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Düzen hesapları içinde boğulan
halkımızı bu hesapların içinden
çekip çıkaracağız
S.7
Düzen muhalefetinin ve sahte solun seçim hesapları çöktü.
Bu gerici düzene tek barikat gerçek soldur!

MEMLEKETE
SOL GEREK!

Erdoğan başkan oldu. Meclis’te çoğunluğu sağ kazandı.
HDP’nin barajı geçmesine ve CHP’nin bütün hesapları boşa
düştü. Sağı sağla geriletme politikası AKP’nin ekmeğine yağ
sürdü. Gerici, işbirlikçi ve emek düşmanı rejime karşı tek güç
sosyalistlerdir.
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Erdoğan patronları bakan
yapmaya hazırlanıyor

En büyük komplo
Bir seçimi daha geride bıraktık.
Dolandırmadan en baştan söylemek
gerekiyor ki, bu seçimlerin temel niteliği 16 Nisan Referandumu’nu tamamlamak oldu. Sermaye düzeninin bunu
başardığını tespit etmek gerekiyor. Tüm
siyasi temsilcilerinin ağzından düşürmedikleri katılımın önce artması yönündeki ve sonra yüksek olmasından
duyulan mutluluğu ifade eden açıklamalar referandumun şaibesinden kurtulup rahatlamayı gösteriyor.
Seçimlerin ardından komplo teorileriyle oyalanılıyor. Muharrem İnce’nin
tehdit edilip edilmediği, YSK üyelerinin
istifa ettiği gibi pek çok iddia var. Oysa
esas ve en büyük komplo, Türkiye’de
sermaye düzeni idari yapısını baştan
aşağıya değiştirmiş olması. CHP’nin
AKP tabanını bölmeyen seçim kampanyası, sermaye sınıfının HDP’nin
barajı geçmesini istemesi ve bu arada
MHP’nin AKP’yi “dengeleyip denetlediği” bir tablonun ortaya çıkarılması
görmezden gelinip buralara dalmadan
seçimleri ele almak gerekiyor.
Bu seçimlerde işçi havzalarında
AKP’nin etkinliğini koruduğunu ve Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da
İslamcı-Türkçü bir gericiliğin hakimiyetinin kırılmaktan çok uzak olduğunu
tekrar gördük. Düzen muhalefetinin işçi
sınıfına seslenmeyen yaşam tarzı üzerinden CHP, milliyetçilik üzerinden İP
ve dincilik üzerinden SP ittifakı da liberal bir özgürlük ve demokrasi söylemi
ve mizah üzerinden HDP seçeneği de bu
durumu değiştirmemiştir.
Türkiye’deki devrim arayışının öncelikle bakması gereken alan dün olduğu gibi bugün de işçi havzalarıdır.
Son tahlilde, işçi sınıfı TÜSİAD’ın kapısından içeri girenleri evine ve oyuna
dahil etmemiştir. Milliyetçilikler ise
birbirini beslemiştir. Bunu bir tür ezber
olarak görmek isteyenlerin ise öncelikle
2014’ten beri her seçimde AKP’ye benzeme çabalarının sonuçsuzluğunu açıklamaları gerekir.
Bunun dışında bu seçimler bize başkaca şeyler de öğretmelidir. Seçimlerin
hapsedildiği bu başlıkların artık önümüze çıkartılmaması gerektiği de açık
bir şekilde ifade edilmelidir.
İlk olarak AKP’nin geriletilmesinin
HDP’nin barajı geçmesi ya da Meclis
aritmetiğine bağlayan yaklaşımlar bir
kez daha yenilmiştir. 7 Haziran seçimlerinde elde ettikleri “imkanı” karşılıklı olarak harcayan düzen partilerinin 1
Kasım’da iktidarı AKP’ye bırakması
gibi bugün de AKP’nin elinden iktida-

rın alınması için Türkiye tablosunda bir
değişiklik yaratacak sonucu alamamıştır.
İkincisi AKP’ye karşı sağcılık
yapmak Meclis’i Türkiye sağının tüm
partileriyle doldurmuştur. Gereken
adlı adınca soldur. Sosyal demokrasi
veya radikal demokrasinin ne yapacağı
ve yapabileceği belli olmakla birlikte sosyalist solun da sağındaki düzen
partilerinin kuyruğuna takılmaktan
vazgeçmesi ve bağımsızlaşması şarttır. Bugünkü koşullarda sosyalist bir
çıkışın bir birliktelikle gerçeklenmesi
hem süreyi hem de gücünü arttırır. Ama
böyle olmayacaksa da komünistler mücadelelerini bildikleri şekilde sabırla
yürütmeyi sürdürecektir.
Üçüncüsü sosyalist soldaki öznelerin seçimlere erken havlu atması haline
gelen seçim güvenliği tartışmalarının
sıkıştırıldığı seçim gününden çıkartılması ve bu haliyle gündemde olağan
bir yere indirilmesi gerekmektedir. Faşistlerin, dinci gericilerin, piyasacıların oylarının korunması devrimcilerin
görevi olmadığı gibi bir mücadele başlığı da değildir. Esas mücadele hazine
yardımları, medya olanakları, sermaye
desteği, baraj gibi sınırsız düzenlemeyle bütünüyle adaletsiz seçimlerin seçim
gününde düzeltilmesi mümkün değildir.
Seçim geceleri CHP ve HDP tarafından
yapılan sandıkları bırakmayın çağrılarının kısa sürede seçim sonuçlarının
kabul edilmesine dönüşmesi ve somut
olarak kanıtı sunulmayan hile iddiaları
üzerine yaratılan hava hem enerji çalmakta hem de seçimlerin meşruiyetini
arttırmaktadır. Bu mücadelenin daha
bütünlüklü ve gerçek bir şekilde yapılırken aynı zamanda düzen partilerinden
bağımsızlaştırılması bir zorunluluktur.
Dördüncüsü, sosyalist sol açısından kentli-eğitimli toplumsal katmanlarla ilişki sağlıklı bir şekilde yeniden
kurulmalıdır. Liberalizmin belirlediği
mizahçılık, düzen partileri ekseninde
sosyal medyadan kopartılan yaygaralar,
yaşam tarzı üzerinden geliştirilen kimlik siyasetlerinin uzantısı yaklaşımlar
bir kenara bırakılmalıdır. Bu ülkede
emeğiyle geçinen herkesin çıkarları aynıdır ve bu ortaklık siyasi bir program
etrafında kurulabilir. İyiler-kötüler üzerinden yapılan tarifler, bisiklet turları,
rakı sofraları ile AKP’ye oy veren geniş
işçi ve emekçi kesimlerin buradan kopartılması mümkün değildir. Program
ve siyaset olmazsa olmazdır.
Sabırla yolumuza devam edelim…

Patron partisi AKP, ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’nin ilk
bakanlar kurulunda beklendiği şekilde para babalarına koltuk vermeye
hazırlanıyor.
AKP Sözcüsü Mahir Ünal, yeni
kabineye ilişkin “Yeni kabine iş dünyasından, kültür ve spor dünyasından,
yurt dışında yaşamış kişilerden de
olabilir” açıklamasında bulundu.
Hürriyet’in AKP’ye yakın yazarı

Abdülkadir Selvi de bugün kaleme
aldığı köşe yazısında, Erdoğan’ın
yeni kabinede “şaşırtıcı” isimlere
yer vereceğine işaret ederken, “Bazı
bakanların ilk kez kamuoyunun
önüne çıkacağı söyleniyor. O nedenle
sürprizleri olan ama siyasi değil, daha
çok teknokrat yönü ağır basan bir
kabine olması bekleniyor. Bazı önemli
bürokratların ve işadamlarının ismi
konuşuluyor. ” demişti.

Asgari ücret 1602 lira, açlık
sınırı 1714 liraya yükseldi

24 Haziran seçimlerini de ‘başarı’yla tamamlayan patron partisi
AKP’nin iktidarındaki Türkiye’de,
emekçiler için sunulan tablo günden
güne kararmaya devam ediyor.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) 2018 Haziran
ayı açlık ve yoksulluk sınırı verilerini
açıkladı.
Bu kapsamda dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık
gıda harcaması tutarının (açlık sınırı)

1714,35 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su,
yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu
diğer aylık harcamalarının toplam tutarının ise (yoksulluk sınırı) 5584,20
TL olduğu belirtildi. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 2121,66
TL olarak hesaplandı.
Mayıs ayında açlık sınırı 1686,12
lira, yoksulluk sınırı ise 5492,24 liraydı.
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TKH'den seçim sonuçlarına ilgili açıklama

T
du.

ürkiye Komünist Hareketi
(TKH), 24 Haziran korsan seçimlerinin sonuçlarına ilişkin
yazılı bir açıklamada bulun-

TKH açıklamasında “Referandumun
meşruiyet sorunu ortadayken, AKP ve
MHP eliyle dayatılan bu korsan seçim,
emekçi halkın iradesinin gasp edilmesinin bir yöntemi olarak düşünülmüş, bütün iplerin gerici iktidarın elinde olduğu
OHAL koşullarında hayata geçirilmiştir” denilirken, “Seçim sonuçları, düzen muhalefetinin ve sahte solun bütün
meşrulaştırma girişimlerine ve umut tacirliğine rağmen, emekçi halkımıza dayatılan bu korsanlıkla elde edilmiştir.”
ifadeleri kullanıldı.
“Sosyalizmin bağımsız siyasal hattının ortaya çıkması, işçi sınıfının ve
emekçi halkımızın devrimci siyasal odağının yaratılması görevi bugün çok daha
büyük önem kazanmıştır.” diyen komünistler, AKP’yi yenecek yegane gücün
emekçi halkın örgütlü gücü ve bu gerici
sermaye diktatörlüğüne karşı başarının
tek yolunun da işçi sınıfının örgütlü mücadelesi olduğuna vurgu yaptı.
TKH açıklaması şöyle:
“Hesap siyaseti kaybetti, hesap sorma siyaseti kazanacak
Bugünün kaybedeni düzen muhalefetidir, yarın emekçilerin mücadelesiyle
kazanılacaktır!
AKP’yi yenecek tek güç devrimci siyaset, sosyalist program ve emekçi halkın
örgütlü gücüdür!
24 Haziran, AKP ve MHP eliyle çok
önceden hesaplanan, tezgahlanan ve hazırlanan bir korsan seçim olarak emekçi

halkımıza dayatılmıştır. Referandumun
meşruiyet sorunu ortadayken, AKP ve
MHP eliyle dayatılan bu korsan seçim,
emekçi halkın iradesinin gasp edilmesinin
bir yöntemi olarak düşünülmüş, bütün iplerin gerici iktidarın elinde olduğu OHAL
koşullarında hayata geçirilmiştir. Kimse,
seçimlerde yaratılan havaya bakarak, bu
korsanlığın, dayatmanın ve hukuksuzluğun üzerinin örtülmesine izin vermemelidir. Seçim sonuçları, düzen muhalefetinin ve sahte solun bütün meşrulaştırma
girişimlerine ve umut tacirliğine rağmen,
emekçi halkımıza dayatılan bu korsanlıkla elde edilmiştir.
24 Haziran seçimi, bizzat sermaye
devletinin arkasında durduğu ve AKP gericiliği tarafından planlanan bir dayatma
olarak halkın iradesi ve geleceğinin çalındığının resmidir.
Biliyoruz ki, ülkemizin ilerici toplumsal birikimi ve işçi sınıfı potansiyeli
devrimci bir seçenek altında birleşmek
kaydıyla bütün bu hesapları yenebilecek
güçtedir. Ancak bu güç, sahte sol ve düzen muhalefeti tarafından bir kez daha
düzen kanalına akıtılmış, AKP’nin korsan seçimine ve başkanlık rejimine geçişe
meşruiyet katacak bir oyuna dönüştürülmüştür. Bugün düzenin sahte solunun
ve muhalefetinin, «AKP’yi geriletmek»
adıyla kurduğu oyun çökmüştür. Emekçi
halkımız, bir kez daha bu gerçeği görmeli
ve özünde Erdoğan’ın başkanlığının yolunu açan umut tacirlerine güvenmenin
maliyetiyle yüzleşmelidir.
Siyaseti bir kenara bırakıp aritmetikle Meclis çoğunluğu hesapları yapanlar
halkımıza yalan söylemiştir. Meclis’te
AKP-MHP gerici-faşist koalisyonunun

geriletilmesi mümkün olmamış, tersine
gerici AKP ve MHP’nin yanına bir başka faşist partinin eklenmesi sağlanmıştır.
Düzen solunun “hesapları”, AKP diktasından kurtulmak adına başkanlık rejimine meşruiyet katmak ve Meclis’in daha da
sağcılaşmasının önünü açmak dışında bir
sonuca ulaşmamıştır.
24 Haziran seçimleri sağın sağla
yarışından başka bir şey olmamış, sağı
sağla geriletmek gibi garabet bir durum
ülkemize muhalefet olarak pazarlanarak
bugünkü sonucun yolu döşenmiştir. Sağın
sağla geriletilemeyeceği bir kez daha ve
açıkça ortaya çıkmıştır.
«Erdoğan’ı başkan yaptırmayacağız»
diye yola çıkanlar, bu korsan seçime katılarak Erdoğan’ı el birliği ile başkan yapmışlardır. 24 Haziran seçimlerine büyük
anlamlar yükleyerek, emekçi halkımızı
korsan seçim oyunun bir parçası haline
getirenler, başkanlık rejimine meşruiyet
katma konusunda en büyük paya sahip
olmuşlardır.
Yine aynı şekilde HDP’nin barajı
geçmesi, AKP-MHP ittifakının geriletilmesine yol açmamış, Erdoğan başkan
olurken gerici-faşist güçler de Meclis’te
çoğunluğu sağlamış, kurulan bu denklem
büyük bir demagojiden ibaret kalmıştır.
Ülkemizin devrimci, ilerici, cumhuriyetçi, yurtsever ve emekten yana birikiminin temsiliyeti «AKP geriletilecek»
yanılsamasıyla bir kez daha HDP siyasetine yama edilmeye çalışılmıştır. Bugün
HDP’nin Meclis’te bulunması sağcı bir
rejimde “demokrasi süsü” olmaktan öte
bir anlam taşımamaktadır.
Sosyalist ve devrimci güçlerin temsil
edilmediği gibi, yeni rejimin meşruiyetini
onaylatma hamlesi olan 24 Haziran se-

çimlerinde bağımsız aday politikası da,
korsan seçimin mezesi olmak dışında bir
anlam ifade etmemektedir.
Bu seçimlerin kaybedeni bizzat bakkal hesaplarıyla seçim politikası yürüten düzen muhalefeti ile sahte soldur.
Meclis’in öneminin daha da azaldığı bir
süreçte, milletvekili aritmetiği üzerine
büyük umutlar yaratarak gerici sermaye
düzenine ve AKP rejimine meşruiyet katan umut tacirlerinin maliyeti ortadadır.
Bu maliyet ise emekçi halkımıza ve ülkemize çıkarılacaktır.
Ülkemizin ilerici, cumhuriyetçi, yurtsever ve emekten yana toplumsal birikimi
büyük bir güçtür. Yeter ki bu güç derlenip,
devrimci bir siyaset, sosyalist bir program ve örgütlü bir güçle ayağa kalksın!
Bugün sosyalistler bu sorumlulukla
her zamankinden daha fazla karşı karşıyadır. Sosyalizmin bağımsız siyasal
hattının ortaya çıkması, işçi sınıfının ve
emekçi halkımızın devrimci siyasal odağının yaratılması görevi bugün çok daha
büyük önem kazanmıştır. AKP’yi yenecek
yegane güç emekçi halkın örgütlü gücü,
bu gerici sermaye diktatörlüğüne karşı
başarının tek yolu da işçi sınıfının örgütlü
mücadelesidir.
Partimiz, 24 Haziran seçimleri öncesi
bu tabloya dair uyarılarını yapmış, düzenin karşısında mücadelesini sürdürürken
başkanlık rejimine meşruiyet arayışlarının dışında durmuştur. Partimiz Türkiye
Komünist Hareketi bu sorumluluğun bilinciyle mücadele görevini bundan böyle
daha büyük kararlılıkla sürdürecektir.
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
25 Haziran 2018”
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öne çıkanlar
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Korsan seçimden sağcı meclis çıktı!

A

KP ve MHP'nin dayatmasıyla apar topar alınan seçim
kararı sonrası 24 Haziran
Pazar Günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri gerçekleştirildi. Hatırlanacağı üzere 16 Nisan
2017'de başkanlık sistemine dair yapılan referanduma YSK'nın alenen yaptığı usulsüzlük damga vurmuş ve şaibeli
referandum evet oylarının çoğunluğunun ilanı ile sonuçlanmıştı. Referandum
sonrası yeni sistemin onayı anlamına da
gelen 24 Haziran seçimlerinden Recep
Tayyip Erdoğan ilk turda Cumhurbaşkanı olarak seçildi, Cumhur ittifakı meclis
çoğunluğunu elde etti, bir diğer sağcı
cephe olan Millet ittifakı ise yarattığı
sahte umutların altında kaldı.

Seçimlere katılım yüzde 87;

Türkiye'de seçimler her zaman yüksek katılıma sahne olmuştur. AKP'nin
Cumhuriyeti tasfiye ettiği, gericilik, piyasacılık ve emperyalizme bağımlılık
doğrultusunda toplumu yeniden şekillendirdiği 16 yıllık süreç içerisinde seçimlere daha büyük anlamlar yüklendi.
AKP'nin yeni rejimine karşı tepkiler
arttıkça düzen muhalefeti her seferinde
sandık ve seçimlerin hayati önemi olduğunu pompalayarak mücadeleyi sandığa
endekslemeye çalıştı. 24 Haziran seçim
sürecinde de benzer bir propaganda
yapıldı. Seçimlerin iki ay gibi kısa bir
süreye sıkıştırılması, sosyalistlerin seçimlere katılımının önüne engeller çıkarılması ve OHAL koşullarına rağmen
korsan seçim kararına hızlıca toplum
adapte edildi, seçime katılım rekor düzeyde gerçekleşti. Yurtiçinde ve yurtdışında kayıtlı 59 milyona yakın seçmenden 51 milyonu aşkın kişi sandık başına
gitti. 81 ilde kurulan 180 bin 65 sandıkta
oy kullanıldı. 1 Kasım 2015'te yapılan
milletvekili seçimlerinde katılım yüzde
85.15 olarak gerçekleşirken 24 Haziran
seçimlerine katılım yüzde 87'ye ulaştı.
Yurtdışında da oy kullanma oranı önceki seçimlere göre yüksek oranda gerçekleşti.

Yeni düzenin ilk başkanı

Devletin bütün olanaklarını kullanarak seçim çalışmaları yapan iktidar
partisi AKP 'nin Cumhurbaşkanı adayı
Recep Tayyip Erdoğan ilk turda oyların
yüzde 52.59'unu alarak yeni sistemin ilk
Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde diğer adayların oy oranları ise şu şekilde; CHP'nin adayı Muharrem İnce yüzde 30.64, HDP'nin adayı
Selahattin Demirtaş yüzde 8.4, İP'nin
adayı Meral Akşener yüzde 7.29, Temel
Karamollaoğlu yüzde 0.89, Doğu Perin-

çek ise yüzde 0.20.

yan resmi sonuçlara göre Meclis'e girdi.

Türkiye sağının bütün ak- Matematik hesaplarla buratörleri meclise taşındı;
ya kadar;
Siyasal ilkelerin hasır altı edildiği,
matematik hesapları ile kurulan ittifaklarla siyasetin sağ referanslarla şekillendiği ve sağcı gerici Cumhur ittifakına
karşı bir başka sağ cephe olarak kurulan
Millet ittifakının umut olarak pazarlandığı seçim sürecinin sonunda şekillenen
meclis tablosu emekçiler için umut vaad
etmiyor.
Milletvekili seçimlerinde AKP-MHP'nin kurduğu Cumhur ittifakı geçerli
oyların yüzde 53.66'sını alarak mecliste
çoğunluğu sağladı. AKP'nin oy oranı
yüzde 42.56, MHP'nin oy oranı ise yüzde 11.10 oldu.
Millet ittifakının oy oranı yüzde
33.94 olurken ittifakın bileşenlerinden
CHP yüzde 22.64, İP yüzde 9.96, Saadet
Partisi yüzde 1.43 oy aldı.
İttifak dışı katılan diğer partilerin
oy oranları ise şu şekilde; HDP yüzde
11.70, HÜDAPAR yüzde 0.31, Vatan
Partisi yüzde 0.23.
Bu oy oranlarına göre milletvekili
dağılımları ise AKP 295, MHP 49, CHP
146, İP 43, HDP 67. CHP listelerinden
aday olan Saadet Parti'li İstanbul 1. bölge 3. sıra milletvekili adayı Hüseyin
Emre Bağce, 3. bölge 9. sıra adayı Nazır
Cihangir İslam ve Konya 2. sıra adayı
Abdülkadir Karaduman ise kesin olma-

Seçim sürecinde AKP ve Erdoğan'ı
geriletmek üzerine kurulu ''stratejiler''
çokça gündeme geldi. HDP'nin barajı
aşması mecliste muhalefet çoğunluğunun önemli bir koşulu olarak nitelendirildi örneğin. Ancak HDP'nin barajı
geçmesi Cumhur ittifakının mecliste çoğunluğu almasına engel olmadı. Ortaya
çıkan meclis tablosu ise AKP, MHP ve
İP milletvekilleri toplamı 387, CHP'nin
ve HDP'nin listelerinden seçilen sağcı
isimlerde hesaba katıldığında mecliste
sağın ezici çoğunluk sağladığı rahatlıkla
görülebilir.

Seçilen Milletvekillerinin sadece 91'i kadın;

AKP iktidarı ile birlikte artan kadın
cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin
yanı sıra kadınların tepkisine ve mücadelesine de tanık olduk. Düzen partileri
ise görünüşte ''kadın sorununa daha fazla eğilmeye'' başladı. Kadınlar çiçektir
söyleminin ötesine geçemeyen ve kadınları kenar süsü olarak gören bu partiler
listelerinde bu işlevi yerine getirecek
sayıda kadını da meclise taşımış oldu.
Önceki dönem 74 olan kadın milletvekili
sayısı 24 haziran seçimlerinde 91'e çıktı.

Seçmenlere ''ezik'' diyen isim
mecliste;

Meclise giren kadın milletvekillerinden biri de AKP’nin Yalova milletvekili
adayı Meliha Akyol. Akyol seçimlerden
önce düzenlediği basın toplantısında
tepki çeken bir ifadeler kullanmış, “Batı
Trakya’dan, oradan buradan, kimisi doğudan gelen, kendisini ifade edemeyen
ezik insanlar” demişti.
Üç vekil kontenjanına sahip Yalova’da Meliha Akyol da Meclis’e girdi.

Bülent Arınç ve Mehmet
Ağar'ın oğlu mecliste;

AKP'nin kurucularından olan ve son
dönemde muhalif olarak pazarlanan Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç
İstanbul 3. Bölgeden AKP milletvekili
oldu.
Fali meçhullerle adı anılan eski İçişleri Bakanlarından Mehmet Ağar'da
AKP destekçiliğinin mükafatını oğlunun vekilliği ile aldı. Mehmet Ağar'ın
oğlu Zülfü Tolga Ağar'da Elazığ'dan
AKP listelerinden meclise girdi.

Fetullah Gülen'i ziyaret eden
vekiller yeniden mecliste;

2012 yılında Pansilvanya'da Fetullah Gülen'i ziyaret edip hatıra fotoğrafı
çektiren 12 isimden 5'i yeniden AKP
listelerinden milletvekili oldu. İlknur
İnceöz, Osman Ören, Bayram Özçelik,
Vedat Demiröz ve İsmail Tamer yeniden
mecliste.

manşet
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Düzen muhalefetinin ve sahte solun seçim hesapları çöktü. Bu gerici düzene tek barikat gerçek soldur!

Memlekete sol gerek!

Erdoğan başkan oldu. Meclis’te çoğunluğu sağ kazandı. HDP’nin barajı geçmesine ve CHP’nin bütün
hesapları boşa düştü. Sağı sağla geriletme politikası AKP’nin ekmeğine yağ sürdü. Gerici, işbirlikçi ve
emek düşmanı rejime karşı tek güç sosyalistlerdir.

24

Haziran geride kaldı. AKP ve MHP’nin
kurduğu Cumhur İttifakı’nın Meclis’te çoğunluğu sağladığı ve Erdoğan’ın başkan
seçildiği bir sonuç ortaya çıktı. Ancak
bununla birlikte İyi Parti gibi başka bir
faşist partinin de Meclis’e girdiği ve bu
anlamıyla daha sağ bir tablonun oluştuğu sonuç karşımızda.
24 Haziran seçimleri, baskın seçim
olarak kimsenin beklemediği bir karar
olarak AKP ve MHP dayatması olarak
görülmeli. Ancak bununla birlikte 24
Haziran sonuçları da yine kimsenin beklemediği bir sonuç olarak görüldü.
Fakat AKP ve MHP eliyle dayatılan
24 Haziran seçimleri tam da AKP ve
MHP’nin istediği bir sonuca tekabül etti.
Zaten asıl murat edilen buydu. AKP ve
MHP, ipleri ellerinde tuttukları bir seçim sürecini başlatmış ve düzen muhalefetini kendi minderlerine çektikleri bir
durum yaratmışlardı. Tablo böyle iken
24 Haziran seçimlerinde büyük umutlar
beklemek bir yerden sonra gerçekçi değildi. Sonuçlar bu gerçeği bir kez daha
göstermiş oldu.

devşirmeye yönelik bir hesabı gündeme
getirdi. Bir yandan söylem ve seçim
politikası olarak gerici-muhafazakar
bir söylem tuttururken diğer yandan İyi
Parti, Saadet ve Demokrat Parti gibi sağ
partileri yanına alarak AKP tabanından
oy devşirilmesine çalıştı.
Sağı sağla geriletmek adına bizzat sağcılık CHP eliyle yürütüldü. İyi
Parti’nin seçimlere katılmasını sağlamak, Saadet Partisini ve Demokrat
Partiyi Meclis’e taşımak gibi hesaplarla
AKP-MHP oyununu bozacaklarını düşündüler.
Bu hesapların bir parçası 1. Turda
Erdoğan’ın seçtirilmemesi ve seçimlerin
ikinci tura bırakılmasıydı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymamış, sağcı zemin
sağı daha da güçlendirmişti.
Benzer bir yöntem HDP tarafından
da gündeme getirildi. HDP’nin barajı
aşmasıyla birlikte AKP’nin geriletileceği iddia edildi. Ancak HDP barajı geçip 67 milletvekili çıkarmasına rağmen
Meclis’te AKP-MHP ittifakı çoğunluğu
sağlamış, bütün hesaplar boşa düşmüştü.

Düzen solunun hesapları

Bugün AKP eliyle kurulan bu düzenden kurtuluşun düzen siyasetinin hesaplarıyla gerçekleşmeyeceği bir kez daha

Düzen solu ve muhalefet ise 24 Haziran seçimlerinde AKP tabanından oy

Hesap siyaseti değil hesap soran siyaset

görüldü. 24 Haziran seçim sonuçları,
düzen muhalefetinin bütün matematiksel hesaplarını ters yüz eden bir sonuç
üretmiş.
AKP’nin 16 yıllık karşı devrimci
sürecinin geriletilmesinin düzen oyunlarıyla sağlanacağını düşen sahte sol,
aslında düzenin bekasından başka bir
şey istemiyordu. Bütün seçim sürecini
toplumsal uyum ve mutabakat üzerine
kurulması gerektiği üzerine vaaz etti.
AB ilişkilerin düzeltileceğini, toplumsal
kutuplaşmanın bitirileceğini söyleyen
düzen siyaseti özünde AKP tarafından
tahrip edilmiş zemini düzeltme rolünü
oynuyordu.
Aslında bu durum AKP’nin 16 yıllık
tahribatını düzeltme anlamına geliyordu. Muharrem İnce’nin açık açık restorasyon ve tamir edeceği söylemi tam da
buna oturuyordu.
Düzen muhalefeti hesap siyaseti ile
AKP’nin geriletilmesini düşünürken durum tersi oldu. Bugün bir kez daha görülmeli ki hesaplarla değil mücadele ile
AKP ve AKP düzenine karşı gerçek bir
mücadele verilebilir. Bu yüzden hesap
yapan değil hesap soran bir mücadele
ancak ve ancak bu düzeni değiştirebilir
ve bu gidişi durdurabilir.

Memlekete sol gerek

Sağın sağla seçimi anlamına gelen
24 Haziran bir kez daha düzen solunun
gerçek yüzünü, başarısızlığını ve basiretsizliğini ortaya çıkarmıştır. AKP
rejimine karşı mücadele halkın örgütlü mücadelesiyle mümkün. Bunun için
bugün sol olarak toplumun karşısına çıkan düzenin bütün aktörleri 24 Haziran
seçimlerinde görüldüğü üzere büyük
bir yanılgıdan başka bir şey değildir.
Gericiliğe, emperyalizme ve sermaye diktatörlüğüne karşı mücadele düzene karşıya almadan mümkün değildir.
Ülkemizin en büyük ihtiyacı bağımsız
devrimci bir sosyalist odağın yaratılmasıdır. Eğer böylesi bir odak yaratılırsa düzen hesaplarına mahkum olmadan
gerçek bir mücadele örülebilir.
24 Haziran seçimleri bir kez daha
göstermiştir ki ülkemizde büyük bir
sol boşluk vardır. AKP ve MHP ile
sağcılık yarıştıran ve bütün sağcı güçlerle ittifak içinde olan düzen soluyla
ülkemiz kurtulmayacaktır. Sol olarak
pazarlanan liberallerin bugün niyetleri
ve yapabilecekleri görülmüştür. Emekçi halkımız bu gerçekle yüzleşmeli,
umut tacirliğine mahkum olmadığını,
geleceğini eline alması gerektiğini bilmelidir.
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Sadede gelelim

S

Kamil Tekerek

eçim süreci boyunca ifade ettiklerimiz, seçim sonuçları itibariyle bir kere daha ele alınmayı hak ediyor. Neden olduğu
ise açık. Geçmişte söylenen bazı şeyler
tekrar söylenmediğinde ya da günün gerçekleri ile bir teste tabi tutmadığınızda
popüler olan söylemler ya da yaklaşımlar ön plana geçiyor.
24 Haziran seçimlerinde ortaya konulan dört işlem siyaseti çökmüştür.
Aritmetik siyasetinin düzen muhalefeti
için geçerli olduğunu zannedenlere, matematiğin herkesin işine yarayabilecek
bir şey olduğunu hatırlatmak gerekiyor.
Dolayısıyla siyasetten arındırılmış
“Erdoğan gitsin” söylemi objektif sınırları ile yüzleşmiş, başkanlık seçimi ikinci tura kalmamış, AKP-MHP koalisyonu
Meclis’te 300’den fazla milletvekiline
sahip olmuş, HDP’nin barajı aşmasının
AKP’nin geriletilmesinde biçimsel bir
fonksiyondan başka bir işe yaramadığı
görülmüştür.
Seçimlerin öncesinde, bu seçimleri
korsan olarak niteleyenlere karşı apolitizm suçlaması yapanlar, yaşananları
negatif ya da pozitif anlamda uca çekerek meselenin siyasal tarafını görünmez
hale getireceklerdir. Seçimlerin hemen
öncesinde, “durum bıçak sırtı şakaya
gelmez”, “siyasi gerçekleri biz de biliyoruz ama aritmetik yapıyoruz”, “şimdi
bunları konuşmanın sırası değil hele bir
seçim geçsin”, “yeni bir sol geliyor eski
püskü fikirlerinizle ortalığı bulandırmayın” diyen ve Türkiye’de sol adına konuşanların eğer topluma ve emekçilere
önderlik etmek gibi niyetleri varsa, örgütsüz yurttaşlardan bir tık daha ileride
fikirler savunmalarını beklerdik. Oysa
ki herkes birbirine aynı hikayeyi anlattı. O da solun tek çıkış yolunun düzenin
muhalefetine eklemlenme zorunluluğu
idi.
Ancak gelinen noktada bunların bile
tartışılmadığı açık. Halkı sağcı Millet İttifakı’nın arkasında dizilmeye çağırarak
emekçilerin kurtuluş yolunun çizileceğini vaaz edenlerin ikinci tur söylemleri
havada kaldı. Bu söylemleri geliştirenler
ve propaganda edenler topluma karşı
bir sorumluluk hissediyorlar mı bilemiyoruz. Tipik bir sağ siyasetçiden farkı
olmayan Muharrem İnce suçu diğer partilerin üzerine atarak işin içinden sıyrılmaya çalışıyor olabilir. Yüzde otuz oy
oranı ile kendi üzerine düşeni yaptığını
söyleyen İnce, tüm seçim süreci boyunca ortaya koyduğu sağ söylem ile aslında
Türkiye’de siyasetin sağa kayışına kendi

meşrebince destek oldu. Halkın ikinci
tur hayalleri ise havada kaldı.
Arada CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nu unutmamak gerekiyor.
2017 yılında yapılan referandumdan beri
şeriatçı Saadet Partisi ile adım adım ittifaka giden, faşist Akşener’e kiralık
milletvekilleri ile sahip çıkan, Abdullah
Gül projesini deneyen ama başaramayan CHP çizgisinin genel başkanı Kılıçdaroğlu’ndan bahsediyoruz. Kılıçdaroğlu’nun vadesi doldu mu dolmadı mı
gelişmeler gösterecek. Ama CHP yakın
vadede yerel seçimleri bu sefer emekçilerin karşısında gündeme getirecek.
AKP’den kurtulmak adına bu sefer bakalım hangi sağcılar karşımıza çıkartılacak?
Diğer tarafta ise AKP’yi geriletmek
adına HDP’yi temel odak olarak gösteren liberaller ve bunların peşine takılanlar yer alıyor. Orada da aynı mantık
geçerli.
AKP’yi yenmeyi, geriletmeyi “ya
hep ya hiç” düşüncesiyle HDP’nin barajı geçmesine endeksleyenlerin sağ
partilerdeki yükselişi ve bunun üzerinden AKP’nin oylarındaki düşüşü açıklamaları gerekiyor. Siyaset ne yazık
ki tek yönlü değil. Zaten başından beri
söyledik, eğer tek başına AKP’nin geriletilmesi ya da Meclis’te sandalye kaybetmesi üzerinden siyaset yapacaksınız
sağcılık yapmanız gerekiyor.
Tüm bunlarla birlikte HDP, siyasette yeni olmayan bir şeyi farklı bir
kılıfla Türkiye toplumunun önüne sundu ve CHP’lilerin matematik hesapları
sayesinde bu tuttu. Şimdi bugün Adalet Yürüyüşü’nde Kemal Kılıçdaroğlu
ile verilen pozların nedenini daha rahat
anlamamız mümkün. Yoksa HDP zaten

yıllardır solcuları aday yapıp Meclis’e
sokuyor. Meclis’e giren bu kişiler de
HDP’nin liberal-ulusalcı siyasetinin bir
parçası oluyorlar ve halka bunu sosyalizm mücadelesi diye propaganda ediyorlar. TÜSİAD’la görüşenlerin emek
sözcüsü, Said-i Nursi’yi övenlerin laiklik savunucusu, Suriye’de emperyalizm
ile işbirliğini savunanların devrimci kanadı nedense solcular oluyor. Artık ne
kadar oluyorsa…
Bunun üzerine artık CHP’ciliği de
eklemek gerekiyor. Halkı kandıran,
onları adım adım sisteme bağlayan,
Türkiye kapitalizmiyle gerçek bir kavgaya değil onun gölgesi ile laf dalaşına
giren CHP’nin oyları ile Meclis’e giren
HDP’nin solcu adaylarının, sokağa geri
döndüklerinde bir de CHP’nin borazanlığı gibi bir görevleri olacak. Önümüzdeki günlerde bunları da göreceğiz.
Ülke gerçekliğini okuyamayan, aslında okumak gibi bir derdi de olmayan,
“ne olursa olsun da AKP şu şekilde gitsin” diyenler, sağın sağla yaptığı seçimlere büyük bir meşruiyet kattılar. Tayyip
Erdoğan’dan kurtulacağız deyip, tüm
sağ partilerin temsil edildiği Meclis’e
giren ve kendine solcuyum diyen kişiler
şapkayı önüne koysunlar. Meclis’in demokrasi süsü olmaları yakındır.
Son olarak bu seçimlerin sonrasında
ele almamız gereken bir konu daha bulunuyor. Samimi olarak söylenmesi gereken sözler var. Seçimlere katılarak, bu
seçimlere ve düzenin demokratik meşruiyet oyununa katkı koyan bağımsız
adaylar sosyalist bir hattı temsil ettiklerini düşünüyor olmalılar. Ama bu durum
ve “oylar düzen değişikliğine” demiş olmaları bile onların da kenar süsü oldukları gerçeğini ne yazık ki değiştirmiyor.

Bundan üç ay önce bu şekilde yapılacak
seçimlerin meşru olmayacağını söyleyip, gayrimeşru seçimlerin müsamere,
katılanların ise figüran olduğunu iddia
edenler seçimlerde ne aradılar ve ne buldular? Seçim sürecine ve sonuçlarına
baktığımızda elde ne kaldı? Toplamda
birkaç bin oydan başka bir şey görünmüyor.
Bizim görebildiğimiz kadarıyla 24
Haziran seçimleri yapılış tarzı, seçim sürecinde yaşananlar ve sonuçları itibariye
sermaye düzeninin başkanlık sistemini
de kullanarak daha fazla yerleşmesine
yarayan bir seçim olmuştur. Seçimlere
katılım oranı, CHP’nin ve diğer partilerin seçim sonuçlarına dönük yaptıkları
yorumlar, sağın bütün kanatlarının ve
düzen muhalafetinin Meclis’e girmiş olması bunu kuvvetlendiren gelişmelerdir.
Yukarıda bahsettiklerimizi veri almadan Türkiye’de siyaset, hele ki sol
siyaset yapmak imkansız. Bunun bilinmesi gerekiyor. Seçimlerde komünistlerin aldığı tutum bu yönden de ele alınmalıdır.
Şimdi işçi sınıfının sermaye düzenine karşı daha güçlü bir şekilde örgütlenebilmesi için gerçekçi değerlendirmeler, doğru bir siyasi hat ve büyük bir
örgütlenme azmi gerekiyor. Seçimlerin
sonrasında bir kere daha ifade edilmesi
icap eden doğru budur.
Bağımsız ve devrimci bir siyasi hat
bugün bu topraklarda adım adım, ilmek
ilmek örülmektedir.
Yoksa bizim işimiz, düzen muhalefetinin “yarım bıraktık” dediği sermaye
projelerini tamamlamak olmayacaktır.
O yüzden bize göre bir dönem kapanmıştır ve artık gerçekten sadede gelinmesi gerekmektedir.

sol şerit
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Düzen hesapları içinde boğulan halkımızı bu hesapların
içinden çekip çıkaracağız
24 Haziran seçimleri sonlandı, ilk değerlendirmenizi
Parti olarak yaptınız ve sosyalist örgütlenme vurgusunda bulundunuz. Bir de sizden
seçim sonuçlarının kısa bir
değerlendirmesini
alabilir
miyiz?
Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki,
24 Haziran seçiminin sonuç ve etkilerini
uzunca bir süre konuşmaya, anlatmaya
devam edeceğiz gibi görünüyor. Partimiz seçimden sonraki gün değerlendirmesini kamuoyu ile paylaştı. Orada üç
temel vurgumuz oldu. İlki 24 Haziran
seçimleri ile ülkede fiili başkanlık rejimi, hukuki ve meşru olmayan seçimlerle
artık hukukileşmiş, değişen rejimin adı
resmen ilan edilmiştir. İkincisi korsan
seçimlerde sağın sağ ile yarışı yapılmış
kazanan sağ siyaset olmuş kaybeden ise
düzen muhalefeti olmuştur. Üçüncüsü
bugüne kadar anlattığımız, mücadelesini verdiğimiz doğrular seçim dönemi
pratiği üzerinden bakılacak olursa tek
tek doğrulanmıştır.

Neler doğrulandı peki biraz
açar mısınız?
İlki korsan seçim tespitimiz bir kez
daha doğrulanmıştır. Biz bu seçimlere
korsan seçim adını verirken AKP’nin
ülke emekçilerine dönük yeni saldırı
planlarında, seçimi arkasına alma ihtiyacını herkes gibi tespit ettik ama herkes gibi davranmadık. Bu plana şeklen
de olsa ortak olmayacağımız ilan ettik.
Gayrı-meşruluğa daha başından hayır
dedik. İkincisi, düzen muhalefetinin
hesap siyasetinin asla bir hesap sorma
siyasetine varmayacağını defalarca yazdık ve çizdik. Tüm seçim süreci boyunca, düzen muhalefeti uzlaşma, anlaşma,
demokrasi, kucaklaşma kavramları ile
yol aldı. Seçim vaatleri sınıf uzlaşmacılığının bariz örnekleriydi. Ülkede 16
yıllık yıkıma ve yerle bir edilen kavramlara dahi girilmedi. “Ben başkan olursam” diye başlayan cümlelerin sonu, düzenin aslında devamın garanti edilmesi
ile sonlanıyordu. Bir de bunun üzerine
milyonlarca insanın AKP’den kurtulma
istemi, dünyanın en apolitik düzlemine
yani matematiksel hesaplara sıkıştırıldı.
Bazıları bundan devrimci teoriler dahi
çıkarmaya çalıştı. Tam da bunun üzerinden sahte bir umut yaratıldı. Milyonlarca
insanın bir önceki seçimlere göre farklı
siyasal tercihlerde bulunmasına bile neden olan bu hesapların içinden, şimdi ko-

münistler halkımız çekip çıkaracaktır.

Peki siyasi aktörlerin bir
umut yaratması dahi önemli
değil miydi? Yani bu iddiaya
sahip olmalarında en azından neden bir gariplik olsun?
CEVAP: İddialar ne ona bakalım o
halde. Açık açık yazalım. CHP ve Muharrem İnce’nin iddiası seçimin ikinci
tura kalacağı, AKP’nin kaybedeceği,
Muharrem İnce’nin işini çok iyi yaptığı,
meydanları tıka basa doldurması ve bir
hava yaratması, bu havanın ise karşılığının seçim sandıklarında alınacağıydı.
Saadet Partisi’nin başkanlıkta bariz bir
iddiası olmasa da Milli Görüş’ün yeniden mecliste olacağıydı. Akşener ve partisinin bir MHP muhalefeti ayarını geçmediğini görmüş olduk. Doğu Perinçek’i
şimdilik aldığı oyla baş başa bırakıp geçelim ve gelelim HDP’ye. Bakın ben bir
pankart gördüm ve pankartta aynen şu
yazıyordu. “ HDP meclis dışında kalırsa
AKP-MHP en az 403 vekil, HDP meclise girerse AKP- MHP en az 297 vekil”.
Şimdi HDP meclise %11.7 oy oranı ile
girmiş oldu ve AKP- MHP vekil sayısı
da 344 oldu. Bir partinin seçim barajını
göstererek seçilemediği takdirde güçlü
partilerin hakkı olmayan vekil sayısına ulaşacağı propagandasını yapabilir
bunu anlıyoruz. Ama neredeyse tüm
propaganda bunun üzerine kurulduğunda barajı aşmış olabiliyorsunuz ama bu
AKP’nin aşılması anlamına gelmiyor.
Umutların aşındırılması anlamına geliyor.
Sağ kazandı, düzen muhalefeti kaybetti demiştik, evet, Temel Karamollaoğlu kazandı, AKP kazandı, DP kazandı,
MHP kazandı, İP kazandı, HDP kazandı, son tahlilde bu partiler istediklerini
aldılar. CHP’nin sıfır barajla ittifak matematiği kazandı ve bu ittifakla ülkenin

başka bir sağı parlamentoya girdi. Muharrem İnce kazandı zira kendisinin de
dediği gibi artık siyaset sahnesinden silinemeyecek bir aktör olduğu tescillendi.
Peki kim kaybetti diye soralım tekrar.
Yine aynı aktörler kaybetti. AKP, krizlerini aşamayacak, bu ülkeyi istediği gibi
yönetemeyecektir. CHP, HDP, düzen
muhalefeti olarak düzenle hesaplaşamayacaktır. TUSİAD ile ülkenin emekçilerini “demokrasi” ortak paydasına getirmeye çalışanlar kaybedecektir.

Peki son söylediklerinizden
hareketle 24 Haziran seçim
sonuçları itibariyle emekçiler
de kaybetmiş oldu mu?
24 Haziran akşamı ve ertesi günü
AKP ye oy vermeyenlerin bir üzüntü
içinde olduğunu görüyoruz. Üzüntünün
asıl kaynağı ise, AKP’nin tekrar kazanmasından ziyade yaratılan umudun
karşılığını neden alamadıkları, seçim
hileleri itibariyle yalnız bırakılmaları,
2. Tura kalıyor açıklamaları ile “adam
kazandı” açıklamalarının arasında 2
saatin bile geçmemiş olmasıydı. Şimdi tüm hesaplar bunun hazmedilmesi
üzerine kurulacaktır. Kazanım olduğu
iddia edilenlerle durum idare edilmeye
çalışılacak en azından Meclis de herkes
var denilerek umut tacirliğinden umut
devşirmeye kalkılacaktır. Bu projelere
ortak etmeye çalışacakları halkı, kazanma görüntüsü altında kaybetmeye davet
edenler ise karşılarında komünistleri
buldukları her an bu halk kaybetmeyecektir.
AKP nasıl kaybedecek sorusunun
yerini bu halk nasıl kazanacak sorusu
alacaktır. Cevabı olanların dönemi başlamıştır artık.
AKP, sınıfa saldıracak, enkazı emekçilerin üzerine yıkacaktır. Burada TUSİAD ile tokalaşanların halka vereceği

hiçbir şeyleri yoktur. Halkın sınıfsal öfkesi mutlaka örgütlenmeli ve komünistler bu alanda sabırla çalışmalı ve görevlerini yerine getirmelidir.
AKP, Ortadoğu planlarında ABD ile
işbirliğini ilerletecektir. Emperyalizmle
kavga etmeyelim diyen düzen muhalefetinin halka anlatacağı tek bir şey yoktur.
Komünistler giderek hareketlenecek bu
başlıkta, emanet oylara karşı asılların
kavgasını zorlayacaktır.
AKP, tencerenin buharını dönem dönem almaya çalışacak, fren görevi yaptığını söyleyecek umut tüccarlarına “Aradan çekil” diyecekler yine komünistler
olacaktır.
Başkanlık rejimi ile birlikte tüketilen
Cumhuriyetin yerine Sosyalist bir Cumhuriyet koyma mücadelesi emin olun ki
giderek hızlanacaktır.
Türkiye Komünist Hareketi, bu ülkedeki sosyalist soldaki boşluğu dolduracak, bu ülkenin gerçek devrimcileri,
komünistleri, halkı, gerçekler etrafında
örgütleyecek gerçek bir mücadeleyi örecektir. AKP ancak ve ancak böyle yenilecektir.
Ülkenin komünist partisi görevinin
başındadır. Kimse üzülmesin, kimse
umudunu yitirmesin, kimse bir adım
dahi geri atmasın demiyorum herkes
koşmaya başlasın, ama düzen hesapları
içinde boğulmaya değil, kesin çözüm
sosyalizme doğru…

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Var son cümlenin devamı olsun bu
da. TKH, ülkenin ilerici birikimin heba
olmasına asla izin vermeyecektir. Oyalama siyasetine karşı devrimci, sosyalist
siyaset bu birikimi ileriye taşımasını bilecektir.
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DOSYA: Seçimlerin ardından
Bu hafta PUSULA’mızı 24 Haziran seçimleri sonuçlarının değerlendirilmesine ayırdık. Dosyamızın ilk
yazısı Ali Ateş tarafından kaleme alınan “Bileşik kaplar yasası” başlığını taşıyor. İkinci yazımız Neşe Deniz Babacan imzalı “24 Haziran’ın bir başka yüzü: Millet İttifakı çökerken kazanan yine sağ oldu” başlığı
ile sayfalarımızda yer alıyor. Üçüncü yazı “Evdeki hesap çarşıya neden uymadı? Siyaset, matematik ve
HDP” başlığı ile İlker Demirer tarafından kaleme alındı. Son yazımız ise Zafer Aksel Çekiç imzası ile “Komünist Parti’nin seçim ezberi” başlığını taşıyor.

İyi okumalar

Bileşik kaplar yasası

geçirilmesinin bir yerden sonra devrimci
ve ilericilik mücadelesi açısından ilerletici
bir yan taşımadığı görülmelidir.
Bu hesaplar düzenin hesapları... Sınıf
mücadelesine bu hesaplar üzerinden yaklaşılması ise büyük garabetler doğurmuştu. Laikliği ortadan kaldıran AKP’ye karşı
muhafazakârlık yapılan bir seçim sürecine
tanıklık ettik.
24 Haziran seçimlerinde sağ partiler
Meclis’e taşınmış, sağcılık seçim meydanlarının konusu olmuş, uyum ve mutabakat
muhalefetin ana teması haline gelmişti.
Bütün bu sürecin topyekün bir sağcılaşmaya neden olacağı ve AKP iktidarı tarafından kurulan yeni düzene meşruiyet katacağı ya da bu düzenin yerleşmesine daha
fazla hizmet edileceği unutulmuştu.
Sol işte böylesi bir tabloda, düzen içi
hesapların kurbanı haline geldi. AKP gerilesin mantığı ile sağcılaşma sürecinin parçası haline gelerek düzenin meşruiyetine
harç taşıyan bir işlev gördü, ne yazık ki.
24 Haziran seçim sonucu Meclis sonuçları ve Erdoğan’ın başkan seçilmesi
bakımından bu tablonun en somut ifadesi
olarak karşımıza çıkmıştır.

Ali Ateş

24 Haziran seçim sonuçları üzerine
tartışmalar yine oy oranları üzerine yapılıyor. Meseleyi hangi bir partinin kaç oy
aldığı ya da hangi partinin oylarının azalıp azalmadığı tartışmasına indirgemenin
bir yerden sonra anlamı kalmıyor. Elbette
tekil tekil partilerin aldıkları oyların ve oy
değişimlerinin belli bir önemi bulunuyor.
Ancak bunların analizi kadar sentezini de
masaya yatırmak, genel olarak sermaye
düzeninin nereye evrileceğini görmek açısından değer taşımaktadır. Biz de analiz
yerine bu yazıda sentezi yazmaya çalışacağız.

Oyların değişiminin analizinin sınırı

Tekil tekil her partinin oy değişimlerinin incelenmesi ve analitik bir değerlendirmeye tabi tutulması gerekli ve belli
açılardan ön açıcıdır. Ancak oy değişimleri üzerinden düzen siyasetinin belirgin
yönelimini ve karakterini ortaya koymak,
bu değişim analizleri üzerinden mümkün
değildir. Çünkü bakılması gereken yer, bu
değişimlerle birlikte ortaya çıkan bileşkedir.
24 Haziran seçim sonuçları da bu anlamıyla gerek Erdoğan başkanlığında yeni
hükümetin kurulması ve gerekse Meclis’te
sağ çoğunluğun sağlanması bakımından
yeni bir bileşke ortaya çıkarmıştır. Bu bileşkenin yönü sermaye diktatörlüğü, gericileşme ve emperyalizmle işbirliğinin
devamı şeklindedir. O yüzden AKP’nin
oy kaybetmesi, CHP’nin oylarının nereye
gittiği ya da İyi Parti oylarının nereden
alındığının bir önemi bulunmuyor.
Niceliksel oranların değil niteliksel
durumun görülmesi gerekir.

Bileşik kaplar yasası

Ortada oy değişimlerini hesap ederken
kullanılan yöntem, beklenti ve daha önce
angaje olunan hesaplardan bağımsız ele
alınmak durumunda. Tam anlamıyla bileşik kaplar yasası bu seçimlerde de kendisini ortaya koymuş durumda. Örneğin 1 Kasım seçimleri veri alındığında AKP yüzde
49’dan 42’ye düşmüş, MHP ise oylarını
korumuş sonucuna ulaşabilirsiniz. Bu durumda İyi Parti oylarının AKP tabanından

Milliyetçilik kıskacında sermaye düzeni

geldiği gibi bir sonuca ulaşabilirsiniz.
Ancak 7 Haziran seçimlerini veri aldığınızda AKP oylarını korumuş, yüzde
17’ye yaklaşan MHP oyları ise MHP ve
İyi Parti arasında paylaşılmış gibi durmaktadır.
Bu ve benzeri onlarca yorum oy değişimleri üzerine kurulabilir. Ancak toplamda ve bir bütün olarak tablo ortaya konursa
resmin teması daha net ortaya çıkacaktır.
Örneğin 7 Haziran’da AKP ve MHP toplamı yaklaşık yüzde 57, 1 Kasım seçimlerinde AKP ve MHP oyları yaklaşık yüzde 62,
24 Haziran seçimlerinde AKP-MHP-İyi
Parti oyları toplamı yaklaşık yüzde 63,7.
Bu rakamlar ise aslında ülkemizde sağ
oyların adım adım yükseldiği bir tabloyu
gösterirken, oy değişimleri belli açılardan
kendi kapları üzerinden dağıldığını net
olarak ortaya koyuyor.
Türkiye’nin sağcılaşmasını bu genel

fotoğrafa bakarak görmeyip, AKP’nin
oylarının 1 Kasım’a göre düştüğünü iddia
eden liberal tezlerden bu anlamıyla uzak
durmak gerekiyor. Bütün bu tablo 24 Haziran seçimlerinin sağın sağla yarıştığı ve
sağın Meclis’e taşındığı bir seçim tablosu
olarak karşımızda duruyor.

Sağcılaşan bir Türkiye

AKP iktidarının 16 yıllık karşı devrimi ülke eksenini sağa kaydırmıştı. 24
Haziran seçimleri bir kez daha bu sağ
eksenin belirlediği bir seçim yarışına tanıklık etmiştir. Daha doğrusu AKP-MHP
sağcılığına karşı Saadet ve İyi Parti sağcılığı devreye sokulmuş ve sağın sağla
geriletileceğini, AKP tabanından oy “çalınabileceğini” düşünmüştür. Ancak AKP
sağcılığının karşısına Saadet Partisi, MHP
sağcılığının karşısına İyi Parti sağcılığının

24 Haziran seçim sonucunun bir başka
yüzü de AKP’nin MHP’yle ittifakına zorunlu hale gelmesi. AKP’nin yüzde 42 oy
alması, MHP’nin yüzde 11 civarı bir oyla
Meclis’te belli bir gücü koruması milliyetçi siyasetin ağırlığının AKP üzerinde sürekli duracağını gösteriyor. Aynı zamanda
İyi Parti’nin MHP ağırlığına sahip bir çoğunlukla Meclis’te olması iki faşist partinin rekabetinin daha milliyetçi bir siyasal
sürecin önünü açacağını görmek gerek.
HDP’nin de belli açılardan Kürt milliyetçiliğini temsil etmesi ve bunun milliyetçiliği bir tepki olarak körüklemesini
düzen siyasetinin önemli gerilim başlığı
olarak da okunması gerekiyor.
Bu anlamıyla HDP’nin barajı geçmesi,
aynı zamanda faşizmin Meclis’te hatırı
sayılır bir ağırlığa sahip olmasıyla birlikte
düşünüldüğünde, bir kez daha etki-tepki
ilkesi akıllara gelirken, AKP’nin gerilemesini değil elinin güçlenmesine neden
olacak bir objektivizm yaratır.
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24 Haziran’ın bir başka yüzü

Millet İttifakı çökerken kazanan yine sağ oldu

24 Haziran seçimleri ülkemiz tarihinde sağın sağ ile yarıştığı ve tüm parametrelerin bunlar üzerinden
şekillendiği bir seçim olarak yerini aldı. AKP ve MHP ittifakına karşı CHP’nin biri şeriatçı, diğeri faşist
karakteri olan iki parti ile yaptığı Millet İttifakı seçimlerde büyük bir çöküş yaşarken, CHP sağcıları
TBMM’ye sokan bir düzen partisi karakteri sergiledi
Dolayısıyla bu noktada, CHP ve Millet İttifakı’nın gerek programatik olarak,
gerek içindeki özneler itibariyle, gerekse seçim söylemleri açısında ufkunun
sağcılık ile sınırlı olduğunu ifade etmek
gerekiyor. Bununla birlikte bugün muhalefet cephesinde görünen Saadet Partisi’nin AKP’nin atası, İP’in ise MHP ile
arasında hiçbir fark olmadığını unutmamak önem taşımaktadır.

Neşe Deniz Babacan
Millet ittifakının oluşum sürecini
ele alırken Türkiye’de iç siyasetteki bazı
parametreleri öncelikle ele almak gerekmektedir. Öncelikle bunlara dair bazı
notları ifade edelim.
1. Hatırlanacağı üzere 2011 yılında yapılan seçimler ve sonuçları Türkiye
açısından bir dönüm noktası olmuş,
FETÖ ve liberaller ile ittifak içinde
bulunan AKP iktidarı, Türkiye’de
İkinci Cumhuriyet adını verdiğimiz
pencerenin kanatlarını sonuna kadar açmıştı.
2. Bu durum aynı zamanda, ilerleyen
dönemlerde yaşanacak rejim değişikliğinin belirteci ya da öncülü olma karakterini taşımaktaydı.
İkinci Cumhuriyet adını verdiğimiz
ve bugünkü rejim değişikliğinin
karakterize eden şekillenme, 2011
öncesinde Türkiye’deki temel bazı
başlıkların tasfiyesi konusunda
önemli bir mesafe kaydetmiştir.
2011 sonrasında da emperyalizm ile
ilişkiler, özelleştirmeler ve özellikle laikliğin tasfiyesi bağlamında bir
dizi adım atıldı.
3. AKP iktidarının liberaller ve FETÖ
ile yollarının ayrılması sonrasında,
İslamcıların sert bir şekilde karşı
karşıya gelişleri ülkemiz tarihinde
başarısızlıkla sonuçlanan 15 Temmuz darbe girişimine yol açtı. Sonucundan bağımsız olarak 15 Temmuz
sonrası dönem Türkiye’deki rejim
değişikliği sürecinin dinamiklerini
hızlandığı bir döneme denk düşmüştür.
4. 1923 Cumhuriyeti’nin tasfiyesi ve
Kemalistlerin iktidardan uzaklaştırılması süreçlerini FETÖ ve liberaller ile hayata geçiren AKP iktidarı
15 Temmuz öncesi ve sonrası dönemde emperyalizm ile çeşitli gerilimler yaşasa da, gelinen noktada
çeşitli dengelere oynayan AKP iktidarının liberaller ve FETÖ’nün kenara çekildiği bir dönemde emperyalizmin çıkarları doğrultusunda
bir Türkiye’yi şekillendirebileceği
daha fazla görünür olmuştur.
5. Emperyalizm ile Türkiye ya da daha
saf bir ifade ile AKP iktidarı arasındaki temel gerilim noktaları Suriye
politikası ve Kürt sorunu merkezli
belirginleşmiş, ancak örneğin içinden geçtiğimiz günlerde bu gerilim
noktaları iki ülkenin “kazan-kazan”
diyebileceği şekilde yola girmiş gö-

Sağcılar Meclis’e

6.

7.

8.

rünmektedir. Bunun radikal anlamda tersine döneceğine dair henüz bir
belirteç bulunmamaktadır.
Yukarıda özet geçtiğimiz başlıklar
bağlamında 24 Haziran seçimleri
Türkiye’deki sermaye düzeni içerisinde burjuvazinin, sermaye devletinin ve AKP iktidarının mutabakatı
ve yeni rejimin yerleşme başlıklarının çözümü açısından önem taşıdığı
açıktır. Bu seçimin baskın bir karakterle yapılmasının önemli nedenlerinden biri emperyalizm ile ilişkiler, önemli sonuçlarından biri ise
Türkiye’de İkinci Cumhuriyet rejiminin oturması olarak görülmelidir.
Türkiye burjuvazisi tüm bu gelişmeler bağlamında sermaye iktidarının devamlılığı ve bekası açısından
sistemin bütününü gözeten bir tutum içerisinde yer almış, o yüzden
seçimlerin hemen ertesinde Tayyip
Erdoğan ve AKP’ye kutlama mesajı
gönderilmiştir. Türkiye sermaye sınıfı açısından karların düşmemesi
ve krizin ötelenmesi birinci önceliktir. Aynı zamanda merkezileşme ve
güçlü bir iktidar aygıtının şekillenmesi de sermaye sınıfının en önemli
arayışlarından bazılarıdır. 24 Haziran seçimleri bu ihtiyaçları karşılar
bir nitelikle sona ermiştir.
Bu seçim ortamında düzen muhalefetinin en önemli parçası olan
CHP’nin görevi topyekün sağa kayan Türkiye burjuva siyasetinin
solunu inşa etmek olmuştur. Ancak
CHP’nin yaptığı ittifaklar ve seçim
sürecindeki stratejisi tam boy sağcılık üzerine kurulurken, CHP merkez sağdan bile daha sağ bir noktaya

yerleşmiştir. Tüm bu değerlendirmelerimizin sonucu ise pratik olarak
Millet İttifakı’nda vücut bulmuştur.

Sağ stratejinin ufku nereye
kadar?
Millet İttifakını oluşturan makro
faktörleri ele aldık. Bununla birlikte
özellikle 2017 yılında yapılan Anayasa
referandumu sonrasında “Hayır” bloğunun temsilciliğine soyunan CHP bu stratejisini tamamen sağ bir eksende ördü.
Referandumun hemen öncesinde başlayarak sonrasında da, Necmettin Erbakan’ı anma gecelerinde boy göstermeye
başlayan Kemal Kılıçdaroğlu bir yandan
da şeriatçı Saadet Partisi ile görüşmelerine devam etti.
MHP’nin bölünmesi sonrasında ortaya çıkan ve faşist bir parti olan İP ile
de dirsek temasına giren CHP’nin yine
genel başkan düzeyinde Meral Akşener
ile ittifak görüşmelerine başladığı da
referandumun hemen sonrasında ortaya
çıktığı hatırlanacaktır.
Bunların sonucu olarak AKP iktidarının İP’e dönük engelleme harekatına
karşı çıkan ve demokrasiye kalkan olduğunu iddia eden CHP açısından Millet İttifakı’nın temelleri olgunlaştı ve
seçimler öncesinde AKP ile MHP’nin
sağcı Cumhur ittifakına karşı başka
bir sağ koalisyon olan Millet İttifakı
CHP-İP-Saadet Partisi arasında şekillendi. Abdullah Gül’ü başkanlık adayı göstermek üzerine şekillenen bu ittifak aday
konusunda aradığını bulamayınca CHP
sol görünümlü bir sağcı olan Muharrem
İnce’ye döndü. Sivas katliamından hatırlanan Temel Karamollaoğlu’na adaylık
için imza desteği verildi.

Millet İttifakı’nın sağ bir temel üzerine şekillendiği ve Meclis’e sağcı milletvekillerinin girmesini sağladığı ise
bu seçimlerin en önemli başlıklarından
biri olarak gündeme gelmiştir. AKP ve
MHP’ye karşı olduğunu söyleyen Millet
İttifakı aracılığı ile faşist İP, Saadet Partisi, AKP kurucusu Abdüllatif Şener, İlhan Kesici gibi sağın geleneksel isimleri
Meclis’e girmiş bulunuyor.
CHP seçim stratejisi olarak AKP-MHP’nin gerici faşizan yüzüne karşı başka gerici ve faşist partiler ile hareket
etme ve Meclis’te çoğunluğu yakalama
stratejisi güttü. Aynı zamanda HDP’ye
oy kaydırarak, HDP’nin barajı geçmesi
ile birlikte düzen muhalefetinin Meclis’te çoğunluk olacağı düşünülüyordu.
Bununla birlikte Cumhurbaşkanlığı seçiminin zaten kesin olarak ikinci tura
kalacağı beklenen seçimler üzerinde pozitif ekti yaratacağı bekleniyordu.
Ancak bu beklentilerin büyük bir çoğunluğu hayata geçmedi ve yanlışlandı.
Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda sona
ererken, Millet İttifakı’nın hedeflerinin
önemlice bir kısmı seçimlerde ortaya
çıkmadı. Ama sağcılık ve sağcıların
Meclis’e taşınması görevi ise yerine getirildi.
Toplumun ve emekçilerin AKP’ye
karşı öfkesini ve mücadele azmini arkasına alan Millet İttifakı’nın temel fonksiyonu, başkanlık sisteminin topluma
kabul ettirilmesi için düzenlenen seçimlerde Türkiye sağının öznelerine alan
açılması olmuştur.
Gelinen noktada Millet İttifakı çatlamış ve yenilmiş, CHP’nin oyları düşmüş ama ittifakın parçası olan sağcılar
ise kazanmıştır. Şimdi bunların AKP
iktidarı ile yan yana gelmesi, birlikte iş
yapması, bakanlık ya da başkan yardımcılıkları almaları bile ihtimal dahilinde
görülmelidir.
Türkiye siyasi tarihinde dersler dolu
bir dönemden geçilmiş ama sosyal demokrat CHP’nin düzenin koltuk değneği
olduğu gerçeği değişmemiştir.
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Evdeki hesap çarşıya neden uymadı?

Siyaset, matematik ve HDP
İlke Demirer

24

Haziran seçimleri olağanüstü koşullar altında gerçekleşti. 1 Kasım
2015 seçimlerinden bu
yana devam eden "siyaset rallisi" sona
erdi. Bu "ralli" içerisinde oyunun kuralları, egemen olanın lehine değiştirilirken, AKP'nin kuruculuğunda ortaya
çıkan düzenin köşe taşları da sivrilmiş
oldu. Yeni kurulan düzenin bir yanını
merkezi siyasi iktidarın güçlendirilmesi,
sermayenin önünün açılması, emperyalizmle olan bağların yeni bir içeriğe kavuşturulması oluşturuyor. Diğer yanını
ise düzenin çelişkilerinin matematik ve
sosyoloji ile süslenmiş seçeneklere sıkıştırıldığı gerçeği duruyor. Bu gerçeğin
ilki 16 Nisan referandumunda ortaya çıkarken, ikincisi ise 24 Haziran seçimlerinde ortaya çıktı.
24 Haziran seçimlerinde kurulan
siyaset-matematik denkliği bir yandan
bilimsel gibi gözüken bir akıl yürütmesine dayanırken, öbür yandan geniş kesimlerin ihtiyaçlarını "akıllı tercih" derekesine düşüren bir anlayışı içeriyordu.
Bu denkliğin ana düğüm noktası, meclis
seçimlerinde HDP'nin barajı geçmesine
odaklanmış durumdaydı. Aslında bu düğüm noktası HDP'nin "çözüm" getiren
bir parti olmasından kaynaklı değildi.
Yeni kurulan sistemdeki ittifaklar
politikası, mümkün olan en fazla sayıda sağcıyı meclise taşımayı sağlarken,
bunun dışında kalan HDP'nin "barajı aşması" zorunlu hale geldi. Dolayısıyla, 24
Haziran seçimlerinin en çok merak edilen partisi HDP haline geldi. HDP'nin
barajı aşması, baskıcı düzenin sonunu
getirmek açısından eksik kalan halkanın
tamamlanması anlamına geldiği iddia
ediliyordu. Ancak, ne bu iddia doğru bir
akıl yürütmesine dayanıyordu, ne de bu
iddianın siyasi içeriği "baskıcı rejimin
sonunu" getirme stratejisini içeriyordu.

Barajı aşma matematiğinin
yanlışı nerede?

HDP'nin barajı aşma sorunu "akılcı
tercih" düşüncesi ile açıklanmaya çalışılırken, unutulan nokta siyasetin matematiğinin "dört işlem" seviyesinde olmadığı
gerçeğiydi. HDP'nin barajı aşmasının
matematiğinde "diğer tüm değişkenler
sabitken" (ceteris paribus) yapılan bir işlem değil, diğer değişkenlerinde beraber
değiştiği (mutadis mutandis) bir koşulda
ele alınmalıydı.
Daha açık ifade etmek gerekirse AKP'den HDP'ye oy kayarak değil,
CHP'den HDP'ye oy kayarak bu işlem
gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, MHP
ve İP gibi iki faşist partinin toplam oylarının yüzde 20'yi bulmasıyla, HDP'nin

barajı aşmasının hiçbir kıymet-i harbiyesi kalmamıştır. HDP'nin seçim süreci
boyunca dillendirdiği tek propaganda
olan "biz barajı geçmezsek AKP tek başına 400 milletvekili kazanır, kaybederse 300'ün altına düşer" tezinin sadece
matematiksel olarak bir tarafı doğrudur.
HDP'nin barajı aşması ile HDP 67 milletvekilliği kazanmış ve AKP 300 milletvekilliğinin altında kalmıştır. Ancak
aynı şekilde MHP'de oyunu arttırmış ve
AKP-MHP ittifakı 300 milletvekilliğinden fazlasını kazanmıştır.
Temel bilimlerden uzak durmaya çalışan kapitalist toplumun bir yansıması
olarak matematik ile kurulan bağın dört
işlem seviyesinde olması, böyle bir akıl
yürütmenin kolay bir biçimde kabul
edilmesine neden oldu. Geniş kesimleri
böyle bir bilgiden yoksun oldukları için
suçlayamayız. Mesele asla bilgi sahibi olmamak değil. Mesele görünen ile öz arasındaki farkı açığa çıkartmakla yükümlü olanların aynı hataya düşmesindedir.
Siyaset diliyle söyleyecek olursak; solun
görevlerini yerine getirmemesindedir.

Unutulan siyaset, abartılan
inanç

HDP'nin barajı geçmesiyle AKP'nin
meclisteki çoğunluğu yitireceğine dair
olan inanç matematiksel gerekçeler ve
"Erdoğan karşıtlığı" ile dayandırılmaya
çalışılsa da, bu tercihin gerçekte siyasal bir yanı bulunmaktadır. İlki, Kürt
siyasetinin Meclis’te temsil edilmesi
zorunluluğudur. Ortadoğu'daki gelişmelerde düşünüldüğünde, Kürt siyasetinin

Meclis’te bir karşılığının bulunması bir
tercih değildir. AKP'nin HDP'yi baraj
altında bırakma stratejisi bu anlamda
pragmatist ama geçicidir.
İkincisi ise geleneksel kentli, önemli bir çoğunluğu emekçi olan ancak sınıfsal geçişkenlikleri itibariyle küçük
burjuva karaktere yakın olan kesimlerin
AKP'nin kurduğu düzende temsil edilme
zorunluluğudur. Bu temsiliyetin önemli bir çoğunluğunu CHP üstlense de, bu
kesimler üzerindeki liberal düşüncenin
ağırlığı HDP'nin de önünü açmaktadır.
24 Haziran seçimlerinde Beşiktaş, Şişli
Kadıköy, Konak, Çankaya gibi merkezlerde HDP'nin "oy patlaması" yapması
"stratejik oy kullanma" alışkanlığı ile
açıklanamaz. HDP radikal demokrat
kimliği ile liberal solu da kendi bünyesinde temsil etmektedir. Bu partinin barajı aşması, bu kesimlerin bir nevi "sınıfsal refleksini" yansıtmaktadır.
Üçüncüsü ise sistemin geçiş seçiminde meşruiyetinin artması zorunluluğudur. HDP üzerinde üç yıldır kurulan
her türlü baskı, bu partinin baraj altında
bırakılmasını da içeren bir stratejiyi güdüyordu. Bu anlamda Kürt hareketinin
geleneksel kesimlerinin tepkisel olarak
oy kullanmama tercihine sapmasını
içerebilirdi. Ayrıca 16 Nisan referandumundaki şaibeler özellikle yukarıda
bahsedilen kesimlerde bir kafa karışıklığı yaratmıştı.
Bu anlamda oy oranlarının düşmesi,
boykot tutumunun giderek bir toplumsal
karşılığının oluşması AKP açısından da,
düzen açısından da istenmeyecek bir ol-

guydu. Dolayısıyla HDP'nin barajı aşma
zorunluluğu bu kesimleri ikna etmek
için kullanılacak bir siyasal argümana
dönüştü. Sonucunda ise yüzde 87'lik bir
seçmen katılımıyla gerçekleşen 24 Haziran'ın Erdoğan'ın istediği "demokrasi süsünün" verilmesine de katkı sağlamıştır.
Bu sayede Erdoğan emperyalist merkezlerin siyasal Demokles'in kılıcı dönüşen
diktatörlük söylemine karşı önemli bir
cephanelik elde etmiş oldu.

Figüran olmak mı, aktör olmak mı?

Bu üç neden HDP'nin barajı geçmesinin siyasal arka planını oluştururken,
bir kesim solun burada oynadığı rol ise
kötü bir figüranlıktan öteye geçememiş
durumda. Nitekim Yeşilçam filmlerinin
unutulup gidilen aktörleri misali, bu seçimlerde öne çıkan bazı isimlerin tek işlevi de benzer bir konumda yer almak olmuştur. Ancak, Kemal Sunal filmlerinin
unutulmaz yönetmeni Natuk Baytan'ın
absürd komedilerinde yer alan Yeşilçam
emekçilerinin hiç değilse bizleri bugün
dahi güldürdükleri unutulmamalı.
Bu durumdaki bir sol ise ne yazık ki
güldürmüyor, üzüyor. Türkiye'nin geleceğinin yeniden oluştuğu günlerde sol,
unutulup giden bir figüran olmaktansa,
gelecek filmin unutulmaz yönetmeni
olmayı hedeflemek zorunda. Bunun için
ise siyaset madrabazlığına değil, emekçiliğine ihtiyaç var.
Emekçilerin kaderi ancak bu şekilde
aydınlatılabilir.
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Komünistler seçimleri halkın en fazla siyasallaştığı dönemlerden biri olarak ciddiye alırlar kuşkusuz.
Ancak süregelen siyasi mücadelenin bir parçasından çok bir reklam kampanyası gibi örgütlenen bir
seçim çalışmasının başarısızlığa mahkum olduğu artık görülmeli. Komünist Parti’nin bir kere bile sosyalizm demeden, parti olmadan sürdürdüğü seçim çalışmasının sonunda derin çelişkilerini tartışmaktan kaçınması mümkün değil
Zafer Aksel Çekiç

B

ir dönem birlikte yol aldığınız insanlar ile yolların
ayrılması hayatın içinde
var. Türkiye Komünist Partisi’nde 2014 yılında yaşanan tartışmanın bir seçim ertesine geldiği de
biliniyor. Bugün TKP’nin politik hattını sürdürdüğü iddiasındaki Komünist
Parti ile “yolumuza devam ediyoruz”
dediğimiz Türkiye Komünist Hareketi
bu durumu paylaşıyor.
2014 yılında yaşanan ve iki ayrı
zamanda ayrışmaların yaşandığı andığımız tartışmaların en temel konularından biri seçim çalışmalarıydı. Bir
siyaset yapma tarzının yansıması olan
seçimlere yaklaşıma ilişkin bugün gelinen noktada değişen bir şey olmadığı
görülüyor.
Komünist Parti’nin bir sloganla
sürdürdüğü seçim çalışmalarında partili siyasete karşı yıllarca eleştirilen
bağımsız adaylara yönelim, bu yönelime gerekçe bulunabilecekse bile parti
adının ve varlığının hemen hiç görülmemesi, dinci gerici Saadet Partisi tarafından bile bir benzeri kullanılan seçim sloganının her yöne çekilebilirliği,
daha geçen yıl ülkenin Erdoğan sorunu olduğundan bahsedilirken bugün
hiçbir şey olmamış gibi tam tersinin
söylenebilmesi, bir yandan seçimlerin
meşru olmadığından ve mevcut seçim
atmosferinde karşılık görülemeyeceğinden dem vurulurken diğer yandan
etkisiz kalınacağını bile bile bu oyunun parçası olunması, sosyalizmsiz bir
seçim dönemi geçirilmemesi gibi bir
amaçla hareket ettiğini iddia ederken
bir kez olsun sosyalizm demeden bir
kampanya örgütlenmesi gibi sayısız
çelişkinin tartışılmadan üstünün örtülmemesi gerekiyor.

Sosyalizm ve örgüt nerede?

Biraz detaylarına girelim.
Komünist Parti, seçim çalışmasına
başlarken de seçimin ardından yaptığı
açıklamada da emekçi halkın ve düzen değişikliği arayışının sesi olma
sorumluluğunu üstlendiğini, sosyalizmsiz bir seçim dönemi geçirilmesine
izin vermeyeceğini ileri sürmüştü. An-

cak ne parti adına yapılan seçim açıklamasında ne “Bu Düzen Değişmeli”
platformu adına hazırlanan bildirilerde
ne de birkaç istisna dışında adaylarının
açıklamalarında sosyalizm lafı geçmedi.
Kuşkusuz, sosyalizm propagandası
“sosyalizm” denilerek yapılmaz. Bir
programın, sosyalist bir programın ortaya konmasıdır sosyalizm propagandası. Ancak seçimlerde “Değiştir” sloganını kullanan Milli Görüşçü SP’nin
dahi kullanabildiği bir kalıpla yola çıkıldığında propaganda edilenin ne olduğunun anlaşılabilmesi de gereklidir.
Aynı şey örgütlülüğe yapılan vurguya rağmen parti adı geçmeyen bir
seçim çalışmasıdır. Cumhuriyet tarihinin siyasi örgütlenme özgürlüğüne en
büyük saldırısının yapıldığı bir dönemde bunca iddia ve imkana rağmen parti olarak girilememesi anlaşılır kabul
edilebilir. Ancak anlaşılmaz olan yıllardır “bağımsız adaylara” örgütsüzlük propagandası yapılması nedeniyle
haklı eleştiriler yöneltilirken partinin
görünürlüğünün sürekli geri tutulduğu
bir çalışma örgütlenmesidir. Bağımsız
adaylığın doğası gereği adayların öne
çıkması anlaşılabilir ancak platformu
parti olarak ilan eden bir dikkatsizlik
söz konusu.
Sosyalizmin en az söylendiği ve
partili mücadelenin görünmez kaldığı bu yaklaşımın en temel eleştirisi
olan emekçilerin örgütsüzlüğüne yanıt
oluşturamayacak bir çelişki oluşturdu-

ğu açıktır.

Erdoğan sorunundan değersiz Erdoğan karşıtlığına

Daha önemlisi ise esasında siyasi
değerlendirmelerdeki çelişkiler sayılmalı.
Çok değil daha 2017 yılında Türkiye’nin Erdoğan sorunu olduğu tespitini
yapan Komünist Parti bir süredir hiçbir açıklama yapmadan terk ettiği bu
tespiti seçim sonuçlarını değerlendirirken de unutmuş gözüküyor. Seçim değerlendirmesinde, “Erdoğan karşıtlığı
düzen içi dengelerin içinde iyice kişiliksizleşmiştir”, “Böyle bir taraflaşma
“kurtuluş” yolunu açmaz”, “Erdoğan
karşıtlığının artık kendi başına değeri
kalmamıştır”, “…“tek adam yönetimi”nin bu kadar kolayca benimsetilmesinin asıl kaynağı, bu sistemi Türkiye’de
patronların özellikle istemesiydi” gibi
tespitlere yer veriliyor.
Oysa daha geçen yıl yapılan parti kongresinin girişinde “Türkiye’de
başkanlık sorunundan çok, Erdoğan
sorunundan söz edilmelidir. Bugünkü
haliyle Türkiye’de başkanlık gündemi, sermaye sınıfının istikrar ve güçlü
iktidar arayışının ötesine geçmiştir.
Başkanlık iktidarda durduğu her gün
dosyası daha kabarık hale gelen ve
yarattığı karmaşayı içinden çıkılamaz
hale getiren bir lider ve onun peşinden
sürüklenen bir ekibin çıkarlarına daralmıştır.” ifadeleri yer almaktadır.
Referanduma gidilirken yazılan sa-

tırların üzerinden daha bir yıldan biraz
fazla süre geçmişken tam tersi değerlendirmeler yapmanın büyük bir akıl
karışıklığı ve düzen solundan gelen etkiler dışında bir açıklaması olamaz. O
gün referanduma gidilen süreçte Erdoğan’a indirgenen düzen muhalefetinin
rüzgarına kapılan bir yaklaşım bugün
kendisinin de parçası olduğu seçimleri
gayrimeşru ilan ederken tutarlı gözükmeye çalışmaktadır.
Bu birbirine taban tabana zıt yaklaşımların sonucunda seçimin hileli olmasından ve adaletsizliğinden de dem
vurup mutlak olarak bir gayrimeşruluk
atfedilirken neden seçimlere katılma
tercihinde bulunulduğu da açıklanmalıdır. Sosyalizm propagandasının oy
pusulasında yapılmadığı açık olmalı.
Dolayısıyla sermaye düzeninin şaibeli
bir referandumun ardından büyük bir
adaletsizlikle gidildiği zaten bilinen
bir seçimle başkanlık sistemine bir
meşruiyet sağlamak isteyeceği bilinirken sosyalizm propagandası bahanesiyle seçimlerin parçası olmak son tahlilde düzenin bu oyununa ortak olmak
anlamına geliyor.
Dolayısıyla ölçülemeyecek başkanlık pusulasında geçersiz oy verme
önermesinin ikna edici olmaması da
şaşırtıcı değil. İşin bu kısmı da bu seçimlerde Komünist Parti’nin bir başka
çelişkisi olarak ortaya çıkmış oldu.

Çelişkiler çözülmedikçe…

Bu tabloda Komünist Parti’nin seçim kampanyasının tartışılmadan üzerinin örtülmesi mümkün değil. Bunca
çelişkinin yanında “pedal çevirmek”
gibi çalışmaların ise işçi sınıfı ve
emekçi sınıflar adına siyaset yapmak
olmadığı açık olmalı.
Tüm bunların arasında seçimde
alınan oy sayılarının esas olarak bir
önemi yok. O nedenle de işin o kısmını tartışmaktan yana değiliz. Zira,
bu çelişkiler ortadan kalkmadan ve bu
yaklaşım değişmeden bu açıdan gerçek
bir değişiklik olmayacağını biliyoruz.
Alınan sonuçların farklı olabilmesi
için önce şapkadan çıkacak tavşanlardan ve reklam kampanyasına dönen
yaklaşımlardan medet beklemeyi kesmek gerekli.
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dış haberler

Esad: Ülkenin kuzeyinde kontrolü geri alacağız

S

uriye Cumhurbaşkanı Beşar
Esad, ülkedeki tüm kimyasal
silahların tamamen imha edildiğini ama Batı’nın, kontrolü
altındaki teröristlerin yenilgi aldığı
her defasında Suriye’nin kimyasal silah kullandığı yönündeki masallara
başvurduğunu belirtti.
Rus NTV televizyonuna konuşan
Esad, “Biz kimyasal silahları tamamen
imha ettik. Bizim 2013’ten bu yana Suriye’de kimyasal silahımız yok” dedi.
“Kimyasal silah masalları, Suriye
hükümetine yönelik politik çizginin
bir parçası” diyen Esad, “Onların ordusu, kontrolündeki teröristler, Suriye’nin bazı bölgelerinde yenilgi alınca
bu masallara başvuruyorlar” diye anlattı.
Kimyasal silah hikayesinin, doğrudan askeri müdahale ve Suriye ordusuna saldırılar için bahane olduğunu
belirten Esad, “Bu çok kez yaşandı ve
kontrol altındaki teröristler her yenilgi aldığında kimyasal silah masallarını duyuyoruz. Ne zaman galip gelsek
onlar mantığa karşı gelerek bu masala
baş vuruyor. Ama bu Suriye’deki teröristlere destek için bahane” ifadelerini
kullandı.

“Batı Suriye’nin yeniden inşasına katılamaz”

Bazı Batılı politikacıların, Suriye’nin yeniden inşasına mevcut
hükümet kaldığı sürece yardımcı
olmayacakları yönündeki ifadeleri değerlendiren Esad, “Bu, Suriye savaşı
boyunca Batı’nın en iyi açıklaması”

dedi.
Yeniden yapılanma konusuna Avrupa ve ABD’yi çekme niyetinde olmadıklarını söyleyen Esad, sözlerini
şöyle sürdürdü:
“Bunu yapmalarına izin vermeyeceğiz. Para ile gelsinler ya da gelmesinler. Borç mu yardım mı verecekler,
ne olursa olsun, Batı’ya ihtiyacımız
yok. Batı, ‘dürüstlük’ kavramına çok
uzak, onlar vermiyor sadece alıyor”.
Ülkesinin sadece kendi gücüne ve
zor durumlarda dostların yardımına
güvendiğini kaydeden Esad, “Muhtemelen Suriye’nin yeniden yapılanması
daha fazla zaman alacak ama yine de
endişe için sebep yok” diye konuştu.
Birçok Avrupa şirketinin Suriye
pazarına girmeye çalıştığına dikkat
çeken Esad, ama tek dertlerinin para
olduğunu kaydederek, “Söz konusu
savaş sonrası ülkenin yeniden inşası
olunca bu yaklaşık 400 milyar demek,
bu kocaman bir piyasa, tam bir ekonomi, yatırımlar demek” ifadelerini kullandı.

“Suriye’nin eski hale gelmek için yeterli gücü var”

Savaşın devam etmesine rağmen
ülkeyi eski hale getirmek için yeterli
güce sahip olduklarını söyleyen Beşar
Esad, “Bundan eminiz” dedi.
Esad, “Para yoksa dostlarımızdan,
yurtdışındaki Suriyelilerden, hazinemizden borç alırız” dedi.

“Ülkenin kuzeyindeki kontrolü geri alacağız”

Ülkenin kuzey bölgelerinin işgalden kurtarmanın iki yolu olduğunu
söyleyen Esad, birinin uzlaşı olduğunu
kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Suriye’nin kuzeyindeki birçok yeri
normal hayata döndürmeyi başardık.
İnsanların normal yaşadığı, devlet kurumlarının da normal işlediği duruma
uzlaşı yoluyla geri döndük. İkinci yol,
teröristlere saldırmak. Tabii eğer teslim olmaz ve uzlaşıya razı olmazlarsa.
Onlarla savaşır kontrolü güç yoluyla
geri alırız. Bu elbette bizim için iyi bir
seçenek değil ama bu, ülkenin kontrolünü almak için tek yol”.
Esad, “ABD, yeniden kaos yaratmak için Türkiye’ye Suriye’nin kuzeyindeki duruma karışmasını söyledi.
Tüm bu topraklar, başkasının değil
ABD’nin kontrolünde” diye kaydetti.

“Türkiye'yi ABD yönlendiriyor”

Rus NTV televizyonuna demeç
veren Suriye Cumhurbaşkanı Beşar
Esad, “Suriye krizinin ABD, Fransa
ve İngiltere gibi bazı Batılı ülkelerde
planlandığını, uydu ülkeler Türkiye,
Suudi Arabistan ve Katar’ın Suriye’de
beklenmedik bir devrim için gerekli
koşulları sağlama girişiminde bulunduğunu” belirterek, “Ancak başarısız
oldular ve bunun ardından finansal
destek vermeye başladılar. Bu durumu
kontrol edemedik” dedi.
Esad’a “ABD ve Türkiye arasındaki
uzlaşının sonucu olarak Suriye’nin kuzeyinde yaşanan ‘işgali’ nasıl durduracağı” soruldu.

Esad, “İki yol seçtik. Birincisi ve
en önemlisi ateşkes ve bunu başardık.
Bu yolla birçok bölgeyi normal yaşama
geri döndürdük. İkinci yol ise, teslim
olmayan ve ateşkese uymayan teröristlere saldırı düzenlemek. Onlarla mücadele edeceğiz ve kontrolü güç kullanarak ele geçireceğiz. Elbette bu bizim
için en iyi seçenek değil ancak ülkede
kontrolü sağlamanın tek yöntemi” yanıtını verdi.

“ABD, Türkiye dahil her
şeyi kontrol ediyor”

NTV muhabirinin “Ancak Suriye’yi kendi aralarında bölüşüyorlar
gibi görünüyor. ABD’liler ve Türkler
Suriye’nin kuzeyini kontrol ettikleri
bir bölge olarak görüyor” sözleri üzerine Esad, açıklamasına şöyle devam
etti:
“İnanmayın. ABD, Türkiye dahil
her şeyi kontrol ediyor. Türkiye’yi
ABD yönlendiriyor. (Cumhurbaşkanı
Tayyip) Erdoğan 5 yıl önce Suriye’yi
işgal etmek istediğinde, ABD, Türkiye’yi engelledi. Neden? Çünkü o sırada
teröristler galip durumdaydı, giderek
daha fazla noktayı ele geçiriyordu. Erdoğan’a neden ihtiyaçları olacaktı ki?
Ancak teröristler geri çekilmeye başladığında, Erdoğan’a ‘Artık müdahale
edebilirsin çünkü işler Suriye, Rusya,
İran ve teröristlerle savaşan diğer grupların lehine ilerliyor’ dedi. Bu nedenle
yeniden kaos yaratmak için müdahale
etmenin daha iyi olacağını söylediler.
Bu bölgelerin tamamı, bir başkasının
değil, sadece ABD’nin kontrolünde.”
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Çavuşoğlu La Repubblica’ya konuştu:

NATO ile ilişkilerimiz mükemmel

D

ışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, İtalyan La Repubblica gazetesine verdiği
mülakatta gündeme ilişkin
değerlendirmelerde bulundu.
Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rusya’dan
S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin, gazetecinin “Ruslar bu
füzeleri kurmak üzere geldiklerinde
NATO’nun kullandığı teknik sistemin
değiştirilmesi gerekecek.” şeklindeki ifadelerini reddeden Çavuşoğlu,
“Doğru değil. Satın alım konusunu
müzakere ettiğimizde S-400’lerin bir
tehdit olmayacağı konusunda güvence
aldık” bilgisini paylaştı.

“AB üyeliği stratejik hedef”
Türkiye’nin, Avrupa Birliği’ne
(AB) üyeliğinin hala Türk dış politikasının gündeminin başında yer
alıp almadığı şeklindeki soru üzerine
Çavuşoğlu, “Engellere ve bazı ülkelerin açık muhalefetine rağmen hala
stratejik bir hedeftir” yanıtını verdi.

“NATO’yla ilişkiler mükemmel”

Çavuşoğlu, Türkiye’nin NATO’yla
ilişkisi hakkında, “ilişkilerin
mükemmel olduğunu”
belirterek, NATO
Genel Sekreteri
Jens Stoltenberg’in de kısa
süre önce
Türkiye’nin
önemini vurguladığını
anımsattı.
Çavuşoğlu,
Yunanistan’ın
S-300’lerinin
bulunduğunu ve
hiç kimsenin bunun
bir sorun olduğunu
iddia etmediğini belirterek,
“Dostlarımızın ve müttefiklerimizin
bir şeyi anlamaları gerekir: Biz, bir
hava savunma sistemi satın almak

Barzani: Seçim sonuçlarının Kürt
meselesinin çözümüne vesile
olmasını diliyorum
Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
(IKBY) Başkanı ve Kürdistan Demokrat
Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani
ile Kürdistan Yurtseverler Birliği Başkan Yardımcısı Kosret Resul, seçimlerden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti.
Barzani “Seçim sonuçlarının bölgede barış ve istikrar sağlamasına vesile
olmasını ve Türkiye’deki Kürt meselesi
için yeni bir çözüm bulunmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Resul ise yayımladığı kutlama mesajında, Türkiye’nin bölgede önemli bir
ülke olduğunu belirterek, “Komşu ülke
Türkiye ile birçok ortak noktalarımız
bulunuyor. Türkiye gibi büyük bir devleti yönetmek kolay bir iş değil. Cumhurbaşkanını birçok görevler bekliyor. Bu
nedenle sorunlara barışçıl çözüm üretmek herkesin görevi” dedi.

de yarıştı. Bu Türk halkının demokratik
sürece ve sivil haklara, hukukun üstünlüğüne ve temel özgürlüklere olan güçlü
bağını gösteriyor.” ifadesine yer verdi.
Açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Seçim Gözlem
Misyonunun, seçmenin seçme hakkını
rahatlıkla kullandığını belirttiği vurgulanırken, seçim kampanyasının ise eşit
olmadığına dair bulguların bulunduğunu söyledi.
“Başkan ve Meclisle beraber ortak
sorunları çözmek için birlikte çalışmaya
devam edeceğiz.” ifadesine yer verilen
açıklamada, Türkiye’de yeni başkanlık
sisteminin başlayacağına işaret edildi.
Açıklamada, Türkiye’nin hukukun üstünlüğü ve temel özgürlükler konusunda
bulunan bazı eksiklikleri gidermesinin
faydalı olacağı kaydedildi.

Avrupa Birliği’nden seçim
açıklaması

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, “24 Haziran seçimlerindeki başarısı” nedeniyle AKP’li
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı tebrik
etti.
Prens Selman, mesajında, “Türkiye
Cumhurbaşkanına sağlık ve mutluluk,
kardeş Türk halkına da daha fazla ilerleme ve gelişme temennisinde bulunuyorum” ifadelerini kullandı.
Kral Selman bin Abdulaziz de dün
akşam Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik etmişti.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Genişlemeden
Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Türkiye’de 24 Haziran’da yapılan seçimlere
ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.
Mogherini ve Hahn ortak açıklamada, “Cumhurbaşkanı ve milletvekili
seçimlerine çok yüksek bir katılım gerçekleşti. Birçok aday ve parti seçimler-

Suudilerden tebrik

istiyoruz ve bunu müttefiklerimizden
satın almak istiyoruz ama şayet ABD,
Kongre ile sorunlar olduğu için bize
Patriotları satmıyorsa Türkiye’nin
bunları başkalarından satın
almasına engel olamaz”
dedi.

“Pompeo ile
normalleşeceğiz”

Türkiye ile
ABD arasındaki ilişkilere de
değinen Çavuşoğlu, şunları
kaydetti:
“(ABD ile)
İlişkiler biraz daha iyi
ve Dışişleri Bakanı Mike
Pompeo ile ilişkileri normalleştirmek için çalışıyoruz. Suriye
konusunda Menbiç’in güvenliğini
garanti etmek için bir yol bulduk. Bu
da Amerika’nın PKK’ya ve YPG’ye

verdiği destek nedeniyle maalesef yitirilen güveni yeniden oluşturmamıza
yardım edecektir.”

“Geri çekilirsek Suriye rejimi gelir”

Bakan Çavuşoğlu, Türk ordusunun
Suriye’de kalıp kalmayacağına ilişkin
soruyu da “Menbiç’te Türk ve Amerikan askerleri birlikte çalışacak. Diğer
alanlara gelince meydanı kime bırakabiliriz? Eğer geri çekilirsek DEAŞ
ve PKK ve hatta belki de Suriye rejimi
bile geri gelebilir. Şimdilik Suriye için,
bizim güvenliğimiz için, çok sayıda
sığınmacının geri dönüşüne yardım
ederek burada kalmak önem taşımaktadır” ifadeleriyle cevapladı.
Çavuşoğlu, seçimlere yönelik olarak
muhalefetteki dört partinin kurduğu
ittifakla ilgili, “Hiçbir partinin ve
onların hiçbir adayının kazanabilecek
kapasitede olmadığını biliyorlar. Bu
yüzden seçime dörtlü olarak gidiyorlar”
değerlendirmesinde bulundu.

NATO’dan Erdoğan’a tebrik

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı
tekrardan seçilmesinden dolayı arayıp
tebrik edeceğini açıkladı.
Lüksemburg’da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Konseyi
öncesinde gazetecilere açıklamada
bulunan Stoltenberg, “Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ı tekrar seçilmesinden dolayı
tebrik edeceğim.” dedi.
Stoltenberg ayrıca Türkiye’nin
NATO için “çok önemli bir müttefik”
söyledi.

ABD başkanından telefon

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Erdoğan’ı ‘seçim
başarısı’ dolayısıyla tebrik etti.
Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklama şöyle:
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sa-

yın Donald Trumparasında bugün bir
telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.
ABD Başkanı Sayın Trump, 24
Haziran’daki seçim zaferinden dolayı
Sayın Cumhurbaşkanımıza tebriklerini ve başarı dileklerini iletmiştir.
İki lider, Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklığa dikkati çekerek, önümüzdeki dönemde başta savunma ve askeri ilişkiler olmak üzere
ikili işbirliğinin her alanda geliştirilmesi hususunda ortak kararlılıklarını
teyit etmişlerdir.
Görüşmede, Menbiç konusundaki
ortak yol haritasının uygulanması ve
terörle mücadele konularında birlikte
çalışmaya devam edilmesinin önemi
de vurgulanmıştır.
Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD
Başkanı Sayın Trump, 11-12 Temmuz
2018 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilecek NATO Zirvesinde bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediklerini
de ifade etmişlerdir.”
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Bir gerçekliğin romanı: “Gün Doğarken Yürümek”

H

ande Durna tarafından yazılan “Gün Doğarken Yürümek” kitabı, 96 kuşağını,
daha genel bir tarifle, bir
dönemi anlatıyor; 80 sonrası ve Gezi direnişi öncesi bu topraklarda iz bırakan
kilometre taşlarına göz gezdiriyor, 90’ların yapıcılarını resmetmeye çalışıyor.
Hande Durna, söz konusu kuşağın ve dönemin izini sürerken Haziran kuşağının
çocukluğuna da gidiyor; 2000’li yıllarda
96 kuşağının siyasetle ilişkisine, onları
Gezi’ye götüren sürece ve farklı kuşakları Gezi eylemlerinde birleştiren günlere tanıklık etmemizi sağlıyor.
Gün Doğarken Yürümek, baştan aşağı çok iyi bir kurgudan oluşuyor. Geçmişten bugüne gelen sürecin birbiriyle
bağlantısını kurarken, okurun hayatına
da nüfuz edebiliyor. Kitaptaki herhangi
bir karakter için “ben de olabilirdim” diyebilecek kadar cesur bir kurgu…
Kitap bir anlamda SİP-TKP yapıcılarının da tarihini anlatıyor. 80 sonrası
sosyalist siyasetin geriye çekildiği bir
dönemde mücadeleye adanmış hayatların bir aynası niteliğinde. Zaten bu adanmışlık değil midir yıllar sonra en cesur
hamlelerden biri olan TKP adının alınarak sosyalist siyasetin toplumsallaşmasını yaratan.
Politik roman yazmanın güçlükleri vardır, hele ki sosyalistlerin tarihini
anlatıyorsanız. Yıllarca komünistlere
yöneltilen çirkin saldırılarla bile yeri
geldiğinde uğraşmak durumunda kaldığınız bir dönemse hem de… İnsan olmanın en saf halinin, mücadele inadının
ve kararlılığın, cesaretin, yalnızlığın ve
çok büyük bir kolektivizmin anlatıldığı
romanın en önemli özelliklerinden biri
de işte bu çirkin saldırıların ortasında
başı dik bir şekilde yolundan sapmadan
yürümenin önemine değinmesidir. Dolayısıyla ne pembe bir tablo çizilir, ne de
umutsuzluğun resmi… Anlatılan, insan
olmanın, komünist olmanın en saf hali
ile bizim hikayemizdir, Seda’nın, Aylin’in, Sinan’ın, Ali İsmail’in, Berkin’in
hikayesi…
Kitap, Sovyetler Birliği’nin çözüldüğü, 80 darbesinin memleketin üzerinden
dozer gibi geçtiği bir dönemde verilen
sosyalizm mücadelesinin zorluklarını ince ince anlatır. Post modernizmin
şaha kalktığı, özel üniversitelerin sayısının ikiye katlandığı (o dönemler için),
liberalizmin sol siyasete nüfuz etmeye
başladığı, özelleştirmelerin alıp başını
gittiği, katliamların, ölümlerin ardı arkasının kesilmediği bir dönemden bahsediyor. Bu dönem sosyalizm mücadelesi
verenlerin üstüne taşınması gereken çok
büyük bir yük bindirmişti. Bu yük Gezi
direnişi ile biraz hafifletilse de bugün

Türkiye solunun içine düştüğü durumu
gözetirsek iki katına çıktı diyebiliriz.
Dolayısıyla Gün Doğarken Yürümek, bir
anlamda bu yükü taşıyabilmenin reçetesini yazıyor: Örgütlülüğün!
2013 Gezi direnişine kadar gelen anlatım bu anlamda bugün büyük bir ihtiyaca cevap veriyor. Roman (isteyerek ya
da istemeyerek) öyle bir dönemde çıktı
ki, şimdi silkelenme zamanı der gibi sizi
kendinizle hesaplaşmaya bırakıyor. Siyasi mücadelenin ne olduğunu, örgütsel
kolektivizmi, ideolojik netliği, kararlılığı, siyasetin ciddiyet gerektirdiğini hiç
unutmasak da, kayışların koptuğu, siyasetin dört işlem hesaplamalarına döndüğü, kolektivizmin değil bireyin öne çıktığı, sosyalist iktidar perspektifinin geri
itildiği bugünkü seçim ortamında sosyalizm mücadelesinin önemini, zorluğunu,
zorunluluğunu fazlasıyla hatırlatarak
hesaplaşmanızda karar vermenizi de kolaylaştırıyor.
Son söz olarak, ne mutlu ki, o dönemin insanları hâlâ ve inatla mücadeleye
devam ediyor ve yollar ayrılsa da, kimi
mücadeleden “düşse”de bu tarih birileri
tarafından yapıldı ve ne mutlu ki yapanlar tarafından da yazılıyor. Belki anlaşılması güç, belki bazen duygusuzlaşmış,
belki gözü partiden, siyasetten başka bir
şeyi görmeyen insanlar olarak görülüyorlardı… Varsın olsun, “Gün Doğarken
Yürümek” tam da dışarıdan görüneni
değil, içeride olanı anlatıyor.

"Gün Doğarken Yürümek" kitabını aşağıdaki kitabevlerinden
ve internet sitelerinden temin edebilirsiniz.
Remzi Kitabevleri
Mephisto Kitabevleri
Dost Kitabevi - Ankara
Kitapsan - İzmir, Adana
Kabuk Kitabevi - İzmir
Yakın Kitabevi - İzmir
İmge Kitabevi - Kadıköy
Penguen Kitabevi - Kadıköy
Akademi Kitabevi - Kadıköy
Kırmızı Kedi Kitabevi
Kaleiçi Sahaf - Antalya
Kitap Kurdu Sahaf - Antalya
Ezgi Kitabevi - Bursa
Nazım Hikmet Kültür Merkezi - Edirne
Aşiyan Sahaf - Eskişehir
Germinal Sahaf - Eskişehir

Altyazı Sahaf - Eskişehir
Adımlar Kitabevi - Eskişehir
Don Kişot Kitabevi - Gaziantep
Umut Kitabevi - Gaziantep
Ixir Kitabevi - Sakarya
Değişim Kitabevi - Sakarya
www.kitapyurdu.com
www.idefix.com
www.kitapsec.com
www.kitapdenizi.com
www.dr.com.tr
www.pandora.com.tr
www.kitapkaravani.com
www.babil.com
www.kitapambari.com
www.nazimkitabevi.com
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TKH Adana il örgütü açıldı

G

eçtiğimiz
hafta sonu TKH
Adana İl Örgütü
açılışını gerçekleştirdi. Açılıştan önce TKH
Merkez Komite Üyesi Kamil
Tekerek, partinin örgütlenme
mücadelesine ve Çukurova
bölgesinde bu anlamda yaptığı çalışmalara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
“Partimiz Türkiye Komünist Hareketi’nin(TKH)
Çukurova bölgesinde yaptığı
örgütlenme hamlesini bir sonucu olan bu açılış önem taşıyor. Bilindiği üzere Adana,
Mersin, İskenderun, Tarsus
gibi yerler Türkiye’de işçi sınıfının yoğun emek sömürüsüne maruz kaldığı ve sınıf
mücadelelerinin her yönünün

öne çıktığı bölgeler. Buralarda komünistlerin yapacağı
çalışmalar büyük önem taşıyor. O yüzden partimizin
çalışmalarındaki bu ilerleme
öncelikle sınıfın örgütlenmesinde büyük bir mevzi olarak
görülmeli. Bunlarla birlikte
özellikle kadınlar ve gençlik
içerisinde de parti bir örgütlenme atılımı yapıyor. Şimdi
belli bir süredir yaptığımız
hazırlıkların sonucunu Adana’da almış bulunuyoruz.
Benzeri bir örneği geçtiğimiz
günlerde Konya’da gördük.
Yine benzerleri önümüzdeki
günlerde Eskişehir, Samsun,
Mersin, Sakarya başta olmak
üzere bir dizi yerde görülecek.”

Hukuk Defterleri’nden “Seçimler” başlıklı dosya
2 aylık periyotlarla çıkan
Hukuk Defterleri dergisinin
13. sayısı “Seçimler” dosya
konusuyla okurlarıyla buluştu.
Derginin 13. sayısında
yer alan yazılar şu şekilde:
Mercek- Erken İttifaklar
Seçimine Doğru (Evrim Şenöz / Hukukçu, Yazar)
Darülfünunun Serencamı (Dr. Barkın Asal)
Olağanüstü Hal Kanun
Hükmünde Kararnamelerinin Onaylanması ve Yargısal
Denetimine İlişkin Bazı Düşünceler (Ahmet Mert Duygun / Ar. Gör., Özyeğin Ünv.
Hukuk Fakültesi)
İade ve Güncel Gelişmeler (Aras Türay / Ar. Gör.,
İstanbul Bilgi Ünv. Hukuk
Fak.)
Seçim Kanunlarındaki
Son Değişikliklerin Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku
Bağlamında Değerlendirilmesi (Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu / Girne Ünv. Hukuk
Fakültesi)
Seçimlerin Sonu: Yükselen Sağ ve Yüzünü Sola
Dönenler (H. Murat Yurttaş
/ Avukat)
24 Haziran Seçimleri
Üzerinden Notlar (Bilgütay

Hakkı Durna / Avukat)
Yargıdaki Yozlaşmanın
Maddi Temelleri Üzerine
Birkaç Söz (Tamer Akgökçe
/ Emekli Yargıç, Hukukçu)
Ünzile’yi Kurtarmak…
(Murat Aydın / Yargıç, Trabzon Adliyesi)
Yapay Zekâ ve Robotik
Hukukunda Güncel Tartışmalar (Dr. Başak Ozan Özparlak / Avukat)
Türkiye’de Zorunlu Din
Eğitimi (Seren Sayan / Stajyer Avukat)
Hukuk Felsefesi: Hukuku Hukukun Dışında Aramak (Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul
Uzun)
Hukuk ve Sanat: Dalgaları Yaran Jack Sparrow
(Prof. Dr. Ali Murat Özdemir / Hacattepe Ünv. Hukuk
Fakültesi)
Emeğin Notları: İşçi
Haklarında Güncel Durum
(Dr. Murat Özveri / Avukat)
Portre: “Zamanın Ruhu”
ve Bir Yargı Emekçisinin
Vedası (İbrahim Fikri Talman / Yargıç)
Portre: Yarına Adanmış
Bir Mücadele: Halit Çelenk
(Bengisu İçten / Avukat)
Mizah: Yeni UYAP
(Hüsnü Niyetli / Avukat)
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2 Temmuz 1993…

Sivas katliamının 25. yılı

M

emleketimizde gerçekleşen
en büyük siyasi katliamlardan biri Sivas katliamı. Dinci
gerici güruhun saldırısıyla 35 insanımızın, aydınımızın Sivas’ta Madımak otelinde yakıldığı bu katliamın hesabı hala
sorulmadı.
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
(PSAKD) tarafından organize edilen etkinliklerin dördüncüsü 1993 yılının 1-4
Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecekti. Çok sayıda aydının, yazarın,
sanatçının katılacağı etkinliklerin başlamasından günler önce, "Şeytan’ın Ayetleri" adlı kitabı Türkçe’ye çeviren ve etkinliklere katılan Aziz Nesin üzerinden
provokasyonlar başlamıştı. Provokasyonlar, 2 Temmuz günü 35 insanımızın
yakılarak öldürüldüğü bir katliama dönüştü.
Olay sırasında otel içinde kalanlar
yetkilileri aradı ve oteldeki çığlıkları
dinleterek yardım istedi. Dönemin Sivas
Valisi, emniyet müdürü ve birçok yetkilisine ulaşarak önlem alınması istendi.
Dönemin Başbakanı, İçişleri Bakanı,
Başbakan Yardımcısı ve parti liderleri
de arandı. Yetkililerin "Korkmayın her
türlü önlem alındı" demesine rağmen

bahsedilen önlem hiçbir şekilde alınmadı. Hatta kimi iddialara göre, katliamdan
sonra görevden alınan Sivas Emniyet
Müdürü Doğukan Öner'e olayların büyüdüğü haberi verilmiş ancak Öner'den
"Müdahale etmeyin" emri alınmıştı.
Alevi toplumunu hedef alan katliamda
ülkemizin önde gelen yazarı, şairi, sanatçısı, ozanı hayata gözlerini yumdu.
Katledilenlerin her biri sadece Alevi
toplumunun değil aynı zamanda Türkiye'nin de yetişmiş önemli değerleriydi.
Dönemin hükümeti olayın üstüne
yatmıştı. Sivas katliamında başbakan
yardımcısı olan SHP’li Erdal İnönü her
ne kadar ellerinden geleni yaptıklarını
ve durduramadıklarını söylese de döneme tanıklık edenler böyle bir çabanın
harcanmadığını iyi bilir. O yüzdendir ki
olaydan sonra sarf edilen şu sözler hiçbir
zaman unutulmamalıdır: Tansu Çiller
(Başbakan): “Otelin etrafını saran vatandaşlarımıza hiçbir biçimiyle zarar
gelmemiştir.”
Erdal İnönü (Başbakan Yardımcısı): “Güvenlik güçlerimiz vatandaşlarımızın zarar görmemesine dikkat ederek
olayları kontrol etmeye çalışmışlardır.
Olaylar sırasında güvenlik güçlerinin

özverisi sayesinde itfaiyeye yol açılmış
ve vatandaşlarımızın daha fazla zarar
görmemesi sağlanmıştır.”
Mehmet Gazioğlu (İçişleri Bakanı): “Olaylar, Aziz Nesin’in, halkın
inançlarına karşı bilinen tahkir ve tahrik
edici konuşması ve Türk halkını aşağılayıcı deyimleri yüzünden başlamıştır.
Yangın, önceden planlanmış bir olay
değil, topluluk psikolojisi ile ortaya çıkmıştır. Aziz Nesin hakkında soruşturma
başlatılmıştır.”
2 Temmuz ile ilgili yapılan yargılamalar ise 2001 yılında sonuçlandı. İdam
cezası alan 33 sanığın cezaları müebbet
hapse çevrilirken, 1997 yılından itibaren firarda olan ve aralarında katliamın
sorumlularından Refah Partisi Belediye
Meclis Üyesi Cafer Erçakmak’ın da olduğu 8 sanık hakkında zaman aşımı kararı verildi. Katliamın üzerinden geçen
25 yıl ortaya çok fazla bilgi, belge, şahitlik çıkardı ama göstermelik cezalandırmalardan ötesine yaramadı.

CHP tarafından sırtı
sıvazlanan katliamcı
Karamollaoğlu!

İşin en trajik kısmı da bu işte. CHP

tarafından Millet ittifakının bir parçası
haline getirilen dönemin Sivas Belediye
Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim
süreci içinde kendisine en çok sorulan
Sivas katliamı ile ilgili sorulara yüzsüzce "Katliam olarak vasıflandırmadım.
Bu üzücü bir hadisedir. Bu, hakikaten
çok acı olarak tarif edilir. Ancak; katliam demek kasıtlı olarak ben bu insanları
öldürmek için şunu yaptım denirse olur.
Onun adı katliam olur. Ama orada bir hadise meydana gelmiş; oteldeki perdeler
yakılmış, arabalar yakılmış.. Arkasında
da ateş bacayı sarmış. İçerideki insanlar
da benim hala anlayamadığım pencereleri açmadıklarından dolayı insanlar ölmüş." cevabını verebilmişti.
Bugün bir kez daha Sivas katliamında ölen insanlarımızı anarken, yıllardır
halka sol gösterip sağ vuran, katliamcıları, dinci gericileri halkın önüne, Alevi yurttaşlarımızın önüne seçenek diye
sunmaktan utanmayanlardan da hesap
sorulması gerektiği ortada.
Sivas katliamının hesabını sormak
umut tacirliği yapanların arkasına takılarak değil, laiklik kavgasını büyütmekle sorulabilir.

Manifesto Medya Basın Yayın Tic. Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi: Ünal Bayav Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: H. Murat Yurttaş Adres: Yalı Mah. Karaağaç Sk.No:14 Maltepe - İstanbul E-posta: posta@sosyalistcumhuriyet.org
Basım Yeri: Arslan Güneydoğu Gazetecilik Matbaacılık ve Kağıtçılık A.Ş. Adres: Osmangazi Mahallesi 3143. Sokak No: 6/2 Esenyurt İstanbul Tel: 02128861794-95 Yayın Türü: Süreli Yayın Basım Tarihi: 27 HAZİRAN 2018

