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Kemal Türkler katledilişinin
38. yıl dönümünde anıldı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun
(DİSK) Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler,
katledilişinin 38’inci yıl dönümünde S.16

Kayıkçı dövüşüne
karnımız tok!
CHP’de kılıçlar yine çekildi. Değişim ve umut
adıyla İnce ekibi CHP’yi
kurultaya
götürüyor.
Kayıkçı dövüşüne karnımız tok. Kılıçdaroğlu
ve İnce’nin birbirinden
farkı yok. CHP, sol gösterip sağ vuran bir partidir. CHP değişmez,
rant kavgası bitmez!
CHP’nin bir kez daha
bu ülkenin ilericilerine,
cumhuriyetçilerini ve
yurtseverlerini kandırma hakkı yoktur!

PUSULA 2. Meşrutiyet: Kahrolsun istibdat!
Abdülhamit
siyasetine
bakmak
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Bizde cesaret
yok mu?
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İttihat
ve Terakkiyi nasıl
değerlendirmeli?
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SOL TAVIR
Kamil Tekerek

“Devlet dairelerine Erdoğan'ın
resmi asılsın”

Sistem mi, rejim mi?
24 Haziran korsan seçimlerinin üzerinden tam bir ay geçti.
Bir ay içerisinde OHAL’in kaldırılıp yerine OHAL kurallarının önemlice bir kısmını yaşatma, kabinenin şekillenmesi,
Başkan yardımcısının atanması, yeni rejimin devlet, bürokrasi
ve siyaset katındaki düzenlemeleri gibi başlıklarda bir dizi
adım atıldı.
Yaşananlar AKP iktidarı ve
yandaşları tarafından büyük bir
sistemsel dönüşüm olarak pazarlanıyor, rejim değişikliğinin
üzeri örtülürken bunun gündeme getirilmesi ise neredeyse yasak hale getirilmeye çalışılıyor.
Oysa ki tarihi biraz kurcaladığınızda ve ülkemizde yaşananları 12 Eylül’den itibaren
mercek altına aldığınızda gerçekler açık bir şekilde görünür
oluyor. Bazı başlıkları kabaca
yazarsak ne demek istediğimiz daha rahat anlaşılabilir:
Emperyalizmle çok daha derin
bir bağımlılık ilişkisi, 24 Ocak
kararları, ülkemizdeki sermaye
birikim modelinde farklılaşma,
neo-liberal politikalara geçiş,
12 Eylül ile gardı düşürülen
işçi sınıfına daha büyük bir
saldırı, esnek üretim, 8 saatlik
iş gününün tarih olması, sınıf
sendikacılığının tasfiyesi, sarı
sendikacılığın parlatılması, işçi
sınıfı mücadelesinin kırılması
için devletin tüm olanaklarının
seferber edilmesi, yasaklanan
grevler, siyasal İslam’ın yükselişi, İslamcılığın demokrasi ve
özgürlükler kalıbına sokularak
tarikatlar ve cemaatlerin önünün açılması, sermaye sınıfının
iktisadi ve politik merkezileşme
arayışı, bunun uzantısı olarak
başkanlık sistemine geçişin
1980’lerden itibaren sermaye
politikalarında önemli bir yer
tutması, 80’li ve 90’lı yıllarda
KİT’lerin satılması, AKP iktidarı dönemindeki büyük özelleştirme dalgası…
Atladıklarımız olabilir. Ancak bunlar eninde sonunda 12
Eylül öncesini de kapsayacak
şekilde bugüne kadar sistemsel
anlamda bir süreklilik içeriyor.
Sistemsel süreklilikten anladığımızı ise sermaye sınıfının
iktidarı, devletin sermaye sınıfının çıkarları adına organizas-

yonu ve emperyalizmle olan
bağımlılık ilişkisi olarak ifade
edebiliriz. Ekim Devrimi’nin
dünya tarihinde açtığı pencerenin etkisiyle, padişahlığa karşı
1923 yılında kurulan Cumhuriyet, kapitalist bir sistem üzerinde şekillenirken, 20. yüzyılın
iki kutuplu dünyasında da emperyalizmin çıkarları doğrultusunda bir pozisyona yerleşmişti.
Şimdi bugün bu sürecin
mantıksal sonucuna gelinmiş
bulunmaktadır. Emperyalistler
açısından büyük bir sorun olmayan, Türkiye sermaye sınıfı
açısındansa yaşamsal görünen
Başkanlık, Türkiye kapitalizminin yönetim biçiminin yeni
bir veçhesi olarak gündeme
gelmiştir. Bu yeni rejim, gerici
sermaye diktatörlüğünün güncel
halidir. Bu anlamda, Ekim Devrimi’nin yarattığı dinamikler
sayesinde şekillenen, ideolojik
anlamda bağımsızlıkçılık, laiklik ve Kemalizmin ağır bastığı
1923 Cumhuriyet’i tasfiye olmuş, AKP eliyle sermaye sınıfının ihtiyaçlarını görecek bir yönetim biçimine, yeni bir rejime
geçilmiştir. Ancak sistem baki
kalmış, sermaye iktidarı perçinlenmiş, emperyalizmle bağımlılık ilişkilerinde güncellenmenin
kapıları aralanmıştır.
İşte tam da bu noktada, sermaye sınıfı, liberaller, FETÖ ile
el ele vererek, Birinci Cumhuriyet’in ve çoğunun altı boşaltılmış olan Birinci Cumhuriyet’in
temsil ettiği değerlerin tasfiyesinde lokomotif rolü oynayan
AKP Türkiye’de sistemsel anlamda büyük ve “demokratik”
bir dönüşüm yapıldığını ve bunun asla rejim değişikliği anlamına gelmediğini propaganda
ediyor.
Toplumun yeni rejime alıştırılması ve yapılanların el çabukluğu ile yok edilmesi ortaya
çıkan bu manipülasyona karşı
çıkmak gerekiyor. Bu karşı çıkış için ihtiyacımız olan şeyler
ise tarih ve sınıf bilinci, sosyalist bir örgütlenme ve devrim
hedefi… Sermaye iktidarına,
sömürü düzenine, gericiliğe ve
emperyalizme karşı duruş tam
da bu hedefe ulaşmak için bugün komünistlerin mücadele
programında yer alıyor.

E

ski Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM) Başkanı İsmail Kahraman,
“Recep Tayyip Erdoğan artık Türkiye’nin devlet başkanı. Onun resmi
kurumlara asılmalı” dedi.
Samsun’da AKP güdümlü sağcı gençlik
kuruluşu Milli Türk Talebe Birliği tarafından
düzenlenen “Vefa ve Kardeşlik Buluşması”
isimli konferansta konuşan İsmail Kahraman
15 Temmuz darbe girişimine değinerek “Çankaya’da bir uçak geçti ve camlar sarsıldı. O an
televizyonu açtım ve tanklar köprüdeydi. Ben
darbe beklemiyordum. Çünkü Türkiye’nin idaresine askeri güç 3 defa geldi, yürütemeyeceğini anladı. Ama bir tane hain, yani bir kişi,
aslında piyon o tabi. 160 ülkede okul açacak
ve idarecilik yapacak, o ülkeler buna müsaade
edecek, bankası olacak bu mümkün değil. 1
kişi değil bu işin arkasında olan. O bu toprağın
insanı değil. Bu inancın insanı değil. Kaç kişi
o yüzden perişan oldu. Bu temizlenecek ayıklanacak tabii ki. Tabandaki masum olan insanlar
ayıklanacak. Ben darbe girişimini öğrendiğimde bana özel korumam iyi niyetle ‘size bir şey
olmasın sizi saklayalım’ dediler. Bir kaide var.
Kaptanlar gemiyi terk etmezler. Kim terk eder?
Fareler. Ben fare değilim. Aldım abdestimi ve

doğru Meclis’e gittim. Öleceksek şehit olacağız. Şehitlik duygusu çok mühim. Biz o şekilde meydanlarda olduk. Cumhurbaşkanımızın
gelip İstanbul’da milletimizin başına geçmesi
müthiş bir duyguydu. Cenab-ı Allah bir daha
böyle bir şey göstermesin inşallah” diye konuştu.

“Dairelere devlet
resmi asılmalı”

başkanının

Daha sonra sözü anayasa değişikliklerine
getiren Kahraman, “Bu 26’ncı dönemin bir güzel faaliyeti de anayasa değişimi oldu. Bir önceki çalışmalarda 25 ay süren anayasa çalışmaları oluyordu. Bu anayasa değişikliğinde zaten
belli değil mi? Dünya anayasanın değişmesini
istemiyordu. O yüzden değişmesi gerekiyordu.
Çok güzel oldu inşallah. Bunun yansımasını
da göreceğiz. Şimdi Türkiye’nin başında bir
devlet başkanı var. Herkesin saygı duyduğu ve
duyması gerektiği. Artık yakında buralara da
bir resmi asılacak. Dairelerde bu olmalı. Recep Tayyip Erdoğan’ın resimleri asılmalı. O
milletin seçtiği devlet başkanıdır. Güzel şeyler
oldu ve güzel şeyler olacak inşallah” şeklinde
konuştu.

Din dersinden muafiyete ceza:
Daha az puan alacaklar
Eğitim sisteminde her geçen gün artan gericilik, müfredat ve imam hatipleşmeden sonra
kendisini farklı başlıklarda da dayatmaya devam ediyor. “Özgürlük” kılıfı altında din derslerinden muaf olunmasını bir süredir hayata
geçiren gerici iktidar yeni sistemle bunun da
önüne geçmeye hazır.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın liselere giriş
sınavında din dersinden muaf öğrenciler için
alternatif soru sormak yerine puan hesaplamasını değiştirmesi nedeniyle diğer öğrencilerden
daha az puan almakla karşı karşıya kalması
tepkilere neden oldu.
LGS’de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olmayan öğrenciler, hiç din sorusu
çözmese bile 50 soru üzerinden hesaplama yapıldığı için din dersinden muaf öğrencilerden

fazla puan aldı. Yeni yöntemle eksik sorular
nedeniyle az soru karşısında yapılan yanlışların sorumluluğunun artması din dersinden
muaf öğrenciler için adaletsizliğe neden oluyor.
Söz konusu adaletsizliğe karşı bakanlığa
başvuran veliler “bir şey yapamayız” cevabıyla
karşılaştı. Bakanlığın durumun farkında olduğu, ancak kılavuzda puan hesaplama yönteminin önceden belirlenmesi nedeniyle artık bir
şey yapılamayacağını belirttikleri ifade edildi.
Bakanlığa dilekçe yazan aileler, “6 Ağustos’ta
yerleştirmeler başlayacak. İstediğimiz okulların kontenjanlarının bu sürede dolacağını düşünüyoruz. Çocuklarımızın hayal kırıklığının
giderilmesini istiyoruz” diyerek tepkilerini belirtti.
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Sermaye düzeninin yeni tahkimatı

24

Haziran seçimleri, sıradan bir seçim olarak
görülemez. Erdoğan’ın
tek adamlığını ilan etmesi bu “sıra dışılığın” sadece görünür
bir sonucu. Bugün 24 Haziran seçimleri, Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne
gelen süreçte önemli bir kopuş anlamına
geliyor. Bu kopuşun özünde ise yeni bir
rejimin şekillendirilmesi yatıyor.
Genel olarak yandaş medya ya da
düzen sözcüleri, her ne kadar bugün yaşanan değişimi, rejim değil sistem değişikliği olarak ortaya koysalar da, bugün
ortaya çıkan tablo kökten bir farklılık
arz ediyor. Bu konuya geçmeden önce,
bu yandaş kalemlerin sakladıkları bir
kaç noktanın altını çizmek gerek.

Rejim mi sistem mi?

Yandaş kalemler, bugün yaşanan
değişimi “parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” olarak gösteriyorlar. Yani 1923 yılında
kurulan Cumhuriyet’in devam ettiğini
sadece hükümet etme biçiminin değiştiğini yazmaya çalışıyorlar. 1923 Cumhuriyet’i yıkılmıştır saptamasına şiddetle karşı çıkıyorlar.
Yandaş kalemler açısından bu hassasiyetin bir sebebi olmalı. Atatürk’ün
liderliğinde kurulmuş Cumhuriyet’in
reddiyesi üzerine inşa edilen bugünkü
rejimi saklamak üzere yeni bir takıyye
ile karşı karşıyayız. Hassaslar çünkü,
kurdukları rejimin bir Kemalizm reddiyesi olduğunu çok iyi biliyorlar. Ancak
iktidarlarını iyice sağlama aldıktan sonra belki adını koymadan “yeni rejimin”
taşlarını döşeyip, köprünün altından çok
su aktı diyecekleri bir zaman kazanma

stratejisi izliyorlar. Hassaslar çünkü,
bugünkü rejim 1923 Cumhuriyeti’nin
temellerini ortadan kaldıran bir biçim ve
içerikle malul...
O yüzden de rejim değil sistem değişti diyerek, bir göz boyaması yoluna
gidiyorlar. Ancak kapitalist sistem dün
olduğu gibi bugün de baki, ancak yönetim biçimi, yönetim mekanizması ve
işletim sisteminin baştan aşağıya değiştiği ve ideolojik olarak Kemalizmle
uzaktan yakından ilgisi olmayan yeni
bir ideolojik içerikle donatılmış bir rejim
var karşımızda...

Süreklilik noktaları

Eski rejim ile bugünkü rejim arasında süreklilik özellikle iki boyutla sürüyor. Esas ve temel olan ve asıl üzerinde
durulması gereken bu iki olgu sermayenin sınıf iktidarı ve emperyalizme bağımlılık. Bu iki olgunun bugünkü AKP
eliyle kurulan gerici rejimde devam ettiğinin altı kalınca çizilmeli.
1923 Cumhuriyet’i, emperyalist paylaşım savaşının içinden çıktı ve sosyalist Sovyetler Birliği’nin yardımıyla kuruldu. İşgal altında bir ülkede, saltanatı
ve hilafeti ortadan kaldırarak kurulan
1923 Cumhuriyet’i bu anlamıyla, bir
burjuva devrim olarak özgün nitelikler
kazandı. Ancak bütün bunlarla birlikte
kurulan Cumhuriyet, kapitalizmin gelişmesi ve yerleşmesini kendisine misyon
biçti. Kapitalizm ve sermaye sınıfı, her
geçen gün büyüdü ve bu gelişme doğrudan emperyalizmle bağımlılık ve işbirliğine dönüştü.
Adım adım gelişen bu süreç, sonunda bugünkü başkanlık rejimiyle sonuçlanan bir çizgi izlemiştir. Burjuva sını-

fı, 1923 yılında kurulan Cumhuriyet’in
özgünlüklerini, bugün bir yük olarak
görmekte, bu yükü omuzlarından atarak
AKP eliyle gerici sermaye diktatörlüğünün kurulmasını yeğlemiştir. Yaşadığımız gerici dönüşümün özünde yatan
budur. Özellikle 1980 12 Eylül sonrası,
Türkiye sermaye sınıfının ihtiyaçları
ve emperyalizme bağımlılığın gerekleri
bugün başkanlık rejimiyle noktalanmıştır.
Bu anlamıyla başkanlık rejimini tek
başına Erdoğan’ın kişisel hırsı ile açıklamanın bir yerden sonra önemi bulunmuyor. Altında yatan objektif nedenler
yani sermayenin ve emperyalizmin çıkarları ve tercihleri Türkiye’yi bu noktaya getirmiştir.

Kopuş noktaları

Sermaye diktatörlüğü baki. Emperyalizme bağımlılık keza. Ancak bugün
AKP eliyle kurulan gerici rejimin ya
da başkanlık rejiminin, 1923 Cumhuriyet’inden temelden farklılıklarını da
ortaya koymak gerekiyor. En başta söylenmesi gereken şunlardır. Sermaye diktatörlüğü daha merkezi bir iktidar daha
doğrudan sömürü koşullarını artıracağı
mekanizmalar istemektedir. Aynı zamanda emperyalizme ilişkilerin daha
derinleştirilmesi bu sürecin önemli noktaları.
Sermayenin çıkarlarının ve emperyalizmle işbirliğinin daha derinleştirilmesi ihtiyacı, aynı zamanda 1923
yılının özgün yanlarının tamamen tasfiyesinden geçiyordu. Laiklik yerine
gerici bir toplumsal doku hem sömürü
mekanizmalarının üzerini örtmede daha
işlevli hem de emperyalizmin Ortadoğu

politikaları açısından daha kullanışlıdır.
Emperyalizmle ilişkilerde parlamenter
rejim yerine tek adam rejiminin daha
kolay bir tarafı olduğu kabul edilecektir.
Yine aynı şekilde sermayenin doğrudan
diktatörlüğü başkanlık rejimiyle birlikte
mümkün hale gelebiliyor.
Bugün 1923 Cumhuriyet’ini düşündüğümüzde başa yazacağımız Meclis ve
laiklik, bugünkü rejimde kağıt üzerinde
kalmış, Kemalizm ise devletin resmi
ideolojisi olmaktan çıkmıştır. Başkanlık
rejimi, bu anlamıyla sermaye diktatörlüğünün yeni yönetim biçimi yani rejimi
olarak yeni bir dönemin adı olarak karşımızdadır bugün.

Sermaye
diktatörlüğünün
çıplak ve gerici hali

Bugünkü başkanlık rejimi, 16 yıldır
AKP iktidarı tarafından dayatılan gerici
dönüşümün son noktası olarak okunmalıdır. Artık sermayenin çıplak ve doğrudan yönetimi karşımızda duruyor.
Türk-İslam sentezi devletin gayri resmi
ideoloji olurken, pragmatizm ve popülizm, ortaya çıkan ideolojik boşluğu dolduracak bir işlev görecek.
16 yıldır, ülkemizde Birinci Cumhuriyet’in tasfiyesi süreci yaşanmaktadır. 24 Haziran seçimleriyle bu durum
artık sona ermiş, şimdi süreç yeni rejimin tahkimatını kurmasına dönmüştür.
Gerici başkanlık rejimi kendisini tesis
ederken, sağını ve solunu, kendisine tabi
olmayan düzen güçlerini ya tasfiye edecek ya de kendisine bağımlı kılacak bir
müdahaleye tabi tutacaktır. Bugün yaşadığımız süreç, gerici rejimin kendisini
kurma süreci olarak görülmelidir.
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Akşener istifa etti, parti kongreye gidiyor

Faşist parti İP'de sular
durulmuyor

Geçtiğimiz yıl MHP’deki bölünme sonrasında
kurulan İyi Parti (İP)’de 24 Haziran seçimleri sonrasında başlayan tartışmalar geçtiğimiz hafta
Meral Akşener’in istifa ettiği iddiası ve olağanüstü kongreye gidileceğinin duyurulması ile yeni bir
boyut kazandı

24 Haziran CHP’yi de vurdu, olağanüstü kurultay gündemde

CHP’de kazan kaynıyor…

24 Haziran seçimlerinde CHP’nin yüzde 22
civarında, Muharrem İnce’ninse yüzde 30 oy
alması sonrasında sular durulmuyor. Olağanüstü kongre için, Muharrem İnce taraftarları
ve CHP’nin Genel Merkezi’ne muhalif olan
kesimler harekete geçti

F

aşist parti MHP’deki yönetim
tarzına karşı olduğunu söyleyerek çıkış yapan MHP delegeleri ayrı bir kongre toplamaya çalışarak yönetimi ele geçirmeye
çalışmış, ancak başarılı olamamışlardı.
MHP’den ayrılan Meral Akşener, Sinan Oğan, Koray Aydın ve Ümit Özdağ
gibi Türkiye’de sağın ve faşist hareketin
önde gelen bu isimleri sürecin devamında politik iddialarını devam ettirmeye çalışarak yeni bir parti oluşumuna
gittiler. Sinan Oğan bu oluşuma katılmazken, ortaya İyi Parti kısa zamanda
Türkiye toplumundaki yönsüz ve sağa
meyilli kesimlere umut olarak pazarlandı. MHP’den ayrılanların ana omurgasını oluşturduğu partiye Türkiye sağının
geleneksel çevrelerinden ve CHP’den de
katılımlar olduğu öne sürüldü. Parti’nin
kurulmasından sonra oy oranının yüzde
20’ler civarında olduğu anketleri paylaşılmaya başlandı.

24 Haziran İP’i sarstı

Geçmişten getirdiği faşist karakteri
ön plana çıkan ama AKP ve MHP’ye
muhalif bir karakter sergileyen İP’in kuruluş sürecinde 24 Haziran seçimlerinin
gündeme gelmesi ise CHP’nin kiralık
milletvekilleri ile İP’in Meclis’e girmesini garanti altına almasını sağlarken,
Meral Akşener’in de Cumhurbaşkanı
adayı olmasının önünü açtı. MHP’nin
oylarını büyük bir kısmını alacağı düşünülen, CHP’nin tabanından bir kayma ve AKP’den gelecek oylarla birlikte

İP’in iktidar dahi olabileceği ve Meral
Akşener’in Cumhurbaşkanı seçileceği
yönünde bir propaganda 24 Haziran seçim sürecinde de devam etmiştir. İP’in
oyları anketlerde şişirilmeye devam
ederken, seçim sonuçları parti ve Akşener açısından hüsran sayıldı. Ucu ucuna
yüzde 10 barajını geçerek Meclis’e giren
İP’in oylarının altında kalan Akşener’in
seçimden sonra istifa ettiği ama parti
kurmayları tarafından ikna edildiği de
seçimlerin hemen sonrasında gündeme
gelmişti.

Alelacele kongreye

Seçim sonrasında Meclis yemin töreninde İP’in kurmayı sayılabilecek
bazı milletvekillerinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpmesi
ile büyüyen kriz geçtiğimiz hafta sonu
Afyon’da yapılan istişare toplantısında
ayyuka çıktı. Faşist kimliğini geleneksel sağdan katılımlarla örtmeye ve yeri
geldiğinde sosyal demokrat havası yaratmaya çalışan İP’in geleceğinin belli
olacağı olağanüstü kongre kararı da bu
toplantı sonrasında, Meral Akşener’in
bir kere daha istifa ettiği iddiaları ile birlikte açıklandı.
AKP ve MHP’ye karşı duruşunun
biçimsel olduğu bilinen İP’in, dönemsel
olarak Türkiye burjuva siyasetinde çıkış
arayanlara sağdan bir alternatif olarak
sahneye çıkması ne kadar hızlı olduysa,
düşüşünün de bir o kadar hızlı olacağı
tartışmaları da son gelişmeler ile birlikte
daha fazla gündeme geliyor.

24 Haziran seçimlerinde faşist
İP’e kiralık milletvekilleri vererek
“demokrasiye kalkan olduğunu”
propaganda eden, şeriatçı Milli Görüş’ün siyasal oluşumu Saadet Partisi’ni ve sağcı Demokrat Parti’yi
Meclis’e sokan CHP’de kazan kaynıyor.
Hatırlanacağı üzere, Muharrem İnce’nin, Kemal Kılıçdaroğlu
tarafından
Cumhurbaşkanlığı’na
aday olarak gösterilmesinden sonra
AKP cenahından, Kılıçdaroğlu’nun
İnce’yi tasfiye etmek için bu yola
gittiğine dair yorumlar yapılmıştı.
Seçimlerden sonra CHP’de genel
başkanlık ve yönetim ile ilgili büyük
tartışmalar başlaması, AKP’lilerin
bu yorumlarını doğrular nitelikte
oldu.
Seçimlerin hemen sonrasında,
Muharrem İnce parti içerisinde muhalefeti yükselteceğinin sinyallerini verirken, CHP Genel Merkezi bu
konuda karışık bir profil sergiledi.
CHP’deki muhaliflerin, olağanüstü
kurultay için delege imzalarının yeterli sayıya ulaştığını açıkladıkları
zamanlarda, CHP Sözcüsü Bülent
Tezcan "Olağanüstü kurultay süreci tüzüğümüzde belirtildiği şekilde
yürüyor. Partinin iç işidir. Toplayan
arkadaşlarımız topladıkları imzayı getirirlerse, tüzüğe uygun olarak
gereği yapılır, yapılacaktır. 'Yeterli
sayı bulunmadan da 604 varsa kurultayı toplayacağım buyurun getirin'
demiştir genel merkez genel başkanımızın talimatı üzerine. Bunu bırakalım kendi mecrasında yürüsün.
Türkiye'nin esaslı meseleleri var onlara bakacağız" diye açıklama yaptı.

Ancak tüm bunlarla birlikte seçimlerde CHP’nin oylarının düşmesi
ve Muharrem İnce’nin yüzde 30’un
üzerinde oy alması, CHP içerisindeki muhalefet hareketinin elini güçlendirdi. Önümüzdeki aylarda CHP
kurultayı olmasına yüksek ihtimal
verilirken, uzun süredir yönetimde
olan CHP Genel Merkezi ve Kemal
Kılıçdaroğlu’nun vadesinin dolduğuna dair çokça yorum da yapılıyor.
AKP iktidarının Türkiye’ye yaşattığı dönüşümden nasibini alan
CHP’de önümüzdeki günlerde de
sular durulmayacak gibi görünüyor.
Ancak, gerici sermaye düzeninin
muhalefet partisi CHP’de Kemal
Kılıçdaroğlu’nun yerine Muharrem
İnce’nin genel başkan olmasının herhangi büyük bir değişiklik anlamına
gelmesi için bir neden bulunmuyor.
Sebebi ise açık: Siyasal İslam, emperyalizmle işbirliği ve piyasacılık
açısından arasında fark olmayan iki
figürden birinin daha sempatik görünüyor olması ve 24 Haziran sürecinde yaptığı mitinglerin heyecan yaratmış olduğu algısı aslında bir anlam
taşımıyor. Sadece değişim olsun diye
Muharrem İnce’nin başkan olması
ise düzen muhalefetinin yukarıda
bahsettiğimiz politik başlıklarda bir
değişim yaratabileceği anlamına gelmiyor.
(Not: 3 Şubat 2018 tarihinde
yapılan CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Muharrem İnce Genel
Başkanlık için aday olmuş ve 447
oy da kalmıştı. Kurultay'da Kemal
Kılıçdaroğlu ise 790 oy alarak tekrar
Genel Başkan seçilmişti.)

manşet
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Kayıkçı dövüşüne karnımız tok!
CHP’de kılıçlar yine çekildi. Değişim ve umut adıyla İnce ekibi CHP’yi kurultaya götürüyor. Kayıkçı
dövüşüne karnımız tok. Kılıçdaroğlu ve İnce’nin birbirinden farkı yok. CHP, sol gösterip sağ vuran bir
partidir. CHP değişmez, rant kavgası bitmez! CHP’nin bir kez daha bu ülkenin ilericilerine, cumhuriyetçilerini ve yurtseverlerini kandırma hakkı yoktur!

CHP’de kurultay sesleri

24 Haziran seçimlerinde CHP’nin
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce,
Genel Başkan olmak için harekete geçti.
CHP tüzüğüne göre 625 delegenin imzasıyla Olağanüstü Kurultay’a gidilebiliyor. Bugün CHP içinde İnce’nin başını
çektiği muhalefet hareketi Olağanüstü
Kurultay için düğmeye bastı.
CHP Genel Merkezi, böylesi bir kurultaya karşı olduğunu açık olarak ilan
etti. Yerel seçim öncesi CHP’nin kurultaya gitmesinin partiye zarar vereceğini
söyleyen Kılıçdaroğlu ve Genel Merkez
yönetimi CHP içindeki diğer kanadı
temsil ediyor.
Umut ve değişim adıyla başlayan
muhalefet hareketinin yeterli imza sayısına ulaştığı iddia ediliyor. Önümüzdeki
dönemde CHP’de bir yönetim değişikliğinin olup olmayacağını hep birlikte
göreceğiz. Ancak sonuç ne olursa olsun
CHP’de köklü bir değişim beklemek büyük bir hayal.

Neyin kavgası

Bugün İnce ve Kılıçdaroğlu taraflarının neyin kavgasını verdiklerini kimse bilmiyor. Siyaseten hangi noktalarda
ayrışıldığı, ne gibi ideolojik farklılıklar
bulunduğu ya da politik söylem olarak
ne gibi ayrım noktalarının bulunduğu
herkes için belirsiz.
Gerek Kılıçdaroğlu ve gerekse İnce’nin politik söylemine ve yaptıklarına
bakıldığında ortada bariz bir fark yok.
Seçim yenilgileri üzerine Genel Merkez
yönetimine dönük eleştiri ise bizzat İn-

ce’nin aday olmasıyla birlikte ayakları
havada kalan bir teze dönüşüyor.
CHP açısından ortada bir misyon bulunmuyor. Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP,
daha da sağa kaymış, partide merkez
sağdan milli görüşe, liberallerden ulusalcılara kadar her türlü kesimin bulunduğu bir heterojen bir görüntü var.
Bununla birlikte özellikle Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP’nin verili düzene
muhalefet etmek yerine, bu düzenin yeniden yapılanmasının bir parçası haline
dönüştüğü yapılan eleştirilerin başında
geliyor.
Yerel seçimlerden önce Olağanüstü
Kurultay çağrısının arkasında yerel seçimlerde kimlerin aday olup olmayacağı
ya da yarışının bulunduğu açık olsa gerek. O yüzden bugünkü Kurultay tartışmaları aslında CHP içinde rant çekişmesi olarak da okunmalı.

Kılıçdaroğlu neyi temsil ediyor?

Kılıçdaroğlu’nun Baykal’dan sonra genel başkanlık koltuğuna oturması
özellikle CHP içinde bir heyecan yaratmıştı. Umut ve değişim sloganları tıpkı
bugün olduğu gibi dün de ortaya atılmış,
Kılıçdaroğlu ile birlikte partinin daha
sola çekileceği söyleniyordu. Ancak son
8 yıldır ortaya çıkan pratik tersi bir sonuç verdi. Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP,
daha sağa kayan bir çizgi izlemiş, merkez sağın alanına oynamak istemiş, son
genel seçimlerde ise gerici bir siyasal
parti ile ittifaka kadar gidecek bir çizgi
değişikliğine varmıştır. Bugün CHP’nin

sosyal demokrat ya da Kemalist bir parti
olduğunu iddia etmek doğru değil.Tersine bugün CHP liberal bir parti görüntüsü
veriyor.

İnce, Kılıçdaroğlu’ndan farklı mı?

İnce’nin de Kılıçdaroğlu’nun daha
solunda yer aldığını söylemek abesle iştigal. Cumhurbaşkanlığı seçim yarışında İnce’nin ortaya koyduğu siyasal söylem, Kılıçdaroğlu’nu aratmamış, nasıl
ki Kılıçdaroğlu Saadet Partisi ile ittifakı
hayata geçirmişse, İnce de muhafazakar
bir söylem tutturarak aynı yolun yolcusu
olduğunu fazlasıyla göstermiştir.
İnce, bütün seçim süreci boyunca
uyumdan bahsetmiş, AKP’nin yol açtığı
tahribatı ortadan kaldıracağını vaaz etmişti. İnce, burada durmamış, Erdoğan’ı
ziyaret ederek, kimlerle uyum sağlayacağını somut olarak da göstermişti.
Bugün düzen siyasetinde AKP, merkez ekseni sağa çekmiştir. Düzen siyasetinin topyekun sağa kayması CHP’yi de
etkilemiş, CHP’de merkez eksene göre
kendisini daha sağ bir konuma yerleştirmişti.
Hem Kılıçdaroğlu hem de İnce, bu
sağa gidişin iki aktörü olarak öne çıkıyorlar. Bugün İnce’nin hangi saiklerle
Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıktığı belirsiz. Yalnızca CHP içinde rant kavgalarının yol açtığı fay hatları üzerinde parti
için çekişmeyi andıran bugünkü fotoğrafın ülkeye ve emekçilere verebileceği hiç
bir şey yoktur.

CHP değişir mi?

CHP, bir düzen partisi aynı zamanda
müzmin düzen muhalefeti olarak görülmeli. CHP’nin Cumhuriyetçi toplumsal
kesimlerden sağladığı destek işin bir boyutu olarak görülmeli. Ancak bununla
birlikte asıl önemli olanın CHP’nin hangi sınıfın çıkarlarını temsil ettiğidir. Bu
anlamıyla CHP, sermaye sınıfının çıkarlarını temsil eden bir burjuva partidir.
CHP, emperyalizme karşı değildir.
Avrupa Birliğine evet diyen, NATO’yu
onaylayan bir CHP’nin bu kimliği açıktır ki sermaye sınıfının çıkarlarıyla bire
bir örtüşmektedir.
CHP, sermayeyi karşısına alan bir
parti değil, tersine sermayeyi temsil
eden bir partidir. CHP’nin bütün ekonomik politikaları Türkiye’de sermaye sınıfının çıkarları üzerine kuruludur.
CHP, son dönem laiklik ilkesini de
gericileri partiye alarak, çarşaflılara üye
rozeti takarak, müftüleri partiden milletvekili olarak göstererek iğdiş etmiş
durumda. CHP, liberalizmin etkisiyle
laikliği esneterek aslında AKP eliyle
kurulan rejime büyük olanaklar sağlayan bir parti olarak görülmelidir.
Büyük toplumsal değişimler olmadan CHP’den değişim beklemek tam bir
hayal. Aynı zamanda 24 Haziran sonrası yeni kurulan gerici rejimin kendisini
kurduğu bir zamanda CHP’nin ileriye
bir çıkış yapması imkan dahilinde sayılmamalı. Zaten Kurultay çağrısının CHP
içindeki rant kavgasının bir aracı olması, politik bir söylemin bulunmaması bu
gerçeği bir kez daha kanıtlıyor.
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öne çıkanlar

SOL TAVIR
Kurtuluş Kılçer
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Yatağan Termik Santralinde
göçük; iki işçi yaşamını yitirdi

CHP değişir mi?
Büyük bir hava yaratılmıştı. Kılıçdaroğlu CHP’nin başına geçtiğinde, bugünkü tabloya benzer ve neredeyse tıpa
tıp bir söylem tutturulmuştu.
Umut ve değişim sloganları,
2010 yılında Kılıçdaroğlu’nun
CHP Genel Başkanı olmasıyla
bir kez daha karşımıza çıkmıştı.
CHP’nin umutsuz halinin,
Kılıçdaroğlu’nun genel başkan
olmasıyla ortadan kalkacağına
dönük büyük bir propagandaya
maruz kaldığımızda, bunun
bir kez daha ülkemizin laik,
yurtsever ve cumhuriyetçi
halkımıza göz göre yalan anlamına geldiğini anlatmaya
çalışmıştık.
Bugün de benzer durum
yok mu? Şimdi Kılıçdaroğlu
yerine İnce, umut ve değişim
olarak pazarlanıyor.
Gösterdikleri, propaganda
ettikleri burası: Genel Başkan
değişirse, CHP şaha kalkacak,
AKP karşısında yeni bir umut
olacak diyorlar.
Kılıçdaroğlu için de söylemişlerdi, bugün aynısını İnce
için de söylüyorlar.
Kılıçdaroğlu’nun
genel
başkanlığının nasıl bir basiretsizlik hali olduğunu hepimiz görmedik mi? İdeolojik
bulanıklık ve siyaseten yalpalama bugünkü CHP’nin fotoğrafını oluştururken aynı
zamanda her kesimden ismin
parti yönetimine doluştuğu bir
bulamaç var karşımızda!
Peki İnce farklı mı?
Kılıçdaroğlu, Partinin çizgisini Kemalizm’den liberalizme kaydırırken İnce’nin hiç
farklı olmadığını Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde görmedik mi? “Uyum” İnce’nin
ağzından hiç düşmüyordu. AB
ile uyum, toplumsal uyum ve
hatta AKP ile uyum.
Erdoğan’ı sarayda ziyaret
etmiş, sonrasında basına dertleştik diye demeç verecek kadar bu “uyumu” dışa vuran bir
İnce gerçeği karşımızda dur-

muyor mu?
İnce’nin
Kılıçdaroğlu’ndan farkı bulunmuyor. Partinin çizgisini daha sağa çekme
konusunda birbirleriyle yarışıyorlar aslında. Çünkü bugün
CHP içindeki kavga, bir dava
ve ideoloji kavgası değil, tamamen başta yerel belediyeler
olmak üzere buralardaki rant
kavgasıdır. Bu kavganın ve
delege imza yarışının altında
yatan en önemli neden budur.
Tam da bu yüzden, “kırk
yıldır kani, olmaz yani” dedirtecek bir gerçek karşımızda
duruyor. CHP’nin bütün tarihi sol gösterip sağ vurmakla
geçmiştir. Bugün bir kez daha
aynı senaryo ile karşı karşıyayız.
Mesele açık. Toplumsal
alanda gerçek bir örgütlenmeye dayanmayan ve siyasal bir
davayı ve misyonu kendisine
biçmeyen bir CHP’nin başarısı
şansı yok.
CHP’deki bütün değişimlerin altında yatan en önemli
neden, düzen siyasetinde yaşanan değişimlerdir. AKP-liberal-FETÖ ittifakının düzen
siyasetinde tasfiye operasyonu
CHP’yi de vurmuştu ve Baykal bu süreçten nasibini almıştı. Bugün de yeni bir gerici rejim tesis edilirken CHP’nin bu
yeni sürecin bir parçası haline
gelmesi isteniyor. Yandaş basında inceden inceye İnce’nin
desteklenmesi, bu durumu
göstermiyor mu?
CHP, bir düzen partisi.
Düzenin müzmin muhalefet
partisi. Bugünkü koşullarda
CHP’de büyük bir değişim
beklemek hayal. Hele hele 24
Haziran seçimlerinden sonra başkanlık rejimine geçişle
birlikte CHP’nin toplumsal
bir değişime ya da siyasal bir
çıkışa imza atması beklenmemelidir. CHP içindeki iktidar
kavgasının bir kez daha emekçi halkımızda sahte umutlara
yol açmasına mahal verilmemelidir.

M

uğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan termik santralde 19 Temmuz tarihinde kömür taşıyan
bant sisteminin çökmesi sonucu iki işçi yaşamını yitirdi, on işçi yaralandı.
Şahinler Mahallesi Yatağan- Milas Karayolu'nun 3'üncü kilometresindeki Yatağan Termik Santrali'nde, raylı sistem olan kömür sevk
kanalı çöktü. Çökme sonucu 10 işçi yaralandı,
demir yığınlarının altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.
Yaşanan facianın ardından açıklama yapan Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı
Zehra Zümrüt Selçuk olayla ilgili soruşturma
ve inceleme başlatıldığını söyledi. İnceleme
kapsamında İzmir İş Teftiş Grup Başkanlığından üç müfettişin görevlendirildiği bildirildi.
Türkiye'de iş cinayetleri iş kazası tanımlaması ile perdelenmektedir. İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği (İSİG)'in Haziran ayında yayınladı-

ğı rapora göre 2018'in ilk 5 ayında en az 754
işçi yaşamını yitirdi. Ölüm nedenleri arasında servis kazaları, ezilme, göçük, yüksekten
düşme, zehirlenme ve elektrik akımına kapılama daha fazla yer alıyor.
Yaşanan iş cinayetlerinden sonra çoğu zaman gerçek sorumlular yargılanmıyor. 2014
yılında Soma da yaşanan ve 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği katliamda yargılanan
sanıklara taksirle ölüme sebebiyet vermekten
ceza verilmiş, işletmenin patronu ise beraat
etmiştir. Yüksek maliyet nedeniyle gerekli
güvenlik önlemlerinin alınmadığı tespit edilmiş olmasına rağmen 301 işçi sermayenin
kar hırsına kurban edilmiş, işletme sahibi her
hangi bir ceza almamıştır.
Yatağan'da yaşanan iş cinayeti ilk değil.
İşçi sağlığının sermayenin kar hırsına ve insafına bırakıldığı bu düzende ne yazık ki benzer
iş cinayetlerinin sayısı her geçen gün artıyor.

Türk Telekom yönetimine Erdoğan’ın
El Ezher mezunu danışmanı getirildi
Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi Fuat
Oktay'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığına
atanmasının ardından yerine Cumhurbaşkanı Danışmanı Sefer Turan seçildi. Türk Telekom’un yapılan olağanüstü genel kurulunda
yönetim kurulu üyeleri belirlendi. Yeni yönetim 3 yıl süre ile görev yapacak.
Türk Telekom’dan Kamuyu Aydınlatma
Platformu’na yapılan açıklamaya göre yeni
yönetim Mohammed Hariri, Abdullah Tivnikli, Al Hakam Marwan Moh’d Kanafani,
Cenk Serdar, Nasser Sulaiman A Al Nasser,
Mazen Abou Chakra, Rami Aslan, Fahri Kasırga, İbrahim Eren, Yiğit Bulut, Sefer Turan
ve Suat Hayri Aka’dan oluştu. Sefer Turan
dışındaki tüm üyeler bir önceki yönetimde de
görev almışlardı.

15 bin lira maaş, yılda iki ikramiye
KAP’a yapılan açıklamaya göre yönetim
kurulu üyelerinin her birine Türk Telekom’un
ücretlendirme politikası uyarınca 2018 yılında gösterecekleri faaliyetlerle ilgili olarak,
üye başına ayda net 15 bin lira ücret ödenmesi
ayrıca yılda iki defa olmak üzere aylık net üc-

ret tutarında ocak ve temmuz aylarında birer
ikramiye ödenmesi kararlaştırıldı.

El Ezher mezunu islamcı

54 yaşında olan Sefer Turan, 1980 yılında
eğitim için yurtdışına çıktı ve Mısır’da şeriat
eğitimi verilen El Ezher Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi’nde okudu. 1985 yılında Mısır-Arap
Cumhuriyet Radyosu Türkçe Yayınlarında
gazeteciliğe başladı.
1997 yılında Kanal 7’de Dış Haberler Müdürlüğü yapan Sefer Turan, AKP’ye yakın
Ülke TV’de de “Doğu-Batı” adlı programı hazırlayıp sundu.
AKP medyasında son olarak 3 Nisan 2009
tarihinde “TRT Arapça Koordinatörü” unvanıyla TRT’ye atanan Sefer Turan, 11 Nisan
2011 tarihinde Başbakan Danışmanı, 02 Eylül 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Danışmanı
olarak atandı. Halen Cumhurbaşkanı Danışmanı görevini sürdürmekte olan Sefer Turan’ın Kudüs: “Tarihin Kalbi”, “Coğrafyalar
Gezdi Yüreğim”, “Allah’a Ismarladık Kudüs”,
“Bilimler Tarihçisi: Fuat Sezgin’dir” isimli
kitapları bulunuyor.
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DOSYA: 2. Meşrutiyet: Kahrolsun istibdat!
23 Temmuz 1908 tarihi 2. Meşrutiyet’in yıldönümü. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin önderliğinde
gelişen hareket, Abdülhamid istibdatını yıkarak anayasal bir yönetimin kapısını açtı. Ülke tarihinde 1923 yılında kurulan Cumhuriyet ve 1908 yılında kurulan Meşrutiyet iki tarihsel olgu. Bugün
AKP eliyle kurulan rejim, 1923 Cumhuriyeti’nin daha gerisini temsil ediyor. Hatta bugün kurulan
rejim, 1908 Meşrutiyeti’ni bile aratıyor. Neredeyse Abdülhamid istibdatını hatırlatan günlerden
geçiyoruz.
Hem bugünkü durum bağlamında hem de 23 Temmuz yıldönümü vesilesiyle bu haftaki Pusulamızı 2. Meşrutiyet’e İttihat Terakki’ye ayırdık. İlk yazımızı “Abdülhamit siyasetine bakmak” başlığıyla
Ekin Göçmen yazdı. Deniz Olcay imzasıyla ikinci yazımız “Bizde cesaret yok mu?” başlığını taşıyor ve son yazımız ise Cengiz Kılçer imzasıyla “İttihat ve Terakkiyi nasıl değerlendirmeli?“

İyi okumalar

Abdülhamit siyasetine bakmak
Ekin Göçmen

Y

akınçağ tarihini ülkemizde
ele alırken nesnel olana verilen anlamsal çabanın, öznel olana kıyasla biraz geride
kaldığı gözlemlenir. Tarih yazıcılığının,
coğrafyamızda literatür koleksiyonculuğuna döndüğünü göz önüne alırsak 19.
yüzyılın bu önemli tarihsel dönemecini
(1876-1909) kendi perspektifimizin içerisine Marx’ın şu ifadesini kılavuz alarak
devam ettireceğiz: “Tarih, şimdiye kadar,
hep kör inançlarla yorumlandı; biz kör
inançları tarihle yorumluyoruz”(1)
II.Abdülhamid (1842-1918), gençliğini Tanzimat reformcularının Batı kapitalizminin Osmanlı’ya devrettiği düşünsel
laytmotif olan; yeni-ulusçuluk akımı,
laisizm ve sosyal-darwinci üçgenin içinde köşelerini arayan kadro tipolojilerini
izleyerek geçirdi. 1876’da tahta çıktığında; Osmanlı’nın Tanzimat Fermanı’ndan
(1839) bu yana anayasal reform ihtiyaçlarının kendine maddi bir zemin araması,
emperyalizmin alan arayışları ile uyumlaştırıldı. Özel bir restorasyonlar dönemine kapı aralanmıştı artık. Abdülhamid’in
Pan-İslâmist uygulamaları, içeride gelişen
yeni-milliyetçi reaksiyonerliğin ve sınıfsal bir tepkiyle henüz yekpare olamamış
halkçı düşüncenin her cephede kavgasına
tanıklık eder...

Tanzimat reformculuğunun
anti-tezi olarak: Müstebit faydacılık
AKP’nin, büyük sermaye sahipleri ile
1923 mutabakatını ortaklaşa sonlandırıp
yeni bir rejim geçişinin en büyük angajmanı olarak kullandığı “Yeni Osmanlıcılık” tezleri ile Abdülhamit’in 1878
(1876’nın ilgası) çıkışı arasında metodolojik açıdan önemli benzerlikler tespit
etmek gerekiyor. Taner Timur’un; “Abdülhamit İmajı”(2) olarak kodladığı; “diplomasi, sefalet ve lüks” dün Yıldız Sarayı’nda vücut bulurken, bugün Beştepe’de

•

en canlı örnekleri ile karşımıza çıkıyor.
Bugün, uluslararası kapitalizmin icazeti
ile bakanlıklarına onay verilen “kubbe altı
vezirleri” tekelci sermayenin önemli meta
sahalarının ceo’ları olarak Erdoğan’a sadakatleri ile ön plana çıkarken, Abdülhamid’de Yıldız Sarayı’nda ikameti ve
saraya seçtiği uzman ve danışmanlarıyla
müstebit rejimin tarihinin bugün nerelere
uç verdiğinin en çarpıcı örneğini sunuyor.
1870’lerin sonuna gelirken Avrupa’da
İngiltere-Almanya arasındaki jeopolitik
alan kapma yarışının ortasında doğan
1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi)
ve yaşanan mağlubiyet, istibdat rejiminin
İngiltere’ye olan güvenini sarsarken, Almanya’nın daha doğuya yayılma politikasının (drang nach osten) enstrümanı olma
görevi Osmanlı’ya layık görülmüş oluyor.
Abdülhamid’in buna dünden hazır olduğu
da karşılıklı verilen bir “saray tevazüsü”
olarak kayıtlara düşülebilir.
Abdülhamid siyasetine pusulamızı
tutarken, devlet politikasında yaşanan alçalmanın haddi hesabının olmadığını rahatlıkla göreceksiniz, örnek mi?
• Yeni ulusal hareketlerin politik doğuşu; aynı coğrafyada birbirine toprak, emek ve mücadele birliği ile
bağlanmış diğer halklar tarafından
boğazlanmanızı gerektirebilir. “Bavê
Kurdan(Abdülhamid)”, Doğu’da Er-

•

•

meni nüfusunun karşısına Hamidiye
Alayları’nı salarak Kürt aşiret sistemiyle güven tazelemiş ve merkezi
otoriteyle aralarındaki bağın emniyet
valfini dinsel argümanlardan yana
kullanmıştır.
Merkezi saray politikasına Ortodoks
sünni yorumun en radikal tarikatlarını (Nakşîbendi, Şâzelî, Kadiriye vb.)
Ortadoğu ve Kuzey Afkika’da “İslam
Birliği” adı altında yan yana getiren
yine Abdülhamid’in kendisidir. Prusya Kralı II. Wilhelm’in karşısında
iki büklüm gezen icazetli sultan’ın
başındaki fes, ne ilginçtir ki sadece
yoksullukla boğuşan Müslüman coğrafyasında kafada durabiliyor.
1881’de Muharrem Kararnamesi ile
adeta morataryum kararnamesine
dönüşen ekonomik çöküş, 1902’de
Berlin-Bağdat Demiryolu imtiyazı
imzalandığında yeni borçlarla emekçilerin üzerine ölü toprağını tam anlamıyla atmış oldu. Rosa Luxemburg
bu süreci şöyle açıklar: “ilkel tarım
ekonomisine dayalı bir ülke besleyemeyeceği bir demiryolu sistemine teminat akçesi ödeyerek günden
güne harap olacaktır.” Uluslararası
banka sermayesi (Deutsche Bank)
ve iş gücünün bu özel birlikteliğinin
yaşandığı projede, çöken bir impara-

torluğun başına en külfetli iş olarak
modern işçi sınıfı grevlerinin oluşum
nüvelerini bırakması “tarihi rastlantıdan” çok daha fazlası olarak bir kenara not edilmelidir.
Abdülhamid’in çaresiz çırpınışları,
dönemin Paris Komün’lerini yaşamış
dünyasına yüzlerini çeviren Osmanlı
aydınlarına karşı da devam etmiştir.
Hürriyet isteğini, İslami bir yorumdan çok arındırmayan “sarıklı ihtilalci” olarak da nam salan Ali Suavi,
aynı siyaset zemini üzerinde ittihatçı
gelenekle devrim arayışını silahlı mücadele ile birleştirmiş Ermeni
Devrimcileri, tıbbiye sıralarından
devrimci öğrenciler çıkaran İbrahim
Temo’yu iliklerine kadar hisseden
Abdülhamid’in şu ifadeleri ciddi
bir paranoyanın göstergesidir: “Zira
artık bütün vatan sathında meltem
meltem dalgalandırdıkları hürriyet
teranesinden bıkmış usanmış bulunuyorum.”(3)

Sonuç yerine:

Abdülhamid’in zihin dünyasında yaşadığı ihtiras, uluslararası siyasetin kriz
ve denge koşullarına uygun politik yönelimi ve büyük doğu ülkelerindeki Müslüman nüfusu göz önüne alan İttihad-ı İslam
politikası; sünnî-şiî eksenli mezhepsel ayrışmaların ve derin politik krizlerin kapısını araladı.
Abdülhamid’in siyasi almaşığında,
hafiyelik ve jurnalcilik bir toplum tasarımı olarak ortaya çıkar. Kutsal ve mutlak
olana dönüş ile emperyalizmin iktisadi ve
politik dizaynı 19. yüzyıl sonları ile 20.
yüzyıl başlarında Osmanlı’dan istediği
modernizm talebinin bir yerde çakışmasını gerektiriyordu. Tanzimat’tan Birinci
Cumhuriyet’e; parlamentoculuk ve meşruiyet arayışlarının yarattığı tüm ussal birikimin arasında kararsız, çapsız ve kafası
karışık bir Pan-İslâmizm anomalisi olarak
kalacak Abdülhamidçilik…
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Bizde cesaret yok mu?
Deniz Olcay

Ö

zel bir İttihat ve Terakki
güzellemesi veya eleştirisi yapma gayesinde olmadan 1908'de ne olduğunu kısaca hatırlayalım. 1876 yılında
meşrutiyeti ilan edeceği sözüyle tahta
geçen II. Abdülhamid'in 93 Harbi'ni
bahane ederek Meclis’i dağıtmasının
üzerinden yaklaşık 30 yıl geçmiştir.
Artan huzursuzluklar, Balkanlar’dan
Afrika'ya kadar imparatorluğun tamamına yayılan isyanlar, Düyun-u
Umumiye ile ekonomik bağımlılığın
vücut bulması, gazete basılmasını bile
yasaklayan "Yıldız burcunda ikamet
eden baykuş" II. Abdülhamid'in baskı/
istibdat rejimi İttihat ve Terakki Cemiyetini de aynı sertlikle örgütlenmeye itmiştir. Resneli Niyazi ile birlikte
dağa çıkan 150 civarında asker ve 250
civarında gönüllünün tetiklediği isyan
20 günde bir devrime dönüşerek II.
Abdülhamid'i Meşrutiyet'i ilan etmek
zorunda bırakmıştır.
İttihat ve Terakki üyelerinin iki
Meşrutiyet dönemi arasında devlet
içeresinde ne tür görevler aldıklarını, niteliklerini, Avrupa devletleriyle
ilişkileri ebetteki bir kenara bırakmak
mümkün değildir. Fakat 1908'i değerlendirirken merkeze bunları koymak,
açık ve net şekilde Abdülhamid ve
onun istibdat rejiminin hayranı olmayı gerektirir. Abdülhamid'i, İlber Ortaylı'nın anlattığı gibi sadece "yorgun
ve çevresindeki kadrolarla uyumlu çalışamayan, kuvvetli bir ikinci adama
sahip olamadığı için ölçüyü kaçıran
bir padişah" olarak değerlendirmek
bile bunun yanında masum kalabilir.
Gerçek bir tek adam rejiminin imparatorluğu yıkıma götürürken sessiz
kalmayan bir avuç İttihatçı tarafından yıkıldığını ve dolayısıyla bunun
bir darbe olduğunu iddia edenler de
bu argümanlardan destek alıyor şüphesiz. Anayasanın rafa kaldırılmış
olması, 1848'in Osmanlı'ya geç etkisi ile 60'ların sonunda dillendirilen
parlamenter yönetim talebinin göz
ardı edilmesi, baskı, şiddet, devletin
her kademesine yerleşmiş liyakat sahibi olmayan yönetici sınıfı ve hatta
bunların 12-13 yaşındaki çocuklarına
verilen unvanların bu süreci tetiklemesinin onlar için bir önemi bulunmamaktadır. Düyun-u Umumiye’den ise
mümkün olduğunca bahsetmeyerek
sadece savaşların ve isyanların sebep

olduğu ekonomik yıkımın bir sonucu
olduğuna değinmekle yetinmekteler.
Devletin yıllık gelirinin %60'ından
fazlasının dış bor ödemelerine ayırmasının en önemli nedeninin tek adam
rejiminin hesap vermez harcamaları
ve devlet idaresindeki pespayelik olduğunu görmek istememekteler.
Hükümet'in padişaha değil seçilmiş Meclis’e karşı sorumlu olmasını
sağlayan, şeyhülislamdan nazırlara
kadar dağıtılan maaşların kontrolünün padişahtan alınmasını sağlayan,
kooperatifler ve sendikalar ile halkın
örgütlenmesinin kapısını açan bir sürecin verili durumun daha ilerisinde
olduğunu söylememek mümkün değil
halbuki. Ticaret okullarının açılması,
eski okulların ıslah edilmesi, yabancı
dil öğretimine önem verilmesi, kadınların eğitimi için atılan adımların atılması da burjuvazinin devlet idaresini
ele alma çabasının bir temelleri olarak
değerlendirilebilir.
Tek adam rejimi, kadınların eğitim
ve dolayısıyla toplumsal hayata katılımı, devlet kurumlarına yapılan keyfi
atamalar, kontrolsüz-keyfi devlet harcamaları, devlet gelirlerinin yabancılara peşkeş çekilmesi... Ne kadar tanıdık değil mi?
1908'den 110 yıl sonra İttihatçılığın tekrar tartışılmaya başlamasının,
gençlerin Mahmut Şevket Paşa ve

Hareket Ordusu'nu yeniden keşfetmelerinin, "Kahrolsun İstibdat, Yaşasın
Hürriyet" başlıklı/konulu yazıların
yazılmasının temel sebebi bu benzerlik. İttihatçı olduğunu iddia edenlerin
bir kısmının bunu bir cüret gösterisi
olarak, 1908 Devrimi'ni gerçekleştirenlerin cesaretine sahip olduklarının altını çizmek için yaptıklarından
şüphemiz yok tabi. Bu cüret ve cesaret son derece önemlidir. Fakat bu cüret ve cesareti gösteren gençlerin tek
adam rejiminin meşruiyetini sağlayan
seçimde radikal/sosyal demokrat partileri desteklemesi bir çelişkidir. Özellikle sınıf siyaseti ile tanışmış, işçi
sınıfının örgütlenmesi ve iktidarı alması için mücadele etmiş, bu saflarda
ter akıtmış gençlerin tarihin çarklarını geriye doğru çevirmeye çalışmaları, tek adam rejiminin yerine kendilerinin de ilerici olmadığını bildikleri
burjuvazi ile aynı safta dövüşmeye(!)
çalışmaları trajiktir de.
Bizim de bu trajedide kendimizi
dışarda bırakan, sadece suçlayan bir
tavır almamız bir hatanın daha kapısını açar. Neyi başaramadığımızı bildiğimizi ve başarmak için neye ihtiyacımız olduğunu ısrarla vurgulamamız
gerekir. İşçi sınıfının devrimci partisinin inşası için İttihatçılardan daha
cesur ve daha cüretkar olduğumuzu
göstermemiz gerekir. İleriye doğru yol

aldığımızı, tek adam rejimi ve sermaye iktidarının benzer sonuçlarla doğuracağını anlattığımız kadar anlatabilmemiz ve gösterebilmemiz gerekir.
1908'de saltanata/monarşiye karşı
ilerde olduğu düşünülen burjuvazinin
bugün ilericiliği temsil etmediğini,
insanın doğasına aykırı bir toplumsal yapının mimarı olan bu sınıfın
temsilcilerinin bizleri bugün temsil
edemeyeceğini ısrarla anlatmak gerekir. Radikal demokratlarda, sosyal
demokratlarda İttihatçı ruhun yaşamadığını, Meclis kürsüsünden veya
sosyal medyadan yapılan külhanbeyi
havasındaki çıkışların bu ruhun katili
olduğunu söylememiz gerekir. Gerçek
İttihatçılığın sadece konspirasyondan
ibaret olmadığını, işin heyecanının
komploculukta değil fabrikalarda,
okullarda örgütlenmek olduğunu göstermemiz gerekir.
Bu "gerekirler"in hepsi işçi sınıfının iktidarı için birlikte mücadele
edenlerin ödevidir. Kısacası; 1908'in
devriminin eksik bıraktığı her şey bizim sırtımızdadır. Bu yükü varacağı
yere, yeni bir devrime taşımak için
ilerleyen komünistlere Mahmud Şevket Paşa'nın Selanik'ten yol çıkarken
söylediklerini hatırlatalım:
" Vatan gidiyor, millet mahvoluyor.
Ne duruyoruz? Bizde cesaret, bizde
hamiyyet yok mu?"
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İ

ttihat ve Terakki Cemiyeti (İTC)
tarihsel olarak bu toprakların
ilk liberal ve burjuva devrimci hareketidir. 1908 Devrimi ise
kategorik olarak 20. yüzyıl burjuva
devrimleri arasında yer alır ve 1905
Rusya ve 1906 İran'da gerçekleşen
devrimlerin de “etkisi” vardır. İTC
Selanik'in liberal ortamında kök salıp
güçlendi ve değişik uluslardan, ırklardan kimselerin oluşturduğu ticaret
burjuvazisinden destek gördü. İTC’nin
darbeci mi ihtilalci mi olduğuna dair
sorusunun en iyi ve kesin yanıtını V.İ.
Lenin’in verir. Lenin’e göre 20. Yüzyıl devrimleri örneğinde, Portekiz ve
1908 Türk devrimlerini burjuva devrimleri olarak kabul etmek besbelli
kaçınılmaz bir şeydir ama bir şartla:
“(…)bu devrimlerin her ikisi de "halk"
devrimi değildir; çünkü halk yığınları,
halkın geniş çoğunluğu, kendine özgü
ekonomik ve siyasal istemlerle, etkin,
bağımsız ve hissedilir bir biçimde,
bu devrimler içinde görünmezler.”[i]
İTC’nin darbe-devrim diyalektiğine
hem 1908’deki hem de 1913'teki tarihe
Bâbıâli baskını olarak geçen hükümet
darbesi ile yönetimi ele geçirmeleri bir
örnek oluşturur. Burjuva demokratik
devrimleri sömürülen kitlelerin burjuvazinin önderliğinde başkaldırdıkları
bir devrim biçimdir. 1908 Devrimi,
emekçi kitlelerden uzak yukarıdan
işleyen bir süreçti. Elbette “demokratik” bir karakter taşıması da mümkün olmadı. İTC sosyal bir değişim
niyetinde olamayan muhafazakâr bir
kadrodan oluşmaktaydı; 1908 devrimcilerinin politik hedefi, 1876’da kabul
ettirdikleri Anayasayı geri getirmek
ve bu yolla devleti kurtarmaktır.[ii]
30 Nisan 1908’de İTC tarafından kaleme alınan ve padişaha gönderilen bir
mektup İTC’nin politik mevcudiyetini
objektif olarak göz önüne serer: “Biz
zat-ı âlinizin yüksek imparatorluğunu
takdir etmekteyiz. İttihat ve Terakki
Komitesi, zat-ı âlilerinin yüksek saltanatına karşı hiçbir şekilde düşmanca
duygular beslememektedir. 19 Mart
1877’de verdiğiniz taht nutkunda,
bir kişinin ya da küçük bir zümrenin
despot yönetimlerinin, kaçınılmaz olarak suiistimal sonucunu doğurduğuna
değinerek bizim bu şikâyetimiz bizzat
siz yüksek hükümdarımız tarafından
ifade edilmişti. Komitemizin ideali,
vaktiyle siz hükümdarımızın da tak-

dir ettiğiniz ve övdüğünüz anayasanın
uygulamaya geçirilmesidir. İttihat ve
Terakki Komitesi, padişah ailesinin çıkarlarını, imparatorluğumuz uluslarının çıkarlarından ayrı tutmamaktadır.
Anayasanın yürürlüğe konmasının, sizin yüksek devlet yöneticiliği haklarınıza ne maddi ne manevi en küçük bir
zararı dokunmayacaktır. Tersine, imparatorluğumuza, tahtınıza bir destek
olacaktır.”[iii]

1908 Devrimi ve İşçi sınıfı

II. Meşrutiyetin [1908] ilk yıllarında, emekçilerin örgütlenme haklarını
ve onlarla birlikte işçi-patron ilişkilerini düzenleyen Ta’til-i Eşgâl Kanunu
(Grev Kanunu) hem İTC hem de onun
ideolojik siyasal karakterini ortaya koyar. 23 Temmuz 1908 tarihinde 'hürriyetin ilanı' ile Anadolu ve Rumeli
Demiryollarında başlayan grevler, Osmanlı Hükümetinin grevler ve sendikalar gibi önemli toplumsal politikalar
bahsinde belirli kanuni düzenlemeler
yoluna gitmesine ve yasaklar koyulmasına yol açtı. Osmanlı Hükümeti
hürriyetin ilanından iki buçuk ay sonra Ta'til-i Eşgâl Cemiyetleri Hakkında
Kanun-ı Muvakkat'ı çıkarıldı ve ne
ilginçtir ki, bu Ta'til-i Eşgâl Kanunu
1936 yılına kadar yürürlükte kaldı.
1908 Devrimi ile beraber başlayan
ve neredeyse ülkenin sathının tümüne
yayılan grevlerin önünü kesmek için

hükümet bir tedbir alma yönüne gitti. Hükümet, Ta’til-i Eşgâl Kanununu
önce 1908’de KHK olarak çıkarttı ardından ise 1909’da Meclis’ten geçirerek kanun haline dönüştürdü. Ta’til-i
Eşgâl Kanunu bir yanıyla da yabancı
sermayeyi ürkütmemek adına çıkarılırken aslında grevlerin yabancı sermayeli işletmelerde daha yoğunlaştığının
altını çizmek gerek. Dönemin Maliye
Nazırı Mehmed Cavid Bey ise yabancı sermayedarlar meselesinde oldukça
hassastır: “Patronlar(…) zannetmesinler ki, amelenin sendika teşkil etmeleri kendilerine muhaliftir.(…) hepimiz
biliriz ki, ecnebî sermayeleri memleketimizde gerek vapur, kanal, liman,
rıhtım, şimendüfer, ne yapmak istersek
isteyelim, mutlaka sermayeye muhtacız.(…) ecnebî sermayelerine mecburuz. Ve o sermayeleri memleketimize
getirmek için her türlü teşkilâtı, her
türlü yardımı ifa etmeğe hazırız.”[iv]
Ta’til-i Eşgal Kanunu, kapsamına aldığı kamu hizmeti gören kurumlarda
sendika kurma hakkını kati olarak yasaklamakta ve bu yasağa uymamanın
yaptırımlarını 8. maddesinde göstermekteydi bu maddeye göre: “Umuma
ilişkin hizmetler ifa eden müesseselerde sendika teşkili yasaktır. İşbu müesseselerde sendika teşkil eden, cebir ve
şiddet uygulayarak hizmetin tatiline
sebebiyet veren veyahut diğerlerinin
çalışmasını men etmeye teşebbüs eden

kimselerden teşvikler icra edenler bir
haftadan altı aya kadar hapis cezası
veya kendilerinden bir liradan yirmi
beş liraya kadar nakit para cezası alınarak ve tehditler uygulayıp ve şiddete
teşebbüs edenler bir aydan bir seneye
kadar hapis ve bir liradan elli liraya
kadar nakit para cezası ile cezalandırılacaklardır.”[v]
İTC’nin ünlü sloganı Hürriyet,
Adalet ve Müsavat işçi sınıfına yasaklardan başka hiçbir şey getirmedi.
1908’in yaz aylarındaki işçi sınıfının
ilk hareketleri ezildi. İstanbul’da kömür hamallarının, İzmit ve Eskişehir’de demiryolu, İzmir’de liman işçilerinin grevleri bastırılsa da; 1908’de
asker-sivil bir avuç aydının öncülüğünde hayata geçen devrimin, kaçınılmaz olarak işçi sınıfı hareketlerinin de
yolunu açtığını da unutmamak gerekiyor.
Dipnot:
[i] Lenin, V.İ, “Devlet ve ihtilal, Çev. Süleyman
Arslan, Bilim ve Sosyalizm Yayınları, Ankara 1989
s. 50
[ii] Feroz Ahmad, İttihat ve Terakki (1908 - 1914),
Çev. Nuran Yavuz, 1999, İstanbul, Kaynak Yayınları
[iii] Yuriy Asatoviç Petrosyan, Sovyet Gözüyle
Jöntürkler, Çev. Mazlum Beyhan, Ayşe Hacıhasanoğlu, İstanbul 1974, s. 301-302
[iv] A. Gündüz Ökçün, Ta’til-i Eşgal Kanunu,
1909 Belgeler-Yorumlar, Ankara 1982, s. 21.
[v] A. Gündüz Ökçün, , a.g.e. s. 3.

10

mercek

25 TEMMUZ 2018

Bir yalancılık öyküsü: Adnan Oktar

Adıl Nevzat Sarmal
Gerici, bilim düşmanı, şantajcı bir
tarikat lideri olan Adnan Oktar, önce,
evrim karşıtlığı, bilim insanlarını hedef göstermesi, yayımladığı kitaplar
ve dergiler, düzenlediği etkinlikler,
gerçek dışı fosil kayıtlarıyla bilinen,
üniversitelerde gericilere de su taşıyan biri olarak tanıdık.
Bir süredir ise cemaatine yapılan
operasyonlarla, arkası kesilmeyen
skandal gelişmelerle gündeme gelmeye devam ediyor.
Ancak biz başa dönelim; Türkiye’de evrim kuramına yönelik saldırıların en fazla yoğunlaştığı dönem
12 Eylül 1980 faşist darbe ile başladı
desek yanlış olmaz. Darbenin sonuçlarından biri laik-bilimsel eğitimin
ortadan kaldırılmasının önünün açılması ve tabii ki anti-komünizmin güçlenmesi olmuştu. Dolayısıyla bilimsel
eğitim bir kenara itilerek gerici oklar evrim kuramına yönlendirilmişti.
1980 dönemi sonrasında, 1985 yılına
gelindiğinde dönemin Milli Eğitim
Bakanı Vehbi Dinçler, ABD merkez-

li Yaratılış Araştırmaları Enstitüsü
(Institute of CreationResearch-ICR)
ile iletişime geçti. Bu enstitü tarafından hazırlanan kitapların çevirisinin
yapılmasını sağlayarak öğretmenlere dağıtmış, Evrim kuramına karşı
‘’Yaratılışçılık’’ı çıkartılmıştı. 1992
yılında ise ICR’nin Actsand Facts’de
yayımladığı dergide şu sözlerine dikkat çekmek gerekiyor:
“1980’li yılların ortalarında bir
gün ICR, Türk Milli Eğitim Bakanı
Sayın Vehbi Dinçerler’den, davetsiz
bir telefon aldı. Dini bütün bir müslüman olarak Sayın Dinçerler yaratılışa
inanıyordu (yaratılışın Kur’an’daki
anlatımı İncil’deki ile hemen hemen
aynıdır). Türk Hükümetinin bir üyesi olarak, tüm eğitim sistemine vakıf
olduğu için okullarında baskın olan
laik temelli salt evrim öğretimine son
verip, bunun yerine yaratılış ve evrime eşit zaman ayrıldığı iki modelli
bir sistemi getirmek istiyordu. Bunun sonucu olarak yaratılışın bilimsel
(İncil’deki değil) kanıtlarını içeren
ICR’nin çeşitli kitapları Türkçe’ye
çevrildi ve Türkiye’de tüm okul öğ-

retmenlerine dağıtıldı.”
Türkiye’deki evrim karşıtlığını
biraz daha kazırsak Adnan Oktar’ın,
hocası olan Fethullah Gülen ile birlikte lise ders kitaplarına kadar girdiklerini görürüz. Komünizme saldırılarıyla birlikte yaratılışçılığı inşa
ediyorlardı. Gülen o dönem en çok
“Komünizm ile Mücadele Derneği”ndeki rolü ile biliniyordu. 1970 yılında
da “Yaratılış Gerçeği ve Evrim” isimli kitabı ile…
Tekrar Vehbi Dinçerler’e dönersek; “Biz yasakçı değiliz, evrim teorisinin yanında yaradılış teorisinin
de okullarda okutulmasını istiyoruz.”
ifadeleri, 1980 yılında dönemin ABD
Başkanı Reagan’ın “Evrim teorisi
hakkında ciddi endişelerim var” sözleri ile elbet bir paralellik taşıyor. Dolayısıyla darbenin niyeti, nedenleri,
sonuçlarına bakıldığında Amerikancı
yanını görmemek için kör olmak gerekir.
Laik ve bilimsel eğitime yapılan
bu saldırı gericiliğin inşası için “harika ortamda’’ bugüne kadar devam
etti. Bunun mimarlarından biri de

tabii ki Adnan Oktar (Harun Yahya)
olmuştu.
Evrim karşıtlığının çıkış noktası olan kiliseler kendi düşüncelerini
sarsan bir kurama karşı dünyada birçok evrim karşıtı organizasyonun da
öncüleri oldular. Bunun ülkemizdeki
yüzü de Adnan Oktar olmuştu.
Adnan Oktar gericiliği, argümanlarını, ABD’deki Yaratılış Araştırmaları Enstitüsü (ICR-Institute of CreationResearch) ve kendisinin başını
çektiği BAV (Bilim Araştırma Vakfı)
ile “bilimsel veriler” üzerinden sahtekarlığa devam etti. ICR, Türkiye’deki
evrim kuramı karşıtı çalışmaları destekleyip yönlendiriyordu. Adnan Oktar ise bunu Siyasal İslamcılığın argümanlarına dönüştürüyordu. “Yaratılış
Atlası” adlı çarpıtma kitabı da aslında
bilim düşmanlığının ve gericiliğin
“akademik” atlası olmuştu. Adnan
Oktar gibi figürlerin altından gerici
tarikatçılık çıkar. Gericiliğin altından
çıkacak olan da bilim düşmanlığı, piyasacılık, barbarlık ve işbirlikçilikten
başka bir şey olamaz, tıpkı bugün yaşayarak gördüklerimiz gibi….
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G-20 sonucu açıklandı:

Soygunda "birlik", ekonomide "rekabet"
Her yıl toplanan G-20 zirvesi, bu yıl Arjantin'in ev sahipliğinde Buenos Aires'de toplandı. Zirveye
"dünyanın patronları" arasındaki çekişme damga vururken, zirve "yatıştırma" politikası ile sonlandı

H

er yıl G-20'ye üye olan bir
ülkede toplanan ve emperyalizmin geleceğinin konuşulduğu G-20 zirvesi bu
yıl Arjantin'de gerçekleşti. Zirvenin esas
gündemi emperyalist merkezler arasında
hissedilen "ticaret mücadelesi" olurken,
zirvenin sonuç deklarasyonuna "yatıştırma politikası" damgasını vurdu. Dünyanın patronları ile patronların yancılarının yan yana geldiği zirvede kapitalist
sistemin önümüzdeki dönem açmazları
masaya yatırıldı.
Zirve ABD'de Trump'ın başını çektiği "korumacı ekonomi politikalarının" gölgesinde toplandı. Genel olarak
ABD'nin ticari hassasiyetlerinin ve Çin
ile AB karşısında gerçekleştiği saldırgan gümrük politikası uygulamalarının
"olumsuz" noktalarına işaret edilen zirvede, sermayenin iç çelişkilerinin derinleştiği gözlemlendi.
Öte yandan, sermayenin "ticaret savaşları" korkusunun öne çıktığı gözlemlendi. ABD dışındaki ülkelerin böyle
bir noktayı şimdilik göze alamayacağı,
ABD sermayesinin ise "ticari savaşa"
değil, Çin vb. ülkeler karşısında azalan
tek taraflı üstünlüğünü yeniden tesis etmek için gümrük tarifelerini elinde koz
olarak tuttuğu ortaya çıktı. Trump iktidarının ABD sermayesi için gerekli olan
üstünlüğü sağlamak için gerçekleştirdiği hamlelerin, daha önce Kuzey Amerika için geçerli olan NAFTA örneğinde
olduğu gibi "cepheden saldırı" anlamına
gelmediği de toplantı sonuç deklarasyonu ile gözlemlendi. Zirve öncesinde
öne çıkan Çin-ABD geriliminin “ticaret
savaşı” değerlendirmeleri yapılmasında
etkili olduğu biliniyor.

Rekabet derinleşirken, “yatıştırma politikası” öne çıktı

Zirvenin sonuç deklarasyonunda kapitalist ekonominin önümüzdeki dönem
eşitsiz gelişiminin artacağına dikkat çekilirken, uluslararası ticaretin önemine
vurgu yapılarak "risklerin azaltılması"
çağrısı yapıldı. Geçtiğimiz zirvelerden
farklı olarak "korumacı politikalara"
dikkat çekilmemesi sermaye basını tarafından ABD'nin ticaret savaşının onaylandığına dair bir kanaate denk düştüğü
iddia edildi. Ancak zirvede gözlemlenen tam boy bir savaş kararlılığının değil, savaş öncesi "yatıştırma politikasının" öne çıktığı.
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu

ülkeler zirvede "serbest ticaret" çağrılarını yenilerken, özellikle Maliye ve
Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın bu konuda "ısrarlı" çağrısının gelecekte Türkiye'nin nasıl bir konum alacağının da
görüntüsünü çizdi. Ayrıca Albayrak'ın
altyapı yatırımları konusunda bir sunuş
gerçekleştirmesi, sermaye sınıfının genel eğiliminin ne olduğu ve Türkiye'nin
hangi parçada yer aldığının da kanıtı
oldu.
G-20 zirvesinde bulunan ülkeler dünya ekonomisinin yüzde 85'ini temsil ediyor. Dolayısıyla zirvede çıkan kararlar,
genel olarak emperyalizmin önümüzdeki süreçte nasıl bir konum alacağının da
bir kanıtı. Gümrük tarifelerinin artışının
IMF tarafından onaylanmadığı ve genel
ekonomiyi yüzde 0,5 küçülteceği ifade

edilen toplantıda, herkes aynı kanaatte
değil.

Zirve iç çelişkilerin arttığını
gösteriyor

Bununla birlikte, G-20 zirvesi, aynı
zamanda çalışma hayatının geleceği,
istihdam vb. gibi konularda da görüşler
bildirdi. Genel olarak zirvenin emekçiler açısından önümüzdeki dönem sert
bir kavgaya gireceğinin kanıtı olurken,
Türkiye'nin emekçileri açısından bu
kavganın iki kat daha çetin geçeceği
gözlemlenmiş oldu. G-20 zirvesinde
genel politikalar haricinde gençlik, kadın, emek, bilim gibi konularda da ayrı
ayrı toplantılar gerçekleştiriliyor. Bu
yıl emek gündeminde yapılacak L-20
toplantısında gündem istihdamın arttı-

rılması ve geleceğin çalışma koşulları
olacak. Genel olarak L-20 toplantıları
“sosyal koruma” noktasında meseleleri
ele alan güdümlü ve sarı sendikaların
temsiliyetinde toplanan bir yapı.
Zirve, emperyalist sistemin çelişkilerin arttığının kanıtı olurken, önümüzdeki dönemin abartılı bir "meydan
muharebesine" tanık olacağına ilişkin
kanaatleri de yerle bir etmiş oldu. Genel olarak ABD sermaye sınıfı dışında
kalanların “gümrük tarifeleri” konusunda gönülsüz ayrışma ihtiyacı duyduğu
gözlemlenirken, ABD’nin ise cepheden
saldırma kapasitesinin düşük olduğu görülmüş olundu. Dolayısıyla önümüzdeki
dönem yaşanacak gelişmelerin emperyalist sistemin beklentileriyle yakından
ilgili olacağı açığa çıkmış oldu.
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ABD Ukrayna'yı savaşa hazırlıyor
ABD sınırlarını doğuya doğru genişletmeye devam eden NATO üzerinden Doğu Avrupa’daki
askeri varlığını güçlendirmeyi sürdürüyor

A

BD Savunma Bakanlığı
Pentagon,
Ukrayna’ya
200 milyon dolarlık yardım sağlayacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu yardımın Ukrayna
ordusunun günlük eğitimi ile komuta, güvenli haberleşme ve sağlık gibi
alanlardaki kabiliyetini güçlendirme
amacıyla yapılacağı bildirildi. Açıklamada ayrıca, son yardımla birlikte
ABD’nin 2014 yılından bu yana Ukrayna’ya güvenlik alanında sağladığı
yardımın 1 milyar doları aştığı kaydedildi.
Sınırlarını doğuya doğru genişletmeye devam eden NATO, Doğu
Avrupa’daki askeri varlığını güçlendirmeyi sürdürüyor. ABD ve Ukrayna önderliğinde 9 Temmuz’da, Ukrayna’nın güneyindeki liman kenti
Odessa’da “Sea Breeze-2018” isimli
askeri tatbikat düzenlenmişti.

Ukrayna’nın ABD silahları
ABD'nin Ukrayna'ya 2014'ten beri
bir milyar dolarlık destek sağladığı
belirtilen açıklamada, 200 milyon
dolarlık yardımın Ukrayna'da devam
etmekte olan askeri eğitim programları, güvenli iletişim araçları, gece
görüşü ve askeri tıbbi ihtiyaçlarda
kullanılacağı bildirildi. Yardımların
yapılacağı tarihin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.
Geçtiğimiz ay ABD Senatosu'nun
Dış İlişkiler Komitesinde konuşan
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı
Wess Mitchell, "Rusya'nın kısa süre
önce askeri güç kullanma tehdidinde
bulunduğu Ukrayna ve Gürcistan'a

askeri yardımda bulunuyoruz. Bu
ülkelere öz savunma için gereken askeri teçhizat sevkiyatını artırıyoruz"
dedi.
Ukrayna Savunma Bakanı Stepan
Poltorak, devlet bütçesinin ek gelirlerini ABD hava savunma sistemlerinin alımına yönlendirebileceklerini belirtti. Poltorak, "Örneğin bu 4
milyar dolar, 5 tabur Patriot hava savunma sistemini almak ve Rusya ile
sınırı tamamen kapatmak için yeterli
olur" dedi.

Referandum önerisine cevap

Silah yardımı haberi Rusya’nın
Washington Büyükelçiliği tarafından
yapılan açıklamada, Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin’in, Helsinki’de ABD Başkanı Donald Trump
ile gerçekleştirdiği zirvede, iç çatışmaların yaşandığı Ukrayna’nın doğu
bölgelerine ilişkin somut bir teklif
sunduğu bildirilmesi üzerine geldi.
Daha önce de Putin’in Helsinki
zirvesinde Trump’a Ukrayna krizinin
çözümü için ülkenin doğusundaki
Donetsk ve Lugansk kentlerinde referandum yapılmasını önerdiği iddia
edilmişti. Öte yandan ABD Dışişleri
Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert,
“Açıkça söylemek gerekirse, yönetimimizin Ukrayna’nın doğusunda referandum düzenlenmesi fikrini desteklemiyor. Bu aşamada yapılacak
hiçbir referandum meşru olamaz. Biz
sorunun için Minsk anlaşmasını desteklemeyi sürdürüyoruz” ifadeleriyle
bu iddiayı reddetmişti.

İran’dan ABD’ye sert uyarılar
Trump yönetiminin baş hedefi İran kendisine
yönelik yeni yaptırım tehdidine karşı sert çıktı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar başlatan ABD yönetimini
bugüne kadar kullanmadığı en sert
ifadelerle hedef aldı. Ruhani, ABD
Başkanı Donald Trump için "Aslanın
kuyruğuyla oynama, pişman olursun"
dedi.
ABD
geçtiğimiz
haftalarda
İran’ın tüm petrol satışını durduracak
yeni yaptırımları duyurmuş ve tüm
müttefiklerinden 4 Kasım’a kadar bu
yaptırımları yürürlüğe sokmasını istemişti.
Yurtdışında görevli İranlı diplomatların katıldığı toplantıda konuşan
Ruhani, ABD'yi mutlaka yeneceklerini söyleyerek, ABD'nin İran ile müzakere talebine karşı "Sayın Trump,
biz tarih boyunca bölgedeki su yolları
güvenliğinin güvencesi olduk. Aslanın kuyruğuyla oynama, pişman olursun. İki yolumuz var; ya direneceğiz
ya teslim olacağız. ABD'yle müzakere masasına oturmak teslim olmak
demektir." ifadelerini kullandı.
"Düşmanlar, İran'la savaşın savaşların anası, İran'la barışın barışların anası olacağını iyi bilmeli" diye
konuşan Ruhani ABD'yi mutlaka
yeneceklerini söylerken, "Ödeyeceğimiz bedeller olacak, ancak elde edeceğimiz çıkarlar daha fazla olacak.
Tehditler bizi birbirimize daha da kenetleyecek" dedi.
İran'ın petrol satışını önlemeye
çalışan ABD makamlarının çabalarına değinen Ruhani, "'İran petrol satamazsa kimse satamaz' dediğimizde
Hürmüz Boğazı'nı kapatacağımızı
düşünüyorlar, hâlbuki çeşitli yöntemlerimiz var, Hürmüz'ü kapatmak
bunların en basiti. Kontrol ettiğimiz
çeşitli boğazlarımız daha var" dedi.

Hamaney'den
destek

Ruhani'ye

Öte yandan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı
Hasan Ruhani'nin ABD'nin İran petrolünün satışını engellemeye yönelik
yaptırım kararlarına karşı yaptığı
açıklamaya destek verdi.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin
Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidine işaret eden Hamaney, "Cumhurbaşkanı'nın, 'İran'ın petrol satışının
engellenmesi halinde, bölgede kimse
petrol ihraç edemez' açıklaması, İran
İslam Cumhuriyeti'nin konuya ilişkin
politikasını ve yaklaşımını ortaya koyan önemli bir açıklamadır." dedi.

ABD tehditlerini sürdürüyor

ABD Başkanı Donald Trump ise
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin açıklamalarıyla ilgili olarak
"Bir daha asla ABD'yi tehdit etme
yoksa tarihte daha önce çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın."
ifadesini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise İran'ın üst düzey yetkililerinin karıştığı yolsuzluklara işaret
ederek "Liderler arasındaki yolsuzluk ve zenginlik seviyesi, İran'ın bir
hükümetten çok mafyaya benzer bir
şey tarafından yönetildiğini gösteriyor." dedi. Pompeo’nun açıklamaları
İran'daki molla rejiminin yumuşak
karnı olan halk arasındaki yaygın
yoksulluk ve zenginleşen rejim yandaşı azınlık arasındaki çelişkilerin
önümüzdeki dönemde daha fazla kaşınacağını gösteriyor. İran halkı için
hala Amerikan karşıtlığı baskın olsa
da sayıları ve sıklıkları artan protestolarda halkın yoksulluktan şikayeti
göze çarpıyor.
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İsrail Beyaz Miğferleri kaçırdı
Emperyalizmin Suriye’deki en kullanışlı araçlarından biri olan Beyaz Miğferliler İsrail tarafından gerçekleştirilen operasyonla Suriye’den tahliye edildi

Gazze boğuluyor
Mısır’ın Gazze Şeridi ile arasındaki Refah sınır
kapısını, İsrail’in de Gazze’nin tek ticari sınır
kapısını tamamen kapatacağı açıklandı. Gazze’ye artık tüp ve yakıt girişi de yasak

E

mperyalizmin Suriye’de özellikle kimyasal silah provokasyonlarında kullandığı El
Kaide’ye bağlı Nusra Cephesi
gibi cihatçı terör örgütleriyle
bağlantıları deşifre edilen “Beyaz Miğferler” Suriye’den tahliye ediliyor.
Nusra Cephesi ve diğer cihatçı teröristlere destek verdiği bilinen İsrail, son
olarak Suriye’nin güneyinde bir gece operasyonuyla Beyaz Miğferler’e bağlı 800
kişiyi aileleriyle birlikte Ürdün’e kaçırdığını açıkladı.
Golan Tepeleri’ndeki işgalini sürdüren
İsrail ordusunun sözcüsü Efihay Ediri ve
İsrail Dışişleri Bakanı Sözcüsü Emmanuel
Nahshon yaptıkları açıklamalarda, Beyaz
Miğferlerden 800 kişinin tahliye edilmesi
operasyonunun ABD ve Avrupalı emperyalistlerin talepleri üzerine gerçekleştirildiğini belirtti. Ürdün ise yaptığı açıklamada, Suriye’den tahliye edilen Beyaz
Miğferler üyesi 800 kişinin Ürdün’e getirildiğini ve bunların Avrupa ülkelerinde
yerleştirileceklerini açıkladı.

Suriye’den sert tepki

Suriye hükümeti, cihatçılarla bağlantılı Beyaz Miğferler adlı “sivil savunma”
grubunun İsrail üzerinden Ürdün’e tahliye
edilmesini “kriminal bir operasyon” olarak niteledi ve Beyaz Miğferler’in “Batı
destekli bir terör örgütü” olduğunu söyledi.
Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, Dışişleri yetkililerinin açıklamasında, “İsrail ve onun piyonları tarafından gerçekleştirilen tahliyeler,
terörist yapısı nedeniyle Suriye’nin istikrar
ve güvenliğine tehdit oluşturan bu kuruluşun gerçek yüzünü göstermiştir” denildi.
Suriye Dışişleri yetkilisi, “Batı destek-

li bir terör örgütü” olarak nitelendirdiği
Beyaz Miğferler’in ABD, Almanya, İngiltere, Kanada ve Ürdün hükümetleri ile
koordinasyon ve işbirliği içinde olduğunu
belirterek şunları söyledi: “Beyaz Miğferler ve radikal terör örgütleri komutanlarından yüzlercesi sınır ötesine tahliye edildi.
İsrail işgal ordusu sözcüsünün ilan ettiği
bu kanunsuz operasyonla İsrail’in yalanları deşifre olmuştur.”

Tahliye edilenler Beyaz Miğferlerle sınırlı değil

El Kaide ile birlikte hareket ettiği bilinen ancak kendilerini ‘yardım örgütü”
olarak lanse eden Beyaz Miğferler üyeleri,
Suriye ordusunun güneye ilerlemesi üzerine İsrail tarafından Suriye’den çıkartılırken, tahliye edilenlerin yalnızca bu örgütün mensubu olmadıkları ortaya çıktı.
El-Meyadin‘e konuşan kaynaklar, çıkartılan unsurlar arasında Basra Körfezi’nin kıyısındaki Arap ülkelerinin istihbaratçıları ve subaylarının da olduğunu
bildirdi.
Kaynaklar, Suriye’nin güneyinden 3
bini aşkın kişinin işgal toprakları üzerinden Ürdün’e firar ettirildiğine işaretle, özel
kuvvetler ve istihbarat servislerinin üyesi
olan 800 kişinin Beyaz Miğferliler adı altında Suriye’den tahliye edildiğini, geriye
kalan ve sayısı yaklaşık 2200 kişi olan
unsurların Suudi Arabistan, Birleşik Arap
Emirlikleri ve Katar vatandaşları olduğunu belirtti.
Suriye ordusunun işgalden kurtarılan
bölgelerden ele geçirdiği bir çok belge, Beyaz Miğferliler’in cihatçı terör gruplarıyla
yakın işbirliği içinde olduğunu ve bunlardan biri olan El Kaide’yi desteklediğini
gösteriyordu.

Mısır’ın Gazze Şeridi ile arasındaki Refah sınır kapısını, İsrail’in ise
Gazze’nin tek ticari sınır kapısı olan
Kerm Ebu Salim (Kerem Şalom) kapısını tamamen kapatacağı açıklandı.
İsrail'in de Gazze Şeridi'ndeki
tek ticari sınır kapısı Kerm Ebu Salim'i (Kerem Şalom) kapatacağını
duyurmasının ardından tüp ve yakıt
girişinin engellenmesi yönünde de karar aldığı
bildirildi.
İsrail
karar için Gazze’den roket ve
yanıcı balonların atılmasını gerekçe
göste r iyor.
G a z z e ’n i n
güneyindeki
sınır kapısından sadece ilaç
girişine izin vereceğini kaydetti.
Gazze
Şeridi’ne
giriş çıkışların yapıldığı 7
sınır kapısından Mısır’ın denetimi altındaki Refah hariç 6’sı İsrail’in kontrolünde bulunuyor. İsrail ablukası nedeniyle Gazze’nin dünyaya açılan tek
kapısı olan Refah, Mısır’da 3 Temmuz
2013’teki askeri darbenin ardından
sık sık kapatılıyor. Filistin yönetimine
bağlı Gazze Ürün Girişi Kurulu Başkanı Raid Futuh, “İsrail makamları,
yarından itibaren sınır kapısının ikinci bir emre kadar tamamen kapatılacağı konusunda bizi bilgilendirdi” dedi.

13 yıllık abluka

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin
yaşadığı abluka altındaki Gazze Şeridi’nde 7 sınır kapısından 6’sı İsrail’in,
biri Mısır’ın kontrolünde bulunuyor.
İsrail, ordu güçlerinin giriş çıkışı
için kullandığı Karare sınır kapısını
2005’te, diğer 3’ünü 2007’de Gazze
ablukasına başladığında kapattı. İsrail, şu an ticari ürünlerin geçişi için

Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için
Beyt Hanun (Erez) sınır kapısının çalışmasına izin veriyor.
İsrail, Kerem Şalom ismini verdiği
kapıyı cuma ve cumartesi günleri ile
Musevi bayramlarında kapalı tutuyor.
Bazen de Filistinlileri “cezalandırmak” amacıyla kapatabiliyor.
İsrail, kapıdan her ürünün geçişine de izin vermiyor, çeşit
ve miktar konusunda
sınırlamalar getiriyor. Özellikle
G a z z e ’d e k i
imar faaliyetlerine
engel olarak inşaat
malzemelerinin girişi
engelleniyor.
Girişine izin
verilen ürünler
ise miktardaki kısıtlamalar nedeniyle
ihtiyacı karşılayamıyor.

Abluka protesto edildi

Gazze'de, İsrail'in, 2006'dan bu
yana uyguladığı ablukayı ağırlaştıran
yeni kararlara imza atması protesto
edildi.
Gazze'deki sol örgütlerden Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi
(FDKC) tarafından düzenlenen protestoda, İsrail ablukasının kırılması
için uluslararası müdahale çağrısı yapan dövizler taşındı.
FDKC Merkez Komite üyesi Abdulhamid Hamed gösteride yaptığı
konuşmada, İsrail'in temelsiz gerekçelerle ablukayı ağırlaştıran kararlar
almasını endişeyle takip ettiklerini
söyledi. İsrail'in ablukayı ağırlaştırmasının devlet terörü ve savaş olduğunu belirten Hamed, bunun amacının da Gazze'yi karanlığa gömmek
ve Filistin ekonomisini iflas ettirmek
olduğunu kaydetti.
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Sinematek neden önemliydi?
Yalım Oktay

O

ldukça genç yaşına rağmen
sanat disiplinleri arasında
üzerine en çok konuşulan,
fikir yürütülen, tartışılan
sinema, aslında yine bu disiplinler arasında en çorak bırakılan alanlardan bir
tanesi. Oldukça maliyetli bir iş olması,
asıl sahibi olan izleyici ile buluşabilmesi için envai çeşit parametrenin devreye giriyor olması, daha başlangıcında
bu sanata ilişkin tasarrufta bulunmak
isteyenleri caydıran faktörler. Hele ki
her türlü sanatsal faaliyetin çok geri
planlara itildiği, devletin desteğinin
neredeyse yok denecek kadar az olduğu günümüz Türkiye’sinde sinemayla
ilgileniyor olmak artık lüks standartları
içerisinde. Burada ilgileniyor olmaktan
kasıt, izleyici olmak değil elbette, işin
üretim kısmına ait olmak. Bu aidiyet
ilişkisindeki azalma da doğrudan Türkiye’de bir ulusal sinemanın inşasına
ket vuran çok önemli bir parametre.
Sinema üretimi ve kuramsal tartışmaları besleyecek olan akademinin hali
içler acısı vaziyette. Sinema anabilim
dalında okuyan öğrencilere, bu disiplinin başucu kitaplarından olan Andre
Bazin’in “Sinema Nedir?” kitabının
bile okutulmuyor olması bu işin vehametini göstermesi açısından ibretlik.
Kuramsal tartışmaların yürütülmediği,
film üretiminin neredeyse yok denecek
kadar az olduğu, bir sinema festivalini
bile yapmaktan aciz, düzenli bir yayını çıkartamayacak kadar eksikli bir
akademik anlayış bahsettiğimiz. Peki
bunun yerini ne dolduracak? Ya da ne
doldurmuştu?
Burada karşımıza, sinema sanatına
yaptığı katkı asla küçümsenemeyecek,
biz genç sinemacıların ne yaparsak yapalım hakkını asla ödeyemeyeceğimiz
Sinematek çıkar. Ve elbette Sinematek’i
Sinematek yapan Onat Kutlar.
1965 yılında Türkiye’de faaliyetlerine başlayan Sinematek, dönem dönem
Siyasal İslamcıların hedefine oturtulsa
da hakkında söylenen bütün yalanlar
kısa sürede boşa düşürülecektir. Sinema tarihçisi Nijat Özön’ün aktarımlarına göre anti-sinematek dalgasının
ateşini fitilleyen de, sağa kayışını “bu
halk adam olmaz” argümanı ile temellendiren Halit Refiğ olur. Ki Refiğ keskin dönüşünü, Ulusal Sinema Kavgası
isimli eserini, dönemin Milli Selamet
Partisi’ne yakın bir yayınevi olan Hareket Yayınlarından çıkartarak dosta
düşmana ilan eder. Refiğ işi herhangi

somut bir argüman ve kanıt olmaksızın
Sinematek’i ABD istihbaratı ile ilişkilendirecekti. Oysaki Sinematek, hiçbir
kamu bütçesinden yararlanmaksızın,
yalnızca kendi imkânları ile Türkiye’de
ulusal sinemanın gelişmesine katkı
sunmak, genç sinemacıların önünü açmak, kuramsal tartışmalar ile bu disiplini geliştirmek için çabalıyordu. Ki
bahsettiğimiz süreç Türkiye’nin ciddiye alınır hiçbir kültür politikasının ve
dahi bir Kültür Bakanlığı’nın olmadığı,
gişede hasılat rekorları kıran filmlerin
çoğunun Amerikan filmlerinin re-makeleri olduğu bir dönem.
Şimdi de Sinematek’in kuruluş hikayesine bakalım.

Yaban çilekleri ve ilk tanışma

Ferit Edgü’nün deyişi ile bir şeyler
yazmaktan çok yapmayı tercih eden
Onat Kutlar 1961 yılında felsefe öğrenmek, yeni öyküler yazmak ve roman
taslağı üzerinde çalışmak için gittiği
Paris’ten bir “Sinematek mezunu” olarak ayrılır. Hayatına bu sinema aşkını
sokan film ise Ingmar Bergman’ın 1957
yapımı Yaban Çilekleri olacaktır. Bu tanışlığı şöyle anlatır Kutlar;
“O gün Ursulines Sokağı’dan geçmeseydim ya da bir western izlemeye
gitseydim ne olurdu bilmem. Ama şurası açık ki Yaban Çilekleri, yaşamımı
derinden etkiledi. Sinemanın tıpkı büyük romanlar gibi etkileyici evrenini ve
gücünü tanıttı bana.”
Onat Kutlar, sinemanın yazıcısı,

üreticisi olmaktan daha fazlasını üstlenir ve bir sinema misyoneri olmayı
tercih eder. Sinematek’i kurmasındaki
ana itki de bu büyüyü başkaları ile de
paylaşarak çoğaltmak amacıdır. Çünkü Kutlar, kesif bir kıskançlık ile değil
tersinden bir paylaşım ile yaklaşır sinemaya. Onu herkesten saklamak yerine
herkes onu sevsin ister.
Onat Kutlar, Yaban Çilekleri’nden
dayak yemiş gibi çıktığını anlatır. “Ortada tutunacak hiçbir değer bırakmayan
trajik bir yaşam gerçekliğini şamar gibi
seyircinin suratına çarpan, cehennemin
dibinde zavallı bir ‘razı oluş’un dışında
hiçbir ışık göstermeyen bu karanlık ve
şeytansı düş,” hem Bergman’ı hem de
hayatı yeni tanıdığı için onda öfke ve
isyan uyandırmıştır. “Hayat, bu çamurdan ve düşüşten ibaret olamaz” (Sinema
Bir Şenliktir, s.63-64). Aynı dönemde
“Alvarado İsyancıları’nı, Donskoi’un
filmlerini ve Yer Sarsılıyor’u görmesem, […] Bergman’dan, Resnais’den,
Antonioni ve Fellini’den kaçar, genç
toplumlar için hiçbir umut getirmeyen
bu ‘dekadans’ sanatıyla ilgimi keserdim” der.
Sonrası Türkiye’ye dönüş ve 1965’te
Sinematek’in kuruluşu. 1976 yılına kadar yöneticiliğini yaptığı ve 12 Eylül
darbesi ile kapatılan Sinematek, film
gösterilerinin yanı sıra sinemayla ilgili
paneller, açık oturumlar, konferanslar,
tartışma toplantıları ve sergiler düzenlenir, birçok yabancı sinemacı konuk
olarak davet edilir a, Örneğin dünyanın
ilk sinematekçilerinden ve Fransız Si-

nematek'inin (Cinémathèque Française)
yönetmeni Henri Langlois 1972 yılında
"Türk Sinematek Derneği"nin davetlisi
olarak gelir ve “Fransız Sinemasının 75
Yılı” toplu gösterisinin filmlerini bizzat
sunar.
Bünyesinde bir de sinema kitapları
kütüphanesi bulunan dernek, üyelerine
kütüphaneden yararlanma olanağını da
sunar. Ayrıca dernek bazı sinema kulüplerinin kurulmasını da teşvik etmiş,
1967 yılına gelindiğinde İstanbul ve
Ankara'da yedi sinema kulübünün kurulmasına yardımcı olmuştur.

Sonuç yerine

Bugünden geriye dönüp baktığımızda, Sinematek’in neden ulusal sinema inşası için bu derece önemli olduğunu ve gericilerin ısrarla bu kuruma
neden saldırdığını gayet net bir biçimde anlıyoruz. Sinematek’in kurucu üyesi Kutlar’dan bir alıntı yapma
kolaylığı ile bitirelim yazıyı çünkü
sinemanın büyüsünü ondan daha iyi
kimsecikler çıkmadı daha;
“Sinematek serüveni 12 Eylül
1980’de silah zoruyla noktalandı.
Ama film sürüyor. İstanbul Uluslararası Film Festivali’nde ve genç
sinemaseverlerin düşlerinde. İnatla,
umutla, keyifle. Bu kitapta okuyacağınız yazılar, bu uzun filmden küçük
izlenimlerdir. O ‘aşk, ateş ve anarşi
günleri’nde benimle birlikte altın çıkaranlara bir merhaba’dır. O kadar.”

sol şerit
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Türkiye Komünist Hareketi
Yaz Konferansı başladı

T

ürkiye Komünist Hareketi(TKH),
Temmuz ve Ağustos aylarında Parti
Konferansı’nı topluyor. Her yıl yapılan konferanslarda partinin siyasal
değerlendirmeleri, önümüzdeki yıl mücadele
başlıkları ve siyasal hedefleri bütün üyelerin
katılımıyla gerçekleştiriliyor.
2018 yılında ülke siyasetinde
önemli değişikliklerin olduğu bir yıl oldu. Özellikle
24 Haziran seçimleriyle
birlikte sermaye devleti
yeniden yapılanırken
düzen
siyasetinde
yeni bir süreç başlamış gözüküyor. Başkanlık rejimine geçiş bir yandan düzen
siyasetinde yeni bir
durum olarak ortaya
çıkarken aynı zamanda
düzen siyasetinin koordinatları da yeniden şekilleniyor.
24 Haziran seçimlerinden sonra
ortaya çıkan yeni siyasi durumu masaya yatıracak olan TKH, konferans süreciyle yeni
mücadele başlıklarını da belirleyecek. Merkez
Komitesi tarafından hazırlanan siyasi tezler
bütün parti organlarına ve üyelere sunuldu.
Siyasi raporun, parti kurul ve birimlerinde
değerlendirmesi sonrası bütün üyelerin görüş
ve katkılarıyla zenginleştirilecek olan Siyasi
rapor Konferans sonuç metni olarak son halini alacak. TKH Parti Konferansı 12 Ağustos
2018 günü delegelerin katılımıyla yapılacak
son oturumla tamamlanacak.
Emperyalizmin saldırganlığını her alanda
artırdığı iki kutuplu dünya sonrasında ortaya
çıkan uluslararası durum, Konferans’ın ana
gündemlerinden birisi. Bununla birlikte 24
Haziran seçimleri sonrası siyasi gelişmeler
ve olası ekonomik kriz Konferansın bir başka
gündemi olacak. Konferans’ın üçüncü gündemi ise Parti’nin politik ve örgütsel hedefleri.
Başta işçi sınıfı içinde örgütlenme çalışmaları
olmak üzere Partinin bütün alanlardaki çalışmalarının tek tek ele alınacağı TKH 2018
Konferansı sonrası Siyasi Raporla birlikte ay-

rıca Örgütsel Rapor karar altına alınacak.
Bununla birlikte Parti Programı ve Parti
Tüzüğü’de Konferans’ın bir başka gündemi.
İhtiyaç duyulan değişikliklerin de bu Konferans’ta ele alınacağı bekleniyor. İşçi sınıfı
içinde örgütlülüğe yaslanan ve Türkiye’nin
büyük ve güçlü komünist partisini kurma hedefiyle yola çıkan TKH’nin,
2018 Konferansı’nda ele alınacak gündemler kadar Partinin örgütsel yapısında
da bazı değişikliklerin
yapılacağının işaretini
taşıyor.

24 Haziran seçimleri ve TKH

Türkiye solunun
büyük bir kısmının 24
Haziran seçimlerinde
aktif taraf olduğu biliniyor. Bu seçimlere büyük
umut besleyen solun önemli
bir kısmı HDP’yi desteklemiş, genel olarak toplumda ortaya çıkan Muharrem
İnce destekçiliği konusunda da sessiz kalmıştı. TKH, bu seçimleri, korsan seçim olarak
görmüş, bu seçimlerin başkanlık rejimine büyük bir meşruiyet katacağını iddia etmiş ve seçimlerde sandığa gitmeyeceğini ilan etmişti.
24 Haziran seçim sonuçları, büyük umutlar beslenen düzen solunun nasıl bir başarısızlık içinde olduğunu gösterdi. Bununla birlikte Erdoğan’ın başkan seçilmesi, seçimlere
yüklenen anlamı bambaşka bir boyuta taşıdı.
Seçimlere katılımın bugün gelinen nokta itibariyle Erdoğan’ın başkanlık koltuğuna oturmasının meşruiyetine katkı sağladığı bugün
herkes için net bir durum. Türkiye solunda,
sosyalist bir odağın yaratılması ve devrimci
bir siyasal çizginin şekillenmesinde TKH’nin
ısrarcı olduğu biliniyor. 2018 yazında yapılacak Konferans aynı zamanda TKH’nin bu
misyonunun nasıl şekilleneceğini de gösterecek. 24 Haziran seçimleri sonrası, TKH kendi
yol haritasını oluşturarak, siyasi tutum ve devrimci çizgisini daha ileriye taşımayı hedefliyor.
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SOL TAVIR
Kemal Parlak

Kemal Türkler’in ardından…
22 Temmuz Kemal Türkler’
in ölüm yıl dönümüdür. Her sene
mezarı başında anması yapılır
ama bazen anmaya katılanların
bazıları kimi ve niçin andıklarını bilmezler. O yüzden Kemal
Türkler’in mücadelesine yakından bakmak gerekir.
22 Temmuz 1980 tarihinde
Kemal Türkler Merter’de sendikaya gitmek üzereyken evinin önünde faşistler tarafında
kurşunlanarak öldürüldü. Ölüm
kararını emperyalistler ve sermaye sınıfı vermiş, talimatı
ise onların taşeronu Alpaslan
Türkeş’ten gelmişti. Cinayetin
azmettiricisi Celal Adan (daha
sonra MHP’den milletvekilli
oldu), tetikçi ise Ünal Osmanağaoğlu’ydu. Bu cani aynı zaman
Bahçelievler’de öldürülen yedi
TİP’li öğrencinin katillerinden
biridir, uzun yıllar MİT tarafında korunup saklanmıştır ve
Devlet Bahçeli’nin kendisine
iftar yemeği verdiği bilinmektedir.
Kemal Türkler’ in öldürülmesi sıradan bir faşist terör ve
yıldırma eylemi değildi. 1960
ve 70’lerde yükselen politik biri
işçi sınıfı hareketi vardı. Bu hareket DİSK’le ve kurucusu Kemal Türkler’le temsil ediliyordu. İşçi sınıfını en ileri kolu ise
metal işçileri idi. 12 Eylül faşist
darbesinin hemen öncesinde,
Türkler’in öldürülmesi darbeye
karşı çıkacak olası bir sınıf hareketini önlemek ve korkutmak
amaçlıydı.
İşçi sendikalarının içerisinde her zaman amansız bir sınıf
mücadelesi vardır. Kemal Türkler devlet güdümlü sendikacılığa
karşı mücadele başlatmış, grev
hakkı için 31 Aralık 1961 Saraçhane mitinginin örgütleyicilerinde biri olmuş ve bu mitingde
önemli bir konuşma yapmıştır.
Unutulmaz Kavel direnişini başarıya taşıyan genel başkan ve
onlarca işyeri direnişini (Kavel,
Singer, Profilo, Sungurlar ve
daha niceleri), 15 - 16 Haziran
kalkışmasını, faşizme ihtar eylemlerini, DGM direnişini, 1978
- 1978 büyük grevlerini gerçekleştiren işçilerin lideridir.
Kemal Türkler, işçi sınıfının ekonomik (güncel çıkarları)
mücadelesi ile politik (tarihsel
çıkarları) mücadelesini iç içe olduğunu bilen ve bunun örgütlenmesine öncülük eden bir liderdir.
Sosyalizm mücadelesinin örgütlenip büyümesi için görev almış
arkadaşları ile birlikte 13 Şubat
1961’de Türkiye İşçi Partisi’ni
kurmuş ve on yıl boyunca partinin genel sekreterliği dahil birçok görevde bulunmuştur.
Türkler, sınıf sendikacılığın
hayata geçmesi için sarı Türk-İş

sendikacılığına karşı mücadelede öncülük etmiş, 15 Temmuz
1966’da Türkiye Petrol Kimya
Ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (Lastik-İş), Türkiye Basın,
Yayın,. Grafiker ve Ambalaj
Sanayii İşçileri Sendikası (Basın-İş) ve Türkiye Gıda Sanayii
İşçileri Sendikasıyla (Gıda-İş)
birlikte Sendikalar Arası Dayanışma Örgütü (SADA) imzalanmış, 13 Şubat 1967’de DİSK’ in
kurulmasını sağlamış ve kurucu
genel başkanı olmuştur. DİSK
adlı adınca ekonomik mücadelenin yanı sıra politik bir mücadelede veriyordu. DİSK’in kuruluş
belgesinde kapitalizm eleştirilmiş ve Türkiye’ nin kapitalist
olmayan ekonomik bir modele
geçmesi için mücadele edileceği
vurgusu yer almış, yani sosyalizm işaret edilmiş ve işçilere
bu yönden eğitimler verilmiştir.
Özellikle Maden İş sendikasının
A, B, ve C tipi eğitimlerinde politik kadrolar yetiştirilip, bu işçilerin TKP’nin saflarına katılması sağlanmıştır. Bu dönemde işçi
sınıfı büyük ekonomik ve sosyal
haklar kazandığı gibi siyasete de
ağırlığını koymuştur.
Sınıf mücadelesi, sınıfın örgütleri içerisinde de (bazen partisi dahil) devam eder. DİSK’in
1978’deki 6. Kongresi’nde sosyal demokratlarla devrimci
demokratlar Kemal Türkler’e
karşı, Abdullah Baştürk’ü genel
başkan yaptılar. Aynı Baştürk,
1970’te 15 - 16 Haziran direnişine neden olan, DİSK’ in kapatılması anlamına gelen yasa
tasarısının önergesine imza atan
ve yasanın çıkması için oy veren
dönemin milletvekillerinden biridir. 1978’de DİSK’in yönetimine gelen ve hala devam eden bu
anlayış DİSK’in amaç ve ilkelerini taşımayan, temsil etmeyen
bir anlayıştır.
Kemal Türkler’in öldürülmesinden bir buçuk ay sonra
faşist darbe yapıldı, yüz binlerce
işçi sınıfı kadrosu işten atıldı tutuklandı, sürgün edildi. İşçi sınıfı sendikalar dahil olmak üzere
burjuvazi tarafında kuşatıldı.
Günümüzde bu kuşatma devam
etmektedir. Türkiye işçi sınıfın
bu kuşatılmışlığı dağıtılmalıdır,
işçi sınıfı yeniden ayağa kalkıp
siyasete ağırlığını koymalıdır.
Bu yeni bir komünist kadro ve
öncü işçi kuşağının örgütlenip
buluşmasına bağlıdır. Bu bir zorunluluktur ve mümkündür. Bizim önümüzdeki en büyük görev
budur.
Genç fidanlara köklerinde
gelen bir aşı yapılırsa, bu fidanların bir ormana dönüşüp en güzel meyvelerini vereceğine zerre
kadar kuşkumuz yoktur.
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Kemal Türkler katledilişinin 38. yıl dönümünde anıldı

D

evrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun
(DİSK) Kurucu Genel
Başkanı Kemal Türkler,
katledilişinin 38’inci yıl dönümünde İstanbul’daki Topkapı Mezarlığı’nda mezarı başında anıldı.
Evinin önünde faşistlerce kurşunlanarak öldürülen Türkler’i anmak için Topkapı Mezarlığı Suriçi
kapısı önünde toplanıldı.
Anma törenine Kemal Türkler’in
kızı Nilgün Soydan Türkler, DİSK
Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu,
Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Sosyal-İş Sendikası
Genel Başkanı Metin Ebetürk, eski
DİSK Genel Başkanı Kani Beko,
sendika üyesi işçiler, Türkiye Komünist Hareketi (TKH) İl Örgütü ve
siyasi partiler katıldı.
Türkler’in mezarı başına kadar
yapılan yürüyüşte, “Katillerin ipleri sermayenin elinde”, “İşçilerin
birliği sermayeyi yenecek!”, “Kemal Türkler ölümsüzdür!”, “Kemal
Türkler kavgamızda yaşıyor” sloganları atıldı.
Kemal Türkler’in mezarı başında yapılan saygı duruşunun ardından anmada Kemal Türkler’in kızı
Nilgün Türkler Soydan konuştu.
Türkler’in ardından DİSK’e bağlı
Birleşik Metal-İş Sendikası Genel
Başkanı Adnan Serdaroğlu bir ko-

nuşma gerçekleştirdi.
Ardından Kemal Türkler’in mezarına karanfiller bırakılarak anma
sona erdirildi.
Sınıf içerisinde verdiği onurlu
mücadeleyle tarihimize geçen Kemal Türkler, 22 Temmuz 1980’de
faşistler tarafından Merter’deki evinin önünde vurularak katledildi.
DİSK’in Kurucu Başkanlığını yapan
Kemal Türkler’in katilleri AKP tarafından geçtiğimiz yıllarda affedilerek hapisten çıkarılmıştı.
Türkiye Komünist Hareketi Kemal Türkler için yaptığı açıklamada
“Kemal Türkler ve mücadelesi unutulmayacak” diyerek, “38 yıl önce
Merter’deki evinin önünde faşistlerce vurularak katledilen işçi sınıfının yiğit evladı Kemal Türkler’i
unutmayacağız. DİSK’in Kurucu
Başkanlığını yapan Kemal Türkler,
sınıf mücadelesinin bir önderi olarak tarihimize geçti. İşçilerin mücadelesinden ölesiye korkan AKP
iktidarı ve onun yargısı onu vuran
faşistleri affetti. Bunu da unutmayacağız. Emekçilerin mücadele tarihinde onurlu ve direngen duruşu
ile, asla geri adım atmayan tavrı
ile Kemal Türkler bugün metal, inşaat, cam, tekstil, enerji işçilerinin
ve tüm emekçilerin mücadelesinde
fikirleri ve emeği ile varlığını sürdürecektir.” cümlelerine yer verildi.

TKH’dan Suruç açıklaması

Türkiye Komünist Hareketi Suruç
Katliamı’nın 3. Yılında bir açıklama
yayınladı. Açıklamada “3. yılında
34 gencimizin yaşamını yitirdiği ve
100’den fazla kişinin yaralandığı Suruç Katliamı’nın faili IŞİD olsa da
sorumlularını yakından tanıyoruz.
Suruç’ta yaşanan katliam ile başlayan ve ülkenin dört bir yanında
düzenlenen sayısız katliamların bugün için arkasının kesilmiş olması,
emperyalizmin çıkarları için Ortado-

ğu’da yürüttüğü yanlış politikalar ile
ülkemizin bu karanlık tabloya mahkum eden AKP’nin sorumluluğunu
unutturamaz.
Suruç Katliamı’nda yaşamını yitiren gençlerimizi saygıyla anıyoruz.
Bu katliamın sorumlularını, yol verenlerini, destekçilerini asla unutmayacağız! Mücadelemiz, emperyalizme ve gericiliğe karşı mücadeledir!”
denildi

Avukat Hareketi'nden panel:
1923 Cumhuriyeti'ne ne oldu?
Avukat Hareketi düzenlediği bir
panel ile 1923 den bu yana devlet ve
hukuk sistemindeki düzenlemeleri ele aldı. İstanbul Barosu Konferans salonunda gerçekleşen panelde
Başar Yaltı, Bilgütay Hakkı Durna, Prof. Dr. Rona Aybay, Prof. Dr.
Korkut Kanadoğlu, Prof. Dr. Hayri

Kozanoğlu, Prof. Dr. Emre Kongar
birer konuşma yaptı. Panelde, tesis
edilmeye çalışan gerici, piyasacı rejimim hukuki ve siyasi ayakları tüm
ayrıntıları ile masaya yatırıldı. Panel
dinleyicilerin soru ve katkıları ile
sona erdi.
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