
SAYI: 2018/76 FİYATI: 2TLHAFTALIK GAZETE

Flormar olarak bilinen kozmetik fir-
masında sendikalı oldukları için işten atı-
lan çoğu kadın olan işçilerin direnişi bir 
aya yaklaştı. Gebze’de bulunan fabrikada 
çalışan işçiler, direnişle beraber “deği-
şim” sinyali verirken, direniş diğer işçiler 
açısından da önem taşıyor. S.11

AKP’nin gerici hamlelere hız verdiği 2017-
2018 eğitim öğretim yılı sona eriyor. 8 Ha-
ziran Cuma günü okulların kapanmasıyla 
milyonlarca öğrenci üç aylık bir yaz tatiline 
girecek.

Eğitimde piyasacı ve gerici dönüşüme 
karşı Türkiye’nin dört bir yanındaki liseler-
de örgütlenme mücadelesi veren Sosyalist 
Liseliler ise bu eğitim-öğretim yılında da 
aydınlanmanın bayrağını yükseltmeye de-
vam etti.

Liseliler, gerici müfredattan Aydınlan-
ma Okulları’na, geçtiğimiz 1 Mayıs’tan 24 
Haziran korsan seçimlerine değin bir dizi 
gündemle ilgili değerlendirmelerde bulun-
du. S.16

Direniş işçiyi baştan 
yarattı

Liselilerin kararı belli: 
Bizim seçimimiz  
Sosyalist Türkiye
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Laikliğin tasfiyesinde 
mutabakat

Emperyalizmle işbirliğinin 
perdesi

Seçimlerin unutturduğu ve 
unuttukları

Restorasyon mu dediniz?

Düzen partilerinin 
seçim beyanna-
melerinde ne var?

24 Haziran’da yapılacak olan korsan seçimlerin sağın sağ ile rekabeti ekseninde ger-
çekleştiği, iktidardaki düzen partilerine karşı düzen muhalefetinin söylemlerinin geçerli 
kılınmaya çalışıldığı açık. Seçimlere giren siyasi partilerin beyannamelerini ve aday pro-
fillerini incelediğinizde aslında aralarında biçimsel farklar olduğunu görüyorsunuz. Hatta 
siyasi söylemleri de hesaba katarsanız, aslında bu partiler arasında büyük bir uyum ol-
duğu da görünüyor. Dolayısıyla halkımızın uyanık olması gerekiyor

Seçimlerde düzen partileri arasında uyum var ama...

LAİKLİK YOK! BAĞIMSIZLIK YOK!
İŞÇİLERİN KURTULUŞU 

YOK!
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İnce’den ‘ince’ açıklama:  

Dindar nesile itirazım yok, 
olursa sevinirim

Ülkemizin en önemli sorunlarından olan 
eğitimde gericileşme, 16 yıldır gençlerimizi 
büyük bir karanlığa ve geleceksizliğe doğru 
itti. Müfredatta gerçekleşen değişikliklerle 
bilimin geriye atıldığı, okulların birçoğunun 
imam hatipleştirilmesi, ilerici öğretmenlerin 
KHK ile ihraç edilmesi, din dersi sayısının 
artırılması gibi başlıklar ülkemizde bilimsel 
eğitimi tamamen ortadan kaldırdı. Eğitimin 
piyasalaştırılması ise 16 yıldır sürdürülen po-
litikalarla “normalleştirilmeye” çalışıldı. Za-
ten istenen AKP’li cumhurbaşkanı Tayyip Er-
doğan’ın 2012 yılında ifade ettiği “dindar ve 
kindar nesil istiyoruz”dan öte bir şey değildi. 

AKP hükümeti ile gericileştirilen eğitim 
Cumhuriyet’in de tüm kazanımlarını ortadan 
kaldırmış,  bilim gericilere teslim edilmiştir.  

İşte böylesi bir tabloda İstanbul Gazios-
manpaşa’da seçim kapsamında konuşma ya-
pan CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem 
İnce, “Dindar nesile itirazım yok, olursa se-
vinirim ama kindar nesil olmaz” ifadelerini 
kullanmakta bir beis görmemiştir.

İnce konuşmasının devamında söyledik-
leri ise Erdoğan ile gericilik yarışına tutuş-

tuğunun göstergesi niteliğinde: “Bunlar var 
ya yüzsüz bunlar. Gaziosmanpaşa’da 3 tane 
caminin duvarına parti afişi asmışlar. Utan-
maz, rezil, kepazeliğe bak. Camiler babanızın 
tapulu malı mı? Az önce Eyüp Sultan’daydık. 
Soruyor gazeteciler Eyüp Sultan Erdoğan ile 
özdeşleşmiş. Yok ya dedim, ben Eyüp Sul-
tan’a 11 yaşında geldim. Camiler üzerinden 
kışla üzerinden siyaset yapılmaz. Dindar ne-
sile itirazım yok, olursa sevinirim ama kindar 
nesil olmaz.”

Gerici söyleme yenisi eklendi: 'İlimli is-
lam'

İnce’nin bu süreçte yaptığı gerici açılımlar 
hız kesmeden devam ediyor. İnce, seçim mi-
tingleri kapsamında geldiği Şanlıurfa’da dini 
mesajlar vermeye devam etti.

Muharrem İnce, “Bunu Şanlıurfa’dan ilk 
kez söylüyorum. Allah’ın izni, milletin izniy-
le cumhurbaşkanı seçildiğimde dünyanın en 
büyük İslami Bilimler Üniversitesini Şanlıur-
fa’da kuracağız.” dedi. İnce kuracakları üni-
versitede ‘ılımlı’ ya da ‘radikal’ islam değil 
‘ilimli islam’ı esas alınacağını söyledi.

2013 Haziran günlerinin 
ardından bir buçuk ay sonra 
bir kez daha seçime gidili-
yor. Ülkemiz bugüne kadar 
2014’te yerel seçimler ve 
cumhurbaşkanlığı seçimi, 
2015’te iki genel seçim ve 
2017’de referandum olmak 
üzere beş kez daha sandık 
başına git t i. Bu seçimlerle 
alt ı ediyor.

Kendisine sol diyen par-
t i ler ve solcu diyenler, beş 
seçimde “AKP’ye karşı en 
güçlü adaya”, “AKP’ye kar-
şı ortak adaya” ve “AKP’yi 
geriletecek adaylara” diye-
rek oy istedi, kendisine sol 
diyen part ilerden ve solcu 
diyenlerden bunlar söylene-
rek oy istedi. Sol içerisinde 
sayılanlardan bazıları çe-
şit li gerekçelerle bunlardan 
bazılarını boykot ett i.

Bugün bir kez daha san-
dıkla karşı karşıyayız.

Solda bir kez daha düzen 
part ilerinin arkasında sıra-
lanmanın gerekçeleri siya-
set diye önümüze sunulu-
yor. Sol adına demokrasi, 
diktatörlük, özgürlük gibi 
bir kavram salatası içerisin-
den düzenin siyasi ayağının 
AKP yerine başka siyasi 
part ilerle, Erdoğan yerine 
başka siyasi aktörlerle dol-
durulması öneriliyor.

Çok açık ki, bu ancak dü-
zenin yenilenmesi, düzelt il-
mesi, yeniden biçimlendi-
rilmesinden öteye bir anlam 
taşımıyor.

* * *
Peki, bunları söyleyince 

bir tek bizim akıllı olduğu-
muzu mu söylüyoruz ya da 
siyaset yapmayı bir köşe-
ye çekilip temiz kalmakla 
övünmek mi sanıyoruz?

Hiç de değil…
Bunları söyleyenlerin 

kendi fırsatçılıklarını, dü-
zeni düzeltme sevdalarını 
bu süslü ve ilk bakışta pek 
mücadeleci sözlerinin arka-
sına gizlediklerini de vur-

gulamak gerekiyor.
Söylediğimiz çok basit. 

Türkiye kapitalist bir ül-
kedir. Üstelik emperyalist 
sistem içerisinde önemli bir 
rolü olan işbirlikçi ve ba-
ğımlı bir ülkedir. Bu ülke-
nin patronları emperyalist 
or taklarıyla birlikte dün-
yanın en karlı sömürü dü-
zenlerinin birinin başında 
duruyorlar.AKP ise bu dü-
zenin işleyişi için en etkin 
programa ve siyasi örgütlü-
lüğe sahip güç olarak önde 
yer alıyor.

AKP’ye yönelen tepkiler 
ve bu arada solda durduğunu 
iddia edenlerin de bu tepki-
lerden bir fırsat yakalayabi-
lecekleri sanısı ise sadece 
düzene yönelecek tepkilerin 
AKP tarafından soğrulması 
ve bu arada emekçi yoksul 
kit lelerin de AKP’ye terk 
edilmesinden başka bir an-
lama gelmiyor.

* * *
Ülkenin dış dünyaya gü-

ven vermediğinden bahse-
denlerin, demokrasi için 
Avrupa Birliği’ni hedef 
gösterenlerin, “uluslararası 
yükümlülükleri” dilinden 
düşürmeyenlerin Türkiye’de 
sağdan ve onun en güçlü ör-
gütü AKP’den gerçekten bir 
farkı olabilir mi?

Bugün tüm dünyada ser-
maye düzeninin cehalete, 
dinci gericiliğe, baskıya 
yöneldiği ortadayken buna 
karşı duyulan rahatsızlık-
ları düzen karşıt ı bir kanal 
yerine düzenin farklı ak-
törlerinin sahte umutlarına 
yönlendirmenin sol adına 
savunulacak bir yanı olabi-
l ir mi?

Bu sorulara cevabınız 
olumsuzsa 24 Haziran’da 
AKP dışında çıkacak se-
çeneklerin son tahlilde bu 
düzenin AKP karşıt larıyla 
barışmasına su taşıdığı 25 
Haziran’da görülecek ilk 
gerçek olacaktır.

Bir tek biz mi akıllıyız?

SOL TAVIR

H.Murat Yurttaş
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24 Haziran’a kadar savaş, sonra yeniden “çözüm”

Türkiye ve ABD’nin bölme planı
Türkiye ve AKP iktidarı kendisini dahi ABD ile mücadele ettiği yalanına inandırmaya çalışırken ABD 
ile varılan Menbiç mutabakatı ve Irak’ta PKK’ye karşı başlatılacağı konuşulan operasyon bölgede 
Kürtlerin statü kazanması sürecinde yeni bir uzlaşıya işaret ediyor. PKK’nin zayıflatılacağı bir tabloda 
seçimlerden önce AKP’ye bir “zafer” armağan edilip seçimlerden sonra yeni bir “çözüm süreci” açıla-
cak gibi görünüyor

ABD ve Türkiye, YPG'nin Su-
riye'nin kuzeyinde Fırat Neh-
ri'nin batısında kontrol altına 
aldığı Menbiç'ten çekilmesi 

için mutabakata vardı. Öte yandan, Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyinde 
bir operasyonun ön hazırlıkları için be-
lirli alanları kontrol altına almaya başla-
dığı haberleri de basına yansıdı.

Bu tabloda, Suriye’nin kuzeyi ve do-
ğusunun bölünmesi ile Irak’ın kuzeyin-
de “bağımsızlık” referandumuna giden 
bölgesel Kürt yönetimi arasında Kürt-
lerin bölgede statü kazanmasına karşı-
lık PKK’nin zayıflatılarak Türkiye’nin 
“güvenlik” kaygılarının karşılanmak 
istendiği söylenebilir. Seçimler öncesin-
de AKP’ye bir “zafer” kazandıracak bu 
adımların seçimlerden sonra bir “Ameri-
kan barışı” ile taçlandırılması muhtemel 
görülüyor.

ABD’den “Kandil” desteği
Afrin operasyonu sırasında konu-

şulan Afrin’e karşılık Suriye’nin kuze-
yinde bir Kürt devleti formülü bu kez de 
Kandil’e karşılık Irak’ın kuzeyinde bir 
Kürt devleti olarak işleyecek gibi gözü-
küyor. Bu durum, daha önce gerek emek-
li askerler gerekse uluslararası ilişkiler 
uzmanları tarafından da dile getirilen 
ABD’nin Suriye’deki hedeflerine ulaş-
mak için PYD ile işbirliğini Türkiye’nin 
rıza göstereceği bir çerçevede ilerletece-
ğine yönelik yorumlarla da uyumlu.

Öte yandan, Türkiye'nin Kandil 
ve çevresindeki operasyonları için 
ABD'den gelen açıklamalar da benzer 
bir doğrultuyu işaret ediyor. ABD ön-
cülüğündeki koalisyonun sözcüsü Albay 
Sean Ryan, paylaştığı Twitter mesajın-
da "Türkiye'nin Irak'taki operasyonları, 
Irak hükümeti ile yakın işbirliği içeri-
sinde yürütülüyor. Türkiye, IŞİD karşıtı 
koalisyonun üyesi ve müttefiki. Koalis-
yon güçleri Türkiye'nin Irak'taki operas-
yonları ve IŞİD'le mücadele arasında bir 
çelişki görmüyor" dedi.

Daha sonra bu açıklamanın, iki ülke 
arasındaki işbirliği vurgusu yönünden 
düzeltilmek istense de, son seçimlerde 
Irak’taki İran etkisini kırmış gözüken 
ABD’nin yaklaşımını ortaya koyduğunu 
söyleyebiliriz.

AKP’den seçim salvoları
24 Haziran seçimlerine giderken 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 
ağzından “Kandil bizim için uzak bir 
hedef değil” ve Başbakan Yardımcısı 
ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın 
ağzından “Kandil’e harekât an mesele-
si” açıklamaları gelmesi Irak’ta PKK’ye 
yönelik bir askeri operasyonun Suriye’de 
Menbiç ile ilgili varılan mutabakatın ön-

cülü sayılması mümkün.
Daha önce PKK’nin Sincar’dan çık-

ması ile birlikte bölgede ABD’nin geçi-
ci bir üs kurması ve YPG’nin görece az 
direnç gösterip Afrin’den çekilmesinin 
ardından şimdi de Menbiç’te kontrolün 
Türkiye ve ABD tarafından sağlanması 
planı hep AKP’nin kendi kitlesini inan-
dırmaya çalıştığı ABD ile mücadeleden 
çok ABD ile işbirliğine işaret ediyor.

Seçimler öncesinde AKP’ye ihtiyaç 
duyduğu bir “zafer” de sağlayabilecek 
bu adımların karşılığında seçimlerden 
sonra bir “Amerikan barışı” ile sonuç-
lanması ise bu işbirliğinin doğal sonucu 
sayılmalı. İşleyen planın Türkiye’nin 
daha fazla rol üstlendiği ve ABD’nin 
bölge planlarının hayata geçirilmeye 
çalışıldığı bir düzlemde ilerlediği görü-
lüyor.

Emperyalizmle işbirliği 
yapılmaz, mücadele edilir!

Uzun süredir gündemde olan ve Tür-
kiye-ABD arasında “müzakere” edilen 
Suriye’nin Menbiç bölgesi konusunda, 
ABD emperyalizmi ve AKP iktidarı 
arasında bir işbirliği sağlandığı ilan edil-
miştir.

Emperyalizmle varılan ortak anlaş-
ma Menbiç bölgesinden Kürt siyasi güç-
lerinin -YPG’nin- çekilmesi ve burada 
yerel bir yönetim kurulacağı yönünde-
dir. AKP iktidarı ve ABD emperyaliz-
mi, Suriye’nin bütününde ortak çıkarlar 
doğrultusunda birlikte çalışma konusun-
da mutabakata vardıklarını ayrıca karar 
altına almışlardır.

Görüleceği üzere “dış güçlerin teh-
didi” yalanı üzerinden “milli ve yerli” 
edebiyatı yapan AKP’nin işbirlikçi yüzü 
emperyalizmle yapılan bu işbirliği ile bir 

kez daha ifşa olmuştur.
Gerek El Bab gerekse Afrin operas-

yonlarının ABD emperyalizmine karşı 
ya da ABD emperyalizmine rağmen ya-
pılmadığı, bugün gelinen süreçle birlikte 
bir kez daha görülmüştür. AKP, Suri-
ye’nin parçalanması hedefini adım adım 
hayata geçiren ABD emperyalizminin 
paralelinde bir dış politika izlemektedir. 
Emperyalizm, ABD ve Fransız askeri 
üslerini Suriye’nin kuzeyine konuşlan-
dırarak Suriye’nin parçalanmasını plan-
lamakta, bu bölgeye yerleşme hedefi ta-
şımaktadır. Bugün Suriye’nin kuzeyinde 
“özerk bir yönetim” bizzat emperyalizm 
tarafından ve kendi çıkarı için tasarlan-
makta, Kürt siyasi hareketi ve özelde 
YPG tam da bunun için emperyalizm 
tarafından desteklenmektedir.

Yıllar önce Fransa emperyalizmi 
mandasından kurtulan Suriye, bugün 
yeniden ABD ve Fransa tarafından par-
çalanmak ve bir bölümünde kendilerine 
bağlı yeni bir manda yönetimi kurulmak 
istenmektedir. Ülkemiz de yıllar önce 
İngiliz ve Fransız işgalini yaşamış, aynı 
süreç Irak ve Suriye için de geçerli ol-
muştu. Emperyalizm yıllar sonra yeni-
den bölgeye gelmiş, Kürt siyaseti em-
peryalizmin yerleşmesinin aracı haline 
gelmiştir. Aynı zamanda Suriye’nin par-
çalanması ve emperyalizmin yerleşmesi 
adımları AKP’nin işbirlikçiliği üzerin-
den cihatçı güçler kullanılarak Fırat’ın 
batısında da yaşama geçirilmektedir.

Öncelikle ABD emperyalizmi ile ya-
pılan Menbiç anlaşmasında hangi pazar-
lık yapılmıştır? Menbiç’ten YPG’nin çe-
kilmesi karşılığında AKP iktidarı neyi 
taahhüt etmiştir? AKP iktidarı derhal bu 
konuyu açıklamalıdır.

AKP iktidarının YPG’nin, Menbiç’te 

bulunmasına itiraz etmesine rağmen 
ABD ve Fransız üslerinin bulunmasına 
itiraz etmemesinin nedenleri sorgulan-
malıdır. AKP iktidarı, emperyalizmin 
Suriye’deki varlığına karşı değildir, 
tersine Suriye Devleti’nin toprağı, Suri-
ye’de yabancı işgalci bir güç olarak bu-
lunan ABD ile pazarlık edilmektedir. Bu 
pazarlık, emperyalizmin Suriye’ye yer-
leşme ve parçalama siyasetine ortaklık 
anlamına gelmektedir.

ABD ve Fransız emperyalizminin 
Suriye’de bulunmasına hayır demeyen, 
ABD’nin YPG’yi desteklemesine itiraz 
eden ancak benzer bir biçimde kendisi 
cihatçıları destekleyen, egemenliğini, 
bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü 
tanıdığı Suriye Devleti’ne ait Menbiç 
bölgesini işgalci ve yabancı ABD emper-
yalizmi ile pazarlık eden, başından beri 
emperyalizmin BOP bağlamında Suri-
ye’deki savaşın parçası olan AKP’nin 
“milli ve yerliliği” büyük bir yalandan 
ibarettir ve aynı zamanda işbirlikçiliği-
nin açık kanıtıdır.

AKP iktidarı, emperyalizmle işbir-
liği yaparak Suriye’nin parçalanmasına 
ve Suriye’nin kuzeyinde emperyalizm 
güdümlü bir yönetim üzerinden yerleş-
mesine yeşil ışık yakmaktadır.

Ülkemizin çıkarı; emperyalizmle 
pazarlık ve emperyalizmin çıkarlarına 
hizmet etmek değil, ona karşı mücade-
le etmekle sağlanır. Menbiç üzerinden 
emperyalizmle yapılan anlaşma, emper-
yalizmin planlarını onaylamaktan başka 
bir anlama gelmemektedir.

Ülkemiz, komşu Suriye’nin bağım-
sızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğü 
hakkına saygı duyacak bir dış politika 
geliştirmelidir.

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
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24 Haziran korsan seçimlerine az bir 
süre kala düzen partilerinden arka arka-
ya uyum mesajları veriliyor. Geçtiğimiz 
Pazartesi günü hem AKP hem de CHP 
cenahından açıkça dillendirilen mesaj-
larla seçimden sonra bir değişiklik ol-
mayacağı da ilan edilmiş oldu.

AKP’den ‘uyum’ mesajı: 
Çoğunluğu kaybedersek 
kıyamet kopmaz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ha-
yati Yazıcı, milletvekili seçimlerinde 
partisinin Meclis’te çoğunluk sağlaya-
maması halinde “sistemde kilitlenme” 
olacağı iddialarına katılmadığını be-
lirtip, diğer partilerle de beraber çalı-
şabileceklerini açıkladı. Hayati Yazıcı, 
“Meclis çoğunluğu elde edilemezse er-
ken seçim olur mu?” sorusuna şu yanıtı 
verdi:

“Buna katılmıyorum, sistem kilit-
lenir demek ileri bir söylem. Sistem ki-
litlenmez. Biz programımızda da vurgu 
yapıyoruz, güçlü demokrasi. Demokra-
silerde çare tükenmez, Türkiye o çareyi 
üretir. Uyumlu bir grup daha güçlü ça-
lışmak için şart. Olmaz ise de kıyamet 
kopacak değil. Meclis’te olan partiler de 
bu ülkenin düşmanı değil. Reel faktör-
leri göz önünde bulunduran herkes bunu 
görür.”

Hatırlanacağı üzere 15 Mayıs’ta 
AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 
İngiltere’de yaptığı bir TV’ye verdiği 
röportajda, 24 Haziran seçimlerini kay-
betmesi halinde yeniden sandık başına 
gidilebileceği imasında bulunmuştu.

Erdoğan, 24 Haziran’daki seçimler-
le ilgili olarak, kendisinin başkanlığı 
kazandığı, ancak parlamentoda karışık 
bir tablonun ortaya çıkması durumunda 
ne yapacağıyla ilgili bir soruya “Biz de 
dereyi görmeden paçaları sıvamıyoruz. 

Önce seçim sonuçlarını bir 
görelim. Sizin dediğiniz 
anlamdaki bir neticeye 
göre hazırlıklarımız 
şüphesiz olacaktır. 
A, B, C planlarımız 
var. Fakat görünen o 
ki, şu anda iyi gidi-
yoruz. İnanıyoruz 
ki arzu ettiğimiz 
plan ortaya çıka-
caktır… Sistemi 
tıkayacak herhan-
gi bir gelişmeye 
izin vermeyiz. 7 
Haziran’da sistemin 
önünü açtım.” diye-
rek, AKP’nin mecliste 
çoğunluğu kaybetme-
si halinde, tıpkı 7 Haziran 
2015’teki yenilginin ardından 
1 Kasım 2015’teki gibi yeniden 
seçimlere gitmeye hazırlandığını ima 
etmişti.

CHP’de de durum farklı 
değil

Seçim süresince adından çokça bah-
settiren CHP’nin, başından beri söy-
lemlerinde uyum vurgusunu görmek 
mümkün. Emperyalizmle, sermaye ile, 
gericilik ile bir sorunu olmayan, hatta 
eğitimin dinselleştirilmesi konusunda 
bile AKP’den hiç farklı bir söylemde bu-
lunmayan CHP ve cumhurbaşkanı adayı 
Muharrem İnce uzun süredir vurgularını 
sağa çekmekte bir sakınca görmedi. Her 
ne kadar AKP karşıtı bir hat izlediğini 
söylese de, temel sorunu, AKP’nin po-
litikalarından çıkarıp Erdoğan’ın kişisel 
hırslarına yönelten CHP zihniyeti düze-
nin sürdürücüsü olmaya and içmiş görü-
nüyor. Bu anlamda yapılan uyum açık-
lamalarına CHP Genel Başkanı Kemal  

Kı-
lıç- d a -
roğlu’nun yaptığı açıklamalar da ek-
lendiğinde sonuç ne bir şekilde ortaya 
çıkıyor.

Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçim 
çalışmaları kapsamında ziyaret etti-
ği Çananakkale’ye gittiği uçakta bazı 
gazetecilere açıklamada bulunmuştu. 
Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarında dik-
kat çeken başlık ise AKP’nin başkanlık 
sistemi sonrası parlamenter sistemi orta-
dan kaldırmaya yönelik başlattığı adım-
lara yönelik açıklamasıydı. Kılıçdaroğ-
lu; “Bugün, İYİ Parti Genel Başkanı 
Sayın Meral Akşener’le bu konuya dair 
ilk defa görüşeceğiz. Daha önce iki par-
tinin heyetleri de bu konuda görüşmek 
için bir araya gelmedi. Parlamenter sis-
teme dönüşe ilişkin belirlenecek yol ha-
ritasını esas itibarıyla seçimden sonra, 
Millet İttifakı’nın TBMM’de çoğunluğu 
elde ettiği ve kendi Cumhurbaşkanı ada-

yımızın seçimi kazanmasından sonraki 
süreçte tartışacağız…

Sayın Akşener ile görüştükten son-
ra düşüncelerimi ifade edebilirim ama 
eski sisteme dönmek gibi bir konudan 
söz etmiyoruz. ‘Eski sistem çok iyiydi’ 
gibi bir düşüncemiz yok. ‘Demokratik 
Parlamenter Sistem’den kastettiğimiz 
darbe hukukundan arındırılmış, parla-
mentonun güçlü olduğu, güçler ayrılığı-
nın sağlıklı bir zeminde gelişip büyüdü-
ğü bir sistem. Eski parlamenter sistem 
değil. Daha ileri doğru, demokrasinin 
bütün standartlarını taşıyan, bütün il-
kelerini taşıyan bir parlamenter sistem 
istiyoruz. Güçler ayrılığı ilkesi olan, 
yüzde 10 seçim barajının olmadığı, par-
lamentonun güçlü olduğu ve lider sulta-
sının olmadığı, özgür iradesi ile karar 
veren bir sistem istiyoruz.” ifadelerini 
kullanarak aslında eski sisteme geri dö-
nülmeyeceğini de açıkça söylemiş oldu. 

Parlamenter sisteme dönüşe ilişkin 
yol haritasının seçimlerden sonraya 

bırakılması da “uyum”, “mutaba-
kat” zeminini açık bırakmaya 

yönelik. Dolayısıyla seçimler-
den sonra ister Millet ister 

Cumhur ittifakı kazansın, 
emekçinin bir kazanımı 
olmayacağı açıkça görül-
melidir. 

“Uyum”un üstü 
Erdoğan ile ör-
tülüyor

2013 Haziran Di-
renişi, AKP’nin gerici 

politikalarına yönelik bir 
tepki olarak ortaya çıkmış 

sonrasında ise bir bütünlük 
içinde “hükümet istifa” slo-

ganını başa yazmıştı. Bilindi-
ği üzere kalkışmanın temelinde 

tek başına Erdoğan yatmıyordu. 
Cumhuriyet’in tüm kazanımlarının 

AKP’nin gerici, piyasacı, işbirlikçi poli-
tikaları ile tek tek elimizden alınmasına 
yönelik bir öfke vardı. Bugün gelinen 
noktada Muharrem İnce ve CHP’nin 
gün geçmeden yaptığı gerici açılımlar 
halkın taleplerine sırt çevirmekten öte 
anlam taşımıyor. İlericilik mücadelesi-
nin ise bir kez daha komünistlerin müca-
delesinden geçtiği doğrulanmış oluyor. 

16 yıl boyunca ülkemizin sürüklen-
diği felakette hiçbir suçları yokmuş gibi 
kendisini aklamaya çalışanlar bugün tek 
sorun Erdoğan’mış gibi siyaseti kişisel-
leştirmeye çalışıyorlar. Oysa ki 16 yıl 
boyunca mecliste geçirilen yasalarda, 
eğitimin gericileştirilmesinde, sağlığın 
piyasalaştırılmasında, emperyalizmle 
işbirlikçiliğin güçlenmesinde, Suriye’de 
işgalci olmamızda, özelleştirmelerde, 
kadın cinayetlerinde, çocuk işçilikte, 
işsizlikte… payı olanlar bugün “uyum” 
söylemleri ile 16 yıllık misyonlarını tek-
rar yerine getirme çabasında. 

Düzen partilerinden arka arkaya “uyum” sözleri
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Seçim dönemleri siyasetçilerin ala-
bildiğine büyük vaatlerle kendilerini 
anlatmaya çalıştığı, geleceğe ait yakla-
şımlarını “renkli kumaşlar” eşliğinde 
sunduğu bir dönem. Haliyle aynı bir 
esnafın malını pazarlaması benzeri, 
siyasetçi de seçim dönemlerinde ken-
di “malını” en iyisinden pazarlamaya 
çalışıyor. Bazı dönemler seçimler öy-
lesine “ilginç” vaatlere sahne oldu ki; 
bunları unutmak mümkün değil. 

Herkese iki anahtar örneğini hatır-
lar mısınız? Ya onlar ne veriyorsa ben 
5 lira fazlasını vereceğim diyenleri… 
Bir de “mazot 1 lira olacak” söylemini 
asla unutmamışsınızdır. Her biri ger-
çekleşmeyen büyük yalanlar olarak 
kaldı.

Örnekler çoğaltılabilir. Ancak tüm 
örneklerin ortak noktası düzen siyase-
tinin temel mekanizmasını anlatıyor. 
Sermaye düzeninin her dönem geçer 
akçesi; emekçileri kenar süsü yaparak 
sermayenin genel çıkarlarını temsil 
etmek üzerine kuruludur. Sağlı sollu 
düzen partilerinin genel mantığı seçim 
beyannamelerinde bu çıkarın nasıl ve 
hangi yollar üzerinden işleyeceği üze-
rinden şekillenmektedir. 

***
24 Haziran seçimlerini de bu çer-

çeveden ele almak mümkün. Sermaye 
düzenindeki dönüşümün son halkası 
olarak 24 Haziran seçimleri, genel ola-
rak düzen siyasetinin iki ana aktörüyle 
(Millet ve Cumhur İttifakları), bir tane 
dış aktörü (HDP), tarafından şekillen-
miş durumda. HDP’nin Kürt sorunu-
nun haricinde aldığı tutum dışsal bir 
olgu olduğu için, bu partinin seçim 
beyannamesindeki ekonomik ve sosyal 
önermelerinin de bir önemi bulunmu-
yor. Ancak genel hatları itibariyle bu 
programın HDP’nin “düzenin resto-
rasyonu” olarak formüle ettiği yakla-
şımlarıyla uyumlu ekonomik programa 
sahip olduğunu söylemek yeterli ola-
caktır.

Diğer iki ana aktörün ekonomik ve 
sosyal programı ele alındığında ise bir-
birinin benzeri bir mantığı işledikleri 
görülecek. Cumhur İttifakı’nı oluştu-
ran AKP’nin ekonomide sermayeye 
alan açan vurguları “istikrar” söylemi 
üzerinden yükseliyor. AKP’nin seçim 
beyannamesinin, önümüzdeki dö-
nemin beklentilerine denk düşen bir 
ekonomik içeriğe sahip olduğunu söy-
lemek mümkün. Bu beklentilerin özel-
likle sermaye sınıfını tatmin etmek ve 

yaklaşan krizin yükünü emekçilere 
pay etmek üzerine kurduğunu görme-
mek mümkün değil.

Diğer ittifakı oluşturan unsurların 
da AKP ile benzer bir kurguya sahip 
olduğunu söylemek lazım. Özellikle 
İyi Parti (İP)’nin ekonomik ve sosyal 
önermeleri AKP ile paralel özellikler 
taşıyor. Bu partinin AKP’den tek farkı 
“biz daha iyi yönetiriz” algısı üzerine 
inşa edilmiş. 

AKP ile İP’in programındaki en bü-
yük fark “finansal araçların” nasıl yö-
netileceğine ilişkin olması, bu iki par-
tinin mali sermayenin çıkarları dışında 
başka bir yaklaşıma sahip olmadığını 
göstermesi açısından kritik. İP’in borç-
ların bir kısmının ödenmeyeceğine 
ilişkin yaklaşımı ise “fon” üzerinden 
şekillendiği için aslında bir göz boya-
madan ibaret. İttifakın diğer unsuru 
olan CHP’nin ise “teknoloji” ve “dünya 
ile bütünleşme” söylemi üzerinden şe-
killenen programı her şeyden bir parça 
alarak çelişkili bir içerik üzerinden şe-
killenmiş. Bu anlamıyla CHP programı 
Avrupa sosyal demokrasisinin kötü bir 
taklidi, AKP düzeninin ise “düzeltici 
faktörü” düzeyinde bir seslenmeye sa-
hip. 

***
Bütün bu beyannamelerden ve va-

atlerden geriye emekçinin payına kalan 
ise bir çeki keçiboynuzu ve bir dirhem 
baldan ibaret. Hiçbir siyasi partinin 
kamu mülkiyeti üzerine konuşmadığı, 
toplumsal temel ihtiyaçların ücretsiz 
ve nitelikli bir biçimde sağlanmasını 
dile bile getirmediği, emekçilerin sos-
yal ve siyasal haklarının “Avrupa stan-
dartları” haricinde işaret edilmediği 
bir atmosferde seçimlerin kenar süsü 
olarak emekçiler görülmektedir. Hâl-
buki emekçiler bu ülkenin kenar süsü 
değil, yaratıcısı ve sahibidir. 

Emekçi sınıfın ihtiyaçlarını bugün 
sermaye düzeninin kurallarında değil, 
eşitlikçi bir düzenin zemininde bula-
bilirsiniz. Planlı, merkezi, kamu mül-
kiyetine dayanan ve toplumsal çıkar-
ları esas alan bir ekonomik ve sosyal 
bir dönüşüm olmaksızın atılacak tüm 
adımlar, emekçilere dönük saldırganlı-
ğın bir zeminini oluşturmaktan başka 
bir içerik taşımayacaktır. Emekçiler 
eğer bu saldırganlığın bir “mağduru” 
olmak istemiyorlarsa, şimdiden önle-
mini almalı. 

Yoksa yazın gelen rahatlık, kışın 
bastıran fırtınada unutulur gider. 

Seçim yalanları, sermaye ve geride 
kalanlar

SOL TAVIR

Irmak Ildır

“Kanaat Önderleri” denilenlerin kim oldukları belli

Erdoğan “tarikatçı, 
şeyh, hoca” ne varsa 
topladı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Haziran 
günü Diyarbakır’da düzenlenen “Kanaat Önderleri 
İftarı”nda konuştu. Kürt meselesine vurgu yapılan 
konuşmada dinsel bir ton ağır basarken, iftara ka-
tılanlar içerisinde dinsel örgütlenmelerin temsilci-
lerinin ağır bastığı da gözlerden kaçmadı

Erdoğan’ın iftar sonrası yaptığı 
konuşmada Kürt sorununu te-
rör sorunu ile eşitlerken, mez-
hepçilik ve ırkçılığa vurgu 

yapıp bunların yanlış olduğunu ilan et-
mesi ise dikkatleri çekti. Suriye’de cihat-
çı çeteleri destekleyen, faşist parti MHP 
ile yaptığı Cumhur ittifakı ile milliyet-
çi siyaseti yükselten AKP iktidarının 
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ifa-
de ettikleri ile yaptıkları arasında açı bu-
lunuyor. Bununla birlikte Kürt sorununu 
ekonomik, sınıfsal ve siyasi yönlerinden 
soyutlayarak terör sorununa indirgeyen 
yaklaşım Türkiye’de sağın temel ezber-
leri arasında yer alıyor.

Bununla birlikte toplantıya katılanlar 
arasında özellikle bölgede etkisi olduğu 
bilinen dinsel örgütlenmelerin temsilci-
lerinin olması da dikkatleri çekti. Ka-
tılımcıların kimlikleri açıklanmazken, 
Erdoğan Kürt meselesinde devletin ata-
cağı adımlara bu örgütlenmelerin tem-
silcilerinin eşlik etmesi ve toplumsal 
örgütlenmesi konusunda adım atmaları 
gerektiğini ifade etmesi de seçimlerden 
sonra AKP iktidarının Kürtlere dönük 
atacağı adımların dinsel bir karakter 
taşıyacağı düşüncesini de beraberinde 
getirdi.

Laiklik düşmanları toplantı-
da yer aldı

İftar yemeğine katılanlardan özel-
likle bir kişi dikkatleri çekti. İftar masa-

sında Erdoğan’ın hemen yanında oturan 
kişi ilahiyatçı Tayyip Elçi. Elçi Diyarba-
kır Sur ilçesi, Suffe Yatılı Erkek Kur’an 
Kursu’nda öğretici/müderris ve yöneti-
cilik yapıyor. Tayyip Elçi aynı zamanda, 
Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) baş-
kanlığını yürütüyor. MEDAV Doğu ve 
Güneydoğu bölgesinde faaliyet yürüten 
bir vakıf.

Tayyip Elçi aynı zamanda laiklik 
karşıtı söylemleri ile de biliniyor. Daha 
önce verdiği bir röportajda Elçi şu söz-
leri söylemiş: “Osmanlı’nın son yıllarını 
bir kenara bırakırsak, tarih boyunca hem 
dinî hem pozitif ilimlerin birlikte tahsil 
edildiği medreselerin kapatılmasından 
sonra; dinden uzak hatta dine zıt pozitif 
ilimlerin tahsil edildiği okullar açılmış, 
sonraki dönemlerde de pozitif ilimlerden 
uzak dini okullar; İmam–Hatip okulları, 
İslam Enstitüleri ve İlahiyat Fakülteleri 
kurulmuş, adeta laikliğin gereği olarak 
eğitimde de din ve dünya ilimleri birbi-
rinden koparılmıştır.”

Bilindiği üzere Doğu ve Güneydoğu 
illerinde “medrese” adı verilen, yasa dışı 
faaliyet yürüten ve dinsel eğitim veren 
örgütlenmeler bulunuyor. Bunların yasal 
bir kılıfa sokulmasının yolu olan bu vak-
fın temsilcisi, Erdoğan’ın teröre karşı 
Kürt açılımında kanaat önderi olarak yer 
alıyor. Detay gibi görünmekle birlikte bu 
durum, AKP iktidarının Kürt sorununda 
dinsel bir yönelimi gündeme getireceği-
nin habercisi olabilir.
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AKP iktidarı ile birlikte şekil-
lenen ikinci cumhuriyetin en 
önemli karakteri gerici bir 
düzen olması idi. AKP ikti-

darı ve onu destekleyen liberaller laik-
liğe savaş açtılar. Türban tartışmaları 
eşliğinde laiklik ilkesi masaya yatırıldı. 
1800'lü yılların ortaları ve sonrasında 
Osmanlı'da başlayan ilerici hareketler 
birer sapma, Cumhuriyet'in kuruluşu bir 
patoloji ve laiklik ilkesinin temel alındığı 
anlayış temizlenmesi gereken otoriter bir 
yapı olarak yaftalandı. Sermayenin yeni 
dönem ihtiyaçları ve işçi sınıfı hareketle-
rinin geriye çekildiği böylesi bir dönem-
de sadece Türkiye'de değil emperyalist 
sistemin ihtiyacı olarak bölgemizde de 
seküler rejimler otoriter ilan edilip tek 
tek müdahaleye uğradı. Arap Baharı adı 
altında Tunus, Mısır, Ürdün, Libya, Irak 
ve son olarak Suriye'ye dönük emperya-
lizmin müdahalesi geldi. Müslüman Kar-
deşler ve benzeri gerici örgütlenmeler 
eliyle bölge ülkeleri sözde ılımlı İslamcı 
bir model ile yeniden dizayn edildi. Bu 
ülkelerde de özgürlük naraları altında 
laikliğin tasfiyesi ve toplumsal yapının 
İslami referanslarla yeniden şekillendi-
rilmesi süreci yaşandı. Elbette sürecin 
öncülüğünü yapan cihatçı terör örgütleri 
aynı zamanda bölgede emperyalizmin 
çıkarlarının da yılmaz savunucuları ol-
dular. 

Türkiye'nin özgünlüğü, iç dinamik-
leri ve sahip olduğu ilerici birikimi, ser-
maye sınıfının omuzlarında yük gibi gör-
düğü laikliği rafa kaldırmasının önünde 
önemli bir engel idi. Dolayısıyla Türki-
ye'de daha yumuşak bir geçiş öngörüldü. 
12 Eylül darbesi ile başlayan ve Türk-İs-
lam sentezi şeklinde formüle edilen anla-
yış, ilerleyen süreçte türban, imam hatip 
okulları, sekiz yıllık temel eğitim tartış-
maları ile sürdürülmüş ve son olarak la-
iklik yeni anayasada olmamalı ifadesiyle 
noktalanmıştır. 

Gericiliğin can simidi ''özgür-
lükçü laiklik''

Türkiye'nin dönüştürülmesi sürecin-
de en büyük toplumsal tepki toplumun 

dinsel referanslarla dizayn edilmesine 
ve laikliğin tasfiyesine karşı ortaya çıktı. 
Yeni rejimin imdadına liberaller yetişti 
ve “özgürlükçü laiklik” kavramı ortaya 
atıldı. Devletin baskıcı ve otoriter yapısı-
nın ortadan kaldırıldığı daha demokratik 
ve özgürlükçü bir düzen kurulması ge-
rekliliği AKP'nin temel mottosu olarak 
sunuldu. Buna mukabil devletin katı laik 
anlayışı ile din üzerinde kurulan baskı-
nın ortadan kaldırılması gündeme geti-
rildi. Açılan sayısız imam hatip okuluna 
eğitim müfredatının dogmatik bir zihni-
yetle donatılması, zorunlu din derslerine 
ek dini içerikli dersler eklenmesi, tarikat-
ların devlet tarafından desteklenmesi, Di-
yanet İşleri Başkanlığı'nın devasa bütçesi 
ile en önemli kurum haline getirilmesi ve 
daha burada sayamadığımız sayısız icra-
at ile toplumsal yaşam dinselleştirildi. 
 
Seçim beyannamelerinde  
laiklik nasıl yer buluyor?

24 Haziran'da yapılacak olan seçim-
lerin yeni kurulan rejim açısından bir 
mutabakat fırsatı sunduğunu söylemek 
abartı değildir. Bugüne kadar bir kavga 
başlığı olan laiklik konusunda seçime 
girecek olan Cumhurbaşkanı adayları-
nın sergiledikleri performanslar herkesin 
malumu. Partilerin seçim beyanname-
lerine bakıldığında da laikliğin ruhuna 
rahmet okuma konusunda mutabakat 
sağlandığı görülüyor. 

Partiler temel ilkelerini sıraladıkları 
bölümlerde laikliği temel olarak ''inanç 
özgürlüğü'' şeklinde tanımlıyor. CHP'nin 
seçim beyannamesinde “farklı yaşam 
tarzlarına ve inançlara saygılı laikliğin 
partisi CHP” ifadesi kullanılırken, ilgili 
bölüm ise “inançlara saygılı özgürlükçü 
laiklik” başlığını taşımaktadır. Utangaç 
bir ifade ile “din ve siyasetin birbirinden 
ayrılmasını sağlayacağız” denilmektedir.

HDP'nin seçim bildirgesinde de yine 
bir tercih olarak özgürlükçü laikliğin 
egemen kılınacağı yeni bir anayasa vaad 
edilmektedir.

İP'nin seçim beyannamesinde ilgili 
bölüm yine din ve inanç özgürlüğünün 
garanti altına alınması şeklinde tanım-
lanıyor. 

İktidar olduğu 16 yıllık süre boyunca 

laikliğe savaş açmış olan AKP'nin seçim 
beyannamesinde de Din ve Devlet İlişki-
si başlığı altında laiklik şöyle tanımlan-
maktadır:

“AK Parti laikliği; dini özgürlüklerin 
ve farklı hayat tarzlarının, hukuk devle-
tinin teminatı altına alınması ve devletin 
bütün inanç gruplarına eşit mesafede dur-
ması olarak kabul eder. Laiklik, demokrasi 
tarihimizde tek parti dönemi uygulamaları 
ve darbe dönemlerinin gölgesi altında katı 
ve baskıcı bir mahiyet kazanmıştır. Bir ik-
tidar aygıtı olarak kullanılan laiklik, inanç 
özgürlüğünü güvence altına almak yerine, 
devlet içerisindeki vesayet odakları tara-
fından inançlı kesimlere dönük bir baskı 
aracı haline getirilmiştir. AK Parti, laikli-
ği ülkemizdeki inanç hayatının ve manevi 
ortamın barış ve esenlik içinde sürmesinin 
teminatı sayar.”

AKP'nin koltuk değnekçiliğini yapan 
bir diğer parti MHP'nin de bildirgesinde 
de yine “vatandaşların inançlarına say-
gı duyan din ve vicdan özgürlüğünü esas 
alan laiklik” anlayışına vurgu yapılmak-
tadır.

Görüleceği üzere muhalefetinden, 
iktidar ortaklarına düzen partilerinin ta-
mamı laiklik kavramını benzer şekilde 
tanımlıyor. Laikliğin en genel hali ile 
“din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıl-
ması” şeklinde ki burjuva yorumu dahi 
geri plana atılıyor ve inanç özgürlüğü 
kavramı tercih ediliyor.

Tarikatlar sivil toplum örgü-
tü, gericilik özgürlük olursa 

Din ve vicdan özgürlüğü tanımının 
devamında ise dinci örgütlenmelerin top-
lumsal ağırlığı ve baskısının önüne nasıl 
geçileceği de tanımlanmıyor. 

AKP bugüne kadar tarikatlara sağla-
dığı devlet olanaklarına devam edeceğini 
şu ifadelerle vurguluyor; “Devlet, vatan-
daşlarının dinlerini ve inançlarını öğren-
mek maksadıyla teşkil ettikleri kurumları 
ve örgütlenmeleri destekler.”

İP laiklik tanımı içerisinde dine da-
yalı örgütlenmelerin özgürlüğüne vurgu 
yaparak tarikat örgütlenmelerine yeşil 
ışık yakıyor.

CHP ve HDP'nin beyannamelerinde 
ise bu konuya herhangi bir şekilde yer ve-

rilmiyor. Ancak tarikatların toplum üze-
rindeki tahakkümü ve dinsel baskının or-
tadan kaldırılmasına dönük herhangi bir 
vurgu bu partilerin de vaatleri arasında 
yer almıyor.

  
Dindar nesil yetiştirme hedefi

AKP'nin dindar ve kindar nesil yetiş-
tirme hedefi herkesin malumu. Dincilik 
yarışında bir adım öne geçmek için her 
yolu deneyen Muharrem İnce'de geçti-
ğimiz günlerde dindar bir nesil yetişme-
sinden mutlu olacağını da ifade etti. Yeni 
nesil yaratma hedefiyle eğitim sistemine 
köklü müdahaleler yapan AKP iktidarı 
tam gaz yola devam edeceğini vurgu-
luyor. Kendine muhalif diyen partilerin 
bildirgelerine bakıldığında da bu hedefe 
ayak bağı olmamayı taahhüt ettiklerini 
görüyoruz. 

Okullarda yıllardır tartışma konusu 
olan zorunlu din derslerinin kaldırılma-
sı, imam hatip okullarının kapatılması, 
zorunlu seçmeli din derslerinin varlığı 
anlaşılan yeni dönemde düzenin mutabık 
kaldığı başlıklar arasında yer alıyor. Par-
tilerin seçim beyannamelerinde bu baş-
lıklar yer almıyor. 

CHP'nin özellikle bu başlıklarda 
cambazlık yaparak gericiliğe karşı bir 
tutum almadan olası tepkileri bertaraf 
etmeye çalışılmış. Örneğin “Ebeveyn ve 
öğrencilerin okul türü talepleri doğrul-
tusunda yeterli sayıda okul açacak, her 
öğrenciyi istediği okula göndereceğiz” ve 
“İmam Hatip Okulları’nda verilen eğiti-
min içerik, müfredat ve niteliğinin iyileş-
tirilmesini sağlayacağız” gibi vaatler sı-
ralanarak imam hatiplerin misyonu kabul 
ediliyor.

Sonuç yerine;
Her seçim döneminde ilerici, laik ke-

simleri AKP'den kurtulmak için son şans 
diyerek sandığa taşıyan düzen muhalefe-
ti, gericiliğe karşı mücadele başlığında 
gerçekçi tek bir proje ortaya koyamıyor. 
Aksine AKP'nin gerici yeni rejimine 
meşruluk katıyor, yükselen toplumsal 
muhalefeti de düzene entegre ediyor. La-
iklik mücadelesi ise gerçek sahiplerinin 
ilericilerin, emekçi sınıfların temel gün-
demi olmaya devam ediyor. 

DOSYA: Düzen partilerinin seçim beyannamelerinde ne var?

İyi okumalar

Sema Aydın

Bu hafta PUSULA’da 24 Haziran’da yapılması planlanan seçimlere katılan partilerin seçim beyannameleri ve 
siyasi söylemleri üzerinden değerlendirmeler yapıldı. AKP ile MHP’nin ortak yönelimiyle korsan denilecek tarzda 
yapılan seçimler öncesi toplumda önemli tartışmalar bulunuyor. Ancak bu tartışmalar seçim platformunda ge-
nelde yüzeysel başlıklar üzerinden ele alınırken, AKP iktidarı ile buna karşı çıktığını söyleyen düzen muhalefeti 
arasında büyük benzerlikler ve seçimler sonrası için uyum arayışı mevcut. PUSULA’da bu konular, Sema Aydın’ın 
yazdığı “Düzen siyasetinde taşlar yerine oturuyor: Laikliğin tasfiyesinde mutabakat”, Zafer Aksel Çekiç’in yazdı-
ğı “Emperyalizmle işbirliğinin perdesi”, İlker Demirer’in yazdığı “İşçiler seçimin neresinde?: Seçimlerin unuttur-
duğu ve unuttukları” ve Neşe Deniz Babacan’ın yazdığı “Düzen muhalefetinin ufku sermaye politikaları ile sınırlı: 
Restorasyon mu dediniz?” yazıları ile ele alındı.

Düzen siyasetinde taşlar yerine oturuyor

Laikliğin tasfiyesinde mutabakat 
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Zafer Aksel Çekiç

Emperyalizmle işbirliğinin perdesi
24 Haziran’a giderken birer birer açıklanan seçim beyannamelerine baktığımızda emperyalizmle iş-
birliğinde yarışan düzen partileri dışında bir gerçeklik görmüyoruz

“Cumhur İttifakı”nı oluşturan 
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 
ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 
“Millet İttifakı”nı oluşturan Cumhu-
riyet Halk Partisi (CHP) ve İyi Parti 
(İP) ile Halkların Demokratik Partisi 
(HDP) bir bir seçim beyannamelerini 
açıkladılar.

Beyannamelerin dış politikaya 
dair sayfalarını karıştırdığınızda ise 
AKP’nin en büyük başarısızlıkları 
yaşadığı dış politikada düzen parti-
lerinin farklı bir önerisi olmadığını 
hemen görebiliyorsunuz. AKP’nin 
kendisini aklamak için süslediği dış 
politika sayfaları diğer partilerin 
beyannamelerinde ise özünde farklı 
olmayan bir halde emperyalizmle iş-
birliğini perdelemek için 

AKP’nin anlattığı dış poli-
tikası şaşırtıyor

AKP’nin seçim beyannamesinde 
öne çıkan noktalar hakkaniyet, ba-
ğımsızlık, inisiyatif almak, şefkat, 
merhamet, adalet gibi sözcüklerle 
süslenmeye çalışılıyor. Bu satırla-
rı okuduğunuzda son 15 yılda başka 
bir dünyada yaşadığınız hissine ka-
pılmanız çok normal. Bir zamanlar 
komşularla sıfır sorun diyen AKP’nin 
geldiği komşularını parçalamak için 
emperyalizmin taşeronluğuna dönü-
şen ve bunu da eline yüzüne bulaştı-
ran halin “dünyayla bütünleşen ülke 
menfaatleriyle uyumlu vizyoner ve 
gerçekçi bir dış politika geleneği” 
olarak pazarlanması hayal gücünün 
sınırlarını zorlayan bir başlangıç 
oluşturuyor.

Meydanlarda emperyalizmle nasıl 
dövüştüğünü anlatan AKP’nin seçim 
beyannamesinde Avrupa Birliği süre-
cini bazı üye ülkelerin iç siyasi emel-
leriyle tıkamasından şikayet etmesi-
nin ya da ABD’yi “köklü müttefik” 
olarak tanımlayıp süregelen “sorun-
ları” ortaya çıkan görüş ve yaklaşım 
farklılıkları olarak tanımlamasının 
şaşırtıcı sayılmaması gerekiyor. 
Aksine AKP’nin emperyalizmin bu 
ülkedeki en etkin işbirlikçilerinden 
biri olduğu bu satırlarda gizli.

Yine emperyalist kuruluşlar olan 
IMF ve Dünya Bankası nezdinde üst-
lenilen görevler de AKP’nin en bü-
yük gurur kaynakları olarak seçim 
beyannamesinde yerini alırken Avru-
pa Birliği stratejik hedef olarak görü-
lüyor ve ABD ile yaşanan sorunların 
aşılması arzusu, yakın işbirliğinin 

korunması da açıkça ifade ediliyor.

Koltuk değneği MHP’nin 
dış politikasızlığı

AKP’nin zor zamanlarında yaptı-
ğı müdahalelerle önünü açan küçük 
ortak MHP’nin seçim beyannamesin-
de de genel beylik lafların ardından 
Batı dünyası ile ilişkilerin temelini 
oluşturan demokratik değerlerin ül-
kenin stratejik birikimi sayılmasıyla 
işbirlikçiliğe giriş yapılıyor.

MHP’nin ABD ile ilişkiler için 
söyleyebildiği NATO müttefiki ABD 
ile ilişkilerin Avro-Atlantik bölgesi 
ve hatta dünya barış ve istikrarı açı-
sından taşıdığı kritik öneme uygun 
ve Türkiye’nin menfaatleri doğrul-
tusunda işlemesi dışında bir şey ol-
muyor. Yine beyannamede Avrupa 
Birliği’ne de köklü bir karşı çıkış gö-
rülmüyor.

MHP’nin tüm partiler içinde dış 
politikayı en az ele alan parti olma-
sının, esas olarak bir Türklük vurgu-
su dışında söyleyeceği özel bir şeyin 
olmadığı anlamına geldiği söylenebi-
lir.

CHP’nin derdi itibar
AKP iktidarına karşı en büyük dü-

zen muhalefeti partisi olan CHP’nin 
seçim beyannamesinde ise vurgunun 
“itibar” kavramına yapıldığı görülü-
yor. CHP’nin köklü bir farklılığının 
olmadığı ancak AKP’nin yetersizli-
ğini öne çıkardığı dış politika bölü-
münde CHP’nin temel önermesinin 
daha geleneksel politikalara dönük 

olduğu görülüyor.
CHP AKP’nin mezhepçi, çatışma-

cı, yanlı ve maceracı dış politikasına 
yönelik eleştirisi ve Suriye’deki sa-
vaşı sona erdirmeye ilişkin taahhüdü 
ise esasında yine Türkiye’nin yalnız-
laşması ve itibar kaybetmesi dışında 
bir somutluğa bağlanmıyor.

Sonuçta CHP’nin önerileri Avru-
pa Birliği ile ilişkilerde üyelik hede-
finden uzaklaşılmasını engellemek, 
ABD ile stratejik ve askeri ilişkiler-
le sınırlı olmayan ekonomik, bilim-
sel ve kültürel etkileşime açık yeni 
ortaklıklar kurmak ve NATO üye-
lerinin sorumluluklarının gereğini 
eksiksiz ve zamanında yapmalarını 
isteyip ittifakın BM Güvenlik Kon-
seyi ile uyum içinde hareket etmesini 
sağlamak olarak sıralıyor.

İP’in CHP’den farklı bir 
derdi yok

Türkiye sağının son denemesi olan 
İP’in de kökenini aldığı MHP’den 
farksız kaldığı dış politikada da te-
mel önermesinin “milli, itibarlı, ba-
rış odaklı, gerçekçi” bir dış politika 
olduğu görülüyor. Ancak sonuçta 
İP’in dış politikasının da bağlandığı 
yer “ahde vefa” diyerek özünde ABD 
ve NATO’ya bağlılık anlamına gelen 
uluslararası yükümlülüklere uymak 
oluyor.

Bu haliyle bakıldığında AKP-M-
HP karşısında CHP-İP ittifaklarının 
özünde emperyalizmle mücadele 

etmekten çok uzakta bir hizmet ya-
rışında oldukları görülüyor. Suri-
ye’deki konumlanış farkının ise bunu 
değiştirmeye yetmeyeceği açık olma-
lı.

HDP de kendisini kurtara-
mıyor

HDP’nin “Eşitlikçi, Özgürlükçü, 
Barışçıl Dış Politika” diye sunduğu 
seçim beyannamesinde yazdıkla-
rı esas olarak Suriye’nin kuzeyinde 
ABD ile geliştirilen işbirliğiyle var 
edilmeye çalışılan yönetimin korun-
masına yönelik kalıyor.

HDP, emperyalizm ve emperya-
list müdahalelerden şikayet eder gö-
zükse de ABD desteğiyle geliştirilen 
yönetimleri “halkların kendi siyasi 
geleceklerini özgürce belirlemeleri 
ve halkların kendi kendilerini yö-
netmeleri” olarak pazarlıyor. Tür-
kiye’nin müdahalelerine ise yine bu 
perspektiften karşı çıkıyor.

AB’ye ilişkin tam üyelik iddia-
sını yineleyen HDP, insan haklarına 
riayet, yerel demokrasi, güçler ayrılı-
ğı, hukukun üstünlüğü gibi ilkelerin 
AB’nin öne çıkardığı ve paylaştıkları 
ilkeler olduğunu ileri sürecek kadar 
da AB’ci bir profil çizmekten geri 
durmuyor.

Seçimlere katılan düzen partileri-
nin özünde hiçbir farklılık içermeyen 
seçim beyannamelerinin dış politika 
sayfaları birbirlerinden farkları ol-
madığını bir kez daha ortaya koyu-
yor.
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İlker Demirer

İşçiler seçimin neresinde?

Seçimlerin unutturduğu 
ve unuttukları

H er seçim dönemi ekono-
mik ve sosyal olguların 
belirleniminde geçer. 
Seçim meydanına çıkan 

tüm siyasi partiler o dönemin ana eko-
nomik ve sosyal temaları üzerinden 
seçim kampanyalarını, stratejilerini 
belirleyerek "siyaset" yapmaya çalı-
şır. Çok partili siyasi yaşantı boyunca 
kısmi dönemler hariç siyasi kampan-
yaların ana ekseni sermaye sınıfı ve 
emperyalizmle olan ilişkiler üzerinden 
şekillendi. Sermaye sınıfının ve em-
peryalizmle olan ilişkilerin temaları 
dönemsel olarak farklılık gösterdiği 
için de seçim kampanyalarında kulla-
nılan slogan ve yaklaşımlar biraz da o 
"dönemin ruhunu" yansıtır şekilde ger-
çekleşti.

60'lı ve 70'li yıllarda seçimlerin ana 
ekseninde kalkınma ve ilerleme baş-

lıkları ele alınırken, başını Süleyman 
Demirel'in çektiği Türkiye sağı eko-
nomik ve sosyal başlıklarda "demago-
jik" bir retorik üzerinden söylemlerini 
şekillendirmişti. Demirel'in "plan de-
ğil, pilav lazım" şeklinde ifade ettiği 
ekonomik ve sosyal yaklaşım; halkın 
gözünü boyamaya dayanan, ekonomiyi 
alabildiğinde sermayeye ve emperya-
lizme tabii kılmaya çalışan bir yakla-
şımın ürünüydü. 

80'li yıllarda faşist cuntanın ar-
dından iktidara gelen Özal'la birlikte, 
düzen siyaseti neo-liberalizmin araç-
larını bol bol halkın üzerine boca eder 
hale geldi. Alabildiğince özelleştirme-
ci, her şeyi satmaya yeminli, ülkeyi 
emperyalizmin "basit bir uzantısı" ha-
line getirmeye çalışan anlayış, emek-
çilerin üzerine karabasan gibi çöktü. 
İşçi ücretlerinin azaldığı, sermayenin 
sınırsız sömürüsünün ayyuka çıktığı 
80'li yılların ardından 90'lar bu duru-

mu pekiştirdi. 

Neo-liberalizm seçim vaat-
lerinin arka planı haline ge-
lirken…

AKP'nin iktidara gelişiyle beraber 
seçimler artık "projeler" ile anılır hale 
geldi. Neo-liberal dönüşüm sermaye 
düzeninin tüm aktörlerini esir alırken, 
siyasetin dilinde kalkınma ile serma-
yenin palazlanması, ilerleme ile "sı-
nırsız sömürü hakkı" ters yüz edilmiş 
hale gelmiş durumda.

16 yıla yaklaşan AKP iktidarı, re-
jim değişikliğinde vites arttırdıkça ha-
kim ekonomik ve sosyal yaklaşımların 
sınırları da zorlanır hale geldi. Özel-
likle 2015'ten itibaren gelişen siyasal 
atmosferle birlikte sermaye politika-
larının "ince bir hat üzerinde hareket 
eder" hale gelmesi buzda dansın son 
perdesini oluşturuyor. 16 yıllık iktidar 
performansı ile AKP emperyalist eko-

nomik politikanın ABC'sine harfiyen 
uymuş ve geldiği aşamada "tıkanma" 
ile karşı karşıya kalmıştır. 

24 Haziran seçimleri böyle bir eko-
nomik ve sosyal ortama doğarken, dü-
zenin sağlı sollu tüm unsurları 16 yıl-
lık ekonomik ve sosyal mantığın ürünü 
olan politikaları halkın önüne seçenek 
olarak koymuş durumda. AKP iktidarı 
bu noktada belirleyici bir rol oynarken, 
sermaye sınıfı adına ciddi zorluklar-
la karşı karşıya olduğunun farkında. 
Seçim beyannamesinde uluslararası 
sermayeye güven ve sermaye politika-
larında dönüşüm vaat eden AKP, özü 
itibariyle 90'lı yılların IMF program-
larının benzerini uygulayacağının sin-
yalini veriyor. 

Dış borç stoğunun giderek artması, 
cari açıktaki artışın dizginlenememe-
si, ekonomik alanda sermaye biriki-
minin farklı sektörlere kanalize edil-
mekte zorlanması, dış kaynak akışına 
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bağımlı ekonomik alt yapı AKP ikti-
darını zorunlu bir yörüngenin içine so-
kuyor. Kurdaki son dalgalanmayla be-
raber faiz artışına giden AKP, bu faiz 
artışı ile beraber Türkiye'yi gelişmekte 
olan ülkeler arasında reel faiz getirisi 
açısından birinci sıraya getirmiş du-
rumda. Yüzde 4,5'luk reel faiz oranıyla 
en yakın rakibi olan Rusya'nın üzerine 
çıkan bu faiz politikası, seçimler önce-
sinde uluslararası sermayeye ciddi bir 
fırsat yaratmış durumda. 

Şeytan “ayrıntıda” gizli: 
Aynı politika, farklı isim

Bu fırsatı seçimler sonrasında "ko-
ruma altına" almak zorunda olan AKP, 
seçim beyannamesinde "iç tasarruf 
oranlarını" yükseltmekten ve "teşvik 
politikaları" ile sermayeye yeni ödün-
ler vermekten yana olduğunu gösteri-
yor. Araya "sanayileşme", "turizmin 
önemi" vs.. gibi başlıkları da sıkıştıran 
AKP, özü itibariyle 16 yılın sonunda 
sermayenin kazanımlarını korumaya 
dönük bir ekonomik hat üzerinde oldu-
ğunu gösteriyor. 

AKP'nin rakibi konumunda olan ve 
"değişim" vaadi ile yaklaşan muhalefet 
ise özü itibariyle AKP politikalarından 
ayrışmıyor. Ülkede sermaye düzeninin 
"kötü" yönetilmesinden yakınan İyi 
Parti (İP) ve CHP, getirdikleri öner-
meler ile sermaye sınıfına "biz daha 
iyi yönetiriz" mesajı veriyor. Özellikle 
İP'in seçim beyannamesi mali serma-
yenin araçlarına özerklik tanınması, 
Merkez Bankası'nın özerkleştirilmesi, 
faiz politikalarında sadeleştirilmeye 
gidilmesi vs. gibi, üzerinden şekillen-
dirilmesiyle sermayeye hizmet konu-
sunda AKP'den aşağı kalır yanı olma-
dığını gösteriyor. 

İP'in ve CHP'nin seçim beyanna-
melerinde "teknoloji unsurunun" öne 
çıkartılarak sermaye sınıfının bileşi-
minde dönüşüm yapılacağı sinyalinin 
verilmesi ise herhangi bir özgün yak-
laşım içermiyor. Bu noktada AKP'nin 
Orta Vadeli Planları (OVP) ile benzer 
bir ruha sahip bu yaklaşımların, göz 
boyamak dışında bir sonuca sahip ol-
mayacağını ifade etmek gerekiyor.

“Çelişkili” sosyal demokra-
si, hedefsiz muhalefet 

Bunun haricinde ana siyasi unsur-
ların işçi sınıfı ve emekçileri seçim 
süresi boyunca fazla ele almadığı 
gözlemleniyor. AKP açısından işçi ve 
emekçiler yalnızca basit birer tüke-
ticiler olarak kodlanırken, muhalefet 

partilerinin ise "çelişkili" yaklaşımlar 
geliştirdiği gözlemleniyor. İP’in se-
çim beyannamesinde çeşitli sosyal hak 
vurguları bulunuyor olsa da bunların 
en fazla yoğunlaştığı alanlar kamuo-
yunda yakından takip edilen iş sağlığı 
ve güvenliği gibi noktalarda. Denetim 
mekanizmasının fazlaca öne çıkartıl-
dığı yaklaşımlarda genel olarak işçi 
ve emekçilerin sosyal taleplerine fazla 
değinilmemesi dikkat çekiyor. 

Bu noktada düzen partileri arasın-
da en fazla sıyrılanlar ise CHP ve HDP 
oldu. Grev hakkından, işçi ve emekçi-
lerin ücretlerinin artışından, kamusal 
kaynakların daha düzenli kullanılma-
sından söz eden her iki siyasi partinin 
geçmiş özelleştirmelere, planlı ekono-
minin unsurlarına fazlaca değinme-
mesi dikkat çekiyor. Kapitalizmin ne-
denlerine değil, sonuçlarına odaklanan 
her iki siyasi parti en fazla AKP’nin 
ayyuka çıkan uygulamaları üzerinden 
işçi sınıfına seslenmeyi tercih etmiş 
durumda. 

Çözümün anahtarı işçi sını-
fının elinde  

Düzen partilerinin sağlı sollu un-
surlarının işçi sınıfı ve emekçiler adı-
na genel geçer şeylerden öte bir şey 
söylememesi onların sınıfsal konum-
larıyla uyumlu. Öte yandan işçi sınıfı 
için seçimlerde dahil olmak üzere tüm 
siyasal süreçler kendi penceresinden 
örülmesi gereken dönemlerdir. O ne-
denle işçi sınıfının tarihsel ve güncel 
çıkarları penceresinden bakan bir ba-
kış açısının planlı, kamu mülkiyeti 
esaslarına dayanan, bölgesel ve sosyal 
eşitsizlikleri hızla törpüleyen bir içeri-
ğe dayandığını söylemek gerekiyor. 

İşçi sınıfının bugün daha iyi şartlar 
altında, insanca bir düzende yaşaması 
aynı zamanda bütüncül bir ekonomik 
ve sosyal programı içeriyor. Borçların 
daha iyi yönetilmesini, uluslararası 
sermayenin hangi kesimine, nasıl en-
tegre olacağının tartışılması işçi sını-
fının genel çıkarlarına ters. Bu neden-
le iş cinayetlerine karşı mücadeleden, 

emekçilerin sosyal haklarının güvence 
altına alınmasına, ücretlerde yaşana-
cak artıştan, temel insani ihtiyaçların 
karşılanmasına, çalışma saatlerinin 
azaltılmasından, iş güvencesinin sağ-
lanmasına kadar pek çok başlıkta işçi 
sınıfının “ilerleme” kaydedebilmesi 
başka bir program altında gerçekle-
şebilir. Bunun için örgütlü, mücadele 
eden bir işçi sınıfına ve onun siyasal 
partisinin gücüne ihtiyaç duyuluyor. 

Seçim süreçlerinde kurun ne ola-
cağı, faiz politikalarının nasıl belirle-
neceği, bütçenin nasıl oluşturulacağı, 
hangi kalkınma araçlarının ön plana 
alınacağının tamamı emekçilerin gö-
zünden oluşturulması dışında başka 
bir seçenek bulunmuyor. Bu seçenek, 
ne Güney Kore’den, ne Almanya’dan, 
ne de ABD’den ithal edilebilir. Bu se-
çenek ancak Türkiye’nin emekçi halkı 
tarafından yaratılacak ve hayata geçi-
rilecektir. 

Böyle bir “Türkiye modeli” dışında 
emekçiler için başka bir seçenek bu-
lunmuyor.
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AKP iktidarına kar-
şı mücadele ve 
Başkanlık siste-
minin Türkiye’de-

ki yansımaları 24 Haziran’da 
yapılacak korsan seçimlerin 
önemli bir ayağını oluşturuyor. 
İçinde dinci ve faşist partile-
rin, sosyal demokrat CHP’nin 
ve liberal demokrat HDP’nin 
bulunduğu düzen muhalefeti-
nin bu başlıklara yaklaşımla-
rında ortaklaşan yanlar olmak-
la birlikte hiçbirisinin sermaye 
düzeni ile kavgalı bir pozisyo-
nu yok.

Sermaye sınıfının memnuni-
yet düzeyi

AKP iktidarı ve Tayyip 
Erdoğan ile sermaye sınıfını 
çarpıştırmaya ya da karşıt-
lık ilişkisi kurmaya çalışan 
anlayışlar özellikle bu seçim 
döneminde bir kere daha göz-
lerimizin önünde yerini aldı. 
Türkiye’de kapitalizmin geldi-
ği noktayı, sermaye sınıfının 
burada durduğu yeri ve emper-
yalizm bağlamını değerlendir-
me dışı bırakırsanız, her türlü 
restorasyon projesinin aynı 
zamanda burjuvazi tarafından 
da destekleneceğini ve aslında 
AKP’nin iktidardan inme zil-
lerinin çaldığını söyleyebilir-
siniz.

Ancak durum pek öyle de-
ğil. 12 Eylül ile birlikte Tür-
kiye’deki kapitalist birikim 
modelinin kazandığı karakter, 
bunun sermaye devleti katın-
daki dönüşümleri ve siyasi ik-
tidarın buna göre şekillenmesi 
sermaye sınıfına rağmen olan 
şeyler değil. Dolayısıyla AKP 
ve Tayyip Erdoğan bugün de 
sermaye sınıfına rağmen ikti-
darda değiller. Seçim sonrasın-

da AKP’nin iktidarda kaldığı 
durumda da, sermaye sınıfı ile 
işbirliğinin devam edeceğini 
bir kenara not etmek gerekiyor.

Tüm bunlarla birlikte, ser-
maye iktidarının ekonomik ve 
siyasi anlamdaki merkezileş-
me eğilimi geçmişten beri sü-
reklilik taşıdı, güncel olarak da 
Türkiye’deki sisteme kendini 
daha güçlü bir şekilde dayattı.
Bunun en önemli uygulayıcısı 
ise AKP iktidarı oldu. Şimdi 
ise sermaye sınıfının ve dev-
letin en önemli arayışlarından 
biri olan Başkanlık sisteminin 
hayata geçirilmeye çalışıldığı 
bir dönemde, yine bu sınıfın 
bundan köklü bir şekilde geri-
ye dönmesi için bir neden ol-
duğunu söylemek çok mümkün 
değil. Hatta Türkiye’de büyük 
burjuvazinin mutlak olarak 
Millet ittifakının arkasında yer 
aldığını söylemek de siyaseten 
içinde yanlışları barındırıyor.

Düzen muhalefeti için kapi-
talizm ve emperyalizm sorun 
değil

Seçim beyannamelerin-
de yazanlara bakılırsa düzen 
muhalefetinin programlarında 
farklı şekillerde “parlamenter 
sisteme dönüş” ve “tek adam 
sisteminin” kaldırılması ya da 
yumuşatılması başlıkları yer 
alıyor. Ancak gerek beyanna-
melerin bütünü incelendiğinde, 
gerekse bu partilerin kapitaliz-
me, emperyalizme ve onların 
kurumlarına bakışları değer-
lendirildiğinde ortaya atılan 
restorasyon projelerinin köklü 
bir değişikliği içermediğini 
ifade etmek gerekmektedir.

Daha doğrusu bu düzeltme 
hareketleri Türkiye’deki ser-
maye diktatörlüğünün uçla-
rının törpülenmesi anlamına 

gelmektedir. AKP iktidarı ve 
Tayyip Erdoğan’da temsil olu-
nan bu uçların törpülenmesi 
içinse siyasi iktidarın değişme-
sine, Tayyip Erdoğan’ın değil 
de Muharrem İnce’nin başkan 
ya da yarı başkan olmasına ge-
rek bulunmamaktadır. Birkaç 
büyük örnek vermek gerekirse;
• AKP’nin ekonomide ya-

rattığı tahribatı, özelleş-
tirme karşıtı bir mücadele 
ve devletleştirme progra-
mını hayata geçirmeden 
neo-Keynesçi modellerle 
çözemezsiniz. 

• Türkiye’nin dış politikası-
nı düzelteceğiz demek için 
önce emperyalizm karşıtı, 
Türkiye’yi NATO, AB ve 
Gümrük Birliği’nden ba-
ğısızlaştıran politikaları 
merkeze koymazsanız ol-
maz. Tersi durumda em-
peryalizmle uyumlu dış 
politika devam eder. Ay-
nen AKP iktidarında oldu-
ğu gibi.

• Türkiye’deki sömürü dü-
zeni ile köklü bir hesap-
laşmaya girmeden, yani 
üretim araçları üzerindeki 
özel mülkiyete son verme-
den emekçilerin kurtuluşu 
adına hiçbir şey yapamaz-
sınız. Üretim araçlarının 
işçi sınıfının yönetimine 
geçmediği bir ortamda 
halkın devlet yönetimine 
katılımı hayaldir.

Dolayısıyla parlamenter 
sisteme dönüş ve tek adam reji-
minin sona erdirilmesi ile ilgi-
li düzen muhalefetinin ortaya 
attıkları programların ayakla-
rının havada olduğunu görmek 
gerekmektedir.

Zaten Türkiye’nin ve emek-
çilerin ihtiyacı da restorasyon 
değil, devrim programıdır. 

Düzen muhalefetinin ufku sermaye politikaları ile sınırlı

Restorasyon mu dediniz?
AKP’ye ve Başkanlık sistemine karşı olduğunu söyleyen düzen muhalefetinin seçim beyannameleri 
yayınlandı. Aynı zamanda ilgili partilerin Cumhurbaşkanlığı adayları da, eğer seçilirlerse yapacaklarını 
ve restorasyon projelerini anlatıp duruyorlar. “Parlamenter sisteme dönüş” bahsinde yapılan vurgular 
dışında hiçbir partinin yaklaşımında sermaye düzenini kökünden sarsacak bir önerme bulunmuyor

AKP (Cumhur İttifakı)
• Daha itibarlı meclis, daha güçlü hükümet, daha 

etkin, bağımsız ve güçlü yargı
• Derli toplu ve etkili yürütme fonksiyonları
• Kuvvetler ayrılığının daha sağlıklı uygulanması

CHP (Millet İttifakı)
• Yeni bir anayasa ve siyasi çoğulculuğu yeşerte-

cek yeni bir toplumsal sözleşme
• Cumhurbaşkanlığı partiler üstü ve tarafsız bir 

konuma getirilecek
• Cumhurbaşkanının yetkileri sembolik olacak ve 

üst düzey bürokrat ile yüksek yargı atama yetkisi 
alınacak

• KHK ve cumhurbaşkanlığı kararnamesi uygula-
maları sonlandırılacak

• TBMM bir yasama ve etkin denetim organı ola-
rak güçlendirilecek

• İtibar adına tüm gereksiz harcamalara son veri-
lecek

MHP (Cumhur İttifakı)
• Koalisyon hükümeti dönemi sona erdi
• Anlaşmazlık ve çekişmeler bitirilip, istikrarlı ve 

kriz üretmeyen bir sistem olacak
• FETÖ, PKK ve IŞİD gibi terörist yapılarla daha 

etkili mücadele yapılacak

HDP
• Kapsayıcı parlamenter sistem oluşturulacak
• Cumhurbaşkanına devredilecek yasa yapma, de-

netleme ve bütçe yetkileri en kısa sürede parla-
mentoya verilecek

• İki yıl içerisinde özgürlükçü laikliğin, çoğulcu-
luğun, kuvvetler ayrılığının merkezde olduğu 
eşit vatandaşlık ilkesine dayanan bir Demokratik 
Anayasa hazırlanacak

Saadet Partisi (Millet İttifakı)
• Kuvvetler ayrımı tesis edilecek
• Mevcut haliyle başkanlık sistemi fayda getirmez
• Yeni bir referandumla mevcut durum değiştiril-

meli

İyi Parti (Millet İttifakı)
• Parlamenter sisteme yeniden dönülecek
• Cumhurbaşkanlığının devletin başı olma vasfı 

korunacak ancak yürütmenin başı niteliği kaldı-
rılacak

• İdareye ilişkin bir kısım görevler hükümete bı-
rakılacak

• Cumhurbaşkanlığı bakanlık ve kamu idareleri-
nin koordinasyon ile denetiminden sorumlu ola-
cak

• Cumhurbaşkanlığı yeniden Çankaya'ya taşınacak

(Derleme BBC Türkçe tarafından yapılmıştır.)

PARTİLERİN DEVLET 
YÖNETİMİ İLE İLGİLİ 
SÖYLEDİKLERİ:

Neşe Deniz Babacan
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Flormar direnişinin gösterdikleri

Direniş işçiyi baştan yarattı
Flormar olarak bilinen kozmetik firmasında sen-
dikalı oldukları için işten atılan çoğu kadın olan 
işçilerin direnişi bir aya yaklaştı. Gebze’de bu-
lunan fabrikada çalışan işçiler, direnişle beraber 
“değişim” sinyali verirken, direniş diğer işçiler 
açısından da önem taşıyor

Kozmetik devi olarak bilinen 
YvesRocher’in de ortakları 
arasında bulunduğu Flor-
mar firmasında yüzlerce 

işçi çalışma şartlarından ötürü sendikalı 
olmayı seçti. Petrol-İş sendikasında ör-
gütlenen işçiler, sendikanın “çoğunluk” 
başvurusu yapması üzerine patrondan 
ciddi bir baskı görmeye başladı. Baskı-
lar sonunda toplu işten çıkartmaya dönü-
şürken, işçiler bir aya yakındır fabrika 
önünde direnişte. 

Direniş işçileri siyasallaştırı-
yor

Direniş boyunca gerek patronun, 
gerekse de kolluk kuvvetlerinin çeşitli 
tacizlerine maruz kalan çoğu kadın olan 
işçiler, birliklerini korumayı sürdürüyor. 
Her sabah 6:30’da direniş çadırına gelen 
işçiler, gün boyunca farklı emek örgütü, 
sendika, dernek ve siyasal partilerin akı-
nına uğruyor. İşçilere dönük dayanışma-
nın büyümesiyle beraber çileden çıkan 
patron, içeride destek veren işçileri de 
kapı dışarı ederken, basına yaptığı açık-
lama ile “pes” dedirtti. İşçileri “kanun-
suzlukla” suçlayan patron, kendisinin 
yasal sürece “sadık” olduğunu ifade etti; 
ancak işçileri “neden işten çıkarttığını” 
söylemekten kaçındı. 

Sendikalı olma hakkını gasp eden 
patron, bununla da yetinmeyerek aracılar 
yoluyla işçilere fiziki saldırıyı da denedi. 
Başarısız saldırının ardından direnişe 
daha çok sahip çıkan işçiler, direnişin de 

ne denli değiştirici olduğunu göstermeye 
başladı. Siyasal olarak AKP’ye destekle-
ri çoğunlukta olan işçilerin “patron par-
tilerine oy yok” demesi ve “patronlardan 
yana olan ihanet ediyor” diyerek iktidarı 
eleştirir konuma gelmesi dikkat çekiyor.

Flormar işçisinin ana  
meselesi “söke söke”  
sendikalı olmak 

Bununla birlikte, direniş özellik-
le çevrede şimdiden önemli bir yankı 
uyandırmış durumda. Direnişteki işçiler 
“bu direniş diğer fabrikaları da etkile-
yecek” diyerek kararlılıklarını göster-
mekten kaçınmıyor. Böylece direnişin 
anlamı bir kat daha artarken,  başta ka-
dın işçiler olmak üzere fiili ve meşru bir 
mücadele veren işçilerin ne denli geniş 
yankı uyandırdığı bir kez daha kanıt-
lanmış oldu. Öte yandan, geçmişte orta 
büyüklükte bir firma olan ve “modern” 
bir görüntü vererek büyüyen firmanın 
ise tüm bu görüntüsünün ardında derin 
bir sömürüyü örtemediği de açığa çık-
mış oldu. 

Flormar direnişi, işçiler açısından 
gerçek bir “okul” olurken, şimdi sırada 
direnişin zafere ve başarıya ulaşması 
kalıyor. Direnişçi işçileri ziyaret eden 
Türkiye Komünist Hareketi Genel Baş-
kanı Aysel Tekerek, “söke söke sendika 
Flormar’a girecek” derken, işçilerin han-
gi çizgi üzerinden yürümesi gerektiği de 
bir kez daha görülmüş oldu. Bir kez bunu 
kazanan işçiler, asla yenilmezler.

Bu sefer işçiler değil, patron boyun eğdi

MNG’ye karşı inşaat  
işçisi ikinci kez kazandı
Geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan’ın Cidde 
kentinde bulunan inşaatta binlerce işçi ücret-
lerini alamadıkları için greve çıkmış ve kazan-
mıştı. İşçiler, bir kez daha aynı nedenle greve 
çıkarken, patrona bir kez daha boyun eğdirtti

Türkiye’nin en zengin listesinde 
83. Sırada yer alan MNG firmasının 
Suudi Arabistan Cidde Konut şantiye-
sinde başta Türkiye’den olmak üzere 
Pakistanlı, Bangadeşli ve Vietnamlı 
işçiler greve çıkarak zafer kazandı. 
Binlerce işçinin çalıştığı şantiyede, 
ilk günden itibaren ücret, barınma ve 
beslenme problemleri yaşanıyor. Bu-
nunla birlikte birçok bulaşıcı hasta-
lıkla karşı karşıya kalan işçiler “artık 
yeter” dedi. 

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası-
nın (İYİ-SEN) kuruluşundan birkaç 
hafta sonra şantiyede sendikal örgüt-
lenme başlarken, Türkiye’den çalış-
maya giden sendika üyeleri kaldık-
ları kamplarda çalışma arkadaşlarını 
ziyaret edip sendikayı anlatmaya ve 
şantiyede yaşanan problemlere kar-
şı şantiyede komite kurarak sonuç 
alabileceklerini anlatan bir çalışma 
gerçekleştirdi.  Daha önce Cidde şan-
tiyesinde çalışan inşaat işçileri hem 
kötü çalışma koşullarına, hem de üc-
retlerinde yaşanan aksamalara birey-
sel eylemlerle ya da iyi örgütlenmemiş 
grevlerle bu koşullara tepki üretmiş; 
ancak sonuç alamamıştı.

Öncü işçilerin çıkartılma-
sına karşın grev başarıya 
ulaştı

Bu şartlar altında İYİ-SEN çatı-
sı altında greve giden işçiler bin beş 
işçinin katılımıyla 6 günlük bir grev 
örgütledi. Daha önce başarısız dört 
grev düzenleyen işçiler, bu kez ba-
şarıya ulaştı. 5. Grevin sonunda bu 
durumdan ders çıkartan MNG, grevi 

örgütleyen 21 işçiyi önce polis yoluyla 
baskıladı. Daha sonra da işten çıkartı-
lan 21 işçinin ardından, MNG firması 
tekrar maaşları ödememeye başladı. 

Maaşların ödenmemesi üzerine 
işçiler ortak bir komite kurup bir kez 
daha grev kararı aldı. Sadece Tür-
kiyeli işçilerin değil, aynı zamanda 
Pakistanlı, Vietnamlı işçilerin de dâ-
hil olduğu grev tüm baskılara rağmen 
başarıya ulaştı. Bu süreçte işçiler bir-
birinden ayrı tutulmak istenirken, iş-
çilerin birliği bu durumu engelledi. 

Örgütlü bir işçi hareketi 
tüm bölünmeleri aşar

Şantiye gerçekleşen 6. grev 4 gün 
sonra sona erdi. Firma yetkilileri işçi-
lerin ücretleri ödeyerek geri adım attı. 
Grev sonucunda bu sefer işçiler değil, 
patron boyun eğerken, bu durum iş-
çiler için ciddi bir özgüven kaynağı 
oluşturuyor. Gericiliğin kalesi sayılan 
ve mülteci işçilere her türlü baskıyı 
ve ayrımcılığı örgütleyen Suudi Ara-
bistan’da dahi bir grevi başarıyla ger-
çekleştiren işçilerin deneyimi, diğer 
şantiyeler açısından da öğretici. Dil 
ya da ulus farkı fark etmeksizin fiili, 
meşru ve işyerine dayanan bir müca-
dele ile işçiler her türlü baskıyı kırabi-
leceklerini gösterirken, grevin öncüsü 
konumundaki İYİ-SEN’in varlığı da 
önemli ayrımlardan bir tanesini oluş-
turuyor. 

İYİ-SEN’in önümüzdeki günlerde 
diğer şantiyelere aktarmayı planladığı 
grev deneyimi, örgütlü bir işçi hare-
ketinin de ne denli güçlü olduğunu bir 
kez daha kanıtlamış oldu.
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Türkiye ile ABD arasın-
da Menbiç anlaşması
Türkiye ve ABD 4 Haziran'dan sonra uygulamaya 
geçirilmesi beklenen 3 aşamalı bir Menbiç planı 
hazırladı. Plana göre, Fırat Nehri'nin batı kıyısında 
konuşlanan ve Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu ola-
rak gördüğü YPG'nin bir ay içinde bölgeden çıkar-
tılması öngörülüyor

ABD ve Türkiye, YPG'nin 
Suriye'nin kuzeyinde Fırat 
Nehri'nin batısında kontrol 
altına aldığı Menbiç'ten çe-

kilmesi için teknik mutabakatı sağladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile 
Washington'da bir araya gelirken görüş-
menin ardından yapılan açıklamada, 
yol haritasının onaylandığı ve Men-
biç'te güvenliği Türk ve ABD güçleri-
nin birlikte sağlayacakları açıklandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Yol haritası 
ABD'nin bize 2016'da verdiği sözün tu-
tulması anlamına geliyor. PKK/PYD-Y-
PG bölgeden temizlenecek ve baskı ile 
kentlerini terk eden Münbiçliler şehir-
lerine geri dönecektir. Bu işbirliği diğer 
bölgelerde de devam edecek" dedi. Yol 
haritasının sadece onaylanmasının de-
ğil uygulanmasının da önemli olduğunu 
vurgulayan Çavuşoğlu, güvene dayalı 
adımlar atmak gerektiğinisöyledi.

Böylece ABD, Fırat Kalkanı ve 
Zeytin Dalı operasyonlarından sonra 
bir kez daha Suriye’nin bölünmesi için 
AKP iktidarı ile işbirliğini geliştirmiş 
oldu.

Üç aşamalı plan
Varılan anlaşmaya göre Menbiç’te üç 

aşamalı bir plan uygulanacak. Buna göre 
ilke aşamada, 30 gün içerisinde YPG un-
surları Menbiç'i terk edecek. Menbiç'te 
YPG'nin önde gelen unsurlarının zaten 
ilçeden ayrılmaya başladığı söyleniyor-
du. İlçeden çıkanlar Fırat'tın doğusunda 
Türkiye sınırındaki Aynularab ilçesi ve 
buranın güneydoğusunda kalan Ayn İsa 
beldesine giderken henüz topyekûn çe-
kilme hazırlığı ise başlamadı.

Öngörülen ikinci aşamada, 30 ve 45 
gün arasında Türkiye ve ABD askeri 
ve istihbarat unsurları ilçede ortak de-
netime başlamasını öngörüyor. Üçüncü 
aşamada ise 45 ile 60 gün zarfında Men-
biç'in yerel unsurlarından yönetimin ku-
rulmasını içeriyor.

İlçenin güvenliğini sağlayacak aske-
ri meclis ile kent hizmetlerini verecek 
yerel meclis, nüfusun etnik dağılımına 
göre kurulacak.Menbiç nüfusunun yüz-
de 90'ından fazlasını Araplar oluşturu-
yor.YPG, Halep iline bağlı Menbiç ilçe-
sini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle 
IŞİD'den alarak kontrol altına almıştı.

NATO’dan destek
NATO Genel Sekreteri Jens Stolten-

berg, "Türkiye ve ABD'nin Menbiç'te 
yol haritasında anlaşmasını memnuni-
yetle karşılıyorum" dedi.Brüksel'deki 
NATO karargahında düzenlenen basın 
toplantısında Stoltenberg, iki NATO 
müttefiki olan Türkiye ve ABD'nin, Su-
riye'nin kuzeyindeki zor duruma çözüm 
bulma çabalarının NATO için de önemli 
olduğunu söyledi.

Stoltenberg, yol haritasının detayları 
hakkında görüş bildirmesinin mümkün 
olmadığını ve bunun iki NATO mütte-
fiki tarafından belirleneceğini kaydetti. 
Washington ve Ankara ziyaretlerinde 
muhataplarıyla Menbiç konusunu görüş-
tüğünü kaydeden Stoltenberg, "Türkiye 
ve ABD'nin Menbiç'te yol haritasında 
anlaşmasını memnuniyetle karşılıyo-
rum." açıklamasında bulundu.

Stoltenberg, terörle mücadeleyi sür-
dürürken, Türkiye'nin meşru güvenlik 
kaygılarının da göz önünde bulundurul-
ması gerektiğini kaydetti.

Muallim’den Türkiye’ye 
Menbiç uyarısı
Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Türkiye 
ve ABD’nin Menbiç’le ilgili pazarlıklarına tepki 
göstererek, “Türkiye ve Amerika’nın Suriye’nin 
herhangi bir kenti üzerinde müzakere etme 
hakkı yoktur” dedi

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Mu-
allim, Türkiye ve ABD’nin Menbiç’le 
ilgili pazarlıklarına tepki göstererek, 
“Türkiye ve Amerika’nın Suriye’nin 
herhangi bir kenti üzerinde müzakere 
etme hakkı yoktur” dedi.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid 
Muallim, ülkedeki iç savaşta 
gelinen noktaya ilişkin kap-
samlı bir basın toplantı-
sı düzenledi. Muallim, 
ülkenin kuzeyini ABD 
desteği ile kontrol eden 
Suriye Demokratik 
Güçleri (SDG) ile temas 
kurduklarını açıkladı. 
Muallim ayrıca Türki-
ye’ye de uyarılarda bulu-
nurken ülkenin güneyindeki 
İran güçlerinin çekilmesi için 
ABD’nin Tanaf bölgesindeki askerle-
rini çekmesini şart koştu.

“SDG ile henüz müzakere-
ler başlamadı”

Suriye Devlet Başkanı Beşşar 
Esad’ın, Russia Today ile söyleşisinde 
SDG’ye ‘Ya müzakere ya savaş’ resti 
ve ‘Suriye’de geriye kalan tek sorunun 
SDG olduğunu’ söyleyerek,“Müzakere 
kapılarını açmaya başladık…Bir se-
çeneğimiz, Suriyeliler olarak birlikte 
yaşamak. Bu olmazsa, o bölgeleri güç 
yoluyla özgürleştirmek zorunda kala-
cağız” ifadelerine dair bir açıklama da 
Muallim’den geldi.

Velid Muallim, askeri çözüme kar-
şı olduklarını belirterek müzakereye 
yeşil ışık yakan SDG ile gelinen nokta-
ya ilişkin olarak “Suriye hükümetinin 
SDG ile iletişim kurduğunu ama mü-
zakere sürecinin henüz başlamadığını’ 
söyledi. Suriyeli bakan, SDG kontro-
lündeki Rakka kentinin de ‘yeniden 
inşa edilmesi ve herhangi bir yabancı 
varlığından özgürleştirilmesi gerekti-
ğini” belirtti.

“ABD, Fransa ve Türki-
ye’nin Suriye’deki varlığı 
gayrı meşru”

Suriye’nin resmi haber ajansı SA-
NA’nın aktardığına göre Muallim, 
İran’ın Suriye’deki varlığının Suriye 
hükümetinin resmi talebi ve onayı ile 

olmasıyla tamamen meşru olduğunun 
altını çizdi. Muallim, işgalci ABD, 
Fransa ve Türkiye’nin ise tam tersine 
gayrı meşru olup kanunlara aykırı bir 
şekilde Suriye’ye girdiklerini kaydetti. 
Muallim; bu güçlerin Tanaf veya Su-

riye’de bulundukları her 
karış topraktan çekil-

meleri gerektiği-
nin altını çizdi.

Suriye’nin 
egemen ve 
bağımsız bir 
devlet olduğu-
na dikkat çe-
ken Muallim, 

teröre karşı sa-
vaşında istediği 

ve uygun gördüğü 
herkesle savaşma hak-

kına sahip olduklarına vurgu 
yaptı.

Suriye Dışişleri Bakanı, Suriye’nin 
güneyinde İran güçlerinden çıkacağı 
konusunda uzlaşma olduğuna ilişkin 
haberlerin de doğru olmadığını be-
lirtti. Muallim, ABD güçlerinin Tanaf 
bölgesinden çekilmeden bu konuda 
çıkan haberlere inanmama çağrısında 
bulundu.

“İsrail terörü destekleyerek 
güvenliğini sağlamak isti-
yor”

Muallim, İsrail’in Nusra Cephesi 
ve diğer terör örgütlere muhtelif tür 
desteği ile 1974 yılında imzalanan 
güçleri ayırma anlaşmasını ihlal etti-
ğine dikkat çekerken, İsrail’in teröre 
desteği ile kendine güvenlik çemberi 
dayatmaya çalıştığını söyledi.

Suriye’nin topraklarına giren Tür-
kiye güçlerini işgalci güçler olarak 
gördüğünü vurgulayan Muallim; Türk 
güçlerinin Suriye’deki varlığının ulus-
lararası kanunlar ve kararlara aykırı 
olduğunun bir kez daha altını çizdi. 
Muallim Suriye topraklarını işgal eden 
ve terörü destekleyen Türkiye ve ABD 
gibi devletlerin Suriye’nin herhangi 
bir bölgesi konusunda müzakerelerde 
bulunma hakkı ya da yetkisine sahip 
olmadığını, Suriye’nin istisnasız her 
karış toprağını işgal, terör ve destek-
çilerinden kurtaracağının altını çizdi.
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buluşuyoruz!

“Türkiye'nin tüm ilerici ve boyun eğmeyen  
kadınlarını birlikte mücadeleye çağırıyoruz!”

10 Haziran 2018 Pazar günü yapıla-
cak olan İKD Kartal Şubesi açılışı ön-
cesi İKD MYK üyeleri Habibe Kılıç ve 
Aydan Güner ile röportaj gerçekleştir-
dik.

Bugün Türkiye’de kadın mü-
cadelesinin sizce öne çıkan 
başlıkları nelerdir?

Habibe Kılıç: Bizim mücadelemizin 
ana ekseni laiklik mücadelesidir. Laikli-
ğin kaldırılması ile en büyük hak kaybı 
kadınlarda yaşanır, bu nedenle kadınlar 
hayatın her alanında mücadele etme-
lidirler. Laiklik mücadelesi kadınların 
gericileşmeye karşı verdiği bir yaşam 
mücadelesidir. 

Bugün gericiliğin kuşatması altında 
özgürlük mücadelesi veren kadınların 
mücadele başlıklarını kadın cinayetleri, 
iş cinayetleri, şiddet, cinsel istismar, ta-
ciz ve tecavüz, eğitim-yargı-hukuk-med-
ya olarak ifade edilebilir. Türkiye’de 
yüzyıllar süren dinci gericilikle yoğrul-
muş Osmanlı toplumunun etkileri halen 
devam etmektedir. Cumhuriyetin kurul-
masından bu yana, tüm iktidarlar kendi 
burjuva çıkarları çerçevesinde kadını 
değişik biçimlerde kullanmış ve aşa-
ğılamışlardır. İKD bu koşullar altında 
insanca bir yaşam ve eşitlikçi bir düzen 
için bu başlıklar doğrultusunda örgütle-
niyor ve mücadele ediyor.

İlerici Kadınlar Derneği ka-
dın hareketinde nasıl bir hat-
tı temsil etmektedir?

Aydan Güner: AKP iktidarı da ken-
dinden önceki iktidarlar gibi kadın mü-
cadelesinin sınıfsal özünü yok saymaya 

ve onu sistem içine çekmeye çalışıyor. 
AKP iktidarı ile birlikte kadınların daha 
fazla şiddete maruz kaldığı, cinayetlere 
kurban gittiği, sadece annelik misyonu 
ve ev içi rolleri ile tanımlandığı bir süreç 
yaşanmaktadır.

Kadınların üretim sürecine katılımı-
nın çok düşük olduğu; çalışan kadınların 
ise, esnek çalışma adı altında güvence-
siz ve örgütsüz kaldığı bir tablo ile kar-
şı karşıyayız. Ülkemizde milyonlarca 
kadın, ev kadını olarak tanımlanmakta, 
kamu hizmeti olarak sunulması gereken 
çocuk, hasta ve yaşlı bakımı gibi hiz-
metler, kadınların temel görevi olarak 
addedilmektedir.

Hukuk sistemi, kadın katillerine 
ve istismarcılara uyguladığı iyi hal in-
dirimleri ile yeni rejimin emrindedir. 
Eğitim sistemi, küçücük kız çocukla-
rına cinsiyet rolleri üzerinden misyon 
biçmekte; karma eğitim tartışma konusu 

yapılmaktadır.
Emeğimizin yok sayılmasına, öz-

gürlüklerimizin elimizden alınmasına, 
şiddete, cinayetlere, çocuk istismarına 
ve her türlü gericiliğe karşı mücadele 
ediyoruz.

Gaziantep'ten sonra 
İKD'nin ikinci temsilciliği 
İstanbul Kartal'da açılıyor. 
Kartal'da yaşayan kadınla-
rın sorunlarından ve açılış 
için yaptığınız hazırlık çalış-
malarınızdan bahseder misi-
niz? 

Aydan Güner: “Kadınları eve hap-
seden; kör cahilliğe mahkûm eden; pas-
ta-börek, dikiş-nakış, çocuk bakımı gibi 
kurslarla oyalayarak üretimden koparıp 
sadece ev içinde var olabilen "köle"lere 

dönüştürmeye çalışan eğitim-öğretim 
anlayışına ve bunu hazırlayan ekono-
mik ve toplumsal koşullarla mücadele 
etmek için İlerici Kadınlar Derneği'nde 
örgütlendik. Haklı olduğumuzu biliyor, 
kazanacağımıza inanıyor ve bize daya-
tılanlara boyun eğmiyoruz” diyerek baş-
lattığımız kararlı ve coşkulu mücadele 
sürecimizde yeni ve önemli bir aşama-
ya geldik. 10 Haziran 2018 Pazar günü 
şube açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Tür-
kiye'nin tüm ilerici ve boyun eğmeyen 
kadınlarını birlikte mücadele etmek için 
şube açılışımıza ve birlikte mücadele et-
meye davet ediyoruz.

Habibe Kılıç: Kartal emekçi kadın 
nüfusu yoğun ve örgütlenme geleneğine 
sahip bir bölgedir. Yaşanan zorlu koşul-
lar ve deneyimlenen örgütlülük sayesin-
de mücadele etme ve dayanışma kültü-
rüne sahiptir. Bu nedenle, gericileşmeye 
ve kadını toplumsal alanlardan uzaklaş-
tırmaya yönelik politikalara karşı güçlü 
bir direnç göstermiştir ve göstermeye de 
devam etmektedir. Kadın ve çocukların 
yaşadıkları her türlü taciz-tecavüz, şid-
det, cinayet ve istismara karşı duyarlılı-
ğı yüksektir. 2016 ve 2017 İKD 8 Mart 
etkinliklerini Kartal’da gerçekleştirdik. 
Yaptığımız ev toplantıları ile bölgemiz-
deki kadınlara ulaşmaya çalıştık. Yeni 
yıl yemeğimiz ve kahvaltı organizasyo-
nu ile geniş katılımlı etkinlikler düzen-
ledik. 14 Mayıs 2017 Pazar günü Kar-
tal’da İKD üye ve dostlarıyla yaptığımız 
toplantıda şubemizi açmayı hedef olarak 
belirledik. İKD’nin 28 Mayıs 2017 Tür-
kiye Konferansı’na ve 17 Aralık 2018 
etkinliğine güçlü katılım sağladık. Ka-
rarlılık ve coşku içindeki mücadelemize 
şube açılışı ile birlikte daha da güçlü bir 
biçimde devam edeceğiz.
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Ölümünün 55.yılında

Nâzım Hikmet aramızdaydı

3 Haziran 1963’de aramızdan 
ayrılan komünist şair Nâzım 
Hikmet, ölümünün 55. yıldönü-
münde İstanbul, Edirne ve Sam-

sun’da yapılan etkinliklerle anıldı.

Maltepe…
İstanbul’da Maltepe Nâzım Kültüre-

vi (NKE) tarafından düzenlenen anma-
da, NKE adına açılış konuşmasını yapan 
Yağmur Balıkçı “Nâzım’ın mücadelesi 
Türkiye işçi sınıfının aydınlık Türki-
ye’yi kurması içindi. Amacı emperya-
listlere karşı büyük mücadeleler yürüt-
mek, Sosyalist Türkiye’yi kurmaktı. 
Nâzım bu mücadelesi uğruna yıllarca ha-
pis yatmış, sürgün yaşamış ama asla mü-
cadelesinden vazgeçmemiştir. Kavgası 
sanatının, sanatı kavgasının ürünü olan 
büyük bir şair, ölesiye sevdiği yaşamı 
yüceltmek için tüm hayatını mücadeleye 
adamıştır. Bugün Nâzım’ın mücadelesi-
ni omuzlayarak devam ettiren, mücadele 
bayrağını yükselten komünistler var ve 
bugün burada onu anlamak için bir araya 
gelen sizler varsınız” diyerek alandaki 
konukları selamladı.

Etkinlik konuşmacılarından Türki-
ye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı 
şair Mustafa Köz, Yaren Zeybek Kulübü 
üyeleri tarafından gerçekleştirilen gös-
terinin ardından söz aldı. “Nâzım’ın şiir 
ateşi sönmedi, bize düşen bu ateşi kuşak-
tan kuşağa aktarmak, mirasını ve kavga-
sını sürdürmektir. Bir şairin büyüklüğü, 
yazdığı dönemde ve sonrasında etkiledi-
ği diğer şairlerin insanlığa kattığı duyar-

lılıkla ölçülür” diyerek Nâzım’ın yazma-
ya başladığı günden bugüne toplumdaki 
etkisinden, topluma kazandırdığı yazar 
ve şairlerden bahsetti. “Nâzım’ın izin-
den gidenler barış için, özgürlük için, 
‘büyük insanlık’ için sözcüklerini ve 
kalplerini birleştirirler” diyen Köz, Nâ-
zım’ın evrenselliğine vurgu yaptı.

Mustafa Köz’den sonra Nâzım Kül-
türevi adına Merve Altun bir konuşma 
yaptı. “Şimdi içinden geçtiğimiz bu 
günlerde satılmamış tek bir vatan top-
rağı yokken, satılmamış tek bir fabrika 
yokken zannediyorum burada bulunan 
bütün Nâzım dostları olarak bizim de tek 
amacımız gayemiz gecelerinde aç yatıl-
mayan, sabahlarında aç kalkılmayan eşit 
ve özgür bir dünyayı kurma hayalidir. 
Yurtseverliğin geri kafalılık sayıldığı, 
laikliği savunmanın yasak olduğu bu-
günlerde biz Nâzım’ı daha çok anıyoruz, 
daha çok anlatıyoruz. Burada, okulda, 
iş yerinde her yerde Nâzım’ı, Nâzım’ın 
aydınlık mücadelesini ve değerlerini 
bıkmadan usanmadan anlatmaya devam 
ediyoruz” diyen Altun, Nâzım Kültürevi 
adına Nâzım’ın mücadelesini en yük-
seğe taşımak ve Nâzım’ın şiirlerini en 
yüksek sesle söylemek üzere söz vererek 
sahneyi Nâzım şiirlerine bıraktı.

Nâzım’ın şiirlerinden dinletiler ve 
sinevizyon gösterimi ile devam eden et-
kinlik, NKE bünyesinde her yıl gerçek-
leşen satranç turnuvasında derece alan-
lara plaket verilmesiyle devam etti. 

Etkinlikte son olarak Haluk Tolga İl-
han (Abdal) sahne aldı. Nâzım Hikmet’i 

anmak için sahneye çıkmanın kendileri 
için çok kıymetli olduğunu belirten Ha-
luk Tolga İlhan, sevilen türkülerini ve 
şarkılarını seslendirdi.

Etkinlik “Nâzım Hikmet Memleket, 
Memleket Nâzım Hikmet” sloganı ile 
sona erdi.
Edirne...

Edirne Nâzım Hikmet Kültür Mer-
kezinde düzenlenen, Edirne halkının 
yoğun katılım sağladığı etkinlikte ise 
NHKM Edirne adına açılış konuşma-
sını gerçekleştiren İrfan Tunca, ülke-
mizin uzunca bir süredir emperyalist 
politikaların ve gerici karanlığın içinde 
olduğunu, işçi ve emekçilerin alınteriyle 
kurulan işletmelerin teker teker patron-
lara peşkeş çekildiğini, savaş, ölüm ve 
katliamların günlük yaşamın rutin bir 
parçası haline getirildiğini, ancak tüm 

bu karanlığın içinde bu ülkenin gerçek 
sahiplerinin, ilericilerin, yurtseverle-
rin bıkmadan, usanmadan, yorulmadan 
tıpkı yıllar önce rüzgara karşı yürüyen 
yoldaşımız Nâzım gibi mücadele etti-
ğini ifade ederek sözlerine başladı ve 
Nâzım Hikmet’in bu topraklarda boyun 
eğmemenin, teslim olmamanın, en kötü 
günlerde bile umudu büyütmenin adı ol-
duğunu, eşit ve özgür bir dünya için her 
şeyi göze alan, yıllarını hapiste geçiren, 
yazdıklarıyla bu topraklarda dünden bu-
güne sosyalizmin en güçlü sesi olabilen 
Nâzım Hikmet’in onurlu bir aydın ve 
partili bir komünist olduğunu belirtti.

Açılış konuşmasının ardından söz 
alan şair Cengiz Kılçer, her ölüm yıl dö-
nümünde, burjuva medyasının Nâzım’ı 
popülist bir şekilde haber yapmaktan 
bıkmadığını, onun politik şair kimliğini 
ve tarihsel önemini silmeye çalıştığını 
ifade ederken, aynı yok saymanın dev-
let kurumları tarafından da yapıldığını, 
onun komünist kimliği nedeniyle büyük 
şair oluşunun da görmezden gelindiğini 
belirtmiştir. Bağımsızlık savaşına şiirle-
ri ve mücadeleci duruşu ile destek veren 
Nâzım Hikmet’in, kişisel menfaati adına 
hiçbir şey talep etmediği halde, 95 yıldır 
adını yaşatan hiçbir resmi kurumun ol-
madığını da belirtti.

Konuşmaların ardından anma prog-
ramı Grup Yeni İnsan ve Grup Lar-
go’nun ezgileri, sinevizyon gösterimi ve 
Nâzım Hikmet’in şiirlerinin okunması 
ile devam etti.

Samsun...
Türkiye Komünist Hareketi (TKH) 

Samsun İl Örgütü ve Sosyalist Liseli-
ler’in düzenlediği etkinlikte ise Nâzım 
Hikmet’in yaşamının anlatıldığı giriş 
konuşmasında Nâzım’ın kartpostallara 
sıkıştırılmasının, onun sadece güçlü bir 
aşk şairi gibi tariflenmesinin yanlışlığı-
na vurgu yapıldı.Nâzım Hikmet’in ko-
münist bir militan, boyun eğmeyen bir 
yurtsever ve inançlı bir devrimci olduğu 
vurgulandı. Nâzım’ın şiirlerinde anlattı-
ğı karanlık kişilerin, burjuvaların, geri-
cilerin, yobazların bugün hâlâ karşımız-
da olduğu ve onlara karşı mücadelede 
Nâzım’ın şiirlerinin hâlâ elimizde güçlü 
bir silah olduğu kaydedildi. Nâzım’ın 
şiirleri çeşitli kişilerce seslendirildi ve 
Nâzım şiirlerinden bestelenmiş şarkı-
lar söylendikten sonra Hayır gazetesi-
nin yaygın dağıtımı yapılarak etkinlik 
sonlandırıldı. Etkinlikte, 2 Haziran’da 
aramızdan ayrılan Ahmet Arif de unu-
tulmadı.
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TKH İzmir il örgütü 
binası açıldı

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) 
komünist şair Nazım Hikmet’in ölüm 
yıldönümünde il ve ilçe örgütlerini aça-
rak büyümeye devam ediyor.

İzmir’de yapılan örgüt açılışında ilk 
olarak Nazım Hikmet anması gerçekleş-
tirildi. TKH üyesi Kenan Doğan, Nazım 
Hikmet’e ait Vatan Haini, Kuvayi Milli-
ye Destanı ve Yaşamaya Dair şiirlerini 
okudu. Sonrasında bağlama ve gitar eşli-
ğinde 15’lere Ağıt, Bu Memleket Bizim, 
Yiğidim Aslanım, Karlı Kayın Ormanı 

ve Çav Bella’yı hep bir ağızdan söylendi.
Daha sonra söz alan TKH Genel Baş-

kanı Aysel Tekerek, 24 Haziran seçim-
lerine ilişkin, korsan seçimin bir umut 
olamayacağını ve umudun sosyalizmden 
yana olacağını söyledi. Konuşmasını 
kısa tutan Tekerek, “Komünistler nerede 
bir bina açıyorsa bilin ki orada büyüyen 
bir komünist parti vardır” dedi.

Anma etkinliği İzmir TKH parti bi-
nasında yeni üyelere rozet takılmasının 
ardından son buldu.

TKH Konya il örgütü 
binası açıldı

TKH, Konya il Örgütü binası açılışı 
yapıldı. Konya’da yapılan örgüt açılışın-
da ilk sözü TKH MK üyesi Ahmet Tarık 
Yenil aldı. 24 Haziran seçimlerine deği-
nen Yenil, bu seçimlerin sağın sağla mü-
cadelesi olduğunu belirtti. Parti bürosu-
nun açılmasıyla beraber Konya’da kızıl 
bayrağın dalgalandığını söyleyen Yenil, 
önümüzdeki günlerde farklı kentlerde de 
parti bürolarının açılışının yapılacağına 
vurgu yaptı ve işçilerin, ilerici-devrimci 
öğrencilerin, kadınların ve yurtseverle-
rin örgütlü mücadele etmesi gerektiğini 
belirtti.

“Konya’da sosyalizmin sesi 
daha gür çıkacak”

Yenil’in ardından Tarihsel TİP üye-
si Ercihan Görürgöz söz aldı. Konya 
Ereğli’de doğduğunu belirten Görürgöz, 
parti bürosunun açılışıyla beraber artık 
Konya’da sosyalizmin sesinin daha gür 
çıkacağını belirtti. Partili mücadele ve 
örgütlülüğe vurgu yapan Görürgöz, par-
tili militanların kitle içerisinde çalışma 
yürütmesinin önemine değindi.

Görürgöz, Partinin Konya ve Konya 
Ereğli’de büyümesi ve sosyalizm müca-
delesinin gençlerle buluşması için elin-
den geleni yapacağını söyleyerek konuş-
masını tamamladı.

TKH Bakırköy ilçe 
binası açıldı

İstanbul Bakırköy’de yapılan örgüt 
açılışında ilk sözü Sosyalist Liseli-
ler adına Ozan Başuçar aldı. Başuçar 
konuşmasında Türkiye’deki gençliğin 
durumuna değinerek gençliğin yoz-
laştırılmasına karşı, geleceksizliğe ve 
sömürüye karşı mücadelenin liselerde 
büyümesi gerektiğini belirtti. Geçti-
ğimiz dönemlerde Sosyalist Liseliler 
tarafından Türkiye’nin dört bir yanın-
da yapılan Aydınlanma Okulları’nın 
önümüzdeki dönem büyüyerek devam 
edeceğini söyledi.

Başuçar’ın ardından söz alan 
Tarihsel TKP üyesi Avni Sevinç, 
AKP’nin bugün Türkiye’yi felaketin 
içine sürüklediğini, önümüzdeki kor-
san seçimlerin emekçi halka bir şey 
sunmadığını, düzeni değiştirecek asıl 
gücün komünistlerin büyümesinden 
geçtiğini ifade ederek komünistlerin 
görevlerini bugün yerine getirmesi ge-
rektiğini aktardı.

Sevinç’ten sonra söz alan TKH MK 
üyesi Kamil Tekerek, 3 Haziran’da 
TKH örgütlerinin açılıyor olmasının 
Nazım Hikmet’in mücadelesini büyüt-
mek açısından önemli olduğunu belirt-
ti. Tekerek, korsan seçimlerden bahse-
derek halkın seçimlerde oy verecekleri 
parti üzerinden aritmetik hesaplara ve 
dört işlem siyasetine mahkum edildi-
ğini vurguladı. Komünistlerin bugüne 
kadar gericiliğe, sömürüye ve emper-
yalizme karşı mücadele ettiğini, AKP 

iktidarının Demireller’den ve Özal-
lar’dan aldığı bayrağı ileriye götürmek 
için elinden geleni yapmaya çalıştığı 
zamanlarda devrimcilerin buna “dur” 
dediğini anımsatan Tekerek, bugün 
düzen muhalefetinin sol gösterip sağ 
vurduğundan bahsetti. Sağcı adaylar-
la, gerici ve faşistlerle kurulan Millet 
İttifakının sahte umut dağıttığını, bu-
nun dışında AKP karşıtı siyaset yaptı-
ğı söylenen HDP’nin ise yine İslamcı 
adaylarıyla, NATO’ya hayırhah bak-
masıyla ve Ortadoğu’da emperyalizm 
işbirlikçiliğine onay vermesiyle hatır-
landığını belirtti. Bu koşullarda Tür-
kiye’de devrimcilerin ve komünistle-
rin bu yanlışlara işaret etmek zorunda 
olduğunu ve komünistlerin bu iki çiz-
giye yedeklenmeyeceğini söyleyen Te-
kerek, komünistlerin bugün Sosyalist 
Türkiye sözü verdiklerini ifade ederek 
sözlerini sonlandırdı..

Son konuşmayı ise Tarihsel TKP 
üyesi Naciye Babalık yaptı. Babalık 
konuşmasına Nazım’ın komünist kim-
liğine vurgu yaparak başladı. Babalık, 
TKH’nin tarihsel ve güncel anlamda 
TKP’nin devamcısı olduğunu ifade 
ederek, bugün sahte sola, düzen soluna 
ve “modern Kautsky”lerin artık sos-
yalizm çizgisi dışına çıktılarını ifade 
etti. Babalık konuşmasının sonunda 
Nâzım Hikmet’in ölümünden sonra 
Pablo Neruda’nın “Nâzım’a Bir Güz 
Çelengi” adlı şiirini okudu.

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) 
KHK ile atıldıkları işlerine geri dönme 
talebiyle direnen kamu emekçilerine yö-
nelik dün Bakırköy’de, bugün ise Kadı-
köy’de yapılan polis müdahalesi ve gö-
zaltılara ilişkin bir açıklama yaptı.

TKH açıklaması şöyle:
“Direnen kamu emekçilerine polis 

saldırısını kınıyoruz!
KHK ile işten atılan kamu emekçileri-

nin İstanbul Kadıköy’de aylardır sürdür-
dükleri oturma eylemine polisin müdaha-
lesini kınıyoruz.

7 kamu emekçisinin gözaltına alın-
ması, seçimlerden önce AKP iktidarının 
baskıcı yüzünü bir kez daha göstermiştir.

Dün Bakırköy’de ve bugün Kadı-
köy’de sürdürülen direnişe dönük polis 
saldırısını kınıyor, gözaltına alınan emek-
çilerin derhal serbest bırakılmasını talep 
ediyoruz.”

TKH, gözaltına alınan KESK’li-
ler ile ilgili açıklama yaptı
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Liselilerin kararı belli: Bizim seçimimiz Sosyalist Türkiye
AKP’nin gerici hamlelere hız verdiği 

2017-2018 eğitim öğretim yılı sona eriyor. 8 
Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla 
milyonlarca öğrenci üç aylık bir yaz tatiline 
girecek.

Eğitimde piyasacı ve gerici dönüşüme 
karşı Türkiye’nin dört bir yanındaki liselerde 
örgütlenme mücadelesi veren Sosyalist Lise-
liler ise bu eğitim-öğretim yılında da aydın-
lanmanın bayrağını yükseltmeye devam etti.

Liseliler, gerici müfredattan Aydınlanma 
Okulları’na, geçtiğimiz 1 Mayıs’tan 24 Ha-
ziran korsan seçimlerine değin bir dizi gün-
demle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

‘AKP GENÇLİĞİ YİNE KA-
ZANAMADI’
Bu yıl eğitim-öğretim dönemi 
birçok gerici uygulama ile baş-
ladı. Sizlerden kısa bir dönem 
değerlendirmesi alabilir miyiz?

Yiğit A.: AKP iktidarı beklediğimizin dı-
şında pek bir şey yapmadı. 2017-2018 eğitim 
–öğretim döneminde de olabildiğince güçte 
hatta fazlasıyla eğitimde gericiliği arttırmaya, 
bilimselliğin içini daha da boşaltmaya çalıştı. 
Bu doğrultuda neler yaptı; müfredat üzerin-
den örnek verecek olursak, şur’a toplayarak 
biyoloji derslerinde evrimi, felsefe-sosyoloji 
gibi derslerden Marks’ı çıkarttılar. Bunların 
dışında eğitimde, liselerdeki gençliğin bakış 
açısını değiştirmek, liselerdeki gençliği kin-
dar-dindar bir nesle büründürmek için eğitim 
protokolleri imzaladılar. Adı 45 erkek çocuğa 
tecavüz ile anılan Ensar Vakfı ile, İlim Yay-
ma Vakfı’yla, Bilal Erdoğan himayesindeki 
TÜGVA ve TÜRGEV ile anlaşmalar yaptı-
lar. Bunların ötesinde ise Ülkü Ocakları’nı 
bir eğitim kurumuymuş gibi göstererek Ülkü 
Ocakları’yla eğitim protokolleri imzaladılar. 
AKP iktidarının yapmaya çalıştığı şey açık-
tır. Tek başına yapamadığı, gerici dönüşümü 
AGD ile, Ülkü Ocakları’yla, İlim Yayma 
Cemiyeti gibi bir çok dinci-gerici vakıflarla 
işbirliğiyle yapmaya çalıştılar. Dediler ki, ‘li-
selerde bizim bayrağımız dalgalanacak, lise-
lerde AKP’nin bayrağı dalgalanacak’.

Gülin K.: Biz zaten çok fazla ilerici, ay-
dınlanmacı adımlar beklemiyorduk. İçerisin-
de bulunduğumuz durumun daha da kötüye 
gideceğini daha da geriye gideceğini zaten 
biliyorduk. Bir kere sınav sisteminin değişti-
rilmesiyle, bir kargaşa yarattılar. Bu düzenin 
bizlere sunduğu geleceksizliği bir kez daha 
sınav sistemini değiştirerek önümüze koydu-
lar. Sınavlara hazırlandık, 4 ay boyunca hangi 
sınava gireceğimizi bilmiyorduk. Doğal ola-
rak artık kendi hayatlarımızdan da beklen-
tiyi kesmiştik. Onlar bizim karşımıza Ülkü 
Ocakları’nı, AGD’yi, TÜGVA’yı çıkarttıkları 
zaman, biz onların karşısına daha fazla çalı-
şarak çıktık aslında. Aydınlanma bayrağını 
daha fazla yükseltmemiz gerektiğini söyleye-
rek çıktık. 

‘AYDINLANMA OKULLA-
RI’NI YAYGINLAŞTIRMAK 
EN BÜYÜK GÖREVİMİZ’
Aydınlanma Okulları ve Sosyalist 
Liseliler dergisi hakkında biraz 
bilgi verebilir misiniz?

Yiğit A.: Liselere dair bizim bir hedefi-
miz var. Biz dedik ki liselerde aydınlanmanın 
bayrağı yükselecek. Yani AKP nasıl liselerde, 
AKP bayrağı yükselecek, gericilik, piyasacı-
lık bayrağı yükselecek deyip, eğitim protokol-
leri imzalıyorsa, dinci vakıf müdürleriyle se-
minerler-eğitimler düzenliyorsa biz de bunu 
okulun içinde yapma imkanı vermedikleri 
için okulun dışında diğer liseli arkadaşları-
mızla buluşarak, Aydınlanma Okulları’yla 
yaptık. Ne yaptık? Aydınlanmanın, laikliğin, 

bağımsızlığın sesini yükseltmek için Aydın-
lanma Okulları’nı topladık. 7 oturum Aydın-
lanma Okulları’nı topladık, 12 sayı Sosyalist 
Liseliler dergisini çıkarttık. Bunun bir hedefi 
vardı, misyonu vardı. Dönem içerisinde yap-
tığımız tüm açıklamalar, dergimizin düzenli 
olarak çıkarılması, Aydınlanma Okulları’nın 
sürekli kendini arttırarak devam etmesi bir 
misyon ürünüdür.

Gülin K.: Aslında bizim her zaman be-
lirttiğimiz gibi Türkiye’de gençliğin memle-
ket sorunlarına eğildiği, memleketle ilgilen-
diğini, bu ülkede neler oluyor sorusunu soran 
ve bu sorulara cevap arayan bir genç kuşak 
olduğunu öncelikle kendimizden yola çıkarak 
görüyoruz. Dergimizin ortaya çıkışı da aslın-
da bu temel üzerine kuruldu. Derginin içeri-
sinde daha önce bahsettiğimiz gibi tam an-
lamıyla liseli arkadaşlarımızın Türkiye’deki 
liseli öğrencilerin sorunlarını yazıyor. Çünkü 
dergiyi biz liseliler çıkartıyoruz.

İktidar istiyor ki, üretmeyen bir nesil ol-
sun, okullara yerleştirdikleri gerici vakıflarla 
gezilere katılsınlar, yine aynı vakıfların “si-
yer” vb. yarışmalarına katılsınlar. Liseli genç-
lik, kendilerine çizilen bu kalıba sığmıyor ve 
hayır diyor. Liseli gençlik bu vakıfların ya-
yınlarını okumak, bu vakıfların aktivitelerine 
katılmak yerine kendi dergisini çıkartıyor. 
Kendi fikirlerini söyleyebileceği bu ülkenin 
aslında sorunlarına çözüm üretebileceği bir 
platformu oluşturmuş oluyor. Aynı zamanda 
bu dergi çevresinde de Aydınlanma Okulla-
rı’nı inşa ediyor.

‘GENÇLİK TOPTAN GELE-
CEKSİZLİĞE İTİLİYOR’
Uzun bir süredir gençlik gele-
ceksizliğe mahkum bırakılıyor 
söyleminiz mevcut. Gençlik 
Geleceksizliğe Karşı Buluşuyor 
etkinliği düzenlediniz. Gele-
ceksizlik meselesine dair biraz 
daha ayrıntılı konuşabilir 
miyiz?

Gülin K.: Aslında geleceksizlik diye ele 
aldığımız meselenin altında birçok sebep var. 
Türkiye’de kapitalizm denilen bir sömürü 
düzeninin var olması, bunun yanında gerici-
lik ve iktidarın attığı adımlar gençliği toptan 
geleceksizliğe itiyor. Geleceksizlik aslında 
birçok adımın sonucunda ortaya çıkıyor. Biz-
ler nasıl daha iyi bir geleceğe sahip oluruz 
sorusunu sorduğumuzda tabiî ki de sosyalizm 
cevabı çıkıyor. Gençlere daha güzel bir gele-
cek, daha güzel bir ülke ve hatta daha güzel 
bir dünya vadeden şeyin sosyalizm olduğunu 
biliyoruz. Bu yüzden de sosyalizm mücade-
lesi verme ihtiyacı hissediyoruz. Büyük bir 
gerekliliğin ürünü olarak. Bunun için de çok 
fazla arkadaşlarımızla yan yana gelip sesimi-
zi duyurabileceğimiz büyük kitlesel eylemler, 
etkinlikler düzenliyoruz. Bunlardan bir tanesi 
de bu yıl içerisinde yaptığımız 4 Mart etkin-
liği. Türkiye’de liseli gençliğin 2 saatliğine 
yan yana geldiği bir etkinlikten çok daha bir 
yansıması oldu, bizler açısından. Hem üni-
versitelerde hem liselerde bunun yansımasını 
gördük.

‘BİZİM SEÇİMİMİZ SOSYA-
LİST TÜRKİYE’
24 Haziran’da korsan seçimler 
yapılacak. Liseli olan ve siz gibi 
oy kullanma hakkı olan arka-
daşlarınız sandığa gidecekler. 
Seçimlere dair, sıra arkadaş-
larınıza neler söylemek istersi-
niz?

Yiğit A.: Bu durumu gençliğin mesleki 

açıdan, hayati açıdan geleceksizliğe mahkum 
edilmesi gibi değerlendirmek yanlış olmaya-
caktır. Gençlik şu an nasıl liselerde ve üniver-
sitelerde geleceksizliğe mahkûm ediliyorsa 
meclis içerisinde kurulan “millet” ve “cum-
hur” ittifakı da aynı şekilde koskoca bir halkı 
geleceksizliğe itiyor.

Biz nasıl ki liselerden “Geleceksizliğe 
Hayır”ın sesini yükseltiyorsak ülke açısından 
da yine liseler başat olarak “seçeneksizlik bir 
seçenek değildir”in sesini yükseltmemiz ge-
rektiğini düşünüyorum. Şu an Türkiye halkı, 
oy verecek olan liseli arkadaşlarımız vs. bü-
tün halk bir seçeneksizliğe mahkum edilmiş 
durumda.

Bizler açısından çözüm sosyalizm müca-
delesinin yükseltilmesinden geçer. Bu doğ-
rultu da ortaya çıkan hiçbir aday bizim tarifle-
diğimiz seçeneğe uygun değildir.

Bizim için 24 Haziran’da sandıktan çıkan 
sonuç ne olursa olsun, seçimden sonra da dü-
zen aynı şekilde devam edecektir. Gericilik, 
kadın düşmanlığı, işçi düşmanlığı devam 
edecektir.

Gülin K.: Laiklik düşmanlarıyla bir ara-
ya gelip, laikliğe sahip çıkamazsınız. Bah-
çelievler’de katledilen 7 TİP’li yoldaşımızın 
kanı Meral Akşener’in ellerindedir hâlâ. Ül-
kücü hareketten çıkan bu kadın mı bize daha 
fazla eşitlik getirecek? Bu kadın mı biz sos-
yalistlerin, biz devrimci gençlerin sorunlarına 
yanıt üretecek? 

Biz Sosyalist bir Türkiye istiyoruz. Bu 
yüzden bizlerin tek düşmanı AKP iktidarı 
değildir. AKP iktidarı sadece burjuva siyase-
tinin, emperyalizmin bir aktörüdür. O da git-
se yerine gelen kişinin ondan farklı olacağını 
düşünmüyoruz.

24 Haziran seçimleriyle yapılan şey sağın 
sağla yarışması olacak. Bu bağlamda bizim 
sorunlarımıza yanıt üretecek bir siyasi figürü 
bugün bu ittifaklar içerisinde göremiyoruz. 
Aslında ittifak dışında kalanlarda da görmü-
yoruz. Cumhur ve millet ittifakı nasıl yetersiz 
kalıyorsa, HDP’de en az onlar kadar yeteme-

mektedir. Biz bu düzene yama istemiyoruz. 
Baştan aşağıya değişmesi gerektiğini düşünü-
yoruz. 24 Haziran seçimleri korsan seçimdir. 
Bu doğrultuda bağımsız adaylar meselesine 
gelecek olursak meşru olmayan bir seçime 
sosyalistlerin komünistlerin katılmaya çalış-
ması yanlış bir çabadır.

Bizler bu korsan seçimi boykot ediyoruz. 
Sandığa gitmeyeceğiz. Ama sandığa gitme-
mek bu memleketi sahipsiz bıraktığımız an-
lamına gelmiyor elbette.

‘KORKUYU AŞACAK TEK 
ŞEY ÖRGÜTLÜLÜK’
Bir dönem kapanırken sizlerin 
sıra arkadaşlarınıza iletmek 
istediğiniz bir şey var mı?

Yiğit A.: Korku gençlere göre değildir. 
Hele ki solcu, sosyalist, devrimci gençliğe 
göre değildir. Bizler umut var ettik. Var et-
tiğimiz umudu yükselttik. Sosyalist Liseli-
ler’in ilericilik bağımsızlık sosyalizm eşitlik 
umudunu biz yükselttik. Dolayısıyla biz bir 
dönemi kapatmadık aslında, gelecek dönemin 
hazırlıklarına devam ediyoruz.

İlerici, eşitlikten ve özgürlükten yana olan 
bütün arkadaşlarımızı umudu yükseltmeye 
çağırıyoruz. Sosyalist Liseliler ülkedeki lise-
lilerin tek umududur.

Gülin K.: Bizler bu tabloya baktığımız-
da iktidarın artık kazanamadığını, liselerde, 
evlerde fabrikalarda güç kaybettiğini görüyo-
ruz. Bu tabloda bizlerin hanesine birer puan 
daha yazılıyor. Yapılan şeylere elbette alışma-
yacağız.

Bizler fikirlerimizin ulaşmadığı liselinin 
kalmaması için önce sınıflarımızdan başlaya-
rak bir adım attık. Daha sonra bunları okulu-
muza yaydık, dershanelerimizde yaydık.

Verdiğimiz sözler için bugünden çalışma-
ya başlayacak, daha güçlü adımlar atacağız. 
Korkmayalım. Düzenin hamlelerinden kork-
mayı aşacak şey örgütlülüktür.


