Başkanlık rejimi istemiyoruz, peki ne istiyoruz?
Elbette sosyalizm istiyoruz, ancak bu şekilde kestirip atabilir
miyiz? Tartışmanın yeniden alevlendiği bu dönemde sosyalistler
nasıl bir yol izleyecekler? Yeni bir hattı, yeni bir mücadele yolunu
nasıl örecekler? İşin bu kısmı oldukça önemli.
Ortada bir rejim sorunu bulunmaktadır ve tezler bu ciddiyetle ele
alınmalıdır. AKP’nin geriletilmesi ve Tayyip’in ipinin çekilerek saf
dışı bırakılacağına dair beklentilerle (iki kardeş tez) kurulan eksen
yanlışlanmıştır. Sayfa >> 5

TKH Tüzük Kongresi
tamamlandı!

Sayfa >> 6

Sosyalist Cumhuriyet
15 GÜNLÜK GAZETE
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LAİKLİK IÇIN
6 KASIM’DA
BULUŞUYORUZ!
İşçi arkadaş, din bezirganlığı yaparak emeğini
sömürenlere boyun eğme!

Öğrenci kardeş, geleceğinin bu karanlık zihinler
tarafından işgal edilmesine boyun eğme!
Kadın cinayetlerine ve şiddetine alışma, kadınları
kamusal alanda tekmeleyenlere boyun eğme!
Çağrımız sizleredir... Çağrımız, geleceğimizin esir alınmasına karşı harekete geçmektir. Çağrımız, 6 Kasım’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde yapacağımız “Laiklik Buluşması”nadır.
Var mısın bu çağrıya güç katmaya?

Akdeniz Üniversitesi’nde
İKD’li kadınlardan imza
kampanyası

Akdeniz Üniversitesi İKD (İlerici
Kadınlar Derneği) üyeleri, üniversite içindeki ücretsiz otobüslerin arttırılması ve güvenlik
problemi yaratan aydınlatma
yetersizliğinden dolayı 17 Ekim
tarihinde imza kampanyası
başlattı. Sayfa>> 2

Türkiye’de
işsizlik artıyor
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), Türkiye İstatistik
Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı
Temmuz 2016 dönemine ilişkin
işsizlik verilerini değerlendirdi.
Raporda, işsizlikte tırmanışın
sürdüğü belirtilerek, “Temmuz
2015’te 5 milyon... Sayfa >> 8

IŞİD Musul’dan
Suriye’ye sürülüyor

Yine başkanlık, yine
Anayasa…

2014 yazında Ramadi, Tikrit ve Felluce ile birlikte Irak ordusunun
neredeyse hiçbir direniş göstermeden IŞİD’e terk ettiği Musul’un geri
alınması için askeri harekat 17 Ekim’de başladı. Sayfa>> 4

15 Temmuz sonrası gündemden düşer gibi görünen, darbe girişimi
sonrası asıl darbesini yapan AKP’nin hayata geçirmek istediği en önemli
gündem olan Başkanlık ve Anayasa tekrar karşımızda. Sayfa>> 5

“Düşmanımız” Andrzej Wajda,
Yoldaşımız Dario Fo!

Polonyalı kadınlar kürtaj yasağı- Suriye’deki gelişmeler ışığında
bölgedeki durum
na boyun eğmedi!

Edward Hallett Carr’ın “Tarih Nedir?” adlı çalışmasında “Tarihçinin araştırma konusu bireylerin davranışları mı¬ dır yoksa toplumsal güçlerin işleyişi mi?”
sorusunun yanıtı gibidir aslında... Sayfa >> 7

Kadınlar için yaşamsal öneme sahip kürtaj hakkının
korunması son dönemlerde farklı ülkelerde tartışılan
başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz
haftalarda Polonya’daki sağcı iktidar... Sayfa >> 2

Eylül ayında ilan edilen ateşkesin birkaç gün
sürmesinin, başta El-Kaideci olmak üzere cihatçı
grupların ateşkesi tanımaması, birkaç günlük sürede Suriye Ordusu’na iki yüzden... Sayfa >> 4

“Babalar gibi satanın” sonu

Antalya KYK yurdunda yol yok, güvenlik yok!

Yalnızlık duygusu çoğu zaman insanın içini
kemirir durur. Sadece tek başına kalındığında
değil, bazen de kalabalıkların içinde bastırır bu duygu. Sosyal bir varlık olan insanın
yalnızlık duygusuyla baş başa kalması gerçekten zordur.Bazen de bu duygu bir duruma dönüşür ve insanın karşısına dikilir. Çok
başarılı ya da başarısız olmanız... Sayfa >> 8

Geçtiğimiz günlerde, Antalya Kredi ve Yurtlar Kurumu
(KYK) Şube Müdürü Vekili Süleyman Dinç, eksiklikleri
olan yurtta kalmak istemeyen öğrencilere, “Bu yurda
girerken, gelir durumunuza göre geldiniz. Burada bana
ahkam kesmeyin. Herkesin gelir durumu minimizeydi,
öyle geldi. Üçte birinize yakınınız da burslusunuz” diyerek, mevcut şartları kabullenmelerini istedi. Sayfa >> 7

2 Kadının Sesi

“Ne zaman gericilik başlasa, ilk
tehlike, kadın haklarındadır”

Kız çocukları BM’den büyüktür....

Birleşmiş Milletler’in kabul ve ilan ettiği günlerin arasında
geçiyor “Dünya Kız Çocukları Günü”. Dünyamızın ağır sömürü, savaş ve gericilik koşullarında kız çocuklarının durumu,
BM’nin dünya ile dalga geçmesinin başka bir örneği.
Dünya Uluslararası Uzaya Uçuş Günü, Uluslararası Hayırseverlik Günü, Dünya Dullar Günü ve yine onca örnek arasında kendisi için ilan ettiği Dünya Birleşmiş Milletler Günü…
BM’ye her gün bayram anlayacağınız…
Diyor ki BM farkındalık yaratmak için bu özel günleri ilan
ediyoruz.
Ancak daha önemlisi bazı günler konusunda ikiyüzlülüğün yanında asıl gerçekleri özellikle sulandırma, ağır tablonun üstünü örtme, mücadele etme yerine kağıt üstünde bir
farkındalık kavramını yerleştirme amacını görebiliriz. BM’ye
yön veren emperyalist kapitalist devletlerin saklayamadığı
istatistiklerin basit bir farkındalığa hapsedilmesi… BM niye
var diye sorarsanız işte biraz da bu yüzden var. Savaşa geçit
verir, yoksulluğa onay verir, dünyanın yalana boğulması için
birleşmiş elleri birbirine biraz daha kenetler…
Kız çocukları gününün kabul edilmesinin öyküsü ise ayrıca
ibretliktir. Bu günün kabul edilmesi teklifini üç ülke vermiştir.
Türkiye, Peru ve Kanada…
Kız çocuklarını yaşarken ölü hale getiren ülkemiz, dünyada
kız çocuklarının yaşadığı eşitsizliğe karşı farkındalık yaratma

adımının başını çekmiş. Yeter ki farkındalık yaratacak bir
eşitsizlik sürsün gitsin…
Türkiye 2011 yılında kabul edilen bu günün başını çekerken
kendi ülkesinde kız çocuklarını eğitimden koparan en büyük
hamle olan 4+4+4 sisteminin teklifini meclis komisyonlarında
dolaştırıyordu.
BM bu günü kabul ederken tüm dünyada her yedi saniyede
bir, bir kız çocuğu evlendiriliyordu.
Ve dünya “Kız Çocukları Günü”nü kutlarken, emperyalizm
ve işbirlikçisi cihatçı çetelerin iç savaşa süreklediği Suriye’de
öldürdükleri çocuk sayısı on bini geçmişti.
Farkında olmamak mümkün mü?
Ancak, BM’nin de farkına varalım. Büyük insanlığın ayağına
dolanmış bir Birleşmiş Milletler, emperyalizmin dişinden akıttığı kanı bize şerbet olarak sunarken mide bulandıyor.
Kız çocuklarımız ise süslü gün konferansların cici suratları
olmaktan kurtulana dek bu yalanlarla mücade etmek özel
olarak gerekecek.
Unutmayalım ki, çocuklarımız BM’den hem daha büyüktür,
hem de daha gerçek… Dünya Mutluluk Günü BM’nin, mutlu
bir dünya bizim olsun.
Zira yaşam bir günden daha büyüktür…
Aysel Tekerek

İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ
6 Ekim 2016

Akdeniz Üniversitesi’nde İKD’li kadınlardan
imza kampanyası
Akdeniz Üniversitesi İKD (İlerici
Kadınlar Derneği) üyeleri, üniversite
içinde ki ücretsiz otobüslerin arttırılması
ve güvenlik problemi yaratan aydınlatma
yetersizliğinden dolayı 17 Ekim Pazartesi
tarihinde imza kampanyası başlattı.
Söz konusu imza kampanyasında
İKD'li öğrencilerin yaptığı konuşmada;
"Akdeniz Üniversitesi kampüs içinde
öğrencilerin yoğun olarak kullandığı bir
çok yolda eksik aydınlatma sebebiyle,
öğrencilerin can güvenliği tehlikeye
girmektedir.
Bu nedenle üniversitede ışıklandırmaların ve kampüs içerisindeki ücretsiz
otobüslerin arttırılması taleplerimiz arasındadır" sözleri yer aldı.
Tedbir alınmaması gerici zihniyetin
tezahürüdür!
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği imza
kampanyasını gerçekleştiren İKD'liler
tarafından yapılan açıklamada:
"Özellikle bu konuda kadın öğrencilerin can güvenliği tehdit altındadır.İkinci
Öğretim'de okuyan öğrenciler en erken

22.00'de çıkış yapmakta,aydınlatmanın yer yer hiç bulunmadığı yollardan
geçmek zorunda kalmaktadır.Kampüs
içindeki yurtlara giriş- çıkışta da sorun
yaratmaktadır.Bu sorunlar gericilikle
bağlantılıdır. Bu politika kadınların gece
dışarı çıkmasını engellemeyi ve kadınları
eve hapsetmeyi amaçlıyor. Kadınların
yaşadığı olası bir tehlikede daha önce
yaşanan benzer örneklerde olduğu gibi
'o saatte orada ne işi vardı' anlayışı

Katledilişinin 26. yılında Bahriye Üçok'u saygıyla anıyoruz...
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bahriye
Üçok 26 yıl önce bugün “İslami Hareket” isimli yobaz çete tarafından katledildi.
Üçok’u “tesettür konusundaki düşünceleri yüzünden” cezalandırdıklarını
söyleyen katiller “İslam’a sınır koyanları öldürmeyi borç bildiklerini” de eklemeyi ihmal etmediler!
Bahriye Üçok’u katledenler o gün bu sözleri söylerken, bugün Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturanlar “En üst belirleyici İslam’ın ilkeleridir. Her şey
ona göre belirlenir.”, “Elhamdülillah şeriatçıyım” diyeceklerdi.
O gün İslami Hareket adıyla Türkiye’nin aydınlarını katleden çete, bugün
“yeni anayasada laiklik olmamalı” sözlerinin sahibi TBMM Başkanlığı koltuğunda oturan İsmail Kahraman’ın başkanlık yaptığı ve 1969 Kanlı Pazarı’nın
faili Milli Türk Talebe Birliği’nin (MTTB) uzantısıdır.
O gün Bahriye Üçok’u katledenler bugün iktidardadır. O gün adı İslami
Hareket olan MTTB uzantısı gerici çete bugün “kadın erkek eşit değildir”,
“Babanın öz kızına şehvet duyması haram değil!”, “örtüsüz kadın perdesiz
eve benzer” diyen AKP iktidarı ve onun temsilcileridir.
Onlar bugün çocuklarımızın cinsel istismar ve her türlü tehlikeye maruz
bırakıldığı Ensar Vakfı gibi gerici örgütlenmelerdir.
Onlar, “Bunların kafasını koparmak lazım, ezmek lazım, bunlar otobüsü cünüp ettiler” diyerek otobüslerde kadınları tekmeleyen yobazlardır.
“Ne zaman gericilik başlasa, ilk tehlike, kadın haklarınadır.” diyen laiklik
mücadelesinin neferlerinden Bahriye Üçok’u saygıyla anıyoruz.
Gericiliğe karşı laiklik mücadelesinin ancak kadınlarla zafere ulaşacağının
bilinciyle, Bahriye Üçok’un katillerini ve onların temsilcilerini tarihin çöplüğüne gömene kadar mücadeleyi sürdüreceğimizi ilan ediyoruz.

ortaya çıkmaktadır. Ve biz bu anlayışa
karşı çıkıyoruz.' ifadeleri kullanıldı.Ayrıca
'yetersiz aydınlatmalardan dolayı geçmiş
yıllarda da adliyeye yansıyan taciz,tecavüz ve cinayetlerin söz konusu olduğu
en son iki ay önce kampüs içerisinde
ceset bulunduğu, İKD'lilerin başlattığı
bu kampanyanın sonuç alınana kadar
devam edeceği, kampanyanın imza ile
sınırlı kalmayıp gerekli her türlü adımın
atılacağı' belirtildi

KYK müdüründen kaçırılan öğrenci
için: Kim bilir ne yaptı da kaçırıldı!
7 Ekim gecesi Bülent Ecevit Üniversitesi’nde eğitim gören 1400 öğrencinin kaldığı KYK’ya bağlı Nesibe Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nda yurtta kalan
öğrencilerden S.G kaçırıldı. Birol Ç.isimli sanık iddiaya göre elindeki kuru
sıkı tabanca ile yurt girişindeki güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip 2’nci
kata çıktı. Sanık Birol Ç., S.G.’yi elindeki tabancayı gösterip yurttan çıkarıp
aracına bindirerek kaçırdı. Öğrencilerin haber vermesi üzerine Birol Ç., polis
tarafından yakalandı. S.G.’nin şikayetçi olduğu Birol Ç., sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurtta iki gün
sonra bir başka kız öğrencinin kaçırılması üzerine öğrenciler yurdu boşaltarak olayı protesto etti. Dört günde iki kız öğrencinin kaçırıldığını ve yurdun
bulunduğu mahallenin de tenha olmasından dolayı can güvenliklerinin olmadığını söyleyen 250 kadar öğrenci, alkışlarla tempo tutarak ve ve slogan
atarak eylem yaptı. İki kız öğrenci kalabalıkta baygınlık geçirdi. Fenalaşan
öğrencilere sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yurt önünde çok sayıda
polis güvenlik önlemi aldı. Öğrencilerin eylemi ses getirdi. Yurt çevresinde
güvenlik önlemleri arttırılarak servis hizmeti de sağlanmaya başlandı.
Süreç boyunca ise olayın birinci elden sorumlusu olan yurt müdürü 'kimbilir ne yaptıda kaçırıldı' şeklinde ifadeler kullanarak alışılagelmiş 'kadın,
başına gelenlerden kendisi sorumlu ve suçludur' anlayışının son örneği olmuş ve olayın üstünü kapatmaya çalışmıştır. Öğrencilerin tepkisi tehtidlerle
engellenmeye çalışılmış ve kurumun adının kirlenmemesi kaygıları, kadınların yaşamının önüne geçmiştir. İnkar edilen, kaçırma yok, kızın rızası var diyerek olayı meşrulaştırmaya çalışan yurt müdürü, tepki gösteren öğrencileri
ise 'malum çevreler' şeklinde nitelendirerek kendini aklamaya çalıştı. Yapılan
eylemler ve olayın basına yansımasının ardından kamuoyunun gösterdiği
tepki sonrasında mahkeme adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Birol Ç. için
yeniden gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına karar verdi.

Polonyalı kadınlar kürtaj yasağına boyun eğmedi!
Kadınlar için yaşamsal öneme sahip kürtaj hakkının korunması son dönemlerde farklı ülkelerde
tartışılan başlıklardan biri olmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz haftalarda Polonya’daki sağcı iktidar
partisi Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) tarafından
gündeme getirilen ve meclise sunulan “kürtajın
tamamen yasaklanması”na dönük yasa tasarısı
Polonyalı kadınların direnişi sayesinde geri alındı.Polonya hâlihazırda Avrupa'nın en katı kürtaj
yasalarından birine sahip.
Ülkede kürtaj, bazı özel durumlar dışında,
büyük oranda yasaklanmış durumda. Kürtaj
yasağının istisnaları şöyle:
•

Kadının hayatının tehlikede olduğu durumlar
• Fetüs için ciddi ve geri döndürülemez hasar yaratabilecek riskli durumlar
• Hamileliğin tecavüz ya da ensest ilişki
sonucunda olduğu durumlar (Ancak bunun
savcılık tarafından teyit edilmesi şart).
Polonya'da, yasa dışı kürtajların sayısının
yasal olanlara göre çok daha fazla olduğu belirtiliyor. Yasal olarak bitirilen hamileliklerin sayısı
2 bin civarında. Yasa dışı kürtaj sayısının ise 10
bin ile 150 bin arasında değiştiği düşünülüyor.
Sağcı iktidar partisi PİS'in gündeme getirdiği
tasarı ise kürtajın bütün istisnalarının yasaklanması, kürtaj yaptırdığı ortaya çıkarılan kadınların

5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması ve kürtajı yapan doktorların da hapisle cezalandırılması
şeklinde düzenlemeler içeriyordu.
Bunun üzerine Polonya’da kadınlar kürtaj
yasasına karşı 450.000 imza toplamış ve Kara
Pazartesi adıyla 60 il de yaklaşık 6 milyon kişinin
katıldığı grev ve eylemler düzenlenmişti.
Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde de tartışmaya
açılan ve bizzat dönemin başbakanı Recep
Tayyip Erdoğan tarafından farklı zamanlarda 'kürtaj cinayettir' şeklinde propaganda edilen, yine
AKP'li belediye başkanı İ.Melih Gökçek'in 'tecavüze uğrayan kadın doğursun, cezasını çocuk
neden çekiyor anası çeksin' şeklinde ki insanlık
dışı ifadeleriyle de akıllarda yer eden kürtajın
yasaklanması girişimleri kadınların tepkisi sonucunda geri çekilmişti. Geldiğimiz aşamada ise
yasal olarak yasaklanamayan kürtaj uygulaması
fiili olarak kamu kurumlarında uygulanamaz hale
getirilmiştir.Türkiye'de bulunan devlet hastanelerinin %78'in de sadece tıbbi zorunluluklar da
kürtaj uygulaması yapılmakta,sadece %7'sinde
isteğe bağlı kürtaj yapılmakta, kadın doğum bölümü olduğu halde hiçbir koşulda kürtaj yapmayan
devlet hastanelerinin oranı ise %12 dolayında.
Yapılan araştırmalar kürtajın yasaklandığı koşullarda kadınların istenmeyen gebelikleri sonlandırmak için yasal olmayan yollara başvurduğunu ve
kadın ölümlerinin arttığını da ortaya koymuştur.
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Bu ülkenin ilericilerinin büyük buluşmalara ihtiyacı var

Karanlığa boyun eğmiyoruz!
6 Kasım tarihinde Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılacak "Büyük Laiklik Buluşması" bu topraklarıdaki ilericilik mücadelesi büyük anlam taşıyor. Ülkemiz
emekçilerinin karşısında AKP iktidarının dayatmaları ile birlikte bir yol ayrımı çıktığı çok açık. Ya aydınlık bir Türkiye kurulacak ya da güzel ülkemiz gerici
bir iktidarın baskısı ve zoru altında her geçen gün daha büyük bir karanlığa doğru yol alacak.

15

Temmuz'da ülkemizde yaşananlara kabaca
baktığınızda bile aslında Türkiye gericiliğinin ne
olduğunu anlamak için onlarca veri bulmanız
mümkün.
Yıllarca kol kola girerek ülkemizin ilerici ve emekten yana
ne birikimi varsa ortadan kaldırmaya çalışan iki İslâmcı ekip
büyük bir çatışmayı tüm toplumun karşısında darbe girişimi
düzleminde yaşadılar ve tüm topluma da yaşattılar.
Birbirlerinden hiçbir farkları olmadığını artık bu ülkedeki çocuklar bile biliyor ve hatta dillendiriyor. AKP'liler bugüne kadar
işledikleri suçları örtmeye çalışıp, "Allah'a sığınsalar" da, işledikleri suçlar emekçi halkın hafızasından asla silinmeyecek.
O yüzden hafızalarımızda yer alan şeyleri bilince çıkarma ve
eyleme dönüştürme zamanının geldiğini, bir gün daha kaybedilmemesi gerektiğini ilk elden ifade etmek gerekmektedir.
Kavga emeğine sahip çıkma kavgasıdır!
Türkiye sağı ya da AKP iktidarında şekillenen gericilik yıllar
boyunca Gülen Cemaati de dahil olmak üzere, her türlü tarikatla ve cemaatle birlikte, ülkemizdeki en büyük emek düşmanı
politikaların temsilcisi olmuştur.
1960'lı ve 70'li yıllarda Komünizmle Mücadele Dernekleri'ni
kuranlar, işçi sınıfına silah doğrultanlar, 12 Eylül faşizmine
selam çakan Fethullah Gülen, darbe çocuğu Turgut Özal'ın
politikalarını kesintisiz devam ettiren Tayyip Erdoğan ve ülkemizdeki bin bir tür gerici unsur hep emek düşmanı politikaların taraftarı oldular. O politikaları uygulamak için canla başla
çalıştılar.
En büyük özelleştirmeler, işçi sınıfının haklarının en geniş
şekilde tırpanlanması, esnek üretim süreçlerinin yaygınlaşması AKP iktidarı döneminde zirve yaptı. Kendinden önce gelen

patron yandaşı politikacılara asla ihanet etmediler.
O yüzden bugün diyoruz ki, laiklik kavgası aynı zamanda
emeğine sahip çıkma kavgasıdır.
Kavga memleketine ve bağımsızlığına sahip çıkmak içindir!
Yukarıda bahsettiğimiz tescilli gericilerin aynı zamanda emperyalizmin ve uluslararası sermayenin ülkemizdeki en önemli
temsilcileri olduğunu unutmayalım.
ABD Irak'ı işgal ederken, Türk askerini oraya sokmak için
can atan onlardı.
Türkiye emekçilerini Avrupa Birliği'ne meze olarak sunmak
isteyenler onlardı.
Emperyalizmin Ortadoğu politikalarına balıklama dalanlar,
Suriye'de, Irak'ta cihatçı terör örgütleri ile her türlü ilişkiyi kuranlar ve mezhep savaşlarından medet umanlar da onlardı.
Türkiye Cumhuriyeti'ni, modern çağların "Osmanlı İmparatorluğu"na çevirip emperyalizme pazarlamaya çalışanlar da
onlardı.
Herkes, Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu bilir ancak bunun
ne anlama geldiği konusunda fikrimiz azdır. Türkiye'yi karanlığa götürmeye çalışan bu güçlerin en önemli sigortası emperyalizmin silahlı gücü NATO'dur. Gün gelir, işçi sınıfının emek
mücadelesine karşı bile buna sığınmayı akıllarından geçirirler.
Türk askerinin bu çıkaralar uğruna hala Afganistan'da bulunması, Suriye'de operasyonlara katılması, AKP iktidarının
Irak'taki savaşın parçası olmak istemesi tam da bu sebeptendir.
O yüzden bugün diyoruz ki, laiklik kavgası aynı zamanda
memleketine ve bağımsızlığına sahip çıkma kavgasıdır.

Kavga laikliğe, geleceğine ve çocuklarına sahip çıkma
kavgasıdır!
Ülkemizde gericiler kadınları sokakta şort giydikleri için tekmeliyorlar.
Gerici AKP iktidarından güç alanlar, tüm toplumsal yaşama
müdahale ederek Ortaçağ karanlığının kurallarını egemen
kılmaya çalışıyorlar.
Laikliği toplumsal yaşamı düzenleyen bir kural olmaktan çıkartıp, basit bir dünya görüşüne indirgemek istiyorlar.
Ülkemizdeki sömürü düzeni tüm geleceğini cemaatler, tarikatlara endekslemiş durumdayken bu ülkenin ilericilerinin, yani
bizlerin laiklik bayrağını çok daha yükseğe taşıması gerektiği
açıktır.
Emperyalizmden destek alan ve patronların kucağında büyüyen güçler Türkiye'de daha fazla imam hatip açmaktan, tüm
toplumsal yaşamı gericileştirmekten, anaokulu çağındaki çocukları çarşafa sokmaktan, eğitimin her düzeyine zorunlu din
derslerini sokulturmaktan başka bir şey yapmayacakları açıktır.
Bu yolda adım adım ilerlediklerini ve buna izin vermemek
gerektiğini biliyoruz.
O yüzden kavgamız laikliğe, geleceğimize ve çocuklarımıza,
kısacası aydınlık Türkiye'ye sahip çıkma kavgasıdır.
Şimdi bugün, eğer gericiliği kol gezdiği bir ülke yerine aydınlık, bağımsız bir Türkiye'yi, sömürünün olmadığı özgür bir
ülkeyi kurmak istyorsan bugünden taşın altına elimizi koymak
ve kollarımızı sıvamak durumundayız.
6 Kasım'da ilericilerin büyük buluşmasında bu mesaj en güçlü haliyle verilecektir.
O yüzden gün bu çağrıyı büyütme günüdür.

İşçi arkadaş,
Bu çağrımız sizedir, din bezirganlığı
yaparak emeğini sömürenlere boyun eğme!

Bu ülkenin aydınlık yüzlü insanı,
Demokrasi adı altında gericiliğin daha da tahkim
edilmesine izin verme, al birini vur ötekine!

Öğrenci kardeş,
Geleceğinin, pırıl pırıl beyninin bu karanlık zihinler
tarafından işgal edilmesine boyun eğme!

Genç arkadaş,
Bu ülkenin cihatçı çetelerle yönetilmeye başlamasına alışma,
bu gidişata mahkum olduğumuzu düşünüp asla karamsarlığa
düşme, boyun eğme!

Eşit ve özgür koşullarda yaşama özlemi duyan arkadaş,
Kadın cinayetlerine ve şiddete alışma, yaşam tarzına müdahale edilmesine
izin verme, kadın bedeni üzerinden gericiliğe alan açmaya çalışanlara, kadınları “kamusal alan”da tekmeleyenlere boyun eğme!
Çağrımız sizleredir…
Çağrımız geleceğimizin esir alınmasına karşı harekete geçmektir.
Çağrımız, 6 Kasım’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde yapacağımız “Laiklik Buluşması”nadır.
Var mısın bu çağrıya güç katmaya?
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Dert cihatçı terör örgütü değil Musul petrolleri

IŞİD Musul’dan Suriye’ye sürülüyor
Bir tarafta ABD, Musul operasyonuna “mezhep savaşı” tehditleri savuran Erdoğan ve ABD’nin askeri Barzani’nin peşmergeleri ile diğer tarafta Irak devleti ve
milis güçler, Musul’u kurtarmak için kullanışlı IŞİD’e karşı operasyona başladı.
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014 yazında Ramadi, Tikrit ve Felluce
ile birlikte Irak ordusunun neredeyse
hiçbir direniş göstermeden IŞİD’e terk
ettiği Musul’un geri alınması için askeri
harekat 17 Ekim’de başladı.
ABD’nin yönettiği operasyona Irak ordusu ve
güvenlik güçleri ile Hristiyan ve Şii milis güçlerinin yanı sıra Türkiye tarafından eğitilmiş olan Irak
Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’ye bağlı peşmergeler ve Sünni aşiretler de
katılıyor. Ayrıca “IŞİD karşıtı koalisyon” da savaş
uçakları ile harekata destek veriyor.
IŞİD’in 5 bin civarında olduğu düşünülen terörist sayısına karşılık 60 binlik bir güçle başlayan
harekatın ardından Musul’un doğusunda ve
güneyinde IŞİD’in hızla püskürtüldüğü haberleri gelirken bölgenin tamamen temizlenmesinin
zaman alacağı öngörülüyor.
Musul neden önemli?
Musul Irak’ın ikinci büyük şehri. Kentte ve
çevresinde IŞİD’in varlığına rağmen 1 milyon kişi
yaşıyor.
Bölge aynı zamanda ülkenin en büyük petrol
rafinerisi olan ve IŞİD’den daha önce geri alınan
Baiji Rafinerisi’ne de ev sahipliği yaparken Kerkük petrollerinin en önemli geçiş güzergahı niteliğinde. Ayrıca Musul’un güneyinde IŞİD açısından
çok önemli bir gelir kaynağı olan petrol kuyuları
da bulunuyor.
Geçtiğimiz yıl içerisinde Ramadi, Saddam Hüseyin’in memleketi Tikrit ve Felluce gibi kentlerin
IŞİD’den kurtarılmasından sonra IŞİD elinde
bulunan en önemli merkez olan Musul’un da
kurtarılması halinde Irak’ta IŞİD’e ait neredeyse
hiçbir önemli toprak parçası kalmamış olacak. Bu
noktada, IŞİD’in “devlet” olma kararını bu kentte verdiğini de hatırlamak gerekiyor. IŞİD aynı
zamanda en önemli gelir kaynaklarından birini de
yitirmiş olacak.
Emperyalistler IŞİD’in yerine Sünni devletini
mi koyacak?
Emperyalistler açısından bölgedeki petrol kaynaklarının ve sanayisinin güvenliği ve ele geçirilmesi kuşkusuz harekatın ilk çıktısı olacak. Öte
yandan, İran’dan Lübnan’a uzanan bölgedeki Şii
ekseninin tam ortasında yer alacak bu bağlantıyı
kesecek bir Sünni devleti planının hem desteği
hem de engeli olan IŞİD sınırlandırılmış olacak
ve Rakka’ya “hapsedilecek”.
Bölgenin yeniden şekillendirilmesi açısından
Irak ve Suriye’deki Sünni nüfusun yoğun olduğu
yerlerin bu ülkelerden kopartılması gerekiyor. Ancak IŞİD bu nihai hedef için uygun bir aktör değil.
Dolayısıyla IŞİD’in yerine başka bir Sünni gücün
geçmesi gerekiyor. Irak’ta IŞİD’den boşalacak

alanın başka bir cihatçı örgüt tarafından doldurulmamasının yolunun Sünnilere “egemenlik”
tanınması olacağını söylemek zor değil.
Tüm bunlarla birlikte, ABD Başkanı Barack
Obama’nın ülkesinde sorgulanan bölgedeki cihatçı örgütlerle ABD’nin desteğiyle yerel güçlerin
savaşması stratejisinin temelden test edileceğini
de not edelim.
Kullanışlı araç yok edilecek mi?
IŞİD’in Musul’da da Kuzey Suriye’de olduğu
gibi en az kayıpla en fazla zararı vermeye çalışacağı ve intihar saldırıları ile el yapımı patlayıcıları
kullanarak kendisine sunulan Rakka’ya çekilme
seçeneğini kullanacağı söylenebilir.
Bu durum, Musul harekatının başlamasından
önce son bir yılda yürütülen operasyonlarda
Musul’dan Suriye’ye doğru uzanan batı yolunun
hiçbir zaman kapatılmaması karşısında IŞİD’in

"Emperyalizm böl, parçala, yönet politikasını IŞİD üzerinden kuruyor"

varlığına duyulan ihtiyacı da kanıtlıyor. Musul
harekatında, IŞİD’li binlerce teröristin ortadan
kaldırılması yerine Suriye’ye gitmeleri tercih
ediliyor.
Böylece, Suriye’de Halep üzerinde egemenlik
sağlamaya çalışan ve önemli bir mesafe kaydeden Rusya ve Suriye’ye karşı IŞİD’in bela olması
aranıp da bulunamayan bir fırsat olacak. IŞİD’in
bugüne kadar emperyalist müdahalenin meşrulaştırılması için kullanılması gibi Suriye’de de
IŞİD’e karşı bir sonraki operasyon için de uygun
zemini sağlayacağı da söylenebilir.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un
incelikli bir şekilde Musul’un neden tamamen
kuşatılmadığını sorması ve Şii milis gücü Haşd
el Şabi’nin ABD uçaklarının Suriye’ye kaçan IŞİD
konvoylarını vurmadığı ve geçişlerine izin verdikleri yönündeki açıklamaları bu durumun fazla da
gizli tutulmaya çalışılmadığını da gösteriyor.
Tüm bunlar bir arada düşünüldüğünde, IŞİD’in

emperyalizm için kullanışlı bir araç olmayı sürdüreceği de ortaya çıkmış oluyor.
Mezhep savaşı mı?
Bugüne kadar Irak’ta Şiiler, Sünniler ve Kürtler
arasındaki çelişkilerin çözülmesi için herhangi bir
somut adım atılmadığı gibi Musul’un kimin tarafından ve nasıl yönetileceği de cevabı olmayan
bir soru.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkça tehdit etmek için kullandığı bir mezhep savaşı
olasılığının güçlü olduğu tartışmasız. Bu tehdidin
bölgeye dönük emperyalist politikalar için yeni
seçenekler amacıyla masadan kalkmayacağını
da rahatlıkla söyleyebiliriz.
Anlaşılıyor ki, emperyalizmin ve işbirlikçilerinin
yağma ve işgal siyaseti bölge halkları için daha
fazla düşmanlık, daha fazla savaş ve daha fazla
ölümden başka bir anlama gelmiyor.

Suriye'deki gelişmeler ışığında bölgedeki
durum
Suriye'de son birkaç haftada yaşanan gelişmeler Suriye'deki meşru
iktidarın belli kazanımlar elde etmesi ile sonuçlanıyor. Geçtiğimiz ay
içerisinde Rusya ve ABD'nin anlaşması ile yapılan ateşkes bir haftadan
kısa sürmüş, sonrasında Suriye Ordusu'nun cihatçı güçler ile çatışması
tekrar başlamıştı.

Başta ABD olmak üzere emperyalist güçlerin
desteği ile başlayan Musul operasyonu, açık bir
işgal olmadan bölgedeki pay kapma savaşının
bir parçası olarak ön plana çıkıyor. Geçmişte
IŞİD'in tek kurşun sıkmadan Musul'u işgal ettiği
hatırlandığında ve bu işgale örneğin Türkiye tek
bir kelime etmemişken, bugün AKP iktidarının
Musul operasyonuna katılma konusundaki agresif
tutumunu başka bir şekilde açıklamak pek de
mümkün görünmüyor.
Konu ile ilgili Türkiye Komünist Hareketi (TKH)
bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Musul
operasyonu kenti cihatçı terörden kurtarmak için
değil, enerji kaynaklarına el koymak için yapılmaktadır. Erdoğan'ın, 'Operasyonda da olacağız,
masada da olacağız' sözleri bu paylaşımdan pay
kapmaktan başka bir anlama gelmemektedir ve
bu gerçeği açık bir şekilde ortaya koymaktadır."
denildi.
Açıklama şu şekilde:
Musul’da asıl dert cihatçı terör değil, yağma
ve işgaldir!
Musul’da IŞİD terörüne karşı başlatılan operasyonun boyutları görülmeden “sadece cihatçı terör
örgütünün” temizlenmesi olarak değerlendirmek
büyük hatadır.
Emperyalizm ve işbirlikçilerinin hedeflerinden
biri Musul’dan sürülecek cihatçı terör örgütü IŞİD’i

Suriye topraklarına yönlendirirken kentteki petrol
zenginliğine el koymak ve bunu meşrulaştırmaktır. Kaldı ki tıpkı IŞİD gibi başka birçok cihatçı terör örgütü bugün Suriye’de varlığını korumaktadır.
IŞİD her şeyden önce Irak’ın ABD tarafından
işgal edilmesi sonrası ortaya çıkan “boşlukta”
doğmuştur. IŞİD, emperyalizmin işgal ve yerleşme planlarının bir aracı olarak kullanılmış, gerek
emperyalizmin gerekse başta Suudi Arabistan olmak üzere bölgedeki işbirlikçi ülkelerin istihbarat
örgütleri tarafından kollanmış ve yönlendirilmiştir.
IŞİD, Musul’a girerken Irak ordusu Musul’u tek
kurşun sıkmadan terk etmiştir.
IŞİD emperyalizmin hedefleri için bir meşruiyet
aracıdır. Emperyalizmin Irak ve Suriye’ye müdahalesine zemin oluşturmaktadır. Emperyalizm,
IŞİD üzerinden meşruiyet bulmakta, böl, parçala,
yönet ve işgal et politikasını bu zemin üzerinden
kurmaktadır.
Musul operasyonu kenti cihatçı terörden kurtarmak için değil, enerji kaynaklarına el koymak için
yapılmaktadır.
Erdoğan'ın, “operasyonda da olacağız, masada
da olacağız” sözleri bu paylaşımdan pay kapmaktan başka bir anlama gelmemektedir ve bu
gerçeği açık bir şekilde ortaya koymaktadır.
Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin yağma ve
işgal siyaseti bölge halkları için daha fazla
düşmanlık, daha fazla savaş ve daha fazla ölüm
demektir!

Eylül ayında ilan edilen ateşkesin birkaç gün
sürmesinin, başta El-Kaideci olmak üzere cihatçı
grupların ateşkesi tanımaması, birkaç günlük
sürede Suriye Ordusu'na iki yüzden fazla taciz
saldırısı yapmaları olarak gösteriliyor.
Bununla birlikte ateşkesin ilanı ile birlikte,
Suriye ateşkesinden hemen önce Halep civarlarında yer alan ve cihatçılarn ikmal yolu olarak
kullandıkları Castillo Yolu'nu ele geçiren Suriye
Ordusu buraya Rus askerlerin yerleşmesine izin
vermişti. Cihatçıların tacizleri bu bölgede yoğunluklu yaşandı.
Daha sonrasındaki günlerde Suriye'nin Deyr
ez-Zor kentinde ABD uçakları tarafından Suriye
Ordusu'na dönük büyük bir katliam yaşandı. Bir
gece yapılan hava saldırısında 60'tan fazla Suriye askeri hayatını kaybetti, Deyr ez-Zor'da durumdan istifade eden IŞİD karşı saldırıya geçti.
ABD sonrasında saldırıyı yanlışlıkla yaptıklarını
dile getirip, "timsah gözyaşları" dökse de, artık
Suriye'de ateşkesin devam etmesi için herhangi
bir sebep kalmadığı açıktı.
Önce Suriye Ordusu'nun, devamında Rusya'nın açıklamaları ile birlikte biten ateşkes
sonrasında özellikle Halep ve Şam'ın kırsal
bölgelerinde cihatçılar ile çatışmalar büyüdü.
Halep'i tamamen kuşatan Suriye Ordusu mahalle
mahalle ilerlerken son günlerde Halep'te sıkışan
El-Kaideci grupların oradan tahliye edilmesi için
yürütülen pazarlıklar da gündeme yansıyor.

Örneğin, Halep kuşatması esnasında dezenformasyon (yanlış bilgilendirme) ile kara propaganda yapan ve Suriye uçaklarının Halep'te
sürekli sivilleri öldürdüğünü iddia eden Türkiye'de
iktidara yandaş medya, Tayyip Erdoğan'ın Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonrasında, El-Kaidecileri Halep'ten nasıl
çıkartacağını kamuoyuna açıklamasını ise hiçbir
şey olmamış gibi verebiliyor.
Son birkaç haftadır Suriye'de rüzgar, Suriye'deki meşru iktidardan yana esmeye başlasa da
bazı başlıklar için konuşmak erken gibi görünüyor. Irak'ta başlayan Musul operasyonu, devamında gündeme gelecek Rakka operasyonu,
Rojava'daki Kürt kantonlarının geleceği, Türkiye'nin İdlib'deki varlığı gibi bazı öne çıkan başlıklar Suriye'nin geleceği açısından birer parametre
olarak durmaya devam ediyor. Fırat Kalkanı
operasyonu ile birlikte Suriye topraklarında daha
fazla konum almaya başlayan bir Türkiye'nin
bulunduğu pozisyon ise doğal olarak emperyalizimin çıkarlarından bağımsız düşünülemeyeceği
için örneğin IŞİD'in kalelerinden sayılan Dabik'in
neredeyse hiç çatışmadan IŞİD'den alınması
Türkiye ve onun desteklediği cihatçı güçler tarafından büyük bir başarı olarak sunulabiliyor.
Suriye'de önümüzdeki günlerdeki dengelerin
Rusya ile ABD arasında kurulacak anlaşma
ekseni tarafından belirleneceği ise açık olarak
görülüyor.

İç Açı
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Başkanlık rejimi istemiyoruz, peki ne istiyoruz?
Hiçbirimizin elinde sihirli bir değnek ve formül bulunmuyor. Eşitlik, özgürlük, kardeşlik, bağımsızlık ve laiklik. Birbirinin karşısına konmadan, refleksleri kuvvetli,
ancak biriktirerek örgütlenen bir mücadeleyi bu topraklara yazmalıyız. Tarihte şimdiye kadar oluşturulmuş en ileri katılım biçimi; sosyalizmin yönetim biçimini
içeriğinden ve niteliğinden koparmadan propaganda etmenin tam zamanıdır.

E

lbette sosyalizm istiyoruz,
ancak bu şekilde kestirip
atabilir miyiz? Tartışmanın yeniden alevlendiği
bu dönemde sosyalistler nasıl bir yol
izleyecekler? Yeni bir hattı, yeni bir
mücadele yolunu nasıl örecekler?
İşin bu kısmı oldukça önemli.
Ortada bir rejim sorunu bulunmaktadır ve tezler bu ciddiyetle ele
alınmalıdır. AKP’nin geriletilmesi
ve Tayyip’in ipinin çekilerek saf dışı
bırakılacağına dair beklentilerle (iki
kardeş tez) kurulan eksen yanlışlanmıştır. Kâh Kürt siyasi hareketinden
medet umulmuş, kâh emperyalist
merkezlerdeki tartışmaların gücüne
bel bağlanmıştır. Unutulan emekçi
halkımızın gerçek bir mücadele
içerisinde örgütlenmesidir. Yeni bir
Cumhuriyetin pozitif bir dille propaganda edilmesidir.
Gerici, emek düşmanı ve işbirlikçi
bir sistem olarak AKP rejimi ciddi
bir sıkışma içerisine girdi. Burada
elbette ülkemizin içerisinde yer aldığı bölgedeki fay hatlarının kırılması
özel bir öneme sahip. Yıkım ve
kuruluş bir arada işliyor. Arap Baharı
ile başlayan süreçte sınırların, toprakların ve iktidar mekanizmalarının
emperyalizmin örgütlediği darbe ve
müdahaleler ile değiştiğini görüyoruz.
Yıllardır yine İslamcı bir yapılanma
olan Cemaat ile birlikte örgütledikleri
devlet mekanizması çözülüyor. Yerine hem burjuva devlet mekanizması
kurmak, hem de yeni bir ideolojik
tutkal
ile toplumu bir arada tutmak durumundalar. Aksi
durum bir dağılma halidir ve bir kuralı unutmuyoruz: Egemen sınıf kendi iktidarını tüm toplumun
iktidarı gibi sunmayı becerdiği oranda ayakta
kalıp, yönetebilir. Buna bir de ülkemizin yalnızca
yüzde 5’ini oluşturan asalak zengin sınıfın kâr
oranlarının artışını garantilemelerinin gerekliliğini
ekleyelim.
Baskı ve zor aygıtlarının bir gün geri çekileceği

ve ‘normalleşen-demokratikleşen’ bir ülke beklentisini bir köşeye bırakalım. Şu an görünen şey,
başkanlık sisteminin AKP rejimi açısından tek
çıkış yolu olduğu. Yukarıda bahsedilen devlet mekanizmasının yeniden kuruluşu buraya bağlanmaya çalışılacak. Meclisin, kuvvetlerin önemsizleştiği, partilerin silikleştiği, erkin tek adama-diktatöre
bağlandığı bir sistem. İsteyen ABD seçimlerinde
Hillary Clinton ve Donald Trump arasındaki ‘mücadeleye’ bakabilir. Sahi bu vatandaşların üyesi

bulunduğu Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin
program ve hedefleri neydi? Önemsizdir veya
magazindir.
Bam teli burasıdır. Türkiye sosyalist hareketi
dahil bu tartışmalarda hiç kimsenin aklına ‘Halkın
Devlet Yönetimine Katılımı’ gelmemektedir. Formülasyon Lenin’e daha doğrusu tarihteki ilk işçi
devletine aittir. Formülasyonda dikkat ederseniz
demokrasi, sivil toplum, yerel inisiyatifler, zinde
güçler vs… bulunmamaktadır. İşçilerin birliği,

Yine başkanlık, yine Anayasa…

yasama ve yürütmenin birliği, örgütlü
bir toplum, imtiyazsız kurumlar,
kamulaştırma, üretim araçlarındaki
özel mülkiyetin son bulması, şeffaf
olmak ve bürokratik hegemonya yerine emekçi halkın devlet yönetimine
katılması.
Sosyalizmi tarif ediyoruz. Evrensel
niteliktedir ve başkanlık-diktatörlük
tartışmalarında en önemli avantajımız olacaktır. Korkarak, ürkerek,
geri çekilerek, en geniş bilmem ne
cephesinin destekçisi mi olacağız,
bağımsız sosyalist bir hattın kimliğini
mi kuracağız? Soru budur ve artık
cevaplanmalıdır.
Çok açık ki emperyalizm çağında
artık geriye dönüş mümkün değildir.
Yani kimse burjuva devletin en gelişkin biçimi olan ‘parlamenter demokratik cumhuriyete’ dönüşü beklememelidir. Sosyalistler artık güncel
mücadelenin sıcaklığında unuttukları
kapitalizm sonrası toplumsal formasyonu dillendirmeli ve onun yönetim
biçimini propaganda etmelidir.
Demokrasi, eskinin deyimiyle
çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak,
gelişkin bir sivil toplum. Bunlar mı
hedefimiz olacak? Son seçimlerde
oy kullanma oranının yüzde 85’lerde
olması katılımı ifade etmiyor. Hele
ülkemizde yönetimin AKP’nin istediği
zaman seçimlere başvurarak oluşturulduğunu hep birlikte görüyoruz.
Sonrası 15 Temmuz darbe girişimi
ve ‘demokrasi şöleni’. Bunlar şaka
değil, gerçek. Emekçi halkımızla ve
aklımızla oyun oynanmaktadır.
Hiçbirimizin elinde sihirli bir değnek ve formül
bulunmuyor. Eşitlik, özgürlük, kardeşlik, bağımsızlık ve laiklik. Birbirinin karşısına konmadan,
refleksleri kuvvetli, ancak biriktirerek örgütlenen
bir mücadeleyi bu topraklara yazmalıyız. Tarihte
şimdiye kadar oluşturulmuş en ileri katılım biçimi;
sosyalizmin yönetim biçimini içeriğinden ve niteliğinden koparmadan propaganda etmenin tam
zamanıdır.
Ahmet Tarık Yenil

15 Temmuz sonrası gündemden düşer gibi
görünen, darbe girişimi sonrası asıl darbesini
yapan AKP’nin hayata geçirmek istediği en
önemli gündem olan Başkanlık ve Anayasa
tekrar karşımızda.
Bütün bu süreçte Cumhuriyet’in tüm kazanımlarını tek tek ortadan kaldıran AKP iktidarı,
Başkanlığın önünü açmak için önümüzdeki
süreçte hızlıca adım atma peşinde.
Düzenin bekçisi MHP’den AKP’ye ‘başkanlık’ önerisi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni
anayasa ve başkanlık sistemi konusu ile ilgili
hükümete seslenerek, Cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan’ın “yasal ve anayasal sınırlara çekilmemesi” durumunda, ‘fiili durum’un hukuki
yolla çözüme bağlanmasını önerdi.
“Fiili durum hukuki boyut kazansın”
Bahçeli’nin konu ile ilgili açıklaması şu şekilde: “Türkiye’nin bekaa mücadelesi verdiği bu
günlerde, Cumhurbaşkanının hukukla ters düşmesi geleceğimiz için çok tehlikelidir. Biri bizim
için de en doğru olanı Sayın Cumhurbaşkanının yasal ve anayasal sınırlara çekilmesidir.
Olmazsa fiili durumun hukuki boyut kazandırılmalıdır. Bu durum karşısında AKP başkanlık
sistemiyle ilgili inadını sürdürecekse karşımıza
iki seçecek çıkacaktır. AKP bir anayasa hazır-

lığı varsa, mutabık kalınan diğer maddelerle
birlikte TBMM’ye getirmelidir. Vekiller vicdanlarıyla oy kullanacaklardır. Bu anayasa değişiklik teklifi ya 367’yi aşarak kanunlaşacak,
ya da 330’un üzerinde kalarak referanduma
sunulacaktır. MHP her karara saygılıdır. Bizim
düşüncemiz mevcut sistemin güçlendirilmesidir. Milletimiz aksini söyleyecek olursa buna da
diyeceğimiz bulunmayacaktır.”
Binali Yıldırım: Yeni anayasa en kısa zamanda Meclis’e gelecek

Başbakan Binali Yıldırım ise, "Devletten ve
milletten yana tavır koyan Devlet Bahçeli'ye
teşekkür ediyorum. Ülke ve gelecek için örnek
bir davranış sergiliyor. Dün yaptığı açıklama
Türkiye'nin geleceğini inşa etmeye yönelik
umut verici bir açıklama" dedi.
"Türkiye fiili durumu hukuku durum haline
dönüştürmek mecburiyetindedir" diyen Yıldırım, şunları söyledi:
"Sürekli güçlü bir siyasi iradeyi oluşturacak,
istikrarı kalıcı hale getirecek bir sistem değişikliği Türkiye'nin vazgeçilmez bir ihtiyacıdır.

Gaziantep'te iki canlı bomba kendini patlattı…

AKP Milletvekili: Dünya ne kadar güvenliyse
Gaziantep o kadar güvenli!

“Dünya ne kadar güvenliyse Gaziantep o
kadar güvenli!”

Gaziantep'te Beşyüzevler mahallesinde polisin
hücre evine düzenlediği baskın sırasında canlı
bomba kendini patlattı. Gaziantep'teki patlamada
3 polis öldü, 4'ü Suriyeli 9 kişi yaralandı. Gaziantep'in Beşyüzevler Mahallesi’nde IŞİD’in hücre
evine yapılan operasyondan sonra, yaklaşık 20
kilometre uzaklıktaki Gazikent’teki Burak Mahallesi’nde IŞİD'li teröristlerin bulunduğu apartmana
da baskın yapıldı. Burada yaşanan ikinci patlamanın da bir canlı bombadan kaynaklandığı
öğrenildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, hücre evi
operasyonunda 1 canlı bombanın ölü olarak ele
geçirildiğini açıkladı.
Burak mahallesindeki patlamada kendini infilak
ettiren IŞİD’linin Gaziantep sorumlusu Mehmet
Kadir Cabael olduğu belirlendi.
İkinci operasyonda kendini infilak ettiren 30
yaşındaki Mehmet Kadir Cebael'in, 10 Ekim 2015
tarihinde 103 kişinin öldüğü Ankara Gar saldırısının da sanığı olarak arandığı ortaya çıktı.

AKP Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan
konuyla ilgili yaptığı konuşmada, Avrupa ülkelerini kast ederek Batı'nın şu anda Türkiye kadar
güvenli olmadığını, dünyanın her yerinde terör
olaylarının yaşandığını söyleyerek durumu normalleştirmeye çalıştı. Erdoğan, şöyle konuştu:
"Gaziantep ve Türkiye’de böyle olaylar olabilir.
Dünya ne kadar güvenliyse o kadar güvenlidir.
Bugün bunların bir eylem yapacakları istihbaratı
üzerine yapılan operasyon sırasında bunlar bombayı patlatıyorlar. Lokal eylemlerle ses getirmeye
çalışıyorlar. Açıklamayı yaptığı gün iki yerde
eylem gerçekleştirildi Amerika'da. Türkiye'de de
biliyorsunuz en az olayların işlendiği ülke durumuna geldi Türkiye. Batı şu anda Türkiye kadar
güvenli değil. Lokal olaylarla kendilerini hissettirmek istiyorlar."
İçişleri'nden açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise,
"Gaziantep`te, DEAŞ terör örgütü mensupların-

ca, Alevi Kültür Derneği ve HDP İl Başkanlığı'nca
gerçekleştirilecek organizasyonlar başta olmak
üzere, birçok yere aynı anda silahlı saldırı; ardından da canlı bomba eylemi gerçekleştirileceği
istihbaratı alınmıştır" ifadesi kullanıldı.
Valilik'ten açıklama

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'nın, olay hakkında
yaptığı açıklama sosyal medyada tartışmalara
neden oldu.
Yerlikaya, kendisini patlatan canlı bombayla
ilgili olarak, "Polisimiz, kendisi henüz bombayla
ilgili etraftaki ev sahiplerine sıkıntı olmaması için,
karşıdaki inşaatta kendisin etkisiz hale getiriyor"
açıklamasını yaptı.
Yerlikaya'nın bu sözleri sosyal medyada uzun
süre tartışma konusu oldu.
IŞİD kamu kurum ve kuruluşlarını gözetliyor!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
yürütülen IŞİD soruşturmasında kabul edilen
iddianamenin ek tutanaklarında IŞİD’in Gazian-

Bugüne kadar anlaşılan 60 madde başta olmak
üzere, diğer eksik kalan maddeleri de AK Parti
Grubu hazırlayacak, Meclis'e getirecek ve onayına sunacak. Meclis, ister 367 ile kabul etsin,
ister 330'la kabul etsin, her iki halde de son
onayı millete götüreceğiz."
Yıldırım, Salı günü AKP Grup Toplantısı'nda
yaptığı konuşmada, anayasa değişikliği ve
başkanlık sistemini içeren tekliflerini kısa zamanda meclise getireceklerini açıkladı.

tep örgütlenmesine ilişkin çarpıcı detaylar ortaya
çıktı.
Başsavcılığın hazırladığı iddianamede Gaziantep’te faaliyet yürütün IŞİD’lilerin kamu kurum ve
kuruluşlarını gözetlediği askeri-sivil memurların
giriş ve çıkış saatlerini tespit ettiği birçok kurum,
kuruluş, dernek ve parti ile ilgili gözetleme yapıp
istihbarat topladığı belirlendi.
Bilgiler şifreli olarak kaydedilmiş
IŞİD üyelerinin flash belleklere şifreli olarak
kaydettiği bilgilere göre örgüt Gaziantep için
detaylı bir çalışma yapmış. Gaziantep’te çalışma yürüten IŞİD’lilerin kod adlar kullandığı ve
Abdülbasir, Abdülhakim, Huzeyfe ile Hakan isimli
IŞİD üyelerinin kentten sorumlu olarak çalıştığı
görülüyor.
Abdülbasir kod adlı IŞİD’linin Gaziantep’te emniyet ve kamu binalarını, askeri araçların giriş ve
çıkışlarını, adliye ve savcılıkların toplu servislerini, memur taşıyan araçları, konferans ve toplantı
salonlarıyla ilgili bilgi topladığı ve rapor hazırladığı iddianamede yer alıyor.

6 İdeloji

Bir TKP yazısı

V

edat Türkali’nin ölümünün üzerinden bir aydan fazla bir zaman geçti.
Türk edebiyatının ve sinemasının en
önemli isimlerinden biri olan Türkali,
bunların yanında politik duruşuyla ve TKP’li kimliğiyle de biliniyordu. Onu, hem de 80’li yaşlarına
merdiven dayamışken, Türkiye’nin genç devrimcilerinin, komünistlerinin ilgi odağı haline getiren de
TKP’nin tarihindeki flu kalmış bir zaman dilimini
anlattığı “Güven” romanı olmuştu.
Türkali ile kişisel tanışmamın vesilesi de bu
romandır. “Güven” romanı için yazılmış ve haksız
eleştiriler içerdiğini düşündüğüm bir yazıya cevap
yazmıştım ve o zamanki haftalık Sol dergisinde
yazıyı yayımlamıştık. Yanlış hatırlamıyorsam,
Türkali’nin bir anlamda asistanlığını yapan bir
arkadaşımız yazıyı Türkali ile paylaşmış ve o da
yazıyı yazan kişiyle tanışmak istemişti. Evinde
buluşmuştuk, biraz resmi ve biraz da mesafeli bir
tanışmamız olmuştu. Sonrasında, her hafta düzenli olarak gerçekleşen ziyaretlerle birlikte hem
resmiyet, hem de mesafe azaldı. Aynı partinin
farklı kuşaklardan üyeleriydik. Ülkeyle ilgili belli
başlı meselelerde politik doğrularımız farklıydı. Ama aynı partinin kültürünü taşıdığımızdan
olacak birbirimizi kırmadan dökmeden tartışabiliyorduk.
11 Kasım 2001 Türkiye sol tarihi için tarihi bir
gündü. O gün gerçekleşen kongrede Sosyalist
İktidar Partisi ismini değiştirerek Türkiye Komünist Partisi ismini aldı. Kongreye davet edilen çok
sayıda konuğun arasında “eski tüfek” TKP’liler de
vardı. Bu “eski tüfekler”in bir kısmı TKP isminin
alındığı ilan edilince öfkeyle salonu terk ettiler;
Mihri Belli gibi.
Vedat Türkali’yi de kongreye davet etmiştik.
Sağlık durumundan ötürü gelememişti. Kongreden döndükten sonraki ilk fırsatta Türkali’yi ziyarete gittim. Çok uzatmadan TKP ismini almamızla
ilgili ne düşündüğünü sordum. “Mihri aradı beni,
anlattı. Çok öfkelenmiş.” dedi. “Ben Mihri gibi
düşünmüyorum. Öfkeli değilim. TKP ismi ateşten
gömlek gibidir. Siz bu gömleği giymiş oldunuz.
Şimdiye kadar yaptıklarınız ettiklerinizde gözden
kaçanlar, müsamaha gösterilenler olmuştur. TKP

ismini aldıktan sonra böyle bir şansınız kalmadı. Bu ismi aldıysanız herkesin gözü üzerinizde
olacak. Yaptığınız yapmadığınız her şeyin hesabı
sorulacaktır. Bunu iyice öğrenin.” dedi.
Türkali’nin değerlendirmesinin haklılığını sonraki zamanlarda yaşayarak öğrendik. TKP mücadelesini sürekli yükselterek ülke emekçilerinin aklı,
vicdanı ve yumruğu olmayı başardı. Ne zaman
ki Parti oluşturduğu politik, ideolojik ve örgütsel gücü toplumsal bir güç haline dönüştürmeyi
başaramadı, politik ve örgütsel olarak kendinden

menkul bir tarz egemen hale gelmeye başladı, bu
noktada başlayan iç sorunlar 2014 ve sonrasında
2015 yılında yaşanan ayrışmalara neden oldu.
Bugün örgütsel kaynağı TKP olan üç siyasi parti
var siyaset sahnesinde ve TKP ismi onbeş yıl
sonra tekrar bir tartışma konusu.
Bugün bu ismi üç partiden hangisinin taşıyacağı
tartışılıyor. Taraflar geride bıraktığımız günlerde
bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundular. Ortada
karmaşık bir tablo olduğunu belirtmek gerek. Yanıtının basit olmadığı bir soru var ortada ve TKP

Türkiye Komünist Hareketi, yoluna
büyüyerek devam ediyor!
Türkiye Komünist Hareketi, çeşitli yerelliklerde gerçekleştirdiği açışlar ile TKP’nin 96. yılında sosyalizm bayrağını yükseltmeye devam ediyor.

TKH Sancaktepe İlçe Örgütü, parti üye
ve dostlarının katılımı ile açılışını gerçekleştirirken, açılışta TKH Parti Konseyi
Üyesi ve Tarihsel TKP Üyesi Naciye
Babalık ve TKH Merkez Komite Üyesi
Hüsnü Atlıkan bir konuşma yaptı. Açılış
video gösterimi ve ezgilerle son buldu.
TKH Aydın İl Örgütü açılışı ise TKP’nin
96. yıl dönümü videosu izlenerek başladı. Ardından Aydın il örgütü sorumlusu Ali
Akpınar söz alarak “96 yıldır bu topraklarda insanlık mücadelesinin adı olan
TKP’mizin kuruluşunu da kutladık, ve bu
yolda ne kadar inatçı olduğumuzu tekrar
buradan ilan ediyoruz. Biz sosyalistler
önümüze hedefler koyar ve yaparız, açılan parti binalarımız salt tabeladan ibaret
değil, mücadelenin, Sosyalizmin bu ülkenin her yerine yayacağımız yegane temelidir. Buradan bir müjde daha vermek
isterim; yakın zaman da Nazım Hikmet
Kültür Merkezi Aydın şubesini açacağız
ve hepinizin burada bir evi olacak. En
devrimci duygularımla hepinizi selamlarım.” diyerek konuşmasını bitirdi.
Ardından TKH MK üyesi Ahmet Tarık
Yenil söz alarak, “Yoldaşlarımızın eline
emeğine sağlık TKP’nin 96.yılını parti açılışlarıyla kutluyoruz. İstanbul’da,
Mersin’de Antalya’da parti örgütlerimizi

açıyor sosyalizm bayrağını dalgalandırıyoruz ve TKP’mizi böyle kuracağız.
Geçtiğimiz karanlık dönemde sosyalistler
olarak gerici ve yağmacı politikalarıyla
memleketi bir kaosa sürükleyenlerin değil
emekçilerin, gençlerin insanca yaşayacağı bir memleket için mücadele veriyoruz.
Bu mücadelenin yegane temeli bağımsız
sosyalist bir hattır sistem içi geçici galibiyetler sosyalistleri asla aldatmamalıdır.
Biz emekçi halkımızın tek kurtuluşunun
sosyalizm olduğunu biliyor ve sosyalizm
bayrağını memleketin her yerinde dalgalandırmaya devam edeceğiz. Hepinizi
Saygı ve sevgi ile selamlıyorum.” diyerek
konuşmasına son verdi.Konuşmanın
ardından etkinlik sona erdi.
TKH Bağcılar İlçe Örgütü, parti üye ve
dostlarının katılımı ile açılışını gerçekleştirdi.Açılışta tarihsel TKP Üyesi Avni
Sevinç ve TKH Merkez Komite Üyesi
Kamil Tekerek bir konuşma yaptı. Açılış
video gösterimi ve ezgilerle son buldu.
TKH Gaziosmanpaşa İlçe Örgütü ise
açılışını parti üye ve dostlarının katılımı
ile gerçekleştirirken, açılışta ilk sözü alan
TKH MK üyesi ve Gaziosmanpaşa İlçe
Örgütü sorumlusu Gökmen Kılıç şunları
kaydetti; “Yaklaşık bir yıl önce ‘Yolumuza
Devam Ediyoruz’ diyerek başlamıştık.

O zaman yaptığımız tartışmalardan biri
de örgütü kurmak üzerineydi. Örgütü
Kurmak teknik bir mesele olarak görülemez. Parti’nin siyasi, ideolojik, örgütsel
ve eylemsel birliğini gerektirir. Biz örgütü
kurmaktan bunu anlıyoruz ve bu yolda
ilerliyoruz. Geride bıraktığımız bir yılda
partimizin bu anlamda ciddi mesafe aldığını görüyoruz.”
Daha sonra söz alan TKH MK üyesi
Hüsnü ATLIKAN ülkemizde dinci ideolojinin emperyalizm tarafından palazlandırıldığını söyleyerek, “Türkiye’de, Doğu
Avrupa’da, Suriye ve Ortadoğu coğrafyasında emperyalist güçler çıkarları için
yüz binlerce insanı katletmişlerdir. Buna
ancak örgütlenerek dur diyebiliriz.” dedi.
Son olarak sözlerini TKH’nin 6 Kasım’da
Bostancı Gösteri Merkezi’nde “Karanlığa
Boyun Eğme. Laiklik İçin Buluşuyoruz.”
başlıklı etkinliğine çağrı yaparak sonlandırdı.
TKH Avcılar İlçe Örgütü de 8 Ekim
2016 tarihinde açıldı.
Açılışta TKH MK Üyesi Kemal Parlak,
TKH Avcılar Sorumlusu Evren Ünver ve
Tarihsel TKP Üyesi Ruhi Canlıoğlu birer
konuşma yaptı.

ismi ayak oyunlarıyla, oldu bittilerle alınamayacak
kadar büyük. Peki ne olacak?
Türkali’nin verdiği cevap bu açıdan da değerlendirilmeli. Her kim ki ateşten gömleği giymeye
cesaret edecek, işçi sınıfını örgütleyecek, kadınları örgütleyecek, gençleri örgütleyecek, ülke
emekçilerinin aklı olacak, vicdanı olacak, gücü
olacak, TKP o olacaktır. Ötesi laf-ı güzaftır…
Ekim İsmi

TKH Tüzük Kongresi
tamamlandı!
Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, kuruluşunun birinci yılında
İstanbul’da Tüzük Kongresi’ni
topladı.
Bütün parti üyelerinin katılımıyla
gerçekleşen Tüzük Kongresi’nin
son oturumu parti örgütlerini temsilen 196 delegenin katılımıyla tamamlanmış, örgütsel çalışma ilkeleri, siyasi rapor ve karar önerilerini
karara bağlamış, Merkez Komitesi
ve Merkez Disiplin Kurulu’nun seçimi ile başarıyla sonuçlanmıştır.
Tüzük Kongresi ile birlikte 25 kişiden oluşan yeni Merkez Komitesi
görevine başlamıştır.
Tüzük Kongresi ile birlikte partinin yeni dönem çalışma ilkeleri
karar altına alınmış, daha güçlü bir
örgütsel yapının temelleri atılmıştır.
Sosyalizmi toplumsal bir seçenek
haline getirecek güçlü ve gerçek bir
komünist parti için hedefler somutlanmış, çalışma ilkeleri dışında
Kongre gündemine MK tarafından
sunulan “siyasi rapor” son haline
getirilerek siyasal yol haritası onaylanmıştır.
Türkiye Komünist Partisi’nin yeniden siyaset sahnesine dönmesi
gündemi de Kongre’de ele alınmış,
bu konuda bir yol haritası oluşturularak Merkez Komitesi yetkilendirilmiştir.
Partimiz TKH, Tüzük Kongresi’nden aldığı güç ve enerji ile geleceğini umut ve güvenle örgütlemeye
devam etmektedir.
Kongre’de kabul edilen kararlar
emekçi halkımıza ve parti kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Kararlar
2016 Tüzük Kongremiz, 2015
yılında Kuruluş Kongremizde dile
getirilen ve karar altına alınan bütün kararların takipçisi olduğunu bir
kez daha ifade ederek aşağıdaki
maddeleri karar altına alır:
Partimiz, Türkiye Komünist
Partisi’nin yeniden siyaset sahnesine dönmesi hedefini taşımaktadır. Kongremiz, TKP’nin yeniden
siyaset sahnesine dönmesi için
mücadeleyi daha da ileriye taşıyıp
partinin büyütülmesi gerektiğini
bir kez daha saptar; bu sürecin
örgütlenmesinde ve TKP konusunda yapılan görüşmelerde Merkez
Komitesi’ni yetkilendirir. Bununla
birlikte Partimizin bugün gündeminde herhangi bir birlik süreci yer
almamaktadır. Herhangi bir birlik

gündemi ortaya çıktığında da bu
konuda karar vermekle yetkili tek
organımız Parti Kongresi’dir. TKP
gündeminde böyle bir gelişme olduğunda Parti Kongresi olağanüstü
toplantıya çağrılır.
Türkiye Komünist Hareketi,
bugün sermaye sınıfından yaşanan
sıkışmanın önümüzdeki günlerde
getireceği siyasal gelişmeleri göz
önüne alarak, partinin yerel ve
genel seçimlere katılabilmesi için
gerekli örgütsel adımları en kısa
zamanda atmalıdır. Seçim örgütlenmesinin önümüzdeki 6 ay içinde
tamamlanması için Merkez Komitesi görevlendirilir.
Bugün ülkemizin içinde bulunduğu karanlık dönemde sosyalist
siyaset, ideoloji ve teorinin daha
gelişkin bir şekilde üretilebilmesi,
sosyalist siyasetin ideolojik mücadelede daha fazla etkili olabilmesi
ve sosyalist aydınların bu üretimin
bir parçası haline gelmesi için ideolojik-teorik bir yayının çıkarılmasını
karar altına alır.
Bugün Ortadoğu’da yaşanan
gelişmelerin Türkiye siyasetinde
ortaya çıkardığı eksen kaymalarını
ortaya koymak ve Kürt sorununda
sosyalist siyasetin ağırlığını artırmak amacıyla bölgenin ilerici ve
komünist güçlerinin de dahil olmasının ve Türkiye’deki aydınların katılımının hedefleneceği “Ortadoğu
ve emperyalizm” konulu Konferans
düzenlenmesi karar altına alınır.
Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, Tüzük Kongresi vesilesiyle,
Suriye’de emperyalist ve gerici
terörün saldırısı altında ülkesini,
onurunu, bağımsızlığını ve özgürlüğünü korumak için mücadele eden
Suriye halkıyla dayanışma içinde
olduğunu ilan eder. Suriye halkının
onurlu mücadelesi, Ortadoğu’da
yaşanan barbarlığa ve emperyalizme karşı verilen mücadelede büyük
bir mevzidir. Bu savaşın kazanılması dünya halklarının ilerici ve
devrimci mücadelesi açısından
büyük bir ivme yaratacaktır.
Partimiz Türkiye Komünist Hareketi ülkemiz ilericileri ve emekçilerine büyük bir saldırıya dönüşen
OHAL’in derhal sona erdirilmesi
gerektiğini, komünist hareketin siyasal mücadelesine bu tür baskıcı
yöntemlerle ket vurulamayacağını
ifade eder.
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
12 Ekim 2016
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“Düşmanımız” Andrzej Wajda, Yoldaşımız Dario Fo!

E

dward Hallett Carr’ın “Tarih Nedir?”
adlı çalışmasında “Tarihçinin araştırma
konusu bireylerin davranışları mı¬ dır
yoksa toplumsal güçlerin işleyişi mi?”
(sf. 52) sorusunun yanıtı gibidir aslında Andrzej
Wajda ile Dario Fo’nun yaşamları.
Bu hafta dünyaca tanınan iki sanatçı dünyadan
göçüp gitti.
Önce Polonyalı sinema yönetmeni Andrzej
Wajda.
Ardından da İtalyan oyun yazarı, tiyatro yönetmeni ve oyuncu kendisini Marksist-Leninist
olarak tanımlayan Dario Fo.
İkisi de 90 yaşındaydı ve aralarındaki tek benzerlik aynı yaşta hayatlarını kaybetmeleriydi.
Aynı yüzyılda yaşadılar.
Ama ayrı iki hikâye gibi…
Charles Dickens’ın “İki Şehrin Hikâyesi” romanın girişinden alıntılarsak daha iyi anlaşılır:
“Tüm zamanların en iyisiydi, belki de en kötüsü
de… Bilgeliğin çağıydı. Aptallığın çağıydı, inançların dönemiydi, inançsızlığın da. Mevsim aydınlığın mevsimiydi, belki de karanlığın… Umut’un
baharını, umutsuzluğun kışını yaşıyordu. Her
şey geleceğindi.”
Dario Fo: Bilgeliğin, iyiliğin, inançların, aydınlığın mevsimini, umudun baharını temsil ediyordu
ve edecek.
Andrzej Wajda: Aptallığın, inançsızlığın, karanlığın, umutsuzluğun kışını.
Dario Fo burjuva sanatsevicilerinin, piyasanın
değil kendine taktığı unvanla söylersek “Halkın
Soytarısı”ydı. Ezilenlerin, yoksulların, işçilerin

soytarısıydı!
Dario Fo burjuva değerlerini asla ve kat’a
ciddiye almadı; otoriter, tutucu, baskıcı Katolik
kilisesi ile dalga geçti İtalyan Hükümeti’nin çürümüşlüğünü, goşizmin trajedisini, emperyalizmi,
işçi sınıfının ezilişini, bıkıp durmadan oyunlarında tiyatro severlere anlatan biriydi. Nuova
Scena ve Colletivo Teatrole La Commune adlı
tiyatro topluluklarıyla birlikte fabrikalarda, işçi
derneklerinde sahnelediği politik nitelikli oyunlar
sergilemişti.
Oyunlarında sermaye iktidarının sahipleriyle
inceden inceye alay etti hep.
Politik ve toplumsal hiciv üslubuyla tanınıyordu Dario Fo; yine ezilenlerden alıyor gibidir bu
tavrını “Küçük insanlar, basit halk, kendisini ifade
edebilmek için hiç bir zaman verilenle yetinmemiş, trajik öyküleri bile yansıtırken araya mizah
oyunları ve komik çelişkiler sokuşturmuştur”
diyordu.
Eşi, yoldaşı Franca Rame ile bir dolu zorluklar
yaşadı 90 yıllık hayatında. Gün geldi salon bulamama, kaçırılma tehditleri, gözdağı vermeler,
hapis cezası ve benzeri engellemelere maruz
kaldılar.
Ama bunlardan en alçakçası eşi Franca Rame’nin yaşadığıydı; Franca Rame, 1973 yılında
kaçırıldı bir minibüste saatlerce işkence gördü ve
tecavüze uğradı.
1997 yılında Nobel Barış ödülüne layık gösterildi. Nobel komitesi bu ödülü “İktidar odaklarına
açtığı isyan bayrağı ile ezilenlerin onurlarını yeniden iade eden Dario Fo, 30 yıldır Avrupa politik

tiyatrosunun en özgün temsilcisi olmuş ve 20.
Yüzyıl tiyatrosu üzerinde derin izler bırakması
sebebiyle” vermişti.
Dario Fo kendisini Marksist-Leninist olarak
tanımlayan bir sanatçıydı.
Kültüre sanata dair olan her şey politiktir!
Kültüre sanata dair olan her şey ideolojiktir!
Andrzej Wajda’ya gelelim: Vasat altı bir yönetmendi, Lech Walesa’nın sinema sektöründeki simetrisiydi. Anti-Sovyetik, anti-Komünist, anti-Stalinist temalı filmlerle emperyalizmin uşaklığını
üstlendi. Sadece bir filmini örnek vermek yeterli:
Katyn…
Film gerçek olaylara dayanmıştır. Güya Katyn
Katliamı, 1940 yılında SSCB tarafından yapılmış
bir katliamdır. Josef Stalin’in emriyle yaklaşık
22.000 Polonyalı subay ve sivil bu katliam sırasında başlarına birer kurşun sıkılmak suretiyle
infaz edilmiştir.
İnsanın yüreği parçalanıyor değil mi? 2 değil 2
bin değil yaklaşık olarak 22.000 Polonyalı subay
ve sivil katledilmiş!
Gelin bu olay “katliamın” aslında ne olduğunu
Doç. Dr. Candan Badem’in bir makalesinden (ve
yeniden) okuyalım: “(…) Savaş sürerken Nazi Almanya Nisan 1943’te Katın ormanında kurşuna
dizilmiş Polonyalıların toplu mezarlarının bulunduğunu açıkladı ve Kızılhaç’ı çağırdı.(…) Nazilerin yalanına müttefikler arasında Londra’daki
SSCB’nin tanımadığı sözde sürgünde Polonya
hükümeti dışında inanan olmadı. Eylül 1943’te
Smolensk faşistlerden temizlendikten sonra Sovyet hükümeti Katın olayını soruşturmak üzere

iki komisyon kurdu. Komisyonların birine NKVD
ötekine Kızıl Ordu başcerrahı Burdenko başkanlık ediyordu. Burdenko komisyonunun öteki
üyeleri yazar Aleksey Tolstoy, metropolit Nikolay,
Slavlar komitesi başkanı General Gundorov,
Sovyet Kızılhaç’ı ve Sovyet Kızılay’ı başkanı
Profesör Kolesnikov, eğitim bakanı akademisyen
Potemkin, Kızıl Ordu askeri sağlık idaresi başkanı tabip General Smirnov ve Smolensk sovyeti
başkanı Melnikov idi. Ayrıca adli tıp uzmanlarından oluşan bir alt komisyon kuruldu. Komisyon
Ocak 1944’te bulgularını açıklamak için yabancı
gazeteciler ve aralarında ABD elçisinin kızının
da bulunduğu birçok kişiyi olay yerine çağırdı. Burada kurşuna dizilenlerin Nazilerin eliyle
öldüğü gösterildi. Örneğin kullanılan silah Alman
tabancası Walter idi. Ellerini bağlamak için kullanılan ip Alman malı idi. Katın olayı savaş bittikten
sonra da Nürnberg duruşmalarında görüşüldü ve
yine SSCB kazandı.”
Neymiş? Dario Fo kendine taktığı unvanla söylersek “Halkın Soytarısı”ydı. Ezilenlerin, yoksulların, işçilerin soytarısıydı!
Andrzej Wajda ise Anti-Sovyetik, anti-Komünist, anti-Stalinist’lerin, liberallerin, halk düşmanlarının ve emperyalistlerin soytarısıydı!
Hamiş: Dikkat buyurunuz, bu yıl 2016 Nobel
Edebiyat Ödülü Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı
Bob Dylan’a verildi. Demek ki, Anti-Sovyetik, anti-Komünist, anti-Stalinist yazar sıkıntısı çekiliyor.
Cengiz Kılçer

Antalya KYK yurdunda yol yok, güvenlik yok, odalar inşaat
halinde… Öğrenciler tepkili
Geçtiğimiz günlerde, Antalya Kredi ve Yurtlar
Kurumu (KYK) Şube Müdürü Vekili Süleyman
Dinç, eksiklikleri olan yurtta kalmak istemeyen
öğrencilere, “Bu yurda girerken, gelir durumunuza
göre geldiniz. Burada bana ahkam kesmeyin. Herkesin gelir durumu minimizeydi, öyle geldi. Üçte
birinize yakınınız da burslusunuz” diyerek, mevcut
şartları kabullenmelerini istedi.
Öncesinde Elmalılı Hamdi Yazır Yurdu’nda ikamet eden ve onlarla birlikte üniversiteye yeni kayıt
yaptıran Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, 10 Ekim
2016 tarihinde Antalya Uncalı’daki, gerek medyada, gerekse üniversite kamuoyunda tartışmalara
konu olan Muratpaşa Yurdu’na transfer edildiler.
Öğrenciler iyileştirme talep ediyor
Söz konusu tartışmalara konu olan iddialar arasında, güvenlik önlemlerinin alınmaması, bazı kapı
kilitlerinin olmaması, inşaat halinde odalar olması
ve öğrencilerin bu şartlar altında yurtta kalmak istemedikleri yer alıyordu. Bununla birlikte iyileştirme
talebi isteyen öğrenciler yurdun önünde toplanarak
taleplerini ifade etmişlerdi.
Bahsi geçen KYK yurdunda ikamet eden bir öğrenciye ulaştık ve yurdun durumunu birinci ağızdan
inceledik.
Odalar küçültüldü ve kişi sayısı arttırıldı
Odaların önceki yurda göre küçüldüğünü ve
odalardaki kişi sayısının üçten dörde çıkarıldığını
belirten öğrenci, söz konusu yurttaki durumu, şu
şekilde ifade etti:
“Güvenlik önlemlerini bir tarafa bırakın, ilk geldiğimiz gün güvenlik kulübesi bile yoktu. Yurdun iki
kapısı var ve biri Üniversite’nin Uncalı çıkışının sağ
tarafında kalıyor ki arada bayağı bir mesafe var.
Navigasyondan baktım, okulla yurdun arasındaki
mesafe, kuş uçuşu yaklaşık altı kilometreye denk
geliyor. Diğer kapı da aynı yolun biraz daha ilerisinde bulunuyor. Son bir, iki gündür güvenlik kulübesi
geldi. Orada yol bile yoktu, öğrencilerin tepkileri
üzerine yol yapımına başlandı, kaldırım taşları
döşendi. Yurt şu an da bildiğiniz inşaat halinde.
Hergün sabah saat 8.00’da başlıyorlar çalışmaya,
akşam kaça kadar olursa devam ediyorlar, üstelik
bunu biz orada kalırken yapıyorlar. Çalışma masasının üstünü siliyoruz, camı açıyoruz, iki dakika
sonra masanın üstü yine aynı oluyor. Gürültüden
ve tozdan cam açamıyoruz, sıcaktan bunalıyoruz,
bu sebeple ders de çalışamıyoruz. Odalar önceki
yurtta daha büyüktü ve üç kişilikti. Şimdi odalar
daha da küçüldü ve 4 kişilik oldu. Haddinden
büyük soyunma kabinleri var ve bir dolabı iki kişi

kullanıyoruz. Yurdun şu anki durumu kısaca bu
aslında.”
“Paramın yarısından fazlası devlet yurduna
gidiyor”
Maddi durumunun nasıl olduğunu ve yurttan başka bir alternatif barınma alanı olup olamayacağı
sorulduğunda ise şu yanıtı aldık:
“Bu konu hakkında net konuşayım. Şu an bana
ailemden aylık 450 tl geliyor. Bu paranın 245 tlsini
yurda veriyorduk, lakin vakitsiz bir zam geldi ve
bu fiyat 265 e çıktı. Bana ailemtarafından gönderilen paranın yarısından fazlası, devlet yurdunda
barınmaya gidiyor ve ben o paranın yarısından
az bir kısmıyla, yani yaklaşık 200 tl ile geçinmeye
çalışıyorum. Yemekhane desen zaten ayrı dert.
Tanınmamış, merdivenaltı markaları bize fahiş
fiyatlarda satıyorlar. Barınmadan artan o 200 tl de
ancak yemeğe yetiyor. Geçen sene 2.75 tl den
yediğimiz tavuk yemeğini bu sene 4 tl den yiyoruz
ve kalite açısından hiçbir şey değişmedi. Buradan
zaten açık bir şekilde bir kar mekanizmasının döndüğünü fark edebiliyoruz. Akşam yemeğimiz 6.50
TL, yanında ise bir pilav alıyoruz ya da alamıyoruz
üstüne para vermek zorundayız. Çoğu arkadaşım
eve çık dedi ama aşağı yukarı aynı fiyata denk geliyor. Zaten asıl sıkıntı ev ve devlet yurdunun aşağı
yukarı aynı fiyata denk gelmesi.”
“Bana ahkam kesmeyin”

Antalya Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Şube
Müdürü Vekili Süleyman Dinç’in, mevcut durum
sonrası yurt önünde toplanan öğrenciler arasında
oluşan tepkilere karşı, ”Bu yurda gelirken, gelir
durumunuza göre geldiniz. Burada bana ahkam
kesmeyin. Herkesin gelir durumu minimizeydi, öyle
geldi. Üçte birinize yakınınız burslusunuz” açıklamasında bulunmuştu.
Bu açıklamayla ilgili olarak söz konusu yurtta
ikamet eden öğrenci, “Biz o olay sırasında orada
değildik. Hatta inanmadık yani o kadar da değildir artık dedik. Sonrasında internette videosunu
gördük, gerçekten kullanmış o cümleleri. Oradaki
insanların en küçükleri 18 – 20 yaşlarında ve o
insanlar özellikle de bizim yaşımızda, kendi varlık
durumunu kendileri seçemiyorlar. Bu insanlar bir
de genç insanlar. Aynı zamanda haklarının yenildiğinin farkındalar ve resmen bizlerin sabrını sınadılar o gün. O ortamda bir olay patlaması ihtimali
çok yüksekti ama o gün bir sıkıntı çıkmadı ve
öğrenciler gerçekten bu konuda biraz da mecburiyetten dolayı sağduyulu davrandılar. Biz yurda
girdiğimizde, inşaat işçileri hala odaların içerisinde
çalışıyordu. Odalar kaba inşaat pislikleriyle doluydu, öğrenciler odaları temizlemek için paspas
arıyordu.”
“Maksatlı bir algı yönetimi yapılmak istenmiştir”
Söz konusu olaydan sonra Kredi ve Yurtlar
Kurumu Genel Müdürlüğü’nden bir açıklama geldi.

Milliyet’in haberine göre açıklama şu şekilde:
”Haberlerde bahse konu olan kişi, şube müdürlüğüne vekalet eden nöbetçi yurt yönetim müdürü
olup, maksadını aşan ifadeler kullanmıştır. Söz
konusu haberde yurt binamızın henüz faaliyete
geçmeyen hazırlık aşamasındaki bölümleri görüntülenerek, maksatlı bir algı yönetimi yapılmak
istenmiştir.”
“İşi kıvırmanın bir anlamı yok, algı yönetimi
yapan biz değiliz”
Bu açıklamaya karşı, söz konusu yurtta ikamet
eden öğrenci mevcut durumu şu şekilde ifade etti:
“Biz o gün direkt inşaata girdik, bu ortada olan bir
durum maksatlı bir algı yönetimi ya da açılmamış
bloklar söz konusu bile değil. Zaten açılmamış
bloklara öğrenci sokmuyorlar. C blok yeni açılacak,
orası da 14 Kasım da açılacak gibi bir söylenti
var. Öğrencilerin girebildiği binalar, doğal olarak
hizmete açılmış binalardır. Burada bir algı yönetimi
söz konusu değildir. Arıza listeleri var elimizde, kimi
odanın tuvaleti yok, kiminde banyonun kapısının
altından su sızıyor, kimi odanın duvarı henüz inşaat halinde, sıvası yapılmamış. Medyaya baktığınız
zaman ise şu tavırla karşılaşıyorsunuz, ‘bu öğrencilerin hali ne olacak’ gibi söylemlerden ziyade,
‘yurt rekor sürede bitti, 4,5 ayda tamamladık’ gibi
şeyler var. İçinde yaşanılmadıktan sonra yurdun
bitmesinin bir anlamı yok. Yani kısacası işi kıvırmanın bir anlamı yok, algı yönetimi yapan biz değiliz.”
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“Babalar gibi satanın” sonu

Y

alnızlık duygusu çoğu zaman insanın içini kemirir durur.
Sadece tek başına kalındığında değil, bazen de kalabalıkların içinde bastırır bu duygu. Sosyal bir varlık olan
insanın yalnızlık duygusuyla baş başa kalması gerçek-

ten zordur.
Bazen de bu duygu bir duruma dönüşür ve insanın karşısına
dikilir. Çok başarılı ya da başarısız olmanız, daha önce öne çıkıp
çıkmamanız ve hatta ülke yönetiminde bulunup bulunmamanız bile
önemli değildir. Bir anda dikiliverir karşınıza ve sarsar sizi. “Tek başına ölmek” ise sadece bir durum değil, aynı zamanda konumunuzla da alakalıdır. İnsanların sizi “iyi bir biçimde” anmaması sanırım
bu durumun önünü açıyor.
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Tarık Akan’ın hayatını
kaybederken yanında kimler vardı bilemeyiz ama “tek başına”
kalmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Diğer yandan, AKP’nin ilk dönemlerinde Maliye Bakanı olarak görev alan, daha sonra hastalığı
nedeniyle “aktif siyasete” ara veren Kemal Unakıtan’ın dün hayatını
kaybetmesi tam tersi düşüncelere kapılmamıza yol açtı. Unakıtan’ın
eşi, dostu, hısımı, akrabası, “dava arkadaşları” kendisine bir “defin
programı” hazırladıklarını açıklarken, Unakıtan kalabalıklar içinde
yalnız bir biçimde hayatını kaybetti.
Niyetimiz bir tür “vurun abalıya” hesabı arkadan konuşmak değil,
niyetimiz iki durum arasındaki farkı ortaya koyabilmek. İki durum
arasındaki farkı ortaya çıkaran etmen Unakıtan’ın “babalar gibi
satmak” vecizesinde saklı. Siyasi tarihimize “babalar gibi satmanın”
yanı sıra “pırlanta gibi vergi uygulamasıyla” da anılacak olan Unakıtan, aynı zamanda “mısır ithalatı” konusunda da ünüyle hatırlanacak. Elbette milyonlarca liralık yolsuzluk iddiaları ve özelleştirme
talanıyla beraber…
Maliye Bakanlığı dönemi boyunca sık sık özelleştirmeler ile
gündeme gelen, “TEKEL’i babalar gibi satarım” vecizesiyle dünya
görüşünün hakkını veren Unakıtan’ın Maliye Bakanlığı dönemi gerçekten de satışla geçti. 2003 yılında TEKEL’in özelleştirme süreciyle ilgili verdiği röportajda özelleştirmenin gelir getirici ve büyümeyi
teşvik edici olacağını savunan Unakıtan, özelleştirmelerin “yatırımları hızlandıracağını” da iddia etti.
Gerçekten de altı yıllık Maliye Bakanlığı döneminde TEKEL,
Tüpraş, SEKA vb… kurumlar hızla tasfiye edilirken, 30 milyar dolarlık özelleştirme gerçekleştirildi.1 14 yıllık AKP iktidarı boyunca 64
milyar dolarlık bir özelleştirme gerçekleştirilirken, Unakıtan’ın yerine
gelen Mehmet Şimşek’te rekor düzeyde özelleştirmeye başvurdu.
***
Unakıtan’ın icraatlarını tek tek anlatarak uzatmamak lazım. Özal
tipi siyasetçinin AKP’lileşmiş versiyonuydu kendisi. Ancak kim gelirse gelin özelleştirmenin bir “devlet politikası” formuna kavuşması
neo-liberal sermaye birikiminin de temellerinden birini oluşturuyor.
Özelleştirmeler yoluyla maliye politikaları düzenlenmiyor, aynı
zamanda büyük bir kaynak aktarımının da yolu açılıyor. Özelleştirmenin altında yatan mantık toplumun öyle ya da böyle biriktirdiği
ekonomik varlıkların sermaye sınıfına açılması var. Özelleştirme
her anlamıyla emek ile sermaye arasındaki ilişkilerin yeniden düzenlenmesi anlamına geliyor.
Yıllar boyu süren bu döngüyle iki sonuç elde edildi. Birinci olarak
ekonomik karar alma süreçlerinde kamunun belirleyiciliği yalnızca

para ve maliye politikalarına indirgenmiş oldu. Böylece bölgesel
eşitsizlikler, sermayenin tekelleşme eğilimi ve ekonominin bağımlı
yapısı artmış oldu. Bu bağımlı yapı Türkiye için “sanayisizleşme”
anlamına gelen bir çıktıyı içeriyor. TEKEL’in, SEKA’nın, SEK’in
başına gelenler özelleştirmenin yeni yatırımların önünü açtığı ve
istihdam sağladığı tezini çökertmiştir.
İkinci olarak ise kamu kesiminde yer alan ve görece sosyal hakları olan işçiler tamamen devre dışı kalmış oldu. Lokomotif sektörlerde kamunun belirleyiciliği devre dışı kalınca taşeron çalışmanın önü
de açıldı. Bu durumun doğal çıktısı olarak işçi sınıfının örgütlülük
düzeyinin daha da gerilerken, özelleştirmeler bu durumun hızlanmasına neden oldu.²
Tüm bu siyasal hamleler aynı zamanda bugünkü bağımlı ve
kırılganlığa açık ekonomi tablosunu da oluştururken, Kemal Unakıtan’ın bu sürecin mimarlarından biri olduğu gerçeği asla değişmeyecek. Özelleştirmenin sonuçları itibariyle işçi sınıfının ve toplumun
kazanımları gerilerken, tüm bu ekonomi politikalarından geriye rant
ve yolsuzluk ekonomisi kaldı.
Unakıtan’dan devralınan miras bugün daha da ileri götürülürken,
işçi sınıfının önüne koyulan kıdem tazminatının kaldırılması ve
“kiralık işçilik” uygulaması dünkü özelleştirme furyasının doğal bir
uzantısıdır. Bugün sermaye birikimi açısından kârlılığın devamlılığı ve ekonomik dokunun korunması için artık tek başına kamusal
varlıkların talanı yeterli değil. Aynı zamanda “işgücü piyasaları” adı
verilen emek-sermaye ilişkileri de yeniden düzenlenmek ve ser-

Şişecam Mersin fabrikası
kapanırken işçilerin ne olacağı
belli değil

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş tarafından
Kamu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş. Mersin
fabrikasının faaliyetlerine son verilmesi ile ilgili
bilgi verildi.
Şirketten gelen açıklama şu şekilde:
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin
bağlı ortaklığı olan Paşabahçe Cam San. ve Tic.
A.Ş.’nin 14 Ekim 2016 tarihli ve 27 sayılı Yönetim
Kurulu kararı doğrultusunda; Paşabahçe Cam
San. ve Tic. A.Ş. tüzel kişiliği bünyesindeki Mersin Fabrikası’nın 14 Kasım 2016 tarihi itibarıyla
faaliyetlerine son verilecektir.
Global konjonktür gereği yapılan rasyonalizasyon çalışmaları kapsamında teknik ve ekonomik
ömrünü tamamlaması nedeniyle söz konusu işletmenin faaliyetlerine son verilecektir. Söz konusu
operasyon paralelinde Paşabahçe Cam San. ve
Tic. A.Ş.’nin Türkiye’deki diğer tesislerinde yeni
teknolojik gelişmelerden faydalanarak sağlanan verimlilik artışı ve optimizasyon çalışmaları
sayesinde Türkiye’deki aktif üretim kapasitesinin
muhafaza edilmesi amaçlanmaktadır.
İşçilerin durumu ne olacak?
Teknik ve ekonomik durumdan bahsedilen

açıklamada Mersin fabrikasında çalışan işçilerin
durumundan bahsedilmiyor. Şişecam patronu
bütün işçileri işten çıkartmayı deneyebileceği gibi,
işçileri Eskişehir ve Trakya’daki fabrikalara da
gönderebileceği söyleniyor.
İşçilerin işten çıkarılması durumunda daha önce
Şişecam’ın Topkapı fabrikasında olduğu gibi işçilerin direnişe geçmesi muhtemel görünüyor. Diğer
fabrikalara transfer durumunda ise fabrikalar arasında işçilerin saat ücretleri düzeyinde eşitsizlikler
olduğu için yine Şişecam fabrikalarının kaynayan
kazan olma özelliğini ortadan kaldırmayacak.
Patronlar kârlarını düşünüyor
Yine şirketten yapılan açıklamada optimizasyon
çalışmaları ve verimlilik artışından bahsediliyor.
Bunu kârların artışı için yapıldığını akıldan çıkartmamakta fayda bulunuyor. Mersin fabrikasında
yapılan üretimin eşdeğeri Şişecam'ın Eskişehir ve
Trakya fabrikalarında da yapılıyor. Bununla birlikte
Mersin'deki işçilerin saat ücretleri ile diğer fabrikalardaki işçilerin saat ücretleri arasında mevcut
bir fark var. Dolayısıyla Şişecam patronları bir
fabrikayı kapatarak verimlilik artışı adı altında aslında emek sömürüsünde artışı gündeme getirmiş
oluyor.

maye lehine yeni uygulamalar getirilmek zorunda. Farklı ekonomi
politikalarının sonucu bu sürecin önü açılırken, bugün sendikal
yapıların etkisizliği ve ataleti dünkü özelleştirme furyasına karşı
konulamamasıyla da alakalıdır.
Bütün bunlar sadece 15 yıllık bir zaman diliminin bize yaşattıkları.
Maliye Bakanlığı döneminde kamusal olan ne varsa satıp savan,
ülke ekonomisinin bağımlı ve eşitsiz halini derinleştiren Kemal Unakıtan’ın bu uğursuz rolü asla unutulmayacak.
Ülkenin tüm toplumsal zenginliklerini satıp savanlar için böylesi
bir anılma hüzünlü bir sonun tecelli etmesinden başka bir şey değil.
Öte yandan, tüm olumsuzlukların defedilmesi ise ne yakınıp dövünmekten, ne de uzaktaki, bilinmeyen güzel ülkeye duyulan hasretten
geçer. ³ Toplumsal hafıza ve istekler, ancak örgütlü, bütünlüklü bir
bakış açısı hakim kılınırsa başarıya ulaşabilir.
Dün başaramadığımız bu hedefti ama yarın başaracağımız da
gene bu hedef olacak…
1. Türkiye’de Özelleştirme, ÖİB Raporu, 2016, s.36
2. Aziz Çelik, Sendikasızlaştırma İstatistikleri, 29 Ocak 2013,
http://t24.com.tr/yazarlar/bilinmeyen/sendikasizlastirma-istatistikleri,6172
3. Ünlü yazar Puşkin’in “Yüzbaşı’nın Kızı” adlı kitabında geçen
“Bilinmeyen Ülke” adlı şiir. Şiir Puşkin’in deyimiyle “eski bir
halk türküsü” olarak belirtilmiş. Sanırım birçokları için de eski
bir duygudan ibaret bu hasret.

Türkiye'de işsizlik artıyor

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Temmuz
2016 dönemine ilişkin işsizlik verilerini değerlendirdi.
Raporda, işsizlikte tırmanışın sürdüğü
belirtilerek, “Temmuz 2015’te 5 milyon 949
bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı Temmuz
2016’da 6 milyon 342 bin oldu” denildi. Raporda, Temmuz’da geniş tanımlı işsizlik oranının
yüzde 18,9 olarak gerçekleştiği belirtildi.
TÜİK tarafından açıklanan dar tanımlı genel
işsizlik ortanın işgücü piyasalarındaki durumu
bütün boyutlarıyla ortaya koyamadığını vurgulayan DİSK-AR, işsizliğin gerçek boyutlarının
anlaşılması için alternatif işsizlik verilerine ve
diğer işsizlik türlerine bakılması gerektiğini
söyledi.
Tarım dışı işsizlik ve kadın işsizliği oranları
da arttı
Raporda, tarım dışı işsizlik oranının bir
önceli yılın aynı ayına göre 1,1 artarak yüzde
13,1’e yükseldiği, kadın işsizliğinin de 1,5 puanlık artışla yüzde 19’a yükseldiği ifade edildi.
Tarım dışı genç işsizliğinin de 1,9 puanlık
artışla yüzde 23,8’e yükseldiğini vurgulanan
raporda, toplam işsiz sayısının 3 milyon 324
bin olduğu, bu işsizlerin 1 milyon 957 bininin
erkeklerden 1 milyon 367 binin ise kadınların

oluştuğu belirtildi.
Raporda, genç işsiz sayısının 1 milyon 70
bine yükseldiği vurgulandı. 6 milyon 342 bin
olan genişletilmiş işsizlik sayısının beş Avrupa ülkesinin nüfusuna eşit olduğu belirtilen
raporda, "2015 OECD verilerine göre Türkiye
15-29 yaş grubunda yüzde 28.8 ile OECD ülkeleri arasında en yüksek NEET (Çalışmayan,
eğitim ve öğrenim görmeyen gençlik) oranına
sahip" denildi.
TÜİK verileri gerçeği yansıtmıyor
DİSK AR'ın yaptığı geniş tanımlı işsizlik rakamları ile karşılaştırıldığında TÜİK verilerinin
gerçek rakamları pek de yansıtmadığı ortaya
çıkıyor. TÜİK verileri ise şu şekilde:
TÜİK verilerine göre, Temmuz ayında geçen
yılın aynı dönemine göre 0,9 puan artışla yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleştiği, söz konusu
dönemde işsiz sayısı 354 bin kişi artarak 3
milyon 324 bin kişi olduğu söyleniyor.
Açıklamada, aynı dönemde, tarım dışı
işsizlik oranı 1 puanlık artış ile yüzde 13
olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş)
işsizlik oranı 1,5 puanlık artış ile yüzde 19,8
olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1 puanlık
artış ile yüzde 11 olarak gerçekleştiği ifade
ediliyor.

