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Mücadele Çağrısı…

Geçtiğimiz hafta , yazar, akademisyen, siyasetçi, iktisatçı, sendikacı, demokratik kitle örgütü,
gazeteci, müzisyen kimlikleriyle kamuoyunda
bilinen çok sayıda aydın, emperyalizmle... S.16

Bir mağduriyet masalı ve AKP'nin şatafat düşkünlüğü

YIYIN EFENDILER
YIYIN

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!
Verir zavallı memleket, verir ne varsa, malını
Vücudunu, hayatını, ümidini, hayalini
Bütün ferağ-ı halini, olanca şevk-i balini.
Hemen yutun düşünmeyin haramını, helalini...
Tevfik Fikret
Sarayda ejder meyveli resepsiyon, makam odasında kısır partisi, kaymakamın şatafatlı odası,
valinin VİP minibüsü... Milli ve yerli edebiyatı dikiş tutmuyor. Elitlere karşı iktidar olduğunu
söyleyenler şatafat ve zenginlik için yüzüyor! Kimlerin elit olduğu ortaya çıkıyor!
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SOL TAVIR
Kamil Tekerek
Riyakârlık ve uşaklık
İdlib’de yaşanan son gelişmeler ve önümüzdeki günlerde
karşımıza çıkacak olan meseleler
tam da yazının başlığında ifade
etmeye çalıştıklarımızın bir aynası olacak.
Suriye’de yaşananları birkaç
başlık çevresinde toparlamak
mümkün görünüyor.
Bunlardan birincisi, Suriye’ye dönük emperyalist müdahalenin geldiği aşama ve bunun
çevresinde olup bitenler. Bağlantılı olarak Türkiye’de sermaye
iktidarı, devlet ve AKP’nin pozisyonu.
İkincisi, Suriye’yi istikrasızlaştırma ve parçalama harekatının birinci bölümü olan siyasal
İslam ve cihatçılığın politik ve
örgütsel olarak geldiği nokta. Devamında ise Suriye’de Kürt hareketinin pozisyonunun benzeri bir
şekilde ele alınması gerekiyor.
Üçüncü olarak, başta ABD
olmak üzere emperyalist ülkelerin ve sürece müdahil olan diğer
öznelerin durumları ve bunların ilişkileri çerçevesinde ortaya
çıkan olgular. Güncel anlamda
ABD’nin Ortadoğu’da İran’ı merkeze koyan bir politik hattı daha
fazla ön plana çıkarması.
Geçerken not etmekte fayda
var. 2011 yılında itibaren başlayan Suriye gündemi bugün İdlib
meselesine kilitlenmiş durumda
ve aşağı yukarı herkes hesaplarını –şimdilik- buradaki gelişmeler
üzerine kuruyor. Büyük güçlerin
hesapları doğal olarak daha tarihsel ve geniş bir plana oturmakla
birlikte, örneğin Türkiye’nin yönelimleri ise dengelere ya da boşluklara oynamak şeklinde ortaya
çıkıyor. Ancak buradaki yapısal
yönü, özellikle NATO üyeliğini
ve Türkiye kapitalizminin ekonomik ve siyasi olarak emperyalizm
ile kurduğu bağımlılık ilişkilerini gözden kaçırmamak gerekli.
Denge siyaseti ve sonuçlarını belirleyen en önemli faktör olarak
bu yanı gözden kaçırmadan bir
değerlendirme yapmak, riyakârlığı da, uşaklığı da buradan okumak en doğrusu olacaktır.
Çok gerilere gitmeye gerek
yok. Türkiye’de solun bir bölümünün ve Kürt siyasi hareketinin
“Ortadoğu’da cihatçılığa karşı
mücadelede
anti-emperyalist
görevler geri çekilmelidir” diyerek, başta ABD olmak üzere
emperyalizmin
yönelimlerine
yedeklendiği bir dönemi yakın
tarihimizde yaşadık ve hatta günümüzde de yaşamaya devam
ediyoruz. Hal böyle olunca sermaye sınıfının ve gerici AKP
iktidarının ikiyüzlülüğünü yüzlerine çarpmak konusunda sol
hareketin elinin zayıfladığı açık
olsa gerek.
Emperyalizmin Ortadoğu’da
yönelimlerini belirleyen temel

faktörlerin, petrol ve doğalgaz
kaynakları üzerinde hegemonya
kurmak, iki kutuplu dünyadan
kalan rejimlerin tasfiyesi, İsrail’in
güvenliği ve İran’ın kuşatılması
üzerine kurulduğunu daha önceki yazılarımızda da ifade etmiştik. Şimdi bunların hepsi güncel
ve ABD tarafından somut olarak
ele alınan başlıklarken, İdlib’de
oluşan düğümün çözümünün de
emperyalizm adına ülkemize kilitlenmiş olması şaşırtıcı değil.
“Artık Ortadoğu’da her şey
birbirine girdi” diyerek işin içinden çıkmak mümkün değil, bunu
bilelim. Tersine aslında ortada
her geçen gün daha da netleşen
bir tablo var. Bir yandan emperyalizm kendi programını dayatmaya devam ederken, diğer
taraftan Ortadoğu’daki “Direniş
Ekseni” olarak tanımlanan hat da
kendi tahkimatını güçlendirmeye
çalışacak. Bunun sonuçlarını göreceğiz. Arada küçük bir not olarak ifade etmekte fayda var. Emperyalizmin güncel programında
hala siyasal İslamcı örgütlerin
meşru muhalefet olarak sayılması ve Anayasal sürece katılması,
Esad’ın Suriye’nin geleceğinde
yer almaması gibi başlıklar bulunuyor. İdlib gündeminde ise ateşkes çağrısının cihatçıları kurtarmak için emperyalistlerin çağrısı
olduğu net olmalı
Son günlerde ülkemiz adına
konuşanların belki de en çok dile
getirdikleri başlıkların emperyalistlerin söylemleri ve yönelimleri ile bu kadar çakışıyor olması
şaşırtıcı olmasa gerek. Cumhurbaşkanı’ndan bürokratlarına ve
Milli Savunma Bakanı’na, Dışişleri Bakanı’ndan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü’ne kadar herkes
bir koro halinde aynı şarkıyı söylüyor. Tahran zirvesinde yapılan
ateşkes çağrısının, “Katil Esed
gidecek” söylemlerinin ve cihatçı örgütlerin bir kısmının meşru
muhalefete eklemlendirilmeye
çalışılmasının başka bir anlamı
bulunmuyor.
Bunun adı adlı adınca riyakârlık ve emperyalizm işbirlikçiliğidir.
Türkiye sermaye sınıfı sessiz
bir şekilde tüm bu gelişmeleri
izliyor. Rahatsız olduklarını ve
tersi yönde bir düşünceleri olduğunu zannetmiyoruz. Hatta bu
durumdan memnun olmalılar.
Çünkü Irak ve Suriye ne kadar
istikrarsızlaşır, ne kadar parçalı
hale gelir ve ne kadar yıkılırsa
Türkiye kapitalizmi için o kadar
pazar ve rant demek.
Şimdi o yüzden ve bir kere
daha şunu daha güçlü ifade etmek
gerekiyor: Bölgemizden de, ülkemizden de ABD kovulmalı ve bu
düzen değişmelidir.
Başka bir kurtuluş yolu bulunmamaktadır.

T

ürkiye Komünist Partisi’nin kuruluş tarihi olan 10 Eylül 1920,
büyük bir anlam taşımaktadır.
Bu anlam, emperyalistlerin işgali ve çürümüş bir imparatorluğun
saltanatı altında inim inim inleyen Anadolu
topraklarının eşitlik, özgürlük ve bağımsızlık
mücadelesi ile eşitlendiği için önemlidir.
Mustafa Suphi ve yoldaşları tarafından
kurulan TKP, tüm tarihi boyunca bu mücadelenin adı olmuştur. Bugün bu gelenek Partimiz Türkiye Komünist Hareketi tarafından
sürdürülmektedir.
Ülkemizde komünistlerin mücadelesi
önemli evrelerden ve kesitlerden geçmiş
ancak asla ortadan kaldırılamamıştır.
İşgal ve saltanat yıllarında kurulan Parti,
sömürüye ve emperyalizme karşı mücadelenin adı olmuştur.
İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazi
propagandasına karşı tavrını koyan Parti,
faşizme karşı mücadelenin bayraktarlığını
yapmıştır.
1950’li yılarda ülkemizin NATO’ya üyeliğine ve Kore’ye asker gönderilmesine karşı
mücadele eden Parti, ABD’ye karşı mücadelenin adı olmayı başarmıştır.
Büyük komünist şair Nâzım Hikmet’in
partisi TKP, ülkemizde aydınlanma ve sosyalizm mücadelesinin en önemli odağı haline
gelmiştir.
Türkiye işçi sınıfının mücadele tarihinin
neredeyse tüm kesitlerinde Parti’nin adını
görmek mümkündür. 1940’lı yıllarda da,
60’lar ve 70’lerde de, 12 Eylül sonrasında da,
2000’li yıllarda da, sınıf mücadelesi nerede
büyüyorsa Parti oradadır.
İşte tam da bu yüzden bu büyük tarihin
geleceğe taşınması gerekmektedir. Partimiz
TKH, bu görevle hareket etmekte ve önüne
hedefler koymaktadır.
Ülkemizin AKP iktidarı aracılığıyla
getirildiği nokta sermaye düzeni ve patronlar
açısından bulunmaz nimettir. Emek sömürüsü daha da derinleşmiş, işçi sınıfının en temel
hakları tırpanlanmış ve sermaye iktidarı
perçinlenmiştir. Bu yüzden, sömürü düzeni
ve sermaye sınıfına karşı mücadele büyütülmelidir. Türkiye Komünist Hareketi böylesi

bir dönemde işçi sınıfının mücadelesini
yükseltme çağrısı yapmaktadır. TKP’nin 98.
kuruluş yıldönümünden 2019 yılındaki 99.
yıldönümüne kadar olan dönem Parti’nin “İşçileşme Yılı” olarak ilan edilmiştir. TKP’nin
işçi sınıfı mücadelesinde yarattığı gelenek
TKH eliyle tekrar Türkiye topraklarında kök
salacaktır.
Bugün AKP iktidarının emperyalizm
işbirlikçisi politikalarının ülkemizi getirdiği
yer ise önemli bir diğer nokta olarak görülmelidir. Ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel
olarak başta ABD olmak üzere emperyalizme
bağımlı haline getirilen Türkiye, bugün ABD
emperyalizminin hedef tahtası olmuştur.
O yüzden Partimiz, bu ilişkileri merkeze
koyan ve işbirlikçiliği mahkum eden bir
siyasi çağrıda bulunmakta ve mücadele süreci
örmektedir. “ABD kovulmalı, bu düzen değişmeli” başlığıyla yapılan bu çağrı Türkiye
işçi sınıfının kurtuluş mücadelesinde önemli
politik bir başlık olarak öne çıkmaktadır.
Bugün ABD’ye, emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı mücadele, 1920’li yılların başında
İngiliz, Fransız emperyalizmine ve işbirlikçilerine karşı verilen mücadelenin devamıdır. Partimiz 1920’de TKP’nin kuruluşunda
cisimleşen bu görevin sürdürücüsüdür.
Bu görev, Türkiye’de emekçi iktidarının
yani sosyalizmin kurulması için olmazsa
olmaz bir başlık olarak görülmelidir.
Partimiz, 10 Eylül 1920’de kurulan Türkiye Komünist Partisi’nin bağımsızlık, eşitlik
ve özgürlük kavgasını nihayete erdirecek,
Türkiye’de sosyalist bir cumhuriyeti kuracak
irade ve kararlılığa sahiptir. TKH, Türkiye’nin devrimci sınıf partisidir. TKP’nin
geleneğini yaşatmak önemli bir görevdir.
Partimiz bu görevin bilinciyle hareket etmektedir.
TKP’nin 98. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Türkiye Komünist Hareketi, ücretli emek
sömürüsüne maruz kalan insanları yani tüm
işçileri, geleceksizlik batağından çıkmaya
çalışan gençleri, gericiliğe karşı bayrak açan
emekçi kadınları ve sosyalizmin tek kurtuluş
yolu olduğunu düşünen aydınları Parti saflarında örgütlenmeye çağırmaktadır.
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Cumhuriyet gazetesi ve liberallerin kahramanlık öyküleri
Cumhuriyet Vakfı Genel Kurulu’nda yönetim kurulunun değişmesi ile birlikte, Cumhuriyet gazetesi
çatısı altında başlayan tartışma gündeme oturdu. İlhan Selçuk’un ölümünden sonra gazetenin yönetimine yerleşen liberal ekip, yönetim değişikliğinden sonra gazeteden istifa ederek “Kemalizme karşı” kahramanlık hikayelerini anlatmaya başladı

K

onu Cumhuriyet
gazetesi ve üzerinden
başlayan tartışma olunca özellikle aydınlar
arasında ve toplumdaki yansımaları hesaba katmak gerekiyor. Öncelikle bugün
yaşananları geçmişte olup bitenlerden
ayrı değerlendirmek mümkün değil.
Bununla birlikte Cumhuriyet gazetesi
içinde ve çevresinde dönenleri ideolojik
mücadele alanından bağımsız değerlendirmemek en doğrusu. Nedenleri
ise açık olmalı: Gerek Türkiye sermaye
sınıfı gerekse sermaye devleti açısından
da önemli bir kurum olarak görülen
Cumhuriyet gazetesi, taşıdığı ve temsil
ettiği değerler ya da bunların güncel
yansımaları ile ilgili de önemli bir odak
olma vasfını koruyor.
Ortaya çıkan son tartışmalarda
sosyalist sol açısından öne çıkarılan bir
nokta “ulusalcılar ile liberaller arasında
yürüdüğü söylenen savaşta" tarafsız
kalmak olarak ifade edildi. Özellikle
liberal solun tahakkümünde olan bazı
çevreler tarafından ortaya atılan görüş,
özü itibariyle aslında liberal solun
aklanması çalışmasının bir parçası
olarak görülmeli. Türkiye solunun ya
da Türkiye’de komünist hareketin zaten
fiili olarak ulusalcılar ile liberaller
arasında yürüyen çeşitli tartışmalarda
verili durumlara dair görüşünü ifade
eden pozisyonu ile son örnekte ortaya
çıkan “liberal kahramanlık öykülerine”
çanak tutulmasını birbirinden ayırmak
gerekiyor.
Aynı zamanda, bugün Cumhuriyet
gazetesi yönetimine gelen ekibin ya da
kişilerin, Cumhuriyet gazetesi içinde
verilen mücadelede durdukları yerler ya
da politik konumları, AKP iktidarı ya
da sermaye sınıfı olan ilişkileri, liberallere karşı tutumları vb. Türkiye solu
açısından görülen ve bilinen olgulardır.
Ancak tersinden, liberallerin Cumhuriyet gazetesindeki yönetim değişikliği sonrasında başlattıkları yaygara,
geçmişte kendilerinin AKP ile yaptıkları işbirliklerini, sermaye düzenini
topluma kabul ettirme misyonlarını ve
emperyalizmden demokrasi ve özgürlük bekleyen yanlarını görünmez hale
getirmeye yarıyor.
O yüzden, Cumhuriyet gazetesi üzerinden başlayan tartışmalar aynı zamanda liberallerin iki yüzlülüklerinin bir
yansıması olarak görülmeli, bu noktada
ise sosyalistler sözlerini söylemelidir.

Ergenekon sürecinde tef
çalan demokrasi havarileri

Cumhuriyet gazetesinde yaşananlar, AKP iktidarı dönemindeki siyasi
gelişmelerin bir yansıması, bazen
de odağındaki olaylar olarak ortaya
çıktı. Son süreçte yaşananlar da böyle
okunmalıdır. Öncelikle, 1923’te kurulan Cumhuriyet’in (gazeteden değil
rejimdeki dönüşümden bahsediyoruz)
tasfiyesi olarak adlandırdığımız sürecin
ana bileşenlerinin AKP iktidarı, FETÖ
ve liberaller olduğu açıktır. AKP iktidarının ilk dönemlerinde özellikle liberal
cenah tarafından başlatılan demokrasicilik dalgasının iki ayak üzerinde doğrulduğunu, AKP ile ittifak zemininin de
buradan kurulduğunu görmek gerekir.
Bunlardan biri, sermaye düzeninin
önündeki engellerin kaldırılması ve
sınırsız sömürme özgürlüğüdür. Diğeri
ise, emperyalizme tam boy eklemlenme arayışıdır. Üçüncü bir başlık olan
siyasal İslam ise toplumsal alanda gerici
AKP iktidarının ve işbirlikçilerinin
mevzilerini güçlendirirken, liberaller bu
başlık üzerinden özgürlükçülük rüzgarları estiriyordu.
Bu ittifakın içerisinde yer alan FETÖ’nün, Ergenekon ve Balyoz operasyonları ile birlikte yukarıdaki misyon
doğrultusunda sistematik bir operasyona giriştikleri hala herkesin hafızalarındaki yerini tutuyor. Bu doğrultuda
aslında Ergenekon operasyonları ile

ilgili olarak Cumhuriyet gazetesinin
merkeze yerleştirildiği, gazetenin genel
yayın yönetmeni İlhan Selçuk’un darbecilikten dolayı yargılandığı kesitlerden
geçildi. Tüm bunları olurken Cumhuriyet gazetesini ve kadrolarını da içerecek
şekilde yaylım ateşine tutan o dönemin
gedikli liberal yayın organı Radikal
ile tetikçi yayın organı Taraf’ın içinde
bulunanlar son dönem Cumhuriyet’in
içinde yer aldılar. Bunun paralelinde Türkiye siyasetine Soros etkisini
taşımaya çalışan Can Dündar ise adım
adım Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmenliği’ne kadar yükseldi.
Özgürlükçülük ve demokratlık adı
altında AKP ile işbirliği yürütenler,
bugün özgürlükçülük ve demokratlık
adına AKP’ye karşı duruş görüntüsü
veriyorlar. Ancak siyasette güncel olarak verilen görüntünün arka planındaki
olguları ele almak gerekiyor. O yüzden
tam da böylesi zamanlarda liberallerin
yüzlerine liberal olmak gerektiklerini
vurmak en doğrusu. Yoksa tüm toplumun karşısına çıkarak demokrasi
havarisi rolünü oynamaları mümkün ve
gelecekte AKP ile birlikte tekrar aynı
noktalarda buluşmayacaklarının garantisi bulunmuyor.

Basının gücü ve liberal
hegemonya

Liberalizmin ve liberal unsurların
özellikle basını çok iyi kullandıklarını ve ideolojilerini her daim güçlü bir

şekilde yaymak için büyük bir çaba sarf
ettiklerini biliyoruz. O yüzden Cumhuriyet gazetesindeki taraflaşmanın
tek başına “Cumhuriyet gazetesinin
malvarlıkları” için yürüdüğünü ortaya
koymak süreci tam olarak açıklamıyor.
Bununla birlikte son süreçte başlatılan
darbe söyleminin de doğru olmadığı
sürecin birinci elden en önemli muhataplarından biri tarafından ortaya
konmuş durumda. Aydın Engin bu
gündem üzerinden yaptığı açıklamalarda, Cumhuriyet gazetesinde yaşananın
bir darbe olmadığını, gazete içerisinde
yaşanan bir çekişmenin diğer taraf
tarafından kazanıldığını ifade ediyor.
Bu noktada liberallerin hayıflanmasının
bir diğer nedeni de, kendileri açısından
bir mevzi olarak gördükleri Cumhuriyet
gazetesinin elden gitmesidir. Çünkü,
“biz liberaliz” demeden sermaye politikalarına onay vermek, emperyalizm
işbirlikçiliğini propaganda etmek ve
Türkiye siyasetine yöne vermek için
bir araç ellerinden gitmiştir. O yüzden
meselenin bir gazetecilik tartışması ve
bir yerden sonra Cumhuriyet gazetesi
olmadığı da açık olmalı.
Ancak liberallerin üzülmesini
gerektirecek bir durum bulunmuyor.
Zaten ellerinde hala onlarca basın yayın
organı var ve oradan topluma her türlü
propagandayı çekebiliyorlar. Biz onların
çizgilerini bozmamalarını öneriyoruz,
bu düzen eninde sonunda kendilerine
yer açacak.
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öne çıkanlar
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MEB’den karma eğitime büyük darbe:
Kız ve erkek ayrı eğitimin önü açıldı

R

esmi Gazete’de yayımlanan
“Kurum Açma, Kapatma ve
Ad Verme Yönetmeliği”nde değişikliği ile bakanlık,
liselerde tarikat ve cemaatlerin sıklıkla
“şikayet” ettiği karma eğitime ilişkin bir geri
adım daha attı. Yapılan değişiklikle nüfus ve
öğrencinin az olduğu yerleşim yerlerinde düz
lise, meslek lisesi ve teknik lisedeki programları tek lisede toplayan çok programlı
liselerde kız ve erkek ayrı eğitim yapılmasının önü açıldı.
Yönetmelikte liselerin açılmasına ilişkin
esasların düzenlendiği bölümden “Çok
programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik
eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezinde karma eğitim yapılır” maddesi dün
yapılan değişiklikle kaldırıldı. Bu değişiklikle taşrada imam hatipler yerine öğrenci
yetersizliği nedeniyle akademik eğitim talep
eden binlerce öğrencinin okullarının bölünmesine olanak sağlandı. Ayrıca bütün eğitim
kurumlarının harem-selamlık
olarak kurgulanmasını talep
eden tarikatların istekleri
doğrultusunda imam
hatip liselerinin dışında
Anadolu liselerinin de
kız ve erkek lisesi olarak ayrılmasının kapısı
aralandı.
MEB ise karma
eğitime ilişkin maddenin kaldırılmasının yargı
kararı gereğince olduğunu
savundu. MEB Ortaöğretim
Genel Müdürü Ercan Türk’ün yönetmeliğe ilişkin yürütmeyi durdurma kararı
verdiğini hatırlatan bakanlık kaynakları,
“‘Karma eğitim’ ibaresine yönelik yargının yürütmeyi durdurma kararı gereğince
düzenleme yapılmıştır” dedi. Yönetmelikteki madde kaldırılsa da Milli Eğitim Temel
Kanunu’nun ‘karma eğitim’ başlığı altındaki
“Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkân
ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca
kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir” maddesini hatırlatan MEB yetkilileri
“Kesinlikle karma eğitimin kaldırılmasına
ilişkin herhangi bir çalışma ve düzenleme
yoktur” dedi.

‘Karma eğitimi tasfiye’

Yönetmelik değişikliğini değerlendiren
Eğitim Sen Genel Yükseköğretim ve Eğitim
Sekreteri Özgür Bozdoğan, “Değişiklikle
karma eğitimin tasfiyesinde atılmış olan yeni
bir adım olarak kabul edilmelidir. Yapılan
değişiklik, bu yıl uygulanan ‘Ortaöğretime
Geçiş Sistemi’ ve yapılan Anadolu Lisesi
kontenjan artırımlarının büyük bölümünün
Çok Programlı Anadolu Liselerinde yapıldığı
dikkate alındığında ciddi sonuçlar üretecektir. Bu okulları tercih eden öğrencilerin
akademik eğitim alma isteğinden kaynaklı
tercihte bulunduğu gerçeği göz önüne alındığında, şu an MEB bu öğrencilere kız veya erkek okullarında okumayı dayatmaktadır. Bu
adımın kendisi ileride farklı okul türlerinde
de karma eğitimin tamamen kaldırılmasının
zeminini oluşturma olasılığını barındırmak-

Haremlik-Selamlık
dayatmasının karşısındayız!

tadır. MEB acilen yaptığı bu değişiklikten
vazgeçmelidir” ifadelerini kullandı.

İmam hatiplere kolaylık

Bakanlık değişiklik ile imam hatiplerin
açılmasını da kolaylaştırdı. İmam hatip lisesi
açma şartlarından bu okullar için aranan
“geleneksel/görsel sanatlar atölyesi, mûsikî/
müzik dersliği bulunması, okulun açılacağı
yerleşim birimi merkez nüfusunun 5 bin veya
yerleşim birimine bağlı mahalle ve köyleri
ile birlikte en az 10 bin olması” şartı kaldırıldı. Mevcut yönetmelikte ortaokul ve imam
hatip ortaokulu açmak için 5. sınıfta en az 20
öğrenci şartı aranırken bu şart da esnetildi.
En az 20 ya da toplamda 40 öğrencinin olması durumunda ortaokul ya da imam hatip
ortaokulu açılabilmesi değişiklik kapsamında sağlandı.

UYARIYORUZ!
KARMA EĞİTİME DOKUNMAYIN…

Resmi Gazete’de yayımlanan
“Kurum Açma, Kapatma ve Ad
Verme Yönetmeliği”nde değişiklikle “Çok programlı Anadolu
lisesi, mesleki ve teknik eğitim
merkezi ve mesleki eğitim
merkezinde karma eğitim
yapılır” maddesi kaldırıldı.
AKP iktidarının her
alanda süren ve en belirgin
biçimde kendini eğitim alanında gösteren gerici adımlarına dün
itibariyle bir yenisi daha eklenmiş
oldu.
Ülkemizdeki müfredat bilimsellikten
tamamen uzaklaşırken eğitim düzeyinin
ve yaşamının çocuklarımızı, gençlerimizi
eğitmekle ilgisi kalmamıştır. Cihatçı eğitim
müfredata dahil edilirken, gerici kuruluşlar
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara
sokulurken, piyasa kurallarına bağlanmış
eğitim neredeyse bir hak olmaktan çıkarılmışken, kız çocuklarına başörtüsü uygulaması anaokullarına kadar inmişken, şimdi
de liselerde karma eğitimin ortadan kaldırılmasını sağlayacak uygulama bu saldırılara
eklenmiş oldu.
AKP’nin artık bir dayatma halini alan,
yetkililerin dahi savunamadıkları bu gerici
uygulamaları kabul etmeyeceğiz.
Yetkilileri uyarıyoruz!
Sizler, okul kapılarında uyuşturucu ticaretini engelleyeceğinize, piyasaya göre değil
bilim kurallarına göre eğitimi düzenleyeceğinize, öğretmen, öğrenci ve veli arasında
sağlıklı bağ kuracağınıza, çocuklarımızı bir
birinden ayırıyor, öğretmen ve öğrenciler
arasında düşmanlık yaratıyor, velileri birer
müşteriye dönüştürüyor, bilimsel aklı ortadan kaldırıyorsunuz.
Dünya sıralamasında eğitim kalitesinin
neredeyse en sonlarda yer alan ülkemizin
geleceğini karartıyorsunuz.
Gericiliğinizle biz ilerici kadınlar baş
etmesini biliriz!
Laik, bilimsel ve parasız bir eğitim mücadelemizi kazanacağız….
İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ

AKP, iktidara geldiğinden
beri laikliğin kökünü kazımak
için çalışıyor. Yıllardır ülkemizin üzerine çökmüş olan
işbirlikçi-gerici hattın bugünkü
temsilcisi olan AKP iktidarı,
eğitim sistemini laiklik karşıtlığı
üzerinden kodlamaktadır. Aydınlanmanın adı olan Köy Enstitülerini kapatan, zorunlu din dersini
dayatan da dinci-gerici dernek ve
cemaatlere, tecavüzcü vakıflara
okullarımızın kapısını açan da
bu işbirlikçi gerici zihniyetin
kendisidir. Ülkemizde işbirlikçi- gerici siyasetin temsilcileri
yıllardır memleketten laikliği
silmeye çalışıyor. Onların laikliğin eşitliğin, aydınlanmanın ve
bilimin adına dahi tahammülleri
yok. Ancak bilinmelidir ki gençliğin de gerici ve işbirlikçilere,
bir kereden bir şey olmazcılara
tahammülü yoktur!
Yıllardır ülkemize çöreklenen işbirlikçi gericilerin laiklik
karşıtı icraatları bugün de devam
ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı,
okulların açılmasına günler kala
karma eğitime göz dikti. Hali
hazırda imam hatip liselerinde
uyguladığı haremlik-selamlık
uygulamasını bu seferde Anadolu
liselerinde ve mesleki liselerde
de uygulamaya karar verdi. Alınan bu kararla karma eğitimi rafa
kaldırmayı amaçlayan gericiler
eski saltanat yıllarına özlem duymaktadır. Ancak gericiler laiklik
mücadelesinin de rafa kaldırılabileceğini düşünüyorsa yanılıyorlar! Bu memlekette gençlik var!

Gençlik ne yobaza ne de onun
karanlığına pabuç bırakmayacak!
AKP iktidarı, cemaat ve tarikatların her fırsatta şikayet ettiği
karma eğitimi MEB eliyle yine
bu cemaat ve tarikatların işine
geldiği gibi kaldırmaya yelteniyor. Bu çaba mevcut eğitim sisteminin kimlerin elinde olduğunu
bir kez daha ortaya çıkarmıştır.
AKP, tarikat ve cemaatlerin
çıkarlarına memleketin çıkarlarını da uydurmaya çalışmaktadır.
Ancak bu memleket bizimdir ve
gerici yobazların eline bırakacak
tek bir okulumuz dahi yoktur!
17 yıldır gerici eğitim politikalarıyla kuracağı yeni rejimi
desteklemeye çalışan işbirlikçi
sermaye iktidarı sonunda özlemini çektiği yeni rejimi kurmuştur.
Ve iktidarın Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018-2019 eğitim yılına
haremlik-selamlık uygulaması
ile girmesi, yeni rejimin eğitime
yönelik niyetlerini de açık şekilde ortaya koymuştur.
Bu tabloda biz liseli gençlerin görevi bellidir. Görev; bu
karanlığın ve gerici politikaların
üzerine kızlı-erkekli yürümektir!
Laiklik ve Bilimsellik karşıtlarına cevabımız Laik ve Bilimsel
eğitim mücadelesi olacaktır.
Memleketimizi ve okullarımızı
ancak böyle geri kazanabiliriz.
Çağrımız tüm ilerici, yurtsever liselileredir. Haydi Sosyalist
Liseliler saflarında mücadeleye!
SOSYALİST LİSELİLER
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Türkiye’nin isteklerine karşılık yok

Tahran’da İdlib zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı
Hasan Ruhani’nin bir araya geldiği Tahran’daki zirveden İdlib operasyonunun önünü açan bir sonuç
çıktı

S

uriye’de cihatçıların elindeki İdlib’e yönelik olası bir
operasyonun başlamasına
az bir süre kalmışken, Astana sürecinin garantör ülkelerinin liderleri olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı
Hasan Ruhani Tahran’da bir araya geldi.
Zirvede Türkiye’nin İdlib’te yapılacak operasyonun kendisi için maliyetlerini kısma çabaları dikkat çekerken
sonuç olarak Türkiye’nin isteklerine
karşılık bulamadığı görüldü. Böylece
dünyanın dört bir tarafından Suriye’ye
doldurulan cihatçıların tasfiyesinde fatura istemese de Türkiye’ye çıkarılacak
gibi duruyor.
Erdoğan’ın ateşkes konusunda adım
atılmasında büyük bir fayda olduğunu
belirtip İdlib halkının korktuğunu söylemesi ve “İdlib’te göç ve iltica başladı. Bizim sınırlara doğru geliyorlar, bir ateşkes
sağlanmalı. Teröristlere karşı alınacak
tedbirler birlikte alınmalı. İstihbarat güçlerimizin müşterek çalışması önem arz
ediyor. Bu konuda süratle adım atılmalı,
ateşkesin sağlanması çok çok önem arz
ediyor” sözleri Türkiye’nin içine düştüğü
durumu özetler nitelikteydi.
Suriye’de bir rejim değişikliği
hevesi ile yola çıkan Türkiye AKP’nin
bu yanlış politikaları sonucunda bugün
dünyanın en vahşi katillerini temizlemek görevine itiliyor. Bunun yaratacağı
güvenlik sorunları ise Tahran zirvesinde
karşılık bulmadı. Zirveye ilişkin bildirinin okunmasından önce Erdoğan’ın
ısrarla bildiride ateşkes ifadesinin olması
gerektiğini vurgulamasına rağmen
Putin’in “Görüşme masasında teröristler
ya da silahlı muhalifler olmadığına göre
onlar adına bir karar veremeyiz” yanıtı
ile tartışma kapatıldı.

Göç dalgasına kapılar
kapanacak
TBMM Dışişleri Komisyon Başka-

nı Volkan Bozkır, İdlib operasyonun
başlamasının ardından yeni göç dalgası
olursa Türkiye’nin kapılarını açmamayı
ve göç dalgasını Suriye topraklarında
oluşturulacak kamplara yerleştirmeyi
planlandığını belirtti.
Bozkır, “Şayet bir göç dalgası olursa
Suriye topraklarında çözüm üretmek için
her türlü tedbiri alıyoruz. Orada düzeni
kurabilecek imkân ve mekanizmalara
sahibiz” diye konuştu.
Akşam’dan Pınar Işık Ardor’un sorularını yanıtlayan Bozkır’ın konuyla ilgili
cevabında, “Olumsuz senaryo gerçekleşirse, yeni bir göç dalgası olabilir. Ama
kapılarımızı açmamayı ve göç dalgasını
Suriye topraklarında oluşturulacak
kamplara yerleştirmeyi planlıyoruz.
Ülkemize daha önceki göç dalgasında
gelen Suriyeliler de İdlib ve Reyhanlı
üzerinden Türkiye’ye geldiler. Terör
örgütü unsurları da Türkiye’ye zamanında aynı bölgeden girdiler. Bu kez bu riski
almayacağız. Şayet bir göç dalgası olursa
da buna Suriye topraklarında çözüm
üretmek için her türlü tedbiri alıyoruz.”
dedi.

Rusya: İdlib'de 'kimyasal'
provokasyonunun çekimlerine başlandı
Suriye’nin İdlib kentine yönelik operasyon öncesi hem emperyalistler hem
AKP hem de bölgedeki cihatçılar
eliyle devreye sokulan
‘kimyasal’
yalanının
işleme
dökümünün başladığı belirtiliyor.
RT Today‘ın
son dakika olarak geçtiği
bilgiye göre, Rusya’nın Suriye’deki tarafları uzlaştırma merkezinden yetkililer,
İdlib’deki ‘muhalif’lerin kimyasal saldırı
gibi görüntüler oluşturarak gibi hükümeti sorumlu tutacakları provokasyon
için video çekmeye başladığını söyledi.
Görüntülerin salı günü (bugün) bitimine
kadar uluslararası haber kuruluşlarına

ulaştırılacağı belirtiliyor.
Başta ABD olmak üzere İngiltere
ve Fransa gibi emperyalist devletler,
‘kimyasal silah’ kullanılması halinde
ard arda Suriye’yi vurma tehdidi savurmuşlardı.

Cihatçılardan tehdit videosu
Öte yandan Suriye’de cihatçıların kontrolündeki İdlib’e
yönelik operasyon öncesi
bölgedeki terör gruplarından
Türkiye’ye ‘tehdit’ videosu
geldi.
Sosyal medyada dolaşıma
giren bir videoda Doğu Guta’dan
İdlib’e gelen bir cihatçı, Erdoğan’a seslenip sınırı işaret ederek “İdlib’i satarsanız, şu gördüğünüz duvarları, şu tüneller
aracılığı ile geçer, 2 saat içinde #Reyhanlı’da oluruz” tehdidini savurdu.
Daha önce de cihatçılardan Türkiye’nin çatışmasızlık bölgelerinin Suriye
tarafından kurtarılmasına karşı sessiz
kalması nedeniyle “İdlib için bir şey
demeyin” sözleriyle sitemler gelmişti.
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AKP'nin çöken Suriye politikası

Şam’ı ele geçirip Emevi Camisi’nde namaz kılma iddiasının üzerinden geçen 6 yılın ardından, Türkiye
Hatay sınırını koruma noktasına gelmiş durumda
Erkin Öztök

G

eçtiğimiz günlerde gerçekleşen Tahran Konferansı
Türkiye’nin dış politikasında Suriye’ye dönük iddiaları
neredeyse tamamen kaybettiğinin ilanı
oldu.
Erdoğan’ın “Şam’a gideceğiz Emevi
Camisi’nde namaz kılacağız” söylemiyle ifadesi bulan Suriye politikası
bugün çökmüş durumda. AKP Hükümeti İdlib’te bulunan cihatçıların Suriye
Ordusu’ndan kaçarken Hatay sınırında
Türkiye’ye doluşmamasını sağlamaya
çalışıyor.

Kardeşim Esad’dan Zalim
Esed’e

2000’li yıllar boyunca “Kardeşim
Esad” söylemleriyle ilerleyen Suriye politikası, Suriye’nin emperyalist sistemle
istenilen düzeyde uyumlulaşamamasıyla
2010’a doğru bozulmaya başladı.
2010 yılının sonlarında Arap Baharı
sürecinin başlamasıyla Arap coğrafyasında emperyalizmle uyum sorunu
yaşayan iktidarlı emperyalizmin yerli
işbirlikçileri ve emperyalizm eliyle devrilmeye başladı. Buradan Türkiye’yi
Ortadoğu’nun lideri yapacağını zanneden
Neo-Osmanlıcı AKP hükümeti, ABD
güdümünde yürütülen Arap Baharı sürecine destek verdi.
Bu süreçte Tunus’ta ve Mısır’da Müslüman Kardeşler iktidara geldi. Libya’da
ise direniş gösteren Kaddafi iktidarı
NATO’nun yoğun hava bombardımanı
ve ülkeye dünyanın dört bir yanından doluşturulan cihatçılar vasıtasıyla devrildi.
Türkiye Kaddafi’nin devrilme sürecine
politik destek verdi.
Suriye’yle iyi giden ilişkiler AKP
iktidarı vasıtasıyla bozuldu. Yıllarca
“Kardeşim Esad” diye zikredilen Suriye
Devlet Başkanı Beşşar Esad “Katil
Esed” oluverdi.

Emevi Camisi’nde kılınamayan namaz

Libya’da işi biten cihatçılar Türkiye’de ağırlanmaya başladı. Bu kısa süreli
dinlenmelerini gerçekleştiren cihatçılar
Hatay’ın dağlık bölgelerinde MİT ve
CIA tarafından kurulan eğitim kamplarına taşındı.
Tam da bu sıralarda Suriye’de protestolar başlamıştı. Daha önceden Suriye’ye
İngiliz istihbaratı, CIA ve Körfez ülkelerinin istihbaratları tarafından yerleşti-

rilen ajanlar ve parayla satın alınan yerli
işbirlikçileri kısa sürede protestoları
çatışmaya dönüştürdü.
Hatay’da yer alan kamplarda ise
Libya’dan getirilen cihatçılarla onlara
yeni katılan uluslararası cihatçılar ve
Suriye’den toplanan militanlar İdlib,
Halep ve Lazkiye’ye saldırmak amacıyla
hazırlanıyordu.
Yüzbinlerce uluslararası cihatçı
Türkiye’nin dibinde konuşlandı. Yerli
işbirlikçilerinden de destek alarak İdlib
kırsalını ve Halep kırsalıyla birlikte
merkezinin yarısını kontrol altına aldılar.
Bu ilerleyişten sonra Suriye yönetiminin
diğer örneklerde olduğu gibi devrileceğini zanneden Recep Tayyip Erdoğan 5
Eylül 2012’de şu ünlü konuşmayı yaptı:
“İnşallah Selahaddin Eyyubi’nin kabri
başında Fatiha okuyacak, Emevi Camisi’nde namazımızı da kılacağız. Bilali
Habeşi’nin, İbn-i Arabi’nin türbesinde,
Süleymaniye Külliyesi’nde, Hicaz Demiryolu İstasyonu’nda kardeşliğimiz için
özgürce dua edeceğiz”.
Fakat emperyalizm ve AKP’nin
hesabı Suriye’de tutmadı. 2013 yılına
gelinirken Suriye ordusu Şam’a dönük
kuşatma ve işgal girişimini kırdı, kritik
noktaların çoğunu kontrol altına aldı,
Humus merkezini cihatçılardan temizledi ve Halep’e ikmal yolunu açtı. Sonuç
Türkiye’ye doluşan milyonlarca mülteci
ve sonunun ne olacağı belirsiz bir savaş
oldu.
Fakat Türkiye cihatçılara verdiği
destekten vazgeçmedi. 2014 yılının sonlarından itibaren IŞİD’in etkisi artmaya

başladı. Türkiye’nin Suriye politikası iyiden iyiye uluslararası itibarını kaybetmeye başladı. 2015 yılında Amerikan TOW
füzeleriyle desteklenen cihatçı gruplar
İdlib kent merkezini ele geçirdi. Bundan
kısa süre sonra Rusya, Suriye’ye direkt
askeri destek vermeye başladı. Rusya’nın
direkt müdahil olması Türkiye’nin
Suriye’ye dönük saldırgan politikalarını
ciddi gerginliklere gebe duruma getirdi.

Düşürülen Rus uçağıyla birlikte suya düşen Neo-Osmanlıcı hayaller

Rusya’nın direkt müdahalesiyle
bütün cephelerde cihatçılar gerilemeye
başladı. 2015’in Kasım ayında sınırı
ihlal ettiği gerekçesiyle Türk F-16’ları
tarafından Rus Su-24 uçağı düşürüldü.
Bu saldırı Rusya’yla Türkiye arasındaki
ilişkileri ciddi ölçüde gerdi.
Türkiye’nin Suriye’ye cihatçılar
eliyle yaptığı müdahaleler de kısıtlanmış
oldu. Rusya operasyonlarına çok daha
büyük bir kararlılıkla devam etti. Türk
uçakları ise Rus hava savunması tarafından Suriye sınırına dahi yaklaştırılmadı.
2016 yılının sonunda Halep’in
cihatçılardan temizlenmesiyle Türkiye,
Suriye konusunda Rusya ve İran ile masaya oturmaya karar verdi. Bu kararda
Halep’te yenilgiye uğrayan cihatçıların
artık Suriye yönetimini yıkma şansının
kalmaması temel etmen oldu. Astana
görüşmelerinin sonucunda Türkiye cihatçıların içindeki önemli grupları terörist
kabul etmek durumunda kaldı. Suriye’nin toprak bütünlüğünü tanıdı.

Rusya ile iyi ilişkiler kurma çabaları
ise daha önceden başlamıştı. Bu çabaların sonucunda Rusya Türkiye’nin Fırat
Kalkanı Harekatı’nı gerçekleştirmesine izni verdi. Fırat Kalkanı Harekatı
cihatçıların rahatça barınabileceği Suriye
içinde bir tampon bölge yaratma amacı
taşıyordu. Bir yıl sonra yapılan Afrin
harekatıyla bu bölge genişletildi.
Tahran Konferansı: Şam’a girmekten
Hatay sınırlarını korumaya düşen dış
politika
İdlib haricinde ülkenin tamamını
cihatçılardan temizleyen Suriye Ordusu
savaşın son hamlesi olarak İdlib’e yöneldi. Suriye ordusuna Rusya da sahada
bulunan askeri güçleriyle destek verdi.
Türkiye için İdlib operasyonu Suriye’ye dönük bütün iddialarının bitişi
anlamına geliyor. Türkiye müzakerelerle
operasyonu geciktirmeye çalışırken,
diğer taraftan mülteci korkusuyla AB
ülkelerini harekete geçirmeye çalışıyor.
Suriye politikasındaki bu sıkışma
kendini Tahran Konferansı’nda da gösterdi. Türkiye istediği hiçbir kararı kabul
ettiremedi. İdlib’ten kaçacak binlerce
cihatçının Hatay sınırlarından Türkiye’ye girecek olması AKP hükümetini
ürkütüyor. Bundan dolayı sınıra sürekli
askeri sevkiyat yapılıyor ve beton duvarlar örülüyor.
Erdoğan’ın Şam’ı ele geçirip Emevi
Camisi’nde namaz kılma iddiasının üzerinden geçen 6 yılın ardından, Türkiye
kendi Hatay sınırını koruma noktasına
gelmiş durumda.

sınıf tavrı
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Harcayarak büyümenin sınırlarına dayanıldı

Büyümenin arkasında ne var?
TÜİK 2018 yılının ikinci çeyreği için büyüme rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre Türkiye ekonomisi yüzde 5,2 büyüdü. Büyümenin lokomotifi tüketim harcamaları ve ihracat üstlenirken, kur artışının etkisi
sınırlı kaldı

E

konomide TÜİK'in
açıkladığı veriler
uzun süredir tartışma konusu oluyor. TÜİK'in hesaplama yöntemleri üzerine iktisatçıların ciddi
eleştirileri var. Bununla beraber
TÜİK'in verileri ekonomi üzerindeki en geniş veriyi oluşturuyor. Ekonomideki büyüme
verilerini de açıklayan TÜİK,
2018 yılının ikinci çeyreğini
oluşturan Mart-Haziran ayları
arasında ekonominin yüzde 5,2
büyüdüğü açıklandı.
TÜİK'in verilerine göre
büyümenin ana lokomotifi bu
çeyrekte devletin nihai tüketim
harcamaları ile bireylerin harcamaları oldu. Bireylerin tüketim
harcamaları bu dönemde yüzde
6,3 arttı. Öte yandan kamu kaynaklarının harcamaları da yüzde
7,2 artarken, sabit sermaye
oluşumu yüzde 3,9'da kaldı.

Sömürü artarken,
borçlanma büyüyor

Bireylerin tüketim harcamaları borçlanma yoluyla
gerçekleşirken, devletin tüketim
harcamaları ise büyük oranda
seçim döneminde gerçekleştirilen harcama ve teşviklerden
ötürü meydana geldi. Tüketim

harcamalarının sınıra dayandığı
verilerden anlaşırken, emeğin
sömürüsünün de arttığı gözlemlendi. 2018 yılının ikinci
çeyreğinde işgücü ödemeleri
yüzde 36 oranında gerçekleşirken, net işletme kârları yüzde 46
düzeyine çıktı. Böylece ikinci
çeyrekte sömürü düzeyi yüzde 3
artmış oldu.
Büyüme verileri sektörel
ölçekte değerlendirildiğinde ise
büyümenin kaynağının sanayi
sektöründeki artıştan kaynaklandığı gözlemlendi. Özellikle
seçim öncesinde yükselmeye
başlayan kurun ihracat düzeylerini arttırdığı hatırlanırsa,
sanayi ürünlerindeki artışın
nedeni anlaşılır hale geliyor.
Sanayi sektörü yüzde 4,3 arttı.
Öte yandan 2017 verilerine göre
makine teçhizat yatırımlarının
yüzde 0,8 arttığı göz önünde
bulundurulduğunda, bu artışın
yatırım kaynaklı olmadığı açık.
İş gücü ödemelerindeki artışa
karşın net kârların yüksek seyri,
sanayi sektöründe sömürünün
yoğunlaştığını gösteriyor.
Öte yandan inşaat sektörü
ise yüzde 0,8 artarak, durgunluk
dönemine girdiğinin işareti veriyor. Tarımın yüzde 1,5 küçülmesi ise önümüzdeki dönem gıda

fiyatlarının daha da artacağının
işareti.

Ortalama gelir azalıyor, şirketler işsizlik
tehdidini savurmaya
hazırlanıyor

TÜİK verileri son kur artışını göz önünde bulundurmuyor.
Kur artışlarının önemli bir kısmı Haziran seçimleri sonrasında
gerçekleşti. 2017 yılı bağımsız
GSYH verilerini de açıklayan
TÜİK, kişi başına düşen ortalama gelirin 10 bin 602 dolara gerildiğini gösterdi. Dolar kurunun
sene başından bu yana yüzde 40
arttığı düşünülürse, 2018 yılının
yüzde 10'ları aşan bir gelir kaybıyla kapatılacağı açık.
Bu tabloya borçların da sürdürülebilirliği eklenirse, kitlesel
işsizlik yükselişinin kapıda
olduğu söylenebilir. Uluslararası
sermaye tekellerine araştırma
yapan JCR Eurasia'nın 11 bin
firmadan derlediği verilere göre
kur krizi özellikle büyük tekelleri etkiliyor. Özellikle imalat
sektöründe yüzde 20'lik kapasite
daralması var. Böyle bir durumda işsizlik tehditi ya da ücret
dondurmaları ile karşı karşıya
kalınması mümkün.

Sendikaya rağmen...

Fil Man işçisinin grevi kazanım getirdi
Çerkezköy'de bulunan Fil Man Made fabrikasında işçilerin grevi dört gün içinde kazanımla sonuçlandı. Patron işçilerle masaya otururken, isteklerini kabul etti
Çerkezköy'de kurulu bulunan Fil
Man Made Teknik Tekstil işçileri ile
patron arasında süren toplu sözleşme
görüşmeleri tıkanınca, işçiler greve
gitti. DİSK'e bağlı Tekstil sendikası
üyesi işçilerin grevi 7 Eylül tarihinde
başlarken, patronun direnişi işçilerin
grevi sonrasında kırıldı. Fabrikadaki
tüm üretimin durması sonucu patron
işçilerle masaya otururken, işçilerin
istekleri kabul edildi.
Mart ayından bu yana devam eden
örgütlenme ve toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda yaşanan anlaşmazlık, işçileri greve götürdü. Daha iyi
şartlarda çalışma isteğinde bulunan
işçiler, dördüncü günün sonunda

sendika aracılığı ile masaya oturdu.
Masadan istediklerini alarak kalkan
işçiler, grevi sendikanın yatıştırıcı
tutumuna rağmen kazanımla sonuçlandırdılar.

İşyeri komiteleri tekstil işçisi
için önemli

Bu bölgede ilk kez bir tekstil grevi
başarıya ulaşırken, Fil Man işçileri açısından da örgütlülük deneyimleri bir ilki

oluşturuyor. İlk kez örgütlenen, greve
çıkan ve kazanım elde eden işçilerin
güveni arttı. Önümüzdeki dönem kazanımları korumak ve kriz ortamında elde
edilen hakları ilerletmek için ise grev
deneyimi önemli bir basamak olacak.
Bununla beraber ilk kez örgütlenen
işçilerin işyeri komitelerini güçlendirerek örgütlenme faaliyetlerini sağlamlaştırmaları gerekiyor. Ağır sömürü
şartları altında bulunan ve kitlesel
işsizlik tehdidi ile karşı karşıya bulunan
tekstil sektöründe Fil Man deneyimi
değerli hale gelirken, tekstil sektöründe
işyeri komitelerinin her bölgede kurulması diğer işçiler açısından da en önemli
amaç olmalı.
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Yiyin efendile
Bir mağduriyet masalı ve AKP'nin şatafat düşkünlüğü

Sarayda ejder meyveli resepsiyon, makam odasında kısır partisi, kaymakamın şatafatlı
odası... Milli ve yerli edebiyatı dikiş tutmuyor

T

ürkiye'de siyasal İslam-

çile çekmek kutsandı. Yoksul emekçi

alabora etmenin eşiğine gelmişken 30

cılığın temsiliyetini

kesimler sabırla sınanırken tarikatlar

Ağustos'ta sarayda verilen resepsiyon

üstlenen ve 1923 yılında

zamanla büyük sermaye grupları-

ile ''zenginliğimizi'' sergiledi. Emekçi-

kurulan Cumhuriyet’i

na dönüştü. Sıradan insan, olmayan

lere vatan millet güzellemesi yapılır-

tasfiye ederek iktidara yerleşen AKP,

günahları için takvaya çağırılırken

ken zengin takımımız ezelden başka

bir yandan milli ve yerli edebiyatı

suyun başını tutanlar jet olup parsayı

bir gemiye binmiş, zencefilli somunlu

yaparken öte yandan devletin deği-

topluyordu.

suşiye doğru yol almakta...

şik kademelerinden basına yansıyan
görüntüler AKP'nin safını ve sınıfını
ortaya koyuyor.

Mağduriyet yaratarak
beslenen bir siyasi hareket;

Benim elitilerime yakışır!
90'lı yılların ortalarında yükselişe
geçen siyasal İslamcı hareket Refah
Partisi'nin adil düzen söylemi ile prim

Sadakası makarna olan gericiler
sunulan lüks mönüyü ''milletin evinden
ikram'' diyerek eğlencelerine eğlence
katmayıda ihmal etmiyorlar.
Pataşur içerisinde Çerkez Tavuğu,

yapmaya devam etti. 2000'li yıllarda

Zencefilli Somonlu Suşi, Tartalet içeri-

AKP önce ki rejimi elitlerin rejimi

sinde Antakya usulü Humus, Susamlı

aynı zamanda İslam aleminin halifesi

olmakla suçluyordu. Ancak bir farkla

Levrek Simidi, Aydın usulü kuzu çöp

unvanını taşıyan padişahların şatafat

yoksulların Kasımpaşalı delikanlı-

şiş... Yeni Türkiye'nin yeni elitlerine

düşkünlükleri biliniyor. Saray yaşamı,

sı elitlere artık pabuç bırakmamaya

muazzam ikram.

iç mimari yapıdan döşemelere, zengin

kararlıydı. Özellikle milli bayramlarda

mutfak menülerinden nadide kumaşlar-

yapılan devlet resepsiyonları topa tu-

dan dikilen görkemli kaftanlara kadar

tuluyor, bir yandan gericilik pompala-

pek çok kalıt bu şatafatı gözler önüne

nıyor öte yandan elitizim suçlamasıyla

seriyor.

''halkçılık'' naraları atılıyordu.

Osmanlı imparatorluğu döneminde

Padişahlık ve hilafetin kaldırılıp

Elitlerin karşısında Kasımpaşa'nın

İmam cemaat denklemi ve
valinin VIP minibüsü
Saray kudretimizi ortaya koyarken
sarayın valisi boş durur mu? Kütahya
valisi Ahmet Hamdi Nayir 60 bin lira-

cumhuriyetin kurulması ile birlikte la-

delikanlısı olarak iktidara taşınan

ya VIP minibüsün koltuk döşemelerini

ikliği düşman belleyen İslamcı siyaset

Recep Tayyip Erdoğan ve yandaşlar 16

değiştirerek tarihe imza attı. Efendim

birden ''özünü'' hatırladı ve yoksulların

yıllık iktidarlarının ardından sıfatları-

valilik araştırmış bu işlemin maliyeti

temsiliyetine soyunduğu iddiasıyla

nı örtmekte zorlanır oldular.

110-120 bin lira olacakken 60 bine

siyaset yapmaya çalıştı. Cumhuriyet
tarihi boyunca tarikatlar ve cemaatler eliyle yoksul emekçi sınıflar sahte
umutların arkasına dizildi. Sebat, sabır, büyük sınavı geçmek söylemleriyle

Sarayda efuli, stareks
meyvesi ve diğerleri;
Türkiye'yi adeta bir şirket gibi
yöneten AKP iktisadi açıdan gemiyi

yapılması bir lütufmuş. E tabi AKP'nin
elitlerine böylesi yakışır.

Kaymakamın makam odası
imparatorlara layık
Trabzon'un Of ilçesinin kaymakamı

Cumhuriyet tarihi boyunca tarikatlar ve ce- Eyüp Fırat lüks makam odasıyla medmaatler eliyle yoksul emekçi sınıflar sahte yada boy gösterdi. Makam odasının
iç dekorasyonu 41 bin liraya mal oldu.
umutların arkasına dizildi. Sebat, sabır, bü- Belli ki oda devletin bekasını düşünüyük sınavı geçmek söylemleriyle çile çekmek yor. Kaymakamlıkta ağırlanacak devlet
kutsandı. Yoksul emekçi kesimler sabırla sı- adamlarına ülkemizin zenginliğini
nanırken tarikatlar zamanla büyük sermaye sergiliyor. AKP'nin elitlerine yakışır.
gruplarına dönüştü. Sıradan insan, olmayan Makam odasında kısır
günahları için takvaya çağırılırken suyun ba- partisi
Kırıkkale'nin Yahşihan İlçesi Kayşını tutanlar jet olup parsayı topluyordu.
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er yiyin
makamlığı'nın makam odasında zevk-i
sefa edildiği ortaya çıktı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü
Osman Türkyılmaz'ın eşi Necibe Türkyılmaz makam odasında 11 arkadaşıyla
bir araya geldi. Pastalı, kurabiyeli kısır
partisi sosyal medyadan halka duyuruldu ki başka bir şey yemedikleri tescillensin istendi. AKP'nin eli hamurlu
elitlerine yakışır pek tabi..

Lüks makam araçları
ihtişamı tamamlıyor;
TBMM başkanlık divanı üyeleri,
grup başkanvekilleri ve komisyon
başkanlarının makam hizmetlerinde
kullanılmak üzere 2017-2018 dönemi
için 30 wolksvagen passat, 34 audi
marka araç kiralandı, 4.5 milyon lira

Masalın sonu: ''Şatafattan
uzak durun'' uyarısı
Bir yandan ekonomide yaşanan
sarsıntı ve emekçilerin girmeye başladığı darboğaz öte yandan akıl almaz
lüks harcamaların basında yer alması
AKP'yi tedirgin etti. Uyarı fuzuli harcamalar makamı saraydan geldi. AKP
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
yaklaşan yerel seçimler nedeniyle
bütün teşkilatlara yazı gönderdi. Yazıda
şatafattan ve lüks harcamalardan uzak
durulması talimatı yer aldı. AKP oy
deposu olarak gördüğü milyonlarca yoksul emekçiye şirin görünmenin derdine
düşmüş görünüyor. Yoksulluğu kutsayıp
cenneti kendi ayaklarının altına seren
bir yiyici elitin makyajı dökülüyor,
sahtekarlığı su yüzüne çıkıyor.

ödeme yapıldı. Ulaştırma hizmetleri
için kiralanan 10 araç 2.5 milyon liraya
mal oldu.
Lüks makam aracı sevdası hatırlanacağı üzere eski diyanet işleri başkanı
Mehmet Görmez ile gündeme gelmişti.
Devletin bütçesinden 1 milyon lira harcanarak alınan Mercedes S500 marka
araç yüksek lüks sınıf olmasıyla dikkat
çekmişti.

Ultra lüks saray padişahlığı
aratmıyor
Mağdurların temsilcisiyiz edebiyatıyla iktidara gelen AKP'nin lüks merakını simgeleyen en önemli eseri elbette
ki Ankara'nın göbeğine dikilen saray.
Saray için yapılan aylık harcamalar
için açıklanan rakamlar yıllık milyar
liralarla ifade ediliyor. Rakamlar muhtelif ancak Sayıştay’ın 2016 yılına ait
raporuna göre sarayın sadece temizlik
giderleri 2 milyon 48 bin 921 TL oldu.
Sarayın lüks harcamaları diğer kalemlerle ülke bütçesinde önemli bir yer

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı
iştiha sizin,
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!
Verir zavallı memleket, verir ne
varsa, malını
Vücudunu, hayatını, ümidini,
hayalini
Bütün ferağ-ı halini, olanca
şevk-i balini.
Hemen yutun düşünmeyin haramını, helalini...
Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı
iştiha sizin,
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!
Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın giderayak!
Yarın bakarsınız söner bugün
çıtırdayan ocak!
Bugünkü mideler kavi, bugünkü
çorbalar sıcak,
Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış,
çanak çanak…

tutmaya devam ediyor.
Tevfik Fikret

PUSULA
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DOSYA: Mollalar rejimi İran
Amerikan karşıtlığının belirleyici olduğu ülkede “İslam Devrimi” sonrasında kurulan mollalar rejimi yoksullara dayanarak geldiği iktidarını korumakta zorlanıyor. ABD ve İsrail karşısında nükleer programı nedeniyle yeni yaptırımların hedefine oturtulan İran’da yoksulluk sorunu çözülmedikçe rejimin çözülmesi
yakınlaşıyor. Bölgenin bu önemli ülkesine dair perdeyi biraz olsun aralamak için bu hafta PUSULA’da
emperyalizmin hedefe yerleştirdiği İran’ı inceliyoruz.
H.Murat Yurttaş’ın İran’ın bir model olup olmayacağı tartışmalarını incelediği “İran’dan model olur mu?”
başlıklı giriş yazısının yanı sıra Erkin Öztok’un mollaların devriminin kökenlerini ve sonuçlarını değerlendirdiği “İslam Devrimi nereye düşer?”, Behiç Oktay’ın emperyalizmin İran üzerindeki oyunlarını değerlendirdiği “Emperyalizmin kuşatmasında İran” ve Taylan Yılmaz’ın İran solunu değerlendirdiği “Tarihsel bir
bakışla İran solu” başlıklı yazılarıyla iyi okumalar diliyoruz.

İyi okumalar

İran’dan model olur mu?
Türkiye’de İslamcıların düşman kardeşi İran’ın mollalar rejimi, her ne kadar Ortadoğu’da Amerikan ve
İsrail planlarına karşı “direniş ekseni”nin merkezinde yer alsa da hem kendi ülkesinde hem de en yakınındaki Irak’tan başlayarak tüm bölgede etkinliğini kaybediyor
sı olarak nükleer çalışmalarına yatırılan
kaynaklar ve bunlardan kaynaklanan
diğer maliyetlerle bu karşıtlığın sahada
sürdürülmesinin zorlukları görülüyor.
Bu açıdan dinsel bir motivasyonu da
barındıran İsrail düşmanlığının sürekliliğinin de tehlikeye düştüğü söylenebilir.
Nitekim İran Suriye’de İsrail sınırına yakın bölgelerde tutunabilecek bir direnç
gösteremiyor. Suriye ise üzerindeki İran
etkisini Rusya’nın desteğiyle bu şekilde
geriletebiliyor.

H. Murat Yurttaş
1980’lerden 1990’lara Türkiye’nin en
sıcak gündemlerinden biri İran’ın “rejim
ithali” idi. Şii İran’ın Sünni siyasal
İslam üzerinde esasında olmayan etkisi
emperyalizmin Afganistan ve İran gibi
ülkelerde oynadığı rolü perdeleyen bu
tartışmanın AKP’nin iktidarında ikinci
döneme girdiği 2008 yılında en sembol
görüntülerinden biri Fatih Altaylı’nın
programına katılan Nuray Canan Bezirgan ve Kevser Çakır’ın Humeyni’yi
sevdiklerini ama Atatürk’ü sevmediklerini ilan etmeleriydi.
Modernleşme süreçleri Türkiye’yi
takip eden bu ülkelerde Sovyetler Birliği
ve sosyalizme karşı dinci gericiliğin
kullanılması planları çerçevesinde İslamcıların kollandığı süreçler yaşanmıştı. İran’da ise emperyalizmin planlarını
bozan en çok petrol millileştirmesi ile
anılan ve İngiltere’nin başını çektiği bir
emperyalist kumpasla devrilen Musaddık’tan bu yana gelen emperyalizmle
mücadele geleneğiydi. Bugün artık bir
Amerikan karşıtlığından ibaret kalan
bu toplumsal tavır İran’ın emperyalist
sistemden kopmasını getirdi.

Yoksullara dayanarak
yoksullara rağmen

İran’da İslam Devrimi özünde Şah
rejiminin yarattığı ayrıcalıklı yabancı
ve yerli bir egemen sınıfın zenginliğine karşı tepki duyan geniş yoksul
kitlelere dayanıyordu. İran, ülkenin
zenginliklerinin emperyalizm ve Şah’ın
çevresindeki egemen sınıf tarafından
sömürülmesine karşı duyulan tepkinin
solun etkisizleştirilmesi ile mollaların
arkasına geçmesiyle bir Şii ideolojisi
üzerine kurulmuştur denilebilir.
Burada altı çizilmesi gereken bir
diğer husus İran’ın geniş topraklarında
aynı genişlikte bir etnik çeşitliliği de ba-

Mollaların çıkmaz sokağı

rındırması olmalı. Bu yüzden mollaların
“Şii ideolojisi”nin toplum içerisinde
bağlayıcılığının öne çıktığı söylenebilir.
Perslerin azınlıkta olduğu bir ülkede
ulusal kimliğin temeli bu şekilde Şiilik
üzerine kurgulanabilmesi ve yoksul
kitleler İran’daki rejimin temel niteliğini
ortaya seriyor.
Bu açıdan bakıldığında Ahmedinejad
döneminin yoksulların temsili açısından
bir nokta koyduğu söylenebilir. Son dönemde Türkiye’nin de bir parçası olduğu
yaptırımlara karşı sürdürülen Babek
Zencani ve Reza Zarrab gibi isimlerin
tefecilikleriyle ülkenin zenginliğinin
yağmalandığına da şahit olduk.
Bu durum bugün ülkede ciddi
iktisadi sıkıntılar yaşanmasının yolunu
açarken mollaların tabanı olan yoksulların, henüz rejimden yüzünü dönmese de,
daha şikayetçi oldukları bir durum ortaya çıkartıyor. Bunun somut göstergesi
ülkede son yıllarda çıkartılan protestolarda İran’ın öncelikli olmasına dönük
sloganların kolay taraftar bulmasında
görülüyor.
Öte yandan, Almanya ve Fransa
başta olmak üzere nükleer anlaşması

ile yakınlaşma sağladığı emperyalist
ülkelerin İran’ı ABD ve İsrail’e karşı
korumasının da sınırları var. “Denize
düşen yılana sarılır” misali geliştirilen
bu ilişkiler netice itibariyle ABD’nin
pastadan pay alamamaktan kaynaklı
sorunlar çıkartmasına engel olamıyor.
Yoksullarla gelen mollalar rejiminin
yoksullarla gitmesi ihtimali bugün tartışılmaya değer bir başlık haline gelmiş
durumda.

İsrail düşmanlığı yeter mi?

İran’ın bugün emperyalist sistemle
ve özelde ABD ile arasındaki temel
sorunu emperyalizmin bölgeye müdahaleleri oluşturuyor. Bu sorunun somutlandığı yer ise İsrail. İran dinsel motivasyon ile sürdürdüğü İsrail karşıtlığı ile
ABD’nin bölgedeki çıkarlarına çomak
soktuğu bir gerçek. Benzer şekilde
nüfuslarının önemli bölümünü Şiilerin
oluşturduğu Körfez şeyhlikleriyle de
savaşlara varan bir sürekli gerginlik hali
söz konusu.
Ancak ülkenin sınırlı sayılabilecek
kaynaklarının bu gerginlik ve çatışmalara yönlendirilmesi, bunların bir parça-

Türkiye’de İslamcıların düşman kardeşi İran’ın mollalar rejimi, her ne kadar
Ortadoğu’da Amerikan ve İsrail planlarına karşı “direniş ekseni”nin merkezinde yer alsa da hem kendi ülkesinde hem
de en yakınındaki Irak’tan başlayarak
tüm bölgede etkinliğini kaybedebileceğine dair işaretler veriyor. ABD ve
Suudi Arabistan’ın Irak’ta Mukteda el
Sadr üzerinden giriştikleri oyuna İran’ın
cevap üretememesi not edilmeli.
Ülkenin içinde bulunduğu ağır sorunların önümüzdeki dönemde artacak
ABD ambargosu ve yaptırımları ile daha
derinleşeceğini öngörmek zor değil.
Bu durum mollalar rejiminin arasının
açılmasına dair emarelerin gözüktüğü
yoksulların yeni arayışlarını da gündeme getirebilir.
Yine özellikle Tahran merkezli olarak dinin toplumsal yaşamdaki baskıcı
rolüne karşı gelişen dirence de dayanamayan bir ülke görüyoruz artık.
Tüm bunları alt alta yazdığımızda
mollalar rejiminin iktidarını kaybetmeyecek olsa bile artık “devrim” günlerinin çok uzağında bir yere geldiğini
söylemek için fazlasıyla imkan veriyor.
Belki bir dönem için “model” tartışmalarının değeri olsa da bugün artık İran’ın
önünde bir var olma mücadelesi kaldığı
görülüyor.
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İslam Devrimi nereye düşer?

Mollaların örgütlendiği toplumsal taban daha çok köylüler ve kent yeni gelip işçileşmeye başlamış
kesim oldu. Bu kesimde İslam’ın etkisi oldukça fazlaydı. Anti-emperyalizm yerini ayakları havada duran bir ABD düşmanlığına bıraktı. Toplumsal kurtuluş için öne sürülen proje, Şii İslamı haline geldi
Erkin ÖZtök
1950’lerden itibaren emperyalizmin
Ortadoğu’da en önemli müttefiki konumundaki İran, 1979’da yaşanan İslam
Devrimi sonrası emperyalist sistemden
kopuk bir politika izlemeye başladı.
Uzun yıllar Şah Rıza Pehlevi yönetiminde emperyalizmin sadık işbirlikçisi
konumundaki bir ülkeyi, emperyalist
sistemden kopmaya ve bir karşı devrime
götüren süreci tetikleyen dinamikleri ve
İslam Devrimi’nin tarihsel olarak nereye denk düştüğünü saptamadan, İran’ın
bugününü de anlamak zor olacaktır.

Bağımsızlıkçı Musaddık ve
Devrilişi

İkinci Dünya Savaşı’nda Şah
yönetiminin Nazi Almanya’sına yakın
durması sonucu İran İngiliz ve Sovyet
kuvvetleri tarafından işgale uğradı. Yalta konferansı sonrası İngiliz ve Amerikan etki bölgesinde kalan İran’da Rıza
Pehlevi şah olarak başa geçirildi.
1951’de toplumun geniş kesimlerinin desteğini alan Musaddık başbakan
oldu. Rıza Pehlevi başta Musaddık’ın
başbakanlığını onaylamak istemese de
komünistlerden mollalara kadar halkın
geniş bir kesiminin desteğini alması
sonucu onaylamak zorunda kaldı.
Musaddık iktidara geldikten kısa bir
süre sonra İran petrollerini millileştirdi.
Bu hamleyle çıkarlarından olan İngiltere ciddi tepki gösterdi. Emperyalizm
CIA aracılığıyla Musaddık’ı indirme
planları yapmaya başladı. Musaddık
petrolde millileştirmeyi yapmasının
yanı sıra ülkeyi ve ekonomisini modernleştirecek pek çok adım attı. Şah’ın
yetkilerini kısıtlamaya çalıştı. Sovyetlerle yakınlaştı ve ekonomik anlaşmalara imza attı.
Bütün bu yaptıklarıyla aslında Musaddık emperyalizmin hedefine yerleşti.
CIA yaptığı birkaç denemenin ardından
üçüncü denemesinde kentli orta sınıf
ve esnafları provoke ederek darbeye
zemin hazırladı ve satın alınmış askeri
birliklerle darbeyi gerçekleştirdi. Bu
operasyon, Ajax Operasyonu ismiyle
anılmaktadır.

Rıza Pehlevi dönemi ve direniş
Musaddık’ın devrilmesiyle ipler
büyük ölçüde Şah Rıza Pehlevi’nin
eline geçti. Ülkenin yönetim yapısı bir
daha Musaddık benzeri biri çıkmasın
diye Şah’ın kontrolüne geçirildi. Ajax
Operasyonu sırasında çok sayıda TUDEH üyesi komünist katledilmişti. Bu

katliam toplumsal muhalefetin zayıflamasına sebep oldu.
Petrol gelirleriyle zenginleşen
İran’da ciddi yatırımlar yapıldı. Ülkede
gerçek anlamıyla bir işçi sınıfı oluşmaya başladı. Bu yatırımları gerçekleştirmek ve Ortadoğu’da emperyalizmin
vurucu gücü haline gelen İran Ordusu’nu eğitmek için ülkeye on binlerce
yabancı danışman geldi. Çoğu ABD’li
olan bu danışmanlar ayrıcalıklı bir sınıf
oluşturdu.
Diğer taraftan yapılan yoğun yatırımlar ciddi bir enflasyona sebep oldu.
Zaten büyümeden pay alamayan emekçi
kesimlerin maddi durumu iyice kötüleşti. ABD’li danışmanlar ve askerler
yaptıklarıyla ciddi bir tepki kaynağı
haline geldi. Baskı toplumsal muhalefetin illegalde örgütlenmesine sebep oldu.
Rıza Pehlevi yükselen işçi hareketini
paramiliter gruplar ve polisler aracılığıyla yaptığı katliamlarla bastırmaya
çalıştı.
1977’de İran’da ki durum bütün
alanlarda kötüye gitmeye başlamıştı.
Oluşan siyasi ve ekonomik kriz durumu halk hareketini yükseltiyordu.
Pehlevi’yi bu durumdan kurtarmak
isteyen ABD’nin önerdiği liberalleşme
adımları ve siyasi tutukluların serbest
bırakılması, Pehlevi tarafından uygulamaya konuldu. Bu kriz şartları altında
bu adımlar toplumsal muhalefete güç
verdi.

TUDEH’ten mollalara geçen
Şah karşıtlığı

1977’de başlayan protestolarda kent-

li emekçi kesimler ve öğrenciler başı
çekiyordu. Bu protestolara şah yönetimi
katliamlarla karşılık verdi. Bu katliamlar direnişin daha da büyümesine
sebep oldu. Başlarda anti-emperyalist
ve sosyalizan bir hattın hakim olduğu
protestolara TUDEH öncülük ediyordu.
Durumun şah için çıkışsız olduğunu
anlayan mollalarda protestolara katılmaya başladı. Ülkede Şah’ın güçlerinin
giremediği tek yerler olan camiler mollaların kontrolündeydi. Kısa sürede bu
camiler toplumsal muhalefetin toplanma alanlarına dönüştü. Buraları rahat
bir örgütlenme aracı olarak kullanan
mollalar örgütlü gücünü hızla artırdı.
Kısa sürede harekete yön vermeye başladılar. Her katliamın kırkıncı gününde
toplanma şeklinde bir protesto tarzını
geçerli kıldılar. Uzun süre her kırkıncı
günde olan yeni katliamla bu tekrarlandı. Bu sırada mollalar hareketin
öncülüğünü ele geçirdi.
Sosyalizmin dünya genelinde
uğradığı ideolojik sıkışma ve gerileme,
burada TUDEH’in elini zayıflatan ve
yanlış ittifaklara girmesine sebep olan
bir faktördü. Aslında taban tabana zıt
olunan mollalarla örtük ittifak yapıldı.
Bunda barış içinde bir arada yaşama ve
Sovyetler’i koruma gibi politikaların
etkisi büyüktü.
Mollaların örgütlendiği toplumsal
taban daha çok köylüler ve kent yeni
gelip işçileşmeye başlamış kesim oldu.
Bu kesimde İslam’ın etkisi oldukça
fazlaydı. Anti-emperyalizm yerini
ayakları havada duran bir ABD düşmanlığına bıraktı. Toplumsal kurtuluş
için öne sürülen proje, Şii İslamı haline

geldi. Ülkenin özlerine dönerek refaha
ulaşacağı İslam’ın oldukça belirleyici
olduğu yoksul kesimlerde kolayca karşılık buldu.
1979’a gelindiğinde Şah ülkeyi terk
etmek zorunda kaldı. ABD’nin bir süredir Yeşil Kuşak projesine uygun görüp
örtük destek vermeye başladığı İslamcıların lideri Humeyni Şah’ın kaçmasında
kısa süre sonra Fransız devlet havayolları Air France’a ait bir uçakla Tahran’a
getirildi.

İslam Devrimi’nin yerleşmesi

Ülkedeki en büyük siyasi güç haline
gelen İslamcılar iktidarı ele geçirmeye başladı. Humeyni yapılan anayasa
değişikliğiyle ülkenin lideri durumuna
getirildi. Komünistlerin güçlenmesinden ürken emperyalizm, ABD konsolosluğunun basılıp çalışanların rehin
alınması gibi kriz başlıklarına rağmen
İslamcılara ciddi bir karşılık göstermedi.
Diğer siyasi ve toplumsal güçleri
ezip iktidarını pekiştirmek isteyen
Humeyni yönetimi ülkedeki kendine muhalif bütün kesimlere bir nevi
sürek avı başlattı. Dayandığı toplumsal kesimlerden en önemlisi olan kent
yoksullarında İran Devrim Muhafızları
ordusunu kurdu. İslamcıların iktidarını
pekiştirdiği 1982’ye kadar toplumsal
muhalefetin mensupları ya öldürüldü ya
da ülkeden kaçmak zorunda kaldı. İslamcı yönetim iktidarın tek sahibi konumuna geldikten sonra hizaya getirilmesi
amacıyla Saddam yönetimindeki Irak,
İran’a saldırtıldı.
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Emperyalizmin kuşatmasında İran
Bugün emperyalizmin planlarını bölgede kendi çıkarlarını korumak adına bozmak isteyen İran, ABD
emperyalizmi tarafından bir kez daha kuşatma altına alınmaya çalışılmaktadır

Behiç Oktay

İ

ran gerek devrim öncesi gerek
sonrası her daim emperyalizmin Orta Doğu’daki ana
hedeflerinden biri olmuştur.
Zengin petrol ve doğalgaz kaynakları
ile 20. yüzyılın başlarından itibaren
emperyalizmin radarında olan İran,
bazı dönemler kısmen rahat dönemler
geçirse de emperyalizmin aleyhine
bir durum geliştiği anda şiddetli bir
müdahale ile karşılaşmıştır. Bugün
emperyalizmin planlarını bölgede kendi
çıkarlarını korumak adına bozmak isteyen İran, ABD emperyalizmi tarafından
bir kez daha kuşatma altına alınmaya
çalışılmaktadır.

İngiltere etkisi ve Ajax Operasyonu

20. yüzyılın ilk yarısının emperyalist süper gücü İngiltere’nin özellikle
Orta Doğu petrollerine olan ilgisi
Türkiye açısından da oldukça bilindik
bir süreçtir. İran’a da petrol ve doğalgaz kaynakları nedeniyle ilgi duyan
İngiltere, 1. Dünya Savaşı sonrası İran
ile yakınlaşmaya başlamıştı. İran’daki
petrol yataklarını almak isteyen İngilizler, bugün BP (British Petroleum) olarak
bildiğimiz, ancak 1908’de Anglo-Pers
Petrol Şirketi (APOC) adı ile kurulan
şirketi aracılığı ile İran’daki petrolü
çıkartıyordu.

Ancak emperyalizmin bir gereği
olarak petrol gelirlerinin çok küçük bir
kısmı İran’a bırakılmaktaydı. Bu gelir
de İran halkına ulaşmıyor, dolayısıyla
İran halkı kendi petrolünden faydalanamıyordu.
İran’ın Türkiye’deki devrimden
etkilenmeye ve bunun yanında İran’ın
giderek batı ile olan bağını kesmeye
başlaması, İran’da ekonomik olarak eli
güçlü olan İngiltere siyasi nüfuzunu
kullanarak siyasi olarak ülkede huzursuzluğu artırmıştı.
İngiltere’nin İran üzerinde kurduğu
siyasi ve ekonomik hegemonya 1950’li
yıllarda önemli sarsıntılar geçirdi. Bunda birinci derecede rol oynayan kişi ise
Muhammed Musaddık idi. Musaddık,
1940’ların sonunda yükselen muhalif
hareketler ve Rıza Pehlevi döneminde palazlanmış milli burjuvazinin
bir arada yer aldığı Ulusal Cephe’nin
adayı olarak İran Başbakanı seçildi.
Musaddık 1951-53 yılları arasında İran
Başbakanı olarak görev yaptı.
Görevi süresince TUDEH’ten de
destek alan Musaddık’ın ana hedefi
İran petrollerini önemli ölçüde kamulaştırmaktı. İran’da çıkartılan petrolün
yalnızca yüzde 16’sı İran’a kalırken,
Musaddık bu oranın en az yüzde 50
olması gerektiğini savunuyordu. Bunun
gerçekleşmesi durumunun Sovyetler
Birliği’ne yarayacağını düşünen ABD
ve İngiltere’nin 1953’te ortaklaşa
düzenlediği Ajax Operasyonu, İran’da

darbe ile Musaddık’ı devirmiş, İran’da
bir kez daha ABD ve İngiltere’nin siyasi
ve ekonomik etkisini güvence altına
almıştı.
2013 yılında, yani Ajax Operasyonu’ndan 60 yıl sonra açılan CIA
belgelerinde ise "Askeri darbe ABD
dış siyasetinin bir parçası olarak, CIA
yönetiminde gerçekleştirildi” ifadesi yer
alıyor. Bunun yanında bu operasyonda
İngiltere’nin istihbarat örgütü MI6’in
de rol aldığı belirtiliyor. Darbe planlayıcılarından Donald Wilber bu durumu
şu şekilde açıklıyor: "İran'ın Demir
Perde'nin gerisine kayması tehlikesinin
büyük ölçüde arttığı düşünülüyordu. Bu
gerçekleşseydi Soğuk Savaş'ta, Sovyetler Birliği açısından bir zafer, Batı
ve Orta Doğu açısından ise önemli bir
yenilgi anlamına gelecekti."
Bu dönemde İran’da ortaya çıkan
gösterilere ulema sınıfının da destek
verdiği unutulmamalıdır. Ülkede toprak
sahibi olan mollaların da Musaddık’ın
olası bir toprak reformuna karşı, kendilerine ait toprakları teslim etmemek
adına emperyalizm ile işbirliği yapmış,
Musaddık’ın devrilmesine katkıda
bulunmuşlardı.

Yeşil Kuşak ve günümüz

İngiltere’nin ardından 2. Dünya
Savaşı sonrası yeni süper güç olan ABD
de İran’a ilgi duyuyordu. Şah tarafından
ABD’ye tanınmaya başlanan imtiyazlar
ve şahın hatalı ekonomik politikaları

ülkede İslamcıların elini güçlendiriyordu. ABD’nin Orta Asya ve Orta
Doğu’da SSCB’nin etki alanını daraltmak amacıyla desteklediği İslamcılar
iktidara geliyor ve güçleniyordu. İran
da benzer şekilde İslamcıların 1978’de
iktidarı alması ile “komünist tehdit” son
bulmuştu.
İran’da Humeyni’nin başa geçmesi
her ne kadar ABD ve Avrupa tarafından
desteklenmiş olsa da İran’da ABD karşıtlığı her daim güncelliğini korumuştu.
İran’ın Şii mezhebinin temsilcisi haline
gelmesi ve Arap ülkelerinde yaşayan Şiilerin yüzünü İran’a dönmesi ile birlikte
İran bölgedeki gücünü gittikçe artırmaya başlamıştı.
Yakın gelecekte ise İran ve ABD
arasındaki gerginliğin zirve yapmaya
başladığı dönem Ahmedinejad dönemidir. Bu dönemde İran’ın İsrail’e karşı
tavrını gitgide sertleştiren Ahmedinejad
ABD’nin İran’a dönük tepkisinin artmasına neden olmuştur.
Obama döneminde İran ile ABD
arasındaki kısa süren nükleer anlaşma
sonrası ise Trump yönetimi ABD’nin
İran’a dönük sert tavrını sürdürmüş,
İran’ı kuşatma altına alma politikasını
yürütmeye başlamıştır. İran’ın Suriye’deki savaşta, Irak’ta, Lübnan’da
özellikle Hizbullah aracılığıyla etkin
bir siyasi ve askeri güç olması, İsrail
ve ABD karşıtı bir politika takınması,
İran’ın ABD’nin hedefinde olmasının
temel sebepleri olarak görülebilir.
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Tarihsel bir bakışla İran solu

İran solu, Ortadoğu gibi uzun yıllardır emperyalizmin saldırısı altında olan çok kritik bir bölgede
önemli bir devrimi ıskaladı. Bu deneyim, İran solunun kendi özgünlükleri ve hatalarını içeren oldukça
önemli ve incelenmesi gereken bir miras olarak incelenmek üzere karşımızda duruyor
Taylan Yılmaz

K

onu başlığı "İran ve sol"
olduğunda, önemli bir
aktör olarak TUDEH
(İran Kitlelerinin Partisi) karşımıza çıkıyor.
Yasaklı ve ülke içerisinde etkinliği
bir hayli azalmış olan İran Komünist
Partisi'nin yerine kurulan TUDEH,
kuruluş konferansını 29 Eylül 1941'de
Tahran'da gerçekleştirdi. Kitleler içerisinde hızla çalışma yürütmeye başlayan
parti kısa bir süre sonra merkezi yayın
organı olarak "Siasat" (Siyaset) adlı
bir gazete çıkarmaya başladı. Parti
hücreleri ve sendikalar, ülkenin sanayi
bölgelerinde yaygınlaştı. İsfahan, Gilan,
Mazenderan ve Horasan'da da parti
örgütleri kuruldu. 1944 yılındaki seçimlere katılan TUDEH'in adaylarından
sekizi meclise girdi ve böylelikle mecliste de TUDEH kendi grubunu oluşturmuş oldu. Seçimlere girilen bu dönemde
TUDEH'in yaklaşık 25.000 civarı resmi
üyesi olduğu belirtiliyor.
Sovyetler Birliği ile yakın ilişkilere
sahip olan TUDEH'in hem ülkede hem
de parlamentoda aktif ve güçlü olması
oldukça dikkat çekti. Muhammed Musaddık yönetimiyle birlikte Amerika
Birleşik Devletleri (ABD) ve İran arasında imzalanan askeri anlaşma çerçevesinde ABD'li askeri danışmanlar,
İran ordusunu eğitmek üzere ülkeye
geldi. Bu süreci takiben, 1949 yılında
TUDEH Partisi'nin bütün çalışmaları
yasaklandı.
1953'e gelindiğinde ise, ABD ve
İngiltere tarafından "Ajax Operasyonu" adı altında, Musaddık'a yönelik
askeri bir darbe düzenlendi. Darbenin ana hedefi, Musaddık tarafından
millileştirilen İran petrolleri üzerinde
ABD ve İngiltere merkezli çok uluslu
şirketlerin tam kontrolünü sağlamak
ve Basra Körfezi'nde stratejik öneme
sahip İran'ı anti-komünist blok içerisinde tutmaktı. Musaddık devrildikten
sonra başa geçen Muhammed Rıza
Şah Pehlevi, İran'da kitle hareketine
yönelik baskıyı arttırdı. TUDEH,
yasaklı olmasına rağmen bir süre
daha çalışmalarını sürdürdü. Darbeden sonra ordu içerisinde de çalışma
yürüten parti, subaylar arasında öne
çıkıyordu. Ancak bazı parti kadrolarının Şah rejimiyle işbirliği yapması sonucunda 1955 yılında partinin yer altı
örgütü açığa çıkarıldı ve aralarında
subayların da bulunduğu çok sayıda
parti üyesi ya infaz edildi ya da ömür

boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şah
rejiminin yoğun baskı politikalarına
direnemeyen parti içerisinde sorunlar çıktı. 1965 yılında parti üyesi bir
grup, ülkenin güneyindeki aşiretleri
silahlandırarak Şah'ı devirmenin
mümkün olduğunu söyleyerek partiden ayrıldı. Özellikle bu ayrışmadan
sonra parti kadroları hem nitel hem de
nicel anlamda ciddi bir darbe aldı.
Şah rejimi baskı politikaları ve
ABD'nin desteğiyle gücünü büyük
ölçüde konsolide ederken, 1970'lerin
başında iki kritik gelişme yaşandı.
Bunlardan ilki, Şah rejiminin ezdiği
TUDEH'in yokluğunda ortaya çıkan
gerilla hareketleri. TUDEH dışında
gelişen ve ilerleyen yıllarda oldukça
öne çıkacak olan İran Halkın Fedaileri
Gerillaları Örgütü (Halkın Fedaileri),
Şubat 1971’de Hazar Denizi kıyısında küçük kent olan Siah-Kal’daki
jandarma noktasına düzenledikleri bir
saldırıyla kuruluşlarını duyurdular.
Halkın Fedaileri'nin bu eylemi, İran'da
8 yıllık silahlı mücadeleler döneminin
kapısını araladı. İkinci kritik gelişme
ise, İslamcı hareketin gözle görülür bir şekilde yeniden doğuşu oldu.
Şah'ın uluslararası arenada ve ülke
içerisinde imajını korumak için sunduğu bir takım sözde "reformlar" (Bu
reformlar ağırlıklı olarak eski feodal
sisteme yönelik toprak reformlarından
oluşmaktaydı) ile birlikte toplumdaki
dönüşümden korkan İslamcı liderler,
Şah karşıtı mücadelede yer almaya
başladı ve toplumsal olarak görünür
hale geldiler.

İşbirlikçi bir örgüt: Halkın
Mücahitleri

Yine bu dönemde ortaya çıkan ve
toplumsal olarak kendine taban bulan
Halkın Mücahitleri örgütü de üzerinde
durulması gereken bir diğer aktör.
"İslam ve Marksizmi" sentezlediğini
iddia eden grup, tıpkı Halkın Fedaileri
örgütü gibi silahlı mücadele yansılı bir
örgüttü. Örgüt, Şah’a, kapitalizme ve
Batı emperyalizmine karşı silahlı mücadeleyi savunuyordu ve aynı zamanda
1970’li yıllarda birçok Amerikan askeri
ve sivil personeline karşı suikastlar
düzenledi. 1979 yılında Tahran'daki
ABD Büyükelçiliği'nin işgalini aktif
bir şekilde destekleyen grup, devrim
sürecinde TUDEH ile birlikte Ayetullah
Humeyni’ye destek vermiş, ancak daha
sonra yeni şeriatçı rejimle ters düşmüştü. Baskılar nedeniyle o dönem yeraltına çekilen örgüt rejim kuvvetleriyle
silahlı çatışmalara girdi.
Merkezini 1981 yılında Paris'e taşıyan örgüt, Tahran'daki dinci hükümete
karşı silahlı mücadelesini sürdürdü.
İran-Irak savaşı sırasında da İran karşıtı
faaliyetlerine devam eden örgüt, yıllarca Irak’ı üs olarak kullandı. Zamanla
Fransa’dan gördüğü desteği yitiren
Halkın Mücahitleri örgütü, 1986 yılında
Saddam Hüseyin’in desteğiyle merkezini Paris’ten Irak’a aktardı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın iddiasına göre örgütün
tüm askeri ve finansal desteği, 2003
Irak İşgali’ne kadar Saddam Hüseyin
yönetimi tarafından sağlanmaktaydı.
1990’lı yıllarda İran Genelkurmayı’nda yer alan bir dizi “simge” ismin

öldürülmesi eylemlerini gerçekleştiren
örgütün kampları, Irak İşgali sırasında,
Saddam Hüseyin'le işbirliği yaptıkları
gerekçesiyle bombalanmıştı.

Yanlış politikanın bedeli

İran'da solun yenilgisi ve kitlelerin
uzun mücadeleler ve bedeller ile ulaştığı
devrimin şeriatçılar tarafından gasp
edilmesinde belki de -öncülük iddiası
ve deneyimi en güçlü yapı olan- TUDEH'in yanlış politikalarının payı
büyük.
1979 yılında Şah'ın devrilmesinin
ardından ülkedeki hemen hemen bütün
sol gruplar molla rejimine karşıyken,
TUDEH yeni rejimde yer alarak bu
durumu meşrulaştırdı. Dahası, şeriatçı
rejim tarafından diğer sol örgütlere
yönelik operasyonlar gerçekleştirilirken
çeşitli nedenlerle sesini çıkarmadı. Hem
Şah döneminde hem de 1979'dan sonra
iktidarı ele geçiren molla rejiminin baskı politikalarından da en çok etkilenen
TUDEH oldu. 1983 yılında parti yeniden yasaklanınca yaklaşık 10.000 üyesi
tutuklandı. Partinin liderlerinin çoğu
ya ülke dışına kaçtı ya da zorla itirafçı
oldu. Bugün parti bir şekilde varlığını
sürdürüyor olsa da İran siyasetinde
belirleyici bir konumda değil.
Sonuç olarak İran solu, Ortadoğu
gibi uzun yıllardır emperyalizmin saldırısı altında olan çok kritik bir bölgede
önemli bir devrimi ıskaladı. Bu deneyim, İran solunun kendi özgünlükleri
ve hatalarını içeren oldukça önemli ve
incelenmesi gereken bir miras olarak
incelenmek üzere karşımızda duruyor.
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Bir yurtsever halk ozanı: Victor Jara

V

ictor Lidio Jara Martinez, 23 Eylül 1932
yılında Loquen’de
yoksul bir çocuk
olarak dünyaya gelir. Jara, annesi
öldükten sonra muhasebe eğitimini
yarıda bırakarak kilise korosunda
müzik bilgisinin temellerini atmış.
Daha sonra gittiği Şili Üniversitesi
Tiyatro Okulu’nda koro çalışmalarına
başlıyor.
1966 yılında ilk albümünü çıkartır, takip eden yıllarda tiyatroda
yönetmen olarak çalışır. Bu süreçte
siyasete daha fazla zaman ayırmaya başlar. Jara, 1970 seçimlerinde
Unidad Popular (Halkın Birliği) ve
Salvador Allende’yi destekler.

Victor Jara gerçek bir halk sanatçısıdır. Ülkesinin yaşadıklarına
seyirci kalmayarak yapabildiği en iyi
şeyi yapmak ister: Halkın yaşadığı
zulmü, yoksulluğu, umudu, aşkı, özlemi şarkılarıyla dile getirir. Bunu da
“Devrimci şarkı, devrimci güçtür.”
ifadeleri ile dile getirir.
11 Eylül 1973 yılında ABD
tarafından gerçekleştirilen darbe ile
tutuklanır ve Santiago Stadyumu’nda
işkence görür. 16 Eylül 1973 günü
Victor Jara son şarkısını bestelemektedir. Stadyumda bulunan, işkence
gören binlerce insan ölümü beklemedeyken Jara, gitarıyla Unidad Popular’ın ünlü şarkısını, “Venceremos”u
söylemeye başlar. Stadyumda bulu-

nanlar hep bir ağızdan Jara’ya eşlik
eder.
Bu durum işkenceci Albay Mario
Manriguez Bravo’yu öfkelendirir ve
havaya ateş emrini verir. Stadyum
mermi sesleri ile inlerken şarkı hala
devam etmektedir. Ateş kesildikten
sonra, şarkıyı söyleyeni aramaya
başlayan askerler Jara’yı bulurlar ve
gitarını çalamaması için önce ellerini kırarlar. Şili’deki Pravda muhabiri Vladimir Çernisev, Jara’nın son
anlarını şöyle anlatıyor:
“Victor Jara dudaklarında şarkıyla öldü. Onu yanından hiç ayırmadığı refakatçisiyle, gitarıyla birlikte stadyuma getirdiler. Ve şarkı
söylemeye başladı. Öbür tutuklular,

gardiyanların ateş açma tehdidine
rağmen melodiye eşlik etmeye başladılar. Sonra bir subayın emri ile
askerler Victor’un ellerini kırdılar.
Artık gitar çalamıyordu ama zayıf
bir sesle şarkı söylemeyi sürdürdü.
Bir dipçikle kafasını parçaladılar
ve diğer tutuklulara ibret olsun diye
ellerini kesip tribünlerin önüne
astılar…”
Jara’nın öldürülüşünün 30. yıldönümünde katledildiği Şili Stadyumu’nun ismi değiştirilerek Estadio
Victor Jara (Victor Jara Stadyumu)
adını almıştır.
Öldürülmeden önce yazdığı son
şarkı ise ‘Manifiesto’dur…
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TKH Çekmeköy binası açıldı

Bir 12 eylül yazısı
Nimet Çakılkaya

Türkiye Komünist Hareketi’nin
örgütlenme çalışmaları sonuç vermeye
devam ediyor.
Son olarak TKH, Çekmeköy’de parti
binası açarak, bu ilçedeki çalışmalarını
daha ileriye taşıma yolunda önemli bir

adım attı.
Açılışta söz alan TKH MK üyesi
Ahmet Tarık yenil, sosyalist siyasetin
gündemleri ve mücadele başlıklarına
ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Bakırköy ve Maltepe’de 98.yıl
buluşması

Türkiye Komünist Partisinin 98. Yılı
nedeniyle TKH İstanbul İl Örgütü, Bakırköy ve Maltepe’de iki ayrı buluşma
gerçekleştirdi.
Buluşmalarda, parti tarihinden

kesitler, TKP’nin sosyalist mücadeleye
etkisi ve bugün partinin güncel görevleri üzerine sunular yapıldı. Şiir dinletisi
ve belgesel gösterimi ile toplantılar sın
buldu.
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Aradan geçen 38 yılda 12 Eylül
1980 askeri darbesi hakkında çok şey
yazıldı,söylendi. Tarihimizin kara
sayfalarından biri olan ve sonuçlarını bugün daha da fazla yaşadığımız
2.cumhuriyet rejiminin başlangıcı 12
Eylül. Sermaye iktidarından bağımsız
bir 12 Eylül okuması düşünülemez.
12 Eylül öncesi toplumsal mücadeleye kısaca bakarsak.. Sovyetler Birliği ve sosyalist sistemin varlığını sürdürdüğü bir tarihsellikte ; 1960’lardan
itibaren sendikal örgütlenme zeminini
yakalayarak sınıf hareketinin yükseldiği, sınıf hareketiyle birlikte sosyalist
seçeneğin toplumsallaşması yönünde
adımların atıldığı, sosyalist, devrimci
mücadelenin sönümlenmesine yönelik yapılan 12 Mart 1971 darbesinin
bile örgütlülüğün önüne geçemediği.
Bağımsız Sosyalist Türkiye talebinin gündeme geldiği, sermaye karşıtı
anti- emperyalist damarın sol-sosyalist mücadelenin vazgeçilmez bir ilkesi olarak hayata geçtiği, NATO’ya ve
emperyalist saldırganlığa karşı ortak
taleplerin oluştuğu, Sendika, parti,
dernek, meslek örgütlerinin toplumsal mücadelenin ana unsurları olarak
emekçiler tarafından sahiplenildiği,
Gençliğin bağımsız akademi, parasız
eğitim, parasız sağlık taleplerinin örgütlü hale geldiği, kadınların örgütlenerek taleplerini işçi sınıfının talepleri
ile birleştirdiği, gerici-faşist Milliyetçi Cephe hükümetlerine karşı mücadelenin sermayenin meslek örgütlerine, MESS’e, DGM’ye karşı grevlerle
artarak büyüdüğü, Komünistlerin yasal örgütlenmesini yasaklayan TCK
141-142.maddelerin kaldırılması talebinin öne çıktığı, bir Türkiye tablosu
ilk ağızda söylenebilecekler..
Sermaye
tarafına
bakarsak..1970’lerde ortaya çıkan kapitalist
sistemin krizini aşmak üzere karlarını arttırma ihtiyacı Türkiye’de ve
dünyada sermaye devletlerinin ekonomik değişimini zorunlu kılıyordu.
Bu ekonomik değişim Türkiye’de ve
dünyada işgücünün ucuzlamasını,
özelleştirmeleri, karşısına çıkacak
başta işçi sınıfı olmak üzere örgütlü
gücün kırılmasını gerektiriyordu.12
Eylül 1980 darbesi tam da bu nedenle
yapıldı.
Darbe sermayenin çıkarları doğrultusunda örgütsüz bir emekçi toplamı, boyun eğen bir halk yaratma amacıyla solu ezerek sağa ve gericiliğe
kapıyı ardına kadar açtı. Mücadeleyi
örgütleyen komünistlere,sosyalistlere,devrimcilere,sendikacılara,gençlere,kadınlara kısaca örgütlü emekçi
kesimlere yönelik sistematik işkencelerle, idamlarla, tüm topluma baskı
uyguladı ve korku yarattı. Darbenin
ardından alınan ilk kararlar grevleri
yasaklamak, DİSK’i, sosyalist partileri, gençlik ve kadın örgütlerini kapatmak, sendikal sözleşmeler ile kazanıl-

mış ücret ve sosyal hakları kısıtlamak
oldu. Sola indirilen darbe gerici dönüşümlere zemin hazırladı. Eğitimde en
fazla imam-hatip okullarının açıldığı,
din dersinin zorunlu hale getirildiği
bir dönem açılmış oldu. Binlerce aydınlanmacı öğretmen, akademisyen
işten atıldı.
12 Eylül’ün hemen ardından yapılan sözde seçimde MESS(Türkiye
Metal Sanayicileri Sendikası)temsilcisi işçi-emekçi düşmanı Turgut
Özal’ın ve partisinin iktidara gelişi
ile kamuya ait kurumların özelleştirilmesi adımlarına liberal kuşatma
eşlik etti. Sol örgütlülüğün baskılandığı koşullarda kimlikçi siyasetlere
alan açılmış oldu. Sınıfın kazanımlarına tek tek el konuldu. Özelleştirmelere karşı örgütsüz bırakılan emekçi
sınıflar karşı koyamadı. Toplumsal
mücadelenin örülmesinin yolu zorlaştırıldı. Yine aynı zaman diliminde
Sovyetler Birliği ve sosyalist sistemin
çözülüş dönemi ülkemizde sermaye
iktidarının işine yaradı, solda yaşanan
dağınıklık sermayeye ve gericiliğe
karşı etkin bir mücadelenin toplumsallaşmasını engelledi. Sınıfsal bakış
yerine sınıf vurgusuz bir “demokrasi”anlayışı egemen kılındı, Özal’a ve
sonraki sağ iktidarlara yöneltilecek
tepki ve talepler belirsiz hale getirildi.
Gerici dönüşümler geniş ilerici, emekçi kesimlerce okunamadı.90’lı yıllarda palazlanan gericilik sermayenin
temsilcisi ve emperyalizmin işbirlikçisi olarak AKP’yi yarattı ve 2000’li
yıllarda iktidara getirdi.12 Eylül’ün
açtığı yoldan yürüyen, toplumsal örgütlenme olanağı yakalayan gericilik
iktidarı aldığı günden bugüne kadar
gerici dönüşümlere imza attı. Başkanlık rejimiyle birlikte sermaye devleti
emekçi sınıflara karşı baskı ve gericiliği dayatmaya devam ediyor.
Bütün bu karanlık tabloyu hep
birlikte yaşıyoruz ve mücadele ediyoruz.”12 Eylül AKP iktidarı ile devam
ederek başkanlık rejimine geçti” tespiti yaparken umutsuzluğa, teslimiyete yer vermeyeceğiz.. Sermayeye,
emperyalizme ve gericiliğe karşı çıkan,1980’lerin en karanlık döneminde liberal kuşatmaya karşı ideolojik
bulanıklığa geçit bırakmayan, örgütlenmeye devam eden komünistler olarak bugün karanlığın içinde aydınlığı,
tüm zorluklara karşın sosyalizmin
toplumsal bir seçenek haline geleceği
bir olanağı görüyoruz. İşçi sınıfını,
emekçileri, kadınları, gençleri mücadeleye örgütlemek üzere yolumuza
devam ediyoruz.1920’lerden beri her
türlü baskıya, işkenceye karşı sosyalizm şiarından vazgeçmeyen,12 Eylül’den ve 80’lerin liberal saldırısından örgütlenerek geleneğini oluşturan
biz komünistler gücümüzü deneyim,
sosyalizmde kararlılık ve inadımızdan alıyoruz. Biliyoruz ki ÖRGÜTLÜ
BİR HALKI HİÇ BİR KUVVET YENEMEZ!
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Mücadele Çağrısı…

G

eçtiğimiz hafta
, yazar, akademisyen, siyasetçi,
iktisatçı, sendikacı, demokratik kitle örgütü,
gazeteci, müzisyen kimlikleriyle kamuoyunda bilinen çok
sayıda aydın, emperyalizmle
tüm siyasi ve iktisadi ilişkilerin sona erdirilmesi çağrısında
bulundu.
Çağrı metni ve ilk imzacılar
ise şöyle…

dahalelerin sonuçlarıyla karşı
karşıya olduğu bir
süreçten geçmektedir.
Bu süreç
esas olarak
sermaye
düzeni ile
ülkenin
sermaye
sınıfı ve
onun işbirlikçi ve gerici
sağ iktidarlaABD'yi kovalım, bu düzeni
rının eliyle adım
değiştirelim!
adım emperyalizme bağımlı
ABD emperyalizmine ve
hale getirilmesinin ürünüdür.
AKP işbirlikçiliğine hayır!
Emperyalizmin çıkarları ile
Ülkemiz, ABD emperyalizsermaye sınıfının çıkarları
minin siyasi ve iktisadi alanda
ortaktır. AKP, 16 yıl boyunca
uyguladığı yaptırım ve mübu çıkar ortaklılığının organi-

zatörlüğünü üstlenmiştir.

Dün işbirlikçiler eliyle
emperyalizmin ileri karakolu olan
ülkemiz,
bugün
ABD
emperyalizminin
müdahalelerine
açık hale getiril-

Ülkemiz emperyalizme, ekonomik, askeri, siyasi ve kültürel olarak bağımlı bir ülkedir.

Ülkemiz ABD emperyalizminden kurtulmalıdır.
Üsleriyle, sermayesiyle ABD
emperyalizmine hayır diyelim!
Kurtuluş için, NATO’dan çıkılmalı, ABD’nin bütün askeri
üsleri kapatılmalı, yapılan
bütün gizli anlaşmalar iptal
edilmeli, emperyalist sömürünün bütün iktisadi mekanizmiştir.
maları dağıtılmalı, ülkemizin
bütün stratejik ekonomik ve
Bu ülkenin gerçek sahiplerine altyapı kurumları devletleştiyani milyonlarca emekçiye,
rilmeli, bağımsız bir Türkiye
yurtsevere, ilericiye sesleniyo- inşa edilmelidir
ruz ve diyoruz ki;

İLK İMZACILAR
Abdurrahman Bayramoğlu- Avukat

Merdan Yanardağ- Yazar, Gazeteci

Adnan Serdaroğlu- Birleşik Metal- İş Sendikası Başkanı

Musa Eroğlu- Gazeteci

Ali Öztutan - İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası Başkanı

Mustafa Karadağ- Hukukçu- Yargıçlar Sendikası Eski Başkanı

Ali Cancı- Sosyal- İş Sendikası Eski Başkanı

Mustafa Köz- Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı- Şair

Atilla Özsever- Gazeteci- Akademisyen

Mustafa Saffet Yahyaoğlu- Dev Turizm- İş Sendikası Başkanı

Aysel Tekerek – Türkiye Komünist Hareketi Genel Başkanı

Münevver Kısacık-Ressam

Barış Terkoğlu - Yazar, Gazeteci

Nalan Mahsereci- Yazar- Yayıncı

Candan Badem- Akademisyen

Nihat Benca- Tekstil İşçileri Sendikası Gaziantep Bölge Temsilcisi

Cengiz Kılçer- Şair

Ömer Faruk Eminağaoğlu- Hukukçu

Deniz Hakyemez- Yazar-Akademisyen

Orkun Saip Durmaz- Akademisyen

Ender Helvacıoğlu – Yazar- Yayıncı

Osman Öztürk- Tıp Doktoru

Engin Ayça- Sinema Yönetmeni

Özgür Eryılmaz- Avukat

Fatih Yaşlı - Yazar, Akademisyen

Özkan Atar- Birleşik Metal İş Sendikası Genel Sekreteri

Gülsen Tuncer- Tiyatro ve Sinema Sanatçısı

Rıfat Okçabol – Akademisyen

Hasan Sivri- Gazeteci

Sabri Kaplan- Tümka-İş Sendikası Eski Başkanı

Hamza Aksoy- Dev Turzim -İş Sendikası Genel Merkez Yöneticisi

Sadık Usta - Yazar

İlke Kızmaz- Müzisyen- Akademisyen

Semiha Özalp Günal- Akademisyen

İzge Günal - Akademisyen

Songül Tunçdemir- PSKD Kartal Şube Başkanı

İzzettin Önder – Akademisyen

Şenol Çarık- Gazeteci- Yazar

Mehmet Korkmaz- DİSK Genel- İş 2 No’lu Eski Şube Başkanı

Tamer Akgökçe- Hukukçu

Metin Ebetürk- Sosyal- İş Sendikası Başkanı

Umut Kuruç - İKD Genel Başkanı
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