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Hangi Cumhuriyet?

Çöken Osmanlı’dan  
Başkanlığa yolculuk ve 
1923 Cumhuriyeti’nin 
bitişi 9 108

Düzenin bekası 
sorunu ve 
restorasyon

Sistem mi rejim mi? 
Kemalizm devam 
mı ediyor?

Türkiye Komünist Hareketi geçtiğimiz 
hafta yaptığı duyuru ile 2. Kongresi-
ni topluyor. TKH Genel Başkanı Aysel  
Tekerek ile kongre sürecini konuştuk S.16

“TKH’nin misyonu devrimdir!”

Rejime isim 
bulmak

HARAMILERIN 
SALTANATINI YIKACAĞIZ!
İnsanlarımız iş, aş derdinde. Yoksulluk ve işsizlik tavan yapmış. Çocuğunu hastaneye 
götüremediği için yitiren insanlarımız bir tarafta, çocuğuna helikopterle hediye  
götüren para babaları diğer tarafta! İşte eşitsizlik budur! İşte AKP Türkiye’si gerçeği! 

Yiyin efendiler yiyin! Bu han-ı yağma sizin!
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Türkiye, Şangay Beşlisi’nin 
ardından bu kez bir başka beşli 
olan BRICS’e de eklemlenme 
peşinde.

Recep Tayyip Erdoğan Bir-
leşmiş Milletler Güvenlik Kon-
seyi’nde veto hakkına sahip 
beş üyeye atfen “Dünya beşten 
büyüktür” demeyi sürdürürken 
gördüğü her beşliyi de altı yap-
mak peşinde görünüyor.

“BRICST” diyerek isim 
önerisi de yapılan son Güney 
Afrika Zirvesi sonrasında yan-
daş yazarların her zamanki 
ayarsız çıkışları bir kez daha 
büyük bir pazarlama faaliye-
tiyle karşı karşıya olduğumuzu 
da gösteriyor.

* * *
Önce BRIC ve daha sonra 

BRICS olan Brezilya, Rusya, 
Hindistan, Çin ve sonradan ek-
lenen Güney Afrika’dan oluşan 
bu organizasyonun nasıl ortaya 
çıktığı esas olarak ne olduğu-
nun da ipuçlarını bize veriyor.

2001 yılında ABD merkezli 
finans tekeli Goldmann Sachs 
yöneticisi Jim O’Neill tarafın-
dan hazırlanan bir raporda, İn-
gilizce’de tuğla anlamına gelen 
“bricks” sözcüğüne gönder-
meyle, dört ülkeye ilk kez atıf 
yapılmıştı. Bu raporun temel 
olarak yükselen ekonomilerin 
potansiyelini ve emperyaliz-
min yayılma imkanlarını ince-
liyordu. Aynı raporda Türkiye 
ise “sonraki 11” kategorisinde 
Bangladeş, Mısır, Endonezya, 
İran, Meksika, Nijerya, Pakis-
tan, Filipinler, Güney Kore ve 
Vietnam ile birlikte yer alıyor-
du.

Organizasyon ilk toplantı-
sını 2006’da yaparken Güney 
Afrika’nın 2010’da katılma-
sıyla bugünkü haline geldi. 
Bununla birlikte, BRICS’in ge-
nişlemesi gündemi de yeni sa-
yılmaz. Afganistan, Arjantin, 
Lübnan, Endonezya, Meksika, 
Mısır, İran, Nijerya, Sudan, 
Suriye, Bangladeş ve Yunanis-
tan da bu organizasyona dahil 
olma isteklerini ifade ediyor.

Bu ülkelerin yan yana geli-
şinin ise temelde sahip olduk-
ları bölgesel potansiyeli kulla-
nabilmek için emperyalizmden 
görece bağımsız sayılabilecek 
yeni imkanlar yaratmayı he-
deflediği söylenebilir.

Zaman içinde Çin’in gü-
cünün artması ve Rusya’nın 
emperyalizmin kendisini çev-
relemesine karşı daha aktif 

bir siyaset izlemesiyle BRICS 
organizasyonu finansal ayak-
larını kuran ve böylece tica-
retin yanı sıra emperyalizmin 
piyasalara müdahale araçlarına 
karşı ortak imkanlar yaratma-
ya çalışan bir hal aldı.

Bu doğrultuda 5 ülkenin 
eşit sermaye koydukları 100 
milyar dolar sermayeli “Yeni 
Kalkınma Bankası” ve Çin’in 
yüzde 40’dan fazlasını karşı-
ladığı BRICS ülkelerinin kısa 
vadeli ödemeler dengesi sorun-
larına karşı bir önlem olarak 
“Zarar Karşılığı Düzenlemesi” 
oluşturulurken henüz proje aşa-
masında olsa da Çin’in kendi 
ülkesinde kullandığı ve ulus-
lararası para transferlerinde 
“SWIFT” sistemine alternatif 
olması düşünülen bir bankalar 
arası ödeme sistemi geliştirildi.

Çin’in BRICS içerisinde ar-
tan ağırlığı kronolojik sırayla 
giden bu gelişmelerdeki artan 
payından da rahatlıkla anlaşı-
labilir.

* * *
Türkiye’nin ve Erdoğan’ın 

beşleri büyütme merakının al-
tında ise esasında yeni borçlan-
ma kanalları arayışı yattığını 
rahatlıkla söyleyebiliriz.

IMF’ye borçlanmada hem 
bugüne kadar biriken borçları 
aklama yöntemi olarak kulla-
nılan söylem hem de ABD’nin 
önceliklerinin yarattığı baskı 
nedeniyle yaşanan sorunlar 
bir arada düşünüldüğünde Er-
doğan’ın büyük bir vaveylayla 
gizlemeye çalıştığı özün Türki-
ye’nin acil sıcak para ihtiyaçla-
rı olduğu görülebilir.

Geçtiğimiz günlerde açık-
lanan Çin’den alınan 3,6 mil-
yar dolarlık kredinin ardından 
BRICS ülkeleri organizasyo-
nunun birdenbire “büyük oy-
nayan” Türkiye’nin gündemine 
düşmesi Erdoğan ve AKP’nin 
büyük bir borçlanmaya daya-
nan ekonomi politikalarının 
yarattığı balonun patlamasıyla 
veya en azından patlama tehli-
kesiyle ilişkisi süslü köşe yazı-
larının ardına saklanamıyor.

Bu adımların ise büyük oy-
namak bir yana emperyalizm 
tarafından Türkiye’ye verilen 
yeni görevler içerisinde yer al-
ması ve emperyalizmden tokat 
yiyen Türkiye’nin sığınacak 
başka büyük kapitalistler ara-
ması dışında bir sonuca bağlan-
ması ise mümkün görünmüyor.

Türkiye ve BRICS

SOL TAVIR

H. Murat Yurttaş

Kurultay tartışmasını mahalle 
kavgasına dönüştürdüler

24 Haziran korsan seçimleri-
nin ardından CHP’nin aldı-
ğı oy ile partinin Cumhur-
başkanı adayı Muharrem 

İnce’nin aldığı oy arasındaki fark CHP içi 
tartışmaların alevlenmesine neden oldu. Her 
dönem bir başarısızlık hikayesinin ardından 
parti içi dengelere oynayarak çözüm üretme-
ye(!) çalışan CHP, tartışmaların geldiği nokta 
itibariyle kayıkçı dövüşünden öte bir görüntü 
vermiyor. 

CHP'de, 16 Temmuz'da olağanüstü kurul-
tay talebiyle başlatılan imza toplama süreci 
tamamlanırken gözler imzaların genel mer-
keze ulaştırılacağı perşembe gününe çevril-
di. "Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında 
imza toplayan delegeler salt çoğunluk olan 
625'e ulaştıklarını ve yeterli imzayı teslim 
edeceklerini açıklarken, genel merkez ise ye-
terli imza olmadan bir olağanüstü kurultayın 
toplanmasına sıcak bakmıyor.

Uzun süredir Olağanüstü Kurultay çağrısı 
yapan Muharrem İnce ekibine karşı olan Kı-
lıçdaroğlu ekibi de günden güne tavrını sert-
leştiriyor. İnce’nin, Genel Başkan Yardımcısı 
Tuncay Özkan tarafından gündeme getiril-
diği iddia edilen, “İnsan içine çıkamayacak 
durumdaydı yalanını uyduranlar. Sıradan ve 
kaba adam diyenler. O yalanı yandaş medya-
ya uyduranlardır. Konuyu burada kapatıyo-
rum” açıklamasının ardından Özkan, “Sade-
ce ‘sıradan ve kaba’ değil, Muharrem İnce’nin 
aynı zamanda iftiracı olduğunu gördüm. Söy-
lediklerini ispat edemeyen şerefsizdir. CHP 
kültüründe yalana yer yoktur” ifadelerini kul-
lanarak CHP’nin bu süreci mahalle kavgasına 
dönüştürdüğünü açıkça gösterdi. 

CHP’de Kılıçdaroğlu yönetimine muhalif 
delegelerin kurultay için yeterli sayıyı bula-
madığı iddia edilse de CHP PM üyesi Gaye 
Usluer ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tü-
zün sosyal medya üzerinden “İmzalar tamam. 
Perşembe teslim edeceğiz.” açıklamalarında 
bulundu.

Kurultaylar partisi CHP
CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları 

24 Haziran seçimlerinin hemen ardından baş-
ladı. 

Parti içinde "değişim" isteyenlerin sözcü-
lüğünü Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile 
PM üyesi Gaye Usluer yaptı. 

Sürece, İzmir Milletvekilleri Mehmet Ali 
Çelebi ve Selin Sayek Böke, PM üyeleri Erdal 
Aksünger ve Gökhan Günaydın, eski millet-
vekilleri Dursun Çiçek, Necati Yılmaz, Barış 
Yarkadaş ve İlhan Cihaner ile Kılıçdaroğ-

lu'nun istifa eden başdanışmanı Ekrem Ke-
rem Oktay da destek verdi. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu, Kırklareli Belediye Başkanı Meh-
met Siyam Kesimoğlu ile Kadıköy Belediye 
Başkanı Aykurt Nuhoğlu "değişim"den yana 
olduklarını açıklarken, Eskişehir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın 
Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçi-
oğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve 
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise 
Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi. 

Türkiye siyasi tarihinde "kurultaylar par-
tisi" olarak adlandırılan CHP'de bugüne ka-
dar 19'u olağanüstü olmak üzere 55 kurultay 
gerçekleştirildi. 

“Gizli merkez” tartışması
‘Muhalefet’teki en büyük düzen partisinin 

düştüğü hali gözler önüne seren bu kavgadan 
ibaret değil. 

Habertürk TV’deki ‘Türkiye’nin Nabzı’ 
programında konuk olan ve CHP kulislerin-
den aktardığı duyumlarla dikkat çeken yazar 
Sevilay Yılman, “Tuncay Özkan bir gazeteci 
arkadaşıma ‘CHP’de gizli bir karar merkezi 
var. Bu karar merkezi CHP’nin dışında bir 
oluşum. Biz de kim olduklarını bilmiyoruz. 
Kemal Bey orada alınan kararları MYK’ya 
getiriyor.’diyor.” ifadelerini kullandı. Yılman, 
“Bu iddiaya ben inanmıyorum, Genel Başkan 
yardımcısı Sayın Tuncay Özkan inanıyor. 
Peki inanıyorsun neden hala onun Genel Baş-
kan olmasını istiyorsun. Madem bu adam pro-
je.” diyerek Tuncay Özkan’ın bu açıklamayı 
çok önemli bir gazeteciye yaptığını iddia etti. 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan 
iddiaların asılsız olduğunu ifade ederek Sevi-
lay Yılman’a ‘Müfterisin’ şeklinde tepki gös-
terdi. Sevilay Yılman’dan kaynağının ismini 
açıklamasını isteyen Özkan ısrarlı davranın-
ca Yılman kaynağının Halk Tv Genel Müdürü 
Şaban Sevinç olduğunu açıkladı.

Yok birbirlerinden farkları
Her ne kadar parti içi mücadele kişiler 

düzlemine endekslense de programatik olarak 
ne Muharrem İnce ne de Kemal Kılıçdaoğlu 
Türkiye ve dünya siyasetine yönelik farklı 
hiçbir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla yıllardır 
kurultaylarla sorunlarına çözüm üretmeye ça-
lışan CHP’nin asıl problemi açık ki siyaset-
sizlik ve ilkesizlik. Her defasında gericiliği 
öne çıkarıp birbiriyle yarışanlar, emperyalist-
lerle işbirliğine koşulsuz evet diyenler, ser-
maye ile bir sorunu olmayanlar yıllar içinde 
isterse 100 kurultay yapsın sonuç bellidir.
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ABD’nin hedefi ekonomi

İşbirlikçilikte ABD’ye yaranılmaz
AKP’nin ABD’ye karşı pazarlık malzemesi yapmaya çalıştığı Rahip Andrew Brunson Türkiye’nin aya-
ğına dolanmaya başladı. ABD, rahibi bahane ederek Türkiye’yi açıkça tehdit ediyor ve yaptırımlar 
uygulamaya başlıyor

Türkiye ile ABD ara-
sındaki sorunlara son 
olarak FETÖ soruştur-
maları kapsamında tu-

tuklanan Rahip Andrew Brunson 
eklendi. Uzun bir süredir Türki-
ye’yi rahip Brunson’ın serbest 
bırakılması için sıkıştıran ABD 
rahibin sadece ev hapsine çıkar-
tılmasını yeterli görmeyerek teh-
ditlere başladı. Ancak meselenin 
arkasında bir rahibin özgürlü-
ğünden daha fazlası var.

Önce ABD Başkanı Donald 
Trump tarafından atılan bir sos-
yal medya mesajıyla başlayan 
Türkiye’ye yönelik yaptırım teh-
ditleri son olarak ABD Senato-
su Dış ilişkiler Komisyonu’nun 
Türkiye’nin uluslararası kuruluş-
lardan kredi almasını kısıtlayan 
'Türkiye Uluslararası Finansal 
Kurumlar Yasası'nı kabul etme-
siyle daha da derinleşti.

Bir rahip nedeniyle gemi-
lerin yakılması beklenmese de 
Türkiye’ye yönelik tehditlerin 
arkasında büyük ölçüde yeniden 
başlayacak olan İran yaptırımları 
olduğu görülüyor.

Türkiye ile ABD’nin 
“eşzaman” sorunu

Türkiye’nin ABD’ye kafa 
tuttuğu ve yeni ittifaklar aradı-
ğı iddiası AKP’nin yaratmaya 
çalıştığı bir hayal olmanın öte-
sinde ciddiye alınabilir herhangi 
bir yan barındırmıyor. Türkiye 
yakın zamanda yapılan NATO 

Zirvesi’nde olduğu gibi emperya-
lizm tarafından kendisine verilen 
ödevleri üstlenmekte hiç çekinik 
durmadığını biliyoruz.

Bununla birlikte Türkiye ile 
ABD arasında bir öncelikler ve 
“eşzaman” sorunu olduğu görü-
lüyor. Bir süre öncesine kadar 
Türkiye solunda da fazlasıyla gö-
rülen emperyalizmin Erdoğan’ın 
üzerini çizdiği yönünde yanlışla-
ra da neden olan bu durumun iki 
ülkenin tehdit algıları ve önce-
likleri nedeniyle yaşandığı söy-
lenebilir.

Bu yüzden NATO Zirvesi’n-
de Trump’ın “Sadece Erdoğan 
görevlerini yerine getiriyor” söz-
leriyle kendinden geçen yandaş 
basının Trump’ın bu kez Türki-
ye’yi tehdit etmesi üzerine yeni-
den “yedi düvele karşı mücadele” 
masallarına sarılması şaşırtıcı 
olmamalı.

Irak ve Suriye’de Kürtlere 
statü verilmesi ve ABD’nin Suri-
ye’de Kürtlerle geliştirdiği işbir-
liği, Fethullah Gülen başta olmak 
üzere bir ABD aparatı olan FE-
TÖ’nün ABD içerisindeki var-
lığı, Reza Zarrab (Rıza Sarraf) 
kullanılarak İran’a uygulanan 
yaptırımlardan yararlanarak ya-
pılan operasyonlar, Halk Banka-
sı Genel Müdür Yardımcısı’nın 
aldığı hapis cezası ve bu operas-
yonlarda kullanılan bankalara 
ceza tehdidi, F-35 savaş uçakla-
rının teslimi gibi pek çok başlık 
iki ülke arasında sorun yaratıyor.

Bu sorunların altında ise Tür-
kiye’nin boyundan büyük işle-
re kalkışarak emperyalistlerin 
planlarında kendi başına rol ala-
bileceğini düşünmesi ve işler ters 
gidinceyse yeni duruma uygun 
pozisyon alacak esnekliğinin ol-
maması yatıyor.

İran’a müdahale için 
Türkiye’ye diz çöktür-
me planı

ABD geçtiğimiz haftalarda 
İran’ın tüm petrol satışını dur-
duracak yeni yaptırımları du-
yurmuş ve tüm müttefiklerinden 
4 Kasım’a kadar bu yaptırımları 
yürürlüğe sokmasını istemişti. 
Bunun ardından Fransız otomo-
tiv şirketi Renault ve konteyner 
işletmecisi CMA CGM, Alman 
spor malzemeleri üreticisi Adi-
das gibi tekeller İran pazarından 
çekileceklerini duyurdular.

Bununla birlikte, geçtiğimiz 
haftalarda bir ABD heyeti Türki-
ye’yi de ziyaret etmişti. Bu ziya-
ret Türkiye’nin önemli miktarda 
petrol satın aldığı İran ile ticare-
tinin yaptırımlar doğrultusunda 
yeniden düzenlenmesi günde-
miyle yapılmıştı. O masadaki pa-
zarlıkların ve ekonomik olarak 
köşeye sıkışmış Türkiye’nin bu 
yaptırımlara uymak konusunda 
yaşayacağı güçlükler nedeniyle 
ayak diremesine karşılık bir tür 
“diz çöktürme” hesabı yapıldığı 
anlaşılıyor.

ABD Başkanı Donald 
Trump, kendini dünyanın 
sahibi gören bir üslupla sos-
yal medya mesajlarına da-
yanan dış politika tehditle-
rinde bu kez ülkemizi hedef 
almıştır. Yıllardır ABD’ye 
bağlılıkla kendisini var eden 
sermaye düzeni bir kez daha 
sahibine yaranamamış ve 
tehditlere maruz kalmıştır.

ABD’nin ajanlık iddia-
sıyla yargılanan bir rahibi 
gerekçe göstererek tıpkı İran 
gibi Türkiye’ye “geniş yap-
tırımlar” uygulama tehdidi, 
ABD emperyalizminin dost 
mu düşman mı olduğunu 
bir kez daha göstermiştir. 
ABD’nin ajan iddiasıyla 
yargılanan bir rahibi serbest 
bırakma talimatı vermesi ve 
bu yerine getirilmezse yap-
tırımlar uygulanacağı teh-
ditleri savurması Türkiye’yi 
ancak bir müstemleke, bir 
manda ülkesi gibi gören bir 
küstahlıkla açıklanabilir.

Benzer bir tablo daha 
önce Almanya ile yaşanmış 
ve tüm hamasi nutuklara 
rağmen neticesinde Alman-
ya’nın talepleri doğrultusun-
da tutuklu bulunan Alman 
vatandaşları tek tek serbest 
bırakılarak ülkelerine dön-
melerine izin verilmiştir. 
Bugün ABD tehditleri kar-
şısında büyük laflar eden 
AKP, yarın ABD’ye kuzu 
kuzu boyun eğerse kimse 
şaşırmamalıdır.

Dün Büyük Ortadoğu 
Politikası’nın eş başkanı 
olarak kendini ilan edip 
ABD emperyalizminin ta-
şeronluğunu üstlenen AKP 
iktidarı, bugün ABD em-
peryalizmiyle kirli ve gizli 
pazarlıklar yürütmektedir. 
Bu pazarlıklar açıklanmalı-

dır. Ülkemizi gizli ve kirli 
pazarlıklarla yöneten AKP 
iktidarı, neden çekinmekte-
dir?

ABD’de yargılanan 
Halk Bankası yöneticisine 
karşılık Türkiye’de yargı-
lanan ve ABD için ajanlık 
yaptığı iddia edilen bir rahip 
üzerinden yürütülen pazar-
lıkla ABD emperyalizmiyle 
mücadele edilmez!

ABD emperyalizmi-
ne karşı işbirliğinden daha 
fazla para kazanmak üzere 
pazarlık etmeye çalışarak 
mücadele edilmez.

Daha geçen hafta NATO 
toplantısında Trump’ın “öv-
gülerine mazhar olmakla” 
böbürlenenler ABD ile mü-
cadele edemezler.

ABD emperyalizminin 
tehditlerine karşı mücadele-
nin yolu diyaloğa çağırmak-
tan değil ABD’yi memle-
ketten kovmaktan geçer. Bu 
tehditlere karşı İncirlik Üssü 
başta olmak üzere ülkemiz-
deki ABD ve NATO askeri 
varlığı sona erdirilmeli, ikili 
anlaşmalar askıya alınmalı, 
askeri anlaşmalar iptal edil-
melidir.

Memleketimiz ve emek-
çi halkımız her türlü zorlu-
ğa göğüs gerer, ancak ABD 
tehditlerine boyun eğmez! 
Bir avuç patronun ve kendi 
çıkarları için şark kurnazlı-
ğıyla pazarlık yapmaya ça-
lışan işbirlikçilerin hamasi 
nutuklarına karnımız toktur.

Ülkemizin kurtuluşu, 
emperyalizmin kovulma-
sından geçer!

TÜRKİYE KOMÜ-
NİST HAREKETİ

27 Temmuz 2018

TKH: ABD ile bütün ilişkiler 
bitirilmelidir! ABD  
Türkiye’den kovulmalıdır!
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Damat Berat Albayrak'tan ilk talimat geldi: 

Kesintiler başlıyor
Hazine ve Maliye Bakanı 

Berat Albayrak’ın kamuda 
tasarruf tedbirlerine gide-
ceklerini açıklamasının 

ardından yapılacak ilk ‘icraat’ açıklandı. 
Belediyelere, önümüzdeki ay aktarılacak 
kaynak yüzde 30 oranında azaltılacak.

Seçim öncesinde yapılan yüklü har-
camalar nedeniyle bazı kamu gelirlerin-
den vazgeçilmesi sonucu bütçede oluşan 
devasa açığın giderilmesi için kamuda 
tasarruflara gidileceği geçtiğimiz gün-
lerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak tarafından açıklanmıştı.

İlk olarak belediyelere aktarılan kay-
naktan 30 oranında azaltma yapılacak. 
Karayolları ve Devlet Su İşleri başta ol-
mak üzere yatırımcı kurum ve kuruluş-
lara da ödeneklerde kısıntıya gidileceği 
belirtiliyor.

Seçim harcamaları bütçe açı-
ğını zirveye taşıdı

Seçim döneminde gerçekleşen de-
vasa harcamaların etkisiyle bütçe açığı 
ilk 6 ayda 46.1 milyar lira, seçimlerin 
yapıldığı sadece Haziran ayında da 25.6 
milyar lirayla olağanüstü seviyeye çıktı-

ğı belirtiliyor.
Emeklilere verilecek yaklaşık 12 

milyar liralık bayram ikramiyesinin büt-
çede ödeneğinin kalmaması nedeniyle 
hem borçlanmada hem de bütçe açığın-
da ilave artışın söz konusu olacağı, bu 
harcama için de ilave tasarruf gerektiği 
aktarıldı. 

Belediyelere %30 daha az 
kaynak

Belediyelere yapılan yazılı bildirim-
de, önümüzdeki ay aktarılacak ödenek-
lerin yüzde 30 civarında azaltılacağı 
ifade edildi. Ödeneklerin düşecek ol-
masının, nakit sıkıntısı yaşayan, vadesi 
gelen borçlarını ödemekte güçlük çeken 
birçok belediyede sıkıntı yarattığı belir-
tiliyor.

Belediyelerin yanı sıra diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarına da ödenek ke-
sintisi yapılacağına dair sözlü bildirim-
ler yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 
kurumlara yapılan bilgilendirmede, ta-
sarruf önlemlerine bütün kurumların 
harfiyen riayet etmesinin istendiği ifade 
edilirken, ödenek aktarımında yaşana-
cak yavaşlamaya bütün kurumların şim-
diden hazırlıklı olması gerektiği bilgisi-
nin iletildiği öğrenildi.

Dış ticaret açığı ilk altı  
aylık dönemde %31.6 arttı

Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 9.1 aza-
larak 5 milyar 497 milyon dolara geriledi. Dış tica-
ret açığı ilk altı aylık dönemde yüzde 31.6 artışla 
40.74 milyar dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret 
Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan 
geçici dış ticaret verilerine göre; 
ihracat 2018 yılı Haziran ayın-
da, 2017 yılının aynı ayına 
göre yüzde 1.3 azalarak 12 
milyar 954 milyon dolar, 
ithalat yüzde 3.8 azala-
rak 18 milyar 451 milyon 
dolar olarak gerçekleşti. 
Haziran ayında dış ticaret 
açığı yüzde 9,1 azalarak 5 
milyar 497 milyon dolara 
geriledi. İhracatın ithalatı 
karşılama oranı 2017 Hazi-
ran ayında yüzde 68,5 iken, 
2018 Haziran ayında yüzde 
70.2’ye yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış seriye göre; 2018 Haziran 
ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 2.1, 
ithalat yüzde 5.5 azaldı. Takvim etkilerinden arın-
dırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Haziran ayında 
önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0.8, it-
halat yüzde 3.3 azaldı.

Ocak-Haziran döneminde ihracat yüzde 6.3 ar-
tışla 82.22 milyar dolara yükselirken, ithalat yüz-
de 6.3 artışla 82.22 milyar dolar oldu. Dış ticaret 
açığı 6 ayda yüzde 31.6 artışla 40.74 milyar dolara 
yükseldi.

AB’ye ihracat yüzde 6.4 arttı
Avrupa Birliği’ne (AB-28) yapılan ihracat, 

2017 yılının aynı ayına göre yüzde 6.4 artarak 
6 milyar 630 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
AB’nin ihracattaki payı 2017 Haziran ayında yüz-

de 47.5 iken, 2018 Haziran ayında 
yüzde 51.2 oldu.

En fazla ihracat 
Almanya’ya

Almanya’ya ya-
pılan ihracat 2018 
Haziran ayında 1 
milyar 308 mil-
yon dolar olurken, 
bu ülkeyi sırasıy-
la 882 milyon 
dolar ile Birleşik 

Krallık, 815 mil-
yon dolar ile İtalya 

ve 627 milyon dolar 
ile ABD takip etti.

İthalatta ilk sıra 
Çin’in

Çin’den yapılan ithalat, 2018 yılı Haziran ayın-
da 1 milyar 838 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sıra-
sıyla 1 milyar 794 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 
793 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 149 mil-
yon dolar ile ABD izledi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verile-
ri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat 
sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Haziran ayında 
ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam 
ihracattaki payı yüzde 94,3’tür. Yüksek teknoloji 
ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içinde-
ki payı yüzde 3,2, orta yüksek teknolojili ürünlerin 
payı ise yüzde 37,6 olarak gerçekleşti.

Vali ve kaymakamlar  
Erdoğan'ı temsil edecek

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni 
yönetmelikle, bulundukları yerelliklerde vali ve kay-
makamlar Erdoğan’ı temsil edecek! Valiler yönettikleri 
ilde, kaymakamlar ise yönettikleri ilçede cumhurbaş-
kanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtası olarak yer 
alacaklar.

Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev 
ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik, geçtiğimiz günlerde yayınlanan Res-
mi Gazete’de yer alarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle; Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teş-
kilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğine 72. maddeye ek 
olarak, 72/A maddesi eklendi.

Yeni eklenen 72/A maddesinde “Vali ilde Devletin ve 
Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtası; 
kaymakam ilçede Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari 
yürütme vasıtasıdır” ifadesi yer aldı.

Bu; 81 ildeki valilerle 921 ilçedeki kaymakamların 
resmen Erdoğan’ın temsilcisi olmaları ve Erdoğan adına 
yönettikleri birimde hareket etmeleri anlamına geliyor.
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Yiyin efendiler yiyin! Bu han-ı yağma sizin!

Haramilerin saltanatını yıkacağız!
İnsanlarımız iş, aş derdinde. Yoksulluk ve işsizlik tavan yapmış. Çocuğunu hastaneye götüremediği 
için yitiren insanlarımız bir tarafta, çocuğuna helikopterle hediye götüren para babaları diğer tarafta! 
İşte eşitsizlik budur! İşte AKP Türkiye’si gerçeği!

Ülkemizin gerçek resmi bu-
gün yandaş medyanın gös-
terdiği gibi değil. Ülkemiz-
de yoksulluk ve işsizlik asla 

AKP medyası tarafından kadraja sokul-
muyor. Açlıktan ölen, hastaneye götürü-
lemediği için yaşamını yitiren bebekle-
rimiz dün gibi aklımızda. Çöpten kağıt 
toplamak bir sektör haline geldi. Asgari 
ücret, açlık ve yoksulluk sınırının yanı-
na bile yaklaşmıyor. İnsanlarımız hafta-
nın 6 günü ortalama 12 saat çalışıyor. İş-
çilerimiz çalışırken ölüyor. Daha Soma 
Katliamı üzerinden 3 yıl geçti.

Ülkemizin gerçek fotoğrafının yanı-
na bir de para babalarının fotoğrafı ek-
leniyor. Yatları, katları, zenginlikleriyle 
bu tabloyla alay eder gibi yaşıyorlar. Ali 
Ağaoğlu, helikopterle oğluna hediye gö-
türüyor. Daha önce “ben karanfil değil 
gül alırım kadınlara, çünkü gül daha pa-
halı” diye görgüsüzlüğünü açığa çıkaran 
Ağaoğlu, bu ülkenin patronlarının görü-
nür yüzüdür. Ağaoğlu, burjuva sınıfının 
gerçek temsilcidir.

 
Yaşamak için ölüyorlar

Yaşamak için çalışmak dışında 
emekçilerin hiçbir şansı yok. Bugün ya-
şadığımız sömürü düzeni, ücretli kölelik 
düzeni olarak karşımıza çıkıyor. Hafta-
nın 6 günü günlük 12 saat çalışma ko-
şulları artık ekmek parası için herkesin 
kabul ettiği bir durum. İş bulamayanlar 
açlık ve yoksullukla karşı karşıyayken, 
iş bulup çalışanlar ise ölümle birlikte 
yaşıyorlar.

Bugün ülkemizin en büyük sorunla-
rının başında iş cinayetleri gelmektedir. 
2002 yılından itibaren yani AKP’nin 
iktidar olmasından bu yana iş kazaların-
da yaşamını yitirenlerin sayısında bü-
yük bir artış var. Bunun nedeni sömürü 
oranını artırmak için emekçilerin daha 
fazla çalıştırılması. AKP ile birlikte ser-
maye sınıfı daha çok para kazanmak için 
işçilerin ölümlerine neden olacak çalış-
ma koşullarını her geçen gün daha fazla 
dayatmaktadır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 
“OHAL dönemi iş cinayetleri raporu” 
yayınladı. “Hani işçilere OHAL yoktu? 
OHAL’li iki yılda en az 3960 işçi ya-
şamını yitirdi” başlığını taşıyan ve İş 
cinayetlerinin OHAL döneminde artış 
gösterdiğine değinilen raporda; “İş cina-
yetleri işkolları açısından özellikle sana-
yide artış gösterdi. İşçi ölümleri metalde 
yüzde 100; enerjide yüzde 20; madenci-
lik, tekstil, kimya, ağaç/kâğıt, çimento/
toprak ve taşımacılıkta yüzde 10 arttı. 
Diğer yandan hizmet sektöründe ise ko-
naklamada iş cinayetleri yüzde 50 arttı.” 
denildi.

2017 yılında 2 bin işçi, 2018 yılının 
ilk beş ayında ise 754 işçi “iş kazaların-
da” yaşamını yitirdi. AKP’nin iktidar 
olduğu son 16 yılda 21 bin 201 işçi iş ci-
nayetinde hayatını kaybetti.

 
İşsizlik rakamları büyüyor

Resmi işsizlik rakamları bile bugün-
kü durumun ne kadar kötü olduğunu 
gösteriyor. AKP iktidarı tarafından veri-

ler üzerinden oynanan rakamlara baktı-
ğımızda ülkemizde işsizlik oranı yüzde 
10,6. Şubat ayı resmi işsizlik oranı yüzde 
10,6 olarak açıklanırken, geniş tanımlı 
işsizlik yüzde 18,6'ya ulaştı. Geniş ta-
nımlı işsizlerin sayısı 6 milyon 327 bin 
düzeyinde.

Çalışılabilir nüfus içinde bu 6 milyo-
nun üzerindeki rakam ülkemizin içinde 
bulunduğu gerçek durumu somutluyor. 
AKP tarafından sürekli çizilen pembe 
tablo, bu rakamlar karşısında kararıyor.

 
Açlık sınırının altında asgari 
ücret

Asgari ücret, Asgari Ücret Yönetme-
liği'nin 4. Maddesinin d bendinde “İşçi-
lere normal bir çalışma günü karşılığı 
ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, 
sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ih-
tiyaçlarını günün fiyatları üzerinden as-
gari düzeyde karşılamaya yetecek ücret” 
olarak tanımlanır. Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu, 2018 yılı brüt asgari ücreti 
2 bin 209 lira, net ise bin 603 lira olarak 
belirledi. Temmuz 2018’de asgari ücrete 
zam gelmeyecek.

TÜRK-İŞ araştırmasının 2018 Nisan 
ayı sonucuna göre dört kişilik bir ailenin 
sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilme-
si için yapması gereken aylık gıda har-
caması tutarı (açlık sınırı) 1.680,33 TL, 

Gıda harcaması ile birlikte giyim, 
konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, 
eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için 
yapılması zorunlu diğer aylık harcama-
larının toplam tutarı ise (yoksulluk sını-

rı) 5.473,38 TL oldu.   
Bekar bir çalışanın aylık yaşama ma-

liyeti ise 2.073,51 TL olarak hesaplandı.
Bütün bu rakamlar asgari ücretin 

açlık sınırının, yoksulluk sınırının ise 
çok altında olduğunu ortaya koyuyor. 

Kapitalizm emekçiler için 
cehennemdir

Bugün ortaya çıkan manzara açıktır. 
Kapitalizm emekçiler için cehennemde 
yaşamaktan farksız. Bir yandan yoksul-
luk ve işsizlik girdabı içinde emekçiler 
diğer yandan paraya para demeyen pat-
ronlar. Bir yanda çocuğunun cenazesi-
ni sırtında taşıyan babalar, diğer yanda 
çocuğuna hediyeyi helikopterle götüren 
patronlar.

Bu böyle gitmez. AKP tarafından çi-
zilen pembe tablolara kanmamak gerek. 
Ülkemizin gerçeği yaşanan bu uçurum-
da, eşitsizlikte saklıdır.

Sunucu Petek Ertüre, Ağaoğlu 
Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağa-
oğlu'ndan olan oğlu Ali Ege ile bir 
süredir Bodrum'da tatil yapıyor. Ba-
basını çok özleyen 5 yaşındaki Ali 
Ege geçenlerde telefonda konuşurken 
babasına ''Seni çok özledim'' deyin-
ce Ali Ağaoğlu tüm işlerini iptal etti 
ve helikopterine atladığı gibi soluğu 
Bodrum'da aldı, oğluna sürpriz yaptı.

https://www.haberler.com/ali-a-
gaoglu-oglunun-cagrisina-dayana-
madi-11098879-haberi/
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Girdap, denizci ve havacıların aşina olduğu bir 
kavram. Özetle sıvı ve gaz gibi akışkan cisimlerin 
üzerinde oluşan ve basınç farklılığından kaynakla-
nan bir olgudur. Girdap özellikle denizciler için çok 
tehlikeli olup, girdaba girilmemesi için özel çaba 
sarf edilir. Bir kere girdaba girildiğinde ise eğer 
yeterli hıza sahip değilseniz, girdabın merkezine 
doğru çekilirsiniz. 

Bu girdap benzerliğini bugün Türkiye’nin eko-
nomisini anlamak için kullanılabilir. Girdabın etki-
si arttıkça, yönetimin de çırpınması ve çabalarının 
“beyhude olması” artmakta. O nedenle sermaye-
nin ve onun partisi olan AKP’nin atmaya çalıştığı 
adımların bu girdabın etkisinin azaltılmasının ve 
“gemi” benzetmesiyle anlatılan Türkiye’nin girda-
bın merkezine doğru çekilmesinin önüne geçmek 
için adımlar atmaya çalışıyor. Birleştirilmiş ekono-
mi yönetiminin başına geçen Damat Albayrak’ın 
“yeni bir hikâye yazacağız” cümlesi tam da bura-
dan okunmalı. Bu cümle, sadece kendini allayıp 
pullamak için değil, yeni bir dönem açmanın ser-
maye için bir zorunluluk haline dönüştüğünün de 
kanıtıydı. 

Ancak bu zorunluluğun nedenini iyi kavramak 
gerekiyor. Bu zorunluluk, AKP’nin sürdürücüsü 
olduğu neo-liberal anlayışın Türkiye ekonomisin-
de biriktirdiği sorunlarla ve bu sorunların eşitsiz iç 
yapısından kaynaklı olarak bir tür girdaba dönüş-
mesiyle yakından ilgili. Öte yandan, bu sorunların 
düzen muhalefetinin iddia ettiği gibi finansal araç-
ların iyi kullanılamaması ya da siyasal gerilim-
lerin aşırı biriktirmesi kaynaklandığı işin özünü 
ıskalamak anlamına geliyor. Bugün Türkiye’nin 
önüne koyulan tüm sermaye programları birbirinin 
kopyası ve önümüzdeki dönem için benzer şeyleri 
söylemektedir. 

Biriken sorunlar AKP iktidarının öncesinde 
başlayan ve yeni rejimle birlikte ayyuka çıkan uy-
gulamaların sonucudur. 16 yıllık iktidarı boyunca 
AKP’nin alt dönemlere ayrılabilecek tüm ekono-
mik uygulamaları aynı mantıksal çerçeve içine 
yoğunlaştı; sermayenin önündeki engellerin temiz-
lenmesi ve emeğin sömürüsünün garanti altına alı-
nışı. Bu çerçevede her türlü özelleştirme politikası, 
sıkı mali politika, uluslararası sermaye ile enteg-
rasyon, finansal kredilerin, başta tüketici kredileri 
olmak üzere, yaygınlaştırılması, eğitim, sağlık vb. 
kamusal hizmetlerin piyasalaştırılması, altyapı ya-
tırımlarının özendirilmesi, teşvik aracılığı ile ser-
maye çekiminin hızlandırılması gibi çeşitli araçlar 
kullanıldı. Sonucunda AKP kendisinden önceki 
büyüme temposunun korunduğu, zaman zaman bu 
temponun yükseltildiği ve sermayenin çıkarlarının 
ön planda tutulduğu bir dönem yaşandı.

***
16 yıllık dönem boyunca gelinen aşama artık 

sermaye sınıfı için yetersizdir. Bu yetersizliğin 
başlıca nedeni sermaye birikim hızının yavaşla-
masıdır. Tasarruf oranlarının büyüme için yeter-
siz kaldığı bir ortamda sermaye birikimi için ya 
kamu harcaması gündeme geliyor, ya da tüketim 
harcamalarının yükseltilmesi. Her ikisi de borç yü-

kümlülüğünü arttırırken, döviz kurlarının ve faiz 
oranlarının artışı bu yükümlülüğünün sınırlarını 
zorluyor. Üstelik borç yükümlülüğünün bileşimi-
nin kamudan özele doğru kayması girdap akıntısı-
nın gücünü de arttırıyor. 

Dolayısıyla böyle bir ortamda sermaye için bir 
dönüşümün kapısını aralamak gerekiyordu.  Geç-
tiğimiz yıl Manifesto’nun sayfalarında bunun için 
sermayenin yeni pazarlar bulmak, sektör çeşitliliği-
ni arttırmak ve emeğin üzerindeki baskıyı yükselt-
mek dışında seçeneğinin bulunmadığını yazmıştık. 
Sermaye düzeni, şimdi her üçü içinde canla başla 
uğraşıyor. Ancak ilk ikisi için ciddi açmazlar barın-
dığı söylenmeli. 

Dönüşümün ilk yanını oluşturan yeni pazarlar 
yaratmak aynı zamanda siyasal bir yönelim içeri-
yor. G-20 zirvesinde Türkiye sermaye sınıfının “ti-
caret savaşlarından” çekindiğine ilişkin emareler 
çizmesi önemli sayılmalı. Üstelik gerilen ABD-İran 
ilişkisi ve Türkiye’nin burada tuttuğu yer, Türkiye 
için yeni pazarlar meselesinin ciddi bir “bekaa” 
sorunu haline gelmesi olası sayılmalı. Bunun için 
pazar çeşitliliği arttırılmaya çalışılıyor. Başlıca ih-
racat pazarı olan AB’’den son yıllarda Ortadoğu’ya 
ağırlık verilmeye çalışılması biraz bununla alakalı. 

Sektör çeşitliliğini arttırmak ise sermaye açı-
sından en zor başlıklardan bir tanesi. Özellikle son 
on yıldır inşaat sektörünün lokomotif olduğu eko-
nomik büyümenin, bu sektörde artan maliyetler ve 
“aşırı birikim” sorununa dönüşmesi sermayeyi en-
dişelendiriyor. Bu nedenle sermayenin temsilcileri 
bir anda “üretimi” keşfetmiş durumda. [1] Başta 
enerji, otomotiv ve savunma sanayi olmak üzere bir 
dizi sektör sermayenin iştahını kabartıyor. Ancak 
hem tasarruf oranlarının sınırı, hem de ticarileşme 
adı altında araştırma faaliyetinin sınırlandırılması 
buradaki gerekli dönüşümü zorlamaktadır. 

Geriye, ise sadece üçüncü nokta kalıyor. Üçün-
cü nokta emeğin baskılanması, ücretlerin dondu-
rulması, çalışma şartlarının ağırlaştırılması ve 
sosyal harcamaların kısıtlanması ile kendini şe-
killendirecek. Bu noktada sermaye düzeninin ana 
güvendiği nokta işçi sınıfının göreli örgütsüzlüğü 
ve deneyim azlığıdır. Dahası siyasal olarak da işçi 
sınıfını kuşatmış bir sermaye iktidarı, bu alanı daha 
çok zorlayabilir. 

Sermeye sınıfı siyaseti, ideolojisi ve ekonomik 
örgütlenişi ile işçi sınıfına karşı avantajlı olduğu 
sandığı konumu böyle bir maddi zeminde yitirme 
potansiyeli taşımaktadır. Ancak işin bam teli tam 
da burasıdır. Sınıfın kendiliğinden tepkileri ile po-
tansiyelin ileriye taşınması zor. O nedenle devreye 
sınıf siyasetinin ve örgütlülüğünün girmesi gerekli. 

Bunun için başta sınıfın örgütlülüğü düzlemin-
de bir yanıt üretmek ve düzen muhalefetinin de 
dâhil olduğu siyasetin etkilerini kırmak gerekiyor. 

Solun önümüzdeki görevi budur ve işe tam da 
buradan başlamak gerekiyor. 

Notlar

[1] https://www.dunya.com/ekonomi/sirketlerin-cogu-ttkya-go-

re-batik-durumdalar-haberi-423826

Bu girdaptan çıkılır mı?

SOL TAVIR

Irmak Ildır

Eğitim sistemi dikiş tutmu-
yor; bir LGS karmaşası

AKP döneminde 
yapboz tahtasına 
dönen eğitim sis-
teminde Liseye 

Geçiş Sistemi (LGS) sınav 
sonuçlarının açıklanması 
ile birlikte yine bir kaos ya-
şandı. Eğitim müfredatının 
adım adım gericileştirilmesi, 
imam hatip okullarının yay-
gınlaştırılması, özel okulla-
rın teşvik edilmesi ve sınav 
sisteminin her yıl değiştiril-
mesi ile birlikte eğitim sis-
temi AKP'nin yeni rejimine 
uygun hale getiriliyor.  

  
91 bin 687 öğren-
ci örgün eğitimden 
mahrum bırakılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB) Liseye Geçiş Sistemi 
(LGS) yerleştirme sonuçları-
nı açıkladı. 91 bin 687 aday 
eğitimine örgün eğitimle li-
sede değil açık lisede devam 
etmek zorunda kalacak.

Milli Eğitim Bakanlı-
ğı'nın açıkladığı verilere 
göre öğrencilerin;%50'si 
Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, 
Sosyal Bilimler Lisesi, %15'i 
İmam Hatip Lisesine, %35'i 
Meslek Liselerine yerleşti-
rildi.

Bütün zorlamalara 
rağmen İmam Hatip-
ler boş kaldı

Yapılan merkezi ve ye-
rel yerleştirmelerden son-
ra sınavla öğrenci almayan 
Anadolu Liselerinde 21 bin 
70’nin açık kontenjan bulu-
nuyor. Sınavla öğrenci alan 
Anadolu Liselerinin tümü 
dolarken, İmam Hatip Li-
selerinin kontenjanlarının 
yaklaşık yarısı boş kaldı. 
Yerel yerleştirmelerden son-
ra toplam 224 bin 950 kişilik 
kontenjanı olan İmam Hatip 
Liselerinde 107 bin 288 kon-
tenjan boş kaldı. 

Yerel yerleştirmede top-
lam boş kontenjan sayısı 342 
bin 392 oldu. Burada da boş 
kontenjan dağılımına baktı-
ğımızda 21 bin70’nin Ana-
dolu liselerinde, 214 bin 34’ü 
ise meslek liselerinde olduğu 
görülüyor.

1 milyon öğrenciden 
127 bin 283'ü LGS so-
nuçlarına göre merke-
zi olarak yerleştirildi

Merkezi sınavla yani LGS 
puanıyla öğrenci alan fen li-
seleri, sosyal bilimler liseleri, 
proje uygulayan eğitim ku-
rumları ile mesleki ve teknik 
Anadolu liselerinin Anadolu 
teknik programlarına tercihler 
doğrultusunda merkezi sınav 
puanı üstünlüğüne göre yerleş-
tirme yapıldı.

LGS puanıyla öğrenci alan 
okullar için tercih yapan aday 
sayısı 437 bin 70 oldu. Bu 
adayların 127 bin 283’ü LGS 
puanıyla öğrenci alan bir lise-
ye yerleşti. LGS puanıyla ter-
cih yapanların 309 bin 787’si 
sınavla öğrenci alan okullara 
yerleşemedi. Bu öğrencilerin 
yerel tercihlerine bakıldı.

Merkezi sınav sonucuna 
göre, 33 bin 694 öğrenci birin-
ci tercihine, 35 bin 148 öğren-
ci ikinci tercihine, 27 bin 912 
öğrenci üçüncü tercihine, 18 
bin 812 öğrenci dördüncü ter-
cihine, 11 bin 717 öğrenci ise 
beşinci tercihine yerleştirildi. 

Yerel Yerleştirme ile 
öğrenciler istemedik-
leri okullara mecbur 
bırakıldı

Merkezi sınav ile yer-
leşemeyen öğrenciler yerel 
yerleştirmeye uygun olarak 
okulların türü, kontenjanı, bu-
lundukları yere göre oluşturu-
lan ortaöğretim kayıt alanı ile 
öğrencilerin ikamet adresleri, 
tercih önceliği, okul başarı 
puanları, devam-devamsızlık 
durumları ve yaş kriterleri göz 
önünde bulundurularak ger-
çekleştirildiği belirtildi.

Yerel yerleştirme için ise 1 
milyon 141 bin 318 kontenjan 
için tercih yapan aday sayısı 
1 milyon 17 bin 926 oldu. Bu 
adaylardan 798 bin 926’sı bir 
liseye yerleşti. 

Merkezi yerleştirme ve 
yerel yerleştirmenin ardından 
bin 653 adayın pansiyonlu 
okullara yerleştirilmek üzere 
tercihleri dikkate alındı. Bu 
adaylardan 477’si pansiyonlu 
okullara yerleştirildi. 
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Tartışmanın adını doğru koymak 
adına, öncelikle Türkiye Cumhu-
riyeti’nin kuruluş dinamiklerini 
ve Osmanlı İmparatorluğu’ndan 

kopuş noktalarını ifade etmek yararlı olacak-
tır.

19. yüzyılda ve 20. yüzyılın hemen baş-
larında sömürgeci imparatorlukların son 
büyük örneklerinden biri olan Osmanlı İm-
paratorluğu, şaşalı feodal geçmişinin tüm 
izleri ile birlikte kapitalistleşme ve emper-
yalist aşamaya geçme konusunda oldukça 
geri vaziyette kalıyordu. Bunun Osmanlı’nın 
çöküşü ve bitme noktasına gelmesi, aynı za-
manda diğer emperyalist ülkeler tarafından 
ekonomik ve siyasi olarak sömürge dereke-
sine indirgenmesi ile sonuçlandığı da en te-
mel tarihsel verilerden biri olarak karşımıza 
çıkmıştır.

Dağılan Osmanlı’nın durumuna verilen 
ilk yanıtlar burjuva ve liberal zihniyete sa-
hip olsalar da, imparatorluğun kurtarılması 
adına olmuş, Yeni Osmanlılar ve devamında 
Jön Türkler’in bir kısmının arayışı bu yöne 
meyletmiştir. Son tahlilde Jön Türkler için-
den çıkan İttihat ve Terakki Partisi ve sonra-
sında gelenler Türkiye’nin burjuva devrimci 
kanadını oluştururken, Birinci Dünya Sava-
şı’nın içinde çöken, çürümüş Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nun alternatifi olarak ortaya çıkan 
Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri kapitaliz-
min kurallarına göre atılmış, Kurtuluş Sava-
şı’nın içerisinde doğan yeni ülke geç kalmış 
(ya da geriden gelen) bir burjuva devrimine 
yataklık etmiştir.

Burada birkaç noktanın altını çizmek 
gerekiyor: Birincisi, 19. yüzyılda Osmanlı 
monarşisine verilen tepkilerin ya da karşı 
çıkışın feyz aldığı önemli kaynaklar, Avru-
pa’daki aydınlanma hareketi ile başta Fransa 
olmak üzere burjuva devrimleridir. Ancak 
bu öykünme durumu ağırlıklı olarak felsefi 
ya da kısmen ideolojik ya da siyasidir. Eko-
nomi politik anlamda ya da sınıflar müca-
delesinin toplumsal alandaki uygulaması 
ya da örgüt pratiği anlamında altı boş olan 
Türk burjuva liberalizmi zaten zirve nokta-
sına 1923 yılında savaş koşulları içerisinde 
ulaşabilmiştir. İkinci olarak, 1923 Cumhuri-
yeti’nin kuruluşuna yataklık eden en önemli 
tarihsel olayın 1917 yılında Ekim Devrimi 
olduğunu ifade etmek önem taşımaktadır. 
Rus Çarlığı’ndan kopuşu, kapitalizme karşıt-
lığı ve emperyalizmin yayılmacılığına karşı 
güçlü bir kutup oluşturması anlamında sos-

yalizm deneyi 20. yüzyılın birinci çeyreğin-
de ortaya çıkmış önemli bir tarihsel olaydır. 
Üçüncüsü, Türkiye’deki burjuva devrimcisi 
hareket olan Kemalizm, imparatorluktan 
kopuş ve emperyalizmin saldırganlığına ve 
parçalama siyasetine direnç anlamında Sov-
yet Rusya ile objektif (kimi noktalarda ise 
sübjektif) ortaklık içerisinde olmuştur.

Buradan hareketle az gelişmiş kapitalist 
bir ülke olarak ayakları üzerine doğrulmaya 
çalışan 1923 Cumhuriyeti üretim biçimi, yö-
netim biçimi ve toplumsal hayat anlamında 
önceki düzenden bir kopuş anlamına gelmiş-
tir. Tarihsel anlamda ilerleme sayılabilecek 
boyutu oluşturan parametreler bunlar ol-
makla birlikte, kapitalist Türkiye’nin içinde 
adım adım olgunlaşan işbirlikçilik, gericilik 
ve karşı devrim hattı, Türkiye Cumhuriye-
ti’ni 21. yüzyıla rejim değişikliği ile taşı-
mıştır. Cumhuriyet yönetimi baki kalmakla 
birlikte, kağıt üzerinde kalması bu rejim 
değişikliğinin temel karakteri olarak görül-
melidir.

Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti ta-
rihini dönemlerle ifade etmek bağlamında 
1923’le birlikte başlayan dönemi Birinci 
Cumhuriyet dönemi; sermaye sınıfı, devlet 
ve AKP iktidarı üçgeninde Başkanlığa ge-
çişle karakterize olan dönemine de İkinci 
Cumhuriyet adını vermek yerinde olacaktır.

Yıkılan Cumhuriyet, süreklilik 
ve kopuş noktaları

2002 yılında iktidara gelen AKP’nin 
İkinci Cumhuriyet’in şekillenmesi ve ayak-
ları üzerine doğrulması amacıyla gerek em-
peryalizm gerekse Türkiye sermaye sınıfı 
tarafından desteklendiği açıktır. Ancak bu 
söylenilenden her iki öznenin kayıtsız şartsız 
AKP’ye yatırım yaptığı ve her koşulda sonu-
na kadar arkasında durduğu (ya da duracağı) 
sonucu çıkması gerekmiyor. Bununla bir-
likte AKP iktidarının kapitalist-emperyalist 
sistemin gerçeklerinden kaçtığı, bunlara rağ-
men ayakta kalmaya çalıştığı ve aslında bir 
“anomali” olarak görülmesi gerektiği bakışı 
da bir kenara bırakılmalı.

Esas mesele 12 Eylül sonrasında, Sov-
yetler Birliği’nin de dağılması ile birlikte, 
rejim arayışına giren Türkiye kapitalizminin 
objektif sınırlarına ulaşması, buna sübjektif 
müdahale kanallarının sermaye devleti ve 
AKP tarafından açılmasıdır. Bu süre zarfın-
da elbette devlet içerisinde de dönüşümler 
yaşanmış, bahsedilen müdahaleler politik 
alanda FETÖ ve liberallerin destekçiliğin-
de, yaptıkları ya da destekledikleri operas-

yonlarla hayata geçirilmiştir. Hatırlanacağı 
üzere “İkinci Cumhuriyet”çilik liberallerin 
90’lı yıllarda Kemalizme ve Birinci Cumhu-
riyet’e karşı ortaya attıkları politik-ideolojik 
yönelimin adıydı. Birinci Cumhuriyet döne-
minin kapanışını sembolize eden Başkanlık 
rejiminin kurulması ve kurumsallaşması 
sırasında FETÖ ile liberallerin kutlama ala-
nında olmayışları ise kapsamlı bir analizin 
ve başka bir yazının konusu. Ancak, bu iki 
kesim asla Türkiye kapitalizmine, emper-
yalizme ve İkinci Cumhuriyet’e yabancı ve 
uzak değiller. O yüzden sistemden kopmuş 
gibi görünseler de bu duruma aldanmamak 
gerekiyor. Zamanı geldiğinde hepsi yeni re-
jimin birer parçası olacaktır.

Esas konumuza dönersek şu başlıkları 
ifade etmek gerekmektedir:

1923 Cumhuriyeti geride kalırken, Tür-
kiye toplumunun karşısına öncelikle Kema-
lizmin sermaye devleti ve iktidar katından 
düşüşü çıkmıştır. Bu dönemin icracı unsuru-
nun gericilik ve siyasal İslam olması şaşırtıcı 
bir durum değildir. Altı boşaltılmaya meyilli 
bir kavram olan laiklik, Türkiye’de devle-
tin temel paradigmalarından biri olmaktan 
çıkmıştır. Kemalizmin tasfiyesi ve laikliğin 
gündemden düşmesi Birinci Cumhuriyet’ten 
ikincisine geçişte önemli birer kopuş nokta-
sıdır.

İki noktada ise süreklilik devam etmekte 
olup sistemin ihtiyaçlarını da, rejimin ka-
rakterini belirleyenler esas olarak bunlardır. 
Türkiye’deki sermaye iktidarı (ya da dikta-
törlüğü) 1923 yılında nüve halinde ve “millî 
burjuvazi yaratmak” gibi hedefe sahipti. 
Bugün ise ülkemizde oturmuş bir sermaye 
iktidarı, büyük burjuvazi ve burjuvazinin di-
ğer kesimleri ile bunlara bağımlı olan küçük 
burjuvazi ya da ara sınıfsal katmanlar bu-
lunmaktadır. Ülkemizdeki rejim değişikliği 
esnasında Türkiye’deki sermaye iktidarının 
sürekliliği korunmuştur.

İkinci olarak emperyalizmle ilişkiler 
sürekliğin devam ettiği bir diğer alandır. 
Emperyalizme rağmen ve sosyalizme yasla-
narak kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 20. 
yüzyıl boyunca genelde emperyalist kam-
pın çıkarlarına hizmet eden bir pozisyonda 
olduğu açıktır. “İyi ihtimalle” sosyalizm ile 
emperyalizm arasında dans eden Türkiye 
kapitalizmi, 12 Eylül ile birlikte neo-liberal 
politikalara geçerken, emperyalizme olan 
bağımlılığı artmaktaydı. Bugünse emper-
yalizmin dünya sistemi içerisinde bir yerle-
re oturmaya çalışan Türkiye, yeni rejim ile 
birlikte burada tutunma potansiyelini arttır-

maya çalışırken, bu durum aslında sisteme 
eklemlenmenin yolu olmaktadır.

Dolayısıyla son olarak ifade edilmesi ge-
rekenler şöyledir:
1. Türkiye’nin tarihsel anlamda kurulu-

şunu sağlayan burjuva devriminin ileri-
cilik gücü, kendisinden önceki burjuva 
devrimlerinin kendisine devrettiklerin-
den fazla değildir, zaten olamazdı. 20. 
yüzyılın geç kalmış, büyük bir kitle 
hareketine dayanmayan, burjuva sını-
fını temsil eden asker ve bürokratların 
öncülük ettiği ve savaş koşullarında 
oluşan Türkiye’deki burjuva devrim 
sürecinin kuruluş felsefesi, ideolojisi ve 
siyaseti bugün artık iktidarda değildir. 
Bunun ortaya çıkardığı sermaye sınıfı 
ve kapitalist düzen, kendi kurdukları 
Cumhuriyet’i adım adım çürütmüştür.

2. Sermaye sınıfının iktidarı ve emperya-
lizme olan bağımlılık devam etmek-
tedir. O yüzden iki rejim arasındaki 
önemli süreklilik noktaları mutlaka 
ortaya konulmalıdır. Emperyalizme ek-
lemlenme ve hizmet üzerinden kendini 
var etmeye çalışan Türkiye kapitalizmi 
sona ermemiş, Türkiye’nin yönetim 
biçiminin içeriği ve şekillenmesi fark-
lılaşmıştır.

3. Bu yeni rejimin en önemli özelliklerin-
den bir tanesi merkezileşmedir. Bahse-
dilen konu sermayenin merkezileşmesi, 
farklı alanlarda tekelleşme eğiliminin 
güçlenmesi, sadece kapitalizmin krizle-
rine daha dayanıklı olmak adına değil 
işçi sınıfının olası ayaklanması ve ikti-
dara yönelmesine karşı Başkanlık reji-
mi sermaye sınıfına ve devlete büyük 
olanaklar sağlamaktadır.

4. Tüm bunları siyasal İslamcı bir iktidar 
hayata geçirmiş ve laiklik adım adım 
tasfiye edilmiştir.

Türkiye tarihine bakarken Osmanlı’dan 
Cumhuriyet’e geçişte sınıf mücadelelerinden 
ziyade “yönetici elit”e ve “tepeden inmecili-
ğe” takan liberaller ve İslamcılar açısından 
temel doğru, 1923 Cumhuriyeti’nin açılmış 
bir parantez olduğuydu. Şimdi bu parantezin 
kapandığı ve artık “demokratik bir cumhu-
riyet” kurulabileceğini her ikisi de farklı ce-
nahlarda olsalar da vaaz ediyorlar. Başkan-
lık rejiminin kimin için demokrasi anlamına 
geleceği ise açık olmalı. Sömürücü sınıflar, 
uluslararası tekeller ve onların işbirlikçisi 
iktidarlar için, ülkemizde uygulanmaya baş-
lanan Başkanlık rejimi oldukça elverişli ko-
şullar sunacaktır.

DOSYA: Hangi Cumhuriyet?

İyi okumalar

Pusulamızın bu haftaki konusu Hangi Cumhuriyet. 24 Haziran seçimlerinden sonra başkanlık rejimi gelmiş, AKP eliyle ku-
rulan gerici düzen kendisini tesis etme yoluna girişmiştir. Bugün başkanlık rejiminin süreklilik noktaları ile kopuş noktaları 
üzerinde daha fazla durmak gerek. Sermaye iktidarı ve emperyalizme bağlılık temel süreklilik noktaları. Ancak 1923 Cum-
huriyeti ile bugünkü rejim arasında büyük farklar olduğu da görülmeli. Pusulamız bu anlamıyla Hangi Cumhuriyet sorusunu 
sordu. 1923 Cumhuriyeti’nden geriye kalanları ve bugünkü rejimi masayaya yatırdır. Dizimzin ilk yazısı “Çöken Osmanlı’dan 
Başkanlığa yolculuk ve 1923 Cumhuriyeti’nin bitişi” başlığıyla Neşe Deniz Babacan tarafından yazıldı. İkinci yazımız ise Zafer 
Aksel Çekiç tarafından kaleme alındı. “Rejime isim bulmak” başlığıyla. Son iki yazımız ise Ahmet Yenil ve Ali Ateş tarafından 
yazıldı. “Düzenin bekası sorunu ve restorasyon” ile “Sistem mi rejim mi? Kemalizm devam mı ediyor?”.

Neşe Deniz Babacan 

Çöken Osmanlı’dan Başkanlığa yolculuk ve 1923 Cumhuriyeti’nin bitişi
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Zafer Aksel Çekiç

Rejime isim bulmak
AKP, Türkiye burjuvazisinin 40 yıllık hayalini yerine getirdi. Resmi olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi denilen, rejim değişikliği mi sistem değişikliği mi olduğu üzerine hararetli tartışmalar yürü-
tülen başkanlık artık yürürlükte. Türkiye'nin en radikal idari değişikliğinin temelinde yatan fikirler ise 
burjuvazinin 40 yıldır söylediği talepler

Türkiye'nin idari yapısı Cum-
huriyet'in kuruluşunun ardın-
dan 1961 Anayasası ile önem-
li bir dönüşüm geçirmişti. 

Kuvvetler ayrılığı, anayasal denetim ve 
özerklik gibi temel yenilikleri barındı-
ran 1961 Anayasası, 12 Mart Muhtırası 
sonrasında yapılan değişiklikler ile diz-
ginlenmek istenmiş ve nihayetinde 12 
Eylül Darbesi'nin hazırladığı anayasa 
ile tüm dünyada yürürlüğe sokulan yü-
rütmenin güçlendirilmesi tezlerine tes-
lim olmuştu. Başkanlık ise Türkiye’de 
sermaye sınıfının 40 yıllık rüyası olarak 
ülkenin idari sisteminin geçirdiği en ra-
dikal dönüşüme işaret ediyor.

“Türkiye'nin yeni dönemine, siste-
mine, rejimine bir ad verilmesi gerekiyor 
mu?” sorusuna bir cevap vermek gereki-
yor. Türkiye'nin geçirdiği bu dönüşümün 
son halkasının henüz takılmamış olsa da 
kısmen güncel ihtiyaçlarla da belirlenen 
ilk adım merkezi iktidarın kurulması 
oldu. İkinci adımda ise yerelleşme gün-
deme gelecektir.

Bu haliyle bugün bir kısmı hapiste 
olan liberallerin Alparslan Türkeş ile 
“kader ortaklığının” da altı çizilebilir. 
Liberallerin fikirleri iktidarda, kendileri 
hapistedir. Elbette liberallerin istekleri 
bütünüyle hayata geçmemiş olsa da, Tür-
kiye sermaye sınıfının dünyadaki genel 
eğilim doğrultusunda 12 Eylül Darbesi 
ve Anayasası ile güçlendirdiği yürüt-
menin, artık tekleştiği bu düzen 1923 
Cumhuriyeti’nin bütün ilerici yanlarının 
budandığı, ülkenin işbirlikçiliğin, ge-
riciliğin ve piyasacılığın kucağına terk 
edildiği bir niteliktedir.

Erdoğanizm mümkün mü?
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 

ile Recep Tayyip Erdoğan’ın bu sürecin 
tamamlanmasında oynadıkları büyük 
rol tartışılmasız. 2002-2007 arasında 
piyasaların altın çocuğu haline gelen 
AKP daha sonra yanına ABD’nin ülke-
mizdeki en önemli aparatlarından Gülen 
Cemaati’ni de alıp özellikle devlet içeri-
sinde geniş çaplı bir alan düzleme hare-
ketine girişti. Daha sonra “stratejik de-
rinlik” diyerek emperyalist planlarda rol 
kapma yarışı cihatçı terörizme tosladı. 
En sonunda Cemaat’in bir terör örgütü 
olduğu gizlenemez olunca bu kez Mil-
liyetçi Hareket Partisi ile ortaklaşarak 
başkanlık sistemine geçildi.

Bu fazlasıyla pragmatik yolculuk 

önemli siyasal sonuçlara ve görünürde 
popülist bir söylemle sermayeciliğin en 
çıplak hallerinden birine sahip olmasına 
rağmen pek az özgün yön barındırıyor. 
Sermaye açısından pratikte fazlasıyla 
verimli ve başarılı olan Erdoğan siyase-
tinin, son tahlilde, özel olarak isimlen-
dirilebilecek hiçbir özgünlüğü bulunmu-
yor diyebiliriz.

Erdoğan ve AKP, emperyalizm ta-
rafından fonlanan liberallerin yıllar-
ca kurdukları hayalleri üzerine biraz 
daha gericilik sosu ekleyerek başarıyla 
pazarlamışlardır. Daha açığı sermaye 
sınıfının ihtiyaçları doğrultusunda 12 
Eylül askeri darbesiyle girilen ve Avru-
pa Birliği uyum süreci diye pekiştirilen 
bir sürecin sonunda bugün yasamanın 
basit bir el kaldırıp indirme oyununa 
indirgendiği ve yürütmenin tüm devlet 
erkini tek başına kullandığı bu yeni ya-
pının o hayallerden ve sermaye sınıfının 
kırk yıllık planlarından temel bir farkı 
bulunmuyor denilebilir.

Merkezileşme tamam
AKP’nin Ahmet Davutoğlu’nun yaz-

dığı hayallerinin duvara toslaması aynı 
zamanda bu yeni yapının sınırlarını da 
çizmiştir. “Stratejik derinlik” denile-

rek çomak sokulan Suriye’de emper-
yalist planların başarıya ulaşmaması 
ve AKP’nin başarısızlıkları Türkiye’yi 
“Kürt Sorunu”nda hiç olmadığı kadar 
ciddi zorluklarla karşı karşıya bırakmış-
tır. Bir dönem emperyalizmin iyice sır-
tını döndüğü Erdoğan ve AKP buradan 
çıkarken bir yandan da kendi “katkıları” 
olabilecek unsurlardan vazgeçmiştir.

Bu vazgeçiş ile birlikte 2007’den iti-
baren başlatılan tasfiye operasyonunun 
hedefi de değişmiş ve tasfiye edenlerle 
tasfiye edilenler büyük ölçüde yer de-
ğiştirmiş bir durumla karşı karşıya ka-
lınmıştır. Bu noktada Türkiye sınırlarını 
koruma önceliğiyle yeni yapıyı merkez-
den kurmak konusunda katı bir karar al-
mış gözükmektedir.

Devlet Bahçeli’nin ön ayak olduğu 
referandum ve seçimler ile Türkiye ser-
maye düzeni bir bütün olarak bir tercihi 
de ortaya koymuştur. Bu sorunlu dönem-
de öncelik sermaye devletinin merkezi-
nin kurulmasına verilmiştir.

Eksik kalan yerelleşme
Öte yandan, 2000’li yılların Avrupa 

Birliği gündeminde başlarda yer alan 
ve Kürt Sorunu’nun çözülme dinamiği 
yerine konan yerelleşmenin gündemden 

düştüğünü düşünmemek gerekir. Serma-
ye düzeni uluslararası sorunların da çö-
zülmesiyle bir “demokratikleşme” ham-
lesi olarak pazarlayacağı yerelleşmeyi 
yeniden gündeme getirecektir.

Esas olarak iktisadi kararların ve bu 
arada sermayenin hareketlerinin yerel 
otoritelere devriyle hareketlerini kolay-
laştırmayı öngören bu süreç sermayenin 
temel gündemlerinden biri olarak gün-
demde kalmayı sürdürmektedir. Bunun 
yanına esas olarak yeni bir özelleştirme 
hamlesi anlamına gelecek şekilde kimi 
kamu hizmetlerinin de yerel otoritelere 
devriyle sermaye talan edebileceği yeni 
alanlar bulacaktır.

Böylelikle Türkiye de “gerçekten” 
başkanlık sistemine geçişi tamamlaya-
bilecektir.

Tüm bunları bir arada değerlendir-
diğimizde yeni rejimin ve idari yapının 
dönemsel veya Erdoğan’ın kişisel heves-
lerinden kaynaklanan bir yanı olmadığı 
görülmelidir. Bunun dışındaki söylemler 
son tahlilde ve mutlaka sermaye düzeni-
nin daha sorunsuz bir geçişi sağlaması-
na yardım edecektir.

Bu açıdan bakıldığında ise yeni yapı-
nın adı liberallerin hayallerinden kalan 
haliyle “2. Cumhuriyet” olarak konula-
bilir.
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Düzenin bekası sorunu ve restorasyon

Restorasyon kavramı tarihte 
Fransa’da 1815-1830 arası 
dönemi, ara dönemi ifade 
ediyor. Napolyonun iktidar-

dan indiği, Bourbon hanedanlığının ikti-
dara yerleştiği, anayasal monarşi olarak 
adlandırılan bir ara dönem. Napolyon 
savaşlarından yenik ve yorgun düşen 
Fransa’nın yönetim problemi nasıl çözü-
lecek? Anayasa uygulanacak mı? Kralın 
yetkisi genişleyecek mi daralacak mı? 
Temsilciler meclisi ne olacak? İmtiya-
zını yitiren kilise nasıl devam edecek? 
Ülkedeki tüm siyasi aktörler bu sorulara 
yanıt vermeye ve iktidara gelmeye çalış-
mışlardır. Bu dönem kendisinden bek-
lenildiği gibi normalleşilen bir dönem 
de olmamış, siyasi suikastlar de dahil 
olmak üzere mücadele şiddetlenmiştir. 
Sonuç 1830 ve 1848 devrimlerine çık-
mış, burjuva düzen 2. Cumhuriyeti kur-
muştur.

Ülkemize geldiğimizde restorasyon 
dediğimiz hamlenin 1996-1999 döne-
mini kapsadığını söyleyebiliriz. Ordu-
nun; o dönemki adıyla Asker Partisinin 
Refah Partisi’ni iktidardan uzaklaştır-
ması, kontgerilla örgütlenmesinin yeni-
den yapılandırılması ve düzenin çıktığı 
düşünülen çivilerinin yeniden çakılma-
sı ile devam etmişti. Kimileri balans 
ayarı dedi, kimileri umutlandı. Ancak 
o dönem komünistler düzenin kirleri-
ni temizlemesine, sömürücü sermaye 
sınıfının meşruiyetini arttırmasına ve 
burjuva sınıfın tahakkümünü arttırma-
sına izin vermemeye çalıştılar. Susurluk 
kazası, Sincan’da tankların yürütülmesi, 
gericilerin şahlanışı, üniversitelerden 
başlayarak bazı sol kesimlerin ‘özgür-
lük’ adına gericileri desteklemesi.  Dü-
zenin kurumları arasında ortaya çıkan 
uyumsuzluğun restorasyon ile giderildi-
ği düşünülmüştü. Ancak ortaya 16 yıldır 
iktidarda kalan, siyasal islamın ülke-
mizdeki temsilcisi AKP çıktı.

Restorasyon eğer burjuva sınıfı için 
kurtarıcı bir hamle-süreç olarak düşünü-
lüyorsa ortada ciddi bir problem bulunu-
yor. 1998 yılında İslamcıları siyasetten 
ve iktidardan indiren kuvvetler AKP ko-
nusunda ne düşünüyorlar?

Meseleyi tek başına özgürlük, de-
mokrasi, katılım gibi sihirli kavramlar 
ile açıklamaya çalışırsanız emperya-
list-kapitalist sistemi ve burjuva düzeni 
anlayamazsınız. Marksizmin bu konuda 

oldukça açıklayıcı ve anlaşılır olduğu-
nu görüyoruz, önemli bir tespitle devam 
edelim. Her sınıf kendi iktidarını tüm 
toplumun iktidarı gibi örgütlediği oran-
da ayakta ve iktidarda kalır. 

Birinci cumhuriyet yıkıldı ve İkinci 
cumhuriyet 24 Haziran seçimleri-Baş-
kanlık Sistemine geçiş ile birlikte kurul-
muş oldu. Bu sonuç ülkemizde yaklaşık 
20 yıllık bir siyasi mücadelenin sonucu 
olarak ortaya çıkmıştır. Bu siyasi mü-
cadelenin emperyalizmin değişen yöne-
limleri ile doğrudan bağı vardır. Bir kar-
şı-devrim sürecidir ve tamamlanmıştır 
diyebiliriz.

Geleneksel sermaye sınıfı ile ilişki-
ler, emperyalist-kapitalist dünya ile iliş-
kiler, siyasi yelpaze ve düzenin kurum-
ları yeniden düzenlenmiştir. Yani yeni 
kurulan rejimde herkese yer açılmış, bu-
raya dahil olmayacak olanlar ve uyumu 
bozacak olanlar tasfiye edilecektir.  

Siyasi ve ideolojik şiddeti yüksek 
dönemlerden geçerken kavramları daha 
titiz kullanmak gerekir. Maalesef yaşa-

dığımız topraklarda solun önemli bir ke-
simi süreci faşizm-restorasyon ikilemi 
ile açıklamaya çalışmıştır. 

Tam boy faşizm, İslamcı faşist dikta-
törlük bir tarafta yer almış, diğer tarafta 
ise Erdoğan’ı götürecek iç ve dış güçler 
yer almıştır. Her iki kavrama da madal-
yonun yüzleri diyebiliriz. Çünkü her 
iki tanımlamada da sermaye iktidarı ve 
emperyalizm yoktur. Bunların üzeri ör-
tülmüş, mücadele denilen şey düzen içi 
öznelere veya emperyalist ülkelerin ara-
larındaki çelişkilere bırakılmıştır. Her 
iki tanımlamada da işçi sınıfı ve emek-
çiler unutulmuştur.

Tüm dünya daha otoriter, daha baskı-
cı, daha merkezi iktidarlar ya da yönetim 
biçimlerine yönelmektedir, emperya-
list-kapitalist sistemin böylesi bir yöne-
limi mevcuttur. Normalleşme, demokra-
tik alanların genişlemesi gibi başlıklar 
artık rafa kaldırılmıştır.

Faşizm tanımlaması yapanlar ‘en ge-
niş demokratik cephe’ çağrısı mücadele-
yi düzen içi öznelere havale ederken, li-

beral restorasyon tanımlaması yapanlar 
küçük burjuva hassasiyetleri ile siyaset 
yapmaya çalışacaklar ve emekçi sınıflar-
dan uzaklaşacaklardır.

Ayrıca restorasyonun şu an ülkemiz-
de bir gerçekliği de bulunmamaktadır. 
Restorasyoncu güçler her daim buluna-
cak, manipüle edilecek ve hazırda bek-
letilecektir. Ancak ülkemiz daha büyük 
ve daha radikal bir dönüşüm geçirmiştir. 
Yeni bir rejim kurulmuştur ve bu haliy-
le de sermaye sınıfı ile emperyalizm ile 
uyumludur.

Yeni kurulan kabine Türkiye’nin 
yeni kapitalist yolunu açmış; eğitim, 
sağlık ve barınma gibi temel insani hak-
ları sermaye ve emperyalizme tam anla-
mıyla peşkeş çekmenin peşindedir.

AKP burjuva düzenin bekasını 16 
yıllık karşı-devrim süreci ile sağlamış, 
sermayenin gerici diktatörlüğünü kur-
muştur. Şimdi şu klişe kavramları bir 
köşeye bırakalım da emekçi sınıfları ör-
gütlemenin ve sermayenin gerici rejimi-
ni yenmenin yollarını arayalım.

Tam boy faşizm, İslamcı faşist diktatörlük bir tarafta yer almış, diğer tarafta ise Erdoğan’ı götürecek 
iç ve dış güçler yer almıştır. Her iki kavrama da madalyonun yüzleri diyebiliriz. Çünkü her iki tanım-
lamada da sermaye iktidarı ve emperyalizm yoktur. Bunların üzeri örtülmüş, mücadele denilen şey 
düzen içi öznelere veya emperyalist ülkelerin aralarındaki çelişkilere bırakılmıştır. Her iki tanımlamada 
da işçi sınıfı ve emekçiler unutulmuştur.
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Sistem mi rejim mi? Kemalizm devam mı ediyor?

AKP, 24 Haziran seçimleri 
sonrasında başkanlık reji-
mini oturtuyor. Bir yandan 
devlet yeniden yapılandı-

rılırken diğer yandan düzenin farklı 
kurumlarının- dinamiklerinin yeniden 
dizaynı ya da tasfiyesi gündeme geliyor. 
Başkanlık rejimi, yerleşirken, kendi mü-
esses düzenini kurmak için her noktada 
adımlarını sıklaştırıyor.

Tek başına FETÖ’ye yönelik adım-
lardan bahsetmiyoruz. Son dönem Ad-
nan Oktar cemaati/grubuna yönelik 
operasyonla birlikte tarikatlar ve cema-
atler de tartışma konusu haline geliyor. 
Bu tartışmanın özünde, yıllardır gerici 
siyasal hareketin toplumsal tabanı olan 
tarikat ve cemaatleri, AKP tarafından 
kurulan rejimde yeni bir rol tarifi ola-
rak görmek gerek. Yoksa tarikat ve ce-
maatlere topyekun bir yasaklama adımı 
beklemek, Birinci Cumhuriyet’in bile 
tam olarak başaramadığı bir noktada, 
gerçekçi bir yaklaşım değil. Sermaye 
düzeni, kendi bekası için yeni bir mode-
le, ya da başka bir deyişle rejime geçmiş 
bulunuyor.

Kapitalizmin sürekliliğini temel bir 
zemin olarak göreceksek bugünkü tablo-
yu anlatan bazı kavramlara ihtiyaç du-
yulacağı açık. Bu anlamıyla, Türkiye’de 
bir burjuva devrim olarak görülmesi 
gereken 1908 ve 1923 çıkışları, krallık 
rejimi yerine Cumhuriyet rejimini gün-
deme getirmişti. Eğer bugünkü rejimi, 
yeniden krallığa dönüş olarak görmü-
yorsak – tarihsel koşulları itibariyle ve 
genel oy hakkı bağlamında – başka bir 
Cumhuriyet olduğunu yazmakta sakınca 
bulunmuyor. Başkanlık ile Cumhuriyet 
fikrini, kapitalist sistemde taban tabana 
zıt olarak görmek hatasına düşmeye-
lim. Fransa’da yarı-başkanlık, ABD’de 
başkanlık rejimleri pekala Cumhuriyet 
olarak değerlendirilmeli. Bu anlamıyla 
1923 Cumhuriyeti’ni Birinci Cumhu-
riyet olarak adlandırabiliriz. Bununla 
birlikte, özellikle Kemalizme ve 1923 
Cumhuriyeti’ne karşı çıkışın ve bunun 
alternatifi olarak önerilen şeyin bizzat 
liberaller tarafından İkinci Cumhuriyet 
olarak kodlandığını hatırlamamız lazım. 
Liberaller, bugün iktidar dışı kalmala-
rına rağmen, Türkiye’de İkinci Cumhu-
riyet kurulmuştur. Kendileri dışarıda, 
fikirleri iktidarda bir durum var. Libe-
rallerin, tarihsel olarak bu gidişin kar-
şısında değil, önünde durdukları son 30 
yıllık Türkiye siyasi tarihinin somutluğu 
olarak karşımızda durmaktadır.

‘Rejim’ yerine ‘sistem’ deği-
şikliği manipülasyonu

Şimdi tartışma konusu da tam da 
buradan çıkıyor: AKP iktidarı, Türki-
ye’de bir rejim değişikliği olmadığını, 
sadece yönetim sisteminin değiştiğini, 
Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline 
geçtiklerini söylüyorlar. Adına başkan-
lık demediler, altına imza attıkları hiçbir 
yasada başkanlık kavramını göremezsi-
niz. Ancak yazarken “başkan Erdoğan” 
sözünü sıklıkla kullanıyorlar. Demek ki 
kurulan rejim, adını ne koyarlarsa ko-
yunlar, niyetlerinde görüldüğü gibi baş-
kanlık rejimi!

Şimdi neden buna rejim değişikliği 
değil de sistem değişikliği demektedir-
ler? Bunun açıklanması üzerine, bu-
günün Türkiye siyasetinde daha fazla 
düşünmek gerekiyor. AKP’nin bugün 
kendi iktidarını ve rejimini tam olarak 
yerleştirmek ve kendi “müesses düzeni-
ni” kurmak için yeni bir tartışmayı aç-
maktan çekinmesi. Atatürkçülük olarak 
resmi dilde kullanılan ve siyasi literatü-
re Kemalizm olarak geçen 1923 Cumhu-
riyeti’nin devlet ideolojisinden koptuk-
larını açık olarak ifade etmemektedirler. 
Atatürk’ün bir kaç resmini AKP binala-
rına, devlet kurumlarına ya da Saray’a 
asarak, Kemalist olunmadığı biliniyor.

Açıktır ki, burada bir takiyye bulu-
nuyor. Bugün AKP’nin Kemalizm bit-
miştir, yeni bir rejim kuruyoruz demesi, 
yeni bir sıkışma ve kriz anlamına ge-
leceğinden, konuyu rejim değil sistem 
değişti diyerek maniple etme yolunu se-
çiyorlar.

Soruyu tersten sormak gerek: AKP, 
Kemalist bir parti midir? AKP, kendi-

sini Atatürkçülük üzerine bina etmiş bir 
devlet geleneğini, siyasetini ve ideoloji-
sini sürdüren mi, yoksa bunu adım adım 
değiştiren ve dönüştüren bir siyasi aktör 
mü?

Kemalizm bitirilirken 
1917 Ekim Sosyalist Devrimi ile 

1923 Cumhuriyeti aynı koşulların ve 
zamanın büyük tarihsel çıkışlarıdır. Le-
nin’in Sovyetleri, 1991 yılında çökerken, 
sıra 1923 yılında Atatürk’ün Cumhuri-
yeti’ne gelmişti. Bugün 16 yıllık AKP 
iktidarının gerici dönüşümünün temel 
anlamı burada aranmalı, bu dönüşümün 
tek kutuplu dünyaya geçişte, Türkiye ka-
pitalizminin ve Türkiye sermaye devle-
tinin yeni dünya sistemine entegrasyonu 
ile doğrudan ilgisi bulunmaktadır. Ilımlı 
İslamcı bir partinin iktidar olması, baş-
kanlık rejimine geçiş, sermaye diktatör-
lüğünün doğrudan iktidarı aslında em-
peryalist-kapitalist dünya sisteminde yer 
tutmanın sonuçları olarak görülmeli. Bu 
anlamıyla, başkanlık rejimini tek başına 
Erdoğan’ın kişisel hırsı ile değil, daha 
yapısal bir tarihsel çerçevenin zemine 
oturtmak gerekiyor.

1923 Cumhuriyeti, 1. Dünya Sava-
şı’nın içinden doğdu. Emperyalist iş-
gal altında bir Cumhuriyet’in temelleri 
atıldı. İki kutuplu dünyada emperyalist 
kampa sırtını yaslayarak, kapitalist yolu 
seçti, anti-komünizm bir devlet politika-
sı haline geldikçe gericilik ve faşizm ge-
lişti. İki kutuplu dünya ortadan kalkınca 
bugün Türkiye kapitalizmi bir dönüşüm 
geçirdi. Bu durum sermaye sınıfı, ser-
maye devleti ve kapitalizm açısından 
Kemalizmden kurtulmaktır. Bugün ya-

şanılan gerici dönüşümün özünde yatan 
da budur. Ve 24 Haziran seçimleri, baş-
kanlık rejiminin son tuğlası olurken, Ke-
malizm sermaye devletinde bir simge ve 
tarihsel bir figür dışında bir anlam ifade 
etmemektedir bugün. 100 yıl öncesinin 
burjuva devrimin aktörü olan siyasal 
hareketin adı olan Kemalizmin, bugün 
politik olarak temsilcisi de kalmamıştır. 
Ancak 1923 Cumhuriyeti’nin kazanım-
ları orta yerde durmakta devam ediyor. 
Laiklik, egemenlik, bağımsızlık gibi 
– hepsinin sınırları olmakla ve sınırlı 
şekilde hayat bulmasıyla beraber – bu-
gün burjuva sınıfı tarafından yük olarak 
görülmüş, başkanlık rejimiyle bu yükten 
kurtulmak yoluna gitmişlerdir.

Gerçeklik budur. Türkiye’de söz ko-
nusu Kemalizm olunca rejim kavramın-
dan olabildiğince kaçınan AKP, söz ko-
nusu Suriye’de Kemalizme ortaklıkları 
bulunan Baasçılığa baktığında üstüne 
basa basa rejim demekten çekinmemek-
tedir. Bu anlamıyla bugün AKP iktidarı, 
başkanlık rejimine geçerek, yeni bir re-
jimin temellerini atmıştır. Süreklilik ise 
sistemde, yani kapitalist sistemle varlı-
ğını koruyor. Bu anlamıyla sistem değil, 
rejim değişikliği bugünkü yaşananları 
açıklamak adına daha anlaşılır kavram-
lar.

Ancak, biz sosyalistler açısından, bu 
tür kavramları mutlaklaştırmaktan her 
zaman imtina etmek gerek. Bugün AKP 
tarafından gündeme getirilen rejim değil 
sistem söylemine karşı yazılmış bir yazı-
dır bu. Bizlere göre asli olan kapitalizm 
ve ücretli sömürü düzeni ya da başka bir 
deyişle burjuva diktatörlüğüdür. Bugün 
değişmeyen asli olgu budur!
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OHAL ilanının ardından ik-
tidar bu uygulamanın ser-
maye için bir lütuf oldu-
ğunu gizlemezken, gerek 

grev yasakları, gerekse de çıkartılan 
yasalarla sermaye sınıfına önemli ayrı-
calıklar sağlandı. Öte yandan, büyüme 
temposunun sürdürülmesi işçilerin ha-
yatını alın terine katması ile mümkün 
oldu. İş cinayetleri bu iki yıl içinde ar-
tarken, tam 3960 işçi hayatını yitirdi. 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mec-
lisi'nin (İSİG-M) yayınladığı verilere 
göre en çok iş cinayeti inşaat sektörün-
de gerçekleşti. İnşaat sektörünütarım 
ve ulaşım sektörleri izledi. İnşaat sek-
törünün iş cinayetlerindeki payı yüzde 
23, tarım sektörü yüzde 21 ve ulaşım 
sektörü yüzde 13 düzeyinde. Her üç 
sektörün toplamı yüzde 57 düzeyinde. 

Sanayi sektöründe iş cina-
yetleri tavan yaptı

Öte yandan İSİG-M'nin verileri il-
ginç bir yan daha taşıyor. İSİG-M'nin 
verilerine göre sanayi sektöründe iş 
cinayetleri OHAL döneminde ciddi 
artış kaydetti. Metal sektörü tüm iş 
cinayetlerinin yüzde 5'ini oluşturu-
yor. Bu dönemde metal sektöründeki 
iş cinayetleri yüzde 100 artış gösterdi. 
Enerji sektöründe yüzde 20, tekstil, çi-
mento ve toprak sanayilerinde ise yüz-
de 10'luk bir artış söz konusu. Ayrıca 
turizm sektöründe de yüzde 50'lik bir 
artış kaydedildi.

İş cinayetlerindeki artış özellikle 
28-50 yaş arası erkek çalışanlar kay-
naklı. Bu durum ciddi dikkat çekici, 
çünkü uzun yıllardır iş kazalarında en 
çok ölüm 18-28 yaş aralığında gerçek-
leşiyordu. İş kazalarında genç işçile-
rin ciddi bir payı bulunurken, bu işçi 
bölmesinin en kötü koşullarda ve iş 
güvenliği önemsenmeden çalıştırıldı-
ğı biliniyor. Dolayısıyla OHAL, başta 
tecrübeli işçiler olmak üzere, işçi sı-
nıfının tüm kesimleri üzerinde etkili 
olmuş durumda. 

Göçmen işçiler “ölümüne” 
çalıştırılıyor

OHAL dönemi raporunda göçmen 
işçiler arasında da iş cinayetlerinin 
arttığı dikkat çekiyor. Bu dönemde 
göçmen işçilerin iş cinayetine kurban 
gitmesi yüzde 40 artmış durumda. 
Özellikle tekstil, metal ve inşaat sek-

töründe Suriyeli, Afgan, Pakistanlı 
işçilere sık rastlanıyor. Bu işçilerin 
önemli bir çoğunluğu kaçak olarak ça-
lışıyor. Patronlar bu işçileri ciddi an-
lamda tercih ederken, bu işçileri bin 
liranın altında bir ortalama ücretle ça-
lıştırdığı biliniyor. Bu ücret neredeyse 
asgari ücretin yarısı düzeyinde. Böyle 
bir ortamda göçmen işçiler için iş cina-
yetlerinin yaygınlaşması da doğal bir 
sonuç olarak ortaya çıkıyor. 

İş cinayetleri OHAL’in an-
lamını gösteriyor

İş cinayetlerinde başta sanayi sek-
törü olmak üzere güvenceli çalışan 
sektörlerde de ciddi bir artış göster-
mesi OHAL'in mahiyetini de sorgular 
hale getiriyor. OHAL döneminin he-
men öncesinde ertelenen 6331 sayılı İş 
Güvenliği Kanunu, bu yıl içinde tama-
men gevşetildi. Başta iş güvenliği eği-
timi olmak üzere bir dizi yükümlülük 
geride bırakıldı. Maliyet özellikleri 
öne sürülerek gerçekleştirilen bu de-

ğişiklik iş güvenliği kanunun pratikte 
yaşam bulmasının önünde bir engel. 
Ayrıca 24 Haziran seçimleri öncesi 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğı'nın "denetimleri durdurma" çağrısı 
yapması, iktidarın seçim ile sermaye 
arasında nasıl bir bağ kurduğunun ka-
nıtı. 

Patronlar iş güvenliği kanunun 
Türkiye gerçeklerine olmadığını id-
dia ederken, TOBB Başkanı bu yasa-
nın "kendi lehlerine nasıl çevrildiğini" 
pişkince anlatıyor. Kaza sıklık oranı 
Avrupa'da birinci olan Türkiye'de iş 
yerleri başta inşaat sektörü olmak üze-
re gerçek bir cehenneme dönüşmüş 
durumda. İş cinayetlerinin yarattığı 
hukuki ve mali yükümlülüklerden de 
kaçmaya çalışan sermaye, özellikle 
OHAL döneminde yargıdaki dönü-
şümle birlikte "rahat nefes" almış du-
rumda. 

Başta Soma davası olmak üzere 
tüm önemli davalarda patronlar lehine 
kararlar çıkartılırken, sorumluluklar 

teknik eleman ve uzmanlara kesilmiş 
durumda. Bu durum ciddi bir eşitsiz-
liği de yaratıyor. İş güvenliği uzman-
larının ve hekimlerinin, teknik uz-
manlarla beraber tamamen patronların 
hükmü altında bulunması, onları yet-
kisiz kılıyor. Yargı organlarının “tek-
nik uzmanlığının hakkının verilmesi “ 
olarak yorumladığı yasanın aslında bir 
günah keçisi yaratmak ve sorumluluğu 
dağıtmak dışında bir özelliği bulun-
muyor.

Örgütlenmek dışında bir çı-
kış yok

Dolayısıyla AKP'nin tahkim ettiği 
sermaye düzeni OHAL sürecini ken-
di lehine kullanırken, işçi sınıfının da 
başta kendi yaşamı söz konusu olmak 
üzere güvenceli ve güvenli bir çalışma 
hayatına kavuşması bir zorunluluk ha-
line gelmiş durumda. Bu zorunluluğu 
ise ne AKP ne de patronlar sağlaya-
bilir. Bu zorunluluğu işçi sınıfı ancak 
kendi örgütlülüğü ile sağlayabilir.

İki yılda 3960 işçi

OHAL işçi için ölüm oldu 
OHAL uygulamasının ardından iki yıl geçerken, bu iki yıl içinde iş cinayetlerindeki artış dikkat çekti. 
İki yıl içinde 3960 işçi iş cinayetlerinde hayatını yitirdi 
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ABD gözünü karartır mı?

İran’a karşı “Arap NATO’su”
ABD'de Trump yönetiminin sessiz bir şekilde altı Körfez ülkesi ile Mısır ve Ürdün'ün katılacağı aske-
ri ve siyasi bir ittifak üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Türkiye’nin payına düşecek görevler ise şimdilik 
bilinmiyor

ABD Başkanı Donald Trump 
yönetiminin sessiz bir şekil-
de altı Körfez ülkesi ile Mısır 
ve Ürdün'ün katılacağı askeri 

ve siyasi bir ittifak üzerinde çalıştığı öne 
sürüldü.

Reuters haber ajansının ABD'li ve 
Arap yetkililere dayandırdığı habere 
göre Beyaz Saray, ülkeler arasında füze 
savunması, askeri eğitim, terörle müca-
dele ile bölgesel ekonomi ve diplomatik 
bağların güçlendirilmesi gibi diğer ko-
nularda daha derin bir işbirliği öngörü-
yor.

DW'nin aktardığına göre ise, Beyaz 
Saray ve Ortadoğu'daki kaynaklar proje-
yi “Arap NATO'su” olarak adlandırıyor. 
Kısa adı MESA olan Ortadoğu Stratejik 
İttifakı (Middle East Strategic Alliance) 
projesinin, şimdilik 12-13 Ekim tarihle-
rinde Washington'da yapılması planla-
nan bir zirvede tartışılabileceği belirti-
liyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 
"son birkaç aydır bölgesel ortaklarımızla 
plan üzerinde çalışıyoruz" denildi. Konu 
ile alakalı İran'dan yapılan açıklamada 
ise üst düzey İranlı bir yetkili, "Ameri-
ka ve bölgesel müttefikleri, Ortadoğu'da 
istikrarı sağlama bahanesiyle, bölgedeki 
gerginliği körüklüyor" dedi.

Türkiye’ye bir görev düşünüldüğün-
de dair henüz bir işaret olmasa da Arap 
ülkelerinin son büyük ittifakının İsrail 
karşısında girdikleri savaşlardaki başa-
rısızlıkları düşünüldüğünde bir desteğe 
ihtiyaç duyabilecekleri düşünülebilir.

Trump’ın Arabistan ziyareti-
nin ürünü

Trump'ın geçen yıl Suudi Arabistan'a 
düzenlediği ve iki ülke arasında dev bir 
silah anlaşmasının imzalandığı ziyarette 
Suudi yetkililerin bir güvenlik paktı fik-
rini ortaya attığı, ancak ittifak teklifinin 
hayata geçmediği kaydediyor. Bazı Arap 
kaynaklarsa planın yeniden ele alınması 
için çaba harcandığını belirtiyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konse-
yi Sözcüsü, konuyla ilgili açıklamasında 
"MESA, İran'ın saldırganlığı, terörizm, 
aşırılıkla mücadele edecek ve Ortado-
ğu'ya istikrar getirecek" diye konuştu.

Sözcü, Başkan Trump'ın söz konusu 
tarihlerde bir güvenlik zirvesine ev sa-
hipliği yapıp yapmayacağı sorusuna ise 
yanıt vermedi.

İran’a müdahale planı
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran 

ile ABD, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere 
ve Almanya arasında 2015'te imzala-
nan İran’ın nükleer enerji üretiminin 
denetlenmesi karşılığında yaptırımların 
kaldırılması anlaşmasından İran’ın an-
laşmaya uymadığını ileri sürerek anlaş-
madan çekildiğini açıklamasının ardın-
dan iki ülke arasındaki gerilim artmıştı.

İran’ın Suriye, Lübnan’da Hizbullah 
ve Yemen’de Husilerle olan işbirliği ne-
deniyle Ortadoğu’daki Sünni Arap ülke-
leri ile İran arasında yoğun bir gerilim 
yaşanıyor.

ABD’nin İran’a karşı 4 Ağustos’ta 
başlayacak yaptırımları arasında otomo-
tiv, altın ve diğer büyük sanayi ürünleri-
ne ambargo konulması ve petrol ihraca-
tının tamamen engellenmesi bulunuyor.

2015’te de denenmişti
Benzer bir girişim 2015 Aralık ayın-

da yine Suudi Arabistan önderliğinde çok 
daha geniş bir katılımla da denenmişti.  
Resmi adıyla "Terörizmle Mücadele İs-
lam Askeri Koalisyonu", kamuoyunda 
"Sünni İslam İttifakı" veya "Sünni İslam 
Ordusu" ya da "Sünni NATO" isimleriy-
le gündem olmuştu.

Üye sayısının 41'e ulaştığı koalis-
yonda, Afganistan, Bahreyn, Bangla-
deş, Benin, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Brunei, Burkina Faso, Cibuti, Çad, Fas, 

Fildişi Sahili, Filistin, Gambiya, Gabon, 
Gine, Gine Bissau, Katar, Komorlar Bir-
liği, Kuveyt, Libya, Lübnan, Maldivler, 
Malezya, Mali, Mısır, Moritanya, Nijer, 
Nijerya, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, 
Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Togo, 
Tunus, Türkiye, Uganda, Umman, Ür-
dün ve Yemen bulunuyordu.

Sünni İslam Ordusu Şubat-Mart 
2016'da Suudi Arabistan'da üç haftalık 
bir tatbikat yapmış, tatbikat sonrasında 
Suudi kralın kabul ettiği ve katılımcı ül-
kelerin birliklerinin bulunduğu bir resmi 
geçit töreni yapılmıştı. Törende Suudi 
bayrağının en önde ayrı ve ayrıcalıklı 
olarak, diğer ülke bayraklarının arkada 
topluca olması Türkiye'de tepki çekmiş-
ti.

Koalisyon, İslam ülkelerindeki terör-
le mücadeleye destek vereceğini söyler-
ken önceliğin IŞİD’in önemli ölçüde et-
kin olduğu ittifak üyesi olmayan Suriye 
ve Irak’ta olduğu da ifade edilmişti. Ara-
dan geçen sürede IŞİD gerekçesinin or-
tadan kalktığı ve bu nedenle daha daral-
tılmış yeni bir planın devreye sokulduğu 
anlaşılıyor. Zaten koalisyonun 26 Kasım 
2017'de yapılan ilk toplantısında Suudi 
veliaht prens İran'ı hedef göstermişti.

Türkiye ne yapacak?
Türkiye açsından İran önemli bir 

ticaret ortağı durumunda. Hatta AKP 
açısından yaptırımlar döneminde olduk-
ça karlı operasyonlar anlamına da geli-
yordu. Bugün gelinen noktada ise İran’a 
karşı başlayacak yaptırımlar Türkiye 
açısından zorlu bir sürece işaret ediyor.

Türkiye petrol ithalatının yüzde 15 
civarındaki önemli bir kısmını İran’dan 
yapıyor. Bu açığın kapatılması Türki-
ye’nin ekonomik sıkıntılarının üzerine 
önemli bir yük daha yükleyecek. Öte 
yandan yaptırımların doğalgaz ticare-
tine de genişletilmesi halinde Türkiye 
açısından durum daha da kritik bir hal 
alabilecek.

Buna karşın ABD’nin İran’a doğru-
dan bir müdahalede bulunması seçene-
ğinde Türkiye’ye, sınır komşusu olarak, 
bu kez Irak’ın işgalinde yaptığı gibi ka-
çabileceği bir fırsatın verilmek istenme-
yeceği düşünülebilir.

Bölgede bu kez bir vekalet savaşı ye-
rine doğrudan ana oyuncular arasında 
yaşanacak mezhep savaşları anlamına 
gelecek bir gerilimin olası sonuçların-
dan bölgedeki tüm emekçilerin etkilene-
ceği açık.

Türkiye’nin kendisini var edemediği 
Sünni koalisyonunun ardından, mevcut 
ekonomik güçlükler karşısında, atılaca-
ğı söylenen bu Arap NATO’su adımının 
parçası olmamasının bir güvencesi ise 
bulunmuyor.
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Suriye Demokratik Güçleri, Suriye devleti ile görüştü

Suriye’de Kürt siyasi hareketi Esad yönetimi 
ile anlaşıyor mu?
Geçtiğimiz haftanın önemli gelişmelerinden bir tanesi, Suriye’nin kuzeyinde Amerikan desteği ile 
var olan Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) çatı örgütlenmesi olan Suriye Demokratik Konseyi’nin 
(SDK) Suriye devleti ile yaptığı görüşmeler olarak kayda geçti. Görüşmelere dair bir dizi spekülasyon 
da beraberinde geldi

Yaklaşık son dört yıldır Suri-
ye’de IŞİD’e karşı mücadele 
adı altında ABD ile işbirliğine 
giden Kürt siyasi hareketinin 

Suriye hükümeti adına askeri temsilciler 
ile yaptığı görüşmeler geçtiğimiz hafta-
nın önemli bir gündemiydi. Bu gündem 
ile ilgili bir dizi spekülasyon da ortaya 
atıldı. Özellikle çeşitli Arap gazetelerin-
de bahsedilen görüşmelerin içeriğinde 
ABD’nin Suriye’yi terk etme gündemin-
den tutun, Suriye hükümetinin Kürtlere 
özerklik vereceği, SDG’nin askeri örgüt-
lenmesinin Suriye ordusunun altına gi-
receği, çeşitli kentlerin Suriye devletine 
bırakılacağı gibi başlıklar gündeme gel-
di. Ancak zaman geçtikçe Kürt siyaseti 
cenahından görüşmelere katılanlardan 
ya da yetkili ağızlardan daha somut 
açıklamalar gelmeye başladı.

Rusya ve ABD anlaştı mı?
Görüşmelerin ayrıntısına geçmeden 

önce, Suriye’deki sürece müdahil olan 
iki aktörün yaklaşımlarını ele almak 
gerekiyor. Rusya ve ABD’nin meseleye 
dair duruşlarını ele alırken, Rusya’nın 
Suriye’deki egemen devletin ve meşru 
iktidarın çağrısı sonucunda orada oldu-
ğunu; ABD’ninse cihatçı terörizmi ba-
hane ederek Suriye’de adı konulmamış 
fiili bir işgal yaptığını da bir kenara not 
edelim. Yapılan anlaşmalar ya da gö-
rüşmelerin bu çerçevede ele alınması en 
doğrusu olacaktır.

SDK temsilcilerinin Esad yöneti-
mi ile yaptıkları görüşme, ülkemizde-
ki liberal yayın organlarında ABD’nin 
Rusya ile anlaşması ve bunun üzerinden 
ABD’nin Kuzey Suriye’den artık çeki-
leceğinin sinyali olarak gündeme getir-
diler. Bunun tipik örneği Fehim Taşte-
kin’in 30 Temmuz 2018 tarihinde Gazete 
Duvar’da çıkan yazısında ortaya çıktı. 
Taştekin bu süreci yazısında şu şekilde 
yorumluyor:

“Rusya, ABD ve İsrail arasında-
ki çapraz diplomatik trafikten yansıyan 
bilgilere bakılırsa Amerikan yönetimi, 
Suriye’yi terk etmeyi iki koşula indirgi-
yor: İran’ın bölgeden uzaklaştırılması 
ve İsrail’in güvenliğinin temini. (…) Teyit 
edilmemekle birlikte Rusya Federasyonu 
Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı 
Donald Trump, Helsinki buluşmasında, 
pazarlığı bir al-ver zeminine oturtmaya 
çalıştı: Buna göre Rusya, İran ve onunla 
ilintili unsurların İsrail’e tehdit oluştura-
mayacak şekilde Suriye’den çıkarılmasını 
temin edecek, buna karşılık ABD de Su-
riye’deki askerlerini çekecek ve Kürtleri 
Şam ile müzakereye teşvik edecek.”

Bu yorumun gerçeği pek yansıtmadı-

ğını ifade etmek gerekmektedir. Rusya 
Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı 
Trump’ın 16 Temmuz tarihinde Hel-
sinki zirvesinde yaptıkları görüşmede, 
Suriye’deki durumun “çözüme” kavuş-
turulması gerektiği Trump’ın ağzından 
söylenmekle birlikte ABD’nin Kuzey 
Suriye’den çekilmesi ve/veya bölgedeki 
Kürt siyasi, askeri oluşumları ile işbirli-
ğini sonlandıracaklarına dair bir emare 
bulunmadığı açık. Hatta bunlarla birlik-
te Trump, Suriye’deki İran varlığının or-
tadan kaldırılması ve İsrail’in güvenliği 
konu edince Putin, Trump’a Suriye’nin 
güvenliğini hatırlatıyor ve 1974 yılında 
Suriye ile İsrail’in sınırlarının çizilme-
sini sağlayan Yom Kippur Anlaşması’na 
dönülmesi gerektiğini söylüyor. Dolayı-
sıyla Taştekin’in bahsettiği gibi, ABD ile 
Rusya arasında İran’ın çekilmesi ve İs-
rail’in güvenliğinin sağlanmasına karşı-
lık ABD’nin Suriye’yi terk edeceği gibi 
gündem iki büyük güç arasında yoktur. 
Ayrıca zaten, Ortadoğu’da Kürdistan’ın 
kurulmasının tarihsel ve güncel anlam-
daki tek destekçisi olan İsrail için Kürt-
lerle olan işbirliğini sonlandırmak ABD 
ile mantıklı bir pazarlık olmayacaktır.

Bununla birlikte Trump yönetimi 
açısından Suriye’deki durumu kendi leh-
lerine en elverişli şekilde sonlandırmak 
ve hatta Suriye’den çekilmek bile ajanda 
da yer alıyor olabilir. Trump tarafından 
daha önce açık bir şekilde söylenen Su-
riye’den çekilme gündemi, başta Fransa 
olmak üzere Avrupa Birliği emperyaliz-
minin Suriye’de daha fazla inisiyatif al-
ması ile sonlanabilecektir. Dolayısıyla, 
meseleyi bu parametreler içerisinde de-
ğerlendirmek gerekmektedir. Tersinden 
ABD’nin ajandasında hala Astana süre-
cinin baltalanması, Cenevre’ye dönüş, 
geçiş hükümeti kurulması, cihatçı ör-
gütlerin meşru muhalefetten sayılması, 

Esad’ın seçimle düşürülmesi vb… gibi 
bir dizi siyasi gündem de bulunduğu ha-
tırlanmalıdır. Ancak tüm bunların kar-
şısında Suriye’deki direnişin her geçen 
gün yeni bir mevzi kazandığı, bunun 
karşısında bir noktadan sonra emperya-
list güçlerin de çaresiz kalacağı gerçeği 
de gün gibi ortadadır.

Neden görüşüldü ve ne konu-
şuldu?

Yukarıda bahsettiğimiz parametreler 
doğrultusunda ABD tarafından yönlen-
dirilen SDG ve SDK yetkilileri geçen 
hafta SDK Yürütme Konseyi Başkanı 
İlham Ehmed başkanlığında başkent 
Şam'a giderek Suriye Genelkurmay 
Başkanı Yardımcısı Tuğgeneral Selim 
Harba başkanlığındaki Suriye hüküme-
ti heyetiyle 26-27 Temmuz tarihlerinde 
2 günlük bir görüşme yaptı. Bu görüş-
melerin hemen öncesinde ABD’nin Irak 
ve Suriye ile ilgilenen “sömürge valisi” 
Brett McGurk’ün heyeti teşvik ettiği, 
“öncelikle kamu hizmetleri ile ilgili” ko-
nuşmaları gerektiğini telkin ettiği ortaya 
çıktı. McGurk resmi açıklamasında şun-
ları söyledi:

“Askeri operasyonlara paralel ola-
rak bütün Sünni, Arap, Kürt, Hıristiyan, 
Türkmen ve diğer azınlıklar dahil bütün 
Suriyelilerin iradesine saygı duyacak si-
yasi çözüme yönelik çabaları canlandır-
maya çalışacağız. Suriye’deki güçlerimizi 
ve ortaklarımızı korumaya devam edece-
ğiz.”

Bu açıklama ABD’nin Suriye’de 
emperyalizm destekli muhalefeti güç-
lendirme ve arkasında durma iradesinin 
yansıması dışında bir anlam taşımıyor. 
Bu noktada, Suriye devletinin görüşme 
ihtimalinin en yüksek olduğu Kürtlerin 
temsilcilerinin seçilmesi, bunun da Su-
riye’nin İsrail sınırındaki Süveyda’da ci-

hatçılara karşı büyük zaferler kazanma-
sının hemen sonrasına ve İdlib’e dönük 
operasyonun hemen öncesine gelmesi 
şaşırtıcı değil.

Görüşmelerin içeriğine dair çok şey 
yazılıp çizilmekle birlikte, Kürt siyasi 
hareketi cenahından yapılan açıklama-
lardaki ortak tutum, adem-i merkeziyetçi 
bir Suriye ve Kürtlere verilecek özerklik 
olarak ön plana çıkıyor. Bununla birlik-
te YPG’nin geleceği, Kürtlerin elinde 
tuttuğu kentlerin Suriye hükümetine 
devredilip devredilmeyeceği, Anayasa 
gündemi, bayrak meselesi, yer altı kay-
naklarının kullanımı ve paylaşımı ko-
nularının görüşmelerde gündeme geldiği 
basında yer aldı. Ancak tüm bunlarla 
birlikte Suriye devletinin kırmızı çizgi-
sinin Kuzey Suriye’deki ABD varlığı-
nın sona ermesi ve Suriye Demokratik 
Güçleri’nin kontrolünde olan bölgelerin 
kendilerine devredilmesinin birinci sıra-
da yazdığı biliniyor. Bunlara rağmen ko-
nuya dair en yetkili ağızlar sayılan SDK 
Başkanı İlham Ahmed ve PYD’nin eski 
Başkanı Salih Müslim’in açıklamaları 
ise bu kırmızı çizgilere paralel ya da em-
peryalizmden kopuşa işaret eder noktada 
değil. Dolayısıyla, Suriye’de Kürt siyasi 
hareketinin Suriye’deki direnişin safına 
geçeceğine dair yorumlar için henüz çok 
erken.

Bununla birlikte Suriye hükümet 
yetkililerine göreyse, Rakka’nın gele-
ceğinin de tartışıldığı görüşmede, Suri-
ye yönetiminin Rakka’nın yeniden in-
şası ve Türkiye’nin ülkenin kuzeyinde 
oluşturduğu askeri tehdide yoğunlaştığı 
aktarıldı. Suriye hükümetinin yaptığı 
açıklamada SDK’nin Rakka’nın batı-
sında bulunan Tabka Barajı'nın onarımı 
ve bölgenin yeniden inşa edilmesi için 
planlanan projeleri onayladığı açıklandı.
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Tarihin en büyük fedakârlığı

Elbette çoğu insanın anlayabile-
ceği bir durum değil, Engels’in 
tevazusu ve alçakgönüllülüğü. 
Tarihte de eşine çok az rast-

lanır bir tercih onunki. Devrimi kendi 
ömürleri ile sınırlayanların, kendi popü-
laritesini işçi sınıfının tarihsel çıkarları 
önüne koyanların anlayacağı bir durum 
değil, Engels’in Marksizmin inşasında 
Marx kadar vazgeçilmez bir rol oynamış 
olmasına karşın, tüm tevazusuyla, bir tar-
tışmanın ortaya çıkmasına bile izin ver-
meden, kendisinin ikinci sırada geldiğini 
açık bir şekilde ifade etmesi.  Kendi cüm-
leleri ile aktaracak olursak;

“Bütün hayatımı uygun olduğum şeyi 
yaparak geçirdim, yani ikinci kemanı oy-
nadım. Ayrıca Marx gibi harikulade bir bi-
rinci kemana sahip olmaktan mutluydum.”

1842’de Köln’deki Rheinische Zei-
tung bürosundaki ilk karşılaşmalarının 
ardından hep yan yana yürüdü Marx ve 
Engels. Burjuva ve gerici kalemlerin, En-
gels’i “Marx’ın finansörü” olarak lanse 
etmesinin tersine, Marksist metodolojinin 
doğrulabilmesi için gerekli olan iki ayak-
tan bir tanesi idi. 1848 devriminin önder-
lerinden bu büyük düşünür ve eylemci, 
bir fabrikatörün oğlu olmasına ve olanca 
servetine rağmen paranın olmadığı bir 
dünyanın düşü ile yanıp tutuşuyordu. 
Düşünceleri, kapitalizme ilişkin görüşleri 
Marx’ı oldukça etkilemişti.

İngiltere’de Emekçi Sınıfın Duru-
mu’nu yazdığında henüz 24 yaşındaydı. 
Kitabın önsözünden Eric Hobsbawn’a ku-
lak verecek olursak;

“Friedrich Engels, İngiltere'de Emek-
çi Sınıfların Durumu'nu yazdığında yirmi 
dört yaşındaydı. Fakat şaşırtıcı olan, onun 
bu görevi yerine getirmek için son derece 
nitelikli olmasıdır. Gerçek olan, Engels'in 
kitabının 1845'te olduğu gibi bugün de o 

dönemin işçi sınıfı üzerine yazılmış açık 
farkla en iyi kitap olarak varlığını sürdü-
rüyor olmasıdır. Ardından gelen tarihçiler 
bu şekilde takdir etmişlerdir ve bu çalışma 
böyle takdir edilmeye devam ediliyor. İde-
olojik bir nefretle hareket eden bir kısım 
eleştirmeni hariç tutuyoruz. Engels'inki bu 
mesele üzerine söylenmiş son söz değildir, 
son 125 yıldır özellikle de Engels'in kişi-
sel aşinalığı olmadığı bölgelerde yapılan 
araştırmalar sayesinde emekçi sınıflarının 
çalışma koşullarına dair yeni bilgiler edin-
miş olduk. Engels'inki zamanının kitabıydı. 
Fakat 19. yüzyıl tarihçisinin ve işçi sınıfı 
hareketi ile ilgilenenlerin kütüphanelerin-
deki hiçbir şey bu kitabın yerini alamaz. 
Bu kitap, vazgeçilmez bir çalışma ve in-
sanlığın kurtuluşu için verilen mücadelede 
bir referans noktası olarak varlığını sürdü-
rüyor.”

28 Kasım 1820’de Wuppertal’da 
(Barmen) dünyaya gelen Engels ilk eği-
timine Barmen'de başlar.1834 yılında 
Elberfeld'deki daha ileri durumundaki 
bir okula devam eder. Bu süreç babasıyla 
arasındaki fikir çatışmasının da başladığı 
dönemdir. 1837 yılında liseyi bitirmesi-
ne bir yıl kala babası tarafından okuldan 
alınarak Barmen'deki aile şirketinde mu-
hasebecilik yapmak zorunda kalır. 1838 
yılında Bremen'e giderek burada sanayici 
Heinrich Leopold'un yanında çalışır ve 
1841 yılına kadar eğitimine devam eder. 
Bremen'in kozmopolit ortamında yeni dü-
şüncelerle karşılaşan Engels edebiyat ve 
sanat çevrelerine girmeye başlar. Bu dö-
nemde çeşitli gazetelerde değerlendirme 
yazıları yazar ve makale, şiir, drama gibi 
alanlarda eserler verdi. Telegrapfür Deut-
schland gazetesinde Friedrich Oswald 
mahlasıyla yazılar yazar. 1841 yılında 
bir yıllık gönüllü askeri görevini yapmak 

için Berlin'e gider. Topçu birliğinde as-
kerken Berlin Üniversitesindeki felsefe 
derslerini takip eder. Buradaki ilk Genç 
Hegelciler arasında yer aır. 1842 yılında 
o dönemdeki önde gelen burjuva muhalif 
gazetelerden olan Rheinische Zeitungda 
Prusya devletinin gidişatını eleştiren bir 
yazı dizisi kaleme alır. 1842 yılında ise 
babası tarafından İngiltere Manchester'a 
gönderildi. Yol üzerinde Köln kentinde 
Rheinische Zeitung bürosunu ziyaretinde 
ilk kez Karl Marx ile karşılaşır.

1845 yılında İngiltere'de Emekçi Sı-
nıfların Durumu konulu bir makale ya-
yımlar. Aynı yıl, editörlüğünü Paris’teki 
Karl Marx’ın yaptığı Franco-GermanAn-
nals adlı dergiye yardım etmeye başlar. 
Marx, Engels ile kişisel olarak tanışma-
sının ardından onunla kapitalizm üzerine 
aynı bakış açısına sahip olduklarını fark 
eder. Marx, Engels'e ve fikirlerine büyük 
hayranlık duyarak Engels ile birlikte ça-
lışmaya karar verir. Marx'ın 1845 Oca-
ğında Fransa’dan sürülmesinden sonra, 
diğer Avrupa ülkelerine nazaran daha 
fazla ifade özgürlüğü vaat eden Belçi-
ka’ya gitmeye karar verirler. 1845 Tem-
muz'unda ise Engels, Marx’ı İngiltere’ye 
götürür.

1883’te yoldaşı Marx’ın ölümü ile 
onun mezarı başında yaptığı konuşmada 
şunları dile getirecekti;

“Çünkü Marx, her şeyden önce bir 
devrimciydi. Kapitalist toplum ile onun 
yaratmış bulunduğu devlet kurumlarının 
yıkılmasına şu ya da bu biçimde katkıda 
bulunmak, kendi öz durumunun ve ge-
reksinmelerinin bilincini, kendi kurtuluş 
koşullarının bilincini kendisine ilk onun 
vermiş bulunduğu modern proletaryanın 
kurtuluşuna yardımda bulunmak, onun 
gerçek yönelimi işte buydu. Savaşım onun 
en sevdiği alandı.

Ender görülür bir tutku, bir diren-
genlik ve bir başarı ile savaştı o. 1842'de 
birinci Rheinische Zeitung'a, 1844'te 
Paris'teki Worwärts'a, 1847'de Brük-
sel'deki Deutsche-Brüsseler-Zeitung'a, 
1848-1849'da Neue Rheinische Zeitung'a 
1852'den 1861'e değin New York Tribune'e 
katkı, ayrıca, bir sürü kavga broşürünün 
yayınlanması, tüm yapıtının doruğu olan 
büyük Uluslararası Emekçiler Derneğinin 
kuruluşuna değin Paris, Brüksel ve Lond-
ra'da çalışma, işte, eğer başka hiçbir şey 
yapmasaydı bile, yapıcısının gurur duya-
bileceği sonuçlar.

Marx, işte bu yüzden zamanının en 
sevilmeyen ve en çok kara çalınan adamı 
oldu. Mutlakiyetçi olduğu kadar cumhuri-
yetçi hükümetler de kovdular onu; tutucu 
burjuvalar ile aşırı demokratlar onu kara 
çalma ve kargışlara boğmakta birbirleri 
ile yarışıyorlardı. O bütün bunları, hiç al-
dırmaksızın, örümcek ağları gibi yolunun 
dışına atıyor ve ancak çok zorunlu durum-
larda yanıtlıyordu. Sibirya madenlerinden 
Kaliforniya'ya değin, Avrupa ve Ameri-
ka'nın her yanına dağılmış, tüm dünyanın 
milyonlarca devrimci militanı tarafından 
ululanmış, sevilmiş ve aklanmış olarak 
öldü o. Ve ben çekinmeden söyleyebilirim 
ki, onun birçok karşı-düşüncede olan has-
mı olabilirdi, ama kişisel düşmanı pek o 
kadar yoktu. Adı yüzyıllar boyunca yaşa-
yacak, yapıtı da!”

Engels yoldaşı Marx’ın ölümünün ar-
dından 12 sene sonra, 5 Ağustos 1895’de 
hayata gözlerini yumduğunda, tarihin en 
büyük fedakarlığının altına imzasını at-
mıştı. Marx için söyledikleri onun içinde 
geçerli;

“Adı yüzyıllar boyunca yaşayacak, 
yapıtı da!”
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Kapitalizme geç kalan, he-
nüz burjuva devrimini gerçek-
leştirmemiş ancak dünyadaki 
sosyalist gelişmelerden etkile-
nenerek sınıf mücadelesini bu 
coğrafyada yeşerten ilk yapı-
lanmalar, 1 Mayıs kutlamala-
rı, grevler ile 1900’lü yılların 
başlarında kendini gösteriyor. 
Bu dönemin ilginç ve tartışmalı 
kişiliklerinden birisi de “İşti-
rakçi” ismi ile de tanınan Sos-
yalist Hilmi. Emperyalizme 
karşı savaşta yanlış yerde du-
ran, örgütlenen grevleri gerekli 
kazanımlar alınmadan uzlaşma 
ile bitiren sosyalist Hilmi’nin 
hikâyesi, tarihteki yeri, yaptık-
ları kaynaklar yetersiz olması-
na rağmen ayrıca tartışılmalı. 
Bu tartışmaya katkıda buluna-
cak bir yazıyı ileriye erteleye-
rek Sosyalist Hilmi’nin düşün-
cesinden, içeriğinden bağımsız 
bu yazının başlıklarına ilham 
veren iki gazetesinin ismini 
anımsamakta fayda var: “İdrak 
ve İştirak”

İdrak
“Kurtulmanın” hedefe kon-

duğu bunun için sermaye ve dü-
zen ile sorunu olmayan, gerici-
liği bulunduğu nokta itibarıyla 
kabul eden, normalleştiren ada-
yın umut olarak sahneye sürül-
düğü; sermaye örgütünü komşu 
kapısı yapan, gericiliğin sembol 
ismini “değer” olarak gören bir 
siyasi anlayışa; sosyalist kimli-
ği taşıyanların, mücadelenin bir 
aşaması gerekçesi ile zaruri oy 
verdiği seçimi geride bıraktık.

Sonuç olarak, yeni yönetim 
biçiminin meşrutiyetine ortak 
olunan, içine girebilmek için 
değerlerin ezildiği işlevsiz bir 
parlamento ile başbaşa kalındı. 
Seçim dönemi boyunca politik-
leşen kitleler de, sonucu çabuk 
kabullendi ve yeniden apolitik 
kabuklarına geri çekildi. Diğer 
yandan aynı yenilgi hali bir 
kısım sosyalist ve sol kesimde 
kendi ifadeleri ile  “tıkanma” 
yarattı.

Seçimin emekçileri serma-
ye düzenine ve düzenin seçim 
siyasetine mahkum ettiğini, 
seçimlerin korsan ve adaletsiz 
olduğunu, burjuvazinin temelde 
bir farklı programı olmadığını 
söyleseniz de, sizin doğru yerde 
durmanız, tüm zorluklara rağ-
men doğru siyaset yapmaya ça-
lışmanız, tespitleriniz, durumu 
“idrak” edebilmiş olmanızçok 
önemli olsa da tek başına yeter-
li olmadı.

Arapça kökenli idrak, an-
lamak ve kavramak ile eş an-
lamlı. Aslında biraz daha derin 
kavrayışı ifade ediyor, bugün-
lerde çok ihtiyacımız olan bir 

şeyi. 
İdrak kanallarının bu yüz-

den iyice temizlenmesi gereken 
bir döneme daha girdik. Sınıf 
mücadelesinde sermaye dikta-
törlüğü hem güçlenmiş durum-
da hem de bir krizin eşiğinde. 
Seçimler krizi ertelemedi yal-
nızca bu kriz karşısında serma-
ye diktatörlüğünü güçlendirdi. 
Bu yüzden “idrak” kanallarını 
açık tutmak şu an yaşanmakta 
olan durumu derin olarak kav-
ramak, anlamakve tarihi sınıf 
mücadelesinin gerekliliklerini, 
görevlerini yerine getirmek ge-
rekiyor.

İştirak
Haziran başında vizyona gi-

ren Nuri Bilge Ceylan’ın “Ahlat 
Ağacı” filmini henüz izleme-
yenler için tatsız olacak ama 
filmin bir bölümüne, belki de 
bize gözüken ana fikrine değin-
mek gerekiyor. Filmin sorum-
suz, hayalci, savurgan karakteri 
Öğretmen İdris bir umutla kö-
yünde su için kuyu kazıyor. Su 
olduğuna dair tek dayanağı ise 
yakalamak için yerlere atladığı 
bir kurbağa. Ailesi, köylüsü bu 
çabanın boşa olduğuna inanı-
yor ve bir süre sonra da İdris’i 
de inandırıyor ve vazgeçiriyor. 
Aynı kötümser bakışa sahip, 
filmin tümü boyunca karakter-
ler ile hesaplaşmaya giren öfke-
li, umutsuz oğlu Sinan uzun bir 
ara sonrası köye döndüğünde 
bu sefer kendi içinde bir hesap-
laşmaya giriyor. Bu hesaplaş-
manın sonunda ise beklenen 
umutsuzluğun değil umudun 
işaretini de veriyor. Ve Sinan’da 
iştirak ediyor kazmaya, çünkü 
biliyor orada su var ve çabala-
madıkça, “iştirak” etmedikçe o 
su oradan çıkmayacak.

Diğer bir Arapça köken-
li kelime bir işe, bir duyguya, 
düşünceye katılma olarak anla-
mına geliyor. Bugün yapmamız 
gerekeni ifade ediyor iştirak; 
katılmayı, ortaklaşmayı, bir-
likteliği, paydaşlığı, örgütlen-
meyi. 

Bizim derdimiz kendi içi-
mizde başka bir kabuk yarat-
mak olmamalı. Apolitik kabu-
ğuna çekilenleri örgütlemek 
için onların kabuğunu kırma-
mız gerekiyor. Sabırla, bıkma-
dan daha kolay yollara sapma-
dan, inatla bunu yapabilmemiz 
gerekiyor. Sınıfa karşı sınıf 
mücadelemizi yükseltebilmek 
için gerekli, sosyalist iktidar 
mücadelemiz için gerekli olan 
örgütlenmeyi.

Ve bilmeliyiz ki, bilelim ki; 
İdrak ve İştirak sonunda Müşte-
rek günler uzak değil.

Müşterek

SOL TAVIR

Kerem Usluer

Marksist Manifesto’nun 
4’üncü sayısı çıkıyor!

“Leninizm”, “İkinci Cumhuriyet’te Kürt 
sorununa yeniden bakmak” ve “Emperyalizm” 
dosya konulu sayılarıyla Türkiye’de Marksist 
teori üretiminde başat rol oynayarak büyük bir 
boşluğu dolduran dergimiz Marksist Manifes-
to; geçtiğimiz yıl, 1917 Büyük Ekim Devri-
mi’nin yıldönümünde örgütlediği “100. Yılında 
Ekim Devrimi Yolumuzu Aydınlatıyor!” Sem-
pozyumu’na özel çıkardığı sayının ardından, 
heyecanla beklenen 4’üncü sayısını “sol” dosya 
konusu ile çıkarmaya hazırlanıyor.

“Sol” kavramının ne olduğunun, Türkiye 
sosyalist hareketinin temel ilkeleri olan an-
ti-emperyalizm, anti-kapitalizm ve yurtsever-
lik bağlamında, mutlak bir iktidar perspektifiy-
le ele alındığı bu sayıda; Derin Demir, CHP’yi, 
Birinci Cumhuriyeti’in tasfiye sürecinde aldığı 
rolle inceliyor. Aynı süreçte yine büyük rol sa-
hibi olan bir diğer özne olan HDP’yi ve Kürt 
siyasal hareketini, tarihsel bağlamı ve geçir-
diği dönüşüm ile Kamil Tekerek, “Liberal ve 
ulusalcı sentez” başlıklı yazısında çözümlüyor. 
“Liberalizm, ideoloji ve sol” başlıklı yazıda ise 
Gazi Can, ‘liberalizm’ kavramını burjuvazi ve 
dolayısıyla emperyalist-kapitalist sistem ile 
ilişkisi bağlamında, ilericilik-gericilik diyalek-
tiğiyle ele alıyor.

“Stratejik ittifaktan stratejik iltihaka” baş-
lıklı yazısında Demir Silahtar, ‘ulusların kendi 
kaderini tayin hakkı’nın doğru kavranamaya-
rak özellikle Kürt siyasi hareketinin tarafından 
fetişleştirilmesinin Türkiye solunu nasıl esir 
aldığına vurgu yapıyor ve son tahlilde bu ezbe-
rin emperyalizme angaje olunmasına yol aça-
rak nasıl bir çöküşe neden olduğunu anlatıyor.

Irmak Ildır, “Aşamalı devrimcilikten 
stratejik iflasa” başlıklı yazısında, özellikle 
1960’larla başlayan aşamacı tezlerin emperya-
lizmi ve sınıfsal dinamikleri doğru kavraya-
mayışı ve aşamacılığın hedefleri silikleştirme-
sinin üzerinde durarak ‘ulusal sol’u ele alıyor.

Orhan Deniz, devrimci demokrasinin özel-
likle son onbeş yılda yaşadığı çıkışsızlığı irde-
leyerek “Devrimci demokrasi yola nasıl devam 
edecek?” sorusunu sorarken, H. Murat Yurttaş, 
Türkiye sosyalist hareketinin mücadele tarihi-
ni inceliyor ve “Tekerrürden tarih çıkar mı?” 
sorusuna yanıt olarak ‘sosyalist devrim’ tezini 
öne çıkarıyor. Bunların sonucunda, Zafer Ak-

sel Çekiç, sosyalist sol hattın, solun bütünüyle 
temsiliyetini üstlenme potansiyeli ve gereklili-
ğini “Solda tekleşme” diyerek somutluyor.

Popüler kültür, edebiyat yayıncılığı ve sol 
siyaset arasındaki ilişkiyi “Haz ve hızın sığ 
suları” başlıklı yazısında Haluk Mutlu ele alır-
ken; Cengiz Kılçer de ‘her devrin adamı Joseph 
Fouché’ ile ‘her mevsime dayanıklı adam Tho-
mas More’u karşılaştırıyor.

Demir Silahtar, Ermeni sorununa diyalek-
tik - tarihsel materyalist perspektifle bakarken; 
Alev Doğan, “Rüzgarın Hatıraları” filmini 
eleştirerek tarihsel gerçekliklerin nasıl saptı-
rıldığına dikkat çekiyor.

Dosya yazılarına ek olarak ‘Portre’ bö-
lümünde Ekim İsmi, tarihsel TKP’yi büyük 
‘1973 Atılımı’na götüren İsmail Bilen’in siyasi 
yaşamını aktarıyor.

Birinci Cumhuriyet’in yıkılarak İkinci 
Cumhuriyet’in inşa edilmeye başlandığı bir 
dönemde çıkacak olan 4’üncü sayımızı, mut-
lak surette sosyalist olacağını öngördüğümüz 
Üçüncü Cumhuriyet’e uzanacak süreçte yara-
tacağı etki nedeniyle önemsiyor, iyi okumalar 
diliyoruz.
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“TKH’nin misyonu devrimdir!”
Türkiye Komünist Hareketi geçtiğimiz hafta yaptığı duyuru ile 2. Kongresini topluyor. TKH Genel Baş-
kanı Aysel Tekerek ile kongre sürecini konuştuk

TKH, Ağustos ayında bir 
kongre düzenliyor. TKH’nin 
2. Kongresi olacak bu kong-
reye gelmeden önce iki kongre 
arasındaki süreci değerlendi-
rebilir misiniz?

Evet bu TKH’nin 2. Kongresi olacak. 
İlk Kongremiz bir kuruluş kongresiydi. 
10 Ekim Katliamı’ndan bir gün sonra 
topladığımız kongrede ülkemizin içinden 
geçeceği sürecin ağırlığı daha başından 
kendini belli ediyordu. Bu ağırlığın kar-
şısında aldığımız görev ve sorumluluk-
larımızla devam ettiğimiz yolda bir üç 
yılı geride bıraktık. Bu 3 yılda, ülkede 
olanları yazmak satırlara sığmayacaktır 
ama tek cümle ile ifade edersek; ülkede 
Cumhuriyet yıkılmış, yani rejim değiş-
miş, sermaye diktatörlüğü varlığını baş-
kanlıkla sigortalamaya çalışmıştır. Bu 
basit bir süreç değildir. Buraya doğru 
AKP’nin biriktire biriktire aldığı yolda 
halk düşmanlığı, sınıf düşmanlığı, cum-
huriyet düşmanlığı başa yazılmış, 24 
Haziran korsan seçimleri ile topyekun bu 
kavramlardan kurtulmanın yoluna ayak 
basılmıştır.

24 Haziran seçimleri demiş-
ken TKH’nin seçimlerde aldı-
ğı tutum, ilk kongre kararla-
rı ve yayınladığınız raporlar 
doğrultusunda alınan bir ka-
rar mıydı?

24 Haziran korsan seçimlerinin açık-
lanması başlı başına öngörülmeyen bir 
durumdur herkes için. Yani AKP’nin 
seçimlere dönük bir hamle yapacağı ön-
görüsü bulunmakla birlikte bu derecede 
öne alma hali pek de beklenen bir durum 
değildi. Bizim 24 Haziran’a korsan seçim 
adını vermemizin sebebi de AKP’nin bu 
adımının baskın seçim ya da erken seçim 
gibi kavramların çok ötesinde bir durum 
olduğuna yaptığımız bir vurguydu. Parti-
miz Cumhuriyet’in fiilen yıkılmış oldu-
ğunu uzun bir süredir söylüyor, bu kongre 
ve konferans metinlerimizde yerini alan 
bir tespitti. 24 Haziran korsan seçimi ve 
sonuçları ile birlikte artık bu yıkılış fiili 
olmanın yanında Başkanlık yemini ile 
birlikte hukukileşmiştir, resmileşmiştir. 
Biz bu sürece giden yoldaki seçimlere or-
tak olmamış olduk, meşruluk katmamış 
olduk. Şimdilerde, bizim dışımızda da 
pek çok çevre, seçimlerin gayrı meşru-

luğundan, boykot seçeneğinin yeterince 
değerlendirilmediğinden dem vuruyor. 
Ancak ne yazık ki zamanında söylenme-
yen doğrular ya da gerçeklerin maliyeti-
ni bu halk çekiyor. Zaten artık en temel 
gerçek gün gibi ortadadır. Artık geriye 
dönüş mümkün değildir. Sermeyenin çı-
karları Cumhuriyet’i yıkmıştır. İşçi sını-
fı tarihsel olarak daha ileri olan Sosyalist 
Cumhuriyeti sırtlanacaktır. Bu yeni bir 
Cumhuriyet’tir, devrimle gelen..

Kongre sürecinin örgütlen-
mesi hakkında bilgi verir mi-
siniz?

Partimizin bir özelliği var. Bu özel-
lik bizim kıskançlıkla sahip çıktığımız 
bir özelliğimiz. Kongre süreçleri aslında 
partimiz için, ilk defa duyulacak, şap-
kadan tavşan çıkarılacak süreçler değil. 
Bizler uzun zamandır, neredeyse her haf-
ta parti üyeleri ve dostlarımızla “Mem-
leket Sohbetleri” düzenliyor, partinin 
tespitlerini ve görevlerini bire bir pay-
laşıyoruz. Kongremiz, bu yanıyla parti-
lilerin tümünün katkı koyacağı, kongre 
toplantısının delegeler ile yapılacağı, 
sonuçlarının ise ilk halka olan dostları-
mız ile örgütlenmeye devam edeceği bir 
süreç olacak.

Peki kongrenizde hangi baş-
lıkları ele alacaksınız, neleri 
tartışacaksınız?

Kongremizin oldukça derin ve zengin 
bir metni oluştu. Emperyalizm konusun-
da soldaki kafa karışıklığının aksine, ik-
tisadi ve siyasi olarak Çin’den Rusya’ya, 
ABD’nin yol haritasından, Suriye direni-
şine, İsrail’den Hindistan’a kadar durum 
tespitleri ve ülkemizdeki anti emperyalist 
mücadelenin yol haritasını çizmiş olduk. 
Ülkemizdeki rejim değişikliği ve sosya-
list solun görevleri, düzen muhalefetinin 
sınırları ve rejimin ayakları arasında aldı-
ğı rol, Kürt hareketi ve bu başlıkta ortaya 
çıkacak gelişmeler, işçi sınıfının verili 
durumundan, toplumsal direnç odakları-
na kadar pek çok başlıkta siyasi bir üre-
tim gerçekleştirdik. Ve elbette ki partinin 
bu tespitler ışığında somut görevlerini 
belirledik.
Nedir o somut görevler?

Demin de ifade ettiğim gibi bizler 
şapkadan tavşan çıkarmayı çok sevme-
yiz. Projeler arasında koşuşturup, daha 
sonra kimsenin hatırlamadığı, sürekliliği 
kalmamış, biriktiren değil, birikenden 
harcamaya yarayan işlerin mücadeleye 
katkı sunmadığını düşünüyoruz. Bizim 
tarihsel projemiz bellidir: Sınıfın, emek-

çi kadınların ve gençliğin partiye örgüt-
lenmesi. Bu kongrede, yaptıklarımıza ve 
yapamadıklarımıza, olanak ve gücümüzü 
nasıl arttıracağımıza bakacağız. Bundan 
daha somut bir görevimiz yok.

Her kongrede örgütsel bazı 
değişiklikler de olur. Siz de 
de olacak mı?

Bizde örgütsel değişiklik değil örgüt-
sel bir güçlenme olacak. 3 yıldır aldığı-
mız çok değerli bir yol var. Parti, tüm ör-
gütsel işleyişini sınıf içerisinde sosyalist 
örgütlenmenin artması, bunun yanında 
oldukça kritik olarak gördüğü diğer bazı 
noktalara tahkimat yapmayı sağlayacak 
bazı kararlar alacak. Partimizde yerini 
bu süreçte almış hem taze kan hem de 
“kıdemlilerimiz” var, onlar bu partinin 
önünü daha da açacaklar. 

Son olarak eklemek istediği-
niz bir şey var mı?

Tüm partililere kongre sürecinde 
verdikleri ve verecekleri emek için başa-
rılar diliyorum, tabii en fazla da sonrası 
için. Kağıt üstünde değil, sınıfın aklında 
ve gücünde yerini alan kararlar alacağız. 
Hepimize kolay gelsin...


