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Yandaş medyanın hedef gösterdiği, kendisini ölümle teh-
dit edenlere, “sizden korkan sizin gibi alçak olsun” diyen, 
özel hareket timlerinin “radikal dinci-milliyetçi çizginin 
hakimiyeti altında” olduğunu belirten, Can Dündar ve Er-
dem Gül‘ün tutuklanması üzerine “şiddetli bir toplumsal 
refleks gösterilmezse dönüşü olmayan karanlık tünelden 
geri dönüş zor olacak” diyen, Diyarbakır Barosu Başkanı 
Tahir Elçi ne yazık ki katledildi. Tahir Elçi, Diyarbakır‘ın 
merkez Sur İlçesi Balıkçılarbaşı bölgesinde bir çatışmada 
zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare önünde Barodan 
bir grup avukat ile birlikte açıklama yapıp “İnsanlığın bu 
ortak mekanında silah, çatışma, operasyon istemiyoruz” 
dedikten birkaç dakika sonra ensesine sıkılan bir kurşunla 
öldürüldü. Olayda iki polis memuru da yaşamını kaybet-
miştir.

Bu olay, AKP iktidarının Taksim Gezi Parkı Direnişi ve 7 
Haziran seçimlerinden sonra ülkemizi içine soktuğu şid-
det-terör-katliam ağının yeni bir halkasıdır. Kürt sorunu, 
Suriye iç savaşı, Rusya ile ilişkiler ve ülke içi siyaseti iç 
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içe geçiren siyasi iktidar ülkemizi kan-terör-savaş sarmalı 
içine sokmuştur. Bu durum, “İster kabul edilsin ister edil-
mesin, Türkiye‘nin yönetim sistemi değişmiştir” sözleri-
ne de bir açıklık getirmektedir. Türkiye artık, terörün ve 
hatta bir iç savaş sürecinin mekânı olmuştur.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Tahir Elçi‘ye yöne-
lik tehditleri ve ona sıkılan kurşunu emeğe, demokrasiye, 
barışa karşı olarak değerlendirmekte ve kınamaktadır. 
Tahir Elçi ve olayda yaşamını kaybedenlerin aileleri, ya-
kınları ve emek, barış, demokrasi güçlerine başsağlığı di-
liyor, acılarını paylaşıyoruz.

Yineliyoruz, gün emperyalizme, faşizme, gericiliğe, halk-
ların birbirine kırdırılmasına dayanışma içinde karşı çık-
maya devam etme; eşit, özgür, laik, bir arada yaşamın 
hâkim kılınacağı demokratik bir Türkiye mücadelesine 
birlik içinde devam etme günüdür.

 Ali Ekber Çakar

           TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Anka-
ra Temsilcisi Erdem Gül, dün AKP iktidarının Suriye iç 
savaşını silahlı destek ile kışkırtan politikalarını kanıtlı bir 
şekilde deşifre ettikleri için tutuklandılar. Kamuoyunda 
“MİT tırları” olarak bilinen silah sevkiyatını, meslek ilke-
leri doğrultusunda haberleştiren Cumhuriyet Gazetesi‘ni 
hedefleyen bu tutuklama, iktidarın muhalif hiçbir ses iste-
meyen baskıcı politikalarının bir ürünüdür.

AKP iktidarı, bilindiği üzere demokrasinin olmazsa ol-
mazlarından basının bağımsız ve özgür bir şekilde haber 
yapma ve halkın haber alma haklarını sürekli olarak ihlal 
etmekte ve tek sesli bir yandaş medya tekeli oluşturmayı 
hedeflemektedir. Basın ve haber alma özgürlüğünü bas-
kı ve zor ile ortadan kaldıran bu politika, AKP‘nin “yeni 
Türkiye”sinin emek, barış, demokrasi güçlerine, top-
lumsal muhalefete, siyasete, temel haklar ve özgürlük-
lere yönelik sistemli politikalarının bir parçasıdır. İktidar, 
kendisine karşı oluşan toplumsal muhalefetin iktidarı için 
birincil tehlike olduğunu bilmekte, bu nedenle basın dâhil 
herhangi bir muhalefet istememektedir. Bu politikalar 
Türkiye‘nin yönetim erkinin açık faşizme yöneldiğinin 
göstergeleri olmuştur.

Siyasal iktidar, bilindiği üzere başından beri Suriye iç sa-
vaşına taraf olmuş, siyasal İslamcı-şeriatçı güçleri mez-
hepçi bir şekilde desteklemiş, emperyalist güçlerin poli-
tikalarının aktif taşeronu olmuştur. Suriye iç savaşı gerek 
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mezhep gerekse etnik yönleriyle ülkemize taşınmış,  
toplumsal atmosfer dinci-mezhepçi, milliyetçi politika-
larla belirlenir olmuştur. Bu duruma, bir Rusya uçağının 
Türkiye tarafından düşürülmesi ile birlikte, ülkemizin çok 
yönlü, çok boyutlu bir şekilde büyük uluslararası güçler 
arasındaki gerilim ve çatışmalarda açık bir taraf olması ve 
savaş riskleri de eklenmiştir.

Cumhuriyet Gazetesi ve toplumsal muhalefetin bu po-
litikalara karşı çıkması, dün yapılan tutuklamanın gerçek 
nedenidir. Ve biliyoruz ki iktidarın bu politikası giderek 
daha fazla kesimi kapsayacaktır. Ancak bilinmelidir ki 
toplumsal muhalefet susturulamayacak, emek ve de-
mokrasi güçleri AKP faşizmine karşı direnecektir.

Bugün başka bir Türkiye ve dünya özlemi ile AKP faşizmi 
karşı karşıyadır.

Can Dündar, Erdem Gül, Cumhuriyet Gazetesi ve baskı 
altındaki hiçbir demokratik kuruluş ve kişi yalnız değildir! 
Toplumsal muhalefetin dayanışma ve birliğinin büyütül-
mesi gereken bir dönemdeyiz. Gün emperyalizme, faşiz-
me, gericiliğe, halkların birbirine kırdırılmasına dayanış-
ma içinde karşı çıkmaya devam etme; eşit, özgür, laik, bir 
arada yaşamın hâkim kılınacağı demokratik bir Türkiye 
mücadelesine birlik içinde devam etme günüdür.

 Ali Ekber Çakar

           TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı


