“İslamizm”in ideolojik çöküşü
1904 yılında Yusuf Akçura’nın kaleme aldığı 33 sayfalık
“Üç Tarz-ı Siyaset” adlı makalenin üzerinden bir asır geçti. Osmanlı Devleti’nin son döneminde kaleme alınan bu
makale Osmanlı Devleti’nin geleceğinin nasıl bir devlet
politikası üzerine şekilleneceğini tartışıyor, Osmanlıcılık,
Pan-İslamizm ve Türkçülük olmak üzere üç siyaseti masaya yatırıyor, devletin geleceğinin “Türkçülük” üzerine
inşa edileceğini, daha doğrusu ulusal bir...Sayfa >> 6

Yeni mücadele yılımıza
merhaba!
Yeni yıla girerken Büyük Ekim Devrimi’nin
100.
yılında, Küba Devrimi’nin 58. yılında emperyalizme, gericiliğe, sermayeye karşı umudun
insanda olduğunu hiç unutmadan bayrağımızı yükseltiyoruz… Sayfa >> 8

Sosyalist Cumhuriyet

31 Aralık 2016 | 22. SAYI | FİYATI 1 TL

15 GÜNLÜK GAZETE

TÜRKIYE SURIYE’DE NE ARIYOR?

2011 yılında kendilerine 'muhalifler' diyen emperyalizm destekli cihatçı örgütler Suriye'deki meşru iktidarı hedef alan
saldırılara başladılar. İlk başlarda 'demokratik yolları' denediklerin söylenen bu örgütlerin, Suriye halkının tabiriyle "silahlılar"
adını almaları içinse çok fazla bir süre geçmesi gerekmedi. Gerici AKP iktidarı ise bu iç savaşta pozisyonunu çok hızlı bir
şekilde aldı. Sebebi ise çok belli: Emperyalizme kopmaz bağlılık ve bu iktidarının iliklerine kadar gericilikle bezeli olması.
Gericilik, sömürü, aşağılanma ve cinayet…

AKP IŞİD vahşetine sessiz

2017 umudun yılı olsun!

2016 Yılı kadınlar için gericiliğin
ve sömürünün pençesinde geçti. Başta Cumhurbaşkanı olmak
üzere, bakanlardan AKP vekillerine, bürokratlardan sözde yazarlara
kadar geniş bir gerici cephe kadınları aşağılayan açıklamalar yapmayı 2016 yılında… Sayfa>> 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın çağrısıyla düzenlendiği
söylenen “Şehitlere Saygı” futbol
maçı esnasında, IŞİD El Bab’daki
çatışmaları anlattığı bir video yayınladı. Uzun sayılabilecek videoda,
biri daha önce Kilis’te sınırda yaşanan bir çatışmada... Sayfa>> 4

2016 ülkemiz için tarihin kara sayfalarında yerini aldı… Bombalar,
üniversitelere, gazetelere, siyasi
partilere yapılan operasyonlar, sokağa çıkma yasakları… Ardı arkası
kesilmeyen bombalamalara, katliamlara 15 Temmuz darbe girişimi
ve hemen ardından... Sayfa>> 5

Asgari ücret açlık sınırının
gene altında

AKP 2017 yılının asgari ücretini
açıkladı. Asgari ücret yeni yılda
104 TL artışla net 1404 TL’ye
çıkarken, asgari ücretli gene “açlık
sınırının” altında kaldı. Sayfa>> 7
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Kadınların 2016 yılı...

Gericilik, sömürü, aşağılanma ve cinayet…
2016 Yılı kadınlar için gericiliğin ve sömürünün pençesinde geçti. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, bakanlardan AKP vekillerine, bürokratlardan sözde
yazarlara kadar geniş bir gerici cephe kadınları aşağılayan açıklamalar yapmayı 2016 yılında da bırakmadılar. İktidar konuştukça kadın cinayetleri arttı. Nefret
cinayetleri arttı. Tecavüzler arttı. Çocuklarımız bu düzenin karşısında daha da korumasız hale geldiler. 2016 yılının çetelesi bu açıdan uzun olsa da bazılarını
gazetemiz okurları için derledik. İşte neden bu düzen değişmeli ve neden elimizi çabuk tutmalıyız dedirttirecek 2016 kadın haberleri derlememiz…

CİNAYET, TACİZ, TECAVÜZ ARTTI…
2016’nın ilk 11 ayında en az 241 kadın öldürüldü, 72 kadına tecavüz edildi, 111 kadını taciz edildi, 387 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunuldu,
314 kadına şiddet uygulandı.
Bağdat Caddesi’nde meydana gelen olayda,
gece evine dönen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi E.F.B.'ye C.A. isimli zanlı tarafından tecavüz
edildi. Tecavüz olayı ile ilgili Şamil İğde adında bir
kişi ve gece yarısı bir kadının eve dönüşü sonrasına tecavüzü hak ettiğini ima eden bir anketi
Twitter'dan yayınladı. İlerici Kadınlar Derneği
(İKD) Şamil İğde ile ilgili suç duyurusunda bulundu.
Kayseri’ de lise öğrencisi Cansel Buse K. öğretmeninin tecavüzü sonrası intihar etti. Tecavüzcü
öğretmenin okullarda taciz ile mücadele konusunda sertifika aldığı ortaya çıktı.
ENSAR VAKFI: ÇOCUK İSTİSMARI YUVASI
Karaman'da Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip ve İmam Hatip Lisesi Mezunları
ve Mensupları Derneği'ne (KAİMDER) yakın
kişilerin kiraladığı evlerde kalan 9 ve 10 yaşlarında bulunan 45 öğrencilye Muharrem B. adlı
öğretmen tecavüz etti. Tecavüzün uzun bir süre
kamuoyundan gizlendiği ortaya çıktı. Muharrem
B. Tutukalanarak ilk celsede 508 hapis cezasına
çarptırıldı. Davanın tek celsede bitirilmesi Kamuoyunda Ensar Vakfının olaydaki sorumluluğunun
üstünün kapatılması olarak yorumlandı. Dönemin
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Ensar Vakfı'ndaki tacizci öğretmeni ve
vakfı savundu.
Ramazanoğlu, "Buna bir kere rastlanmış olması
hizmetleri ile ön plana çıkmış bir kurumumuzu
karalamak için gerekçe olamaz. Biz Ensar Vakfı'nı da tanıyoruz, hizmetlerini de takdir ediyoruz"
dedi.
İŞ CİNAYETLERİNDE KADINLAR DA
ÖLDÜ…
2016 yılının ilk sekiz ayında en az 70 kadın işçi
yaşamını yitirdi. İş cinayetlerinde başı çeken iller
Ankara, İstanbul ve Manisa oldu. 2016 yılının ilk
sekiz ayında yaşamını yitiren kadın işçilerin 26’sı
çiftçi ve esnaf iken, 44’ü işçi, memur statüsünde
çalışan ücretlilerden oluştu.
KADIN EMEĞİ ESNEKLEŞTİ…
Hükümet Ocak ayı başında 6663 sayılı Kanun
ile kadınların doğum izni ve çocuk bakımına dair
yeni düzenlemeler getirdi. Söz konusu hükümler kadınlara doğum iznine ilişkin geniş haklar
tanıyor gibi gözükse de, aslında devletin çocuk
bakımındaki sorumluluğu tamamıyla aileye ve
özellikle anneye bıraktığı açıkça görüldü. Devletin
çocuk bakımını aileden özellikle kadından alarak
toplumsallaştırması ve ücretsiz, yeterliliğe sahip
kreşler açması, vatandaşlarının istihdama hızlı bir
şekilde tekrar entegrasyonunu sağlaması gerekiyor. Oysa ki yeni yasal düzenlemeler ile hem
çocuk bakımı tekrar kadına bırakılıyor, hem de
kısmi süreli çalışma adı altında kadınların esnek

çalışma yöntemleriyle ucuza çalıştırılmaları teşvik
ediliyor.
GERİCİ PROPAGANDA DERS KİTAPLARINDA…
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü
"Yazarlar Okullarda Projesi" kapsamında öğrencilere satılan "Hariçten Sözler" isimli kitapta, "Kadınlar da tespih gibi olmalı, varlığı hoşluk, yokluğu
boşluk vermeli", "Erkekler doğayı, kadınlarsa
yuvayı severler" gibi skandal cümlelerin olduğu
ortaya çıktı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilkokul ve ortaokullar için hazırlanan Arapça dersi
kitabında ise gerici ve kadın düşmanı ifadeler yer
aldı. 2. ve 5. sınıflar için hazırlanan ders kitaplarında kadınlar ve kız çocukları evde ve kamusal
alanda sadece türbanla resmedildi.
“Steroid hormonların üretim mekanizmaları”
dersinde kadınların görevinin "erkekleri doğurup
yetiştirmek" olduğunu söyleyen Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Öçer, kendisini

adamın geçmiş kayıtlarına bakılırsa bir tıbbi
sorunu olduğu çıkacaktır. Hal ve hareketlerinde
de bir gariplik var. Gülüyor mülüyor….” Bu sözler
belediye otobüsünde şortlu bindiği için tekmeli saldırıya uğrayan kadının yaşadığı saldırıya
Başbakan Binali Yıldırımın yorumu. Yıldırım bu
yorumu ile şortlu dolaşmayı makbul görmediğini
itiraf etmiş oldu.
Aile Bakanı kadını anneliğe indirgedi. Gençlik
ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, kadınlara Allah tarafından verilen en önemli özelliğin 'annelik'
olduğunu ve bunun bir insana verilebilecek en
büyük şeref ve paye olduğunu söyledi.
Meclis’te boşanmaları araştırmak için kurulan
komisyonun toplantısında AKP Isparta vekili Sait
Yüce, sunum yapmak için davet edilen Eşitlik İzleme Kadın Grubu’ndan avukat Hülya Gülbahar’a
“Konumunuzu bilerek konuşun”, “Gidin dışarıda
konuşun”, “Ben sana haddini bildirmeye çalışıyorum” diyerek kadın düşmanlığını gizlemeye gerek
görmedi.
Kadıköy Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü için hazırlattığı billboard ilanı hak-

Kadınlar açısından 2016 yılının özeti: Cinayet, taciz, tecavüz ve
çocuk istismarı arttı; iş cinayetlerinde kadınlar da öldü; kadın
emeği esnekleşti; gerici propaganda ders kitaplarına daha fazla
girdi; siyasetçilerin ağızlarından kadın düşmanlığı düşmedi ve
yasama, yürütme, yargı kadını yine korumadı.
"Anlattıklarım bilimsel gerçekler. Bilim kitaplarında bunların hepsini okursunuz" sözleriyle savundu.
Bir dönem Diyanet’te din görevlisi olarak çalışan Hasan Çalışkan’ın yazdığı "Evlilik ve Aile
Hayatı" adlı kitabın, Kütahya Belediyesi tarafından yeni evlenen çiftlere nikah merasimi sırasında verdiği ortaya çıktı. Kitapta özetle şu ifadeler
yer alıyor:
* Çalışma hayatında kadın iş yerinde kocasından daha yakışıklı erkeği görürse gönlü ona
kayabilir, kırsın dizini otursun.
* Çalışma hayatı kadının kocasına karşı olan
cinsel görevini olumsuz etkiler.
* Kocası için süslenmeyen, erkeğin reisliğine
itaat etmeyen kadın dövülebilir, kadına evin hakimini hatırlatır, ilaç gibidir.
AĞIZLARINDAN KADIN DÜŞMANLIĞI DÜŞMEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, nüfus planlaması
ve doğum kontrolü için söylediği, "Hiçbir Müslüman aile böyle bir anlayış içinde olamaz" sözlerinin üzerinden birkaç gün dahi geçmemişken bu
defa kadınların büyük tepkisini alan aşağıdaki
ifadeleri kullandı: “Çalışıyorum diye annelikten imtina eden bir kadın aslında kadınlığını inkar ediyor
demektir. Anneliği reddeden, evini çevirmekten
imtina eden bir kadın iş hayatında ne kadar başarılı olursa olsun eksiktir, yarımdır.”
“Normal biri değil: Ben onun normal bir adam
olduğunu düşünmüyorum. Normal biri değil.
Çünkü normal bir insanın yapacağı bir iş değil
yaptığı. Hoşuna gitmeyebilir, mırıldanırsın... Bu

kında AKP Kadıköy İlçe Başkanı İsa Mesih Şahin,
Twitter hesabından yazılı bir açıklama yaparak,
"Kadıköy Belediyesi'nin aile ve toplum değerlendirimizle örtüşmeyen Kadınlar Günü kutlamasını
kınıyoruz" dedi. Billboardlarda "Lezbiyenim,
biseksüelim, transım; okulda ,işte , mecliste, her
yerdeyim ”yazıyordu.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman “Laiklik bir
kere yeni anayasada olmamalıdır. Bir İslam ülkesiyiz. Laiklik olmamalı yeni anayasada ve dindar
bir anayasa olmalı” ifadelerini kullandı. Açıklama
büyük tepkilere yol açarken Meclis Başkanı sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kadına şiddete
ilişkin, “Aile içi şiddetin kadınla erkek arasındaki
uyuşmazlıklarda devletin bu kadar polisiyle askeriyle hakimiyle psikoloğuyla sosyal çalışmacısıyla
uzmanıyla bu kadar kadınla erkeğin arasına girmesi ne kadar doğru?” yorumunu yaparak şiddeti
kadın erkek ilişkisine indirgedi
Din İşleri Yüksek Kurulu Dini bilgilendirme Platformu’nun inanç, ibadet, ahlak ve sosyal hayat ile
ilgili güncel fetva ve kararları sitesine yöneltilen
"Bir babanın öz kızına duyduğu şehvet, karısıyla
olan nikâhını düşürür mü?" sorusuna, "Babanın şehvetle kızını öpmesi ya da şehvetle ona
sarılmasının nikâha bir etkisi yoktur" ve "Babanın
kızını kalın elbiselerden tutarak ya da vücuduna
bakıp düşünerek, şehvet duyması, bu tür bir haramlık oluşturmaz. Ayrıca kızın, 9 yaşından büyük
olması gerekir" cevabı verdi.
IŞİD'e dönük soruşturma kapsamında 10'u tutuklu 96 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması görülürken sanıklardan biri yer darlığından

yanına oturan kadına, 'caiz olmadığı' gerekçesiyle
müdahalede bulunarak kadının yanından kalkmasını istedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sarf ettiği "Bir adam gibi ölmek var, bir de madam gibi
ölmek var" sözlerini değerlendiren Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan "Cumhurbaşkanımızın kullandığı bu ifade Anadolu’da kullanılan bir deyim. Türk kadını adam gibi ölmesini
çok iyi bilir." dedi.
Altınordu ilçesinde kentin yöresel türküsü "Tabya başında üç kız yan yana" türküsünden esinlenerek yapılıp açık havada sergilenen üç kadın
heykelinden birinin baş ve gövde kısımları kırıldı.
YASAMA YÜRÜTME YARGI KADINI KORUMUYOR…
"Bir kadın evinden süslenip çıkıp evine dönene kadar kaç erkeğin şehvetini tahrik etmişse o
kadar erkekle zina yapmış gibidir" diyen Burdur
İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut Bayram terfi
ettirildi.
Diyarbakır’da yüzde 50 zihinsel engelli erkek
çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla
yargılanan taksici S.K.’ya "erken boşalma nedeniyle eylemine devam edemediği" gerekçesiyle
‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan değil
‘basit cinsel istismar’ suçundan sekiz yıl hapis cezası verildi. Mahkeme bununla yetinmeyip sanığın
‘duruşmalardaki olumlu tutumu’ nedeniyle de
indirime giderek cezayı altı yıl sekiz aya indirdi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının üçüncü gününde, evinin önünde vurulan
beş çocuk annesi bir kadın hayatını kaybetti.
Nişanlısına fiziksel şiddet uygulayan kişi kendini
“Cumhurbaşkanı'na hakaret etti, ittim” sözleriyle
savunması üzerine mağdur kadın, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan ifadeye çağrıldı.
Ali Ağaoğlu’nun "Gecelik ilişkilerden hoşlansam
İstanbul’da kadın kalmazdı" diyerek kadınlara
hakaret ettiği gerekçesi ile açılan soruşturmada
savcılık takipsizlik kararı verdi.
Maslak’ta belediye otobüsünde bir kadına şort
giydiği gerekçesiyle saldıran Abdullah Çakıroğlu,
12 saatlik gözaltı süresinin ardından serbest bırakıldı. Yeniden gözaltına alınan ve tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilen Çakıroğlu, tutuklandı.
Daha sonra saldırgan yeniden serbest bırakıldı.
Bursa’da metroda bir kadını "Şortlu kadının
başına geleni biliyorsun, kes lan sesini o…u" diye
tehdit eden 50 yaşlarındaki M.A., serbest bırakıldı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dört aylık hamile
Ebru Tireli (32) evinin yakınında bulunan bir parkta spor yaparken kimliği bilinmeyen bir erkeğin
saldırısına uğradı. Kırmızı bir arabadan inen bir
erkek, yürüyüş yapan Tireli’nin yanına giderek,
“Bir daha burada yürüyüp spor yapmayacaksın”
tehdidiyle ayakkabısını çıkarıp vurmaya başladı.
Yüzüne aldığı darbelerle yere düşen Tireli, karnındaki bebeğini korumak için saldırgandan özür
dilemek zorunda kaldı.
İlerici Kadınlar Derneği tarafından yapılan ihbar
ve şikayet sonrası Gaziantep ilinde Ezidi kadınların internet üzerinden köle gibi pazarlayanlar
hakkında mahkeme jet hızıyla beraat kararı verdi.
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Manşet

Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?
2011 yılında kendilerine 'muhalifler' diyen emperyalizm destekli cihatçı örgütler Suriye'deki meşru iktidarı hedef
alan saldırılara başladılar. İlk başlarda 'demokratik yolları' denediklerin söylenen bu örgütlerin, Suriye halkının tabiriyle "silahlılar" adını almaları içinse çok fazla bir süre geçmesi gerekmedi. Gerici AKP iktidarı ise bu iç savaşta
pozisyonunu çok hızlı bir şekilde aldı. Sebebi ise çok belli: Emperyalizme kopmaz bağlılık ve bu iktidarının iliklerine
kadar gericilikle bezeli olması.

Ekim İsmi

Karayılan, Şahin
Bey, Antep, Kilis,
Sefter…
“Karayılan der ki harbe oturak
Kilis yollarından kelle getirek
Nerde düşman varsa orda bitirek
Vurun Antepliler namus günüdür”

İçinden geçtiğimiz günlerde Rusya ve İran
ile Suriye üzerine Moskova'da anlaşmaya imza
atan AKP iktidarı ülkemizi içine soktuğu tüm
kirli ilişkiler cenderesinden çıkartıyormuş gibi
görünüyor.
Oysa ki gerçekler bu iktidarın yakasını bırakmayacak ve tarihe emperyalizm ve gericiliğin
koçbaşı olarak Ortadoğu'da üstlendikleri görevler ile geçecekler.
Geçmişe dair birkaç hatırlatmayı yapmakta
fayda bulunuyor. Türkiye Suriye iç savaşında,
Suriye'de kimyasal silahlar ile yapılan katliamların arkasındaki güç olarak biliniyor.
MİT tırları ile cihatçı örgütlere ve IŞİD'e silah
gönderilmesi yine bu iktidarın işlediği suçlar hanesine çoktan yazıldı.
Bunlar hafızalarda en fazla yer edenler.
Cihatçı örgütlere sağlanan her türlü destek,
emperyalizmin Ortadoğu için yaptığı planlarda
Türkiye'ye özel görevler yükledi durdu. Buna
Suudi Arabistan ve Katar'ı da eklemek gerekiyor.
Bu üç ülke, mezhepsel konumlanış üzerinden
Ortadoğu'da yürütülen "vekalet savaşları"nın en
önemli üç unsuru olarak faaliyetlerini yürüttüler.
Bugün, Suriye Ordusu ve müttefiklerinin

Halep'te elde ettiği zafer ile birlikte ortaya çıkan
tablo ise, emperyalizmin bölgedeki gelecek
kurgusu açısından dikkate alınması gereken
bir olgu. Çünkü, bu zafer ile birlikte Suriye'deki meşru iktidarı devirmek ya da "muhalefet
hareketi" adı verilen cihatçı yapılar aracılığı ile
alternatif bir iktidar projesine yönelmek oldukça
zorlaşmıştır.
Bu noktada emperyalizmin çöken tezlerini
ve yaklaşımlarını büyük harflerle not etmek
gerekir. Yanına ise eklenmesi gereken ve büyük
harflerin dışında kalın ve altı çizili yazılması
gereken şey ise emperyalizmin işbirlikçilerinin
yaşadığı hezimettir.
Gerici AKP iktidarının hesabına ise bu hezimet düştü.
Dolayısıyla nasıl ki bundan beş yıl önce
emperyalist planlar dahilinde Suriye iç savaşına giren AKP iktidarı, şimdi de emperyalizmin
bölgedeki temsilcisi olarak anlaşmalara imza
atmakta, ateşkes görüşmeleri yapmakta ve
sanki yakın zamana kadar Suriye Devleti'nin
altını oymaya çalışmamış gibi bir tavır takınmaktadır.
Halep'i alacağız diyenler, bugün Suriye'deki
ateşkesin altına koştura koştura imza atıyorlar.

Emperyalizm destekli Fırat Kalkanı operasyonuna girişenler, El Bab kapısında Rusya izin
verdiği ölçüde ilerleyebiliyorlar.
Yıllarca ABD tarafından desteklenen cihatçı
çetelere hamilik yapanlar, bugün emperyalizmin
bu örgütleri satışı esnasında kendilerinin de
gündemden düşmemesi için ellerinden geleni
yapıyorlar.
Ülkemiz emekçilerine dönük Amerikan karşıtı
sahte söylemler geliştirenler, nedense Almanya'nın, Fransa'nın ve ABD'nin Suriye ve Irak'taki askeri, siyasi varlıklarına ses çıkaramıyorlar.
Türkiye içindeki varlıkları ise cabası.
Dolayısıyla Türkiye'nin Suriye'de ne işi var
sorusunun yanıtı çok sarih bir şekilde verilebilir:
Emperyalizmin çıkarları ve gerici düzenlerin
devamlılığı için.
2011'den günümüze kadar geçen yıllar Suriye'deki emekçiler için hep acılarla ve savaşlarla
geçti.
Suriye'de savaş devam ediyor etmesine ama
bugün Suriye'deki ilerici güçlerin eli daha güçlü.
Gerici AKP iktidarının, ülkemizi içeride ve
dışarıda soktuğu karanlık ise hâlâ parçalanmayı bekliyor.
2017 bu karanlığın parçalandığı yıl olsun...

“El-Bab’da ne işimiz var?” sorusunu
Erdoğan yanıtlamıştır: ABD için!
Fırat Kalkanı Operasyonu’nda onlarca Türk
askeri yaşamını yitirmiş ve yaralanmıştır. ElBab’da şeriatçı IŞİD’in ayakları altında Türk
bayrağı çiğnenmiştir.
“Ülkeyi savunmak için bazı acılara katlanmak
gerek” diyerek operasyona CHP lideri bile
destek vermekte, MHP ve AKP milliyetçilikte
yarışarak El-Bab ne bedel ödenirse ödensin
alınacak demektedirler.
Sınırları terörden korumak, göçmenler için
güvenli bölge oluşturmak ve Kuzey Suriye’de
ABD desteği ile ortaya çıkan PYD koridorunu
engellemek amacıyla Fırat Kalkanı Operasyonu’na başlandığı bizzat AKP ve yandaş medya
tarafından sıkça yazılmıştır. Operasyonu, ABD
planlarına karşı bir vatan savunması olarak dile
getirenler de bulunmaktadır.
“El-Bab’da ne işimiz var ?” diye soranlara
yönelik vatan hainliği ile eş tutulan bir saldırı
iklimi oluşturulmak istenmektedir.
Ancak bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İşin
bu bölümü bitti ama şimdi Münbiç var. Münbiç’ten sonra Amerika ile el ele verebilirsek
Rakka var. Dünyadan ‘bize ne’ diyenlere sesleniyorum: Biz bu dünyada yaşıyoruz. Türkiye
küresel bir güçtür.” sözleri Fırat Kalkanı Operasyonu’nun gerçek niyetini açık etmiştir:
Fırat Kalkanı Operasyonu ülkemizin güvenliği
için değil, ABD’nin çıkarları için Türk askerinin
sahaya sürülmesi anlamına gelmektedir. AKP
iktidarının “vatan-millet-Sakarya” edebiyatının altında Amerikancılık olduğu bir kez daha
ortaya çıkmıştır.
Aslında bugün Türkiye’nin sınırlarının teröre
açık hale gelmesi, milyonlarca Suriyeli göçmenin Türkiye’ye akması ve Kuzey Suriye’de
ortaya çıkan otonom bölgenin gerçek nedeni
Suriye Devleti’nin parçalanmak ve yıkılmak
istenmesidir. ABD emperyalizmi tarafından uygulamaya sokulmak istenen bu planda cihatçı
çeteler silahlandırılmış ve Suriye’ye sokulmuş,
başta AKP iktidarı olmak üzere bazı bölge
devletleri bu planın parçası olmuşlardır. Amaç
ABD’nin Irak başarısızlığından sonra Ortado-

ğu’ya yerleşmesinin yolunun yapılmasıdır.
Fırat Kalkanı Operasyonu, AKP iktidarının
baştan aşağı yanlış dış politikasının bir sonucu
ve bedelidir. ABD emperyalizminin mahkum ve
mecbur bıraktığı Fırat Kalkanı operasyonunda
AKP iktidarı, bir kez daha ABD emperyalizminin çıkarları için hedef büyütmüş bulunmaktadır. ABD, IŞİD’e karşı Türk ve Kürt güçlerini
piyade olarak kullanmaktadır. Gerçek ne yazık
ki bundan ibarettir.
Gerek Kürt siyasi hareketine bağlı PYD’nin gerekse AKP’nin iktidarda olduğu sermaye devletinin Amerikancılıkta yarıştığı bir gerçeklikle
karşı karşıya bulunuyoruz. Bunun sonucu Türkiye’de yaşanan yıkım, halklar arası düşmanlık,
ölümler ve bombalı katliamlar olmaktadır.
Yapılması gereken bellidir. AKP iktidarı, Türkiye

devleti adına İran ve Rusya ile altına imza attığı
belgenin gereğini yerine getirmeli, “bağımsız,
egemen, laik Suriye Arap Cumhuriyeti’ni tanıdığını” ibra etmeli ve meşru Suriye Hükümeti ile
dostluk ve barış anlaşması imzalamalıdır.
Ülkemizin güvenliği ve çıkarı buradan geçmektedir. Amerikan emperyalizminin çıkarları için
ölüme gönderilecek askerimiz yoktur.
Kuzey Suriye’de benzer yönelime giren PYD’de
de en kısa zamanda Amerikancılıktan vazgeçmelidir.
Ortadoğu barışı, Ortadoğu halklarının gericiliğe ve emperyalizme karşı kuracakları ittifakla
mümkün olacaktır.
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasıyla birlikte Anadolu’nun işgalinin önü açılmıştı. İngiltere
Ordusu önce Kilis’e, sonra Antep’e girip fiili işgali
başlatmış, İngiltere ve Fransa arasındaki anlaşma sonucu da İngilizler bu bölgeden çekilip, bölgenin kontrolünü Fransız ordusuna bırakmışlardı.
Antepliler 10 ay boyunca, 9 Şubat 1921’e kadar,
Fransa Ordusu’nun kuşatmasına direndiler. Karayılan ve Şahin Bey bu direnişin sembol isimleri
oldular. Karayılan aslen Pazarcık civarından bir
Kürt köylüsüydü. Şahin Bey ise Antepli bir asker;
Bolşevik Şahin de denirmiş. Bir subay olarak
sadece savaşmakla değil insanların eşit, özgür,
adaletli bir dünyada yaşamasıyla da ilgilenirmiş.
Antep direnişi bir anlamda her şeyin bittiği, yenilginin ağır baskısının hissedildiği bir dönemde
bu durumu kabullenmeyenlerin miladı oldu. 8 Şubat 1921’de kente TBMM tarafından Gazi ünvanı
verildi ve tam 95 yıl önce bugün, 25 Aralık 1921
tarihinde de Fransa ordusu Gaziantep’i terk etti.
Savaştan önceki yıllarda Antep ve civarında
yoğunlukla Türkler, Kürtler, Araplar ve Ermeniler
yaşıyordu. Savaştan sonra Ermeniler çok azaldı,
ya kaçtılar ya öldürüldüler ya da saklandılar,
diğer halkların arasına ise sınırlar girdi. Sonraki
yıllarda Antepliler, sınır boyu uzanan diğer illerde
olduğu gibi, önemli günlerde sınıra gittiler, tel
örgülerin arkasındaki akrabalarıyla hasret giderdiler, dertlerini sevinçlerini acılarını paylaştılar.
Gaziantep, bir kent olarak, eskiden bu yana
varolan önemini Cumhuriyet döneminde iyice
arttırdı. Güneydoğudaki en önemli sanayi kenti
oldu. Bölgede sınıfsal ayrışmanın en rahat gözlenebildiği kentin kulakları sosyalizmin sesine
de tepkisiz kalmadı. Türkiye İşçi Partisi’nin ilk
örgütlendiği yerlerden biriydi. Sonraki yıllarda
da bir çok sol yapı için aynı şey geçerli oldu.
1980 sonrası Gaziantep bu özellikleri itibariyle
yapısı değiştirilmek istenen yerlerdendi ve buna
göre de adımlar atıldı. Tarikatların, cemaatlerin
çalışmalarının önü açıldı, kent bölgedeki savaş
açısından bir sınır kabul edildi ve milliyetçi propaganda büyütüldü, idari yapıya da buna uygun
kadrolar yerleştirildi. Bu çabaların sonuçlarıysa
en çok AKP döneminde görüldü. Kentteki dinci
gericileşme, işsizlik ve yoksullukla birlikte arttı.
Anteplilerin akrabaları için gittikleri sınırlar cihatçı
çetelerin yol geçen hanına dönüştü.
İşte bu kentin kader arkadaşı olan bir başka
kentte, Kilis’te, bir yıldan fazla bir zaman önce
bir asker cihatçı çetecilerce kaçırıldı. Adı Sefter
Taş’tı. Aslen Iğdır’lıydı ve Kürt’tü. IŞİD’in yayımladığı bir dergide fotografları ve röportajı çıktı.
Röportajında(*) HDP’yi desteklediğini söylüyordu ve Tayyip Erdoğan’a, Abdullah Öcalan’a,
Selahattin Demirtaş’a ve Salim Müslim’e “beni
kurtarın” diyordu. 22 Aralık günü IŞİD Sefter’in
ve Fethi Şahin’in diri diri yakılarak öldürüldüğü
görüntüleri yayınladı. İktidarın buna tepkisi interneti engellemek ve görüntüleri yasaklamak oldu.
Hiçbir yetkili çıkıp yalanlamada bulunamadı, cılız
birkaç “araştırıyoruz” açıklaması yapıldı. Bazıları
da yeni yeni “görüntüler sahte” demeye başladılar ama herhangi bir kanıta dayanmadan.
IŞİD Sefter ve Fethi’nin görüntüleri dışında
başka görüntüler de yayınladı ve niye kimsenin
adam gibi açıklama yapmadığını ya da görüntülerin sahte olduğunu ispat etmeye çalışmanın
niye manasız olduğunu bütün açıklığıyla ortaya
koydu. Öldürülmüş askerlerin arasında dolaşan
cihatçı katiller ağzı kulaklarında ay-yıldızlı bayrak
üzerinde dolanıyor, botlarını temizliyordu.
Bu görüntüler bir çöküştür. AKP’nin mezhepçi
politikalarının çöküşüdür. IŞİD’in Kilis’te, Gaziantep’te işlediği suçların araştırılmasını oylarıyla
reddeden AKP’li milletvekillerinin, IŞİD’e “bir
grup öfkeli genç” diyen AKP’li başbakanın, IŞİD’e
tırlarla silah gönderen ve IŞİD’le petrol ticareti
yapanların, IŞİD’li militanları hastanelerinde tedavi edip tekrar savaşa gönderenlerin bu görüntülerin hesabını vermesi gerekmektedir.
Bu tablonun şaşırtıcı olmadığıysa bilinmelidir.
Cüneyd Zapsu’nun ABD’ye Tayyip Erdoğan için
söylediği “delikten aşağı süpürmeyin, kullanın” sözlerinden, Tayyip Erdoğan’ın kendisinin
BOP eşbaşkanı olduğunu ilan etmesine, yeni-Osmanlıcılıktan daha dün Tayyip’in söylediği
“Münbiç’ten sonra Amerika ile el ele verebilirsek
Rakka var” sözlerine kadar ortada istikrarlı ve
devamlılığı olan bir emperyalizm işbirlikçiliği
vardır. Cihatçı çetelerle emperyalistlerin ilişkisiyse oldukça eskidir. Afganistan’daki mücahitler,
Taliban, El-Kaide, IŞİD, El-Nusra… Emperyalizmin kullanışlı terör odakları olmuşlardır.
Emperyalizm ve işbirlikçileri bizim de içinde
bulunduğumuz coğrafyada yıllardır rüzgar ekmişlerdir, şimdi bu rüzgarlar yavaş yavaş kendilerine
dönmektedir. Emperyalist politikalar kendilerine
dönen rüzgarların etkisini çok zaman geçmeden
yok edecek kadar deneyim sahibidir. İş emperyalizme ve işbirlikçilerine dönen şeyin bir fırtına olmasını, bir emekçi fırtınası olmasını sağlamakta.
Emperyalistler bu ülkede Karayılan’lara, Şahin
Bey’lere bir defa yenildiler. Sonraki yıllarda da
işgalciler hep kaybettiler. Şimdi hem işgalcileri
hem de işbirlikçilerini yenme zamanı…
(Bu yazı 25 Aralık 2016 tarihinde Gazetemanifesto da yayınlanmıştır.)
Notlar:
(*) https://tr.sputniknews.com/turkiye/201608161024405695-isid-sefter-tas-turkiye-erdogan/ IŞİD tarafından yayımlanan röportajın manipülatif yönler içerebileceğini de bilerek
okumak lazım.
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AKP IŞİD vahşetine sessiz

IŞİD, Türk askerlerini vahşice katlettiğini gösteren videolar yayınlarken AKP’nin yanıtı sansür ve tehdit oldu.

C

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla düzenlendiği
söylenen “Şehitlere Saygı” futbol
maçı esnasında, IŞİD El Bab’daki
çatışmaları anlattığı bir video yayınladı. Uzun
sayılabilecek videoda, biri daha önce Kilis’te
sınırda yaşanan bir çatışmada kaçırılan Sefter Taş ve Fethi Şahin olmak üzere iki askerin
yakılarak katledildiği vahşi infaz sahneleri de
yer aldı. Videodaki görüntüler bununla sınırlı
değildi. Geçtiğimiz ay El Bab bölgesindeki
çatışmalarda IŞİD’in eline düşen Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı iki astsubay, Kıvanç Kaşıkçı ile Muhammed Duran Keskin’in
de görüntülerde kurşunlanarak öldürüldüğü
söyleniyordu. Öte yandan videoda bir IŞİD
militanı Türkçe konuşarak Türkiye’deki militanlarına saldırı çağrısında da bulunuyordu.
Bu videodan hemen önce, Halep’in kuzeyinde süren “Fırat Kalkanı” harekatı kapsamında
El Bab kasabasında süren çatışmalarda 16
Türk askerinin yaşamını yitirdiğinin öğrenilmesinin ardından IŞİD’in haber ajansı Amaq
ve farklı kaynaklardan Türk tanklarının ve
mühimmatların ele geçirildiğine dair bilgiler
paylaşıldı ve videolar ile görüntüler de yayınlandı.
Medya görmedi, AKP sansürledi
Bu görüntüler ve üzerinden yapılan haberler
sosyal medyada yoğun bir şekilde gündem olmasına rağmen, ana akım medyada ve daha
öncesinde IŞİD’in aleni bir şekilde övüldüğü
yandaş medyada kendisine yer bulamadı.
Sosyal medyada çok hızlı bir şekilde görüntülerin yayınlanmaması yönünde bir kampanya başlatılırken AKP’li hesaplar uzun bir
süre sessizliğe büründü. Sonuçta AKP önce
internet erişimini belirgin bir şekilde yavaşlatırken sosyal medya sitelerine erişimi ise

neredeyse tamamen engelledi. IŞİD’in infaz
görüntülerine ilişkin tüm haberlere erişim
yasağı getirildi.
Mutlak olan gerçeği ise Milli Savunma Bakanı Fikri Işık itiraf etti. Işık, IŞİD’in elinde 3
Türk askerinin olduğunu ve “teyit edilmemiş”
bilgilere itibar edilmemesini söyleyebildi.
AKP’nin “terör propagandası” korosuyla
kurtulmaya çalıştığı videodaki görüntülerin
yayınlanması tartışılırken kimse daha birkaç
gün önce Rusya’nın Ankara büyükelçisine
yapılan suikastın ya da bombalı saldırıların
görüntülerinin yayınlanmasını ise kimse sorgulamıyordu.
IŞİD’in infaz videoları: Neden çekiliyor,
ne amaçlıyor?
IŞİD’in infaz videosunun ardından görüntülerin gerçek olup olmadığı üzerine bir tartışmada başladı. Özellikle AKP’lilerin “video,
kurgu, montaj uzmanlığı”nı (!) gözler önüne
seren pek çok iddia ortaya atıldı. Kimileri
videonun canlandırma olduğunu, kimleri ise
gerçek olsa bile yakılan kişilerin asker olmadığını belirtti.
IŞİD’in artık “şiddet pornografisi” kategorisi
içerisinde değerlendirilebilecek bu videoları
neden bir propaganda aracı olarak kullandığına ilişkin net bir fikre sahip olmak gerek.
IŞİD’in infaz görüntülerini içeren sayısız
propaganda videolarının ortak özelliği, reklam
filmlerini ya da aksiyon filmlerini andıran
yapısıdır. Son model ekipmanlarla, gerektiği
zaman “jimmy jib” ve “drone”lar dahi kullanılarak çekilen bu videolarda göze çarpan ilk
şey görüntü kalitesidir. Çekimler defalarca
tekrarlanır. İnfazın provası defalarca yapılarak, tutsağın kafasında infazın ne zaman
gerçekleştirileceğine dair bir kafa karışıklığı
yaratılır. Öyle ki infazın gerçekleşmesi iste-

TKH’den Küba Büyükelçisi’ne
ziyaret

Türkiye Komünist Hareketi, Küba
Devrimi’nin 58. Yıl dönümü ve Fidel
Castro’nun ölümünün ardından Küba
Büyükelçiliği’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.
TKH’den yapılan açıklamada görüşmede taraflar karşılıklı görüş alışverişinde bulunurken TKH ve Küba
Komünist Partisi arasındaki ilişkilerin
kuvvetlendirilmesi gerektiği belirtildi.
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
“Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, Küba Devrimi’nin 58. Yıl dönümü
ve Fidel Castro’nun ölümünün ardından Küba Büyükelçiliği’ne bir ziyaret

gerçekleştirdi.
Gerçekleşen görüşmede partimiz hakkında ve bugün Türkiye’nin
içinden geçtiği süreç hakkında bilgi
alışverişine gidildi.
Küba Büyükelçisi Alberto Gonzales
Casals ise, Küba’nın durumu, Küba
Devrimi’nin 58. yıldönümü kutlama
programı ve ideolojik mücadelenin
Küba için hala önemli bir mücadele
başlığı olduğunun altını çizdi.
Ziyaret, iki parti arasındaki ilişkinin
kuvvetlendirilmesi gerektiği belirtilerek sona erdi.”

nilen “kalite” sağlanıncaya kadar ertelenir.
İnfazın gerçekten gerçekleşeceği zaman,
tutsak kameranın karşısına artık infaz edilmeyeceği düşüncesiyle çıkar. IŞİD’in infaz ettiği
kişilerin soğukkanlı tavırları bu nedenledir.
Videolar tek çekimden oluşmaz. IŞİD, insanları barbarca katlettikten sonra, konunun
“uzmanları” oturur kurgu masasının başına ve
bu görüntüleri işleyerek servis ederler.
Peki IŞİD üyeleri bu teknik bilgi ve ekipmanı
nereden elde ediyor? Sorunun cevabını doğrudan verelim: CIA’nın desteği ile. CIA, IŞİD
militanlarını bu konuda eğitmiş ve Hollywood stüdyolarını aratmayacak ekipmanlar ile
donatmıştır.
IŞİD için bu videolar hem bir güç gösterisi hem de beslendikleri gerici doktrinlerin
yansımasıdır. Şayet IŞİD’e katılırsa uygarlığın
yasakladığı her şeyi yapabilme özgürlüğüne
sahiptir bir “mümin”, kafa kesebilir, işkence
edebilir, insanları diri diri yakabilir, kadınlara
tecavüz edebilir, köle edinebilir. Emperyalizm
tarafından büyütülen, beslenen, silahlandırılan bu örgütler bulundukları her coğrafyada
insanlara cehennem hayatı yaşatmakta ve ortaçağ karanlığına rahmet okutacak bir şiddeti
reva görmektedir.
Bizler bu vahşeti 90’larda Hizbullah’ın hücre
evlerinden çıkartılan cenazelerden, Sivas’ta
yakılan aydınlarımızdan, Turan Dursun’un,
Uğur Mumcu’nun, Bahriye Üçok’un katledilmesinden biliyoruz.
Serbest bırakılan IŞİD’li: İnsan yakmak
caizdir
IŞİD’in Türkiye örgütlenmesinin sorumlusu
Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk’un 2015
yılında Ürdünlü bir pilotun yakılarak infaz edilmesinin ardından yaptığı konuşmada “insan
yakmanın caiz olduğu” koşulları ifade ettiği

ortaya çıktı.
Ürdünlü pilotun yakılmasından sonra “İnsan yakmak caiz midir?” sorusuna, Bayancuk “kısas (karşılık verme) ve Müslümanlara
dönük yapılacak olası bir saldırıyı engelleme”
amacıyla yapılırsa caiz olduğu şeklinde yanıt
veriyor.
Türkiye’de IŞİD soruşturmasında, örgütün
lideri olarak yakalanan, tutuklanan ve yargılanan Bayancuk Mart ayında tahliye edilmişti.
AKP’den açıklama yerine tehditler
AKP’lilerin ve yandaşların IŞİD videosunun ortaya çıkmasının ardından bir kez daha
insanlığı ve vicdanlarını unuttuklarını gördük.
AKP hükümeti tehditler savururken yandaşlar ise katledilen askerleri vatana ihanetle
suçladı.
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş,
IŞİD’in iki Türk askerini yakarak öldürdüğünü
ileri sürdüğü görüntülere ilişkin açıklamasında, “ellerinde net bilgi olmadığını” söylerken,
konuyu haber yapan kuruluşlara da ‘ayağını
denk alma’ uyarısında bulundu.
Sabah‘ta yer alan habere göre, Bakanlar
Kurulu’nun son yapılan toplantısında “Bu görüntüler ile ilgili tüm teknik inceleme yapıldı.
Görüntüler gerçek değil. Montaj da dahil bir
takım oynamalar ile üretilmiş” iddiası dile
getirildi.
AKP’nin yandaş kalemlerinden Fatih Tezcan
ise Twitter üzerinden “Videoyla ilgili şimdilik
şunları söylüyorum: Bir Türk Askeri’ni değil
ölümle tehdit etmek, lime lime kessen de
vatanına ihanet etmez. Eğer bir Türk Askeri
devletine ihanet ediyorsa zaten ‘GERÇEK’
Türk Askeri değildir. İşin içinde görülenden
başka mesaj ve mizansen vardır.” ifadelerini
kullandı.

AKP’nin Esad’ı devirme macerası ‘resmen’ bitti
İran, Rusya ve Türkiye Dışişleri
Bakanları, Moskova’da gerçekleştirilen toplantının ardından, üç ülkenin de
Suriye’nin “çok dinli, çok etnik gruplu,
mezhepçi olmayan, demokratik ve laik”
karakterini tanıdıklarını ve saygılı olduklarını duyurdu. Böylece, Suriye Devlet
Başkanı Esad’ın adının dahi geçmediği görülen metinle birlikte Türkiye’nin
“Esad’ı devirme politikası”nın “resmi”
olarak da bittiği kayıt altına alındı. Deklarasyondan kısa bir süre sonra Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye
hükümeti ile ‘muhalif’ gruplar arasında
ateşkes için mutabakata varıldığını
açıkladı.
IŞİD ve El Nusra gibi ‘terör örgütleri’
kapsamında olanlar, ateşkesin kapsamı
dışında tutulacak. Ateşkesin başarılı olması durumunda Şam yönetimi ve ‘muhalifler’, Türkiye ile Rusya öncülüğünde,
Kazakistan’ın başkenti Astana’da siyasi
müzakerelere başlayacak.
AKP emperyalist patronları utançtan kurtarabilecek mi?
AKP’nin “stratejik derinlik” ile başlayan ve “değerli yalnızlık”tan şimdilerde
neredeyse “Suriye Arap Cumhuriyeti”nin garantörlüğünü üstlenmeye gelen
politikalarının emperyalist işbölümü
içerisinde bir değişikliğe veya eksen
kaymasına işaret ettiğini iddia etmek ise
imkansız.
Müslüman Kardeşler’den yeni “AKP”ler yaratmak istenirken Türkiye’ye
bölgesel rol biçilirken, Tunus ve Mısır’da
duvara toslayan Müslüman Kardeşler’in

dağılışı ile Türkiye’nin büyük bir bocalama yaşamasına neden oldu. Suriye
halkının büyük direnişiyle, sözde “Arap
Baharı”nı “Arap Kışı”na çevirirken bir
yanda El Kaide ve IŞİD ile diğer yanda Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve
Ürdün’ün desteklediği Ahrar uş-Şam,
Nureddin Zengi Hareketi gibi onlarca
çeteyle sürdürülen emperyalist saldırı
da başarısız oldu.
Halep’in doğusundaki zafer ile birlikte
emperyalizm kazanamayacağını anlarken Türkiye bu sefer yenilginin utancını
üstlenmek zorunda bırakıldı. ABD, daha
önce Rusya ile bir kaç kez denediği
ateşkes sürecini bu kez Türkiye eliyle
deniyor.
Sonuç olarak, Türkiye’nin, bir NATO
üyesi olarak, Halep’in kurtarılmasının
ardından Rusya ile ilişkileri üstlenip
emperyalizmin aradığı çıkışı sağlamaya
çalıştığı rahatlıkla söylenebilir. Emperyalizmin siyasal İslamı kullanarak
başlattığı saldırı dalgasının sonuna geliniyor olsa da emperyalizmin bölgeden
kovulmadığı ve yeni yöntemlerle devam
edeceği unutulmamalı. Türkiye ise tüm
bu projelerde kullanılmaya elverişli
olmayı sürdürüyor.
Moskova Deklarasyonu’ndan
İran, Rusya ve Türkiye,

1. Çok sayıda etnik yapı barındıran, çok dinli, mezhepçi olmayan,
demokratik ve laik bir devlet olarak
Suriye Arap Cumhuriyeti’nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine

ve toprak bütünlüğüne saygılarını
bir kez daha ifade eder.
2. Suriye ihtilafının askeri çözümünün olmadığına emindir. Uluslararası toplumun tüm üyelerini,
bu belgelerin içerdiği anlaşmaların
uygulanmasının önündeki engellerin
kaldırılması için iyi niyetle işbirliğine
çağırır.
3. Doğu Halep’teki sivillerin gönüllü tahliyesini ve silahlı muhalefetin
örgütlü ayrılışına izin verilmesini
memnuniyetle karşılar. Ayrıca
sivillerin kısmi tahliyesini de memnuniyetle karşılar. Sürecin müdahale edilmeden, kesin ve güvenli
bir şekilde tamamlanmasını garanti
altına almayı kabul eder.
4. Tüm ülke çapında ateşkesin,
insani yardımın engellenmemesinin
ve sivillerin rahatça dolaşımının
önemi konusunda hemfikirdir.
5. Suriye Hükümeti ile muhalefet
arasındaki muhtemel anlaşmanın
müzakerelerinde garantör olmaya
ve kolaylaştırmaya hazır olduklarını
ifade eder.
6. Suriye’de siyasi sürecin yeniden
başlaması için gerekli momentumu
yaratmak için bu Anlaşma’nın yararlı olduğuna inanır.
7. Kazakistan’ın, konuyla ilgili toplantıların Astana’nın ev sahipliğinde
yapılmasına ilişkin nazik önerisini
not eder.
8. IŞİD ve El Nusra’ya karşı
birleşik mücadele ve silahlı muhalif
grupları onlardan ayırma kararlılıklarını tekrar eder.
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2016 yılı Türkiyesi karanlığın adı oldu...
2017 umudun yılı olsun!
2016 ülkemiz için tarihin kara sayfalarında
yerini aldı… Bombalar, üniversitelere, gazetelere, siyasi partilere yapılan operasyonlar, sokağa
çıkma yasakları…
Ardı arkası kesilmeyen bombalamalara, katliamlara 15 Temmuz darbe girişimi ve hemen
ardından gelen OHAL, tutuklamalar, kayyumlar
eklendi.
2016 her geçen gün taciz, tecavüz, iş cinayetleri haberlerinin arttığı bir yıl oldu.
Gericilik, emperyalizm, sermaye üçgeninde
Türkiye, 2016 yılı “Nasıl çıkar karanlılar aydınlığa?” sorusunu daha fazla sorduğumuz bir yıl
oldu.
2017 ise, Türkiye’de emekçi halkların sesini
daha da yükselteceği, 2016 karanlığını çöpe gönderecek olan umudun yılı olacak…
İşte ay ay yaşadığımız 2016
OCAK

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire
Başkanı Tuğgeneral Ertuğrul Gazi Özkürkçü Yeni Akit’e Hasan Karakaya için taziye
mesajı gönderdi.
Diyanet’ten nişanlı çiftlere fetva: “El ele
tutuşmayın”, “Baş başa kalmayın”.
Sultanahmet Meydanı’nda, canlı bomba
katliamı gerçekleştirildi. Toplam 13 kişi
hayatını kaybetti.
Yeni yılın ilk zamları açıklandı.
BM Güvenlik Konseyi Türkiye’den Suriye’ye
yapılan silah sevkiyatını konuştu.
Guardian’ın ele geçirilen belgelere dayandırdığı haberde, IŞİD militanlarının hiç
zorlanmadan Suriye’den Türkiye’ye geçebildiğini ortaya koyduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
“Barış İçin Akademisyenler” bildirisine imza
atan akademisyenlere “Bu aydın müsveddeleri kalkıp devletin bir katliam yaptığından
bahsediyor. Ey aydın müsveddeleri, siz karanlıksınız karanlık. Aydın falan değilsiniz.
Sizler oraların adresini bilemeyecek kadar
karanlık ve cahilsiniz. Ama bizler kendi
evimizin yolu gibi biliriz” dedi.
8 Ekim 1978’de Ankara Bahçelievler’de
Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi 7 gencin katliamında rol alan Ünal Osmanağaoğlu’nun
delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.
Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki Emniyet
Müdürlüğü’ne yapılan saldırıda ikisi bebek
biri çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi, 39 kişi
yaralandı. Saldırıyı PKK üstlendi.

•

•

ŞUBAT

•

•
•

•

•

•

•
•

17 Şubat 2016’da Ankara’da, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri servis aracının
geçişi sırasında gerçekleştirilen saldırıda
29 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı Kürdistan
Özgürlük Şahinleri (TAK) üstlendi.
IŞİD’in Gaziantep’te kurduğu kadın köle pazarı haberi sonrasında 1,5 ayda iddianame
düzenlenip açılan davanın ilk duruşmasında
tüm sanıklar beraat ettirildi.
Türkiye’nin Suudi ordusuna ait savaş uçaklarının İncirlik Hava Üssü’ne inmesine izin
vermesiyle birlikte Cumartesi günü Suudi
Arabistan’a ait 20 F-15 Eagle jeti Adana’daki İncirlik üssüne indi. Suudi ordusuna ait
savaş uçaklarının üsse inmesiyle birlikte
NATO üyesi olmayan bir ülkeye de İncirlik
Üssü açılmış oldu.
Artvin’in Kafkasör yaylası Cerattepe bölgesinde, AKP'ye yakınlığı ile bilinen ve daha
önce "Milletin a... koyacağız" sözleriyle
gündeme gelen Cengiz Holding’in sahibi
Mehmet Cengiz tarafından başlatılmak istenen madencilik faaliyetlerine karşı Artvin
halkı direnişe geçti.
MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Tuğgeneral
Hamza Celepoğlu'nun avukatının da aralarında bulunduğu 4 avukat hakkında gözaltı
kararı verildi.
Ankara'da askeri lojmanlar bölgesinde
bomba patladı. Patlamaya bomba yüklü bir
aracın neden olduğu ortaya çıktı. Saldırıda 28 kişinin hayatını kaybetti ve 61 kişi
yaralandı.
17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarında
adı geçen Rıza Sarraf hakkında zorla getirme kararı verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine
Erdoğan, “Ensar Gönüllüleri Buluşması”nda, "Türkiye'nin 90 yıllık enkazını kaldırdık"
dedi.

MART

•
•

•

•

13 Mart 2016’da yine Ankara’da Güvenpark’ta gerçekleşen bombalı saldırıda 38
kişi hayatını kaybetti, 125 kişi yaralandı.
Saldırıyı TAK üstlendi.
HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile HDP'nin
İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Ankara
Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Hakkari
Milletvekili Selma Irmak hakkında "dokunulmazlıklarının kaldırılmasını" içeren fezlekeler TBMM Başkanlığına geldi.
Karaman'da bir öğretmenin tarikat evlerinde en az 45 erkek öğrenciye tecavüz ettiği
iddia açığa çıktı. Ensar Vakfı ve Karaman
Anadolu İmam Hatip ve İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği'ne
(KAİMDER) yakın kişilerin kiraladığı tarikat
evlerinde kaldıkları öne sürülen 9 ve 10
yaşlarında bulunan öğrencilere tecavüz
edildiği gündeme geldi.
‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ başlıklı
bildiriye imza atan ‘Barış İçin Akademisyenler’in İstanbul’daki üyelerinin düzenlediği
basın toplantısında ‘Tüm tehditlere rağmen

•
•
•

geri adım atmayacağız’ başlıklı açıklamayı
okuyan üç akademisyen tutuklandı.
İstanbul Beyoğlu'nda kaymakamlık önünde
gerçekleşen canlı bomba saldırısında saldırgan ile birlikte 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 kişinin ise yaralandığını belirtti.
Saldırıyı IŞİD'in yaptığı ifade edildi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Karaman'da öğrencilere yönelik istismar iddialarına ilişkin, "Bu olay bizim
hizmetleriyle her zaman gurur duyduğumuz
vakıfla ilişkilendirilmek istendi ki bu vakfımızda bir süre görev yapmış onun da ne
kadar olduğunu vakıf çalışanları açıkladı.
Bu, bir kere rastlanmış olması, hizmetleriyle
ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak
için gerekçe olamaz." dedi.
Rıza Sarraf tutuklandı.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun
(HSYK) yayımladığı bölge adliye mahkemeleri kararnamesine göre 1034 hakim ve
savcının görev yeri değişti.
- Ensar Vakfı'nda çalışan öğretmenin
'tecavüz' iddialarını kabul etmesine rağmen
Başbakan Ahmet Davutoğlu tecavüzcünün
vakıfla ilgilisinin olmadığını savundu.

NİSAN

•
•

•
•
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•

•

Diyarbakır'da Şanlıurfa karayolu üzerindeki
otogar yakınlarında gerçekleşen patlama
sonucu 7 polis hayatını kaybetti, 9'u sivil 27
kişi yaralandı.
Çocuk ve genç işçiliğini özendiren hükümlerin yer aldığı ve son olarak Kanal İstanbul
projesiyle ilgili tartışmalarla gündeme gelen
torba yasa "Şanlıurfa İline İstiklal Madalyası
Verilmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" Meclis'ten geçti.
Tasarıyla, 15 bin polis ve 2 bin 610 sosyal
güvenlik denetmeni kadrosu da ihdas edildi.
Yasa ile, çocuk işçilik resmileşti, öğrenciler
ucuz işgücü oldu.
Beş sivil toplum kuruluşunun hazırladığı
Cizre raporunda sokağa çıkma yasakları ve
operasyonlarda en az 38 çocuğun hayatını
kaybettiği belirtildi.
CHP'li Yenimahalle Belediyesi, ilçedeki
Nâzım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'ni,
"Annen de olsa diz kapağının üstü tahrik
eder" diyen ve Ensar Vakfı'ndaki tecavüz
olaylarını aklamaya çalışan Alparslan Kuytul'un konferansı için tahsis etti!
Diyarbakır’da Hani İlçe Jandarma Komutanlığı’na patlayıcı yüklü araçla yapılan saldırıda 38’i asker 46 kişi yaralandı.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 'Laiklik
bir kere yeni anayasada olmamalıdır' diyerek, 'Dindar anayasa meselesinden anayasamızın kaçınmaması lazım. Dini olarak
bahsetmesi lazım' şeklinde konuştu.
Kilis Valisi Süleyman Tapsız, “Bu füzelerin
düşüyor olması eleştiriliyor, tabii ki düşecek
havada mı kalacak yerçekimi var” dedi.

MAYIS

•
•

•
•

AKP’nin Mayıs ayında yapılan Olağanüstü
Genel Kurul’unda hükümeti kurma görevi
Binali Yıldırım’a verildi. Binali Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti’nin 27. Başbakanı oldu.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi Dicle
Bulvarı'nda polise ait servis aracının geçişi
sırasında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişinin öldüğünü, 12'si polis
45 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı
Sarıkamış Mahallesi'nde bir evde patlama
oldu. 4 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.
İstanbul Sancaktepe'de askeri servis aracının geçişi sırasında park halinde bulunan
bir araçta patlama meydana geldi. Saldırıda
5 asker, 3 sivil yaralandı.

•

65’inci Hükümet kuruldu.

HAZİRAN

•
•
•

•
•

İstanbul Vezneciler’de otobüs durağında bir
patlama meydana geldi. 5 kişi hayatını kaybetti, 8’i polis olmak üzere 18 kişi yaralandı.
Saldırıyı TAK üstlendi.
Mardin’in Midyat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2’si polis, 4 kişi hayatını
kaybetti.
Ankara’da AKP’li milletvekilleriyle bir iftara
katılan Binali Yıldırım, iftar sonrası yaptığı
açıklamalarla fiilen başkanlık sistemine
geçildiğini iddia etti. Yıldırım, konuşmasında Türkiye’nin anayasal olarak olmasa da,
fiilen başkanlık sistemine geçtiğinin altını
çizdi. “Eninde sonunda başkanlık sistemine
geçilecek” diyerek iddiasını ortaya koyan
Yıldırım, böylece konuşmasıyla kendini “yok
saymış” oldu.
Atatürk Uluslararası Havalimanı’nda üç
teröristin düzenlediği silahlı ve bombalı
saldırıda 45 kişi hayatını kaybetti, 236 kişi
de yaralandı.
Haziran ayının sonu itibariyle AKP iktidarları boyunca 2002-2015 yılları arasında insan
hakları ihlalleri sonucu 37 bin 922 kişi
hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

EYLÜL

•
•
•
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EKİM

•

•
•
•

TEMMUZ

•

•
•
•
•

•

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya ve İsrail’le
ilişkilerin normalleştirildiğini, Suriye ile de
döndüreceklerini söyledi. Yıldırım, Suriye
Devlet Başkanı Beşar Esad değişmeden
Türkiye’nin değişmeyeceğini söyledi.
Türkiye, 15 Temmuz gecesi, darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Darbe girişiminin
bilançosu: En az 194 kişi hayatını kaybetti,
130 kişi tutuklandı.
Olağanüstü hal (OHAL) kararı alındı.
Kamuda büyük tasfiye gerçekleşti. 49 bin
kişi görevden alındı.
AKP’nin FETÖ’cü darbe girişiminin ardından ilan ettiği olağanüstü hal sonrasında
yayınlanan ilk kanun hükmünde kararname
ile kapatılan dernekler arasında Yargıçlar
ve Savcılar Birliği’nin (YARSAV) de olduğu
ortaya çıktı.
45 gazete, 16 TV, 23 radyo kapatıldı

AĞUSTOS
• Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun
da aralarında bulunduğu 12 vali ve kaymakam FETÖ üyeliğinden tutuklandı.
• Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tüm kuvvetlerindeki Müşterek Özel Görev Kuvveti, 24
Ağustos sabahı Suriye’nin Cerablus bölgesine operasyona başladı. Fırat Kalkanı
harekâtı Ağustos ayının son günlerinde
başladı.
• HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Türkiye’nin NATO’dan ayrılma beklentisinin diğer
komşularla ilişkilere zarar vereceğini öne
sürdü.
• AKP üniversitelerde yapılan rektörlük seçimlerinin tamamen ortadan kaldırılmasına
dair önerge verdi. Skandal önerge muhalefet partisi milletvekillerinin tepkisi üzerine
geri çekildi.
• Gaziantep Şahinbey ilçesi Akdere mahallesi Beybahçe caddesi üzerinde bir sokak
düğününde bombalı saldırı meydana geldi.
Gaziantep Valiliği, kına gecesinde düzenlenen bombalı saldırıda 30 kişinin hayatını
kaybettiğini, 94 kişinin de yaralandığını
açıkladı.
• TBMM Başkanı İsmail Kahraman “Che
denen eşkıya benim gencimin göğsünde
olamaz” dedi.
• Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı kompleksi
içine yer alan Millet Camii’nde ‘zikir’ çekildi.

672-673-674 sayılı KHK’lar Resmi Gazete’de yayımlandı: ‘FETÖ’ okullarının diplomalarına iptal.
Van’ın Beşyol mevkinde patlama meydana
geldi. 46’sı sivil, 2’si polis 48 kişi yaralandı.
Hababam Sınıfı’nın Damat Ferit’i, Yeşilçam’ın efsanevi aktörü Tarık Akan 16
Eylül’de hayata gözlerini yumdu.
Kilis’e atılan bombalar devem ederken AKP
Kilis Milletvekili, “Her bir roket bize Allah’ın
korumasıyla düşüyor” açıklaması yaptı.

•
•
•
•
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•

15 Temmuz darbe girişiminin ardından
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda beşinci kez
toplanan Bakanlar Kurulu’nun ardından
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş,
OHAL’in 90 gün daha uzatıldığını açıkladı.
Türkiye ile Rusya arasında 9 Ekim’de ortak
yatırım fonu kurulmasına ilişkin ortak bildiri
imzalandı.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Musul ile
ilgili olarak “Türkiye olarak göreve hazırız”
açıklaması yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
103 kişinin yaşamını yitirdiği Ankara Gar
Katliamı’nın yıldönümü olan 10 Ekim’de,
CHP’li Kartal Belediyesi’nin düzenlediği
“Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve
Çözüm Yolları’ isimli sempozyuma katıldı.
MHP’den AKP’ye ‘başkanlık’ önerisi geldi:
Fiili durum hukuki boyut kazansın…
15 Temmuz darbe girişiminin ardından
yürütülen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında
ByLock kullandığı tespit edilen 189 hâkim
ve savcı hakkında gözaltı kararı verildi.
MEB, FETÖ darbe girişiminin ardından
yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 bin
400 öğretmen görevinden uzaklaştırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Musul’u
IŞİD’den kurtarma” operasyonuna TSK’nın
dahil olmaması halinde yeni mezhep çatışmalarına yol açılacağını öne sürerek, “Irak
ordusu Şia’lardan oluşuyor. Ve onlar Musul’a geldiklerinde Sünni’lerle karşı karşıya
gelecekler” ifadelerini kullandı.
675-676 sayılı KHK’lar düzenlendi.
Cumhuriyet’e AKP operasyonu başladı.

KASIM

•

•
•
•

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin
Demirtaş, Figen Yüksekdağ ile HDP Grup
Başkanvekili İdris Baluken, milletvekilleri
Abdullah Zeydan, Selma Irmak, Ferhat
Encü, Leyla Birlik, Gülser Yıldırım ve Nursel
Aydoğan tutuklandı.
ABD, seçim kampanyasını geride bırakarak
45’inci başkanını belirlemek için sandık
başına gitti. ABD’nin yeni başkanı Cumhuriyetçi aday Donald Trump oldu
Adana’da valilik binası yakınına yerleştirilen
bombanın patlaması sonucu resmi rakamlara göre en az 2 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.
Diyarbakır Bağlar’daki emniyet müdürlüğüne dönük saldırıda 11 kişi öldü.

ARALIK

•
•
•

Beşiktaş Bursaspor maçından bir saat sonra, Vodafone Arena yakınlarında gerçekleştirilen saldırıda 45 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç
Karlov Ankara’da Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki bir resim sergisi açılışı sırasında
silahlı suikasta uğradı.
Kayseri’de halk otobüsünün geçişi sırasında bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda
çarşı iznine çıkan 14 asker hayatını kaybetti.
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“İslamizm”in ideolojik çöküşü

1904 yılında Yusuf Akçura’nın kaleme aldığı 33 sayfalık “Üç
Tarz-ı Siyaset” adlı makalenin üzerinden bir asır geçti. Osmanlı
Devleti’nin son döneminde kaleme alınan bu makale Osmanlı
Devleti’nin geleceğinin nasıl bir devlet politikası üzerine şekilleneceğini tartışıyor, Osmanlıcılık, Pan-İslamizm ve Türkçülük olmak
üzere üç siyaseti masaya yatırıyor, devletin geleceğinin “Türkçülük” üzerine inşa edileceğini, daha doğrusu ulusal bir devlet
yapılanması ile geleceğin kurulacağını savunuyordu.
Bugün Türkiye, içeriği farklı ancak koşulları benzer bir yol ayrımında bulunuyor. Türkiye’nin geleceği için bugün ciddi bir ideolojik tartışmanın temelleri atılmalıdır. İki kutuplu dünyanın ortadan
kalkmasından sonra emperyalizmin “yeni dünya düzeni” adıyla
giriştiği yeni saldırganlık konseptinin Ortadoğu ayağında yaşanan
kaotik tablo en fazla ülkemizi ilgilendiriyor bugün. Bu konseptin
bir parçası olarak Türkiye’de “ılımlı İslamcılığın” iktidara “getirilmesi”nin ve Ortadoğu’da “radikal İslam’ın” devreye sokulmasının
sonuçları masaya yatırılmalıdır. Emperyalizmin devreye soktuğu
bu politikanın başarısızlığı ile emperyalizmin yaşadığı ideolojik
“boşluğun” bir benzerinin ülkemizde de yaşanmasına denk gelen
bir süreç var karşımızda. Bugün AKP hem her şey, hem de hiçbir
şeydir. Muhafazakarlık tanımı içine sokmak kolay gibi gözükse
de, yolunu bir türlü belirleyemeyen bir AKP rejimi ile karşı karşıya
kaldığımız açık olsa gerek. Osmanlıcı, Türkçü, İslamist tanımlamalarından tek birine sığdırılamayacak derecede amorf olduğu
kadar aynı zamanda işbirlikçi ve sonuna kadar “kapitalist” bir ideolojik yapılanmanın bütün özelliklerine sahip bir görüntü veriyor.
Buradan net bir ideoloji çıkmaz, buradan çıkacak olan sermaye
sınıfının çıkarlarından başka bir şey değildir. İlk söylenmesi gereken budur.
İkinci Cumhuriyet adını verdiğimiz AKP eliyle kurulan bu rejimin
önündeki en büyük sorunlardan bir tanesi yaşadığı ve yaşayacağı
ideolojik krizdir. Amorftur, eklektiktir, pragmatisttir. Hem gericidir,
hem milliyetçi; hem işbirlikçidir, hem “ulusalcı”. Bir yandan Halep’te gerici cihatçı çetelerin hamiliğine soyunurken, diğer yandan
Rusya ile kurduğu ilişki, bir tutarlılığı değil büyük bir pragmatizmi
temsil eder. Halep’ten çıkarılan cihatçılardan bir kısmının “Erdoğan’a teşekkür etmesi” büyük bir absürdlüktür çünkü aslında
Erdoğan, Rusya ile yaptığı ittifakla Halep’te cihatçıları ortada
bırakmıştır. El-Bab’a karşılık Halep verilmiştir. Belki de tam da bu
yüzden AKP ve yandaş medya Halep konusunda bu kadar “hassas” davranmış, cihatçı çetelerin tahliyesi konusunda bu kadar

söylemin en başa yazılması gereken temel taşları…
Sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim. Bu söylem ile bugünkü siyasal İslamcılığın uygulamalarının tutar hiçbir yanı bulunmuyor.
“İslamizm”in ortaya çıkışını Osmanlı’da aramak yersiz olmayacaktır. Yazının en başında belirttiğimiz gibi İslamcılık dönemin

Tarihsel olarak “İslamizm”
Batı karşıtlığı, Siyonizm karşıtlığı, faiz karşıtlığı, çürümüşlük
karşıtlığı ve ahlak yanlısı olmak… Özellikle kapitalizmin yaratmış
olduğu eşitsizlik ve çürümüşlüğe karşı bir tepki olarak İslamcılığın
geliştirdiği söylemlerden bazıları bunlar. Daha doğrusu İslamcı

“Huzur İslam’da” retoriği
İslam ile İslamcılık iki ayrı kavram, iki farklı düzlem ve iki başka
konudur. Birincisi din ve inanç dairesine girmektedir; doğal ki
konumuzla ilgisi yoktur. İslamcılık ise “iman-inanç-din” düzlemini

“Bugün AKP üzerinden başladığımız ve ülkemizin geleceğini ilgilendiren bu
tartışmada önemli bir siyasal parametreyi temsil eden siyasal İslamcılığın ya
da başka bir deyişle “İslamizm”in artık masaya yatırılması gerekmektedir.
İslamist kökenlere ve bugün İslamist söyleme sahip olan tıpkı AKP gibi FETÖ
örneği üzerinden de siyasal İslamcılığın ne anlama geldiği konusunun bütün
çıplaklığıyla tartışmaya açılmasının zamanı gelmiştir.”
emperyalist güçlerinin Osmanlıyı parçalama siyasetine karşı arayışın bir ürünü olarak ortaya çıkmıştı. Ancak başta Araplar olmak
üzere İslamcılığın bir türevinin İngiltere’nin yanında yer alması ve
işbirliği yapması bu siyasetin çökmesine neden olmuştu. Dediğimiz gibi laf değil pratik(madde) belirler.
“Batı karşıtlığı”, “İslamizm”in en belirleyici yanını oluşturmaktadır. Sonrasında gelişen İhvancılık, Hamas, El Kaide gibi farklı
İslamcılık anlayışları, bu ideolojik bakış üzerinden bir kurtuluş
ideolojisi geliştirdiler. Fakat kapitalizmin çürümüşlüğüne hayır diyerek, kapitalizmin bütün gereklerini yerine getiren bir mülkiyetçi
bakıştan anti-kapitalist olması beklenemeyeceği gibi anti-emperyalist olması da beklenemezdi.
Her belirleme bir yadsımadır. Siyasal kavramlar aynı zamanda
karşıtı ile birlikte var olurlar. Bu açıdan İslamcılık, kendi karşıtları
üzerinde var olabilirdi. Hristiyanlık, Yahudilik karşıtlığı ile birlikte
dinsizlik karşıtlığına bir de komünizm karşıtlığı eklenmişti. Başka
bir açıdan bakarsanız İslamcılık başka dinlere ve inançlara karşıdır. Tıpkı diğer dinler gibi. Aynısı mezhepler söz konusu olunca
da geçerlidir. Buradan ancak ve ancak etnik, mezhepsel, dini
çatışma çıkar örneğin.
Bu objektif bir sınırdır. Bu sınır sonrasında komünizme karşı
emperyalizmin yeşil kuşak projesinin bir parçası haline gelinmesinin de özünü oluşturmuştur. İslamcı siyaset tarihsel olarak

“Bugün gelinen noktada ise İslamcı bütün yönetim biçimlerinde ya da hegemonya alanlarında bırakın huzurun sağlanmasını tersine korkunun, huzursuzluğun, katliamların, savaşın, suikastların, darbe girişimlerinin, hukuksuzlukların, operasyonların, tutuklamaların, istikrarsızlığın kol gezdiği bir tablo
karşımıza çıkmıştır.”
yalan üretmiş ve yaygara kopartmıştır.
Bugün AKP üzerinden başladığımız ve ülkemizin geleceğini
ilgilendiren bu tartışmada önemli bir siyasal parametreyi temsil
eden siyasal İslamcılığın ya da başka bir deyişle “İslamizm”in
artık masaya yatırılması gerekmektedir. İslamist kökenlere ve
bugün İslamist söyleme sahip olan tıpkı AKP gibi FETÖ örneği
üzerinden de siyasal İslamcılığın ne anlama geldiği konusunun
bütün çıplaklığıyla tartışmaya açılmasının zamanı gelmiştir.
Öncelikle küçük bir not düşülmeli. “İslamizm”den ya da İslamcılıktan bahsederken bunun dinsel bir konu olmadığı herkes için
açık olmalıdır. Siyasi ve ideolojik bir akım olarak kendisini İslamcılık üzerinden tarif eden bir siyaset söz konusu edilmektedir bu
yazıda.
Bugün dünyada ve Türkiye’de “İslamizm”in temsilcileri üzerinden “İslamizm”in aslında ne olduğunu ortaya koymaya çalışacağız. Bu temsilciler, İslamcı siyasi hareketler arasında farklı açılar
barındırsa da, son kertede kökenleri, ideolojileri, yapılanmaları
ve hedefleri ile “İslamizm”in bugünkü dünyadaki ontolojik yapıları
olarak görülmelidir. AKP, FETÖ, IŞİD-El Kaide, Hamas, Müslüman Kardeşler ilk söylenmesi gerekenlerdir.

le olan doğrudan ilişkilerinden de bahsetmek gerekmektedir.

“batı karşıtlığı” olarak yola çıkıp, sonra “batının hizmetkarlığına”
girmenin objektif belirlenmesini yaşamış, bu “İslamizm”in temel
karakteri haline gelmiştir.
İran’daki Şiiliğe de aslında komünist TUDEH’e karşı emperyalizm tarafından yol verildiği gerçeğini de bu başlıkta hatırlamak
mümkün.
Amerikancılık ve yeşil kuşak
İki kutuplu dünyada emperyalizmin geliştirmiş olduğu “yeşil
kuşak projesi” İslamcı siyasetin emperyalizmin kolları altına
girmesine vesile olmuş, bu proje bir dizi yeni İslamcı siyasetin
emperyalizm tarafından kurulup büyütülmesi ile sonuçlanmıştır.
Sovyetler Birliği’nin çevrelenmesi amacıyla ve güneye “yayılmasını” önlemek üzere İslamcılığın emperyalizm tarafından desteklenmesi başat politika haline gelmiştir.
Avrupa ülkelerinde gladio örgütlenmesi, Türkiye’de “Komünizmle Mücadele Dernekleri”nin kurulması, İlim Yayma Cemiyeti’nin
kurulması, MHP’nin ortaya çıkması hepsi bu dönemin ürünüdür.
Fethullah Gülen bu dönem bulunmuştur ve Erzurum Komünizmle
Mücadele Derneği kurucuları arasında yer almış, örneğin Milli
Görüş’ten gelen Recai Kutan da Siirt Komünizmle Mücadele Derneği kurucuları arasında bulunmuştur.
Aslında Süper NATO, her yerde İslamcı ve faşist güçleri bulmuş, teşkilatlandırmış, beslemiş, alan açmış, desteklemiş ve yön
vermiştir.
Bugün İslamcılıktan bahsediyorsak eğer, mutlaka emperyalizm-

siyaset alanına taşınma işidir. Dinin siyasete alet edilmesini, büyük bir yanlış olarak değerlendiriyoruz. İslamcı siyaset ise kendi
boşluklarını ve zayıflığını aslında “din üzerinden” örtmenin ya da
gücünü buradan alarak “meşrulaştırmanın” yolunu yapmaktadır.
Bu açıdan, “Huzur İslam’da” kavramı dinsel bir slogan olarak
okunabileceği gibi İslamcı bir düzende ancak huzur bulunabileceğini ifade eden siyasal bir slogan olarak da görülmelidir. Aslında
yapılan sahtekarlık tam da buradadır. İnsanların dini inançları
üzerinden siyasal bir gayenin somut örneği bu retorikte çıplak
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu slogan örneğin 1990’lı yılların en yaygın sloganlarından
birisiydi. Milli Görüş hareketi başta olmak üzere neredeyse İslamcı bütün siyasal güçler bu slogan etrafından bir siyaset zemini
yaratmış, İslamcı siyasetin yaygınlaşmasını bu slogan üzerinden
sağlamışlardır.
Bugün gelinen noktada ise İslamcı bütün yönetim biçimlerinde
ya da hegemonya alanlarında bırakın huzurun sağlanmasını tersine korkunun, huzursuzluğun, katliamların, savaşın, suikastların,
darbe girişimlerinin, hukuksuzlukların, operasyonların, tutuklamaların, istikrarsızlığın kol gezdiği bir tablo karşımıza çıkmıştır.
O yüzden “huzur İslam’da” retoriği, iş gerçekliğe ya da somutluğa geldiğinde yerini “İslamcılık kaos, katliam, barbarlık, savaş,
istikrarsızlık, darbe, hukuksuzluk” anlamına gelmiştir bugün.
FETÖ, köküne kadar İslamcıdır. IŞİD ondan daha da İslamcıdır.
Biri darbe yaparak 250 insanı katletmiştir, diğeri bombalı terör
eylemleriyle var olmaktadır. Ilımlı ya da radikal İslam kodlamalarının, bu iki siyasi temsiliyet veri alındığında, hiçbir farkı bulunmuyor. Bir emperyalist projenin kodlaması olan “ılımlı-radikal İslam”
tanımı aslında uyumlu-güdümlü bir anlama denk düşmektedir.
İsrailcilik ya da Siyonizm’in “objektif” maşası olmak
Hamas’ın Suriye iç savaşı başlar başlamaz, yıllardır barındığı Suriye’yi satması ile Mavi Marmara olayından sonra İslamcı
AKP’nin İsrail ile anlaşması örnekleri pratik olarak İslamcılığın Siyonizm’e hizmet ettiğini göstermektedir. “Ama AKP, ülke çıkarları
için İsrail ile anlaşmak zorundaydı” tezlerinin bir önemi yok, çünkü
politik olarak İslamcılığın bu noktaya gelmesi bir sınanmadan
başka bir şey değildir.
Ama bunlardan daha önemlisi, bir bütün olarak İslamcılığın
bütün kanatlarının Suriye’nin parçalanması siyasetinin parçası ve
aktörü haline gelmeleridir. Suriye’ye yönelik emperyalist saldırganlık ve parçalama siyasetinin en önemli konusu İsrail’in güvenliğidir. ABD emperyalizmin Ortadoğu’ya yerleşmesi kadar İsrail’in
güvenliği için Suriye’nin güçsüzleştirilmesi ve parçalanması
hedeflenmiş ve bu konuda mezhepçilik Ortadoğu’da körüklenmiştir. Suriye ve İran hedef tahtasına oturtulmuş, mezhep kavgası
üzerinden Arap dünyasının parçalanması hedeflenmiş, Suudi
Arabistan, Katar ve Türkiye bu projenin uygulayıcıları olmuş, dünyanın bütün cihatçıları Suriye’ye bu devletler üzerinden taşınmıştır. Arkada ise emperyalist bir planın işlediğini vurgulayarak…
Türkiye’de yandaş bütün İslamcıların İran ve Esad düşmanlığı
ile Suriye’de elinde silah bütün İslamcı-cihatçı çetelerin Suriye’yi
yıkma savaşı, tam da İsrail’in çıkarlarına hizmet etmiştir. O açıdan
İslamcılık aslında Siyonizm’in çıkarlarına hizmet eden bir çizginin takipçisi olmuştur. Ancak mezhepçi ve dinci bakış, bütünü
göremeyecek bir körlük yaratmış, Suriye’deki savaşın emperyalist karakterinin üzeri örtülerek buna İslamcı bir kalkışma niteliği
verilmeye çalışılmıştır.
Mavi Marmara’da ortaya çıkan tablo açıktır. İslamcı AKP İsrail
ile anlaşmıştır. İslamcı FETÖ Mavi Marmara konusunda İsrail
yanlısı bir tutum almıştır. Cihatçı çeteler, İsrail ile kavgalı olan Su-

riye Ordusu’nu arkadan vurmuştur. Hamas, Suriye karşıtı kesilerek
Suriye’den çıkmış, bu durum da İsrail’i rahatlatmıştır.
Ortadaki tablo “İslamizm”in Siyonizm’e hizmet eden objektif
durumunu fazlasıyla ortaya koymaktadır.
Mazlum edebiyatı ile barbarlık çelişkisi
İslamcı siyasetin en fazla gündeme getirdiği başlıklardan birisi
mazlumluktur. Onlara göre Müslümanlar katlediliyor, yok sayılıyor,
baskıya ve zulme uğruyorlar. Aslında İslamcılığın emperyalizmin
bir vurucu gücü ve enstrümanı olduğunu unutunca ortaya çıkan
siyasi gelişmeleri ancak ve ancak bu şekilde yorumluyorlar.
Örneğin Halep söz konusu olunca gözyaşları içinde sivil Müslümanların katledildiğini yazanlar Halep’teki cihatçıların yaptıkları
üzerine tek kelime etmediler. Halep’te ağırlıklı olarak El Kaide’nin
dönüşmüş hali olan Nusra vardı ve Nusra ile ÖSO’nun yaptıkları
ortadaydı.
Mazlumluk şemsiyesi altına sığınarak yapılan en büyük katliamlar hep İslamcılardan geldi.
FETÖ darbe girişimi sırasında 250’ye yakın yurttaşımızı katletti.
AKP, Gezi direnişinde 8 gencimizin ölümüne neden oldu.
IŞİD, insanların kafasını kesti, Türk askerlerini yaktı. IŞİD’in
bombalı katliamlarıyla ölen onlarca vatandaşımız gerçeği ortada.
Ankara Gar, İstanbul Atatürk Havalimanı, İstiklal Caddesi, Gaziantep katliamları İslamcı siyasetin katliamları olarak tarihteki yerini
almıştır.
Açık ki hepsi de İslamcıdır. Karşılaştığımız tablo barbarlıktan
farksız değildir.
Ahlak ile ahlaksızlık
“İslamizm”in en büyük ideolojik söylemlerinden bir diğeri de kapitalizmin çürümüşlüğüne karşı ahlakçı bir konum almasıdır. Genel
olarak toplumun “düzeltilmesini” ahlak dışılığın yaygınlaşmasına
bağlarken bunun nedenlerine değil de buradan İslamcı anlayışa
girilirse ahlaksızlığın önleneceğini vaaz eder.
Ancak gerçekler hiç de böyle değildir. Erkek çocuklara teca-
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vüz vakasının yaşandığı Ensar olayı İslamcı siyasetin dosyasına
işlenmiş durumdadır. İmam Hatip kurslarında, tarikat yurtlarında
yaşanan cinsel istismar, tecavüz vakaları o kadar yaygındır ki bugün gündeme gelenleri kadarıyla bilgi sahibi olabiliyoruz.
FETÖ hareketi içinde yaşanan tecavüz vakalarının nasıl örtbas
edildiği bile İslamcı siyasetin korkunç bir çürümüşlük içinde olduğunu yeterince göstermektedir. Ya da IŞİD militanlarının tecavüz
gerçeği de bu durumun başka bir örneği olarak karşımızdadır.
Müslüman Kardeşlerin Mısır Başarısızlığı, Tunus’ta İhvancıların geri vitesi
Arap Baharı sonrasında Müslüman Kardeşler’in iktidara gelmesi
sonrası Mısır’da yaşanan siyasi gelişmeler nereden bakarsanız
bakın “İslamizm”in bir çare olmadığının farklı bir göstergesidir.
Yine Arap Baharı’nın ilk başladığı ülke olan Tunus’ta İslamcı
siyasetin geri vites yaparak laik bir rejimi benimsemesi siyasal İslamcılığın geldiği yeri göstermesi bakımından anlamlı bulunmalıdır.
Buradan şu sonuç çıkar. Büyük iddialarla yola çıkan İslamcı
siyaset söz konusu reel politika ve gerçeklik olunca “yaşamın
belirleyiciliği” altında bulunur. İdeoloji ile yaşam arasındaki çelişki
bir kez daha ortaya çıkmış, yaşam düşünceyi bir kez daha belirlemiştir.
Ortaya atılan tezlerin gerçeklikle bir bağı bulunmamaktadır.
İslamcılık son kertede kapitalizmin ve emperyalizmin yasalarına
bağlı olarak yol almaktadır.
Türkiye’de FETÖ’nün katliamcılığı, AKP’nin pragmatizmi
Dünyadaki bir dizi örnekle birlikte Türkiye’de İslamcı siyasetin en
büyük iki temsilcisi AKP ve FETÖ üzerinde durmak gerekmektedir.
Öncelikle belirtilmesi gerekir ki, her iki siyasi hareket son kertede
İslamcılığı temsil eden bir siyasal çizgiye sahiptir. Birbirlerini nasıl
değerlendirdiğinin bir yerden sonra hiçbir anlamı yoktur. İkisinin de
temel karakteri İslamcı olmalarıdır.
FETÖ darbeci ve katliamcıdır. Darbe girişiminde bulunmuş,
250’ye yakın insanı öldürmekten çekinmemiştir. Bu suç, üzerlerin-

de ömür boyu taşıyacakları bir günah olarak kalacaktır.
AKP ise cihatçı katilleri desteklemekle, Suriye’nin parçalanmasına ortak olarak, Mavi Marmara olayından sonra İsrail’le anlaşarak
ve politik olarak İsrailcilik yaparak bugün Türkiye’deki İslamcılığın
en büyük temsilcisi olarak tarihe not edilmelidir. Bununla birlikte 15
Temmuz’da darbe karşıtlığı üzerinden sokağa çıkan şeriatçıların
savunmasız erleri nasıl linç ettikleri de hatırlardadır.
O yüzden şu soruyu sormak gerekir: Aynı ideolojinin parçaları
olan FETÖ, AKP ve cihatçı çeteler arasında ne gibi bir fark vardır?
Sonuç niyetine
“İslamizm” ideolojisi bugün büyük bir çöküş içindedir. Bu çöküşün, siyasal ve toplumsal güç anlamında olduğunu iddia etmek
büyük bir yanlış olacaktır. Tersine gerek Türkiye’de, gerekse
Ortadoğu’da büyük bir siyasal ve toplumsal güç olmayı sürdürmektedir. Ancak kastımız bugün bu gücün varlığı üzerinden bir
değerlendirmeye tekabül eden yaklaşım yerine ideolojik olarak
“İslamizm”in yaşadığı büyük krizdir. İslamcılık gerek Türkiye’de,
gerekse dünyanın bir dizi ülkesinde elde ettiği siyasal güçlenmenin yıkımdan, terörden, katliamdan ve savaştan başka bir anlama
gelmediği görülmüştür.
Terör varsa, İslamcılıkta var.
Savaş varsa, İslamcılıkta var.
Bombalı katliam varsa, İslamcılıkta var.
Darbecilik varsa, İslamcılık bundan muaf değil.
Kafa kesme varsa, yalnızca İslamcılıkta var.
Siyonizm’e payandalık varsa, İslamcılıkta var.
Emperyalizmin maşalığı varsa, İslamcılık en önemli araç.
“İslamizm” tartışılmalıdır. Huzur İslam’da diye başlayan bir siyasal kimliğin bugün geldiği yer büyük bir çöküşten başka bir şey
değildir.
Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü isimli oyunda geçen bir cümleyi tam da burada anmak gerek. “Boynumuza kadar pisliğe batmışız, başımızın dik durması o yüzdendir.” İslamcı siyasetin başı
dik gezmesinin temelinde tam da boynuna kadar battığı büyük bir
“başarısızlık” vardır.

Emekçiye yeni yıl kazığı
Asgari ücret açlık sınırının gene altında
AKP 2017 yılının asgari ücretini açıkladı. Asgari ücret yeni yılda 104 TL artışla net 1404 TL’ye çıkarken, asgari ücretli gene “açlık sınırının” altında kaldı.
AKP patronlara “yeni yıl müjdesini” verdi. AKP, Türk-İş ve işveren
sendikası TİSK arasında yürütülen görüşmeler sonucunda asgari
ücret artışı 104 TL oldu. Geçtiğimiz yıl 1300 TL olan asgari ücret
yüzde 8’lik artışla net 1404 TL’ye çıktı. Asgari ücret görüşmelerinde
“işçi kesimi” adına katılan Türk-İş asgari ücretin en az net 1600 TL
olmasını talep ederken, işveren sendikası TİSK ise geçtiğimiz yıl
yüzde 30 düzeyinde yapılan asgari ücreti zammı ve ekonomideki
belirsizlikleri bahane ederek bu yıl “ücret artışı olmaması” gerektiğini savunmuştu. AKP’nin de yüzde 5’lik bir zam yapması öngörülürken, referandum gündeminin ortaya çıkması enflasyon düzeyinde
asgari ücret artışını zorunlu kıldı.
Bakana göre işçiler patronları anlamalı
Türk-İş sözleşmeye imza atmazken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Müezzinoğlu “artışın işçileri tatmin etmeyeceğini bildiklerini” belirtti. Bakan, ekonominin zorluk yaşadığını da itiraf ederken,
“işçiler de işverenlerin üzerindeki yükü göz önünde bulundurmalı”
diyerek AKP’nin patronlardan yana tavır koyduğunu göstermiş oldu.
Asgari ücret artışı yüzde 7 olan enflasyon düzeyine yakın olurken, enflasyonun dalgalanması düşünüldüğünde asgari ücret
artışının enflasyonun gerisinde kalabileceği konuşuluyor. Ayrıca
2017 yılının Ocak ayında ilk olarak 1000 üzeri çalışanın bulunduğu
işyerlerinde devreye sokulacak ve kademeli olarak tüm çalışanları
kapsayacak Bireysel Emeklilik Sigortası (BES) çalışanların ücretlerinden yüzde 3’lük bir kesintiye neden olacak. Böylece artış büyük
oranda kuşa dönecek.
Asgari ücret döviz karşısında yüzde 12 eridi

Öte yandan asgari ücret kur artışından ötürü de göreli olarak
gerilemiş durumda. Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) ’nun güncelleme yaptığını öne sürerek kişi başı milli geliri
bir gecede 2 bin dolar arttırırken, asgari ücretli gerçek kurdan ötürü
“eridi.” Kur artışından ötürü asgari ücret geçtiğimiz yıla göre dolar
karşılığında yüzde 12’lik bir gerilemeye uğradı. Gerilemedeki gerçek aşağıdaki tabloda açığa çıkıyor
Yıl

Asgari Ücret($ Karşılığı)

Dolar
Kuru

Fark

Değişim

2016

446 $

2.91 TL

-

-

2017

396 $

3.54 TL

-50$
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Sendikalar daha yüksek ücret talep ediyor
Asgari ücret “dolar” karşısında erirken, artışa karşın açlık sınırının altında kaldı. TÜİK’e göre 4 kişilik bir ailenin günlük ihtiyaç
duyduğu gıda ve barınma ihtiyaçları karşılanması olan açlık sınırı
1432 TL olarak hesaplanırken, eğitim, sağlık vb.. türü ihtiyaçlar eklendiğinde yoksulluk sınırı 4.655 TL oldu. Bu durumda 4 kişilik bir
ailenin en az üç tanesinin asgari ücret karşılığı çalışması durumunda dahi yoksulluk sınırına yaklaşılamıyor.
Çalışanların yüzde 48’i kayıtlarda asgari ücretli olarak geçiyor.
Ancak gerçek sayısının 2.5 milyon ve yüzde 25 olduğu düşünülürken, kayıt dışı çalışanlar eklendiğinde asgari civarında ücret
alanların 4 milyon civarında olduğu düşünülüyor. İşçilerin ortalama
ücretlerinin ise 1800 TL civarında olduğu düşünülüyor.

Sendikalar asgari ücretin daha fazla olması gerektiğini düşünüyor. Türk-İş en az 1600 TL asgari ücret talep ederken, DİSK
asgari ücretin “ortalama ücret” civarına çıkartılarak 2000 TL olması
gerektiğini savunuyor. DİSK ayrıca asgari ücretlinin vergiden muaf
tutulması gerektiğini savunurken, vergi gelirleri büyük oranda işçilerin üzerine yıkılmış durumda.
Türkiye Komünist Hareketi duruma tepki gösterdi
Asgari ücret artışının ardından Türkiye Komünist Hareketi de duruma tepki gösterdi. Türkiye Komünist Hareketi tarafından yapılan
açıklamada şöyle dendi:
“Devlet kurumlarının dahi açlık sınırını 1432 TL olarak belirlediği,
sendikaların en az 1600 TL olması gerektiğini ifade ettiği asgari
ücretin 1400 TL olması AKP'nin emekçileri "açlığa" reva gördüğünün kanıtıdır. Geçtiğimiz günlerde bir gecede kişi başı yıllık gelirin
2 bin dolar arttığını iddia eden AKP'nin, asgari ücreti artan kur ve
enflasyon sonucu geçtiğimiz yıldan dahi düşük bir seviyede tutması
ekonomideki kötü gidişatın faturasını işçilere kestiğini gösteriyor.
Dahası yeni yılda devreye sokulacak Bireysel Emeklilik Sigortası
ve enflasyon düzeyiyle asgari ücret artışının kuşa döneceği açıktır.
Bu kabul edilemez.
Emekçiler, bu durumu reddetmeli ve hak ettikleri insanca bir
yaşam için ayağa kalkmalıdır.”
Patronlar 2017 yılına ellerini güçlü tutarak girerken, emekçiler
açısından başta asgari ücret olmak üzere, diğer konularda da mücadeleyi yükseltmesi gereği açığa çıkıyor. Dolayısıyla önümüzdeki
kışın emekçiler açısından daha sert geçeceği ortaya çıkıyor.

Sınıf Tavrı İşçi Okulları Aralık ayı oturumları Türkiye’nin
dört bir tarafında yapıldı
Sınıf Tavrı tarafından düzenlenen İşçi Okulları’nın Aralık ayı
oturumları başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin farklı kentlerinde
işçilerin katılımı ile düzenlendi.

Her ay düzenli olarak bir oturumun yapıldığı İşçi Okullarında bu
ay, “Haklarımız nelerdir?” ve “Sömürü nedir?” başlıkları ele alındı.
Ocak ayında ise “Sendikalar ve Türkiye işçi sınıfının mücadele

tarihi” başlıklı oturumlar düzenlenecek. Ocak ayı İşçi Okulları takvimi Sınıf Tavrı tarafından ayrıca duyurulacak.
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Sınıf Tavrı

Aralık 2017

Yeni yıla girerken Büyük
Ekim Devrimi’nin 100.
yılında, Küba Devrimi’nin
58. yılında emperyalizme,
gericiliğe, sermayeye karşı
umudun insanda olduğunu
hiç unutmadan bayrağımızı
yükseltiyoruz…
Yeni mücadele yılımıza merhaba!

Türkiye Komünist Hareketi
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