamasına Demirel’in AP’si “evet” oyu 
verirken, Demirel Menderes’e gönder-
me yaparak “üçe üç” diye bağıracak ve 
Denizlerin idamına onay verecektir.

Tim Amerikancılığına karşın 
Türkiye sermaye sınıfının ve emperya-
lizmin programının uygulanması için 
şartlar gerektirdiğinde “şapkasını alıp 
gitmesini” de bilmiştir. Başbakanlık 
Müsteşarlığı’na getirdiği Turgut Özal 
tarafından açıklanan 24 Ocak Kararları 
12 Eylül darbesi ile bütünüyle uygula-
maya girdi. Kendisine getirilen siyaset 
yasağını “Bir Bilen” sıfatıyla aşmaya 
çalışan Demirel darbeye giden dönem-
de ise en çok “Bana kimse, “Sağcılar 
adam öldürüyor” dedirtemez!” sözüyle 
hatırlanacaktır.

Yeğenden Çağlar’a aile 
fotoğrafı

Kendisi çocuk sahibi olmasa da 
akrabaları ve himaye ettiği patronlar 
ile verdiği “aile fotoğrafları” her zaman 
akıllardadır.

1975 yılında kardeşinin çocuğu Yah-
ya Kemal Demirel'in adı hayali mobilya 
ihracatı yaptığı iddiasıyla gündeme 
geldi. Yurt dışına mobilya yerine sunta 
gönderdiği, devletten haksız vergi iadesi 
aldığı ortaya çıktı. Yahya Demirel kısa 
bir süre de cezaevinde yattı. Böylece 
“hayali ihracat” kavramı da hayatımıza 
girmiş oldu.

Çeyrek yüzyıl sonra Çankaya Köş-
kü’nde 1999’da çekilen ünlü aile fotoğ-
rafında ise Demirel başbakan olduktan 
6 ay sonra 1992 Mart ayında KKTC'de 
banka satın alan, hemen ardından Halk 
Bankası'ndan bankasına kredi çıkartı-
lan, 1994'te bankası batan Egebank’ın 

içini boşaltan Yahya Murat Demirel’in 
de annesi Şefika Demirel, İnterbank’ı 
kurduğu paravan şirketlere kaynak 
aktarmada kullanan Cavit Çağlar, adı 
pek çok arsa spekülasyonuna karışmış 
kayınbiraderi Ali Şener ve Alaattin 
Çakıcı'nın devreye girdiği Türkbank 
ihalesi, naylon fatura, hayali ihracat 
ve Bayındırbank’ı boşaltan Kamuran 
Çörtük yer alıyordu.

Bu, elbette, Türkiye’de sağ siyasette 
pek çok örneğini gördüğümüz “hane-
dan”ların sadece birisi.

Hamaset üstadının mirası
Bugün bazılarının “devlet adamı” 

diye andığı boğazına kadar yolsuzluğa 
batmış, “Türkiye’de üs yok, tesis var” 
diyecek kadar Amerikancı, “Çorum’u 
bırak, Fatsa’ya bak!” diyecek kadar halk 
düşmanı bir siyasetçiydi Demirel.

Sağa kayan Türkiye siyasetinde 
CHP’nin parlattığı ve AKP döneminin 
“vasatlığına” karşı kör ölür badem göz-
lü olur misali Demirel’in gerçekte kim 
olduğunu akıldan çıkarmamak gereki-
yor. Zaman zaman “28 Şubat” dönemi-
nin Cumhurbaşkanı olması nedeniyle 
sağın “günah keçisi” yapılmak istense 
de Süleyman Demirel’in, üstadı olduğu 
boş sözler söyleme becerisinden çok, 
Menderes’in açtığı yolun ilk mirasçısı 
olarak, memleketin bağımlılığının, geri 
kalmışlığının ve içinde debelendiği ka-
ranlığın en önemli sorumlularından biri 
olduğunu dile getirmek gerekiyor.

Gökmen Kılıç

Tüccar siyasetin “babası” Demirel
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Günümüzde Cum-
hurbaşkanı Tayyip 
Erdoğan’ın konuş-
ma yaptığı “Millete 

Hizmet Yolunda” ya da “Ulusa Sesle-
niş” adlı televizyon programının ilk 
örneği olarak sayılabilecek “İcraatın 
İçinden” programı ile 1980’li yılların 
sonu ve 90’ların başında televizyonlara 
çıkan zamanın Başbakanı Turgut Özal, 
bugün sermaye iktidarının ülkemizde 
geldiği noktanın en önemli mimarla-
rından biri olarak biliniyor.

Yazımızın esas konusunu AKP 
iktidarı ile ANAP ve Erdoğan ile Özal 
arasındaki benzerlikleri ortaya çıkart-
mak oluşturmuyor. Ancak Türkiye’de 
gerek sermaye devleti gerekse sermaye 
iktidarı açısından kritik dönüşümleri 
yapan bu iki siyasal odak ve temsil-

cileri arasındaki süreklilik ilişkisine 
mutlak olarak vurgu yapılması en 
önemli noktayı oluşturmaktadır.

AKP iktidarının 12 Eylül’ün çocu-
ğu olduğu ve oradan devraldığı politi-
kaları yürüttüğü gerçeğinin tek başına 
siyasal alana sıkıştırılması, söylemsel 
düzeyde ele alınması ya da yalnızca 12 
Eylül faşizmi ile AKP iktidarının fa-
şizan yönelimleri üzerinden paralellik 
oluşturulması oldukça yetersiz.

O yüzden Özal’lı yılları ele alırken 
12 Eylül öncesini ve sonrasını da 
kapsayacak şekilde birkaç başlığı öne 
çıkartmak isabet olacaktır. Bunlar-
dan birincisi Türkiye kapitalizminin 
birikim modelindeki dönüşüm ve 
neo-liberal etki olarak görülmeli. 
Bunun devamında emek düşmanlığı 
ve sermaye sınıfının mevzilerinin 
ilerlemesi gibi sonuçlar ortaya çıkmış, 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin (KİT) 

satılması ile başlayan özelleştirme dal-
gası gündeme gelmiştir. İkinci olarak, 
adı geçen dönem Türkiye’de siyasal 
İslâm’ın yükselişinde ve günümüzde 
AKP iktidarında cisimleşmesindeki 
açılan yol ifade edilmeli. Son olarak 
Türkiye’nin emperyalizme bağımlı-
lık ilişkilerinin önünün sonuna kadar 
açıldığı ve bir sonraki döneme zemin 
oluşturan bir tarih kesiti olarak Özal’lı 
yılları değerlendirmek gerekmektedir.

Bu kesit ya da dönem elbette, Tür-
kiye kapitalizminin emperyalist sistem 
içindeki yerinden azade ve Türkiye’de-
ki sınıf mücadelelerinden ayrıksı değil. 
Hatta tam tersine tam da bunlarla 
ilişkili.

DPT, Takunyalılar ve 24 
Ocak’a giden yol

Büyük siyasete atılmadan önce 
Menderes döneminde Demokrat Parti 

saflarında yerini alan Turgut Özal, 
kendisinin ağabey olarak gördüğü 
Süleyman Demirel ile hep yakın ilişki 
içerisinde oldu. Demirel’in “Bizim 
Turgut” adını verdiği Özal’ın 27 
Mayıs sonrasında Devlet Planlama 
Teşkilatı’na bir şekilde kapağı atması 
da Demirel sayesinde hayata geçti. 
Bundan sonraki kısmın ise iki yönü ön 
plana çıkmıştır. 27 Mayıs sonrasında 
Türkiye kapitalizmi sermaye birikim 
modelinde bir farklılaşmaya tabi olur-
ken, ithal ikameci model ağır basmaya, 
sermaye sınıfının kompozisyonunda da 
bir değişik ortaya çıkmaya başlamıştır. 
Kamucu ve sosyal devletçi uygulama-
ların öne çıktığı bu modelde sermaye 
birikimi üzerinde devletin ağırlığı ar-
tarken, işçi sınıfı da örgütlenme, temel 
ekonomik ve siyasi haklar gibi başlık-
larda kazanımlar elde ediyordu.

Uluslararası dinamikler, emperya-

Bir, “sömürü, bağımlılık ve gericilik” öyküsü

Özal’lı yıllar ve icraatın içinden
Türkiye’de sermaye devletinin aşağı yukarı bütün kademelerinde görev alan Turgut Özal’ı tek bir kişi 
olarak ele almanın ötesinde, Özal’lı yılları ve süreçte ülkemizde yaşanan dönüşümü ele almak gereki-
yor. O dönemi, sermaye iktidarının daha da perçinlendiği, emperyalizmle bağımlılık ilişkilerinin daha 
da derinleştiği ve işçi düşmanlığının büyüdüğü yıllar olarak görmek en doğrusu

Kamil Tekerek
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lizmin yönelimler ve Türkiye kapita-
lizminin ihtiyaçları hesaba katıldığın-
da, 1950’li yıllarda ABD’nin ekonomik 
ve siyasi destekleri sayesinde bir 
yerlere gelen Türkiye kapitalizminin 
ne olursa olsun serbest piyasa ekono-
misinin temel değerlerine dönmesine 
ve özel sektörün palazlandırılmasına 
ihtiyacı bulunmaktaydı.

Özal’ın DPT yılları (1967-1971) 
tam da bunların hayata geçirilmeye 
çalışıldığı ve devlet elinde oluşan biri-
kimin patronlara ve İslamcı çevrelere 
peşkeş çekilmesinin adı olmuştur. 
DPT müsteşarlığı döneminde ikili bir 
misyonla hareket eden Özal, kamu 
kaynaklarının özel sektöre dağıtılma-
sını organize etmiş, bununla birlikte 
DPT içerisindeki kamucu, solcu ya da 
sosyalist unsurların tasfiyesi için canla 
başla çalışmıştı.

Aynı zamanda, Türkiye gericili-
ğinin önemli bir kolu olan Nakşiben-
diliğin siyaset ve devlet alanındaki 
temsilcilerinden biri olan Turgut 
Özal’ın görev edindiği bir diğer başlık 
ise DPT içerisine İslamcı kadroların 
doldurulması ve siyasal İslam’ın devlet 
katında (özellikle DPT gibi stratejik 
kurumlardan bir tanesinin içinde) 
örgütlenmesinin sağlanması idi. DPT 
içinde mevlit okutan, Cuma namazına 
toplu giden, devlet dairelerinin içinde 
ortalıkta namaz kılan ve “Takunyalı-
lar” olarak anılan bu çevre içerisinde 
Hasan Celal Güzel, Ekrem Pakdemirli, 
Vehbi Dinçerler, Agah Oktay Güner 
gibi Türkiye sağının önemli isimleri 
ile Yahya Oğuz, Nevzat Yalçıntaş, 
Temel Karamollaoğlu gibi İslamcı 
kadrolar yer alıyordu.

Tüm bu yaklaşımların ekonomi ve 
siyaset alanına yansımalarının özel-
likle 12 Eylül sonrasında ülkemizi 
getirdiği yer bugün çok açık olmalı. 
Amerikancılık ve emperyalizm işbir-
likçiliğinin ülkemizdeki tescilli tem-
silcilerinden biri olan Özal açısından 
olmazsa olmaz başlıklar serbest piyasa 
ekonomisinin derinlemesine gelişmesi, 
özel sektörün başat hale gelmesi, em-
peryalizmin ekonomik kurumları olan 
Dünya Bankası ve IMF’ye bağlılık, 
ABD’nin siyasi yönelimleri ile tam boy 
paralellik ve işçi düşmanlığı olarak 
yazılabilir. Tipik bir burjuva siyaset-
çisi olan Özal’ın 12 Mart sonrasında 
soluğu ABD’de alarak Dünya Bankası 

danışmanlığı yapması, Türkiye ekono-
misinin kurtuluşu için IMF reçetelerini 
gündeme getirmesi ve en sonunda 24 
Ocak 1980 yılında alınan ekonomik 
kararlarının ortaya çıkışındaki rolü 
tam da bu söylediklerimiz ile ilgilidir.

24 Ocak Kararları, Demirel’in 
başbakan olduğu bir hükümetin 
Turgut Özal’ın hazırladığı Amerikan 
projesini onaylamasından başka bir 
anlam taşımamakta ve aslında 12 
Eylül sonrasının ekonomik modelinin 
şekillenmesi anlamına gelmekteydi. 
Türk lirasının dolar karşısında devalüe 
olması, IMF reçetesinin kabulü, devle-
tin ekonomideki rolünün küçültülmesi, 
Kamu İktisadi Teşekkülleri’nin (KİT) 
özelleştirilmesinin önünün açılması, 
yabancı sermaye yatırımlarının teşvik 
edilmesi, kâr transferlerine kolaylık 
sağlanması, ithalatın önündeki engel-
lerin kaldırılması ve “hayali ihracat”ın 
önünü açılması gibi başlıkların hepsi 
24 Ocak Kararları’nda yer almaktaydı.

Ekonomide yaşanan bu liberalizas-
yon hamlesi, tam da emperyalizmin 
tüm dünyaya dayattığı neo-liberalizm 
ile uyumlu bir program olarak günde-
me gelmiştir. 12 Eylül darbecileri için 
Amerikalıların “Our boys did it” (Bi-
zim çocuklar başardı) dediği biliniyor. 
Ancak darbecilerin yanında, Turgut 
Özal gibi burjuva siyasetçilerinin de 
Amerika’nın çocukları kapsamına 
girdiğini not etmek gerekmektedir. 

İşçi düşmanını uzakta ara-
mayın: Çankaya’nın şişma-
nı MESS Genel Başkanıydı

Türkiye tarihinin ele alırken 
piyasacılık, işbirlikçilik ve gericilik 
bağlamında öne çıkan aktörlerden biri 
olan Turgut Özal her ne kadar çeşitli 
noktalarda burjuva kültürünün norm-
larını zorlasa ve zaman zaman halktan 
bir tip gibi gösterilmeye çalışılsa da 
kendisinin aynı zamanda yeminli bir 
işçi düşmanı olduğunu ifade etmek 
gerekiyor. Ve hatta aynı zamanda bir 
patron olduğunu…

Özel sektöre olan sevgisi ve piya-
sacılığa olan inancını hiç kaybetmeyen 
Özal 1970’li yıllarda Türkiye’de büyük 
sermayenin taşıyıcı kadrolarından biri 
olmayı da başarıyordu. Sakıp Sabancı 
ile olan yakın ilişkisi sayesinde Saban-
cı Holding’de yüksek düzeyde yöne-
ticilik yapan Özal’ın bu alandaki en 

önemli pozisyonu ise Türkiye sermaye 
sınıfının en büyük örgütlerinden biri 
olan Metal Sanayicileri Sendikası’nda 
(MESS) önce genel sekreterlik, sonra 
da genel başkanlık oldu. 1970’li yıl-
larda Türkiye işçi sınıfının mücadelesi 
özellikle Türkiye Komünist Partisi’nin 
DİSK üzerindeki etkisi ile ortaya çı-
karken, DİSK’in en önemli ve mücade-
leci sendikası olan Maden-İş de sınıf 
mücadelesinin önemli bir odağı olarak 
öne çıkıyordu. Böylesi bir dönemde 
işçilerin sendikal mücadelesinde pat-
ronların adına görev alan kişi Turgut 
Özal olmuş, aynı zamanda kendisi bu 
dönemlerde şirketler kurarak bulun-
duğu pozisyonu ranta döndürmeye de 
çalışmış ve TÜSİAD’ın bir üyesi ola-
rak hep sınıfının çıkarları için hareket 
etmiştir. Maden-İş ile MESS arasında-
ki görüşmelerde Maden-İş’in başkanı 
Kemal Türkler ile karşı karşıya gelen 
Özal’ın, devrimci işçi önderi Kemal 
Türkler’in katledilmesinden sonra, “iyi 
olmuş pezevenge” diye yorum yaptığı 
iddiası   çok şaşırtıcı olarak görülme-
melidir.

12 Eylül sonrasında ANAP, yukarı-
da bahsettiğimiz tüm bu yönelimlerin 
siyaset alanında en önemli taşıyıcısı 
olarak hareket ederken, bu sefer ANAP 
Genel Başkanı olan Turgut Özal devlet 
içerisinde ve sermaye sınıfı safında 
yaptıklarını bu sefer de düzen siyaseti-
nin arenasına taşıdı. 1983 yılında Baş-
bakanlık, 1989 yılında ise Cumhur-
başkanlığı yapmaya başlayan Özal’ın 
yönelimlerinde herhangi bir değişiklik 
bulmak zordur. 12 Eylül sonrasında 
sendikal örgütlenme ve grevler önün-
deki yasaklar devam ediyordu. Tariş, 
Netaş gibi direnişlerin sonrasında 1989 
yılında ortaya çıkan Bahar Eylemleri 
ve Zonguldak maden işçilerinin direni-
şi artık Cumhurbaşkanlığı mertebesine 
yükselmiş olan yeminli işçi düşmanı 
Özal’ın karşı çıkışıyla karşılaştı. Tür-
kiye işçi sınıfının mücadele tarihinde 
“Çankaya’nın şişmanı, işçi düşmanı” 
sloganı da bu dönemde girmiş ve hal-
kın diline pelesenk olmuştur.

12 Eylül karanlığının gerek ekono-
mi gerekse siyaset alanındaki gölgesi 
sürerken gündeme gelen bu mücadele-
lere paralel olarak toplumsal alanda ise 
istikrarsızlık devam etmiştir. Eko-
nomideki liberalizasyondan istifade 
ederek palazlanan halkı kandıran 

bankerler ile devleti kandıran hayali 
ihracatçılar 1980’li yıllardaki Özal 
döneminin gerçekleri olarak ortaya 
çıkmıştır. AKP döneminde yapılan 
büyük özelleştirme dalgasının ve ka-
muculuğun tasfiyesinin kökleri, siyasal 
İslam’ın yaygınlaşmasının sebepleri ve 
Türkiye’de emekçilerin bütün hak-
larının günümüzde rahat bir şekilde 
tırpanlanmasının yolunun aranacağı 
yerler bellidir. 24 Ocak kararların-
da, IMF mektuplarında, 12 Eylül’de, 
Özal’ın devlet katında ve siyaset 
alanında yaptıkları tam da bunların 
birer öncülü ya da Türkiye kapitalizmi 
açısından hızlandırıcıları olarak ortaya 
çıkmıştır.

“İcraatın içinden”, ülkenin 
içine etti

Turgut Özal’lı yıllar siyaset alanın-
da “bir koyup üç almayı” adı verilen 
köşe dönmeci zihniyetin bir yansıması, 
ülkeyi yeniden yapılandırma adı altın-
da sermaye politikalarının propaganda 
edilmesini, büyük bir işçi düşmanlığı-
nı ve dış politikada da Amerikancılığı 
temsil etmiştir. Körfez Savaşı’nda açık 
bir şekilde Irak ve Saddam karşıtı bir 
tutum içerisine giren Özal bölgede 
ABD ve İngiltere’nin politikalarının 
en açık temsilciliğini yapmıştır. 2002 
yılında iktidara gelen AKP’nin 2003’te 
ABD’nin Irak işgaline verdiği desteğin 
köklerinde de Özal’lı yıllarda Türk 
dış politikasında yaşanan dönüşümün 
olduğunu ifade etmek gerekmektedir.

Tipik bir gerici olan Turgut Özal, 
Türkiye tarihinde ülkenin üzerindeki 
karanlığın büyümesi yönünde en çok 
adım atan siyasetçilerden biri olarak 
tarihe geçmiştir. Garip hareketleri, 
magazin basını tarafından gündeme 
getirilen aile yaşantısı ve Amerikan 
tipi siyasetin Türk siyasetine taşınma-
sının karikatürü olan Özal ve ailesinin 
Türkiye’de sermaye iktidarında tut-
tukları yerin görünmez olması bugün 
için dikkate alınması gereken önemli 
olgulardan bir tanesidir.

1960’lardan itibaren 1990’lı yıllara 
kadar Türkiye tarihinde yer eden bu 
figür, her daim sermaye sınıfı ve em-
peryalizmin safında yer almıştır. An-
ti-komünisttir, gericidir ve en önemlisi 
işçi sınıfına düşmandır. 

1 Turgut Nereden Koşuyor?, Emin Çölaşan, 
Tekin yayınevi, 1989, İstanbul, s. 101.
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Amerika katil katil

Hâlâ katil, hep katil
Âşıklık ya da ozanlık 

geleneğinin yüzlerce 
yıllık bir geçmişi 
var. Âşıklar içinde 

yaşadıkları toplumun sevinçlerini, 
acılarını, sevdalarını, üzüntülerini, 
yaşam pratiklerini bazen sadece söz-
le, bazen sazla ve sözle anlatmış ve 
anlatırken de halkın berrak, günlük 
dilini kullanmıştır. Bu geleneğin 
yüzlerce yıldır devam edebilmesinin 
ana nedeni de bu olsa gerektir. 

Âşıklık geleneği, bunlarla 
birlikte, toplumdaki değişimlerden, 
alt üst oluşlardan da etkilenir ve 
halkın yaşadığı sıkışmaları, baskıyı, 
ezilmişliği de, kendisine konu eder. 
Dilden dile dolaşan, sözlü kültürün 
önemli bir bölümünü oluşturan ve 
anonimleşen âşık kültürü ürünlerinin 
çoğunda hoşnutsuzluk, kabul etme-
me, hiciv ve mizah görülse de bunlar 
isyan etmeye, meydan okumaya 
dönüşmez. Şüphesiz bunun Pir Sultan 
Abdal gibi, Dadaloğlu gibi istisnaları 
da vardır. 

Bu kültürün daha politik ve 
devrimci bir kimliğe bürünmesiyse 
daha yakın zamanlara, düzen karşıtı 
politik mücadelenin toplumsal alanda 
daha etkili olduğu dönemlere denk 
düşer. Âşık Mahzuni Şerif bu gelene-
ğin politikleşmiş halinin en tanınmış 
isimlerinden birisidir. Kendi pozis-
yonunu şu şekilde açıklar Mahzuni 
Şerif: "O güne kadar halk ozanlığı 
sürekli olarak istismar edilmişti. 
Halk şiiri geleneği, gül, bülbül, çiçek 
edebiyatı ile uyutma perhizi olarak 
kullanılmıştı. İlk amacım bugüne 
kadar süre gelen bu kalıpları kırıp, 
yıkmak oldu. (Şiirlerimde) olaylardan 
ve halk yaşamından aldığım gerçek-
leri konu olarak işledim." Bunun bir 
karar ve kopuş olduğu açık, fakat 

Mahzuni'nin bu kopuşu günlük olayla-
ra daralmış ve halkın gerçek sorunla-
rından uzaklaşan gelenekten bir kopuş 
olmuş, âşık geleneğinin diğer yüzün-
den isimleri kendisine örnek almaya 
devam etmiştir ve özellikle Pir Sultan 
Abdal, Davud Sulari ve Aşık Veysel'in 
kendisini etkilediğini belirtmiştir. 

Mahzuni Şerif'in Amerika Katil 
başlıklı eseri 1980'li yıllara kadar en 
çok bilinen ve söylenen ABD karşıtı 
eserlerden biri, belki de birincisidir. 
Âşık geleneğinin yapısında bulunan 
kimi özellikler nedeniyle bu eserin 
tam ne zaman söylendiğini, beste ve 
güftesinin tam halini bilemiyoruz. 
Çünkü, bir ozan (veya âşık) söyleye-
ceği sözleri ya da çalacağı besteyi her 
seferinde yeniden söyler ve çalar, her 
seferinde yeniden yorumlar. Ortaya çı-
kan ürün bazen uzun zamana yayılmış 
birikimlerin bir sonucuyken, bazen de 
anlık bir tepkinin ürünü olabilir. Ame-
rika Katil eseri de bu özelliklerden 
azade olmamış, her seferinde yeniden 
söylenmiş ve her seferinde yeniden 
çalınmıştır. O nedenle eserin sözleriy-
le ilgili ulaşılan bilgilerde farklılıklar 
bulunmakta, ama ana gövde sabit 
durmaktadır. 

Mahzuni'nin hem ken-
di kişisel gelişiminin 
hem de eserleri-
nin 1950'li 
yıllar ve 

sonrasında dünyada ve ülkede yaşanan 
gelişmelerle doğrudan bir ilişkisi 
vardır. Demokrat Parti zamanında 
ülkeye iyice yerleşen ABD ve bunun 
yarattığı tahribat, uluslararası alanda 
soğuk savaşın ortaya çıkardığı gerilim 
ve emperyalist saldırganlık toplumu 
etkilemekte ve buna karşı bir tepki de 
oluşmaktadır. Özellikle 1960'lı yıllar 
toplumsal tepkinin hızlı bir şekilde 
büyüdüğü, işçileştiği ve sosyalizme 
yöneldiği yıllardır. Dönemin Türkiye 
İşçi Partisi'nin varlığı özellikle önem-
lidir ve TİP işçiler, öğrenciler dışında 
çok sayıda aydını ve Mahzuni gibi 
halk ozanlarını da etrafında toplaya-
bilmiş ve etkileyebilmiştir. 

Bu dönem Türkiye'nin içine sokul-
duğu girdap, Kore'ye asker gönderil-
mesi, NATO'ya girilmesi, ülke toprak-
larının ABD üslerine açılması, ABD 
6.Filosu'nun Türkiye'ye gelişlerinde 
yaşananlar, ABD'nin dünya ölçeğin-
de başlattığı saldırılar ve özel olarak 
Vietnam Savaşı tüm sanatçıların ve 
aydınların gündeminde olmuştur. 
Mahzuni Şerif'in Amerika Katil diye 
seslenmeye başlaması da bu döneme 
dairdir. Eser sadece basit bir ABD 

karşıtlığı içermez, aynı zaman-
da çok uzaklardaki 

halklarla 

dayanışma sergiler ve emperyalizmin 
kanlı icraatlarına işaret eder. 

Söylendiği ilk andan itibaren hızla 
yayılan Amerika Katil eseri, yıllarca 
emekçilerin dilinde öfkenin, direnişin, 
baskıya boyun eğmenin türkülerinden 
biri olmuştur. 12 Eylül sonrası yok 
edilmeye, unutturulmaya çalışılan 
eserlerden olan Amerika Katil türküsü 
ABD saldırganlığının ülkemizi ve 
bölgemizi bir kan gölüne çevirdiği bu 
günlerde tekrar kendine bir yol bulmuş 
ve herkesin bildiği gerçeği yüksek ses-
le haykırmaya tekrar başlamıştır. Sade 
ve net... Tıpkı Mahzuni'nin yıllar önce 
bir konserinde söylediği şu sözler gibi: 

"Bu kendisini uygar gösteren düze-
nin Ortadoğu'da başka şeyler aradığını 
yıllar evvel söylemiştim. İnanmamış-
tınız... Getirdi çattı başımıza bu men-
deburu gördün mü allah? Şimdi, bazen 
tenkit alırım, denir ki, Anadolu'da tur-
nelerimde de derler, 'Ya Mahzuni sen 
Anadolu halk ozanısın, sen Vietnam'ı 
niye kayırıp duruyorsun? Vietnam 
nere, Anadolu nere?' Haklılar, ben bir 
şey demiyorum. Peki, benim Viet-
nam babamın oğlu değil amma, Kore 
babamın oğlu muydu da, Türkiye nere 
Kore nere, Kore'ye gönderildim?

Amerika Katil
Defol git benim yurdumdan

Amerika katil katil
Yıllardır bizi bitirdin

Amerika katil katil

Su diye yutturur buzu
Katil düştük kuzu kuzu

Dünyanın en namussuzu
Amerika katil katil

Devleti devlete çatar
İt gibi pusuda yatar

Kan döktürür silah satar
Amerika katil katil

Japonya'yı yiyen velet
Dünyadaki tek nedamet

İki yüzlü kahpe millet
Amerika katil katil

İnsanın alçak sarısı
Küstü dünyanın yarısı

Vietnam'ın pis karısı
Amerika katil katil

Bunca milletlere yazık
Sömürülmüş bağrı ezik

Seni sevenin kanı bozuk
Amerika katil katil

Mahzuni der Türk milleti
Çıksın gitsin elin iti

Demedim mi bu bunlar kötü
Amerika katil katil
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Memleketin üzerine çökmüş 
olan işbirlikçi gericilerin son 
adımı karma eğitimin kaldırıl-
masının önünü açmak oldu. İşler 
bu noktaya gelene kadar bir dizi 
adım atıldı. Türkiye’de eğiti-
me yönelik açık saldırılar köy 
Enstitülerinin kapatılmasıyla 
başladı. Aydınlanmanın adı olan 
enstitülerinin  ‘’ komünist ye-
tiştiriyor ‘’ diye kapatılmasıyla 
birlikte, eğitim sistemi anti-ko-
münizm üzerinden şekillenme-
ye başladı. 

Komünizm korkusuyla 
ilericiliğin karşısına gericiliği, 
yurtseverliğin karşısına işbirlik-
çiliği koydular. Aydınlarımızı, 
yazarlarımızı, gazetecilerimizi 
ve biz devrimcileri öldürdüler. 
Memlekette ileriyi temsil eden 
ne varsa  onu yok etmeye çalış-
tılar.. Sistemin bu denli gerici-
leşmesi 1950’li yıllardan beri 
ilerleyen bir sürece dayanıyor. 
Zaten sömürü düzeninin açıkça 
kendini gösterdiği ülkemizde 
piyasacılık ve gericilik kol kola 
yürüyor, birbirlerinden besleni-
yor. Bilimsellikten ve akılcılık-
tan uzak müfredatlar yılardır 
biz öğrencilerin önüne koyu-
luyor. Yıllardır sürekli değişen 
sınav sistemleriyle gençliğin 
kaderini belirlemeye çalışıyor-
lar. Okullarda verilen niteliksiz 
eğitim hiçbir zaman bu sınav-
larda başarılı olmaya yetmiyor. 
Bu duruma alternatif bir çözüm 
olarak özel okullar gösteriliyor. 
Kapitalist sistemin varlığını sür-
düğü ülkemizde her yere açılan 
özel okullarla gençlik piyasanın 
eline itiliyor. 

Kapitalizmde en temel hak-
kımız olan eğitim bile sektöre 
dönüşmüş durumda. Meslek 
liseleri gençliği ucuz emek gücü 
olarak görüyor. Gençliğe gele-
cek kazandıracağız diye açılan 
bu liseler yıllardır gençliğin 
geleceğini çalıyor. Liseye ge-
çişte meslek liselerine alternatif 
imam hatip liseleriyle gençlik 
gericiliğe mahkum ediliyor. 
Anadolu, fen ve sosyal bilimler 
liselerindeyse seçeneksizlik aldı 
başını gidiyor.  Böyle bir tabloda 
gençliğe aydınlık bir gelecek 
sunulması mümkün müdür? 
Sorunun cevabı belli; elbette 
ki hayır. Ancak  60’lı yılların 

özel okullar devletleştirilmeli 
yürüyüşleri, parasız ve bilimsel 
eğitim pankartları meselenin 
yalnızca AKP  iktidarına ait 
olmadığını gösteriyor. Yani 
niteliksiz ve gerici eğitim yal-
nızca AKP iktidarının yarattığı 
bir sorun değildir. Liberaller 
görmek istemiyor olabilir. Ama 
biz görüyoruz. AKP iktidarı 
siyasal islamcı siyasetinin ge-
reği kendinden önceki işbirlikçi 
iktidarların ona bıraktığı görev-
leri yerine getiriyor. AKP’nin 
varlığı köy enstitülerini kapatan, 
zorunlu din derslerini dayatan 
zihniyetin bir ürünü olarak 
karşımızda duruyor. Siyasal 
İslamcı geleneğin son temsilcisi 
AKP yıllardır laikliğin üzerine 
son toprağı atmak için zemin 
hazırlıyor. 

Gerici işbirlikçi hattın  
günümüzdeki temsilcisi olarak 
17 yıldır iktidarı işgal eden 
işbirlikçi AKP , geldiği günden 
beri laik eğitimin tasfiyesi için 
uğraşıyor Gerek imam hatipler, 
gerek cemaat ve vakıflarla imza-
lanan anlaşmalar gerek evrimin 
müfredattan çıkartılması, gerek-
se cihadın müfredata sokulma-
sı… 17 yıldır AKP, 1923 yılında 
kurulan Cumhuriyetin tasfiye-
siyle birlikte yeni rejimin eğitim 
sistemini hazırlıyor. Saltanat 
yıllarının özlemini çeken AKP 
iktidarı bu gerici dönüşümü 
destekleyecek kendi neslini 
yaratmak istiyor. Eğitim sistemi 
üzerinden gençliği saldırısının 
altında yatan en önemli neden 
bu. Ancak bu ülkede gerici 
işbirlikçilerden daha büyük 
olan bir miras var; yurtsever-
lerin, ilericilerin yıllardır bu 
ülkede sosyalizm mücadelesini 
sürdürenlerin mirası. Sosya-
lizm mücadelesi ülkemizde bu 
şartların doğal bir sonucu olarak 
var oldu. Bu nedenle Sosyalizm 
mücadelesi karanlıkta boğul-
mamak, piyasacılıkta erimemek 
için bir zorunluluk. Memleketin 
geleceğiyle gençliğin geleceği 
birdir. Gençliği niteliksiz ve ge-
rici eğitime mahkum eden, gele-
ceksizliğe iten kapitalizmdir. Bu 
nedenle gençlik de kapitalizmin 
çarkları arasında ezilmemek 
için kapitalizme karşı mücadele 
etmek zorundadır. 

Ne ile karşı karşıyayız?

GENÇ LİSELİ

Gülin Kara

Emperyalizme karşı mücadele 
konferansı toplanıyor…

Geçtiğimiz hafta kamuoyu-
na duyurulan bir çok aydın, 
sanatçı, sendikacı ve yazarın 
imzaladığı “ABD Kovulmalı, 

Bu düzen değişmeli. ABD emperyalizmine 
ve AKP işbirlikçiliğine Hayır” metninin ar-
dından imzacıların katıldığı Emperyalizme 
Karşı Mücadele Konferansı düzenleniyor.

Konferans çağrısında  “Emperyalizm, 
ülkeleri işgal ederken, büyük yalanlar ile 
ülkeleri bölerken, hegemonyasını sağlam-
laştırmak için oluk oluk kan dökerken, 
yurtseverlerin, emekçilerin seyirci kalma-
sı beklenemez. Emperyalizmin yıllardır 
işbirlikçiliğini layıkıyla yerine getiren AKP 
iktidarının iki yüzlü politikası karşısında 
suskun kalmamız beklenemez. Geçmişten 
bu yana, sosyalistlerin verdiği emperyaliz-
me karşı mücadelede bugün yapılacakların, 
söyleneceklerin değeri geçmişten daha az 
değildir. Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna 
“ABD kovulmalı, Bu düzen değişmeli, ABD 
ve AKP İşbirlikçiliğine Hayır “ çağrısında 
bulunan aydınlar, yazarlar, emekçiler şimdi 
bu çağrıları için bir araya geliyorlar. “Em-
peryalizme Karşı Mücadele Konferansı”  ile,  

emperyalizme bağımlı ülkemizin kurtulu-
şunu, emperyalist yalanları ve gerçekleri,  
sosyalistlerin görevlerini konuşacağımız 
konferans 23 Eylül Pazar saat 15.00’da 
Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 
toplanacak.

Tüm ilericilere, yurtseverlere, emekçilere 
davetimizdir.” Cümlelerine yer verildi.

“ABD defol! Bu memleket bizim!’’ diyen, 
Amerikan emperyalizmine, faşizme ve 
gericiliğe geçit vermeyen  Sosyalist Liseliler, 
dergilerini alanlarda, sınıflarda ve okullarda 
arkadaşlarıyla buluşturmaya devam ediyor. 
Sosyalist Liseliler dergisinin 13. sayısı ”ABD 
defol bu memleket bizim!” başlığıyla çıktı. 
Sosyalist Liseliler’in bu ay ki içeriği şu 
şekilde:

-Memleket bölümünde 24 Haziran seçi-
minde yerleşen başkanlık rejimi ile belirle-
nen hatların ne amaçla yapıldığına değinil-
miş.

-Eğitim kısmında sözde ‘’solcu’’ yeni 
Milli Eğitim Bakanı’nın aslında kolej sahibi 
bir patron olduğunu ve doğalında eğitimin 
kat be kat piyasalaşmaya devam edeceği, 

Kızıl-Kara bölümünde ise kimin işbirlikçi 
kimin yurtsever olduğu yazılmış. Bir tarafta 
6. Filo’yu denize döken Harun Karadenizler, 
Deniz Gezmişler diğer tarafta ise Fetullah 
Gülenler, Abdullah Güller…

-Meslek Lisesi bölümünde, meslek lisele-
rinde okuyan gençlerin emeklerinin sömürül-
mesi ve ucuz iş gücü olarak kullanılmasını 
konu alan bir yazı kaleme alınmış.

-Sorularla Sosyalizm sayfasında ise her-
kesin kafasını kurcalayan, git gide daha fazla 
sorulmaya başlanan sorular yanıtlanmış.

-Son olarak Kültür-Sanat bölümünde 
sosyalistlerin sineması ile ABD’nin göz 
boyamak için kullandığı araç olan Hollywo-
od sinemasından örneklerle kaleme alınan 
yazıyı okuyacaksınız.

Sosyalist Liselilerin 13. sayısı çıktı: 
"ABD defol! Bu memleket bizim"
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İşçi sınıfı örgütlüyken güçlü...

İnşaat işçisi havalimanında "destan" yazdı
Üçüncü havalimanı inşaatı zor şartlar altında devam ederken, inşaat işçisi şantiyede kölelik dayatma-
larına karşı ayağa kalktı. İşçinin kararlı duruşu sermaye çevrelerini endişelendirirken, gerçekler ser-
mayenin tüm yalanlarını açığa çıkarttı

Milyarlarca do-
larlık yatırımı 
içeren Üçüncü 
Havalimanı inşa-

atı, kamuoyuna çalışma koşulları 
ile geliyor. Ücret gasplarının, zor 
koşullarda çalışmanın ve iş cina-
yetlerinin adresi haline dönüşen 
üçüncü havalimanı inşaatı, şimdiye 
kadar en geniş şantiye çalışmasını 
içeriyor. İnşaatın başlangıcından 
itibaren iki yüz binden fazla işçi 
şantiyede çalışırken, 30 binden faz-
la işçi ise şantiyede vardiya usulü 
ile çalışıyor. 

Yüzlerce taşeronun bulunduğu 
alanda, iktidarın baskısı ile şantiye-
yi yetiştirme derdi ön plana çıkıyor. 
Bu baskı sonucunda güvenlik 
şartları hiçe sayılırken, işçilerin ba-
rınma, beslenme ve ulaşım koşul-
ları da göz ardı ediliyor. Bu durum 
geçtiğimiz hafta işçiler de büyük 
bir öfke patlamasına neden oldu.

Servis yetersizliğinden ötürü 
yağmur altında bir saatten faz-
la bekleyen yüzlerce işçi, ücret 
kaybına uğrayacağı ve amirlerin 
sert davranışlarına maruz kalacağı 
için büyük bir eylem gerçekleştirdi. 
Eylemin büyüyerek binlerce işçi-
nin katılımıyla fiili iş bırakmaya 
dönüşmesi üzerine harekete geçen 
patron, işçileri işten atmakla tehdit 
etti. Bu durumun üzerine eylem 
daha da büyürken, jandarma olaya 
müdahale etti. 

İYİ-SEN Genel Başkanı 
Ali Öztutan işçilerin neden 
eyleme geçtiğini anlatıyor

Jandarmanın müdahalesi ve gün 
boyu süren eylemler neticesinde yüz-
lerce işçinin gözaltına alınması olayı 
daha da büyüttü. Gayrı meşru konu-
ma düşen sermaye düzeni ve yandaş 
basın kalemleri işçiler hakkında akıl 
almaz kelimelerle karalama kampan-
yası başlattı.

Eylemlerin içinde yer alan İnşaat 
ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN) 
Başkanı Ali Öztutan, sermaye med-
yasının çirkin sözlerine şöyle cevap 
veriyor: 

" 3. havalimanının temelleri 
atıldığından beri onlarca eylem oldu. 
Servis eylemlerinin işçi koğuşlarının 
eylemlerini görüntüleriyle paylaştık. 
Sadece Cuma günü çıkmadı seneler-
dir var bunlar. Şimdiye kadar yapılan 
hiçbir şey çözülmediği için bugün 
büyük bir patlama çıktı ortaya."

Eylemin etkisiyle işçilerin so-
runları ülke gündemine taşınırken, 
Öztutan şu çarpıcı sözlerle işçilerin 
neden harekete geçtiğini özetliyor: 

" Talepler şunlardı: Barındıkları 
işçi koğuşlarının insan sağlığına 
uygun olması, temizliğinin gerçek-
leşmesi. Eyleme katılanların işten 
çıkarılmamasının istediler. Ulaşım 
sorunlarının çözülmesini istedi-
ler. Maaşların düzgün ödenmesini 
istediler. Temiz kıyafetlerin ve temel 

koruyucu malzemelerin verilmesini 
istediler. İşçiler için çok önemli bir 
malzeme olan yaşam halatını her 
firma vermiyor. Malzemeleri var ama 
çalıştığı depoda tutuyorlar. İşçinin 
kaldığı koğuşta yeni bir çarşaf ver-
mekten bile çekiniyorlar, bunun bile 
kavgası var.” 

İYİ-SEN’in açıklamaları dışında 
diğer kurumlar da işçilere destek 
açıklamasında bulundu. Türkiye 
Komünist Hareketi, eylemler üzerine 
yazılı bir açıklama yaparken, açıkla-
mada “asıl ihanet alınteriyle çalışan-
lara hakkını vermemektir” denildi. 

Mücadelenin öğrettikleri 
yol gösteriyor

Sermaye medyası eylemlerin 
ardından birbiri ardına yalanlar sıra-
larken, işyerinde de baskı arttırıldı. 
Öte yandan, işçilerin pek çok talebi 
göstermelik de olsa yerine getirilir-
ken, direniş geriye ciddi bir deneyim 
bıraktı. Üçüncü havalimanı işçileri, 
fiili ve meşru mücadele önünde 
sermayenin baskı dışında bir seçene-
ğinin kalmadığını göstermiş oldu. 

Bununla beraber, direniş örgütlü 
bir güç olmaksızın en basit eyle-
min dahi sonuca ulaşamayacağını 
gösteriyor. Bu nedenle, sadece üçüncü 
havalimanı şantiyesinde değil, tüm iş-
yerlerin işçi sınıfının işyeri komiteleri 
aracılığıyla örgütlenmesinin ne kadar 
önemli olduğunu göstermiş oldu. 

Yalanlara karşı 
gerçekleri açıklıyoruz
Yalan 1: İşyeri çok güvenli, ölümler münfe-
rit vakalar. 
Gerçek 1: Uzun süredir devam eden inşaatta 
bugüne kadar binlerce irili ufaklı kaza kay-
dedildi. Şantiyede Şubat ayında açıklanan 
Bakanlık verilerine göre 27 iş cinayeti kayde-
dildi. Öte yandan bu sayı Eylül ayı itibariyle 
37'yi aşmış durumda. Sakat kalanlarla birlikte 
düşünüldüğünde sadece 100'ü aşkın işçinin 
şantiyedeki güvensiz çalışma koşullarından 
etkilendiği biliniyor. 

Yalan 2: Şantiyede işçiler için 800'den fazla 
servis çalışıyor.
Gerçek 2: Şantiyede tüm büyüklüklerde servis 
araçları dâhil olmak üzere 800 araç bulun-
muyor. Her vardiyada çift sefer kampa git gel 
yapan servis araçları nedeniyle işçiler kimi 
zaman bir saate yakın beklemek zorunda kalı-
yor. Bu nedenle de işçiler işe geç kaldıklarında 
günlük ücretlerinden kesiliyor. 

Yalan 3: İşçiler ilk kez eylem yapıyor. Tam 
açılış esnasında bu büyük bir komplonun 
olduğunu gösteriyor. 
Gerçek 3: İşçiler şantiyede irili ufaklı onlarca 
iş bırakma eylemi gerçekleşti. Sadece bu yıl 
iki büyük eylem daha aynı nedenlerle yapıldı. 
İlki Ocak ayında yapılan eylemlerde bin beş 
yüzden fazla işçi yolu kapatmıştı. Neden gene 
aynıydı. İkincisi ise ücret ödemelerinin aksa-
masından ötürü gerçekleşmişti.


