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Halkın can güvenliği talebi çok 
büyük.Hangi köken ve inaçtan 
olursa olsun bütün vatandaşla-
rımızın birlikte yaşama iradesi 

çok güçlü. Halkın en içten duy-
gu ve özlemlerini asalakça sö-
müren AKP’nin kurduğu tezgâhı 
boşa çıkarmak için Türkiye hal-

kını katleden emperyalizmin 
vurucu gücü bütün terör örgüt-
lerine karşı kesin tavır almak 
gerekiyor.

Emperyalizmin kör aletlerini durduracağız
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Üst akılAKP’nin
muhalif medya korkusu
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Derken
dile gelir Ankara…
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İşbirlikçiliğin
çıkmaz sokağı

Nâzım Hikmet’in Türkiye 
ve dünya halklarına yaptığı 
uyarı hepimizin kulağına 
küpe olmalıdır: “Amerikan 
emperyalizminin bayra-
ğı hangi bayrağın yanında 
dalgalanırsa, o memleketin 
milli şerefi, milli bağımsız-
lığı çiğnenmiş demektir.

Fransız işçiler hakları
için mücadele ediyor

Fransa işçi sınıfı aylardır 
hükümetin fazla mesai üc-
retlerini düşürmek, çalışma 
sürelerini uzatmak, taşeron 
çalışmayı yaygınlaştırmak 
gibi sermaye lehine yapma-
yı planladığı düzenlemelere 
direniyor.
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Hayatta kalabilmenin 
bedeli “15 yıl”

>>   12

İlerici Gençler’in
yeni bürosu
artık Kadıköy’de!
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15-16 Haziran 1970:
Türkiye işçi sınıfı
“Burdayım, Varım” dedi
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EMEKCUMHURİYETVATAN

Büyük kuşatmayı 
yarmak için

>>   8

 



H
az

ira
n 

20
16

gündem

Yer, İstanbul Fatih Camisi. Tarih 
8 Haziran 2016. Olay, Vezneciler 
katliamında öldürülen iki poli-
sin cenaze töreni. Törene katı-
lanlar, Başbakan Binali Yıldırım, 
CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Efkan 
Ala, İstanbul Valisi Vasip Şahin 
dahil devlet protokolü ile kalaba-
lık bir vatandaş kitlesi.

İşte böyle bir ortamda dört ki-
şilik saldırgan bir grup önce 
Kılıçdaroğlu’nun çelengi-
ni parçalıyor, onu yuhalıyor, 
ardından da içlerinden biri 
Kılıçdaroğlu’nun üzerine kurşun 
mermisi fırlatıyor. Herkes bilir 
ki, bir kişiye kurşun mermisi fır-
latmak mafya dilinde “istesem 
seni öldürürdüm, ayağını denk 
al” demek, o kişiyi ölümle tehdit 
etmek demek. 

Sonuçta, dört saldırgan mahke-
meye bile çıkarılmadan savcılık 
tarafından serbest bırakıldı.

Lümpen grup
Gazetecilerin yaptıkları araş-
tırmada bu dört kişi hakkında 
daha önceden uyuşturucu bu-
lundurma, cinsel taciz, insan ya-
ralama suçlarından işlem yapıl-
dığı ortaya çıktı. Sosyal medyada 
bol bol silahlı resimleri bulunan 
bu kişilerin polis olmadıkları 
hâlde cenazeye polis üniforma-
sıyla katıldıkları, AKP’nin seçim 
kampanyalarında etkin görev 
aldıkları, cenaze töreninde Bi-
nali Yıldırım’la kucaklaştıkları, 
cenaze namazında birlikte saf 
tuttukları, ölüm tehdidi içeren 
eylemlerini İçişleri Bakanı ile İs-
tanbul Valisi’nin önünden geçe-
rek yaptıkları anlaşıldı.

Yani AKP’yle içli dışlı, iktidar 
partisinin kanunsuz ayak işleri-
ni yapan, korunan ve kollanan 
bir lümpen grupla karşı karşıya 
olduğumuz belli oldu.

AKP provokasyonu
AKP kendi çağdışı gerici ve ya-
yılmacı emellerini gerçekleştir-
mek hayaliyle emperyalizmin 

her emrini yerine getirdi, dinci 
ve etnik bölücü terör çeteleriyle 
işbirliği yaptı. Fakat bütün yap-
tıkları Türkiye halkının üzerine 
katliam, bomba, kurşun; bölün-
me tehdidi; çöken tarım, sanayi, 
turizm ve ihracat; artan işsizlik 
olarak geri döndü.

Halkın can güvenliğini sağla-
yamayan, Türkiye’nin birliğini 
ve bütünlüğünü koruyamayan; 
ekonomiyi çökerten AKP, bu fe-
laketteki suç ortaklığını ve aczi-
ni gizlemek için, kendi suçunu 
muhalefete yüklüyor. Onları em-
peryalizm ve terör örgütleriyle 
işbirliği yapmakla suçluyor. Tür-
kiye halkının emperyalizme ve 
işbirlikçi terör çetelerine duydu-
ğu muazzam öfkeyi el çabukluğu 
yaparak sömürmeye çalışıyor. 
Ülkeyi her konuda felakete sü-
rükleyen AKP’nin elinde başka 
koz kalmadı. 

Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı-
nın işte bu amaçla tezgâhlandığı 
anlaşılıyor. Tabii bu saldırı sade-
ce Kılıçdaroğlu’na ve CHP’ye de-
ğil, AKP’nin vatan, cumhuriyet 
ve emek düşmanı programına 
evet demeyen herkese yöneliktir.

Tezgâhı bozmak için
Halkın en içten duygu ve özlem-
lerini asalakça sömüren AKP’nin 
kurduğu tezgâhı boşa çıkarmak 
için muhalefetin yapması gere-
ken şey açıktır: Halkın can gü-
venliği talebinin ne kadar büyük 
olduğunu anlamak, hangi köken 
ve inaçtan olursa olsun bütün 
vatandaşlarımızın birlikte ya-
şama iradesinin ne kadar güçlü 
olduğunu görmek, Türkiye’nin 
birliğine ve bütünlüğüne sahip 
çıkmak, Türkiye halkını emper-
yalizmin vurucu gücü olarak 
katleden terör örgütlerine karşı 
kesin tavır almak, emperyalizme 
ve işbirlikçilerine karşı halkın 
vatan, cumhuriyet ve emek mü-
cadelesine öncülük etmek.

AKP’nin son ve hakikaten sahte 
kozunu elinden almak gerekiyor. 

Kılıçdaroğlu’na ölüm tehdidi
Savcılıklarda dosyaları bulunan ve-
killerin dokunulmazlıklarının bir 
defaya mahsus olmak üzere kaldı-
rılması yönündeki anayasa değişik-
liği teklifinin belirleyici ikinci tur 
oylaması 20 Mayıs 2016’da Meclis’te 
yapıldı. Teklife 376 evet, 140 ret, 5 
çekimser, 7 geçersiz ve 3 boş oy çık-
tı. Böylece dokunulmazlık için ha-
zırlanan anayasa değişiklik teklifi, 
referanduma kalmadan Meclis’ten 
geçmiş oldu.

Süreç nasıl gelişti
Süreci kısaca hatırlayacak olursak; 
AKP tarafından ilk başta terörü 
destekleyenlerin dokunulmazlıkla-
rının kaldırılması talebi ile başla-
tılan tartışmalar CHP ve AKP’nin 
karşılıklı hamleleriyle tüm doku-
nulmazlıkların kaldırılması aşama-
sına geldi. MHP bu sürece koşulsuz 
destek sunacağını açıklarken CHP, 
“terör destekçisi konumuna düş-
meyelim, nasıl olsa AKP ve MHP 
içinden de yeterli destek çıkmaz ve 
teklif düşer” hesabıyla, anayasaya 
aykırı olduğunu ilan ettikleri bu 
teklife destek vereceklerini açıkladı. 

İlk tur oylamada CHP vekilleri bir 
iki kişi dışında teklife destek ver-
medi, fakat AKP ve MHP’den tam 
destek çıktı. Sonuç olarak ilk tur 
oylama sonuçlarına göre teklif refe-
randum aralığında kaldı.

Erdoğan’ın gizli hesabı
İlk tur oylamasının sonucu, 
Erdoğan’ın istediği bir sonuç ola-
rak okundu. Siyasal yorumculara 
göre, Erdoğan’ın başkanlıkla ilgili 
hevesi kendi tabanında dahi yeterli 
destek bulamıyor, başkanlıkla ilgili 
bir referandumda başkanlığı halka 
kabul ettiremeyeceğini bildiğinden 
bu amacını halkı kandırabilecek 
bir sosa bulamak gerektiğini düşü-
nüyordu. İşte bu nedenle dokunul-
mazlıkların referandumla kaldı-
rılmasını ve bu referanduma ek eş 
zamanlı bir başka referandumla da 
başkanlıkla ilgili değişikliği halkın 
önüne terör karşıtlığı sosu ile sun-
mayı planlıyordu.

Bu değerlendirmeyle Kılıçdaroğlu 
doğrudan görevlendirme yaparak 
20 milletvekiline evet oyu vermeleri 
konusunda talimat verdi. Sonuçta 
teklif, 376 Milletvekilinin oyu ile 
referanduma gerek kalmadan doğ-
rudan Meclis’ten geçti.

Önce aceleci, sonra yavaş
Dokunulmazlığı referandumsuz 
olarak kaldıran bu sonucu olağan 
koşullarda bir zafer havasında kar-
şılaması beklenen AKP kurmayları 
ve Erdoğan’da en azından bu za-
fer havasının olmadığını söylemek 
mümkün. Nitekim başlangıçta do-
kunulmazlığın kaldırılmasını en 
acil mesele olarak ilan eden Erdo-
ğan anayasa değişikliği yasasını an-
cak 7 Haziran’da imzaladı.

Güncel kazanç ve kayıp hesabı
Erdoğan asıl hedefine ulaşamasa da 
en azından üç muhalefet partisinin 
başkanları Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve 
Demirtaş dahil 132 milletvekilinin 
yargılanmalarını hatta hapse gir-
melerini sağlayacak kozu eline aldı. 
Kılıçdaroğlu Erdoğan’ın çifte refe-
randum hesabını boşa çıkarttığını 
düşünerek bir kazanımı olduğunu 
düşünse de çok önemli bir kozu yü-
rütmenin insafına bırakmış oldu.

Dokunulmazlıkların kaldırılması 
sonrasında kimler hakkında dava-
ların açılacağını, açılacak dava so-
nuçlarının ne olacağını şimdiden 
kestirmek zor. Bunu ilerleyen süreç-
teki güç dengeleri belirleyecek. 

Asıl kayıp
Tüm bu Ali Cengiz oyunlarının dı-
şında, dünya halklarının yüzlerce 
yıllık mücadelesi sonucunda ka-
zanılmış dokunulmazlık gibi çok 
önemli bir hakkın gasbedilmesi 
demokrasi mücadelesi açısından 
büyük bir saldırı olarak görülmeli. 
Türkiye topraklarının ilericilerinin 
mücadelesi sayesinde Türkiye’de 
de 1876’da kabul edilen “Kanun-i 
Esasi’” ile mebusların dokunulmaz-
lığı karara bağlanmış, böylece tüm 
yürütmeyi elinde bulunduran padi-
şah karşısında vekillere bir güvence 
sağlanmıştı. Bugünse padişahlık 
isteyen Erdoğan, siyaset garibesi 
Bahçeli, siyaset fakiri Kılıçdaroğlu 
ve emperyalizmin yeni gönüllüsü 
Demirtaş’ın hamleleri ile yaklaşık 
150 yıllık kazanım geçici kaydıyla 
da olsa yok edildi.

Padişahlık özentilerine, bağımsızlı-
ğın değerini bilmeyen emperyalizm 
sevdalılarına karşı Türkiye emek-
çileri kazanımlarını daha kararlı 
savunmak durumunda. Meclis’in 
halkın mücadele tarihine, dün-
ya demokrasi birikimine ve kendi 
kendisine ihanet ettiği bu kararıyla 
birlikte, halkın halktan başka daya-
nağının olmadığı da bir kez daha 
görülmüş oldu.

Dokunulmazlıklar kaldırıldı
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İstanbul Vezneciler’de 7 Haziran 2016’da, Mardin 
Midyat’ta 8 Haziran’da yapılan katliamları PKK 
sahiplendi. 6’sı sivil, 6’sı polis 12 vatandaşımızın 
öldüğü Vezneciler saldırısını TAK kod adıyla, 3’ü 
sivil, 3’ü polis 6 vatandaşımızın öldüğü Midyat 
saldırısını doğrudan doğruya kendi adıyla sahip-
lenen PKK, her iki saldırının intihar eylemi olarak 
düzenlendiğini bildirdi ve intihar saldırganlarının 
adını da açıkladı.

Vezneciler saldırısına ilişkin olarak TAK adıyla 
yapılan açıklamada, “yaşanan sivil kayıplardan” 
AKP’nin sorumlu olduğu belirtildi ve “Türk Halkı 
sessiz kalarak onayladığı bu savaşın mağduru ol-
maya mahkûmdur” denildi.

13 Haziran’da Ovacık’ta düzenlenen ve 9 sivil 
vatandaşımızın yaralandığı saldırıyı ise 12 Mart 
2016’da Kandil’de kurulduğu açıklanan Halkların 
Birleşik Devrimci Cephesi (HBDC) üstlendi.

Emperyalizme elini veren
PKK ve uzantılarının saldırı ve açıklamalarını, 
PKK/PYD’nin Suriye’de Amerikan özel kuvvetle-
rinin komutası altına girmesi, Rojava’da ABD’ye 
üç üs, ardından Fransız sömürgecilerine bir üs ver-
mesinden bağımsız olarak değerlendiremeyiz. Em-
peryalizmle birleşen halka düşman olur. ABD’nin, 
Fransa’nın, NATO’nun safını seçenler, Kürt halkı 
dahil bütün bölge halklarını karşılarına alırlar.

Oysa emperyalizme elini veren iflah olmaz. Bu 
temel siyasal olgunun en yakın örneği 1947’de 
ABD’yle üs anlaşması imzalayan ve 1952’de 
NATO’ya giren Türkiye’dir. İşbirlikçi burjuvazinin 
ve büyük toprak beylerinin dayatmasıyla emperya-
lizmin yarı sömürgesine dönüşen Türkiye halkı-
nın o günden bugüne yaşadığı felaketler ortada. 
Amerikan, Fransız, İngiliz sömürgecilerine kucak 
açanlar, NATO’ya köle olanlar, hem kendi halkla-
rının hem komşu halkların katili olurlar.

Nâzım’ın uyarısı
Türkiye halkının enternasyonalist şairi Nâzım 
Hikmet’in 11 Ağustos 1959’da Laos’ta Amerikan-
cılığın yarattığı felaket vesilesiyle Türkiye ve dünya 
halklarına yaptığı uyarı hepimizin kulağına küpe 
olmalıdır: “Amerikan emperyalizminin dolarla-
rı, yurt hainlerini satın almağa yarar. Amerikan 
emperyalizminin bayrağı hangi bayrağın yanında 
dalgalanırsa, o memleketin milli şerefi, milli ba-
ğımsızlığı çiğnenmiş demektir. Amerikan emper-
yalizmi milletlerin kendi kaderlerini kendilerinin 
serbestçe seçmelerine dayanamaz. Amerikan em-
peryalizminin bütün küçük milletlere yüklemek 
istediği tek bir kader vardır: Amerikan sömürgesi 
olmak. Hangi geri kalmış millet Amerika’nın savaş 
üssü olmak istemezse, Amerikan emperyalizmi 
onu, satın aldığı yerli millet hainlerine dayanarak, 
kanla, ölümle yola getirmek ister.”

Kürt halkı dahil Türkiye’nin bütün yurtseverleri, 
Kürt halkı dahil Suriye’nin bütün yurtseverleri, 
Kürt halkı dahil bütün Irak yurtseverleri emper-
yalizmin ve işbirlikçilerinin saldırılarını boşa çı-
karacaktır.

İşbirlikçiliğin
çıkmaz sokağı

 

Erdoğan ve AKP yetkilileri “üst akıl” 
tamlamasını dillerinden düşürmüyorlar. 
“Üst akıl” sözü bir örtmece; açık açık 
emperyalizm diyemedikleri için meram-
larını ancak böyle anlatıyorlar.

Oysa dünya tarihini az çok bilen, güncel 
siyasal gelişmeleri iyi kötü izleyen her-
kesin bildiği gibi, emperyalizm, hedefle-
rine ulaşmak için her zaman işbirlikçi-
lere ihtiyaç duyar. İşbirlikçiler olmadan 
emperyalizm uğursuz planlarını ger-
çekleştiremez. Emperyalizm devasa te-
kelci bankalara ve şirketlere hükmeden 
küçücük bir kapitalist azınlığın azgın 
sömürüsü için gereken baskı ve kıyım 
projelerini yerli işbirlikçilerin suç ortak-
lığıyla hayata geçirir.

Emperyalistler, bu suç ortaklığına so-
yunan işbirlikçileri ise kendi bencil çı-
karları için halklarının ve vatanlarının 
yüksek çıkarlarını satmaya hazır vur-
guncular arasından devşirir. Bu vur-
guncuların halk haini, vatan haini ol-
dukları açıktır.

Gaflet ve dalalet
Halk hainlerinin, vatan hainlerinin aynı 
zamanda “gaflet ve dalalet” (aymazlık ve 
doğru yoldan sapmışlık) içinde olduk-
ları görülür. Emperyalist efendilerine 
bir kez ellerini verdiklerinde kollarını 
da kaybedebileceklerini, efendilerin iş-
leri bitince uşaklarını bir kenara atabi-
leceklerini akıllarına getirmezler. ABD, 
AB, NATO’nun büyük planlarında kör 
bir aletten başka bir şey olmadıklarını 
kavramazlar. Halklarına ve vatanlarına 
ihanet ederek yarattıkları yıkımın altın-
da kendilerinin de kalabileceğini, zaten 
kaybettikleri onurlarının yanı sıra mev-
kilerini ve servetlerini de kaybedebile-
ceklerini hiç düşünmezler.

İşbirlikçilerin alt aklı
Öyleyse, gaflet ve dalalet içinde olan-
ların aklını gereğince kullanamadığını, 
öngörüden yoksun olduklarını, akılla-
rının dünyayı anlamaya yetmediğini, 
olayların nasıl gelişeceğini kestireme-
diklerini, aslında düpedüz akılsızlık et-
tiklerini, akıllarının başkalarının aklıyla 
kıyaslandığında alt düzeyde kaldığını 
söyleyebiliriz.

Bir başka deyişle, alt akıl olmadan üst 
akıl olmaz. İşbirlikçilerin alt aklı ol-
madan emperyalizmin üst aklı olmaz. 
Emperyalizm hükmünü icra etmek için 
yerli işbirlikçilerin alt aklına muhtaçtır. 
İşbirlikçilerin alt aklı olmadan emper-
yalizm halkları köleleştiremez. Kanıt mı 
istiyorsunuz? O kadar çok ki, en yakın 
örneklerle yetinelim isterseniz.

Alt akıl örnekleri
Emperyalizm bağımsız, bağlantısız ve 
ilerici Ortadoğu halklarını yeniden sö-
mürgeleştirmek için sefere çıktığında 
“Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanı 
olduk” diye etekleri zil çalanların alt akıl 
sahibi oldukları ortadadır.

Türkiye’ye dostluktan başka bir yakla-
şım göstermemiş Libya’ya karşı NATO 
saldırısına şevkle katılıp Libya’daki bü-
tün işlerini kaybetmenin ve hatta Tür-
kiye Büyükelçiliğini kapatmak zorunda 
kalmanın akılla ilgisini kurmak zordur.

Suriye ve Irak’a karşı dinci terör çetele-
rini besleyip Kilis, Gaziantep, Urfa, Hatay 
illerini bu çetelerin insafına terk etme-
nin ve intihar saldırılarında halkını kat-
lettirmenin akılsızlık olduğu besbellidir.

Türk ve Kürt halklarının samimi barış 
özlemini sömürüp PKK’yle çözüm sü-
reci yapacağız diye yola çıkarak sözüm 
ona Türk-Kürt ittifakıyla Osmanlı impa-
ratorluğunu ihya etmek, Suriye ve Irak’ı 
yeniden topraklarımıza katmak hesabı 
kuranların ülke içinde kanlı bir isyan 
ve art arda katliam biçmelerinin alt akıl 
ürünü olduğu açıktır.

Mısır’da emperyalizmin yönlendirme-
siyle gerici-faşist İhvan diktatörlüğünün 
akıl hocalığını yapıp Mısır halkının düş-
manlığını kazanmanın ve Mısır’la konu-
şamaz, iş yapamaz duruma düşmenin 
öngörüsüzlük olduğunu herkes kabul 
eder.

Türkiye’yi Amerikan-NATO üsleriyle 
donatmanın, İncirlik üssünü emperya-
lizmin serbestçe kullanmasına izin ver-
menin, ardından da bu üslerden PKK/
PYD’ye destek gidiyor diye sızlanmanın, 
fakat aynı politikayı sürdürmenin akıllı-
ca olduğu söylenemez.

Almanya’yla para ve siyasal destek kar-
şılığı Suriyeli mültecileri zorla Türkiye’de 
tutma anlaşması imzalamanın, bu ülke-
ye İncirlik’te üs kurma izni vermenin, fa-
kat Almanya parlamentosunun üst aklın 
emriyle Türkiye düşmanı karar aldığını 
iddia etmenin ağır bir davranış bozuklu-
ğu olduğunu kimse inkâr etmeyecektir.

Suriye’de IŞİD ve Nusra çetelerine karşı 
harekâta katılan Rus uçağını düşürme-
nin; Türkiye’nin bağımsızlığını kazanma-
sında, ayakta tutmasında ve İkinci Dünya 
Savaşı sonrasında yeniden sömürgeleş-
me sürecinde Türkiye’ye emperyalist 
boyunduruk altında az buçuk nefes alma 
imkânı sağlamakta vazgeçilmez bir yeri 
olan Rusya’ya düşmanlık yaparak ken-
di ayağına kurşun sıkmanın; Türkiye’yi 
ekonomik, siyasal, askerî ve diplomatik 
felakete sürüklemenin düpedüz akıl tu-
tulması olduğu tartışmasızdır.

Emperyalizmle her alanda işbirliğini de-
rinleştirmeye ve üst aklın buyruklarını 
anında yerine getirmeye devam ederken 
başımıza gelen her felaketten aynı üst 
aklı sorumlu tutmanın akılsızlığın tepe 
noktası olduğunu söylemek sadece ma-
lumun ilamıdır.

Halkın aklı
Görüldüğü gibi, üst akıl ile alt akıl tek bir 
bütünün birbirini tamamlayan ayrılmaz 
iki parçasıdır. Her kökenden ve inançtan 
Türkiye halkı, emperyalizmin ve işbir-
likçilerinin aslında ortak uğursuz aklını 
alt edecek bilince, iradeye, mücadele 
azmine ve ustalığına sahip olduğunu 
gösterecektir. Türkiye’yi felaketten çe-
kip çıkaracak ulusal kurtuluş hükümeti 
bütün Türkiye halkının ortak eseri ola-
caktır. Bağımsız, demokratik, laik, sos-
yal hukuk cumhuriyetini emperyalizme 
ve gericiliğe karşı savunacak birleşik 
demokratik halk hükümetini kurmayı 
başaracağız. Halkın aklı önünde kimse 
duramaz.
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Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Temsilciler 
Kurulu 4 Haziran 2016’da Gönen Kemal Türkler 
Eğitim ve Tatil Tesislerinde toplandı.

Zafer Aydın ve Melih Biçer’in hazırladığı KA-
VEL direnişinin belgesel gösterimi ile başlayan 
genel kurulda Genel Başkan Adnan Serdaroğlu 
açılış konuşmasını yaptı.

Temsilciler de ülkemizde ve dünyada meydana 
gelen siyasi gelişmeleri anlattı. İşçi sınıfının ve 
sendikaların içinde bulunduğu durumu, kaza-
nılmış haklara yönelik sermaye ve hükümetin 
saldırılarını değerlendirdi. Ardından sonuç bil-
dirisi yayınlandı.

Sonuç bildirisinde, emek haklarına yönelik sal-
dırılar, MESS ile yaşanan mücadele anlatıldı, 
DİSK yönetiminin izlediği çizgi eleştirilirken, 
yaşanan sıkıntılara rağmen konfederasyon sa-
hiplenildi ve Türkiyenin içinde bulunduğu poli-
tik durum değerlendirildi.

Sonuç bildirisinden
“AKP Hükümetinin emek düşmanı politikaları 
hız kesmeden devam ediyor. Art arda sermaye-
nin çıkarları doğrultusunda yasalar meclis gün-
demine getiriliyor. Kiralık işçilik Cumhurbaş-
kanı tarafından jet hızıyla onaylanarak yasalaştı. 
İşkur’a bağlı işçi çalıştırmanın süresi uzatılarak 
fabrikalarda yeni bir güvencesiz işçi topluluğu 
oluşturuldu.”

“Oyak Renault işçilerinin özgür bir sendikal dü-
zen için mücadelesi devam ediyor. Geçen aylarda 
MESS ve sarı sendikanın, arkalarına hükümeti 

alarak yaptığı büyük saldırıya rağmen Renault 
işçileri teslim olmadı. Oyak Renault işçilerinin 
Anayasadan ve ILO sözleşmelerinden kaynakla-
nan temel sendika seçme hakkını kullanabilme-
si için mücadeleyi yükseltmek hepimizin göre-
vidir. Oyak Renault işçilerinin mücadelesindeki 
başarısı aynı zamanda metal işçilerinin sarı sen-
dika zincirinden kurtuluşu için atılan önemli 
bir adım olacaktır.”

“Sendikamızın geçtiğimiz yıl MESS’e karşı yü-
rüttüğü büyük mücadele, grev ertelemesine ve 
yasaklamasına rağmen elde edilen kazanımlarla 
işçi sınıfı tarihine şimdiden altın harflerle yazıl-
dı. 2015 MESS grevimiz yeni bir dönemi başlattı. 
Şimdi MESS’den ayrılan işletmelerin kurduğu 
yeni bir işveren sendikası var ve böylece metal 
işkolunda MESS tekeli kırılmış oldu.”

“Konfederasyonumuz DİSK’in içinde bulunduğu 
örgütsüzlük durumu ve sınıf içindeki etkisizliği 
kabul edilemez. DİSK’i bu durumdan çıkarmak 
sendikamızın ve biz metal işçilerinin güncel ol-
duğu kadar tarihsel görevidir... DİSK, Birleşik 
Metal-İş olmadan, Birleşik Metal-İş de DİSK 
olmadan düşünülemez... DİSK’e giderek hâkim 
olan sınıfsız siyaset, kitlesiz sendikacılık anlayı-

şına son vermek için mücadele edecektir...”

“Emekçi halklar etnik kimlik, din ve mezhep 
üzerinden ayrıştırılarak birbirlerine düşman 
haline getiriliyor. Bu düşmanlık üzerinden or-
taya çıkan terör örgütleri halkları tehdit ediyor. 
Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren emperyalist po-
litikalar halkları derinden etkiliyor. Ülkelerin-
den, evlerinden göçe zorlanan insanlar, yoksul-
lukla ve ölümlerle yüzyüze bırakılıyor. Savaşın 
ağır yükü en çok kadınları ve çocukları vuruyor. 
Bu politikalar toplumların bilincinde kapanma-
yacak yaralar açıyor.”

“Susmuş olan silahlar tekrar çekildi ve her gün 
şehit haberleri gelir oldu. Yoksulların ve emekçi 
ailelerin ocaklarına ateş düşüren savaş politi-
kaları işçi sınıfının politikası değildir. Emekçi 
halklar; etnik kimlik, din ve mezhep savaşları-
na değil, her geçen gün temel haklarımızı biraz 
daha gasp eden sermayeye karşı emek eksenli 
mücadeleye ihtiyaç duymaktadır.”

“Emekçi ve kadın düşmanı politikalar da canı-
mızı yakmaya devam ediyor. Çocuk tecavüzleri, 
kadın cinayetleri dur durak bilmiyor. Patlayan 
bombalar nedeniyle hiç birimiz kendimizi gü-
vende hissetmiyoruz. Yargı bağımsızlığını kay-
betmiş, anayasa ayaklar altına alınmış durum-
da. Bizler, demokratik bir ülke bağımsız yargı, 
herkesin özgürce taleplerini söyleyeceği, kadın-
ların çocukların öldürülmeyeceği, tecavüzlerin 
olmayacağı, grev hakkımız dahil tüm hak ara-
ma yollarının sonuna kadar açık olduğu bir ülke 
için mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Temsilciler Kurulu yapıldı

15-16 haziran; büyük işçi direnişi-
nin 1970’teki adıdır. Binlerce işçi 
İstanbul ve Kocaeli’de işyerlerini 
terk ederek İstanbul’a doğru yü-
rüyüşe geçmiştir. DİSK’in çağrısı 
üzerine 15 Haziran’da 70 bin işçi, 
16 Haziran’da 150 bin işçi İstanbul, 
Kocaeli ağırlıklı olmak üzere diğer 
şehirlerde iş bırakarak, yürüyüşe 
geçmiştir. İstanbul Valiliği, Vehbi 
Koç’un emri ile Haliç üzerindeki 
Galata ve Unkapanı Köprülerini 
açarak İstanbul’un iki yakasından 
yürüyüşe geçen işçilerin birleşme-
sini engellemiştir. DİSK’in öncülü-
ğünde başlayan eylemlere Türk-İş 
ve bağımsız sendikalara üye işçiler 
de katıldı.

15-16 Haziran direnişi Demirel 
hükümetinin çıkarmaya çalıştığı 
274 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Yasası ile 275 sayılı Sen-
dikalar Yasasına karşı yapılmıştır. 
Yasa, çalışma yaşamını ve sendi-
kaların mevzuatını düzenleyerek 
sendikaların mevcut hükümetin 
dolayısı ile sermayenin güdümün-
de yani “sarı” olmasını hedefliyor-
du. Bunun nedeni de mücadeleci 
sınıf sendikacılığını önleyerek, 
Türk-iş’ten DİSK’e işçi akışını dur-
durarak, DİSK’i fiilen yok etmekti. 
Burjuvazinin oyununu çözen işçi-

ler sendikasına sahip çıktı, yürüdü 
ve bu oyunu bozdu. 

274 ve 275 Sayılı Yasaların işçi sını-
fı örgütlenmesinde yaratacağı en-
gellere karşı DİSK yönetimi 12-13-
14 Haziran günlerinde arka arkaya 
işçi temsilcileri ve işçilerle toplan-
tılar yaparak iş bırakma kararı al-
dılar. DİSK genel başkanı Kemal 
Türkler 14 Haziran günü yaptığı 
konuşmada; “Bu dava içersinde, bu 
savaş içersinde, eğer topluca bele-
diye otobüslerinden yararlanmak 
istenirse, vapura binmek gerekirse, 
banliyö trenine binmek gerekirse 
topluca bilet almayacağız. Biletle-
rimiz en güzel şerefimizi ifade eden 
alnımızdaki işçilik damgamızdır.”

Adım adım 15-16 Haziran
15-16 Haziran Direnişi birden bire 
ortaya çıkan bir eylemlilik değildir. 
İşçiler, uzun yıllardır insanlık dışı, 
kuralsız, kanunsuz koşullarda ça-
lışıyorlardı. Direnişe gelinen süreç 
işçi sınıfının mücadelesi içerisinde 
adım adım olgunlaşmıştır. 1961 
Saraçhane Mitingi, 1963 Kavel 
Grevi, 1964 Batman Rafineri dire-
nişi, 1965 Berec Grevi, 1967 DİSK 
kuruldu, 1966 Paşabahçe direnişi, 
1968 Ereğli Kömür İşletmeleri di-
renişi, 1968 Derby Lastik fabrika 
işgali, 1969 Sümerbank grevi, 1969 

Singer Dikiş fabrika işgali ve daha 
onlarca grev, direniş ve fabrika iş-
galleri...

İşçi sınıfının örgütlendiğinde ne-
leri değiştirebileceğini gösteren 
tek direniş bu değil elbette! Nerde 
olursan ol, hangi iş kolunda çalı-
şırsan çalış aç gözünü mücadele 
edenlere bir bak, hangi sendika 
seni kapsıyor, senin hakkın için 
neler yapıyor öğren, sıyrıl kabu-
ğundan, güç ver sendikana, örgüt-
len! Her “olmaz, birşey değişmez!” 

dediğinde dön işçi sınıfı tarihine 
bak; “Hak verilmez, alınır.” şiarını 
unutma!

Türkiye işçi sınıfı 15-16 Haziran 
Direnişi ile öğrenerek ve öğrete-
rek toplumsal mücadeleler tarihine 
büyük bir sayfa ekledi. O günler-
de süren, ‘işçi sınıfı var mıdır’, ‘ne 
yapar’, ‘gücü nedir’ tartışmalarını 
da bitirdi. Toplumsal ilerlemenin 
motorunun sınıf çatışması olduğu 
gerçeğini gösterirken “Burdayım, 
Varım” dedi.

15-16 Haziran 1970: Türkiye işçi sınıfı “Burdayım, Varım” dedi
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl açıkla-
nan fitre rakamı 2016 yılı için 15 lira olarak duyu-
ruldu. Müslümanlar için vacip (yapılması gereken) 
olan ve ramazan ayında fakir insanlara verilmesi 
önerilen bu sadaka bir kişinin bir günlük yiyeceği 
yemek miktarına göre belirleniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde de "2016 yılı 
Sadaka-ı Fıtır miktarı mevcut sosyo-ekonomik 
hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda 
ihtiyacı göz önünde bulundurularak 15 lira (On 
beş lira) olarak belirlenmiştir" şeklinde açıklanan 
fitrenin dört kişilik çekirdek ailede aylık karşılığı 
1800 liraya denk geliyor.

Hükümetin yaygara kopararak duyurduğu 2016 
yılı asgari ücret rakamı ise 1300 lira. Yine aynı he-
sapla dört kişilik çekirdek ailede bu rakamın gün-
lük karşılığı ise yaklaşık 11 liraya denk geliyor.

Hükümetin diyanet aracılığıyla vatandaşlarına 
duyurduğu yardımlaşma rakamı günlük 15 lira 
iken, çalışanına 11 lirayı çok büyük bir lütufmuş 
gibi duyurması; bütün politikalarında olduğu gibi 
emekçinin hakkı konusunda da nasıl iki yüzlü ol-
duğunun bir başka kanıtı oldu.

Bu ne perhiz
bu ne lahana turşusu

Bir emirle gelip bir emirle giden Ahmet 
Davutoğlu’nun yerinde artık Binali Yıldırım var.

Binali Yıldırım’a AKP genel başkanı ve başbakan 
ünvanı hızla tamamlanan bir işlem süreciyle ve-
rildi. 22 Mayıs 2016’da AKP’nin 2. Olağanüstü 
Kongresi toplandı. Erdoğan’ın mesajı bütün dele-
geler tarafından ayakta dinlendi. Divan Başkanlığı 
yapan Bekir Bozdağ, AKP “Tayyip’in partisidir ve 
öyle olmaya devam edecektir” dedi. Tek aday oldu-
ğu duyurulan Yıldırım kongre sonunda AKP genel 
başkanı ilan edildi. Erdoğan aynı gün Yıldırım’ı 
başbakanlığa atadı. 24 Mayıs’ta hükümet listesi 
açıklandı. 29 Mayıs’ta 65. hükümet AKP oylarıyla 
güvenoyu aldı.

Anayasa ne söylerse söylesin...
Yıldırım, “Anayasa ne söylerse söylesin, cumhur-
başkanının fiili olarak siyasi sorumluluğu doğ-
muştur. Yeni anayasa ile sistemin yolunu açma za-
manıdır. AK Parti'nin önündeki en önemli görev 
yeni anayasa ve sistemin yolunu açma zamanıdır” 
diyerek Erdoğan’ın parti başkanlığı ve başbakan-
lık yetkilerini kullanmasına hiçbir itirazının ol-
madığını açıkladı.

Türkiye yangın yerine döndü, halkımız tarihinin 
en ağır sorunlarıyla boğuşuyor. Fakat ülkeyi yöne-
ten siyasi heyet, anayasayı, yasaları, parti tüzüğü-
nü açıkça çiğneyerek dayatmalarına devam edece-
ğini ilan ediyor!

Sıra Binali Yıldırım’da

7 Haziran 2015 seçimlerinin ardından 
yaşadığımız bir yılda 1 Kasım seçimle-
rini, ülkenin her yanında patlayan bom-
baları, çatışmaları, ölen yüzlerce insanı 
gördük. Bu son bir yıl gazetecilere ve 
medya kuruluşlarına baskının da nere-
deyse zirveye çıktığı bir yıl oldu.

2015 yılının Kasım ayına Can Dündar 
ve Erdem Gül’ün tutuklanması dam-
gasını vurdu. Suriye’ye insani yardım 
malzemeleri taşıdığı söylenen MİT’e ait 
TIR’larda bulunan silahların görüntü-
lerinin Cumhuriyet gazetesinde yayın-
lanmasının ardından “siyasi ve askeri 
casusluk” suçlaması ile tutuklanarak 
Silivri cezaevine gönderildiler. 2015 yılı 
içerisinde yargılanmış ve yargılanmaya 
devam eden toplam gazeteci sayısı ise 
100’den fazlaydı ve büyük çoğunluğu 
17-25 Aralık Yolsuzluk Soruşturması ile 
ilgili haberleri ve ‘Cumhurbaşkanı’na 
Hakaret’ suçlamalarıyla yargılanıyordu. 
Bu güne geldiğimizde yargılamaların 
300’ün üzerine çıktığını gördük. Türkiye 
cezaevlerinde ise 37 gazeteci bulunuyor.

Basın Özgürlüğü AKP ile yok oldu
Türkiye’de basın ‘Yandaş’ ve ‘Muhalif’ 
olmak üzere ikiye ayrılıyor. Havuz med-
yası olarak da anılan yandaş medya, 
iktidarın reklamını yapıp gücüne güç 
katan bir pozisyonda duruyor. Bunu 
yaparken tarafsız haber verme misyo-
nunu bir kenara atıp, gazeteciliğin etik 
ilkelerine uymayıp, halkın haber alma 
ve gerçekleri öğrenme hakkını ayaklar 
altına alıyor. Gerçekleri halka anlatma 
çabasında olan muhalif medya ise bas-
kı, sansür, engellenme ve yargılanma 
ile karşı karşıya kalıyor.

Ocak-Şubat-Mart 2016 BİA Medya Göz-
lem Raporu’na göre 15 site, sekiz med-
ya organı (6 gazete, 1 TV, 1 dergi), 312 
URL temelli haber, 200 Twitter hesabı, 
33 Youtube, 79 Instagram linki, 3 kitap, 
1 panel sansüre uğradı. Beş yayın yasa-
ğı kararı çıktı; 2 akreditasyon ayrımcı-
lığı yaşandı, 12 de sansür olayı yaşan-
dığı belirtildi. Yine aynı rapora göre bu 
dönemde 174 gazeteci, köşe yazarı veya 
medya çalışanının işten çıkarıldı, 9 ga-
zetecinin sunduğu programlar sonlan-
dırıldı; 2 uluslararası medya temsilcisi-
ne çalışma izni verilmedi.

Önceleri akreditasyon sıkıntısı yaşayan, 
basın toplantılarına kabul edilmeyen, 
haber takibi yapmalarına izin verilme-
yen muhalif medyanın ortak paydası ise 
‘Basın Özgürlüğü’. AKP’nin basın özgür-
lüğüne vurduğu darbe, birbirinden fark-
lı ideolojik duruşları olan medya kuru-
luşlarını bir araya getiriyor. Ulaştıkları 
gerçekleri haber yapamayan, yaptığı 
zaman iktidarın baskısı ile karşı karşı-
ya kalan medyanın başka alternatifi de 
yok. Üstelik bu muhalefet öyle genişledi 
ki içinde Doğan medyası da var, cemaat 
medyası da…

Medyanın gücü, iktidarın zoru
Medyanın kârlı bir iş alanı olmadığını 
bilen bilir, ancak medya sahiplerinin ik-
tidar ile ilişkilerinde önemli bir rolü ol-
duğu çok açık. Öyle ki Türkiye’de medya 
şirketi bulunan patronların farklı sek-
törlerde faaliyet gösteren şirketleri de 

var ve aldıkları kamu ihalelerine baka-
rak aradaki ilişkiyi anlamak mümkün.

Medya en iyi reklam ve empoze aracıdır, 
kitleleri yönlendiren en güçlü silahtır. 
Doğan medyası ise sektördeki en büyük 
paya sahip. Tayyip Erdoğan’ın “hükümet 
yıkmaya, hükümet kurmaya alışmış 
olan yazılı ve görsel medya” olarak ta-
nımladığı Doğan medyasının, daha önce 
AKP’yi vezir etmek için kullandığı gücü, 
AKP’yi rezil etmeye yetmedi. Muhalif 
seslerin yükselmesine katlanamayan 
AKP, yandaşlarını önce Hürriyet gaze-
te binasına, bir süre sonra da Ahmet 
Hakan’a saldırttı. Şimdilerde ise koyu 
bir AKP destekçisi olan Abdulkadir Selvi 
Hürriyet’te köşe yazıyor.

Diğer taraftan Cemaat medyası da 
uzunca bir süre AKP’nin halkla ilişkiler 
görevini yürüttü ancak çıkar çatışmala-
rı başlayıp baskı/sansür/engellemeye 
maruz kaldıklarında hep beraber ‘Basın 
Özgürlüğü’nden dem vurmaya başladı-
lar. Hatta Cemaat yapılanması ile ilgili 
yazdığı kitabı nedeniyle tutuklanan ga-
zeteci Ahmet Şık Cemaat medyasına 
operasyon yapıldığında Twitter hesa-
bından “Cemaat’in bugün yaşadığının 
adı da faşizmdir. Faşizme karşı çıkmak 
erdemdir” yazarken, Zaman Gazetesi 
Washington Temsilcisi Ali H. Aslan da, 
“Faşiste faşist dediğin için teşekkürler 
Ahmet Şık. Ve lütfen hakkını helal et. 
Biz senin özgürlüğüne böyle sahip çıka-
mamıştık” diye yazmıştı.

Kürt Medyasının AKP ile imtihanı
Bu baskı sürecinde AKP ve HDP’nin di-
linden düşürmediği ‘Çözüm süreci’ yeri-
ni ‘savaş’a bırakınca baskıdan/sansür-
den en çok nasibini alan Kürt medyası 
oldu. Güneydoğu’nun Suriye’den farkı 
kalmadığı gibi, orda nelerin yaşandığı-
nı sağlıklı bir kaynaktan öğrenemedik, 
öğrenemiyoruz. Artık yurttaşlar haber 
platformlarından ziyade sosyal medya-
dan haber takip eder oldu. “Yurttaş Ga-
zeteciliği” yaygınlaştı.

AKP ne yaptıysa da, gücü gerçekleri 
gizlemeye yetmiyor. Minarenin kılıfı, mi-
nareye olmuyor.

Basın özgürlüğü kim için?
Buradan anlaşılan şu; iktidar istedi-
ğinde medyayı da baskı ve kontrolü al-
tına alabiliyor. Yani medya geniş halk 
yığınlarını yönlendirirken, medyayı da 
iktidar yönlendiriyor, yönlendiremediği 
takdirde ise cezalandırıyor. Ancak son-
suza kadar gerçeklerin üzerini örtmek 
mümkün olmadığı için son tahlilde ikti-
dar tepetaklak olurken medya durduğu 
yerde duruyor yani galip geliyor.

Gazetecilerin öncelikle halka karşı so-
rumluluğu vardır. Yaşananları olduğu 
gibi aktarmak, tarafsız haber yapmak 
bu mesleğin öncelikli etik görevlerin-
dendir. Basın özgürlüğü öncelikle hal-
kın gerçekleri öğrenme hakkı olduğu 
için savunulmalıdır. Dahası, özgür bir 
basın için medyanın sermaye sahipleri-
nin tekelinden çıkması şart. Bunun için 
ise mesleği icra eden ilkeli gazetecile-
rin bir arada durabilmesi, dayanışma 
içinde olması gerek.
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Çin bir süredir ABD ile ihtilaf ya-
şadığı Güney Çin Denizi'nde yap-
tığı faaliyetleri ilerletmeye yönelik 
etkinliklere devam ediyor.

Beijing yönetimi bu defa Çin 
Denizi'nin üç bin metre altında 
“okyanus'un uzay istasyonu” de-
nebilecek su altı laboratuvarı kur-
ma kararı aldı.

Çin Bilim Bakanlığı'ndan yapılan 
açıklamada böyle bir projenin ba-
şarılı olması hâlinde insanlığın ilk 
defa bu derinlikte bir yaşam ala-
nı oluşturmasına tanıklık edeceği 
belirtildi.

İnsanların uzun dönem yaşayaca-
ğı bu derinlikte böyle bir alan yara-
tılmasının daha önce girişilmemiş 
bir proje olduğunu vurgulayan 
Çin Bilim Bakanlığı'ndan yapılan 
açıklamada, bunun girişilmemiş 
olsa bile kesinlikle mümkün oldu-
ğu belirtildi.

İnsanların kullandığı denizaltıla-
rın yaklaşık 50 yıl kadar önce bu 
derinlikte faaliyet yürüttüklerini 
vurgulayan Bakanlık, asıl mese-
lenin uzun zaman deniz altında 
insanların normal yaşamlarını 
sürdürebileceği bir ortamın ya-

ratılması olduğunu vurguladı. 
Projenin planlanmasının ve mali-
yetinin henüz tam olarak çıkarıl-
mamış olduğunu vurgulayan Ba-
kanlık, bu proje sonucunda Güney 
Çin Denizi'nin öneminin gelecek-
te daha da artacağını vurguladı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de 
geçen ay gazetecilere yaptığı açık-
lamada derin denizlerin büyük 
hazineler barındırdığını belirtti. 
Buraların henüz tam anlamıyla 
keşfedilmediğini ve geliştirilme-
diğini belirten Jinping, bu hazi-
nelere sahip olmak için Çin'in ana 
teknolojileri kontrol etmesinin bir 
zorunluluk olduğunu belirtti.

Çin son dönemde Güney Çin 
Denizi'ne büyük önem vermeye 
başlamıştı. Buralarda yapay adalar 
oluşturan Çin, bu alanları askerî 
amaçla kullanacağını açıklamış ve 
buna yönelik çalışmaları başlat-
mıştı.

ABD, Çin'i bu adaları askerî amaç-
la kullanmakla suçlarken, Çin de 
bu adaların kendi kıta sahanlığı 
içinde bulunduğunu ve ABD'nin 
buralardan uzak durması gerekti-
ğini açıklamıştı.

Latin Amerika'da ABD emperyalizminin ideo-
lojik, politik ve ekonomik saldırıları sonucu sol 
partilerin iktidardan uzaklaştırılması ve sağcı 
partilerin iktidara gelmesiyle bölgedeki siyasi 
iklim de değişmeye başlıyor.

Bilindiği gibi bölgede sağ iktidarların tarihi 
ABD emperyalizmi ile işbirliğinin tarihidir. Bu 
durum böyle okunduğunda Arjantin'in Russia 
Today (RT) televizyonunun faaliyetlerini ülke-
de neden askıya aldığı kafalarda daha da net-
leşiyor.

Arjantin Devlet Medya Kurumu'ndan yapılan 
açıklamaya göre ülkede yayın hayatına 2014 yı-
lında başlayan RT'in yayınının durdurulması 
kararının altmış gün içerisinde yürürlüğe gir-

mesi bekleniyor. RT, Arjantin'de karar yürür-
lüğe girdiğinde ücretsiz yayın yapan TV konu-

mundan ücretli paketler içerisinde yayın yapan 
bir kanala dönüşecek.

Yaptığı bütün programlarda ekonomik, siyasi 
ve sosyal alanlarda ana akım ABD medyası gü-
dümünde olan ve halka karşı yayın yapan tele-
vizyonlardan ayrılan ve alternatif bir yayıncılık 
hattı izleyen RT'nin Arjantin'de faaliyetlerinin 
kısıtlanması ABD emperyalizminin bölgede et-
kinliğinin artmasının sonuçlarından birisi ola-
rak yorumlanabilir.

ABD ve işbirlikçileri 2000'lerde iktidara gelen 
sol, özgürlükçü ve halkçı yönetimlerden bölgeyi 
arındırmaya çalışırken ideolojik propaganda-
nın ne kadar önemli olduğunu bu kararla bir 
kez daha gözler önüne seriyor.

Fransa işçi sınıfı aylardır hüküme-
tin fazla mesai ücretlerini düşür-
mek, çalışma sürelerini uzatmak, 
taşeron çalışmayı yaygınlaştırmak 
gibi sermaye lehine yapmayı plan-
ladığı düzenlemelere direniyor. 

Özellikle kapitalizmin krizi baha-
ne edilerek Avrupa ülkelerindeki 
sağcı ve özde değil, sözde solcu 
hükümetler tarafından hayata 
geçirilmeye çalışılan ve piyasaya 
istihdamı artırma gibi bahaneler-
le sunulan reçeteler işçi sınıfının 
bugüne kadar olan kazanımlarına 
saldırmaktan başka bir amaç taşı-
mıyor.

Genelde bütün Avrupa kıtasında, 
özelde ise Fransa'da emeğin hak-
larına yönelik bu saldırılara kar-
şı Fransa işçi sınıfı sokağa indi. 
Hakları için direndi ve direnmeye 
devam ediyor. Direnmezse aç göz-
lü Fransız sermayedarların tıpkı 
Türkiye'deki gibi Fransa işçi sını-
fı için de Avusturya sistemini ve 

daha da kötüsünü gündeme geti-
receğini biliyor. Bu yüzden de bu-
günlerde Fransa işçileri var gücü 
ile eylemlere yükleniyor.

Bu eylemler karşısında zorlanan 
ve UEFA Kupası müsabakalarının 
başlamasıyla iyice köşeye sıkışan 
Fransa hükümeti, futbol şampi-
yonası boyunca kamu sektöründe 
greve izin vermeyeceğini açıkladı. 
Ancak havayolları, demiryolları 
ve çöpçülerin eylemleri ülkedeki 
işleyişi felç etmeye yetmiş gibi gö-
rünüyor. Bu alanlarda daha fazla 
eylem yapılmasını kaldıramaya-
cağını anlayan Fransız hüküme-
ti çareyi işçilerin en demokratik 
haklarını yasaklamakta görüyor. 
Demokrasinin Avrupa kıtasındaki 
temsilcisi bugünlerde demokrasiyi 
susturmak için her yolu deniyor.

Fransa'nın en etkili işçi konfe-
derasyonu CGT lideri işçilerin 
işten atılmasını kolaylaştıran bu 
planı Çalışma Bakanı Myriam 
el Khouri ile 17 Haziran'da yüz 
yüze görüşmeyi planladıklarını 
söylerken Fransa Cumhurbaş-
kanı Francois Hollande herkesin 
bir görevi olduğunu ve Avrupa 
Şampiyonası boyunca herkesin 
görevlerini tam anlamıyla yerine 
getirmekle yükümlü olduğunu 
belirterek sendikayı tehdit et-
mekten geri durmuyor.

Çin su altında yaşamı araştırıyor
Fransız işçiler
hakları için
mücadele ediyor

Arjantin Russia Today televizyonunun ülkedeki yayınını askıya alıyor 
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İsrail ordusu tıbbi ve insa-
ni durumlar dışında bütün 
Filistinliler'in İsrail'e giri-
şini engellemeye başladı. 
İsrail ordusunun bu kararı 
Tel Aviv'de Haziran başla-
rında yapılan ve İsrail'de si-
villeri hedef alan saldırıdan 
sonra geldi. İsrail'in yıllar-
dır Filistin halkına yönelik 
yaptığı zulümlerin adeta 
“rüzgar eken fırtına biçer” 
misali geri dönüp kendini 
vurması sonucu artırılan 
önlemler Filistinlileri daha 
da zor duruma sokuyor.

Alınan sıkı önlemler son-
rası İsrail ordusundan ya-
pılan açıklamada sınırla-
rın İsrail'in güvenliği için 
Pazar günü sonuna kadar 
kapalı tutulacağı belirtildi.

İsrail'in bu açıklamasından 
sonra Birleşmiş Milletler'in 
konuya dair açıklaması gel-

di. Birleşmiş Milletler'den 
yapılan açıklamada 
İsrail'in toplu cezalandır-
ma yöntemini kullandığı, 
bu tür bir cezalandırmanın 
uluslararası sözleşmeler-
le yasaklandığı belirtildi. 
Yine yapılan açıklamanın 
devamında böyle bir ce-
zalandırma politikasının 
Filistinliler arasında ada-
letsizlik ve intikam duygu-
larını da daha da körükle-
yeceğinin altı çizildi.

İsrail bu saldırıdan sonra 
Batı Şeria'ya iki askeri ta-
bur daha gönderdi. Bu da 
bu bölgede gerilimin daha 
da artacağının bir göster-
gesidir. Ekim 2015 tarihin-
den bu yana artan şiddet 
207 Filistinlinin, 32 İsrail 
vatandaşının ve diğer ülke 
vatandaşlarının ölmesine 
neden oldu.

ABD emperyalizminin 
kana buladığı Irak'ta ça-
tışmalar devam ediyor. 
ABD yapımı IŞİD'in elinde 
bulunan Felluce'nin yine 
ABD'nin öncülüğündeki 
koalisyon güçleri tarafın-
dan ele geçirilmesine yöne-
lik operasyon devam eder-
ken, diğer taraftan ülkede 
bombalar patlıyor, hergün 
onlarca insan hayatını kay-
bediyor.

Haziran ayının ikinci haf-
tasında ülkenin başkenti 
Bağdat yakınlarında dü-
zenlenen iki ayrı intihar 
saldırısı 31 insanın ölmesi-
ne, düzinelerce insanın da 
yaralanmasına neden oldu.

Patlamalardan biri baş-
kent Bağdat'ta özellikle Şii 
nüfusun yoğun yaşadığı 
ticari bir bölgede meydana 
geldi. Bu patlamada 19 in-
san hayatını kaybederken 
46 kişi de yaralandı.

Diğer saldırı ise bom-
ba yüklü bir aracın inti-
har bombacısı tarafından 
Bağdat'ın kuzeyinde bulu-
nan askerî kontrol noktası-
na yönelik gerçekleştirildi. 
Saldırıda 12 insan hayatını 
kaybetti. Ölenlerden 7'si si-
vil, 5'i ise askerdi. Saldırıda 
32 kişi de yaralandı.

Saldırılardan sonra bir 
açıklama yapan IŞİD sal-
dırıların sorumluluğunu 
üstlendi.

Tekfirci çeteler emperya-
lizmin de desteği ile Irak'ı 
mezhep temelinde böl-
meye yönelik eylemlerine 
devam ediyor. Irak'a de-
mokrasi getireceğini söy-
leyerek ülkeyi işgal eden ve 
kan gölüne çeviren ABD 
ise IŞİD'in her eyleminden 
sonra Ortadoğu'ya yönelik 
planlarını gerçekleştirmek 
için ellerini ovuşturuyor.

Emperyalizmin saldırıları bütün dün-
yada mülteci sorununu her geçen gün 
daha da içinden çıkılmaz bir hale ge-
tiriyor. ABD ve gerici tekfirci çetelerin 
Suriye'ye yönelik saldırılarının devam 
etmesi her gün kaçışı artırıyor. Türki-
ye ve Avrupa'nın işbirlikçi hükümetleri 
şimdilerde kendilerinin neden olduğu bu 
soruna çare bulmakla uğraşa dursunlar 
insanlar yollarda ölmeye devam ediyor.

Mültecilerin Suriye'den çıkışı ve Türkiye 
ve Avrupa'ya ulaşmasını sağlayan yolla-
rın tamamının güvenliksiz oluşu yüz-
lerce mülteciyi ölüme mahkûm ediyor. 
Emperyalizmin uşağı gerici tekfirci çete-
lerden kaçan aynı aile üyeleri farklı yol-
larla Avrupa'ya ulaşarak orada bir araya 
gelmeye çalışıyor. Ancak bunu yaparken 
yüzlerce insan Akdeniz'in sularında kay-
boluyor.

2016 yılının başından şimdiye kadar 

206.500 insan Avrupa kıyılarına ulaşa-
bilmek için hayatını tehlikeye attı. Bun-
ların bir bölümü bu yolculukta hayatını 
kaybetti. Bu sayı her geçen gün artıyor. 
Genç, yaşlı, çocuk kadın demeden yola 
düşen mülteciler emperyalizmin kurbanı 
olmaya devam ediyor. 

İsrail, Filistinlilere
zulmetmeye devam ediyor

Emperyalizm
Irak'ı kan gölüne çevirdi

Suriye halkı 21. yüzyılda emper-
yalizme karşı nasıl direnildiği-
ni gösterirken, emperyalizmin 
Suriye'ye saldırısında bütün he-
saplar Halep üzerinde yoğun-
laşmaya başladı. Ülkenin büyük 
şehirleri Dera, Şam, Lazkiye, Tar-
tus, Hama ve Humus gibi şehir-
lerde tutunamayan gerici tekfirci 
çeteler Rakka'yı ele geçirmişler ve 
İdlip'te sıkışıp kalmışlardı.

ABD ve AB emperyalizminin 
desteğine dayanarak gerçekleş-
tirdikleri hamlelerle Halep'te et-
kin olmaya çalışan gerici çeteler, 
Rusya'nın ve İran'ın desteği ve 
Suriye ordusunun ve halkının 
mücadelesi ile büyük kayıplar ve-
rerek yok oluyorlar. Ülkenin ku-
zeydoğusunda Rakka'da sıkışan 
ABD emperyalizminin maşası 
IŞİD ise ABD'nin çıkarları çer-
çevesinde koalisyon güçlerince 
bazen saldırıya uğratılıyor, bazen 
de sırtı sıvazlanıyor.

Suriye halkı ve hükümetinin bu 
bölgeye hâkim olmadıkça doğu 
ve kuzey Suriye'nin de ABD em-
peryalizminin çıkarları çerçe-
vesinde şekilleneceği açık hâle 
geliyor. Burada ABD emperyaliz-
minin emekçilere hiçbir zaman 
yarar getirmediğini tersine uğur-
suzluk getirdiğini tarih bir kez 
daha bizlere açıkça gösteriyor.

Suriye'nin, Rusya Büyükelçi-
si Riad Haddad 9 Haziran 2016 
Perşembe günü yaptığı açıkla-
mada Halep'in teröristlerin elin-
den alınmasının bütün terörist 
grupların da çöküşünü ve yok 
oluşunu beraberinde getireceğini 
söyledi. Halep halkının özgürlü-
ğe kavuşacağı günlerin sayılı ol-
duğunu söyleyen Haddad, Suriye 
ordusunun Halep'e doğru ilerle-
yişinin tekfirci çeteleri dağıtma-
ya başladığını belirtti.

Halep ABD uşağı
Tekfirci çetelerden temizleniyor

Emperyalizm insanlığı mültecileştiriyor
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Türkiye’deki gelişmeler
Türkiye’de ilk aklımıza gelen 
Davutoğlu’nun görevden ayrılma-
sı. Bir başbakanımız vardı. Kahra-
man. Dünyaya nizam veren. Konu-
şurken ağzından kan damlayan. En 
son demeçlerinden birinde “Benim 
Erdoğan’la aramda milim fark yok” 
demişti. Kilometre, metre değil, 
milim fark yok demişti ve bir anda 
gitti. Erdoğan’dan fırçayı yiyince 
görevden ayrılacağını ilan etti. Şu 
an AKP’nin başkanı olarak güya 
yerinde duruyor. Hükümetin baş-
kanı olarak güya yerinde duruyor 
ama hiçbir etkisi yok. Haberlerden 
bile silindi. Resimleri, pankartları 
indirildi. Birden yok oldu.

Hani istikrar vardı
Davutoğlu 1 Kasım seçiminde yüz-
de 49,5 oy almıştı ve güya Türkiye 
istikrara kavuşmuştu. Yani ülke 
seçmenlerinin yarısından oy al-
mıştı, şimdi sıfıra indi. Dolayısıyla 
Türkiye’de istikrar var mı? İstik-
rarın olmadığını kendileri, kendi 
davranışlarıyla gösteriyorlar. Hiç 
Marksist tahlillere, sınıf çözümle-
melerine, ekonomik siyasal beklen-
tilere girmeden onlar zaten bunu 
ortaya koymuş oluyor. Türkiye bü-
yük bir istikrarsızlık yaşıyor.

“Hiç Marksist tahlillere, 
sınıf çözümlemelerine, 
ekonomik siyasal 
beklentilere girmeden onlar 
zaten bunu ortaya koymuş 
oluyor. Türkiye büyük bir 
istikrarsızlık yaşıyor.”

Hukuka karşı darbe
Davutoğlu’nun görevden alınma-
sının sonuçlarına bakıldığında, 
Erdoğan’ın burada hukuka karşı 
bir darbe yaptığını söyleyebiliriz. 
Yani AKP’nin içine doğrudan doğ-
ruya müdahale ederek, iktidar par-
tisinin iç çatışması içinde taraf ola-
rak Davutoğlu’nu görevden alıyor. 
Bir saray darbesi, iç darbe yapmış 
oluyor. 

Anayasa’da olmayan yetkileri kul-
lanıyor. Hükümeti değiştiriyor. 
Bu eylem, anayasaya göre ve Türk 
Ceza Kanunu TCK’ya göre bakıldı-
ğında tamamen anayasayı değiştir-
mek, hükümeti görev yapamaz hâle 
getirmek, tehditle hükümete bazı 
şeyleri kabul ettirmektir. Bunların 
hepsinin Ceza Kanunu’ndaki kar-
şılığı ağırlaştırılmış müebbettir. Bu 
suçların hepsini işlemiş oluyor. Hu-
kuka karşı odak olduğunu kişi ola-
rak göstermiş oluyor. Erdoğan’ın 
“Parlamenter sistemi bekleme oda-
sına aldık” demecini hatırlıyoruz. 

Bir ülkenin anayasal sistemini bek-
leme odasına alma diye bir yetkiyi 
hiçbir sistem hiç kimseye vermez. 
Ancak tabii ki birileri benim gü-
cüm var, zorbalık yoluyla bunu ya-
pıyorum diyebilir.

Anayasanın temel hükümlerine
karşı odak 
AKP açısından bakıldığında, 
AKP’nin zaten Anayasa Mahke-
mesi kararıyla laikliğe karşı odak 
olduğu tespit edilmişti. Ama AYM 
AKP’yi kapatmamıştı. Para cezası 
vermişti. AKP’de para dediğiniz 
ne. İstediğiniz kadar para cezası 
verin. Zaten Hazine ellerinde. 

Yani, AKP AYM’nin de tescil ettiği 
gibi laikliğe karşı odaktır.

“AKP AYM’nin de tescil 
ettiği gibi laikliğe karşı 
odaktır.”

AKP’nin bağımsızlığa karşı bir 
odak olduğu her türlü davranışla-
rıyla ortada. Yani ülkeyi emperya-
list üsler alanına çevirmesi, artan 
oranda NATO’culuğu sürdürme-
si, İncirlik’in Amerika’ya hizmet 
etmesi, yine İncirlik’te -2. Dünya 
Savaşı’ndan sonra Almanya açısın-
dan bir ilk olarak- Almanya’ya da üs 
veriyor olması, Gümrük Birliği’ni 
sürdürüyor olması AKP’nin ba-
ğımsızlığa karşı bir odak olduğu-
nu gösteriyor. Bu bizim yargımız, 
Anayasa Mahkemesi kararı değil. 
Halk yargısı şu an. Potansiyel ola-
rak duruyor henüz ama gerçeğin 
böyle olduğunu biliyoruz.

AKP’nin sosyal devlete karşı odak 
olduğuna dair sayısız örnek veri-
lebilir. Özelleştirmelerden taşeron 
sistemine, en son olarak kiralık işçi 
yasasını çıkarmasına kadar, sosyal 
devlete karşı olduğunu apaçık orta-
ya koyuyor.

Ama AKP Davutoğlu meselesin-
de tamamıyla yetkisiz bir kişinin 
önermesi ile hükümeti değiştirme-
ye, başbakanı değiştirmeye de razı 
olduğu için, ayrıca Türkiye’deki 
hukuk sistemine karşı odak oldu-
ğunu da göstermiştir.

Yargıtay Başsavcısı 
Aslında Yargıtay Başsavcısı’nın gö-
revi bu olanları ihbar kabul edip 
ortadaki apaçık suç durumunu 
Anayasa Mahkemesi’ne götürmek-
tir. Başbakan parlamentoda çoğun-
luğu eksilmemişken, ülkede büyük 
ve olağanüstü bir gelişme yaşan-
mamışken, istifasını gerektirecek 
hiçbir yasal ve ahlaki zorunluluk 
yokken, bir sağlık sorunu da yok-
ken, durup dururken istifa ediyor. 

AKP’de hiç kimse buna muhale-
fet etmiyor. Yerine başka bir kişi 
geliyor. Hem hükümet, hem parti 
başkanı değişmiş oluyor. Yargıtay 
Başsavcısı dava açarak AKP’nin 
hukuka karşı da bir odak olduğunu 
AYM’de tescil ettirmelidir.

Tekrar vurgulayalım, duruma 
AKP açısından da bakıldığında, 
AKP’nin de hukuka karşı da bir 
odak olduğu için kapatılması ge-
rekiyor. Yani AKP laikliğe karşı 
odaktır, aslında kapatılması gere-
kirdi, zaten AYM AKP’nin kapatıl-
ması kararını vermese bile laikliğe 
karşı odak olduğu tespitini yapmış. 
Mevcut sistemin en üst hukuk or-
ganı olarak bu tespiti yapmış.

AKP’nin ayrıca bağımsızlığa kar-
şı da, demokrasiye karşı da, sosyal 
devlete karşı da, hukuka karşı da 
odak olduğu tespitini yapıyoruz.

Baştakilerin derdi
İşte Türkiye bu kadar ağır koşul-
lar altındayken bile Erdoğan’ın ve 
AKP’nin derdi başkanlık. Hâlâ 
başkanlığı topluma nasıl dayatırız 
diye planlar yapıyorlar. Başkanlığı 
doğrudan doğruya dayatamadıkla-
rını görünce hemen bir ara yol bu-
larak “partili cumhurbaşkanlığı” 
diye tamamen uydurma, dünyanın 
hiçbir yerinde olmayan bir sistem 
getirerek dayatmalarını sürdürmek 
istiyorlar.

ABD’nin dolaylı silahlı saldırısı
Türkiye dünya ve bölgenin getir-
diği tüm sonuçlardan etkilenirken 
kendi içinde de başka gelişmeler-
den etkileniyor.

Şu an Türkiye’deki terör olayla-
rının yayılımı açısından, IŞİD ve 
PKK eylemleri açısından değerlen-
dirme yaptığımızda, Türkiye’nin 
ABD’nin dolaylı silahlı saldırısı al-
tında olduğunu söyleyebiliriz. 

“Türkiye’nin ABD’nin 
dolaylı silahlı saldırısı 
altında olduğunu 
söyleyebiliriz.”

Türkiye ABD’nin silahlı saldırısı 
altında ve ABD bu silahlı saldırıla-
rını iki örgüt eliyle yürütüyor. IŞİD 
ve PKK aracılığıyla saldırıyor. IŞİD 
saldırısına örnek vereceğimiz yer 
Kilis. PKK saldırısına örnek vere-
ceğimiz yer, serhıldan yürüttüğü-
nü söylediği bölgedeki Hakkâri. 
(Hakkâri’de en son 8 asker öldü. 
Bir helikopter düştü. Genelkurmay 
yaptığı açıklamada helikopterin 
teknik bir arıza nedeniyle düştü-
ğünü söylüyor. PKK açıklamasında 
helikopteri biz düşürdük diyor. Bu 

doğru da olabilir.) Büyük şehirler 
başta olmak üzere intihar saldırı-
larıyla neler yaptıklarını da zaten 
görüyoruz.

ABD saldırısının diğer unsurları 
ABD’nin Türkiye’ye saldırısı bun-
larla da sınırlı değil. ABD tüm dün-
yayı hâkimiyeti altına almak için 
kurduğu savaş sisteminin gereği 
olarak kontrollü kaos politikası iz-
liyor. Buna bağlı olarak Türkiye’ye 
yönelik saldırısına iki şekilde daha 
devam ediyor. Şimdi AKP’nin Fet-
hullah Terör Örgütü adını verdiği 
Fethullah Gülen cemaati eliyle de 
saldırıyor. AKP eliyle de saldırısına 
devam ediyor. Çünkü Erdoğan’la 
arasında ne kadar çekişme olursa 
olsun, Amerika Türkiye’deki işleri-
ni esas olarak hâlâ AKP üzerinden 
yürütüyor. AKP’nin de halka karşı 
ister politik, ister askerî, ister kül-
türel alanda, ister eğitim alanında 
attığı her adım Amerika’ya hizmet 
eden adımlar.

“AKP’nin halka karşı ister 
politik, ister askerî, ister 
kültürel alanda, ister 
eğitim alanında attığı her 
adım Amerika’ya hizmet 
eden adımlar.”

AKP ne yapıyor
Bunun böyle olduğunu Türkiye bu 
kadar dara düşmüşken, ülke AKP 
eliyle gönüllü olarak NATO kıs-
kacına girmişken bile görüyoruz. 
Birkaç gün önce Erdoğan övüne-
rek Balkan ülkeleri genelkurmay 
başkanlarına Balkanlar’da güya 
barış konusunda hitap ederken 
şöyle dedi: “Geçenlerde NATO Ge-
nel Sekreti Jens Stoltenberg buraya 
geldi. Ben ona dedim ki: ‘Ya nere-
lerdesiniz, NATO Karadeniz’e çık-
mayı ihmal ediyor. Karadeniz artık 
Rus Gölü görüntüsü veriyor. Bunu 
değiştirmek lazım.’”

Yani NATO’nun, daha doğrusu 
Amerikan filolarının Karadeniz’e 
girmesini teşvik ediyor. Yani 
Türkiye’nin her taraftan kuşatıl-
dığı yetmiyor. Ege’de mültecileri 
engellemek için NATO görev ya-
pıyor. Güneyimizde zaten ABD-
NATO kuvvetleri var. Irak’ta, 
Suriye’de zaten ABD kuvvetleri 
var. Rojava’da üsleri var. Her ta-
raftan kuşatılmışız, ama yetmez; 
bir de Karadeniz’den kuşatın bizi! 
Yani hiç eksik, gedik kalmasın. Her 
taraftan kuşatılalım diyor ve bunu 
övünerek söylüyor.

Buradan nasıl bir tehdit altında ol-
duğumuzu görebiliriz.

Durum ve görevlerimiz
15 Mayıs 2016

Büyük kuşatmayı yarmak için
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NATO’cu PKK
NATO’culuk konusunda başka bir 
olumsuz gelişme var. Cemil Bayık, 
Kandil’deki fiilî PKK lideri, NA-
TO’culuk konusunda Erdoğan’la 
yarışıyor ve Erdoğan’ı da suçluyor. 
Diyor ki: “Erdoğan ve AKP, genel 
olarak Türkiye’yi de kendileriyle 
birlikte oldukça tehlikeli bir yöne 
doğru götürüyor. Bu durum hem 
Türkiye’de sorunlara, çatışmala-
ra, tartışmalara yol açıyor; hem de 
uluslararası alanda tartışmalara yol 
açıyor. Erdoğan ve AKP’nin izledi-
ği siyaset, uluslararası alanda kuş-
kuyla karşılanıyor. Onun için bir-
çok güç Türkiye’nin bu gidişatının 
kendilerine de zarar vereceğini dü-
şünüyor. Çünkü Türkiye bir NATO 
ülkesidir. Dolayısıyla Türkiye’deki 
bütün gelişmeler, olumlu ve olum-
suz anlamda hem NATO’yu, hem 
kapitalist modernist sistemi etki-
liyor. Hem de Ortadoğu bölgesini 
etkiliyor. Bu siyasetin uluslarara-
sı alana, Ortadoğu’ya Avrupa’ya, 
Amerika’ya yansımaları olumsuz-
dur. Onun için uluslararası alan-
da, sadece KDP, DAİŞ, Katar, Su-
udi Arabistan; Erdoğan ve AKP 
politikalarını destekliyor. Bunun 
dışındaki güçler Türkiye’yi koru-
maya çalışıyor. Erdoğan ve AKP 
ile yürütülen siyasetle çelişkileri 
olmalarına rağmen Türkiye’yi ko-
rumaya çalışıyorlar. Çünkü Erdo-
ğan ve AKP politikaları Türkiye’ye 
büyük zarar veriyor. Ortadoğu’ya, 
NATO’ya, kapitalist sisteme za-
rar veriyor. Onun için Türkiye’yi 
korumaya çalışıyorlar. Türkiye’yi 
korumak da Erdoğan ve AKP si-
yasetlerine karşı mücadele etme-
yi gerektiriyor. Çünkü bu siyaset 
Türkiye’yi tehlikeye götürüyor, 
sistemi tehlikeye götürüyor. Eğer 
Türkiye korunacaksa, sistem koru-
nacaksa, o zaman Türkiye’nin sis-
teminin Erdoğan ve AKP politika-
larından kurtarılması gerekiyor.”

“NATO, dünya kapitalist 
sistemi güya Türkiye 
halkını korumaya 
çalışıyor.”

Buradaki yaklaşımı görüyor musu-
nuz? Erdoğan düşman, NATO dost, 
kapitalist sistem dost. NATO, dün-
ya kapitalist sistemi güya Türkiye 
halkını korumaya çalışıyor. PKK 
güya Türkiye halkını korumaya 
çalışıyor. Öyle ya, demek o yüzden 
bombaları patlatıyor, Türkiye hal-
kını öldürüyor.

Vatan, Cumhuriyet, Emek
Bu durumda ne yapmalıyız? 
Türkiye’nin bağımsızlığı tehlike al-
tında. Dolayısıyla işbirlikçiler eliyle 
emperyalizmin silahlı saldırısına 
uğrayan bir ülkede ne yapılır? Ül-
kenin bağımsızlığını korumak için 
harekete geçmek gerekiyor. Vatanı 
savunmak gerekiyor.

AKP’nin, Fethullah’ın, IŞİD’in, 
dolambaçlı olarak PKK’nin -Şeyh 
Sait bağlamıyla bakarsak- laik 
Cumhuriyet’e karşı saldırı yürüt-
tüğü tespitini yapabiliriz. Laikliği, 
demokrasiyi savunmamız gereki-
yor. AKP’nin, hükümetin, emper-
yalizmin sosyal devlete karşı saldırı 
içinde olduğunu söylemiştik. Dola-
yısıyla sosyal devleti de savunma-
mız gerekiyor. AKP doğrudan tek 
kişi yönetimine giderken, tam des-
potizme giderken hukuk devletini 
de savunmamız gerekiyor. Anaya-
sa, yasalar, kurallar, AKP’nin kendi 
iç tüzüğü bile artık yok, hükümsüz 
kaldı. Ülkeyi tek kişi yönetiyor. Biz 
böyle bir durumdayız. Hukuksuz-
luğa karşı da ülkeyi savunmak ge-
rekiyor.

Demek ki bağımsız, demokratik, 
laik, sosyal hukuk cumhuriyetini 
savunuyoruz dediğimiz genel he-
defimizi biz en basite indirgenmiş 
olarak vatanı, cumhuriyeti, emeği 
savunma olarak da özetleyebiliriz. 
En basit hâliyle hedefimizi böyle 
sloganlaştırabiliriz. Her alanda bu 
sloganların çerçevesinde hareket 
edebiliriz. Yani artık vatanı savun-
manın herkes için bir anlamı var. 
Cumhuriyeti savunmanın herkes 
için bir anlamı var. Emeği savun-
manın herkes için bir anlamı var.

“Genel hedefimizi en 
basite indirgenmiş olarak 
vatanı, cumhuriyeti, 
emeği savunma olarak da 
özetleyebiliriz.”

Yeni durumun sonuçları
Bu yeni durumun gerektirdiği so-
nuçlara çalışma tarzımız, taktik-
lerimiz, stratejilerimiz açısından 
bakalım.

Birinci sonuç: Vatan ve cumhuriyet, 
cumhuriyetin kurumları bu kadar 
saldırı altındaysa artık cumhuri-
yeti, modernizmi, Cumhuriyet’ten 
bu yana, hatta Tanzimat’tan bu 
yana Türkiye’de yapılan bütün re-
formları, atılımları savunmak artık 
bize yazıyor. Yani şu andaki, bizim 
alıştığımız, içinde büyüdüğümüz 
düzenin normalleri artık devrimci 
bir role bürünmüş oluyor. Çünkü 
baştakiler bu normalleri değiştir-
mek istiyor. İster çocuk hakları, is-
ter kadın hakları, ister işçi hakları 
açısından bakalım; ideoloji olarak 
laiklik, bağımsızlık açısından, sos-
yal haklar açısından bakalım, hal-
kın bütün kazanımları tamamen 
saldırı altında. Dolayısıyla bizim 
bu kazanımları savunmamız, dev-
rimi savunmak anlamına geliyor. 
Yani devrimin aslında sosyal taba-
nı, ideolojik tabanı çok genişlemiş 
durumda. Bunu ele almamız lazım. 

PKK saldırıları
İkinci sonuç: PKK saldırıları açı-
sından baktığımızda, bu saldırılar 
emekçileri, doğrudan doğruya işçi 

sınıfını ve tüm emekçileri zaten 
Türk-Kürt ekseninde bölüyor. Yani 
sermaye-emek ekseninde eme-
ği, emekçileri birleştirecek yerde 
emekçilere saldırıyor. Sınıf olarak 
bakıldığında, sınıfı bölüyor.

Halk olarak bakıldığında da, hal-
kı emperyalizme ve işbirlikçilerine 
karşı bir bütün olarak birleştirece-
ğine Türk halkı-Kürt halkı olarak 
bölüyor.

“Dış egemenler derken 
dünyada savaş blokunun 
lideri Amerika’dan, 
emperyalist sistemin 
şu an elebaşı olan 
Amerika’dan, ona bağlı 
olarak emperyalist savaş 
blokundan söz ediyoruz.”

Savunacağımız değerler 
Üçüncü sonuç: Cumhuriyetin, 
modernizmin bütün kazanımla-
rı egemenler eliyle, dış ve iç ege-
menler eliyle artık tehlikede. (Dış 
egemenler derken dünyada savaş 
blokunun lideri Amerika’dan, em-
peryalist sistemin şu an elebaşı 
olan Amerika’dan, ona bağlı ola-
rak emperyalist savaş blokundan 
söz ediyoruz. İç egemenler derken 
iç gericilerle birlikte bütün yerli 
işbirlikçilerden söz ediyoruz.) Do-
layısıyla bunlara karşı mücadeleyi 
çağrıştıracak olan; bağımsızlığı, 
cumhuriyeti, modernizmi, laikliği, 
demokrasiyi, sosyal hakları, tüm 
kazanımlarımızı çağrıştıracak olan 
bütün simgeler, bayramlar, günler, 
etkinlikler artık bizim de savuna-
caklarımız arasına giriyor.

Geleneğimizi canlandırmak 
Biz bu değerleri zaten hep savun-
muştuk. Devrimci, ilerici, çağdaş 
değerleri, evrensel kazanımları, 
onların simgelerini her adımda, hiç 
durmadan savunduk. Bu savun-
mayı 50’li yıllarda Nâzım’ın şiirle-
rinden hatırlayacağız. 40’lı yıllarda 
Hitler faşizmine karşı söylenenler-
den hatırlayacağız. 60’lı yıllarda 
Türkiye İşçi Partisi’nin ya da Bizim 
Radyo’nun o dönemde yürüttüğü 
propagandalardan hatırlayacağız. 
TKP’nin o dönem sürdürdüğü ey-
lemlerden hatırlayacağız. 70’li yıl-
larda emperyalizmin dayatmala-
rına karşı yaptığımız bütün savaş 
karşıtı hareketlerden, füze karşıtı -o 
dönemlerde de Avrupa’ya Pershing 
füzeleri yerleştirilmesi söz konu-
suydu- eylemlerden hatırlayacağız.

Tüm bunları savunup yola çıkaca-
ğız. İGD’nin ta 26-30 Ağustos’tan 
başlayarak 9 Eylül’ü de içine alıp 10 
Eylül’e kadar süren eylemleri, hare-
ketleri, etkinlikleri vardı. Bizim bu 
geleneği canlandırmamız, ilerici 
yurtsever devrimci değerlere kesin-
likle sahip çıkmamız gerekiyor.

Mustafa Suphi’nin yolunda
Tabii ki böyle bir durumda bile bi-

zim çalışma alanımızın temelini 
işçi sınıfı oluşturacak. Çünkü biz 
komünistiz. Mustafa Suphi gelene-
ğini temsil ediyoruz. Tabii ki işçi 
sınıfı içinde güç olacağız. Şehir 
ve köy emekçileri içinde, köylüler 
içinde, şehirde emekçi halkın par-
çasını oluşturan yarı proleter, pro-
leter, proleterleşmeye aday küçük 
burjuva, küçük burjuvazinin yok-
sul kesimleri dahil herkesin içinde 
çalışmaya devam edeceğiz. Emek-
çileri birleştireceğiz. Onun etra-
fında bütün yurttaşları, ülkemizin 
vatandaş kitlesini birleştireceğiz. 
Emperyalizmden zarar gören bü-
tün güçlerle, gericilikten zarar gö-
ren bütün güçlerle beraber olmaya 
çalışacağız.

Çalışma alanlarımızı genişletmek 
Bir başka deyişle, temel ça-
lışma alanlarımız, işçi emek-
çi sendikaları, dernekler, kendi 
yapılarımız,etkinliklerimiz tabii 
ki devam edecek ve biz onlara da-
yanarak iş yapacağız ama bunun 
dışında çevremizdekilerle de bağ 
kurmamız gerekiyor. Mesela İstan-
bul başta olmak üzere Türkiye ça-
pında Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği gibi derneklerle ne kadar 
ilgimiz, bu çevrelerle ilgili ne kadar 
bilgimiz var? Atatürkçü Düşünce 
Derneği ile ne kadar tanışıyoruz? 
Hemşeri dernekleriyle ne kadar ba-
ğımız var? Alevi dernekleriyle se-
lamımız sabahımız var mı? Kadın 
derneklerinden haberdar mıyız? 
Cumhuriyeti, laikliği, kadın hak-
larını savunan derneklerle, gençlik 
dernekleriyle ne kadar iç içeyiz? 
Mahalle dernekleriyle, spor ku-
lüpleriyle, eğitim kuruluşlarıyla ne 
kadar bağlantımız var. Bu konuyu 
ciddiyetle ele almalıyız. Bütün bu 
alanlara bizim hitap ediyor olma-
mız lazım.

“Türkiye’yi, bölgeyi ve 
dünyayı kara bulutlar 
sarmışken halkımızı 
korumanın, geleceğimizi 
kurtarmanın tek yolu da 
örgütlenmek.”

Örgütlenme atılımı
Dolayısıyla örgütlenme atılımı 
Türkiye’nin kaderi açısından kritik 
bir önem taşıyor. Bu sadece bugün 
için değil, geleceğimiz açısından da 
belirleyici olacak. Tüm çalışmala-
rımızı düzenlerken, insan gücümü-
zü, kadro gücümüzü oluştururken, 
idelolojik, teorik alan çalışmalarına 
yüzde 30, örgütlenmeye yüzde 70 
insan gücü ayıracağımızı söyle-
diğimizi hatırlıyoruz. Türkiye’yi, 
bölgeyi ve dünyayı kara bulutlar 
sarmışken halkımızı korumanın, 
geleceğimizi kurtarmanın tek yolu 
da bu. Bu yolda adım adım hareke-
te geçmemiz gerekiyor. 
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“Dünya tarihi, özgürlük bilinci-
nin gelişmesinden başka bir şey 

değildir.” (Hegel)

Darağacından Notlar (“Reportaz 
Psana Na Opratçe” ), Gestapo zin-
danının karanlık bir hücresinde, 
dayanılmaz koşullar altında inatla 
kaleme alınmış bir direniş güncesi-
dir. Kitap, İkinci Dünya Savaşı sıra-
sında, yazarı tarafından bir Gesta-
po hapishanesinde, küçük kâğıtlara 
kurşun kalemle yazıldı ve tek tek 
dışarıya çıkarılarak kitap hâline 
getirildi. Julius Fuçik, Nazilerce ya-
kalandıktan sonra çok ağır işkence 
gördü ve yargılanıp idam edilene 
kadar Pankrac yöresindeki Gestapo 
hapishanesinde kaldı. O, bütün bu 
süreçte güzel bir geleceğe ve insan-
lığa olan inancını hiç yitirmedi.

Çekoslovakya Komünist Partisi’nin 
önderlerinden olan Julius Fuçik, 24 
Nisan 1942’de, Gestapo’nun dü-
zenlediği bir baskında tutuklanır. 
Pankrac Hapishanesi’nde geçirdi-
ği işkence dolu günlerden sonra 
Berlin’e götürülerek 25 Ağustos 
1943’te bir Nazi mahkemesi tara-
fından ölüm cezasına çarptırılır. 
8 Eylül 1943’te, henüz 40 yaşın-
dayken de, Berlin’deki Plötzensee 
Hapishanesi’nde asılarak idam 
edilir. Fuçik’in bu kitabını, ona 
hücresinde kâğıt kalem sağlayan ve 
pek çoğunu sigara kâğıtlarına yaz-
dığı 159 adet notu gizlice dışarıya 
çıkaran Adolphe Kolinski adın-
daki Çek gardiyana borçluyuz. Ve 
kuşkusuz, toplama kampından sağ 
çıkmayı başaran karısı Augustina 
Fuçik’in, farklı kişilere dağıtılmış 
bu notları bir araya getirmesine... 
Kitap ilk kez, Fuçík’in ölümünden 
iki yıl sonra karısı tarafından bas-
tırılmıştır.

Fuçik, 23 Şubat 1903’te, günümüz-
de “aşıklar şehri” olarak bilinen 
Prag’ın, kir pas içindeki kömür de-
polarının olduğu yoksul bir sem-
tinde doğar. Tüm Fuçik ailesinin 
doğuştan bir müzik yeteneği ol-
duğunu yazar Fuçik araştırmacısı 
Marie Puymanova. Örneğin bir 
fabrika işçisi olan baba Fuçik’in iş 
çıkışı Svondova Tiyatrosu’nda şar-
kı söylediğini ya da amca Fuçik’in 
Hırvatistan’da opera parçaları 
bestelediğini ve hatta “Gladyatör-
lerin Yürüyüşü” adındaki bestesi-
nin dünya çapında ün yaptığını... 
Julius Fuçik de her Pazar günü 
sonradan eşi olacak devrimci yol-
daşı Agustina’ya Beethoven’dan, 
Dvorak’tan, Smetana’dan ıslıkla 
şarkılar, halk türküleri söylermiş. 
Yıllar sonra, ölümünü beklerken de 
aynı şeyi yapar Fuçik...

“267. hücre türkü söylüyor. Öm-
rüm boyunca türkü söyledim ben 

ve ömrümün en sonunda, insanın 
en yoğun yaşadığı bir sırada türkü 
söylemekten vazgeçmek için bir 
neden göremiyorum. (…) Neşeli bir 
gün geçirdik mi, ya da üzerimize 
özlem çöktü mü türkü söylüyoruz. 
Belki bir daha hiç göremeyeceği-
miz, aramızdan ayrılan bir yolda-
şa, yol arkadaşlığı etmek için tür-
kü söylüyoruz. Doğu cephesinden 
gelen iyi haberleri kutlamak için 
türkü söylüyoruz. İnsanların yüz-
yıllardır türkü söylediği ve insanlar 
var olduğu sürece söyleyecekleri 
gibi, biz de neşelenmek ya da rahat-
lamak için türkü söylüyorduk. Gü-
neş olmadan yaşam nasıl olmazsa, 
türkü olmadan da olamaz. Ve bu-
rada güneş bize ulaşamadığından, 
bize türkü iki kat daha çok gerek.” 
(Darağacında Röportaj / İrfan Yal-
çın çevirisi / Yar Yayınları / 1995/ 
Sayfa 59-60)

Sanatsever bir aileden gelen Julius 
Fuçik’in, hayatı ve insanı bu denli 
tutkuyla sevme nedenlerinden biri 
hiç kuşkusuz çok küçük yaşların-
dan beri tutkuyla bağlı olduğu ti-
yatro sevgisidir. Onun dokuz ya-
şındayken oynadığı ve gazetelerde 
haber olan iki çocuk oyunuyla gu-
rur duyduğunu biliyoruz. “Gökyü-
zü Habercisi” oyununda “Uşak” ve 
“Küçük Lord Fauntleroy” oyunun-
da ki “Kemancı çocuk” rolleriyle...

Charles Üniversitesi’nde okuduğu 
edebiyat ve müzik bölümleri şans 
eseri seçilmiş bölümler olmasa ge-
rek? Üniversiteyken daha sonra 
faşizmin kanlı tırnaklarında can 
verecek olan Kurt Konrad’la Hole 
dergisini ve yine Almanların öl-
dürdüğü İvan Sekanina’yla sosya-
list üniversite birliği yayınlarını 
yönetti. Ama asıl ilginç olan 1929 
yılında yasaklanan ama yayını bir 
türlü kesilmeyen Stavka dergisini 
çıkaran Fuçik’in asla yakalanma-
mış olmasıdır. Tüm baskı güçleri, 
polis örgütü bu dergiyi Fuçik’in 
çıkardığını biliyor ancak bir türlü 
onu kanıtlayamıyordu. Hatta el-
lerinde mürekkep lekesi bulmak 
için çok çabalamışlar ama yine 
de yakalayamamışlardır Fuçik’i... 
Çünkü Fuçik, o gencecik yaşında 
kauçuk eldiven giyerek bu gazeteyi 
basacak kadar akıllı bir sosyalist-
miş... Julius Fuçik, özellikle basını 
ilgilendiren konularda Almanlara 
savaş açmış bir Çek yurtseveriydi. 
Özellikle iki kez gittiği Sovyetler 
Birliği’nden ikinci dönüşünde ver-
diği konferanslar yüzünden gesta-
po peşine düştüğünde kılık değişti-
ren Fuçik, başka bir adam olarak da 
olsa hareketin hiç dışında kalma-
mıştır. Elinde bastonu, topal topal 
yürüyen, takma sakalları ve kalın 
çerçeveli yaşlı gözlüğüyle saygın bir 

yaşlı olarak karşımızdadır Fuçik; 
“Profesör Horak” olarak...

Hitler 16 Mart 1939’da 
Çekoslovakya’yı işgal eder. Hat-
ta gücüne yaslanarak o kadar 
küstahlaşır ki, işgal ettiği ülkeyi 
Almanya’nın bir eyaleti olarak ilan 
ederek Çekoslovakya’yı yok sa-
yar. Fuçik’in de içinde olduğu Çek 
Komünist Partisi faşist işgale kar-
şı direniş başlatırlar... İlk yazıları 
1922’de Pilsner Zeitung’da yayın-
lanmaya başlanan ve 1929 yılından 
beri editörü olduğu Tvorba (Yara-
tım) dergisinin yanı sıra, Çekoslo-
vakya Komünist Partisi’nin yayın 
organı olan Rude Pravo (Kızıl Hak-
lar) dergisinin de yöneticisi olan 
Fuçik, aynı günlerde tarihte eşine 
az rastlanır bir şey yapar ve faşizmi 
alaya alan bir mizah dergisi yayım-
lar: Trnavecek (Küçük Düdük)... 
Faşizme karşı alay ederek direnir 
Çek yurseverler. Niçin yaşadığını 
bilerek, insanlığa bir iz bırakarak 
yaşanan kısa bir ömrün, onursuzca 
geçen uzun bir ömürden daha kalı-
cı, daha anlamlı olduğunu bildirir 
gibidir Fuçik’in ve yoldaşlarının 
direnişi...

Çek Komünist Partisi’nin ön-
deri Julius Fuçik, Almanya’nın 
Çekoslovakya’yı işgal etmesi sonu-
cunda 1942 yılında tutuklanır ve 
Prag’daki Pankrac Hapishanesi’ne 
konulur. Fuçik, 411 gün kalacağı 
hapishaneye girer girmez içeride 
yapılan işkenceleri ve düşünceleri-
ni numaralandırdığı kağıtlara yaz-
maya başlar.

24 Nisan 1942 günü Nazi işgaline 
karşı nasıl bir direniş başlatacak-
larını konuşmak üzere bir araya 
gelen komünist direnişçiler, ani bir 
polis baskınıyla karşılaşırlar. O ya-
kalanma anındaki iç hesaplaşması-
nı şöyle yazar Fuçik;

“Biri kapıyı çalıyor. Ziyaretçiler sa-
bırsızlanıyor. Kapıyı yumrukluyor-
lar. ‘Açın kapıyı! Polis’ pencereden 
kaçmalı. Çabuk olun! Tabancam 

var; ben onları oyalarım. Ama çok 
geç. Pencerelerin altında gestapo-
nun adamları, tabancalarını oda-
nın içine doğrultmuşlar bile. Sivil 
polisler kapıyı kırıyorlar… Beni 
görmüyorlar çünkü kapının arka-
sındayım, onları rahatça arkadan 
vurabilirim. Ama ellerinde dokuz 
tabanca, iki kadına ve üç silahsız 
erkeğe doğrultulmuş. Ateş etsem, 
hepsini öldürecekler, kendimi vur-
sam, silahlar patlayacak yine o in-
sanları vuracaklar. Ateş etmezsem 
altı ay ya da bir yıl hapis yatacaklar 
ve devrim onları sağ olarak kur-
taracak. Yalnız Mirek’le ben bu 
işten sağ çıkamayız… Ateş eder-
sem (kendimi vurursam) kimseyi 
kurtaramam, yalnızca kendimi iş-
kenceden kurtarırım, öte yandan 
beş yoldaşımı feda etmiş olurum… 
Öyle mi, değil mi? Öyle.”

Faşizme esir düşen ama teslim ol-
mayan bir adamın kendisinden 
sonraki kuşaklara miras bıraktığı 
direniş destanına dönüşen darağa-
cı altında yazılmış bu notlar, kal-
binden başka gücü olmayan tüm 
inanç sahibi insanlar için gerçek 
anlamıyla bir yaşam kılavuzudur. 
En kötü koşullarda yaşarken bile 
hayata nasıl tutunmak gerektiğini, 
faşizmin ölümü kutsayışına yaşamı 
ve insanlık onurunu yücelterek ce-
vap vermenin en güzel örneklerin-
den biridir Darağacından Notlar...

Kitabı dilimize birçok kişi çevir-
di. O çevirmenlerden biri olan 
Celal Üster’in bir söyleşisinde 
dediğine katılmamak mümkün 
değil... “Fuçik‘in kitabını özel kı-
lan, Fuçik’in, Prag’daki Pankrac 
Hapishanesi’nde her gün ağır sor-
gulamalar ve işkencelere uğradığı, 
önünde sonunda idam edileceğini 
bildiği günlerde bile zaman zaman 
düş gücünün uçsuz bucaksızlığına 
yelken açabilmiş olmasıdır belki 
de. Yazdıklarını sıradan bir siya-
sal manifesto olmaktan çıkarıp 
edebi tatlar da içeren bir günceye 

Darağacından notlar: Julius Fuçik

10



H
az

ira
n 

20
16

dönüştürebi lmiş 
olması... Darağa-
cından Notlar’ın 
afallatıcı özellik-
lerinden biri de, 
Fuçik’in hapisha-
nedeki tutuklular, 
gardiyanlar ve SS 
subaylarıyla ilgili 
incelikli ve derin-
likli gözlemleri. 
Birer karakter çö-
zümlemesi nite-
liğindeki bu kısa 
gözlemlerin her 
biri, birer kısa öy-
künün filizlerini 
barındırıyor. ”

Bütün yoldaşları gibi çok sevdiği karısı da tutuklanmıştı 
Fuçik’in. Ondan bir kat aşağıda ve birkaç numara ileride-
ki bir hücrede yaşayan Agustina, kocasının işkencede öl-
düğünü sanmaktadır. Agustina, kocasının ölüme mahkûm 
edildiğini Ravensbrück’deki toplama kampında öğrenir, 
ama ondan hiçbir haber alamaz. Ta ki Hitler Almanya’sının 
1945 Mayıs’ındaki yenilgisinden sonra, faşistlerin öldürecek 
kadar işkence etmeye zaman bulamadıkları tutuklular salı-
verilene kadar… Agustina salıverilenler arasındadır. Sonra 
Alman kuşatmacıları tarafından sürüklenip sayısız işkence 
cehennemine atılan, kocalarını, karılarını, çocuklarını, baba 
ve analarını arayan binlerce insan gibi Agustina da çare-
sizce kocasını arar. Ne yazık ki öldüğünü öğrenir. Hemen 
ardından Adolphe Kolinski adlı gardiyan gelip onu bulur. 
Bu adam Fuçik’in, Prag’da Pankrac Hapishanesi’ndeyken 
notlarını yazması için içeriye gizlice kağıt kalem soktuğu-
nu, yazılı kâğıtları da tek tek dışarı kaçırıp güvendiği deği-
şik insanlara saklaması için dağıttığını anlatır. Agustina’nın 
gayretiyle Fuçik’in sağ kalan yoldaşları numaralanmış olan 
sayfaları teker teker bulup ortaya çıkarırlar. Julius Fuçik’in 
kitabı 159 parçadan oluşan bu notlarla tamamlanır ve 1945 
yılında basılır. (Meraklısına not; Adolphe Kolinski gönüllü 
olarak Gestapo hapishanelerinde gardiyanlık yapmak için 
başvurur ve işe alınır. Oysa Kolinski, yurtsever bir kişidir. 
Amacı, bu yolla içerideki Çek yurtseverlerine gizliden gizliye 
yardım etmektir.)

“Yaşamımın filmini yüz kez, binlerce ayrıntılarıyla gördüm. 
Şimdi onu yazmaya çalışacağım. Celladın ipi, ben bitireme-
den boğazımı sıkarsa, geride filmin mutlu son’unu yazacak 
milyonlarca insan var.”

Türkiye’deki ilk baskısı 1974 yılında, Hür Yayınevi tarafın-
dan basılan Darağacından Notlar kitabında, inanmış bir ko-
münist, bir sevgili, bir arkadaş, bir yazar olarak sesini duyarız 
Julius Fuçik’in. Geçmiş hakkında, içinde bulunduğu durum 
ya da gelecek hakkında konuşurken iyimserdir, şakacıdır, 
neşelidir. İnsanlık tarihine düşülen bir not olarak okunması 
gerektiğine inandığım bu kitap bakın nasıl bitiyor?

“Hepimiz ölümü göze almıştık. Gestapo’nun eline düşme-
nin, sonumuzun geldiği demek olduğunu biliyorduk. Yaka-
landıktan sonra bile, başkalarına ve kendimize karşı, bu bi-
lincimizin gerektirdiği biçimde davranıyorduk. Canım gibi 
sevdim yaşamayı. Güzelliğine kurban olup kavgaya, savaşa 
girdim. Ey insan kardeşlerim sevdim sizi! Sizin de beni sev-
diğinizi görünce dünyalar benim oldu. Beni anlamadığınız 
zaman dertler, acılar içinde kaldım. Kime bir kötülüğüm do-
kunduysa bağışlasın beni. Kimi mutlu ettiysem, kime bir iyi-
liğim olduysa aklından atsın bunu, unutsun! Üzüntü, tasa, 
keder denilen şey benim adımın ardından gelmesin. Benim 
oyunum sona yaklaşıyor. O sonu yazamayacağım, çünkü na-
sıl olacağını bilmiyorum henüz. Bu, artık oyun değil yaşa-
mın ta kendisi. Gerçek yaşamda seyirci yoktur, herkes katılır 
yaşama. Son sahnenin perdesi açıldı. Dostlarım, hepinizi 
sevdim. Nöbeti teslim ediyorum! 9 Haziran 1943.”

hayrettin filiz

Tohum
insanlığın ortak mülküdür

tescil edilemez...
Tohumların şirketler elinde tekel-
leşmesi ve yeni tekniklerle tohum 
geliştirilmesi süreci ikinci paylaşım 
savaşının hemen bitiminde başlıyor. 
“Yeşil devrim” adı verilen (hem ye-
şil, hem devrim, ne şirin değil mi) 
tohumların gen işlemi ile ehlileşti-
rilmesi 1970’li yıllarda başlatılan bir 
rıza oluşturma mekanizmasıdır.

Gıda tekelleri tohum bankalarını 
“Nuhun Gemisi” olarak tanımlıyor-
lar. Dünyanın çeşit açısından en bü-
yük tohum bankası Norveç’in kuzey 
dağlarında... Donmuş bir dağın 130 
metre içine inşaa edilen ambarda 
yaklaşık 3 milyon farklı tohum bu-
lunuyor. Dünyanın farklı bölgelerin-
den toplanan tohumlar özel ambalaj-
lar içersinde saklanıyor. Tohumların 
1000 yıl kadar bozulmadan kalabile-
ceği, her türlü nükleer saldırıya, pat-
lamaya ve depreme dayanıklı olan bu 
tohum deposuna “kıyamet tohum 
deposu” da deniyor.

Tohumun kontrol altına alınma ne-
denleri arasında nükleer felaket, bü-
yük kuraklık, büyük savaş iddiaları 
bulunuyor. Bu iddialar ile tarımın ve 
tohumların tehlike altına girmesi-
ni önlemek için tohum bankalarını 
yaptıklarını kamuoyuna sunuyorlar. 
Oysa, nükleer üreten de onlar, savaş 
çıkaran da...

Geleneksel tohumların kontrol altına 
alınması, yeni hibrit ve GDO’lu to-
humların üretilmesinden başka bir 
amaç taşımıyor. Irak-Mezopotamya, 
binlerce yıl önce tarımın doğduğu 
bölgedir. Irak Ebu Garib’de yüzlerce 
yılda geliştirilen tohum çeşitlerinin 
yer aldığı bir tohum mahzeni bulu-
nuyordu. 2003 Amerikan bombar-
dımanından sonra tohum mahzeni 
yok edildi ve tohumların nerede ol-
duğu bilinmiyor.

Son 50 yıldır, tohum, gübre ve bit-
ki ilaçları şirketlerin kontrolü altına 
girdi. Ve tohumlarda tescil işlemi ile 
birçok ülke gıda alanında dışa ba-
ğımlı hale getirildi. (bkz: Tohumda 
tekelleşme nasıl sağlandı?, Yeni Dün-
ya sayı.41, sf.15 )

Dünyada GDO tohum ve tarım kim-
yasalları tekelleri, ABD’li DuPont / 
Pioneer Hi-Bred, ABD’li GDO şir-
keti Monsanto, İsviçreli Syngenta en 

önde gelenlerdendir. Dünya tohum 
pazarının yüzde 100’ünü dört, tarım 
ilaçları pazarının yüzde 82’sini altı 
küresel tekel elinde bulunduruyor.

Monsanto, ABD’nin Vietnam işga-
linde kullandığı vücut yakan “turun-
cu” kimyasalı üreten şirket. Dünyada 
toplumsal olaylarda kullanılan “por-
takal gazı”nın atası da diyebiliriz. 
Şirketin Bursa’da bulunan tohum 
üretim arazisi 54.000 hektar. Dün-
yada tescilli tohumların yüzde 95’ine 
sahip.

Kısa kısa;

- GDO’su değişmiş ilk tohumlar, 
Türkiye, Hindistan ve Pakistan’da 
ekilmiştir.

- Dünya Ticaret Örgütü’nü karar ve-
rici üç yapı yönetir. ABD, AB ve Ka-
nada. DTÖ’de 166 ülke üyedir.

- Dünya tohum yasaları, ulusal ya-
saların üstünde bir işleyişe sahiptir. 
Geleneksel tohum ekmenize izin 
verilmez. Yasal cezaları vardır. Yani 
bağımsız bir tarım ve tohum politi-
kası geliştiremezsiniz.

- Türkiye, 115 ülkeden tohum dışa-
lımı yapmaktadır, İsrail 6. sıradadır 
(İsrail’e, ‘one minute’ şovu yetmez)

- Monsanto, Türkiye tohum pazarı-
nın yüzde 90’ını kontrol etmektedir.

- Bundan 20 yıl öncesine kadar şeker 
pancarı deposu olan Türkiye, artık 
şeker pancarı tohumunu Almanya ve 
İsviçre’den sağlamaktadır, yüzde 100 
bu ülkelerin kontrolündedir.

- Türkiye’de miras yolu ile tarım top-
raklarının bölünmesi engellenerek, 
küçük topraklı köylünün tarım yap-
ması engellenmiştir.

- Türkiye, uzun yıllar kendini doyu-
ran ilk 7 ülke arasında yer aldı. Bu-
gün samanı dahi dışarıdan alır du-
ruma geldik.

Uluslararası gıda firmalarına tanı-
nan tohum tescil hakkı “patentleme-
fikri mülkiyet” olarak da tanımla-
nıyor. Bu hakkı elde eden şirketler, 
o ürünle ilgili yerel tohumların üre-
timini ve satımını denetler duruma 
geliyorlar. Yani, onların patentine 
geçiyor. Oysa, tohum binlerce yılda 
köylülerin kuşaktan kuşağa oluştur-
duğu bir mirastır. Binlerce yıl önce 
Anadolu-Mezopotamya toprakların-
da yetiştirilip dünyaya yayılan buğ-
day kimin tekelindedir? Ya da yüz yıl 
önce Amerika'dan Anadolu'ya gelen 
domates ve patates üzerinde kim hak 
iddia edebilir? Gıdalar tüm insanlı-
ğın mirasıdır. Gıda tekellerinin, to-
humlara yaptıkları ekleme ve çıkar-
malar ile tescil (patent) elde etmeleri 
kabul edilemez... 
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Evliliği boyunca kendisine 
şiddet uygulayan ve kendisi-
ni fuhuşa zorlayan kocasını 
öldürdüğü için yargılanan 
Çilem Doğan hakkında “Ağır 
tahrik altında kasten öldür-
me” suçundan 18 yıl hapis 
cezası verildi, mahkemede-
ki tutumu nedeniyle ceza 15 
yıla indirildi. Kadınlar, Çilem 
Doğan’a meşru müdafaa kap-
samında beraat kararı veril-
mesini istiyordu. 

2013 yılında evlendiği ve 1 
çocuğunun babası Hasan 
Karabulut’u öldüren Çilem 
Doğan’ın “Yakın akrabayı 
öldürme” suçundan ağırlaş-
tırılmış ömür boyu hapis ce-
zası istemiyle 10. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde yargılandığı 
davanın karar duruşması gö-
rüldü.

Duruşmada, karar öncesi Çi-
lem Doğan’a son sözü soruldu. 
Doğan şunları söyledi: “Be-
nim şimdi 2.5 yaşında çocu-
ğum var. Fuhuşa zorlamayla 
ilgili konuşmak istiyorum. 
Daha 28 günlük evliyken beni 
fuhuşa zorladı. Gidebileceğim 
bir yer olsa giderdim. Sığınma 
evlerini burada öğrendim. Ka-
rakoldaki polisler keşke yön-
lendirseydi oraya da giderdim. 
Şu adliyenin dili olsa da ko-
nuşsa, koruma kararı alırken 
neler yaşadım. Gözlerim mos-
mor bu koridorlarda gezdim. 

Babam ‘Başımı belaya sokma, 
gelme’ dedi. Başka çarem yok-
tu, mecbur kaldım, keşke ol-
masaydı.”

Eylemin haksız tahrik altında 
işlendiğine kanaat getirerek 
18 yıla düşürülen ceza da iyi 
hâl indirimi de yapılarak 15 
yıl hapis cezası kararı verildi. 
Oy çokluğuyla alınan karara 
karşı Mahkeme Başkanı Ogün 
Madan, tutuklu sanığa meşru 
müdafaa kapsamında ceza ve-
rilmemesi gerektiği yönünde 
muhalefet şerhi düştü.

Çilem Doğan’a verilen 15 
yıl ceza hayatta kalabilmek 
için ödemek olduğu bedel mi 
olacaktı, kadınların Çilem 
Doğan’a verdikleri destek ce-
zaevine gönderdikleri mektup 
kampanyası ile sürecek, tabii 
ki Çilem Doğan’ın da yaşama 
bağlılığı umutlu gülen yüzü, 
mücadeleci yüreği ve bilinci 
ile o da kadınlara destek olma-
ya devam edecek. 

Kadınlar Çilem Doğan’a des-
tek için; cezaevine gönderil-
mek üzere; duygu ve düşün-
celerini yazdıkları mektuplar 
yollayacaklar.

Çilem Doğan’a destek olmak 
isteyen kadınlar; Tarsus Kadın 
Cezaevi B Blok, 1/7 Koğuş - 
Mersin adresine mektup yolla-
yabilirler. 

Hayatta
kalabilmenin bedeli

“15 yıl”
“bu kent öldürüldü diyorlar

kurşuna dizildi bir gece vakti

bir kent nasıl öldürülür göz göre 
göre

ben inanmıyorum kim ne derse 
desin”

Ahmet Telli

Güneş pırıl pırıl, kuşlar cıvıl 
cıvıl… Hak ettiniz bu Pazar gü-
nünü. Oysa kırgınsınız bana bil-
mez miyim hiç. Sırf bu yüzden 
emanet çocuklarımı koruyama-
dım diye sırf mahcupluğumdan 
size baharı da erken getirdim 
ya. Sıkı pazarlık yaptım ha! E ne 
de olsa denizim yok efkârınızı 
dağıtacağınız, martılara ekmek 
atacağınız yahut vapuruna binip 
dünyanın derdinden azcık da 
olsa sırra kadem basacağınız. 
Zaten o kadar zor ki sevdirmem 
size kendimi.. Ama bir bilseniz 
ben sizi ne kadar çok severim.

Siz de beni seversiniz içten içe. 
Her Ankara’nın neyini seviyor-
sunuz dediklerinde çatarak 
kaşlarınızı beni anlatmaya ko-
yulmalarınızdan biliyorum. Her 
mevsimime methiyeler dizen 
dizelerinizden, baharımı ayrı 
kışımı ayrı hatta o katlanılmaz 
ayazımı bile ayrı sevişinizden. O 
kara kışımın habercisi karı bana 
en yakışan giysi yapışınızdan… 
Bürokrasi kokan, ciddi, ağır so-
kaklarımı inadına gülüşlerinizle 
dostluklarınızla ısıtmanızdan 
sonra bunu şehrin marifetiymiş 
gibi bana mal edişlerinizden 
biliyorum. Kendinizi benle bü-
tünleştirmenizden. Ha bak her 
şehre nasip olmaz bu. Bin deni-
ze bin martıya bin vapura yeğ-
dir. Kendini senin üzerinden ta-
rif ediyorsa dostların bir şehrin 
sırtı yere gelmez bunu bilesin.

İşte böyle düşündüm gün boyu 
izlerken sizi. Neşeli, kol kola 
girmiş yine çocuklarım dedim. 
Güneşe en çok benim çocukla-
rımın ihtiyacı var dedim. Kızla-
rım oğullarım gülüşleriyle ba-
harıma can veriyorlar, cıvıltıları 
dünyanın en güzel melodisi de-
dim. Ben onların şehriyim de-
dim, ben onları korurum, gafil 
avlandım iki kez gafil avlandım. 
Bundan sonra olmaz bundan 
sonra nasıl çekerim yeşillerimi 
üzerlerinden nasıl katlanırım 
soluşuna gülüşlerinin dedim.

Gün akşama dönüyordu yavaş-
tan. Yorulmuştunuz, o tatlı ba-
har yorgunluğu vardı yüzleri-
nizde. Kiminiz işten çıkmıştınız 
tıklım tıklım mağazalarda son 
müşteriyle de ilgilenip kendini-
zi dışarı atma telaşındaydınız. 
Sonra parklarımdaydınız baha-
rın kokusunu içinize çeke çeke 

daldınız derin sıcak sohbetlere. 
Kurstan çıkanınız da vardı can-
hıraş çalıştığı sınavdan çıkıp az 
dolaşanınızı da bilmez miyim? 
Ah şu sınavlar nasıl da dert olu-
yor gencecik yüreklerinize.

Birazdan akşam geceye bıra-
kacak kendini. Sokaklarım yine 
tıklım tıklım, iki tek atanınız, 
sinema yolunu tutanınız, çaylı 
sohbetlere dalanınız, sokakla-
rımı eşsiz ezgileriyle donatan-
larınız, kitap sayfalarında yol-
culuğa çıkanlarınız. Bu güneşli 
pazarın hakkını verip beni ge-
cemde de yalnız bırakmayan-
larınız. Basıyor muydunuz beni 
yeniden bağrınıza ne? Ama bir-
kaç gün esirgeyeceğim güneşi-
mi sizden e pazarlık da bir yere 
kadar. Mart ayı dert ayı derler 
ya azıcık serinleyim dökeyim 
yağmurlarımı ne de olsa önü-
müz Nisan önümüz Mayıs önü-
müz Yaz!

Böyle düşündüm gün boyu ta ki 
o kahredici sesi duyana kadar. 
Ta ki o kahredici ses! Yine da-
ğıldınız dört bir tarafa ben yine 
aciz ben yine elim kolum bağlı 
izledim savruluşlarınızı. Ben 
yine koruyamadım çocuklarımı. 
Bir şehir eğer koruyamıyorsa 
evlatlarını o zaman gridir ger-
çekten kasvetlidir, ağırdır, bir 
şehir artık korkutuyorsa evlat-
larını artık o şehir yok hükmün-
dedir.

Korkutuyorum sizi. Sokakla-
rımdan korkuyorsunuz, park-
larımdan, kafelerimden, bar-
larımdan, kitapçılarımdan 
korkuyorsunuz. Sizin kahkaha-
larınızdan korkanlar sizin gü-
lüşlerinizden dostluklarınızdan, 
umuda dair söylediğiniz şarkı-
larınızdan, duvarlarıma yazdı-
ğınız şiirlerinizden korkanlar; 
sizi benden korkutmayı başardı.

Ama bilirim; sizinle ben el ele 
verirsek bu korku cehennemini 
yenebiliriz. Sizler benim çocuk-
larımsınız. Ayazım kadar inatçı, 
kara kışım kadar sert, baharım 
gibi yumuşacık, yazım gibi sıca-
cık. Sizler benim çocuklarımsı-
nız

Biliyorum yeniden dolduracak-
sınız sokakları, caddeleri alan-
ları, meydanları. Biliyorum, 
duvarlarıma en güzel şiirleri 
yazacaksınız yine, yine şarkı-
larınız türküleriniz çınlatacak 
meydanları, güzel günler diye-
ceksiniz yeniden.

Sizinle ben el ele verirsek hüz-
nü isyana çevirmesini ne de gü-
zel beceririz. Unuttunuz mu o 
güzelim Haziran’ı.

Unutmayın, hiç unutmayın. Ben 
ölsem unutmam!

a
slı sicim

o
ğ

lu

 
Derken dile gelir Ankara…

12



kadınların sesi

H
az

ira
n 

20
16

Meclis Aile Bütünlüğünün Korunmasına Yönelik Araştırma Komisyonu, 
6 Mayıs 2016 tarihli taslak rapor hazırladı. Boşanma komisyonunun 479 
sayfalık bu raporu kadınların haklarını gasbediyor. Kadınların yıllardır 
mücadele ile kazandıkları haklarına göz dikiliyor. 

Rapor, kadınları sadece aile içine sıkıştıran erkek şiddetine karşı yasal 
mekanizmaları zayıflatan, kadınların boşanmasını zorlaştıran ve nafaka 
hakkını ortadan kaldıran maddeler ve öneriler içeriyor.

Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu, rapora karşı hangi hakları-
mız gasbediliyor diyerek, buna ilişkin bir bildiri hazırladı:

Kadınlar sahip olduğu hakları elinden alarak kendilerini eve kapatmayı 
planlayan Komisyonun raporuna sokaklara çıkarak tepki gösterdi. Müca-
deleyle kazandıkları hakların yıllarca geriye götürülmesine sessiz kalma-
yan kadınlar, sokakta olmaya ve aleyhlerine her türlü yasa ve politikalara 
karşı mücadeleye etmeye devam edecek.

“Boşanma” raporuna kadınlar isyan etti
Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu 22 Mayıs Pazar günü 
Kadıköy’de Süreyya Operası önünde bir araya gelerek Komisyonun ra-
porunu protesto etti. “Sokaktayız, İsyandayız” sloganıyla bir araya gelen 
kadınlar basın açıklaması yaptı. “Boşanma Komisyonu haklarımızı gas-
bediyor. Taslak çekilinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Aileniz Sizin Olsun Hayatımız Bizim!
Komisyon raporunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
TÜRGEV’in Kuruluşunun 20. yılı etkinliğinde yaptığı konuşmayla bir 
kez daha kadınları hedef aldı. “Doğum kontrolüymüş, aile planlamasıy-
mış hiçbir müslüman aile buna razı gelmez. Burada birinci görev anne-
dedir... Anne olmayan kadın yarımdır” diyen cumhurbaşkanı kadınları 
aşağılayan, yok sayan söylemlerine devam etti. Bu sözlere kadınların tep-
kisi gecikmedi. Bir kez daha kadını eve hapsetmeye çalışan zihniyete inat 

sözünü sokakta söyledi. Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu 4 
Haziran Cumartesi günü Taksim İstiklal Caddesi Mis Sokak girişinde bir 
araya gelerek Tünel’e doğru sloganları ve dövizleriyle yürüyüş gerçekleş-
tirdi. “Hayatımız Bizim” diyen kadınlar hep bir ağızdan taleplerini hay-
kırdı. Kadınlar, “Kiminle nasıl yaşayacağımıza, evlenip evlenmeyeceği-
mize, çocuk yapıp yapmayacağımıza, boşanıp boşanmayacağımıza ancak 
biz karar veririz. Bu hayat bizim” diyerek, bu erkek egemen zihniyete, bu 
kapitalist sisteme baş eğmeyeceklerini, bu mücadeleden asla vazgeçmeye-
ceğini gösterdi.

Yalanlar sizin, hayatımız bizim!
18 Haziran Cumartesi günü de kadınlar (İstanbul, Kocaeli, Ayvalık, An-
talya, Ankara, Antep) sokaklarda “Hayatlarımıza sahip çıkıyoruz, hakla-
rımızda ısrar etmeye devam edeceğiz’’ dediler.

İstanbul Beşiktaş’ta da toplananan kadınlar bir kez daha “Hayatımız bi-
zim. Boşanma komisyonu raporunu tanımıyoruz. Biz canımızı sokakta 
bulmadık! Eğer hâlâ yaşıyorsak, canımıza kasteden her türlü politikanı-
za rağmen, savaştan, muhafazakârlıktan, ırkçılıktan beslenen tüm erkek 
egemen uygulamalarınıza rağmen bizler hâlâ hayattaysak bu, mücade-
lemiz sayesindedir. Biz, canımızı sokakta bulmadık, ama mücadelemizi 
sokakta var ettik! Sizden, haklarımıza yöneltilen saldırılarınızdan, canı-
mıza kasteden tehditlerinizden korkmuyoruz! Bizler, öncekilerde olduğu 
gibi, boşanma komisyonu yoluyla yapmaya çalıştığınızın da farkındayız. 
Komisyonu tanımıyoruz’’ açıklamasını yaptılar.

Kadınlar daha sonra sesli ajitasyonlarla, Cumhurbaşkanının, Başbakanın 
sözlerini sokaklarda sesli dinleterek yalanlarını bir kez daha ortaya koy-
dular. 

Boşanma Komisyonu raporunu tanımıyoruz!
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Bir diğer protesto haberi 
Galatasaray Lisesi’nden 
geldi. Öğrenciler Gala-
tasaray Lisesi mezun-
larıyla gerçekleştirilen 
pilav günü etkinliğinde 
bir bildiri dağıtarak okul 
müdürü Meral Mercan’ı 
protesto etti. Dağıttıkla-
rı bildiride yeni müdür 
aradıklarını yazan öğ-
renciler aranan özellik-
lerde “Galatasaray Lisesi 
mezunu, sağduyu ve izan 
sahibi, akli dengesi yerin-
de, tercihen 120 üzeri IQ 
seviyesinde, gençlerle as-
gari düzeyde iletişim ku-
rabilecek, koltuğundan 
çok öğrencileri koruya-
cak, öğrencinin çamaşır 
makinesini, piyanosunu çalıp evine almayacak, hiçbir padişaha kölelik 
yapmamış, Tevfik Fikret’in makamına yakışan” ifadelerini kullandılar.

Liselerden yaratıcı protestolar
Liseler açısından eğitim ve öğretim döneminin bittiği bu dönemde Türkiye’nin köklü liselerinden olan İstanbul Erkek 
Lisesi, Galatasaray Lisesi ve Cağaloğlu Anadolu lisesinden ardı ardına gelen yaratıcı protesto haberlerini okuduk.

İlk protesto haberi İstanbul Erkek 
Lisesi’nden geldi.

Okulda yapılan protestoya geçme-
den İstanbul Erkek Lisesi’nin tari-
hine kısaca göz atmanın faydalı 
olacağını düşünüyorum. İstanbul 
Erkek Lisesi 1884’de kurulmuş ve 
Türkiye’de ilk kez lise terimini 
kullanan, ilk kez öğrenci gazetesi 
çıkaran, ilk kez film gösterimi ya-
pan ve ilk kez öğrencilerden olu-
şan tiyatro topluluğunu kuran bir 
okuldur.

Okulun sarı siyah renkleriyle il-
gili şöyle bir hikâye anlatılır. 1. 
Dünya savaşında okulun bir kıs-
mı hastane olarak kullanılmuş ve 
sarıya boyanmıştır. Savaş döne-
minde bazı İstanbul Erkek Liseli 
öğrenciler savaşmak için cepheye 
giderler ve hayatlarını kaybeder-
ler, bunun üzerine öğrenciler kapı 
ve pencereleri siyaha boyayarak 
kaybettikleri arkadaşlarının anı-
sını yaşatırlar. O dönemden beri 
okulun renkleri sarı siyah olarak 
bilinir.

Şimdi bugüne ve protestoya ge-

lecek olursak herhâlde herkesin 
aklına müdürün konuşması sıra-
sında arkasını dönen öğrencilerin 
olduğu bu kare gelecektir.

Mezuniyet töreninde okul müdü-
rü Hikmet Konar’ın konuşmaya 
başlamasıyla öğrenciler arkasını 
döner ve geziyi aratmayacak bir 
muziplikle müdürlerinin baskıcı, 
gerici ve antibilimsel uygulamala-
rını protesto ederler.

Öğrenciler neden protesto ettik-
lerini şöyle özetliyor: “Senelerdir 
düzenlenen Kültür Etkinlikleri 
Haftası’nda sanatçı ve düşünürle-
rin konferansları, politik düşün-
celeri ve hatta cinsel yönelimleri 
sebebiyle iptal edilmiş. Buna karşı 
modern eğitim anlayışıyla çelişen 
konferans ve etkinliklere izin ve-
rilmiş ve çeşitli baskılarla bunlara 
katılım zorunlu tutulmuştur.”

Öğrenciler kamoyuna yaptıkları 
duyuruda protestolarının müdür-
lerinin konuşmasınun içeriğiyle 
ilgili olmadığını, o döneme kadar 
sürdürmüş olduğu baskı ortamı 
olduğunu açıkladılar.

Hafızalardan silinmeyecek kare Padişaha kölelik yapmamış müdür!

Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa?

Öğrenciler neden protesto ediyor

Üçüncü protesto haberi de Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nden geldi. Öğren-
ciler bir bildiri yayınlayarak müdürlerinin baskıcı uygulamalarını pro-
testo ettiler. Bildiride “1 yıl önce, proje okulu adı altında okulumuzun 
üzerine çöken karabulutların ilk yaptırımı okulumuza atadıkları müdür 
aracılığıyla 1983’ten beri okulumuz öğrencilerinin amatör ruhla profes-
yonel olarak organize ettiği ve gelenek haline gelmiş olan festivalimiz 
Jugendfest’i 2015 senesinde asılsız sebeplerle bitirmek olmuştur.” diyen 
öğrenciler “Sizleri bizimle bağırmaya, yanmaya çağırıyoruz. Ben yanma-
sam sen yanmasan biz yanmasak, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa…” 
diyerek herkesi kendilerini desteklemeye çağırdılar.

Eğitim alanında aslında 
topyekûn bir gericileştirme 
politikası uzun süredir de-
vam ediyordu.

Ancak bazı okulların 
müdür ve öğretmen ata-
malarında Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın gerici çizgi-

sini temsil edebilecek kişi-
lerin atanmasının önünde 
bazı engeller bulunuyordu. 
Çünkü kimi liselerde ata-
malar liselere ait vakıfların 
görüşleri alınarak ve sınav-
lara tabi tutularak yapılı-
yordu. Ardından yüksek 

puanlı fen, anadolu liseleri-
nin de olduğu kimi liselerin 
atamasını Milli Eğitim Ba-
kanlığı yaklaşık bir yıl önce 
kendisi atamaya başladı.

Böylelikle daha önce lise-
lere ait vakıfların görüşle-
rinin alınarak ve sınavlara 

tabi tutularak yapılan ata-
malar yasayla bakanlığa ve-
rildi. Bu atamalarla birlikle 
eğitim alanındaki gericileş-
tirme politikaları bu okul-
lara da sıçradı.

Yapılan tüm bu protestola-
rı liseli gençliğin geleceğini 

savunması olarak okumak 
lazım.

AKP’nin gerici, antilaik 
ve antibilimsel saldırıları-
na karşı liseliler seslerini 
yükseltiyorlar. Liseliler di-
renme haklarını kullanı-
yorlar.
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İlerici Gençler, 19 Mayıs’ta faaliyetlerini yürütecekleri dernek bürolarının 
açılışını Kadıköy’de gerçekleştirdi.

Eski kuşak İGD’li, İLD’lilerin de katıldığı açılış etkinliği saat 15.00’te baş-
ladı. Gerçekleştirilen açılış konuşmasında ülkede ve bölgedeki duruma 
değinilerek yan yana, omuz omuza mücadele etmenin önemi vurgulandı.

Açılış etkinliğinde ayrıca İGD tarihinin anlatıldığı ve dünden bugüne İle-
rici Gençlik mücadelesi konulu bir sinevizyon gösterimi yapıldı.

Açılış konuşmasının ve sinevizyon gösteriminin ardından gençler dernek 
bürolarının duvarına ilk resimlerini yaptılar. Parmak boyasıyla her renk-
ten parmak izleriyle barış işareti resmi yapan gençler, tüm gençliği Kadı-
köy’deki yeni bürolarına bekliyor.

Haziran’da ölmek zor!
Açılış etkinliğinin ardından 4 Haziran’da gençler bürolarındaki ilk etkin-
liğini, Haziran ayında yitirilen TKP’li sanatçıları anarak yaptılar.

Nâzım Hikmet, Orhan Kemal ve Ahmet Arif ’in anıldığı etkinlikte şiirler 
ve öykülerden kesitler okundu. Emekten ve ezilenlerden yana sanat yapan 
üç büyük komünist ustanın, yazdıklarıyla ve yaptıklarıyla bugün gençliğin 
yolunu aydınlattığı vurgulandı. Etkinlikte ayrıca Nâzım Hikmet’in görün-
tülerinden oluşan bir sinevizyon gösterimi de yapıldı.

Sinevizyon gösteriminin ilkinde Nâzım Hikmet’in Sovyet çocuklarıyla 
gerçekleştirdiği buluşmaya yer verildi. Sinevizyonda Nâzım Ustamızın 
Sovyetler’de çocuklarla konuşurken Türkiye’deki çocuk işçiliğine ve ço-
cuk emek sömürüsüne dair konuşmaları vurgulandı. Diğer gösterimde ise 
Nâzım Hikmet’in Azerbaycan’da üniversite öğrencileriyle yaptığı söyleşi 
gösterildi.

Vatan Haini
Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.
Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz, dedi Hikmet.
Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.
Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar, üç sütun üstüne, kapkara haykıran
puntolarla,
bir Ankara gazetesinde, fotoğrafı yanında Amiral Vilyamsonun
66 santimetre karede gülüyor, ağzı kulaklarında, Amerikan amirali
Amerika, bütçemize 120 milyon lira hibe etti, 120 milyon lira.
Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz, dedi Hikmet
Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.
Evet, vatan hainiyim, siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz, ben yurt
hainiyim, ben vatan hainiyim.
Vatan çiftliklerinizse,
kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan,
vatan, şose boylarında gebermekse açlıktan,
vatan, soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın,
fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan,
vatan tırnaklarıysa ağalarınızın,
vatan, mızraklı ilmühalse, vatan, polis copuysa,
ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan,
vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa,
vatan, kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan,
ben vatan hainiyim.
Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla:
Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ. 

İlerici Gençler'in yeni bürosu
artık Kadıköy'de!
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Son 15 yıldır mahkemelerdeki dosya sayısı her 
geçen gün artıyor. Aşağıda incelenen birkaç 
veri gelinen durumu kanıtlar nitelikte;

Son on yılda dosya sayıları yüzde 44,2 arttı.

2006 yılında hukuk mahkemelerindeki dava 
sayısı (geçen yıldan devir, yıl içinde açılan ve 
bozularak gelen toplam dava sayısı) 2.276.843 
iken, yüzde 48,9’luk artış oranı ile 2015 yılında 
3.391.249 olmuştur.

Ceza, hukuk ve idarî mahkemelerde, 2006 yı-
lında 5.455.920 olan dosya sayısı, 2015 yılında 
6.587.422.

Mahkemelerdeki hâkim sayısı 2006 yılında 
6.044, 2015 yılında 7.712.

Sadece hukuk mahkemelerine 2006 yılında ge-
len dosya adedi 2.276.843, sonraki yıla devre-
den 820.578, 2015 yılında ise 3.391.249 dosya, 
sonraki yıla devreden ise 1.321.946.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na son on 
yılda gelen dosya sayısı yüzde 86.3, Ceza Ge-
nel Kurulu ve Ceza Dairelerinde yüzde 195.6 ve 
Hukuk Genel Kurulu ve Hukuk Dairelerinde ise 
yüzde 90.2 arttı.

Yargıtay’a 2006 yılında gelen hukuk davaları 
dosya 395.062, karara bağlanan 318.355, ge-
lecek yıla devreden 76.707, 2015 yılında gelen 
751.543, karara bağlanan 482.621, devreden 
268.922.

Yargıtay’a ulaşan yerel mahkeme dosyalarının 
yüzde 62’sinin kararı değişiyor. Kamuoyunda 
oluşan bu kanı sonucu Yargıtay’a başvuran sa-
yısı artıyor.

İcra takibi son on yılda 4 katı arttı.

İcra Mahkemeleri; bu ülkenin yurttaşlarının 
borçlu olduğunun, borcu borçla kapattıklarının 
en yalın görüntülerine sahip. Girdiği borç gir-
dabı sonucu ailesi ve toplumla ilişkileri sürekli 
bozulan yurttaşlar.

İş Mahkemeleri; mobbing (psikolojik yıldırma), 
işe iade, çalışma tazminatı, sendikal haklarla 
ilgili binlerce dosya, çalışma yaşamının so-
runlarla dolu olduğunun en yalın göstergeleri. 
Emeğinin karşılığını alamayan, varolan yasa-
larda olan haklarını dahi uygulatamayan, mah-
kemeye başvurduğunda 3-4 yıldan önce bitme-
yen dava süreçlerinde koşuşturan yurttaşlar.

Aile Mahkemeleri; yaşadığı sorunları aşamadı-
ğı için aile yaşamını parçalamak zorunda kalan 
yurttaşlar. 2015 yılında bir önceki yıla göre bo-
şanma oranı yüzde 5 arttı. Boşanma nedenleri 
arasında ekonomik sorunlar en başlarda yer 
alıyor.

Yargılanma sürelerinin uzun olması hukuk ve 
adalete olan inancı sarsmakla kalmıyor, yurt-
taşların sorunlarını kendi yöntemleriyle çöz-
mek gibi tehlikeli bir sürecin önünü açıyor. 
Sorunlarına şimdilik hukuksal çözüm yolları 
arayan, çözemediğinde mutsuzluk üreten bir 
toplum hâlini aldık. Bu mutsuz olma hâli bazen 
ölümcül sonuçlara yol açan aile dramlarına dahi 
dönüşebiliyor.

Sadece bu üç mahkemenin salonlarını izleye-
rek, dosya sayılarındaki artışları kontrol ede-
rek, Türkiye’nin içende bulunduğu toplumsal 
süreci gözlemleme olanağı var. Son birkaç yıl-
dır, girip çıktığım duruşmalarda, icra, iş ve aile 
mahkemeleri ile ilgili yaptığım kaba bir gözlem 
Türkiye’nin gittikçe çözülen, ayrışan bir toplum 
hâlini aldığını kanıtlıyor.

AKP hükümetlerinin işbaşında olduğu 14 yıllık 
süreçte, topluma düzenli olarak yalan/yanlı bil-
giler basın yayın organları tarafından pompa-
landı. Bu yalanlara göre Türkiye, zenginleşen, 
ekonomisi büyüyen, dünyada saygınlığı artan 
bir ülke idi. AKP hükümetleri, asıl olarak emekçi 
halkı değil, bir avuç yandaşını ve onları iktidara 
taşıyan ulusal ve uluslararası sermaye çevrele-
rini büyüttü. Türkiye sermaye sınıfı 15 yıl önce-
sine göre en az 3 katı zenginleşti. Yapılan tüm 
araştırmalar bu durumu kanıtlar nitelikte.

Türkiye ekonomisinin belli bir 
büyüme gösterdiği doğru, 
ama ne uğruna... Ekonomik 
büyüme kadar, büyüme-
nin sonuçlarının 
t o p l u m s a l                             

paylaşımının daha önemli olduğunun altını çi-
zerek bu büyümenin nasıl gerçekleştiğini işin 
uzmanlarına bırakalım. Sadece yukarıda birkaç 
hukuk mahkemesi ile ilgili verdiğimiz bilgilerle 
bu büyümenin nasıl ve ne bedellerle olduğunun 
açıkça görüldüğünü söyleyebiliriz.

Yaşadığı sorunların toplumsal karakterinin 
henüz farkına varamayan milyonlarca yurttaş, 
şimdilik sorunlarını mahkeme salonlarında çöz-
meye çalışıyor. Son 15 yılda yaşanan tahribata 
ve hukuk sisteminde yaşanan bunca tıkanıklığa 
rağmen, yurttaşların sorunlarını hukuk yoluyla 
çözmeye çalışmaları ise başlı başına bir incele-
me konusu.

Günlük koşuşturmada bize önemsiz gelen bu ve-
riler ya da gözlemler aslında yaşadığımız toplu-
mun ve günlerin birer aynası niteliğini taşıyor. 
Bu tablo, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekono-
mik ve sosyal krizin boyutlarını göstermesi açı-
sından önem kazanıyor. Bu verileri krizin yarat-
tığı tahribatın ipuçları olarak yorumlayabiliriz.

Gittikçe derinleşen eko-
nomik, sosyal ve kül-

türel krizin yarattığı 
tahribatı aşacak 
güç ise bu sorun-
ları yaşamının 
her anında yaşa-
yan yurttaşlardan 

başkası değil. Bu 
ülkenin halk güçleri olarak sorunlarımızın çözü-
münün ellerimizde olduğunun ne zaman farkına 
varacağız, o an çözümleri de adım adım uygula-
yacak duruma geleceğiz.

* Veriler; Adalet Bakanlığı 2015 istatistikleri

Türkiye kapitalizminin aynası: Mahkemeler
Toplumların durumu incelenirken öncelikli olarak ithalat, ihracat, ekonomik kalkınma, eğitim gibi verilerine bakılır. Oysa günlük koşuştur-
ma içerisinde gözden kaçan mahkemelerin durumu da toplumsal yaşama ayna tutmamızı sağlayan önemli veriler içerir.
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