Halep artık tamamen özgür

Faşizm tartışmaları - 2
Faşizm tartışmalarıyla ilgili ilk yazının sonunda sınıf mücadelelerine işaret etmiş ve
faşizm-sınıf mücadeleleri ilişkisini bu yazıya
bırakmıştık. Sınıf mücadelelerinin faşizm
tartışmalarındaki temel fonksiyonu, eksenin
kaymaya çok müsait olduğu bu tartışmada,
yöntemi oluşturan doğru araç oluşudur.
Marksizm, tarihi sınıflar arasındaki mücadeleyle açıklarken modern çağın... Sayfa >> 6

Emperyalizmin Arap dünyasını “siyasal İslam”ı kullanarak yeniden şekillendirmek için kışkırttığı “Arap Baharı”nın bir parçası
olarak Suriye’de de gösteriler başladığında takvimler 15 Mart
2011’i gösteriyordu. Suriye’deki ayaklanmalarda da başrol Müslüman Kardeşler’deydi. Emperyalizmin bölgeye müdahalesinin
piyonu olarak öne çıkan ve siyasal İslam’ın bayraktarlığını yapan
Müslüman Kardeşler, daha önce 1976’dan 1982’ye kadar süren
ve Hama’da bastırılan isyanlarının ardından bir kez daha ayaklanıyordu. Sayfa >> 3

Sosyalist Cumhuriyet
15 GÜNLÜK GAZETE

17 Aralık 2016 | 21. SAYI | FİYATI 1 TL

BU LANET DÜZENE TESLIM OLMA!
İstanbul Beşiktaş’ta yapılan bombalı saldırı son bir buçuk yıl içerisinde
ülkemizde yaşanan 24. büyük terör
saldırısı olarak tarihe geçti.
Türkiye’nin dör bir tarafında patlayan
bombaların bilançosu günden güne
kabarmaya devam ediyor.

KATLİAMLARA
ALIŞMAYACAĞIZ!

Sermaye devleti ve gerici AKP
iktidarı içeride ve dışarıda ülkemizi
ateşe sürüklerken Türkiye’nin geleceği bombalarla şekillendiriliyor.
Tüm yurttaşlarımıza açık çağrı yapıyoruz:
Bu lanet sömürü ve katliam düzenine
teslim olmayalım!
Boyun eğmeyelim!
Bu felaketi yaşamak zorunda değiliz

Hamile Kadına parkta saldırı

BES ile emekçilerin maaşlarına yeni hortum

AKP’nin ‘Yeni Türkiye’sinde’ kadınlara türlü çeşitli bahanelerle saldırı
haberleri gelmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde otobüste şort
giydiği gerekçesiyle genç kadına
tekme atarak saldıran Abdullah
Çakıroğlu dini inançları gereği saldırıyı gerçekleştirdiğini... Sayfa>> 2

Basında yer alan bilgilere göre 1
Ocak 2017 tarihinde başlayacak
ve 45 yaş altı herkese zorunlu olan
otomatik katılım uygulamasına
önce 1000 ve üzeri çalışanı olan
işletmeler girecek. Nisan ayında
250 ila 1000 kişi arasındaki şirketler ve kamu kurumları dahil olacak.

Bir futbol maçı çıkışı meydana
gelen bu bombalı saldırıda yaşamını yitiren 44 kişi yanında
yüzlerce insan yaralandı. Hangi
nedenle olursa olsun bu saldırının bir terör saldırısı olarak
lanetlenmesi ancak ondan daha
öte bir katliam olarak görülmesi
gerekmektedir. Sayfa>> 3

Gazeteci Hüsnü Mahalli
tutuklandı
AKP iktidarına karşı duruşu ve Suriye’deki iç savaşa dair net pozisyonuyla tanınan gazeteci yazar Hüsnü
Mahalli tutuklandı. Suriye Devleti’nin
Halep’te kontrolü sağlaması ile birlikte cihatçı örgütleri kurtarma telaşına
düşen AKP iktidarı... Sayfa>> 7

Sayfa>> 8

Yeni Anayasa ile Erdoğan ömür boyu
başımıza mı kalacak?

Emekçilerin ellerinde yükselecek
sosyalizmi bu topraklara getireceğiz

AKP ve MHP’nin üzerinde uzlaştığı Yeni Anayasa değişiklik teklifi ile Türkiye’de Başkanlık sisteminin önü açılarak Cumhuriyet ortadan kaldırılmak isteniyor. Yetkiler
tamamıyla tek bir kişiye/partiye devrediliyor. Yani ülkemizin 93 yıllık Cumhuriyeti kavram değil, içerik olarak
bir sistem değişikliği ile yerle bir ediliyor… Sayfa >> 5

Gencecik yaşta gözünü dahi kırpmadan kendini ülkesinin bağımsızlığına adayan, 1980 faşist darbesine karşı durmaktan bir adım
dahi geri düşmeyen 17 yaşında idam sehpasına gönderilen bir
gencin ardında bıraktığı son cümleleri bunlar.ODTÜ’lü Sinan Suner’in, MHP’li faşist bir bakanın koruması tarafından öldürülmesini
protesto eden eylemde Er Zekeriya Önge öldürüldü. Bu eylem
sonrasında 24 kişi gözaltına alındı. Sayfa >> 6

2 Kadının Sesi
Aysel Tekerek

Seçme seçilme
hakkının hatırlattıkları
Ülkemizde kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması bir anayasa değişikliği ile 5 Aralık
1934 yılında gerçekleşti. Genç Türkiye’nin birçok
ülkeden daha önce bu hakkı anayasal bir hak
statüsüne çevirmesi elbette ki cumhuriyet tanımının eksik olan kısmının geç de olsa tamamlanan
önemli bir parçasıydı.
Kadınlar ülkemizde ilk olarak belediye seçimlerine katıldılar. Köy Kanunun 1933 yılında
değiştirilmesi ile birlikte de Muhtarlık seçimlerine
katılma hakkı kazandılar. Anayasal düzenlemelerin ardından da milletvekilliği seçimlerine katılabildiler.
Her burjuva yönetiminde olduğu gibi seçme ve
seçilme hakkı, yani ülke yönetimine seçim yolu
ile katılma, karar verme ve oy kullanma iradesi
bütünsel bir mekanizmanın devreye sokulması ile
üzerinde en rahat yönlendirmelerin yapılabildiği
bir irade haline gelmiştir. Daha doğru bir anlatımla artık irade olmaktan çıkarılması, irade olarak
tanınması ile eş zamanlı devreye sokulmuştur.
Nasıl ki 1934 yılından önce ülkemizde kadınların
oy hakkı mücadelesi verilmiş ama koşullar uygun
olmadığı gerekçesi ile kabul edilmemiş ise,
kabulden sonra sadece kadınlar açısından değil
erkekler açısından da bu hakkın içinin yavaş
yavaş boşaltılması da sonraki siyasi iktidarlar için
bir uğraş konusu olmuştur.
Seçme seçilme hakkının bugün hem hatırlattıkları ya da hiç unutulmaması gereken yanları
bulunmaktadır. AKP’nin on yılı aşan iktidarının
geçen her gününde aşağıda değineceğimiz
konular aynı zamanda birer mücadele başlığı
olarak en çok da kadınların önünde durmaktadır.
Siyasi hakların başında gelen seçme ve
seçilme hakkı, toplumsal mücadelelerin konusu
olmuştur. Yani bu hak o hakkı kullanmak isteyenler tarafından büyük ve bedel ödenen bir
mücadele geçilmeden alınmamış, hiç kimseye
altın tepside sunulmamıştır. Ülkemiz için de bu
böyledir. Saltanatın yıkılması ve cumhuriyetin
kurulması arkasında Kurtuluş Savaşını, Kurtuluş savaşı da arkasında mücadele veren Anadolu halkını barındırır. Her alanda olduğu gibi
bu mücadele de kadınlar olmadan verilmemiş,
ancak kadınlar yeni bir ülkenin, eski kanunundan erkeklere göre daha geç kurtulabilmişlerdir.
Tarih bize göstermiştir ki bir hakkın kazanılması
kadar onun korunması için de mücadele gerekir. Hele hele eşitsizliğin, gericiliğin, savaşın
ve sömürünün sürdüğü bir dünyada, tam da bu
saydıklarımız sürmeye devam etsin diye siyasi
iktidarlar kendi kendilerini koruma altına alırlar.
Bu koruma aslında halka saldırı şeklindedir.
Hakkını aramak için miting yapan bir kitleye biber
gazı ile neden saldırılıyorsa, sandık başına giden
bir vatandaşın oy hakkını çok önceden manipüle
etmek, bunun için milyonlarca lira harcamak da
bunun içindir. Eğitimin gericileşmesi, eğitimin
piyasalaşması, pompalanan milliyetçilik, köle gibi
çalıştırılma, siyasi partiler yasası, baraj sistemi,
kadının eve hapsedilmesi ve tv programlarına
mahkum edilmesi, daha da arttırılacak koşulların
hepsi bu insanlık dışı düzen bir gün daha devam etsin, seçim günü de bu durum tescillensin
diyedir. Yani günümüzde seçme ve seçilme hakkı
iktidarda olan güçlünün kendi varlığını tescil
etmesi için sömürdüğü, istismar ettiği bir hakka
dönüşmüştür. Hemen olası bir yanlış anlamanın
önüne geçmek gerekir. Bu hakkın kağıt üstündeki varlığı dahi önemlidir ve unutulmamalıdır ki
AKP bu hakkı bile ortadan kaldırmak istemektedir. Ancak bu hakkın zedelenmeden kullanılması
da diğer koşulların değişmesini sağlamaktan
geçmektedir. Ve mücadelenin bütünselliği tam da
bu nedenle hayatidir.
Günümüzde ve ülkemizde süren başkanlık
sistemi tartışmalarına da bu gözle bakmakta
fayda vardır. AKP, istikrar aldatmacası ile önce
halkın üzerine korku salmakta sonra bu korkunun
hasadını almaya çalışmaktadır. Başkanlık sistemi
ile aslında seçme ve seçilme hakkı bugüne
kadar görüp göreceği en büyük saldırıya maruz
bırakılacaktır. Diktatörlüğün kurumsallaştırılması
anlamında gelen bu sistem ise cumhuriyetin ana
niteliği olan seçme ve seçilme hakkını aslında ortadan kaldırmakta, neredeyse tek kişinin seçimine indirgemektedir. Meclisin varlığı önemsizleştirilmekte, yargı tek bir kişinin hükümdarlığına terk
edilmektedir. Kadınların bu AKP saldırısına karşı
verilecek mücadelenin en başında yer alması bu
saldırının püskürtülmesi için zorunludur.
AKP’nin bu genel saldırısı dışında özel de
kadınların oy hakkına dönük saldırısı ise hız kesmeden devam etmektedir.
Sığınma evlerinde kalan kadınların oy hakkı
fiilen ortadan kaldırılmıştır. Sandık başına gitmeyi güvenlik gerekçesine bağlayarak oldukça zor
şartlara bağlayan uygulamalardan haliyle hiçbir
kadın yararlanamamakta, AKP sığınma evlerine
sandık kurmayı aklına dahi getirmemektedir.
Yine önce yoksul bırakıp sonra yoksulluk parası adı altında özellikle kadınlara dönük sözde aile
ve sosyal politikalar birer oy rüşvetine dönüşmüş,
binlerce kadın bu paranın kesilmesi tehdidi altında AKP oy depolarına dönüştürülmüştür.
Evet, ülkemiz 1934 yılında tarihsel bir ilerleme
örneğini yaşamış, kadınların seçme ve seçilme
hakları anayasal güvenceye bağlanmıştır. Ancak
bugün AKP, Anayasa’nın işine gelmeyen her
maddesi ile kavgalıdır. Her geçen gün kadına
hakaret yağdıran, kadının canını koruyamayan
AKP, artık insanın insan olmasından kaynaklanan haklarına göz dikmiştir.
Yapılacak olan görev önümüzde durmaktadır.
En çoğunu talep etmeyen en azını alamaz. En
azını koruyamaz. Biz ilerici kadınların ise kazanmak istediği eşit ve özgür bir ülke ve dünya var.
Oyumuz da kavgamızda bunun içindir…

Hamile kadına parkta saldırı

AKP’nin ‘Yeni Türkiye’sinde’ kadınlara
türlü çeşitli bahanelerle saldırı haberleri
gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde
otobüste şort giydiği gerekçesiyle genç kadına tekme atarak saldıran Abdullah Çakıroğlu
dini inançları gereği saldırıyı gerçekleştirdiğini belirttikten sonra tüm itirazlara rağmen
mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.
Mahkemenin bu kararından feyz alan başka
bir yobaz Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 4
aylık hamile ve bir çocuk annesi Ebru Tireli’
ye evinin yakınında bulunan bir parkta spor
yaptığı sırada önce ayakkabı ile saldırdı
ardından yere yıkılan kadını tekmeleyip “Bir
daha burada yürüyüp, spor yapmayacaksın”
diyerek tehditler savurdu.
Dengesini kaybederek yere düşen Ebru
Tireli’ ye yerde de tekme ve ayakkabı ile saldırının sürdüğü ve kadının kafasını kaldırıma
çarptığı öğrenildi.
Hamile kadına yere düştükten sonra da

karnına ve yüzüne vuran saldırganın genç
kadının çığlık atması üzerine kaçtığı bildirildi. Yaşadıklarını büyük bir korku ve gözyaşı
içerisinde anlatan Ebru Tireli, “Hamileyim ne
olur vurma diyerek yalvardım, ne olduğunu
anlamadım. Gözü dönmüş bir şekilde bana
vurmaya devam etti. Yere düştüm, başımı
kaldırıma vurdum, bu kez üzerime çıkıp,
yüzüme vurmaya başladı. Hem küfür ediyor
hem de vuruyordu. Sonra birden beni bırakıp kaçtı” ifadelerini kullandı.
Mağdur kadının ifadesinde ‘Hamile olduğum için o parkta sürekli spor yapıyorum,
zaman zaman kızım ile birlikte de o parka
gidiyoruz, böyle bir şeye hiç rastlamadım.
Üzerimde kapşonlu bir mont vardı. Montumun her yeri kapalıydı. Erkek veya kadın olduğumun bile, ilk bakışta anlaşılması oldukça güçtü” diyerek kendini savunmak zorunda
kalması var olan gerici zihniyetin yarattığı
toplumsal basıncı gösteriyor.

Mağdur olan kadın ama topluma ‘gerçekten suçsuzdum kıyafetimde düzgündü’
mesajı vermek zorunda hissediyor.
Saldırı ile ilgili Mehmet T.‘nin önce tutuklanıp, serbest bırakılmasının ardından, olayı
gerçekleştirdiği belirtilen 34 yaşındaki Davut
K. tutuklandı. Bir tuğla fabrikasında işçi olarak çalıştığı belirtilen Davut K.‘nin poliste ve
adliyede suçunu itiraf ettiği belirtildi. Savcılık tarafından yapılan açıklamada;
“7 Aralık’ta akşam saatlerinde Turgutlu’da
meydana gelen ve medya organlarında yer
alan parkta yürüyüş yapan hamile kadın
vatandaşımızın darp edilmesiyle ilgili 12
Aralık’ta olayın faili olabileceği değerlendirilen bir kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde olay günü parkta mağdur ile
karşılaştıklarını, tartışma sırasında mağdurun yere düştüğünü kabul etti. Bu kişi bugün
tutuklanıp, cezaevine konuldu. Kamuoyuna
duyurulur.” ifadeleri kullanıldı.

Beria Onger Kadın Akademisi Yurtları takip altına alıyoruz
dönem sonu değerlendirme
toplantısı gerçekleştirildi

Cemaat yurtlarında ölüme sürükleniyoruz. Çocuklarımızı koruyamıyoruz…
KYK ve özel yurtlarda güvenli olmayan koşullarda yaşıyor üstelik gerici
talimatlarla baskı altına alınıyoruz.
Onurlu bir yaşam hakkımız en çok yurtlarda zedeleniyor…
İKD olarak çağırıyoruz!
Yurtları takip altına alıyoruz.
Kötü yurt koşullarının, Kilitli kapıların, fotoğrafını çekip sosyal medya hesaplarımızdan ve iletişim bilgilerimizden bize gönderin.
Yetkilileri uyaralım, Hukuki mücadele verelim.
Hesabını hep birlikte soralım!
İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ

İlerici Kadınlar Derneği tarafından
düzenlenen Beria Onger Kadın
Akademisi dönem sonu değerlendirme toplantısı ve sertifika töreni
gerçekleştirildi. Akademiye katılan
kadınlar ve eğitimcilerin buluştuğu
toplantıda Akademiye dair değerlendirmeler yapıldı ve önümüzdeki
dönem yapılacak çalışmalar ele
alındı. Akademiye değişik yaş grubundan çalışan kadınlar olduğu gibi,
ev emekçisi kadınların da katılım
sağladığı gözlendi.
Katılımcılar yaptıkları değerlendirmelerde Akademinin aynı sorunlara
sahip kadınları bir araya getirmiş
olmasının önemini vurguladı. Sistemin özellikle ev emekçisi kadınları
yalnızlaştırdığı ve kendini çaresiz
hissetmesine neden olduğu değerlendirildi. Dolayısıyla Akademinin
kadınları buluşturması ve örgütlü
mücadeleyi büyütmeye vesile olmasının önemli olduğu ifade edildi.
Akademinin eğitimcilerinden Yazar Tülin Tankut yaptığı konuşmada
kadınların bilinçlenmesini ve örgütlenmesini sağlayan çalışmaların
devam etmesi gerektiğini, Akademiye özellikle gençlerin daha fazla
katılımının önemli olduğunu ifade
etti. Çalışmanın mutlaka sürdürülmesi gerektiğini belirtti.
Tarihsel İKD merkez yöneticisi
ve Akademinin eğitmenlerinden
Naciye Babalık yaptığı konuşmada,
1980 öncesi İKD'nin kapatılmasına
'buna gücünüz yetmez' diyerek yanıt
verdiklerini, bugün İKD'nin yeniden

kadınların örgütü olarak kurulmasının bu iddianın somutlanması olarak
görülmesi gerektiğini belirtti. Beria
Onger isminin Akademi ile yaşatılmasının çok anlamlı olduğunu ifade
etti.
Akademinin eğitmenlerinden İKD
GYK üyesi Hande Durna ise konuşmasında Akademinin kadınların
hayatın her alanında karşılaştıkları
sorunları masaya yatırmak, birlikte
öğrenmek, tartışmak ve ortak bir
mücadele hattı örmek amacı ile
yola çıktığını ifade etti. Bu açıdan ilk
dönem yapılan eğitimlerin başlangıç
olduğunu, edinilen deneyimler doğrultusunda Akademinin çalışmalarının yaygınlaştırılacağını belirtti.
Yapılan değerlendirme ve öneriler
sonucunda;
• Akademi'de ele alınan başlıkların broşür haline getirilerek
yaygın dağıtımının yapılması
• Akademi çalışmasının
kadınların rahat katılabilecekleri
organizasyonlarla yapılması, bu
açıdan yerelliklerde sınıfların
açılması
• Bahar döneminde ikinci dönem çalışmalarına başlanması
• İkinci dönem için konu başlıklarının zenginleştirilmesi ve
okuma listelerinin belirlenmesi
kararlaştırıldı.
Yapılan değerlendirmelerin ardından eğitimcilere plaket sunuldu.
Akademiye katılan kadınlara İlerici
Kadınlar Derneği tarafından sertifikaları verildi.
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Bombalarla şekillendirilen Türkiye’ye yeni bir halka eklendi...

Bu felaketi yaşamak zorunda değiliz

Ülkemiz yine yeni bir bombalı katliamla sarsıldı. Son 1,5 yıldır ülkemizde yaşanan 24. katliam olarak ülke tarihimizin kara sayfalarında yerini alan son saldırıda 44 yurttaşımız yaşamını yitirdi. İstanbul Dolmabahçe’de patlayan bombalı katliam bir kez daha ülkemizin yaşadığı felaketin boyutlarını bütün çıplaklığıyla
açığa çıkarmıştır.

B

ir futbol maçı çıkışı meydana gelen bu
bombalı saldırıda yaşamını yitiren 44
kişi yanında yüzlerce insan yaralandı.
Hangi nedenle olursa olsun bu saldırının bir terör saldırısı olarak lanetlenmesi ancak
ondan daha öte bir katliam olarak görülmesi
gerekmektedir.
Ülkemizde yaşanan katliamların failleri hem
bellidir, hem de karanlık kalan noktalar vardır.
Bu katliamların sorumluluğu failleri olduğu kadar
bugün ülkemizi terör saldırılarına açık bir duruma getiren siyasi zeminin olduğu da bilinmelidir.
Doğaldır ki bu zeminin en başta siyasi sorumluluğu mevcut siyasi iktidarda aranmalıdır.
Bombalarla şekillendirilen Türkiye
Son 1,5 yıldır ülkemiz bombalarla şekillendirilmektedir. Suruç’ta başlayan bombalı katliamlar
neredeyse olağan hale gelmiş, ülkemiz bir yandan korku cumhuriyetine dönüşürken bir yandan
da bombalarla dizayn edilen bir siyaset atmosfere teslim edilmiştir.
Ancak bundan daha önemlisi her bombalı katliam sonrası AKP iktidarı yaşanan bütün acıları
kendine yontmaktan asla çekinmemiştir. Dolmabahçe’de yaşanan bombalı katliamdan dakikalar
sonra bu durumu diktatörlük rejimine geçiş anlamına gelen başkanlık anayasasına bağlayan bir
yandaş propagandayla ülkemizin karşı karşıya
kalması büyük bir pervasızlık olarak görülmelidir.
Durumun vahametinin siyasi hesabını vermek
yerine katliamı “başkanlık rejimine” geçişin
gerekçesi yapılması büyük bir utanmazlık olarak
not edilmelidir. Yandaş medya tarafından büyütülen bu propagandanın başlatılmasında ise
AKP iktidarının önemli isimlerinin bulunması ise
gözlerden kaçmadı.
AKP ülkeyi bu noktaya adım adım sürükledi
Ülkemiz bombalı katliamlara açık hale getirilmiştir. Türkiye’nin Ortadoğu’daki mezhepçi dış politikası, Suriye’de
büyük bir yıkıma neden
olmuş, Ortadoğu’da
bütün ülkeleri ve
halkları etkileyen bir
yangının çıkmasına
sebebiyet vermiştir. Ortadoğu’da
emperyalizm
tarafından başlatılan bu yangın AKP
iktidarı tarafından körüklenmiş,
ne yazık ki yangın
bugün ülkemize taşınmıştır. Başta IŞİD tarafından
gerçekleştirilen katliamlar göz önüne getirilirse

ülkemizin başına gelen felaketlerin AKP’nin dış
politikasıyla doğrudan ilgisi olduğu fazlasıyla görülecektir. Cihatçı çetelerin desteklenmesi, ülke
topraklarımızın cihatçı çetelere açılması Türkiye’yi bombalı katliamlara açık hale getirmiştir.
Ortadaki tablo Kürt sorununda çatışma ve
şiddeti getiriyor
Bununla birlikte Dolmabahçe’de
yaşanan bombalı katliamın
sorumluluğunu Kürt siyasi
hareketinin bir parçası olarak
bilinen TAK’ın üstlenmesi
ayrıca değerlendirme konusu yapılmalıdır. Kürt siyasi
hareketi, özellikle Suriye’de
ortaya çıkan boşlukta yeni
bir yönelime girerken, bu
doğrultuda her türlü eylemi
yapmaktan çekinmeyen bir
çizgiye gelmiş bulunuyor.
Güvenpark ve Dolmabahçe
başta olmak üzere Kürt siyasi hareketinin

üstlendiği bombalı saldırılar-eylem-katliamlar,
adını nasıl koyarsak koyalım- Kürt sorununun
çözümünü daha da karmaşık hale getiren bir
boyut taşımaktadır. Kaldı ki Kürt siyasi hareketinin Ortadoğu’da emperyalizme kurduğu ittifak
ilişkisinin Türkiye içerisinde bombalı katliamlara
sebebiyet vermesi ayrıca üzerinden düşünülmesi gereken başka bir olgudur. Milliyetçi bir söylem ve kör şiddetle Kürt siyasi hareketi bugün
net olarak bir değerlendirme konusu yapılmalıdır. Ortadaki tablo bir kez daha Kürt sorununda
savaş ve çatışma ile katliamlar boyutunu gelen
büyük bir çıkmaza girmiştir. Buradan AKP iktidarının ve Kürt siyasi hareketinin Kürt sorununda
çatışma ve şiddet dışında bir alternatifi olmadığı
da açığa çıkmıştır.
Yaşanan bombalı saldırının siyasi sonuçları
daha da önemli bulunmalıdır. Bu saldırı sonrası
AKP iktidarının kendini meşrulaştırarak baskı
düzenini daha da artıracağı bilinemeyecek bir
olgu değildir. “Seni başkan yaptırmayacağız”
diyen Kürt siyasi hareketinin bu saldırıyla birlikte
“Erdoğan’ın başkanlık yolunu” daha da kolaylaş-

Erdoğan'ın seferberliği nereye kadar?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Dünya Ormancılık Günü'nde yaptığı konuşmada terör örgütlerine karşı milli seferberlik çağrısı yaptı. Konuşmasının içerisinde Gezi direnişine de atıf yapan
Erdoğan'ın bu çağrı ile toplumsal mücadelelerin önünü kesmek için her türlü yönteme başvurabileceğinin sinyalini de vermiş oldu.

Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada
milli seferberlik vurgusunu şu şekilde yaptı: "Dikkat ederseniz; bölgede
istediğini elde edemeyen terör örgütleri, büyük şehirlerimizdeki rastgele
eylemleri ile doğrudan sivil halkımızı
hedef almaya başladı. Bugüne kadar
milletle savaşıp da kazanan bir terör
örgütü yoktur, olmaz ve olamayacaktır.
Buradan tüm milletime karşı çağrıda
bulunuyorum; terör örgütlerine karşı,
Malazgirt ruhuyla, Anadolu Selçuklu
ruhuyla, o heyecanla, Çanakkale ve
Kurtuluş Savaşı’nın azmiyle yeni bir
seferberlik çağrısı yapıyorum. Terör örgütlerini dağıtmak Türkiye için kolaydır,
önemli olan bizim millet olarak hedeflerimize, tarihimize güçlü bir şekilde karşı
çıkarak dimdik ayakta durmaktır. Bunu

başardığımızda ne terör örgütleri ne de
arkalarındaki güçler bizi hedeflerimizden alıkoyamazlar."
Konuşmasının devamında Gezi direnişine de vurdu yapan Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma seferberliğini sürdürüyoruz, buna
rağmen bir takım çevreler ısrarla bize
ağaç düşmanlığıyla bizi itham ediyorlar.
Dün Gezi parkında, Ankara ODTÜ’de
ağaç bahanesiyle kaos başlatmak istemişlerdi, bugün Artvin’de aynı niyetle
uğraşmaya devam ediyorlar.” dedi.
Bu açıklamalarının ardından seferberlik konusunda yeni bir karar alınıp
alınmadığı spekülasyon konusu olurken, Cumhurbaşkanlığı danışmanı tarafından yapılan açıklama ile bu konuda
resmi bir adım atılmadığı dile getirildi.

Ancak tüm bunlarla birlikte gerici
AKP iktidarının ve sermaye devletinin
terörü bahane ederek kendisine karşı
çıkan ve terör ile uzaktan yakından
alakası olmayan kesimleri ve özneleri
hedef alabileceği on beş yıllık AKP
iktidarının genel karakteri olabileceği
biliniyor.
Aynı zamanda seferberlik konusunda
yüksek perdeden konuşan Erdoğan'ın
AB'yi hamaset düzeyinde eleştirmesi
dışında, emperyalizmi hedef almıyor
olması dikkatlerden kaçmadı. Son
zamanlarda her konuşmasında dış
güçlere değinip onların Türkiye'ye karşı
olduklarından bahseden Erdoğan emperyalizme karşı seferberlikten bahsedemiyor.

tırdığı ayrıca bir kenara not edilmelidir. Beşiktaş
saldırısı ile birlikte bugün AKP eliyle kurulan
İkinci Cumhuriyet adını verdiğimiz gerici rejime
bir kez daha meşruiyet alanı kazandırılmış, terör
karşısında bir söylemle AKP iktidarı gerici ve
baskıcı uygulamalarının daha da artıracak dayanak noktalarına sahip olmuştur.
Sosyalist hareket net olmalı
Türkiye sosyalist hareketi, bu duruma karşı
net sözünü söylemelidir. Yaşanan adlı adınca bir
terör olayıdır ve sonuçları itibariyle bir katliama
denk gelmektedir. Türkiye sosyalist hareketi,
Kürt sorunu ile bugünkü Kürt siyasi hareketi
arasında bir ayrım yapmalı, bu ayrım üzerinden
politika ve tutumunu netleştirmelidir. Gericiliğe,
sermayeye, emperyalizme mesafe koymayıp bir
de terör eylemleriyle kendini var eden Kürt siyasi
hareketiyle Türkiye sosyalist hareketinin arasındaki mesafa daha da açılacaktır. Ancak bundan
daha önemlisi sosyalist hareketin kendi bağımsız hattını ortaya koymadıkça bu milliyetçi kısır
döngüden çıkılması da mümkün olmayacaktır.

İstanbul’da gerçekleşen
bombalı saldırıları lanetliyoruz!

Ülkemiz, İstanbul Dolmabahçe’de
gerçekleşen bombalı saldırılarla yeni
bir katliamla karşı karşıya kalmış,
yüzlerce yaralının olduğu ve 38 kişinin yaşamını yitirdiği bu saldırılarla
bir kez daha kan gölüne çevrilmiştir.
2015 Haziran’ından itibaren yaşanan 24 bombalı katliama bir yenisi
daha eklenmiştir.
Öncelikle gerçekleştirilen bu terör
saldırısını lanetliyor, yaşamını yitiren
yurttaşlarımızın ailelerine başsağlığı
diliyoruz.
Faili kim ve amacı ne olursa olsun
gerçekleşen bu bombalı saldırılar
adlı adınca terör katliamları olarak
ülkemiz tarihinin kara sayfalarında
yerini alacaktır.
Bu bombalı saldırıların da failleri
önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır. Ancak bundan daha önemlisi,
ülkemizin bu noktaya nasıl geldiği ve
nedenleri bugün üzerinde durulması
gereken en önemli konudur. Emper-

yalistler ve gerici terör örgütleri ile
gerçekleşen işbirliğinin sonucunda,
ülkemizi bombalara ve katliamlara
teslim eden AKP iktidarı, ülkemizin
kan gölüne çevrilmesinde bu saldırıların failleri kadar sorumluluk taşımaktadır.
Son 1,5 yıldır yaşanan 24 bombalı
katliamla sarsılan ülkemizin bu hale
nasıl getirildiği tartışılmazken, yaşanan katliamları “başkanlık rejimine
geçiş” için gerekçe olarak hemen
gündeme getirilmesi ise AKP iktidarının ve yandaşlarının zihniyetini
yeterince göstermektedir.
Bugün katliamlardan beslenen bir
siyasi iktidarla karşı karşıya kaldığımız açıktır.
Bir kez daha İstanbul’da gerçekleşen bombalı saldırıları lanetliyor,
halkımızı bu lanet düzene ve gidişata
teslim olmamaya çağırıyoruz.
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
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Emperyalizmin
yalanları ve gerçeğin
zaferi: Halep
Halep kurtarıldı. Emperyalistlere ve onların
katil çetelerine direnen Suriye halkı ülkenin
en büyük iki kentinden birinde büyük bir zafer
kazandı.
Halep, emperyalistler ve işbirlikçileri için
stratejik önem taşıyordu. Bölünmüş bir Suriye
hedefiyle uçuşa yasak bölge oluşturmayı dahi
planlayarak kendilerince Halep’i Suriye’de ilk
“kurtarılmış” bölge olarak ilan etmek “yeni harita” açısından önemliydi. 2010-2011 yıllarında
suya düşen Katar doğalgazının Ürdün-Suriye-Türkiye hattı üzerinden Avrupa’ya transferi
projesini gerçekleştirmeyi hedefleyenler bir kez
daha ayazda kalıyordu.
Nasıl Musul’da IŞİD “işlevliyse”, Halep’te de
adı farklı kendi aynı örgütler görev başındaydı.
Zengin petrol yataklarına sahip bölgelerin merkezi olan her iki kent su kaynakları düşünüldüğünde de önemli noktalar.
Merkel’in Halep için “felaket senaryosu” söylemi, Washington’un “insani felaket sorunu” adlandırması, BM Güvenlik Konseyi’nde, Halep’te
“katliam beklendiğinin” dillendirilmesi işte bütün
bu hesapların Halep’te suya düşmesinin hayal
kırıklığı ve telaşıydı.
Türkiye’nin Halep’le yüzlerce km’lik sınırı
olduğu ve AKP’nin yıllardır cihatçı katil çetelere
lojistik desteğini bu sınır hattı üzerinden yaptığı
göz önünde bulundurulursa Halep’in kurtuluşu
bu çetelerin Türkiye’ye doğrudan bağlanan Kastilla ikmal hattının da kesilmesi anlamına geliyor.
Halep’in özgürleştirilmesi aynı zamanda
ÖSO takviyesiyle Suriye’ye giren TSK ve diğer
işgalcilerin de bölgeden çıkarılmasına da işaret
ediyor.
Tayyip Erdoğan, Şam’la başlayan ve Halep’le
devam eden hayallerinin suya düşmesi tehdidi
karşısında “Suriye’ye Esad’ın düşmesi için girdiğini” açıklıyor. Petrol vanalarıyla beraber bütün
mali kaynaklara erişimi de kesilen “Osmanlı
hülyalıları” için büyük bir travma tabii.
İnsanlık tarihinin en kadim kentlerinden biri
insanlık düşmanlarının elinden alınırken, bu cihatçı çetelerin müttefikleri ve destekçileri karalar
bağladı.
Yandaş medya organlarında, belki de kendi fantezilerini süsleyen ÖSO, El Nusra, IŞİD
gibi katil çetelerin 2011’den beri Suriye halkını
katlederken kullandıkları akıl almaz “yöntemleri” bugün Suriye Ordusu’nun yaptığı yalanına
sarılabiliyorlar mesela. Oysa hatırlayalım 2012,
2013 yıllarından başlayarak, bugün TSK’nın
Suriye’de 1 numaralı müttefiki olan, neredeyse
ordu bünyesine kattıkları ÖSO yüzlerce Alevi’nin
kafasını kesmekle yetinmemiş, insanların iç
organlarını çıkarıp yiyen komutanlarının görüntüleri bizzat kendileri tarafından internette
yayınlanmıştı. Ortalığa saçtıkları görüntülerin
ise yine bizzat kendi katil çeteleri ile Siyonistlerin Gazze’de yaptığı katliamlar olduğu ise ayan
beyan ortada.
Diğer yandan “Tek Yol Şehadet”, “cenk, cihat,
şehadet” gibi sloganlarla Hizb ut Tahrir destekçisi yobaz kitleler sokaklara dökülüyor, AKP’li
Üsküdar Belediyesi ilçenin en işlek noktasında
hilafet çağrıları yapıyor.
AKP’nin desteğiyle cihatçı katillere “muhtelif yardımlar” götüren İHH ve destekçisi gerici
örgütlenmeler üniversitelerde atağa geçiyor ve
insanlığı “ümmet olmaya” davet ediyor.
Halep’in özgürleşmesine tahammül edemeyen
bir diğer yobaz ise Alevilere yönelik katliam çağrısında bulunarak tehditler savururken “Şahlaştınız Yavuzlaşacağız” diyebiliyor. Cesareti bizzat
Yavuz Sultan Selim köprülerini yapanlanlardan,
adlandıranlardan alıyor elbette.
Cihatçı katillerin Halep’teki iki komutanını göstererek “Olağanüstü Halep Toplantısı’nın sebebi
bu iki aşağılık adam. Bunları nasıl kurtarırız!
Ankara’nın derdi bu.” sözleriyle AKP’nin derdini
deşifre eden gazeteci Hüsnü Mahalli apar topar
gözaltına alınıyor.
Öte yandan sahada bütün bunlara paralel işler
oluyor.
Emperyalist merkezler ve AKP hükümeti dâhil
bütün işbirlikçiler “ateşkes” çağrıları yapmaya
başlıyor, bunun katil çetelere nefes alma ve
toparlanma imkânı sunmak için yapıldığını artık
görmek istemeyenlerin de görmesi gerekiyor.
Halep’in özgürleştirilmesiyle neredeyse eş
zamanlı olarak teçhizatı ve “insan” gücü büyümüş ve güçlendirilmiş, Musul-Rakka-Deyr ez
Zor ekseninden sürülmüş olan IŞİD, Palmira’ya
saldırıyor.
Halep’teki El Kaideci çetelerin Türkiye üzerinden tekrar Suriye’ye girecekleri, bunlardan bazılarının ÖSO ile birlikte Fırat Kalkanı Operasyonu’na katılarak el-Bab’a ilerleyeceği, El Nusra
bünyesindekilerin ise Halep’ten çıktıktan sonra
İdlib’deki diğer El Nusra gruplarına katılacakları
konuşuluyor.
Bütün bu olan biten karşısında emperyalizmin
“uluslararası örgütlerinin” telaşına ortak olma
tuzağına düşenlere bir çift lafımız olacak.
Bu zaferin esas sahibi onurlu Suriye halkıdır
ve bu halkın egemenliğini ihlal edenlerin söylemlerine dahi ortak olmak, zaferini kutlayan
egemen bir halkı en hafif deyimle yok saymaktır.
Bir diğer mesele ise, köşelerinde ve ekranlarında, İstanbul sokaklarında, üniversitelerde cihat ve hilafet çağrıları yapanların “tepki
gösteren vatandaşlar” veya “Suriyeli muhalifler”
olmadığını, bunların 1969 yılında 6. Filoyu kıble
yapanların çocukları olduğunu asla unutmamak
gerekir.
Altı yıldır emperyalistlere ve onun işbirlikçilerine karşı bir kurtuluş mücadelesi veren ve nihai
zaferine kadar direnmeyi sürdüren Suriye halkına bakarken, bu topraklardaki kurtuluş savaşı
hatırlanmalı ve karar vermeli: “Emperyalizmin
yalanları mı, ona karşı direnenler mi?”.

Suriye emperyalist saldırıya en büyük darbeyi vurdu

Halep artık tamamen özgür

Temmuz 2012’den beri yabancı cihatçıların elinde esir kalan Doğu Halep, cihatçı teröristlerin ardı ardına çöken
savunma hatlarının ardından kısa sürede bütünüyle kurtarıldı.

E

mperyalizmin Arap dünyasını “siyasal
İslam”ı kullanarak yeniden şekillendirmek için kışkırttığı “Arap Baharı”nın bir
parçası olarak Suriye’de de gösteriler
başladığında takvimler 15 Mart 2011’i gösteriyordu. Suriye’deki ayaklanmalarda da başrol
Müslüman Kardeşler’deydi. Emperyalizmin bölgeye müdahalesinin piyonu olarak öne çıkan ve
siyasal İslam’ın bayraktarlığını yapan Müslüman
Kardeşler, daha önce 1976’dan 1982’ye kadar
süren ve Hama’da bastırılan isyanlarının ardından bir kez daha ayaklanıyordu.
Müslüman Kardeşler, 1982’de bastırılan isyanın ardından uzun süre baskı altında tutuldu.
1990’ların ikinci yarısında normalleşme adımları
atılırken Beşşar Esad’ın devlet başkanlığı döneminde başlatılan politik özgürlükler dönemi ise
görece kısa ömürlü oldu. Müslüman Kardeşler
bu kez çareyi emperyalist Batı ülkelerinin Suriye’ye doğrudan müdahale etmesi çağrılarında
buldu. Suriye’de yaşananların 2007’den 2011’e
kadar geçen hazırlık döneminin kısa öyküsü
böyle ifade edilebilir.
Suriye’nin en büyük şehri ve sanayisinin belkemiğini oluşturan Halep, 15 Mart 2011’den tam
14 ay sonra ilk protesto gösterilerine sahne oldu.
Mayıs 2012’ye kadar tamamen Suriye hükümetinin arkasında olan Halep şehri, o tarihten
bu yana da büyük ölçüde bu özelliğini korudu.
“Özgür Suriye Ordusu” adıyla başlatılan silahlı
ayaklanma ise Temmuz 2012’de Halep’e geldi.
Bu tarihte dahi esas olarak Halep şehrinin sakinleri değil Halep’in ve tarihsel olarak Müslüman
Kardeşler’in güçlü olduğu İdlib ve Hama’dan
gelen teröristlerin kenti işgaliyle karşı karşıya
kalınmıştı.
Halep’te “Özgür Suriye Ordusu” adıyla saldırılar düzenleyen Müslüman Kardeşler, kentin yüzde 70’inin Suriye hükümetinden yana olduğunu
dahi itiraf etmek zorunda kalıyorlardı. Bölgede
bulunan bir Fransız doktor Jacques Beres de o
dönem için diğer yerlerde neredeyse hiç rastlanmasa da Halep’te çok sayıda yabancı cihatçının
olduğuna ilk elden tanıklık ediyordu. Bu durumun savaşın sonuna gelinen bugün de böyle
olduğu biliniyor. Nitekim Halep’in kurtarılmasının
ardından Doğu Halep’te cihatçı teröristlerin rehi-

nelerine dönüşen halktan kurtarılan 100 binden
fazla Halepli’nin cihatçılarla birlikte gitmemesi ve
kentte kalması da bunun bir göstergesini oluşturuyor.
4,5 yıl sonra gelen zafer
2012’den başlayan çatışmaların ardından
yaklaşık 4,5 yıl geçtikten sonra 2016 Aralık’ın
da ise artık Halep kurtarılmış durumda. Bugüne
gelinirken, 2013 yılının Ekim ve Kasım aylarında
Haneser’in ele geçirilmesinin ardından Halep’in
batısının güvenliğinin sağlanması, 10 Kasım
2015’te Kuveyres Askeri Üssü’ndeki 3 yıllık
kuşatmanın kaldırılması, Şubat 2016’da Nubl ve
El Zehra’nın 3 yıllık kuşatmanın ardından kurtarılması ve Türkiye ile Halep’in kara bağlantısının
kesilmesi, Temmuz’da Kastello yolunun ele
geçirilmesiyle Doğu Halep’in ilk kez tamamen
kuşatılması, Ağustos ayında kentin güneyinden
açılan yeni ikmal yolunun da ele geçirilerek
Doğu Halep’in kesin olarak kuşatılması gibi
önemli operasyonları saymak gerekiyor.
Eylül ayından bu yana Doğu Halep’te ilerleyen
Suriye ordusu ve müttefiklerinin 15 Kasım’dan
beri yürüttüğü operasyonların sonucunda kentin
tarihi bölümlerinin de olduğu Doğu Halep’in
mahalleleri bir bir Suriye ordusunun kontrolüne
geçti. Bu operasyonun arka planında ise büyük
bir istihbarat operasyonunun olduğu söyleniyor.
Suriye istihbaratının, özellikle kuşatma sonrasında yapılan teslim olma çağrıları üzerine
birbirleriyle çatışmaya başlayan cihatçı teröristlerin operasyon odaları ve komuta kademelerine
kadar ajanlarını yerleştirdiği, bu sayede hem bu
iç çekişmeleri kullanarak hem de cihatçı teröristlerin planlarından anında haberdar olarak büyük
bir güvensizlik yaratmayı başardığı ve böylece
direncin kırıldığı ifade ediliyor.
Emperyalizmin paniği: Medyada yalanlar
ve IŞİD Palmira’ya
Suriye ordusunun Doğu Halep’i hızlıca kurtarması ana akım Batı ve Türkiye medyasında
büyük bir panik de yarattı. Kısa sürede, Doğu
Halep’ten bildiren gazeteciler, aktivistler, çocuklar gibi uzun bir liste ve çatışmalarda hayatını

kaybetmiş çocuklar başta olmak üzere dramatik
onlarca fotoğraf ve video hem sosyal medyayı
hem de gazete ve televizyonları işgal etti. Bu
ikiyüzlü yayıncılıkla mücadele Halep’in özgürleşmesinin adeta önüne geçti.
Kısa sürede, cihatçı teröristler adına yapılan
bu yalan kampanyasında, eski görüntülerin,
Suudi Arabistan’ın Yemen’deki savaş suçlarının, İsrail’in Gazze kuşatması sırasında işlediği
katliamların görüntüleri olduğu ve son mesajlarını yayınlayan kişilerin bazılarının Halep’te dahi
olmadığı gibi gerçekler ortaya çıkarıldı.
Yaklaşık 300 bin sivilin bulunduğu iddia edilen
ama gerçekte bunun yarısı kadar insanın bulunduğu anlaşılan Doğu Halep’te kurtarılan sivillerin
100 binden fazlası Halep’te kalmayı seçti. Bu
kendi başına Doğu Halep ile ilgili medya kampanyasının ne kadar büyük bir yalan olmaya
gösterecek nitelikte olmakla birlikte Halep’te
savaşan teröristlerin büyük çoğunlukla yabancılardan oluştuğunu da hatırlamak yerinde olur.
Öte yandan, Suriye’de El Bab’ta ve Irak’ta
Musul’da savaşan IŞİD de bu savaşları bir kenara bırakarak Halep’in özgürleştirilmesi üzerine
yaklaşık 5 bin kişilik büyük bir kuvvetle tarihi
Palmira kentine saldırdı.
Halep’ten sonra sıra nerede?
Halep’te savaşın sona ermesi Suriye ordusunun en iyi birliklerinin ülkenin geri kalanında
kullanma imkanı sağlayacak. Altıncı yılına giren
savaşta yaşanan insan kaybı nedeniyle Suriye
ordusunun her yerde güçlü olmayı başarması
mümkün olmuyordu. Siyasi olarak çok büyük
öneme sahip Halep’te konumunu kaybetmemek
için yoğun bir gücü bulundurmak zorunda kalan
Suriye’nin elinin rahatladığı tartışmasız.
Öte yandan, ilk günden beri bir de İsrail ile
cephe açmaktan kaçınan Suriye’nin benzer
şekilde Türkiye askerlerinin de bulunduğu Halep
kuzeyine yönelmekten kaçınacağı öngörülebilir. Bu bağlamda, Suriye’nin yeni hedeflerinin
Batı’da Lazkiye kırsalından ve doğuda Halep
kırsalından İdlib’e yönelmesi, Hama ve Humus
kırsalını temizlemesi veya Palmira’yı kurtarıp ardından Rakka’ya yönelmesi seçenekleri açılmış
oluyor.

Gericinin Halep yalanlarına inanma!
Gericinin Halep yalanlarına inanma!
Suriye Ordusu, 4 yıldır cihatçı
çetelerin işgali altındaki Halep kentini
kurtarmak üzere.
AKP medyası ve gericiler, Halep’te
“katliam, insanlık dramı, kadınlara
tecavüz” diye yaygara kopartıyorlar.
Yalan!
Suriye Ordusu’nun Halep’i geri alması sonucu sınırımıza tek bir mülteci
bile gelmemiştir.
Unutulmamalı ki, daha önce ÖSO,
El Nusra, Ahrar-u Şam ve IŞİD Suriye’de kentleri ele geçirdiğinde milyonlarca insan mülteci olmuş, yaşadıkları
yerleri terk etmişti. Tersine bugün
Halep’te halk cihatçılardan kaçıp Suriye Devleti’ne sığınıyor.

Bugün Suriye’de yaşayan halkın
büyük çoğunluğu Suriye devletinin
hakim olduğu kentlerde yaşamaktadır.
Yabancı cihatçı militanlar Suriye’yi
işgal etmiştir. Kentleri yıkmış, insanları katletmiş, her yeri yağmalamıştır. 60 bine yakın yabancı uyruklu
militanın Suriye savaşında ölmesi bu
gerçeği açıkça gösteriyor.
Suriye’de kendilerine muhalif diyen
cihatçılar emperyalizmin maşasıdır.
Emperyalizmin ve Siyonist İsrail
yönetiminin çıkarları için savaşmaktadırlar.
Halkımız gerçekleri görmelidir!
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

İç Açı

Yeni Anayasa ile Erdoğan ömür boyu
başımıza mı kalacak?
21 Maddelik Yeni Anayasa değişiklik teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AKP ve MHP'nin anayasa değişikliği
paketinde uzlaşmasının ardından, teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 21 maddelik Yeni Anayasa paketinde neler
var?

A

KP ve MHP’nin üzerinde uzlaştığı
Yeni Anayasa değişiklik teklifi ile
Türkiye’de Başkanlık sisteminin önü
açılarak Cumhuriyet ortadan kaldırılmak isteniyor. Yetkiler tamamıyla tek bir kişiye/
partiye devrediliyor. Yani ülkemizin 93 yıllık
Cumhuriyeti kavram değil, içerik olarak bir sistem değişikliği ile yerle bir ediliyor…
21 maddelik Yeni Anayasa değişiklik teklifi
neler içeriyor? Öncelikle öne çıkan başlıklara
bakmakta fayda var:
1. Cumhurbaşkanı devletin başı olacak,
yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı’nda bulunacak. Cumhurbaşkanı ayrıca, Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ve üst düzey kamu
görevlilerini atamaya yetkili olacak.
2. Cezai sorumluluğu olacak Cumhurbaşkanı’nın Yüce Divan'a sevki için de kademeli
formül öngörülüyor.
3. Cumhurbaşkanının parti üyeliği 2018'de,
cezai sorumluluğu 2019'da başlayacak.
4. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği kesilmeyecek.
5. En az yüz bin seçmen tarafından da
Cumhurbaşkanlığı’na aday gösterilme imkânı getirilecek.
6. Milletvekili sayısı 600'e çıkarılacak. Ara
seçimler kaldırılacak, yedek milletvekilliği
sistemi getirilecek.
7. HSYK'nın yapısı değişecek, HSYK
üyelerinin yarısını Cumhurbaşkanı, yarısını
Meclis seçecek.
8. HSYK seçimlerinde ilk 2 turda 5'te 3 çoğunluk aranacak, HSYK seçimleri son tura
kalırsa kura yöntemi devreye girecek.
9. Askeri yargı kaldırılacak.
10.
Yerel seçimler 2019 Mart'ta
yapılacak.
11.
Cumhurbaşkanlığı ve genel
seçimler 2019 Kasım'da yapılacak.
12.
Anayasa
Mahkemesi üye sayısı
15'e düşecek.
13.
Jandarma
Genel Komutanı, Milli
Güvenlik Kurulu'ndan
(MGK) çıkarılacak.

rında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar
arasından belirlenecek. Bu düzenleme, anayasa
önerisinin referandumda kabul edilmesi durumunda hemen yürürlüğe girecek ve 30 gün
içinde üye seçimi yapılacak.
HSYK üye adaylarının belirleneceği Karma
Komisyon, 30’u AKP’li, 4’ü MHP’li, 12’si CHP’li
ve 6’sı da HDP’li olmak üzere 52 milletvekilinden oluşuyor. Komisyonda her bir üyelik için
3 aday belirlenebilmesi için ilk turda üçte iki
çoğunluk (35), ikinci turda ise beşte üç (32)
çoğunluk gerekiyor. Komisyonda toplamda 34
milletvekili olan AKP ve MHP’nin ikinci turda
adayları belirlemek için çoğunluğu yetiyor. İki
partinin istemediği hiçbir adayın Genel Kurul
aşamasına geçmesi mümkün görünmüyor.
Komisyonda istediği adayları belirleyecek olan
iki parti, genel kurulda da istediği üyeleri HSYK
üyesi yapabilecek.
Anayasa önerisinde, anayasanın 67. maddesindeki “Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde
yapılacak seçimlerde uygulanmaz” hükmünün
3 Kasım 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimi için uygulanmaması
öngörülüyor. Anayasa önerisinin kabul edilmesi
durumunda, iki parti 2019 seçimlerinden önce
seçim yasalarında değişiklik yapacak. Anayasa
değişikliği görüşmeleri sırasında da gündeme
gelen dar bölge ya da daraltılmış bölge sistemine ilişkin yasa değişikliği yapılacak. Anayasa
değişikliğinin ardından iki parti seçim sistemini
belirlemek için yeniden masaya oturacak.
Bütün buradan çıkarılacak tek bir sonuç
oluyor: Adalet sistemi tamamıyla Cumhurbaşkanına (Başkana) ve onun partisine devredilecek. Dolayısıyla bu sistem ile beraber hukukun
tarafsızlığı da ortadan kaldırılmış olacak.

hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermesi
yasamanın görev ve yetkileri arasından çıkarılmaktadır” ifadesi ile yeterince açık bir şekilde
ortaya koyuluyor.
Önce partili sonra ‘genel başkan’
Anayasa önerisinde, Cumhurbaşkanı’nın
partisiyle ilişkisinin devam etmesi ve anayasa
değişikliğinin kabul edilmesiyle birlikte bu hükmün uygulanması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan, anayasa önerisi referandumda
kabul edilirse, AKP ile resmi bağını yeniden kuracak. Öneride, Erdoğan’ın genel başkanlığı için
hukuki bir engel bulunmuyor. Ancak Erdoğan’ın
partinin Eylül 2018’de yapılacak olağan kongreye kadar bekleyeceği, 2019 seçimlerine hem
AKP Genel Başkanı hem de Cumhurbaşkanı
adayı olarak katılacağı kaydediliyor.
Cumhurbaşkanı’nın süresinde sınırsızlık!
Önerinin, değiştirilmek istenen 101. maddesinde “Cumhurbaşkanı’nın görev süresi 5 yıldır.
Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilir” ifadesi yer alıyor. Ancak, önerinin anayasanın 116. maddesinin değiştirilmesinin öngörüldüğü maddede, “Cumhurbaşkanı’nın seçimlerin
yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM
genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanı’nın ikinci döneminde
Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine
karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa
daha aday olabilir. Bu şekilde seçilen Meclis ve
Cumhurbaşkanı’nın görev süreleri de 5 yıldır”
ifadesi dikkat çekiyor. 8. maddede en fazla 2
kez seçilebileceği hükmü yer alırken, 12. maddede 3. kez aday olup seçilmesinin önü açılıyor.
Bu öneri 5+5 sistemi ile 2010 referandumunda
da gündeme gelmişti.

Meclis genel görüşmelerinin kapsamında yer alan “toplumu ve devlet faaliyetini
ilgilendiren konular” ibaresi değişerek “devlet faaliyetlerini ilgilendiren konular” kaldırılarak yerine sadece “toplum faaliyetlerini ilgilendiren konular” ifadesi
getiriliyor. Bu da demek oluyor ki meclis genel görüşmeleri sadece toplumu
ilgilendiren konuları görüşebilecek. Devletin herhangi bir faaliyeti hakkında bir
görüşme gerçekleşemeyecek!

HSYK’nin yapısı değiştiriliyor
Anayasa değişikliği konusunda işbirliği yapan
AKP ve MHP, anayasa önerisinin referanduma
sunulması ve kabul edilmesi durumunda sonraki
süreçte de pek çok konuda ‘ortaklıklarını’ sürdürecek. Bunun ilk uygulaması, HSYK’nin yeni
üyelerinin belirlenmesinde görülecek. TBMM’nin
seçeceği 6 üyeyi birlikte belirleyecek olan
iki parti, 2019 yılında yapılacak seçimler için
getirilecek yeni seçim sistemini de ortak kararla
şekillendirecek.
Öneriye göre, HSYK’nin yapısı değiştirilecek. Üye sayısı 22’den 12’ye indirilecek olan
HSYK’nin üyelerinin yarısını Cumhurbaşkanı,
yarısını da TBMM seçecek. TBMM’nin seçeceği
6 üyenin 3 üyesi Yargıtay üyeleri, 1 üyesi Danıştay üyeleri, 2 üyesi üniversitelerin hukuk dalla-

Meclis tasfiye edilecek!
Yeni Anayasa modelinde Meclis’in üzerindeki
yetkiler de Cumhurbaşkanı (Başkana) tarafından belirlenecek. Meclis kuruluşunun Cumhuriyet ile gelen bir kazanım olduğu biliniyorsa yeni
Anayasa ile beraber bu kazanımın da ortadan
kaldırılacağını söylemek durumundayız.
Ayrıca meclis genel görüşmelerinin kapsamında yer alan “toplumu ve devlet faaliyetini
ilgilendiren konular” ibaresi değişerek “devlet
faaliyetlerini ilgilendiren konular” kaldırılarak
yerine sadece “toplum faaliyetlerini ilgilendiren konular” ifadesi getiriliyor. Bu da demek
oluyor ki meclis genel görüşmeleri sadece toplumu ilgilendiren konuları görüşebilecek. Devletin herhangi bir faaliyeti hakkında bir görüşme
gerçekleşemeyecek!
6. madde de bu durum “yasamanın yürütmeyi denetlemesi ile Bakanlar Kurulu’na kanun

Sonuç olarak
Yeni Anayasa önerisi yukarıda ayrı ayrı ele
alınan başlıklar olarak değil, bir bütün olarak
değerlendirilmelidir. Bu Anayasa önerisi ile beraber Türkiye’de bir sistem değişikliğine gidildiğini görmek gerekiyor.
Bu sistem değişikliğinin asıl hedefinin ise,
Cumhuriyet’in kazanımlarının ve Cumhuriyet rejiminin tamamen ortadan kaldırılmasına tekabül
ettiği söylenebilir. Yasama, yürütme ve yargının
tamamıyla bir kişi ve partinin yönetimi altına
girmesi yaklaşık 250 yıl önce dünyada mücadeleyle, bedeller ödenerek elde edilen ilerici
birikimin reddiyesi anlamına geliyor. Dolayısıyla
Yeni Anayasa paketine karşı sesi yükseltmek
Cumhuriyet’e sahip çıkmak anlamına geleceği
için bu ses daha fazla yükseltilmelidir.
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Kurtuluş kılçer

“İçlerindeki en
şereflisi, ayakkabıdan
bile kirlidir”
Bu başlık, Halep’in doğusunun Suriye Ordusu
tarafından kurtarılmasından sonra tahliye edilen
yaşlı bir Suriyeli’nin sözü. Cihatçı militanların
işgali altında yaşayan -görünüşüne göre büyük bir
ihtimalle- Müslüman bir Suriyelinin “muhalif” diye
pazarlanan cihatçılar için benzetmesi bu!
Suriye Ordusu’nun kurtardığı binlerce sivile
uzatılan mikrofonlarda dile getirilen hakikatlere
kulak kabartmalı. Hakikat, emperyalist merkezler
tarafından üretilenler gibi değil. Hakikat, kendine
İslamcı diyen yandaş kalemlerin yazdıkları gibi
hiç değil.
Söz konusu Halep olunca, gerici damarlarına
basılırcasına galeyana geliyorlar. Bugünlerde
kalemlerinden kin ve yalan akıyor: “Müslümanlar
öldürülüyor, kadınlar tecavüze uğruyor, kadınlar
öldürülüyor, çocuklar öldürülüyor” diye kalemlerinden “mazlumluk” edebiyatı altında baştan
aşağı yalan akıyor. Neredesin ey batı diyerek
bugün Halep’te cihatçı katillerin yenilgisinde batıyı
suçluyorlar.
Sonra İran’ı suçlamaya geçiyorlar. “Mezhepçi
İran” suçlamasıyla Ortadoğu’da dökülen kandan
sorumludur diye kendi mezhepçiliklerini dışa
vuruyorlar. İran’ı hedef göstermeyen kendilerinden İslamcı bir yazarı köşelerinde yerden yere
vuruyorlar.
Onlara göre İran mezhepçi, Esad katil, batı
sahtekar; olan hep “Müslümanlara” oluyor: “Müslümanlar ölüyor, Müslümanlar katlediliyor, Müslümanlar zulüm görüyor!”
Ama kendileri mezhepçi değil öyle mi? Suriye
iç savaşında yaşanan acıların ve katliamların
parçası olarak kendilerini görmüyorlar.
Halep’te elinde silahlı çeteler Müslüman, geri
kalanlar değil öyle mi? Müslümanlık cihatçılıkla
eşdeğer tutuluyor. Daha doğrusu Müslümanlık kılıfı altında cihatçı silahlı maşalar meşrulaştırılıyor.
Aslında kendi kafalarındaki Müslümanlığı cihatçılarda görüyorlar. Yazdıklarının özcesi budur.
Bugün AKP yandaşları Halep hakkında yazdıkça
cihatçılarla eşdeğer hale geliyorlar.
Neler söylenmiyor ki? Suriye iç savaşında
hayatını kaybedenler söz konusu olunca tam bir
demagojiye başvuruyorlar. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı operasyonu hakkındaki eleştirilere yanıt verirken yandaş yazarlar gibi
aynı taktiğe başvuruyor:”600 bin insanı öldüren
bir katilden mi izin alacağız.”
Suriye iç savaşı büyük bir yıkım oldu. Yüz
binlerce insan öldü, milyonlarca insan mülteci
durumuna düştü, neredeyse Suriye halkının yarısı
yaşadığı yerleri terk etti, başka yerlere göçtü,
kentler harap oldu. Ama nedense Suriye savaşında emperyalizmin tezgahı, bu tezgahın tetikçisi
ve piyonu cihatçılar ile tezgahın destekçileri hep
aklanmaya çalışılıyor.
Mart 2016 sonuna kadar yaşanmış ağır bilançonun rakamları Birleşmiş Milletler İnsan Hakları
Komisyonu tarafından yayınlandı. Ortalıkta dolaşan rakamlar bir tarafa, bu resmi rakamlar bile
yandaş yazarların ipliğini pazara çıkarıyor. Son
beş yıl içinde 283 bin kişinin yaşamını kaybettiğini, bunun 82 bine yakının sivil halk olduğunu
yazıyorlar. “Esad rejimi” savaşçısı 102 bin kişinin
öldüğünü, bunun 57 bininin asker olduğunu ise
söylemiyorlar.
Ama asıl şu rakamlar yandaş gerici yazarların
yalanlarını yerden yere vuruyor. Ölenlerin 49 bine
yakın “muhalif” ve bundan daha önemlisi ise 48
bine yakın sayıda yabancı uyruklu militan!
Yani Suriye’de “muhalif” diye yutturulanların
büyük çoğunluğunun yabancı uyruklu cihatçılar
olduğundan hiç ama hiç söz etmiyorlar! Bu adamlar nasıl geldi, kim getirdi, kim sınırları açtı, kim
silah verdi?
Hani “Esad diktatördü, halkı muhalefete geçmişti, mevcut rejim halkı eziyordu”, öyle mi?
Halep’te Müslümanlar öldürülüyor yaygarası
kopartanlar bu gerçekler karşısında kalem bırakacaklar mı?
Bütün dünyaya kendi gerici ve mezhepçi açıları
dışında bir bakış geliştiremeyenler, emperyalizmin oyuncağı olduklarını göremezler.
Suriye rejiminin güçsüzleştirilmesi ve parçalanması hedefinin Siyonizm’in çıkarına hizmet ettiğini
göremezler. Bugün Suriye’de yaşanan yıkımın ve
savaşın en fazla gizli sevineninin Siyonist İsrail
yönetimi ve emperyalizmin olduğunu anlayamazlar.
Çünkü bütün dünyada yeşil kuşak projesiyle
İslamcı siyaset emperyalizm tarafından desteklendi, büyütüldü ve enstrüman olarak kullanıldı.
Gericilik ve emperyalizm arasındaki ilişki son yüzyıllık tarihin açık bir gerçeği olarak karşımızdadır.
Kadınlara tecavüz mü, kadınların köleleştirilmesi mi, alınıp satılması mı, kafa kesilmesi, intihar
saldırıları mı, kör terör mü, katliam mı dönüp
cihatçılara bakın!
Bir de bunların arkasındaki güçlere!
Din-iman diyerek bu gerçekleri kapatamazsınız!
Yabancı cihatçıların emperyalist istihbarat
teşkilatları eliyle tabur tabur Suriye’ye taşınıp bir
ülkenin yıkılmasına destek olmak gibi bir garabeti
yazan bu yandaş tuhaflık, şimdi de Türkiye’de
“vatanseverlik” oynuyor.
AKP’nin arkasında millici kesildiler.
AKP’nin iktidarda kalmak için devreye soktuğu
“milliyetçi soslu gericiliğin ve işbirlikçiliğin” gerçek yüzü de yakında ortaya çıkacak. Bakalım o
zaman ne yapacaklar?

6 İdeoloji

Faşizm tartışmaları 2
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aşizm tartışmalarıyla ilgili ilk yazının sonunda sınıf mücadelelerine işaret etmiş
ve faşizm-sınıf mücadeleleri ilişkisini bu
yazıya bırakmıştık. Sınıf mücadelelerinin
faşizm tartışmalarındaki temel fonksiyonu, eksenin
kaymaya çok müsait olduğu bu tartışmada, yöntemi oluşturan doğru araç oluşudur.
Marksizm, tarihi sınıflar arasındaki mücadeleyle
açıklarken modern çağın sınıflarını da burjuvazi ve
proletarya olarak tanımlar. Kapitalist üretim ilişkilerinin dünyada egemen olmaya başladığı andan
itibaren bu ilişkileri yok edecek güçler de doğmaya
başlamıştır ve sosyalizm bu yeni doğan gücün
iktidarıdır. Faşizm tartışmasında eksen kaydıran
noktalardan biri kapitalizm ve sosyalizm dışında bir
üçüncü yol veya düzen tarifi yapılmasıdır. 20. yüzyılın siyasal atmosferi ve iki kutuplu dünyası böylesi bir tarif yapılabilmesi için gerekçeler sunmuş
ve deneyimler ortaya çıkarmıştır. Üçüncü yolcu
arayışlar iki kutup arasındaki dengelere otururken,
faşizm anti-komünist karakterini öne çıkarmıştır.
Ekseni kaydıran nokta faşizmin kapitalizmden ayrı
değerlendirilmeye başlanması, faşizmin kalıcılığını
veri alan stratejilerin öne çıkması olmuştur.
Eksen kaydıran bir diğer noktaysa dünya, ülke
ve toplum çözümlemelerindeki üç temel düzlemden siyasi ve ideolojik düzlemin faşizm tartışmalarında baskın olması, ekonomik düzleminse daha
geride kalması ya da gözardı edilmesidir. Faşizm
örneklerinde yoğun bir siyasal propaganda görülür
ve egemen ideolojinin en güçlü motifleri kitleleri
şekillendirmek için kullanılır. Ekonomik yapıysa
daha çok güçlü devlet imgesinin gölgesi altındadır.
Bu durum farklı bir şekilde de okunabilir: Faşizm
koşullarındaki siyasal ve ideolojik ögeler, kapitalizmin olağan dönemlerinde öne çıkmayacak başlıkları esas alarak, olağan burjuva düzeninin dışında
ve olağan burjuva düzenine alternatif bir görüntü
yaratabilir. Aynı görüntüyü, siyasal ve ideolojik

alanlardaki şiddete eşdeğer olarak, ekonomik
alanda yaratmaksa mümkün değildir.
Sınıf mücadeleleri işte bu kaygan zemini ortadan kaldırmak için devreye girmeli, sınıfsal bakışı
mahkum kılan sapmaları engellemelidir. Nitekim,
faşizm tartışmaları burjuvazi ile proletarya arasındaki sınıf savaşı esas alınarak değerlendirildiğinde
daha net ve somut bir forma bürünmekte, sağlıklı
analizler yapılabilmektedir. Örneğin, faşizmin
kapitalizmin tekelci çağına özgü olduğu ve devlet
yapısındaki bir değişimi ifade ettiği, Clara Zetkin’in ünlü tarifiyle “devrimini gerçekleştirememiş
proletaryanın çekmeye mahkum ceza olduğu”
ancak sınıf mücadeleleri ayracı kullanılarak bilince
çıkarılabilir.
Tarihteki öne çıkan faşizm örneklerinin hepsindeki ortak özellik, öncesinde büyük sınıf kavgalarının yaşanmış olması ve burjuva düzeninin krizler
yaşamasıdır. İtalya’da faşistlerin, Almanya’da
Nazilerin yükselişi 1.Paylaşım Savaşı sonrasındaki siyasal ve ekonomik krizle birlikte olmuştur ve
ülkelerindeki devrimci işçi hareketlerini ve komünistleri katlederek iktidara yürümüşlerdir.
İkinci Dünya Savaşı sonrasıysa, askeri diktatörlükler dışında, bir faşist devletten ya da faşizm
düzeninden ziyade faşist hareketlerin etkinliklerinden bahsetmek daha doğru olacaktır. Burjuvazi
meşruiyetini kaybetmemek ve kendisinin toplumun tümünün çıkarlarını temsil ettiğini empoze
etmek için çabalar. Bu açıdan İkinci Savaş sonrası faşizmin bir ülke ölçeğinde iktidara gelmesi
istenmemiş, ama faşist hareketlerin burjuvaziye
sunduğu sınırsız hizmetler de gözardı edilmemiştir. NATO eliyle kurulan yapı ve tekil ülkelerdeki
karşı-devrimci çete örgütlenmeleri hem soğuk
savaş döneminin hem de 1970’li yıllardaki krizlerin
yarattığı toplumsal kargaşanın militer yapılarına
dönüşmüştür. Faşist hareketlerin bu dönemlerdeki
sicili, yukarıda da bahsettiğimiz, eksen kaymasını

yaratan nedenlerdendir. Baskıcı yönetimler, kollanan faşist örgütlenmeler, askeri yöntemlerin düzen
muhaliflerine karşı ölçüsüz kullanımı gibi başlıklar
herhangi bir kapitalist ülkedeki düzenin faşizm
olarak adlandırılmasına neden olmuştur. Oysa ki
tüm bu uygulamalar herhangi bir kapitalist ülkenin,
ihtiyaç duyduğunda, başvurmaktan çekinmeyeceği
uygulamalardır.
Çözümleme aracımız sınıf mücadeleleridir ve
faşizm iktidarı alamayan proletaryanın cezasıdır,
proletaryanın yenilgisinin düzenidir. İkinci Savaş
sonrası dönemde faşizmin nosyonu, daha önceki
dönemden farklı olarak, iktidarı alamayan işçi sınıfını ezmek ve burjuvazi için yeni bir birikim süreci
yaratmak değil, işçi sınıfını iktidarın mümkün olduğunca uzağında tutmak olmuştur.
Buradan ülkemizle ilgili değerlendirmelere geçebiliriz.
Ülkemizdeki faşizm tartışmalarının ilginçliğiyle
başlayabiliriz sanırım. Politik skalada durduğu yere
bağlı olarak 27 Mayıs’ı, 12 Mart’ı, 12 Eylül’ü faşizm
olarak değerlendirenler var. 1990’lı yıllarda Türkiye’de faşist diktatörlük olduğunu, hatta Osmanlı’nın
faşist bir imparatorluk olduğunu söyleyenler de var.
Anlaşılan o ki, faşizm kuramsal ve politik bir anlamın dışında, istenilmeyen her türlü durumu tarif
etmek için kullanılabiliyor. Darbe dönemlerindeki
baskıcı ortamlar ve yapılan uygulamalar faşizmin
göstergesi sayılıyor. 80 sonrası Kürt sorununun askeri metotlarla zorlanan çözümü faşizm tesbiti için
büyük bir örnek olarak gösteriliyor. Tüm bunların
hassas noktasıysa mücadelenin asıl muhatabının,
sermaye sınıfının, aradan sıyrılıp, düzen karşıtlarını faşist hareketle karşı karşıya bırakmasıdır.
Bunun siyasal stratejiye tercümesiyse anti-faşist
mücadelenin başa yazılmasıdır. Benzer durum
günümüzde de geçerlidir ve strateji saray rejimine
karşı mücadele üzerine kurulmuştur. Bunun bir
yanılgı olduğunu belirtmeliyiz.

Bugün bakacağımız yer ülkemizdeki düzenin
uygulamaları ya da 2.Cumhuriyet’in yerleşme
çabaları değil, burjuva düzeni tehdit eden bir
sınıf hareketinin olup olmadığıdır. Baktığımızda
gördüğümüz tablo tuhaftır. Ortada büyük bir sınıf
hareketi yoktur, grevler, direnişler, işgaller yoktur; ama bunlara rağmen yükselen ve örgütlenen
faşizan uygulamalar vardır. Bu durum bir anomalidir ve sonuçları açısından nereye evrileceğinin
öngörülmesi zordur. 1990’lı yıllarda da ülkemizde
güçlü bir sınıf hareketi yoktu, ama oldukça şişen
ve güçlenen karşı-devrimci güçler vardı. Bu güçler
ileriki yıllarda düzenin kriz dinamiklerinden birisi
haline geldiler ve bir bakıma AKP iktidarının zeminini oluşturdular. Bugünkü durum bu açıdan farklı
değil; AKP’nin uygulamaları ve başkanlık sevdası
sınıf hareketinin güçlü bir şekilde varlığını hissettirmediği koşullarda düzenin karşı-devrimci/sağcı
öbeğini aşırı derecede şişiriyor, etkin ve kitlesel
hale getiriyor. Bu anomali, uluslararası ölçekteki
gelişmelerle ve ekonomik krizle birlikte ele alındığında, burjuvazi açısından göze alınması mantıklı
olmayan riskler barındırıyor ve kontrolsüz bir gidişi
besliyor.
Ülkeye dair yapılan faşizm tespitleri ve bunlar
üzerinden kurulan stratejiler bu noktada hata
yapıyor. Çünkü, düzenin aşırı şişirdiği otoriter ve
baskıcı yapının sınıf hareketine etkileri gözden
kaçıyor, olası bir sınıfsal yükseliş için yığınak
yapılmıyor, yanlış ittifaklar peşinde koşulurken sınıf
hareketinin iktidara yönelmesi stratejisi en baştan
çıkmaza giriyor.
Faşizm tartışmalarının bam teli de zaten burası:
Düzenin baskıcı uygulamalarına karşı mücadeyi
başlı başına bir amaç mı, yoksa iktidar kavgasının
bir parçası mı yapacağız?

Ekim İsmi

Emekçilerin ellerinde yükselecek sosyalizmi bu
topraklara getireceğiz
"Anne, baba ve evlat arasındaki sevgi çok güçlüdür, kolay kolay kaybolmaz. Evlat acısının da sizin için ne derece etkili olacağını biliyorum. Ama ne kadar zor
olsa da bu tür duygusal yönleri bir tarafa bırakmanızı istiyorum. Sizin binlerce evladınız var. Zavallı ve çaresiz biriymişim gibi ardımdan ağlamanız beni yaralar.
Hepinize özgür ve mutlu bir yaşam diliyorum. Oğlunuz Erdal."
Bu sözler bundan 36 yıl önce 1980 darbesinin
idam sehpasına gönderdiği Erdal Eren’in, daha
doğrusu bize göre hep aynı yaşta kaldığı için
Erdal kardeşimin ailesine yazdığı son mektubundan…
Gencecik yaşta gözünü dahi kırpmadan kendini ülkesinin bağımsızlığına adayan, 1980 faşist
darbesine karşı durmaktan bir adım dahi geri
düşmeyen 17 yaşında idam sehpasına gönderilen
bir gencin ardında bıraktığı son cümleleri bunlar.
ODTÜ’lü Sinan Suner’in, MHP’li faşist bir bakanın koruması tarafından öldürülmesini protesto
eden eylemde Er Zekeriya Önge öldürüldü. Bu
eylem sonrasında 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında daha sonrasında üzerine
şarkılar, şiirler yazılacak olan Erdal da vardı…
Yargılanma süreci aslında bir hukuksuzluk
süreci olarak sürdürüldü. Sonuç olarak Erdal’ın
Zekeriya Önge’yi öldüren kişi olmadığı bir çok
bilimsel bulguyla açıklansa dahi “Ne zamandır
kimseyi asmıyoruz asalım bu çocuğu ibret olsun”
denilerek iddia edilen suç işlenirken 17 yaşında
olan Erdal idam sehpasına gönderildi. Erdal’ın
hayatını, mücadelesini ve onu idama götüren
süreci şüphe yok ki hepimiz biliyoruz. Ancak
Erdal’ın ölüm yıldönümünde yalnızca onu andığımız bir yazı yazmak bana göre Erdal’a ve verdiği
mücadeleye en hafif tabiriyle ayıp olur. Onun için
yalnızca onu andığımız bir tarih olarak değil, her
sene yeniden sözünü verdiğimiz, yükselttiğimiz
bir mücadelenin adı olmalıdır bu tarih.
Aslına bakarsanız günümüz bir çok anlamda
1980 dönemini hatta onu aşan bir tabloyu ifade
ediyor. Abartı gelebilir. Siyasi partilerin feshedildiği, siyasetçilerin tutuklandığı, birçoğu çok genç
yaşta olan insanın faili meçhuller ile sokak çatışmaları ve idam ile öldürüldüğü bir dönemden söz
ediyoruz. Siyasi her türlü faaliyetin yasaklandığı,
cezaevlerinin tıklım tıklım dolduğu ve tutukluların
akıl almaz işkencelere maruz kaldığı bir dönem…

Bugüne bakarak yine de “şükür” denilebilir.
Bizden daha büyük abilerimiz neler gördük neler
diyerek yaşadıklarını anlatmaya başlayabilirler.
Ancak burada bir nokta koymaya ihtiyacımız var.
Çünkü bu hikayeler, deneyimler çok değerli olsa
dahi aslolan geleceğin nasıl şekilleneceğidir.
Geçmişimizi unutmayacağız ama önümüze bakacağız. Bugün Erdalların, Denizlerin, Harunların ve
Mahirlerin verdiği mücadele ancak böyle gerçek
anlamını bulabilir.
***
15 Temmuz darbe girişimi sonrası AKP’nin
kendi darbesine soyunduğu bir gerçek. Cemaat
ile mücadele adı altında haksız tutuklamalar,
hukuksuz operasyonlar, KHK’lar ile işten atılan
solcu akademisyenler, kapatılan dernekler…
Liste uzayıp gider. Gelinen son nokta ile beraber
AKP ne kadar 1980 darbesi ile benzer bir süreç
yaşatsa dahi günümüz bir çok krizi de beraberinde getiriyor.
En genel anlamıyla sömürü düzeninin adı olan
sermaye diktatörlüğü önünde hiçbir engel kalmadan çarklarını döndürmek istiyor. Daha fazla
sömürü, daha fazla gericilik ve daha fazla emperyalizm uşaklığı… AKP tam da bunlar için görev
başında ve ülkemizi her geçen gün daha büyük
bir karanlığa sürüklüyor. Dolayısıyla, önümüzde
iki yol bulunuyor. Ya daha fazla dibe batılacak ya
da karanlıklar aydınlığa çıkacak.
Peki ama nasıl?
AKP son dönemde MHP ile anlaşıp meclise
getirdiği Yeni Anayasa ve Başkanlık ile 2.Cumhuriyetin krizlerini aşmakta önemli bir adım
atacağını belki de tüm kriz başlıkları bu süreç ile
beraber geride bırakacağını umut ediyor. Ancak
ya karşılarında beliren kriz başlıklarını atlıyor ya
da başkanlığın her derde deva bir aşı olduğunu
düşünüyor.

AKP’nin ne yapıp ne yapamayacağı ilerideki
günlerde kendini daha da belli edecek gibi gözüküyor.
Gelelim bize… Sosyalist hareket bu süreçte
ne yapacak?
Baştan söyleyelim umut odağı olacak, alternatif
olacak. Tekil tekil bir çoğumuzun umutsuz olduğu
bu tabloda sosyalizm umut olabilecek tek gerçek
aşıdır. İnsanların patlayan bombalar, süren operasyonlar ve tutuklamalar ile korkutulduğu, liberal
siyaset ile toplumsal muhalefetin bir şekilde teslim alındığı bu süreçte ancak bağımsız sosyalist
hat umut olabilir.
Gerçek olacağız!

Gerçekleşmesi imkansız bir ütopyadan değil
yeni bir dünyadan, yeni bir insandan bahsettiğimizi anlatacağız. Emekçilerin kuracağı yeni bir
ülkenin nasıl olacağını hayal ettireceğiz. Hayal
edeceğiz ve hayal ettireceğiz… Düşlerimizi gerçekleştirmenin ilk koşuludur bu.
Nasıl mı?
Alacağız elimize sosyalizm programını gerekirse kapı kapı gezeceğiz. Kampüslerde, mahallelerde, fabrikalarda anlatacağız derdimizi. Anlatacağız ki Erdal’ın düşlediği özgür ve mutlu yaşamı
kuracağız. Anlatacağız ki emekçilerin ellerinde
yükselecek sosyalizmi bu topraklara getirelim…
Erdal Eren’e saygı ve özlem ile…

İç açı

Gazeteci Hüsnü Mahalli tutuklandı

AKP iktidarına karşı duruşu ve Suriye’deki iç savaşa dair net pozisyonuyla tanınan gazeteci yazar Hüsnü Mahalli
tutuklandı. Suriye Devleti’nin Halep’te kontrolü sağlaması ile birlikte cihatçı örgütleri kurtarma telaşına düşen AKP
iktidarı, cihatçı militanların kim olduklarını ortaya çıkaran Mahalli’yi tutuklattı.

İ

stanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına
alınan gazeteci Mahalli, Vatan Caddesi’ndeki
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde götürüldü. Burada işlemleri devam
eden Mahalli akşam saatlerinde rahatsızlanınca
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan
Mahall’nin tedavisi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Nöroloji Servisi’nde devam edildi.
Taburcudan sonra adliyeye sevkedildi
Hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra sabah saatlerinde taburcu edilen Mahalli,
yeniden Emniyet’e götürüldü. Mahalli buradaki
işlemlerinin tamamlanmasının ardından da adliyeye sevk edildi.

Hüsnü Mahalli savcıya verdiği ifadesinde “Atılı
suçlamaya muhatap olmak benim için onur
kırıcıdır. Benim, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin saygınlığını zedeleyebilecek şekilde bir olgu
itham etmem söz konusu değildir.” diye konuştu.
Mahalli’nin ifadesi şöyle:
“Bana isnat etmiş olduğunuz suçlamayı anladım. Öncelikle şu sözü belirtmek isterim ki, ben
2011 yılının ortalarında ve Arap Baharı olarak
tabir edilen döneme kadar mevcut hükumet politikalarını desteklemekteydim. Bu konuda yazı ve
söylemlerim de mevcuttur.
Ancak, belirttiğim dönemlerden sonra hükümetin bu yöndeki politikalarını eleştirmeye
başladım. IŞİD, El Nusra gibi terör örgütlerinin
gerek sosyal medya gerekse yazılı ve görsel
basın ve diğer platformlarda yaptıkları propa-

camiada mağdur olmaması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet ve milletinin zor durumda kalmaması için uyarılarda bulundum.
Atılı suçlamaya muhatap olmak benim için
onur kırıcıdır. Benim, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin saygınlığını zedeleyebilecek şekilde
bir olgu itham etmem söz konusu değildir. Ben
2011 yılına kadar, hükümetimiz ile Ortadoğu
ülkeleri arasında dostluk ilişkileri kurulmasına ve
geliştirilmesine aracılık ettim, hükumetimize bu
konuda danışmanlık da yaptım.
Ben Ortadoğu’da tanınan bir gazeteciyim.
Türkiye Cumhuriyeti adına danışmanlık yaptığım
için Arap medyasında benim için Türk ajanı söyleminde bulunulmuştur. 2011 yılı Şubat ayında
da, dönemin başbakanının tavsiyesiyle Türk
vatandaşı oldum.
Anlattığım nedenlerle suçlamayı kabul etmiyorum. Benim Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti ve
Cumhurbaşkanına hakaret etmek söz konusu
olamaz ve kendime hakaret olarak sayıyorum.
Ayrıca benim nörolojik MS hastalığım bulunmaktadır. Gözaltındayken rahatsızlanmam sonucu
doktorların tedavi görmem yönündeki ısrarlarına
rağmen ifade vermek amacıyla adliyeye geldim.
Yeniden hastanede tedavi olmam gerekmektedir. Sağlık sorunlarımı devlet büyüklerimiz de
bilmektedir” dedi.
Savunması alınan Hüsnü Mahalli hakkında
savcının tutuklama talep etti. Mahkemenin de
talebi uygun bularak Mahalli hakkında tutuklama
kararı verdi.
Bir gün öncesinde cihatçıların liderlerini
ifşa etmişti

Savcıdan tutuklama talebi!
Adliyedeki sorgusu tamamlanan Hüsnü
Mahalli hakkında savcının tutuklama talep ettiği
öğrenildi. Mahalli tutuklama talebiyle Sulh Ceza
Hakimliği’ne sevkedildi.
“Suçlama onur kırıcı”

ganda faaliyetlerinin içeriği açık kaynaklardan
tespit edilebilmektedir. Ben söz konusu tespitlere dayanarak hükumetin bu konuda duyarlı
olmasını, bu gibi değerlendirmelerin ülkemizi ve
hükumetimizi uluslararası camiada zor durumda
bırakacağını, duyarlı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak belirttim. Bu söylemlere muhatap
olan hükümetimizin ve devletimizin uluslararası

Hüsnü Mahalli, gözaltına alınmadan bir gün
önce Halk TV’de Ayşenur Arslan’ın sunduğu
Medya Mahallesi programında canlı yayında
AKP’nin Halep’te kurtarmak istediği cihatçıların
fotoğraflarını göstermişti.
Suriye asıllı gazeteci, özellikle Halep’te Suriye
Ordusu’nun zaferinin kesinleşmeye başladığı
son dönemlerde sık sık AKP’li kalemşörler ve
cihatçı hesaplarca hedef alınıyordu.

İbrahim Kaşuş var mıydı, yok muydu?

H

alep’te mutlu sona ulaşılması ile beraber medyanın kara propaganda araçlarını da son hızla devreye sokması
Suriye’de yaşanan duruma ilişkin
yeni bir durum değil aslında. Suriye Ordusu’nun,
ABD-Körfez Ülkeleri ve Türkiye tarafından
beslenen, silahlandırılan, eğitilen cihatçı çeteleri
tam olarak Halep’ten temizlemesi ile beraber
dinci-liberal koro da medyanın yoğun desteği ile
beraber “Sivil insanlar ölüyor” yalanı için yeni ve
hiç de yaratıcı olmayan mizansenler üretmeye
başladı. Bu tip mizansenlerin belki de en dikkat
çekeni ve en çok tartışılanı ise, üretilmesinde ve
yalanlanmasında aynı aktörün, batı medyasının
rol aldığı “İbrahim Kaşuş” yalanı idi.
Yıl 2011. Asi nehrinden çıkan bir cesedin,
“devrimin şarkısını yazan” İbrahim Kaşuş’a ait
olduğu iddia ediliyor. Yine iddiaya göre Kaşuş,
Suriye Askerleri tarafından yakalanarak ve gırtlağı kesilip ses telleri kopartılarak öldürülüyor ve
Asi nehrine atılıyor. Davutoğlu’nun “öfkeli çocukları” ve onların önderliğinde Suriye’de gerçekleşecek “halk devriminin” şarkıcısı olarak ünlenen
Kaşuş’un gerçek kimliği ile ilgili herhangi bir bilgi
ise yok. Batı medyasının bu yalanı “Kaşuş var
mıydı, yok muydu” muamması yaratsa da kimse
konuya ilişkin tek bir kelime etmiyor. Efsane o
kadar yayılıyor ki, Suriye kökenli ABD'li besteci
Malek Jandali, "Özgürlük Kaşuş Senfonisi”ni
besteliyor.
Kaşuş’un gerçek kimliği ise hakkında çıkartılan her haberde farklı bir boyut kazanıyor.

Associated Press Beyrut Bürosuna göre Kaşuş
42 yaşında 3 çocuk babası bir itfaiyeci olarak
karşımıza çıkıyor, CNN, The Telagraph, The
Guardian’a gibi medya kuruluşlarına göre ise
Kaşuş kimi zaman bir bahçıvan, kimi zaman
Katar’a, kimi zaman da Avrupa’ya sığınan bir
aktivist.
İbrahim Kaşuş'un gerçekte kim olduğuna dair
şüpheler, ilk kez 7 Aralık 2016 tarihli GQ dergisinden James Harkin'in haberiyle gündeme
geliyor. Hikayenin içerisindeki boşlukları fark
eden Harkin Kaşuş'un yaşadığına ve İstanbul'da bulunduğuna ilişkin rivayetlerin, cihatçılar
tarafından kendisine 2014 yılında aktarıldığını söylüyor. Harkin en sonunda Suriye insan
hakları araştırmacısından Kaşuş olarak bilinen
şarkıcının gerçek kimliğinin Abdurrahman Farhud olduğunu öğreniyor. Harkin, ocak ayında
Farhud’a ulaşmayı başarıyor. Ve hikayenin
aslına ilişkin gerçek bilgilere ulaşıyor. Farhud,
Suriye'deki bir üniversitede iktisat okuyan ve
faturalarını ödemek için inşaatlarda çalışan bir
öğrenciymiş.10 Haziran 2011'de Hama'da şarkıyı
ilk söyleyen kendisiymiş. Sonra, bu propaganda işi umduğundan fazla etki yaratınca başka
şarkılar da yazmış. Ancak en sonunda, "şarkıcı
öldü" haberi yayılmış. Farhud'un arkadaşları,
ondan çıkıp konuşmasını istemiş ancak kimse
bu propagandadan vazgeçmeye razı olmamış.
Farhud’a göre bu yalanın yayılmasını sağlayan
"Yerel Koordinasyon Komiteleri" isimli ABD destekli örgütlenmelermiş.

Peki kim bu Kaşuş?
Farhud’a göre İbrahim Kaşuş, tamamiyle
bilinmeyen bir kişi ve kimse onun hikayesini ya
da neden öldürüldüğünü bilmiyor. Ancak Harkin’e
göre durum farklı. Harkin, geçen Nisan ayında
Hama'ya gidiyor ve Kaşuş'un akrabalarını bulmaya çalışıyor. Kaşuş’un babası konuşmayı reddedince, Harkin akrabası Ebu Zahir ile görüşüyor.
Ebu Zahir’in aktarımına göre Kaşuş 20'li yaşarında, okuma yazması olmayan birisi ve itfaiye
merkezinde güvenlik görevli olarak çalışıyor. Aile
Kaşuş’un öldürülmesinin ardından katilleri tespit
ediyor. Batı medyasındaki iddiaların aksine Kaşuş’un katilleri cihatçılara çalışan bir muhbir. Cinayetin ardından da Türkiye’ye kaçıyor. Kaşuş’un
katledilmesinin gerekçesi ise Suriye Ordusu’na
cihatçılar hakkında bilgiler taşıyor olması.
Medyanın yalanları
2012’den beri defalarca çürütülmeye çalışılan
bu yalana ilişkin şuan cihatçıları doğrudan desteklediği herkesçe bilinen medya kuruluşlarından
ya da “insan hakları” örgütlerinden herhangi bir
açıklama gelmedi. Sanki bu yalan hiç söylenmemiş, sanki Suriye halkının emperyalizme ve gericiliğe karşı vermiş olduğu bu haklı mücadeleye
sürülmeye çalışılan kara lekelerden yalnızca bir
tanesi olan bu uydurma hikaye üzerinden fırtınalar kopmamış gibi, medya kendine yakışanı yapıp
üç maymunu oynamaya devam ediyor. Üstelik
yalanlarına yalanlar katarak.
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AKP’nin mayın
eşekleri ya da
“Entelektüelin Siyasi
İşlevi”
“Entelektüel, düşünceleri bir araya getirmeye
hizmet eder ama entelektüelin bilgisi işçinin bilgisine kıyasla kısmidir”.
Yukarıdaki alıntı her ne kadar adı postmodernizm ve postyapısalcılıkla anılsa da kendisi bu
tür sınıflamaları reddetmiş ve pek çok röportajında kendisine sorulan “Postmodernist misiniz?”
sorusuna menfi cevap veren Michel Foucault’nun
“Entelektüelin Siyasi İşlevi” adlı kitabının 42’inci
sayfasından.
Malumunuzdur Antonio Gramsci aydın üzerine
iki tür tanımlamada bulunur, ayrım yapar: Geleneksel aydınlar ve organik aydınlar.
Geleneksel aydınlar özel nitelikleri olan ve
“dolayısıyla kendilerini egemen toplumsal gruptan azade ve başına buyruk olarak ortaya koyan”
bir aydın biçimini temsil eder. Geleneksel aydın
kategorileri arasında kilise mensupları, yöneticiler,
bilginler ve bilim adamları, teorisyenler, kiliseye
mensup olmayan felsefeciler vd. vardır.
Diğer yandan “organik aydınlar, ekonomik üretim
dünyasında ortaya çıkan her yeni toplumsal grup
tarafından organik olarak yaratılır.” Bu aydınlar,
organik olarak ait oldukları sınıfın tahayyül ve
özlemlerini manipüle etmedeki fonksiyonlarıyla
geleneksel aydından ayrılır.
Organik aydın belli bir sınıfla yerleşik ve yapısal
münasebetleri olan, sınıf mücadelesinde tercihini
yapmış, tarafını belirlemiş aydındır.
Tercihini yapmış, tarafını belirlemiş aydınlar
kimlerdir?
Elbette Baskın Oran, Murat Belge, Ömer Laçiner’ler ve mukallitlerdir.
Ülkemiz sol liberal triumvirate’ının (üçlü otoritesinin) yani Baskın Oran, Murat Belge, Ömer Laçiner’lerin son yıllardaki teorik tespitlerinin, vaatlerinin ve kehanetlerinin sonuçlarını gördük.
Tarihsel görevleri ise AKP’nin mayın eşekliği.
Bu niteleme bize ait değil, Cumhuriyet gazetesine röportaj veren Baskın Oran’a ait elbette. “2010
referandumunda hata yaptığınızı düşünüyor musunuz?” sorusuna Baskın Oran’ın verdiği yanıtın
ilk cümlesi ise: “Hayır.”
“Yetmez ama evet’çilere yönelik bu tepkiyi nasıl
okuyorsunuz?” sorusuna ise haddinden fazla bir
tepki veriyor AKP’nin organik aydını. Meseleyi
siyasal literatürde sanki başka bir örnek kalmamış
gibi eşcinsellik üzerinden açıklamaya kalkıyor.
“Yetmez ama evet diyenlere saldırmanın adı
psikopatolojide “yansıtma” diye ifade edilir. Yansıtma, bireyin kendi kusurlarını karşısındakine mal
ederek kendini savunmasıdır. Bunu en çok latan
(örtülü) eşcinseller yapar. Eğer bir adam eşcinsellere çok saldırıyorsa, şüpheleneceksin.”
Baskın Oran ifratla tefrit arasında ip cambazlığı
yapıyor.
Teşbihte hatanın dibine vuruyor AKP’nin organik
aydını.
Yetmez ama evet’çileri eleştirenler: “Örtülü eşcinseller”…
Baskın Oran’a göre eşcinsel olmak kusurlu birey
olmak demek.
Baskın Oran röportajında Yetmez ama evet’çileri
eleştirenleri yine cinsiyetçi bir söylemle belden
aşağı vuruyor: “Uçakta business classta kadının
biri durmadan hapşırıyormuş. Yanındaki adam
‘hanımefendi’ demiş, ‘acaba yardımım olabilir mi?
Devamlı hapşırıyorsunuz.’ Kadın demiş ki ‘Çok
özür dilerim, rahatsız ettiğimi biliyorum. Çok nadir
bir tıbbi durumum var. Her hapşırdığımda orgazm
oluyorum.”
Lümpen ağız, eril dil diye buna diyorlar galiba.
Haydi, biz de bel altından vuralım.
Entelektüel düzlemde Baskın Oran’ın “Mabadına
İskorpit girmiş, çıkarmak için leylek arıyor” üstelik
kış mevsimindeyiz…
Baskın Oran bu düşüncelere inanıyor ve bu
beyanatı veriyorsa, sokaktaki insanın yani ideolojik manipülasyonun edilgen alıcılarının eleştiri
yeteneğinin dumura uğramasını garip bulmak,
şaşırmak çok da anlamlı değil.
İyi de “Aydınların” sahip olduğu uzmanlık alanı,
sınırları, zamanı tam olarak nedir nereye kadardır? “Aydın” olarak içinde yer aldıkları, verdikleri
mücadele neye karşı verilen bir mücadeledir?
Aydının, insanlığa herhangi bir emeği bulunacaksa eğer öncelikli olarak gerçeğe hizmet
etmelidir.
Baskın Oran, Murat Belge, Ömer Laçiner’lerin
toplu bildiri imzacısı ya da dayanışmacı “aydınların” rasyonellik ve entelektüel dürüstlük yanlarından bile geçmemiş, rüyalarına girmemiştir.
Doğu Avrupa’daki geçiş ekonomilerinde iktidara
gelen reformcular için liberalleşme, komünist mazilerinden kesin olarak kopmak anlamına gelmişti.
Soruyoruz Angaje-Bağlanımcı aydından “mesuliyetsiz” aydına nasıl geçildi?
Soruyoruz hâlâ Baskın Oran, Murat Belge, Ömer
Laçiner triumvirateını taparcasına yüceltmenin
siyasal solla hiçbir ilgisi olabilir mi?
“Entelektüelin Siyasi İşlevi” adlı kitapta Renault
fabrikasındaki işçi José, Michel Foucault’ya şunu
söyler: “Halkın hizmetindeki entelektüelin rolü
sömürülenlerden gelen ışığı daha geniş olarak
yaymak olabilir. Ayna işlevi görür.”
M. Foucault ise şu yanıtı verir: “Entelektüelin
rolünü biraz abartmıyor musun, acaba? İkimiz de
hemfikiriz, işçilerin ne yaptıklarını bilmek için entelektüellere ihtiyaçları yok, ne yaptıklarını kendileri
gayet iyi biliyor. Bence entelektüel, üretim aygıtına
değil; enformasyon aygıtına bağlı olan kimsedir.
Kendi sesini duyurabilir. Gazetelerde yazabilir,
kendi bakış açsını sunabilir. (…) Demek ki entelektüelin rolü işçinin bilincini oluşturmak değildir,
çünkü bu bilinç vardır; ama rolü, bu bilincin, işçinin
bu bilgisinin enformasyon sistemine girmesini,
yayılmasını ve sonuç olarak olup bitenlerin bilincinde olmayan insanlara veya diğer işçilere yardım
etmesini sağlamaktır”
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Bireysel emeklilik soygununun takvimi ve kimleri vuracağı belli oldu...

BES ile emekçilerin maaşlarına yeni hortum

Geçtiğimiz Ağustos ayında karar altına alınan ve emekçilere bireysel emeklilik şansı olarak pazarlanan “Bireysel Emeklilik Sigortası”nın (BES) takvimi ve kimleri kapsayacağının ayrıntıları belli olmaya başladı.

B

asında yer alan bilgilere göre 1 Ocak
2017 tarihinde başlayacak ve 45 yaş altı
herkese zorunlu olan otomatik katılım
uygulamasına önce 1000 ve üzeri çalışanı olan işletmeler girecek. Nisan ayında 250 ila
1000 kişi arasındaki şirketler ve kamu kurumları
dahil olacak. 100 ila 250 çalışanı bulunan şirketler ise Eylül ayında devreye alınacak.
50-100 arası çalışanı olan işletmeler 1 Ocak
2018, 10-50 çalışanı olanlar 1 Temmuz 2018, 5-9
çalışanı olan işletmeler ise 1 Ocak 2019 tarihinde
sisteme dahil edilecek.
Sisteme ilk katılan işletmelerdeki kesintiler
emekçilerin maaşlarından Ocak ayı sonunda
otomatik olarak yapılacak.
BES nedir?
Geçtiğimiz Ağustos ayında TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen ve Resmi Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve
Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıyla gündeme gelen işyeri
bazlı özel emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılım, çalışanların otomatik
olarak bir emeklilik planına dahil edilmesi ve ilgili
kişilere belirli şartlar çerçevesinde plandan çıkma
imkanı verilmesi esasına dayanıyor.
Kanun Tasarısına göre kamu ve özel sektör
çalışanlarından 45 yaş altı herkese BES zorunlu
hale geldi.
Sisteme girildikten sonra iki ay içerisinde cayma hakkı olduğu söylenen yasa kamu emekçileri
için de zorunlu hale getirilecek. Ancak sisteme
giriş konusunda çalışanların kendilerinin bu
zamanı belirleme hakkı yok. Hangi şirket hangi
tarihte sisteme dahil oluyorsa o tarihten itibaren
çalışanların maaşlarından yüzde 3’lük bir kesinti
otomatik olarak yapılmaya başlanacak. Bu esnada sadece iki aylık bir süre zarfında sistemden

cayma hakkı tanınmış.
Göstermelik devlet katkısı ve patronlara
kıyak
Bireysel emeklilik sisteminden farklı olarak her
sisteme girişte bir defaya mahsus olmak ve 4632
sayılı Kanunun ek 1’inci maddesi hükmündeki
hak kazanma ve ödeme koşullarına tabi olmak
kaydıyla 1.000 TL tutarında ve emeklilik halinde
en az 10 yıllık, yıllık gelir sigortası sözleşmesi
yapılması halinde birikimin yüzde 5’i karşılığında
ek Devlet katkısı sağlanması düzenleniyor.
Bu katkıyı da eğer sistemden ilk üç yıl içerisinde çıkarsanız alamıyorsunuz. Bunun dışında ise

3 ila 6 yıl arasında çıkanlar devlet katkısındaki
birikimlerinin yüzde 15’ini, 6 ila 10 yıl arasında
çıkanlar yüzde 35’ini, 10 yılı tamamlayanlar yüzde
60’ını alabiliyor.
Sistemde patronlara ise kıyak düşünülmüş:
Emekçileri sömürerek zenginleşen patronlar
otomatik katılım için herhangi bir katkı yapmayacaklar.
Maaşlara yeni bir hortum
Sömürünün her geçen gün daha da derinleştiği
ülkemiz ekonomik bir krize doğru koşarken, sermaye iktidarı emekçilerin maaşınını hortumlama-

Ekonomi uçurumun eşiğinde

nın bir yolu olarak zorunlu BES’i gündeme getirdi.
BES’e cayma hakkı konulmuş olsa da bu
yasanın emekçilerin gelecekleri, hayalleri ve
umutlarına bir ipotek koymaktan başka bir anlamı
olmadığı görülüyor.
AKP iktidarı sosyal güvenlik mekanizmalarını
tasfiye ederek, devletin rolünü ortadan kaldırarak
ve sigorta primi ödemeye dayalı sosyal güvenlik
mekanizmalarını hayata geçirerek adım adım bu
günlere geldi.
Bundan sonraki adımın ise sermaye devletinin
özel sigortacılığı tamamen ele alması ve emekçilere bir boyunduruk daha takması anlamına gelen
BES olacağı açık.

Uzun süredir dile getirilen "ekonomide işlerin iyiye gitmediği" tezi verilerle gerçeğe dönüştü. Resmi olarak açıklanan verilere göre 2016 yılının üçüncü çeyreğinde ekonomi yüzde 1.8 küçülürken, emekçiler açısından geçim sıkıntısı giderek artacak.
Ekonomide işlerin iyi gitmediği yıllardır kamuoyu tarafından dillendiriliyor. Özellikle son üç
yıldır emekçiler açısından işler "kriz noktasına"
taşınırken, ekonomideki açıklar taşıma suyla
döndürülüyordu. Petrol fiyatlarındaki azalışla dış
ticaret dengesi son iki yıldır "pozitif" bir görünüm
verirken, işlerin uzun vadede iyi gitmeyeceği
açığa çıktı.
12 Aralık tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre 2016
yılının üçüncü çeyreğinde ekonomi yüzde 1.8
küçüldü. TÜİK'in yeni hesaplama yöntemine göre
açıklanan büyüme verisi, eski serilere göre yapılsaydı yüzde 2,7 civarında olacaktı. Öte yandan,
TÜİK'in yeni hesap metoduna göre kişi başına
düşen Gayri Safi Milli Hasıla ise arttı. Yeni hesaplama metoduna göre kişi başı gelir yıllık olarak 9
bin dolardan 11 bin dolara yükseldi.

Tarım çöktü, sanayi sallanmakta
Büyüme verileri içinde özellikle tarımın düşüşü
dikkat çekti. Tarım üçüncü çeyrekte yüzde 7.7
küçülürken, sanayi sektörü ise yüzde 1.4 küçüldü.
Alt sektörler bazında değerlendirildiğinde küçülmeyi en derinden yaşayan sektör turizm oldu.
Turizm sektörünü, bazı elektronik eşya satışları,
dericilik, sebze-meyve ithalatı gibi sektörler izledi.
Öte yandan üçüncü çeyrekte açıklanan verilere
göre ilginç bir tablo da ortaya çıktı. Harcamaların
yüzde 3,2 ve yatırımlar yüzde 0,6 oranında küçüldü. Küçülmenin daha etkili olmasını etkileyen
ise kamu harcamaları oldu. Kamu harcamaları bu
dönemde yüzde 23 civarında artış gösterdi.
2016 yılının dördüncü çeyrek verileri 2017 yılında açıklanacak. 2016 yılının büyüme beklentisinin
aşağıya çekilmesi düşünülürken, ekonominin bu

yıl yüzde 2,5 düzeyinde büyüyeceği düşünülüyor.
Bu oran Türkiye'nin nüfus ve teknoloji kullanım
oranı artışından kaynaklı "doğal büyüme oranından" aşağıda kalıyor. Üstelik dördüncü çeyrekte
de "küçülme" açıklanırsa ekonomi teknik olarak
"durgunluk" dönemine girmiş olacak.
Kötü gidişatın nedeni: Bağımlı ekonomi
politikaları

Bu durumdan özellikle emekçilerin oldukça
etkileneceği düşünülüyor. Alım gücünün azaldığı,
borçların arttığı bir dönemde "işsizlik" de tepe
yapmış durumda. Son açıklanan resmi verilere
göre işsizlik yüzde 11,3'ten fazla duruma gelmiş
durumda. Önümüzdeki dönemde şirketlerin yeni
işten çıkartmalara başvurması bekleniyor.
Dolardan önemli olan ne?

Ekonomideki kötü gidişatın sebebi ise ülkenin
içinden geçtiği siyasal atmosfer olduğu düşünülüyor. Özellikle bağımlı ekonomik yapının ve tüketim ile altyapı yatırımlarına sıkışan bir ekonomik
anlayışın uzun vadeli bir büyüme izlemesi mümkün gözükmüyordu. AKP'nin siyasal karmaşa
yaratan politikaları da eklendiğinde ekonominin
önümüzdeki dönem daha ağır sarsıntılar yaşaması olağan.

Emekçiler açısından bu kara tabloya karşın
sermayenin ve para babalarının ise önümüzdeki
dönemi çıkartması beklenmekte. Bankacılık sektöründeki gerilemeye karşın özellikle inşaat,enerji
gibi sektörlerdeki tekellerin daha fazla semirmesi
ve kötü gidişatın faturasını emekçilere çıkartması
aşikar. Önümüzdeki dönem işçi sınıfının bu tabloyu görerek hazırlık yapması, döviz kurunun azalış
ya da yükselişinden daha fazla önem arz ediyor.

başka deyişle emperyalist merkezlerinde akan
para ekonominin çöküşünü engelleyen bir can
simidiydi. Sadece 2001 krizi sonrası Türkiye’ye
19 milyar dolara yakın IMF’den para akışı
sağlanmıştır. Gene 2008 krizi sonrası Ortadoğu
sermayesinin 18 milyar dolarlık bir akış sağladığı
düşünülmektedir.¹
Bugün de AKP, benzer bir duruma bağlıdır.
Emperyalist merkezlerin siyasal kararları Türkiye’nin kaderini çizecek durumda. Öte yandan,
pazarın gelişkinliği düşünüldüğünde bu bağımlılığa rağmen AKP’nin ve sermaye sınıfının elinde
“pazarlık şansı” bulunmaktadır. Örneğin imalat
sanayinin çarkları hala dönmeyi sürdürmekte,
borç döngüsü devam edebilmektedir.
Ancak şurası açıktır ki; tüm bu sarsıntının
maliyeti emekçilere kesilecek. Daha şimdiden
patronlar asgari ücret komisyonundaki görüşmelerde “yüzde sıfır zam” talebini ilettiler. AKP’nin
de enflasyon düzeyinde zam vereceği konuşulmaktadır. Anlaşılan ücretler önümüzdeki yıl
eriyecek. İşsizliğin de hızla tırmandığı, -en son
resmi verilerle yüzde 11 görülmüş durumda-,
düşünülürse bu maliyetin emekçilere kesilmesi
beklenmelidir.
***
Sermayenin mevcut hareket planları bu minvalde yükselirken, bu duruma karşı çıkacakların
bir hat bulunuyor mu? Ne yazık ki, hayır! Hatta
daha da kötüsü bazı kesimlerde bu sarsıntının
“Batı dünyasından kopuşun doğal maliyeti” olarak görülmesi ciddi bir zayıf noktayı oluşturuyor.
Açık ve sarih olmak lazım. Bugün mevcut çerçeve içinde debelenip duranlara yol göstermeyi
değil, kendi yolumuzu açmanın hesabını yapmak durumundayız. Bunun için mevcut sarsıntının karşısında iki şeyi savunmak lazım:

1. Ekonomideki tüm bu sarsıntının maliyetinin emekçilere fatura edilmesinin önüne
dikilmeli, örgütlü bir işçi sınıfı hareketinin
nüveleri yaratılmalıdır.
2. Bağımlı ve kırılgan bir ekonomik yapının
değişmesi ancak sermayenin dünyasından
çıkmayla mümkündür. Bunun için ekonomide kamu ağırlığının arttırılması, ihracata
ve tüketime dayalı bir ekonomik büyüme
yerine toplumsal kalkınmaya dayalı bir
ekonomik model öne çıkarılmalıdır.

Sermayenin dünyasından çıkamayan çakılır
“Çağımız değişim çağıdır.”
Sıkça duyduğumuz ve aklımıza kazıdığımız bir
formül bu. Hiç bitmeyen bir uğultunun ve keşmekeşin ortasında fikir dünyasının “imparatorluğuna” oynayan medya sakinlerinin diline pelesenk
olan, herkesin kıyısından köşesinden destek
verdiği çağımızın değişmez özü. Doğal olarak
biraz akıl yürüttüğümüzde çağımızın yaratıcılığın çağı olduğuna ilişkin bir kanıya kapılabiliriz.
Ancak var olan durum tam tersini gösteriyor.
Çağımız vasatlığın ve vasatın kutsanmasının
çağıdır.
Böyle olduğu için herhangi bir toplumsal-siyasal olayda “yüzyıllık ezberler” etrafa saçılıyor. Bir
ülkenin mutluluğu, huzuru, refahı ve özgürlüğü
“klasik demokrasi” anlayışı çerçevesinde ele
alınıyor ve ona göre notlanıyor. Bir an için olsun
halkın kendi kendine yönetiminin başka türlü bir
anlamı olup olamayacağı sorgulanmıyor.
Gene aynı şekilde büyüme ve kalkınma arasındaki ilişkide benzer bir biçimde ele alınıyor.
Gelişme, piyasanın dar çerçevesine sıkıştırılıyor.
Büyüme verileri arkasındaki toplumsal gerçekler
olmadan ele alınıyor. Örneğin bir ülkenin ekonomisinin büyürken eşitsizliğin ve onun yarattığı
toplumsal sorunların, sömürü, adaletsizlik, işsizlik vb.. durumlar, hiç ele alınmıyor.
Ancak insanlar bunu ele almıyor diye, biz
insanlara kızacak değiliz. Geçmişte olduğu
gibi, çağımızda da “egemen sınıfın düşünceleri
toplumdaki egemen düşüncelerdir” görüşü hala
gerçekliğini sürdürüyor. Dolayısıyla var olan
çerçevenin arkasındakilere işaret etmeye ve
bunun için sürdürülecek siyasal mücadeleye güç
vermeye devam etmek durumundayız.
***

Ülkemizde yaşanan son tartışmalarda benzer
bir içerikte gelişiyor. 2008 finansal krizinden beri
en büyük sarsıntıyı yaşayan Türkiye ekonomisi,
egemen çerçevenin sınırları içinde tartışılmaya
devam ediliyor. Örneğin kurdaki ani yükseliş ve
bunun getireceği “yoksullaşma” bir veri iken,
bu durumdan çıkış için döviz kurunu aşağıya
çekecek stratejiler öne sürülüyor. Bu stratejilerden bir tanesi “dolar boz, TL kullan” şeklinde bir
kampanyaya dönüşürken, hiç kimsenin aklına
şu soruyu sormak gelmiyor: “Sahi, ekonomi ne
zamandan bu yana dövizdeki değişikliklere bu
kadar bağlı oldu?”
Doğrusunu isterseniz bu sorunun cevabı AKP
iktidarından daha eskilere işaret etmekte. 12
Eylül’den bu yana uygulanan “ihracata dayalı
büyüme modeli” doğal olarak kur politikalarını
öne çıkartırken, ekonominin bu denli kırılgan
hale gelişi ise “neo-liberal sermaye birikimine”
yaslanmasıyla alakalı. AKP bu politikaları daha
“sınırsız” hale getirirken, özelleştirmeler ve ”
tüketim ekonomisi”yoluyla daha bağımlı bir ekonomik yapı inşa etmiştir.
Şimdi döviz kurunun ekonomi üzerinde bu
denli bir “psikolojik etki” yaratıyorsa, işte bu ekonomik çerçeve nedeniyledir. Ekonomi tek başına
sayısal verilerin ve “görünmez bir elin” tercihlerinden ibaret değildir. Ekonomi son derece
siyasaldır ve sonuçları toplumsaldır.
O nedenle bugün “yerli ve milli ekonomik
politika” çağrıları anlamsız kalmaktadır. Doların
(sermayenin) dünyasından çıkamayan bir ekonominin “bağımsız” karar alma mekanizmaları
olamaz. Dolayısıyla bu dünyadan çıkamayan
çakılır.
Dün, 2001 ve 2008 krizlerinde, Türkiye ekonomisini kurtaran dış sermaye akımlarıydı. Bir

Bu konuları daha sonra ayrıntılandıracağız.
Ancak, önce bir soruya cevap vermek lazım;
öyleyse bu iki maddeyi kimler başarıyla gerçekleştirebilir? Çok açık cevap verelim: bu iki
maddeyi yapabilecek olan ne bugünkü düzenin
temsilcileridir, ne de onun muhalifleridir. Bunu
yapabilecek olan düzenle tüm bağını koparmış
bir siyasal hattır. Üstelik tüm zorluklara rağmen
açık ve net bir hattın belirginleşmesi bugün
zorunludur. Öncelikle işe “bugün değil de, ne
zaman?” sorusunu sorarak başlayalım.
En zoru bu soruya verilecek cevap.

Notlar:
Bu konuda Erinç Yeldan’ın 2008 yılında hazırladığı bir makalede 1999-2003 arası net akışın 20
milyar dolar olduğu söylenmektedir. Bunun çoğu
2001 krizi sonrası gelmiştir. 2008 krizi sonrası
akış için de Korkut Boratav’ın o dönem yazdığı
köşe yazılarına bakılabilir.
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