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Şehrin merkezine kışla 
inadı

 Ve bariz bir yara izi gibi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gezi Parkı’na 
Topçu Kışlası yapma merakı 3 senedir devam 
ediyor. Erdoğan’ın, 2013 yılındaki Gezi Direni-
şi’nin başlamasına yol açan Taksim Meydanı’na 
yapılmak istenen “Topçu Kışlası”, 3 senedir her 
fırsatta gündeme getiriliyor. Sayfa >> 4

Elias Canetti’nin 30 yıllık çalışmasının ürünü 
olan “Kitle ve İktidar” çalışmasının “Ateş” baş-
lıklı bölümünde şunları okuruz “Ateş hakkında 
söylenebilecek ilk şey, her zaman ve her yerde 
aynı olduğudur. Ne kadar büyük ya da küçük 
olursa olsun, nerede başlarsa ...Sayfa >>7

“İnsanca bir yaşam eşitlikçi bir düzen” başlığıyla topla-
nan Sınıf Tavrı kurultayı Kadıköy’de gerçekleşti. Kurulta-
ya farklı sektörlerden gelen yüzlerce işçi katılırken, ku-
rultayın ardından Sınıf Tavrı Deklarasyonu yayınlandı ve 
bir Türkiye Yürütmesi seçildi. Sayfa >> 8

 Laiklik için kadınlar buluşuyor

TKH Kendini Anlatıyor

Türkiye AKP esaretinden 
kurtulmalıdır

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) geç-
tiğimiz ay başlattığı “TKH Kendini Anlatı-
yor” toplantıları ile tüm Türkiye’de yeni bir 
örgütlenme atağını hayata geçiriyor. Konu 
ile ilgili TKH Merkez Komitesi üyesi Kamil 
Tekerek ile bir röportaj... Sayfa >> 6

Sayfa >> 3

İlerici Kadınlar Derneği AKP’nin gerici politikalarına karşı laiklik mücadelesini büyütüyor. ‘Laiklik 
için kadınlar mücadeleye’ başlığı ile yayınlanan deklarasyonda; ‘’Bugün ülkemizin gördüğü bu yozlaş-
ma ve gericileşmenin zemini 14 yıllık AKP iktidarı tarafından şekillendirilmiştir. Sayfa >> 2

YA BARBARLIK 
YA SOSYALİZM

Sınıf Tavrı yola devam

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda barbarca bir katliama daha tanık olduk. 40 kişinin ölümüne ve onlarca insanın ya-
ralanmasına neden olan “Havalimanı Katliamı” silahlı saldırı ve canlı bomba ile gerçekleşti. Kuvvetle ihtimal bu saldı-
rının arkasındaki güç Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren İslamcı cihatçı İŞİD çıkacaktır. Kaç aydır bombalı katliamların 
yaşandığı ülkemizde, daha önce havalimanına saldırı olacak ihbarı bulunmasına rağmen bu saldırıyı...  Sayfa >> 3

Gericisiniz, katliamcısınız, barbarsınız! Arkanızdaki güçleri iyi biliyoruz!
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İlerici Kadınlar Derneği, Beria Onger Kadın Akademisi Temmuz 
ayında eğitime başlıyor. Akademi kadın sorununu güncel ve 
tarihsel yöneleri ile ele alan,kadınların bugün yaşadıkları sıkın-
tıları, karşı karşıya kaldıkları saldırıları farklı bir perspektifle 
ele almayı amaçlayan bir program ile yola çıkıyor. İlk dönem 11 
ayrı oturum ile programını hayata geçirecek olan akademi ilk 
mezunlarını da Ekim ayında verecek. Akademi, kadınların ha-
yatın her alanında daha fazla sözünü söylediği, tartıştığı, inisiya-
tif aldığı ve kendilerini geliştirdiği bir süreç olarak tanımlanıyor.

Kadın Hakları, Gericilik ve Kadın, Emperyalizmin savaş 
politikaları göç ve mülteci kadınlar, Türkiye'de Kadın Eme-

ği, Medya-Sanat ve Kadın, Kapitalizm Koşullarında Çocuk 
Yetiştirmek, Kapitalizm Ruh Sağlığımıza Zararlıdır, Kadın 
Mücadeleleri Tarihi, Kadın Mücadelesinde Yöntem Sorunu, 
Tarihsel İKD Deneyimi ve Bugün Türkiye'de İKD'li Olmak 

konu başlıklarının tartışalacağı programın bitiminde de-
ğerlendirme toplantısı gerçekleştirilecek ve katılım belgesi 

verilecek.

İlerici Kadınlar Derneği AKP'nin gerici poli-
tikalarına karşı laiklik mücadelesini büyütüyor. 
'Laiklik için kadınlar mücadeleye' başlığı ile 
yayınlanan deklarasyonda;  

''Bugün ülkemizin gördüğü bu yozlaşma ve 
gericileşmenin zemini 14 yıllık AKP iktidarı 
tarafından şekillendirilmiştir. Bu zemin en başta 
dini vecibeler ve yardım adı altında iş yaptığını 
iddia eden gerici tarikat,     cemaat ve vakıf gibi 
örgütlenmelerle yaratılmaktadır. Amaçları esas 
olarak kendi siyasi varlıklarını sürdürecek orta-
mı yaratmak olan bu gerici zihniyet toplumsal 
ölçekteki yozlaşmanın bizzat kaynağıdır. 

93 yıllık Cumhuriyet tarihinin bütün ilerici bi-
rikimini ortadan kaldırmak isteyen bu zihniyet, 
saldırılarına her gün bir yenisini eklemektedir. 
Yaratılmak istenen gerici, kadının toplumsal 
yaşamın dışına atıldığı ve ikinci sınıf vatandaş 
haline getirildiği bir toplumsal dokudur. Siyasi 
iktidar bu hedef doğrultusunda gericiliği farklı 
kanallardan yaygınlaştırmak üzere hareket 
ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı özellikle son 

dönemde yaptığı açıklamalar ile bu misyonun 
başat kurumlarından biri olmuştur. Gerici ve 
yandaş basın yayın kuruluşları, bizzat devlet 
kaynakları ile 
desteklenen 
vakıflar ve 
eğitim kurum-
ları ile birlikte 
devlet okulları-
nın neredeyse 
tamamının 
imam hatip-
leştirilmesi, 
dini referans-
lara dayalı 
eğitim sistemi, 
AKP'nin he-
deflediği Yeni 
Türkiye'nin 
temel daya-
nakları olmuş-
tur. Laiklik rafa 

kaldırılırken, neredeyse sapkın bir fikir olarak 
propaganda edilir hale gelmiştir. 

Gericilik en fazla biz kadınların yaşamını etki-
liyor. Toplumsal alanda yaratılan 
kadın kimliğinin sonuçları or-
tadadır. Artan kadın cinayetleri, 
şiddet, taciz ve tecavüz haberle-
rinin eksik olmadığı bir Türkiye'ye 
alışmamız isteniyor. 

Alışmayacağız, boyun eğmeye-
ceğiz.  

AKP'nin Yeni Türkiye’sine karşı 
laik bir Türkiye için kadınlar 
ayağa kalkmalıdır” ifadelerine yer 
verildi. 

İKD bu doğrultuda 17 Tem-
muz Pazar günü saat 17.00 da 
İstanbul’da Kartal Meydanında 
LAİKLİK İÇİN KADINLAR BU-
LUŞUYOR çağrısıyla bir etkinlik 
gerçekleştirecek. 

İlerici Kadınlar Derneği laiklik mücadelesini büyütmeye çağırıyor!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin “Ge-
leneksel Ramazan Etkinlikleri” kapsamında 
Gaziantepli kadınlara, “anneliği” anlatan Nurten 
Ceceli, “Fatma Gül’ün Suçu Ne dizisini izledi bu 
ülke. Çocuklar bu diziyi izlerken küçücüklerdi, 
sonra onlar büyüdü Özgecan’ın katili oldular. 
Tecavüz etmeyi anasının yanında kendi evinde 
izleyen çocuğa sen soramazsın Özgecan’a niye 
dokundun diye” dedi.

Sosyal medya, televizyon ve internetin za-
rarlarından bahseden Ceceli, annelere hita-
ben “Koruyun çocuklarınızı Allahın en büyük 
emanetini koruyamazsan hüsran olur. Kendini 
bilen Rabbini bilir, kendini bilen diğer kulların 
davranışlarını bilir” diye konuştu.

Çocukların çizgi filmleri, diziler, bilgisayar 
oyunlarını hayranlıkla izlediğini vurgulayan 
Ceceli, şöyle konuştu:

“Ne oluyor beyinleri sanki onlarda o işi yapı-
yormuş gibi hareket oluyor. Görüyor musunuz 
yapan ve seyredenin beyni aynı.  O zaman dü-
şün sen, bu ülke yıllarca Aşkı Memnu’ya rey-
ting rekorları kırdırdı mı? Ne anlatıyordu Aşkı 
Memnu da yasak aşk. Yasak aşkın Kuran’daki 
tanımı ne; zina. Allah ne diyor; zina yapma 
demiyor bak, zinaya yaklaşma diyor. Çünkü 
o çok kötü bir şeydir diyor. Allah’ın yaklaşma, 
kötüdür dediğine sen elinde çekirdek, yanında 
çayın, çocuğun dizinin dibinde adı ister Aşkı 
Memnu olsun, ister başka filmler olsun fark 
etmez. Fatma Gül’ün Suçu Ne? dizisini izledi bu 
ülke. Çocuklar bu diziyi izlerken küçücüklerdi, 
sonra onlar büyüdü Özgecan’ın katili oldular. 
Tecavüz etmeyi anasının yanında kendi evinde 
izleyen çocuğa sen soramazsın Özgecan’a niye 
dokundun diye. Allah rızası için önce evlerinizi 
koruyun, temizleyin.”

Tecavüzü meşrulaştırma 
çabalarına bir yenisi 
daha eklendi

Zihinsel engelli kadına tecavüz ederek hamile 
bıraktığı iddia edilen Elazığ Karakoçan’a bağlı 
Durmuş köyünün AKP’li köy temsilcisi A.M’ye 
cinsel saldırıdan dava açıldı.

Nisanda doğan kız çocuğu ile ilgili dosyaya 
giren uzmanlık raporu ile çocuğun babasının 
A.M. olduğu kesinleşirken tutuklu yargılanan 
zanlının ailesinin geçen günlerde tecavüze 
uğrayan M.K’nin babasına saldırarak hastanelik 
ettiği iddia edildi. Geçen martta zihinsel engelli 
M.K, karnının şişmesi nedeniyle hastaneye gö-
türüldü. Hamile olduğu anlaşılan M.K, kendisi-
ne tecavüz eden kişinin evli ve yetişkin çocuk-
ları olan AKP’li köy temsilcisi A.M. olduğunu 
belirtti. Tutuklanan zanlı ise M.K’nin başkaları 
tarafından tecavüz edilerek hamile bırakıldığını 
öne sürdü.

Fırat Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı 
Başkanlığı’ndan alınan uzmanlık raporunda ise 
doğan kız çocuğunun babasının A.M. olduğu 
ortaya çıktı. Hazırlanan iddianamede zanlının 
nitelikli cinsel saldırı suçundan hapis cezası 
istendi. A.M. 15 Temmuz’da Elazığ Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkıyor.

Yine AKP ve tecavüz: 
Hem de zihinsel engelli 
kadına

AKP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden 
bölgedeki sit alanlarına yine müdahale geldi.
Alanya’da 3. derece doğal SİT alanı olarak kabul 
edilen Uğrak kadınlar plajı yapılması için ihal-
eye açıldı.
Alanya ve Gazipaşa arasında bulunan Uğrak 
Mahallesi’nde 3’üncü derece doğal SİT alanı 
içinde kalan 12 bin 720 metrekare alanda 
yapılacak kadınlar plajının ihalesi için son teklif 
verme gün ve saati 30 Haziran Perşembe saat 
14.30 olarak ilan edildi.
İhale sürecinin ardından Uğrak Kadınlar Plajı 
120 günde tamamlanacak. İhale kapsamında 
sahilde peyzaj düzenlemesiyle birlikte büfe ve 
tuvalet yer alacak.
Büyükşehir Belediyesi, kentin batı bölgesindeki 
kadınlar plajını ise Finike’de bulunan Andrea 
Doria mesire alanında oluşturacak. Büyükşehir 
Belediyesi, söz konusu alanın Orman Bölge 
Müdürlüğü’nden 29 yıllığına kiralanması için 
nisan ayı belediye meclis toplantısında yetki 
aldı.

Antalya’da SİT alanına 
kadınlar plajı!

Geçtiğimiz günlerde Kanal A da yayınlanan sınır ihlali programında 
tek eşlilik tartışmaya açıldı.Programın moderatörü Mehmet Toprak'ın 
'müslümanların şu anda isteyipte Türkiye'de yaşayamadığı şey 
nedir?' sorusuna konuklardan Hasan Açıkalın 'Müslümanlar is-
tediği gibi evlenemiyorlar çünkü tek eşlilik var'şeklinde cevap 
verdi.Diğer konuk Bayram Zilan ise 'İçkili bir lokantayı mahal-
leden çıkartamıyorlar'diye yakındı. 

AKP tetikçisi gazeteci Fatih Tezcan da bu koroya katılarak 
sosyal medyadan medeni kanuna saldırdı. Türkiye’de 17 Şubat 
1926’da İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak TBMM’de kabul 
edilen Medeni Kanunu’nu “Allah bize bu ülkede Medeni Kanun 
denilen zulmün bittiğini göstersin” sözleriyle hedef aldı. Osmanlı dö-
nemine göre yasalar önünde önemli ölçüde kadın-erkek eşitliği getiren 

Kanun için ‘beddua’ eden Tezcan, yasanın yürürlüğe girdiği dönemde 
Adalet Bakanı olan Mahmud Esad Bozkurt için de “Allah, Mahmut Esat 

Bozkurt’a lanet etsin. Mekanı cehennem olsun” dedi.
Bu açıklamaların hemen ardından Başbakan Binali Yıldırım 
meclis gurup toplantısında yaptığı konuşmada, yapacakları ya-
sal düzenleme ile il ve ilçe müftüleri ile muhtarlara da evlen-
dirme yetkisi verileceğini açıkladı.Nasıl bir düzenleme yapı-
lacağına dair detaylı bilgi verilmedi ancak medeni kanun ve 
kanundan doğan hakların budanması, boşanmaları araştırma 

komisyonunun meclise sunduğu raporda da gündeme getirilmiş 
özellikle 15 yaş altı evliliklerin önünün açılması büyük tepkilere 

neden olmuştu.

Medeni Kanunu adım adım ortadan kaldırmak istiyorlar

Türkiyede çocuk istismarı haberi bu kez 
İzmir'in Menderes ilçesine bağlı köy okulundan 
geldi.17 Mayıs 2014’te jandarmaya gelen telefon 
ihbarında, köy okulunda 20 yıldır öğretmen ve 
vekil müdürlük yapan Adil Ş'nin 6 kız öğrenciye 
cinsel içerikli film izletip, cinsel istismarda bu-
lunduğu öne sürülmüş, 6 ile 11 yaşları arasındaki 
öğrencilerin psikolog eşliğinde ifadeleri alınmış-

tı. Bunun üzerine jandarma, psikolog eşliğinde 
öğrencilerin ifadelerine başvurdu. Öğrenciler, 
gözyaşları içerisinde verdikleri ifadelerinde, 
baba olarak gördükleri okul müdürünün ken-
dilerini okuldaki odasına götürüp, porno film 
izlettiğini anlattı. İfadelerin ardından suçlama-
ları kabul etmeyen A.Ş gözaltına alındı, 1,5 yıl tu-
tuklu kalmasının ardından tutuksuz yargılanmak 

üzere serbest bırakıldı.Suçlamaları 
reddeden Adil Ş. tutuklanmış, hak-
kında 102 yıl hapis cezası istemiyle 
dava açılmıştı.

Geçen yıl 15 Ekim'deki duruşmada 
mahkeme heyeti,1.5 yıllık tutuk-
luluk süresinin ardından delillerin 
büyük ölçüde toplanmış olması ve 
tutukluluk süresini dikkate alarak, 
sanığın oy birliğiyle tahliyesine 
karar vermişti.

Bitme aşamasında olan dava, 
aynı okulda görev yapan öğretmen 
Saadet Özcan'ın,şikayetiyle tekrar 
kamuoyunun gündemine geldi. 

28 haziran tarihinde gerçekleşen 
duruşmada mahkeme heyeti sanık 

Adil Ş. nin tutuklu yargılanmasına karar verdi. 
102 yıl hapsi istenen emekli öğretmen müdür 
Adil Ş.'nin  yargılandığı davada Bekir Yurtseven 
başkanlığındaki mahkeme heyeti, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı ile üç baro dışındaki mü-
dahillik taleplerini reddetti, duruşma 22 Eylül'e 
ertelendi.

Duruşma sonrası, olayın ortaya çıkmasın-
da büyük rolü olan öğretmen Saadet Özcan, 
duygularını gözyaşları içinde dile getirdi. Saadet 
Özcan "Benim için asıl sonuç önemli. Tutuklama 
kararı için çocuklar adına çok mutluyum. Çünkü 
tahliye edildiği gün çocukların özgürlükleri 
elinden gitmişti. Çocuklar günlerce beni arayıp, 
'Öğretmenim ya gelirse, ya gelirse' dediler. Ben 
de onlara 'Sizi uydudan izliyorlar. Sizi koruyor-
lar' dedim. Kendilerini güvende hissetmeleri için 
uğraştım. Ama bugün gerçekten güvendeler, 
bunu biliyorum" dedi.

Daha önce de Karaman'da Ensar Vakfına bağlı 
yurtlarda çocuklara sistematik olarak değişik 
tarihlerde cinsel istismar davası büyük tepki 
yarattı,ardından türkiyenin değişik yerlerinden 
istismar haberleri ardı ardına gelmeye devam 
etti. 

İkinci Karaman vakası; İzmir de çocuk istismarı

Beria Onger Kadın Akademisi başlıyor

      AKP’nin yeni 
Türkiye’sine  
karşı, laik bir 
Türkiye için 

kadınlar ayağa 
kalkmalıdır!

İlerici Kadınlar Derneği (İKD) 17 Temmuz’da gerçekleştireceği etkinlik ile kadınları laiklik mücadelesine 
omuz vermeye çağırdı.İKD konu ile ilgili yayımladığı çağrı metninde, Cumhuriyet tarihinin bütün ilerici bi-
rikimlerinin ortadan kaldırılmak istendiğini belirtirken,  AKP’nin yeni Türkiye’sine karşı laik bir Türkiye için 
kadınların ayağa kalkması gerektiği ifade edildi.
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Kamil Tekerek
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Gericisiniz, katliamcısınız, barbarsınız! Arkanızdaki güçleri iyi biliyoruz!

Ya barbarlık  Ya sosyalizm

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda barbarca bir 
katliama daha tanık olduk. 40 kişinin ölümüne 
ve onlarca insanın yaralanmasına neden olan 
“Havalimanı Katliamı” silahlı saldırı ve canlı 
bomba ile gerçekleşti. Kuvvetle ihtimal bu sal-
dırının arkasındaki güç Ortadoğu’yu kan gölüne 
çeviren İslamcı cihatçı İŞİD çıkacaktır.

Kaç aydır bombalı katliamların yaşandığı ül-
kemizde, daha önce havalimanına saldırı olacak 
ihbarı bulunmasına rağmen bu saldırıyı önleye-
meyen AKP iktidarı yaşanan son katliamda da 
sorumluluk sahibidir.

Saldırılar kontrolsüz ve hedefsiz davranışlar 
mıdır?

Pek çok kişi, din ideolojisiyle kendini kaybet-
miş ve cennete gideceğini düşünen kişilerin 
insanlık dışı eylemlere imza atabileceğini dü-
şünebilir. Eylemi fiilen gerçekleştiren faillerin, 
bu tür eylemleri yaparken benzer bir psikoloji 
de olabilecekleri mümkündür. Ancak yaşanan 
katliamları tek başına kontrolsüz bir kendini 
kaybetme hali olarak değerlendirmek büyük 
hata olur.

Bugün ülkemiz Ortadoğu’da yaşanan savaşın 
parçası haline gelmiştir. 14 yıllık AKP iktida-
rının dış politikası, Irak ve Suriye’nin emper-
yalist çıkarlar adına parçalanması için cihatçı 
terör örgütlerine destek üzerine kuruludur. Bu 
durum dinci terörün ülkemize yayılmasını da 
getirmiştir.

İkinci olarak emperyalizm Ortadoğu’ya müda-
hale için IŞİD’i zemin olarak değerlendirmiştir. 
Bunun için IŞİD’in örgütlenmesi desteklenmiş, 
ona yol verilmiş ve IŞİD emperyalist güçlerin 
bir enstrümanı haline getirilmiştir. Irak ve Suri-
ye’de IŞİD’in güçlenmesi yanı sıra diğer cihatçı 
terör örgütlerinin güçlenmesi bizzat emperya-
list politikaların bir sonucu olmuştur.

Uluslararası dengede Ortadoğu savaşının 
seyri aynı zamanda bu İslamcı güçleri bir 
terör örgütü olarak kullanmayı da ge-
tirmiştir. Ülkemizde IŞİD tarafından 
yapılan bu katliam aynı zamanda 
başka hesapların ürünü olarak 
görülmeli, yaşanan saldırı tesadüf 
ya da kader olarak değil bizzat 
büyük güçlerin derin oyunu ola-
rak ele alınmalıdır.

AKP sorumlu sayılmalıdır
Çünkü AKP 14 yıldır iktidarda-

dır ve Ortadoğu’da yaşanan geliş-
melerde bizzat suç ortağıdır. Suudi 
Arabistan, İsrail, ABD, İngiltere, Fransa ile 
birlikte emperyalist çıkarlar adına Suriye’de 
iç savaş çıkartan bizzat Erdoğan iktidarından 
başkası değildir.

Cihatçı terör örgütlerine lojistik destek 
verilmiş, TIRlarla silah taşınmış, bütün sınırlar 
militanlar için açılmıştır.

 Erdoğan, emperyalizm tarafından Orta-
doğu’da yaratılan mezhep savaşlarının bizzat 
aktörü olmuş, bu yönde parlatılmış ve Türki-
ye’de iktidar yapılmıştır. Bu rolü oynamış, Türk 
dış politikası mezhepçi ve terör ihraç eden bir 
politikaya dönmüştür.

Bugün Davutoğlu üzerine yıkılmak istenen bu 
sorumluluk en başta AKP iktidarının bir sorum-
luluğu olarak görülmelidir. Ülkemizde yaşanan 
katliamların en önemli sebebi AKP iktidarıdır.

Terör ve gericilik bugünkü dünya sisteminin 
temel özelliğidir!

Dünyada bugün egemen sistem kapitalist 
emperyalist sistemdir. Bu sistem, sermayenin 
çıkarları ve tekellerin egemenliği üzerine ku-
ruludur. Askeri operasyonlardan dış politikaya 

kadar bütün olgular bu gerçek üzerine kurulu.
Emperyalizm kendi çıkarları için gericiliği 

destekler, gizli darbe operasyonları yapar, baş-
ka ülkelerde gladio tarzı örgütlenmelere gider, 
gerekirse bizzat savaş ve işgal ile egemenliği 
kurmaya çalışır. 

Pakistan, Afganistan, Irak, Libya, Kafkaslar, 
Afrika gibi ülkelerde dinci gericilik bizzat em-

peryalizm tarafından desteklenmiş ve 
yönlendirilmiştir. Sovyetler Birli-

ği’ne karşı kurulan yeşil kuşak, 
gerici siyasal örgütlenme-

leri desteklemek anlamına 
gelmiştir.

Bugün de Ortadoğu’da 
yaşananlar tam olarak 
budur. Emperyalizm 
tarafından desteklenen 
ve beslenen örgütler, Irak 

ve Suriye’nin parçalanması 
için kullanılmakta gerektiği 

zaman ise uluslararası siya-
seti dizayn etmek için devreye 

sokulmaktadır.
 Emperyalist-kapitalist sistem, doğu-batı, geri 

kalmışlık-uygarlık, İslam ülkeleri-batı ülkeleri 
karşıtlıkları yaratarak yaşanan süreçleri açıkla-
ma yoluna gidiyor. Batı, yani kapitalist ülkeler 
uygar, diğerleri geri gibi bir algı yaratmaktadır. 
Ancak batının, emperyalist emelleri doğrultu-
sunda başka ülkeleri sömürmesi için sömürü-
len ülkelerde ortaya çıkan gerici siyasi akımlar 
bizzat emperyalizm tarafından kullanılmaktadır. 
Bu açıdan terör, emperyalizm tarafından kul-
lanılan en önemli siyasi araçlardan biri olarak 
görülmeli, kaynağı olarak tespit edilmelidir.

Emperyalist-kapitalist sistemin en temel 
özelliklerden birisinin terör ve katliamlar ol-
duğu gerçeği bir kez daha görülmeli, barbarlık 
anlamına gelen bu saldıraların bizzat bu sistem 
tarafından kullanıldığı bilince çıkarılmalıdır.

Çünkü kapitalist dünya sistemi yıllardır bu 
sorunu ne çözmüş ne de ortadan kaldırabilmiş-
tir. Barbarlık, kapitalist sisteme içkin bir olgu 
olarak değerlendirilmelidir. 

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen 
silahlı ve bombalı saldırı sonrası bir katliam 
daha yaşanmış, şu ana kadar 36 vatandaşımız 
yaşamını yitirmiştir.

 Bu fotoğraf kanlı bir fotoğraftır. Ancak bu 
fotoğrafın altında başka gerçekler yatmaktadır.

 Hiçbir bomba, hiçbir katliam tek başına 
kontrolsüz güçlerin yol açtığı bir davranış bi-
çimi olarak görülemez. Dün olduğu gibi bugün 
de patlayan bombaların, silahlı saldırıların 
arkasındaki güçlerin görmezden gelinmesi ve 
ülkemizde yaşanan acıların kader olarak gös-
terilmeye çalışılması büyük bir aldatmaca’dır.

 Ortadoğu’da büyük bir paylaşım savaşı 
yaşanmaktadır. Bu savaşın en büyük suçlusu 
başta ABD olmak üzere emperyalist ülkelerdir. 
Tek tek bütün ülkelerde kurmuş oldukları is-
tihbarat ve gladio örgütlenmeleriyle bu savaşa 
yön verecek adımlar atmaktadırlar.

 Emperyalizmin çıkarları ve emelleri adına 
kullanılan İslamcı güçler bu tablonun önemli 
parçasıdır. Mısır’da, Suriye’de, Irak’ta ve Türki-

ye’de İslamcı siyasi güçler emperyalizm tara-
fından kullanılmakta ve yönlendirilmektedir. 
IŞİD’in arkasındaki temel güç Suudi Arabistan 
paravanıyla emperyalizmden baş-
kası değildir.

Bu kanlı fotoğrafın so-
rumlularından birisi de 
hiç kuşkusuz emperya-
lizmin çıkarları adına 
Ortadoğu’ya müdaha-
le eden ve mezhepçi 
dış politikayı uygula-
yan AKP iktidarıdır. 
İşbirlikçi politikala-
rın sonucu, bugün 
ülkemizde patlayan 
bombalar ve katliamlar 
olmuştur.

 Bütün bunlarla beraber 
dünya emperyalist-kapitalist 
sistemi ancak ve ancak terörle, 
katliamlarla ve savaşla var olabilmektedir. Artık 

yaşanan onca katliamdan sonra emperya-
list-kapitalist sistemin temel karakteri haline 
gelen terör olgusunu, ayrı ele almanın yolu 

bulunmamaktadır.
 AKP iktidarının ülkemizi felakete 
sürükleyen politikalarında deği-

şikliklerin gündeme geldiği bir 
kesitte bu katliamın yaşanma-
sı, kimse için şaşırtıcı sayıl-
mamalıdır. Bu aynı zamanda 
emperyalist güçlerin me-
sajlarını nasıl vereceklerini 
göstermesi açısından ülke-
miz için bir tekrar olmuştur.

 Emekçi halkımız için bu 
gerçekler artık öğretici olma-

lıdır!
 Artık yeter!

 Öncelikle AKP’den kurtulmak, 
sonra ülkemizden emperyalizmi kov-

mak gerek!
 Katliamlara karşı yapılacak ilk iş budur!

Türkiye, AKP esaretinden kurtulmalıdır!

Dönem dönem kullanılan bir sözdür. 
Kapitalizmin çürümüşlüğünün, emper-
yalizmin rezilliklerinin geldiği noktalar 
tamamen görülür hale geldiği zamanlarda 
daha çok kullanılır.

Genel politik bir söylem olarak kullanıl-
masının karşılığı olmayabilir. Yerine genel-
de Rosa Luxemburg’un meşhur sözü olan 
“Ya Sosyalizm Ya Barbarlık” söylenir.

Şimdi bazı arkadaşlar çıkıp, “üff gene 
sosyalizme bağladı bunlar” gibi şeyler söy-
leyeceklerdir. “Bombalar patlarken sosya-
lizmden mi söz edilir” diyeceklerdir.

Daha önce de, anti emperyalizmi devrim 
stratejisinden çıkartırken sosyalizm deme-
yelim diyorlardı.

Emperyalizmin en büyük düşmanının 
sosyalist ideoloji ve bunun toplumsallaş-
ması olduğunu aklınızdan çıkartınca bu 
havaları çalmak kolay oluyor.

Liberaller ülkenin dört bir köşesinde cirit 
atarken, “şimdi AKP ile mücadele ederken 
liberalleri pas geçelim” teranesi de aynı 
şekilde karşımıza çıkıyor.

Gerici AKP rejiminin bugünkü gücünü 
tesis ederken, şimdilerde ağlak pozisyona 
geçen liberallerden ne büyük bir destek 
aldığını, dün de bugün de sosyalizme karşı 
nasıl bir mücadele verdiklerini unutmamız 
isteniyor.

Faşizme karşı mücadele esastır derken 
aslında faşizmin en büyük düşmanı sosya-
lizmin geri planda kalmasına onay veren-
ler de yukarıda saydıklarımız ile benzeri 
noktalarda buluşuyorlar.

Sola strateji lazım diyerek gemiyi HDP’ye 
ve CHP’ye, ya da her ikisine de taşımaya 
çalışanlara göre de bu yapılan bir reel siya-
set örneği. Onlara göre “şimdi sosyalizmi 
konuşmanın zamanı değil”.

Önemli olan strateji, sosyalizmi sonra 
konuşuruz diyenler siyasi hayatlarını ne-
relerde noktalayacaklar gerçekten bilemi-
yoruz. Ancak sosyalist bir hatta olmayacağı 
kesin.

Geçtiğimiz gün ülkemizde aşağılık bir 
katliam daha gerçekleşti.

Son aylarda olan diğer katliamlar gibi.

Bu katliamlarn sorumlusunun emperya-
lizm, AKP iktidarı, Türkiye sermaye sınıfı, 
her türden gerici güçler olduğuna dair 
kimsenin şüphesi olmasa gerek.

Ancak şunun altını bir kere daha kalınca 
çizmemiz gerekiyor. Sosyalizm mücade-
lesinin güçlü ve örgütlü olduğu bir Türki-
ye’de bu bombalar biraz zor patlardı.

Ve ne yazık ki istediğiniz kadar demokra-
si cepheleri kurun, Türkiye’nin bu bomba-
larla şekillendirilmesi devam edecek.

Dolayısıyla her kim ki sosyalizm mücade-
lesinin önünde set çeker, ülkemiz emek-
çilerine reva görülen her türlü kötülüğün 
parçası olur.

Esas tepkimizi emperyalist-kapitalist sis-
teme, gerici AKP rejimine, sermaye sınıfına 
ve katliamcılara yöneltmeliyiz değil mi?

Emperyalist barbarlık yenilecek. Sosya-
lizm kazanacak.

Kapitalizm ve asalak sermaye sınıfından 
kurtulacağız.

Gerici AKP rejimini, katliamcıları ve 
bombalarını tarihin çöplüğüne göndere-
ceğiz.

Biz bunu yapmaya çalışıyoruz ve işte tam 
da bu yüzden sosyalizmden aşağısı kurtar-
maz diyoruz. Gölge etmeyin ve emekçile-
rin kurtuluş mücadelesine engel olmayın 
yeter.

Gerisini hallederiz.

Sosyalizmden 
aşağısı 
kurtarmayacak…

Flaş iddia: Ankara Büyükşehir Belediyesi IŞİD için para topladı
CHP’li milletvekili İlhan Cihaner, Ankara Bü-

yükşehir Belediyesi memurunun IŞİD için para 
topladığı iddialarını Meclise taşıdı.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, 
Ankara Büyükşehir Belediyesi toptancı halinde 
çalışan memurun,  IŞİD’e patlayıcı göndermek 
için esnaftan para topladığı iddialarını Meclise 
taşıdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 
Mehmet Oktar’ın, ‘Suriye’de savaşan Türk-
menlere yardım’ gerekçesiyle esnaftan 200 ila 
400 bin TL arasında para topladığı Birgün’deki 
haberde yer aldı. Daha öncesinde IŞİD’e gön-
derildiği düşünülen el yapımı patlayıcılar (EYP) 
hakkında İlhan Cihaner soru önergesi vermiş 
ancak bu sorulara bir yanıt alamamıştı. Son 
gelişmelerle ise Urfa-Akçakale’de 8 Eylül 2015’te 

yakalanan ve içerisinde 259 bin metre el yapı-
mı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan infilaklı 
fitil bulunan sevkiyat ile ilgili dava dosyasında 
adı geçen Mehmet Oktar’ın, Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nde memurken esnaftan iki kere para 
topladığı iddia edildi.

Cihaner, İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın cevap-
laması için verdiği soru önergesinde, Ankara 
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toptancı halinde 
görevli bir memur tarafından esnaftan para 
toplandığı ve bu paraların EYP’ler için harcan-
dığı iddialarına yönelik bir araştırma yapılıp 
yapılmadığını sordu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih 
Gökçek’e de bu duruma dair herhangi bir şikâ-
yet ya da duyum olup olmadığının sorulması 
gerektiğini belirten Cihaner;

“Türkiye’nin en önemli havalimanında hain 
bir saldırı gerçekleştiren IŞİD gibi bir örgüte 
patlayıcıların gittiği şüphesi bulunuyor ve bu 
patlayıcılar için paraların Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı toptancı halinde esnaftan 
toplandığı iddia ediliyor. Böyle bir durumda 
Belediye’ye hiçbir şikâyet gelmemesi ya da bu 
durumdan haberdar olunmaması bana kalırsa 
mümkün görünmüyor. İki şey akla geliyor; ya 
bilerek Türkmenlere yardım edildiği gerek-
çesiyle paranın usulsüz bir biçimde toplanıl-
masına göz yumulduğunu söyleyebiliriz ya da 
orada çalışan bir memurun esnaftan kayıt dışı 
para toplamasına dair Belediyenin hiçbir fikri 
olmadığını düşünebiliriz. Her ikisi de bu konuya 
ilişkin gerekli önlemlerin alınmadığını gösterir” 
dedi.

Bu yazı yazarın, Gazete Manifesto'da 30 
Haziran 2016 tarihinde yayımlanan köşe-
sinden alınmıştır.

Kaynak: http://gazetemanifesto.
com/2016/06/30/sosyalizmden-asagi-
si-kurtarmayacak/
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın, öğretmenlerin se-
miner döneminde incelemesini istediği kitap-
lar listesinde Aleviliğe ‘çürümüş’ diyen bir kitap 
zorunlu tutuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, tüm 
öğretmenlerin seminer döneminde incelemesi 
ve tartışılması için oluşturulan kitaplar liste-
sinde tek zorunlu kılınan ve birinci sıradaki 
“Türkiye’de Maarif Davası” adlı kitap, Alevilik 
inancını “Çürümüş” olarak tarif ediyor. 

32 kitabın önerildiği listede yer alan Nurettin 
Topçu imzalı “Türkiye’de Maarif Davası” kitabı-
nın, 29 Haziran günü ilkokuldan ortaöğrenime 
kadar tüm öğretmenler tarafından incelenmesi 
zorunlu kılınıyor. İlk olarak 1960 yılında yayın-
lanan söz konusu kitap, eğitim sistemi konu-
sunda İslam’a dayalı kurallar öneriyor. Mez-
hepçi ve cinsiyetçi bir eğitimin savunulduğu 
kitapta farklı inançlara hakaret ediliyor.

Aleviliğe hakaret
Topçu kitabında İslam aleminin “bozuk” 

Alevilik zihniyetiyle kemirildiği ve bir harabe-
ye döndüğünü savunarak şunları yazıyor; “…
Tarikatları ise, asırların arasında ta kalbinden 
kemiren şerir kuvvet Alevilik olmuştur. Ve 
böyle bozuk bir zihniyete, kolayca ortak olan 
hayati hazlarla yüklü bir adap ve erkan silsilesi, 
tarikatları çürütmeğe kafi geldi. İslam alemi, 
bugün bu iki çürütülmüş zihniyetin harabesi 
halindedir.”

Kadın düşmanlığı 
Gerici yazar Toçu’nun kitabında, kadınlara 

yönelik ‘terbiye eğitimi’ne ayrıca önem veril-
mesi gerektiği iddia edilerek şöyle yazıyor; “Kız 
ve erkek öğretiminin terbiyedeki hususiyetle-
rini ayrı ayrı belirtmek ve kızların terbiyesine 
şimdikinden daha büyük önem vermek gaye-
siyle, liselerde kız ve erkek öğretiminin ayrıl-
ması lazımdır.”

Milli Eğitim, Aleviliğe ‘çürümüş’ diyen kitabı zorunlu tuttu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gezi Parkı’na 
Topçu Kışlası yapma merakı 3 senedir devam 
ediyor. Erdoğan’ın, 2013 yılındaki Gezi Direni-
şi’nin başlamasına yol açan Taksim Meydanı’na 
yapılmak istenen “Topçu Kışlası”, 3 senedir her 
fırsatta gündeme getiriliyor. 

Erdoğan, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 
gerçekleştirilen Antik Çağdan 21. Yüzyıla Büyük 
İstanbul Tarihi Eseri tanıtım programında 
yaptığı konuşmada yine konuyu açmayı ihmal 
etmedi!

Erdoğan programda, “Ben sayın Başkanıma 
söylüyorum ‘Cesur olacaksın’ diyorum. Eğer 
cesur olmazsan biz bu işi başaramayız. Ve cesur 
olmamız gerekenlerden bir tanesi. Bak bugün 
burada yine söylüyorum; Taksim’deki Gezi 
Parkı, oraya o tarihi eseri inşa edeceğiz. Eğer 
tarihimize sahip çıkacaksak orada tarihi bir eser 
vardı, o tarihi eseri oraya yeniden kurduracağız. 
Ve adı bunun ister tarih müzesi olur, ister şehir 
müzesi olur” cümlelerini sarf ederek sadece 
Türkiye’de değil, dünya basınında da tepkilere 
neden oldu.

Gezi Parkı, rant kapısı
Geçtiğimiz hafta konu ile ilgili açıklamada bu-

lunan eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, parkın 
yerine bina yapım fikrinin rant konularını takip 
eden bazı mimar-müteahhit çevreler tarafından 
Erdoğan’ın aklına sokulduğunu ifade ederek, 
Erdoğan’ın binanın yapımı için söz verdiğini 
belirtti.

Günay, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın 
kendisine verilen dosyada şartların sağlandığını 

söyleyip “Ben bu binanın yapılacağını vadetmiş-
tim” dediğini belirtti.

Gezi protestolarından 6 ay önce Bakanlar Ku-
rulu toplantısında Topçu Kışlası’na karşı çıkması 
sebebiyle bakanlık görevine son verildiğini öne 
süren Günay, “Gezi Parkı tartışması, son nokta-
yı koydu. Benim ayrılmamla doğrudan ilgisi var. 
Görev dönemim içinde Gezi Parkı’nın yapılaş-
masına hep karşı çıktım” diyerek de kendini 
aklamaya çalıştı.

“Şehrin içinde kışla yapılamaz”
İstanbul Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 

eski Başkanı Prof. Mete Tapan da Topçu Kışla-

sı’nın 1939’larda yıkıldığını belirterek, “Orada 
şimdi 80 yıllık ağaçlar var, burası yeşil alan. 3194 
sayılı kanuna göre yeşil alanın imara açılması 
için yakınında bir yeşil alan bulunması lazım. 
Bir binanın yeniden yapılması için elde yete-
rince belge ve bulgunun olması lazım. Benim 
dönemimden sonra arkadaşlar yetersiz bulmuş. 
Şehrin içinde kışla yapılamaz, yapılmamalıdır. 
Müze mi olacak? Muhtemelen olmayacak. O 
binanın bir başka amaçla kullanılacağı çok açık. 
Topçu Kışlası önemli, fakat zamanında yıkılma-
ması gerekiyordu. Ondan sonra park yapılmış. 
Taksim ve İstanbul’a meydan kazandırılmış.”

Şehrin merkezine kışla inadı!

Geçtiğimiz dönemlerde Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve Doğan Yayın Grubu’nun ara-
larında sürtüşme olduğu belirti-
liyordu. Bunun üzerine Hürriyet 
gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, 
Erdoğan ile “anlaşma şartları”’ 
niteliğindeki yazısında, Ahmet Taş-
getiren’in Erdoğan’a ilettiği “ülkeyi 
ileriye taşıyacak bir eğitim reformu 
hazırlandığı takdirde, aralarında 
Aydın Doğan’ın da bulunduğu bazı 
isimlerin destek vereceği” yolun-
daki mesajına ilişkin olarak, “Ben 
kendi payıma ‘kindar nesil’ iddia-
sından vazgeçildiği takdirde, Türk 
gençlerini ileriye taşıyacak, geliş-
miş ülkelerle yarışacak bir nesli 
hedefleyecek reformlara bütün 
kalbimle destek vermeye hazırım” 
yorumunu yaptı.

Özkök, “Şuna ben de eminim. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle 
bir geminin kaptanlığını yapmaya 
karar verirse başarılı olur. Tanıdı-
ğım Aydın Doğan’ın da bu gemide 
olacağına eminim…” ifadelerini 
kullandı.

Özkök’ün Hürriyet’te “Kendi 
ülkesinde umutsuz istediği yerde 

istenmeyen” başlığıyla yayınlanan 

yazısının ilgili bölümleri, Erdo-
ğan’ın patronlarla ve emperyalizm-
le ilişkilerinde yaşadığı sorunların 
Türkiye solunda dahi uyandırdığı 
heyecanı nasıl boşa düşürdüğünün 
ibretlik bir vesikasını oluşturuyor.

İşte Özkök’ün yazısının o bölüm-
leri;

Sadece bizde değil, neredeyse 
bütün Müslüman ülkelerde gençler 
mutsuz…

Ülkelerinden umutsuz.
Ölüm pahasına bile olsa, terk 

etmek, ayrılıp gitmek, geleceklerini 
Batı ülkelerinde yaşamak istiyorlar.

Eğer iyi Müslümanlarsak…
Bu çocuklara, bu gençlere umut 

vermemiz gerekiyor.
Umut ve yaşama sevinci…
İşte tam böyle bir günde, Yeni 

Şafak gazetesi yazarı Ahmet Taşge-
tiren öyle bir yazı yazdı ki…

Saf tarafım, iyimser yanım uyan-
dı….

Bir haftadır Fransa’nın Cannes ve 
Saint-Tropez kasabalarında gezi-
yordum.

Bir hafta için de olsa ülkemi 
ve beni de karalara büründüren, 
ruhumu basan havasından kurtul-

muştum.
Bu yazıyı okuyunca, önce Taş-

getiren’i arayıp kutladım, teşekkür 
ettim.

Sonra da şu iki yazıyı yazdım.
Kindar nesilden vazgeçip mutlu 

nesle geçiş teklifi
Ahmet Taşgetiren, Cumhurbaş-

kanı Tayyip Erdoğan’ın Beştepe’de 
verdiği iftara katılmış…

Masasında oturmuş….
Sonra Cumhurbaşkanı’na bir açık 

mektup yazmaya karar vermiş.
14 yılda ülkede birçok önemli 

şeyin yapıldığını ama eğitim konu-
sunda bir ilerleme sağlanamadığını 
söylüyor ve Cumhurbaşkanı’na 
sesleniyor:

“Siz bu girişime liderlik yapın…”
Ama şunu da ekliyor.
Eğitim konusunu siyasallaştırma-

yın diyor.
Herkesi kucaklayın, ülkenin do-

ğusunun da, batısının da görüş ve 
onayını alın diyor.

“Siyasi değil insani” bir eğitim 
reformunu savunuyor.

Yazının en ilginç ve önemli bölü-
mü ise sonda…

Taşgetiren, “Böyle davranırsanız 
şu insanlar da size destek verir” 

diyor…
Bakın kimler o insanlar.
Tayyip Erdoğan’la Aydın Doğan 

aynı gemide olabilir mi?
Ahmet Taşgetiren, ülkeyi ileri-

ye taşıyacak bir eğitim reformu 
hazırlandığı takdirde, şu isimlerin 
bu reforma destek vereceğini, yani 
aynı gemide olacağını söylüyor:

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, 
Ali Babacan, Aziz Sancar, Aydın 
Doğan, Ahmet Albayrak, Ethem 
Sancak, Ertuğrul Özkök, Taha Ak-
yol, Ali Nesin, Ömer Dinçer, Güler 
Sabancı, Avni Çelik, Mustafa Ruhi 
Şirin, TÜSİAD, MÜSİAD…

Ben kendi payıma “kindar nesil” 
iddiasından vazgeçildiği takdirde, 
Türk gençlerini ileriye taşıyacak, 
gelişmiş ülkelerle yarışacak bir 
nesli hedefleyecek reformlara 
bütün kalbimle destek vermeye 
hazırım.

Şuna ben de eminim.
Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle 

bir geminin kaptanlığını yapmaya 
karar verirse başarılı olur.

Tanıdığım Aydın Doğan’ın da bu 
gemide olacağına eminim…

Ertuğrul Özkök “anlaşma şartlarını” açıkladı
7 Haziran seçimlerine giden süreçte AKP’ye karşı HDP’yi parlatan ancak 1 Kasım seçimleri sonrasında 
AKP’nin tek başına iktidar olması ile yeniden çizgi içine dönen Hürriyet gazetesi başta olmak üzere Doğan 
Yayın Grubu’nun ağır ismi Ertuğrul Özkök’ten Star gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren’e destek geldi.

“Doğrusu, kimlik siyasetlerinin öne çık-
ması, dünya çapında bir gelişme idi, ama 
maalesef yine dünya çapında, “farklılıkların 
zenginliği” çizgisinden ziyade çatışmacı- ge-
rilimli bir siyaset atmosferine evrildi. Müs-
lüman ülkelerde, katı laiklik anlayışına karşı, 
muhafazakâr demokratlık umudu da fos 
çıktı. Bu koşullar altında, yeniden toplumsal 
barış tesisi, farklılıklara saygı ve demokratik 
asgari mutabakat siyaset için yegâne kurta-
rıcı yol olarak görünüyor.”

Yukarıdaki alıntı Nuray Mert’in Cumhu-
riyet Gazetesindeki 20 Haziran tarihli köşe 
yazısından. Son paragraf ve belki de artık 
bizlere sıkıcı gelen liberal palavraların hep-
sini okumanıza gerek bırakmayacak kadar 
anlaşılır. Günah çıkardığını sanıyorsanız 
sonuna kadar yanılıyorsunuz!

Artık tanımlarken sol-liberali kullanmaya-
cağız, sağolsunlar solu kaldırdılar. Bizim ça-
bamıza gerek kalmadı. AK Parti yerine AKP 
yazamayacak kadar solsuz, ancak yazdığı 
gazetenin yeni misyonunun hakkını verecek 
kadar cüretkar.

AKP ideolojik bir parti ve bunu hiç gizle-
miyor. ‘İhvancı’ ve İslami ideolojiye dayanı-
yor. İktidara geldiği günden bugüne emper-
yalizmin desteği, sermayenin iteklemesi ile 
gerici bir rejimi ilmek ilmek dokuyor. Gücü 
biraz da değil, fazlasıyla yanına çektiği, etki-
lediği liberallerden geliyor.

Peki bu liberal yazarlar neyi gizliyor? 
Kullanılan kavram setine yakından bakılır-
sa aslında artık hiçbir şeyi gizleyemiyorlar. 
Bizim cenahtan konuşup, karşı-devrime 
hizmet ediyorlar.

Kimlik siyaseti çok açık 90’larda sosyaliz-
min geri çekilmesi sonrası sol ve işçi sınıfı 
hareketinin içerisine bir kama gibi sokuldu. 
Kimlik; ister alt kimlik ister üst kimlik şeklin-
de tarif edilsin temelde iki olguya dayanıyor: 
Etnik ve dini kimlik.

Sonuçlarını hepimiz gayet iyi biliyoruz. 
Yugoslavya’dan emperyalizme bağımlı 7 dev-
let daha çıkardılar. Yine emperyalizm Orta-
doğu’yu enerji kaynakları için işgal ederken 
etnik ve dini çatışmaları yarattı ve kullandı.

‘Katı laiklik’ tanımlamasındaki sorunları 
bir tarafa bırakırsak bizim ülkemizde hiçbir 
zaman ‘katı laiklik’ anlayışı uygulanmadı, 
Türkiye burjuvazisi laikliği kemirdi; bugün 
imam-hatipleri savunmak ana muhalefet 
partisi CHP’ye kaldı.Özgürlükçü laiklik, laikçi 
özgürlük tanımlamaları sola bulaşan virüsün 
adları oldu.

Üstelik ‘kimlik siyaseti’ yazı da durdu-
ğu gibi durmuyor, toplumsal yaşamı sarıp 
sarmalıyor. Ortaya Ensarları-çocuk teca-
vüzlerini, kadın düşmanlığını ve sömürünün 
kutsallaştırılmasını çıkarıyor.

Yazarımız belli ki AKP’ye bir şans daha 
vermek istiyor. AKP’nin yıktığı cumhuriyet 
rejimini ‘devrim’ olarak selamlayanlar dev-
rimin yarıda kalmasını istemiyor. Şu Tayyip 
bir gitse devrimler durmaz sürer şiarı ile 
mücadele ediyorlar.

Demokrat değiliz, muhafazakar-demokrat 
hiç olmadık. Burjuvazinin bu kavramı kendi 
gerici ve sömürücü iktidarını tüm toplumun 
iktidarı olarak sunmak için nasıl ustalıkla 
savunduğunu gayet iyi biliriz. Niteliksiz de-
mokrasi sermayenin diktatörlüğünden başka 
bir şey değildir ve ‘demokrasi cephenizde’ 
yer almayacağız. Sol bir cephe kuracağız.

Tayyipe karşı bir başka etkisiz imza kam-
panyasına imza vermek de sizi bu aymaz-
lıktan kurtaramayacak. İçeriği-niteliği yeni 
rejimin(siz Yeni Türkiye okuyun) oturma 
çabasına destek olan hiçbir kampanya Tay-
yipi deviremez.

Bölgemizde, Kürt sorununda emperya-
lizm gerçeğini, sömürü gerçeğini gizlemeye 
çalışsanız da gericilik her yanınızdan sıza-
cak ve sizi de sarıp sarmalayacak. Tayyipi 
AKP’den, sermayeden, emperyalizmden ko-
parıp karşınıza alma çabanız en hafif tabirle 
oyun oynamaktır.

Biz bu oyunu bozarız. Kavramları iğdiş 
etmenizden, bölge halklarına kölelik ve ölüm 
getiren emperyalizmi aklamanızdan, sürekli 
olarak sıkıştığı her dönem AKP zihniyeti-
ni kurtarmanızdan bıktık, usandık. Artık 
halkımızın ve solun aklı ile dalga geçmeni-
ze izin vermeyeceğiz. Laikliğin, eşitliğin ve 
bağımsızlığın cumhuriyetini kurmak için 
daha fazla çalışacağız. Fikirlerinizin tarihin 
çöplüğünde yeri hazırdır.

Ahmet Tarık Yenil

Bir liberalin katı 
laiklik anlayışına 
karşı muhafazakar-
demokratlık umudu: 
Fos çıkmış!
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Geçtiğimiz hafta içinde uzun zamandır 
aralarındaki buzları eritmekte olan Tür-
kiye ve İsrail en sonunda anlaşmaya var-
dı. Özellikle 2010 yılındaki Mavi Marmara 
olayının ardından tırmanan gerginlik 
geçtiğimiz yıldan beri süren müzakereler 
sonucunda sona erdi. Anlaşmanın mad-
deleri şu şekilde:

• İsrail, Mavi Marmara’da hayatını 
kaybeden yada yaralananların ya-
kınlarına 20 milyon dolar tazminat 
ödeyecek.

• Türkiye, Gazze’ye İsrail’in Aşdod 
Limanı üzerinden yardım göndere-
bilecek.

• İsrail’in Gazze’ye yönelik deniz ab-
lukası sürecek

• Türkiye - Hamas ilişkisi, fotoğrafın 
içine girecek. Yani bu ilişki artık İs-
rail’in bilgisi dahilinde yürütülecek.

• Gazze bölgesinde Türkiye’nin 
desteğiyle elektrik, suç alışmalarına 
başlanacak.

• Gazze'de kaba inşaatı tamamlanan 
200 yataklı hastane, iç donanımları 
yapılarak hizmete alınacak.

• Bu anlaşmayla İsrail gazının Türkiye 
üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması-
nın önü açılacak.

Emperyalistler ve gericiler anlaşma-
dan memnun

Anlaşmanın sonucunda Türkiye, İsrail, 
Hamas ve ABD anlaşmadan memnun 
olduklarını dilegetiren açıklamalarda 
bulundular. Netanyahu yapmış olduğu 
basın toplantısında ‘İsrail için muazzam 
bir ekonomik sonuçalındığı, Gazze’ye ab-
lukanın kesinlikle kalkmadığı ve kalkma-
yacağı, Türkiye’nin şartları kabulettiği’ni 
belirtti. Özellikleİsrail’in tazminat verme-

diği, sadece davaların düşmesi karşılığın-
da 20 milyon dolar ödeyeceği amabunun 
da bağış olarak yapılacağı, böylelikle 
İsrail askerlerinin diğer katliamlarına da 
emsal olmasının önüne geçilmiş olacağı 
İsrail tarafında en önemli kazanım olarak 
dilegetiriliyor.

Bu durumda Türkiye halkına biryalan 
daha söyleyen AKP, dış politikadaki ba-
şarısızlıklarına bir yenisini daha eklemiş 
oldu.

İsrail mi boyun eğdi Türkiye mi?

Erdoğan hükümeti İsrail ile yaptığı anlaşma ile bir dümen de 
Rusya ile ilişkilerinde kırdı. Daha düne kadar mangalda kül bırak-
mayan Erdoğan, düşürülen Rus uçağı dolayısıyla özürlerini ilet-
miş, Rusya ile yeni bir anlaşmanın yolunu yapmıştır. Bu açıdan 
14 yıldır iktidarda olan AKP’nin, emperyalizmin güdümündeki 
mezhepçi dış politikasının yanlışlandığı bizzat Erdoğan tarafın-
dan Rusya’ya gönderilen mektupla itiraf edilmiş oldu. 

 ABD emperyalizminin Ortadoğu emelleri için koç başı olma 
görevini üstlenen Erdoğan ve AKP’nin, başta Suriye olmak üzere 
Ortadoğu politikası mezhepçi bir zemine dayanırken, Suriye’de 
cihatçı terör gruplarının desteklenmesi üzerine bina edilmişti. 
Düşen Rus uçağı Türkiye sınırını ihlal edip etmemesi çok tar-
tışılmış, ancak Rusya gibi bir ülkenin uçağının düşürülmesinin 
maliyetlerinin büyük olacağı görülememişti.

 Nitekim gerek ekonomik anlamda gerekse siyasi anlamda 
sıkışan AKP, hiç tereddütsüz çark etmiş, “ne özürü” açıklamaları 
daha unutulmamışken birden bire özür mektubu yayınlayarak 
büyük bir sürpriz yapmıştır. Aslında yapılan sürprizden ziyade 
AKP iktidarının dış politikadaki başarısızlığı olarak değerlendiril-
melidir.

 Bugün, en başta Suriye halkının büyük direnişi sayesinde, 
emperyalizm Ortadoğu’daki planlarını hayata geçirememiştir. 
ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere bu süreçte bölgeye yerleşe-
rek askeri üsler kurmuş, emperyalist çıkarları için milyonlarca 
insanın göçüne, yüzbinlerce insanın ölümüne ve yüzlerce kentin 
yıkımına neden olan büyük bir fitne örgütlemişlerdir. Bu fitnenin 
ortağı ise diğer işbirlikçilerle birlikte bizzat AKP iktidarı olmuştu. 

 “One minute” çıkışı nasıl tezgâhlanmış bir şov ise, aynı şekil-

de Mavi Marmara olayı da ABD emperyalizminin Ortadoğu’da 
körüklediği mezhep kavgasında Erdoğan’a biçtiği rolün, AKP 
tarafından hayata geçirilmesiydi.

 İsrail ile yapılan anlaşma AKP’nin ikiyüzlülüğünü bir kez daha 
gösterdiği gibi  Filistin halkının meşru ve haklı davasını satmak-
ta tereddüt göstermeyen AKP iktidarının pragmatizmi emekçi 
halkımız için öğretici olmalıdır. 

 Rusya ile yeniden “anlaşma zemini” yakalama çabaları  ise 
Ortadoğu barışı için önemli bir adım olarak değerlendirilse de, 
gerçek barışın tesisi için meşru Suriye yönetiminin onayı ol-
madan bölgede bulunan emperyalist devletler askeri güçlerini 
Suriye'den çekmelidir.

 Erdoğan, zor durumda kalınca Rusya’dan özür dilemesi yet-
mez. Asıl Suriye halkından özür dilemelidir.

ABD’de başkanlık seçimlerinde 
Demokrat Parti’nin adaylığı için 
yarışan Vermont Senatörü Ber-
nie Sanders, seçim kampanyasını 
sonlandırdığını açıklamasa da ka-
sım ayındaki seçimlerde 
rakibi Hillary Clin-
ton’a oy vereceğini 
söyledi.

Demokrat 
Parti’nin ön 
seçimlerinde 
son ana kadar 
rakibi eski 
ABD Dışişleri 
Bakanı Hillary 
Clinton’a karşı 
yarışta kalan 
Sanders, seçim 
kampanyasını resmen 
sonlandırdığını açıklama-
dı.

Ancak Sanders, partinin başkan 
adayı olmak için yeterli delege 
sayısına sahip olmadığını bildiği-
ni ancak parti kurultayına kadar 
kampanyasını sürdüreceğini 
vurguladı.

Bir soru üzerine Sanders, ülke-
nin yeni başkanını belirleyecek 8 

Kasım’daki seçimlerde Clinton’a 
oy vereceğini bildirdi.

Cumhuriyetçilerin muhtemel 
başkan adayı Donald Trump’ın 
başkan seçilmesinin önlenmesi 

gerektiğine işaret eden San-
ders, “Donald Trump’ı 

yenilgiye uğratmak 
için elimden gelen 

her şeyi yapaca-
ğım.” dedi.

Sanders, 
kamuoyunda 
kimilerince 
“Wall Street’e 
karşı emekçile-

rin adayı” olarak 
nitelendiriliyor ve 

sosyalist eğilimler 
taşıdığı iddia ediliyordu.

Bu açıklamayla birlikte 
ABD’de yaşanan seçim yarışından 
umut beslenemeyeceği ortaya 
çıkmış oldu. ABD’de başkanlık 
yarışındaki bir isme “solcu” diye-
rek bir şeyler değişiyor umudu-
nu taşıyanlar tıpkı Podemos ve 
Syriza örneğinde olduğu gibi bir 
kez daha hayal kırıklığına uğramış 
olmalılar.

İngiltere’de gerçekleştirilen refe-
randumdan çıkan “ayrılma yönünde” 
sonuç ile birlikte Avrupa Birliği büyük 
bir kriz içine girmiştir. Bu durum, tek 
başına uluslararası bir oluşumun doğal 
bir sorunu olarak görülemez. Emper-
yalist sistemin önemli sacayakların-
dan biri olan Avrupa Birliği’ndeki bu 
gelişme, emperyalist sistemde derin 
bir krize yol açacak önemli bir geliş-
me olarak görülmelidir. İngiltere’de 
yapılan referandumun sonucunda 
etkili olan “göçmen akını, İngiltere 
tarafından sağlanan sübvansiyon ve 
hukuk tartışmaları” gibi ögeler emper-
yalist güç odaklarının çelişki ve çıkar 
farklılaşmasını göstermesi bakımından 
değerlendirilmelidir.

Yıllardır demokrasi ve insan hakları 
yalanıyla gündeme getirilen Avrupa 
Birliği, temelde sermaye birliğidir. Bu 
birliğin, Avrupa işçi sınıfına karşı bir 
birlik olduğu asla gözden kaçırılmama-
lıdır. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 
olarak İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen 
sonra temelleri atılan Avrupa Birli-
ği’nin, üzerindeki yaldızlı demokrasi ve 
insan hakları kılıfıyla sermaye sınıfının 
çıkarları adına kurulduğu hep unuttu-
rulmaya çalışılmıştır.

Avrupa Birliği bir sermaye birliği 
olduğu kadar aynı zamanda emper-

yalist bir oluşumdur. Başını Almanya 
ve Fransa’nın çektiği bu emperyalist 
birliğin, ABD emperyalizmiyle birlikte 
dünya kapitalist sistemin temel güçle-
rinden biri olduğu açıktır. Tek başına 
ekonomik bir güç olmasının ötesinde 
gerek siyasi gerekse askeri anlamda 
da emperyalist bir oluşum olan Avrupa 
Birliği, yayılmacı ve sömürücü bir 
karaktere sahiptir. Enteg-
rasyon adıyla başta 
Avrupa halkları tek 
tek teslim alın-
mış, bu teslimin 
en acı örneği 
ise geçen yıl 
Yunanistan’da 
yaşanan çö-
küş olmuştur.

Bugün 
Avrupa Bir-
liği’nin yaşa-
dığı bu kriz, 
emekçi sınıflar 
açısından yeni 
mücadele olanakları 
ortaya çıkarabilecek bir 
gelişmedir. Sadece İngil-
tere’nin bu oluşumdan ayrılma kararı 
bile Avrupa emperyalistlerini büyük 
bir korkuya itmiştir. Bu korku kurduk-
ları haramiler düzeninin parçalanma-

sı ve Avrupa işçi sınıfının uyanması 
korkusudur.

Yıllardır Avrupa Birliği’ne üyelik 
hedefiyle yoluna devam eden Türkiye 
sermaye devleti, ülkemizin bağımsızlı-
ğını emperyalist güçlere teslim etmek 
için elinden geleni yapmıştır. Bugün 
Yunanistan’da yaşanan çöküş ortaday-
ken, kendi birliğini bile koruyamayan 

bir emperyalist oluşuma en-
tegrasyon hedefi ülkemiz 

açısından büyük bir ha-
tadır. Avrupa Birliği’ne 

siyasi entegrasyonu 
tartışan ülkemiz 
ne yazık ki eko-
nomik bağımlılık 
anlamına gelen ve 
bunun en önemli 
dayanağı olan 
Gümrük Birliği 

anlaşmasını tartış-
mamaktadır.
Ülkemiz ve Avrupa 

Birliği arasında yürü-
tülen müzakere süreci 

durdurulmalıdır.
Gümrük Birliği anlaşması iptal 

edilmelidir.
 Avrupa Birliği sermayenin birliğidir. 

Avrupa Birliği emperyalist bir birliktir. 
Avrupa Birliği dağılmalıdır.

Avrupa Birliği dağıtılmalıdır! ‘Solcu’ Sanders kime 
oy vereceğini açıkladı

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, bazı Batılı ülkelerin bir yan-
dan kendileriyle gizli müzakereler gerçekleştirirken bir yandan 
da Washington’ın tepkisini çekmemek için ‘ABD’nin sözlerini 
tekrar ettiğini’ kaydetti.

Avustralya’nın SBS televizyonuna özel bir röportaj veren Suriye 
Devlet Başkanı Beşar Esad, Batı ülkelerini ‘çifte standarda sahip 
olmak’la suçladı.

“Batılı ülkeler, sizin ülkeniz de dahil olmak üzere, bize siyasi 
olarak saldırıyor ardından da, özellikle de güvenlik konularında, 
el altından anlaşmak için yetkililer gönderiyorlar” diyen Esad 
şöyle devam etti: “ABD’nin tepkisini çekmek istemiyorlar. Esasen 
bir çok Batılı yetkili ABD’nin kendilerinden duymak istediklerini 
tekrarlıyor. Gerçek bu.”

İki yıllık ikna sürecinin ardından Suriye’nin başkenti Şam’da 
gerçekleştirilen röportaj, yerel saatle bu akşam 18.30’da yayınla-
nacak.

Esad: Batılı ülkeler bizimle gizli 
müzakere ediyor

Önce Suriye 
halkından 
özür dileyin!



Sosyalist Cumhuriyet: Bu toplantılar ile 
neyi hedefliyorsunuz? Daha doğrusu sadece 
toplantıların değerlendirilmesi yeterli olma-
yacaktır. Türkiye Komünist Hareketi yolun 
neresinde?

 
Kamil Tekerek: Dediğiniz doğru. Sadece 

yaptığımız toplantıları değerlendirmek gere-
kirse, iyi geçtiklerini ve parti örgütlenmesine 
bugün önemli bir katkı yaptıklarını söyleyerek 
ön bir değerlendirme yapabiliriz. Ancak mese-
lenin bizce de önemli kısmına değinmekte fayda 
bulunuyor. Partimiz, Türkiye Komünist Hareketi 
yolun neresinde?

 Bu soruya belli başlıkları ön plana çıkartarak 
yanıt vermek mümkün görünüyor. Bunlardan 
birincisi, Türkiye’de siyaset ve komünistlerin 
bu dönemki yaklaşımları, ikincisi Türkiye sol 
hareketinin git gelleri ve bizim durumumuz, 
sonuncusu ise örgütlenme sorunları. Aslında 
“TKH Kendini Anlatıyor” toplantıları ile bu baş-
lıklar çevresinde bir tartışmayı açıyoruz ve parti 
dostlarımız ile birlikte yeni bir örgütlenmenin 
kapısını aralamış oluyoruz.

 Başlıklara gelirsek söylenecek çok şey var. 
Türkiye’de siyaset ve komünistlerin yaklaşım-
larından başlayabiliriz. Yine son birkaç gelişme 
çerçevesinde olayları somut hale getirmeye ça-
lışalım. Belki röportaj yayınlandığı zaman üze-
rine başka gelişmeler de eklenmiş olabilecektir 
ancak geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin İsrail ile 
anlaşması, Rusya’dan özür dilenmesi gündeme 
otururdu ve sonrasında İstanbul Atatürk Ha-
valimanı’nda yine büyük bir terör saldırısı ve 
katliam yaşandı.

 Tek tek olayları çözümlememiz mümkün-
dür. Ancak zaten yaklaşık bir yıldır Tükiye’de ya 
olaylar tek tek ele alınarak anlık pozisyonlar ge-
liştirilmeye ya da biçimsel bir yaklaşım gelişti-
rilmeye işin özü pas geçilmeye çalışılıyor. Bizse 
bundan uzak duran bir siyaset tarzı izlemeye 
çalışmaktayız.

 
S.C.: Bunu biraz açabilir misiniz?
 
K.T.: Şöyle açabiliriz. AKP iktidarının on dört 

yıl ile birlikte geldiği nokta, Türkiye’de düzen 
açısından da, emperyalizm açısından da hem 
yeni çelişkilerin birikmesine yol açıyor, hem de 
bazı taşların daha fazla yerine oturmasını sağlı-
yor. Biz, bu durumu Parti Kongre’mizde “İkinci 
Cumhuriyet’in mutabakat ve yerleşme sorunu” 
olarak tarif etmiştik. Bunun üzerine biraz önce 
söylediklerimizi de hesaba katarak, bombalarla 
şekillendirilen Türkiye’yi yerleştirebilirsiniz. O 
zaman süreç daha anlaşılır olacaktır.

 Bugün Türkiye’de siyasetin temel olarak 
dört tane köşe taşının belirginleştiğini dile 
getirmekte fayda vardır. Birincisi, anayasal 
dönüşüm ve başkanlık meselesi. İkincisi, dinci 
gericilik, siyasal İslâm ve aydınlanma, laiklik 
kavgası. Üçüncüsü, Kürt sorunu. Dördüncü-
sü ise Türk dış politikasını da içerecek şekilde 
Ortadoğu’daki savaş ortamı ve bunun ülkemize 
yansımaları. Tüm başlıklar üzerinden karşımıza 
onlarca başlık ve siyasi gündem çıkmaktadır. Bu 
gündemlere oluşturduğunuz yanıtların, karşı-
lığında verdiğiniz reflekslerin ya da yürüttüğü-
nüz siyasi faaliyetin bir bütünden koparılıp tek 
tek kendinden menkul gündemler olarak ele 
alınması, hepsi çok önemli olan meselelere dair 
anlık pozisyonlar geliştirmeye yol açıyor. Ya da 
başka bir şekilde söylemek gerekirse o anın ge-
nel geçer yaklaşımlarına mahkum kalıyorsunuz.

 Başka bir şekilde örnek verebiliriz. Örneğin, 
AKP iktidarının ilk dönemleri özelleştirme dal-
gası ile birlikte gelmişti. Bizler açısından buna 
karşı ikirciksiz duruş en temel yaklaşımdı, bu 
aynı zamanda AKP iktidarına karşı verdiğimiz 
bütünsel kavganın bir parçasıydı ve o zaman-
larda bunun hakkını vermeye çalıştığımızı 
hatırlıyorum. Avrupa Birliği tartışmaları için de 
benzer şeyler söylenebilir. Tersinden, o dönem 
AKP iktidarına karşı bu iki başlıkta göbekten 
cephe almayanlar nedense bugün faşizme karşı 
direnişin en önemli başlık olduğundan dem 
vurup demokrasi cephesi açılımı geliştirmeye 

çalışıyorlar. Dolayısıyla o zaman “ceberrut dev-
let”in işletmelerinin özelleştirilmesini savunan-
lar, bugün “faşistleşen devlet”e karşı mücadele 
ederken sermaye düzeninin bu gücün bir kısmı-
nı aslında zamanında yaptıkları özelleştirmeler-
den aldıklarını görmezden geliyorlar.

 İşte fark bu noktada açığa çıkıyor. Biz o 
zaman da özelleştirmelere karşı kamuculuğu 
ve devletleştirmeyi savunurken, bugün de aynı 
çizgide durmaya devam ediyoruz. Bunu sade-
ce ideolojik bir pozisyon olarak düşünmeyiniz. 
Birincisi, günümüz Türkiyesi’nde kesinlikle en 
meşru politik 
söylemlerden 
biri bu olmaya 
devam ediyor. 
İkincisi, yarın 
öbür gün bu 
ülkede devrim-
ci bir dönüşüm 
yaşanmaya 
başladığında, 
sadece zama-
nında özelleş-
tirilen kamu 
kurumları 
tekrar devlet-
leştirilmeye-
cek, sömürüye 
yol açan bütün 
özel mülkiyet 
biçimleri de 
kamulaştırıla-
cak.

 S.C.: Biraz önce bahsettiğiniz dört siyasi 
başlık ve TKH’nin yaklaşımlarını biraz açma-
nız mümkün müdür?

 
K.T.: Ele aldığımız özelleştirme başlığını 

konudan sapmak amacıyla değil tersine bah-
settiğimiz siyasal başlıklara dair yaklaşımımızı 
netleştirmek için ortaya koyduk. Türkiye’de 
sermaye iktidarının saydığımız tüm bu başlık-
lar üzerinden sorunlar yaşadığı açık olmakla 
birlikte, AKP’nin de bütün gücünü bu sorun-
lar üzerindeki hegemonya kurma arayışından 
aldığını söylememiz mümkündür. Bu noktada, 
sermaye devleti ile AKP iktidarı ya da Tayyip 
Erdoğan arasında açılar oluştuğu doğru olmakla 
birlikte, bunların arasındaki çelişkilere oynaya-
rak, buralarda pazarlık unsuru olmaya çalışarak 
ya da orada oluşan çatlaklara yerleşmeyi düşü-
nerek emekçi sınıfların mücadelesini bir adım 
öteye taşımak pek mümkün görünmemektedir. 
Dolayısıyla örneğin Kürt sorunu üzerinden 
ülkemizde milliyetçi bir çizgi güç kazanırken, 
bu milliyetçiliğe karşı mücadele etmek ile Kürt 
siyasi hareketinin yanlışlarına karşı çıkmak kon-
jonktürel bir olgu olarak ortaya konulamaz.

 Benzer şekilde, isterseniz son aylarda ül-
kemizde patlayan bombaları da ele alabiliriz. 
Türkiye’de komünist olarak bilinen bazı unsur-
lar da dahil olmak üzere bu konu ile ilgili farklı 
konumlanışlar ortaya çıkmıştır. Bir kesim, bom-
balar “Saray çetesi” tarafından patlatılmıştır 
derken, başka bir kesim ise patlayan bombalar 
ile birlikte artık Tayyip Erdoğan’ın uluslararası 
güçler tarafından ipinin çekileceğini öne sür-
mekten geri durmamıştır. Parça bütün ilişkisi 
dediğimiz şey tam da budur. Son örnek üzerin-
den bir soru soralım isterseniz. Rusya ile arayı 
düzelten ve İsrail ile anlaşmaya varan bir siyasi 
iktidarın bu adımları sonrasında Atatürk Hava-
limanı’nda bomba patlatması ya da bu bomba 
üzerinden iktidardan düşmesi birinci elden söy-
lenebilir  mi? Ya da komünist siyaseti belirleyen 
şey bunlar mıdır? AKP iktidarı ve Tayyip Erdo-
ğan eskisine göre güçlü değildir bu doğru. Son 
süreçte yaşananlar bir taraftan onların gücüne 
güç katarken, diğer taraftan daha savunmasız 
hale getirmiştir bu da doğru. AKP iktidarını 
emekçi halkın mücadelesi yıkmalıdır, bu ise en 
doğrusu. Ancak doğruları bilmek ve görmezden 
gelmek ile doğruların hakkını vermek arasında 
bir tercih yapılması gerekiyor. Biz ikincisinden 
yanayız.

 Biz gerek siyaset tarzının şekillenmesinin, 
gerekse üretilecek yanıtların bu kadar kolay 
olmadığını düşünmekteyiz. O yüzden dört tane 
siyasi başlığın önemine ve aslında bunların 
bütünsel bir şekilde ele alınarak, emekçi sınıflar 
adına bir yanıt üretilmesinden bahsetmekteyiz. 
O açıdan bugün TKH olarak laiklik bayrağını 
komünistler ele almalıdır, anti-emperyalizmden 
ya da bağımsızlıkçılık mücadelesinden asla geri 
basılmamalıdır ve Türkiye işçi sınıfının öncü 
gücü bu şekilde yeniden bu topraklarda örgütlü 
hale getirilmelidir diyoruz. Bunu yaparken de 

örneğin “Başkan-
lık Anayasası”na 
karşı mücadele-
nin de özellikle 
merkeze çekil-
mesinin önemli 
olduğunu düşü-
nüyoruz.

Sonuçta tek-
rar biraz önce 
bahsettiğimiz 
“mutabakat ve 
yerleşme sorunu-
nun” dinamikleri 
işlemeye devam 
ediyor. Bunları iz-
leyici olmayacak-
sak, emekçilerin 
mücadelesini bu 
noktada anlamlı 
hale getirmek 
durumundayız. 
Türkiye’nin dina-

miklerinin düzen dışı karakter kazanma ihtima-
li, Haziran direnişinin bu topraklara kazandır-
dıkları zaten elimizde güçlü bir şekilde duruyor. 
Bununla birlikte düzen içi mücadelenin son 
dönemde büyük bir dinamizm kazandığını 
özellikle 7 Haziran seçimlerinden beri fazlasıyla 
görmekteyiz. Dolayısıyla bizlere düşen düzeni 
yıkacak güçlerin tahkimatını ve örgütlülüğünü 
arttırmaktır.

 
 
S.C.: Türkiye solunu ve TKH’yi bu noktada 

nasıl değerlendiriyorsunuz?
 
K.T.: Bu sorunun yanıtı artık çok daha belir-

ginleşmiş durumda. AKP iktidarı, İkinci Cumhu-
riyet dediğimiz gerici, piyasacı ve emperyalizm 
işbirlikçisi rejimin oturması için elinden gelini 
ardına koymuyor. Bununla birlikte düzen ya da 
meclis muhalefetinin önüne ister uzlaşmacı, 
ister reformist tanımlamasını getirin ya da özel-
likle CHP ve HDP’de şekillenen meclis muhale-
fetinin biçimsel anlamda radikal bir ton taşıdı-
ğını öne sürün. Bu alanda verilen mücadelenin 
son tahlilde sola bakan yüzünün “Demokrasi 
Cephesi” düşüncesi tarafından sıvandığı açıktır.

 Türkiye’nin büyük boy liberallerinin de teşne 
olacağı ve hatta öncülüğünü yapacağı bu tür 
çalışmalar Türkiye’nin neredeyse son yirmi 
yılında oldukça büyük bir yer kaplamıştır. Son 
olarak DİSK-KESK-TMMOB ve TTB’nin de bu 
çağrıya ayak uydurması ile birlikte yaklaşan 
tehlikenin ne kadar büyük olduğu açığa çıkmış 
durumdadır. Emekçi sınıfların mücadelesinin 
demokrasi mücadelesine indirgenmesi uzun 
yıllar boyunca ülkemizde gündeme getirilmiş ve 
belki de bugün işçi sınıfının üzerinde büyük bir 
ataletin oluşmasında önemli bir yer kaplamıştır.

 Bu çizgiye göre, cumhuriyetin ilanından beri 
bitmeyen ve süregelen bir faşizm vardır. Merkez 
çevreden kuşatılmalıdır. İktidar aşındırılmalıdır. 
Merkezi kuşatma işi esnasında çeşitli adacıklar 
oluşturulmalıdır. Bu adacıklar sınıfsal bir özden 
ziyade kimliksel bir öze sahip olmalıdır. Zaten 
bunların hepsine halk adı verilmektedir. Düzen 
içinde oluşan fay hatlarına gerekirse yerleşme-
nin yolları bulunmalıdır. Daha devam etmeyelim 
isterseniz. Yeterince açıklayıcı olmuştur.

 Doksanlı yılları hatırlayanlar bilir. Sonuçta o 
dönemde de reformist ya da demokrasici ha-
reketler vardı. Ancak solun temel ilkeleri vardı 
ve bunlardan sapılmazdı, reformist hareketler 

de çizgilerini bilirlerdi. Bugünse kavram kar-
maşasından tutun, herkesin sol, solculuk ya da 
sosyalizm adına her şeyi söyleme ya da yapma 
özgürlüğünün olduğu ön plana çıkartılıyor. Bu-
radan bir şey çıkmaz.

 Partimize gelirsek, özellikle birinci bölümde 
konuştuğumuz siyasal yaklaşımları, güçlü bir 
örgüt yapısı ve toplumsal seslenme biçimleriy-
le buluşturmaya, şekillendirmeye çalışıyoruz. 
Sonuçta, ülke uçurumdan aşağı yuvarlanırken 
buna karşı mücadele etmek devrimciliğin temel 
görevidir. Bununla birlikte bile isteye buradan 
yuvarlananların zaten emekçi sınıfların kurtuluş 
mücadelesi ve sosyalizm adına katkıları olama-
yacaktır.

 
S.C.: “Komünistler hep yalnız kalacak ve her 

şeyi sosyalizme havale edecekler o zaman” 
diye bir yaklaşım var. Dedikleriniz bu kapıya 
çıkmıyor mu? Bu konuda ne diyeceksiniz?

 
K.T.: Tabii ki bunu demiyoruz ve böyle anlaşıl-

ması gerekmiyor. Sonuçta komünistler tara-
fından işçi sınıfının bağımsız hattının şekillen-
dirilmesi ve emekçilerin siyasi temsiliyetinin 
üstlenilmesi esastır. Siz bunu saf anlamıyla sınıf 
örgütlenmesi esnasında da yapabilirsiniz, ör-
neğin laiklik kavgası verirken de hayata geçire-
bilirsiniz, bir mahalledeki örgütlenmenizde de 
yaratabilirsiniz ya da partinin bütününün ortaya 
çıkartacağı güç ile de yapabilirsiniz.

 Sosyalizm mücadelesi bahsine gelirsek, 
ülkemiz insanlarının hayalleri, umutları, eşit-
lik arayışları çalınıyor. Yerine Özal döneminde 
köşe dönmecilik zihniyeti konulurdu, bugün 
başka şeyler ya da arayışlar konuluyor. Solcula-
rın hesabına düşense sosyalizm fikrinin ört bas 
edilmesi oluyor. Biz buna izin vermek istemiyo-
ruz. Partimiz bu bilinçle hareket ediyor.

 
S.C.: Örgütlenme sorunlarından bahset-

miştiniz. Son olarak bunu açmanız mümkün 
müdür?

 
K.T.: 2016 Türkiyesi’nde sosyalistlerin belli 

bir bölümü açısından örgütlü mücadele artık 
çok zor gelen bir olguya dönüşmüştür. AKP’nin 
bizleri yormasından mıdır, inanç yitiminden 
midir ya da toplumsal mücadeleler alanının kar-
maşıklığından mıdır bilinmez, sol örgütlülükten 
kaçıyor. Bunun yerine konulanlarsa yüksek 
siyasete müdahale etmeye çalışmak, düzen içi 
çözümlere fit olmak ya da tarihin motorunu 
ilerleten temel gücün sınıflar mücadelesi oldu-
ğunun unutmak oluyor.

 TKH olarak bunlara karşı bir direnci ve yeni-
den ileri çıkışı temsil etmeye çalışıyoruz. Kötü 
bir benzetme olacak ama yine de söylemekten 
kaçmayalım. Bir araştırmacı Sovyetler Birliği’nin 
çözülüş sonrası dönemini “büyük geri sıçrama” 
olarak nitelemişti. Bugün Türkiye’de genelde 
sol hareket, özelde ise Türkiye Komünist Partisi 
böylesi bir geri sıçrama yaşamıştır. Şimdi bize 
yani TKH’ye düşen görev bugüne kadar oluştur-
duğumuz birikime basarak TKP’nin örgütlü gü-
cünü yeniden şekillendirmek ve bu topraklarda 
işçi sınıfının gerçek öncü örgütünü yaratmaktır.

 Bunun yolu ise şu üçlü örgütlenmenin hak-
kının verilmesinden geçmektedir. Birincisi, 
gerçek ve partinin merkezinde duran bir sınıf 
örgütlenmesi. İkincisi, militan bir kadın ör-
gütlenmesi. Üçüncüsü ise partizan bir gençlik 
örgütlenmesi.

 TKP’yi yeniden kuracak irade ancak bu 
şekilde kadroları, üyeleri, aday üyeleri, sempa-
tizanlar ve dostları ile birlikte ayakları üzerinde 
durmayı başaracaktır. Sonuçta bir marka müca-
delesi vermiyoruz. Bu ülkenin böylesi bir örgüt-
lenmeye ne kadar büyük bir ihtiyaç hissettiği de 
herkesin malumu olsa gerek.

 TKH Kendini Anlatıyor toplantıları işte tam 
da bu sürecin örgütlenmesinde bir yere otu-
ruyor ve bugün partimiz açısından ön açıcı bir 
işleve sahip. Bunu görüyoruz. Tüm dostlarımız 
ve eski yol arkadaşlarımızı bir kere daha TKH 
safında örgütlenmeye çağırıyoruz.
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Türkiye Komünist Hareketi kendini anlatıyor...
Parti büyüyor
Türkiye Komünist Hareketi (TKH) geçtiğimiz ay başlattığı "TKH Kendini Anlatıyor" toplantıları ile tüm Türkiye'de yeni bir örgütlenme atağını ha-
yata geçiriyor. Konu ile ilgili TKH Merkez Komitesi üyesi Kamil Tekerek ile bir röportaj gerçekleştirdik.

           Bunun yolu ise şu üçlü 
örgütlenmenin hakkının 
verilmesinden geçmektedir. 
Birincisi, gerçek ve partinin 
merkezinde duran bir sınıf 
örgütlenmesi. İkincisi, militan 
bir kadın örgütlenmesi. 
Üçüncüsü ise partizan bir 
gençlik örgütlenmesi.
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2015-2016 Eğitim-Öğretim döneminin başında  "Sömürü 
Nedir?" başlığıyla ilk eğitimlerine başlayan Aydınlanma Okulları 
İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne, Sakarya, Aydın, Antalya, Mersin, 
Antep, Ordu gibi ülkemizin bir çok noktasında Aydınlanma Mü-
cadelesini büyütmek için çalışmalarını yürüttü.

Düşünen sorgulayan ve gericiliğe, karanlığa sırtını dönen bir 
gençlik yaratma arzusuyla yola çıktı Sosyalist Liseliler.  Her 
oturumdan sonra ülkenin bir çok yerinden liseliler, sosyal medya 
yoluyla Aydınlanma Okulları'na katılmak istediklerinin söylediler. 

"Mevsimlik solcu" hiç olmadık. Sosyalizm mücadelesi ne takvim 
yapraklarına, ne de hava durumuna bağlı olabilirdi. Bu yüzden 
sosyalist liseliler kollarını sıvadığında AKP yeni bir seçim "başarı-
sı" daha kazanmıştı, Tayyip Erdoğan "artık bu ülkede fiili başkan-
lık vardır"  diyordu ve bizim cenahımızda,sol cenahta çok cılız 
sesler çıkıyordu.

Bağımsızlıktan bir adım geri atmayacak, gericiliğin her türlüsü 
ile hiç bir şekilde pazarlık yapmayacak, ne istediğini bilen, kafası 
net, sosyalizm'den bir adım geri atmayacak bir gençliğe ihtiyaç 
vardı ve  Sosyalist Liselilerin çıkışı tam da burasıdır.

Dönem sonunda karanlığa sırtlarını dönen liselilere hepimiz 
şahit olduk.

14-15 günde 70 in üzerinde okul İstanbul Erkek Galatasaray, 
Vefa, Kadıköy Anadolu'nun öncülüğünde başlayan eylemlere ve 
açıklamalara ülkenin her tarafındaki liselerden sesler çıktı. 

İstanbul'daki tüm okul türlerinden, imam hatiplere, sömürü 
çarkları arasında sıkışmış meslek liselerinden, kolejlere kadar...

Bu ülkenin liselileri, YGS eylemlerinde, Gezi'de,Berkin'in 
cenazesinde,Özgecan için sokaklara çıktıklarında, Soma'da 301 
maden işçisi için okullarını eylem alanlarına dönüştürdüklerinde  
ve son olarak karanlığa sırtlarını döndüklerinde, "Kolay lokma" 
olmadıklarını göstermiş oldular.

Sosyalist Liseliler işte bu umutla ve güvenle yola çıktı.
 "Mevsimlik solcu" olmadığımızı söyledik. Kışın soğuk,son 

bahar kasvetli,ilk baharda neşeli  ve yazın sıcak diye bayrakları 
indiremeyiz. Memleketin her bir köşesi yangın yerine dönmüş-
ken, iktidarından muhalefetine kadar hepsi gericilik yarışına 
girmişken, ülkemiz ve halkımız bombalarla şekillendirilmeye 
çalışılırken, boyun eğmeyenlerin sayısı, "artık iyi değilim, iyi ol-
mayacağız" diyenlerin sayısı her geçen gün artarken, biz sıcağa, 
soğuğa aldırış etmeden bu düzenin çarkına çomak sokmak için 
daha fazla mücadele etmek zorundayız.

Türkiye siyasetinde "At izinin, it izine karıştığı" şu zamanlar-
da aklımızı sarih tutmak, doğru zamanda doğru sözü ve eylemi 
yapmak için okumamız,tartışmamız ve birlikte üretmeye ihti-
yacımız var. Bu yüzden "Yaz Okulu"nda Türkiye'nin yakın siyasi 
hayatından, Kültür-Sanat üzerinde sanatçılarla söyleşilere, Evrim 
ve Bilim üzerine yapılacak panellerden, Yaşanmış Sosyalizm 
Deneyimleri başlığında 1871 Paris Komünü ve 1917 Büyük Ekim 
Devriminin değerlendirilmesinden, Hali hazırda Latin Amerika'da 
tüm dünya halkları üzerinde hala büyük bir güneş gibi doğan 
Sosyalist Küba Cumhuriyeti üzerine yapacağımız okumalara, 
söyleşilere kadar bir çok başlıkta eğitimlerimizi bu yaz süreci 
boyunca yapmış olacağız.

Yaz Okulu'nu yaparken gezerek öğrenmenin daha zevkli olaca-
ğını düşünüyoruz. 

Mesela Türkiye'nin yakın siyasi hayatını incelerken, İstan-
bul'da Gülhane Parkı'ndan, Beyazıt Meydanı'na kadar yürümek... 
Yürürken ülke tarihini konuşmak, Mesela Evrim ve Bilim üzerine 
yapacağımız paneli bir orman'da, bir deniz yahut dere kenarın-
da dinlemek, Kültür-Sanat başlığı üzerine bir tiyatro yahut film 
gösteriminden hemen sonra yapılacak bir tartışmayı bir tiyatro 
salonunda yapmak, Sovyetleri filmlerden, Doğu Berlin'i kitaplar-
dan, Paris Komünü'nü romanlardan bulup çıkarsak... 

Küba içinse... 
Küba'ya tabiki gidemeyiz. Ama bakarsınız belki onlar bizim 

yanımıza gelir ve 1959'da iktidarı nasıl aldıklarından,bugün Küba 

ve Küba Halkı ne yapıyor, ne yapacak başlıklarını konuşuruz...
"Yaz Okulu" programı Sosyalist Liselilerin facebook ve twitter 

sayfalarında İl il, ilçe ilçe yayınlanacak.
Son söz olarak,
madem AKP, bombalara, sömürüye, zulme, gericiliğe, ame-

rikancılığa devam ediyor. O zaman bizde bilimsel düşünceye, 
sömürüye, eşit, bağımsız ve  özgür bir ülke mücadelesine devam 
diyoruz...

Mademki onlar durmuyor, biz de durmayacağız. Hayatın her 
alanında yan yana gelip örgütleneceğiz. Aydınlanma ve Sosya-
lizm mücadesini daha da büyüteceğiz. 

Facebook: Sosyalist Liseliler
Twitter: @sosyalistlise

Sosyalist  Liseliler'in organize ettiği Aydınlanma 
Okulları yaz döneminde "Yaz Okulu" ismiyle devam edecek

Fransa toprakları son günlerde 
yine büyük eylemlere tanıklık edi-
yor. Sokaklar hükümetin uygulamaya 
sokmak istediği yeni çalışma yasası 
için gerçekleştirilen protestolara ev 
sahipliği yapıyor. Avrupa'nın bütünü 
açısından incelendiğinde, geçmişten 
bugüne, Fransa'nın bu tür pratiklere 
daha fazla alışkın olduğu görülecektir. 
Bu nedenledir ki, marksist düşüncenin 
ana kaynaklarında İngiltere'nin payına 
ekonomi, Almanya'nın payına felsefe 
düşerken, Fransa siyasetiyle, siyasi 
canlılığıyla tablodaki yerini almıştır. 

Fransa'yı siyasal dönüşümlerin bir 
laboratuvarı haline getiren en önemli 
olay hiç kuşkusuz 1789 Devrimi'dir. 
14 Temmuz 1789 günü mevcut siyasal 
yapıyı değiştirmek için ayaklanan Fran-
sızlar monarşinin simgesi durumunda 
olan Bastille hapishanesini ele geçir-
diler ve monarşik düzene son verdiler. 
Fransız Devrimi'yle tepe noktasına 
ulaşan olayların görünür nedeni XVI.
Louis’nin vergileri arttırmak isteme-
siydi. Ama aslında hem bu neden hem 
de yaşanan diğer sosyal ve ekonomik 
olaylar daha derinlerde biriken bir 
değişim ihtiyacının sonucuydu. Feodal 
düzenin kuralları, ekonomik altyapısı, 
siyasal düzeni, siyasi erkin önemli bir 
parçası olarak kilise kurumu gelişen ve 
sürekli güçlenen toplumsal dinamikleri 
kontrol edemiyor, özellikle ticaretle 
zenginleşen ve önemli bir güce sahip 
olmaya başlayan genç burjuvazi mev-
cut düzenin engellerini yıkmaya çalı-
şıyordu. Bu tabloya savaşların, kıtlığın, 
göçün ve işsizliğin yarattığı tahribat 
ve aydınlanmacı düşüncenin sarsıcı 
toplumsal etkisi de eklenince feodal 
düzenin sonunu getiren devrim baş-
lamış oldu. 14 Temmuz’da ayaklanma 

başladı, 1791’de Kurucu Meclis toplandı 
ve “İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi” 
yayımlandı, 1792’de cumhuriyet ilan 
edildi. 

Devrimin önderliğini burjuva sınıf 
üstlenmişti, fakat devrimin asıl nice-
liğini ve yıkıcı gücünü emekçiler ve 
toplumun en alt kesimleri oluşturu-
yordu. Devrim aristokratlara ve onların 
düzenine karşı çok büyük bir öfkeyi ve 
şiddeti temsil etti. Giyotinle özdeşle-
şen bu süreç aynı zamanda burjuvazi-
nin farklı kesimleri arasındaki anlaş-
mazlıkları da derinleştirdi ve iktidar 
kavgası farklı burjuva kesimler arasında 
devam etti.  Fransız Devrimi’nin eşitlik, 
özgürlük ve kardeşlik sloganlarını/
ideallerini en püriten haliyle savunan 
ve bu ideallerin yaşamda gerçek kar-
şılıklarını bulması için çaba gösteren 

Jakobenler, devrimden korkan diğer 
burjuva kesimler tarafından devrildiler. 
Jakobenlerin devrilmesi yeni bir gerici 
dönemin de başlangıcı oldu, fakat 
devrim Fransa topraklarında bir defa 
vücut bulmuştu ve bundan sonraki 
yıllar devrimin gerçek sahipleriyle, işçi 
sınıfıyla, buluştuğu birçok kalkışmaya 
tanıklık etti. 

Fransız Devrimi’nden bugüne iki 
asırdan fazla bir zaman geçti ve bugün 
hem Fransa hem de dünyanın tamamı 
sermayenin gerici saldırılarıyla müca-
dele ediyor. 1789’un yarattığı idealler 
ve egemenliği bir sınıfın elinden alma 
çabası bugün için de oldukça değerli 
ve anlamlı. Burjuvazinin ihanet ve terk 
ettiği devrimse daima insanlık tarihinin 
en güzel yapraklarından birisi olacak. 

Burjuvazinin ihanet ettiği gün: 14 Temmuz

Elias Canetti'nin 30 yıllık çalışmasının ürünü olan “Kitle ve İktidar” 
çalışmasının “Ateş” başlıklı bölümünde şunları okuruz “Ateş hakkında 
söylenebilecek ilk şey, her zaman ve her yerde aynı olduğudur. Ne 
kadar büyük ya da küçük olursa olsun, nerede başlarsa başlasın ve ne 
kadar uzun ya da kısa sürerse sürsün, imgelemimizde her zaman, be-
lirli bir yangın olayından bağımsız olarak bir aynılık taşır. Ateş imgesi 
kesin bir biçimde yer etmiş, silinmez ve bariz bir yara izi gibidir.”

Nesimi Çimen “Ben Alevicilik yapamam”
Öyledir. Halk ozanı Nesimi Çimen’in nefeslerini, deyişlerini, göğ-

sünde taşıdığı cura eşliğinde söylemesini, küçük yaşından beri türkü 
derlemeleri yapmasını, topladığı folklor değerlerini radyo arşivlerine 
kazandırmasını unutmamakla beraber şu sözlerini de unutmamalı:

"Beni fraksiyonlara bölünmüş sol sevmedi bir türlü. Öyle kendimi 
beğendirme şirin gösterme derdim de yok... Alevi dernekleri de... Sol 
sevmedi, çünkü ben hiç bir fraksiyona girmedim. Sanatçının fraksiyo-
nu olur mu? Ben halkın ozanıyım, ezilen biriyim ve elbette ezilenler-
den yanayım, ama şu "Sol'un" ve bu "Sol'un" sazını çalamam Alevilik de 
öyle. Bizim kültürümüzün zenginliği oradan geliyor, ama ben Alevicilik 
de yapamam. Çağı geçti bunların. Hem sınıflardan, emekçiden söz 
ediyoruz. Hem de Alevicilik yapıyoruz. Bana bu da ters geliyor.”

Göğsünde taşıdığı cura gibi taşıyoruz Nesimi’yi!
Metin Altıok Hep "Bir Acıya Kiracı"
Şiir ortamına belli bir düzeyden girip sessizve duyarlı bir biçimde 

bu seviyeyi koruyan ve geliştiren Metin Altıok son elli yılın en önemli 
şairlerinden biri... 

Yoğunlaştığı, işlediği temalar; acı, sürgün, yabancılaşma, yolculuk, 
yalnızlık, ölüm ve aşktır. Bu bireycil konuların yanında, şiirlerinde top-
lumsal konulara da rastlanır. Altıok, üstünkörü bir bakış açısıyla gün-
celden ve toplumdan bahsetmektense bireyin yaşadıklarını anlatmayı 
tercih eder. Hep bir acıya kiracı olarak yaşadı Metin Altıok şiirlerinde, 
acıyı kedileştirir; acıyla sohbet girer, onu dillendirir ve acıyla hısımlık 
kurar şiirlerinde.

“Şiirin İlk Atlası” kitabında genç şairlere öğüt verirken “İnanıyorum 
ki sen günün birinde Anka gibi kendi külünden yeniden doğacaksın. " 
diyordu. 

İnanıyoruz ki Metin Altıok günün birinde Anka gibi kendi külünden 
yeniden doğacak.

“Bir semenderin kalbi”Behçet Aysan
Babası tarafından Girit, anne tarafından ise Saraybosnalı… Küçük-

lüğünden beri değişmeyen özelliklerinin başında güleç yüzü, sıcak 
bakışları ve insana güven aşılayanbakışları gelirmiş dostlarının anlat-
tıklarına göre.Kısa sayılabilecek yaşamında toplumcu gerçekçi olarak 
nitelendirebileceğimiz bir biçemde ürünler veren Aysan’ın yedi tane 
şiirkitabı, bir de kitaplaşmış radyo oyunu var.Yaşamı boyunca mü-
cadelenin içinde bulanan Behçet Aysan, yaşadığı sıkıntıları ve uğra-
dığı haksızlıkları içinde saklamış ve bunu dışarıya karşı saldırgan bir 
tutum olarak geliştirmemiş Aysan… Pek doğal ki bu hâl şiirlerine de 
yansımıştır. Dostluğu, sıcaklığı, önder kişiliği, yiğitliği, birleştiricili-
ği, haksızlık karşısındaki boyun eğmeyişi, temiz yüreğinin yanında; 
ivecenliği, başat karakteridir.Tüm bu özellikleri ile Behçet Aysan, 1980 
sonrasında şiir yazmış şairler arasında nitelikli bir ses olabilmeyi ve 
kendi şiir biçemini oluşturabilmeyi başarmış bir şairdir.

Behçet Aysan “alevlerle 
Sevişen
bir semenderin kalbi gibi.”
Nesimi Çimen, Metin Altıok, Behçet Aysan ve Madımak’ta katledi-

len onlarca kişiden sadece üçü; silinmez ve bariz bir yara izi gibiler 
kalbimizde.

Ve bariz bir yara izi gibi 
Nesimi, Metin, Behçet…

Yazar: Cengiz Kılçer

FİFA eski başkanı Blatter kuralarda 
nasıl hile yaptıklarını anlattı

FIFA eski başkanı Sepp Blatter, kura çekimleri sırasında 
“sıcak ve soğuk top” kullanılarak hile yapıldığını itiraf etti.

1998 ve 2016 yılları arasında yürüttüğü FIFA Başkanlığı 
sırasında rüşvet alıp verdiği gerekçesiyle görevinden alınan 
ve hakkında dava başlatılan eski başkan Sepp Blatter, futbol 
dünyasını derinden sarsacak bir itirafta bulundu. İsviçreli 
futbol adamı; Arjantin basınına verdiği röportajda, Avrupa 
organizasyonlarının birinde kura hilesi yapıldığını itiraf etti.

“Sıcak ve soğuk top kullandılar”
Arjantin’in önde gelen gazetelerinden La Nacion’a konuşan 

Sepp Blatter, kura hilesinin bir Avrupa organizasyonunda 
yapıldığını belirtirken, hangi turnuvada ve ne zaman gerçek-
leştiğine dair detay vermedi. Yöntemin ise Türkiye’de de bir 
dönem konuşulan “kura sırasında sıcak ve soğuk top kullan-
ma” tekniğine dayalı olduğunu ifade etti.

“Evet gözlerimle gördüm”

Gazetenin, “Milyonlarca insanın canlı olarak izlediği bir 
kura çekimi sırasında gerçekten hile yapılması mümkün 
mü?” sorusuna “Evet gözlerimle gördüm!” şeklinde yanıt 
veren Blatter, sözlerine şöyle devam etti; “Bir Avrupa orga-
nizasyonuydu ve hileyi de organize eden bir İtalyan takımıy-
dı. Daha önceden sıcak ve soğuk olarak belirlenmiş topların 
kura sırasında çekildiğini görebilirdiniz. Ben de buna şahsen 
tanık oldum”

“Ben hiçbir zaman kura çekmedim”
80 yaşındaki futbol adamı, kendisinin böyle bir hileye asla 

karışmadığının ise altını çizdi. Blatter, “Diğer başkanların 
aksine ben, hiçbir zaman kura çekimlerinde bulunmadım. 
Onlar ise kaseden topları bizzat kendi elleriyle alıp kura 
çektiler. Görevim süresince asla suç işlemedim, bu konu-
da vicdanım oldukça rahat” ifadelerini kullanarak kendini 
savunmaktan da geri kalmadı.
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İşçi sınıfı için yeni bir dönem açılıyor

Sınıf Tavrı Kurultayı toplandı
“İnsanca bir yaşam eşitlikçi bir düzen” başlığıyla toplanan Sınıf Tavrı kurultayı Kadıköy’de gerçekleşti. Kurultaya farklı sektörlerden gelen yüzler-
ce işçi katılırken, kurultayın ardından Sınıf Tavrı Deklarasyonu yayınlandı ve bir Türkiye Yürütmesi seçildi.

Ücretli kölelik düzenine karşı eşitlik ve özgürlük mü-
cadelesi verenler Sınıf Tavrı Kurultayı’nda buluştu.
Toplantı Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde 
saat 15.00’da başladı.Toplantı hayatını kaybeden tüm 

işçiler adına saygı duruşunda bulunularak başladı.
Toplantıda açılış konuşmasını Sınıf Tavrı’ndan Erkan Kılıç yaptı. 

Erkan Kılıç’ın konuşması şu şekilde;
“Sermaye sınıfı bu işbirlikçi iktidar döneminde olağanüstü 

karlar elde ederken,bu karlar sayesinde AKP iktidarını destekli-
yorlar. İşçi sınıfı bölünmüş durumda. Bu bölünme etnik ve dinsel 
olduğu kadar, sektörel, idelojik ve siyasal olarak da bölünmüş du-
rumda. Bizim amacımız bu bölünmüşlüğe karşı işçi sınıfı birliğini 
sağlamaktır.

Kapitalizm öldürür. Her yıl tersanelerde, inşaatlarda kamu 
denetiminin bir kenara bırakılmasından ötürü binlerce arkadaş-
larımızı kaybediyoruz.

“Sınıf Tavrı kapitalizme ve emperyalizme karşı”
Sınıf Tavrı kapitalizme ve emperyalizme karşı bağımsızlıktan, 

kamuculuktan ve aydınlanmacılıktan yana.Sınıf Tavrı boşver-
mişliğe karşı ailesine, onuruna ve memleketine sahip çıkmanın 
iradesidir.Sınıf Tavrı eşitlik ve özgürlük mücadelesi veriyor.
Dolayısıyla Sınıf Tavrı kendi bileşeni olan İnşaat İşçileri Derneği 
ile her yerde mücadele veriyor.

Sınıf Tavrı, tarihi örnek mücadelelerle dolu Kristal İş Petrol 
İş’te bulunana sınıf sendikacılığında ısrar eden işçilerin yanında 
bulunuyor.

Kurultayımız bu istemlerle toplanıyor.”
Erkan Kılıç’ın konuşmasından sonra divan seçimi gerçekleşti. 

Divana Kemal Parlak, Erkan Kılıç ve Şennur Şentürk seçildi. 
“Sınıfın tavrını koyması lazım”
Divan seçiminin ardından söz işçilere verildi. İlk sözü Metal 

İşçisi Hüseyin Gülşen aldı.
Gülşen konuşmasından şunlara değindi;
“Bir söz alarak başlamak istiyorum. Sendika ağalalarına, işçiyi 

satan o sendika ağalarının binasını başına geçireceğimize dair 
söz veriyorum. Bizler metal işçileri olarak Sınıf Tavrı’na daha iyi 
koşullarda çalışmak için dahil olduk. Bugün var olana sendikal 
sistem, 80 sonrası Türkiye’de sarı sendika, yandaş sendika haline 
gelmiştir.

6 sene öncede aynı ücretle çalışıyorduk şimdi de. Çünkü ör-
gütsüz durumdayız. Bizim gücümüz örgütlülüğümüzden gelir. 
Eğer biz örgütlenmezsek, meclistekiler de bizim için bir şey yap-
maz, sendika ağaları da bizim için bir şey yapmaz. Sınıfın tavrını 
koyması gerekiyor. Patrona da, meclisteki milletin vekili olana da, 
sendikaya da tavrı biz koyacağız.”

“Benim geleceğimi çalıyorsan, şantiyeyi terk edeceksin”
Sonrasında kürsüye İnşaat İşçisi Ali Doğan çıktı. Ali Doğan’nın 

konuşması ise şu şekilde;
“Bugün ücretli kölelik düzenin çok daha fazla sömürü yaşanı-

yor. Özellikle göç alan yerlerde daha da katmerlenerek devam 
ediyor. Çünkü gurbete giden arkadaşlar işveren tarafından tahsis 
edilen yerlerde kalıyorlar. Yani barınacak yerleri bile olmuyor.

Ancak ne yazık ki kendimizin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Or-
taklaşmadığımız için de kaybediyoruz. Şantiyelerde çokça bunu 
görüyoruz.

Biz Emaar şantiyesinde ciddi bir mcüadele yürütüyoruz. Bizim 
de kendi şantiyemizde tüm başlıkları saysak çokça şey çıkar. 
Peki biz sınıf tavrına neden katılıyoruz? Bireysel olarak hakkını 
arayan işçilerden değiliz. Biz toplu mücadele veriyoruz. Bunun 
için kesinlikle örgütlenmek çok önemli çünkü patronun en çok 
korktuğu işçi modeli budur.

İş var mı var? İşçi olarak ben var mıyım? Paramı ödeyemiyor-
san, benim geleceğimi çalıyorsan, şantiyeyi sen terk et diyoruz.”

“İşçi Okulları bütün işçi sınıfını kapsamalı”
Ali Doğan’ın ardından işten atılan Mersin Şişecam İşçisi Yaşar 

Akkul söz aldı. Yaşar Akkul şunları söyledi;
” Bugün tam 240 gündür bu direniş devam etmektedir. 14 kişi 

bu direnişi hala devam ettiriyoruz. 6 kasım 2015 günü haksız 
ve hukuksuz yere, patron ve sarı sendika masada uzlaşarak bizi 
işten attılar. Bize rüşvet vererek, kıdemlerimizi iyileştirerek, 
işten çıkartmaya çalıştılar. Biz “hayır” dedik, biz işe dönene kadar 
hakkımızı hem hukuken hem de sokaklarda da arayacağımızı 
söyledik.

Biz de bu süreçte Sınıf Tavrı ile bağ kurduk. İşçi Okulları yap-
tıklarını gördük. İşçilerin ancak sınıf bilinci olursa bu mücadeleyi 
devam ettirebilirler. Bu anlamda bu işçi okullarının tüm Türki-
ye’ye yayılmasını, bütün işçileri kapsamasını düşünüyorum.”

Şişecam işçisinin ardından kürsüye hizmet işçisi, Trakya 
Otocam işçisi, iş güvenliği uzmanı, mühendis, metal işçisi, çağrı 
merkezi çalışanı, taşeron işçiler ve inşaat işçisi çıktı. Konuşma-
larda işçi sınıfının mevcut durumuna ilişkin saptamalar yapılır-
ken, konuşmaların dozajının yüksek olduğu gözlemlendi.

“Sınıf Tavrı mücadeleyi tekleştirecek”
Kurultayda son sözü Kemal Parlak alırken, işçi sınıfının tari-

hinin direniş tarihi olduğunu hatırlattı. Parlak sözlerine şöyle 
devam etti:” Sınıfın mücadele etmesi gerekiyor. Zaman zaman 
mücadele ediyoruz, sonra boğuluyor. Olmaz, bu mücadelenin 
birleşmesi gerekiyor. Yan yana gelip, tekleşmesi gerekiyor. Sınıf 
mücadelesi toplumsallaşırsa başarılı olur. Sınıf Tavrı bunu başa-
racak.”

Konuşmaların ardından oybirliği ile Sınıf Tavrı Kurultayı 
deklarasyonu yayınlanırken, kurultayda Sınıf Tavrı çalışmalarını 
koordine edecek bir Türkiye Yürütmesi seçildi. Farklı sektörler-
den işçiler ile hukuk, iş güvenliği, hekim, mühendis gibi uzmanlar 
bulunuyor.

İşte deklarasyonun öne çıkan maddeleri
Kurultayın ardından yayınlanan deklarasyonda öne çıkan mad-

delerin bazıları şöyle:
- Sınıf Tavrı, Türkiye İşçi Sınıfının bir örgütlenme, mücadele 

ve dayanışma örgütü olarak yoluna devam etme kararı almıştır. 
Bu doğrultuda en kısa zamanda il bazında Sınıf Tavrı platformları 
kurulacak ve farklı sektörlerden işçilerin yan yana gelmesi ve 
sınıf tavrı çatısı altında ve ilkeleri etrafında sömürüye, yoksullu-
ğa, hak gasplarına karşı ortak mücadele verilmesi sağlanacaktır. 
Sınıf Tavrı ilkelerini kabul etmiş her işçi veya kurum sınıf tavrının 
bileşenidir.

- Sınıf Tavrı, işçi sınıfı içindeki her türlü bölünmüşlüğe karşı 
mücadele yürütmelidir. Sınıfın birliğinin siyasal birlikten geç-
tiğini bilerek işçi ve emekçilerin siyasal mücadelede etkin bir 
şekilde bulunması sağlanmalı ve bunun araçlarını yaratmalıdır. 
Bu araçların başında sendikal alanın işçi sınıfı adına yeniden bir 
mücadele alanı haline getirilmesi yatmaktadır. Bunun için başta 
DİSK içinde olmak üzere tüm mücadeleci sendikalar içinde “sınıf 
sendikacılığının” savunulması, sınıf sendikacılığı ilkelerinin ilan 
edilerek sendikal alanda ilerici bir alternatifin yaratılması gerek-
mektedir. 

- AKP sermaye sınıfının partisidir. Sermaye sınıfı Cumhuriyet 
dönemi boyunca en büyük kar oranlarını, rantı bu dönemde elde 
ederken aynı dönemde işçi sınıfı kendisine yönelik en büyük 
saldırıya maruz kalmıştır.  Sermaye sınıfı ve AKP,  Türkiye işçi 
sınıfının en önemli kazanımlarından biri olan kıdem tazminatına 
gözlerini dikti. Sınıf Tavrı başta kıdem tazminatı başlığı olmak 
üzere çalışma hayatını esnekleştiren, kuralsızlığı ve güvesizliği 
dayatan her türlü politikaya karşı güçlü ve etkili bir mücadele 
başlatma kararı almıştır. Bu doğrultuda emeğe yönelik bu saldırı-
lara ilişkin bilgilendirici metinler hazırlamak, toplantılar organize 
etmek, kampanyalar başlatmak sınıf tavrının gündemindedir.

Yayınlanan deklarasyonda ayrıca işten atılan Bedaş, Avın, 
Avcılar belediye işçileriyle dayanışma kararı alınırken, Kristal-İş 
ve Petrol-İş sendikalarında sınıf sendikacılığını savunan işçilerin 
tasfiyesine karşı mücadele edileceği de duyuruldu. Yayınlanan 
deklarasyonda işçi okullarının tüm ülke sathında gerçekleşeceği 
ifade edilirken, sendikal alana dair de bir dizi karar alındı.

Kurultayın ardından seçilen Türkiye Yürütmesi işbölümü yapa-
rak, çalışmalara başladığını duyurdu.

Etkinlikden kareler...


