
Faşizm tartışmaları - 1
29 Kasım tarihinde çıkan yangından sonra gerek AKP cena-
hından, gerekse devlet görevlileri tarafından yapılan açıklamalar 
durumun vehametini gözler önüne serdi.AKP Genel Başkan 
Yardımcısı ve parti sözcüsü Yasin Aktay, Adana’da Süleymancı-
lar’a ait cemaat yurdunda çok sayıda öğrencinin yaşamını yitir-
diği faciaya ilişkin, “organize bir suç tespiti’ olmadığını öne sür-
dü. AKP MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Aktay, 
Adana’nın Aladağ ilçesinde 10’u öğrenci olmak üzere 12 kişinin 
öldüğü yangınla ilgili şöyle konuştu:  Sayfa >> 3
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Adana Aladağ’da öğrenci yurdu yangını

Sosyalist Cumhuriyet

OHAL süreci, kararnamelerle olmadık işlerin 
ya da “artık bu da olmaz” denilen işlerin ya-
pılması, Kürt sorununda tercih edilen şiddet, 
muhaliflere dönük baskı, basına uygulanan 
sansür, toplumun -oy oranları üzerinden 
değerlendirerek söylersek- yarısının alenen 
sürekli tehdit edilmesi, darbe girişimi gerek-
çesiyle başlatılan cadı avı ve benzeri bir sürü 
örnek olağan olmayan bir... Sayfa >> 6      

Cumhurbaşkanlığı’na 
Başkanlık kılıfı
15 Temmuz darbe girişiminin ardından 
MHP’nin başkanlık ve yeni anayasa 
için hızlıca harekete geçip AKP’ye 
destek verdiği biliniyor. Bu duruma 
AKP’nin yanıtı gecikmemiş, geçtiğimiz 
haftalarda hazırlanan taslak metin ilk 
önce MHP’ye iletilmişti.  Sayfa>> 3

15 Temmuz darbe girişiminin 
ardından MHP’nin başkanlık 
ve yeni anayasa için hızlıca 
harekete geçip AKP’ye destek 
verdiği biliniyor. Bu duruma 
AKP’nin yanıtı gecikmemiş, 
geçtiğimiz haftalarda hazır-
lanan taslak metin ilk önce 
MHP’ye iletilmişti.  Sayfa>> 7

AKP’nin tepkileri nereye kadar gider?

“Ülkemizde son 14 yılda işlenen 
kadın cinayetleri on binlerle ifade 
edilecek sayıya ulaşmış, şiddet 
günlük yaşamın olağan bir parçası 
haline gelmiş durumda... Sayfa>> 2

25 Kasım’da kadınlar “
gericiliğe, şiddete ve kadın 
cinayetlerine alışmayaca-
ğız” dedi

“Hava kurşun gibi ağır” sözü bel-
ki de bugün toplum psikolojisini 
yansıtması açısından uygun bir 
betimleme. Özellikle sol cenahta 
bulunanların... Sayfa>> 6

Bir mitingin anatomisi: 20 
Kasım Kartal mitingi neyi 
temsil ediyor?

GÜLE GÜLE FİDEL

YAŞASIN DEVRİM
VE SOSYALİZM!
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Halkın büyük tepkisi “tecavüze af” yasasını geri çektirdi
AKP’li milletvekillerinin bir gece vakti  Meclis’e sunduğu “cinsel istismar” suçlarında mağdur ile failin evlenmesi durumunda cezanın ertelenmesini öngören 
yasa tasarısı başta kadınlar olmak üzere toplumun değişik kesimlerinden yükselen tepkiler sonucunda geri çekildi.

26 Kasım günü İstanbul Kadıköy’de bir ba-
sın açıklaması düzenleyen kadınlar ertesi gün 
ise Antalya, Gaziantep ve Sakarya ile İstanbul 
Kartal ve Bağcılar’da düzenlenen etkinliklerde 
buluştular.

İstanbul’da basın açıklaması gerçekleşti-
rildi

26 Kasım’da Kadıköy’de biraraya gelen kadın-
lar bildiri dağıtımının ardından basın açıklaması 
yaptı. Açıklamada, “Ülkemizde son 14 yılda işle-
nen kadın cinayetleri on binlerle ifade edilecek 
sayıya ulaşmış, şiddet günlük yaşamın olağan 
bir parçası haline gelmiş durumda... 

Topluma sürekli pompalanan kadın düşmanı 
gerici söylem bu tablonun temel sebebini oluş-
turuyor. 

AKP’nin ‘Yeni Türkiye’ söylemi ile topluma em-
poze etmeye çalıştığı kadın kimliği, kadını ev ve 
aile içinde tanımlarken, toplumsal alanda kadına 
yaşam hakkı bırakılmıyor. 

Bize sunulan gelecek karanlıktır. 
Bu karanlığa boyun eğmeyeceğiz! 
Mücadelemiz, Trujillo diktatörlüğüne boyun 

eğmeyen Mirabel Kardeşlerin düşleri içindir! 
Mücadelemiz AKP’nin ‘Yeni Türkiye’sine karşı 

laik ve aydınlık bir Türkiye içindir! 
Mücadelemiz kadın cinayetlerine, şiddete ve 

çocuk istismarlarına karşı insanca yaşayabilece-
ğimiz bir gelecek içindir! 

Bu mücadele bütün kadınlarındır” ifadelerine 
yer verilerek, örgütlenme çağrısı ile basın açıkla-
ması sonlandırıldı.

Antalya’da kadına yönelik şiddete karşı 
bisiklet turu ve basın açıklaması gerçekleş-
tirildi

İKD Antalya üyeleri 25 Kasım Cuma saat 
17.30’da Atatürk Parkı’ndan başlayan “Şiddete 
ve Gericiliğe Karşı Pedallıyoruz” isimli bisiklet 

turunu gerçekleştirdi. Bisiklet turu, Cumhuriyet 
Meydanı’nda tamamlanarak Antalya Kadın Plat-
formu’nun basın açıklamasına katılım sağlandı. 
Bisikletlerle alana giren İKD üyeleri, alanda 
bulunan kadınların “Yaşasın kadın dayanışması” 
sloganları ile karşılandı.

27 Kasım Pazar günü Antalya’da Bademaltı 
Kafe’de Bedrana film gösteriminin ardından 
yapılan söyleşide ise bugün AKP Türkiyesi’nde 
bütün ülkenin büyük bir köy haline getirilmesi 
ve namus,aşırı sevgi vb... ceza indirimleri ile 
görenek adı altında kadınlara yaşamın cehenne-
me çevrilmesi ele alındı. Bu duruma kadınların 
alışmayacağı, örgütlenerek laiklik mücadelesini 
sürdürecekleri ifade edildi.

Bağcılar’da film gösterimi ve söyleşi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücade-
le Günü sebebiyle bir araya gelen Esenler ve 
Bağcılar İKD üye ve dostları, “Kadınlar karanlığa 
ve şiddete boyun eğmiyor, Örgütleniyor” adlı 
bir etkinlik düzenledi. İKD GYK Üyesi Hande 
Durna’nın da katıldığı etkinlikte kadın sorununda 

mücadele yöntemleri ve kadına yönelik şiddetin 
tarihsel olarak ortaya çıkışı ve gelişimi hakkın-
da bir söyleşi düzenlendi. Söyleşi sonrasında 
ise, İran Sineması’ndan “Kadın Olduğum Gün” 
adlı filmin gösterimi yapıldı. İKD üye ve dostları 
kadına yönelik şiddete ve baskıya boyun eğme-
yeceklerini, kadın mücadelesini büyüteceklerini 
vurgulayarak etkinliği tamamladı.

Gaziantep’te kadınlar savaşa ve gerici ku-
şatmaya karşı bir araya geldi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
Günü dolayısıyla Gaziantepli kadınlar İKD’nin 
düzenlediği “Gericilik, Savaş ve Kadın Cinayet-
leri” başlıklı söyleşide bir araya geldi. Gericiliğin 
ve savaşın kendini en fazla hissettirdiği yerler-
den biri olan Gaziantep’te bu başlıkların kadın-
lara etkileri, kadın cinayetlerinin ve şiddetin son 
yıllarda artmasının nedeni ile bu başlıklara yöne-
lik olarak nasıl mücadele edileceği konuşuldu.

Söyleşinin ardından kadınlar mücadelenin 
yükseltilmesi, daha fazla kadına ulaşılması ve 
Gaziantep’te gericiliğe, savaşa boyun eğmemek 
için kararlı olunması gerektiğini vurgulayarak 
ilerleyen günler için mücadele takvimlerini oluş-
turdu.

Kartal’da “Gericilik, şiddet ve artan kadın 
cinayetleri: Fail kim?” başlığı ile söyleşi 
düzenlendi

İlerici Kadınlar Derneği’nin Kartal’da düzenle-
diği söyleşide kadına yönelik şiddetin bu denli 
yaygınlaşmasında AKP iktidarının gerici politi-
kalarının etkisi tartışıldı. Mahkemelerin failleri 
aklar tarzda verdikleri kararların kadın katillerini 
cesaretlendirdiği, iktidarın söylemlerinin kadına 

yönelik şiddeti meşrulaştırdığı ifade edildi. İlerici 
kadınların önümüzdeki dönem laiklik mücadele-
sini başa yazarak bir direniş hattı örme kararı ile 
söyleşi tamamlandı.

Sakarya’da da kadınlar gericiliğe ve şidde-
te karşı sözünü söylemek için buluştu

İlerici Kadınlar Derneği üye ve dostlarının 
Sakarya’da gerçekleştirdikleri söyleşide şiddete 
karşı mücadelenin yöntemleri tartışıldı. Toplan-
tıda şiddete maruz kalan bir kadının anlattıkları 
ise yetkililerin konuya duyarsızlığını, örf ve gele-
nek denilerek toplumun şiddeti nasıl yadsıdığını 
ortaya koydu. Özellikle genç kadınlar söyleşiyi 
ilgiyle izledi ve önerilerini ifade etti. Sakarya’da 
gericiliğe karşı mücadelenin daha ileriye ta-
şınması, yapılacak etkinliklerle kadınların daha 
örgütlü hale gelmesi için çalışmaların yoğunlaş-
tırılması kararlaştırıldı.

25 Kasım’da kadınlar “gericiliğe, şiddete ve kadın cinayetlerine alışmayacağız” dedi
İlerici Kadınlar Derneği (İKD) üye ve dostları Türkiye'nin farklı noktalarında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla 
bir araya geldi.

Tecavüzcüleri aklayan yasa 
tasarısının meclise gelmesi 
üzerine İlerici Kadınlar Derneği 
tarafından bir basın açıklaması 
yapıldı.’’ Cinsel istismar insanlık 
suçudur,aklayamazsınız’’ başlığı 
ile yapılan açıklamada şu ifade-
lere yer verildi:

“Çocuklarımızı her fırsatta kirli 
emelleri için kullanmaya çalışan 
gerici AKP iktidarı tecavüzcü-
leri aklama derdine düştü. Bir 
yandan kız ve erkek çocukları-
nın aynı ortamda bulunmalarına 
yan yana oturmalarına ahlakçılık 
ikiyüzlülüğü ile tepki gösteren 
gericiler , öte yandan 12 yaşını 
doldurmuş çocukların cinsel is-
tismarında  rıza aramaktadırlar.  

AKP’li vekillerin meclise sun-
duğu önerge tecavüzleri meşru-
laştırmaya çalışmaktadır. 

Daha önce diyanetin verdiği 
fetvalar, 9 yaşında kız çocukla-
rının evlendirilebileceğini vaaz 
eden gericiler, Ensar Vakfını 
savunan vekiller aynı zihniyetin 
temsilcileridir. Yasanın meclise 
sunulmasının akabinde 1 Kasım 
seçimlerinde AKP’den Van 
milletvekili adayı olan İslamcı 

yazar Vahdettin İnce’nin tele-
vizyon programında 13 yaşında 
kız çocuklarının dini nikah ile 
evlenmesinin meşru olduğunu 
savunması nasıl bir çürümüşlük 
ile karşı karşıya olduğumuzun 
açık göstergesidir. Vahdettin 
İnce canlı yayında suç işlemiştir. 
Yargılanmalıdır.

Önerge sahibi milletvekilleri-
nin ise Ensar Vakfı’nın etkinlik-
lerinde boy göstermesi tesadüf 
değildir. 

Cinsel istismar insanlık su-
çudur ve en ağır şekilde ceza-
landırılmalıdır. Ülkenin dört bir 
yanından hergün çocuk istisma-
rı haberleri gelirken çocukları-
mızın değil tecavüzcülerin üstün 
çıkarlarını düşünen bu anlayış-
tan ülkemiz kurtulmalıdır. 

Tecavüzü meşrulaştıran, 
çocuk yaşta evliliklerin önünü 
açan bu yasa derhal geri çekil-
melidir. Önerge sahipleri istifa 
etmelidir.’’

Ayrıca İKD’li hukukçuların 
hazırladığı ve yasa tasarısının 
geri çekilmesi talebini içeren 
dilekçe yapılan bir açıklama ile 
TBMM’ye iletildi.

daki bir çocuğun maruz kalacağı cinsel 
eylemlerin anlam ve sonuçlarını değer-
lendiremeyecek olması hem pedegojik 
açıdan, hem de hukuki açıdan evrensel 
bir doğrudur. Dolayısıyla küçüğün rıza-
sından bahsedilemeyeceği gibi, fiilin adı 
da cinsel istismardır, tecavüzdür.

Binali Yıldırım’dan “yasaları bilme-
yen gençlerin yaptıkları evlilikler” 
açıklaması

Başbakan yaptığı açıklamada “Top-
lumda bir kafa karışıklığı oluşturmayı 
başardılar.” şeklinde açıklama yaparak 
yasaya tepki gösterenleri suçladı. ‘’ya-
salardaki değişikliği bilemeyen gençler 
17-18 yaşından önce evlilik yapıyor. O 
evlilikten çocukları olunca, bu çocukları 
nüfusa kaydetmede veya doğumda bu-
nun suç olduğunu olacak öğrenebiliyor. 
Böylece erkek cezaevine gidiyor, kadın 
çocuklarla ortada kalıyor.’’ ifadelerini 
kullanarak hukuk ve adalet anlayışını 
ortaya koymuş oldu. Oysa hukukun 

evrensel bir kuralı vardır: Cezadan 
haberdar olmamak, suçun işlenmesine 
mazeret oluşturamaz.

Yasa tasarısı birilerini korumak için 
mi?

Hazırlanan skandal tasarının üst 
düzey siyasileri ya da tarikat şeyhlerini 
cezai sorumluluktan kurtarmaya yönelik 
olduğu iddiaları da gündeme geldi.

Önergenin, 7 Haziran’da AKP’den 
milletvekili seçilen Ali İnci’nin kardeşi 
Yusuf İnci’nin 14 yaşındaki bir çocuğa 
cinsel istismarda bulunduğu ve dava 
açılması sonrası yurt dışına kaçtığı 
iddiasıyla bağlantılı olabileceği ileri 
sürülüyor.

Yasa tasarısı başta kadın örgütlerinin 
direnişi olamak üzere toplumun değişik 
kesimlerinden gelen tepkiler üzerine 
geri çekildi. AKP iktidarının sözcüle-
ri ise önümüzdeki günlerde yeni bir 
düzenlemeyi gündeme getireceklerini 
ifade ediyor

Bir gece yarısı AKP milletve-
killerinin imzalarıyla Meclis 
Genel Kurulu’nun gündemine 
getirilen ve büyük tepki çeken 

önergede şu ifadelere yer verildi:
“Cebir, tehdit, hile veya iradeyi et-

kileyen başka bir neden olmaksızın, 
16.11.2016 tarihine kadar işlenen 
cinsel istismar suçunda, mağdurla 
failin evlenmesi Muhakemesi Kanunu-
nun 231 inci maddesindeki koşullara 
bakılmaksızın hükmün açıklanmasının 
geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise 
cezanın infazının ertelenmesine ka-
rar verilir. Zamanaşımı süresi içinde 
evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi 
halinde fail hakkındaki hüküm açıklanır 
veya cezanın infazına devam olunur. 
Bu fıkra uyarınca fail hakkında hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına veya 
cezanın infazının ertelenmesine karar 
verilmesi durumunda, suça azmettiren 
veya işlenişine yardım edenler hakkında 
kamu davasının düşmesine veya infazın 
ortadan kaldırılmasına karar verilir.”

Önergenin meclise sunulması ile bir-
likte ortaya çıkan tepkilere karşı, başta 
Binali Yıldırım ve Adalet Bakanı Bekir 
Bozdağ olmak üzere iktidar mensupları-
nın yaptığı açıklamalar AKP’nin gay-
ri-insani, gayri bilimsel ve gerici yüzünü 
bir kez daha ortaya koymuştur. 

Bekir Bozdağ’dan “küçüğün rızası 
varsa” açıklaması

Önergeyi savunan Adalet Bakanı 
Bekir Bozdağ mağduriyetleri ortadan 
kaldırmayı amaçladıklarını ifade ederek 
15 yaş altı evliliklerin toplumun gerçek-
liği olduğunu belirti. Ailenin ve küçüğün 
rızası ile bu evliliklerin gerçekleştiği-
ni dolayısıyla olayın tecavüz ve zorla 
cinsel istismar olarak değerlendirileme-
yeceğini iddia etti. Oysa 15 yaş altın-

İlerici Kadınlar Derneği'nden tecavüzcüleri 
aklayan yasa tasarısına karşı eylem
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Adana’nın Aladağ ilçesinde bulunan kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 11’i öğrenci olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirdi. Ülkemiz emekçi çocuklarının 
maruz kaldığı bu olay Türkiye’de ilk değil. Normalde kaldıkları yurt yıkıldığı için Süleymancılar tarikatının yurdunda kalan çocuklar denetimsizlik, önlemsizlik, 
vurdumduymazlık ve gericilik yüzünden artık aramızda değiller.

Hazırlanan metinde bazı ayrıntılar açığa çıktı 
ve bu ayrıntılar AKP ve MHP kaynaklarından da 
doğrulandı.

Cumhurbaşkanı ‘taraflı’ olabilecek!

Henüz 14 maddelik değişiklik ile dizayn edilen 
‘Türk tipi’ başkanlık sisteminin ana çerçevesi 
şunlar:

• Türkiye Cumhuriyeti’nin başı, Türkiye Cum-
hurbaşkanı olacak. Yürütme yetkisi Cum-
hurbaşkanı’na ait olacak.

• Başbakanlık kalkacak, ancak kabine ola-
cak. Kabine içinden bir isim Cumhurbaşka-
nı Yardımcısı olacak.

• Bakanları Cumhurbaşkanı atayacak ve 
görevden alacak. Kabineye Türkiye Cum-
huriyeti Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı başkanlık edecek. Kabine üyele-
rinin dörtte biri milletvekillerinden atanacak. 
Kalanı Meclis dışından olacak.

• Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimleri 5 yılda 
bir eş zamanlı yapılacak. Bir kişi 5+5 şeklin-
de iki dönem Cumhurbaşkanı seçilebilecek.

• Hükümet tasarısı olmayacak, düzenlemeler 
milletvekilleri yasa teklifleriyle yapılacak.  
Bütçe kanunu hariç, başkanın kanunları 
veto yetkisi olacak. Cumhurbaşkanı genel 
siyasetin yürütülmesinde ihtiyaç duyduğu 
kanunla düzenlenmemiş konularda karar-
name çıkarabilecek.

• Atama yetkilerinin çoğu Cumhurbaşka-
nı’nda olacak. Halen Meclis seçimine tabii 
uygulamalar da büyük ölçüde korunacak.

• Cumhurbaşkanı’nın niteliği ve tarafsızlı-
ğını düzenleyen 101. maddede yapılacak 
değişiklikle “tarafsızlık” nitelikleri arasından 
çıkarılacak. Partisi ile ilişiğinin kesilmesine 
ilişkin hükme de metinde yer verilmeyecek. 
Böylece cumhurbaşkanı partili olabilecek. 

Cumhurbaşkanı’nın partili olması nedeniyle 
genel başkanlık yolu da açılacak.

Erdoğan’ın durumu için ‘geçiş maddesi’

Taslakta yürütme ve yürürlük maddesi ile Erdo-
ğan’ın durumunun ne olacağını düzenleyecek ge-
çiş hükümlerinin bulunmadığı da edinilen bilgiler 
arasında. AKP kurmayları geçiş hükümlerinin mü-
zakere sonucu netleşeceğini ifade ediyor. Ancak 
iktidar kurmayları, hükümet sistemi değişikliğinin 
gerektirdiği pek çok mevzuat değişikliği olacağına 
işaret ederek yeni sistemin yürürlüğünün halk 
tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanı’nın görev 
süresinin dolacağı 2019’a bırakılmasının daha 
uygun olacağını, bir geçiş maddesi ile Erdoğan’ın 

bakanlar kuruluna başkanlık etme, partisi ile ilişi-
ğinin kurulması ve bakanları atama ve görevden 
alma yetkilerini kullanmasının sağlanabileceğini 
vurguladı.

Bütün bu görüşmelerin gerçekleştiği sırada 
Erdoğan, Pakistan gezisi öncesinde yaptığı açık-
lamada, “Partiler arasındaki görüşmelerle ilgili 
bana düşen hayırlı olsun temennisinde bulunmak-
tır. Şahsen benim açımdan bir sıkıntı söz konusu 
değildir. Başkanlık, Cumhurbaşkanlığı sıkıntı 
değil.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı yemininden laiklik ve Ata-
türk ilkeleri çıkarılıyor!

Hazırlanan yeni anayasa taslak metinde mad-

delerin birinde Cumhurbaşkanlığı yemininin de-
ğiştirilmek istendiği, “Laiklik” ve “Atatürk ilkelerine 
bağlılık” ifadelerinin yer almadığı ortaya çıktı.

Yemin metni “İnsan haklarına, hukukun üstünlü-
ğüne ve demokrasiye bağlı kalacağıma; Devletin 
bağımsızlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin ka-
yıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma and 
içerim” şeklinde düzenlendi.

Halen yürürlükte olan yemin metni ise şöyle:
“Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve 

bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez 
bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemen-
liğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstün-
lüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına 
ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, 
milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet 
anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve 
temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden 
ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve 
şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım 
görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün 
gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih 
huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and 
içerim.”

Hazırlanan taslak metin ile beraber görünen 
o ki, uzun süredir AKP ve Erdoğan’ın getirmek 
istediği başkanlık ve yeni anayasa kılıfı değiştiri-
lerek bizlere sunulmak isteniyor. Zannediliyor ki 
“başkanlık” adını telaffuz etmeyerek aynı yetkileri 
cumhurbaşkanı olarak da alıp devam edebilecek-
ler.

Başbakanlığın yerine ise Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı atayarak fiili olarak aynı sistem kurulmuş 
olacak. Yapılan anketlerde başkanlığa “hayır” di-
yenlerin oranının yüksek çıkması eğer bu duruma 
bir etken ise, sorun her zamanki gibi AKP tara-
fından anlaşılamamış. Bu halk “Başkanlık” adına 
değil, Başkanlık sistemine karşı! Adı Cumhurbaş-
kanı olsa da…

Adana Aladağ’da öğrenci yurdu yangını

15 Temmuz darbe girişiminin ardından MHP’nin başkanlık ve yeni anayasa için hızlıca harekete geçip AKP’ye destek verdiği biliniyor. Bu duruma AKP’nin yanıtı 
gecikmemiş, geçtiğimiz haftalarda hazırlanan taslak metin ilk önce MHP’ye iletilmişti.

Cumhurbaşkanlığı’na Başkanlık kılıfı
AKP’nin yeni ‘çözümü’: 

Türkiye Komünist Hareketi Ada-
na’daki yurt yangını ile ilgili bir 
açıklama yayınladı

“Çocuklarımızı AKP’ye ve tari-
katlara bırakmayacağız!

Dün akşam saatlerinde Ada-
na’nın Aladağ ilçesinde bir facia 
daha yaşandı.
Bu kez en az 11 çocuğumuz ye-
terli önlemlerin alınmadığı aşikar 
olan bir tarikat yurdunda çıkan 
yangında hayatlarını kaybettiler. 
Tıpkı 2009 yılında Konya’da 18 
çocuğumuza mezar olan “Kuran 
kursu” binasındaki gibi bu yur-
dun da Süleymancılar tarikatına 
ait olduğu ortaya çıktı.
Çocuğunu arayan acılı bir baba-
nın “Yurdu yıktılar bizim çocuk-
larımızı buraya yerleştirdiler” 
sözleri bu katliamın nasıl adım 
adım geldiğini özetliyor. Devlet 
yurdunun yıkılması, yoksul halkın 
çocuklarının Süleymancı tarikat-
çılara ait bir yurda yerleştirilmek 
zorunda bırakılması, muhteme-
len kaçak olarak inşa edilmiş ah-
şap katın yanması bir kez daha 
AKP’nin “kindar nesil” yetiştirme 
heveslerinin acı faturasını hepi-
mizin önüne çıkardı.

Şimdi soruyoruz; yetmez mi?

Adana’daki yurdun sahibi Süley-
mancılar adı verilen meczup bir 

tarikat olduğu için yetmez!
Devletin en temel özelliği olan 
toplumun yaşamsal ihtiyaçlarının 
karşılanması ilkesinin AKP tara-
fından sermaye sınıfı ve gericilik 
için iğdiş edildiği için yetmez!
Tarikat yuvalarının her türlü 
pisliğin, yozluğun ve akıl dışılığın 
merkezi olduğu için yetmez!
Bu düzen için yetmez!
Ancak AKP ve bu düzen için 
“yetmez” olana tek bir cevabımız 
var: Artık yeter!
Adı ne olursa olsun, tüm tarikat-
lar ve cemaatler kapatılmalıdır. 
Yurtlar da dahil olmak üzere tüm 
varlıkları kamulaştırılmalıdır.
Bu olaydaki tüm sorumlular 
yargılanmalı ve hak ettikleri 
cezayı almalıdır. Soruşturma ve 
yargılama süreci kamuoyuna 
açık bir biçimde, karartılmadan 
yapılmalıdır.
Barınma, sağlık ve eğitim gibi en 
temel insani haklar kamu tarafın-
dan karşılanmalıdır.
Ne emekçileri bu yobazlara bıra-
kacağız, ne de ülkemizi… Emek-
çilerin laik ve bağımsız Türkiye’si 
için verilecek mücadele Ada-
na’da yitirdiğimiz kardeşlerimize 
olan en büyük borcumuzdur.”

Ne emekçileri bu yobazlara 
bırakacağız, ne de ülkemizi…

29 Kasım tarihinde çıkan yangından sonra 
gerek AKP cenahından, gerekse devlet 
görevlileri tarafından yapılan açıklamalar 
durumun vehametini gözler önüne serdi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve parti 
sözcüsü Yasin Aktay, Adana’da Süleymancı-
lar’a ait cemaat yurdunda çok sayıda öğren-
cinin yaşamını yitirdiği faciaya ilişkin, “orga-
nize bir suç tespiti’ olmadığını öne sürdü. 
AKP MYK toplantısı sonrası açıklamalarda 
bulunan Aktay, Adana’nın Aladağ ilçesinde 
10’u öğrenci olmak üzere 12 kişinin öldüğü 
yangınla ilgili şöyle konuştu:

“Bir cemaate ait olması da bu yangının 
sebebini açıklamaz, yangının sebebinin ne 
olduğu ve cemaatle ne kadar ilişkilendirilece-
ği hususunu da tabii ki ayrıca değerlendirmek 
gerekiyor. Burada olaylar, vakalar her birisi 
ayrı ayrı değerlendirilmek durumundadır. 
Burada böyle bir ilişkilendirme için şu anda 
erken ama böyle bir durum varsa, ihmal var-
sa cemaat olarak da veya toplumsal kesim 
olarak da hiç kimsenin asla kayrılamayacağı-
nı da ifade etmek istiyorum. Ortada organize 
bir suç, yapı varsa ancak onun üzerine başka 
türlü gidilebilir. Şu aşamada öyle bir tespiti-
miz yok, öyle bir tespit olursa bunun üzerine 
de gideceğimizi söyleyeyim. Hukuk gereken 
kararı verecektir.”

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise, Adana 
Aladağ’da yangın faciası yaşanan Süleyman-
cılar cemaatine ait yurtla ilgili denetimde hiç 
bir olumsuzluk olmadığını söyledi. Milli Eğitim 
Bakanı İsmet Yılmaz, yangına ilişkin gazete-
cilere yaptığı açıklamada, “Bu olaydan ders 
alacağız. Bir daha tekerrür etmemesi için ne 
ders gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa 
onu yapmaya çalışacağız.” dedi. 

“Denetimde sıkıntı yok”

Yılmaz, Aladağ’da yangın çıkan cemaat 
yurdunun denetimiyle ilgili, “Hiçbir olumsuz-
luk o denetlemede (haziran ayındaki denetle-
me) ifade edilmedi. Bir yıl önce genel denet-
leme var. Yılda iki sefer mülki idare amiri ile 
beraber denetleme yapılıyor. Orada bir sıkıntı 
yok.” diye konuştu.

Ancak zaman geçtikçe ortaya çıkan veriler 
yapılan açıklamaların tam tersini ortaya 
koydu. Yangının hemen sonrasında Adana 
Valisi’nin yurdun yangın merdiveni olup olma-
dığına dair kendisine sorulan soruya yanıtsız 
kalması; yangın merdiveninin olmasına rağ-
men kilitli olması yüzünden üçüncü katta sıkı-
şıp kalan çocukların kaçamayarak yaşamını 
yitirmesi ortaya çıkan facianın denetimsizlik 
ve vurdumduymazlık boyutunu oluşturuyor.

Bunlarla birlikte özel yurtların ilk ve orta 
öğretim öğrencileri için açılma hakkı yasal 

olarak bulunmazken Süleymancılar cemaa-
tine ait olduğu bilinen bu yurtta küçük yaşta 
öğrencilerin kalıyor olması işin gericilikle ilgili 
boyutunu gözler önüne seriyor.

Dolayısıyla AKP kurmayları ve devlet 
görevlileri halkın gözlerinin içine baka baka 
yalan söylüyorlar.

Günün özeti: Çocuğunu arayan babanın 
sözleri

Olay sıcaklığını korurken aslında yaşanan-
ların en somut özetini olaydan sonra çocuğu-
nu arayan bir babanın kameralara söyledikle-
ri oluşturdu.

Çocuğunun kaldığı yurdun yıkıldığını ve ço-
cukların Süleymancılar cemaatinin yurdunda 
kalmak zorunda kaldığını anlatan baba, yine 
yukarıda bahsettiğimiz yalanları daha söylen-
meden sahiplerinin yüzüne vurdu.

Süleymancıların AP-ANAP-RP-AKP 
zincirindeki yolculuğu

Süleyman Hilmi Tunahan tarafından kuru-
lan ve Nakşibendiliğin bir kolu olarak kendini 
tanımlayan Süleymancılar Cemaati, Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinde düzenle uyumlu bir şe-
kilde ve sağ partilerin gölgesi altında bugün-
lere kadar geldi.

1970’e kadar faaliyetlerini gizli sürdürdü-
ğü söylenen cemaat, dönemin hükümetleri 
tarafından çıkartılan yasalarla legalleşme ve 
faaliyetlerini açıktan sürdürme fırsatı yaka-
lamıştı. 1970’li yıllardan itibaren Süleyman-
cılar’ın öğrencilerinin oluşturduğu grupların 
çalışmaları serbest bırakılarak okulları 
resmen tanındı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 

devlet içerisindeki gücü tasfiye edilen Gülen 
Cemaati’nden sonra, AKP’nin ‘makbul’ 
cemaatleri arasında ilk sıralara yerleşen 
Süleymancılar’ın kurucu ismi Süleyman Hilmi 
Tunahan ise, Fethullah Gülen gibi vaizlikten 
geliyor. ‘Kaçak’ kuran kurslarıyla cemaatini 
giderek büyüten Tunahan’ın ölümünden son-
ra ‘taht’a damat Kemal Kaçar giriyor. Adalet 
Partisi’yle siyasete ‘sağ’dan giriş yapan 
Kaçar 1995 seçimlerinde Refah Partisi’ni 
destekleme kararı alıyor. 2000 yılında ise, 
cemaatin liderlik bayrağı Kaçar’dan sonra 
geçtiğimiz Eylül ayında hayatını kaybeden 
Arif Ahmet Denizolgun’a geçiyor.

Refah Partisi’nden milletvekili seçilen 
cemaat lideri Denizolgun, ANAP hükümetin-
de Ulaştırma Bakanlığı görevini üstleniyor. 
4 Ağustos 1998 – 11 Ocak 1999 tarihleri 
arasında milletvekilliği ve bakanlık yapan 
Denizolgun aynı zamanda tescilli bir NA-
TO’cu olarak göze çarpıyor. Kendi camiala-
rında, Denizolgun’un emperyalist terör örgütü 
NATO’nun Komisyon Başkanlığı ile Teknoloji 
ve Bilim Komisyon üyeliği görevlerini “başa-
rılı bir şekilde hayata geçirdiği” övünülerek 
anlatılıyor.

Denizolgun’un kardeşi Mehmet Beyazıt 
Denizolgun ise 2002 yılında kurulan AKP’nin 
kurucu üyeleri arasında yer alıyor. Ağabey 
Denizolgun ise AKP’yi ‘dine siyaset bulaş-
tırdığı’ iddiasıyla eleştirip, geleneksel sağ 
siyasetin temsilcisi Demokrat Parti’yi destek-
lemeye başlıyor. 

Ölümünden sonra cemaatin liderliğine 
Ahmet Denizolgun’un yeğeni Alihan Kuriş 
geçerken, Kuriş’in cemaatin okul ve yurtları-
nın mimarı olduğu biliniyor.



4 Sol şerit

26 Kasım 2016 günü hayatını 
kaybeden Küba Devrimi’nin 
lideri Fidel Castro için dün 
Küba’nın başkenti Havana’da 
bulunan Devrim Meydanı’nda 
yüzbinler ve dünyanın bir çok 
ülkesinden devlet görevlileri-
nin katıldığı bir tören düzen-
lendi.
Venezuelaa Devlet Başkanı 
Nicolas Maduro ve Bolivya 
Devlet Başkanı Evo Morales 
gibi Latin Amerika’nın ilerici 
birikiminin temsilcilerinin de 
katıldığı veda törenine Nikara-
gua Devlet Başkanı Daniel Or-
tega ve Vietnam, İran, Rusya, 

Belarus ve Namibia’dan ise 
temsilciler katıldı.

Törende Küba Devlet Başka-
nı Raul Castro bir konuşma 
yaptı

Raul Castro, “Taziye mesajları 
ve desteklerini belirten dost-
larımıza teşekkür ediyoruz. 
Fidel’in düşünceleri bugün bu 
meydanda yeniden yankılanı-
yor. 1961 yılında bu meydan-
da Fidel ile birlikte cehaleti 
bitirdik. Fidel’in de söylediği 
gibi gençlik geleceği ellerinde 
tutuyor. Bugün burada buluna-
rak mücadeleyi sürdüreceği-

mizi belirtiyoruz.” dedi.

Venezuela Devlet Başkanı 
Nicolas Maduro da bir ko-
nuşma yaptı

Maduro, “Fidel aramızdan ak-
lanmış ve yenilmemiş olarak 
ayrılıyor. Fidel, Evo Morales’e 
(Bolivya Devlet başkanı) ’90 
yaşına kadar yaşayacağım ve 
ben zaten yapmam gereken-
leri yaptım, sıra sizde’ demişti. 
Küba Devrimi’nin desteği 
olmasaydı Bolivarcı Devrim 
süreci çok daha zorlu olacaktı. 
Fidel ve Jose Marti için sos-
yalizm bayrağını yükseltmek 

artık bizim görevimiz ve bunu 
yerine getireceğiz.” dedi.
Devrim Meydanı’nda bulunan 
Küba halkının konuşmalar 
sırasında sık sık “Hasta La 
Victoria Siempre” ve “Ben 
Fidel’im” sloganları attığı 
görüldü.
Fidel’in küllerini taşıyan bir 
karavan bugün Küba’nın 
doğusunda bulunan Santiago 
de Cuba şehrine doğru yola 
çıkacak ve Jose Marti’nin 
de bulunduğu Santa Ifigenia 
mezarlığında sonsuzluğa 
uğurlanacak.

Yüz binler Havana’da Fidel’i uğurladı

Emperyalizme karşı mücadelenin kalesi yıkılmaz! Zafere 
kadar daima ‘Comandante’

Dünya, Küba Devrimi’nin lideri Fidel 
Castro Ruz’un 90 yaşında aramızdan 
ayrıldığı haberiyle sarsıldı. Büyük 
insanlık ailesinin en özel üyelerinden 
birini, Küba Devrimi’nin ve sosyalist 
Küba’nın liderini, yoldaşımızı kaybet-
menin acısını derinden hissediyoruz.

Küba’nın 1 Ocak 1959’daki zaferden 
sosyalizme uzanan ve bugüne gelen 
yolu, ABD emperyalizminin ablukası 
ve tüm zorbalıklarına karşı örgütlü bir 
halkın heyecan uyandıran mücadelesi-
ne sahne oldu. Fidel Castro liderliğin-
deki Küba Devrimi’nin ve sosyalizmin 
Küba’daki başarıları ve direnci tüm 
dünyaya örnek oldu.

Fidel ve “Granma Yatı’nın Yolcula-
rı”25 Kasım 1956’da yola çıkmışlardı. 
60 yıl önce Meksika’dan Granma 
yatıyla Küba’ya doğru yola çıkan ‘Co-
mandante’ Fidel Castro, aradan geçen 
bu uzun yıllarda Küba’ya, dünyaya ve 
insanlığa olağanüstü bir miras bıraktı.

ABD emperyalizminin ablukasına 
ve karşı devrimci komplolarına karşı 
koyan Küba halkı gibi ABD’nin sayısız 
suikast girişimine karşı koyan Fidel 
de, emperyalizme karşı koymanın, 
bağımsızlığın, eşitliğin, özgürlüğün ve 
yurtseverliğin bir büyük anıtı olarak var 

oldular ve var olacaklar.
Unutulmaması gereken; yoksul ve 

emekçi halkıyla birlikte 90 yıllık onurlu 
bir yaşam süren Fidel Castro, sadece 
Kübalıların değil aynı zamanda dünya 
üzerindeki tüm insanların, hepimizin, 
bizim Fidel’imizdi.

Fidel’in ölümünün ardından Küba’nın 
yolundan sapacağını düşünenler, 
O’nun 60 yıllık mücadelesinin yetiştir-
diği kuşaklar karşısında umduklarını 
bulamayacaklar. Küba halkı ve Kübalı 
yoldaşlarımız Fidel’in düşlerini, emek-
çilerin alınterini, yoksulların umudunu 
tüm dünyaya yaymayı sürdürecekler. 
Tıpkı tüm dünyada O’ndan ilham alan 
milyonlar, milyarlar gibi.

Fidel’imiz aramızdan ayrılırken bırak-
tığı büyük miras, tüm dünya halklarının 
ve işçi sınıfının mutlaka zafere ula-
şacak mücadelesine dayanak olmayı 
sürdürecektir.

Devrimci ve komünist Fidel Cast-
ro’nun anısını saygıyla ve yoldaşça 
selamlıyoruz.

Hasta la Victoria Siempre Coman-
dante!

Zafere Kadar Daima Kumandan!

 TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

Emperyalizme karşı mü-
cadelenin ve sosyalizmin 
dünya üzerindeki varlığı-
nın sembol noktalarından 

bir olan Küba’nın tarihsel önderi 
Fidel Castro, yol arkadaşlarıyla 
mücadeleye başladığında bu 
noktaya geleceğini ne kadar tah-
min ediyordu bu bilinmez. Ancak, 
ABD’nin arka bahçesi haline gel-
miş, emekçilerin büyük bir sömürü 
altında yaşadığı bir ülkede, Latin 
Amerika ülkeleri içerisinde önemli 
bir mevzi Küba Devrimi ile kaza-
nıldı.
Dolayısıyla devrimci mücadelenin 
tek başına tahminler ya da öngö-
rülerden ibaret olmadığını, tek tek 
bireylerin yan yana gelerek verdik-
leri örgütlü mücadelenin, insanlı-
ğın eşitlikçi yaşamına ulaşılması 
için temel noktalardan biri olduğu 
Küba Devrimi ile görüldü.

Fidel Castro 20. yüzyıl devrim 
mücadeleleri içerisinde dünya 
tarihinin tekerleğinin ileriye doğru 
dönmesi, insanlığın kurtuluşu için 
önemli adımların atılmasındaki 
rolü ile tarihe geçti.
Küba Devrimi’ni yapanlar, gerici 
bir coğrafyada umut ışığının nasıl 
yakılabileceğini bizlere gösterdi.
Küba Devrimi, Che Guevara, 
Frank Pais, Raul Castro, Camilo 
Cienfuegos ve tabii ki Fidel Castro 
önderliğinde anti-emperyalist 
mücadelenin temel referans nok-
talarından biri olarak yaşamaya 
devam ediyor.
Küba Devrimi, emekçilerin örgütlü 
yaşamını ve eşitlikçi anlayışının 
temsil edildiği bir ülke olarak, tüm 
dünya devrimcilerinin feyz aldığı 
önemli bir mevzi olma özelliğini 
koruyor.
Küba Devrimi ve sonrasında bin 

bir zorlukla inşa edilen sosyalizm, 
güncel olarak da binlerce zorluk 
yaşamaya ve bunları aşmaya 
çalışıyor.
Tüm bunların en önemli mimarla-
rından biri olan Fidel artık aramız-
da değil.
Fidel’in başarısı işte tam da bu 
noktada görülmeli.
Fidel 90 yaşında aramızdan ayrılır-
ken, sosyalizmi savunacak örgütlü 
bir toplumu, toplumsal ayakları 
sağlam bir anti-emperyalist mü-
cadele geleneğini, dünya devrim 
tarihinin önemli köşe taşlarından 
birini ve tüm dünyadaki emekçileri 
için sosyalizm umudunu canlı bir 
şekilde arkasında bıraktı.
İşte bu yüzden büyük devrimciyi 
uğurlarken, “Güle güle Fidel” de-
meden önce büyük bir teşekkürü 
hak ettiğini söylemek en önemlisi.
Zafere kadar daima!

Dünya devrim tarihinin en önemli figürlerinden biri olan Fidel Castro aramızdan ayrıldı. 90 yıla sığdırılmış büyük mücadeleler insanlık tarihinin gelişimi ve iler-
lemesinde önemli bir yere oturuyor. Fidel'in mücadelesinin başarısı ise bunu bireysel bir olay olmaktan çıkartıp tüm Kübalıların sosyalizm mücadelesi haline 
getirmesinde gizli.

Güle güle Fidel
Küba Devrimi’nin efsanevi lideri 90 yaşında aramızdan ayrıldı...
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 “Sık sık insan haklarında söz edilir, ancak insan-
lığın haklarından söz etmeliyiz. Bazıları, diğerleri 

pahalı arabalara binsin diye, neden yalınayak 
yürümeli? Bazıları, diğerleri yetmiş yaşına kadar 
yaşasın diye, neden ancak 35 yıl yaşamalı? Ba-

zıları, diğerleri abartılı biçimde zengin olsun diye, 
neden sefalet içinde olmalı?

Dünyanın bir lokma ekmek bile bulamayan 
çocukları adına konuşuyorum. İlacı olamayan has-
talar adına konuşuyorum. Yaşam ve insanlık onuru 

hakları reddedilenler adına konuşuyorum.”
Fidel Castro

Fidel Castro “Doğuştan siyasetçi değilim” der. 
Ancak sözlerine şunları da ekler: “Fakat çok genç 
yaştan itibaren dünyanın gerçeklerini anlamama 
yardım eden şeyleri yakından takip ettim.”

Orta halli İspanyol göçmeni bir toprak sahibi olan 
Angel Castro’nun beş çocuğundan ikincisidir Fidel. 
Çocukluğu yoksul bir yöre olan Mayari’de geç-
miştir. Oriente ilinin merkezi Santiago’daki Katolik 
okullarında ve Havana’daki Cizvit lisesi Belen 
İlahiyat Okulu’nda öğrenim görmüştür. 1950’de 
Havana Üniversitesi’nden hukuk doktoru olarak 
mezun oldu.

Öğrenciyken, 1947’de Dominik Cumhuriyeti’ne 
karşı başarısızlıkla sonuçlanan bir devrimci hare-
kete ve 1948’de Bogota’daki kent ayaklanmalarına 
katıldı. 1947’de Küba Halk Partisi’ne girdi. 1950-
52 arasında avukatlık yaptıktan sonra Temsilciler 
Meclisi seçimleri için Küba Halk Partisi’nden 
adaylığını koydu. Ama 10 Mart 1952’de iktidardaki 
Carlos Prio Socarras hükümetini deviren Küba’nın 
eski başkanlarından General Fulgencio Batista 
seçimleri iptal etti.

Küba Devrimi

1953 başlarında Batista diktatörlüğünü yıkmak 
amacıyla küçük bir grup oluşturan Castro, 26 
Temmuz’da Santiago’daki Moncada Kışlasına 125 
arkadaşıyla birlikte bir baskın düzenledi ama ba-
şarısızlığa uğrayarak tutuklandı. 16 Ekim 1953’te 
Santiago’daki Küba Yüksek Mahkemesi’nde yapı-
lan yargılamada “Sayın yargıç siz beni mahkum 
edin! Tarih beni haklı çıkaracaktır! (La Historia Me 
Absolvera)” cümlesiyle biten ünlü savunmasını 
yaptı.

Duruşma sırasındaki savunmasında ülke nüfu-
sunun neredeyse tamamının sağlık hizmetlerinden 
yararlanamadığını ve okuma yazma oranının çok 

düşük seviyelerde olduğunu vurgulayan Fidel 
Castro acil eylem planı olarak aşağıdaki beş nok-
tanın derhal uygulanmasını talep edecektir.

1. 1940 Anayasasının yeniden yürürlüğe kon-
ması

2. Toprak reformu
3. Sanayi işçilerine şirket kârının %30’unun 

dağıtılması
4. Şeker kamışı işçilerine şirket kârının %50’si-

nin dağıtılması
5. Yolsuzluk yaptığı ortaya çıkan kamu görevli-

lerinin malvarlığına el konması
Mahkeme sonunda 16 yıla mahkum oldu. 

Juventud Adasında 21 ay hapis yattıktan sonra, 
Batista’nın emriyle cezasının geriye kalan bölümü 
bağışlandı.

1955’te Küba’dan ayrılarak Meksika’ya geçti 
ve 26 Temmuz Hareketi adlı yeni bir örgüt kurdu. 
İspanya İç Savaşı’na katılmış olan Kübalı Alberto 
Bayo’nun yönetiminde gerilla savaşı eğitimi gören 
örgüt üyeleri 2 Aralık 1956’da Granma yatıyla 
Küba’ya dönerek Oriente’de karaya çıktı. Bura-
da hükümet kuvvetleriyle girişilen çatışmalarda 
arkadaşlarının çoğunu yitiren Castro, aralarında 
kardeşi Raul Castro ve Ernesto Che Guevara’nın 
da bulunduğu 12 arkadaşıyla birlikte Oriente’nin 
güneybatısındaki Maestra Dağlarına çekildi. Bu 
dağlarda iki yıl boyunca Batista’nın kuvvetlerine 

karşı bir gerilla savaşı yürüttü. Giderek siyasi 
desteğini yitiren ve bir dizi askeri yenilgiye uğrayan 
Batista, 31 Aralık 1958’de Dominik Cumhuriyeti’ne 
kaçtı. Castro ve arkadaşları 1959’un ilk günlerinde 
Havana’ya girdi. Castro Küba’nın başbakanı oldu.

ABD ile ipler geriliyor

Devrimci hükümet ilk olarak fiyatları ve kira-
ları düşürdü. Ardından köklü bir toprak reformu 
başlattı, 40 hektarı geçen toprak bedelleri 20 yılda 
ödenmek üzere kamulaştırıldı ve halk çiftlikleri 
olarak işletilmeye başlandı. 

Bu sırada toprakların kamulaştırılmasından zarar 
gören ABD şirketlerinin baskısıyla ABD hükümeti 
Küba’ya karşı ekonomik ambargo uygulamaya 
başladı. Ekonomisi tek ürüne dayalı bir ülke olan 
Küba, öteden beri ABD’ye sattığı şekeri Sovyet-
ler Birliği’ne satmaya başladı. ABD şirketlerinin 
elindeki rafineriler, şeker karşılığında SSCB’den 
alınan ham petrolü işlemeyi reddedince Castro 
bu rafinerileri devletleştirdi. Bu gelişme ABD ile 
Küba’nın arasını daha da açtı. 

Devrimden sonra ABD’ye kaçan ve John F. Ken-
nedy yönetiminden silah ve mali destek sağlayan 
Kübalıların Nisan 1961’de giriştiği Domuzlar Kör-
fezi Çıkartması başarısızlıkla sonuçlandı. Castro 
çıkarmanın ardından yayımladığı Havana Bildirisi 
ile ilk kez, Küba’nın sosyalist politikalar izleyeceğini 
dünyaya duyurdu. 

Füze krizi

1962’de SSCB’nin Küba’ya balistik 
füzeler yerleştirmesi ve John F. Ken-
nedy’nin Küba’yı deniz ablukasına 
almasıyla dünya bir nükle-
er savaşın eşiğine geldi. 
ABD’nin Küba’da hükümeti 
devirmek için artık girişim-
de bulunmayacağına söz 
vermesi ve SSCB’nin 
Türkiye’deki Amerikan 
füze rampalarının kal-

dırılması karşılığında nükleer silahlarını Küba’dan 
geri çekmeyi kabul etmesi üzerine füze krizi sona 
erdi. Bununla birlikte CIA Castro’ya yönelik suikast 
planları hazırlamayı sürdürdü.

1961’de Küba Sosyalist Halk Partisi ile 26 Tem-
muz Hareketi’nin birleşmesi sonucu ortaya çıkan 
Birleşmiş Sosyalist Devrim Partisi’nin (1965’ten 
sonra Küba Komünist Partisi) genel sekreterliğini 
üstlenen Castro, ülke içinde çok yönlü ve kapsamlı 
politikalar uygulamaya başladı. Okuma yazma se-
ferberliği sonunda okuryazarlık oranı yüzde 90’ın 
üzerine çıktı. Yeni okullar açılarak eğitim olanakları 
yaygınlaştırıldı. Zenginlik kaynaklarının, ulusal 
gelirin ve sağlık hizmetlerinin dağılımında köklü 
değişiklikler gerçekleştirildi. İşsizlik büyük ölçüde 
ortadan kaldırılırken, herkese çalışma yükümlülü-
ğü getirildi. Bütün bunlara karşın tek ürüne dayalı 
(şeker) Küba ekonomisini dönüştürme yönündeki 
çabalar başarılı sonuçlar vermediğinden, 1970’le-
rin ortasından başlayarak önemli sıkıntılar yaşan-
maya başladı. Bu nedenle SSCB’nin mali desteği 
büyük önem kazandı.

Küba’da 1959’dan sonra ilk kez yerel seçimlerin 
yapıldığı ve devlet yapısında yeni düzenlemelerin 
geliştirildiği 1976’da Devlet Konseyi ve Bakanlar 
Kurulu başkanlığını üstlenen Castro, güçlü ve mer-
keziyetçi devlet yapısına dayanarak toplumsal ve 
ekonomik yaşamdaki yönlendirici rolünü sürdürdü. 

Akıntıya kürek çekenler

SSCB ve Doğu Avrupa’nın sosyalist ülkelerin-
de 1980’lerin sonlarında ortaya çıkan “Glasnost 
ve Perestroyka” süreci karşısında Küba yönetimi 
sosyalizmin Marksist-Leninist ilkelere bağlılığını 
sürdürdü. Öte yandan SSCB’yle ticaret hacminin 
gitgide küçülmesi ve Sovyet yardımlarının ortadan 
kalkması kısa sürede Küba ekonomisi üzerindeki 
etkilerini göstermeye başladı.

1990’lı yılların başında Sovyet sosyalizminin 
çözülmesi ile birlkte Küba doğrudan emperyaliz-
min büyük saldırısı ile karşı karşıya kaldı. 1996 
itibariyle ABD çok büyük bir ambargo dalgasını 
başlatarak Küba sosyalizmini boğmak için elinden 
geleni yaptı.

Küba Fidel’in devlet ve partideki görevlerinin 
olduğu dönemde de, görevlerini Raul’e devrettiği 
2006 yılına kadar ve sonrasında da Küba sosyaliz-
minin ayakta kalması için canla başla çalıştı...

Fidel Castro’nun şu sözleri 
bugün gibi gelecekte de 
değerini koruyor.

“Yakında ben de diğer 
önderler gibi gideceğim. 
Elbette hepimizin zamanı 

gelecek. Ancak Kübalı 
komünistlerin idealleri, 

inançları bu dünya 
için, insanlık için 

fayda sağla-
maya devam 
edecek”

Adiós co-
mandante...

Fidel Castro’nun siyasi mücadelesi 
ve yaşamı boyunca Amerika Birleşik 
Devletleri’nde toplamda 11 tane baş-
kan görev aldı ve hepsi Küba Dev-
rimi’nin ortadan kalkması için farklı 
şekillerde mücadele ettiler.

Tarih bu başkanları da bir şekilde 
hatırlıyor ama Fidel’in ve Küba Dev-
rimi’nin karşısında yer alan emper-
yalizmin temsilcileri yaptıkları tüm 
kötülükler, insanlık dışı uygulamalar 
ve rezillikleri ile tarih sayfalarındaki 
yerlerini alıyorlar.

Gerek ambargo yasasıyla, gerek 
Küba’dan kaçıp Amerikan beslemesi 
ihanetçilere sahip çıkmalarıyla, ge-
rekse Küba’ya askeri tehditler savur-
malarıyla ve CİA aracılığı ile Küba 
Devrimi’nin boğmaya çalışmalarıyla 
hatırlanan Amerikan başkanları ve 
yaptıklarından satır başları şunlar:

Dwight Eisenhower (1953 – 
1961): Fidel’in gerilla mücadelesine 
karşı diktatör Fulgencio Batista’yı 
silahlandırdı. Domuzlar Körfezi çıkar-
masını hazırladı ve Küba ile ilişkileri 
1961 yılında kesti.

John F. Kennedy: (1961 – 1963): 
1961 yılının Nisan ayında Domuz-
lar Körfezi çıkarmasına onay verdi. 
1962 yılının Ekim ayında çıkan Küba 
füze krizinin baş mimarı Kennedy idi. 
Küba’ya ambargoyu başlattı. ABD 
vatandaşlarının Küba’ya gitmesini 
ve ülkeyle finansal işlem yapmasını 
yasakladı.

Lyndon Johnson (1963 – 1969): 
Ambargoyu kuvvetlendirdi. Yiyecek 
maddelerinin ve ilaçların Küba’ya 
gönderilmesi Johnson zamanında 
başladı. Aynı zamanda CİA aracılığı 

ile karşı devrimci faaliyetler ve suikast 
planları bu dönemde başlatıldı.

Richard Nixon (1969 – 1974): 
Fidel’e karşı faaliyetleri arttırdı. 
Küba’nın nikel ticaretini engellemeye 
çalıştı.

Gerald Fold (1974 – 1979): İlk defa 
Amerikalı girişimcilerin Küba’ya seya-
hat etmesi bu dönemde karar altına 
alındı. Ambargonun yumuşatılmasını 
destekledi.

Jimmy Carter (1977 – 1981): 
Ambargoyu yumuşattı. Amerika’ya 
göç eden Kübalıların ülkelerini ziyaret 
etmesinin önü açıldı.

Ronald Reagan (1981 – 1989): 
Ambargoyu sertleştirdi. Seyahat ya-
sağını yeniden uygulamaya soktu.

George Bush (1989 – 1993): Am-
bargoyu daha da sertleştiren Toricelli 
yasasını çıkarttı.

Bill Clinton (1993 – 2000): Toricelli 
yasasını uygulamaya koydu. Ek ola-
rak, ABD Kongresi, Küba’ya ambar-
goyu iyice sıkılaştıran Helms-Burton 
yasasını kabul etti. Yasa, neredeyse 
tüm yabancı hükümetler ve insan 
hakları örgütleri tarafından kınandı.

George W. Bush (2000 – 2008): 
Castro karşıtı hareketlerin finansal 
desteğini arttırdı, ambargoyu kuvvet-
lendirdi, seyahat kısıtlaması getirdi ve 
Küba’ya yapılan yatırımları engelledi.

Barack Obama (2008 – 2016): Se-
yahat yasağını gevşetti ve yatırımların 
önündeki engelleri hafifletti. Küba ile 
diplomatik ilişkilere başladı. 2016 yılı 
Eylül ayında Temsilciler Meclisi’nde 
ambargoya devam kararı alındı. Oba-
ma bunu destekleyen konuşma yaptı.

Fidel’in ardından
Bir devrimcinin yaşam öyküsü

Fidel’in yaşadığı dönemdeki ABD başkanları ve emperyalist 
politikalar

Bir on birden büyüktür...



6 İdeoloji

Türkiye’ye ilişkin siyasal değerlendirmelerde 
son dönemin en çok kullanılan sözcüklerinden 
birisi faşizm olsa gerek. Tayyip Erdoğan’ın ve 
AKP hükümetinin, özellikle iç siyasette, yoğun 
bir şekilde hayata geçirdiği uygulamalar akla 
faşizmi doğal olarak getiriyor. AKP’nin 14 yıllık 
iktidar geçmişi ve bu dönemdeki propagan-
dasıyla, örneğin Hitler’in Nasyonal Sosyalist 
Alman İşçi Partisi’nin propagandasının göster-
diği müthiş benzerlik ya da Mussolini’nin Kara 
Gömlekliler’ine benzer bir paramiliter yapının 
kurulma çabasının göstere göstere yapılması 
herkese “nereye gidiyoruz?” sorusunu sordur-
tuyor.

OHAL süreci, kararnamelerle olmadık işlerin 
ya da “artık bu da olmaz” denilen işlerin yapıl-
ması, Kürt sorununda tercih edilen şiddet, mu-
haliflere dönük baskı, basına uygulanan sansür, 
toplumun -oy oranları üzerinden değerlendirerek 
söylersek- yarısının alenen sürekli tehdit edil-
mesi, darbe girişimi gerekçesiyle başlatılan cadı 
avı ve benzeri bir sürü örnek olağan olmayan bir 
dönemi yaşadığımızı fazlasıyla gösteriyor.

Peki bu yaşadığımız gerçekten faşizm mi ya 
da yaşanılanlara illa da bir ad koymak zorunda 
mıyız?

İkinci kısımdan başlayalım. Ad koymak bir 
tanımlama eylemidir. Politikada da, psikolojide 
de, futbolda da, fizikte de bu böyledir. Herhan-
gi bir eylemi, durumu, sistemi adlandırmak o 
eylemin, durumun, sistemin oluşumuyla, sür-
dürülebilirliğiyle, zaafları ve kuvvetli yanlarıyla, 
ona karşı geliştirilebilecek modellerle ilgili bir 
tanım demetini de önsel olarak ortaya koymak-
tır. Yaşadığımız dönemi adlandırmak bu nedenle 
önemlidir. Yaşadığımız şey faşizmse stratejimiz 
de buna göre şekillenir.

Bununla ilgili verilebilecek en güzel örnek 
Komintern’in 7.Kongresi’ndeki faşizm tanımıdır. 
1935 yılında yapılan Kongre’de sıcaklığı en fazla 
hissedilen konu faşizm ve faşizme karşı müca-
dele konusudur. Avrupa’da yükselen faşizmin 
komünistleri ve Sovyetler Birliği’ni yok etmek 
için harekete geçeceği açıktır ve bu nedenle 
faşizme karşı geniş, birleşik bir cephe kurulmak 
istenmiştir. Cepheyi genişletmenin bir yolu da 
düşmanın cephesini daraltmaktır ve Kongre 
bunu merkeze alan bir faşizm tanımı yapar: “Fi-
nans kapitalin en gerici, en şovenist, en emper-
yalist unsurlarının açık terörcü diktatörlüğü.”

Tanımı böyle yapınca faşizmi temsil etmeyen, 
yani “finans kapitalin en gerici, en şovenist, en 
emperyalist unsurları”ndan olmayan bir burju-
va katmanını pekala faşizm karşıtı cephenin 
potansiyel bileşeni sayabilirsiniz! Nitekim o 
dönem bir çok komünist parti, birleşik cepheyi 
kurmak için, kendi ülkelerindeki bazı burjuva 
partileriyle ittifak arayışına girmişlerdir. Faşizme 
karşı mücadelenin ağırlık noktası bu stratejiyle 
iktidarı almaya değil de, sosyalist ülkeyi koruma-
ya doğru kaymıştır. Doğrudur, yanlıştır, eksikli-
dir, fazladır… Şu an için tartıştığımız şey bunlar 
değil. Önemli nokta faşizm tanımlamasının bir 
strateji tartışması olması ve her şeyin ötesindeki 
en öncelikli başlık haline dönüşmesidir.

Nitekim faşizmin ne olduğu ve faşizmle nasıl 
mücadele edileceği konusu Komintern 7. Kong-
re’den sonraki yıllarda da komünist partilerin ve 
devrimci hareketlerin ana tartışma başlıkların-
dan olmuştur. Komintern’in tanımını olduğu gibi 
kabul edenler, kendi ülkelerinde finans kapitalin 
olmadığını söyleyenler, sömürge tipi faşizm 
tezleri, sürekli faşizm tezleri, gizli faşizm tezleri 
vb. bir sürü tartışma yapılmış ve bir sürü farklı 
tez ileri sürülmüştür.

Doğaldır; Hitler’in iktidara adım attığı yıl 
1933’tür, 1945’e kadar iktidarda kalmıştır. Mus-
solini, Roma yürüyüşünü 1922’de gerçekleştirip 
iktidarı almış, 1945’e kadar devam etmiştir. 
Salazar, Portekiz’i 1932-1968 arası yönetir-
ken, Franco iç savaştan sonra İspanya’yı 36 yıl 
yönetmiştir. Bunlar en bilinen örnekleri, ama fa-
şizm ve anti-faşist mücadelenin neden bu kadar 
tartışıldığını somutlamak için fazlasıyla yeterli.

Yukarıda sıraladığımız örnekler (Almanya, 
İtalya, Portekiz, İspanya) faşizm analizlerinin 
de laboratuarlarıdır. İşin ilginç tarafı bu labora-
tuarlardan ideal bir “faşist model” çıkarmak pek 
mümkün değildir. Örneğin bu ülkelere bakarak 
“faşizmin ekonomik modeli korporatif bir model-
dir”, “faşizmin siyasal sisteminde tek parti var-
dır” ve hatta “faşizm ırkçı bir ideolojiye sahiptir” 
önermelerini kesin olarak söyleyemezsiniz. Bu 
önermelere ancak daha baskın, daha belirleyici 
olan faşizm örnekleri üzerinden ulaşabilirsiniz.

Öyleyse başka, ama hiç yabancısı olmadığı-
mız, bir çözümleme aracına ihtiyacımız var. Bir 
sonraki yazının da başlangıcı olacak bu aracın 
adı: Sınıf mücadeleleri.

Faşizm tartışmaları – 1

Ekim
İsmi

15 Temmuz darbe girişimi sonra-
sı yaşanan AKP karşı-darbesinin 
baskı ve karanlığının bir bir görül-
düğü bir kesitten geçtiğimiz açık. 
OHAL yönetimi altında Türkiye 
ağır bir süreçten geçiyor. Tek 
tek olguları sıralamak gereksiz. 
Türkiye’de muhaliflerin baskı altına 
alındığı, Cumhuriyet Gazetesi’ne 
operasyon yapıldığı, Meclis’te gru-
bu bulunan bir partinin başkanla-
rının tutuklandığı, solcu bildiğimiz 
kurumların kapatıldığı bir tablo var 
karşımızda.

“Hava kurşun gibi ağır” sözü 
belki de bugün toplum psikolojisini 
yansıtması açısından uygun bir be-
timleme. Özellikle sol cenahta bu-
lunanların, bu atmosferde “çaresiz-
lik” hissetmesi ya da “hareketsiz” 
kalması içe sinen bir durum değil. 
AKP baskısı ve karanlığı ağır bir 
biçimde çökerken bundan 3 yıl 
önce milyonların sokağa çıktığı 
bir Türkiye’de böylesi bir tablonun 
oluşumu beraberinde karamsarlığı 
da getiriyor.

Haziran Direnişi’nin üzerinden 3 
yılı aşkın bir zaman geçti. “Haziran 
Direnişi devam ediyor” tezleri-
nin bugünkü ortamda nasıl boşa 
düştüğü başka bir tartışma. Ama 
geçerken değinmek gerekir ki, 
Haziran Direnişi’ni hayata geçiren 
kitleler ne buharlaştı, ne de saf 
değiştirdi. Bugün AKP eliyle 
kurulan gerici ve baskıcı 
rejimde kitleler tepkisini 
başka bir siyasal düzlemde 
gösterecek. Belki de çok 
uzak olmayan bir zaman di-
liminde. Bundan da hiç kuş-
kumuz bulunmuyor. Ama 3 
yıldır “Hazirancılık” kimliği 
üzerinden siyaset yapmanın 
da bir sınırı bulunuyor.

İşte böylesi ağır bir ha-
vanın altında tepkisizlik kimsenin 
içine sinmiyor. Genel psikolojinin 
bu olduğu bir tabloda 20 Kasım’da 
Kartal’da yapılan mitinge bu 
açıdan “fazlaca” bir anlam yüklen-
mesi ile karşı karşıya kaldığımızı 
belirtmek gerek. Anlaşılır bir yanı 
elbette bulunuyor. Kaldı ki, miting 
öncesi mitinge katılacağını beyan 
eden CHP’ye karşı AKP yandaş-
larının ve MHP’nin yüklenmesi ve 
tabanına oynaması mitingi daha 
fazla tartışma konusu yapmıştı. 
Yine aynı şekilde “AKP destekçisi 
bazı sol unsurların” mitingi itibar-
sızlaştırma girişimleri de düşünül-
düğünde 20 Kasım Kartal mitin-
gine “gerçekliğinden daha fazla” 
bir anlam yüklenmesi ortaya çıktı. 
Ancak mitingin siyasal içeriği ve 
oturduğu eksen ise ne yazık ki bu 
“anlam yüklemesinin” altında kaldı.

Öncelikle siyasi sonuçları ve 
içeriği bir tarafa, soldan böylesi 
bir mitingin tertip edilmesi elbet-
te karşıya alınamaz. 15 Temmuz 
darbe girişimi sonrası yaşanan 
AKP karşı-darbesi sürecinde 
soldan verilen tepkilerin anlamı 
var. Gerek Komünist Parti tarafın-

dan organize edilen 4 Eylül mitingi 
gerekse Türkiye Komünist Hareketi 
tarafından düzenlenen 6 Kasım 
Laiklik Buluşması etkinlikleri ile 
birlikte 20 Kasım Kartal mitingi de 
soldan verilen yanıtların üçüncü bir 
örneği olarak değerlendirilmelidir. 
Bu açıdan 20 Kasım Kartal mitin-
gine “yaprak kıpırdamayan ülkede 
ilk çıkış” gibi bir algıyla yaklaşmak 
doğru değil.

Aynı zamanda 20 Kasım Kartal 
mitingi, bir zamanların meşhur slo-
ganı gibi “bir şey yapmalı” psikolo-
jisinin tezahürü gibi duruyor.

Gerçekçi bir yaklaşım ortaya 
konulacaksa, mitingin baskın ka-
rakteri “bir şey yapmalı”nın ötesine 
geçmiş değil. ‘Teslim Olmayaca-
ğız’ sloganı etrafında örgütlenen 
miting ‘laiklik, başkanlık, KHK, 
OHAL, Demirtaş’a özgürlük’ 
taleplerinin bir çuvala sığdırılmış 
görüntüsü verdi. Miting öncesi “fa-
şizme karşı kitlesel mücadelenin 
ilk kıvılıcımı” gibi sürrealist yorum 
ve beklentilerin de boşa çıktığını 
şimdiden söylemek gerek. Bu tür 
abartılı yorumlarda bulunanların 
nasıl bir Türkiye okuması olduğu 
gerçekten merak konusu.

Türkiye solunun bütün unsurları-
nın yan yana gelmesinin bir başarı 
olarak sunulması da miting niceliği 
açısından bakıldığında ciddi bir 

ağırlık taşımıyor. Mitinge katılan 
bütün unsurların yalnızca kendi öz 
örgütlenmelerini taşıdığı bir nice-
lik, son kertede düzen siyasetinde 
ciddi bir etkide bulunmadı. Miting 
dolayısıyla MHP’nin CHP tabanına 
oynaması, belki etkisi bağlamında, 
daha siyasal bir değerlendirme 
konusu olarak görülmesi hiç abartı 
sayılmamalıdır. Yüze yakın kuru-
mun katıldığı böylesi bir mitingin 
aslında Türkiye solunun ve ilerici 
hareketinin “örgütsüz” olduğunu bir 
kez daha göstermiş oldu. Neredey-
se ortalama her kurum 100 kişilik 
bir katılım göstermiş gibi bir tablo 
var. O yüzden bütün unsurların yan 
yana gelerek faşizme karşı birliğin 
sağlandığı gibi bir tablonun başa-
rı olarak görülmesi çok ama çok 
yanıltıcı olacaktır.

Miting siyasal olarak AKP fa-
şizmine karşı en geniş cephenin 
kurulduğu bir imaj olarak sunulu-
yor. Evet gerçekten de bu durum 
kelimenin gerçek anlamıyla bir 
imaj olarak görülmeli. Mitingin 
gerek siyasal içeriği gerek yüze 
yakın kurumun gücü ve gerekse 
siyasal içeriği bağlamında “yan 

yana gelme” ve “bir şey yapmalı” 
durumu dışında siyasal bir anlam 
ortaya çıkmamıştır. Tersine başka 
bir siyasal anlam, eksen ve içerik 
mitinge rengini çalmıştır.

Mitingin en genel haliyle katılım-
cılarına bakıldığında şu söylen-
melidir: Miting, Haziran Hareketi 
ve Kürt siyasi hareketi ortaklığı 
ve liberal solcuların araya karış-
ması üzerine kurulmuştur. Bir dizi 
sendika, demokratik kitle örgüt-
lenmelerinin isminin geçmesi bu 
siyasal ekseni değiştirmemektedir. 
Hatta daha ileri giderek Haziran 
Direnişi’nin “ürünü” olduğunu sa-
vunan Haziran Hareketi’nin, Gezi 
olaylarına darbe diyen HDP ile 
yan yana gelmesi gibi bir garabet-
le karşı karşıya kaldık. Bunu da 
geçelim, “dün başka idi, bugünkü 
koşullar faşizme karşı birleşmeyi 
gerektirebilir”, denilebilir. Ya da 
AKP faşizminin doğrudan kurba-
nı olan HDP ile yan yana gelmek 
sorun olarak görülmeyebilir. Ancak 
Haziran Hareketi, sol bir odak 
olma iddiasıyla ortaya çıkmışken, 
HDP-HDK’nin parçası olan “küçük 
sol örgüt” noktasına gelmesi bir 
sorun olarak Haziran Hareketi cep-
hesinden düşünülmesi gereken bir 
nokta olarak belirtilmesi gerek.

Haziran Hareketi, dün CHP’nin 
Taksim mitingine katılırken de 

büyük laflar etmiş, sonrasında 
Yenikapı’ya bakadurmuştu. Bugün 
de Kartal mitingiyle “faşizme karşı 
en geniş birlik” söylemi üzerinden 
HDP-HDK’nin gölgesine girilmiştir. 
Aynı saatlerde bir HDP millet-
vekilinin NATO Parlamenterler 
Asemblesi’nde göreve gelmesi 
ile Yenikapı’ya bakaduranların bu 
sefer nereye bakacaklarını açık ki 
merak ettirmektedir. Yere bakmak 
da, yokmuş gibi davranıp yukarı 
bakmak da mümkün tabii…

CHP’nin mitinge katılmasını 
çok arzulayan Haziran Hareke-
ti’nin HDP ile baş başa kalması 
ayrı bir sorundur. Miting sonrası 
hayal kırıklığı üzerine CHP tep-
kileri verilmesi boşuna değildir. 
Yenikapı ruhunun parçası olan 
CHP’nin Taksim Mitingi’ne katıla-
rak hayal kırıklığı yaşayan Haziran 
Hareketi, bir kez daha aynı kaderi 
paylaşmış, hayalleriyle kalmıştır. 
Aslında “teslim olmayacağız” diye 
yola çıkanlar bir kez daha CHP’nin 
mitinge katılmamasıyla CHP’ye 
teslim olduklarını göstermişlerdir.

Ama bundan daha önemlisi 
HDP’nin kürsü konuşmasıdır. 

Mitingin ana taleplerinden birisi 
de “AKP faşizminin HDP üzerin-
deki baskıları, genel başkanları-
nın tutuklanmasına karşı” olmak 
idi. HDP, “Teslim olmayacağız” 
mitinginde Meclis’e dönüş kara-
rını açıklayarak direnmeyeceğini 
söylemiş, mitingin ana sloganına 
zıt bir konuşma yapmıştır. Kartal 
mitingi, bir kez daha HDP’ye teslim 
olmuştur.

Yine mitingde başka bir gara-
betin daha altını çizmek gerek. 
Laiklik vurgusu ile temelden bir zıt 
görüntünün nasıl ortaya çıkabildiği 
20 Kasım Kartal mitinginin değer-
lendirilmesinde altının çizilmesi 
gereken başka bir olgu. Kutlu 
Doğum Haftaları kutlayan “De-
mokratik İslâm Kongresi” adındaki 
kurumun mitinge katılması, laiklik 
mücadelesi ile nasıl bağ kuruldu-
ğunu anlaşılmaz kılmaktadır. İfade 
etmek gerekir ki, 20 Kasım mitin-
ginde laiklik, “Demokratik İslâm 
Kongresi”ne teslim olmuştur.

AKP faşizmine karşı en geniş 
birliğin alanlara çıkması olarak 
sunulan Kartal Mitingi’nde, AKP’ye 
verdiği destekle bilinen “yetmez 
ama evetçi” DSİP’le yan yana yü-
rümeyi devrimci saymak ise başlı 
başlına büyük bir sorundur. Açıktır 
ki, 20 Kasım Kartal mitingi teslim 
olmayacağız demiş ama, “yetmez 

ama evetçilere” teslim bayrağını 
çekmiş görünüyor.

Liberal ihaneti yerden yere 
vurmak gerekirken meşrulaştıran 
bir mitingin övünülecek bir yanı ol-
duğunu düşünmek siyasette büyük 
taklalar atmak anlamına gelmek 
dışında bir mana taşımıyor. Hazi-
ran Hareketi içinde bulunan sos-
yalist unsurların bu durumu nasıl 
sindirdikleri ise merak konusu.

20 Kasım Kartal mitingi, “bir 
şey yapmalı” dışında bir anlama 
gelmezken, laiklik mücadelesinin, 
AKP karşıtı mücadelenin kötü bir 
örneği olarak karşımızdadır. Teslim 
olmayacağız diye yola çıkıp “tesli-
miyet bayrağı” çekenlerin devrimci 
bir eksene oturduğunu düşünmek 
için bayağı çaba sarfetmek ge-
rekiyor. 20 Kasım Kartal mitingi, 
Kürt siyasi hareketinin gölgesin-
den çıkılamadığını bir kez daha 
göstermiştir. O açıdan, bağımsız 
bir sosyalist odağın şekillenme-
sinin “güçleri yan yana getirdik” 
edebiyatıyla ortaya konulmasının 
mümkün olamayacağı bir kez daha 
somut olarak görülmüştür.

Bir mitingin anatomisi: 20 Kasım Kartal mitingi neyi 
temsil ediyor?
“Hava kurşun gibi ağır” sözü belki de bugün toplum psikolojisini yansıtması açısından uygun bir betimleme. Özel-
likle sol cenahta bulunanların, bu atmosferde “çaresizlik” hissetmesi ya da “hareketsiz” kalması içe sinen bir durum 
değil. AKP baskısı ve karanlığı ağır bir biçimde çökerken bundan 3 yıl önce milyonların sokağa çıktığı bir Türkiye’de 
böylesi bir tablonun oluşumu beraberinde karamsarlığı da getiriyor.

Haziran Direnişi’nin üzerinden 3 yılı aşkın bir zaman geçti. “Haziran Direnişi de-
vam ediyor” tezlerinin bugünkü ortamda nasıl boşa düştüğü başka bir tartışma. 
Ama geçerken değinmek gerekir ki, Haziran Direnişi’ni hayata geçiren kitleler ne 
buharlaştı, ne de saf değiştirdi. Bugün AKP eliyle kurulan gerici ve baskıcı rejim-
de kitleler tepkisini başka bir siyasal düzlemde gösterecek. Belki de çok uzak 
olmayan bir zaman diliminde. Bundan da hiç kuşkumuz bulunmuyor. Ama 3 yıldır 
“Hazirancılık” kimliği üzerinden siyaset yapmanın da bir sınırı bulunuyor.

Ali Ateş
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T ürkiye-AB ilişkilerinin AP’nin kara-
rından sonra gerildiği bir süreçte 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan tepkisini bu kez, “53 yıl Türki-

ye’yi kapısında bekleten bir AB var. Bulunmaz 
Hint kumaşı değilsiniz. Birçok ülkeye baskı 
yaptınız, bitirebildiniz mi? Evelallah Türkiye’yi 
bitiremezsiniz” ifadelerini kullanarak gösterdi. 
Erdoğan konuşmasının sonunda “Şu anda AB 
defterini henüz kapatmış değiliz. Türkiye’nin 
önünde çok fazla alternatif mevcuttur. Bun-
lardan birini değerlendirip yolumuza devam 
ederiz. Bu alternatiflerle görüşmeleri devam 
ettiriyoruz.” ifadelerini kullanarak gösterdi, 
Ancak daha önce İsrail’e “van minüt” şovuyla 
tepki gösterip sonrasında İsrail ile anlaşma-
ya oturulması düşünüldüğünde Erdoğan’ın 
tepkisinin karşılığını tahmin etmek güç değil. 
Ayrıca Ekim ayında Ekonomi’den Sorumlu 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in, AB 
ülkeleri ve ABD’ye seslenerek, “Her şeye 
rağmen yanınızdayız” mesajı da sıcaklığını 
koruyor.

Sığınmacı tehdidi

Avrupa Parlamentosu’nun müzakerelerin 
dondurulması mesajına AKP her zamanki gibi 
sığınmacı anlaşmasının iptal edileceği teh-
didiyle karşılık veriyor. Erdoğan, müzakere-
lerin durdurulması kararına yönelik olarak ilk 
çıkışında “AB’den alacağımız demokrasi dersi 
yok” ifadelerini kullandı.

Sığınmacı anlaşması üzerinden yapılan 
tehditlere ise AB cephesinde, önceki döneme 

göre daha dikkatli yanıtlar veriliyor. Başbakan 
Merkel ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Cla-
ude Junker ise, Türkiye’nin anlaşmaya sadık 
kalmasının her iki tarafın lehine olacağını 
belirterek, görev ve sorumlulukları hatırlatıyor. 
Bu arada Almanya’daki Sol Parti, Türkiye’nin 
Gümrük Birliği anlaşmasının dondurulmasını 
da geçtiğimiz günlerde önermişti.

Erdoğan’ın “kapıları açarız” tehdidi karşısın-
da ise şimdilik herhangi bir geri adım atılacak 

gibi görünmüyor. Merkel yaptığı basın toplan-
tısında Erdoğan’dan sığınmacılar anlaşma-
sına sadık kalmasını isterken “B Planım yok” 
dese de, NATO bünyesinde Ege’ye gönderilen 
Alman gemileri her gün kontroller yapıyor. 
Ayrıca Türkiye’ye verilmesi planlanan yardım-
ların Yunanistan’a verileceği ve mültecilerin 
burada kurulacak büyük sığınmacı kamp-
larında tutulacağı da belirtiliyor. Böylesi bir 
durum ise Erdoğan’ın elindeki en önemli kozu 

ortadan kaldırmış olacak. Bütün bu başlıkların 
netleşmesi için Aralık ayında gerçekleşecek 
olan zirve daha da önemli hale geliyor. 

Çelik: Yok sayıyoruz!

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çe-
lik, AP’nun kararının açıklanmasının hemen 
ardından yaptığı açıklamada “Bu kararı yok 
hükmünde sayıyoruz. İçerdiği vizyonsuzluk 
itibariyle ciddiye alınacak bir karar değil. 
Prensip olarak demokratik ülkeleri temsil eden 
bir kurum olarak görülür. Çoğu zaman çok-
sesliliğin temsilcisi olarak demokratik olarak 
ciddi işlere imza atmıştır. Türkiye söz konusu 
olduğunda çok seslilik kayboluyor.” dedi.

Bozdağ: AB, Türkiye’ye ayar veremez 

AP’nin kararının ardından bir tepki de Adalet 
Bakanı Bekir Bozdağ’dan geldi. Kişisel Twitter 
hesabında durumu değerlendiren Bozdağ, 
“Türkiye aleyhine eylem ve söylemde bulunan 
herkesin itibar gördüğü güvenli bir sığınak 
olan AB, Türkiye’ye ayar veremez” ifadelerini 
kullandı. 

AP’nin kararının “CHP, HDP, PKK, FETÖ ve 
Türkiye düşmanları tarafından haklı görüldü-
ğünü ve bu odakların Türkiye’yi suçladığını” 
savunan Bozdağ, “Hiçbiri; 53 yıldır Türkiye’yi 
bekletmek, Türkiye’ye karşı çok yüzlü,sami-
miyetsiz ve haksız davranmakla AB’yi/Avrupa 
Parlamentosu’nu suçlamadı. Siyasi ve eko-
nomik kriterleri yerine getirmemiş pek çok 
ülke AB’ye alınırken, AB’nin Türkiye’yi üyeliğe 
kabul etmemiş olmamasını sorgulamadı” dedi.

Bir röportaj okursunuz.
İçinde bir dolu klişe, tekrar, kinaye, tariz, mecaz 

bulunan.
Ne yazık ki, okuyup bitirdiğinizde, röportajın ta-

hammül edilemez sakilliği, sıkıcılığı katlanılamaz 
bulantıya yol açar içinizde.

Daha spotun kendisinden başlar reklamın dik 
alası.

Zira, Ece Temelkuran “yazarlığının yirminci 
yılında”, “tüm kitaplarının yeni baskısıyla okur 
karşısında”dır.

Elbette röportajı yapanın da kim olduğu önem-
lidir.

Röportajı (mı desek yoksa iki kişi arasında-
ki dertleşmeyi mi pek anlaşılmıyor) yapan kişi 
Temelkuran ile ta başından beri “bu yolu birlikte 
yürüyen” elbette kültür sanat piyasasından bir 
başka ünlü arkadaşı şarkıcı Aylin Aslım’dır.

Soruları kimin kime sorduğu pek de belli olama-
yan dertleşmenin Trump’ın ABD başkanı seçildiği 
gün yapıldığını anlıyoruz.

Adı geçen ahbap çavuş birbirleriyle ne zaman 
tanıştıklarını hatırlamaya çalışıyorlar. ABD’nin 
Irak işgaline Türkiye’yi “katmak” istediği ve Mec-
lis’in bunu oyladığı gün tanışmışlar. “Bir tek bizim 
dostluğumuz iyiye gitmiş olabilir, dünya tarihi 
açısından bakacak olursan.”

Dünyanın merkezindeki iki ahbap çavuş bu 
kanıdalar.

‘Savaşa Hayır’ mitinglerinde tanışmışlar.
O zamanlara bakınca da “Ne çoktuk o zaman, 

ne kadar sözümüz vardı.” diye şaşırıyorlar.
Dertleşme yavaş yavaş kıvama gelmeye başlı-

yor ve elbette mesajlar bölümüne geçiş başlıyor 
“Türkiye’de kadın olmak, sanat sepet işleriyle 
uğraşan kadın olmak, politik olmak, bunlar öyle 
kolay şeyler değil.” diyorlar.

Kırılma burada başlıyor.
İkiyüzlülük burada başlıyor.
“Türkiye’de kadın olmak, sanat sepet işleriyle 

uğraşan kadın olmak, politik olmak, bunlar öyle 
kolay şeyler değil.”

Doğruluk payı var söylediklerinde.
Sınıflı bir toplumda kadınlar için elbette bunlar 

kolay değil, ama kendilerinin markalaşma, kültür 
– sanat – sepet, köşe yazıcılığı, kanaat/vicdan 

kılavuzluğu/önderliği vs. yollarında nasıl ve hangi 
araçlarla/aracılarla yükseldiklerinin, yani “ekono-
mik”, toplumsal, kültürel ve simgesel sermayeleri-
ni nasıl edindiklerinin yanıtı yok ortada.

“Köpeksiz köy bulup değneksiz gezmek” buna 
denir.

Siz kimsiniz?
Yazdıklarınızın edebi/estetik değeri nedir?
Bu soruyu kimse sormaz, soramaz.
Kültür – sanat – edebiyat piyasasında bulun-

manın, var olmanın tek geçerli yolu ve olmazsa 
olmazı budur.

Kimsenin bu soruyu sormaya niyeti de, cüreti 
de bulunmuyor.

Ece Temelkuran/Aylin Aslım ahbap çavuşları 
duygu, vicdan klişelerine, yinelemelerine başlı-
yorlar bu kez.

“İşin kendisinde bir zorluk yok da bu ülke kızla-
rını sevmeyen bir ülke.” diyorlar. Tezer Özlü’nün 
”Burası bizim değil, bizi öldürmek isteyenlerin 
ülkesi!” deyişine gönderme yapıyorlar.

Cahildirler.
Çağdaş Türk edebiyatının en önemli yazarların-

dan olan Sevgi Soysal ile ilgili bir cümle akıllarına 
gelmez.

Sevgi Soysal, toplumsal meseleleri ele alırken 
bireyleri değil, sermaye düzenini, çarpık sistemi 

eleştirir ve bunu okuyucularına iletmeye çalışır.
Sevgi Soysal, ”Burası bizim değil, bizi öldürmek 

isteyenlerin ülkesi!” demez ve dememiştir.
Artık röportajın burasında tam anlamıyla bir 

kusma aşamasına geçiyorsunuz. İstemediğiniz 
kadar kusabilirsiniz.

Pierre Bourdieu’dan uzun da olsa bir alıntı 
yapmak zorundayız: “iki boyutu ve iki mücadele 
ile iki tarih biçimi olan bir uzamla karşılaşıyoruz: 
bunlardan biri, ‘salt’ ve ‘tecimsel’ iki alt-alana bağ-
lı olan sanatçılar arasında geçen, bizatihi yazarın 
tanımı, sanatın ve sanatçının statüsü konusunda-
ki mücadeleler (kendi rakipleri dışında ‘müşterisi’ 
olmayan ve bunların kendisini kabul etmelerini 
bekleyen ‘salt’ sanatçı ile monden saygınlık ve 
tecimsel başarı peşindeki ‘burjuva’ yazar ya da 
sanatçı arasındaki mücadeleler; iktidar alanında 
entelektüeller ile ‘burjuva’ entelektüeller tara-
fından dile getirilen “burjuvalar”ı karşı karşıya 
getiren egemen egemenlik ilkesinin dayatılması 
yönündeki mücadelenin temel biçimlerinden biri-
dir); diğeri ise, en özerk kutupta, yani kısıtlı üretim 
alt-alanında, benimsenen avangard ile yeni avan-
gard arasındaki mücadeledir.”

Kimse sormuyor.
Ama sorulmalıdır.
Ece Temelkuran ve benzerlerinin estetik ve 

tecimsel pratikleri ile bu pratiklerin içine yerleştiği 
nesnel koşullar nedir?

İzleyici/okuyucu kitlesi tarafından kutsanmış, 
adeta ikonlaştırılmış ihtiraslı ve ikbal avcısı “sa-
natçılar” bu eblehçe özgüvene nasıl sahipler?

Sermaye düzeninde farklı sanat çevreleri 
içindeki iktidar mücadelelerinin hangi evrelere 
tekabül ettiği, başarı ve başarısızlıkları, bir türlü 
bilinmeyen parasal kârları?

Sanatın veyahut herhangi bir kültürel üretimin 
iktidar alanı içindeki konumu ve zaman içindeki 
evrimi nedir?

İzleyici/okuyucu kitlesinin, hayatlarını, estetik 
algılarını, dünya görüşlerini yönlendirmeyi nasıl 
olup da belirleyebilme becerisini gösterdiklerini 
de sormak gerekir.

Hamiş:
Edebi zehirlenmenin belirtileri nelerdir?
Edebi zehirlenme: çürüme, umutsuzluk, çöküş 

içeren edebiyat ürünlerinin tüketilmesi nedeniyle 
olur. Tek bir kişide veya aynı bozulmuş kitap-
ları okuyan bir grubun tamamında görülebilen 
zehirlenmenin belirtileri okuduktan 2-6 saat sonra 
ortaya çıkabilir; belirtilerinin ortaya çıkma süresi 
zehirlenmenin nedenine bağlı olarak değişebilir.

Bir edebiyat kalpazanının röportajı

AP müzakereleri durdurdu...
AKP’nin tepkileri nereye kadar gider?
24 Kasım’da Avrupa Parlamentosu’nun (AP), AB’nin Türkiye ile “tam üyelik müzakerelerini dondurma” kararının ardından AKP cephesinden ‘tepki’ açıklama-
ları geldi. Türkiye ekonomisinin dışa bağımlılığı ve Avrupa Birliği ile geçmişten beri devam ettirilen ilişkiler düşünüldüğünde bu ‘tepki’lerin nereye kadar vara-
cağı ise belirsiz.

 Cengiz Kılçer

Yeni Şafak Yazarı Merve Şebnem Oruç’un “AB çökerken 
Türkiye ile ilgili oturum yapmak…” başlıklı yazısını paylaşan 
bir kullanıcının tweetini alıntılayarak cevap yazan Şimşek 
Twitter’dan, “AB çökmüyor! Tam aksine büyük bir başarı 
hikayesi. Yaklaşık 510 milyon insan huzur ve refah içinde 
yaşıyor” diye yazdı.

Şimşek, attığı tweetin devamında ise, “Milyonlarca insanın 
öldüğü, şehirlerin yakılıp yıkıldığı 1. & 2. Dünya savaşların-
dan sonra Avrupa’da barış ve refahın sağlanması başarıdır..” 
dedi. 

Oruç’un yazısında “Dünyada milyonlarca insan 2. Dünya 
Savaşı’ndan beri hiç olmadığı kadar yardıma ve sığınmaya 
muhtaç hale düşerken oralı bile olmayan Batı’nın eğitimli ve 

ileri görüşlü liderleri, bir milyon mülteci kapılarında belirince 
‘AB çökebilir’ diye endişelenmeye başladı” ifadelerine ise 
Şimşek şu yanıtı verdi: “Evet, AB’de yükselen ırkçılık ve 
İslamafobi kıtanın geleceği için bir tehdittir. Ancak Türkiye’ye 
kapısını açarak bunu bertaraf edebilir…”

Şimşek’in bu yazdıklarına AKP cephesinden tepki gecik-
medi ve “AKP’nin kurulduğu günden bugüne tek sesliliği 
esas aldığı” ifade edildi.

Şimşek, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye’nin Avrupa 
Birliği (AB) üyelik görüşmelerinin geçici olarak askıya alın-
masına ilişkin kararını ‘politik’ ve ‘dar görüşlü’ diye nitelemiş-
ti.

AB’ye ‘sahip çıktı’!
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, son günlerde ilişkilerin iyice gerildiği ve Cumhurbaşkanı 
Tayyip Erdoğan’ın “53 yıl Türkiye’yi kapısında bekleten bir AB var. Bulunmaz Hint kumaşı değil-
siniz. Birçok ülkeye baskı yaptınız, bitirebildiniz mi? Evelallah Türkiye’yi bitiremezsiniz” ifadelerini 
kullandığı Avrupa Birliği’ne (AB) sahip çıktı!

Ali Ateş



8 Sınıf Tavrı

İşsizlik uzun yıllardır kendini ağır bir biçim-
de hissettiriyor. Ekonomideki tüm “büyüme 
hikâyelerine” rağmen işsizlik olgusu giderile-
miyor. Ekonomideki büyümenin yavaşlama-

sıyla beraber işsizlik artışı da tavan yaptı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun her ay 

açıkladığı işsizlik verilerine göre işsizlik oranları 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 artarak 
yüzde 11,5 oldu. Toplam işsiz sayısı geçen yılın 
aynı dönemine göre 400 bin kişi artarak 3 milyon 
493 bin seviyesine çıktı. Son iki yılda işsizlik 
yüzde 2 civarında artarken, işsizler ordusuna 1 
milyondan fazla kişi katıldı. Genç ve kadınlarda 
işsizlik çok daha yüksek gözlemlenirken, kadın iş-
sizlik oranı yüzde 15, genç işsizlik oranı ise yüzde 
19 civarında.

Öte yandan TÜİK verileri buz dağının sadece 
görünen kısmını oluşturuyor. DİSK’in geniş tanım-
lı işsizlik hesaplarına göre işsizlik oranları yüzde 
20 civarında. Bu hesaba göre 6,5 milyondan işsiz 
bulunurken, kadınlarda işsizlik oranları çok daha 
yüksek. Özellikle son dönemde işsiz kalanların 
yüzde 65’inden fazlasını kadınların oluşturması 
dikkat çekiyor.

İşsizliğin nedeni patron yanlısı ekonomi 
politikaları

İşsizliğin son iki yılda giderek artmasının 
ekonominin gidişatıyla yakından ilgisi bulunuyor. 
Artan kur fiyatları ve yavaşlayan büyüme oran-
ları düşünüldüğünde, sermaye kâr oranlarının 
erimesini işçi çıkartarak engelliyor. Yüksek işsizlik 
oranları ücretlerin baskılanmasına ve örgütlenme 
oranlarının azalmasına neden oluyor. Sermaye 
kötü gidişatın faturasını emekçilerden keserek 
maliyetlerden kurtulmaya çalışırken, özellikle 
işsizliğin artışında mevcut ekonomik yönelimlerin 
de olduğu biliniyor.

TÜİK ve DİSK’in verilerine göre tarımda ve 
sanayide istihdam oranları azalırken, hizmet sek-
töründeki artış istihdam oranlarını ve işsizlik sa-
yılarını azaltmaktan uzak gözüküyor. Sadece son 
bir yılda tarımda 257 bin ve imalat sektöründe 57 
bin kişilik bir istihdam azalışı söz konusu. Dikkat 
çeken bir diğer ayrıntı ise hizmet sektörü içinde 
yer alan ve yüksek değer oranları yaratan bilgi 
ve iletişim sektöründe görülen azalış. Sadece bu 
yıl içinde bilgi ve iletişim sektöründe 22 bin kişilik 

azalış söz konusu.
Üstelik bu verilerin daha da yükselmesini en-

gelleyen bir diğer faktör ise “kamu istihdamının” 
artış yönlü kaydedilmiş olması. Kamu sektörünün 
istihdamdaki payı yüzde 1,3 artarken, özellikle 
eğitim sektöründe görülen 186 bin kişilik artış 
dikkat çekiyor. Ancak bu verilerde 15 Temmuz 
darbesi sonrası yapılan “temizliğin” etkileri henüz 
bulunmuyor.

Patronlar açısından büyüme emekçilere 
işsizlik olarak geri dönüyor

İşsizlik verilerinin daha da fazla artacağı ko-
nuşulurken, bu durumda özel sektöründe önemli 
bir payı bulunuyor. 1980-2000 arasında işsizlik 
oranları yüzde 7 civarında seyrederken, 2000’li 
yıllardan itibaren bu oran yüzde 9 civarına çıktı. 
2008-2009 yılındaki mali kriz sürecinde işsiz-
lik yüzde 16 civarına çıkarken, kamu kesiminin 
istihdamdaki payının azaltılması bu tür şoklarda 
işsizliğin de tepe yapmasına neden oluyor.

İşsizlik emekçilere kader olarak sunulurken, bu 
durum gerçeği yansıtmıyor. Türkiye’de yapısal 
işsizlik oranının yüzde 6 civarında seyretmesi 

sektörler arası dengesizlikten kaynaklanıyor. Bu 
durum eğitimli iş gücü ihtiyacını da azaltırken, 
büyümenin de istihdam yaratmayan “inşaat” ve 
“ticaret” sektörlerinden sağlanıyor oluşu durumu 
katmerli hale getirmekte. Emekçilerin üzerinde bir 
baskı unsuru olarak kullanılan işsizlik, sermaye-
nin de “buz kıranı” olarak kullanılıyor. Asgari ücret 
artışından rahatsız olan patronlar, işsizlik oran-
larını kullanarak bu yıl ücret artışını enflasyon 
düzeyinin altında tutmaya çabalıyor.

Emekçiler için mücadele şart

Emekçiler cephesinden ise patronların ve 
AKP’nin bütünlüklü saldırısına karşı hazır olun-
ması gerekli.  Kamucu ekonomik programın 
savunulmasının, yatırımların imalat sektörü lehine 
çevrilmesinin ve en önemlisi iş saatlerinin azal-
tılmasının mücadele programının başında yer 
alması elzem görünüyor. Emekçiler açısından 
kazanılmış haklara karşı patronlar tarafından bir 
tırpan görevi görecek işsizliğe karşı örgütlü bir 
mücadelenin büyütülmesi de zorunluluk haline 
gelmiş durumda. 

AKP iktidarının sermaye yanlısı 
ve işçi düşmanı politkalarının her 
geçen gün daha büyük bir saldırı 
olarak karşımıza çıktığı gerçeği 
artık Türkiye’de çocuklar tarafın-
dan bile görünür duruma geldi.

Son örneğini Şirvan’da ya-
şadığımız madendeki büyük iş 
cinayeti de, ülkemizde iş gü-
venliği yasaları ile göstermelik 
olarak örtülmeye çalışılan emek 
düşmanı politikaların bir sonucu. 
Soma’yı yaşayan ancak asalak 
sermaye sınıfının kâr hırsını her 
şeyin önüne koyan bir iktidarın 
ülkeyi getirebileceği yer bundan 
başkası olamazdı.

AKP iktidarı dönemi özelleştir-
meler, esnek çalışma sistemine 
geçilmesi, çalışma sürelerinin 
uzaması ve daha önce söylediği-
miz gibi göstermelik önlemlerle iş 
cinayetlerini örtmeye çalışan bir 
bütünü oluşturuyor.

İş cinayeti “geliyorum” dedi

İş cinayetinin yaşandığı maden 
ocağı, Siirt Şirvan’a bağlı Maden 
köyünde, 29 yıllığına kiralanmış 
ve 12 yıldır çalıştırılıyor. Başlan-
gıçta köydeki evler tek tek satın 
alınarak işletilmiş, köy yerinden 
taşınmış. Önce tünel sistemiyle 
çalışılmış, sonra açık maden 
sistemine geçilmiş. İşçiler can 
güvenliği tehlikesi altında yıllar-

ca çalışmışlar. Zaten çalışma 
yöntemi de hukuksuz. En az 
maliyetle nasıl en fazla nasıl rant 
elde ederim mantığıyla çalışılmış. 
Ciner Holding ve bağlı şirketler 
bu işin içinde.

İşçiler uyarmış

Şirvan’daki madende çalışan 
işçiler de aylar önce risklere 
dikkat çekmiş, bütün yetkililere 
bu riskleri aktarmış, madende bu 
haliyle çalışmak istemediklerini 
söylemişler. Ama aldıkları yanıt, 
“Çıkışınızı alabilirsiniz, burada 
çalışmak isteyen çok” olmuş.

Bu göçük gerçekleşmeden 
2 ay önce de 200 metre ileride 
başka bir göçük oluşmuş. Bir 
işçi dinamit patlamasında kaza 
geçirip hayatını kaybetmiş. Hiçbir 
soruşturma yapılmamış. Katli-
amdan iki gün önce de bu göçük 
alanında çatlaklar görülmüş. bu 
çatlaklar çok görünür olmasına 
rağmen önlem alınmamış. Bu 
iş cinayeti işte tam da böyle bir 
ortamda gerçekleşti.

Şirvan’da işçiler bu yüzden 
öldü

Bu satırlar yazılırken Şirvan’da 
toprak altında kalan beş işçiye 
henüz ulaşılamamıştı. Serma-
yenin kâr hırsı ve AKP iktidarına 

yakınlığı ile bilinen ve onun sa-
yesinde palazlanan Ciner Gru-
bu’nun işçilerin kanı üzerinden 
zenginleştiği gerçeği ne yazık ki 
iş cinayetlerinin her zaman önü-
ne geçiyor. Hatta hatırlanacaktır, 
Şirvan’daki kazada toprak altında 
kalan iş makinelerine ulaşıldığı 
zaman sermaye medyasının bu 
haberi sevinçle vermesi de bu-
nun bir örneği olarak karşımıza 
çıkıyor.

Oysa ki, Türkiye’nin bir köşe-
sinde, başka yerlerinde olduğu 
gibi, tezgah başında, mevsimlik 
işçi olarak balık istifi yolculuk 
ederken, yerin metrelerce altın-
da, metal fabrikasında pres ma-
kinasının altında ezilme ihtimali 
ile çalışırken, yüzlerce metrelik 
inşaatların tepesinde can havliyle 
çalışırken bu politikaların insalık 
düşmanı yanı ile yüz yüze gelen 
emekçiler aynı kaderi paylaşıyor-
lar.

İşte bu kader denilen şey 
sermaye diktatörlüğü tarafından 
işçilerin bireysel alın yazısı olarak 
dile getirildikçe ve emekçiler 
yalnız kaldıkça “kaderlerine” 
daha fazla teslim olacaklar. Oysa 
ki, işçi sınıfının ortak kaderi iş 
yerlerinde, madenlerde, yollar-
da ölmek değilse tam da buna 
müdahale edilebilir ve “kader” 
değiştirilebilir.

Sermaye zorlanırken
İşsizlik sayıları neden artıyor?
İşsizlik olgusu uzunca bir süredir kendini ağır bir biçimde hissettirirken, ekonomideki sallantılar bu ağırlığı giderek arttırıyor. Patronlar ise işsizliği kendi lehine 
avantaj olarak kullanma derdinde.

İş cinayetleri ülkesi Türkiye
Şirvan’ı unutmayın!
17 Kasım tarihinde Siirt’in Şirvan ilçesindeki madende yaşanan göçükte on altı işçi toprak altında kalırken, olayın üzerinden iki haftadan fazla süre geçme-
sine rağmen beş işçiye henüz ulaşılamadı. İş cinayetleri ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye, işçileri için her geçen gün daha büyük bir ce-
henneme dönüşüyor.


