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Sivas’ta yakanları 
unutma, unutturma!

İşçiler Fransa’yı sallıyor.

2 Temmuz 1993 yılında Sivas’ta sadece ülke-
mizin değil dünya tarihinin en büyük katliam-
larından biri yaşandı. Pir Sultan Abdal adına 
düzenlenen etkinlik için Sivas’ta bulunan 
aydınların bulunduğu otel gerici ve faşistler 
tarafından kuşatılmış, sonra benzin bidonlarıy-
la bina ateşe verilmişti. Sayfa >> 6

Fransa’da Çalışma Bakanı Myriam el Khom-
ri’nin adıyla anılan, patronlar için iş sözleşmesi 
yaparken ve feshederken esneklik sağlayan 
yeni iş yasasına karşı öğrencilerin ve işçilerin 
başlattığı direniş, ülkenin her köşesinde sayı-
sızgrev ve eylemle sürüyor. Sayfa >> 8

Ensar Vakfı rezaletinin ardından gerici adımların sıklaştığı bir dönemde liselerden bu gidişata yönelik tepki sesleri 
çıkmaya başladı. İstanbul Erkek Lisesi öğrencilerinin 4 Haziran’da okulda gerçekleşen mezuniyet töreninde okul mü-
dürüne yönelik “sırt dönme” eylemi geniş yankı uyandırırken, okul öğrencileri eylemlerinin ardından bir açıklama ya-
yınladı. Okuldaki gericiliğe karşı tepki gösterilirken, eğitimdeki gericileşmeye karşı ses çıkarılması... Sayfa >> 3

Kılıçdaroğlu’nun ABD tipi başkanlığı getirecekseniz buy-
run getirin demesi başkanlık tartışmasına büyük bir 
meşruiyet alanı yarattığı kabul edilmelidir. Sayfa >> 3

Sınıf  Tavrını  koyuyor!

Emperyalizmin oyuncağı 
köşeye sıkışıyor

TKH’den Ovacık açıklaması

Emperyalizmin gölgesinde ve himayesinde 
bir kurtuluş mücadelesi vermek mümkün ol-
madığı gibi emperyalistlerin askeri, ekono-
mik, lojistik ve danışmanlık...  Sayfa >> 5

Sayfa >> 3

İnsanca bir yaşam ve eşitlikçi bir düzen için işçiler ve emekçiler buluşuyor.Bu memleket bizim di-
yenler, AKP’nin karanlığına ve baskısına boyun eğmeyenler güçlerini birleştiriyor.Fabrikalar, plazalar, 
siyasal iktidar; herşey emeğin olacak diyenlerin kurultayı toplanıyor. Sayfa >> 8

LİSELİLER BOYUN EĞMEZ!

Başkanlık tartışmaları
al gülüm ver gülüm
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Hande Durna

Hala hatırlardaki bir reklam sloganıdır, 
çocuk da yaparım, kariyer de. Güçlü, 
özgüvenli, işinde başarılı ama illaki ço-

cuklu kadın. Her reklam gibi gerçek dışı ve al-
datıcı!Kutsal annelik söyleminin zirvede olduğu 
bir dönemdeyiz ve bu söylemi destekleyen bir 
kelamın edilmediği neredeyse tek gün geçirmi-
yoruz. Tayyip Erdoğan’ın iki gün önce sarfettiği 
“Çalışıyorum, diye annelikten imtina eden bir 
kadın aslında kadınlığını inkar ediyor demektir. 
Anneliği reddeden, evini çekip çevirmekten 
vazgeçen bir kadın, iş dünyasında istediği kadar 
başarılı olsun özgünlüğünü kaybetme tehlike-
siyle karşı karşıyadır. Eksiktir, yarımdır. Anneli-
ği reddetmek insanın yarısından vazgeçmektir. 
Daha geniş tutuyorum. İnsanlıktan vazgeçmek-
tir.” sözleri şimdilik son örnektir. 

Anneliği bir kutsallık haresi içerisine alın-
ca arka fonu grileştirip görünmez yaptığınızı 
zannediyorsunuz belki ama gerçek hayatın 
içerisindeki kadınların bu masallara karnı 
gerçekten tok.Doğum kontrol yöntemlerinin 
yaygınlaşması ile beraber tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de doğum istatistiklerinde bir 
farklılaşma yaşandığı gözle görülür bir gerçek. 
Burada eğitimli ve vasıflı işlerde çalışan kadın-
ların çocuk isteğini “kariyer” ile ikame ettikleri 
için mi yoksa hayat şartlarının başka türlüsünü 
mümkün kılmadığı için mi çocuk sahibi olma 
ya da çok çocuk sahibi olma konusunda istek-
siz oldukları sorusunu sormak gerekiyor. Bir 
kadının “doğurmama hakkı”nın her zaman saklı 
olduğunu ve bunun tartışılamaz olduğunu bir 
kenara yazalım. Ama pek çok kadın için hayat 
şartlarının korkutucu olduğu gerçeğini mutlaka 
görmek gerekiyor. Eğitim seviyesi yükseldikçe 
düşen doğurganlık oranının arkasında yatan 
önemli nedenlerden biri budur. Tersinden, 
vasıflı işlerde çalışma imkanı olmayan kadınlar, 
“çocuk doğurma fetvaları”ndan geçilmeyen bir 
ülkede yaşadığımız için bir çocuk sahibi olduk-
tan sonra ya işlerini kaybediyorlar, ya da çocuk 
bakımı çok büyük bir gider kalemi olduğu için 
çalışmaktan vazgeçip evde çocuklarına bakma-
ya ve “evde oturuyorsun madem, ha bir , ha iki, 
ha üç” döngüsüne mahkum kalıyorlar.

“Geleneklerdeki devrim iyi eğitimli erkek-
leri ve kadınları birbirlerine yaklaştırırken, bu 
kadınları, daha az eğitimli olanlardan tamamen 
uzaklaştırmıştır.” Birinciler işlerine, zaman za-
man annelikten vazgeçecek kadar çok yatırım 
yaparken ikinciler, özellikle de iş imkanları kı-
sıtlı olduğu ve düşük ücret aldıkları zaman tam 
tersini tercih ediyorlar. Cinsler arası eşitsizliğe 
eklenen toplumsal eşitsizlik, çocuk isteği konu-
sunda tüm ağırlığını hissettiriyor.’

Öte yandan bugün hem çalışıp hem de çocuk 
sahibi olmaya karar vermiş kadınların hem 
kendi iş güvenceleri hem de çocukların gelecek 
güvenceleri konusunda tek garanti noktası ol-
ması üzerlerindeki sorumluluğu tahmin edile-
meyecek ölçüde arttırıyor.

“Batılı kadınların, tam da patriarkal düzenden 
kurtuldukları sırada evde yeni bir efendilerinin 
olması tarihsel bir ironidir… Annelik görevleri-
ne ilişkin bu tatlı zorbalık eskiden de vardı, ama 
natüralizmin tekrar güç kazanmasıyla bir hayli 
artmıştır. Bu kadar göklere çıkarılan materna-
lizm, şu ana dek ne anaerkil bir düzene geçil-
mesini sağladı ne de cinsiyet eşitliğini getirdi. 
Hatta tersine, yaşananlar, kadınların koşulların-
da gerilemeye neden olmuştur…. Erkek haki-
miyetinin en iyi müttefiki, kendisine rağmen, 
masum bebek olmuştur.” 

Tasvir edilen manzara, “patriarkal düzen-
den kurtulma” tezi dışında ülkemiz için de 
çok tanıdık değil mi? Bugün kadınlar, sadece 
çocuk doğurmakla yükümlü değil; çocuğun her 
yönüyle bakımı, sağlığı, eğitimi, ilgi alanlarının 
ve yeteneklerinin keşfedilmesi vs… akla gele-
bilecek herşeyinden tek başına sorumludur. 
Tarihin her döneminde kadınların üzerindeki 
yükün bilincinde olmakla beraber bugünkü tab-
lonun akıl almaz boyutlara geldiğini de görmek 
gerekmektedir.

Kadınların üzerindeki bu yükün kamusal 
hizmetlerle üstlenilmesi, kadınların iş sürekli-
liğinin devlet güvencesi altında olması gerekir-
ken; kadınlık ve annelik üzerine edilen kelam-
lar, sabır taşına dönmüş kadınların, sabrının 
sınırlarını zorluyor. İktidardakilerin kadınların 
doğurma hakkını görev ilan etmeden önce 
yapmaları gereken çok iş var. Kadınlara vasıflı 
ve sürekli iş garantisi sağlanması, annelerin ve 
babaların mesai saatlerinin iş koşullarında eşit-
sizliğe yol açmaksızın yeniden düzenlenmesi, 
ücretsiz kreş hakkı, anne ve babalar için ücretli 
doğum izni, çocuk hastalık izni, ücretsiz ve ço-
cuğun bilimsel, sanatsal gelişimini hedefleyen 
eğitim hakkı, koruyucu hizmetlerin ön planda 
olduğu ücretsiz sağlık hakkı… Bütün bu hiz-
metler sağlandıktan sonra bile devletin görevi 
kadınlara “annelik” buyurmak değil, insanca 
yaşam koşulları sunmaktır. Bugün kadınların 
can güvenliğinin bile sağlanamadığı ülkemiz-
de devletin görevi porsiyon hesabı yapar gibi 
kadınlığı sorgulamak hiç değildir.

Annelik kadınlığın 
yarısı mıdır? 

Kadının Sesi
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Mahkeme Doğan’a 15 yıl hapis verdi...
Doğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın son duruşmasında, “Benim şimdi 2.5 
yaşında çocuğum var. Fuhuşa zorlamayla ilgili konuşmak istiyorum. Daha 28 günlük evliyken beni fuhuşa 
zorladı. Gidebileceğim bir yer olsa giderdim. Gidebileceğim başka bir yer vardı da, ben mi gitmedim? Sı-
ğınma evlerini burada öğrendim. Karakoldaki polisler keşke yönlendirseydi oraya da giderdim. Şu adliyenin 
dili olsa da konuşsa, koruma kararı alırken neler yaşadım. Gözlerim mosmor bu koridorlarda gezdim. Ba-
bam ‘Başımı belaya sokma, gelme’ dedi. Başka çarem yoktu, mecbur kaldım, keşke olmasaydı” dedi.

Adana’da kendisini fuhuşa zorlayan ve 
şiddet uygulayan eşini öldüren 28 
yaşındaki Çilem Doğan davası geçtiği-

miz hafta karara bağlandı. Adana 10. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen davada, kendisini ko-
rumak için eşini öldürmek zorunda kalan Çilem 
Doğan’a 15 yıl hapis cezası verildi. Çilem Doğan 
hakkında meşru müdafaa hükümlerini uygula-
mayan mahkeme, 15 yıl hapis cezasını “haksız 
tahrik indirimi” olarak verdi.

Kadınlara dönük şiddetin, kadın cinayetle-
rinin çok yaygın olduğu ve artık sıradan bir 
olgu olarak görüldüğü ülkemizde Çilem Doğan 
davasında verilen karar “haksız tahrik indirimi” 
ve “meşru müdafaa” üzerinden yeni tartışmala-
ra da yol açtı.

AKP iktidarı döneminde binlerce kat artan 
kadın cinayetlerinin sonucunda, cinayet-
leri işleyenlere verilen cezalar gerek Türk 
hukuk sistemindeki çarpıklıkları, gerekse 
gerici AKP rejiminin hayatın her ala-
nına yansımalarını içeriyor. Kendisini 
aldattığını iddia ederek eşini öldüren 
bir erkeğin, hakim karşısında ceketini 
iliklediği için iyi hal indirimi alması ya 
da beraat etmesine karşılık eşi tarafın-
dan fuhuşa zorlanarak şiddete uğrayan 
Çilem Doğan’ın göstermelik bir haksız 
tahrik indirimi alması toplumun vicdanın-
da derin yaralar açıyor.

Beraat kararlarından örnekler
Son iki yıl içerisinde, kadınları öldüren erkek-

lerin yargılandığı pek çok davada beraat kararı 
çıktı. Bazı örnekler şöyle:

- Mardin’de iki yıl önce, iki aylık eşi Ayten 
Şen’in intihar ettiğini öne süren ve daha sonra 
eşini öldürdüğü ortaya çıkan özel harekat 
polisi H.H.A. ve ona yardım ettiği öne sürülen 
apartman görevlisi L.D.’nin tutuklanma talebi 
sistemli olarak reddedildi.

- Boşanmak isteyen eşi H.K.’yi 43 yerinden 
tornavidayla yaralayan ve bir televizyon prog-
ramına çıkıp şov yapan Yakup Kara, tehdit 
suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

- Bağcılar’da 2 Mayıs 2014 günü meydana ge-
len olayda, eşi C.E. tarafından dövüldüğü iddia 
edilen R.E., kaldırıldığı hastanede öldü. Yar-
gılama sonrasında mahkeme, C.E.’nin suçunu 
“kasten öldürmek” suçunu “taksirle öldürme’ 
suçuna çevirdi. Cezayı 3 yıl 4 aya düştü. Mah-

keme, cezaevinde kaldığı süreyi de göz önüne 
alarak sanığı tahliye etti.

Tahrik var, tahrik var...
Ülkemizde yaşanan kadın cinayetlerinin yar-

gılama süreçlerinde eşlerini öldüren erkeklere 
genelde “haksız tahrik indirimi” uygulanıyor. 
Dolayısıyla aslında verilmesi gereken müebbet 
cezaları 12 ile 18 yıl aralığında bir ceza ile so-
nuçlanıyor. Çilem Doğan örneğinde ise tanıkla-
rın ifadesi ve Doğan’ın ifadeleri de hesaba katıl-
dığında hukuki olarak ortada meşru müdafaa 
kapsamına sokulabilecek bir eylem 
oldu- ğunu savunmak 

mümkün 
görün-

mek-
te-

dir. 
Oysa 

ki 
mahkeme, 

daha öncesinde 
kendisine şiddet uyguladığı 
resmi olarak da tespit edilmiş olan Doğan’ın 
yaşadığı dehşeti, erkeklerin yargılandıkları 
davalarda “tahrik indirimi” gerekçesi sayılan şu 
gerekçelerle eş tuttu:

 Sanığın “aldattığından şüphelendim” beyanı.
 Kadını işyerindeki arkadaşıyla samimi şekil-

de konuşurken görmesi.
- Cep telefonu kullanmasına izin vermediği 

eşinin cep telefonunun bulunduğunu görmesi.
- Eşinin kendisine “sen de erkek misin?” 

demesi.
- Öldürdüğü kadının kendisiyle evlenmeyi 

reddetmiş olması.
- Öldürdüğü kadını tutkulu biçimde sevmesi.
- Sosyal medyada çok vakit geçirmesi.

- Kadının kavga sırasında yüzüne tükürmesi.
- Görüşmek istemeyen kadının, yolda karşı-

laştıklarında adama “ne bakıyorsun” demesi.
- Kadının rahat hayat biçimi.
Çilem Doğan’ın çilesi...
Tüm bunlarla karşılaştırıldığında, Doğan’ın 

ifadesinde yer alan şu satırlar içinde yaşadığı-
mız sömürü düzeninin tüm pisliklerini ve bir 
kadının çaresizliğini özetliyor olsa gerek:

“Eşim Hasan Karabulut, tanıştığımda serbest 
meslek yaptığını söylemişti, ancak daha sonra 
esrar sattığını ve uyuşturucu kullandığını öğ-
rendim. Evliliğimizin 28. gününde hastalandım, 
beni hastaneye götürmesini istedim. Otomo-
bilin içinde beni yumruklayarak kulağımdan 
yaraladı. Sonra ormanlık alana götürerek darp 
etti ‘fuhuş yapıp bana para getireceksin’ dedi. 
Evde üç gün kapıyı üzerime kilitleyip aç su-
suz bıraktı. Annem bulup beni evime götürdü. 
1 haftalık gebe olduğumu öğrendim, evime 
döndüm.

Doğum günü gelip sancı başlayınca hastane-
ye yattım. NST cihazına bağlıyken beni dövme 
ye başladı. ‘Bu çocuk benim değil, doğarsa bu 
çocuğu öldürürüm’ dedi. Karnım daha dikiş-
liyken beni dövüp ‘annenden para iste’ dedi. 
Sürekli polis merkezine başvurdum. Boşanma 
davası açtım. Beni ‘benden boşanırsan, anneni, 
babanı, kardeşlerini öldürürüm’ diye tehdit etti.

Hasan, beni fuhuş yaptırmak için Antalya’ya 
götürmek istedi. 8 Temmuz 2015 günü eve 
geldi. Belinde taşıdığı tabancayı yastığın altına 
koydu. ‘Ben biraz uyuyacağım, iki kadın ve sen 
Antalya’ya gideceğiz’ dedi. Saçlarımdan tutup 
sürükledi ben de düştüm, elim yastığın altına 
gitti. Antalya’ya gitmeyip fuhuş yapmayaca-
ğım için Hasan’ın beni öldüreceğini düşünerek 
yastık altındaki tabancayı alarak, Hasan bana 
dönmeden ona ateş etmeye başladım. Kaç el 
ateş ettiğimi bilmiyorum.”

Ülkemizde yaşanan bu tür durumların, 
kadına dönük şiddetin ve kadın cinayetlerinin 
erkekleri daha fazla öldürerek durdurulamaya-
cağı açık. Bununla birlikte hayatın her alanında 
olduğu gibi adaletsizliklere karşı mücadele 
etmek kadınların örgütlü olmasını ve gericiliğe 
karşı durmalarını gerektirmektedir.

Çilem Doğan’ların yaşaması ve yaşatması 
için...

Karaman’da çocuk istismarının 
sorumluluğu ailelere yüklendi...

Karaman’da Ensar Vakfı’nın yurtlarında kalan 
çocuklara yönelik cinsel istismar skandalı-
nın ardından AKP’nin kurulmasına zoraki razı 
olduğu Meclis Araştırma Komisyonu, ağır aksak 
çalışmaya devam ediyor. Komisyon, 21 Nisan’da 
başlayan çalışmalarını İç Tüzük’te öngö-
rülen iki aylık sürede tamamlayamayaca-
ğından bir aylık süre uzatımına gidilecek. 
İncelemelerde bulunmak üzere Karaman’a 
giden komisyon üyelerine, Milli Eğitim ile 
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükle-
ri’nce iki ayrı rapor sunuldu.

Karaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Mü-
dürlüğü’nün, istismara uğrayan çocuklarla 
İlgili olarak TBMM’de kurulan Araştırma 
Komisyonu’na sunduğu raporda, aileler 
“çocukların sosyal gelişim ve eğitim gibi 
süreçlerin kurum ve kuruluşlara havale 
ettikleri” gerekçesiyle eleştirilirken, dene-
timle sorumlu kamusal kurumlar dikkate 
alınmıyor.

Mağdur ailelere eleştiri
Karaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür-

lüğü’nce hazırlanan Çalışma Raporu’nda, olayın 
ortaya çıkmasının ardından yapılan çalışmalar-
dan söz ediliyor. Çocuklar ve ailelerle yapılan 

görüşme-
lerle ilgili 
değerlendir-
melere de 
yer verilen 
raporda, 
ilgili kamu 
kurum ve 
kuruluşları 
tüm sorum-
luluklarını 
yerine geti-
riyormuşca-
sına mağdur 
ailelerine 

yönelik eleştirilerde bulunulması dikkat çeki-
yor.

Raporda “Müdahale sürecinde Gözlemlenen 
Aile Yapısındaki Eksiklerimiz” başlığı altında 
özetle şu değerlendirmeler yer aldı:

- Ailelelerde mahremiyet eğitimi ile cinsel 
eğitim eksikliği görülmüştür.

- Ailelelerin çocukları ile ihtiyaçları bağla-
mında ilgilenirken derinlemesine soru ve ya-
nıtlar biçiminde diyaloglardan uzak durdukları, 
çocuklarındaki ani veya süreli davranış değik-
liklerini yorumlayamadıkları, sebebine ineme-
dikleri, toplumumuzda ebeveynliğin yüzeysel 
boyutta kaldığı gözlemlenmiştir.

- Ailelerin genel anlamda çocukların sosyal 
gelişim, eğitim gibi süreçleri kurum ve kurum-
lara havale ettikleri gözlemlenmiştir. Eğitim 
veya bakım veren kuruluşlarına hizmet nite-
liklerini sorgulamadan aşırı güven duydukları 
gözlemlenmiştir.

Çocuklarımız 
için daha çok
mücadele 
etmeliyiz!
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Karanlıkları aydınlatan 
liselileri bekleyen ne ?

İlker Demirer

Toplumları sarsan olayların hangi anda 
çıkacağı çoğunlukla bilinemez. Öngörüler 
yapılır, biriken öfkeye işaret edilir, yaklaş-
makta olan hareketlenmenin fay hatları analiz 
edilir ve tavır alınır, ancak gene de bir patla-
manın ne zaman geleceğini bilemezsiniz. Bu 
patlamanın etkilerini de ancak süreç içinde 
değerlendirebilir ve doğrultusunu netleştire-
bilirsiniz.

Bu durum bir kez daha yaşandı... İstanbul 
Erkek Lisesi (İEL)’nde başlayan ve diğer lise-
lere yayılan “açıklama yarışı” esasen birik-
mekte olan öfkenin, dışa yansımasıdır. Biraz 
daha soyutlayacak olursak; AKP eliyle kurul-
maya çalışılan İkinci Cumhuriyet’in yarattığı 
fay hatlarının gerilimleridir bugün yaşanmak-
ta olan. Özellikle son dört yıldır liselerde uy-
gulamaya konulan 4+4+4 eğitim sistemi tam 
boy bir toplumsal dönüşümü hedeflerken, bu 
dönüşüme karşı doğal direnç noktaları ortaya 
çıkmış ve bu doğal direnç noktalarından biri 
laiklik başlığında yoğunlaşmıştı.

Doğal olaraktır ki; bu süreçte laiklik baş-
lığında eğitim alanı öne çıkarken, kamusal 
mekanın yeniden düzenlenmesi de gündeme 
gelmiştir. Bu dönemde eğitim politikaları 
yoluyla gericiliğin ideolojik aygıtları devreye 
sokulurken, gericiliğin “yetersizliği”  düzenin 
“resmi ideoloji” ihtiyacını karşılayamamakta,  
düzenin meşruiyet kanallarını zayıflatmakta-
dır. Bu zayıflamanın sonucu olarak ise bir dizi 
gerilim ortaya çıkıyor ve gerilimler hareket-
lenmeleri doğuruyor.

NEDEN KÖKLÜ EĞİTİM KURUMLARI 
AYAKTA?

Liselilerin bugün karşı karşıya olduğu 
durum bununla ilişkilidir. AKP’nin bir bütün 
halinde gericiliği boca ettiği bir dönemde, 
bilimsel ve laik eğitimin esas alındığı “kök-
lü eğitim kurumlarının” direnç göstermesi 
olağandır. Özellikle son dört yıl içinde Fen 
ve Anadolu liselerinin karşı karşıya olduğu 
“itibarsızlaştırma” çabaları, burada okuyan 
gençleri tepkili hale getiriyor. 

Bu tepki kökleri derine inen aydınlanma 
fikriyatının bu topraklardaki doğal yansı-
masıdır. Türkiye’de özellikle kapitalistleşme 
süreciyle iç içe geçmiş, ülkenin modernleşme 
sürecinin fitilini ateşleyen kadrolarını ye-
tiştiren Sultan-i Mektebi ve İstanbul Erkek 
Lisesi’nin bugünkü hareketlenmenin başlan-
gıç noktaları olmaları, aydınlanma fikriyatının 
kökenleriyle ilgildir. 

Bu okullar çıkış noktalarıydı, laiklik müca-
delesinde doğal olarak kendilerini ön saflarda 
buluyorlar. Bununla birlikte, aradan geçen 
150 yıllık dönemde elde edilen tecrübe bize 
aydınlanma mücadelesinin emekçi mücadele-
si içinde anlamlı kılınabileceğini gösteriyor. O 
nedenle; bugünün mayasında mutlaka emekçi 
bir karakter bulunmak zorunda. 

Zorunluluğu nasıl gerçeklikle buluşturaca-
ğız? İşte asıl cevabını bulmamız gereken soru 
bu. Diğer tüm analizler; ancak böylesi bir 
soruya verilecek cevapla bağ kurduğu zaman 
anlamlı olacaktır. Dolayısıyla sorunun yanıtı-
na odaklanmamız gerekiyor.

NE YAPMALI, NE YAPMAMALI?

İlk olarak bugünkü hareketlenmenin 
sezgisel olduğunu ve sezgisel olanın akılcı 
bir strateji ile bütünleştirilmesi gerekiyor. 
Biraz somutlaştıracak olursak; “proje okul-
lar” uygulamasının doğal ürünü olarak köklü 
eğitim kurumlarının gericileştirilmesi ve 
itibarsızlaştırılması liseliler arasında tepkiye 
neden olurken, bu tepkinin idare boyutunu 
aşarak düzene yönelmesi gerekmektedir. Bir 
başka deyişle idarecilere dönük tepki, AKP ile 
bütünleştirilmelidir.

Pek çok okulda bu tepki bütünleşme eğilimi 
gösteriyor. Bu eğilimin güçlenmesi, siya-
sallaşması ve siyasallaşırken sağlam ayaklar 
üzerine kurulması gerekiyor.

İkinci olarak ise liselerdeki mücadelenin di-
ğer kesimlerden yalıtık, siyaseten belirsiz ve 
her şeyi bir araya getiren bir tarzda olmaması 
gerekiyor. Örneğin hareketlenmenin baş-
ladığı yerlerde liselilerin kendi kabuklarına 
çekilerek içe kapanmaması gerekiyor. Dahası 
her şeyi söylemek adına hedefin belirsizleş-
tiği, herkesi kapsamak adına siyasetsizliğin 
yüceltildiği bir batağa çekilmemek gerekiyor.;

Bugün yapılması gereken şey; gericiliğe 
karşı aydınlanma ve laiklik mücadelesidir. 
Eğitim alanında cisimleşen ve proje okullar 
başlığında hareketlenmeye neden olan  bu 
gerilimin ikirciksiz bir biçimde laiklik müca-
delesinin yükseltilmesiyle mümkündür. Bu 
mesele tek başına “proje okullar” meselesin-
den öte bir memleket meselesidir. 

Dolayısıyla “fikri hür, vicdanı hür” nesillerin, 
birinci vazifelerinden yola çıkarak başlarını 
dik tutmaları bugün çıktıkları yolu başarıyla 
yürümelerini sağlayacaktır.

Başarı, mücadele ve örgütlülük...

Fikrimizle, vicdanımızla ve emeğimizle 
hür olmak için;  başa yazacağımız üç parola 
bunlardır. 
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Karanlıklar aydınlanırken
AKP gericiliğinin tüm toplumu esir almaya dönük hamlelerinin sıklaştığı bir dönemde liseliler  bu gidişata 
karşı tepkilerini ortaya koydu. İstanbul Erkek Lisesi öğrencilerinin yayınladığı bildiri geniş yankı uyandırır-
ken, pek çok liseden de benzeri açıklamalar geldi.

Ensar Vakfı rezaletinin ardından gerici 
adımların sıklaştığı bir dönemde liseler-
den bu gidişata yönelik tepki sesleri çık-

maya başladı. İstanbul Erkek Lisesi öğrencileri-
nin 4 Haziran’da okulda gerçekleşen mezuniyet 
töreninde okul müdürüne yönelik “sırt dönme” 
eylemi geniş yankı uyandırırken, okul öğrencile-
ri eylemlerinin ardından bir açıklama yayınladı. 
Açıklamada okuldaki gericiliğe karşı tepki 
gösterilirken, eğitimdeki gericileşmeye 
karşı ses çıkarılması gerektiği ifadeleri 
kullanıldı.

Bu açıklamanın ardından diğer 
köklü eğitim kurumları da açıklama 
yayınlarken, liselilerin tepkisi gide-
rek büyüdü. Son 12 günde 57 bildiri 
yayınlanırken, özellikle eğitim-
deki gerici dönüşüme karşı ciddi 
bir direncin biriktiği gözlemlendi. 
Aralarında Galatasaray Lisesi, Vefa 
Anadolu Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Li-
sesi, Bornova Anadolu Lisesi, İzmir Fen 
Lisesi gibi ülkenin en köklü liselerinin yer 
aldığı 57 lise açıklama yayınlarken, ülkenin 
dört bir yanında liseliler “tepkilerini” ileten 
mesajları yaymaya devam etti.

TEPKİLER NEDEN KAYNAKLANIYOR?

4+4+4 eğitim programının devamı olarak 
uygulamaya konan “proje okullar” uygulama-
sının sonucu olarak Anadolu ve Fen liselerinin 
itibarsızlaşmasına dönük tepkiler artarken, bu 
okullarda AKP’nin doğrudan müdahalesi de di-
ren- ci arttırıyor. Bir yandan 

imam-hatipleş-
tirme yoluyla 

eğitimi tam 
boy gerici-

leştirme-
ye açan 
AKP, 
Ana-
dolu 
ve 
Fen 
Li-
sele-
ri’nin 

de 
direnci-

ni kırma-
ya dönük 

adımlar atıyor. 
Liyakat usul-

lerini hiçe sayarak 

doğrudan kendine bağlı müdürleri bu okullara 
atayan AKP, bu müdürlere sınırsız yetki vererek 
her türlü baskı politikasını uygulamaya koyu-
yor. Özellikle son iki yılda bu okullarda liseliler 
dönük soruşturma ve baskının olağanüstü bir 
biçimde arttığı gözlemlenirken, okullarda bilim-
sel eğitimin esaslarına dönük köklü bir dönü-
şüm uygulanıyor. Fen Liseleri’nde öğrencilerin 
bilimsel projeleri okul yönetimleri ve TÜBİTAK 
gibi köklü kurumlar tarafından hiçe sayılırken, 
imam-hatip liselerinin bilimsel olmayan proje-
lerinin destek görmesi öğrenciler arasında ciddi 
tepkiye neden olduğu gözlemleniyor.

AKP KURMAYLARI KORKU İÇİNDE
Bu durumdan ötürü liseliler tepki gösterirken, 

AKP kurmayları tarafından yapılan açıklamalar 
ise tehdit içeriğine sahip. Cumhurbaşkanı Er-
doğan tarafından yapılan ilk açıklamada liseli-
ler tehdit edilirken, AKP kurmayları liselilerin 
sokağa dökülmesi karşısında “hukukun devreye” 
gireceğini ifade ediyor.

Liseliler bu tehditleri aldırmazken, artan bir 
eğilimle örgütlenme arayışı içinde. Gericiliğin 
boyun eğdiremediği liseliler tıpkı Haziran Di-
renişi öncesi kitlesel eylemlerin başlangıcı olan 
YGS eylemlerindeki gibi ilk fitili ateşleyebilir.

Başkanlık tartışmaları
al gülüm ver gülüm
Başkanlık tartışmaları ülke gündemindeki yerini koruyor. Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu “ABD tipi baş-
kanlık getireceksiniz buyrun getirin” diyerek Başbakan Yıldırım’a pas vermiş, Yılıdırım da “Biz Türk tipini 
tercih ediyoruz ama Amerikan tipi başkanlık olsun diyorsanız ona da varız” diyerek pasa karşılık vermiştir.
Türkiye’de başkanlık tartışmaları gündemdeki 

yerini koruyor. Başbakan Binali Yıldırım yaptığı 
konuşmada yakın dönem- de 
başkanlık konusunu ve 
yeni anayasayı ko-
nuşacağız diyerek 
bu konuda hükü-
metin niyetini bir 
kez daha ortaya 
koydu. Haziran 
ayında Meclis’e 
sunulması planla-
nan ancak yeni bir 
hükümet kurulması ile 
bayram ve hatta Meclis tatili 
sonrasına bırakılacağı tahmin edilen anayasa 
başlığı ısıtılmaya devam ediyor.

Kılıçdaroğlu’nun ABD tipi başkanlığı getire-
cekseniz buyrun getirin demesi başkanlık 
tartışmasına büyük bir meşruiyet alanı 
yarattığı kabul edilmelidir. Sonrasın-
da aslında bunu kastetmediği, ABD 
tipi başkanlıkta bulunan senato ve 
federatif yönetim biçiminin Türki-
ye’ye uygun olmadığı söylense de, bu 
tartışmalara zemin sunduğu gözler-
den kaçmadı.

Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine kar-
şılık Başbakan Binali Yıldırım, tamam o 
zaman buyrun ABD tipi başkanlığı tartı-
şalım diyerek Kılıçdaroğlu’nun sözlerine yanıt 
vermesi düzen siyasetinde al gülüm ver gülüm 
paslaşmasının en güzel örneği olarak okunabi-
lir.

Kılıçdaroğlu dün de benzer adımlar 
atarak Erdoğan’ın yolunu yapmış-

tı. Ekmeleddin İhsanloğlu’nu 
cumhurbaşkanı adayı olarak 
göstermesi, gerici bir adaya 
karşı başka bir gericiyi 
alternatif olarak sunması 
bugün yapılan başkanlık 
tartışmalarında acaba bir 

pazarlık mı yürüyor sorusu-
nu gündeme getirdi.
Bu ülkeye başkanlık gelirse 

“kan dökülür” açıklamasıyla bü-
yük bir şerh koyan Kılıçdaroğlu’nun 

bugün söyledikleri ise kafaların bir kez daha 
karışmasına neden oldu.

Batıdan doğuya bir savaş coğrafyasına dönen ülkemizde bir bomba da bu kez 
Türkiye ilericilerinin örnek ilçe olarak gördüğü Ovacık’ta patladı. Ülkemizin bü-
tün kentlerinde yapılan bombalı katliamların karşısında yer aldığımız gibi Ovacık 
patlayan bombalı saldırıyı da protesto ediyoruz. Bu saldırının yaratılmak istenen 
iç savaş ortamına körükle gitmek dışında bir anlamı bulunmamaktadır.

Ovacıkta yaralanan yurttaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz.
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde gerçekleşen bombalı saldırı, büyük zorluklara 

rağmen komünist belediyecilik adına önemli örnekler sergilemeye çalışan Ova-
cık’taki mücadeleye zarar vermiş, verecektir. Güneydoğu illerinde bir dizi ilçede 
yaşanan kent yıkımları karşımızda dururken Tunceli’nin küçük bir ilçesinde ben-
zer bir tablonun yaratılması kabul edilebilir bir durum değildir.

Suriye’de yaşanan savaşın ateşi bugün Türkiye sathına yayılmıştır. 14 yıllık AKP 
iktidarının yaptıkları ortadadır. Suriye’deki yıkımda büyük payı olan AKP, bugün 
ülkemizde benzer tablonun oluşmasında ve yaşanan ölümlerde büyük bir so-
rumluluk taşımaktadır. 

Öte yandan Suriye’de yanan ateşin Türkiye’ye taşınmasında ve kör savaşın tır-
mandırılmasında Kürt siyasi hareketinin payı ve sorumluluğu açıktır. 

Kürt sorunu, emperyalizmin elini ovuşturmasına neden olan ve emekçi halkı-
mızı milliyetçi iki kutba iten bu kör savaşla değil, emekçilerin ortak mücadelesiy-
le eşitlik ve özgürlük temelinde çözülecektir.

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 

Ovacık’ta yaşanan bombalı saldırıyı protesto ediyoruz
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HSYK kararnamesine hakimler ve savcılardan isyan

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
(HSYK), 5 Haziran 2016 tarihinde adli 
ve idari yargı kararnamesini tamam-

ladı. Kararname ile beraber adli yargıda 3228, 
idari yargıda ise 518 hakim ve savcının yeri 
değişti.

HSYK 1. Daire Başkanlığı’ndan konuyla ilgili 
yapılan açıklama şöyle:

“2016 yılı adli ve idari yargı ana kararname-
lerine ilişkin çalışmalar, 05 Haziran 2016 tarihi 
itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır. 
2016 yılı adli ve idari yargı ana kararnamele-
ri, meslektaşlarımızın eşlerinin atamaları ve 
çocuklarının öğrenim durumlarını planlaya-
bilmeleri amacıyla, ilan edilen takvime uygun 
olarak açıklanmıştır. Kararname sonrası adli ve 
idari yargıda boş kalan kadrolara gerçekleştiril-
mesi planlanan kur’a kararnameleri ile atamalar 
yapılacaktır.Meslektaşlarımızın görev yerlerin-
den ayrılmalarına ilişkin tebligatlar kararname 
takviminde belirtildiği üzere 15 Haziran 2016 
tarihinden itibaren gönderilecektir.”

“Gün gelecek siz bile savunamayacaksınız…”
Kararname’nin açıklanmasının hemen ardın-

dan, Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Baş-
kanı Murat Arslan ve Yargıçlar Sendikası İstan-

bul Temsilcisi ve İstanbul Hakimi Nuh Hüseyin 
Köse’den sert tepki geldi. 

Murat Arslan kararnameye “kıyım kararna-
mesi” diyerek tepki gösterdi. Arslan’ın sosyal 
medyada yer alan paylaşımı şöyle:

HSYK Kararnamesi, son yıllarda aynı manta-
lite ve amaçla çıkartılan kıyım kararnameleri 
arasında hak ettiği yeri almıştır.

Kararnamede, yargıçların HSYK seçimindeki 
tercihlerine göre, atamalar hoyratça bir ceza-
landırma ve taltif yöntemi olarak kullanılmıştır.

Kararname, yargıdaki taşeron HSYK’nın arka-
sındaki siyasi anlayışın, yargıyı ne denli kuşattı-
ğının acı bir göstergesidir. HSYK; bu Kararname 
ile bir kez daha, adına karar verdiği toplumun 
değil, majestelerinin yargısının temsilcisi oldu-
ğunu tescillemiştir.

Bu Kararname, sahiplerini de mahcup edecek 
ve altında ezecek bir zihniyet ve öz taşımakta-
dır. Kararnamede imzası olanlar; bu vb. tasar-
ruflarınızı, gün gelecek siz bile savunamayacak 
ve utancınızla başbaşa kalacaksınız.O gün 
geldiğinde, ne zulme uğrayacaksınız ne de mer-
hamet göreceksiniz, karşınızda yalnızca bizden 
esirgediğiniz adaleti bulacaksınız.

“Daha fazla yaralamaya ne gerek var?”

Nuh Hüseyin Köse ise atamalara dair örnekler 
vererek tepkisini şöyle dile getirdi:

Sevgili arkadaşlar, bu kadar adaletsizlik olur 
mu? Birçok genç insanı jurnalcilerin raporları 
ile yerinden yurdundan etmek, onların eşlerini, 
çocuklarını perişan etmeye ne hakkımız var? Bu 
vatan hepimizin değil mi? Amacınız geçmişte 
insanları ideolojik kaygılarla tutsak eden, men-
subu bulunduğu grupların çıkarını mesleğinin 
üstünde görenleri soruşturun, eğer suçluysalar 
cezalarını verin. Ama masum insanlara dokunan 
her karar, vicdanlarda açılan bir derin yaraya 
dönüşüyor. Daha fazla yaralamaya ne gerek var?

“Adalet bakanı istifa etmeli”
Bir diğer tepki ise İzmir Barosu Başkanı Av. 

Aydın Özcan’dan geldi.Özcan, bir törende yaptı-
ğı konuşmada; 

“Çok başarılı olan görevini layıkıyla yerine 
getiren, yargı bağımsızlığı için mücadele eden 
ve baromuza da büyük katkılar sunan hakimle-
rin atanmasını kabul etmek mümkün değildir. 
Böyle başarılı hakimlerimizin daha iyi görevlere 
getirilmesi gerekirken adeta meslekten soğuta-
cak, psikolojik baskı yaratacak bu tür atamaları 
şiddetle eleştiriyoruz. Ülkemiz maalesef yargı 
bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü anlamında 

daha da kötüye gitmektedir. Özellikle bağımsız 
kuruluşların yapmış olduğu raporlama çalış-
maları sonucunda ülkemiz hızla hukuksuzluğa 
ilerlemektedir. Bu anlamda sürekli HSYK’nın 
yapısını eleştiriyoruz, eleştirmeye de devam 
edeceğiz. Özellikle son dönemde torba yasalarla 
yargı bağımsızlığı sağlıyoruz denilerek HSYK’nın 
yapısı yürütme organının eline geçmekte ol-
duğun görüyoruz. Adeta HSYK’nın içindeki 10 
kişiden 7’sini, yürütme organı dolaylı yoldan 
belirliyor. Bu anlamda HSYK’nın başında Adalet 
Bakanı ya da Adalet Bakanı Müsteşarı olmadan 
toplantı dahi yapılamıyor. İkisi de istifa etmeli. 
Biz uzun yıllardan beri hukukçular bunu eleştiri-
yoruz. HSYK’nın idari ve mali açıdan özerk hale 
getirilmesini ve Adalet Bakanı ile müsteşarını 
oradan uzaklaştırılmalıdır. Bu iktidar zamanın-
da mesleğimize yapılan saldırılar, hukuksuz-
luklar tavan yapmıştır. Hukukçular başta olmak 
üzere bütün görevlileri hukukun üstünlüğünün, 
yargı bağımsızlığının sağlanması noktasında 
özveri ile çalışmaya davet ediyoruz.” ifadelerini 
kullandı.

Eğitim sisteminin yerle bir edildiği ülkemizde, düz liselerin imam 
hatip okullarına dönüştürülmesi sonrası çocuklarını dinci gerici-
liğe teslim etmek istemeyenler ya okullarında mücadele veriyor 
ya da başka okul arayışına giriyor. Ancak bu durumda çocukları-
nın bilimsel bir eğitim almasını isteyen ailelerin seçenekleri her 
geçen gün daralıyor. Özellikle Temel Eğitimden Ortaöğretime 
Geçiş Sistemi (TEOG) sınav puanları açıklandıktan sonra gözler 
kolejlere ve elbette dudak uçurtan fiyatlara gidiyor.Gerçek olan 
şu ki; Eğitim-Öğretim süresinin 9 ay olduğu dönemde, asgari 
ücretle çalışan 8 kişi bu süre zarfında Robert Koleji’ne kayıt yap-
tırılabilecek parayı anca toplayabiliyor.

İşte özel okul ücretlerin yüksek bedelleri;

• AMERİKAN ROBERT LİSESİ: Gündüzlü peşin yıllık öğrenim 
ücreti 59 bin 980 TL, 10 taksit ile ücret 61 bin 840 TL. Lisede 

5 gün yatılılıkta ücret peşin 82 bin 220 TL, 10 taksit 84 bin 
370 TL. Robert’ta 7 gün yatılı okumanın bedeli peşin 92 bin 
260 TL, 10 taksit ile 95 bin 190 TL.

• ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ: Peşin 56 bin 680 TL.
• NOTRE DAME DE SION FRANSIZ LİSESİ: KDV dahil peşin 37 

bin 392 TL, 6 taksit 39 bin 360 TL.
• SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ: Peşin 37 bin 699 TL, 6 tak-

sit 39 bin 270 TL.
• SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU: 

Peşin KDV dahil 29 bin TL, 5 taksit 31 bin 250 TL.
• SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ: 38 bin 728 TL. Peşin öde-

mede yüzde 4 indirim.
• SAINT MICHEL FRANSIZ LİSESİ: 38 bin 950 TL. Peşin öde-

mede yüzde 5 indirim.
• SAINT PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ: Yıllık 39 bin 130 TL. 

Peşin ödemede yüzde 5 indirim.

• İZMİR AMERİKAN KOLEJİ: Peşin 42 bin 155 TL, 10 taksit 43 
bin 876 TL, Yatılı ücreti peşin 27 bin 768 TL, 10 taksit ücret, 
28 bin 902 TL.

• İZMİR SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ: Peşin 29 bin 500 TL, 
10 taksit 30 bin 720 TL.

• TARSUS AMERİKAN KOLEJİ: Peşin 40 bin 484 TL,
10 taksitli 42 bin 137 TL, yatılılık peşin 20 bin 560 TL, 10 taksit 21 
bin 400 TL.
• ALMAN LİSESİ: Peşin 37 bin 100 TL, 10 taksit 39 bin 800 TL
• GALILEO GALILEI İTALYAN LİSESİ: 29 bin 40 TL, peşin 

ödemede 26 bin 400 TL.
• İTALYAN LİSESİ: 30 bin TL, tek ödemede yüzde 5 indirim
• VKV KOÇ LİSESİ: Peşin 54 bin 750 TL, 8 taksit 57 bin 610 TL. 

Yatılılık ücreti ise 5 gün peşinde 26 bin 300 TL, 8 taksitle 27 
bin 690 TL.

1 kolej=8 asgari ücretli + 9 ay

TRT televizyonundan yayınlanan “Ramazan Sevinci” 
programı bir skandala imza attı. Serdar Tuncer’in sundu-
ğu programda konuşan Ankara İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Görevlisi Prof. Mustafa Aşkar, “Namazı hayvanlar kılmaz, 
namaz kılmayan da hayvandır” ifadelerini kullandı.

Aşkar, açıklamanın hemen ardından “TRT’de katıldığım 
Ramazan Sevinci Programında gayri ihtiyari maksadımı 
aşan ifadelerimden dolayı özür dilerim. Sözlerim yanlış 
anlaşıldı. Bunun dışında sözlerimden farklı ifadeler çıkaran, 
yorumlarda bulunanların ifadeleri ise kendilerini bağlar” 
ifadelerini kullanarak geri adım attı.

“TRT kendine çeki düzen versin”
Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine An-

kara Üniversitesi de harekete geçerek, 
Aşkar hakkında disiplin soruşturması 
başlatmıştı. Aşkar’ın bu açıklama-
sının ardından, TRT ve program 
RTÜK’e şikâyet edildi. Kaynak-
lar, ilk kez bir programa gelen 
şikâyetlerin kadın programla-
rından daha fazla olduğunu 
açıkladı.

Konu hakkında konuşan 
RTÜK üyesi İsmet Demir-
döğen, “TRT’nin artık ken-
dine çeki düzen vermesinin 
zamanı geldi de geçiyor” 
dedi. 

“Bu bir ilmi tespittir”
Türkiye’nin gündemine otu-

ran açıklamanın ardından Aş-
kar’ın Yeni Akit’e verdiği röportaj 
ise tansiyonu tekrar yükseltti. Aş-
kar sözlerine ekleme yaparak, “Ben 
sözlerimden geri adım atmıyorum. Bu 
bir ilmi tespittir. Benim ifade tarzım yanlış 
oldu ve bu yanlış tarzım nedeniyle yine medya 
aracılığıyla kamuoyundan özür diledim” dedi.

“Cahilin cesareti, İnsanlıktan nasip almamasındandır, 
Onu bile insan sayarız, Cesaretimiz bilgimiz ve onurumuz-
dandır...”

Tüm bu açıklamaların ardından kuruluşu bile çok tartışı-
lan Ateizm Derneği’nden de bir açıklama geldi. “Cahilin ce-
sareti, İnsanlıktan nasip almamasındandır, Onu bile insan 
sayarız, Cesaretimiz bilgimiz ve onurumuzdandır...” başlığı 

ile yayınlanan açıklama şöyle: 
“Bir devlet memuru, üstelik ünvanı profesör olan bir dev-

let memuru, yani maaşını inanan inanmayan her Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşının vergilerinden alan biri, devletin 
televizyonunda alenen, müslüman olmayan herkesi “hay-
van olmakla” suçlayabiliyorsa eğer, anayasamızın temel 
ilkeleri gerçekten de fiilen yok edilmiş demektir. Bu, işin 
tümüyle siyasi yönüdür ve tabii ki bu ülkenin yurtsever ve 
aydın insanları asla buna boyun eğmeyecektir. 

Her ne kadar Diyanet İşleri Başkanlığı ve bazı kamu 
görevlileri bu açıklamayı eleştirmiş olsa da; bu yetmez. 

Zira bu nefret suçu, sadece bir söz olmaktan öte, 
müslümanların ve hatta sadece namaz kılan 

müslümanların dışındaki tüm inanç 
kesimlerine ve inançsızlara karşı bir 

katliam çağrısıdır. Sadece idari 
bir soruşturma ile geçiştirile-

bilecek bir durum değildir ve 
kesinlikle cezai bir sorumlu-
luğu ve müeyyidesi olması 
gerekmektedir. 

Bizler, bilimsel bulgular 
çerçevesinde “düşünen ve 
alet kullanan hayvanlar 
olmaktan” asla rencide 
olmayacak bireyler olarak, 
bu tanımlamaya değil, en 
gelişmiş primat türünün 

yani insanın bu şekilde 
ötekileştirici ve nefrete 

yönelik söylemlerinden ra-
hatsız olan inançsızlar olarak 

diyoruz ki; “En gelişmiş insan, 
karşısındakini yargılamayan, kendi 

inançlarını diğerlerine dayatmayan, 
şiddet kullanmayı veya toplumun bir 

kesimini bir başka kesimine karşı kışkırtma-
yı reddedendir.” Ve ekliyoruz ki; En gelişkin hayvan 

türü, ahlaklı, kendini bilen, ünvanına göre hareket edebi-
len, evrimi tamamlayandır. Cahilin cesareti bizi kıramaz, 
ürkütemez ve incitemez ama cezasız da kalamaz ve kalma-
malıdır! Ateizm Derneği, kanunun kendisine vermiş olduğu 
tüm olanakları kullanarak, bu ve bunun gibi kişilere gerekli 
cezaların verilmesi için tüm imkanlarını seferber edecektir. 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur…

Gericilik şuursuzlukta sınır tanımadı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), 5 Haziran 2016 tarihinde adli ve idari yargı kararnamesini tamamladı. Kararname ile beraber adli yar-
gıda 3228, idari yargıda ise 518 hakim ve savcının yeri değişti.

Ramazan’ın gelmesi ile AKP’nin iftar şovları da başladı. 
Bakan Kılıç, öğrencilerle masada iftar yapmak yerine yer sofrasını tercih 
etti...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul 
Bağcılar'da Sevinmiş ailesini ziyaret ederek onlarla birlikte iftar yapmış ve 
orada da yer sofrası kurdurtmuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, Tuzla Şifa Mahallesi'nde Temurci ailesinin evine 
konukmuş, aileyle birlikte yer sofrasında iftar yapmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, iftarda Sincanlı ailelerin 
misafiri olmuş ve geleneği bozmayarak o da yer sofrasında oturmuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Kütahya'daki bir ma-
dende katıldıkları iftar programı için uzunca kurulan masada madencilerle 
masa kurdurup, iftar yaptı. 

Oysa ki madenciler yemek yemek için bile dışarı çıkamadıkları için her za-
man 'yer sofrasında' yemek yerler.

AKP’den ‘yer sofrası’ şovu!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, efsanevi boksör Muhammed 
Ali’nin törenine katılmadan, Perşem-
be akşamı Ahıska Türkleri’nin verdiği 
iftar yemeğinden sonra Türkiye’ye 
döndü. Muhammed Ali’nin cenaze 
töreninde, Erdoğan’ın konuşma yap-
masının kabul edilmemesinin ardın-
dan, Ali’nin tabutuna Kabe örtüsünün 
bir parçasını koyma, Diyanet İşleri 
Başkanı Mehmet Görmez ile birlikte 
Kuran-ı Kerim okuma isteklerinin 
geri çevrilmesinin ardından Ali’nin 
ailesinin vermek istediği hediyeleri 
reddetmesiyle programını yarıda 
keserek dönme kararı aldığı ifade 
edildi.

Twitter’daki Fuat Avni hesabı da, 
Muhammed Ali’nin cenazesinde Er-
doğan’ın isteklerinin hiçbirinin kabul 
edilmemesinin ardından küplere bin-
diğini ileri süren Fuat Avni, hıncını 
Mustafa Varank’tan çıkardığını iddia 
etti.

Bildiğiniz Müslümanlardan değil

“İslam aleminin lideri” imajı ser-
gilemek isterken yok sayılan Erdo-
ğan’ın cenazesine katıldığı Muham-
med Ali, ABD’li siyahlar arasında 
yaygın bir İslam tarikatı olan ve 
başında peygamber olarak görülen 
Elijah Muhammed’in olduğu “İslam 
Ulusu”nun bir müridiydi.

Muhammed Ali hakkında herkes 
ağız birliği yapmışcasına“mükemmel 
bir kişiliğe sahipti” diye konuşsa da, 
Odatv’denŞıvan Okçuoğlu’nun yazdı-
ğı yazıyla dikkat çektiği haliyle Mu-
hammed Ali’nin ırkçılığı, rakiplerine 
karşı başvurduğu hileler, siyahların 
üstünlüğünü ve beyaz ırkın şeytan 
olduğunu iddia eden İslamo-faşist ve 
ırkçı olan Elijah'ın sadık bir müridi 
olduğu gerçeği de dillendirilmiş oldu.

Erdoğan’ın kendi imajının bir par-
çası haline getirmek istediği Mu-
hammed Ali’yi “iyi bildiğini” söylemek 
için çok uğraşsa da başarılı olamadı. 
Ancak gerçeklerin ortay acıkmak gibi 
kötü bir huyu var.

Muhammed Ali’yi “iyi 
bilirdi”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü boksör Muhammed 
Ali’nin cenazesinde umduğunu bulamadı

Suriye’nin kuzeyinde Haziran ayı sıcak geçiyor. Bir yandan 
PYD’nin kontrolündeki Kuzey Suriye’de ABD’li ve Avrupalı 
emperyalistler cirit atarken bir yandan da emperyalizmin 

Ortadoğu’ya müdahale için son gerekçesi IŞİD’e karşı operas-
yonlar genişliyor.

ABD’nin IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk geç-
tiğimiz günlerde IŞİD’in Avrupa’yla olan bağlantısının, Menbiç’in 
kuşatılıp çevresinin ele geçirilmesiyle ABD’nin yoğun desteğini 
alan ve PYD’nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik 
Güçleri (SDG) tarafından kesildiğini açıkladı.Menbiç'te çatışma-
larsürerken, Fransız özel kuvvetler birlikleri de SDG’ye destek 
vermek üzere Suriye'nin kuzeyine geldi ve bir üs açtılar.

Emperyalizme sırtını dayayan SDG
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Menbiç'te 

IŞİD'e karşı operasyonlarda Suriye Demokratik Güçleri’ne Al-
manya, ABD ve Fransa’nın askeri danışmanlar ile destek verdiğini 
açıklarken Fransız özel kuvvetlerinin, Kobane yakınlarında askeri 

üs inşa etmekte olduğunu da doğruladı.
Fransa’nın bölgede üs inşa etmesini kınayan Suriye ise bu 

durumun “ülkenin egemenliğine ve bağımsızlığına karşı açık bir 
saldırı” olduğunu duyurdu.

Bu gelişmeler, ABD’nin Ortadoğu’dan sorumlu askeri komu-
tanının Haseke ve Kobane’ye ziyarette bulunmasının ardından 
gelirken, IŞİD’in başkent ilan ettiği Rakka ile Kuzey Suriye ara-
sındaki en stratejik bağlantı noktası olan Menbiç harekatı halen 
sürüyor.

Rakka’ya kim ulaşacak?
PYD’nin Afrin, Kobane ve Cizir bölgelerini birleştirme hede-

finin ilk ayağı Kobane’deki kuşatmanın kırılması ve ardından 
Tel Abyad’ın ele geçirilmesiyle tamamlanmıştı. Türkiye’nin Fırat 
Nehri’nin batısını “kırmızı çizgi” ilan etmesi ise bu planın ikin-
ci ayağını bugüne kadar geciktirmişti. Şimdi Afrinile Kobane 
arasındaki bölgenin IŞİD’den temizlenmesi ve ABD destekli SDG 
tarafından ele geçirilmesi, sadece IŞİD’in Türkiye-Rakka bağlan-

tısının kesilmesini değil, aynı zamanda Suriye’nin Türkiye sını-
rındaki kuzey bölgesinin tamamen Suriyeli Kürtlerin kontrolüne 
girmesini sağlayacak gibi görünüyor.

Ancak, ABD’nin şimdilik Azez ve Cerablus’a yönelik olası ope-
rasyonlara karışmayacağını açıkladığını da not etmek gerekiyor. 
ABD’nin Menbiç-Halep hattındaki harekatın başarıyla tamam-
lanmasından sonra Rakka’ya yönelmeyi hedeflediği konuşuluyor. 
Öte yandan, SDG’nin bir süredir Rakka’nın kuzeyinde IŞİD’e karşı 
bir harekat hazırlık operasyonlarını yaptığı da biliniyor.

Öte yandan, Rakka’nın güneyinde de Suriye Arap Ordusu’nun 
ilerleyişi sürüyor. Bir süre sonra IŞİD’in başkent ilan ettiği kentin 
ele geçirilmesi için Suriye ile SDG arasında bir yarışın başlayaca-
ğı düşünülebilir.Emperyalizmin bugün bölgeye en büyük mü-
dahale gerekçesi IŞİD için ise önümüzdeki dönemin pek parlak 
olmadığı görülüyor.

Emperyalizmin 
oyuncağı köşeye 
sıkışıyor
PYD’nin de içinde olduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri, Fı-
rat’ın batısında IŞİD’in kontrolündeki Menbiç’i kuşatırken IŞİD’in baş-
kenti Rakka’ya da kuzeyden yaklaşmaya çalışıyor.

Federal Almanya Meclisi’nin 1915’te 
Ermenilere karşı yapılanları “soykırım” 
olarak tanımasının ardından Türki-
ye’nin Almanya’yı olası yaptırımlar 
konusunda uyardığı söylenirken iki 
ülke arasında İncirlik 
Üssü’ndeki işbirliğinde 
ise ilerleme sağlandı. 
Almanya’nın İncirlik hava 
üssünde kurmak istediği 
askeri tesisler konu-
sunda Türkiye ile süren 
görüşmelerde ilkesel 
mutabakat sağlandığını 
bildirildi.

Almanya Savunma 
Bakanlığı’nın, “İncirlik’te-
ki askeri personeli için 
misafirhane inşa etme 
ve bazı alt yapı kurma 
konusunda Türkiye ile 

yürütülen görüşmelerde prensipte 
mutabakatın sağlandığına” dair açıkla-
ması Ankara tarafından da doğrulandı. 
Almanya Savunma Bakanı Ursulavon 
der Leyen’in bu yılbaşında İncirlik 

ziyareti 
sırasında 
gündeme 
getirdiği 
taleplerle 
ilgili pren-
sipte varılan 
mutabakata 
rağmen 
görüşmele-
rin devam 
edeceği 
söyleniyor.

400 kişi-
lik misafir-
hane

Almanya’nın İncirlik’te keşif amaçlı 
Tornado uçakları ve bir yakıt ikmal 
uçağı ile bunlar için görev, bakım ve 
yer hizmeti veren yaklaşık 300 ka-
dar personeli bulunuyor. Almanya, 
personeli için yaklaşık 400 kişilik bir 
misafirhane, operasyonları koordi-
ne edeceği bir merkez ve uçakların 
bakımının yapılacağı ek hangarlar inşa 
etmeyi planlıyor.

NATO “Soykırım”a takılmadı
Alman Meclisi’nin 2 Haziran’da 

“Ermeni soykırımı”nı kabul etmesine 
rağmen IŞİD’le uluslararası mücadele 
kapsamında İncirlik’te bulunan Alman 
askerlerinin ihtiyaçları için Ankara ile 
Berlin arasında görüşmeler sürdürü-
lürken Türkiye NATO gibi Türkiye’nin 
dahil olduğu uluslararası askeri iş-
birliği anlaşmalarının olası yaptırım 
listesinde olmadığını söylediler.

“Soykırım” diyen Almanya’ya AKP jesti
Almanya’nın “soykırım” kararı Türkiye’nin NATO görevlerini unutturmadı.

Fransa Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 
PYD’ninkontrolünde bulunan Kuzey Suriye’de Kobane’ye 
askeri bir üs kurulduğu belirtildi. Resmi açıklamada “da-
nışmanlık” amacıyla kurulduğu belirtilen askeri üs, Fran-
sa’nın bölgeye ilk müdahalesi de değil. Fransız Savunma 
Bakanı Jean-Yves Le Drian, Fransa’nın IŞİD’le mücadele 
edebilmek bahanesiyle bir süredir zaten silah, havadan 
destek ve danışmanlık hizmetleri verdiğini açıkladı. 

Fransa’nın bölgede bugün için Irak’ta konuşlanmış olan 
150 kişilik bir özel kuvvetinin bulunduğu da daha önce 
açıklanmıştı. 

Emperyalizm bölgeye yerleşiyor
Suriye’nin kuzeyinde askeri varlığı olan tek ülke Fransa 

değil. Geçtiğimiz haftalarda Rakka’da ABD askerlerinin 
YPG üniformaları giyerek YPG’yle birlikte savaştığı gö-
rüntülenmişti. Bununla birlikte bölgede ABD’nin de birden 
fazla askeri üsse sahip olduğu da bilinmekte. 

Bu gelişmelerin, emperyalizmin bölgede iyiden iyiye 
yerleşik hale geldiği ya da ileride, şimdiki halinden çok 
daha fazla yerleşik hale geleceği anlamı taşıdığını söyle-
memiz gerekiyor. 

Emperyalizmin bölgeye yerleşik hale gelmesinin, 
emperyalizmin geleneksel taktiklerinin, yani doğrudan 
zor aygıtlarının devreye sokularak değil de, aksine daha 
dolaylı yollardan ve bölgedeki güçlerin onayı alınarak sağ-

lanması, emperyalizm karşıtı mücadeleye büyük zararlar 
veriyor.

Ortadoğu’da on yıllardır “halkların katili” olan ABD’nin 
bugün “halkların kurtarıcısı” gibi sunulması bölgede 
eşitlik, özgürlük ve kardeşlik mücadelesi verenler için 
daha zorlu bir tabloyu ortaya koyuyor. Ülkemizde de 
solda, “bölge halklarıyla dayanışma” adı altında bölgedeki 
emperyalist müdahaleleri görmezden gelmek gibi garip 
eğilimler ortaya çıkıyor. 

Bölgede emperyalizminin askeri üslerinin açılması, IŞİD 
ve NusraCephesi gibi cihatçı terör örgütleriniyaratan ABD 
ve Avrupa Birliği (AB) emperyalizminin, sahneye bu sefer 
“kurtarıcı” rolüyle çıkması anlamına geliyor. ABD ve AB 
emperyalizmi, bir yandan kendi yarattığı karanlık odak-
larla göstermelik bir savaş içine girerken, esasında, ABD 
ve AB’nin bölgedeki emperyalist amaçları doğrultusunda 
varlıklarını iyice perçinliyor. 

Emperyalizmin gölgesinde ve himayesinde bir kurtuluş 
mücadelesi vermek mümkün olmadığı gibi emperyalist-
lerin askeri, ekonomik, lojistik ve danışmanlık desteği 
verdiği bir coğrafyada halkların eşit ve özgür bir şekilde 
bir arada yaşaması da mümkün değil. Bölgeden emper-
yalizm defedilmediği sürece, yaratılan sahte zafer imajla-
rının aksine, bölgede yaşayan halkların geleceği daha da 
karartılmakta.

Kobane’ye bir askeri üs de Fransa’dan
PYD’nin kontrolündeki Kuzey Suriye’de emperyalistler devletlerin kurdukları askeri 
üslere bir yenisi daha ekleniyor

Alman askerle-
rinin ihtiyaçları 
için görüşmeler 
sürüyor.
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2 Temmuz 1993 yılında Sivas’ta sadece ülkemizin değil 
dünya tarihinin en büyük katliamlarından biri yaşandı. 
Pir Sultan Abdal adına düzenlenen etkinlik için Sivas’ta 

bulunan aydınların bulunduğu otel gerici ve faşistler tarafından 
kuşatılmış, sonra benzin bidonlarıyla bina ateşe verilmişti. İçinde 
bulunan yüzlerce insanın bulunduğu bu katliamda 35 aydını-
mız yanarak can vermiş, bu katliam tarihe Sivas katliamı olarak 
geçmişti.

Gericiler ve faşistler boş durmamış, yaşanan katliamı “Aziz 
Nesin kışkırtması” olarak sunmaya çalışmış, Aziz Nesin hedef 
tahtasına oturtularak bu katliamın üzeri örtülmeye çalışılmıştı. 
Ülke tarihimizin en önemli aydınlarından biri olan Aziz Nesin’in 
yaptığı konuşma üzerinden olayların çıktığı iddiası ise boş çık-
mıştı. Çünkü daha etkinlikler başlamadan önce Sivas’ta dağıtılan 
bildiri ve gerici örgütlenmenin olduğu ortaya çıkınca yaşanan 
katliamın bizzat gerici bir ayaklanmanın sonucu olduğu ispatlan-
mış oldu.

Sivas’ta yakanlar AKP’yi kuranlar
Sivas Katliamı davası yıllar sürdü. Bu davanın sanıklarından 

bir kısmına hiç ulaşılamadı ve davanın düşmesi için AKP iktidarı 
elinden geleni yaptı. Kaldı ki bugün AKP kadroları, milletvekilleri, 
kurucuları zamanın katliam sanıklarının avukatlığını üstlenmek-

ten çekinmemişlerdi. Sivas’ta yakanların avukatlığını yapanların 
yıllar sonra AKP ile iktidar olması ülke tarihimizin katliamdan 
sonra ikinci acısı oldu.

Sivas Katliamı sanıkları toplum vicdanında hiçbir zaman ra-
hatlamaya yol açacak bir yargılamaya tabi tutulmadılar. Katliam 
dolayısıyla aranan bazı şahısların Sivas’ta vefat etmesiyle ortaya 
çıkması bile yargılamanın ulaştığı vehameti göstermesi açısından 
çarpıcı bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır.

Sivas Katliamı bu ülkenin gerici dönüşümünün ilk adımıdır
Türkiye tarihinde gerici dönüşümünün ilk adımı 12 Eylül askeri 

darbesiyle atılmıştır. 12 Eylül askeri darbesi, özellikle solu ve 
ilerici düşünceyi ortadan kaldırmak üzere inşa edilen askeri bir 
diktatörlük olarak hayata geçirildi. Ülkenin aydınlık damarlarını 
tamamen tüketmek için devreye sokulan 12 Eylül askeri darbesi, 
Türk-İslam sentezi adıyla gerici bir ideolojiyi devlet ideolojisi 
haline getirmiş, gericiliğin önünün açmak için elinden geleni 
yapmıştır. 12 Eylül askeri darbesiyle önü açılan gericilik ilk kal-
kışmasını 1993 yılında Sivas’ta yapmış, 35 insanın katledilmesine 
imza atarak ülkemizin gerici dönüşümünün ilk işareti olmuştur. 
Ülkemizde bugün AKP iktidarının ayak seslerinin Sivas Katliamı 
ile ortaya çıktığı bilinmelidir. Sivas Katliamı’ndan 2 yıl sonra Milli 

Görüş hareketinin belediye başkanlıklarında elde ettiği başarı 
ülkemizin karanlık günlerinin işaretiydi.

Sivas Katliamı ve siyasi cinayetler
Ülke tarihimizde 1990-1995 arası aynı zamanda siyasi cina-

yetlerin en yoğun yaşandığı dönem oldu. Bir yandan Kürt yurt-
taşların yoğun olarak yaşadığı illerde uygulanan şiddet ve cina-
yetler diğer yandan ülkenin sola açık bütün aydınlarının tek tek 
öldürüldüğü bir dönem olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Turan Dursun, Ahmet Taner Kışlalı 
gibi bir dizi isim tam da bu dönem katledilmiş, Türkiye’nin yüzü 
sola dönük bütün aydınları tek tek katledilmiştir. Sivas Katlia-
mı’nın tam da bu dönem ortaya çıkması ülkemizin gerici dönü-
şümü için sanki bir yerlerden düğmeye basıldığının göstermesi 
açısından manidardır. 

Almanya’da gaz odası, Sivas’ta Madımak Katliamı
Bütün bu tarihsel gerçekler ortadayken AKP’li Adalet Bakanı 

Bekir Bozdağ’ın Almanya Meclisi’nin Ermeni soykırımını tanıma 
konusunda aldığı karar sonrası yaptığı açıklama büyük bir skan-
dal olarak değerlendirilmelidir. “Bizim tarihimizde insanların gaz 
odalarında yakılması yoktur” minvalli sözleri bir kez daha Sivas 
Katliamı nedir sorusunu sordurtuyor.

Sivas’ta yakanları unutma, unutturma!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya Meclisi’nin Ermeni soykırımı konusunda aldığı kararı kınamak için kullandığı cümleler büyük sahtekarlık-
tır: “Bizim tarihimizde gaz odalarında insanların yakılması yoktur” demiş, Sivas’ı ağzına bile almamıştır. Bu çifte standarda karşı Sivas’ı unuttur-
mamak hepimizin görevi olmalı.

Usta bir buçuk Demokrasi Cephesi kes…
Uzun süredir beklenen şey oldu ve siyasetin dört bir köşesin-

den demokrasi cephesi çağrıları yükselmeye başladı.
AKP’nin iktidarda olduğu dönem boyunca işlettiği “ölümü gös-

terip, sıtmaya razı etme” politikası yine tutmuş gibi görünüyor. 
Artık ortada onurlu bir şekilde sıtma olma hakkımız da kaldı mı 
bilemiyoruz ama ülkemizin liberalleri, anlı şanlı demokratları, 
sosyalistler içerisinden bu teşne olan kesimler bir ucunda Rıza 
Türmen’in diğer ucunda “şimdilik” Altan Tan’ın olduğu bir de-
mokrasi cephesini kurmak için yola çıkmış görünüyorlar.

Kendimizi bildiğimizden beri ülkemizde demokrasi mücadelesi 
olarak pazarlanan şey Kürt sorununda çözüm olarak karşımıza 
çıkmıştır. Bugün de benzeri ortaya konulmaktadır.

Oysa ki, bugün Kürt sorununu ve çözüm arayışlarını emper-
yalizmi, ülkemizdeki liberallerin pozisyonunu, yükselen milli-
yetçiliği, Ortadoğu’daki gelişmeleri, devletin durumunu, AKP 
iktidarını ve bunun sermaye sınıfı ile ilişkilerini çözümlemeden 
ya da bunlara karşı siyaset üretmeden bir demokrasi torbasına 
doldurarak toplumun karşısına sunmak halk ile dalga geçmekten 
başka bir şey değildir.

Ülkemizdeki çelişkilerin ve sorunların temeline inmeden, kapi-
talizme bir kelime laf etmeden, emperyalizmi bir pazarlık unsuru 
olarak görmeye devam ederek faşizmi yenemezsiniz. Dolayısıyla 
ülkemize bu yolla demokrasi de gelmez. Daha açık söyleyelim, 
anti-faşist mücadele vermek istiyorsanız da sınıfı örgütlemek 
zorundasınız.

İsterseniz bundan sekiz yıl öncesine gidelim. O günlerde her 
şey çok iyi olacak diye yine toplumun karşısına çıkanlar bugün 
ne diyecekler bilemiyorum. Hatırlanacağı üzere Gencay Gürsoy 
öncülüğünde bir grup aydın dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’e ricacı olmuşlardı. Yaptıkları görüşmenin çıkışında, Abdullah 
Gül’den umut beslediklerini dile getirenler yine aynı pozisyon-
dalar mı bunu bugün açıklamak zorundalar. Belki de son süreçte 

Abdullah Gül’ün, Tayyip Erdoğan’a karşı çıkış yapamamış olma-
sından hayıflanıyorlardır.

Ülkemizde özellikle siyasette ıslık çalarak dolaşmak makbuldür. 
Bunu herkes bilir. Kimse birbirine ses çıkartmaz.

Gelelim bugüne. Yine aynı telden çalınmaya başlandı. Önce 
liberaller ve buna yandaş olan bazı solcuların “şimdi başkanlık 
anayasasını tartışmanın sırası değil, önemli olan maksimalist 
demokratik talepler” minvalindeki imza metni yayınlandı. 

Özü itibariyle yine biraz önce bahsettiğimiz şey, yani AKP 
karşıtı tepkilerin siyasallaşmasının ve sermaye iktidarını hedefle-
mesini engelleyen bir çıkış CHP’li, HDP’li milletvekilleri, liberaller 
ve bunların yandaşları tarafından yapılmış oldu.

Sanıyoruz ki bu sefer Gencay Gürsoy’un misyonu eski CHP 
milletvekili Rıza Türmen’e devredilmiş. Köşe yazıları ve verdiği 
röportajlar ile AKP’nin hegemonik güç olmasının engellenmesi 
gerektiğini savunan Türmen’e göre iktidarın sınırlandırılması için 
çaba sarf etmek gerekiyor.

Kürt sorunu üzerinden ortaya çıkan savaş ortamı ve dokunul-
mazlıkların kaldırılması ile birlikte, düzen muhalefetinin zayıflı-
ğından dem vurmaya başlayan demokrasi cephecilerinin çağrısı 
şimdilik çeşitli karşılıklar bulmuş görünmektedir.

Dört bir yandan bu meselenin ne kadar önemli olduğunun altı 
çizilirken, bazı sol örgütlerin yayınlarında ise demokrasi mü-
cadelesi bir kere başladığında toplum içerisinde domino etkisi 
yaratacağı vurgulanıyor. Utangaç demokrat ve reformist sol 
hareketlerin bu aralar ağızlarından düşürmedikleri söylem ise 
birleşik mücadelenin anlam ve önemi. Biçimsel olarak sol birlik 
makyajı içeren bu söylemin arka planı ise açık: HDP ve CHP’yi 
birleştirmek ya da onlarla birlikte demokratik blok kurmak.

Sırrı Süreyya Önder’den diğer HDP milletvekillerine, Mel-

da Onur’dan CHP İzmir İl Başkanı’na, EHP’den Halkevleri’ne ve 
TTB’ye kadar bu söylem tekrar edilip duruluyor. Üzerine bir de 
Altan Tan’ın şu açıklaması da iyi bir sos oluyor:

“Son günlerde başta Sayın Rıza Türmen, Tarık Ziya Ekinci, 
Mehmet Altan, Mücahid Bilici, Ali Bulaç, Vahap Coşkun, Mesut 
Yeğen, Tarhan Erdem, Levent Gültekin ve Taha Akyol olmak üzere 
her kesimden çok sayıda aydın ve siyasetçinin demokrasi bloğu 
oluşturma ve sorunları ‘sakin, bilgece ve rafine’ bir şekilde çözme 
çağrıları hayati derecede önemlidir. Bu çağrılar mutlaka karşılık 
bulmalıdır. İçinde tüm farklı kesimlerin ve çevrelerin yer alacağı 
böyle bir demokrasi bloğu/cephesi ancak bu ülkedeki tansiyonu ve 
gerilimi düşürerek toplumsal uzlaşmayı ve barış iklimini sağlaya-
bilir”

“Aslında CHP adam edilse, HDP de PKK’nin dayatmalarına 
boyun eğmese ne güzel demokratik muhalefet yaparız” diye dü-
şünenlerin Türkiye’deki sermaye iktidarına karşı verilecek çetin 
mücadeleden tutun, emperyalizme karşı duruş, AKP gericiliğine 
ve milliyetçiliğe karşı kavganın bütünselliğini nasıl inşa edecek-
lerine dair yanıt vermesi gerekiyor.

Fettulahçılar da eziliyor diye düşünüp onlarla ittifak arayışına 
gidenler, düzenin koltuk değneği CHP’nin içindeki tartışmalar-
da liberaller ile ulusalcılar arasında yalpalayanlar, Rojava’daki 
Amerikan, İngiliz, Fransız ve Alman askerlerini kurtarıcı olarak 
görenler, demokratizm ile devrimciliği sentezlemeye çalışanlar, 
“faşizme karşı mücadele esastır” diyerek siyasal İslâm’a karşı ses 
çıkartmayanlar, TÜSİAD ile kavgası olmayanlar ve benzerleri…

Bunlarla emekçilerin çıkarı için bir cephe kurulamaz.
Bunlarsız kurulursa da demokrasi cephesi olmaz, adlı adınca 

sol, sosyalist ve devrimci bir cephe olur.
Sanıyoruz ki memleket için de, ülkemizdeki tüm emekçiler için 

de en hayırlısı bu olur.

Kamil Tekerek
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Karanlığa sırtını dönen liseliler
Mezuniyet töreninde okul müdürünü sırtlarını dönerek protesto eden İstanbul Erkek Lisesi öğrencileriyle başlayan protesto dalgası, İstanbul’un diğer tarihi okullarına da yayılmış ve sırasıyla Galatasa-
ray Lisesi, Vefa Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi ve Bornova Anadolu Lisesi’nden bildiriler yayınlanmıştı. Kısa sürede çığ gibi desteğe ulaşan gericilik karşıtı bildirilere her gün bir yenisi daha eklenirken, 
liselerden yükselen tepki dalgası, memlekete umut oldu.İşte o bildirilerden Sosyalist Cumhuriyet Gazetesi okurları için derlediklerimiz…
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F ransa’da Çalışma Bakanı Myriam el 
Khomri’nin adıyla anılan, patronlar için 
iş sözleşmesi yaparken ve feshederken 

esneklik sağlayan yeni iş yasasına karşı öğren-
cilerin ve işçilerin başlattığı direniş, ülkenin her 
köşesinde sayısızgrev ve eylemle sürüyor. 

Yasa ne getiriyor?
Fransa’da işçilerin ve öğrencilerin aylardır 

kararlı bir şekilde direndiği işçi düşmanı yeni iş 
yasası ile getirilmek istenen bazı değişiklikler 
şöyle:

• İşten çıkarmalar kolaylaştırılıyor. Şirket-
lere maaş indirimi konusunda daha fazla 
hak tanınıyor. 

• Çalışanların izinlerini ne zaman kullana-
bileceği konusunda şirketlerin söz hakkı 
artırılıyor. 

• Azami çalışma süresi 46 saate çıkartılıyor.
• Şirketlere sendikalarla görüşüp daha fazla 

çalışma süresi uygulamalarına geçme 
hakkı tanınıyor.

• 
Direnişin zaman tüneli  
Yeni iş yasasına karşı ilk direniş dalgasını 

başlatanlar gençler oldu.  Nisan ayında liseli 
öğrenciler, öğrenciler sendikası UNEFve Fran-
sız Komünist Partisi’ne bağlı Komünist Gençlik 
gibi gençlik örgütlerinin çağrısıyla Parisve diğer 
kentlerde sokağa çıkan öğrenciler yasayı pro-

testo ederken gösterileri engellemek isteyen 
güvenlik güçlerinin saldırısına uğradı.

Öğrencilerin direnişinin ardından Nisan ayı-
nın sonunda Fransa genelinde yedi sendikanın 
katıldığı eylemler Paris, Marsilya veNantesgibi 
tüm büyük kentlere yayıldı. Bu eylemlere 500 
bin işçi katıldı.

İşçilerin ve öğrencilerin sürdürdüğü direni-
şin ardından, CumhurbaşkanıHollande yaptığı 
açıklama ile yasanın kesinlikle geçirileceğini 
belirtti. Bunun üzerine Mayıs ayının ortasında 
yine yedi büyük sendika bir grev düzenledi. Bu 
greve demiryolu işçileri de katıldı.  Mayıs ayının 
sonlarında büyüyen grev dalgasına nükleer 
santral işçileri de katılırken 19 nükleer santralde 
grev düzenlendi.

Büyüyen grev dalgalarına Haziran ayının 
başında, Paris metrosu ve liman işçileri ile 
Air France havayolu çalışanları da katıldı. 12 
Haziran’da ise CGTüyeleri başta olmak üzere 
yüzlerce işçi, Paris’te her yıl 234 hektarlık bir 
alanda 12 bin işçinin çalıştığı, bin 200 toptan-
cının katılımıyla gerçekleşen ve geçen sene 2.8 
milyon ton ürünün satıldığı Uluslararası Rungis 
Pazarı’nın girişini kapattı.

Bundan 2 gün sonra ise Paris’in İtalya meyda-
nında emekçiler geri adım atmadığını göster-
mek üzere bir yürüyüş düzenledi. Hollande ise 
yaptığı açıklamalar ile bu grev dalgasının EURO 
2016’yı “rezil etmemesi” için her şeyi yapacakla-
rını belirtti.

İşçiler Fransa’yı sallıyor

Komünistler, 15-16 Haziran’da gerçekleşen 
büyük kalkışmanın yıldönümünde bir açıklama 
yaparak, işçi sınıfı mücadelesinin yükseltilmesi, 
örgütlü hale gelmesi ve bugünkü sendikal anla-
yışla hesaplaşılması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) tarafından 
yapılan açıklama şöyle:

15-16 Haziran yolumuzu aydınlatmaya devam 
ediyor!

15-16 Haziran tarihi Türkiye işçi sınıfının 
büyük kalkışmasının yaratıldığı, ülke tarihimi-
zin en önemli günlerinden biridir. 1970 yılında 
dönemin iktidarlarının, işçi sınıfının örgüt-
lenmesinin önüne geçmek için hazırladıkları 
yasa tasarısına karşı işçilerin başlatmış olduk-
ları direniş İstanbul’da kitlesel bir kalkışmaya 
dönüşmüş, Türkiye’nin ilerici yürüyüşünde işçi 
sınıfının yumruğunu masaya kitlesel olarak ilk 
kez vurduğu bir siyasal çıkışın adı olmuştur.

15-16 Haziran,”işçi sınıfı var mı yok mu” tar-
tışmalarına verilen en büyük cevaptır. Bu cevap 
bugün de ülkemizi gericiliğin ve AKP rejiminin 
elinden kurtaracak temel güç olarak anlamını 
korumaktadır.

2013 yılında gerçekleşen ve Gezi olayları 
diye bilinen büyük halk direnişinin gerici AKP 
iktidarını devirememesindeki en büyük eksiklik, 
işçi sınıfının örgütlü bir sınıf olarak bu direnişte 
sahne alamamasıdır.

15-16 Haziran yıldönümünde işçi sınıfı mü-
cadelesinin yükseltilmesi bir görev olarak 
önümüzdedir. Yeni bir sınıf hareketinin ortaya 
çıkması için başta sınıfın örgütlü hale gelmesi 
ve işçi sınıfının mücadelesinin önünde tıkaç 
görevi gören bugünkü sendikal anlayışla hesap-
laşılması gerekmektedir.

Türkiye Komünist Hareketi
Genel Merkez

TKH: 15-16 Haziran yolumuzu 
aydınlatmaya devam ediyor!

Son 3 buçuk yılda en az 194 
çocuk işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi (İSİG), 12 Ha-
ziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü nede-
niyle rapor yayınladı.

Rapor “Nazım Hikmet “dünyayı çocuklara 
verelim, kocaman bir elma gibi verelim sı-
cacık bir ekmek somunu gibi, hiç değilse bir 
günlüğüne doysunlar”… diyordu dizelerinde. 
Evet, yoksulluk en çok çocuklarımızı etkiliyor, 
savaşlar en çok çocuklarımızı vuruyor, çocuk-
larımız işyerlerinde en kötü koşullarda çalıştı-
rılıp perişan ediliyor…” sözleriyle başlıyor.

Raporun ilk bölümünde  çalışan çocuklar 
ile ilgili elimizdeki somut bilgiler ve konu ile 
ilgili olarak yapılan açıklamalar üzerinden bazı 
tespitler yer alıyor.

O tespitler şu şekilde;

1. Ülkemizde milyonlarca çocuk işçi bulun-
maktadır. Çocuklarımızın yarısı tarımda 
diğer yarısı ise sanayi ve hizmetler sektö-
ründe çalışmaktadır. 

2. Devlet kendi yasalarına dahi uymamakta, 
çalışan çocuklar korunmamakta ve çalış-
ması yasak olan işkollarında çalışmanın 
yanında 15 yaşın altında da çocuklar çalış-
maktadır. Ayrıca çocuk işçi sağlığı ile ilgili 
bir çalışma yapmamakta ve öyle ki çocuk 
işçi ölümlerine dair de çelişkili açıklama-
larda bulunmaktadır. Örneğin eski Çalışma 
Bakanı Faruk Çelik bir önergeye verdiği 
cevapta 2013 yılında 21 ve 2014 yılında 16 
çocuğun çalışırken yaşamını yitirdiği-
ni belirtip bu sayının 2002-20014 yılları 
arasında 127 olduğunu açıklamıştır. Devlet 
ya çocuk işçiliğin durumunu bilmiyor ya 
da doğruyu söylemiyor. Ya da her ikisi de. 
İSİG Meclisi olarak son üç buçuk yılda en 
az 194 çocuğun çalışırken yaşamını yitirdi-
ğini açıklıyoruz. 

3. Çocuk işçilik konusunda devlet politikala-
rının bir ortağı AB’dir. AB yetkilileri çocuk 
işçilik konusunda bir yandan devletin 
attığı adımlarla olumlu bir çizgide oldu-
ğunu söyleyerek övmektedir. Bu noktada 
kendi eliyle kurdurduğu ve mali olarak 
milyonlarca Euro aktardığı dernekleriy-
le sosyal bir imaj çalışması çizmektedir. 
Oysa Türkiye’de çocuk işçiliğin artışında 
sizin uygulattırdığınız tarımı çökerten ve 
sanayiyi daha da bağımlılaştıran politika-
lar bulunmaktadır. Yine örneğin Türkiye 
ile imzaladığınız Mültecilerin Geri Kabul 
Anlaşması sonrası göçmen çocuklar hızla 
tarım ve sanayinin pençesine atılmıştır. 

4. Söz göçmen çocuklardan açılmışken 
hemen belirtelim. 2013 yılında çalışırken 
yaşamını yitiren hiçbir göçmen çocuk tes-
pit edememişken, 2014 yılında 5 Suriyeli 
çocuk, 2015 yılında 12 Suriyeli çocuk, 2016 
yılında 2 Suriyeli çocuk olmak üzere 19 
Suriyeli çocuk iş cinayetlerinde katledil-
miştir. Genel olarak çocuklar içinde iş ci-
nayetlerinin yüzde 9,8’ind Suriyeli çocuk-
lar kurban edilmiştir. Bu durum yukarıda 
açıkladığımız Türkiye-AB politikalarının 
doğrudan yansımasıdır.

5. Çocuk işçilerin en az yarısı tarımda yaşa-
mını yitirmiştir. Bu durumun bir yönünü 
tarımın çökertilmesi ve aile emeği içinde 
görmeliyiz. Diğer yönü ise mevsimlik işçi-
liktir. Çocuklar mevsimlik işçiliğin kadınlar 
ile birlikte omurgasını oluşturmaktadır ve 

‘çocukları çekip alırsanız mevsim işçilik 
kalmaz’… 

6. İnşaat, metal, ticaret, konaklama, gıda ve 
tekstil işkollarında da hatırı sayılır oran-
da çocuk işçi çalışmaktadır. Çocuk işçiler 
kalıcı olarak, yaz sürecinde ya da çırak ve 
stajyer olarak yani sermayenin “meslek 
lisesi memleket meselesi” ilkesi kapsamın-
da işyerlerinde çalışmaktadır. 4+4+4 eğitim 
sistemi ya meslek lisesine gidişi teşvik 
etmekte ve böylece sermayeye ucuz tek-
nik eleman sağlanmakta ya da çocukları 
eğitim dışına itmekte ve vasıfsız işgücüne 
katmaktadır. Özellikle eğitim dışında kalan 
çocukların yaşamı daha da zorlaşmaktadır. 
TÜİK’in 2013 yılı açıklamasına göre oku-
la devam etmeyen çocuklar için haftalık 
fiili çalışma süresi 54,3 saat ile Türkiye 
ortalamasının üstündedir. Üçte birine 
işyerinde yemek verilmemektedir. Yüzde 
36’sının haftalık izni, yüzde 89’nun yıllık 
izni yoktur. Ve İSİG Meclisi olarak tespitle-
rimize göre daha fazla iş cinayetine maruz 
kalmaktadır… 

7. İş cinayetlerinde yaşamını yitiren çocuk-
ların yüzde 16’sı kız çocuğu/genç kadındır. 
Bu oran genel olarak iş cinayetlerinde 
tespit ettiğimiz kadın işçi ölümünün iki 
katıdır… 

8. Türkiye’de çocuk işçilik “ilkel birikim” 
döneminin bir özelliği olarak çok küçük 
yaşlarda başlamaktadır. Çocuk işçi ölümle-
rine 6 yaşından itibaren rastlamaktayız. 

9. Özellikle Adana’da çocuk işçilik sanayi ve 
tarımda yaygındır ve bunun sonucu olarak 
çocuk işçi ölümlerinde ilk sıradadır. Yine 
İstanbul’da sanayi; Urfa, Antep ve Anka-
ra’da ise tarımda çocuk işçi ölümleri dikkat 
çekmektedir… 

Raporun ikinci bölümünde ise grafikler üze-
rinden ayrıntılar aktarılıyor;

Son üç buçuk yılda en az 194 çocuk işçi iş 
cinayetlerinde yaşamını yitirdi

2013 yılında en az 59 çocuk işçi,
2014 yılında en az 54 çocuk işçi,
2015 yılında en az 63 çocuk işçi,
2016 yılının ilk beş ayında ise en az 18 çocuk 
işçi yaşamını yitirdi…

Son üç buçuk yılda çocuk işçiler en çok tarım, 
inşaat, metal ve ticaret işkolunda yaşamını 
yitirdi

Çocuk işçi ölümlerinin nedenlerine bakarsak:
 
Trafik, Servis Kazası nedeniyle 64 çocuk; 
Diğer nedenlerden dolayı (silahlı/fiziksel 
saldırı, yıldırım düşmesi, kalp krizi, beyin 
kanaması) 35 çocuk; 
Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 25 çocuk;
Düşme nedeniyle 24 çocuk; 
Ezilme, Göçük nedeniyle 24 çocuk; 
Patlama, Yanma nedeniyle 9 çocuk; 
Elektrik Çarpması nedeniyle 8 çocuk; 
Nesne Düşmesi, Çarpması nedeniyle 3 çocuk;
Kesilme, Kopma nedeniyle 2 çocuk yaşamını 
yitirdi…


