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GENÇLERDEN OY MOY YOK!
GENÇLER “DISLIKE” DEDI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteye
giriş sınavları öncesi gençlere seslenmek adına gençlerle bir program yaptı.
Youtube sosyal medya platformunda
gerçekleşen program, Erdoğan’ın ve
AKP’lilerin canını sıkacak bir sonla
bitti. Gençlik tepkisini “oy moy yok”
yorumlarıyla ve “beğenmeme ifadesi”
bırakarak gösterdi.
AKP tarafından üniversite sınavı öncesi
gençlere seslenmek üzerine kurgulanmış sosyal medya yayını bu kez ters
tepti. Sosyal medya yayını öncesinde
tam bir kurgu olarak tasarlanmıştı.
AKP’nin elinde bulunan Pelikan adıyla bilinen sosyal medya algı yönetimi
bile programın başarısını sağlayamadı.
Gençler Erdoğan’a “dislike” dedi!
KURGULANMIŞ PROGRAM
Erdoğan’ın YKS öncesinde öğrencilerle video konferans yöntemiyle görüştüğü toplantı öncesinde yaptığı hazırlığın
görüntüleri ortaya çıktı. Tamamiyle
kurgulanmış bir toplantı olduğu toplantı öncesi hazırlık görüntüleriyle tek tek
ortaya çıktı. Görüntülerde Erdoğan’ın
“Murat bak bu ceketin duruşu iyi değil.
Böyle mi duracak, göbek çıksın? Hasan
sen anlıyor musun?” ifadelerini kullandığı görüldü.
Aynı şekilde youtube üzerinden yayına
hazırlanırken Erdoğan’ın ceketini bile
özenle düzeltmeye çalışmaları nasıl
bir kurgu ile hareket ettiklerini ayrıca
gösteriyor.
GENÇLER BEĞENMEDI!
Erdoğan’ın Youtube’daki resmi kanalındaki videosuna 27 Haziran itibariyle
67 bin beğeniye karşılık, 288 bin beğenmeme ifadesi bırakılmış durumda.
Gençlerin büyük çoğunluğunun “deslike etmesi” ya da “beğenmeme ifadesi”
bırakması gençlerin tavrını gösteriyor.

Her ne kadar bu durumu dış güçlere
bağlayan AKP’liler ve yandaşlar çıksa da AKP’nin Pelikan başta olmak
üzere sosyal medyada örgütlü bir gücü
bulunduğu herkesin malumu. Sosyal
medyada AKP’nin bu gücüne rağmen
gençlerin büyük bir farkla beğenmemesi dikkatler kaçmadı.
YORUMLAR KAPATILDI
Youtube programı sırasında gençlerin
yorumları ise gençliği tepkisini gözler
önüne serdi. “Oy moy yok” yorumları
binleri aşınca AKP’liler çareyi sosyal
medya platformunun yorum kısmını
kapatmakta buldular.
SINAVLAR HAZIRAN AYINA ÇEKILMIŞTI!
Pandemi sürecinde önce üniversiteye giriş sınavları Temmuz ayı olarak
ilan edilmişti. Sonrasında ise özellikle
turizm sektörü için sınavlar Haziran ayı
olarak yeniden düzenlendi. Gençlerden
geleni tepkiyi baraj puanını düşürerek
aşacağını düşünen AKP tersine gençlerin tepkisini kazandı. Gençlerin geleceğini ilgilendiren üniversite giriş sınavlarının turizm patronlarının karları için
Haziran ayına çekilmesi gençlikte ciddi
bir tepki yarattı.
Sosyalist Liseliler Açıklaması
GURUR MURUR DUYMUYORUZ!

mamıyla spekülasyondur.” şeklindeki
sarfettiği sözler inandırıcı değildir!
AKP iktidarının, sözde sınav stresinin önüne geçmek için sınavı erkene
çektiğini söylemesinin ise akıl kârı
hiçbir yanı yoktur. Salgın hala devam
ederken sınavı erkene çekenler turizm
patronlarının kâr hırsı için gençliğin
gelecek kaygısını arttırmış, canını tehlikeye atmıştır.
Liselilerin tepkileriyle gündeme gelen yayında bir başka skandal da bir
gencin kulağına fısıldanan “ Gurur
duyuyorum, de” sözleriydi.
Ama biliyoruz ki kendisini geleceksizliğe, gericiliğe ve piyasacılığa mahkum edenlerle gençlik gurur duymuyor!
Aynı zamanda söz konusu yayında
gençliğin yorumlarda tepkisini dile
getirmesi sonucu yorumlar kapatılmış
ve gençliğin nasıl ki YKS’nin ertelenmesine yönelik tepkilerine kulaklar
tıkanmışsa bu sefer de gençliğin düşünceleri engellenmeye çalışılmıştır.
Bu, AKP iktidarının gençliğe katlanamadığının bir kanıtıdır.
Liseli gençlik AKP’ye cevabını eşitlik,
özgürlük ve sosyalizm mücadelesini
güçlendirerek, örgütlü mücadeleyi
yükselterek vermelidir. Bilinmelidir ki
geleceksizliğin, işsizliğin olmadığı bir
yaşam yalnızca sosyalizmle mümkündür. Gençlik, düzenin sorgulanmasının önünü kapatmaya çalışanları,
sahte umutlar yaratanları görmelidir.

YKS tarihinin erkene çekilmesiyle
beraber gençliği turizm sektörünün
patronları için geleceksizlik ve sağlık
sorunlarıyla baş başa bırakanlar şimdi
de gençliğe yönelik algı operasyonları Sosyalist Liseliler olarak liseli sıra arkadaşlarımıza çağrımızdır, sosyalizm
gerçekleştirerek iktidarda kalmaya
mücadelesini güçlendirelim, gelecekçalışmaktadır.
sizliğe, işsizliğe, sömürüye, gericiliğe
son verelim!
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
tepki çeken canlı yayınında, “YKS’nin
turizm sektörünü canlandırmak ama- Sosyalist Liseliler
cıyla belirlendiğinin iddia edilmesi ta-
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KOMÜNISTLER 100. YIL
KOMITELERI’NDE BULUŞUYOR
Türkiye Komünist Hareketi’nin (TKH) yaptığı yazılı açıklamada, “100 yaşında
olan Partimiz, 100. yaşını onurlu tarihine yakışır bir biçimde kutlayacaktır!” denildi.

Ülkenin en köklü partisi Türkiye Komünist Partisi 100. yaşına yaklaşıyor.
Komünistler bu anlamlı gün için 100.
Yıl Komiteleri’nde buluşma çağrısı
yaptı.

Burjuvazinin bütün baskı ve yasaklamalarına rağmen 100 yıldır işçi sınıfının eşitlik ve özgürlük mücadelesini
onurla sürdürüyoruz!

Türkiye Komünist Hareketi’nin (TKH)
yaptığı yazılı açıklamada, “100 yaşında
olan Partimiz, 100. yaşını onurlu tarihine yakışır bir biçimde kutlayacaktır!”
denildi.

Partimizin tarihi ülkemizin eşitlik,
özgürlük ve kardeşlik kavgasının tarihidir!

Açıklamada ayrıca “Bugün yeni bir
mücadele dönemi başlatılmalıdır! Hem
ülkemizin kurtuluşu hem de Partimizin
yeni bir atılımı için! 100. yıl önce temelleri atılan Partimiz, büyüyor, savaşıyor! Bu Gelenek sürüyor!” ifadelerine
yer verildi.
İşte TKH’den yapılan açıklama:
“Türkiye’nin en köklü Partisi 100 yaşında!
100. Yıl Komiteleri’nde buluşmaya
çağırıyoruz!
Temelleri 1920 yılında Mustafa Suphi
ve yoldaşları tarafından atılan Türkiye’nin en köklü partisi, partimiz Türkiye Komünist Partisi’nin 100. yaşını
kutluyoruz.

Partimizin tarihi ülkemizin ilericilik
mücadelesinin tarihidir!
Partimizin tarihi ülkemizin emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesinin
tarihidir!
Partimizin tarihi işçilerin burjuvaziye
karşı iktidar mücadelesinin tarihidir!
TKP, 100 yıl önce, ülke emperyalist
işgal ve saltanat sultası altında iken
kuruldu. 100 yıl sonra bugün, ülkemiz
insanları ne yazık ki egemen sınıfların
dayattığı işsizlik, yoksulluk, adaletsizlik politikaları ile ezilmekte yine
ülkemiz emperyalizme bağımlı, saltanat dönemine benzer anti-demokratik
istibdat rejimiyle yönetilmektedir.
Bugün, tüm dünyada emperyalist-kapitalist sistemin yeni-liberal, küreselci politikaları çökmüş durumda. İşçi
sınıfının, geniş emekçi kitlelerinin

“

“

geleceğe dönük istemleri kamuculuk ve
sosyalizmde somutlanıyor.
Bugün yeni bir mücadele dönemi başlatılmalıdır! Hem ülkemizin kurtuluşu
hem de Partimizin yeni bir atılımı için!
100. yıl önce temelleri atılan Partimiz,
büyüyor, savaşıyor! Bu Gelenek sürüyor!
Geleneğimizin geleceğimiz olduğunu
biliyoruz. Geleneği geleceğe taşımak,
bu geleneği büyütmek ve yeni bir mücadele dönemini başlatmak için dostlarımızı, emektar komünistleri, tarihsel
partilileri 100.Yıl Komitelerinde buluşmaya çağırıyoruz!
TKP’nin yüz yıllık mücadele geleneğinden aldığımız güçle geleceğe yürüdüğümüz bugünlerde TKH olarak, mücadeleyi zenginleştirmek, geliştirmek
ve yeni kuşaklara taşıyabilmek için
emektar komünistleri, tarihsel partilileri, yoldaşlarımızı 100. Yıl Komiteleri’nde buluşmaya çağırıyoruz!
100 yaşında olan Partimiz, 100. yaşını onurlu tarihine yakışır bir biçimde
kutlayacaktır!
Türkiye Komünist Hareketi”
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TKH MK ÜYESI KURTULUŞ KILÇER:

AKP’YE AYRILAN
SÜRENIN
SONUNA GELMIŞ
BULUNUYORUZ

TKH Merkez Komite Üyesi Kurtuluş Kılçer “Eğer bu ülkede avukatları bile yürüyecek duruma gelmişse, toplumun içinde bulunduğu baskı herkesin takdiridir!
AKP tarafından yaratılan korku iklimi de bir gün bitecektir. Ve buradan ilan ediyoruz ki, AKP’ye ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz!” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Komünist Hareketi’nin (TKH)
haftalık basın toplantısı TKH Merkez
Komite Üyesi Kurtuluş Kılçer’in katılımı ile canlı olarak gerçekleşti. Toplantıda AKP’nin kurduğu gerici rejim, Baroların yürüyüşü, Odatv davası, Suriye
ve Libya gündemleri değerlendirildi.
“AKP YALANLA AYAKTA
KALMAKTADIR”
Kılçer, basın toplantısının başında
AKP’nin yalanlarla ayakta kaldığına
işaret ederek şunları kaydetti:
AKP yalanla ayakta kalmaktadır! Hep
yalan söylemektedir ve hep de yalana
dini, ezanı, bayrağı alet etmektedir.
Bakınız Ayasofya gündemi! Böyle bir
gündem açıldı ve durdu! Daha bir yıl
önce ‘Siz Sultanahmet’i bir doldurun,
ondan sonra bakarız’ diyen Erdoğan
daha geçen ay yeniden Ayasofya gündemini açmıştı! Bunların hepsi retoriktir! Bunların hepsi AKP’ni hamaset
siyasetidir! Bunların hepsi din, iman,
vatan, millet, bayrak kılıflarına sarılmış yalanlardır! Dolmabahçe yalanını
unutmayalım! Kabataş yalanını unutmayalım! Ezanı ıslıkladılar yalanını
unutmayalım!İzmir’de cami hoparlörlerinden şarkı çalınması provokasyonu-

nun üzerinden 1 ay geçmesine rağmen
bu konuda unutturulmak istenmektedir.
Çünkü ortada bir provokasyon vardı!
Ancak bu provokasyonu açığa çıkaramıyorlar; demek ki provokasyonun
kaynağı bizzat kendileri!
AKP’nin katliam çağrıları işte bu şekilde unutturuldu. Bizim aile 50 kişiyi
götürür demek, ülkemizde bir kez daha
Maraş ve Sivas katliamlarını hatırlatmıştı! Bu açık açık katliam çağrılarının
üzeri örtüldü! Bugün AKP için din,
açıktır ki gerçek yüzünü saklamak için
üstünü örttüğü büyük bir kılıftır!”

“

“

diye bir kavram uydurdu! Yeşil kapitalizme İslam ekonomisi diyorlar.
Faize, kâr payı ortaklığı dedikleri gibi.
Ancak ülkemizin nasıl bir faiz ekonomisi ile yönetildiği unutturuluyor.
Ülkemizin faiz ödemeleri ağır bir yük
olarak bugün ülkenin sırtında! İç ve dış
borç ödemeleri aynı zamanda Londra’da bulunan emperyalist finans tekellerine ülkemizin bütün kaynaklarını
bağlamış durumdalar. Varlık Fonu ile
ülkemizin bütün değerleri faizle para
bulmak adına ipotek ettiriliyor!

Bugün düzen faiz düzenidir! Bu faiz
düzeni saltanatı ise bizzat AKP döne“AKP BİR PATRON PARTİSİDİR” minde yaşamaktadır! Sömürünün, artık
değer sömürüsünün, ücretli emek söErdoğan’ın geçtiğimiz günlerde kulmürüsünün yoğun yaşandığı bir başka
landığı İslam Ekonomisi vurgusuna
dönem olmamıştır. Bugün AKP tarada değinen Kılçer, AKP’nin dini kendi fından gündeme getirilen İslam Ekonoçıkarlarına göre kullandığını ve bir pat- misi kavramı yine büyük bir yalandan
ron partisi olduğunu belirterek konuyla ibarettir. Bunlar bilim yerine ilim,
ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
hukuk yerine fıkıh diyen aynı zihniyet!
Sömürü ve emek düşmanlığı üzerine
“Şimdi ne zaman din siyaseti gündeme kurulu kapitalizme şimdi din gömleği
geliyor, biliniz ki altından başka bir şey giydirerek yağma ve harami düzenleriçıkıyor! Bu tam bir ikiyüzlülüktür! Dini nin üzerini örtmek istiyorlar!
kendi çıkarlarına kullanmaktır!
Bakınız bir yandan kendi adamları bir
Erdoğan, şimdi de İslam ekonomisi
değil, iki değil, üç değil, dört maaş alır-
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ken işçinin, emekçinin, çalışanın kıdem
tazminatı hakkını nasıl ortadan kaldırırız, oradan nasıl bir yeni bir kaynak
yaratırız derdine düşmüşlerdir.
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi adıyla
gündeme getirilen ve tepkiyle karşılaştıkları bu mesele AKP’nin hiç vazgeçmediği bir gündem! Bir kez daha
emekçinin cebine ellerini sokmak
istiyorlar!

na getiriyordu. Eski YÖK Başkanının
açıklamalarıyla yer yerinden oynamalı!
Evet diyor ÖSYM’deki bütün soruları
cemaat ele geçirmişti. Bugün AKP’nin
işi kılıfına uydurarak gerçekleştirdiği atamalar, ülkemizde devletin nasıl
arpalık haline getirildiğinin göstergesidir!Buna karşı mücadele verilecektir.
Ülkemiz haramilerin saltanatından
kurtarılacaktır!”

Kıdem Tazminatı işçinin en büyük
güvencesidir! Bunun kaldırmak, bir fon
kurmak sonra bu fondaki paraları almak istemektedirler! Yine fonda birikecek para işçilerin cebinden çıkacak,
aynı zamanda işçilerin iş güvencesini
ortadan kaldıracaklar! Çünkü AKP,
patronların partisidir! Kıdem Tazminatının kaldırılmasına yönelik her türlü
girişimin karşısında emekçi halkımız
tereddütsüz durmalıdır. Kıdem tazminatını kaldırma girişimine karşı emekçilerin en büyük silahı ve hakkı genel
grevdir!”

“AKP’NİN KURDUĞU REJİM
İMAMLARIN REJİMİDİR”

“ÜLKEMİZ HARAMİLERİN
SALTANATINDAN KURTARILACAKTIR”

Ülkemizde AKP tarafından gerici bir
rejimin temellerinin atıldığını vurgulayan Kılçer, Diyanet gündemine ilişkin
ise şunları kaydetti:
“Ülkemizde AKP tarafından gerici bir
rejimin temelleri atılmıştır. Bu rejimin
dayanaklarından birisi tarikatlar ise diğeri Diyanettir. AKP’nin kurduğu rejim
İmamlar rejimidir! FETÖ de aynısını yapmak istemiştir. FETÖ her yere
kendi imamlarını atamıştır!Bugün AKP
de benzer bir biçimde Diyanet İşleri
Başkanlığı üzerinden her yere imam
atamaktadır. Hastanelere imam, okullara imam, kışlaya imam!

AKP kadrolarının ve yandaşların kamuoyunda tepkiyle karşılanan atamalarına Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün tarikat
da değinen Kılçer şunları kaydetti:
ve cemaat gibi siyasi örgütlenmelerin
şemsiyesi olmuş aynı zamanda devletin
“Büyük bir yağma düzeni kurulmuştur. diğer bakanlıklarının işlevlerine soHaramilerin iktidarında yaşıyoruz buyunmuştur! Diyanet İşleri Başkanlığı,
gün. Bakınız RTÜK başkanı, aynı zabugün ikinci bir özel okulu daha satın
manda Halk Bankası yönetim kuruluna almıştır. Milli Eğitim Bakanlığı varken
atanıyor. Bakınız Spor Bakanı yardım- diyanet İşleri Başkanlığı’nın özel bir
cısı eski güreşçi VakıfBank Yönetim
okulu satın alması doğru değildir!
kuruluna atanıyor. Bu ikili görevlerinin FETÖ, kendi özel eğitim kurumlarını
yanında bakıyorsunuz devletin başka
açarak kadrolaştı.
kurumlarında da yönetici gözükmektedir. Çifter çifter maaşa, şimdi yeni
Bugün Türkiye’de bir dizi tarikatın
maaşlar ekleniyor.
nasıl kadrolaştığı, hangi okullara sahip
olduğunu biliyoruz. Bazı tarikatlar,
Açlık sınırının asgari ücretin üzerine
devletin okuluna göndermiyor, kuran
çıktığı, işsizliğin iyice arttığı hayatın
kursu adıyla kendi medreselerinde öğgiderek pahalılaştığı bir tabloda banka renci devşiriyorlar.
yönetim kurullarına yapılan bu atama- Benzer bir uygulama bugün Diyanet
lar haramiler düzeninin fotoğrafıdır!
tarafından yapılmaktadır. Kabul edilemez!
Sadece bunlar değil. Bizzat içişleri
Bakanı, liyakatsiz atamaları gündeme
Diyanet işleri başkanlığına okul satın
getirdiği diye kendi kişisel sosyal med- alamaz. Ne anayasada tarif edilmiş göya hesaplarından tehdit edecek kadar
revi ne de amacı bu değildir!
kendini kaybedebiliyor! Dün FETÖ
Bu Diyanet iflah olmayacaktır!Bugün
bunu yapıyordu. Her yerde kadrolaşıgericiliğin en büyük kaynağı Diyanet
yordu. Sınav sorularını çalarak, kendi
olmuştur! Bir fetva kurumuna dönen
adamlarını devletin önemli kurumlarıDiyanet, bugün bütün bakanlıkların
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üzerinde teokratik devletteki gibi bir
role soyunmuştur. Diyanet kapatılmalıdır!”
“EĞER BU ÜLKEDE AVUKATLAR
BİLE YÜRÜYORSA, HAKSIZLIĞA, HUKUKSUZLUĞA, ADALETSİZLİĞE UĞRAYANLAR HAKKINI KİM SAVUNACAKTIR?”
Basın toplantısında Baro başkanlarının
Savunma Yürüyüşü’ne değinen Kılçer,
her türlü demokratik hakkın ayaklar
altına alındığı, yasaklandığı keyfi bir
rejimde yaşadığımızı vurgulayarak şunları kaydetti:
“Avukatlar yürüyor! Türkiye baro
başkanları, AKP’nin baroları tasfiye
girişimine karşı Ankara’ya yürüdüler!
Barolara, sendikalara ve odalara dönük
olarak AKP’nin tasfiye girişimleri herkes tarafından biliniyor.
Ancak bundan daha önemlisi baro
başkanlarının Ankara’ya sokulmamasıdır! Ülkemizde baro başkanlarının
bile başkent Ankara’ya sokulmaması
demek, sıkıyönetim rejimi uygulaması
demektir!
İçişleri Bakanı’nın sözlü talimatıyla
baro başkanlarına yönelik polis ablukasının kalkması ise baro başkanlarının
Ankara’ya sokulmaması emrinin bizzat
Erdoğan ve Soylu tarafından verildiğinin somut göstergesidir!
Artık her türlü demokratik hakkın
ayaklar altına alındığı, yasaklandığı
keyfi bir rejimde yaşadığımız açıktır!
Ancak bu baskı ve hukuksuzluk, AKP
iktidarının gücünü değil güçsüzlüğünü
göstermektedir!
Eğer bu ülkede avukatlar bile yürüyorsa, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe uğrayanlar hakkını kim savunacaktır?Eğer bu ülkede avukatlar bile
yürüyecek duruma gelmişse, toplumun
içinde bulunduğu baskı herkesin takdiridir! AKP tarafından yaratılan korku
iklimi de bir gün bitecektir. Ve buradan
ilan ediyoruz ki, AKP’ye ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz!”
“FETÖ’YE KARŞI MÜCADELE
EDEN GAZETECİLERİN YARGILANMASI AKP’NİN GERÇEK YÜZÜNÜ ORTAYA DÖKMEKTEDİR”
Kılçer, bugün görülen Odatv davasına
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ve tutuklu gazetecilere ilişkin ise şu
değerlendirmede bulundu:
“Odatv davası bu saatlerde görülüyor.
Buradan bir kez daha Barışlara özgürlük talebimizi ifade ediyoruz. Haksız
ve hukuksuz tutuklanan gazeteciler
serbest bırakılmalıdır! ABD ile yakınlaşma siyasetinin sonucu olarak FETÖ’cüler tek tek serbest bırakılırken,
bugün FETÖ’ye karşı mücadele eden
gazetecilerin yargılanması AKP’nin
gerçek yüzünü ortaya dökmektedir.
“AKP İKTİDARI MEZHEPÇİ BİR
İKTİDARDIR”
AKP’nin Müslüman Kardeşler örgütünün hamiliğini üstlendiğini belirten
Kılçer, Suriye ve Libya gündemlerine
ilişkin ise şu değerlendirmeleri yaptı:
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İşte ABD emperyalizmi bununla yetinmiyor, Fırat’ın doğusunda bulunan
bölgede ise Sezar yasasının geçerli
olmayacağını ilan ediyor.
Bu açıktır ki Suriye’nin bölünmesine
yönelik ABD emperyalizminin attığı
adımların yeni bir halkasıdır.
Ve bugün Suriye’de ülkemizin çıkarlarına tamimiyle aykırı olan Mezhepçi
bakış Suriyede olduğu gibi Libya’da da
ülkemizin ayağına bağlanmaktadır.
AKP iktidarı mezhepçi bir iktidardır.
AKP iktidarı, ülkemizdeki Müslüman
Kardeşler örgütünün ya da başka bir
değişle İhvancıların temsilcisi gibi,
onun temsilciliğini üstlenmiş gibi davranıyor.

Tam da bu yüzden Suriye’de AKP
büyük yanlış yapmıştır. Komşu bir
“ABD’nin Suriye halkını açlığa
ülkenin yıkımına yol vermiştir, Surimahkûm etme kararına bir kez daha
ye halkının terörle yıkılmasına destek
dikkat çekmek istiyoruz. Bu karara kar- olmuştur, Suriye’nin bugün bölünmeşı herkes ABD emperyalizminin gerçek sinden bizzat AKP sorumludur. Fırat’ın
yüzünü görmelidir. Büyük bir yıkımla
batısında İhvancı, el Kaideci örgütlerle
ve terörle karşı karşıya kalan Suriye’ye bölünmenin yolunu yapan AKP, Fıyönelik ABD emperyalizminin bu sefer rat’ın doğusunda ABD emperyalizmiekonomik yaptırımlar uygulaması, Su- nin Suriye’yi bölme politikalarına ortak
riye ile ekonomik ticaret yapan Suriyeli olmuştur.
olmayan firmaların cezalandırılacağını
söylemeleri, Sezar yasası adıyla bilinen AKP iktidarı Suriye’de yanan ateşe su
ekonomik abluka cihatçı terörün yanın- dökeceğine başından beri benzin dökda ekonomik terör olarak görülmelidir. müştür, körükle bu ateşe koşmuştur.
Sonuç ortada!
Daha düne kadar Halkbank gündemi
dolayısıyla, Rahip Brunson dolayısıyla Bölünmüş bir Suriye!Yıkılmış bir Suülkemize ekonomik yaptırım tehdidi
riye!Yüzlerce Türk askerini yaşamını
savuran ABD emperyalizmi gerçeği
yitirmiş! 5 milyon Suriye’li ülkemize
ortadayken bugün komşu Suriye’ye
gelmiş ve milyar dolar ülkeye maliyebenzer bir politikanın karşısında durti!Bakınız daha dün Samsun’da 12 Irak
mamız gerekiyor. Bana yapılırsa kötü,
kökenli IŞİD’ci yakalanmıştır. NereSuriye’ye yapılırsa bana ne diyemeyiz. deyse ırak ve Suriye’de barınamayan
bütün IŞİD ülkemizin en ücra kentleYıllardır Küba’ya uygulanan ekonomik rine kadar gelip yerleşebilmiştir. Bu
abluka ve yaptırımların maliyetinin ne AKP’nin marifetidir!Mezhepçi bakış,
olduğunu biliyoruz. Venezuela’da darbe Müslüman Kardeşler örgütünün hamiyapmak istediler, benzer yaptırımları
liğini üstlenmek ülkemize pahalıya mal
orada da kullanıyorlar. İran’ın kuşatıolmuştur. Mısırla kavgalıyız, Suriye
yorlar ve benzer ekonomik yaptırımları ile düşmanız! Akdeniz’de ortaya çıkan
İran için de kullanıyorlar.İşte bu emper- karbon kaynakları sorunu bu açıdan
yalizmdir. ABD emperyalizminin karSuriye-Mısır-Libya denklemini ortaşısında yer aldığımız bir kez daha ifade ya çıkarmıştır. AKP iktidarı Libya’da
ederiz. Ülkemizde sessizlikle geçiştiABD ile çalışacağını ilan etmiştir.
rilen ABD’nin Suriye halkını açlıkla
Bunun anlamına Suriye’de de ABD ile
cezalandırma girişimine karşı sesimizi çalışmak mıdır? Libya’da ABD emyükseltmeliyiz.
peryalizmi ile ittifakın ülkemize bedeli
büyük olacaktır!

Daha 15 Temmuz darbe girişiminin
arkasında ABD emperyalizmi olduğunu
kimse unutmuş değildir. Ancak AKP
halkımızı kandırmaktadır. Derhal Suriye ile düşmanlık politikası son bulmalıdır. Suriye ile görüşmelere başlanmalı, Mısır ile yeniden ilişki kurulmalı,
Müslüman Kardeşler hamiliğinden
vazgeçilmelidir. Şeriatçı, dinci bir örgütü korumak için ülkemizin çıkarları
bizzat AKP tarafından ateşe atılmaktadır. AKP’nin bütün dış politikası bugün
sonuç olarak ortadadır. Başarısızlık.
Hala ısrarla benzer bir mezhepçiliği
sergilemelerine artık yeter denmelidir!”

“SOSYALİST TÜRKİYE MÜCADELESİ BUGÜN YOLUNA DEVAM
EDİYOR”
Kılçer basın toplantısını bitirirken ülkenin komünist partisinin yüzüncü yılını
kutlayacağını hatırlatarak emektar komünistlere de şu çağrıda bulundu:
“100 Yaşındayız. Mustafa Suphi ve
yoldaşları tarafından Temelleri 1920
yılında Bakü’de atılan Partimiz Türkiye Komünist Partisi’nin kuruluşunun
yüzüncü yılını kutlayacağız. Türkiye Komünist Hareketi olarak bütün
emektar komünistleri Partimizin 100.
Yaşını birlikte kutlamak için hazırlık
komitelerinde – 100. Yıl komitelerindebuluşmaya çağırıyoruz!5 Temmuz’da
İstanbul Maltepe’de ve 12 Temmuz’da
İstanbul Şişli’de ve İzmir’de gerçekleştireceğimiz 100. Yıl Komiteleri toplantılarına buradan duyurmak isteriz.
Bütün emektar komünistlere buradan
bir kez daha 100. Yıl komitelerinde
buluşma çağrımızı ifade ederiz!
Ülkenin en köklü Partisi, komünist
Partisi geleneği, ülkemizin eşitlik ve
özgürlük mücadelesi, sosyalist Türkiye
mücadelesi bugün yoluna devam ediyor.”
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ABDÜLHAMID ÜZERINE
BIR KAÇ HATIRLATMA

edemiyoruz. Diğer bir benzerlikleri ise
muhalefete yaptıkları baskıda ve basın
kanallarını kendi çıkarına kullanmaAKP iktidarıyla birlikte ismini daha
çok duymaya başladığımız, dönemi en larında karşımıza çıkıyor. Dönemine
aşina olanlar için tablo açıktır fakat
tartışmalı kabul edilen padişahlardan
biri, 34. Osmanlı padişahı 2. Abdülha- başka bir yazının konusu olan Mendemid bugün hala belli kesimlerce gökle- res tarafını fazla açmıyoruz (ilgilenenre çıkarılmaya devam ediliyor. Padişah- ler için bir giriş https://gazetemanifesto.
com/2018/menderesi-nasil-bilirsilığında yaşanan 33 yılı aydınlatmaya
niz-207463/), Abdülhamid tarafından
çalışacağımız bölüme geçmeden, Türkiye siyasetçileri açısından önemine bir ise yazının devamında olabildiğince
vurgu yapmak gerektiğini düşünüyoruz. bahsedeceğiz.
GÜNEŞ DOĞAN

Ülkenin yabancı sermayeye peşkeş
çekildiği dönemlerin başına “denk gelen” başbakanlığıyla tanıdığımız; antikomünist, işçi düşmanı Menderes’le
başlamak yerinde olacaktır. Adnan
Menderes, 1952 yılında Osmanlı hanedan üyelerinin ülkeye girişlerini serbest
kılan yasa tasarısıyla karşımıza çıkıyor.
Kanun içeriği olarak haklarının hanedan üyelerine iade edilmesini öngören
ve bunu mecliste kabul ettiren Menderes, aynı zamanda 2. Abdülhamid’in soyundan olan Müşfika Hanım ve ailesine, kendisine mektup yazması üzerine
örtülü ödenekten maaş bağlamasıyla
biliniyor. İtibarını geri kazanmasına
yardım ettiği bu kişiler, tekrardan belirtelim, Menderes’in yargılanmasında
gördüğümüz sebeplere çok yakın sebeplerden eleştirilen Abdülhamid’in
akrabalarından başkası değil. Nedir
benzerlikleri diye baktığımızda örtülü
ödenek paralarını zimmetine geçiren
Menderes ve döneminde Osmanlı
toprak ve kaynaklarını kendine tahsis
eden Abdülhamid profillerini göz ardı

Abdülhamid’i anan bir başka siyasetçi
ise, sakın şaşırmayın, “Çankaya’nın
şişmanı, işçi düşmanı” diye anılan,
piyasacı politikalarıyla bilinen ve hatta
doğrudan sermayenin tercihiyle başa
gelmiş Turgut Özal. Bir konuşmasında
“...Hemen hemen hiçbir toprak parçası
vermemiş... Siyaseten iyi idare etmiş...
Ondan sonraki dönem olan 19091918’de koskoca imparatorluk bozuk
para gibi harcanmış.” diyen Özal’a tarihi çarpıtmanın bu kadarı olmaz diyerek
ilerliyoruz ve buna da yazının ilerisinde
değinme temennisiyle, en iyiye saklamış olmasak da son siyasetçiye geçiyoruz.

tır... Birileri ısrarla ülkenin tarihini
1923’ten başlatmaya çalışıyor. Birileri
inatla bizi köklerimizden, kadim değerlerimizden koparmaya gayret ediyor...
Tarih bir milletin sadece mazisi değil
istikbalinin de pusulasıdır....Biz birileri
gibi tarihimize yüz çevirenlerden olamayız.” Daha sonra sözlerine sarayın
ideolojisinden öte konuşamayan İlber
Ortaylı’dan bir alıntı yaparak devam
ediyor: “Osmanlı’nın cumhuriyetle
barışmasıdır Sultan Abdülhamid.”

Tüm bunlara değinme sebebimiz, bütünlüklü bir tarih anlayışına sahipmiş
gibi görünen ve birbirimizin devamıyız
algısı yaratmaya çalışan bu siyasetçilerin söylemleriyle üstünü örttüğü
gerçeğin ortaklığıdır. Millet olgusuyla
herkesin çıkarını birmiş gibi göstermeye çalışan fakat alttan alta sermayenin
ve işgalcilerin çıkarlarına hizmet eden
siyasetçilere en yakın profil 2. Abdülhamid’den başkası olamazdı. Onun
itibarını temizlemek, kendi itibarlarını
temizlemek anlamına gelirken Abdülhamid; iktidarının son yıllarında güttüğü Neo-Osmanlıcı politikalarla kendi
“tahtını” sağlamlaştıran Erdoğan için
de kusursuz bir örnek olarak karşımızAbdülhamid isminin en çok anıldığı
da duruyor. Yukarıda bahsettiğimiz
dönemlerden birinin cumhurbaşkanı
konuşmasında Abdülhamid’den yaptığı
olan Erdoğan, Abdülhamid’in torunla- bir alıntı bizlere bunun doğruluğunu
rıyla Yıldız Sarayı’nda gerçekleştirdiği gösterecek nitelikte: “Hasta değiliz.
anma toplantısında şunları dile getirYatağından taşan bir nehre benziyoruz.
mişti: “Dönemine damgasını vuran Sul- Yapmamız gereken nehrin dağılmış
tan Abdülhamid ne yazık ki ülkemizde kollarını tekrar yatağında toplamaktır.
uzun yıllar görmezden gelinmiş, ihmal Bizi zinde tutacak yegane kuvvet İslaedilmiş, hatta karalanmaya çalışılmışmiyet’tir.” Siz söyleyin, daha iyi birini
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seçebilir miydi?

“İnsanları Vaka-i Hayriye’den beri
feryaddan alıkoyan, Haliç’te binlerce
Pusulamızı yavaştan Abdülhamid döyeniçerinin çürüyen cesetlerinin gönemine çevirirken Ortaylı’nın sözlerini rüntüsüydü. Çünkü yeniçeriler devlet
sorgulamadan geçmek olmazdı. Baskıcı adamlarının baskısına karşı bir güç
ve gerici Abdülhamid iktidarı için belki oluşturuyordu.”(2)
en son kullanacağımız cümledir çünkü
onun ifadesi. Döneminde, kendisinden Daha sonrasında Osmanlı batılılaşma
önceki padişahların başına gelenlerden sürecine girmiştir. Bu, aslında kapitakorkarak bir kere İstanbul dışına çıklistleşmekte çok geç kalmış Osmanlı
mayan ve cuma namazları haricinde
için kapıların dış sermayeye açıldığı
Yıldız Sarayı’nı terk etmeyen padişahın bir süreci beraberinde getirmiştir. Bu
aldığı önlemler bunlarla sınırlı kalmaiki süreç doğrudan eşitlenemeyecek
mış, tüm ilerici faaliyetleri ve kendiolmasına rağmen, burjuva devrimlerine
sine muhalefet olan basını engellemek sahne olan bir siyasi atmosfer ve işçi sıiçin olağanüstü bir çaba göstermiştir.
nıfının olgunlaşmaya başladığı dünyada
Meclisi kapatan, aydınları sürdüren,
Osmanlı’nın eski formunu korumasını
geceleri aydınlanan sokaklarda halkın
beklemek de yapılabilecek bir diğer
kendisine karşı faaliyetlerde bulunaca- yanlıştır. Batılılaşma; kısmi bir laiklik
ğından korktuğu için elektriğin gelişini ve padişahın yetkilerinin kısıtlanması
engelleyen (elektrik İstanbul’a 1914’te anlamına gelen fermanlar ve düzenlegelmiştir) Abdülhamid’i anlamak, her
meler şeklinde kendini göstermiştir.
şeyi anlamak mıdır? Buna okuyucu
karar verecek tabii, önceki dönemin
Konuyu fazla dağıtmadan tahta geçtiği
siyasi atmosferine şöyle bir göz attıktan yıl olan 1876’ya gelelim. Tam üstüne
sonra.
gelen ve 93 Harbi (1877-78) olarak
bilinen Osmanlı-Rus Savaşı, Rusların
Vaka-i Hayriye olarak anılan olaya ka- Yeşilköy’e kadar girmesi üzerine İngidar Osmanlı’nın siyasi atmosferini, şu
lizlerden yardım talep edilmesiyle son
paragrafla anlamak mümkündür:
bulmuş fakat dönemin ders kitaplarında
bu olaya dair yalnızca Plevne gazisi
“Osmanlı döneminde halk ile padişah
Osman Paşa’nın kahramanlıklarına yer
arasında temelde İslam’ın herkesçe
verilmişti. Basında bu savaştan bahsebilinen “iyiyi doğruyu savun, kötülüğü dilmesi yasaklanmıştı ve tahmin edilemen et” ilkesine dayanan üstü kapalı
ceği üzere bu, basının sansür yediği tek
bir toplumsal sözleşme vardı. Padişah, olay olarak kalmadı. Yabancı ve yerli
bu üstü kapalı toplumsal sözleşmenin
gazeteler kapatılıyordu ve ruhsat veriaksine hareket ettiği zaman, halkın
len gazeteler sansür kurulu tarafından
ayaklanma hakkı kendiliğinden doğar- onaylandıktan sonra dağıtıma çıkabilidı.”(1)
yordu. O dönemde gazetelere giden ve
sansürün ağırlığını anlatmaya yetecek
Aslında sivil halk ve yeniçerilerin yan
olan bildirinin bazı maddeleri şöyledir:
yana olduğu kamusal alanlarda bir yan- (parantez içindeki kısımlar açıklama
lışlık önce konuşulmaya başlanır, daha olarak yazılmıştır ve orijinal metnin
sonra din adamlarınca dillendirilerek
parçası değillerdir)
rahatsızlığa bir meşruiyet kazandırılır
ve yeniçeriler sürecin sonundaki isyan- 1. Basın haberinde önceliği hükümdalara öncülük ederlerdi. Bu her rahatrın sağlık durumuna, tarım ürünlerindesızlık için geçerli olmasa da Osmanlı
ki rekoltenin iyiliğine (komiktir çünkü
tarihi bu formülü örneklendiren bir
Abdülhamid döneminde tarım ürünleri
sürü isyanla doludur. (Birçok “normal
ithal edilmeye başlanmıştı ve yerli üreşartlar altında isyan edilecek” meseleyi tim yok denecek kadar azdı) ve Türkiise Osmanlı iktidarı, dini kendi lehine
ye’de ticaret ve sanayinin gelişmesine
kullanarak meşru kılmayı başarmıştır.) verecektir
Yeniçeri Ocağı’nın 1826’da kaldırılmasıyla birlikte gelişen süreci ise Abdül2. Ahlak bakımından Maarif Nazırı ve
hamid döneminden de nasibini almış
Ahlak komisyonu tarafından onaylanNamık Kemal şöyle değerlendiriyor:
mayan hiçbir tefrika yayınlanmayacaktır.
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3. Gazetenin bir sayısında yayınlanmayacak kadar uzun hiçbir edebi ve
bilimsel makale yayınlanmayacaktır.
“Devamı var” ve “Arkası yarın” sözcükleri kullanılmayacaktır (Sebebi; Abdülhamid’in iktidarına karşı bir tehdit
veya bir darbeden, “yarın gelebiliriz”
anlamını çağrıştırabilecek sözcükleri
sansürleyecek kadar çok korkmasıydı)
4. Sorumluların kötü yönetimlerinden
şikayet eden ve hükümdara sunulan
kişilerin veya vilayetlerdeki çeşitli toplulukların dilekçelerinin yayınlanması
katiyen yasaktır. Bütün tarihi ve coğrafi
isimlerin ve özellikle “Ermenistan”
sözcüğünün zikredilmesi yasaktır.
5. Yabancı hükümdarlara karşı yapılan
suikast denemelerinin ve yabancı ülkelerde hangi koşullarda olursa olsun
vuku bulan isyan teşebbüslerinin yayınlanması yasak edilmiştir. Çünkü böyle
haberlerin bizim yasalara uyan ve barış
içinde yaşayan halkımızca duyulması
iyi değildir.
6. Bu yeni kuralları gazetenizin sütunlarında yayınlamanız da yasaklanmıştır,
çünkü eleştirilere neden olabilir ve bazı
kötü niyetliler tarafından başka yöne
çekilebilir. (4)
Basın sansürü bununla da kalmıyordu.
Gazetelerde Abdülhamid’in sivri burnunu çağrıştırdığı için burun; hürriyet,
müsavat (eşitlik), cumhuriyet, grev,
suikast, sosyalizm, grev gibi kelimeler
de yasaklıydı. Ondan önceki süreçte
ilerici akımların yayılmasına alan açan
yayınlar onun döneminde Kıbrıs bile
diyemez olmuştu.
Abdülhamid döneminde kaybedilen
topraklar, Kıbrıs’ın İngilizlere sözde
kiralanmasıyla sınırlı değil elbette.
Osmanlı’nın en çok toprak kaybettiği dönemin sebeplerinden biri, yine
darbe yaparlar korkusuyla, askeri Haliç’e hapseden ve çürümeye bırakan
Abdülhamid’dir. 33 yıllık iktidarında
öyle ya da böyle, bazen masa başında,
bazen savaş alanlarında, bazen satılarak
(1867’den sonra yabancıların toprak
almasına izin verildi) toprak kaybedildi. İçinde baskılar sonucu Yunanistan’a
verilen Teselya ve Narda, işgaline
sessiz kalınan Tunus (5), gözleri açı-
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liklere sahipse, yaptırımları açısından
da bugüne bir ayna tutar nitelikte. Aynı
şekilde ülkeyi parsel parsel satmasıyla
bilinen siyasetçilerin çok sevdiği bir
figür olmasını yadırgamıyoruz fakat
Abdülhamid’i anlamak, her şeyi anlamaktır diyenler için cevap bellidir. 2.
Abdülhamid dönemi bugünü anlamak
açısından elbette önem arz ediyor, en
çok da arkası yarınlar için. Ne diyor
şair:
Saraylar, saltanatlar çöker
kan susar bir gün
zulüm biter!
lır diye askerlerini yollamadığı Mısır
(6)’ın da olduğu toplam 1.600.000
kilometrekareye yakın toprak parçası
söz konusudur. Bu tabloya bakıldığında
bazı tarihçilerin o dönem Osmanlı’nın
fiilen yıkılmayışını Abdülhamid’in başarısı olarak değil, işgalcilerin Osmanlı
üzerindeki paylaşım planlarında uzlaşamayışı olarak değerlendirmeleri haksız
değildir.
O dönem için en iyi icraatların yapıldığı alan olarak değerlendirilen eğitim
alanı ise tarihsel çarpıtmalardan biri
olarak karşımıza çıkıyor. Nitekim yanlı
kaynaklarda Abdülhamid’in açtığı söylenen fakat daha önce açılmış ve yalnızca meyvesi Abdülhamid döneminde
alınmış eğitim kurumları şöyledir:

lardan ötürü kurulan Duyunu Umumiye’ydi. Yabancı devletlerin, verdikleri
borçları tahsil etmek üzerine alınan
vergilere el koyması 2. Abdülhamid
döneminde olmuştu. Doğrudan bir müdahale olarak görülebilecek bu hamle,
herhangi bir karşı çıkışla değil boyun
eğişle karşılanmıştı. Döneminde ayrıca herhangi bir yerli üretim olmadığı
gibi, kendisine yakın zamanda fahri
doktora unvanı verilmesini “sağlayan”
demiryolu gibi tüm projeleri imtiyazlı
yabancı şirketlere yaptırdığı biliniyor.
(Ne kadar tanıdık geldi değil mi?) “Saray erkanı demiryolu, tramvay, elektrik
ve gaz, tesisleri imtiyazlarını yabancı
şirketlere peşkeş çekerek büyük karlar
sağlamışlardır.”(8)

Nitekim tahmin edeceğiniz üzere saray1773’te Mühendishane-i Bahri Hülarda ejderha meyveli şerbetler içilirmayun, 1796’da Kara Harp Okulu,
ken halk fazlasıyla yoksul kaldı. Fakat
1827’de Mekteb-i Tıbbiye, 1834’te
yabancı ülkelerin baskılarına her şartta
Mekteb-i Harbiye, 1839’da Mekteb-i
boyun eğen Abdülhamid hükümeti*
Maarif-i Adliyye, 1848’de Rüştiyeler
bunu düzeltmek adına hiçbir eylemde
ve Darülmuallimin, 1850’de Darülmaa- bulun(a)mıyordu. Ağır vergiler altında
rif, 1846’da açmaya teşebbüs edilen ve ezilen halk birçok kere vergi isyanla1871’de açılan Darülfünun... (9)
rına kalkışmış, çatışmalar sonucu bir
sürü insan hayatını kaybetmişti. Tabi
gibi birçok eğitim kurumu tersinden
bunların hiçbiri, bahsettiğimiz sebepAbdülhamid döneminde yozlaşmalara
lerden ötürü, basında yer almamıştı.
maruz kalmıştı ve medreseler askerden kaçmak isteyenlerin uğrağı haline
Aydınların baskılardan ötürü yurtdışına
gelmişti. Nitelik oldukça düşmüştü. Bu kaçtığı, ajanlık faaliyetleriyle ve insandönemde ayrıca nüfuzlu din adamlaların birbirini şikayet etmesiyle bilinen,
rının “beşikteki çocuklarına” padişah
üç kişinin yan yana gelemediği bu döiradesiyle “müderrislik” (şimdiki karnemi kısmen anlatmaya çalıştık. Yazışılığıyla akademisyen sayılabilir) gibi
nın birçoğu -Abdülhamid dönemini hiç
önemli unvanlar bahşediliyordu. Yani
okumamış olsanız bile- sizlere tanıdık
okumadan alim olunuyordu.
gelmiş olabilir. Erdoğan’ın istikbalinin
pusulası olarak gördüğü Abdülhamid,
Döneminin bir meselesi de, dış borçkendi iktidarı açısından nasıl benzer-

(Abdülhamid döneminde yasaklı kelimelerden biri de ‘zulüm’dü, neyse ki
bugün kullanabiliyoruz)
Tarih diyalektik olarak ilerler ve tarih;
sınıf mücadeleleri tarihidir. Eğer geçmişimiz, geleceğimizin pusulası ise
yönümüz hep sınıftan yanadır ve dün
nasıl ki zulmedenlerin iktidarı yıkıldıysa, yarın da yıkılacağını bu sayede
biliriz. Darbeyle değil ama, devrimle
gelecek o büyük kurtuluş için; emperyalizmin ülkemizden def edildiği o
günler için, ‘hürriyet’in ne yasaklı ne
de altı boş olduğu, hürriyetin hürriyet
olduğu zamanlar için, yağma yok sosyalizm var demek için, ileri! “Ey tarih,
aç solgun yapraklı defterini ve kaydet
dövüşenlerin hikayesini.”
(1) Türkiye’nin Demokrasi Tarihi 1.
Cilt, Tevfik Çavdar
(2) T.D.T. 1. Cilt, Tevfik Çavdar
(3) Anayasaların Ekonomi Politiği
Üzerine, Ali Rıza Aydın, Gelenek 120.
sayı, Mayıs 2013
(4) Abdülhamid’in Son Günlerinde
İstanbul, Paul Fesch (Çev. Erol Üyepazarcı)
(5) Türk İnkılabı, Yusuf Hikmet Bayur,
(6) T.İ., Yusuf Hikmet Bayur
(7) Türkiye’nin Düzeni, Doğan Avcıoğlu
(8) T.D., Doğan Avcıoğlu
(9) Bayram Kodaman’ın TTK Arşivleri’ne dayanan çalışmasından
*Öyle ki, Abdülhamid kendisine düzenlenen suikast girişimi sonrasında
kanuna göre idam edilmesi gereken
suikastçısı Edward Jorris’i, Belçika’nın
baskıları sonucu affetmiş, daha sonrasında pasaportunu vererek Avrupa’ya,
kendisine ajanlık yapmaya yollamıştır.
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şu cümlelerle bitirdi. “Bize sürekli dava
açanlar, ölümle tehdit edenler, hapse atanlar şunu anlamıyor. Barış Terkoğlu ile yazdığımız Metastaz’ın birinci sayfasında, kitabımızı ithaf ettiğimiz iki kişi var: ‘’Adil
bir gelecekte yaşamaları için Arya’ya ve
Ali Derya’ya’’ Onlar bizim çocuklarımız.
Biz, çocuklar adil bir gelecekte yaşasın
diye bu çileli yolu seçtik. Ne kadar başarılı
olduk ya da olacağız o gelecek için, ileride
tarih kitapları yazar. Ama çocuğum yarın
‘’peki, o günlerde sen ne yaptın’’ diye
sorarsa, başımı eğmeden gözlerinin içine
bakıp anlatacağım bir mücadeleyi miras
bırakmak istiyorum. Gerisi lafügüzaf.”

TUTUKLU GAZETECİLER
HALA TUTUKLU…
“SİZ YETER Kİ
ALIŞMAYIN”

Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Ferhat Çelik ve Aydın
Keser’in tutuklu olarak yargılandıkları “
MİT şehit haberi “ davası duruşması 24
Haziran Çarşamba günü görüldü.

nin açık kaynaklarla haber yapması suç
mudur? Benim bu haberi yapmam için bir
yerden talimat almam gerekmez.” Diyerek
tahliyesini talep etti.

“Bu davanın ille de bir yerinde olacaksam savcısı değil, sanığı olmayı tercih
ederim.”
Barış Pehlivandan sonra dinlenen Barış
Terkoğlu, savunmasına “Bu davanın ille
de bir yerinde olacaksam savcısı değil,
sanığı olmayı tercih ederim.” diyerek
başladı. Mit haberi suçlaması ile ilgili
iddianamedeki çelişkileri tek tek anlatan
Terkoğlu, iddianame ile ilgili “ İddianame
değil hayalname” benzetmesinde bulundu. Terkoğlu savunmasının sonunu ise şu
cümleler ile bitirdi. “İnsanın kaderi kendi
eylemleridir. Biz kaderimize kendi eylemlerimizle karar verdik. Siz bizim için
görünse de aslında hem kendiniz hem de
ülkemiz için karar vereceksiniz. Bu nedenle sizden sadece adalete uygun, gerçekle barışık, vicdanla örtüşen, tartışmasız
sadece ama sadece millet adına bir karar
beklediğimi söylemek istiyorum.”
Savunmaların ardından tanıklar dinlendi
ve avukatların beyanları alındıktan sonra açıklanan kararda Murat Ağırel, Barış
Pehlivan ve Hülya Kılınç’ın tutukluluk
hallerine devam kararı verilirken, Barış
Terkoğlu, Ferhat Çelik ve Aydın Keser’in
tahliyelerine karar verildi.
Bir sonraki duruşma ise 9 Eylül tarihine
ertelendi.

Aydın Keser’in ardından, savunmaya
Duruşma öncesi adliye önünde gerçekleyapan gazeteci Hülya Kılınç oldu. Kılınç,
şen basın açıklamasına TKH Genel Başka- “Yaptığım gazetecilik işi, İddianame de,
nı Aysel Tekerek de katıldı.
gizli, gizemli, suç işlemek amacıyla yapılmış gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Bu
Dört aydan sonra ilk kez hakim karşısına
iddialar doğru değildir. Ben de herkes gibi,
çıkan gazetecilerin savunmaları ise duruş- bu suçlamanın Odatv’nin “fincancı katırmaya damga vurdu.
larını ürkütmesi” nedeniyle yapıldığını
düşünüyorum. Umarım yanılırım.” ifadele- “ YAZMAYA DEVAM EDECEĞIZ”
İlk savunmayı gazeteci Murat Ağırel verdi. rini kullandı.
“Ben ikinci defa hukuk cinayetine tanık
Silivri Cezaevinden çıkan Barış Terkoğoldum. Maktul yine bendim.” diyen Ağı“BÖYLE ADALET OLUR MU?
lu, cezaevi çıkışında yaptığı açıklamada
rel, “Türk Dil Kurumu’na göre ifşa, gizli
“Tahliye kararı içim kan ağlayarak dinlebir şeyi açığa çıkarmak demektir. AleniHülya Kılınç’ın dinlenmesinin ardından
dim. İçerdeki bütün arkadaşlarımızın şu
leşmiş bir bilginin devlet sırrı kapsamında verilen ara sonrasında Barış Pehlivan’ın
an burada olması gerekiyordu. Gazetecilik
değerlendirilmesi söz konusu olabilir mi?
savunması alındı.
yapacağız, yazmaya devam edeceğiz…”
Gizli olmadığı gibi ifşası da söz konusu
dedi.
değildir.” dedi.
Pehlivan savunmasının önemli noktalarında, ülkede gazeteciğe dönük kumpaslar,
Barış Pehlivan’dan mektup var…
İkinci olarak savunmasını yapan gazeteci
basın özgürlüğü ve yargının şu anki duTutukluluk haline devam kararı verilen
ise Ferhat Çelik oldu. Çelik, savunmasınrumuna değinen Pehlivan, “ Böyle Adalet
Barış Pehlivan kararın ardından kaleme
da, haberin basın özgürlüğü kapsamında
Olur mu?” diyerek, “Eğer bu toprakların
aldığı mektupta, “Ben yanınıza yoldaşımı
yapıldığını belirtti.
en tehlikeli örgütü FETÖ ile mücadelenin
uğurladım. Şimdi içim daha rahat, içeride
bir rant ve sermaye değişimi aracı haline
daha güçlüyüm. Bu zulmü o şiirdeki gibi
Ferhat Çelik’in ardından gazeteci Aydın
geldiğini yazmasaydım burada olmazdım.” bir gün mutlaka yeneceğiz! Siz yeter ki
Keser savunma yaptı. Keser “Gazetecidedi. Pehlivan savunmasının sonunu ise
alışmayın.” dedi.
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SAVUNMA YÜRÜYÜŞÜ’NE
POLİS MÜDAHALESİ
AKP tarafından gündeme getirilen ve
avukatlık mesleği ile baroların yapısında
çeşitli düzenlemeleri hedefleyen tasarı, 56
ilin baro başkanları tarafından Ankara’ya
yürüyüş gerçekleştirilerek protesto edildi.
Özellikle baroların bütünlüğünün bozularak ‘’çoklu baro’’ sisteminin dillendirilmesine tepki gösteren baro başkanları, 17
Haziran Perşembe günü eş zamanlı yaptıkları açıklama ile ‘’Eylemlilik Süreci’’
başlattıklarını ilan ettiler ve 19 Haziran
Cuma günü yine eş zamanlı olarak yapılan
basın açıklamaları ile birlikte Ankara’ya
doğru yola çıktılar.
Sembolik olarak 3 günlük bir yürüyüşü
kapsayan ve ardından 22 Haziran Pazartesi
günü Anıtkabir’de tüm baro başkanlarının
katılımı ile gerçekleşecek buluşmayla bitirilmesi amaçlanan ‘’Savunma Yürüyüşü’’
eyleminde, baro başkanları avukatların
dışarıdan katılımını istemedi. Pandemi

AKP iktidarının baroların yapısına ve
seçim sistemine dönük müdahalesine karşı
bundan dört gün önce Türkiye’nin dört
bir tarafından yürüyüş başlatarak bugün
Ankara’da buluşmak isteyen baro baş-

ve güvenlik gerekçe gösterilerek yalnızca
ilgili baroların yönetimlerinde bulunan
sınırlı sayıda avukatın katılımı ile eyleme
geçildi.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin
Feyzioğlu’nun ‘’ Bu yürüyüş başka bir şey
için mi yapılıyor?’’ şeklinde yorumladığı
ve kendisinin böyle bir yöntemi tercih etmeyeceğini belirttiği yürüyüş, 22 Haziran
Pazartesi günü baro başkanlarının Ankara’ya girişine gelmesiyle beraber engel ile
karşılaştı.
Valilik tarafından izin verilmediği gerekçesiyle polis tarafından durdurulan baro
başkanları, Ankara yolunun kendilerine
açılmasına dek eylemlerine devam edeceklerini söyleyerek oturma eylemine
başladılar. Bu esnada Gaziantep Barosu
başkanının polis tarafından tartaklandığı
görülürken polis memurunun “Bu yaptığınız hukuka uygun değil.” açıklaması ise

AKP iktidarının 18 yılının özeti niteliğindeydi.
Baro başkanlarına yapılan bu engelleme,
ülkenin birçok noktasında protesto edildi.
Adliyeler ve barolar önünde toplanan avukatlar, baro başkanlarının eylemine destek
vererek “Savunmaya Özgürlük” çağrısında
bulundular. Eylemlerde öne çıkan sloganlardan birinin de “Feyzioğlu İstifa” olması
dikkat çekti.
Baro başkanlarının oturma eylemi gece
boyunca devam etti. Bu esnada etrafı polis
bariyerleri ile çevrilen baro başkanlarının
yemek ihtiyaçlarını karşıladığı kafeteryanın dahi kapatılması, dışarıdan gelen
yardımların engellenmesi, yağmur altında
bekletilmeleri ve kendilerine dışarıdan
destek vermek isteyen yurttaşların dahi
polis müdahalesi ile alandan uzaklaştırılmaları toplumun hafızalarında kendine yer
edindi.

kanlarına dönük polis tarafından yapılan
engelleme kabul edilemez.

alınarak yeri geldiğinde kendilerini savunma haklarının bile ellerinden alınmasıdır.

Yapılmaya çalışılan müdahalenin, gerici
iktidar ve tek adam rejiminin hukuk dışı
uygulamalarına karşı çıkan baroların ve
yönetimlerinin tasfiye edilmek istenmesinden başka bir anlamı yoktur. Amaç,
baroları bölerek yandaş barolar ortaya
çıkmasını sağlamak ve demokrasicilik
oyunu adı altında Türkiye Barolar Birliği’ni ve baroları iktidarın kontrolü altında
tutmaktır.

Bu açıdan baro başkanlarının başlattığı
“Savunma Yürüyüşü” önem taşımaktadır
ve mesele barolara yapılmaya çalışılan
müdahalenin ötesine de işaret etmektedir.
Yürüyüşe Ankara’da yapılan müdahale
tam da bunun göstergesidir.

Yargının AKP iktidarının sopası haline
döndüğü ülkemizde yargı bağımsızlığı
diye bir şey neredeyse kalmamıştır. Mahkemelerin çoğu , Cumhurbaşkanlığı’nın
bir apartına dönüşmüş, Adalet Bakanlığı
cemaat ve tarikatların arka bahçesi halini
almıştır. Bunlar kadar önemli bir diğer
şey ise sermaye iktidarına karşı çıkanların
yargı eliyle haksız bir şekilde baskı altına

AKP iktidarının hukuksuzluklar üzerine kurulu düzeni bir kere daha görünür
olmuş, kendisine yandaş olmayan barolara ve avukatlara tahammül edemeyen
AKP’nin ne yapmak istediği ortaya çıkmıştır.
Tüm halkımız bu gerçeği görmeli ve tavrını emekten, bağımsızlıktan ve laiklikten
yana koymalıdır.
Türkiye Komünist Hareketi
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DİYANET
OKULLARA DA EL ATTI
Diyanet İşleri Başkanlığı ticari alanda da her geçen gün etkisini artırıyor. Türkiye Diyanet Vakfı’na bağlı KOMAŞ AŞ, Nakşibendi tarikatına ait Ankara’daki özel
bir koleji satın aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Türkiye Diyanet Vakfı, kendi iştiraki olan
KOMAŞ AŞ aracılığıyla, Nakşibendi
şeyhi Mahmut Esad Coşan’ın kurucusu olduğu Ankara’daki bir koleji satın
aldığını duyurdu.
KOMAŞ AŞ ilk olarak, 1983 yılında
Ankara Kocatepe Camisinin yapımıyla
inşaat işlerine başladı. Firma o yıllardan beri Diyanet İşleri Başkanlığı ve
Türkiye Diyanet Vakfı’na ait işletmelerin inşaatını yapıyor. KOMAŞ şimdiye
kadar; cami, müftülük hizmet binası,
Kuran Kursu, öğrenci yurdu, iş merkezi, misafirhane, hastane ve otel gibi
yapıların müteahhitlik ve müşavirlik
işlerini yaptı. İnşaat işlerinin yanında
birçok tesisin işletmesi de KOMAŞ
AŞ’ye verilmiş durumda.
Son yıllarda Türkiye genelinde 2 bin
500’den fazla Kuran kursuyla okul
öncesi eğitime hız veren Diyanet İşleri
Başkanlığı, şimdi de özel okullara el
atarak etkisini artırmaya çalışıyor. Bünyesinde İzmir Bornova Koleji ve Bayraklı Anaokulu bulunan KOMAŞ AŞ,
son olarak Ankara Etimesgut’ta bulunan ve Nakşibendi Tarikatı’na ait ASFA
Ferda Koleji’ni satın aldı. Ankara Etimesgut’taki ASFA Ferda Koleji’nin adı
daha sonra “TDV Ferda Koleji” olarak
değiştirildi.

İNŞAAT, TİCARET, EĞİTİM
KOMAŞ AŞ’nin internet sayfasında faaliyet alanları “inşaat, ticaret ve eğitim”
olarak belirtilmiş durumda. TDV Ferda
Vakfı’nı bünyesine katan KOMAŞ, bu
sayede okul sayısını ikiye çıkarırken,
ilk büyük kolejini de satın almış oldu.
Bornova Koleji’nde ilkokul düzeyindeki öğrenci kayıt ücretleri 30 bin TL’yi
bulurken, Anadolu ve Fen Lisesi düzeyinde bu ücretler 40 bin TL’ye ulaşmış
durumda. Yeni alınan TDV Ferda Koleji ile ilgili detaylar ise henüz netleşmiş
değil.
Sermayesinin yüzde 99,45’i Türkiye Diyanet Vakfına ait olan KOMAŞ
AŞ’nin kendisine bağlı birçok şirket ve
işletmesi de bulunuyor: Gintaş, Divantaş, Diyanet Kafeterya, Uluborlu Tesisleri bu işletmelerden yalnızca birkaçı.
1975 yılında kurulan Türkiye Diyanet
Vakfı ise şimdiye kadar Türkiye’de 3
bin 817 cami ve 2 bin 866 Kuran kursu
yaptırdı. Vakıf ayrıca, yurtdışında toplam 25 ülkede 100’ün üzerinde cami ve
‘eğitim binası’ da yaptırdı.
VERGİ MUAFİYETİ, YARDIM
TOPLAMA İZNİ
Türkiye Diyanet Vakfı tüm bu faaliyetleri, 903 Sayılı Yasa’ya göre kurulmuş

“

“

olan özel hukuk tüzel kişisi kimliği
üzerinden yürütüyor. 13.01.1978 tarih
ve 16168 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 20.12.1977 tarih ve 7/14433
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Vakıf,
vergi muafiyeti kapsamında yer alıyor.
Ayrıca son dönemde belediyeler üzerinden tartışılan ‘izin almadan yardım toplama’ konusunda ise Diyanet Vakfı’nın
kanunla belirlenmiş yardım toplama
hakkı bulunuyor. 2860 sayılı Yardım
Toplama Kanununun 6’ncı maddesi ve
05.08.2005 tarih ve 25897 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 12.07.2005 tarih
ve 2005/9171 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı’na göre Türkiye Diyanet Vakfı
‘izin almadan yardım toplayan kuruluşlardan’ sayılıyor.
Türkiye’de toplam 1.514 hastane
(2015), İmam Hatip ve özel okullar dâhil toplam 66 bin 849 (2019) okul bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın
2019 yılındaki verilerine göre Türkiye’deki toplam cami sayısı ise 84 bin
684 olarak bildirilmiş durumda. Türkiye’deki Kuran kursları resmi verilere
göre, 2013 yılında 13 bin iken bugün
18 bin 675 seviyesine çıkmış durumda.
Kuran kurslarının 11 bin 217’si il ve
ilçe merkezlerinde, bin 480’i beldelerde, 5 bin 978’i köylerde faaliyet gösteriyor. Kaçak kurslarının ise tam olarak
sayısı bilinmiyor.
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Saflık korosuna katılanlar arasına eski
YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan’da katıldı. Siyasete atılan ve “saf” değiştiren
herkesin yaptığını yapan Özcan, koronun
has elemanı olmaya karar vermiş.
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SAFLIK
KOROSU
disk istedi. 1 terabayt disk verdim. Geçti
bir tane daha hard disk istedi. ‘Hayırdır,
ne yapacaksınız bu hard diski, sorular 10
megabayt tutmaz’ dedim. Sakınan, ‘Biz
geriye dönük arama yapacağız. Bütün
sınavları alacağım’ dedi. 4 terabayt disk
verdim, 5’inci hard diskte tamam dedim
artık. Siz bütün soruları alıyorsunuz, bu
çalınan sorularla alakalı değil dedim.

lardan bir kısmı parti kurarken bir kısmı
ise başka partiler içerisinde siyaset yapmayı tercih etmişti.

Siyasetin bir yasası olarak görebileceğimiz
günah çıkartma ya da sizi sıkıştırabilecek
Gelecek Partisi’nden siyasete atılan ve
konularda erken bir hesap verme modeli
partinin Eğitim Politikaları Başkanlığıile işin içinden sıyrılmaya çalışılması daha
nı yapan Eski Yükseköğretim Kurumu
öncesinde de çok gördüğümüz bir hare(YÖK) Başkanı Yusuf Ziya Özcan teleketti. Siyaseten hem ayrıldığınız yapı ile
vizyonda katıldığı bir programda geçmişe Ben bir daha hard disk vermeyince Zekeri- aranızdaki açıyı tarif edebilmeniz gerekir
dair sorulara yanıt verdi. Kovid-19 salya Öz beni aradı, ‘Hocam bu Türkiye için hem de hukuk açısından suç sayılabilegınına rağmen YGS ve LGS sınavlarının
çok önemli bir mevzu’ dedi. Bende dedim cek fiillerin sorumluluğu üzerinden atmış
yapılmasını eleştiren Özcan, “Hükümet
ki, evet çok önemli ama bir türlü sonuç
olmanız gerekir. Eski YÖK başkanı Özparaya bel bağlayarak, ondan ümidini
çıkmıyor. Zekeriya Öz, ‘Şadan Sakınan
can’da bu ikisini birden tercih ederek siyakesmeden sınavların yapılmasına karar
elinden geleni yapıyor, sizden hard disk
sete girmiş şimdilik. Bu tarzın kendisine
verdi. Bence yanlıştı. Turizmden 10 milyar istemiş siz olmaz demişsiniz’ dedi. Sonra
hiç bir zaman bir zırh sağlamayacağını ise
doları bulabilirsiniz ama eğer 3-5 çocuğu
öğrendim ki en baş FETÖ’cü Şadan SaÖzcan’ın biliyor olması gerek. Hukuk işlekaybetmeye değmez” diyerek vicdanlara
kınan çıktı. Saflığımıza bak, bir terabayt
yişinin geldiği nokta da göz önüne alındıseslenmeyi de unutmadı.
hard diske dünyalar sığar. Bir sınav sorula- ğında işin siyaseten şiddetlendiği noktada
rı 10 megabayt tutmaz. ÖSYM’nin kulbenzer fiiller kendisine de yönelecektir.
Başkanı olduğu dönemde ÖSYM’nin kul- landığı ve kullanmak için beklettiği bütün
landığı ve kullanmak için beklettiği bütün soruları aldılar.”
Belirli bir örgütsel gücü arkasına almadan
soruları aldılar” diyen Eski Yükseköğretim
bu gibi girişimler merkezi siyaseti çok
Kurumu Başkanı Özcan, dönemin FESAFLIK KOROSU NEREDEN ÇIKTI? sıkıştırmaktan uzak bulunuyor. Herkesin
TÖ’cü savcılarının soruları kendisinden
bildiğini açıklaması ve süreçten kendisini
nasıl aldığını anlattı.
AKP’nin son dönemde kan kaybı yaşama- aklamaya çalışması çoğu kişiyi pek ikna
sı ve kendi kadrolarını tutmak konusunda
etmişe benzemiyor. Esas o çalınan soru”Savcı Şadan Sakınan geldi, benden
sıkıntı yaşaması ile beraber, yeni oluşum- lardan faydalananların kaçı daha devletin
dataların depolanması için ekstra hard
lar ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu oluşum- içinde devleti yönetiyor?

