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Sümeyye’nin Düğünü...

Taraf+Radikal=Cumhuriyet mi?
AKP’nin kanlı sicili

Altı bin kişinin davet edildiği, yandaşların ya-
ranmak için getirecekleri düğün hediyelerinin 
800 milyon liralık bir servete denk geleceği 
dillendirilen o meşhur düğün geçtiğimiz hafta 
yapıldı. Düğünde Türk sağından, sermaye sını-
fına ve tanınmış gericilere kadar herkes vardı.
Sayfa >> 2

İstikrar söyleminin damga vurduğu AKP’li yıllar 
aynı zamanda kimi emperyalist müdahaleler 
kimi Türkiye’nin şekillendirilmesinde kullanı-
lan çok sayıda suikast, saldırı ve katliamın da 
yaşandığı yıllar oldu. 2002 yılından bu yana 
Türkiye’de yaşananların bir kısmını bir kez 
daha hatırlamak gerekiyor. Sayfa >> 3

AKP emekçi halkımıza yeni bir oyun daha oynuyor. Recep Tayyip Erdoğan’a başkanlık yolunu açmak için yeni bir kukla 
gösterisi ile daha karşı karşıyayız. Davutoğlu’nun Erdoğan tarafından görevden alınması daha doğru bir deyişle “tasfi-
ye” edilmesi ile birlikte yeni bir kukla devreye sokuluyor. Sayfa >> 3

Başkanlık dayatması ve AKP tarafından herkesten 
saklanarak yazılan yeni anayasa gündemi, harareti ar-
tırıyor.Kılıçdaroğlu, “böyle bir başkanlık sistemini kan 
dökmeden bu ülkede gerçekleştiremezsiniz” diyerek 
büyük konuştu. Bu konuşmasının hakkını verecek mi-
dir, bilemeyiz.Mangalda kül bırakmayarak muhalefet 
olunmuyor. Muhalefet olmak kararlı durmak ile olur. 
Sayfa >> 3

Can Dündara saldırının 
azmettiricisi  ve emektar reis

ABD’nin seçimi

TKH Gençliği Deniz’leri andı

Ön seçimlerde sona gelinirken Cumhuriyet-
çi Parti’de Trump tek aday olarak kalırken 
Demokrat Parti’de Sanders Clinton’a karşı 
mücadeleyi sürdürüyor. Sayfa >> 5

Sayfa >> 7

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a yönelik silahlı saldırıyı azmettir-
mek suçundan gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla mahkemece serbest bırakılan Ergün 
Celep’in, ülkücü Haluk Kırcı ile bir düğünde çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı. Sayfa >> 4

Kılıçdaroğlu ne demek istedi ?

KUKLA
BAŞBAKAN

İki yol görünüyor: Birincisi ‘Birinci Cumhuriyet’; geçmişe öykünerek ve dönerek değerlerimize 
sahip çıkma, bugünü kazanma şansımız bulunmuyor. İkincisi liberal virüsün, Sosyalist Cumhuriyet 

mücadelesi ile sökülüp atıldığı bir yola girmektir. Sayfa >> 6
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Aramızdan ayrılalı yedi yıl olmuş. Ergenekon 
soruşturması kapsamında evi basıldığı dö-
nemki fotoğrafları gözümüzden silinmiyor.  
Vücudunu saran hastalık gibi, memleketi 
saran korkunç hastalıklarla da sonuna kadar 
büyük bir umut ve dirençle mücadele eden 
Türkan Saylan…

O fotoğrafın çok daha öncesine gidip ba-
kalım. Hep hastalıklarla mücadele eden bir 
hayat. Cüzzamla ve cüzzamlılara yönelik 
önyargılarla mücadeleye hayatını adamış 
Türkan’ı tanıyoruz önce. Çaresiz ve bula-
şıcı olduğu düşünülen hastalıkla mücadele 
etmek için elinden gelen ardına koymuyor. 
İnsanlık dışı koşullarda ölüme hapsedilen 
cüzzam hastalarının kaderi Lepra Hastanesi 
ile değişiyor. Hastane hem hastalığın teda-
visi için uğraşırken hem de açılan kurslarla, 
atölyelerde üretilenlerle, hastane çalışanları 
için açılan kreşle ve daha pek çok olanak ile 
örnek teşkil ediyor. Öte yandan Türkiye’nin 
dört bir yanını dolaştığı dönemde çocukluk-
ta çok kolay tedavi edilebilecek hastalıklara 
müdahale edilmediği için ömür boyu engelli 
olmak zorunda kalan insanları gördükçe 
sağlık sistemine isyan ediyor ve alternatif 
yollar arıyor.

Bir diğer isyan da eğitim sistemine karşı 
gerçekleşiyor. Anadolu’nun en kuytu köşele-
rinde hücrelere hapsedilip ölümü bekleyen 
cüzzamlılar için çalıştığı günlerde, insan-
ların eğitimsizlik nedeniyle hem kendile-
rinin hem de başkalarının hayatlarını nasıl 
yaşanmaz kıldıklarını görüyor. Özellikle kız 
çocuklarının eğitimi kafasını kurcalıyor ve 
hepimizin yakından bildiği Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği kuruluşunu gerçekleş-
tiriyor Türkan Saylan.

Ülkemizin karanlığa gömülmemesi için 
ilericilik-gericilik mücadelesinde hep ön 
saflarda olan Türkan Saylan, bu mücadele-
yi örgütlü bir biçimde vermenin ne kadar 
önemli olduğunu her fırsatta dile getirmişti. 
Bu mücadelenin çok daha zor koşullar-
da devam ettiği bir dönemden geçiyoruz. 
Eğitim amaçlı kurulduğu iddia edilen Ensar 
Vakfı yurtlarında küçücük çocukların teca-
vüze uğraması, ahlak bezirganlığı sözkonusu 
olduğunda mangalda kül bırakmayanların 
sözkonusu vakfı savunmak için seferber 
olması ve bütün bunlara zemin sağlayan 
eğitim olanağından yoksun milyonlarca ço-
cuğun var olduğu gerçeği bu dönemi ifade 
eden sadece küçücük bir fotoğraf karesi 
gibi. Buna benzer binlerce başka kare fotoğ-
raflanabilir.

Bir yanda kız çocuklarının eğitimine kendini 
adamış Türkan Saylan, diğer yanda Ensar 
Vakfı’nı “çocuklarına sahip çıksalarmış” di-
yerek savunmaya kalkan Çocuklara Yönelik 
İstismarı Araştırma Komisyonu üyesi AKP’li 
kadın milletvekili.
Bir yanda kız çocuklarının eğitimli, bağımsız 
bireyler olarak yetişmesi için canını dişine 
takan Türkan Saylan, diğer yanda daha dün 
çocukları tecavüzcüleri ile evlendirmeyi 
öneren Meclis Araştırma Komisyonları.

Bir yanda hakkındaki ithamların uydurma 
olduğu kanıtlanmış ÇYDD ve Nesin Vakfı, 
diğer yanda çocuklara tecavüz edilmesini 
“ÇYDD ve Nesin Vakfı’nda da böyle şeyler 
oldu” diyerek normalleştirmeye çalışan, 
uydurma verileri kullanmaya kalkan ve böy-
lece kendini temize çıkarmaya çalışan Ensar 
Vakfı Başkanı.

Bir yanda sağlık ve insan merkeze konul-
duğunda neler yapılabileceğini kurduğu 
hastane ve Anadolu’nun dört bir yanında bir 
hekim olarak yaptıkları ile kanıtlayan Türkan 
Saylan, diğer yanda sağlık hizmetini meta-
laştırıp, hastaneleri ticarethaneye çeviren 
piyasacı zihniyet.

Bir yanda cüzzamın bulaşıcı olmadığını 
insanların korku dolu bakışları arasında 
kanıtlamak için hastalarına sarılarak göster-
mek isteyen ve tüm olanaklarını cüzzamla 
mücadeleye adayan Türkan Saylan, diğer 
yanda sağlık hakkını, kar kapısı haline geti-
renler.

Bugün Türkan Saylan aramızda yok. Ge-
riciler, tecavüzcüler, soyguncular ise kol 
geziyor.

İşte o yüzden  “Ensar olma vakti” diyenlere 
inat bugün “Türkan” olma vakti…

“Türkan” olma vakti

TBMM komisyonuna göre çocuk tecavüzü meşru...
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Altı bin kişinin davet edildiği, yandaşların yaranmak için getirecekleri düğün hediyelerinin 800 milyon liralık 
bir servete denk geleceği dillendirilen o meşhur düğün geçtiğimiz hafta yapıldı. Düğünde Türk sağından, 
sermaye sınıfına ve tanınmış gericilere kadar herkes vardı.

Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdo-
ğan’ın, işadamı Selçuk Bayraktar ile 
evlenmesi ülke gündeminde oldukça 
fazla yer kapladı. Tansu Çiller’den 

Cüppeli Ahmet Hoca’ya, Bakara’cı Egemen 
Bağış’tan Orhan Gencebay’a kadar birçok isim 
düğüne katıldı. Nikah şahitleri ise bazı nokta-
larda düğünden daha fazla konuşuldu. Nikah-
ta şahitlikleri Başbakan Ahmet Davutoğlu, 11. 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay 
Başkanı Hulusi Akar, Meclis Başkanı İsmail 
Kahraman, Bosna-Hersek lideri Bekir İzzetbe-
goviç, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Lübnan 
Başbakanı Saad Hariri ve Arnavutluk Başbakanı 
Edi Rama yaptı.

Türkiye siyasetindeki çalkalanmaların ortasında 
yapılan bu düğün, beraberinde siyasi tartış-
maları da getirdi. Tayyip Erdoğan’ın muhalifi 
olarak gösterilen Ahmet Davutoğlu ve Abdullah 
Gül’ün orada göstermelik olarak bulunup bu-
lunmadıklarını bilemiyoruz. Ancak o fotoğrafın 
en öndeki parçası oldular. Yanlarına bir de “la-
iklik Anayasa’dan çıksın” diyen İsmail Kahraman 
eklendi. 

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın nikah şa-
hitliği de, düğünden bir önceki gün Hakkari’de 
yaşanan asker ölümleri üzerinden kamuoyunda 
çok fazla tartışılan bir konu haline geldi. Hatta 
sosyal medya üzerinden Akar’a istifa çağrıla-
rı yapıldı. Ancak Akar’ın meselesinin aslında 
gelinle değil damatla olduğu kısa bir zamanda 

açığa çıktı. Yeni damadın şirketinin İnsansız 
Hava Araçları (İHA) ürettiği ve devlet ile belli 
bir süredir yakın çalıştığı bu düğün vesilesiy-
le görülmüş oldu. Dolayısıyla milli İHA üreten 
Bayraktar’ın düğünü milli meselelerimizden biri 
olarak karşımıza çıktı.

Hepsinin aynı kareye girmesi isabet olmuştur. 
Genelkurmay Başkanı ile laiklik düşmanı gerici 

meclis başkanı, Tayyip Erdoğan’a muhalif oldu-
ğu söylenen siyasi figürler ile milli İHA üreten 
bir sermayedar, bu ülkede gerçekten ne yaptığı 
ve ne işe yaradığı konusunda hiçbir fikrimiz ol-
mayan Sümeyye Erdoğan’ın eteklerinde verdik-
leri fotoğraf ile tarihe geçtiler. Ancak, gelecekte 
ortaklıklarını ya da yandaşlıklarını reddetmek 
istediklerinde karşılarına ne yazık ki bu fotoğ-
rafın çıkacağını da biliyor olmalılar.

“Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsur-
lar İle Boşanma Olaylarının Araştırılması ve 
Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması 
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu” çalış-
malarını tamamlayıp, taslak raporunu ekleriyle 
birlikte  TBMM Başkanlığına sundu. Kadına 
yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin artma-
sı, çocuk istismarlarının daha fazla gündeme 
gelmesiyle birlikte meclise değişik zamanlarda 
sunulan araştırma komisyonu kurulması hak-
kındaki önergeler  sonucunda 14 Ocak 
2016’ da “Aileyi güçlendirme ve boşan-
maları önleme komisyonu” kuruldu. 
Komisyonun adının dahi bu şekilde be-
lirlenmesi AKP’nin kadın kimliğine ve 
kadına yönelik şiddet konusuna yak-
laşımını özetlemektedir. Komisyonun 
sunduğu rapor ise kadınların bugüne 
kadar mücadele ederek kazandıkları 
hakları tırpanlamakta, kadın kimliğini 
ailenin bir parçası olarak değerlendi-
rerek buraya hapsetmektedir. 

Geçtiğimiz günlerde “laiklik yeni ana-
yasada olmamalı” çıkışı yapan meclis 
başkanından sonra meclis alt komisyo-
nu da sunduğu rapor ile şeriat hüküm-
lerini aratmayan kimi düzenlemeler 
önermektedir. Medeni hukuk, Ceza 
hukuku ve 6284 sayılı Şiddeti Önleme 
Kanunu’nda ciddi değişiklikler içeren 
rapordaki tasarılar yasalaştığı takdirde;

* Kadına yönelik şiddet vakalarında 
kadının beyanı esastır ilkesi yerine 
delil ve tanık gösterme gerekliliğinin 
önü açılacak,

* Nafaka hakkı kısıtlanacak, kadınların eko-
nomik gücünün sınırlı olduğu toplumumuzda 
boşanmış olan kadınların mağduriyeti artacak,

* Çocuk istismarcıları mağdur çocukla 5 yıl bo-
yunca sorunsuz ve başarılı bir evlilik sürdürme-
si halinde denetimli serbestlikten yararlanması 

sağlanacak, istismarı gerçekleştiren de  15 yaşın 
altında olursa istismar suç olmaktan çıkacaktır. 

Söz konusu öneri raporda şöyle ifade edilmiş-
tir: “Türk Ceza Kanunun 103 üncü maddesi ‘Ço-
cukların cinsel istismarı’ suçunu düzenlemiştir. 
Evlenmeyle sonuçlanan çocuğun cinsel istis-
marı suçunun, rızai de olsa suç olarak kalması 
gerektiği, ancak sorunsuz ve başarılı devam 
eden evlilikler açısından 5 yıl denetim süresi 
getirilerek, sürenin sonunda ilgili kurumların 

yetkili uzmanlarınca hazırlanan raporlar da 
dikkate alınarak koşulların uygun olması halin-
de, denetimli serbestlik hususunda Türk Ceza 
Kanununun yürürlük kanununda tarih belir-
tilerek düzenlenmesi, taraflardan her ikisinin 
de 15 yaşın altında olması durumunda ise şahsi 
cezasızlık sebebi sayılacağına ilişkin düzenleme 
yapılması...”
Böylece çocukların tecavüzcüsü ile evlendiril-

mesinin önü açılarak, istismarcılar ödüllendi-
rilmiş olacak. Öte yandan çocuk yaşta evlilikler 
de suç kapsamından çıkarılmaktadır. 
Aile hukukuna ilişkin tüm davalar için gizlilik 
kararı getirilecek. Bu uygulama ile kadın örgüt-
leri devre dışı bırakılarak,  davalar kamuoyun-
dan kaçırılacaktır.

Boşanma söz konusu olduğunda arabuluculuk 
ve uzlaştırma devreye girecek. Şiddet gören ka-
dınların koruma talepleri veya evden uzaklaş-

tırma kanununun uygulanması talep-
lerini delil ve tanık gösterme koşulu da 
eklendiğinde kadın evine gönderilecek 
ve kadın cinayetlerine davetiye çıkarıl-
mış olacak.

Boşanma durumlarında mal varlığına 
dair hak talebi için süre sınırlaması 
getirilecek. Geleneksel olarak edinilen 
mal varlığının erkek tarafından kontrol 
edildiği düşünüldüğünde yine burada 
da kadınların hak talebine bir sınırla-
ma ve mağduriyet söz konusu.

Raporun bütününde danışmanlık hiz-
metlerinden, televizyon prıgramlarının 
takibine, bağımlılık ile mücadeleye ka-
dar neredeyse her başlıkta din görev-
lilerine ve diyanet işleri başkanlığına 
aile bütünlüğünün korunması konu-
sunda özel bir misyon tanımlanacak. 
Aile terapisi ve rehberlik hizmetleri 
verebilecekler listesine din adamları 
da dahil edilecek. Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanlığının hazırlamış olduğu 
Aile Eğitim Programına (AEP), kanaat 

önderi kabul edilen din görevlilerinin katkısının 
alınması amacıyla Diyanet personelinin eğiti-
minde kullanılmak üzere “ailede dinî değerler” 
modülü eklenecek.

Kamuoyundan büyük tepki alan rapor laiklik 
için mücadelenin önemini bir kez daha ortaya 
koymaktadır

Sümeyye’nin düğünü...

Meclis’te, Aileyi Güçlendirme ve Boşanmaları Önleme adına kurulan ko-
misyonun hazırladığı rapor AKP’nin Yeni Türkiye’sinin şeriat özlemlerini 
yansıtmaktadır. Geçtiğimiz günlerde meclis başkanının sarf ettiği “yeni 
anayasada laiklik olmamalı” sözleri AKP’nin niyetini açıkça ortaya koyar-
ken bundan cesaret alan komisyon üyeleri de şeriat yasası önermektedir.

Buna göre, Ceza kanunu, Medeni kanun ve 6284 sayılı Şiddeti Önleme 
kanununda yapılmak istenen değişikliklerle kadınlara tanınan nafaka 
hakkı sınırlanırken, aile terapisi ve rehberlik hizmetleri için din adamları-
nın da görevlendirilmesi ön görülüyor.

Hazırlanan rapor çocuk istismarcılarının 5 yıl boyunca tecavüz ettikleri 
çocukla “sorunsuz ve başarılı” bir evlilik sürdürmesi halinde denetimli 
serbestlikten yararlanmasını da önermektedir. İstismarı gerçekleştiren 
kişinin 15 yaşın altında olması durumunda ise istismar suç olmaktan çıka-
rılmaktadır. Böylece çocuk yaşta evliliklerin önü açılmaktadır. Aile mah-
remiyeti bahanesiyle aile hukuku kapsamına giren tüm davaların gizlilik 
kapsamına alınması raporda yer alan bir başka öneridir. Gizlilik kararı ile 
davalara kadın örgütlerinin müdahil olması engellenecek ve devre dışı 
bırakılacaklardır.

Çocuk istismarı haberlerinin eksik olmadığı, her üç evlilikten birinin 
çocuk yaşta yapıldığı ülkemizde TBMM’nin gündemine bu önerilerin ge-

tirilmesi ve tartışılması dahi kabul edilemez. Toplumu dinsel referanslar 
ile şekillendirmeye çalışan, devletin bütün olanaklarını gerici vakıflara ve 
derneklere sonuna kadar açan, çocuk istismarcılarını ve tecavüzcülerini 
korumak için kendini siper eden, kadın düşmanı bu zihniyet hak ettiği 
yanıtı alacaktır.
Laikliği ortadan kaldırmaya çalışanların bu topluma sundukları yaşam 
şekli açıkça görülmelidir. Bugün “özgürlükçü laiklik” gibi söylemler AKP 
zihniyetini meşrulaştırmaktan başka bir anlam taşımamaktadır.

Tablo açıktır. Laiklik yoksa şer-i hükümler vardır, kadınların esareti ve 
yok sayılması vardır, çocuk istismarının meşrulaştırılması vardır, çocuk 
yaşta evliliklerin kutsanması vardır.

Bizlerin buna yanıtı ise tereddütsüz “hayır”dır.

Gerici zihniyetinizi ve yasalarınızı hak et-
tiği yere tarihin çöplüğüne göndereceğiz!

Laiklik için Kadınlar Mücadeleye!

İlerici Kadınlar Derneği

18 Mayıs 2016 

Gerici zihniyetinize ve yasalarınıza geçit vermeyiz!

Kadının Sesi
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Davutoğlu’nun Erdoğan ta-
rafından görevden alınması 
daha doğru bir deyişle 
“tasfiye” edilmesi ile birlik-

te yeni bir kukla devreye sokuluyor. 
AKP milletvekilleri göstermelik 
bir temayül yoklaması yapıyorlar. 
Ancak başbakanın kimin tarafından 
atanacağı herkesin malumu.

Bugün cumhurbaşkanlığı koltu-
ğunda oturan ancak başkanlık için 
son fırsatı olduğunu bilen Erdoğan, 
ipleri elinden bırakmak istemiyor. 
AKP içinde Abdullah Gül yerine 
Davutoğlu’nun başbakan yapılması 
bir başka kukla örneği idi. Şimdi 
Davutoğlu görevden alınıyor ve 
yerine Binali Yıldırım getiriliyor. 
Tamamen iplerin Erdoğan’ın elinde 
olduğu yeni bir kukla gösterisi ile 
karşı karşıyayız.

Türkiye düzen siyasetinde benzer 
bir tabloyu daha önce görmüştük. 
Özal’ın cumhurbaşkanı olmasından 
sonra Özal tarafından başbakan ya-
pılan Yıldırım Akbulut, siyasi tarihe 
fıkralarıyla birlikte tam bir komedi 
olarak geçmişti. Bugün de Binali 
Yıldırım’ın başbakan yapılması ben-
zer bir komediyi gündeme getire-

cektir. Çünkü yaşanacak trajediden 
önce bir komedinin yaşanması 
gerekiyormuşçasına halkımızla alay 
ediyorlar.

Yeni başbakan Binali Yıldırım, Er-
doğan’a yakın bir isim ve tamamiyle 
iplerin Erdoğan’da olacağı yeni bir 
dönem açılıyor. Başbakanlık koltu-
ğuna oturan kim olursa olsun bu 
saatten sonra ipleri elinde tutan 
Erdoğan olacağından, bu başbakan 
olsa olsa kukla başbakan olarak 
anılacaktır.

Meclis çadır tiyatrosu

Meclis tam bir çadır tiyatrosu 
görüntüsünde. Şu an hiçbir hükmü 
kalmayan Meclis, yalnızca Erdo-
ğan’ın siyasi ihtirasını düzenlemek-
le meşguldür. AKP milletvekillerinin 
milletten aldığı iddia edilen yetkisi 
aslında Erdoğan’ın talimatlarını 
yerine getirmek dışında bir anlamı 
bulunmuyor.

Dokunulmazlık görüşmelerinde 
AKP milletvekillerinin oylarını AKP 
yetkililerine ibra etmek durumun-
da kalması Meclis’in bugün geldiği 
yeri göstermesi açısından yeterli 

bir durumdur.MHP’nin AKP’ye her 
konuda dayanak olması, CHP ve 
HDP muhalefetinin ise tutarsız 
ve AKP’ye kan veren yalpalaması 
bugünkü tablonun özeti olarak 
karşımızdadır.

Hükümet kukla tiyatrosu

AKP iktidarında kurulan bütün 
hükümetlerin birer kukla hükümet 
olduğu açık. Erdoğan’ın başbakan-
lığı döneminde bütün bakanlıkların 
Erdoğan tarafından sıkı kontrol 
ediliyordu.Davutoğlu ise geçici ola-
rak bu koltuğa oturtulmuştur. AKP 
içinde güçlü isim olarak öne çıkan 
Abdullah Gül’ün önü Davutoğlu ile 
kesilmiş, Davutoğlu’nun misyonu 
bitince ipi de bırakılmıştır.Bugün 
Davutoğlu yerine gelecek başbaka-
nın ipi Davutoğlu’ndan daha fazla 
Erdoğan tarafından tutulacak, tıpkı 
bir kukla gibi oynatılacaktır.

Amaç başkanlığa geçiş

Bütün bu oyunların ve kukla göste-
rilerinin temel amacı başkanlık reji-
minin önünün açılmasıdır. Erdoğan, 
başkanlık konusunda son kozlarını 
oynamaktadır. Hükümet ile seçil-

miş cumhurbaşkanı arasında görüş 
farklarının hep oluşacağını bu-
nun bir sistem krizi olacağını dile 
getiren başkanlıktaraftarları, bakın 
Davutoğlu’yla bile sorun yaşanmış 
örneğine sarılmaktadırlar. Aslında 
seçilen başkanın örneğin seçilmiş 
parlamento ile de sorun yaşayabi-
leceği her zaman mümkündür. An-
cak bunu hiç dile getirmeyen AKP 
yandaşları zaten Meclis’i bir tasdik 
kurumu olarak düşünmektedirler. 
Bu açıdan aslında başkanlık rejimi 
olarak dile getirilen şey tam bir 
diktatörlük rejimi demektir.Erdo-
ğan, başkanlık için zamanı geldiğini 
düşünmüş ve düğmeye basmıştır. 

Kürt illerinde yaşanan çatışma-
nın milliyetçi oyları artırdığını, 
MHP’nin bölünme noktasına geldi-
ğini, HDP’nin baraj altı kalacağı bir 
noktada başkanlığın önünü açmak 
için düğmeye basmıştır. Yeni bir 
kukla başbakan tam da bu yüzden 
gündeme gelmiştir. Önümüzde re-
ferandum ya da erken genel seçim 
gözükmektedir. Emekçi halkımız bu 
kukla gösterisine artık kanmama-
lıdır.

İstikrar söyleminin damga vur-
duğu AKP’li yıllar aynı zamanda 
kimi emperyalist müdahaleler kimi 
Türkiye’nin şekillendirilmesinde 
kullanılan çok sayıda suikast, saldırı 
ve katliamın da yaşandığı yıllar oldu. 
2002 yılından bu yana Türkiye’de 
yaşananların bir kısmını bir kez 
daha hatırlamak gerekiyor.

15 Kasım 2003 – Sinagog Saldırıları

İstanbul’daki Neve Şalom Sinagogu 
ve Bet İsrael Sinagogu’na düzenle-
nen eylemlerin sonucunda 27 kişi 
yaşamını yitirdi. 

20 Kasım 2003 – HSBC ve İngiliz 
Konsolosluğu Saldırıları

20 Kasım 2003’te yine bomba yüklü 
araçlarla iki eylem düzenlendi. 
Saldırıda 30 kişi yaşamını yitirdi, 
450’den fazla kişi yaralandı. Saldırı-
lar El-Kaide tarafından üstlenildi.

30 Nisan-16 Temmuz 2005 – Kuşa-
dası Saldırıları

30 Nisan’da PKK tarafından Kuşa-
dası kent merkezine bırakılan bir 
bombayı etkisiz hale getirmeye 
çalıştığı sırada Başkomiser Yaşar 
Aykaç’ın ölümü ve 16 Temmuz 2005 
tarihinde yine kent merkezinde Ka-
dınlar Denizi minibüsüne bırakılan 
bir bombanın, 2’si turist 5 kişinin 
ölümüne yol açması ile sonuçlanan 
saldırılardır. 10 Temmuz 2005 günü, 
aynı zincirin halkası olduğu anla-
şılan bir eylemde İzmir’in Çeşme 
ilçesinde de bir bomba bırakılmış 
ve olay, çoğu turist olmak üzere, 
yaklaşık 20 kişinin yaralanması ile 
sonuçlanmıştı.

17 Mayıs 2006 – Danıştay Saldırısı

Alparslan Arslan adlı saldırganın 
Danıştay 2. Dairesi’nde müzakere 
halinde olan heyete karşı gerçek-
leştirdiği silahlı eylemdir. Saldırı 
sonrasında, Danıştay İkinci Daire 
üyesi Mustafa Yücel Özbilgin ölmüş, 
aralarında daire başkanı Mustafa 
Birden’in de yer aldığı dört üye ise 
yaralanmıştır. 

19 Ocak 2007 – Hrant Dink Suikas-
tı

Önceden pek çok tehdit almış 
olan HrantDink, Agos gazetesinin 
Halaskargazi Caddesi’ndeki bina-
sının önünde başının arkasına ateş 
edilerek öldürüldü. 

18 Nisan 2007 – Zirve Yayınevi 
katliamı

İncil basımı yapan Zirve Yayınevi’n-
de çalışan Alman uyruklu Tilman 
Ekkehart Geske ile Necati Aydın 
ve Uğur Yüksel boğazları kesilerek 
öldürüldü. 

22 Mayıs 2007 – Anafartalar Çarşı-
sı Saldırısı  

Ankara’nın Ulus Semti’ndeki Ana-
fartalar Çarşısı’nda intihar saldırısı 
düzenlendi. Saldırıyı PKK’li Güven 
Akkuş’un düzenlediği açıklandı. Sal-
dırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

27 Temmuz 2008 – Güngören Sal-
dırısı

İstanbul’un Güngören ilçesinde ardı 
ardına iki bombanın patlatılması 
sonucu, 5’i çocuk olmak üzere 18 
kişinin ölmesi ve 154 kişinin yara-
lanması ile sonuçlanmıştı. Saldırıyı 
PKK üstlenmişti.

4 Mayıs 2009 – Bilge Köyü Katliamı

Mardin’in Mazıdağı İlçesi’ne bağlı 
Bilge köyünde ‘töre cinayeti’ olarak 
duyurulan ve 44 kişinin yaşamını 
yitirmesiyle sonuçlanan katliamdır. 

28 Aralık 2011 – Roboski Katliamı

Türk Hava Kuvvetleri, Şırnak’ın 
Uludere ilçesi yakınlarındaki Irak 
topraklarında F-16 savaş uçaklarıyla 
yaptığı bombardıman sonucunda 
34 yurttaş katledildi. Bir kişi yaralı 
olarak kurtuldu. 

9 Ocak 2013 – Sakine Cansız Sui-
kasti

Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) 
Paris temsilcisi Fidan Doğan ve 
Leyla Söylemez ile birlikte Fran-
sa’nın Paris kentindeki GareduNord 
tren istasyonu yakınlarında bulunan 
Kürdistan Enformasyon Bürosu’nda 
susturuculu silahla başından vu-
rularak öldürüldü. Cinayeti, MİT’in 

planladığı iddia edildi.

11 Mayıs 2013 – Reyhanlı Saldırısı

Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde 11 Ma-
yıs 2013’te bomba yüklü araçlarla 
bombalı saldırı düzenlendi. Tür-
kiye’de o güne kadar yaşanmış en 
büyük bombalı saldırıydı. Meydana 
gelen çifte patlamada 5’i çocuk 52 
kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyı IŞİD’in 
üstlendiği iddia edildi.

6 Ocak 2015 – Sultanahmet İntihar 
Saldırısı

İstanbul’un turistik semtlerinden 
Sultanahmet’teki bir polis noktasına 
Ocak ayında canlı bomba saldırısı 
düzenlendi. Saldırıda ağır yarala-
nan polis memuru şehit oldu. Ölen 
canlı bomba IŞİD militanı Dağıstanlı 
Diana Ramazova’ydı.

31 Mart 2015 – Mehmet Selim Ki-
raz’ın Öldürülmesi

İstanbul Adalet Sarayı’nda Haziran 
Direnişi sırasında Berkin Elvan’ın 
polis tarafından öldürülmesi so-
ruşturmasını yürüten Cumhuriyet 
savcısı Mehmet Selim Kiraz Dev-
rimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi 
(DHKP/C) militanları Şafak Yayla ve 
Bahtiyar Doğruyol tarafından rehin 
alındı. Berkin Elvan’ın katillerinin 
açıklanması talebi kabul edilmedi. 
Yaklaşık dokuz saat sonra yapılan 
operasyonda Mehmet Selim Kiraz 
ile Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol 
öldü.

5 Haziran 2015 – HDP Diyarbakır 
Mitingi Saldırısı

HDP’nin Diyarbakır İstasyon Mey-
danı’ndaki mitingi başlamadan 
hemen önce iki ayrı patlama mey-
dana geldi. Patlamada 5 kişi hayatını 
yitirdi.

10 Ekim 2015 Ankara Garı Saldırısı

Barış Mitingi’nde, yürüyüş başlama-
dan yürüyüş alanına kortej hâlinde 
ilerleyen grupların bulunduğu Tren 
Garı kavşağında, 3 saniye arayla 2 
patlama gerçekleşti. Patlamalar so-
nucunda iki saldırganın yanı sıra 107 
kişi hayatını kaybederken 500’ün 
üzerinde kişi yaralı olarak kurtuldu.

12 Ocak 2016 Sultanahmet Saldırısı
Sultanahmet meydanında, Suriye 
kökenli 28 yaşındaki bir saldırganın, 
turist kafilesinin arasına girerek 
üzerindeki bombayı infilak ettirme-
siyle gerçekleştirilen intihar saldı-
rısı. Patlama sonucunda saldırgan 
dahil 13 kişi ölmüş ve 16 kişi de 
yaralanmıştır.

17 Şubat 2016 Ankara Merasim 
Sokak Saldırısı

17 Şubat 2016’da Ankara’nın Çankaya 
ilçesinde, Genelkurmay Başkanlı-
ğının, asker lojmanlarının ve Kara 
Kuvvetleri Komutanlığının bulundu-
ğu bölgede Türk Silahlı Kuvvetlerine 
ait askeri servis aracının geçişi sıra-
sında bomba yüklü aracın bir intihar 
bombacısı tarafından 5 askeri servis 
aracının geçişi sırasında patlatılması 
sonucunda aralarında sivillerin-
de bulunduğu 28 kişi olay günü, 1 
kişi de hastanede tedavi görürken 
ölmüş,61 kişi yaralandı.

13 Mart 2016 Ankara Güvenpark 
Saldırısı

13 Mart 2016’da yerel saatle 18:45’te 
Güvenpark, Kızılay, Ankara’da oto-
büs duraklarına yakın bir mesafede 
gerçekleşen, 38 kişinin hayatını 
kaybettiği (2 tanesi saldırgan) ve 
19’u ağır 125 kişinin de yaralandığı 
bombalı araba saldırısı.

19 Mart 2016 İstanbul Saldırısı

19 Mart 2016’da yerel saatte 10:55’te 
İstiklal Caddesi’nde bir canlı bom-
banın üzerindeki patlayıcıyı patla-
ması sonucu meydana gelen bom-
balı intihar saldırısı. Saldırı sonucu; 
3’ü Amerikan-İsrail vatandaşı, 1’i 
İran vatandaşı ve 1’i saldırgan olmak 
üzere 5 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi 
yaralandı.

1 Mayıs 2016 Gaziantep Saldırısı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 
önünde bomba yüklü araçla dü-
zenlenen saldırıda iki polis hayatını 
kaybederken, 18 polis ve 4 sivilin 
yaralandı.Saldırı sonrasında kentte 
yapılacak 1 Mayıs kutlamaları gü-
venlik gerekçesi ile iptal edildi.

Kan siyaseti!

Kurtuluş Kılçer

Başkanlık dayatması ve AKP tarafından her-
kesten saklanarak yazılan yeni anayasa gün-
demi, harareti artırıyor. Kılıçdaroğlu, “böyle 
bir başkanlık sistemini kan dökmeden bu 
ülkede gerçekleştiremezsiniz” diyerek büyük 
konuştu. Bu konuşmasının hakkını verecek 
midir, bilemeyiz. Mangalda kül bırakmaya-
rak muhalefet olunmuyor. Muhalefet olmak 
kararlı durmak ile olur.

Herkes tarafından şunun net olarak görülme-
si gerek: 1923 yılında kurulmuş cumhuriyet 
bitirilmiştir. Cumhuriyetin kazanımları or-
tadan kaldırılmıştır, kaldırılmaktadır. Laiklik, 
“özgürlükçü laiklik” adıyla sulandırılıp, içi 
boşaltılacak, sadece bir kelime olarak anaya-
sada yer alacaktır, planlanan budur. Yerine 
AKP eliyle yeni bir rejim kurulmuştur. Bugün 
bu rejimin yerleşme , meşruiyet ve legalleşme 
sorunu bulunmaktadır. Anayasa tartışması ve 
başkanlık meselesi tam da buraya oturmak-
tadır.

AKP eliyle kurulan bu rejimden geri dönüş 
mümkün müdür? Ya da 1923 paradigmalarına 
dönmek? Bize göre gemi çoktan su almış-
tır. Yapılması gereken yeni bir cumhuriyet 
mücadelesidir. Laik, emekten yana, sosyalist 
bir cumhuriyet mücadelesi! Bunu programı-
na yazmayan bir muhalefetin ancak ve ancak 
düzenin düdüklü tenceresi olmasının ötesine 
geçmeyeceğini iddia ediyoruz. CHP’ye küfret-
mek derdinde değiliz ancak düzenin düdük-
lü tenceresinden gerçek muhalefet olmaz. 
Düzen sıkıştıkça, düdüklü tencere misali ses 
çıkaracaktır; o kadar.

Bugün AKP iktidarının önü biraz da böylesi 
bir muhalefet tarafından açılmıştır. Erdo-
ğan’ın milletvekili yapılmasında Baykal’ın 
rolünü kim inkar edebilir ki? Cumhurbaşkan-
lığı seçiminde Ekmeleddin İhsanoğlu’nu, yani 
bir gericiyi Erdoğan’ın karşısında çıkartarak 
AKP’ye büyük bir meşruiyet sağlayan bizzat 
CHP’den başkası değildi. 

7 Haziran seçimlerinden sonra koalisyon gö-
rüşmeleri yaparak AKP eliyle kurulan rejime 
bizzat CHP dayanak olmuştur. Unutulsun 
mu?

Muhalefet olmak dik durmakla olur! Şimdi 
mangalda kül bırakmayan sözlerle kimseyi 
kandırmayın! CHP’ye akıl verecek değiliz. 
Liberalizm sarmış her tarafını… Kendi düşen 
ağlamasın! Ancak büyük laflar edecekseniz 
hakkını vereceksiniz! Seçimleri boykota var 
mısınız? Meşruiyeti olmayan bir adama meş-
ruiyet katmak istemiyorsanız buyrun!

AKP iktidarı kanla gelmiştir, sayın Kılıçdaroğ-
lu!  

Ali İsmaillerin, Berkinlerin, Abdolar, Meh-
metlerin kanları ortada duruyor. AKP’nin yolu 
siyasi cinayetlerle açılmıştır. HrantDink’in 
kanı Şişli’de, kaldırımda kırmızı kırmızı par-
lıyor. AKP iktidarı, Soma’da ve Ermenek’te 
toprak altında soluksuz kalan işçilerin ölüm-
leri üzerine ayakta duruyor. Çünkü sermayeyi 
koruyan ve kollayan bir parti olarak arkasında 
burjuvazinin çıkarları bulunuyor.

AKP, iktidarını bombalı katliamlara borçlu. 
Çok kan döküldü Kılıçdaroğlu, çok. Anka-
ra’da, Diyarbakır’da, İstanbul’da, Gaziantep’te, 
Bursa’da yaşanan bombalı katliamlar, AKP’nin 
ekmeğine yağ sürdü. Bu ülke bombalarla şe-
killendirildi, şekillendiriliyor. Kilis’te bomba-
lar, Cizre’de, Silopi’de, Sur’da yaşanan yıkımlar 
ve ölümler üzerine kuruluyor AKP rejimi.

AKP iktidarı kanla gelmiştir, kanla ayakta kalı-
yor, kanla iktidarını kuracaktır! 

Haklısınız Kılıçdaroğlu ancak yanlışsınız! Bu 
yanlışta sizin de rolünüz var!

Ancak hiçbir şey bitmiş değildir. Bu ülke ne 
karanlıklar gördü, ne katliamlar gördü, ne bü-
yük acılar gördü. Bütün bunların da üstesin-
den gelecektir. Bu karanlık AKP rejimi kanla 
kurulduysa, ölenlerin ahı üzerinde olacaktır, 
bundan herkes emin olmalı. Yeni anayasası 
mı, başkanlık mı? Hepsini geçirebilirler, ancak 
asla haklı ve meşru olamayacaklar. Çünkü bu 
ülkeye dar geliyorlar, o yüzden kanla ayakta 
durabilirler. Ancak hiçbir iktidar, bu şekilde 
iktidarını sürdüremez, bunu biliyoruz; bugün 
değilse yarın!

Kimsenin kuşkusu olmasın. Yeter ki, örgüt-
lü bir toplum ortaya çıksın. O zaman er mi 
yaman bey mi yaman herkes görecek.

Şimdi yapılması gereken mangalda kül bırak-
mayan konuşmalar yapmak ya da buradan 
umut beslemek değil, toplumu örgütlemektir.

17 aydın tarafından imzalanan başkanlık 
anayasasına hayır imza metninin her yerde 
örgütlenmesidir.

İşe buradan başlayacağız.

AKP’nin kanlı sicili

KUKLA 
BAŞBAKAN!

ManşetMayıs 2016 



04 Mayıs 2016 İç Açı
Meclis 376 oyla dokundu.
Başkanlık için bir adım daha...

Başkanlık için yeni bir eşik daha aşılmıştır!

MHP’deki kongre tartışmalarına nasıl bakmalı?

Can Dündar’a saldırının azmettiricisi ve emektar reis

AKP ve MHP milletvekillerinin tamamının 
evet oyu kullandığı ve CHP milletvekille-
rinin bir bölümünün de evet oyu verdiği 
oylama sonucu 800’e yakın fezlekesi olan 
milletvekilleri için dokunulmazlıklar kal-
dırılmış oldu.Kürsü dışında bütün doku-
nulmazlıkların kaldırılması tartışmalarının 
yerine anayasada geçici bir düzenleme 
yapılarak ortaya konan bu adım özellikle 
HDP’ye dönük olarak bir sopa işlevi gör-
mekle birlikte bundan daha önemlisi AKP 
eliyle kurulan rejimin adım adım örülmesi 
olarak görülmelidir.

Gözler bundan sonraki gelişmelere çev-
rilmeli

Terörle mücadele bahanesiyle gündeme 
getirilen dokunulmazlıkların kaldırılması 

aslında Meclis’in, Saray’ın dayatmalarına 
karşı bir direnç olup olmayacağını gös-
termesi bakımından önemliydi. Başta 
CHP olmak üzere Meclis içinde bulunan 
muhalefet partilerinin bu açıdan ciddi bir 
direnç göstermeyecekleri açığa çıkmış 
oldu.CHP, önce evet oyu kullanacağını 
açıklamış, sonra hayır oyu vermiş, ikinci 
turda ise bir dizi milletvekilinin evet oyu 
vermesiyle AKP açısından bir eşik daha 
aşılmıştır.HDP ise, yıllardır önünü açtığı 
AKP’nin önünde duramayacağını göster-
miş, AKP’nin geriletilmesi adıyla Meclis’e 
giren HDP’nin bir işlev taşımadığı ortaya 
çıkmıştır.Şimdi gözler bundan sonraki 
gelişmelere çevrilmeli. Çok büyük ihtimal-
le AKP yeni anayasayı Meclis gündemine 
taşıyacak ve buradan referandum yolu 
açılacaktır

Meclis’te bugün yapılan oylama sonucu dokunul-
mazlıkların kaldırılması ile birlikte yeni bir aşamaya 
geçilmiştir. Böylece AKP tarafından dayatılan yeni 
anayasaya bir kapı daha açılmıştır. Meclis’in dokunul-
mazlık konusunda aldığı tutum, düzen cephesinde 
AKP’ye karşı gerçek bir muhalefetin ve direncin çık-
mayacağını bir kez daha göstermiştir. CHP’nin ilkesiz 
tavrı yaptığı şovlarla örtülemez. Ne 19 Mayıs çıkışı 
ne de Meclis’te laiklik artistliği CHP’nin AKP rejimi 
karşısında duramayacağını gizlemeyi başaramamış-
tır. Muhalefet etme konusunda CHP’den çok farkı 
olmayan HDP çizgisi, yıllardır önünü açtığı AKP’nin 
yolunda ezilmiştir. Dokunulmazlık dosyasının tek 
başına “suç” ya da “terör” sorunu değil, başından beri 

Meclis’ten geçirilecek yeni anayasanın taşları olduğu 
açıktı. TBMM genel kurulunda yapılan dokunulmazlık 
görüşmelerinin anlamı ise AKP iktidarının dayattığı 
rejimi meşrulaştırma girişimlerinden başka bir anlam 
taşımıyordu. Meclis’te yapılan bu oylama sonucunda 
AKP eliyle kurulan rejim bir dönemeci daha geçmiştir. 
Emekçi halkımız AKP tarafından dayatılan anayasa 
gündemine karşı mücadeleyi TBMM çatısı altında 
bulunan sahte sola bırakmadan kendi eline almalıdır.

Türkiye Komünist Hareketi

Merkez Komitesi

AKP’nin en büyük destekçisi MHP’de sular durulmuyor. 
Devlet Bahçeli’ye karşı bayrak açan muhalefet MHP Kong-
resi toplamak için bütün gücünü seferber etmiş , kongre 
gerçekleşmeden evlerine dönmüşlerdir.

MHP’de yaşananların AKP ile doğrudan bağı olduğu herke-
sin tartıştığı bir başlık. Devlet Bahçeli yönetiminin AKP’ye 
destek olan politikasına karşılık, AKP’nin karşısına yeni bir 
sağ güç olarak MHP’nin çıkarılması istenmiş, bunun için 
Meral Akşener öne sürülmüştür. Bu hamleye karşılık AKP 
tarafından iktidarın gücü kullanılarak Kongre polis zoruyla 
yaptırılmamıştır.

MHP Kongresi için yaşanan hukuk tartışmaları tam da bu 
güç çekişmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmış bulunuyor. 
Cemaat bağı ve suçlaması çokça öne çıkmış, MHP muhalifle-
ri içinden Koray Aydın da muhalefet olmasına rağmen diğer 
muhalefet adayı Meral Akşener’e aynı suçlamayı getirmekten 
çekinmemiştir.

Düzen siyasetinde yaşanan sıkışma

Bu tablonun MHP açısından bir bölünme olduğu herkesin 
malumu. Bu bölünmeden Devlet Bahçeli’yi kurtaracak tek 

gücün  ise bugün AKP  olması kader ortaklığının bir parçası 
olarak görülmelidir.AKP, yeni hükümet kurma çalışmalarında 
MHP ile ortaklık kurup yeni anayasayı referanduma götürme 
pazarlığı yaptığına dair söylentiler bulunmaktadır. Yakın dö-
nem bu gelişmeleri de göreceğiz.Bütün bu süreçte AKP’nin 
dağılacağını dair söylentiler ortalıkta dolaşırken,  MHP’de 
yaşanan bölünmeyi, düzen siyasetinde yaşanan sıkışmanın 
bir boyutu olarak değerlendirmek gerekir.

Bir düğünde çekilen fotoğrafta, Celep, ülkücü Haluk Kırcı ile 
birlikte görülüyor. Dündar’a saldıran Murat Şahin ile ilişkili 
olarak gözaltına alınan ve “yeraltı dünyasında belli grupları 
organize ettiği” iddia edilen Ergün Celep’in, Kırcı ile fotoğra-
fının 29 Nisan’da çekildiği belirlendi.

“Emektar reisimiz”

Celep sosyal paylaşım hesabından yayımladığı fotoğra-
fın altına “Emektar reisimiz Haluk Kırcı ile vekilimiz İhsan 

Barutçu’nun düğününden güzel bir kare” diye yazıyor. Yine 
Celep’in aynı düğünde kaset skandalı nedeniyle MHP’den 
uzaklaştırılan eski milletvekili İhsan Barutçu, işadamı İs-
mail Cevahir ve polis müdürü olduğu belirtilen Fatih isimli 
bir kişiyle çektirdiği fotoğrafta “Çok değerli büyüğümüz 
İsmail Cevahir ve polis müdürümüz Fatih bey düğünümüz 
şeref vermişlerdir” diye not düştüğü görülüyor.Haluk Kırcı, 
“Bahçelievler Katliamı” olarak anılan 8 Ekim 1978’de 7 TİP’li 
öğrenciyi öldüren suçlulardan biriydi.

Kocaoğlu, “Hayırlı olsun. Zaten o 
konuda bir açıklama yaptım. İzmir 
milletvekilinin olması bunun da 
Binali Yıldırım’ın olması daha önce 
bir beyanatım oldu. O çerçevede 
yazıldı, çizildi. Bugün de bizim 
dileğimiz gerçekleşti. Binali Yıldı-
rım’a, ailesine başarılar diliyorum. 
Ülkemize ve İzmir’e yapacakla-
rı hizmetlerden dolayı teşekkür 
ediyorum. Zor bir görev, 
sorumluluğu olan bir 
görev. İzmir milletve-
kili olması, İzmir açı-
sından bir açısından 
bir avantaj sağlaması 
gerekir” dedi

“Gönlümden geçen 
isim Binali Bey” 
demişti

Kocaoğlu katıldığı bir televizyon 
programında, Binali Yıldırım’ın 
başbakanlık ihtimaliyle ilgili soruyu 
“Benim mevcut hükümette en çok 
tanıdığım, en çok görüştüğüm isim 
Sayın Binali Yıldırım’dır. Kendisiyle 
siyasi centilmenlik çerçevesinde 
siyasi mücadele verdiğim de oldu, 
birlikte işlere imza attığımız da 
oldu. 

Binali Bey’in Başbakan 
olması, mutlaka İzmir’in 
lehine olacaktır. Tabii ki 
AK Parti’nin içişlerine 
karışma lüksüne sahip 
değiliz. Hele ben yerel 
bir yöneticiyim ve genel 

siyaset konuşmayı da sev-
mem. Ama bana sorsalar 
‘Kim olsun’ diye, ‘Gön-

lümden geçen isim, 
Binali Bey’ de-

rim” sözleriyle 
yanıtlamıştı.

Şubat ayı işsizlik rakamları 
açıklandı

Aziz Kocaoğlu’nun gönlünden 
geçen isim Binali Yıldırım
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Koca-
oğlu, Binali Yıldırım’ın AKP’nin yeni genel başkanı 
adayı olması konusundaki soruları yanıtladı. 

Dokunulmazlıkların kaldırılması tartışmaları bitti. 376 oyla do-
kunulmazlıklar kaldırılarak yeni bir dönem açılmış oldu. 

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a yönelik silahlı saldırıyı azmet-
tirmek suçundan gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla mahkemece serbest bırakılan 
Ergün Celep’in, ülkücü Haluk Kırcı ile bir düğünde çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.

Türkiye’de işsizlik oranı, Şu-
bat’ta geçen yılın aynı dönemine 
göre 0,3 puan azalarak yüzde 
10,9 seviyesinde gerçekleşti. Söz 
konusu dönemde işsiz sayısı 2 bin 
kişi azalarak 3 milyon 224 bin kişi 
oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
Şubat ayına ilişkin iş gücü istatis-
tiklerini açıkladı.Buna göre, Tür-
kiye genelinde 15 ve daha yukarı 
yaştakilerde işsiz sayısı, Şubat’ta 
geçen yılın aynı dönemine göre 2 

bin kişi azaldı ve 3 milyon 224 bin 
kişi oldu. İşsizlik oranı ise yüzde 
0,3 puan azalarak yüzde 10,9 sevi-
yesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, 
Şubat’ta bir önceki aya göre ise 0,2 
puan azaldı. Bir önceki ayda işsizlik 
oranı yüzde 11,1 olarak gerçek-
leşmişti.ynı dönemde tarım dışı 
işsizlik 0,5 puanlık azalışla yüzde 
12,7 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş 
grubunu içeren genç işsizlik oranı 
1,4 puanlık azalışla yüzde 18,6 ola-
rak gerçekleşirken, bu oran 15-64 
yaş grubunda 0,3 puanlık azalışla 
yüzde 11,1 oldu.
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ABD’nin seçimi

100. Yılında Sykes Picot ve emperyalizm

Ön seçimlerde sona gelinirken Cumhuriyetçi Parti’de Trump tek aday 
olarak kalırken Demokrat Parti’de Sanders Clinton’a karşı mücadeleyi 
sürdürüyor.

Sykes Picot Antlaşması’nın 100. yılında emperyalizm bir kez daha böl-
genin haritasını yeniden belirlemeye çalışıyor..

Emperyalizmin kalesi ABD 8 Kasım’da 
45. Başkanı’nı seçecek. Aynı zamanda, 
dünyanın en büyük ya da en azından 
en göz önündeki reklam kampanyası 

olan Amerikan Başkanlık seçimleri tarihinin en 
“renkli” adayları ile çok büyük tartışmalara da 
sahne oldu.

1 Şubat’ta başlayan ön seçim ve eğilim yoklama-
larında Cumhuriyetçi Parti’de şovmen milyar-
der Donald Trump tek aday olarak kalırken, 
Demokrat Parti’de ise kendisini “demokratik 
sosyalist” olarak tanımlayan BernieSanders, 
muhtemelen ABD’nin ilk kadın Başkanı olacak 
Hillary Clinton karşısında artık kazanma umu-
du kalmasa da aday adaylığını sürdürüyor.

Ancak Sanders’ın Demokrat Parti içerisinde bir 
yer tutmak üzere sürdürdüğü yarışın bir sonuç 
alması mümkün değil ve olağandışı bir gelişme 
olmazsa ABD Başkanlık seçimi yarışı Donald 
Trump ile Hillary Clinton arasında geçecek.

Partiler kimleri temsil ediyor?

ABD’de 1904’ten beri iki partili sistemin bir 
tarafında Cumhuriyetçiler diğer tarafında ise 
Demokratlar bulunuyor.Köleliğe ve büyük top-
rak sahipliğine karşı çıkan özgürlükçü Cumhu-
riyetçiler 1896’dan itibaren büyük sermayenin 
partisine dönüştü.Öte yandan, Demokrat Parti 
ise Dünya Savaşları sonrasında klasik liberal bir 
partiden sosyal liberal bir partiye dönüştü.

Bugün, Demokrat Parti’nin oy tabanı üniver-
site mezunu meslek sahipleri, akademisyenler 
ve entelektüeller, gençler, kadınlar, LGBTİ, 
sendikalılar, son dönemde beyazlar arasındaki 
desteği azalsa da işçi sınıfı, laikler ile Afrikalı ve 
Latinler başta olmak üzere etnik azınlıklardan 
oluşuyor.

Buna karşın, Cumhuriyetçi Parti’nin ise des-
teğini büyük sermaye, küçük ve orta ölçekli 
işletme sahipleri, daha yüksek gelirliler, daha az 
eğitimliler, kırsal bölgelerde yaşayanlar, be-
yazlar, köktendinci Hristiyanlar da dahil olmak 
üzere dindarlar ile etnik azınlıklar içerisinde 
özellikle komünist ülkelerden gelen Amerikalı-
lardan alıyor.

Seçimin gündemi büyük sermayeye tepki

2008’deki büyük “ipotek krizi” ile birlikte “Ame-
rikan Rüyası”nın sonuna gelinmesiyle Amerikan 
“orta direği” de büyük bir çöküş yaşadı. Bunun 
öncesinde ABD sanayisinin daha fazla kar elde 
etmek için ücretlerin daha düşük olduğu ülke-
lere gitmesiyle önemli darbeler alan Amerikan 
işçi sınıfının ardından küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin de gerilemesiyle Amerikan siste-
minin “zenginlik vaadi”nin artık çok gerilerde 
kaldığı rahatlıkla söylenebilir.

Bu tablonun 2011’de gerçekleştirilen “Wall Stre-
et’i İşgal Et” eylemleri ile ülkedeki zenginliğin 
yüzde 25’ine kadarki  bir kısmını alan yüzde 1 
ile yüzde 99 arasındaki gelir dağılımı eşitsiz-
liği ABD’nin siyasi gündemini uzun bir süredir 
meşgul ediyor.

Bu tepki ABD seçimlerinin de ana tartışma 
ekseni olarak ortaya çıktı. Donald Trump, si-
yasetçilerin aldıkları bağışlar nedeniyle büyük 
sermayenin kuklası olduğunu ileri sürerek öne 
çıkmaya çalışması karşısında BernieSanders da 
bu siyasi zemine dayanarak Wall Street’e karşı 
“halkın adayı” olarak kampanyasını yürütüyor.

Yeni Başkan ABD’yi değiştirir mi?

Hillary Clinton’un Bill Clinton ve Barack Obama 
dönemlerini sürdüreceği söylenebilir. Clinton, 

Sanders’ın söylediği pek çok şeyi çoğu kez 
daha piyasacı olan mekanizmalarla ve bir ölçek 
farklılığıyla ifade edip “gerçekçi” olmaktan dem 
vuruyor. Ama temel farklarının Clinton’ın mali 
ve büyük sermayeyle en ufak bir şekilde dahi 
olsa karşı karşıya gelmekten kaçınması diye-
biliriz. Clinton’un ABD Başkanı olması çok şey 
değiştirmeyecek gibi gözüküyor.

Öte yandan, Donald Trump ise bir “devlet ada-
mı” ciddiyetinden ve söyleminden uzak tavrıyla 
Cumhuriyetçilerin muhafazakar ve neo-liberal 
çizgisinin bazen dışına çıktığı bazen de en “ra-
dikal” olmaya çalıştığı görülüyor. Trump sosyal 
güvenlik konusunda tam olarak ne yapacağını 
ifade etmese de esas olarak sistemin kötüye 
kullanılması, haksız yararlanmalar gibi başlıkları 
önüne aldığı ve özelleştirme gündeminin daha 
sınırlı olduğu söylenebilir.

Trump, Meksika ile ABD arasında duvar örül-
mesi planı, Meksikalı ve Müslüman göçmen-
ler için söyledikleri, Irak savaşını çok sert bir 
şekilde eleştirmesi, Suriye’de Rusya ile birlikte 
hareket edebileceğini söylemesi, NAFTA ve 
Trans Pasifik Ticaret Anlaşması’na karşı çıkması 
gibi çıkışlar yapıyor. Trump’ınABD’nin siyase-
tini etkilemekten çok dış ilişkilerinde krizlere 
neden olabileceği görülüyor.

ABD’de halk yüzünü sola mı dönüyor?

ABD’de halkın yoksullaşması ile birlikte “mü-
esses nizam” ve politikacılara karşı büyük 
bir tepkisinin olduğu açık. Büyük bankaların 
trilyonlarca dolarlık bir faturayla kurtarılması, 
bankalara milyarlarca dolarlık cezalar kesilir-
ken hiçbir yöneticilerinin mahkeme yüzü dahi 
görmemiş olmalarıma karşın insanların evsiz ve 
işsiz kalmaları hala hafızalarda.

Ekonomik kriz, her ülkede olduğu gibi ABD’de 
de halkın üzerine büyük bir yük yığmış durum-
da. ABD, genel imajının aksine ciddi bir yoksul-
luk sorunuyla karşı karşıya. Bu bağlamda, ABD 
halkının, bir düzelme arayışında olduğu anlaşıl-
malı. Tarihin gördüğü en büyük eşitsizliklerin 
olduğu bir dönemde, kapitalizmin “hikayesi”nin 
sonuna gelindiği görülüyor. Ancak bunun karşı-
sında yeni bir “hikaye”nin henüz çıkamadığı da 
görülmeli.

Öte yandan, gerçek ve güçlü bir işçi sınıfı ha-
reketinin bazı istisnalar dışında olmadığını ve 
daha önemlisi işçi sınıfının öncü partilerinin ise 
büyük bir baskı altında kaldıklarını görmek ge-
rekiyor. Bu bağlamda, ABD halkının yüzünü sola 
dönmesi söz konusu değil ve seçimlerin, büyük 
bir değişim getirmesi de beklenmemeli.

İngiltere ve Fransa arasında I. Dünya Sava-
şı sürerken 1916’da imzalanan Sykes-Picot 
Antlaşması, Mezopotamya ve Arap Yarı-

madası’ndaki Fransız ve İngiliz etki alanlarını 
belirlemişti. 100. Yılında emperyalizm bir kez 
daha bölgenin haritasını yeniden belirlemeye 
çalışıyor.

Antlaşmanın Türkiye açısından önemi ise, 
İngiltere ve Fransa’nın Mezopotamya ve Arap 
Yarımadası’ndaki etki alanlarının yanı sıra Trak-
ya’nın, Anadolu’da kurulacak bir Ermenistan’ın 
ve Boğazlar bölgesinin Rusya’nın etkisine ve 
Mersin’den Boğazlar’a kadar olan sahil şeridi-
nin ise İtalya’ya bırakılması öngörülmesiydi. Bu 
bölgelerdeki devletlere ve sınırlara ise her ülke 
kendisi karar verecekti.

Gizli tutulan Antlaşma, 1917’de Büyük Ekim 
Devrimi ile Çarlık Rusyası’nın tarihin çöplüğüne 
gönderilmesiyle hem ortaya çıkmış oldu hem 
de esasında Mezopotamya ve Arap Yarımadası 
dışında “uygulanamaz” hale geldi. Antlaşmanın 
ortaya çıkmasını takip eden günlerde İngilizler 
ve Fransızlar sınırların belirlenmesinde yeni 
görüşmelere açık olduklarını ilan etmek zorun-
da kalmışlardı.

İŞİD’in Sykes-Picot Antlaşması’nın ortadan 
kaldırılması hedefi

2014’e Irak ve Şam İslam Devleti adını aldığını 
duyuran IŞİD, bunu duyururken Twitter üze-
rinden “#SykesPicotOver” (Sykes-Picot bitti) 
‘hashtag’i ile duyurmuştu. IŞİD, Irak ve Suriye 
sınırının ortadan kaldırdıkları son sınır olmaya-
cağını da duyuruyordu. Hatta “Sykes-Picot’nun 
Sonu” başlığıyla bir video da yayınladılar.

Terör örgütünün lideri Ebu Bekir el Bağdadi 
ise Musul’daki Büyük el Nuri Camii’nde yaptığı 
konuşmada, “bu kutsal ilerleyiş Sykes-Picot 
komplosunun tabutuna son çiviyi çakıncaya 
kadar durmayacak” diye yemin etmişti.

IŞİD’in açtığı kapıdan geçmeye meraklı em-
peryalizm ve “Bağımsız Kürdistan”

20. yüzyılın ilk çeyreğinde Irak ve Ortadoğu 
petrollerini paylaşmak üzere Kerkük’ten Fran-
sızların Lübnan’ın Trablus şehrine ve İngiliz-
lerin İsrail’in Hayfa şehrine petrol boru hatları 
kurmak üzere anlaştıkları günlerin ardından bu 
resme ABD’nin Irak işgali, Arap Baharı ve Suri-
ye’ye yapılan emperyalist müdahale dahil oldu.

Ancak Sykes-Picot’nun üzerinden 100 yıl geç-
tikten sonra emperyalist müdahalelerin ortaya 
çıkardığı IŞİD tehdidi ve Suriye halkının emper-
yalizm karşısında gösterdiği direnç emperya-
lizmin yeni bir strateji geliştirmesini de berabe-
rinde getiriyor gözüküyor.

ABD merkezli Foreign Policy dergisinde çıkan 
bir makaleye bakılırsa, emperyalizm “nedamet” 
getirmek istiyor. Sykes-Picot Antlaşması’nı 
bölgedeki petrol üzerinde belirlediği yönetim 
anlayışını kolonicilik olarak yorumlayan ma-
kale, bölgede gelişen milliyetçi ve komünist 
hareketlere karşı İslamcılık ve despot liderleri 
desteklemenin de “yanlış” olduğunu söylüyor. 
Emperyalizmin yeni modası “yerelleşme”. Bölge 
halklarının doğal kaynaklar üzerinde kontrol 
sahibi kılınması gerektiği vurgulanırken örnek 
olarak Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi verili-
yor.

Yeni Sykes-Picot: Devletçiklerle petrol ticare-
tinde yeni dönem

Emperyalizm IŞİD ile birlikte Sykes-Picot’nun 
sonuna gelindiğini tartışmayı sürdürüyor. An-
cak burada Sykes-Picot’nun sonundan ziyade 
esasında yeni ve güncellenmiş bir Sykes-Picot 
tartışması var. 

Erbil’i sınır kabul eden, Musul’u Fransız etki 
bölgesine ve Kerkük ile Süleymaniye’yi İngiliz 
etki bölgesine bırakan Sykes-Picot, savaştan 
sonra Sevr Anlaşması olarak yeniden biçimlen-
dirilmiş ve bugünkü Suriye ve Lübnan Fransa’ya, 
Irak, Ürdün ve Filistin ile Arap Yarımadası’nın 
kalanı da İngiltere’ye bırakılmış oldu. Sykes-Pi-
cot Anlaşması ise aslında İsrail, Ürdün ve Arap 
Yarımadası’ndaki emirliklerin varlıklarını ve 
sınırlarını belirlemiş oldu.

Bu anlaşmanın bir “Kürdistan” öngörmediğini 
de ifade etmek gerekiyor.

Dahası Sykes-Picot ve Sevr anlaşmaları sonra-
sında belirlenen Fransız mandasındaki Suriye 
ve Lübnan bölgedeki Fransız idaresinin haritası 
bize Suriye’de Sykes-Picot anlaşmasının nasıl 
güncellenmek istendiğine ilişkin önemli ipuçları 
sağlıyor. Daha sonra Türkiye’ye katılan Hatay ve 
Lübnan bir yana, Fransızların Suriye’ye uygun 
gördüğü idari yapı Halep, Şam, Alevi ve Dürzi 
“devlet”lerinden ibaretti.

Bugün Irak ve Suriye’den çıkartılacak devlet-
çikliklerle bölge halklarının kendi kaynakları 
üzerinde “kontrol” sahibi kılınmasıyla Sykes-Pi-
cot’nun sonunun değil güncellenmesinin gün-
demde olduğu tartışmasız.

IŞİD korkusu Barzani ve PYD ile pazarlıkları 
kolaylaştırıyor

Sykes-Picot’da kalan “eksikliğinin” bugün masa-
da olduğu görülüyor. Mesud Barzani’nin “Ba-
ğımsız Kürdistan” vurgusunun ana eksenini de 
bu oluşturuyor. Irak Kürdistan Bölgesel Yöneti-
mi Başkanı Mesud Barzani, yaz aylarında yaptığı 
ABD ziyaretinden bu yana “bağımsız Kürdistan” 
fikrini her fırsatta dile getiriyor.

Barzani, 1916 yılında imzalanan ve Ortadoğu’da-
ki sınırları belirleyen Sykes-Picot anlaşması-
nın hükmünü yitirdiğini, dinsel ve mezhepsel 
bölünmelerin yaşandığı bölgede artık yeni bir 
uluslararası anlaşmaya ihtiyaç olduğunu söylü-
yor. Bunu daha da somutlayan Barzani, özellikle 
Irak ve Suriye’de bundan sonra birlikte yaşama-
nın imkanı olmadığını, bu nedenle sözkonusu 
ülkelerin haritasının yeniden çizilmesi gerekti-
ğini de vurguluyor.

Son olarak PYD ile ABD yönetimi arasındaki 
Rakka operasyonu pazarlığı da Suriye’nin kuze-
yinde Kürtlere kendi idarelerinde bir bölgenin 
daha yaratılmasının zeminin oluşturulduğunu 
gösteriyor.

Böylece IŞİD korkusu ile yeni bir dönemin ze-
mini oluşturuluyor. Türkiye’nin ise bu tartışma-
larda sınırlarını korumaktan öte bir hedefinin 
kalmadığı anlaşılıyor.
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Her gazetenin bir misyonu vardır ve hiçbir ya-
yın organı bundan muaf değil. Hele hele bugün 
içerisinden geçtiğimiz siyasi süreç bu gerçeği 
karşımıza daha fazla çıkarıyor. Bütün basın-ya-
yın havuz medyası, yandaş medya, muhalif 
basın gibi ifadeler ile tanımlanıyor. Kimi gerici, 
işbirlikçi ve piyasacı AKP rejiminin tetikçili-
ğini yapıyor, kimi ‘Yeni Türkiye’nin’ dökülen 
yaldızlarını gizlemeye çalışıyor. Kimi yayınlar 
da ‘muhalefet’ misyonunu yerine getirdiğini 
düşünüyor. 

Ülkemizde siyaset şiddetli, yakıcı ve sürükleyici 
bir çizgide ilerliyor. Değişim ve dönüşüm emek-
çi halkın aleyhine ve gerici-sömürücü sınıfın 
lehine hızlı gerçekleşiyor, kimseleri beklemiyor.

Yazının başlığındaki denklemde yer alan Radikal 
gazetesi 1996 yılında dönemin ‘Birikim’ solcu-
luğu ile yola çıkıyor. Sol görünümlü, muhalif, 
demokrat bir çizgi izliyor. Bugün kapandı ve ya-
zarları-başyazarları özellikle sahibinin nitelikli 
sesi olan gazetelerde yazıyor. Liberal solun sesi; 
AKP rejiminin sıkıştığı ve şiddetle-şiddetli bir 
biçimde taraflaştırdığı bir dönemde buraya ka-
dar demek zorunda kalıyor, bayrağı devrediyor. 

Diğer gazete Taraf. Hepimizin bildiği ‘Ergene-

kon Davası’ başlamadan hemen önce yayın ha-
yatına başlıyor ve misyon gazeteciliğinde ilk 
sıraya yerleşiyor. Ahmet Altan - Yasemin 
Çongar ekibi AKP’ye hayat öpücüğü 
veriyor ve her seferinde yeniden siyasi 
operasyonların ‘gizli belgelerini’ yayın-
lıyor. Demokratlığı elden bırakmı-
yor ve ilericiliğe karşı açılan 
büyük gerici savaşta başta 
yerini alıyor.  

Ve Cumhuriyet gazetesi 
büyük bir dönüşümden 
geçiyor. Cumhuriyet 
gazetesi kurulduğu ‘Birin-
ci Cumhuriyet’ yıllarından beri sadece gazete 
olmaktan çıkmış, bir kimlik ve tutkal haline gel-
miş bir yayın organı. İlhan Selçuk-Uğur Mumcu 
çizgisinin artık tamamen bittiğini söyleyebiliriz. 
Özellikle Can Dündar’ın Genel Yayın Yönet-
menliği sonrası gazeteye eklenen yeni yazarlar 
ile bu çizgi ile hesaplaşma noktasında olduğunu 
görebiliyoruz. 

AKP-Tayyip karşıtlığının veya muhalefetinin; 
gazeteye egemen olan, kendi okuyucusunu 
bir şekilde örgütlü hale getiren ‘Cumhuriyetçi’ 
çizgiden hızla uzaklaşmasına engel olmadığını 

Orhan Pamuk’un “Kafasında Bir Tuhaflık” de-
vam ediyor ya da kim bilir ‘les idiots utiles’i yani 
“faydalı aptalları” oynuyor.

Orhan Pamuk, İtalyan La Repubblica gazetesine 
bir demeç vermiş; Türkiye’deki ‘İslam yanlısı’ 
hükümetin daha fazla baskıcı olmaya ve otori-
terleşmeye başladığını, ülkesi için korktuğunu 
dile getirmiş.

Ama Pamuk, ‘İslam yanlısı’ ve otoriter olarak 
nitelediği hükümeti destekleyen “yetmez ama 
evetçi” çevrenin önde geleni olduğunu söyle-
meyi unutmuş.

Pamuk, insan hakları ihlalleri bakımından Avru-
palı ülkelerine bel bağlamış olacak ki, Türkiye’ye 
karşı daha sert bir pozisyon almaları gerektiğini 
söylüyor.

“İstanbul’u kurtarın, korkuyoruz”

Gazetenin Türkiye haberleri uzmanı muhabiri 
Marco Ansaldo’nun gerçekleştirdiği mülakat, 
“Pamuk: İstanbul’u kurtarın, korku içinde yaşı-
yoruz” başlığı ve “Güç, muhalifleri korkuttu ve 
laik düşünceye darbe indirdi” cümlesiyle birinci 
sayfadan duyuruldu. İç sayfada, “Türkiye’de bir 
korku iklimi var. Güç, muhalifleri ve gazetecileri 
korkutuyor. Avrupa sesini duyurmalı” başlığıy-
la yer alan mülakatın sunumunda, Pamuk’un 
genelde “Röportaj veririm, ama sadece edebi-
yat konusunda konuşalım” diyen bir tip olduğu 
söyleniyor. Ancak “bu sefer politikadan ko-
nuşmadan edemediğini” aktarırken dahi yalan 
söylüyor. Orhan Pamuk neredeyse her röpor-
tajında politik “mesajlar” veriyor. Bu politik 
mesajlarının en dehşet vereni ise elbette Esad’a 
Mektubuydu.

Orhan Pamuk, kendisiyle birlikte İsrailli yazar 
David Grossman, İtalyan yazar Claudio Magris, 
Cezayirli yazar Bualem Sansal, Alman yazar 
Martin Walser ve Alman kökenli Fransız siyaset 
ve toplum bilimcisi Alfred Grosser’in imzalarıy-
la Fransız Liberation gazetesinde yayımlanan 
mektupta, Beşar Esad’a “Suriye halkını kurtar-
ması için” istifa etmesi ve çatışmakta olan taraf-

ları BM çatısı altında müzakereye davet etmesi 
çağrısında bulunmuştu.

Pamuk istifanın “Esad’ın kendisi, ailesi, dostla-
rı, bölge ve dünya için tek gerçek çözüm yolu” 
olduğu görüşünün dile getirildiği mektubunda, 
“İstifa dışında ne yazık ki sizi ve ailenizi bekle-
yen tek yol var: Saddam Hüseyin veya Kaddafi 
gibi ölüm. Ya da La Haye’de mikropsuz bir hüc-
rede ömür boyu hapis” ifadeleri kullanmıştı.

Suriye konusunda “büyük devletlerin” hesap-
larını, Birleşmiş Milletler’in ise “tereddütlerini” 
eleştiren Pamuk’un da aralarında bulunduğu 
imzacılar, Esad’a kendisini şimdilik destekleyen 
Rusya ve Çin’e fazla güvenmemesi tavsiyesinde 
de bulunmuşlardı.

2011’den bu yana emperyalizmin ülkeye saldığı 
Türkiye, Suudi Arabistan, Katar destekli cihatçı 
çetelere karşı savaşan Suriye halkına bu savaş-
ta 5 yıldır önderlik eden Devlet Başkanı Beşar 
Esad’ın kaybetmek bir yana, uluslararası kamu-
oyunda da meşruiyetini arttırdığını görmemek 
için kör olmak gerekiyor.

Dememiz o ki, Suriye’ye dokunanlar kaybeder-
ken, Suriye halkının desteklediği lider olan Esad 
hiç de kaybediyormuş gibi durmuyor.

“Kendim için korkmuyorum”

Kendisinin hiçbir şeyden korkmadığını dile 
getiren Orhan Pamuk, “Kendim için korkmuyo-
rum. Ülkem için korkuyorum. Arkadaşlarım, laik 
Türkler, eğitimli insanlar, Avrupa yanlıları için 
korkuyorum” diye konuşurken insanın içinden 
“vah vah” diyesi geliyor.

Aslında papağan gibi hep aynı şeyleri tekrarlı-
yor, Türkiye’de basın özgürlüğü için çok endi-
şeli olduğunu belirtiyor, Orhan Pamuk “Korku, 
hükümeti eleştiren gazetecilere dokunuyor, on-
lar tehdit ediliyor, işlerinden kovuluyor, gazete-
leri kapatılıyor. İslam yanlısı hükümetimiz, son 
yıllarda liberal yüzünü kaybetmeye başladı. Her 
geçen gün daha fazla otoriter ve baskıcı oluyor” 
diye sözlerini sürdürüyor.

Taraf+Radikal=Cumhuriyet mi?

Diyarbakır, Merasim Sokak, 
Güvenpark: Terör ve sol tavır

12 Mayıs gecesi Diyarbakır’ın merkez Sur İl-
çesi’nin Sarıkamış Mahallesi’ne bağlı Dürümlü 
Köyü yakınlarında bomba yüklü kamyon pat-
lamış, 4 kişinin öldüğü tespit edilirken, kayıp 
olduğu belirlenen 13 köylüden geriye kalan 
parçalar tabutlarla toprağa verilmişti. 

Terör saldırıları bir “savaş” yöntemi haline 
gelirken Dürümlü Köyü’nden bir kadının sözleri 
çaresizliği ve öfkeyi de ortaya koyuyor: “Öldü-
rülür de bu kadar mı öldürülür”…

Bölgedeki bu tip saldırılara Ankara Merasim 
Sokak ve Güvenpark’ta onlarca kişinin yaşamını 
yitirdiği bombalı saldırılar da eşlik eder hale 
geldi.

Ülkemizde insanlar her gün, her dakika canlı 
bomba, bomba yüklü araç tedirginliğiyle nere-
deyse evlerinden çıkamaz hale getirildiler.

Meşru kitlesel mücadelelerin toplumsal meşru-
iyetini yok eden eylemleri saymıyoruz bile…

Peki, kimin işine yarıyor bu terör saldırıları?

Sınıf hareketlerinin yükselebileceği, halkın 
hareketlenme potansiyelinin söz konusu olabi-
leceği tarihsel eşiklerde toplumun terörize edil-
mesi için iktidar kurumlarının tamamen üstüne 
almaktan kaçındığı süreçler olarak karşımıza 
çıkıyor ne yazık ki terör eylemleri.

Halkları birbirine düşmanlaştırması bir yana, 
hem toplumsal yaşamı durduran, hem de halk 
kitlelerinin mücadeleden elini eteğini çekmesi-
ni sağlayan sonuçlar doğuruyor.

Özetle, doğrudan halkı hedef alan ve sonuçları 
katliama dönüşen bu ve benzeri terör saldırı-
ları emekçilerin birliğini zedelerken, bizzathalk 

düşmanlığının ta kendisi haline geliyor.

Bu tür terör saldırılarının sivil halkı hedef 
alırken, objektif olarak, AKP iktidarının ve onun 
ilişki içerisinde yer aldığı sermaye, emperyalizm 
ve gericilik ağı dışında hiç kimsenin çıkarına 
hizmet etmediği de açıktır.

Solun tavrı ne olmalıdır?

Halk düşmanı olan bu tür terör eylemlerine sol, 
tereddütsüz bir biçimde karşı koymalı, bunu 
her biçimde ifade etmekten kaçınmamalıdır.
“Halkların özgürlüğü”, “Devlet şiddetine karşı 
intikam” sloganlarıyla meşru bir zemine taşın-
maya çalışılan bu eylemlerin ne halklarla bir 
alakası vardır, ne de onların mücadelesiyle… 
Ne sermayeye, ne de AKP’ye karşı mücadeleyle 
ilişkilendirilebilir halk düşmanlığı.

Bu nedenler sol, halkı hedef alan, düşmanlaştı-
rıcı, mücadele dinamiklarini engelleyici hiçbir 
eylemin yanında yer alamaz, onu meşrulaştır-
mak için gerekçeler sunamaz. 
Ülkemizin içerisinde yer aldığı bölge düşünül-
düğünde, bu tür terör eylemleri Türkiye’nin 
emperyalizmin bölge politikalarının daha fazla 
parçası olmasına gerici ve halk düşmanı AKP 
iktidarının elinin güçlenmesine ve elbette Türk 
ve Kürt emekçilerinin düşmanlaşmasına neden 
olmaktadır. 

Bunun karşısında solun tavrı da net olmalıdır. 
Emperyalizme, gerici AKP ve kan emici sermaye 
iktidarına karşı emekçi halkların birlikte müca-
delesini örgütlemek…

Bunun dışındaki her şey eşit ve özgür bir ülke 
için yürütülen mücadeleyi gerçek görevlerin-
den saptırmaktan başka bir işe yaramaz.

İki yol görünüyor: Birincisi ‘Birinci Cumhuriyet’; geçmişe öykünerek ve 
dönerek değerlerimize sahip çıkma, bugünü kazanma şansımız bulun-
muyor. İkincisi liberal virüsün, Sosyalist Cumhuriyet mücadelesi ile 
sökülüp atıldığı bir yola girmektir.

Solun tavrı da net olmalıdır. Emperyalizme, gerici AKP ve kan emici 
sermaye iktidarına karşı emekçi halkların birlikte mücadelesini örgütle-
mek.Bunun dışındaki her şey eşit ve özgür bir ülke için yürütülen mü-
cadeleyi gerçek görevlerinden saptırmaktan başka bir işe yaramaz.

Orhan Pamuk yine faydalı aptal

görüyoruz. İçeriği belirsizde olsa Cumhuriyet 
Okurlarının bu sürece tepki duyduğu ise bir 
başka gerçeklik. 

 ‘Birinci Cumhuriyetin’ yılmaz savunuculuğun-
dan ‘Demokrasi Cephesinin’ yılmaz savaşçılığı-
na geçiş sancılı oluyor. Birinci durumda politik 
olarak işçi sınıfına ve emekçilerin hak müca-
delesine yaklaşma potansiyeli ikinci durumda 

önemsiz, değersiz ve geçersiz hale gelmeye 
başlıyor. Asıl problemin burada olduğu görül-
müyor. Gazete kendisine bir sentez icat ediyor: 
Liberaller ile Ulusalcıları ve hatta solu aynı 
muhalefette veya Tayyip karşıtlığında birleştir-
mek.

Burada sadece olmayacak duaya amin denil-
miyor. Aynı zamanda istikrarsız, henüz otur-
mamış-oturamamış, toplumsal mutabakatı 
sağlayamamış, savaş-şiddet silahını politika 
haline getirmiş ‘İkinci Cumhuriyet’ rejimine yol 
göstermeye çalışıyor.

Bu sentez yeri gelecek Aslı Aydıntaşbaş gibi 
liberal ve AKP tarafından kandırılmış demokrat 
mağdurlara muhalefet imkanı sağlayacak. Yeri 
gelecek emperyalizmin bölge politikasının bir 
sonucu olan ‘Esad rejimini’ devirmenin adım-
larına alkış tutturacak. Bunu da AKP’nin savaş 
konsepti doğrultusunda sınır ötesi operasyon-
larına destek vererek, yükselen milliyetçiliğe su 
taşıyarak yapacak. 

Her gazetenin bir misyonu vardır ve Cumhu-
riyet gazetesi kendi misyonunu oluşturmaya 
başlamaktadır. Solun turnusolu bellidir ve kır-
mızı çizgileri vardır. Örneğin AKP karşıtı olup 

‘Esad karşıtı’ olamazsınız. Örneğin Tayyip 
karşıtı olup emperyalizme gül uzatamaz, 
ondan icazet alamazsınız. Örneğin laik 
olup özgürlükçü laiklik söyleminin-sulan-
dırmasının peşinden gidemezsiniz. Örneğin 

emekçilerden yana olup düzen içi çözümleri 
meşrulaştıramazsınız. Emperyalizm karşısında, 
gericilik karşısında ve sömürü karşısında alaca-
ğınız konum sizi tanımlayacaktır.

Bu aynı zamanda dostlarımıza çağrıdır, ne ya-
pacaklarına karar vermelidirler. İki yol görü-
nüyor: Birincisi ‘Birinci Cumhuriyet’ geçmişe 
öykünerek ve dönerek değerlerimize sahip 
çıkma, bugünü kazanma şansımız bulunmuyor. 
İkincisi liberal virüsün yeni bir Cumhuriyetin, 
Sosyalist Cumhuriyetin mücadelesi ile sökülüp 
atıldığı bir yola girmektir. Bunların dışında yer 
alan yukarıda yazdığımız liberal-ulusal sentez 
bir karikatür ortaya çıkaracaktır ve sağcılaş-
maktır. İhtiyacımız soldur.
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Etkinlik saygı duruşu ve Gündoğdu Marşı ile başlarken, 
etkinlikte ilk sözü üniversiteliler adına Deniz Tütmez aldı. 
Tütmez konuşmasında üniversitelerdeki durumu özetlerken, 
mücadelenin hangi doğrultuda devam etmesi gerektiğini 
ifade etti. Tütmez üniversitelerdeki mücadele ile alakalı 
olarak şunu söyledi; “Sosyalist Düşünce Toplulukları üniver-
sitelerdeki mücadeleyi yükseltecektir”

Tütmez’in konuşmasının ardından şiir dinletisi yapılırken, 
daha sonra TKH Gençliği adına Irmak Ildır söz aldı. Ildır 
konuşmasında mevcut koşullardan söz ederken, olanakların 
da mevcut olduğunu ve görülmesi gerektiğini söyledi. Ildır 
konuşmasını şöyle sürdürdü: Güçlü bir siyasal hatta ihtiyacı-
mız var. Bu siyasal hat, dün mecliste Davutoğlu’nun istifasını 
hayallerle açıklamamalı. Bilimsel olana, analitik düşünceye 
ve daha önemlisi sağlıklı bir sağduyuya ihtiyacımız var. Bu-
nun için ise başta söylediğim gibi açık ve net olmakta fayda 
var.Bu açıklıkta, başkanlık anayasasına hayır demek vardır. 
Bu açıklıkta, Amerikancılara karşı NATO’dan çıkılacak deme 
cüreti vardır. Bu açıklıkta, emeğin haklarını gasp eden kiralık 
işçilik uygulamalarını reddetmeye çağrı vardır. Bu açıklıkta 
gericiliğe karşı laiklik mücadelesi vardır.Biz köklerimizi doğ-
rultumuzu bu siyasal hattan alıyoruz.

“Sosyalist Liseliler görev bilinciyle mücadeleyi yükselte-
cek”

Ildır’ın konuşmasının ardından bir meddahlık gösterisi yapı-
lırken, daha sonra Sosyalist Liseliler adına Ozan Başuçar ko-
nuşma yaptı. Başuçar konuşmasında liselilerin mücadelesine 
değinirken, konuşmanın öne çıkan kısmı şöyleydi:“Bizlerin 
görevi bulunduğumuz her ortamda insanlara bu düzenin tek 
çare olmadığını düzen içerisinde bu sorunların halledileme-
yeceğini ve bu meseleleri ortadan kaldırmanın tek yolu-
nun sosyalizm mücadelesi olduğunu anlatmaktır.Sosyalist 
Liseliler olarak, liselerimizde Deniz’lerden almış olduğumuz 
mücadeleyi dergilerimizde, yapmakta olduğumuz Aydın-
lanma Okulları’nda bir görev bilincinde yükseltmeye devam 
etmekteyiz.Başladığımız işi bitireceğiz, Sosyalist Türkiye’yi 
kuracağız!”

Gençliğin mücadele programı açıklandı

Başuçar’ın konuşmasının ardından TKH Gençliği adına 
“Gençliğin Mücadele Programı” ilan edildi. 5 maddelik 
mücadele programında üniversitelerde Sosyalist Düşünce 
Toplulukları’nın örgütlenmesi, Aydınlanma Okulları’nın ül-
kenin dört bir yanına yaygınlaştırılması gibi kararlar alınır-
ken, özellikle üniversitelerde “Düşünce ve Eylem” dergisinin 
yeniden çıkartılması büyük bir coşku ile karşılandı.Etkinlik 
Işığın Yansıması grubunun sahne almasının ardından sona 
erdi.

 

Futbolda AKP’li yıllar

Türkiye Komünist Hareketi  (TKH)  Gençliği “Memlekete Sahip Çıkıyoruz” başlıklı etkinli-
ği dün Şişli’de bulunan Ali Poyrazoğlu Tiyatrosunda gerçekleşti. Katılımın yüksek olduğu, 
etkinliğin coşkuyla geçtiği gözlemlenirken, etkinliğe TKH Gençliği imzasıyla yayınlanan 
“Gençliğin Mücadele Programı” damgasını vurdu. 

Lig’de hangi AKP’li bakanın hangi takımı Süper Lig’e çıkarmak için dev-
rede olduğu tartışmaları ayyuka çıkarken AKP’nin iktidarında geçen 
son 14 yılda Türkiye futbolunda yaşanan değişim liglerin yapısından 
dahi kolaylıkla anlaşılıyor.

AKP, özellikle seçim dönemlerinde hatırladığı 
Anadolu takımları üzerinden, bir yandan piya-
salaşan futboldaki rantı kontrol etmeye çalışır-
ken bir yandan da oy avcılığı peşinde koşuyor. 
Bu tablonun en somut kanıtı ise liglerin değişen 
yapısında, İzmir takımlarının başına gelenlerde 
ve Ankaragücü ile Orduspor’un yaşadıklarında 
görülebiliyor.

AKP döneminde Ankaragücü ve Orduspor’un 
yaşadıkları Türkiye’de futbolun siyaset karşısın-
daki durumunu da ortaya koyuyor.2009 yılında 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı İ.Melih 
Gökçek’in Ankaragücü ile Büyükşehir Belediyesi 
Ankaraspor’un birleşmesini önermesi ve oğlu 
Ahmet Gökçek’i Ankaragücü’ne başkan yapma-
sıyla yaşanan kargaşa dindikten sonra Gökçek 
ailesinin Ankaragücü’nden çekilmesiyle kulüp 
106 yıllık tarihinde artık 2. Lig’de mücadele 
ediyor.Orduspor ise AKP’nin CHP ile girdiği 
seçim mücadelesinde Süper Lig’e yükselirken 
bugünlerde borçları yüzünden 3 yıl içinde 3. 
Lig’e düştü.

Stadı olmayan şehir: İzmir

Öte yandan Türkiye’nin en büyük 3. şehri olan 
İzmir ise AKP’ye karşı mücadelenin kalesi olarak 
nitelendirilmesinin acısını çekiyor.Kentin tarihi 
Alsancak Stadı’nın yıkılması ile yıllardır zemin 
sorunu çözülemeyen ve artık kendi kendine 
yıkılmaya başlamış olan Atatürk Stadı ile ligler-
de mücadele eden 4 takımının maçlarını oyna-
yacak stat bulamadığı İzmir, 14 yıl önce Süper 
Lig’de 2 ve 1. Lig’de bir takıma sahipken aradan 
geçen sürede kısa süreli Bucaspor macerası 
dışında Süper Lig’de mücadele edemedi. İzmir 
Karşıyaka’nın küme düşmesiyle önümüzdeki yıl 
1. Lig’de 2 takımla temsil edilme noktasına kadar 
geriledi.

AKP’ye oy vermemenin cezasını statsızlık öde-
yen İzmir’de köklü kulüpler Altay ve Karşıya-
ka’nın yanı sıra Bucaspor da borç yükü altında 
ezilirken 14 yıl önce 1. Lig’de oynayan İzmirspor 
ise yıllardır amatör kümede mücadele ediyor.
TMSF tarafından hisselerine el konulan Göz-
tepe ise 6 yıl boyunca kaderine terk edilirken 

ancak 2007 yılından sonra toparlanma sürecine 
girebildi. AKP’nin yıllarca çözümsüz bıraktığı 
Göztepe amatör kümeye kadar düştükten sonra 
tekrar Süper Lig’e dönmeye çalışsa da AKP’nin 
İzmir nefretini aşamıyor.

Liglerin değişen yapısı

AKP’nin iktidara geldiği 2002-2003 sezonu ile 
2015-2016 sezonunu kıyasladığınızda da AKP’li 
yılların futbolu nasıl yönlendirdiği anlaşılıyor.

2002-2003 sezonunda Süper Lig’de Beşiktaş, 
Galatasaray, Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Ma-
latyaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor, Ankaragü-
cü, İstanbulspor, Denizlispor, Adanaspor, Sam-
sunspor, Elazığspor, Diyarbakırspor, Bursaspor, 
Altay, Göztepe ve Kocaelispor yer alıyordu.

Aynı sezonda o zamanki adıyla 2. Lig A Katego-
risi olan 1. Lig’de ise, Konyaspor, Çaykur Ri-
zespor, Akçaabat Sebatspor, Sivasspor, Kayseri 
Erciyesspor, Sakaryaspor, Büyükşehir Bele-
diyesi Ankaraspor, Vestel Manisaspor, Yim-
paş Yozgatspor, Mersin İdman Yurdu, Adana 
Demirspor, Antalyaspor, İzmirspor, Büyükşehir 
Belediyespor, Çanakkale Dardanelspor, Erzu-
rumspor, Gümüşhane Doğanspor ve Şekerspor 
mücadele etmişti

AKP’siz başarı mümkün değil

Aradan geçen 14 yılın sonunda Süper Lig’de ara-
da küme düşüp tekrar lige yükselen Bursaspor 
da dahil olmak üzere sadece 7 takım yerini ko-

ruyabildi. Bu takımlar arasında Beşiktaş, Fener-
bahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği, Bursaspor, 
Trabzonspor ve Gaziantepspor yer aldı.

14 yıl önce 1. Lig’de yer alan Torku Konyaspor, 
Başakşehir (o zamanki adıyla Büyükşehir 
Belediyespor), Osmanlıspor FK (o zaman-
ki adıyla Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor), 
Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Sivasspor ve 
Mersin İdman Yurdu ise 1. Lig’den Süper Lig’e 
yükselmeyi başardılar. Bu takımların tamamı ya 
AKP’nin oy deposu olarak yapılandırdığı şe-
hirlerin takımları ya da Antalyaspor ve Mersin 
İdman Yurdu gibi AKP’nin açıktan ve doğrudan 
desteğini arkasına almış takımlar.Bu 14 takımın 
yanı sıra Akhisar Belediyespor, Kasımpaşa, Kay-
serispor ve Eskişehirspor da daha alt liglerden 
Süper Lig’e uzanmış takımlar. Bu takımlar için 

de yukarıda söylenenler söylenebilir.
1. Lig’e bakıldığında ise Adanaspor, Alanyaspor, 
Karabükspor, Adana Demirspor, Giresunspor, 
Balıkesirspor, Elazığspor, Gaziantep Büyükşe-
hir Belediyespor, Samsunspor, Altınordu, Yeni 
Malatyaspor, Boluspor, Göztepe, Denizlispor, 
Şanlıurfaspor, 1461 Trabzon, Kayseri Erci-
yesspor ve Karşıyaka yer alıyor. Burada da İzmir 
takımları olan Göztepe, Altınordu ve Karşıyaka 
ile MHP’ye yakın olan yönetimleriyle Balıke-
sirspor ve Adana Demirspor dışında tüm takım-
ların AKP ile ilişkili oldukları biliniyor.Kısacası 
Türkiye’nin en üst 2 liginde mücadele eden 36 
takım içerisinde AKP ile ilişkilenmeden başarı 
yakalayabilen takım ise yok gibi.

“Altın Palmiye” işçi sınıfının yönet-
menine “Altın Palmiye” işçi sınıfının 
yönetmenine

Yılın en büyük arkeolojik keşfi gerçekleştirildi

İşçi sınfının yönetmeni olarak bilinen KenLoach, ‘I, Daniel Blake’ 
filmiyle 69’uncu Cannes Film Festivali’nde ‘Altın Palmiye’ ödülünü 
kazandı. Loach daha önce de 2006 yılında ‘TheWindThatShakesthe-
Barley’ filmiyle aynı ödülü kazanmıştı.Sosyalist yönetmen, işsiz bir 
adamın hikayesine anlattığı filmle kazandığı ödülün ardından yap-
tığı konuşmada aşırı sağın güçlenmesine karşı ‘umut mesajı’ verdi: 
“Şu anda bir umutsuzluk döneminden geçiyoruz. Böyle umutsuzluk 
dönemlerinde aşırı sağ yararlanmaya çalışır. Biz yaşlılar bunun ne gibi 
sonuçlar doğurabileceğini biliriz. Buradan bir umut mesajı gönder-
meliyiz. ‘Başka bir dünya mümkün ve gerekli’ demeliyiz.”

2014 yılında festivaldeki ‘Altın Palmiye’ ödülünü ‘Kış Uykusu‘ filmiyle 
yönetmen Nuri Bilge Ceylan kazanmıştı. Ceylan, 1982 yılında senar-
yosunu Yılmaz Güney‘in yazdığı, yönetmenliğini Şerif Gören‘in yaptı-
ğı ‘Yol‘ filminin ardından ‘Altın Palmiye’ ödülü kazanan ikinci Türkiyeli 
yönetmen olmuştu.

İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin Silivri’deki kurtarma kazısında bu yılın en 
büyük arkeolojik keşfi gerçekleşti. Türk ve Altay kültüründe kutsal mezar 
olarak bilinen kurgan tipi mezar bulundu. Üzerinde mızrak ucu bulunan 
iskeletin önemli bir asker, savaşçı olduğu tahmin ediliyor. Kazı raporunda, 
“ülkemizde bulunmuş ve kazısı yapılarak tamamen ortaya çıkarılmış ilk 
ve en eski, 5 bin yıllık kurgan tipi mezar” tespiti yapıldı. İstanbul Üniver-
sitesi Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı öğretim görevlisi Prof. 
Dr. Mehmet Özdoğan buluntu için, “Trakya’ya kuzeyden gelen göçler var. 
Kurgan tipi bir mezar bu. Benim çalışmalarımda da bu tarz mezarlar var. 
Trakya’da çok sayıda bu tür mezarların tahrip edildiğini biliyorum. Bir 
tanesini kepçenin önünden kurtarmıştık. Birinci bin, demir çağına aitti. 
Çok sayıda mezar buluntusu elde etmiştik. Ancak buradaki mezar daha 
eski tunç çağı. Oldukça önemli bir keşif. Bilimsel incelemeleri sonucunda 
güzel veriler elde edilecektir” dedi.

TKH Gençliği Deniz’leri andı
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Ebert vakfı sendikal alanda ne yapıyor?            
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)’nda son yıllarda ortaya çıkan ayrışma, sınıf hareketi içerisinde “sınıf sendikacılığı” tartışmasını 
yeniden açarken, DİSK içinde muhalefetin başını çeken Birleşik Metal sendikasının Almanya merkezli Ebert vakfı ile görüşmeler yapması ise bu 
konuda yeni bir tartışmayı başlattı.

Soma’yı unutmayacağız değil mi?
Yazar: Kamil Tekerek

çıkarlar. Özellikle seçimleri çok severler. Radi-
kal oldukları söylenir ama kapitalizmi yıkmak 
gibi bir gündemleri yoktur.

İşte bu yüzden Soma’yı unutmayacağız derken, 
sadece işçi kardeşlerimizin yüce hatırasını anıp 
geçmek yetmez.

Özelleştirme dalgası ile halkın çıkarı için var 
olan tüm kamu kurumlarının tasfiye edilmesi 
siyasi bir karardı.
İşçi sınıfının kazanımlarından olan sosyal devle-
tin ortadan kaldırılması siyasi bir karardı.

Taşeronlaştırma, esnek çalışmanın yaygınlaştı-
rılması, bugün kiralık işçiliğin yasal hale getiril-
mesi, yarın özel istihdam bürolarının açılacak 
olması da hepsi birer siyasi karardır.
Emekçilerin üzerinde sürekli yoksulluk ve 
işsizlik kılıcını sallamak, onlara ölümü gösterip 
sıtmaya razı etmek de bu siyasi kararların bir 
sonucu idi.

Bugün siyasi iktidar ile uyum problemi olduğu 
söylenen Türkiye sermaye sınıfı tüm bu siya-
si kararların bir parçası ve en önemli aktörü 
olmuştur. Bugün de yılmaz bir bekçisi olarak 
aslında sahnedeki yerini korumaktadır.

Soma katliamı AKP iktidarının döneminde 
işlenen toplu katliamların en önemlilerin-
den biri olarak tarihe geçti, bunu biliyoruz.

Türkiye’de sermaye iktidarının işçi düşmanı 
karakteri AKP öncesinde de vardı, gerici bir ik-
tidar bunun en lanet ve çürümüş yüzünü açığa 
çıkarttı.

Bugün Soma’yı devlet törenleri ve gerici söy-
lemlerle ananların kim olduklarını hatırlatmaya 
gerek yok. Hep denir ya, katiller öldürdükleri 
kişilerin cenazelerine katılırlarmış. Bu da aynı 
hesap oldu.

Soma katliamı, siyasi bir katliamdır. Sadece 
aramızdan ayrılan işçi kardeşlerimizin sayısının 
fazla olmasından dolayı değil, aynı zamanda 
yıllarca sistematik bir şekilde işçi düşmanı po-
litikaların yansımasının en saf hali olmasından 
dolayı siyasidir.

Tek başına teknik değildir. Madencinin kaderi 
olduğu iddia edilen bir doğa hadisesine indir-
genemez. Adlı adınca onlarca yıl boyunca alınan 
siyasi kararların bir sonucudur. Aynen diğer iş 
cinayetlerinde olduğu gibi.

İşçi düşmanı büyük dalganın 12 Eylül ile baş-
ladığını ve sermaye sınıfının en gözü doymaz 
yüzünü temsil eden “Çankaya’nın şişmanı” tara-
fından hayata geçirildiğini unutursak, Soma’yı 
unutmaya başlarız.

Halkçı geçinen ama yaklaşık kırk yıl boyunca 
sömürücü sınıfların ve emperyalistlerin işçi 
düşmanı politikalarından milim geri adım atma-
yan “Çoban Sülü”nün yaptıklarını hesaba kat-
mazsak, Soma’da kaybettiğimiz kardeşlerimizin 
neden toprak altında olduklarını hatırlamakta 
zorlanırız.
  
Tüm bunların üzerine uzunuyla, kısasıyla, 
badem bıyıklısıyla, yeni bıyık bırakmaya başla-
yanıyla, damadıyla, işçi yakınlarına tekme atan 
alçaklarıyla her türden AKP’li gericinin ellerine 
işçilerin kanının bulaştığını hafızalarımızdan 
çıkartırsak, Soma için ağlamakla ve üzülmekle 
yetiniriz.

Bir de tüm bunların yanında, yukarıda saydık-
larımıza her daim koltuk değnekliği yapanları, 
“aslan sosyal demokratları” unutmayın. Bugün 
demokrasi ve özgürlükler için canımızı veririz 
diyorlar. Keşke zamanında özelleştirmelere, ta-
şeronlaştırmaya ve işçi düşmanı yasalara karşı 
canlarını verselerdi, belki Soma’daki katliam 
yaşanmazdı. Bugün Odalar ve Borsalar Birliği 
toplantılarında “kan çıkar” demekle de olmuyor. 
Türkiye sermaye sınıfı ne isterse sizin için odur.

Arada unutulmasın, bir de Ege maden patronla-
rından seçimlerde oy isteyen demokratlar vardı. 
Onları da bir kenara not edin. Ara ara ortalığa 

İsteyen TÜSİAD raporlarını, Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin AKP ile ilişkilerini, MESS gibi diğer 
patron kulüplerinin çarklarını döndürmek adına 
kimlerle nasıl ilişkiler kurduğunu inceleyebilir. 
Orada her şey açık bir şekilde görülecektir.

Ülkemizde sınıf mücadelesi zor ve çetin bir 
dönemden geçmektedir.

Buna yanıt verecek bir örgütlülük, siyaset ve 
mücadele hattı şarttır. İşçi sınıfının kurtuluş 
mücadelesi ne büyük siyaset açılımlarına, ne 
de sınıftan kaçanlara kurban edilebilir. Dün 
denildiği gibi “yerin üstündeki hesabı” gerçek 
sorumlularından soracak kimse yoksa, Soma’yı 
da, Ermenek’i de unutun gitsin. Yanına Telekom 
ve Tekel direnişlerini de ekleyin.

Eğer böyle düşünmüyorsanız, biraz kaba mark-
sist olarak adlandırmayı da göze alarak en doğ-
ru bildiğinizi yapmak zorundasınız. Sınıf-örgüt 
ve siyaset denklemini doğru bir şekilde kurmak 
için meşakkatli bir yola ve sebatkar bir çalışma-
ya gireceksiniz.

Çünkü işçi mücadelesi ve sınıf kavgası, gü-
nümüzde yeniden hortladığını gördüğümüz 
şekilde “işçi sınıfının değişen yapısından” dem 

vurup, yeni yetmelere eskimiş post-marksist 
tezleri pazarlayan ve buna göre siyaset-örgüt 
denklemini rasyonalize edenlere, “diz çökerek 
isyan” (*) halinde olanlara bırakılmayacak kadar 
önemli bir mücadeledir.

……

(*) Rusya’da 1905 devrimi sonrasında, çarlığın 
gerici ve baskıcı uygulamalarını arttırdığı bir 
dönemde Rus düşünce dünyasında, ideolojik ko-
num alışlarda ve politik mücadele alanında bir 
bozulma meydana gelir. Bu bozulma aslında fel-
sefi bir tartışmanın ürünü olup aslında marksist 
yöntem ve diyalektik materyalizm ile hesaplaş-
ma üzerine kuruludur. Rus devrimci hareketinin 
bazı unsurları Marksist bir partinin felsefi ve 
teorik temellerini reddetmeye başlayarak idea-
list bir yönelime girerler. Hatta vardıkları nokta 
artık sınıf, iktidar mücadelesi, tarihsel mater-
yalizm değil, yeni bir din ya da tanrı arayışı 
olur. Lenin, 1908 yılında yazdığı ve 1909 yılında 
yayınlanan “Materyalizm ve Ampiryokritisizm” 
kitabı ile bu görüşleri savunan kişilerle hesap-
laşmış ve diyalektik materyalizmi savunmuştur. 
Bu kişilerin içinde bulunduğu pozisyonu da “diz 
çökerek isyan” olarak tanımlamıştır.

“Kiralık işçilik” olarak kamuoyunda bilinen yasa-
nın Meclis’ten geçmesinden sonra sendikaların 
bu alanda tartışmaları devam ederken, DİSK’e 
bağlı Birleşik Metal sendikası genel merkezinde 
yapılan bir toplantı sendikal alanda yeni bir tar-
tışma açtı. 17 Mayıs günü gerçekleşen toplantıya 
DİSK’te muhalefeti oluşturan Birleşik Metal, 
Sosyal İş ve Nakliyat İş sendikaları katılırken, 
toplantının konukları ise Almanya’daki metal 
sendikası IGMetall  (IGM) ve sosyal demokratla-
ra ait Friedrich-Ebert Vakfı (FES) katıldı.

DİSK muhalefeti kuşatılıyor mu?

Özellikle son iki yılda DİSK içinde ortaya çıkan 
taraflaşma son Genel Kurul ile konfederasyo-
nun “bölünmüş” bir görüntü çizmesine neden 
olurken, Birleşik Metal sendikasının öncülü-
ğünü yaptığı muhalefet mevcut yönetimi “sınıf 
sendikacılığından uzaklaşma ile” suçlamıştı.  
DİSK’in uzun yıllardır önce CHP, daha sonra da 
HDP tarafından belirlenir hale gelmesi, sendikal 

alanı “meclise geçiş noktası” haline getirdi. 
Bu noktada sendikanın bir dizi dar çevre ve 
Genel-İş sendikası üzerinden Kürt hareketinin 
belirlenimi altına girmesi, metal grevi sürecinde 
Birleşik Metal sendikasının yalnız bırakılma-
sı ve gene metal direnişine DİSK’in ilgisizliği 
muhalefetin “sınıf sendikacılığı” eleştirilerinin 
artmasına neden oldu. Bu olumlu gelişme DİSK 
Genel Kurulu ile daha açık tartışılırken, sınıf 
sendikacılığını anlayışını tahrip eden Avrupa 
Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) çizgisindeki 
IGM’nin muhalefet ile ilişkisi muhalefetin elini 
zayıflatıyor.

AB’nin ve Almanya merkezli sosyal demokrasi-
nin sendikal alana dönük kaynak ve kadro akta-
rımı sendikaları bu kurumlara bağımlı hale ge-
tirirken, sınıf sendikacılığının temel ilkesi olan 
“sermaye sınıfından bağımsızlık” da hayal hale 
geliyor. Özellikle FES’in sendikal ve demokratik 
kitle örgütleri ile kurduğu bağlar bu alandaki sol 
birikimi, sınıfsal perspektifi de geriletiyor. 

Ebert Vakfı’nın karanlık yanları

Bu noktada FES’in işlevi ön plana çıkmakta. 
FES diğer Almanya merkezli vakıflar gibi AB ile 
ilişkilerde köprü görevi görürken,  bir yandan 
da bulundukları ülkelerde kendi ideolojilerine 
uygun kesimlerle politika belirlemek konusunda 
faaliyet yürütüyorlar. FES’in geçmişi pek çok 
karanlık yan barındırırken, vakıf girdiği pek çok 
ülkede emperyalizmin “sözcüsü” konumunda 
olması ile dikkat çekiyor.

Vakıf 1986’da Filipinler’de askeri darbeye ver-
diği destekle dikkat çekerken, Franco sonrası 
İspanya’da İspanyol burjuvazisi ile sosyalist 
sendikacılar arasında “arabulucu” rol üstleniş-
ti. Vakfın Nikaragua’da halka karşı pek çok suç 
işleyen “kontracıların” arkasında yer alması ise 
en dikkat çeken yanı.

Son dönemde AKP iktidarının attığı pek çok 
adım işçiler üzerinde sermayenin yeni istekle-
rine izin verileceği işaretini verirken, özellikle 
mücadeleci yanları ile ön plana çıkan sendikala-
rın bu tür kurumlarla bağ kurması önümüzdeki 
dönem açısından “zayıf” yönlerin açığa çıkması-
na neden oluyor. 

Sınıf sendikacılığının tavrı

Sendikaların güven vermediği, pek çoğunun 
işçilerin hakkını savunmak bir yana AKP ve 
sermaye sınıfının “yandaşlığını” yaptığı bir 
dönemde sınıf sendikacılığı çizgisinin özellikle 
bu tarz kurumlara karşı titiz davranması önem 
kazanıyor. Ücret sendikacılığının dışında kalma-
ya çalışan, sendikal alanı düzen siyasetinin bir 
parçası olarak görmeyen, işçi sınıfının tarihsel 
ve güncel çıkarlarının yanında yer alan sınıfsal 
unsurların; sermayeden bağımsızlık ile emper-
yalizme karşı duruşu ilke olarak edinmesi bu 
unsurların elini güçlendirecektir.

Pek çok badire atlatan, işçi sınıfı mücadelesi 
konusunda tutarlı tavır alan sendikal unsurların 
DİSK içinde yer edinebilmesi ve sınavı başarıyla 
atlatabilmesi bu virajları net bir tavır takınarak 
atlatması ile mümkün. Başta Birleşik Metal’in 
tarihi, bugünü ve kadroları olmak üzere, DİSK 
muhalefetinin önümüzdeki günlerde bu konuda 
net bir tavır alması sınıf sendikacılığının önünü 
açacaktır.

Yazar: Irmak Ildır


