
Cumhuriyeti yıkanlar 30 
Ağustos’u kutlayamazlar

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu açısından önemli bir 
gün olan 30 Ağustos 1922’nin yıldönümünde, AKP 
iktidarı cumhuriyet ile olan kavgasından vazgeçmeye-
ceğini bir kere daha gösterdi. Aynı zamanda empery-
alizme karşı kurtuluş mücadelesinin temsil olduğu bir 
günde ABD’yle anlaşmalı bir şekilde Suriye... Sayfa >> 3

30 Ağustos 2016...
Yargıya ve emniyete türban, ABD'ye 
kara desteği

3 Eylül 2016 | 15. SAYI | FİYATI 1 TL15 GÜNLÜK GAZETE

Sosyalist Cumhuriyet

Türkiye Cerablus’ta Yeni bir sınıf hareketinin 
oluşması gerekiyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Suriye sınırı ve Cerab-
lus bölgesinde askerlere yapılan saldırıların IŞİD’den gelmediğini öne 
sürmesi ise Fırat Kalkanı harekatının ilk haftasının özetİ…  Sayfa>> 4

Sınıf Tavrı Türkiye Yürütmesi’nden Kemal Parlak ile sınıfın güncel durumuna, 
sendikalara, AKP iktidarına ve nasıl bir mücadele hattı örülmesi gerektiğine dair 
konuştuk. Sayfa>> 8

AKP’nin kuruluşuna 
giden süreçte bir ‘öz-
gürlük’ sorunu olarak 
tartışma başlığı haline 
getirilen ‘’türban soru-
nu’’ toplumun bir bütün 
olarak gericileştirilmesi 
ve islami referanslarla 
yeniden yapılandırılması 
amacıyla kullanılan en 
önemli silahlardan biri 
haline... Sayfa>> 2

Gerici siyasetin 
simgesi olarak 
türban!

15 Temmuz’un ardından 
devletin yeniden yapılan-
dırılması ve siyasetin şe-
killendirilmesi gündemde 
ağırlığını korurken, işçi 
sınıfının ileri ufaklı bölme-
lerindeki son günlerdeki 
hareketlenme... Sayfa >> 8

İşçiler haklarını 
gasp ettirmeyecek

Cerablus operasyonuna 
dair bir değerlendirme
Suriye ve Ortadoğu denkleminde bazı sadeleşmeler olan 
günlere doğru yol aldığımızı tespit ederek başlamak gere-
kiyor.Doğal olarak Türkiye’nin son Cerablus operasyonu 
ile birlikte, bazı eski değerlendirmeleri güncellemek, önü-
müzdeki günlere ise bu güncelleme üzerinden yaklaşmak 
gerekiyor.Geriye sararak bir hatırlatma yapalım isterseniz. 
2014 yılında ortaya çıkartılan bir ortam dinleme kaydı var-
dı. Dört kişi Türkiye’nin Suriye’ye operasyon yapıp yapa-
mayacağını tartışıyordu.  Sayfa >> 4

Halkların tarihlerinde o halkın karakte-
rini etkileyen, o halkın sonraki kuşak-
larını biçimlendiren, farklı koşullarda 
verilen tepkilerin/davranışların yönünü 
veren olaylar, tarihler, kişiler vardır. Tüm 
bir Latin Amerika için Jose Marti böyle-
dir örneğin. Ya da 1789 Devrimi Fransa 
halkının yüzyıllarca...Sayfa >> 7

Bize bir zafer gerek!
30 Ağustos'tan 1 Eylül'e
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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü 
Nejat Birecik, yeni sezonda sahne-
lenecek oyunlar için,“Milli, manevi 
duyguları pekiştirmek için hümanist 
vatan milliyetçisi sanatçılar olarak 
vatan bütünlüğüne, birliğine katkı-
da bulunmak amacıyla sadece yerli 
oyunlarla sahnelerimizi açıyoruz” 
ifadelerini kullandı.‘Türkiye’nin 
Perdeleri Türk Tiyatrosuyla Açılıyor’ 
sloganıyla yeni sezona 8 oyunla, 12 
bölge ve 65 sahnede perdelerini aça-
cak olan Devlet Tiyatroları’nda bu yıl 
sadece ‘yerli oyunlar’ sahnelenecek.
 Sahnelenecek oyunlardan açıklanan-
ların bir kısmı şöyle:
• Ahmet Hamdi Tanpınar’ın aynı 

adlı eserinden Kenan Işık tarafın-
dan sahneye uyarlanan “Huzur”

• Recep Bilginer’in yazdığı Zafer 
Kayaokay’ın yönettiği “Yunus 
Emre”

• Nahit Sırrı Örik’in kaleme aldığı 
“Düşüş”

  Ayrıca “4. Murat”, “Ya Devlet Başa 

Ya Kuzgun Leşe” ve “Rumuz Gonca-
gül” gibi önceki yıllarda sahnelenen 
oyunlar yer alıyor.
 Yeni sezonda yeni sahnelerin de 
faaliyete geçeceğini ve atölyelerin 
devam edeceğini belirten Birecik, 
"Kaba siyaset rutubet gibidir sana-
tı çürütür, işimiz incelikli sanatçı 
bilinciyle estetik üretmek. Bu nedenle 
devlet tiyatroları, kaba siyasetten 
uzak incelikli sanatçı sorumluluğuy-
la halkıyla bütünleşerek çalışmaya 
devam edecek." dedi.
 Buldukları her fırsatta sanat düşman-
lığını ortaya koyan AKP iktidarı ve 
yandaşları şimdide bütün dünyada 
kabul görmüş sanat eserlerini ve 
tiyatro oyunlarını 'milli birliğimize 
tehtid' gibi akli olmayan bir bahane 
ile yasaklamaya çalışmaktadırlar.
Daha önce de UNESCO öncülüğün-
de, Hırvat Tiyatro Festivali’ne davet 
edilen Devlet Tiyatroları Genel Mü-
dür Vekili Necat Birecik ve İstanbul 

Devlet Tiyatrosu Müdür Vekili Zafer 
Kayaokay’ın, tiyatro etkinlilerine ka-
tılmak yerine, yanlarına aldıkları bir 
rehber ile Zagreb’i gezdikleri iddia 
edilmişti.UNESCO ITI Hırvatistan 
Başkanı Zeljka Turcinovic tarafından 
gönderilen yazıda şu ifadeler kullanıl-
mıştı:“Ne yazık ki bu kişiler seminer 
ve tiyatro oyunlarını izlemek yerine 
dil bilmedikleri gerekçesiyle Türk 
Büyükelçiliği’ne başvurup, Zagreb’i 
gezmek için turist rehberi talebinde 
bulundular; etkinliklere katılmadılar. 
Festivalin Yönetim Kurulu üyeleri 
ile uluslararası seçkin konukları bu 
üzücü duruma şahit oldular. Tiyatro 
festivalimiz için davet ettiğimiz Bi-
recik ve Kayaokay’ın kültür ve sanat 
alanında işbirliği adımları atmak yeri-
ne, turistik amaçla gelmiş olduklarını 
esefle belirtir, Türkiye Devleti’nin 
itibarını zedeleyen bu beylerin duru-
munu takdirlerinize sunarım."

Devlet Tiyatrolarında “MİLLİ BİRLİK” dönemi. 

Siirt’te devlet koruması altında olan, çok kısa bir süre 
öncesinde 18 yaşını dolduran bir kız çocuğunun kurumda 
meslek elemanı olarak görev yapan bir çalışan ile evlendi-
rildiği ortaya çıktı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası(SES),ko-
nu ile ilgili açıklama yaparak yaşanan olayın vehametine 
dikkat çekti. Yapılan açıklama şu şekilde;

Konuyla ilgili bilgi sahibi olur olmaz (29 Ağustos) sen-
dika olarak Bakanlığa acil ibareli bir ihbar yazısı yazarak, 
konunun acilen ve titizlikle araştırılmasını istediğimizi 
ifade ettik. Ayrıca konunun takibi için ilgili milletvekilleri 
ile de iletişime geçtik. Ancak, konuyla ilgili son aşamaya 
gelindiğini öğrendik.

Siirt’te yaşanan durum şu kaygı ve soruları beraberinde 
getirmektedir
• Bir meslek elemanının aynı kurumda bakımıyla 

sorumlu olduğu bir çocukla (her ne kadar çocuk 18 
yaşına yeni girerek reşit olsa da) evlenmesi kabul edi-
lebilir değildir. Meslek elemanları, özellikle de sosyal 
hizmetlerde çalışan meslek elemanları profesyonel, 
mesleki sınırları- etik kurallar çerçevesinde son derece 
titiz biçimde çalışmak zorundadır. Bunun yapılmadı-
ğı- sınırların ihlal edildiği-her durum yeni bir istismar 
anlamına gelmektedir. Ki buradaki örnekte açık bir 
şekilde bu söz konusudur. 

•  Siirt’teki örnekte karşı karşıya kaldığımız tablo, bir 
meslek elemanının tutumu ya da yanlışı ile sınırlı bir 

durum değildir. Böyle bir olaydan ASPB İl Müdürlü-
ğünün her düzeydeki yetkililerinin bilgi sahibi olduğu 
anlaşılmaktadır. Bilgi sahibi olunduğu halde müdahale 
edilmeyerek, herhangi bir işlem gerçekleştirilmiyorsa, 
bu duruma göz yumulmakta ya da onaylandığı sonucu 
açığa çıkmaktadır. Asıl vahim olan durum da budur. 

• Karşı karşıya kaldığımız örnekte şu an evliliğin rıza 
dahilinde olup olmadığı, çocuğun evlilik isteği olup 
olmadığı, mevcut evlilikte hukuki bir engel olup 
olmadığı soruları sorulabilir. Ancak bugün sorulacak 
sorular ve üzerinde durulacak noktalar asıl olarak 
bunlar değildir. Asıl mesele, meslek elemanı ve onun 
bakımından sorumlu olduğu bir çocuk arasındaki 
mesleki ilişkinin bu noktaya kadar nasıl geldiğidir. 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu konuyla ilgili 
acilen bir açıklama yapmalı ve girişimde bulunmalıdır. 
Başta ilgili meslek elemanı olmak üzere, konu hakkın-
da bilgi sahibi olan, bilgisi ve sorumluluğu bulunan, 
yaşananlara göz yuman, onaylayan tüm sorumlular 
hakkında soruşturma başlatılmalıdır. 

• Böyle bir örnek bildiğimiz kadarıyla Türkiye’de ilk 
defa yaşanmaktadır. Aile Bakanlığı’nın bu yaşananlara 
vereceği tepkisi ve müdahalesi kritiktir. Sorumluluk-
larına uygun düşen bir müdahalede bulunmadıkları 
takdirde bu durum, yaşananları onayladıkları ve sosyal 
hizmetler ve çocuk alanında yeni bir sorun alanıyla 
daha karşı karşıya olduğumuz anlamına gelecektir. 

Devlet istismardan korumuyor!
Siirt’teki örnekte karşı karşıya kaldığımız tablo, bir meslek elemanının tutumu 
ya da yanlışı ile sınırlı bir durum değildir. Böyle bir olaydan ASPB İl Müdürlüğü-
nün her düzeydeki yetkililerinin bilgi sahibi olduğu anlaşılmaktadır. Bilgi sahibi 
olunduğu halde müdahale edilmeyerek, herhangi bir işlem gerçekleştirilmiyor-
sa,bu duruma göz yumulmaktadır.

 İlerici Kadınlar Derneği tarafından düzen-
lenen Beria Onger kadın akademisi Bakırköy 
de de eğitimlere başlıyor. 4 Eylül Pazar  günü 
Tarihsel İKD merkez yöneticisi Naciye Baba-
lık'ın sunum yapacağı açılış dersinin ardından, 
Yazar Tülin Tankut'un  'Kadınlar Medyaya 
Bakıyor' başlıklı dersi ile ilk oturumunu ger-
şekleştirecek.

 Türkiye'de kadın sorununa dair bütünlüklü 
bir yaklaşım geliştirmek amacıyla yola çıkan 
akademi 24 Ağustosta Kadıköy'de ilk oturu-
munu gerşekleştirdi.

 İKD Genel Yönetim Kurulu Üyesi Nimet 
Çakılkaya tarafından gerçekleştirilen açılış 
dersinde kadın mücadele tarihinde simge 
haline gelen isimler hatırlandıktan sonra 
'Akademi’nin kadınların güncel gelişmeleri 
ve kadınların yaşadıkları sorunlara tarihsel ve 
bütünsel bir perspektifle bakmalarını sağlama 
amacıyla yola çıktığı, eğitimlere bu gözle 
bakılması gerektiği' ifade edildi. Bu bağlam-
da gericilikten, emperyalizme, kadın emeği 
sömürüsünden kadın haklarına; kapitalizmde 
ruh sağlığından, ebeveynlik ve çocuk geli-
şimine, kadın hareketleri tarihinden, kadın 
sorununda yöntem sorununa ve özel olarak 
tarihsel ve bugünkü İKD deneyimlerine yer 
verilecek eğitimlerin çerçeveleri satır başları 
ile ele alındı.

 Yazar Tülin Tankut tarafından sunulan 
“Kadınlar Medyaya Bakıyor” konulu ders ise 
katılımcıların da katkılarıyla oldukça zengin 
bir içerikle gerçekleşti. Türkiye’de medyanın 
radyolu ve tek kanallı günlerinden bugüne 
seyrini anlatan Tankut, bu alandaki evri-

min Türkiye ve dünyada kapitalizmin genel 
ihtiyaçları ile son derece uyumlu bir biçimde 
nasıl hayata geçtiğini örneklerle ifade etti. 
Öte yandan kapitalizm koşullarında tüketim 
çılgınlığının reklamlar aracılığıyla nasıl üretil-
diği yine Türkiye’de medyanın değişik dö-
nemlerindeki örnekleri ile ele alındı. Özal’lı 
yıllarda hayatımızdaki yeri özel kanallarla be-
raber daha da artan televizyonda, 90’lı yıllar-
da uzmanlarla başlayan, bugün ilahiyatçılarla 
devam eden gündüz kuşağı programlarının 
kadınları hasta ve zavallı göstererek çıkışsız-
lığa mahkum etmek istemesine dikkat çekildi. 
Kadının her zaman, eş, kız çocuk veya anne 
olarak görüldüğü, bu cinsiyet rolleri dışına 
çıkan kadınların her zaman cezalandırılma-
ya çalışıldığı, dizilerin bu cinsiyet rollerini 
üretmede önemli bir rol taşıdığı, bu misyonun 
dışına çıkan dizilerin ise apar topar yayından 
kaldırıldığı ifade edildi. Ayrıca şiddetin, ev 
içi emek sömürüsünün yaygınlaşmasında da 
medyanın öneminin altı çizildi. Tankut, kadın-
ların medyada cinayetlerle değil başarılarıyla 
gündeme gelmelerine duyduğu özlemi de 
ayrıca ifade etti.

Beria Onger Kadın Akademisi, 4 Eylül’de 
Kadıköy’de Psikolog Oya Pakyürek’in vere-
ceği “Kapitalizmin ruh sağlığına etkileri” ve 
“Kapitalist sistemde ebeveynlik, çocuk ruh 
sağlığı ve eğitimi” konulu derslerle devam 
edecek.

  4 Eylül'de Bakırköy' de başlayacak olan 
Akademinin ders programı da ilan edilmiş 
olup kayıt çalışmalarına başlandı.

Kadıköy’de ilk oturumu yapılan Beria Onger 
Kadın Akademisi’nin Bakırköy ayağı da başlıyor

T ürkiye'de siyasal islamcı, gerici ideolojinin en te-
mel dayanaklarından biri haline getirilen türban 
tartışması son günlerde gerici AKP iktidarının 
attığı adımlarla yeniden gündeme geldi.

 AKP’nin 2013 yılında ‘demokratikleşme paketi’ adı 
altında açıkladığı ve kamuda başörtüsüne serbestlik geti-
ren düzenlemenin kapsamı, kadın polisleri de kapsayacak 
şekilde genişletildi. Resmi Gazete’de,'Emniyet Hizmetleri 
Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde' yapılan deği-
şiklikle, kadın polislerin başörtüsü kullanması serbest hale 
getirildi.Yönetmeliğin polislerin başörtüsü kullanmasını 
engelleyen maddesi şu şekilde değiştirildi:“Bayanların 
şapka, kep veya örgü bere altında yüzünü kapatmayacak 
şekilde başlarına taktıkları üniforma rengindeki desensiz 
giysiler hariç, resmi kıyafetin içerisine dışarıdan görüle-
bilecek şekilde sivil kazak, yelek ve benzeri giyecekler 
giyilemez.

 Kadın polislerin başörtüsü takabileceğine dair düzen-
lemenin ardından, Danıştay’da da bu düzenlemenin yü-

rürlüğe girdiği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Danıştay üyeliğine atadığı 3 kadın üyeden ikisinin türbanlı 
olduğu anlaşıldı.Yargıtay ve Danıştay’da üye sayısını 
azaltmak amacıyla yapılan düzenleme kapsamında bütün 
üyeler önce açığa çıkarılacaktı. İşte tam o günlerde Cum-
hurbaşkanı tarafından Danıştay üyeliklerine, Göç İdaresi 
Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Oya Işık ile İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Binnaz Mahioğlu 
atandı. Cumhurbaşkanı’nın atadığı 3 kadın üyeden Oya 
Işık ve Binnaz Mahioğlu türbanlıydı. Böylece türban, 
Cumhurbaşkanı kontenjanından atanan iki üyeyle birlikte 
yüksek yargıya da girmiş oldu.

 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Taksim Mey-
danı’nda düzenlenen törende ilk kez, Dış İlişkiler Şube 
Müdürü Gonca Lüleci’nin türban taktığı görüldü.

 AKP'nin kuruluşuna giden süreçte bir 'özgürlük' soru-
nu olarak tartışma başlığı haline getirilen ''türban sorunu'' 
toplumun bir bütün olarak gericileştirilmesi ve islami 
referanslarla yeniden yapılandırılması amacıyla kullanılan 

en önemli silahlardan biri haline getirildi. Gelinen nok-
tada iktidara yakınlığında sembolü haline gelen kapanma 
biçimi bir irade beyanına dönüşmümş durumda. Hukukun 
tarafsızlığı ve üstünlüğü başka pek çok açıdan tartışmalı 
hale gelimişken bu uygulama AKP'nin hukukunu ve taraf-
lılığını da perçinlemeye yöneliktir. Artık sadece kamu hiz-
meti sunanlar değil kamu hizmeti alanlarda iktidara yakın 
olanlar ve uzak olanlar şeklinde sınıflandırılacak ve ona 
uygun hukuk tesis edilecektir.Geçmiş dönemlerde özellik-
le kadınların özgürlüğü olarak sunulan türbanın,kadının 
toplumsal alanda ikincil hale getirilmesi, kadın emeğinin 
değersizleştirilmesi, artan kadın cinayetleri ve kadına yö-
nelik şiddet ile somutlanan gerici ideolojinin kılıfı olduğu 
gün yüzüne çıkmış durumda.Laiklik ilkesinin anayasa 
da durmaya devam etse de fiili olarak rafa kaldırıldığı bu 
günlerde,Cumhurbaşkanlığı külliyesinde bulunan cami de 
tarikatların ve cemaatlerin zikir çektiği sahnelere tanık olu-
yoruz. Kadının esaretinede, laikliğin kaldırılmasına da bu 
üklenin ilericileri elbette ki henüz son sözünü söylemedi.

Gerici siyasetin simgesi olarak türban!
AKP’nin kuruluşuna giden süreçte bir ‘özgürlük’ sorunu olarak tartışma başlığı haline getirilen ‘’türban sorunu’’ toplumun bir bütün olarak geri-
cileştirilmesi ve islami referanslarla yeniden yapılandırılması amacıyla kullanılan en önemli silahlardan biri haline getirildi. Gelinen noktada iktidara 
yakınlığında sembolü haline gelen kapanma biçimi bir irade beyanına dönüşmüş durumda.

2 Kadının Sesi
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MTTB’den Kültür Bakanlığı’na, şimdi ise TBMM Başkanı...
İsmail Kahraman: Tipik bir gericinin portresi...

Türkiye sağının bütün gerici özelliklerini içinde barındıran Meclis Başkanı İsmail Kahraman bulunduğu pozisyonun ciddiyetini ayaklar altına alacak şekilde açıklamalar yapmaya 
devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda laikliğin Anayasa’da yeri olmadığını dile getiren Kahraman, bu sefer de Kübalı devrimci Che Guevara’yı hedef tahtasına oturtarak ülke gençliğinin 
kendine başka rol modeller bulması gerektiğine dair skandal açıklamalarda bulundu.

Kimine göre ne dediğini bilmeyen, kimine göre ülkede 
gündemi değiştirmek için açıklamalar yapan bir siya-
setçi. Tayyip Erdoğan’a göre ise söyledikleri konusunda 
sınır getirilmemesi gereken bir siyasetçi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman Türkiye sağının gerici ve işbir-
likçi bütün yönelimlerini bağrında taşıyan bir siyasetçi olarak, gerek 
cumhuriyetin temel değerlerine, gerekse ilericiliğin evrensel değerle-
rine dil uzatmaktan imtina etmiyor.

Kendisini yerli ve milli bir siyasetçi olarak göstermeye çalışan 
Kahraman’ın tarihi ise gericilik ve işbirlikçilik örnekleri ile dolu. 
Anayasa tartışmalarına, “Anayasa’da laikliğe gerek yoktur” açık-
laması ile dalan Kahraman’ın derdinin inanç özgürlüğü olmadığı, 
cumhuriyetin temel değerlerinden olan laikliğin tasfiyesi için yıllar 
önce verdiği sözleri günü gelince hayata geçirmek istemesi olduğunu 
bugün daha fazla görmek mümkün.

Son tartışma da benzer şekilde görülmelidir. Bundan yıllar önce 
emperyalizme bağlılık yemini eden siyasal İslâm’ın günü geldiğinde 
bunu güncel olarak ifade etmesi, Meclis Başkanlığı görevini üstlen-
miş bir kişinin kendisini “milli” göstermeye çalışarak, emperyalizme 
karşı mücadelenin evrensel ismi Che Guevara’ya dil uzatmasının 
başka bir açıklaması bulunmamaktadır.

İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur diye bir atasözü vardır. 
Buradan hareketle TBMM Başkanlığı’na yerleşmiş ülkemizi temsil 
etme ehliyeti olmayan bu siyasetçinin geçmişini biraz hatırlamakta 
ve herkese hatırlatmakta fayda var.

MTTB Başkanı Kahraman, 6. filo ve Kanlı Pazar
1960’lı yılların anti-komünist gençlik örgütlenmesi Milli Türk 

Talebe Birliği (MTTB) saflarında yetişmiş İsmail Kahraman, MT-
TB’nin 48. dönem başkanlığını da yapıyor. 

Başkanlığı döneminde Türkiye tarihinin kritik olayları yaşanırken, 
Kahraman’ın ve gerici bir örgütlenme olan MTTB’nin tuttuğu saf 
emperyalistlerin tarafı oluyor.

1969  yılında 76 gençlik örgütü boğaza demirleyen ABD’nin 6. 
Filo’sunu protesto etmek için Taksim’de toplanırken bunun iki gün 
öncesinde gericiler “Bayrağa saygı” mitingi düzenliyor, bu mitingde 
“komünistlere” karşı savaş açıldığı ilan edilerek, 6. Filo’yu Protesto 
Yürüyüşü’nde gereken dersi vermek üzere halka toplanma çağrısı 
yapılıyordu.

16 Şubat 1969 günü, devrimci gençler Taksim’e doğru yürüyüşe 
geçmek üzere Beyazıt’ta toplanırken, gericiler de Taksim Meyda-
nı’na geliyordu. Burada toplu kılınan namazın ardından taşlı ve 
sopalı bir biçimde beklediler ve polisin herhangi bir engellemesine 
maruz kalmadılar.

Beyazıt Meydanı’nda toplanan gençlik örgütleri ise yürüyüşe 
geçtikten sonra Sultanahmet, Sirkeci, Eminönü, Karaköy ve Dolma-
bahçe üzerinden Taksim Meydanı’na ulaştılar. Göstericilerin önünü 
kesen polis, kasıtlı olarak alana küçük gruplar halinde girmelerini 
sağladı. Alana girenler de burada bekleyen ve sadece iki sıra olan 
polis barikatını kolaylıkla aşan sağcıların sopalı, taşlı ve bıçaklı 
saldırısına uğradı.

Tekbir getiren dinci saldırganlar, göstericileri dövdü. Olaylar sıra-
sında Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan adlı gençler bıçaklanarak 
öldürüldü. Bu sırada polisin saldırganları engellememesi, ülke de 
infial yaratsa da istifa çağrılarına kimse yanıt vermedi.

Türkiye tarihine “Kanlı Pazar” olarak geçen bu katliamın örgütlen-
mesini birinci elden MTTB ve o dönemki başkanı İsmail Kahraman 
yapıyordu.

NATO üyesi Türkiye’nin, Adalet Partisi iktidarında ve Süleyman 
Demirel Başbkanlığı’nda 6. filoya karşı koruyup kolladığı gençler 
nedense bugün sermaye iktidarının da temsilciliklerini üstlenmiş 
durumdalar.

İşte bu yüzden bu kişilerin neden laikliğe karşı savaş açtıklarını ve 
emperyalizme bu kadar bağımlı olduklarının yanıtlarını bulmak o 
kadar da zor değil.

Kültür Bakanı İsmail Kahraman
İsmail Kahraman, 1996-1997 yılları arasında 54. Refah-Yol Hü-

kümeti’nde Kültür Bakanı olarak görev yaptı. Kahraman, Bakanlık 
görevi boyunca skandal açıklamalara ve uygulamalara imza atmıştı.

AKP’nin ağabeyi olarak lanse edilen Kahraman’ın Kültür Bakanlığı 
dönemi de özellikle Taksim’e cami yapılması tartışmalarının merkeze 
oturduğu gerici uygulamalar ile bezeli. Kahraman’ın iki yıllık bakan-
lık döneminden satır başları ise şu şekilde:

15 Temmuz 1996: İsmail Kahraman, Taksim’de çok sayıda kilise 
olduğunu ancak cami olmadığını iddia ederek “İnşallah Taksimimiz 
bu ayıptan kurtulacaktır” açıklamasında bulundu.

29 Ocak 1997: Kahraman, Taksim’e cami yapılmasına muhalefet 
eden bürokratlara savaş açtı. İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanı Semavi Eyice’yi görevden alarak 
bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan Kadir Topbaş’ı bu 
göreve getirdi.

2 Şubat 1997: Hızını alamayan Kahraman görevden aldığı Semavi 
Eyice’ye şu şekilde hakarette bulundu: “Taksim’e cami yapılmasını 
Hıristiyan dünyası engellemek istiyor. Onların oyuncağı olan ki-
şiler de ‘Camiye ne lüzum var’ diyor. 73 yaşındaki bir profesör de 
‘Ben sanat tarihine ihanet etmem. Cami Taksim’in dokusuna uygun 
değil. Ben buna imza atmam.’ dedi. Rahmana gitmemiş, alnı secdeyi 
okşamamış ki... O zaman ben attım imzayı, kendisini kapını dışına 
koydum.”

1997 yılı: Bakanlığı döneminde İsmail Kahraman’ın sadece Tak-
sim’e cami projesi değil tüm kültür varlıklarını camiye çevirme gibi 
bir gündemi de var. Kahraman, Bodrum Şapel, Trabzon Ayasofya, 
Kayseri Etnoğrafya müzelerinin acilen boşaltmak ve bu müzeleri de 
cami yapmak istiyor. Tepkiler üzerine başarılı olamıyor.

Kahraman’ın Kültür Bakanlığı’ndaki diğer icraatları ise şu şekil-
de: Cemal Reşit Rey ve AKM’deki törenlerde içkinin yasaklanması, 
Kültür Bakanlığı kadrolarına imamların atanması, “Yabancı müzikle 
adam olunmaz” açıklamaları.

Gelinen noktada kıblesi 6. filo olanların, ilericiliğe karşı bayrak 
açan gericilerin, emperyalizme karşı duranları düşman ilan edenle-
rin ne için mücadele ettiği açık. Hele ki, TBMM Başkanlığı’nı işgal 
ederek bunları hayata geçirmeye çalışmaları ise ülkemizin geleceği 
açısından büyük bir sorun barıdırmaktadır.

İlericilerin ve yurtseverlerin ise ne olursa olsun, tescilli gericilere ve 
işbirlikçileri pabuç bırakmaması da önemli bir mücadele başlığı olarak 
karşımızda durmaktadır.

KES SESİNİ!

Büyük Taarruz’un 94. yıldönümünde AKP 
iktidarı gerek gereicilik, gerekse işbirlikçilik 
konusunda sınır tanımayacağını bir kere daha 
göeterdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş 
felsefesi ile başından beri sorunu olan AKP’nin, 
30 Ağustos günü bu ülkeye yaşattıkları tarih 
sayfalarında yerini aldı.

30 Ağustos’un öncesinde emniyette kılık 
kıyafet yönetmeliğini değiştirerek türban kul-
lanımının önünü açan AKP, bunu 30 Ağustos 
günü hemen sahneye sürmekten çekinmedi. 
Kadın bir emniyet amiri kutlamalarda türbanı 
ile yerini aldı. Yeni Osmanlı hayalleri ile yola 
çıkanların, geldikleri noktada hayallerini bu 
şekilde hayata geçireceklerini temsil eden bu 
görüntüler gericilerin kılık kıyafet konusunda 
attıkları bu adımların kılık kıyafet özgürlüğü ile 
uzaktan yakından bir ilgisi olmadığını belli edi-
yor. Hele ki bu adımların 30 Ağustos gününe 
denk getirilmiş olması aslında siyasal İslâmcı 
hareketin cumhuriyetle olan kavgasının kökle-
rine de işaret ediyor.

Benzeri bir uygulama, yüksek yargıda yine 30 
Ağustos günü gündeme geldi. Kadın polislerin 
başörtüsü takabileceğine dair düzenlemenin 
ardından, Danıştay’da da bu düzenlemenin 
yürürlüğe girdiği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın Danıştay üyeliğine atadığı 3 kadın 
üyeden ikisinin türbanlı olduğu anlaşıldı.

Gericilik başlığında tam gaz devam edeceğini 
gösteren AKP iktidarı emperyalizm işbirlikçilği 
konusunda da vites küçültmeyeceğini ortaya 
koydu. Bu sene 30 Ağustos’u Suriye’de ABD’nin 
kara gücü olarak geçiren Türk Silahlı Kuvvet-
leri (TSK), IŞİD’e karşı mücadele adı altında 
Suriye’de cirit atan cihatçılara destek kuvvet 
görevi ile donatılmış durumda.

NATO üyesi Türkiye’nin Suriye macerasının 
emperyalizm dışında bir yöne işaret etmesi işin 
başından beri pek mümkün değildi. Cumhu-
riyet’in yıkılması için canla başla çalışan tüm 
güçler, Türk ordusunun emperyal güçlerin ta-
hakkümünde bölgede her türlü savaşın parçası 
olmasından memnun olsalar gerek.

Bu sene 30 Ağustos, gerici FETÖ’nün darbe 
girişiminin gölgesinde, milli mutabakat ede-
biyatlarıyla, gericilikle bezenmiş bir şekilde 
ve emperyalizm işbirlikçiliğinin basında canlı 
yayınlandığı bir şekile kutlandı.

Ülkenin gerçek kurtuluşunun ise başka bir 
yoldan olacağı bellidir. Bunun için ülkemizin 
ilerici ve yurtsever insanlarının gerici AKP reji-
mine ve bundan nemalanan sermaye düzenine 
karşı örgütlü mücadeleleri şarttır.

30 Ağustos 2016...
Yargıya ve emniyete türban, ABD'ye kara desteği

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu açısından önemli bir gün olan 30 Ağus-
tos 1922’nin yıldönümünde, AKP iktidarı cumhuriyet ile olan kavgasından 
vazgeçmeyeceğini bir kere daha gösterdi. Aynı zamanda emperyalizme 
karşı kurtuluş mücadelesinin temsil olduğu bir günde ABD’yle anlaşmalı bir 
şekilde Suriye savaşına müdahil olan Türkiye’nin kara harekatlarına devam 
etmesi de tarih sayfalarında bir işbirlikçilik örneği olarak yerini aldı.

Cumhuriyet’i yıkanlar 30 Ağustos 
Zafer Bayramı’nı kutlayamazlar!

Cumhuriyet’i yıkanlar 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nı kutlayamazlar!
1923 yılında kurulmuş Cumhuriyet’i yık-
tınız, topraklarımızı ABD üslerine açtınız, 
ülkemizi NATO’ya ve emperyalizme bağımlı 
kıldınız, Cumhuriyet’in bütün değerlerini 
kemire kemire ülkemizi yağmaya açtınız. 
Ülkemizi cemaatler ve tarikatler cumhuriyeti 
haline getirdiniz.
14 yıldır adım adım Cumhuriyet’i yıkanlar, 
Cumhuriyet’in kuruluşunun nirengi noktası 
olan 30 Ağustos tarihine sarılıyorlar bugün.
Emperyalizmin kuşatması altında bir Türkiye 
var bugün.
Uluslararası emperyalist tekellerin sömürdü-
ğü bir Türkiye var bugün.
Emperyalizm tarafından beslenmiş ve yön-

lendirilmiş gericiliğin ahtapot gibi sardığı bir 
Türkiye var bugün!
Emperyalist güçlerin arkasında durduğu tari-
kat darbesinin yaşandığı bir Türkiye gerçeği 
var bugün!
Bu memleketi bu hale getiren gericiler, para 
babaları, işbirlikçiler, zafer bayramını kutla-
yamaz! 30 Ağustos Zafer Bayramı her şeyden 
önce emperyalist işgale karşı verilmiştir.
Ülkemizi emperyalist sömürüye, boyundu-
ruğa ve işgale açanların 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’na sarılmaları çaresizliklerinden 
başka bir şey değildir.
İşgal gören, savaş gören, yıkım gören ül-
kemizde; emperyalizme, işbirlikçilerine ve 
memleketi bu hale getirenlere karşı, 30 Ağus-
toslar mutlaka yeniden yaşanacaktır!



Suriye ve Ortadoğu denkleminde bazı 
sadeleşmeler olan günlere doğru yol aldı-
ğımızı tespit ederek başlamak gerekiyor.

Doğal olarak Türkiye’nin son Cerablus 
operasyonu ile birlikte, bazı eski değer-
lendirmeleri güncellemek, önümüzdeki 
günlere ise bu güncelleme üzerinden 
yaklaşmak gerekiyor.

Geriye sararak bir hatırlatma yapalım 
isterseniz. 2014 yılında ortaya çıkartılan 
bir ortam dinleme kaydı vardı. Dört kişi 
Türkiye’nin Suriye’ye operasyon yapıp 
yapamayacağını tartışıyordu. İçlerinden 
bir tanesi dört adam gönderip sekiz füze 
attırıp Türkiye’yi Suriye’ye askeri ope-
rasyona sokabileceğinden bahsediyordu. 
Kimler olduğunu hatırlayalım: Dönemin 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı 
Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Genel-
kurmay İkinci Başkanı Yaşar Güler.

Şimdi bu dört kişi devletin ve siyasetin 
farklı noktalarında hayatlarına devam 
ediyorlar. Örneği vermemizin sebebi ise 
geçtiğimi gün başlayan Cerablus operas-
yonu ile ilgili. Sınır ötesine geçilmeden 
önce Karkamış’a düşen bombalar Ha-
kan Fidan’ın adamları tarafından atılmış 
olabilir. Halkımız da “bak sen Suriye’den 
ülkemize bombalar atılıyor en iyisi aske-
rimiz operasyon yapsın” diye düşünmüş 
de olabilir.

Tüm bunlar konusunda rivayet muhtelif 
ancak Cerablus operasyonu ile birlikte 
ortaya çıkan bir gerçeği dikkate almadan 
yukarıda bahsettiğimiz örneği de, bugünü 
de anlamlandırmak pek mümkün değil. 
O da Türkiye’nin emperyalizm (özelde 
ABD) ile ilişkilerini ve bu tür süreçlerdeki 
rollerini ortaya koymamızın gerekliliği. 
Bunu yapmadığınız zaman ABD Dışişleri 
Bakanlığı’nın yayını olan Foreign Policy 
isimli dergide yazan tezlerin Türkiye’deki 
temsilcisine dönüşmeniz mümkündür.

Bu noktada Cerablus’u ve biraz öncesini 
aşağıda ifade ettiğimiz on madde çevre-
sinde toparlamaya çalışalım:

1) Cerablus’ta başlayan operasyon, 
TSK’nın desteği ve cihatçıların Cerablus’u 
alma görüntüleri arkasında doğrudan 
ABD’nin olduğu, ABD tarafından destekle-
nen operasyondur. Bu durum son iki gün-
dür farklı ve yüksek düzeydeki kaynaklar 
tarafından ortaya konulmuştur. Dolayı-
sıyla ortada ABD’ye rağmen yapılmış bir 
harekat yoktur. Türkiye devleti ve AKP 
iktidarı açısından ABD’ye rağmen bölgeye 
girilmesinin düşünüldüğü bazı zaman-
lar olmuştur. Ancak, ülkemizde burjuva 
düzenin hiçbir temsilcisi ya da bileşeni 
bunu aklının ucundan geçirse bile kendi 
başına harekete geçemez.

2) Rusya bu operasyonu görmüş ve yap-

ması gereken açıklamayı yapmıştır. Şam 
ile işbirliğine gidilmesi teklifi ve Suriye 
devletinin egemenlik sahası açıklaması 
böylesi süreçlerde ilk dile getirilmesi ge-
reken başlıklar olarak yerini almıştır. Bu-
nun dışında Türkiye’nin son dönem Rusya 
ile yaptığı görüşmelerden çıkan sonucun 
“Avrasya cephesinin yeni partneri Türki-
ye” düşüncesi ile Rusya’yı arkasına alan 
Türkiye’nin bölgede bu operasyonlara 
yeltendiğine dair olan bakış temelsizdir. 
Bölgede yer alan güçler ve bunlar arasın-
daki uzlaşma çatışma döngüleri devam 
etmekte ancak emperyalist güçler yeni 
açılım geliştirirken büyük bir zorlanma 
ile karşılaşmamaktadır. Hatta devamın-
da yakın vadede Rusya ile ABD’nin daha 
uyumlu bir çizgi izlemeleri mümkündür.

3) Joe Biden’in Türkiye’ye gelişi ile ope-
rasyonun aynı gün olması tesadüf değil-
dir. Cephede ortaklık yapanların masada 
haydi haydi ortaklık yapacağı gün içeri-
sinde ve gerek Binali Yıldırım’ın, gerekse 
Biden’in yaptığı açıklamalar ile görülmüş-
tür. ABD aynı zamanda operasyonel du-
rumdan istifade ederek darbe sürecinde 
yıpranan ilişkileri tamir etme fırsatını ele 
geçirmiş ve bunu çok iyi kullanmıştır.

4) AKP iktidarının kendi başına böylesi 
bir kararı alma ve devamını getirme şansı 
olmadığı için geleceği şekillendirme şansı 
da yoktur. Yaklaşık iki buçuk yıldır, “PYD 
Fırat’ın batısına geçerse büyük savaş çı-
kartırız” tezi garip bir hal almıştır. Çün-
kü PYD aslında Fırat’ın batısına geçmiş, 
Cerablus operasyonu sonrasında da 
ABD’nin talimatıyla tekrar geri çekilmeye 
başlamıştır. Bölgede PYD, emperyalizmin 
ittifaklar zincirinde yeni bir halka olarak 
yer almaya başlarken, Türkiye’nin ve Bar-
zani’nin ittifak durumu güncellenmiştir. 
Eğer emperyalizmle işbirliğinden yana 
olsaydık tüm bu yazdıklarımızı pozitif ge-
lişmeler olarak görmemiz gerekirdi. An-
cak son operasyon ile birlikte Türkiye’nin 
boynundaki emperyalist boyunduruk bir 
kere daha güçlü bir şekilde sıkılmıştır. 
Buna sebep olanların iste ABD’ye sahte 
bir şekilde kafa tutma görüntüsü veren 
düzen partileri ve özelde AKP olduğu 
açıktır.

Bu durum tespit edilmeden Ortado-
ğu’daki siyasi gelişmeleri yorumlamak 
mümkün olmuyor. O zaman Ortadoğu’ya 
bataklık diyor ve Türkiye’nin oraya neden 
girmemesi gerektiğine dair bazı şeyler 
uydurmak zorunda kalıyorsunuz.

5) Ortadoğu’da emperyalist bir kaos 
olduğunu savunarak, Tayyip Erdoğan’ın 
bundan istifade etmeye çalıştığını ve 
Cerablus operasyonunun arka planının 
buna dayandığını savunmak abestir. Bu 
zaten aynı zamanda ABD dış politikasının, 
desteklediği ülkeleri hizaya getirmek için 

ortaya attığı ve dünya üzerinde tartıştır-
dığı düşünceler, bunun sonucunda ortaya 
çıkan yanılsamalardır. Dolayısıyla darbe 
günlerinde başkomutanlık mertebesi-
ne yükseldiği söylenen Tayyip Erdoğan 
Cerablus ile başlayan süreçte mevkiini 
Joe Biden’e terk etmiştir. Esas görülmesi 
gereken budur.

6) Türkiye’nin sınır ötesi operasyona 
Kürtlere karşı başladığını ve buradan 
devam edeceğini, sınır ötesinde TSK ile 
YPG’nin savaşacağını düşünenler eğer 
içten içe böyle bir şeyi istemiyorlar-
sa büyük ihtimalle onları da bir yanılgı 
bekliyor. Objektif olarak Suriye’de bir 
Kürt bölgesinin oluşumunun sekteye 
uğraması ile Fırat’ın doğusundaki geliş-
meleri hesaba katan bir yaklaşım içinde 
olunması gerekir. Son tahlilde PYD’nin 
de ve AKP’nin de, ABD’nin Suriye ve Irak 
üzerinden oluşturduğu yeni bir dengenin 
içerisinde yer almaktan başka bir şansları 
bulunmamaktadır.

7) Son süreçte Fırat’ın doğusundaki 
gelişmeleri iki başlıkta toparlamak müm-
kün görünüyor. Birincisi, Barzani ve KDP 
merkezli devletleşme hamlesi. İkincisi 
ise geçtiğimiz hafta Haseke’de Suriye 
ordusuna bağlı güçler ile YPG’nin çatış-
ması. Irak’ta peşmerge güçlerinin artık 
dikkate değer bir seviyeye yükseldiğini, 
Barzani’nin devlet başkanı edalarındaki 
bölge turlarını dikkate almak gerekiyor. 
ABD’nin, Irak Kürdistanı üzerinden dev-
letleşmenin önünü açmış olması muhte-
mel görünüyor. Bununla birlikte KYB’nin 
içinden çeşitli unsurların KDP’ye ve Şen-
gal gibi askeri açıdan kritik bir bölgenin 
peşmerge saf larına geçmesi son birkaç 
haftadaki kritik gelişmler olarak ön plana 
çıkıyor. Bunun üzerine Barzani’nin Musul 
operasyonuna hazırlanıyor olması böl-
gedeki dengeleri değiştirme potansiyeli 
taşıyor.

Haseke’deki çatışmayı ise çok boyutlu 
görmek gerekmektedir. İlk başta hiç-
bir sebep yokken Suriye ordusuna bağlı 
güçlerin YPG’ye saldırmış olduğu propa-
ganda edildi. Birkaç gün ise sonra bunun 
tam tersinin olduğu ortaya çıktı. Cerab-
lus operasyonu öncesinde Haseke’nin 
YPG’ye bırakılması, ABD’nin YPG’yi ha-
fiften hafiften Suriye ordusunun üzerine 
itmesi, Suriye uçakları ile yanıt verince 
ABD uçaklarının karşılık vermekle tehdit 
etmesi Fırat’ın doğusu ile ilgili önemli ge-
lişmeler olarak görülmeli. Bundan istifade 
eden ABD’nin Haseke’nin 120 Km. Kuzey-
doğusunda Rimelan kentinde askeri bir 
üs açma konusunda yol aldığı açık. Ha-
tırlanacağı üzere ABD’nin bir diğer askeri 
üssü Kobane’nin güneyinde bulunuyor.

8) AKP iktidarının IŞİD’e ve diğer cihat-
çılara yaptığı yardım ve yataklık bugün 

Suriye’de atılacak adımlara da yataklık 
ediyor. Herkesin bildiği bu gerçeği yad-
sıması ise işin saçma olan tarafı. Ancak 
ortada emperyalizme karşı büyük bir mü-
cadele hattı olmayınca doğal olarak IŞİD 
sanki bir hayalet gibi nerede istenirse 
orada meydana çıkıyor. Yaklaşık bir yıldır 
bombalarla şekillendirilen Türkiye siya-
seti önümüzdeki günlerde böylesi mani-
pülasyonlara gebe bir yan taşıyor.

9) Bölgedeki Kürt kartının ağırlıklı 
olarak ABD’nin eline geçmesi ile birlikte, 
Tükiye içinde de Kürt meselesi yeni bir 
evreye girebilir. Ancak burada toptan-
cı bakıştan kaçmak gerekiyor. Bununla 
birlikte bazı yanlış değerlendirmeler 
de karşımıza çıkmıyor değil. Örneğin, 
PKK’nin şiddeti yükselttikten sonra barış 
çağrısı yapmasını sürecin doğal sonucu 
olarak gören çevrelerin yanılgısı, PKK’nin 
gördüğünü göremiyor olmaları. O da 
barış çağrısının genelde devlet cenahın-
dan daha büyük bir karşı hamle geleceği 
zamanlarda ön almak için yapılıyor oldu-
ğu. Emperyalizm ile savaşmadan gerçek 
bir barışa ulaşmak mümkün olmadığı için 
ortaya konulan müzakereler, barış süreç-
leri vb… başlıkların son tahlilde savaşları 
bitiremeyeceğini ve dönemsel dengeler 
üzerine kurulacaklarını tespit etmek ge-
rekiyor.

Ek olarak, Kürt ulusalcılığını bekleyen 
büyük kriz dinamikleri işlemeye başla-
mıştır. PKK’nin demokratik özerklik ve 
Rojava’daki kanton modeli ile Barzani’nin 
ulus devlet modeli arasındaki ayrım, bir 
noktadan sonra büyük çatlakları berabe-
rinde getirecektir. Reel politika bundan 
iki yıl önce Rojava’da oluşan boşluklara 
yerleşmeyi meşru kılıyordu, şimdi ise 
Barzani aynı boşlukların üzerine önce 
Irak’ta devamında Fırat’ın doğusunda 
Kürt devleti ile oturmaya çalışacaktır. 
Ancak Kürt ulusalcılığının dört parça-
da Kürdistan’ı birleştirerek devletleşme 
hamlesi başka bir bahara ertelenmek du-
rumunda görünmektedir. Daha doğrusu 
Kürt sorununda ABD’nin aldığı inisiyatif 
Kürt ulusalcılığını da siyasi ve ideolojik 
olarak belirleyecektir.

10) Son olarak AKP iktidarı bölgede-
ki durumdan nemalanmaya çalışmaya 
devam edecek, emperyalizm ile işbirliği 
ve söylemlerindeki örtüşme (örn: Suriye 
toprak bütünlüğü, etnik grupların temsil 
edilmesi, Esad’lı geçiş olabilir vb…) arta-
caktır. Bunlarda şaşılacak bir yan olmadı-
ğını, Tayyip Erdoğan’ın “kardeşim Esad” 
günlerine dönebileceğini artık çocuklar 
bile görmektedir. Burada ülkemizdeki 
egemen güçlerin tamamen bağımsız bir 
hatta bu işleri yaptıklarını ve Ortadoğu’da 
yeni ittifaklar kurduklarını gösteren ge-
lişmeler yaşanmamaktadır. 
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Cerablus ne anlama geliyor?
Türkiye, 1990 yılından bu yana direndiği Ortadoğu’ya askeri harekat 
yapması taleplerine karşı daha fazla direnemedi. ABD karşıtlığının yükse-
lir göründüğü Türkiye’nin Genelkurmay Başkanlarının istifa ettiği, AKP’nin 
tek büyük çatlağı sayılabilecek tezkerenin reddedildiği bir başlıkta kanlı 
darbe girişimi sonrası ortaya atılması dikkat çekiyor.

T ürkiye’nin ve 
TSK’nin 15 Tem-
muz’daki darbe 
girişiminden sonra 
başta bölge politi-

kaları olmak üzere dış politikada 
elinin askeri gücüyle birlikte 
zayıfladığı yorumları yapılırken 
başlayan Fırat Kalkanı operasyonu 
aslında ne anlama geliyor. Komuta 
kademesi daha önce Ergenekon 
ve Balyoz davaları ile budanan 
TSK’nin darbe girişimi nedeniy-
le ordudan atılan generallere ve 
binlerce subaya rağmen bir anda 
eskisinden de güçlü hale geldiği 
söylenebilir mi? IŞİD’in Kilis’e 
attığı roket ve havan mermilerinin 
sayısı bilinmezken ancak top ateşi 
ile yetinen TSK ne oldu da birden 
bire yeni bir “Mercidabık” peşine 
düştü?

Esasında cevabın basit bir temeli 
var. Türkiye, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın Rusya zi-
yaretiyle birlikte Suudi Arabistan 
ve Katar ile birlikte desteklediği 
cihatçı terör örgütlerinin temel 
tezi olan “Esad gitmeden barış 
olmaz” tezinden yan çizmeye baş-
lamıştı. ABD’nin Libya’daki gibi 
bir iktidar boşluğundan cihatçı 
terör örgütlerinin yararlanmasına 
cevap üretememesi nedeniyle bir 
süredir dillendirdiği “Esad’lı ge-
çiş” bir yandan Rusya ile ortak bir 
zemine de işaret ediyordu. Ancak 
Türkiye bu formüllere uzun süre 
ayak diredi.

15 Temmuz ile değişenler
Ta ki 15 Temmuz’da Gülencile-

rin başını çektiği kanlı darbe giri-

şimine kadar. Darbenin arkasında 
doğrudan ABD olması ihtimali 
mümkün gözükmese de ABD ve 
AB’nin başlangıçtaki umursa-
maz tutumunun ve Gülencilerin 
ABD’ye uzun yıllardır sürdüğü 
bilinen bağlılıklarının AKP’ye 
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a mesajı netti. Her ne 
kadar, kuyruğu dik tutmaya çalı-
şan ABD’yi suçlayıcı açıklamalar 
gelse de kısa sürede “hükümet 
yetkilileri böyle şeyler söylemedi” 
denilerek bu uçlar da törpülendi.

Ardından Rusya ziyareti sıra-
sında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın ilk kez “Esad’lı-
geçiş”ten bahsetti. Henüz erken 
olduğunu söylemesi dahi “kesin-
likle olmaz”dan oldukça farklı 
bir yönü işaret ediyordu. AKP ile 
emperyalist merkezler arasındaki 
sürtünmede darbe girişimi sonrası 
dönemde AKP’nin yeterince bur-
nunun sürtüldüğü ortaya çıktı. Bu 
dönemde ABD’nin Türkiye ziya-
retleri ile birlikte yeni pozisyonlar 
alındı.

Emperyalizm artık Türki-
ye’den daha fazlasını alıyor

Türkiye NATO ve Birleşmiş 
Milletler kapsamındaki askeri 
operasyonlarda her zaman cephe 
ardındaki görevleri üstlenirdi. 
1990’da dönemin Genelkurmay 
Başkanı Necip Torumtay Kör-
fez Savaşı’na ve Irak’ın işgaline 
Türkiye’nin katılmasına karşı 
çıkarak görevinden istifa etmişti. 
2003’te AKP’nin içindeki tek bü-
yük çatlama sayılabilecek 1 Mart 

tezkeresi TBMM’de yeterli oyu 
alamadığı için kabul edilmemişti. 
Türkiye’nin en iyi ihraç malının 
“Mehmetçiğin kanı” olduğunu dil-
lendiren spekülatör George Soros 
gibiler başta olmak üzere emper-
yalizmin Türkiye’yi aktif çatışma 
gücü olarak kullanma rüyaları ise 
darbe girişiminden 5 hafta sonra 
üstelik cihatçı terör örgütleri ile 
birlikte bir komşu ülkenin top-
raklarının işgal edilmesi yoluyla 
gerçeklenmiş oldu.

AKP, aylardır IŞİD’in elindeki 
sınır hattında Kilis başta olmak 
üzere Türkiye’nin roketler ve 
havan toplarıyla vurulmasını 
sineye çekmişti. Yıllardır belirli 
bir bölgenin “uçuşa yasak bölge”, 
“güvenli bölge” veya “tampon 
bölge” olarak kabul edilmesi için 
uğraşmış ve reddedilmişti. Tüm 
dünya AKP’nin cihatçı teröristle-
re karşı en hafifinden izin veren 
tutumundan şikayetçiydi. Türkiye 
başka bazı hamlelerle üstlenebi-
leceği görevler olduğunu göster-
mek istiyordu. Katar’a askeri üs, 
Somali’ye askeri eğitim kampı, 
İslam Ordusu gibi hamlelerin buna 
yönelik olduğu söylenebilir.

Gelinen aşamada Cerablus 
Türkiye için her şeyden çok 
emperyalizmle ilişkilerde yeni bir 
dönem anlamına geliyor. Kürtlerle 
çatışma ve ABD ile gerginlik gibi 
maskelerle gizlenmeye çalışsa da, 
Kore Savaşı istisnası dışında, öyle 
ya da böyle emperyalistler için 
ölmekten geri durmuş Türkiye 
geride kalıyor. Emperyalizm artık 
Türkiye’den daha fazlasını alıyor.

Türkiye, Suriye’de tüm dünyayı yıllarca 
Gaziantep ve Kilis sınırları başta olmak üzere 
belirli bir bölgenin “uçuşa yasak bölge”, “gü-
venli bölge” veya “tampon bölge” olarak kabul 
edilmesi için ikna etmeye çalışmasına rağmen 
başarılı olamamıştı.
15 Temmuz darbe girişiminden sonra hızlanan 
ABD ve Rusya görüşmelerinin ardından ise, 
24 Ağustos’ta, ABD Başkan Yardımcısı Joe 
Biden’ın Türkiye’ye geldiği gün, Türk Silah-
lı Kuvvetleri destek verdiği bin 500 cihatçı 
terörist ile birlikte Cerablus’a harekata başladı. 
Harekat ile eş zamanlı olarak Azez cebinde 
sıkışmış olan cihatçı teröristler, IŞİD’in elinde 
bulunan el Rai’den başlayarak Türkiye sınırı 
boyunca doğuya doğru ilerlemeye başladılar.
IŞİD 5 gün önce boşaltmıştı
Türkiye’nin tank, top atışı ve havadan desteği 
ile başlatılan “Fırat Kalkanı” operasyonununilk 
gününde sınıra 2 kilometre uzaklıktaki Cerab-
lus kentine girilirken yandaş medyanın büyük 
bir askeri başarı varmış gibi kopardığı yaygara 
ise görülmeye değerdi.
Zira, IŞİD 5 gün önce Cerablus’u tamamen 
boşaltmış ve daha batıda yer alan bir savun-
ma hattına çekilmişti. Nitekim Cerablus’tan 
paylaşılan fotoğraflarda da kentin tamamen boş 
olması dikkat çekti.
“IŞİD bize saldırmıyor”
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi 
Akar’ın Suriye sınırı ve Cerablus bölgesinde 

askerlere yapılan saldırılarınIŞİD’den gelmedi-
ğini öne sürmesi ise Fırat Kalkanı harekatının 
ilk haftasının özeti niteliğinde.
Hulusi Akar, Cerablus yönelik düzenlenen 
operasyon kapsamında TSK’nin Menbiç ile 
Cerablus arasında YPG ile çatışması hakkın-
da “Bakın, şurası çok açık. PYD’nin Fırat’ın 
batısına geçmesine asla izin vermeyeceğiz. 
Mutlaka çekilecekler. Eğer çekilmezlerse 
gerekeni yapıyoruz. Çekilecekler. Yoksa!…” 
diye konuşurken IŞİD ile çatışılmadığını da 
açıklamıştı.
ABD yaramazlık yapan adamlarına 
karşı devrede
Türkiye’nin kontrolü sağladığı yaklaşık 400 
kilometrekarelik alanın ancak üçte biri kada-
rınınIŞİD’in büyük ölçüde boşalttığı bölgeler 
olması ve geri kalan Tüzel Çayı hattına kadarki 
bölgenin ise Suriye Demokratik Güçleri ile 
çatışılarak ele geçirilmesi dikkat çekiyor.
Öte yandan, harekatın altıncı gününde, 
TSK’nin Cerablus’un güneyinde yaptığı ope-
rasyonlar yavaşladı. Bir süre sonra da, ABD’li 
generallerin devreye girmesi ile TSK ve YPG 
arasında ateşkes olduğu duyuruldu. ABD’nin 
tüm tarafların IŞİD ile mücadele etmesini 
istemesinin ardından TSK’nin de koalisyon 
güçleri ile birlikte Cerablus’un batısında IŞİD 
hedeflerine dönük taarruza başladığı haberleri 
gelmeye başladı.

Türkiye Cerablus’ta
AKP uzun süredir dillendirdiği “güvenli bölge”ye kimseyi ikna 
edemese de ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın Türkiye’ye 
geldiği gün cihatçı terör örgütleri ile birlikte Kuzey Suriye’ye 
girdi.
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Bir cinayetin adı: 3. Köprü 
Gündeme geldiği günden bugüne adı, iş kazaları, işçilerin eylemi, geçiş ücreti, doğa tahribatı gibi başlıklarda adından söz ettiren 3. köprü geçtiği-
miz hafta açıldı. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ise köprü ile ilgili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İBB başka-
nı iken sarf ettiği “üçüncü köprü bir cinayettir” sözlerini anımsatarak, köprü açılışını “cinayetin kutlanması” olarak değerlendirdi.

İstanbul Boğazı’nda kentin kuzeyindeki son ormanlık alanlar ile 
su havzalarında tahribata yol açan Yavuz Sultan Selim Köprüsü 
onca tartışmanın ardından geçtiğimiz hafta açıldı. 

Gündeme geldiği günden bugüne adı, iş kazaları, işçilerin ey-
lemi, geçiş ücreti, doğa tahribatı gibi başlıklarda adından söz ettiren 3. 
köprü geçtiğimiz hafta açıldı. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Bü-
yükkent Şubesi ise köprü ile ilgili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın, İBB başkanı iken sarf ettiği “üçüncü köprü bir cinayettir” 
sözlerini anımsatarak, köprü açılışını “cinayetin kutlanması” olarak 
değerlendirdi.

İşçi düşmanlığının adı 3. Köprü
6 Mart’ta son tablasının yerleştirilmesi ‘şölenler’ eşliğinde gerçekle-

şen 3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu projesi birçok iş kazasına da 
sahne oldu.

Köprünün ayaklarının birleşmesi, köprü şeklinde yapılan bir kol bö-
reği görgüsüzlüğüyle ve işçilere “sadaka” dağıtılması kararıyla Recep 
Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu tarafından kutlandıktan hemen 
sonraki gün, proje kapsamında çalışan kamyonlardan biri devrildi. 

24 saat boyunca çalışan işçilerin, gece karanlığında aydınlatma 
kullanarak işe devam ettirilmesi, kamyonlara aşırı hafriyat yüklenmesi, 
iş güvenliği denetimlerinin hiç yapılmaması, aşırı yorgunluk ve acele 
etme mecburiyeti iş cinayetlerinin önünü açtı.

Aynı bölgede 2014 Nisan’ında da, Çavuşbaşı mevkiindeki viyadük 
inşaatında, inşaattaki teknik ihmaller yüzünden 3 işçinin öldüğü bir 
işçinin ağır yaralandığı bir iş cinayeti gerçekleşmişti.

İçtaş-Astaldi Ortak Girişim Grubu’nun yaptığı 3. Köprü’nün son 
tabiyesinin yerleştirme töreninde konuşan Erdoğan, işçilere 3 bin TL 
ikramiye sözü vererek şirket yöneticilerinden söz almıştı. Ancak pat-
ronlarla yapılan tüm görüşmelere rağmen verilen ikramiye sözü yerine 
getirilmedi. Bunun üzerine işçiler, 3. Köprü üzerinde yürüyerek oturma 
eylemi yaptı.

Kendilerine verilen sözün yerine getirilmemesine tepki gösteren 
işçiler, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ikramiye sözü verdi ve yüklenici 
firmada buna evet dedi. İkramiye için görüşmeye gittiğimiz firma 
yetkilisi İbrahim bey, ‘Size kim söz verdiyse parayı o versin’ diye 
bizi kovdu. İşleri biten ve ayrılan birçok arkadaş bu parayı alamadı. 
Her halde herkes gittikten sonra geriye kalan 20-30 kişiye bu parayı 
dağıtacaklar. İnsanlarla dalga geçer gibi davranıyorlar. Halkı da böyle 
kandırıyorlar” demişti.

Vatandaşı sömürme aracı 3. Köprü
Osmangazi Köprüsü’nde günlük araç garantisinin 40 bin olması 

fakat araç geçişinin 13 binler dolayında kalması gözleri emekçilerin 
korkusu haline gelmişti. Çünkü aradaki fark yine emekçinin cebinden 
çıkarılacaktı. 

Benzer durum üçüncü köprü için de geçerli.  Günlük 135 bin otomo-
bil geçişi sağlanamazsa aradaki farkı Osmangazi Köprüsü’nde olduğu 
gibi Hazine, yani yine emekçiler ödeyecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan üçüncü 
köprüden geçiş ücretinin 3 dolar artı KDV (yaklaşık 11 lira) olarak 
açıklamıştı. Köprünün günlük gelirinin 1.1 milyon TL olması bekleni-
yor.

Doğa katili 3. Köprü
Cumhuriyet tarihi boyunca İstanbul’un yapılan tüm planlamalarında 

kentin kuzeyinin mutlak korunması gereken alan olarak ayrılması ön-
görüldüğünü ifade eden Mimarlar Odası ise yaptığı açıklamada, “Ken-
tin akciğeri olarak nitelendirilen ormanlar, kentin içme suyu rezerv 
alanı olan su kaynakları ve doğal yaşam alanı, özgün eko sistemiyle 
doğu-batı aksı boyunca Sakarya ile Kırklareli arasında uzanmaktadır. 
Bugün açılışı yapılan 3. köprü ve sürmekte olan bağlantı yolları inşaatı, 

kentin yaşam kaynaklarına büyük darbe vurmuştur” dedi.
Bilimsel verilere de başvurulan açıklamada, “İBB tarafından 1997 

yılında İTÜ’ye hazırlatılan ulaşım master planı, 1999 Marmara depremi 
sonrasında hazırlanan JİCA raporu ve İTÜ, ODTÜ, YTÜ ve Boğaziçi 
Üniversiteleri tarafından hazırlanan İstanbul Deprem Master Planı, 3. 
karayolu köprüsünün çözüm olmadığı ve toplu ulaşım sistemlerinin ter-
cih edilmesi, bu çerçevede raylı sistem ve deniz taşımacılığının yaygın-
laştırılması gerektiği yönünde önerilerde bulunmuşlardır.

İBB başkanı olduğu dönemde “üçüncü köprü bir cinayettir” diyen, 
bugün ise cumhurbaşkanı olarak yeni köprünün açılışını yapan Tayyip 
Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve İBB Başkanı Kadir Topbaş, işba-
şına geldikleri ilk günden itibaren, artık egemen oldukları rant uğruna 
dünya mirası İstanbul’a karşı işlenen cinayetin birinci derece sanıkları 
olarak tarihe geçeceklerdir” ifadeleri  yer aldı.

Proje bazlı teşvik uygulaması, şehit yakınına ÖTV'siz araç, ti-
cari araçların yenilenmesinde vergi teşviki ile vakıf üniversitele-
rine ilişkin düzenlemeleri de içeren torba tasarının 80 maddesi 
oylandı. Maddeler teker teker TBMM Genel Kurulu'nda kabul 
edildi. 

Kabul edilen maddelerin içerisinde en çok gündeme gelen ise  
'kanunlar üstü bir yağma ve talan maddesi' olarak değerlendiri-
len 75. Madde. 

75. madde, açıkça doğayı firmalara peşkeş çekiyor. Bu madde 
ile firmalara bedelsiz hazine arazisi tahsis edilecek, firmalar 
vergiden muaf edilecek, ÇED raporu rafa kaldırılacak.

ÇED sermaye için kaldırılacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki konu ile ilgili 

yaptığı açıklamada, “İşadamları en çok ÇED sürecinin uzunlu-
ğundan şikâyetçi. Önlem alıyoruz. 15 gün içinde yanıt gelmez 
ise ‘olumlu’ sayılacak. Bunun için yönetmelik ve tüzük deği-
şikliği yeterli. Kapıda süründürmeyeceğiz yatırımcıyı” diyerek 
büyük şirketlerin doğa talanı yapmasının önünü açacaklarının 
sinyalini verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok Akatlı ise, 75 
maddeye getirdiği itirazda yasanın “çevreyi tehdit” ettiğini ifade 
etti.

Altıok, 75. maddeyi “Türkiye’nin yarınlarına ipotek koyan, 
Anadolu’yu şirketlere, dev projelere peşkeş çeken, kanunlar üstü 
bir yağma ve talan maddesi” şeklinde tanımlayarak bu madde 
ile yaşam alanlarının yok edileceğini, insan sağlığını tehdit eden 
projeleri yapacak firmalara bedelsiz hazine arazisi tahsis edile-
ceğini bildirdi.

Proje firmalarının işçi ücretleri dahil pek çok gideri devlet 
tarafından karşılanacağına dikkat çeken Altıok, firmaların 
vergiden de muaf tutulacağını belirtti. Zeynep Altıok ayrıca 75. 
madde için şu ifadeleri kullandı: "Madde 75 ile proje süreçlerin-
de idari izin, ruhsat ve ÇED raporu gerekliliği gibi tüm hukuki 
prosedürler kaldırılacak. Madde 75 ile ruhsatsız maden, izinsiz 
HES, lisansız kömür santrali olabilecek. Yağma ve talan projele-
rine itirazın hukuki yolları kapanacak.”

Altıok, “İktidar, çevre duyarlılığı ve doğa haklarını hiçe saya-
rak, yaşam alanlarının orta yerine dahi dev projeler dikmeye, bu 
projelere de sonsuz imtiyazlar tanımaya kararlı. Başka Türkiye 
yok. Türkiye’yi, doğamızı ve yarınları hiçe sayan iktidar, bü-
rokrat ve şirket üçgeninden çekip almalıyız. Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak bu aşamadan sonra her türlü hukuki ve fiili müca-
deleyi sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi. 

Doğa sermayeye devrediliyor!

Geçtiğimiz hafta CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
Artvin’e doğru seyreden konvoyu-
na ateş açılması sonucunda çatışma 
çıktı.

DHA, ilk haberinde konvoya 
saldırı düzenlendiğini, korumala-
rın da karşılık verdiğini duyurdu. 
Ancak CNN Türk’e konuşan Kılıç-
daroğlu’nun bir danışmanı, “Saldırı 
değil, konvoyun güzergahında 
çatışma çıktı, Kılıçdaroğlu’nun 
durumu iyi” dedi.

CHP’li Mehmet Bekaroğlu ise 
saldırının kesinlikle CHP konvo-
yuna hedeflediğini, ancak konvoya 
isabet eden bir kurşun bulunmadı-
ğını söyledi.

Saldırı sırasında bir askerin haya-

tını kaybettiği, 2 askerin ise yaralı 
olduğu belirtildi.

Alınan bilgilere göre, Kılıçda-
roğlu ve CHP'li yöneticiler, suikast 
girişimleri olabileceği konusunda 
uyarılarda bulunmuştu. Kılıçda-
roğlu'nun korumalarının sayısı 
bunun üzerine artırılmıştı. Kon-
voyda Özel Harekatçı timler de 
bulunuyordu. 

CHP İzmir Milletvekili Aytun 
Çıray, Artvin'de suikast girişi-
mine uğrayan Kılıçdaroğlu'na 20 
gün önce böyle bir girişim olacağı 
yolunda bir uyarı yaptığını söyledi. 
Çıray, “stratejist bir arkadaşının” 
bir tehlike şüphesinden bahsetmesi 
üzerine Kılıçdaroğlu'nu arayarak, 
“Tayyip Bey değil asıl siz tehlike-

desiniz, dedim. Tedbir alması için 
ısrarla rica ettim" dediğini belirtti.

Saldırıyı PKK üstlendi
Aradan kısa zaman sonra Kılıç-

daroğlu’nun Artvin’deki konvoyuna 
düzenlenen saldırıyı PKK üstlendi.

Örgütün askeri kanadı HPG tara-
fından yapılan açıklamada, eyle-
min konvoy önündeki askeri araca 
dönük olduğu ileri sürülürken, 
CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
hedeflenmediği açıklandı. Açıkla-
mada saldırıyı gerçekleştirenlerin 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu’na ait bir konvoy olduğu 
yönünde bilgisi olmadığı iddia 
edildi.

CHP konvoyuna saldırı

AKP’nin 2019’daki 3 seçimi farklı senelere yayarak 
yeniden takvimlendirilmesini istediği öğrenildi.
AKP, CHP ve MHP’li üyelerden oluşan Anayasa Uzlaş-
ma Komisyonu’nun toplantısında en önemli başlıklar-
dan biri olacağı belirtilen konuya göre AKP, 2019’daki 
3 seçimin, iklim şartları, bütçeye getireceği ek yük 
ve içinden geçilen hassas durum göz önüne alınarak 
yeniden takvimlendirilmesini istiyor.
Normal seçim takvimlerine uyulması halinde 2019’un 
bahar aylarında yerel, Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı, 
Kasım ayında ise genel seçim yapılması gerekiyor. İd-

diaya göre AKP, muhalefete üç seçimi üç yıla yaymayı 
öneriyor. Öneri şöyle:
-2019 Mart’ında yapılması gereken yerel seçimler bir 
kereye mahsus 6 ay öne alınarak 2018 yılının ekim 
ayında yapılsın.
-2019 yılının ağustos ayında yapılması gereken Cum-
hurbaşkanlığı seçimi, 3 aylık ertelemeyle 2019 yılının 
ekim ayına kaydırılsın.
-Milletvekilliği seçimleri 4 yıl yerine yeniden 5 yılda bir 
yapılsın. Böylece 2019 Kasım ayında yapılması gereken 
genel seçimler 2020 Ekim ayına ertelensin.

AKP’den seçim atağı
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ğımlı bir siyasal çizginin, devrimci bir çıkış üretme şansının olama-
yacağını çok iyi biliyoruz. Çünkü ülkemizde bu gidişe karşı duracak 
en önemli güç sol harekettir. Sol hareketin bağımsız bir odak haline 
gelmesi siyasi haritada çok şeyi değiştirecektir ve kaldı ki bunun 
ciddi bir potansiyelinin bulunduğunu da ifade etmemiz gerekir.
TKH olarak yapmak istediğimiz, düzen güçlerinin peşine takılma-
dan, yaşanan tıkanmayı “siyaset yapmak adına” düzen içi kanallara 
akıtmadan sol hareketin ayağa kalkmasını sağlamaktır. Sol hareket-
ten kastımız, gerçek soldur yani komünist hareketin kendisidir.
“Bu ülkede sol kavramı da yerli yerine oturmalı”

– Bugün Türkiye solunda 7 Haziran seçimlerinden bugüne 
ve en son CHP Taksim mitingine kadar bir dizi başlık tartı-
şılıyor. Bu tartışmalar belli bir saflaşmayı da gündeme geti-
riyor. Bir tarafta Taksim Mitingi ile birlikte CHP tarafında 
olanlar, diğer tarafta ise HDP tarafında olanlar gibi kabaca 
bir ayrışma var. TKH bu tabloda kendisini nerede görüyor?
KK: Türkiye siyasi haritasında hem CHP’nin hem de HDP’nin temsil 
ettiği eksenleri devrimci çizgide görmüyoruz, bu eksenlerin, eğer 
gerçek anlamıyla soldan bahsedeceksek, sol eksenler olduğunu da 
düşünmüyoruz. Her iki hareket te düzeniçi siyasetlerdir. Bu konu-
da bugün güncel olarak bizim için üç temel mücadele olgusu başa 
yazılarak bir yaklaşım geliştirilmelidir. Anti-emperyalizm, laiklik ve 
sermaye karşıtlığı.
Bu üç başlığın üzerine bina edilebilen bir siyasal hattın solu temsil 
ettiği açıktır. Emperyalizmle, gericilikle ve sermayeyle, boyutu ve 
derecesi ne olursa olsun kurulan ilişkiden solculuk çıkmaz. Sözü 
edilen her iki düzen partisinin bu üç konuda arasına mesafe koyduğu-
nu kim söyleyebilir? Tersine, ortadaki tablo, bu ilişik durumunun ne 
yazık ki sol olarak pazarlanmasıdır.
Bu ülkede sol kavramı da yerli yerine oturmalı, kimin solcu kimin 
sağcı olduğu açık olarak ortaya konmalıdır. Yıllardır Cumhuriyet’e 
küfür edip, cumhuriyet kazanımlarının ortadan kaldırılmasına yöne-
lik bir ideolojik tutum alıp, gericilikle yatıp kalkıp, Suriye’de emper-
yalist ABD ile içli dışlı olup Türkiye’de solcu kesilmek olabilecek 
şey mi? Yenikapı mitinginde CHP’nin ortaya koyduğu, AKP eliyle 
kurulan bu rejime koltuk değnekliği yapmak değil de nedir?
“CHP’den medet umarak bu ülkenin kurtuluşunu ancak bekleyebilir-
siniz, HDP’nin atacağı adımlardan sol bir yükseliş çıkacağını ancak 
kafanızda kurabilirsiniz”
Açık ve keskin konuşmak zorundayız. CHP’den medet umarak bu 
ülkenin kurtuluşunu ancak bekleyebilirsiniz, HDP’nin atacağı adım-
lardan sol bir yükseliş çıkacağını ancak kafanızda kurabilirsiniz. 
Gerici AKP eliyle kurulan rejimin tasallutu bir nebze olsun hafiflesin 
diyerek solculuk yapılamaz. Unutmamamız gereken şudur: Düzen bir 
sermaye iktidarıdır, bu sermaye diktatörlüğü, egemenliği için kendi 
sağını ve solunu yaratır, çubukları sağa ve sola bükebilir. Ancak 
egemenlik devam eder.
Türkiye sosyalist hareketi de, düzen solunun gölgesine girerek, kuy-
ruğuna takılarak, alan açmasını bekleyerek ne var olabilir, ne gerçek 
hale gelebilir. Farkınızı ortaya koymazsanız varlığınız yadsınır, 
belirlenmez. Bu kadar açık.
Doğal olarak Türkiye solunun büyük bir bölmesine tekabül eden bir 
bakış açısının sonucudur bu. Bu bakış açısı son kertede aşama aşama 
ilerlemeyi önüne koymuş reformizmden başka bir şey değildir.
“CHP ve HDP sağa kaymıştır”
Türkiye siyasetinde merkez eksen, AKP eliyle kurulan bu rejimde, 
olabildiğince, eskiye göre daha da sağa kaymıştır. AKP ile temsil 
edilen ve daha sağda kurulan bu merkez eksene göre kendine ko-
numlandıran CHP, yeni merkez eksene yakınlaşarak doğaldır ki sağa 
kaymıştır. HDP de hemen CHP’nin arkasına geçmiştir. Kendilerine 
sosyal ve radikal demokrasi diyenlerin AKP eliyle kurulan bu rejim-
de daha sola değil tersine daha sağa yaklaştıkları ortadadır.
Topyekûn merkez eksenin sağa kaydığı bir tabloda, Türkiye sosyalist 
hareketinin CHP ve HDP’ye “tutunması” sola değil tersine objektif 
olarak sağa çeken bir durum yaratır. Bugün yaşanan tablo tam da 
böylesi bir tablodur.
“Sosyalizmin kimseye yedeklenmediği bağımsız siyasal hattı sıkı 
sıkıya korunmalıdır”
Türkiye Komünist Hareketi, bu genel siyasal analiz doğrultusunda 
konumunu belirlemiş bir partidir. Ancak kendi konumumuzdan öte 
bugün Türkiye siyasetinde büyük bir sol boşluk bulunmaktadır. Bu 
boşluğun sosyalist ve devrimci bir çizgide doldurulması için ko-
münistlere büyük sorumluluk düşmektedir. Bu açıdan sosyalizmin 
siyasal bir alternatif haline geleceği, gerçek bir devrimci sol odağın 
oluşturulacağı bir mücadele pratiği içinde olunması gerekmektedir. 
Bunun birinci koşulu sosyalizmin kimseye yedeklenmediği bağımsız 
siyasal hattının sıkı sıkıya korunması, sonra bu hattın ete kemiğe 
bürüneceği bir toplumsal örgütlenmeye gitmesi gerekliliğidir.
Elbette, bugün tekil tekil komünist örgütlenmelerin bu hedefi tek 
başına değil birlikte bir mücadele perspektifiyle hayata geçirmesi de 
mümkündür. TKH olarak, devrimci ve sosyalist bir odağın şekil-
lenmesi konusunda siyasal bir bakış açısıyla konuya yaklaştığımız 
bilinmeli ve bu sorumlulukla davranmaya çalıştığımız ifade edilme-
lidir. Komünistlerin güç birliği ya da ortak mücadele cephesiyle bu 

boşluğun daha hızlı doldurulması olasılığı yüksektir. Komünistler bu 
açıdan yan yana gelmekten çekinmemeli, çocukluk hastalıklarını bir 
tarafa bırakmalı, daha siyasal bir bakış açısı geliştirmelidir.
“Bakırköy’de yapılacak olan mitingin siyasi içeriği ve siyasi temsili-
yeti ile ortaklaşmamız mümkün değil”

– Tam da yeri gelmişken şu soruyu soralım. 4 Eylül’de Kar-
tal’da ve Bakırköy’de ayrı ayrı mitingler var. Bu mitinglere 
katılıyor musunuz? Bu konuda bir açıklamanız olmadı 
galiba, netleşen bir kararınız var mı?
KK: Elbette parti olarak tutumumuz net ve TKH örgütleri bu konuda 
bilgi sahibi.
Öncelikle Bakırköy’de yapılacak olan mitingin siyasi içeriği ve siya-
seten nereyi temsil ettiği belli ve bu açıdan ortaklaşmamız mümkün 
değil. Daha çok Kürt siyasi hareketinin belirlenimi altındaki ve bu 
mitingin içeriğini belirleyen öznelerin gerek emperyalizme yönelik 
tutumlarıyla gerekse gelişen siyasi süreçlere liberal yaklaşımlarıyla 
yan yana gelmemiz zor.
4 Eylül’de aydınların çağrısıyla yapılan mitingi ise bu açıdan olumlu 
değerlendirdik, katılım üzerine bir eğilim bile oluşturmuş ve temas 
kararı almıştık. Çağrı yapan aydınlara ulaştık ancak ulaştığımız 
aydınlardan hiçbir şekilde geri dönüş olmadı. Aynı zamanda çağrıda 
imzası bulunan 4 Eylül mitingini destekleyen ve çalışmasını yürüten 
Komünist Parti temsilcilerine de mitingin içeriğini, kürsüyü sorduk 
ve bizim katılımımızın koşullarını ilettik.
“Ne yazık ki, 4 Eylül mitingine dönük olarak ortaklaştırıcı bir karşı-
lık göremedik”
Bir siyasal bir parti olarak Türkiye Komünist Hareketi’nin, kendi 
siyasi kimliğini, iradesini, sözünü geri çekmesi, bizim siyasi gelenek-
lerimizde yerinin bulunmadığı tahmin edilebilir ve bir siyasi partinin 
doğallığında böylesi bir durum söz konusu bile olamazdı.
Elbette mitinge çağrı yapanların miting çerçevesine yönelik bir zor-
lamayı kastetmiyorum. Ancak TKH’nin de bir güç ve parti olarak bu 
mitinge katılımı konusunda en azından kürsüde ve mitingin hazırlık 
sürecinde ortaklaştırıcı bir niyet ve mantık beklerdik. Ne yazık ki, 4 
Eylül mitingine dönük olarak ortaklaştırıcı bir karşılık göremedik. 
Resmi olarak davet edilmediğimiz, yaptığımız temaslarda da siyasi 
kimliğimizi yok sayan bir yaklaşım gördüğümüz ve ortaklaştırıcı-ya-
pıcı adımlar atılmadığı için mitinge katılmayı doğaldır ki gündemi-
mizden düşürdük.
Ayrıca, 4 Eylül’de yapılacak mitinge çok büyük anlamlar da yükle-
memek gerek. Önümüzdeki siyasal süreçler komünistleri daha fazla 
yan yana getirecektir, mesele bu da değildir. Ancak bugün Türkiye’de 
eğer devrimci bir sosyalist odağın yaratılmasını hedefliyorsak siyaset 
yapma tarzının da baştan aşağı değişmesi gerek. Daha yapılacak çok 
şey var ve bir mitingin büyük kırılmalar yaratacağı gibi beklenti için-
de olunmamalıdır. Bugün sermaye iktidarına ve AKP rejimine karşı 
siyasal bir enerji yaratacak başka açılımları da daha fazla düşünme-
miz gerekiyor.
“TKH, TKP’nin yeniden siyaset sahnesine dönmesi ihtimalinde yapı-
cı bir şekilde bulunmaktan tereddüt duymaz”

– Bu konunun dolaylı bir yanı da var. Parti olarak yaptığınız bir 
açıklamada TKP’nin siyaset sahnesine dönmesi konusunda bir 
gündem olduğunu belirtmiştiniz. TKP’nin yeniden siyaset sahne-
sine dönmesi konusunda yeni gelişmeler var mı, bu konuda TKH 
ne düşünüyor?
KK: Değerlendirme yapabilmek ve konuşmak için çok erken. O yüz-
den sorduğunuz soruya genel geçer yanıtlar vermek durumundayız. 
Biz Türkiye Komünist Hareketi olarak, kendimizi TKP’nin devamı 
olarak görüyoruz zaten.
Türkiye Komünist Partisi’nin yeniden siyaset sahnesine dönmesi gibi 
bir durum ve olanak ortaya çıkarsa, TKH’nin bu sürecin bir parça-
sı olmak konusunda yapıcı bir çizgi izlemek konusunda tereddüttü 
bulunmuyor. Yukarıda ifade ettiğim gibi, Türkiye siyasetinde büyük 
bir sol boşluk bulunuyor ve TKP’nin yeniden inşası ile solda yeni bir 
umut ve enerjinin ortaya çıkabileceğini düşünüyoruz. Ya da başka bir 
şekilde ifade edersek, böylesi bir sürecin hedeflenerek bu meseleye 
bakış merkeze konmalıdır.
“Son iki yıldır TKP içinde yürütülen tartışmalar aşılmalı, yeni bir 
düzlem tarif edilmeli”
O açıdan, son iki yıldır TKP içinde yürütülen tartışmalar aşılmalı, 
yeni bir düzlem tarif edilmeli: Bu düzlem üzerinden İkinci Cumhuri-
yet rejiminde dişe diş mücadele edecek devrimci ve komünist bir par-
tinin, güçlü ve büyük bir partinin, emekçilerle buluşmuş bir partinin, 
siyasette ciddi bir odak haline gelmiş bir partinin temelleri atılabilir. 
Bunun hedeflenmesi lazım.
Geçmişe değil geleceğe bakan bir perspektifle, geçmişte tartıştığı-
mız örgütsel ve siyasal tartışmaların içerilip aşıldığı yeni bir düzlem 
tarifiyle, bu tartışmaları teorik ve ideolojik olarak aşan nasıl bir parti 
sorusunu merkeze koyan bir yaklaşımla konu ele alınmalıdır.
TKH, bu tartışmaya ve sürece hazırdır. Doğaldır ki, bu konunun TKP 
kamuoyundaki psikolojik yanlarını ortadan da kaldıracak bir süreç 
tarifi gerekir. Ama bir kez daha ifade etmek gerekir ki, komünistler 
siyasal bir bakış açısıyla konuyu ele almak zorundadır.

“TKP’nin siyaset sahnesine dönmesinde biz varız!”
Türkiye Komünist Partisi’nde yaşanan tartışmaların ardından 
kurulan Türkiye Komünist Hareketi bir yaşını doldurdu. Sosya-
list Cumhuriyet olarak bu vesileyle Türkiye Komünist Hareketi 
(TKH) Merkez Komitesi üyesi Kurtuluş Kılçer ile bir röportaj 
gerçekleştirdik.
Kurtuluş Kılçer ile TKH’nin bir yılını, geçtiğimiz hafta du-
yurulan kongre sürecini, Türkiye solunun darbe girişiminden 
sonra içinde bulunduğu durumu ve çıkış arayışları ile TKP’nin 
yeniden siyaset sahnesine dönmesini konuştuk.

– Türkiye Komünist Hareketi’nin kuruluşunun üzerinden 
bir yıl geçti. Bir yılı geride bırakmış yeni bir parti olarak 
TKH bugün istediği yerde mi? Bu bir yılı nasıl değerlendiri-
yorsunuz?
Kurtuluş Kılçer: Ne istediğimizden bağımsız, bugün TKH’nin, 
kuruluşundan bugün geldiği yere baktığımızda önemli bir aşamayı 
geçtiğini söyleyebiliriz. Adında “Parti” olmayan yeni bir örgütlenme 
olarak önümüze koyduğumuz hedeflerin ilk basamağını geçtiğimizi 
düşünüyoruz. Türkiye Komünist Hareketi’nin kuruluşunun özgün 
şartları sizler tarafından da biliniyor. TKP içinde yaşanan tartışma-
ların bir sonucu olarak yolunu açan bir hareketiz. Bu açıdan önceden 
planlanmış bir örgütlenme olarak değil, bu sürecin zorunlu ve devrim-
ci bir sonucu olarak doğan Türkiye Komünist Hareketi yeni bir siyasal 
irade olarak yerini almıştır artık.
Bu öznel zemin bir tarafa; kuruluşumuzun, örgütlenmemizin, misyo-
numuzun şekillendiği bir zamanda ülke koşulları da özgün bir kesitten 
geçti. Üst üste iki seçimin, bombalı katliamların, darbe girişiminin 
yaşandığı bir kesitte kuruluşunu gerçekleştiren ve misyonunu edinen 
TKH, bu açıdan da bir eşiği geçmiştir. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
“TKH, geride bıraktığı bir yılı başarı olarak görmektedir”
Gerek partinin siyasi gelişmelere dönük tutumunun ve Türkiye siyase-
tinin olası yönelimlerine dönük görüşlerinin doğrulanması, gerek çok 
hızlı şekilde partinin kurulması ve gerekse kadrolaşma zemini yarat-
ması açısından TKH, geride bıraktığı bir yılı başarı olarak görmekte-
dir. Bizi “tasfiye çukurunda” görenler olmuş, el uzatmak gibi öneriler 
bile yapılmıştı. Şimdi bugünden bakarken gülümseyip geçiyoruz. 
TKH, son iki yıldır ilki örgütsel ikincisi ise siyasal-ideolojik olarak iki 
büyük tartışmayı yaşayarak kurulmuş bir parti olarak, gerek örgütsel 
omurgayı oluşturmak gerekse partinin siyasal-ideolojik eksenini oluş-
turmak konusunda ciddi şekilde yol almıştır.
Doğal olarak bu tartışma süreçlerinin bizlere öğrettiği önemli dersler 
oldu. Leninizmin bu ülkede yeniden üretimi, toplumsal örgütlen-
me modellerinin nasıl ortaya çıkabileceği, siyaset yaparken hangi 
zeminlere basılacağı, partinin kadrolaşma politikası ile iç işleyişi 
gibi bir dizi konu bugün TKH’nin önemli ölçüde teorik ve ideolojik 
olarak geride bıraktığı başlıklar olmuştur. Bugün TKH, bu dersler ve 
netleşmeyle birlikte iddialarını bir bir hayata geçirmek durumunda. 
O yüzden, bir yılı geride bırakırken şunu boşuna söylemedim. İlk 
basamağı geçtik…
Türkiye’de yeni bir partinin, yeni bir örgütün, yeni bir misyonun tarif 
edilmesi çok kolay değildir, ancak biliyoruz ki bundan daha önemlisi 
iddialarımızı hayata geçirmek. Bizim temel misyonumuz, bu ülkenin 
emekçi sınıflarına yaslanmış, onların öncülüğünü üstlenmiş gerçek 
sınıf partisinin, komünist partisinin yaratılmasıdır. TKH, bu açıdan 
önüne büyük bir hedef koymuştur ve “partileşme” sürecini adım adım 
örecek bir bakış açısıyla kendisine ve geleceğine bakmaktadır.
Bir yıl sonra şimdi Tüzük Kongremizi yapıyoruz. Biliyoruz ki önce 
siyasal hatta homojenlik gerekirdi. Bunun üzerine örgütsel bir Kongre 
yapıyoruz ve bu kongreyi 9 Ekim tarihine kadar tamamlamış olacağız. 
Şunu büyük bir iddia ile söylemek isterim ki, TKH, yapacağı Tüzük 
Kongresi ile asıl şimdi kurulacak. Geçen yıl açıkçası, örgütsel biriki-
min derlenerek yol aldığı siyasal bir süreçti.
“Komünist bir parti olmak, önüne komünist arkasına parti ismi getire-
rek olmuyor”

– Yeni bir Kongre sürecinden bahsettiniz. TKH önümüzdeki 
günlerde neler yapacak, neler planlıyor?
KK: Öncelikle Kongre sürecimizden bahsetmek gerek. Bu sürecin 
merkezinde elbette tüzük metnimiz duruyor. Partinin yeni bir tüzükle 
yol alması demek aslında yeni bir örgütsel modele oturması demek. O 
açıdan bir yıldır yürütülen TKH kurulma çalışmaları, şimdi yuka-
rıdan aşağıya yeni bir iç işleyişle daha güçlü ve tanımlı hale geliyor. 
Bizim açımızdan parti çalışmalarının daha kurumsal ve daha oturmuş 
bir yapıya kavuşacağı açık. Ama mesele tek başına tüzüksel değişiklik 
meselesi değil.
Tersine, önümüze koyduğumuz hedeflerin gerçekleşebilmesi için 
partinin örgütsel araçlarını da yaratması lazım. Özellikle şunu söy-
leyebilirim. İşçi sınıfı örgütlenmesinde şaşırtıcı örnekler çıkartmak 
istiyoruz, madem sınıf partisiyiz, sınıfın örgütlenmesini sağlamak 
zorundayız. Komünist bir parti olmak, önüne komünist arkasına parti 
ismi getirerek olmuyor…
Mesele bunu hayatta somutlamaktır. Örneğin yine aynı şekilde militan 
bir kadın hareketinin kitlesel örgütlenmesi sağlanmak zorunda… 
Çünkü ülkemizin bugün bu karanlık gidişe karşı toplumsal direniş 
odakları yaratması büyük önem taşımaktadır. Meclis partilerinin 
durumu ortada ve bu ülkede gerçek bir sol odak yaratılacaksa bu oda-
ğın mutlaka gerçek toplumsal zeminlere, emekçi sınıflara dayanması 
gerekiyor. Öbür türlüsü suya yazı yazmak gibi…
“Gerçek bir komünist partisi olmanın yolu emekçi sınıflar içinde yara-
tılacak örgütlenmeyle mümkündür”
Bakınız Türkiye sosyalist hareketinde en fazla yapılan şey, imza 
toplayarak siyaset yapma alışkanlığı… Özellikle aydınların temsili-
yetini alarak siyaset yapmanın elbette değeri var ancak bugün Tür-
kiye gerçekliğinde mevzi kazanma bağlamında başka bir perspektif 
gerekiyor. Tek başına aydınlarla popülerize edebilirsiniz, ancak gerçek 
hale getiremezsiniz. Türkiye’de gerçek bir güç ve gerçek bir komünist 
partisi olmanın yolu bir kez daha tekrar edersem emekçi sınıflar içinde 
yaratılacak örgütlenmeyle mümkündür ve TKH, bu konuda “dersini 
almış” bir partidir.
Bu ay içinde yeni binalarımızın açılışını yapacağız. Son bir yıldır 
yürüttüğümüz çalışmalar aynı zamanda partimizin örgütlenme dina-
miklerini de ortaya çıkardı. İstanbul’un bir dizi ilçesinde ve yine bir 
dizi ilde yeni parti bürolarımızın açılışlarını hedefledik, bu doğrultuda 
çalışmalarımız sürüyor.
“Türkiye’de düzen solu, sosyalist ve devrimci hareket üzerine hege-
monya kuruyor”
Siyasi olarak yolunu açan partimiz, örgütsel olarak da yeni bir düzle-
me geçiyor. Şu anda bu aşamada olduğumuzu ifade edebilirim. Ancak 
bütün bunlarla birlikte, bizim açımızdan önemli bir nokta daha var 
ki, bugün ülkemizdeki siyasal gelişmeler ya da başka deyişle içinden 
geçtiğimiz koşullar sosyalist ideolojinin güçlenebileceği, sosyalist 
siyasetin büyümesi için elverişli bir zemin sunmaktadır. Bu açıdan, 
içe kapanık ve sadece örgütsel büyümeye endekslenmiş bir stratejiye 
yaslanmak yerine bugün komünist hareketin nasıl bir çıkış yapacağını 
arıyoruz.
Türkiye’de düzen solunun, sosyalist ve devrimci hareketin üzerine 
hegemonya kurduğunu söylemek çok yanlış olmayacaktır. Böylesi ba-
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1 Eylül’de Sovyet Halkları’na teşekkür: “Barış geldiğinde,
bu, despotizmin barışıydı”* dememek için…

1 Eylül 1939 tarihinde Hitler Almanya’sı 
birlikleri, Polonya’ya saldırarak dünya 
tarihinin en kanlı savaşlarından İkinci 
Dünya Savaşı’nı başlattı. Sovyet Birliği 
ve diğer sosyalist ülkeler barış mücade-

lesini hatırlatmak amacıyla 1 Eylül’ü “Dünya 
Barış Günü” olarak ilan etti. Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasıyla birlikte 1 Eylül, fiilen takvimlerden 
Dünya Barış Günü olmaktan çıkarıldı. Ne de olsa 
“komünizmi” çağrıştırıyordu! Yerine, BM Genel 
Kurulu kararıyla 2001 yılından beri 21 Eylül 
“Uluslararası Barış Günü”…

1 Eylül 1939 öncesinde İngiltere ve Fransa, 
Hitler Almanya’sının silahlanmasından ve tehdit 
oluşturmaya başlamasından endişe duysalar da, 
onu Sovyetler Birliği’ne karşı bir koz olarak dü-
şünürken, buna dönük küçük hamleler yapıyorlar 
ve Sovyetler Birliği’nin ortak güvenlik çağrılarına 
kulak tıkıyorlardı.

29 Eylül 1938 tarihinde İngiltere, Fransa İtalya 
ve Almanya arasında imzalanan ve Çekoslovak-
ya’nın Südet Bölgesi’nin Almanya’ya verilmesini 
öngören Münih Antlaşması, Alman faşizmini 
rahatlatmıştı. Antlaşmanın imzalandığı Münih 
Konferansı’na Sovyetler Birliği ve Çekoslovakya 
dâhil edilmemişti.

Çekoslavakya’dan sonra, 24 Ekim 1938’de, 
Alman Dışişleri Bakanı ile Polonya’nın Berlin 
Büyükelçisi arasında yapılan görüşmede Alman 
Bakan, Versailles Antlaşması ile Almanya’nın 
“içine düştüğü dezavantajlı durumu düzeltmesi” 
için Polonya’ya ültimatom verecekti.

Bu sırada Stalin, İngiltere’nin Almanya’yı Sov-
yetler’e karşı kışkırtmasını görüyordu. Zamansız 
bir saldırıyla karşılaşmamak ve Sovyet sınırlarını 
korumak için Almanlarla görüşmek üzere Mo-
lotov’u görevlendirecekti. 23 Ağustos 1939’da 
Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı imzalandı.

1 Eylül 1939’a böyle gelindi. Naziler Almanya, 
Doğu Prusya, ve Çekoslovakya sınırlarından hare-
kete geçerek Polonya’yı kuşattı. 3 Eylül’de İngil-
tere, 4 Eylül’de de Fransa, Almanya’ya karşı savaş 

ilan etti, ancak Almanya’nın Polonya’yı işgalini 
durdurmak için herhangi bir adım atmadı. Sovyet 
Ordusu’na bağlı birlikler 17 Eylül günü Polon-
ya’nın doğu sınırından giriş yaparak Almanların 
Sovyet sınırlarına yaklaşmasını engelleyecekti.

Polonya hükümeti ve yüksek komuta kademe-
sinin Romanya’ya kaçmasıyla birlikte, Polonya 
küçük birlikler olarak direnmeye çalıştı. Varşova, 
dört gün süren bombardıman sonuncunda 5 Ekim 
1939’da teslim olmak zorunda kaldı.

1 Eylül 1939’da başlayan, 2 Şubat 1943’te 
Stalingrad Direnişi’yle dönüm noktasına ulaşan 
2. Dünya Savaşı, Nazi Almanya’sına karşı, başta 
Sovyet halkları olmak üzere insanlığın zaferiyle 9 
Mayıs 1945’te sona erdi.

Faşizmin yenilmesi, Kızıl Ordu ve Sovyet halk-
larının 1941-1943 yılları arasındaki kahramanca 
direnişi ve ardından saldırı harekâtları ile müm-
kün oldu. Temmuz 1942 – Şubat 1943 arasındaki 
Stalingrad Direnişi ile Nazi saldırıları durduruldu. 
1943 Temmuzundan itibaren 16 ay boyunca, Kızıl 
Ordu Batı’ya ilerleyerek Nazi birliklerini sürekli 
geri püskürttü ve en nihayet 21 Nisan 1945’te 
Berlin’e girdi.

Kızıl Ordu’yla birlikte, Sovyet partizanları-
nın ve halklarının topyekûn direnişi, faşizme ve 
emperyalist saldırganlığa karşı zaferin insanlığa 
armağanıdır.

İkinci Dünya Savaşı’nın bitimiyle birlikte, 
kapitalizmin ve emperyalizmin tahribatına karşı 
büyüyen işçi sınıfının gücüyle birlikte, Avrupa’nın 
birçok ülkesinde komünist partilerin ağırlığı 
artmıştı. Sovyetler Birliği’nin faşizme karşı zaferi, 
emperyalizm karşısındaki gücünü arttırıyordu.

ABD emperyalizmi, işçi sınıfı mücadelelerinin 
ve komünist partilerin artan gücünün önünü kes-
mek üzere “komünizm tehdidi” altındaki ülkelere 
mali ve askeri yardım desteği içeren Truman 
Doktrini ve tamamlayıcısı olan Marshall Planı’nı 
yürürlüğe koydu. Bu cephenin askeri ayağı olan 
NATO’nun 9 Nisan 1949’da Washington Antlaş-
ması ile kurulması ile süreç bir anlamda tamam-

lanmış oluyordu.
NATO, bugün dünyanın en büyük, en güçlü ve 

en saldırgan suç örgütüdür. ABD emperyalizminin 
başını çektiği bu suç örgütü aynı zamanda AB 
savunma stratejisinin de payandasıdır.

Sovyetler Birliği’ni kuşatmak üzere Afganistan 
Demokratik Cumhuriyeti’ne karşı El Kaide ve 
Taliban’ı kuran, bu hamleyle birlikte Ortadoğu’da 
bitmeyen savaşların sorumlusu da bu politikalar 
ve uygulayıcılarıdır.

Sovyetler Birliği ve Sosyalist Blok’un dağılması 
sonrasında NATO’nun savaş suçlarından, dönemin 
açılışını yaptığı Yugoslavya’nın parçalanması, bu 
örgütün geliştirmiş olduğu bütün araçları tam boy 
seferber ettiği bir süreç olarak yürütüldü. Emper-
yalizm, suç örgütünün bütün yönlerini 1991-99 
arasında kontrgerillası, faşistleri, dinci gerici 
örgütlenmeleri, diplomasisi, işgal ordusu ve sivil 
toplum örgütleri bu coğrafyada ortaya koyuyordu.

Bugün Türkiye’nin de içerisinde olduğu, Or-
tadoğu’daki emperyalist müdahaleler ve savaş, 
işte bu politikaların devamı olarak sürdürülüyor. 
Zamanında Sovyetler Birliği’ne karşı yürütülen 
“cihat organizasyonu” Afganistan ile sınırlı kal-
madı. Bütün İslam coğrafyasından, ABD’den ve 
Avrupa’dan Müslümanlar da Sovyetler Birliği’ne 
karşı “mücahit” oldular.

ABD’nin Irak işgalinin ardından benimsediği 
“Şii yayına karşı Sünni ekseni oluşturma” siyaseti 
El Kaide’yi güçlendirdi. Irak’ta El Kaide’ye bağlı 
Ensar El İslam ve Irak İslam Devleti adlı örgütler, 
Suriye’de de silahlı militan gruplar arasında öne 
çıkan gruplar, Lübnan’da Hizbullah’a karşı sava-
şan örgütler, El Nusra ve IŞİD de El Kaide çıkışlı 
olduğu artık açıkça biliniyor.

“Arap Baharı” girişimlerinin, Suriye halkının 
anti-emperyalist mücadelesine toslamasıyla birlik-
te bu gruplar sahaya daha fazla sürüldü. Emperya-
lizm, bölgemizin emekçi halklarına kırk katır ya 
da kırk satırı dayatıyor. Anti-emperyalist tepki-
lerin büyümesini engellemek üzere sadece IŞİD 
vb örgütler düşman olarak gözümüze sokulurken, 

emperyalizmin ve onun suç aygıtı NATO’nun 
hamlelerinin üzeri örtülüyor. Türkiye halkı, ABD, 
AB ve NATO’dan medet umacak, çözüm için bu 
odaklara yönelecek ve bu topraklardaki bütün 
ilerici birikimi emperyalizme kurban edecek bir 
çıkışsızlığa doğru itiliyor.

Emperyalizm krizleriyle yol almaya devam 
ederken, tahkimatı için halklara dayattığı ken-
di barışıdır. Oysa barışın dünyadaki en büyük 
düşmanı ideolojik, siyasi, ekonomik ve askeri 
yönleriyle emperyalizmin kendisidir. Bütün bu ko-
şullar altında yükseltilecek mücadelenin şiarı asla 
“amasız-fakatsız barış” değildir. Bugün de dün 
olduğu gibi, barışın yolu, müzakereler ve “barış 
süreçlerinden” değil, emperyalizme karşı güçlü ve 
etkili mücadeleden, NATO’nun dağıtılmasından 
geçer.

Emperyalizm ile savaşmadan gerçek bir barış 
mümkün olmadığı gibi, böylesi süreçlerin savaşla-
rı bitiremeyeceği de açıktır. Bu gözden kaçırıldığı 
takdirde halkların kaderleri sadece ve sadece ateş-
keslerle sürecek olan dönemsel dengeler üzerin-
den tayin edilecektir.

Barış için mücadele,emperyalizmin en büyük 
suç örgütünün NATO olduğunu ve varlığının 
sermaye düzeninin devamlılığına tekabül ettiğini, 
bu suç örgütünün AB savunma stratejisinin de 
payandası olduğunu, NATO’nun TSK’nin varlık 
zemini olduğunu bir an bile gözden kaçırmadan 
büyütülmelidir.

Bugün, Sovyet halklarını faşizme karşı insanlı-
ğa armağan ettikleri zafer için minnetle anarken, 
Nijerya’da, Afganistan’da, Irak’ta, Suriye’de, 
Ukrayna’da ve ülkemizde barış mücadelesinin 
buralardan geçtiğini asla unutmamak gerekiyor. 
Aksi takdirde, Romalıların bilinen sözünü tekrar 
eder dururuz: 

“Cum domino paxistavenit.”*

“Yaralı bir düşman ölüsüne takıldı Nurettin Eşfak'ın 
ayağı.

Nurettin dedi ki:
'Teselyalı Çoban Mihail'

Nurettin dedi ki: 
'Seni biz değil, buraya gönderenler öldürdü seni...”

Nâzım Hikmet

Bize bir zafer gerek!
30 Ağustos'tan 1 Eylül'e

Halkların tarihlerinde o halkın karakterini etkileyen, o hal-
kın sonraki kuşaklarını biçimlendiren, farklı koşullarda ve-
rilen tepkilerin/davranışların yönünü veren olaylar, tarihler, 
kişiler vardır. Tüm bir Latin Amerika için Jose Marti böyle-
dir örneğin. Ya da 1789 Devrimi Fransa halkının yüzyıllarca 
övünecekleri biricik eseridir. Almanları utandıran faşizm, 
aynı zamanda faşizme karşı mücadele eden halkları ve 
onların direnişlerini anlatır. İspanyollar için, Yunanlılar için 
faşizme teslim olmamak hep bir övünç kaynağı olacaktır. 
Bizim ülkemiz için, bizim ülkemizin halkları içinse hiç 
şüphesiz 1.Dünya Savaşı dönemi, işgal ve işgale karşı verilen 
mücadele böylesi bir dönemi ifade etmektedir. Üstelik tek 
başına bu saydıklarımız da değil, mücadeleyi kazanmak 
ve yeni bir ülke kurmak da bu dönemin kendinden sonraki 
kuşaklara karakter kazandıracak ögeleridir. 
30 Ağustos ülkemiz için bu dönemi anlatan günlerden biri-
sidir. Tıpkı 23 Nisan gibi, 19 Mayıs gibi, 29 Ekim gibi. Bu 
tarihlerin her biri emperyalizme karşı verilen bağımsızlık 
mücadelesinin önemli bir uğrağını simgeler. 30 Ağustos ise 
zaferin simgesidir.
Zaferi tek başına düşmanı yenmek olarak kavramak çok da 
doğru olmaz. Zafer, zaferi elde edenin daha sonra yapacak-
larını kolaylaştıracak bir gücü de gösterir. 30 Ağustos zaferi 
bu anlamıyla düşmanı yenmiş bir ulusal kurtuluşçu ideolo-
jinin geride kalan hilafet ve saltanatla hesaplaşması, halkın 
temsiliyeti üzerine kurulu bir cumhuriyete geçişi olmuştur. 
Bu dönemin iyi kavranması söz konusu günlerin ülkenin ta-
rihi ve omurgası açısından ne ifade ettiğini bilince çıkarmak 
için mutlaka gereklidir. Kronolojik bir çerçevede incelersek: 
• 1918 yılı 30 Ekim tarihinde 1.Dünya Savaşı'nı Osmanlı 

Devleti için bitiren Mondros Mütarekesi imzalanmış-
tır. 8 Kasım'da İngiltere Musul'u, 12 Kasım'da Fransa 
İskenderun'u ve 13 Kasım'da İttifak kuvvetleri fiili 
olarak İstanbul'u işgal etmiştir. Yıl sonuna kadar 
doğuda- ki bazı kentlerle birlikte 
tüm Çukurova işgal edilmiş, 
Mec- lis-i Mebusan ise padişah 
tara- fından sona erdirilmiştir.

• 1919 yılın-
da işgaller tüm hızıyla 

sürmüştür. İngiltere 
Cerablus, Birecik, 
Antep, Maraş ve 

Urfa'yı (yıl sonuna 
doğru buraları 
Fransa'ya dev-
retmişlerdir); 

İtalya Akde-
niz'deki bazı 
yerleşimle-
ri; Yuna-
nistan Batı 
Anado-
lu'yu ve 
Kuzey 
Ege'yi 

işgal etmiş, ama işgale karşı çalışmalar ve çatışmalar da 
artmaya başlamıştır. Erzurum, Balıkesir ve Sivas kong-
releri gerçekleştirilmiştir. 

• 1920 yılı savaşın şiddetlendiği yıl olmuştur. İşgal kuv-
vetleri ve işgale karşı direnen yurtsever güçlerin dışında, 
İstanbul hükümetince desteklenen ve Ankara'ya karşı 
savaşan Hilafet Ordusu da sahada ağırlık oluşturmaya 
çalışmıştır. Kuvayi Milliye güçleri özellikle güney ve 
güneydoğu cephelerinde başarılar elde ederken, Yuna-
nistan işgali Trakya'ya yaymış, Hilafet Ordusu da Batı 
Karadeniz'deki önemli merkezlere yayılmıştır. 1920 
yılının en önemli vakası şüphesiz 23 Nisan'daki Meclis 
ilanıdır. 

• 1921 yılı işgale karşı cephede ve siyasi alanda zaferlerin 
arttığı yıldır. Sovyetler Birliği ile Moskova Antlaşma-
sı'nın ve Fransa ile Ankara Antlaşması'nın imzalanması 
Ankara'da oluşan merkezin meşru zeminini iyice güç-
lendirmiş, İnönü savaşları ve Sakarya Meydan Muha-
rebesi'yle elde edilen askeri başarılar (İtalya ve Fransa 
Anadolu'dan çekildiler) güveni iyice arttırmıştır.

• 1922 yılı işgalcilerin yenilgi yılıdır. 26 Ağustos'ta 
başlayıp 30 Ağustos'ta sonlanan Başkomutanlık Meydan 
Muharebesi ve sonrasındaki büyük taarruz Anadolu'daki 
en büyük işgal gücü olan Yunanistan ordusunu yenilgiye 
uğratmıştır. 11 Ekim Mudanya Mütarekesi ile savaş fii-
len sona ermiştir. Savaşı kazanan Ankara'nın ilk büyük 
hamlesi 1 Kasım tarihinde saltanatı kaldırmak olmuştur. 

• 1923 yılı yeni ülkenin uluslararası alanda kabulünü 
sağlamış, asıl önemlisi 29 Ekim tarihinde yeni ülke bir 
cumhuriyet olduğunu ilan etmiştir. Sonraki yıllar yeni 
cumhuriyetin oluşma, yerleşme ve kurumsallaşma ham-
lelerine tanıklık etmiştir. 

30 Ağustos'ta emperyalizmi yenenler burada durmamış, 
önce halkın iradesini yok sayan saltanatla, sonrasında halkı 
cahilleştiren hilafetle hesaplaşmıştır. Yukarıda bazı olay-
ların, dönemlerin, tarihlerin, kişilerin o halkı nasıl etki-
lediğini, biçimlendirdiğini pozitif yönden vurgulamıştık. 
Bunun bir de negatif tarafı vardır ve bu taraf basit bir şekilde 
“işbirlikçilik” olarak tarif edilebilir. İstanbul'daki hüküme-
tin destekliği Hilafet Ordusu bu işbirlikçiliğin bir biçimidir 
örneğin ve Anadolu'nun bir sürü yerinde bu tür işbirlikçiler 
olmuştur. Kimisi elinde silah işgalcilerin yanında savaşmış, 
kimisi işgal ordularının karnını doyurmuş, kimi işgali kendi 
zenginleşmesinin aracı yapmıştır. Nitekim 30 Ağustos'ta 
durmayanların hesaplaştığı saltanat ve hilafet, işgal yılların-
da işgalcilerin yanında duranların sarıldıkları dallar olmuş-
tur. 
Bugün emperyalizm ve onun saltanatçı-hilafetçi işbirlik-
çileri iktidarı ellerinde tutuyorlar ve 94 yıl önce kazanılan 
zaferi unutturmak için ellerinden geleni yapıyorlar. 1922'de 
kaybedenler 2016'da kazandıklarını sanıyorlar. Oysa tarih 
bizlere işgalcilerin ve işbirlikçilerinin daima kaybedeceğini 
söylüyor. Sadece bir ilk adıma ihtiyacımız var, 1 Eylül'ü fa-
şizme karşı zaferin simgesi haline getiren Sovyet halklarının 
söylediği şarkıdaki gibi: Bize bir zafer gerek!

Aziz Türk Halkına;
Adnan Menderes Hükümeti, 

Kore’de harp etsin diye 4500 Türk 
çocuğunu General Mac Arthur’un 
emrine veriyor.

Adnan Menderes Hükümeti’nin 
bu kararı Türk Milletine nasıl 
gösterilirse gösterilsin Amerikan 
menfaatleri uğuruna harbe katılma-
mız demektir. Hükümet bu kararını 
Amerika’nın zoru ile vermiştir. Çün-
kü: 15 Temmuz’da Birleşmiş Mil-
letlerden gelen telgrafla hükümet, 
Birleşmiş Milletler Anayasasının bu 
gibi işlerde üyelere tanıdığı haklara 
dayanarak doğrudan asker gönde-
remeyeceğini ima yollu bir karşılık 
vermişti. Zaten Birleşmiş Milletlerin 
bu müracaatını 52 üye devletten en 
az 12’si cevaplandırmış ve onlar da 
bir tek kara askeri göndermemişler-
dir. Dahası var: Kore’de harp etmek 
için gönüllü toplamaya kalkıştığı 
zaman Dış İşleri Bakanı Fuat Köp-
rülü bir Fransız gazetecisine mü-
lakat vererek bazı komşularımıza 
karşı bir tahrik olur diye gönüllü 
göndermeye hükmüne razı olama-
yacağını söyledi. Demek oluyor ki 
Adnan Menderes Hükümeti kara 
askeri göndermeyi ilk önceleri 
doğru bulmuyor, kendisini buna 
mecbur saymıyordu. Derken, Ame-
rikan senatörü Cain 23 Temmuz’da 
Ankara’ya geldi. Dış İşleri Baka-
nı Fuat Köprülü, Milli Savunma 
Bakanı Refik İnce ve Genel Kurmay 
Başkanı  Nuri Yamut ile konuştu. Bu 
konuşmalardan sonra memleketin 
muhtelif yerlerinde bulunan Bakan-
lar alelacele Ankara’da toplanarak 
Kore’ye 4500 Türk çocuğunu gön-
dermeye karar verdiler. Ardından 
da senatör Cain gazetecilere verdiği 
bir mülakatta (Bu harpte piyade 
kuvvetlerinin rolü büyüktür. Diğer 
milletlerden kara kuvveti istememi-
zin tek sebebi Amerika’nın yıpran-
mamasının teminidir) diyerek işi 
içyüzünü meydana koydu, yani bu 
işin Amerika’nın zoru ile yapıldığı-
nı açıkladı. Kore’deki savaşa, Türk 
Milletinin katılmasında istikbalimiz 
ve güvenliğimiz bakımından hiçbir 

fayda yoktur. “Biz şimdi Kore’ye 
asker göndermezsek, bizim başımız 
dertte kaldığı zaman Amerika da 
bize yardım etmez” diyenlere yakın 
zamana kadar Dışişleri Bakanlı-
ğı yapmış ve milletler arası işleri 
içinden takip etmiş olan Necmed-
din Sadak cevap veriyor : “Bu işler 
bir menfaat işidir, hissi sebepler 
rol oynamaz, eğer o gün Ameri-
ka’nın çıkarı varsa bize yardım eder, 
yoksa etmez” diyor. Kaldı ki, bugün 
karşılaştığımız hadise de gösteriyor 
ki, mesele bize Amerika’nın “yar-
dım” edip etmemesi değil, fakat bir 
üçüncü cihan harbine yol açacak 
maceralara sürüklemek istemesidir. 
Bundan da anlaşılıyor ki, Kore’ye 
asker göndermekte Türk Milletinin 
herhangi bir menfaati yoktur. Türk 
Milletinin istiklali ve güvenliği 
dünya barışına sıkı sıkıya bağlıdır. 
Kore’ye asker göndermek ise Türk 
Milletinin nasıl bildirilirse bildi-
rilsin, herhalde barışçı bir hareket 
değildir. Bütün dünya milletleri ve 
bu arada Türk milleti de barışsever-
dir. Türk halkının menfaati dünya 
barışının bozulmamasındadır. Bu 
barışın bozulmaması için de Kore’de 
ki iç savaşın barışçı yollar buluna-
rak hemen sona erdirilmesi gerekir. 
Türk Milletine yaraşan ve gerçek 
menfaatlerine uygun düşen Şey-
masala Hindistan Başbakanı Neh-
ru’nun yaptığı gibi barışçı teklifler 
yapmaktır. Biz Türk Barışseverler 
Cemiyeti, bunları tüm halk efkârına 
bildirirken onun en samimi dü-
şüncelerini belirttiğimizi her Türk 
vatanseverinin bizimle aynı fikirde 
olduğuna inanıyoruz. Adı söylen-
meden, bir harp ilanı demeye gelen 
Adnan Menderes hükümetinin bu 
kararını, Türkiye Büyük Millet Mec-
lisinin reddedeceğini umuyoruz. 
Çünkü anayasamıza göre, gerekince 
harp ilan etmek yetkisi sadece Bü-
yük Millet Meclisine aittir.

Milli menfaatlerimize ve dünya 
barışının korunmasına tamamen 
aykırı olan bu kararı şiddetle protes-
to ederiz.

Türk Barışseverler Cemiyeti

Türk barışseverler cemiyeti’nin 28 
Temmuz 1950’de İstanbul’da yayınladığı, 
Boran’ın Galata köprüsü’nde dağıttığı 
bildiri



8 Sınıf Tavrı

Yeni bir sınıf hareketinin oluşması gerekiyor
Sınıf Tavrı Türkiye Yürütmesi’nden Kemal Parlak ile sınıfın güncel 
durumuna, sendikalara, AKP iktidarına ve nasıl bir mücadele hattı 
örülmesi gerektiğine dair konuştuk. Parlak, Sınıf Tavrı’nın ilerleyen 
günlerde gerçekleştireceği eylem ve etkiniiklere dair bilgi vererek 
şunları kaydetti; “Türkiye işçi sınıfı uzun bir süredir büyük bir kuşat-
ma altındadır, 12 Eylül 1980 de başlayan bu kuşatma bu gün sınıfın 
nerdeyse bütününü ideolojik ve siyasal olarak burjuvazinin tahak-
kümü altına sokmuştur. Bu kuşatma ve tahakküm mevcut sendikal 
yapılarla kaldırılamaz. Bunun için yeni bir sınıf hareketinin oluşması 
gerektiği uzun zamandır takışılmaktadır, kurultayla birlikte bunun 
adımlarını atmış olduk.Sınıfın en önemli sorunlarından biri bölün-
müşlüktür. Yeni bir sınıf hareketi en başta bu veriyi dikkate alarak 
oluşturulmalıdır, mevcut sendikaları ve odaları ret etmeden  ama  
onları aşarak sınıfın birliğini temel alan bir örgütlenme hedeflenmeli, 
sınıfın birliği mutlak bir şekilde siyasal bir zeminde oluşturulmalıdır”

Sınıf Tavrı yeni bir oluşum değil. Uzun yıllardır 
sendikal alanda çeşitli platform ve yayın etrafın-
da bu isimle bir çalışma yürütülüyordu. 26 
Haziran tarihinde Sınıf Tavrı’nın bir kurultayı 
yapılarak her yerde örgütleneceği ilan edildi. 
Kurultayın amacıyla ilgili kısa bir cevap verebil-
ir misiniz?
Evet Sınıf Tavrı yeni  bir oluşum değil çalışma-
ları uzun yıllardır devam ediyor, çeşitli yayınlar 
çıkartıldı, yüzlerce noktada işçi okulları düzenledi.  
Çalışmaları kimi dönemler kesintiye uğrasa da, 
geçmişte de, şimdide   Sınıf Tavrı çalışmalarını 
yürüten kadrolar aynı kadrolardır, yani aynı zaman-
da sürekliliği de olan bir çalışmadır. 26 Haziranda 
toplanan kurultayla çalışmalarını yoğunlaştırarak 
bir program dahilinde bütün ülkeye yaymak kararı 
alındı. Aynı zamanda Sınıf Tavrı platformu Türkiye 
yürütmesi oluşturularak ülke genelinde örgütlenme 
kararı alındı.

Kurultayın hemen ardından yapacaklarınızın 
içinde yeni bir işçi hareketi yaratmaktan 
bahsediyorsunuz. Bu nasıl olacak, yeni bir işçi 
hareketinden kastınız nedir?
Türkiye işçi sınıfı uzun bir süredir büyük bir 
kuşatma altındadır, 12 Eylül 1980 de başlayan bu 
kuşatma bu gün sınıfın nerdeyse bütününü ideo-
lojik ve siyasal olarak burjuvazinin tahakkümü 
altına sokmuştur. Bu kuşatma ve tahakküm mevcut 
sendikal yapılarla kaldırılamaz. Bunun için yeni bir 
sınıf hareketinin oluşması gerektiği uzun zamandır 
takışılmaktadır, kurultayla birlikte bunun adım-
larını atmış olduk. Sınıfın en önemli sorunlarından 

biri bölünmüşlüktür. Memur-işçi, kadrolu-taşeron, 
sendikalı,-sendikasız, v.b bir  dizi başlıkta bölün-
müştür.Yeni bir sınıf hareketi en başta bu veriyi 
dikkate alarak oluşturulmalıdır, mevcut sendikaları 
ve odaları ret etmeden  ama  onları aşarak sınıfın 
birliğini temel alan bir örgütlenme hedeflenmeli, 
sınıfın birliği mutlak bir şekilde siyasal bir zeminde 
oluşturulmalıdır.  Güncel sorunlarla mücadele 
ederken ekonomizm bataklığına saplanmasına izin 
verilmemeli, işçi sınıfının tarihsel çıkarlarında yak-
laşmalı, sınıfın nihai kurtuluşu da hedeflenmelidir.
Son günlerde sendikal alanın tamamen yandaş 
ve sarı sendikalar tarafından doldurulduğunu 
görüyorsunuz. Örneğin Camda sizin de içinde 
olduğunuz sınıf sendikacılığı tavrındaki işçiler 
tasfiye edilmeye çalışılıyor. Bunlar hakkında 
neler düşünüyorsunuz?
Aslında sadece son günler değil AKP iktidara geld-
iğinde itibaren bir yanda yandaş ve işbirlikçi sarı 
sendikalara destek verirken diğer yanda mücade-
leci sendikalara müdahale etti en barizlerinden biri 
Hava İş sendikasıdır. Tabii hiç mi sendikacıların 
suçu yok denilecek, ebetteki vardır.                  Türk 
iş konfederasyonu içinde tarihsel olarak var olan 
muhalif kısmen ilerici sendikalar bir bir  işbirlikçi 
anlayışların eline geçti, bu sarı sendika anlayışı 
doğal olarak sınıf sendikacılığı anlayışını tasfiye 
girişimine başladı, Hava iş, Petrol iş, Kristal iş send-
ikalarında bunları görüyoruz. En barizini Kristal iş 
sendikasında yaşıyoruz, Topkapı direnişinde sonra 
Camda Sınıf Tavrı olarak çalışmalarını sürdüren 
sınıf sendikacılığı anlayışı sendikanın içinde 
güçlendi, sendikanın en büyük şubesi olan Trakya 

şubesinde genel merkezin yaptığı usulsüz hileli 
seçimlere itiraz edildi ve iptal edildi. Bunun üzerine 
saldırıya geçen sendika yönetimi başka şubelerde de 
olmak üzere ilerici işçileri ihraç tehdidiyle disiplin 
kuruluna sevk edildi, burada büyük bir mücadele 
devam ediyor, kazanmak için mücadeleyi büyüte-
ceğiz. Sınıf Tavrı platformu sarı sendikalara karşı 
mücadeleyi programına almış, sarı sendikalara karşı 
ilerici sendikalarla iş birliğini ve sarı sendikalar 
içindeki ilerici işçileri desteklemeyi programına 
almıştır.

DİSK’te de son bir yıldır büyük bir paralize 
olma hali var. Özellikle bu alanda HDP’nin etkis-
inin artması sendika içinde ciddi bir tepki gördü. 
DİSK’in “KESK’leştiği” tabiri kullanılıyor. Siz 
bu tabiri kabul ediyor musunuz?
Son bir yıl değil son iki kongrede sonra desek daha 
yerinde olur, son iki kongrede DİSK içerisinde 
tuhaf ilkesiz ittifaklar yapılmıştır, işte bu ittifakların 
uzantısı olduğu siyasal akımların bazıları toplumsal 
yaşamda bir birlerine karşıdırlar, işte bu neden-
le tuhaf ve ilkesizler, özellikle son kongre süreci 
DİSK in KESK benzeme kaygılarını yaratmıştır, 
ben tam olarak benzedi diyemiyorum çünkü hala 
bu sürece direnen unsurlar var, bu anlamıyla bu 
ilkesiz ittifaklar bu unsurları DİSK içerisinde etkisiz 
bırakmak için yapılmıştır. BMİS DİSK yönetimine 
alınmadı oysa konfederasyonun tarihsel başarıların-
da metal işçilerinin çok büyük rolü vardır.  Bu 
süreç tek başına son iki kongreyle başlamadı 1977 
de DİSK içerisinde ilericilere Kemal TÜRKLER’ 
e karşı yapılan tasfiye kongresinin çok daha kötü 

kopyası ve içinde faşist unsurların olmasıdır. DİSK’ 
in tarihsel çizgisiyle HDP nin siyasi çizgisinin 
uzlaşması mümkün değildir, biri birini tasfiye etmek 
zorundadır, HDP çizgisinin şu an yönetimde baskın 
görünmesi diğer çizgiyi tasfiye ettiği anlamına gel-
mez, eğer böyle bir şey olursa DİSK tarihsel olarak 
biter.

Son olarak, Sınıf Tavrı’nın başlatacağı çalışma-
lardan biraz söz edebilir misiniz?
 Sınıf Tavrı öncelikli olarak birçok ilde işçi okulları 
düzenleyecek, İstanbul, Lüleburgaz, Çorlu, Bur-
sa, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, Gebze, Kocaeli, 
Sakarya da işçi okulları planladı ve düzenli olarak 
yapılacak. Hukuk, İşçi sağlığı ve psikolojik destek 
için alo dayanışma hattı ve internet sitemiz en kısa 
sürede kullanılacak düzeye getirmeyi hedefliyoruz. 
Deminde belirttiğim gibi sarı sendikaların ilerici 
işçileri tasfiye girişimine karşı mücadeleyi gün-
demimize aldık. Metal iş kolundaki grup toplu iş 
sözleşmesini izlemek ve  bağ kurmayı gündemimize 
aldık. Sınıf Tavrının bir bileşeni olan İnşaat ve Yapı 
işçileri Derneğini daha etkili hale getirmek için 
program yapıldı ve en kısa sürede inşaat işçileri ile 
toplantı yapılacak. Son ve daha önemlisi Sınıf Tavrı 
Platformu olarak, sınıfın içindeki ilerici unsurları, 
zaman zaman  meydana gelen  lokal eylemleri, 
direnişleri birleştirip ülke çapında yeni bir işçi sınıfı 
hareketi yaratacak bir güçlü odak olmaktır. Bunun 
için içinde avukat ve iş güvenliği uzmanlarının da 
yer aldığı bütün sektörlerin temsilcilerinin de içinde 
yer aldığı Türkiye Koordinasyonunu oluşturduk.

CAM İŞÇİSİ BOYUN EĞMEZ 
KRİSTAL – İŞ SENDİKASINDAN 
SINIF SENDİKACILIĞI TASFİYE 
EDİLEMEYECEK

Bizler uzun yıllardır cam sektöründe 
çalışan ve gözünü ilk olarak Kristal -İş 
sendikasında açan cam işçileriyiz. Sendi-
kamızın tarihinden, Türkiye işçi sınıfının 
mücadelesine kattıklarından hep övündük. 
Kristal – İş sendikası bizler açısından 
sadece bir sendika değil, aynı zamanda 
geleceğimizi, umutlarımızı bağladığımız bir 
baba ocağıdır. Sendikamız, sendikal camiada 
ve kamuoyunda hep örnek gösterilen bir tarih 
yaratmıştır. Kristal – İş üyesi olmak aynı 
zamanda adalete, demokrasiye, hak ve hukuk 
mücadelesine bağlılığı ifade eden bir kimlik-
tir. Ancak üzülerek söylemek zorundayız ki 
son yıllarda sendikamızın merkezi kurulları, 
aldıkları kararlar ile tarihimize hiç yakışma-
yan sonuçlar doğurmuştur. Sendika içi de-
mokrasi yerle bir edilmiş, yalan bilgilerle cam 
işçisi karşı karşıya getirilmiştir. Sendikamız, 
sendikal camiada ve kamuoyunda, tarihiyle 
değil, aldığı skandal kararlarla gündem olur 
hale gelmiştir.

Sendika içi muhalefet her türlü araçla baskı 
altına alınmaya çalışılmıştır. Sendikamızın 
Trakya şubesine bağlı fabrikalarında yapılmış 
olan ve yargı kararlarıyla iptal edilen delege 
seçimleri, sendika merkezinin aldığı huku-
ka aykırı kararlar nedeniyle 2015 yılından 
itibaren hukuksal olarak bir sonuca bağla-
namamıştır. Hukuksal süreç devam ederken 
sendika genel merkez kongresinin yapılması 
hukuksal olarak mümkün değildir.

Birçok farklı şubede yüzlerce arkadaşımız 
işveren tarafından işten atılırken, sendika 
genel merkezi mücadele etmek yerine, atılan 
işçilerin ağırlıklı olarak sendika içi muhalif 
kimliğe sahip olması nedeniyle içten içe mutlu 
olmuştur. İşten atılan işçilerin listeleri bizzat 
sendika genel merkezi ve işveren tarafından 
birlikte hazırlanmıştır.

Sendika genel merkezi şimdi son hamlesini 
yaparak Trakya ve Mersin şubelerinden olmak 
üzere kendisi için engel olduğunu düşündüğü 
muhalif kimliğe sahip işçi arkadaşlarımızı 
sendikadan tasfiye etme süreci başlatmıştır.

Cam işçisinin çok yakından tanıdığı ve 
sendikamızın tarihinde tüm varlıklarını 
ortaya koyarak mücadele eden 21 cam işçisi 
arkadaşımız hakkında, tüzüğümüzün 11. 
Maddesine dayanılarak ihraç istemiyle hakla-

rında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Söz 
konusu olan sadece 21 arkadaşımızın tasfi-
yesi değil; aynı zamandan onlarla aynı fikri 
paylaşan binlerce cam işçisi sindirilmeye ve 
baskı altına alınmaya çalışılmaktadır. Kristal 
iş sendikasından tasfiye edilmek istenen arka-
daşlarımız değil, onların fikirleridir.

Tasfiye edilmek istenen sınıf sendikacılığı-
dır

Tasfiye edilmek istenen sendika içi demok-
rasidir

Tasfiye edilmek istenen eşitlik, özgürlük 
düşüncesidir

Tasfiye edilmek istenen cam işçisinin karar-
lı duruşudur

On yılı aşkın süredir sendikayı yöneten ve 
bu süre içinde cam işçisine elle tutulur gözle 
görülür tek bir katkısı olmayan, sendika mer-
kezine çöreklenmiş bu zihniyete boyun eğme-
yeceğimiz herkes tarafından bilinmelidir.

Yargı süreci devam etmesine karşın hukuka 
aykırı olarak yapılmak istenen sendika genel 
merkez kongresi öncesi, başlatılan disiplin 
soruşturması aracılığıyla korku imparatorluğu 
yaratılarak sendika içinde dikensiz gül bahçe-
si istenmektedir.

Sendika genel merkezi ve kamuoyu bil-
melidir kimliğimizden, sendikamıza dair 
düşüncelerimizden vazgeçmeyeceğimiz gibi 
yaratılmak istenen korku imparatorluğuna da 
asla teslim olmayacağız.

Sendikamızın içinde hukuksuzluk ve 
yolsuzluklara bulaşmış olanlar yargı önünde 
hesap vermekten kaçamayacak. Cam işçisinin, 
tasfiye girişimine karşı ulusal ve uluslararası 
alanda tüm olanaklarını harekete geçirerek 
dimdik ayakta duracağından kimsenin şüphesi 
olmasın.

Ağalık çarkı kırılacak, cam işçisi kazana-
cak.

KRİSTAL – İŞ SENDİKASINA ÜYE 
CAM İŞÇİLERİ

Cam işçisi sendika ağalarına 
boyun eğmeyeceğini gösteriyor

İşçi sınıfı ateşi yakabilecek mi?
İşçiler haklarını gasp ettirmeyecek

Darbenin ardından Türkiye gündemi Meclis’e sıkışırken, işçi sınıfının ile-
ri bölmelerinde hareketlenme arttı. Özellikle şantiyelerde ve cam işçileri 
arasında mücadele yoğunlaşırken, sınıf mücadelesi “yeni bir dönemi açabi-
lecek mi?” sorusu yeniden öne çıktı.

15 Temmuz’un ardından devletin yeniden yapılandı-
rılması ve siyasetin şekillendirilmesi gündemde ağırlı-
ğını korurken, işçi sınıfının ileri ufaklı bölmelerindeki 
son günlerdeki hareketlenme dikkat çekiyor. Özellikle 
sendikal alandaki sarı sendikacılığın adımlarına karşı 
öne çıkan işçiler, hak gasplarının yaygın, sömürünün 
ise sınırsız olduğu şantiyelerde de yeni bir dönemin 
işaretini verdi.

“FETÖ bahanesiyle hakkımızın yenilmesine göz 
yummayacağız”

Son günlerde özellikle şantiyelerde hak gasplarına 
ve sömürüye karşı işçilerin yaygın ve kitlesel eylemleri 
dikkat çekerken, eylemlerin sonuç alıcı olması işçiler 
arasında mücadele isteğini arttırdı. FETÖ operasyon-
ları sonucunda el koyulan Delta Mühendislik’in Torun 
Center’da çalışan işçileri alacakları için geçtiğimiz 
haftaiçi bir eylem düzenlerken, eylemi örgütleyen İnşaat 
İşçileri Derneği de konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. 
“FETÖ bahanesiyle hakkımızın yenilmesine göz yum-
mayacağız” başlıklı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Torunlar şantiyesinde yaklaşık yüz işçi arkadaşımız 
Akfa Holding bünyesinde bulunan Delta Mühendislik 
firmasında sigortalı olarak çalıştı. Geçtiğimiz hafta 
Akfa Holding yöneticileri Fetö örgütlenmesiyle bağlan-
tılı oldukları gerekçesiyle tutuklandılar. Akfa holding 
bünyesinde bulunan ve bizlerin sigortalı olarak çalış-
tırıldığı Delta Mühendislik ise şantiyede ki faaliyetleri 
sona erdi. 

Şimdi üst işverenimiz olan Torunlar İnşaat yetkilileri 
konuyla ilgili bize herhangi bir resmi yanıt vermedikleri 
gibi birçok arkadaşımızın geçmiş aylardan birikmiş 
ücretleri de verilmedi. Delta Mühendislik yetkilileri 
sırra kadem basarken, ana firma Torunlar İnşaat ne bizi 
muhatap alıyor ne işçilik alacaklarımız veriyor ne de 
bizi şantiyede çalıştırıyor.”

Açıklamada haklarını alana kadar direneceklerini 
söyleyen işçiler, Torunlar İnşaat ile görüştü. İnşaat ve 
Yapı İşçileri Derneği temsilcisinin de yer aldığı görüş-
mede işçilerin alacaklarının Torunlar tarafından öden-
mesi kararlaştırıldı. Görüşme sonrası bir açıklama daha 
yayınlayan işçiler “zafer direnen işçilerin oldu” dedi. 

Bir başka şantiye olan Emaar’da da dernek aracılı-
ğıyla mücadele devam ederken, geçtiğimiz haftalarda 
taşeron firmanın dernek ve sendika üyesi işçilere dönük 
saldırısı tepki çekmişti. Saldırının ardından yapılan 
basın açıklamasına şantiyedeki yüzlerce işçi destek ve-
rirken, dernek ve sendikayı gayrı meşru hale getirmeye 
çalışan patron ve yandaşları boşa çıkartılmıştı.

Camda sınıf sendikacılığı tasfiye çabası boşa düşüyor

Bununla beraber şantiyelerde farklı örgütlenme tarz-
ları hakim olurken, sendikal alanın daha hakim olduğu 
cam sektöründe de işçiler sarı sendikanın adımlarına 
karşı tepkili. Sınıf sendikacılığını savundukları ve bu 
ilkelerin yaşama geçmesi için adımları için sendikadan 
tasfiye edilmeye çalışılan Trakya Oto cam işçileri ihraç 
istemiyle disipline verildi. Bu duruma tepki gösteren 
işçiler sendikanın Genel Merkezi önüne gelerek basın 
açıklaması yaptı. 

Daha sonrasında Kristal İş Lüleburgaz şubesine geçen 
işçiler, burada da basın açıklaması yaptı. Basın açıkla-
masında işçiler “sendikaya hakaret ettiler” suçlamasına 
cevap verdi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Sendikamızın itibarını zedeleyen, sendika içi muha-
lefeti her türlü araçla baskı altına almaya çalışan, 2015 
yılından itibaren Trakya şubesinde hukuka uygun bir 
delege seçimi yapamayan, yüzlerce cam işçisinin işten 
atılmasına seyirci kalan, her türlü aykırı sesi sendika-
dan ihraç etmekle tehdit eden, sendika için demokrasiyi 
yerle bir eden, sendika içi korku imparatorluğu yarat-
maya çalışan ve buna boyun eğmeyen biz cam işçilerini 
disipline sevk eden ve on yılı aşkın süredir sendikayı 
yöneten genel merkez yöneticilerdir.”

İşçiler tasfiye edilmeye karşı büyük tepki gösterirken, 
yüzlerce cam işçisi ihraç istemiyle disipline verilen 
arkadaşlarına destek verdi. Kendi elleriyle yarattıkları 
sendikayı “sınıf sendikacılığı” ilkelerine bağlı olmaya 
çağıran işçiler, bundan sonra da sendika yönetiminin 
zorbaca tutumuna karşı ayakta olacaklarını ifade ettiler.

Türk-İş içinde tasfiye camla sınırlı değil
Özellikle Türk-İş içinde mücadeleci ve sınıf sendika-

cılığını savunan işçileri sendikal mücadeleden tsafiye 
etmeye dönük adımlar yoğunlaşırken, Petrol-İş sendi-
kasında da benzer bir durum ortaya çıkmıştı. Gene aynı 
bölgede bulunan Zentiva fabrikasının baş temsilcilerine 
dönük disiplin süreci işçiler arasında tepkiyle karşılaşır-
ken, Sınıf Tavrı konuyu hukuki zemine taşımış ve iptal 
istemiyle dava açmıştı. 

Türk-İş sendikasında sarı sendikal anlayış özellikle 
son yıllarda daha da baskın hale gelirken, bunun dışında 
kalan Petrol-iş, Hava-İş ve Kristal-İş sendikalarında da 
hızlı bir AKP’lileştirme operasyonu yapıldı. Bu duruma 
karşı çıkan Sınıf Tavrı, 26 Haziran’da yaptığı kurultay-
da Türk-İş’te sınıf sendikacılığını savunan mücadeleci 
işçilerin tasfiyesine dönük mücadeleyi büyüteceğini 
açıklarken, DİSK ve Türk-İş içinde iki ayrı kanaldan 
akan sınıf sendikacılığı çalışmalarını tekleştirmeye 
çabalıyor.


