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Tasfiyelerle şekillenen Başkanlık

Laiklik için dik durmak gerek!

Ahmet Davutoğlu ve ekibiyle de yollar 
ayrıldı. Bu haliyle AKP ve Erdoğan’ın çev-
resi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan-
lığı döneminden beri bir arada çalıştığı 
“icraatçı” arkadaşlarıyla ailesine kadar 
daralmış oldu.  S. 4

Laiklik mücadelesi böyle verilmez. Yapı-
lanlar AKP eliyle kurulan gerici rejimin 
meşrulaşmasına hizmet etmektir. Bütün 
bunları yapıp sonra laiklik derseniz gü-
lünç olursunuz.  O yüzden “özgürlükçü 
laiklik” deyip işin içinden çıkamazsanız.  
S. 5

Laiklik bir devlet ilkesi olmanın ötesinde kişisel özgürlüklerin güvencesidir. Laikliğin ortadan kaldırıldığı bir ülkede karanlık 
ve gericilik toplumun her noktasını ele geçirecektir. Bugün yapılması gereken laiklik mücadelesini yeni bir cumhuriyet mü-
cadelesiyle birleştirmektir. Bugün AKP eliyle kurulan bu rejim ülkemize dar gelmektedir. Tam da bu yüzden ülkemiz AKP 
baskısı ve dayatmasıyla yönetilmektedir. Haziran Direnişi’nde ayağa kalkan bu halk ve ülkemizin aydınlık birikimi laikliğin 
ortadan kaldırılmasına izin vermeyecektir. Laikliğin ortadan kaldırılması izin vermeyeceğiz. S. 3

Tekme tokat kaldırılan 
dokunulmazlık

Gerçek bir sol için
Türkiye Komünist Hareketi (TKH) 
Merkez Komite üyesi Kurtuluş Kılçer 
ile AKP’deki yeni gelişmelere,yeni 
anayasa gündemi ile topluma dayatı-
lan başkanlık sistemine, sosyalist sola 
ve komünist hareketin yakın dönem 
projeksiyonlarına, hedeflerine ilişkin 
konuştuk. S. 6

Iyi ki doğdun 
Behice Boran

Yeni rejimin tarih icadı: Kut’ül amare 
S. 7

Boran verdiği mücadele-
siyle, tavizsiz duruşuyla 
ve Türkiye sosyalizm 
mücadelesine katkıla-
rıyla, sorunların aşılması 
konusunda sosyalizm 
mücadelesine ışık tutma-
ya devam ediyor. S. 2

Hakkında dosya bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının 
kaldırılmasına ilişkin Anayasa değişikliği teklifi kabul edildi.
S. 4

AKP Kilis’in kaderini IŞID’e bıraktı
Kilis Valiliği ise IŞİD saldırılarına karşı önlem almak yerine il gene-
linde protesto yürüyüşlerini yasaklayarak IŞİD’in hedefindeki halka 
saldırmayı tercih ediyor.

Suriye’den atılan roket mermileri ile sürekli olarak can korkusu yaşa-
yan Kilisliler, Valilik önüne gelerek başlattıkları eylemleri geçtiğimiz 
günlerde evlerinin ışıklarını söndürüp yakarak ve tencere-tava ile 
ses çıkartarak protestolara da başladı. S. 5

SIKIYSA KALDIRIN



Boran verdiği mücadelesiyle, tavizsiz 
duruşuyla ve Türkiye sosyalizm müca-
delesine katkılarıyla, sorunların aşılması 
konusunda sosyalizm mücadelesine ışık 
tutmaya devam ediyor.

İlerici Kadınlar Derneği (İKD), İsmail Kahraman’nın “Laiklik yeni 
anayasada olmamalı” sözleri üzerine bir basın açıklaması gerçek-
leştirerek, kadınları laiklik için mücadeleye çağırdı.

İnsanın doğduğu gün ile yaşamı ve mücadelesi 
arasında tesadüfi olsa bile bir bağ olabilir mi? Bir 
tarih o insanın yaşamıyla birebir örtüşebilir mi?Behice 

S. Boran’ın hayatı tam da bu soruların cevabını olumlu 
yanıtlamamıza sebep oluyor.

Boran, 1 Mayıs 1910 yılında doğmuş, Amerika’da almış 
olduğu doktora eğitimi sırasında Marksizm’le tanışmış, 
Marksizm ideolojisini benimsemiş ve Türkiye’ye 
döndüğü tarihten ölene kadar bu topraklarda sosyalizm 
mücadelesine kendisini adamıştır.
Gökhan Atılgan, Boran’ın biyografisinin anlatıldığı bir 
kitapta, isabetli olarak Boran’ın hayatını“Cumhuriyet 
döneminde yetişmiş bütün aydınlarda olduğu gibi halkı 
eğitmek, aydınlatmak isteyen genç bir yurtseverin; daha 
sonra bütün toplumu değiştirmeyi hedefleyen Mark-
sist bir kuramcı ve siyasal lider olarak ortaya çıkılması 
arasında geçen bir serüven” olarak tanımlamıştır.

Boran, mücadelesi boyunca yapmış olduğu ideolojik 
ve siyasi tartışmalarda sosyalizm mücadelesinde işçi 
sınıfının önemini vurgulamıştır. Israrla Türkiye’deki temel 
üretim biçiminin kapitalist üretim olduğunu, bu an-
lamda işçi sınıfının var olduğunu ve bu sınıfın sosyalist 
devrim için öncü sınıf olduğunu belirtmiş, bağımsızlık 
mücadelesinin Türkiye kapitalizmini karşıya almadan 
verilemeyeceğini savunmuş, Türkiye’nin önündeki 
adımın sosyalist devrimin gerçekleştirilmesi olduğunu 
iddia etmiştir. Bu anlamda Boran, Türkiye’de bilimsel 
sosyalizm tezinin güçlenmesine öncülük eden kişilerden 
biri olmuştur.
Boran’ın o dönemki diğer aydınlarından farkı ise, sosy-
alizm mücadelesini hiçbir zaman entelektüel bir uğraş 
olarak görmemesidir. Boran bir kadın aydın olarak her 
zaman partili mücadele içinde olmuş, merkezi organ-
larda çalışmış ve II. Türkiye İşçi Partisi’ne ölene kadar lid-
erlik yapmıştır.Onu anlatan parti üyelerine göre, Boran 
bir lider olarak, kendi örgütüne seslenen değil; halka 
seslenen, halka doğrudan sosyalizmi ve mücadeleyi 
anlatan biri olmuştur.

Boran, sosyalizm mücadelesinde kararlı ve tavizsiz 
olmanın gerekliliğini hep savunmuştur.  Ona göre; 

“Ödünü seçmek siyasi mücadelede yanlıştır. Fizik 
yasalarına göre, eğik bir düzeyde yürümeyi seçmek, 
irade dışı hızlı bir ritme girmektir. Koşmaya başlar insan, 
sonra da tepetaklak düşer. İdeolojik ve politik mü-
cadelede öyle bir yüzeyi seçmemek lazımdır. Ödünün 
sonu yoktur.”
Boran, sosyalizm mücadelesinin, bir 100 metre koşusu 
değil; maraton olduğunu bilmiş, sabırla ve titizlikle mü-
cadelesini sürdürmüştür.

Günümüzde Türkiye’de işçi sınıfına, emekçi halka 
yapılan baskılar her geçen gün etkisini daha da gösteri-
yor. AKP tarafından 4857 sayılı Kanunda olmayan farklı 
esnek çalışma tipleri ve güvencesizlik yasalaştırılmaya 
çalışılıyor.  Kayıt dışılık her geçen gün artış gösteriyor. 
Resmi rakamlara göre 2015 yılında işsizlik rakamları 
yüzde 10,5 iken; resmi olmayan işsizlik rakamlarına göre 
şu an işsizlik rakamları yüzde 20’yi gösteriyor. İşçinin 
hayatının bu ülkede hiçbir değeri olmadığı ölen işçi 
sayılarından anlaşılıyor. 2015 yılında ölen işçi sayısı 1730 
iken; 2016 yılında ilk üç ayda ölen işçi sayısı en az 430.
İşçi sınıfının örgütlenmesi, siyasi bir güç olarak siyaset 
sahnesine geri dönmesi sorunu ise tüm çıplaklığıyla 
ortada duruyor.
İşte bugün, bu bilinçle Türkiye’nin her yerinde işçi sınıfı 
ve sosyalizm mücadelesinin büyütülmesi için alanlarda 
olmalıyız, olacağız!

Doğumundan 106 sene sonra, Boran verdiği mücade-
lesiyle, tavizsiz duruşuyla ve Türkiye sosyalizm mü-
cadelesine katkılarıyla, sorunların aşılması konusunda 
sosyalizm mücadelesine ışık tutmaya devam ediyor.

Boran’ın 1977 yılının 1 Mayıs’ında yayınlanan “1 Mayıs’ın 
Anlamı” başlıklı yazısının sonunda dediği gibi;

Yaşasın bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelemiz!

Yaşasın işçi sınıfımız, emekçi halkımız!
Yaşasın işçi sınıfı enternasyonalizmi!
Selam dünyanın ve Türkiye’nin aydınlık geleceğine!
 
İyi ki doğdun Behice Boran!

Üniversitelerde türban tartışmasının yine gündemde olduğu 
bir dönemdi. Ülkü Ocakları’nın bir afişinde geçiyordu: “Ne 
kamusal alanı ulan, Allah her yerde!” O zamanlar bolca tar-
tışılan kamusal-özel alan gündeminden bağımsız olarak bu 
yaklaşımın bugün mantıki sonuçlarına doğru ulaştığını gör-
mek zor değildir.

Laiklik tartışmasında biraz daha geriye gidelim. Cumhuri-
yet’in ilanı ile beraber laiklik ilkesi ve bununla uyumlu adım-
ların atıldığı yıllar tartışılabilir, eleştirilebilir. Hilafetten büyük 
bir kopuşla gerçekleşen Cumhuriyet’in ilanının toplumsal 
alandaki kazanımlarının oldukça sınırlı ve biçimsel kaldığı 
söylenebilir. Ama Cumhuriyet tarihi boyunca en büyük kı-
rılmanın çok partili hayata geçiş ile beraber CHP eliyle ger-
çekleştirildiği hatırlanmalıdır. 1947 yılında CHP Kurultayı’nda 
partinin laiklik tanımı gözden geçirilmiş, bu kapsamda imam 
hatip okullarının açılması, üniversitelerde ilahiyat fakültesi 
kurulması, ilkokullarda seçmeli din dersinin müfredata so-
kulması, türbelerin yeniden açılması vb. adımlar gündeme 
gelmiştir. Bu durumun elbette toplumsal alanda ilerici kaza-
nımların karşılığının çok sınırlı olması ve bu gerçeğin hesaba 
katılması sonucu ortaya çıkan çok partili hayatın “oy” kay-
gısı ile doğrudan ilgisi vardır. Ama bu geri adımlar, CHP’nin 
önünü açmamış; 1950’ler Demokrat Partili yıllar olmuştu. 
Sözkonusu trajedinin CHP tarihi ile özdeşleştiğini de bir pa-
rantez açarak ifade etmek de fayda var. Türkiye’de solun ve 
en genel anlamıyla ilerici hareketlerin toplumsal tabanında 
CHP’ye yönelik ilerici beklentiler her daim suya düşmüştür. 
Bu süreç, CHP’nin gericilikten beslenen toplumsal kesimler-
den bir beklenti ile siyasi çizgisini belirlemesi ve bu partinin 
beklentilerinin de suya düşmesi ile paralel gerçekleşmesi, 
tarihin bir cilvesidir.

Laiklik tartışması açısından bir diğer önemli nokta da, ko-
nunun bir kemalizm eleştirisi olarak ele alınmasıdır. Bu tar-
tışmanın içinde Cumhuriyet’in ulusal politikası nedeniyle 
Kürtlerin yaşadığı sıkıntılardan hareketle eleştirel konum 
alanlardan tutun da liberal veya demokrat kesimlerin her 
boydan ve soydan türevi yer almaktadır. Bütün bu kesimle-
rin birbirini etkilediği, hepsinin toptan sol hareketleri değişik 
şekillerde etkilediği de bir kenara not edilmelidir. Burada 
doğru bir mercekle bakılması gereken nokta ise, 1923 yılın-
da Türkiye’de ilan edilen Cumhuriyet’in eksikli veya yanlış 
olduğu politikalardan hareketle, ilericiliğin kimliğine yazılmış 
pek çok ilkenin, laiklik tartışmasında olduğu gibi, “kemalist 
rejimin dayatması” toptancı yaklaşımı ile değersizleştirilmeye 
çalışılmasıdır. 80’li yıllarda liberal rüzgarların ülkemizde ve 
dünyada esmeye başladığı dönemde islamcı hareketlerin de 
“özgürlükçülük” şemsiyesi altına toplanmaya çalışıldığı, bu 
tartışmaların bir uzantısı olarak türbanın “kadınların özgürlük 
mücadelesi” eksenine yerleştirildiği, gericiliğin buralardan 
meşruiyet kazandığı hatırlanmalıdır. Sonuç ise apaçık orta-
dadır. Özgürlükçülük taşları ile döşenen bu yol, bugün ülkeyi 
“Ne laikliği ulan!” noktasına taşımıştır.  Bu hafıza tazeleme, 
Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın sözleri üzerine başlayan 
tartışmaya “özgürlükçü laiklik” tanımlaması ile katılan HDP 
Eş Genel Başkanı FiğenYüksekdağ’ın, seçim döneminde 
HDP’nin seçim vaatlerine de yakıştırılan bu kavramın, öncül-
lerini anlamamıza sanırım yardımcı olmuştur.

Bugün yürüyen tartışma adlı adınca ilericilik ve gericilik ara-
sındadır. Bu tartışmaya amayla, fakatla, içeriğini boşaltmaya 
neden olacak yan kavramlarla yaklaşmak ilericilik mücade-
lesine zarar vermekten başka bir sonuç doğurmayacaktır. 
Türkiye’de sosyalist hareket kendini ilericilik mücadelesine 
göre kurmalıdır. Ama öyle sadece bugünün dar perspekti-
finden bakarak değil, her daim tutarlı bir bakış açısı ile ha-
reket etmek bir zorunluluktur. Laiklik de özgürlük de eşitlik 
kadar bugün sınıfsız ve sömürüsüz bir dünyayı amasız fa-
katsız isteyenlerin hülyasıdır. Bu kavramların birbirine çelme 
takmak için değil, birbirlerine güç vermeleri için yerli yerine 
oturtulması zorunludur. Bu nedenle laiklik ama hangi laiklik, 
ne kadar laiklik, hangi sırada laiklik tartışması reddedilmeli, 
aydınlık yarınlar için ikirciksiz bir mücadele yürütülmelidir.

Kahraman’ın sözleri üzerine Ka-
dıköy’de toplanan İKD, sem-
bolü olan kırmızı çatkıları ile 

“Laikliği kimseye bırakmayacağız!” 
dedi. İKD Genel Başkanı Nuray Yenil, 
başlattıkları kampanya ile ilgili olarak 
“İsmail Kahraman’ın yaptığı açıkla-
malar kabul edilebilir değildir, buna 
en güçlü cevabı kadınlar verecek. 
Kampanyamız bugün çok daha fazla 
önem kazandı. Bu memleketin ilerici 
tüm kadınlarını laiklik mücadelesine 
çağırıyoruz. Alışmayacağız, boyun 
eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Yenil’in okuduğu basın açıklamasın-
da “Kahraman’ın bu cesareti aldığı yer bellidir. 
Ensar Vakfı rezaletini savunanlar, Cumhuriyet’i 
“enkaz” olarak adlandıranlar artık kafalarındaki 
Türkiye’yi açıkça ilan etmekten çekinmiyorlar!” 
denildi.

İKD’nin konuya dair yaptığı açıklamada şu 
ifadelere yer verildi;

TBMM Başkanı İsmail Kahraman “Laiklik bir kere 
yeni anayasada olmamalıdır. Bir İslam ülkesiyiz. 
Ladinilik olmamalı yeni anayasada ve dindar bir 
anayasa olmalı” ifadelerini kullanarak AKP’nin 
Türkiye için biçtiği elbiseyi açıkladı.
Kahraman’ın bu cesareti aldığı yer bellidir.

Ensar Vakfı rezaletini savunanlar, Cumhuriyet’i 
“enkaz” olarak adlandıranlar artık kafalarındaki 
Türkiye’yi açıkça ilan etmekten çekinmiyorlar!
Bu gerici zihniyet, aydınlığı, laikliği ve aklı top-
lumun bünyesinden söküp atmaya uğraşırken, 
bir yandan da “Yeni Türkiye” nidalarıyla Anaya-
sa’dan çıkarmak üzere kolları sıvıyor.

Kadınları toplumsal yaşamdan kopartmak, bu 

ülkeyi karanlığa boğmak için ellerinden geleni 
yapanlar, gericiliği, kendi siyasal bekaları için 
anayasal düzeyde de “güvence” altına almak için 
uğraşıyorlar.

Bugün ülkemizde gericiliğin kalesi haline gelen 
ve skandal fetvalara imza atan Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın kapatılması gerekirken, iktidarın 
yetkili ağızlarının yaptığı laiklik karşıtı açıklama-
lar yetmezmiş gibi TBMM Başkanı sıfatına sahip 
İsmail Kahraman adlı zat da Anayasa’daki laiklik 
ilkesini ayaklar altına alarak ülkemize İslami mo-
del biçmeye kalkışıyor. Laiklik, eşit ve aydınlık bir 
toplumsal yaşamın güvencesidir. Namus ve din 
adı altında ilerici her türlü değere saldıranlara, 
her fırsatta kadın düşmanlığını beyan etmekten 
çekinmeyenlere, çocuklarımızın geleceğini ka-
rartanlara karşı en başta kadınlar ayağa kalkmalı, 
mücadele için kolları sıvamalıdır!

AKP’nin “Yeni Türkiye”sine karşı laik bir Türkiye 
için kadınlar ayağa kalkmalıdır! Bütün kadınları, 
laiklik düşmanlarına karşı Türkiye’nin her yerin-
de ses vermeye çağırıyoruz.Laiklik için kadınlar 
mücadeleye!
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Kadının Sesi

Iyi ki doğdun 
Behice Boran

Evrim Şenöz

Hande Durna

Hangi laiklik

IKD: Laikliği kimseye bırakmayız!
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Kürt siyasi hareketinin, ülke tarihine ve cumhuri-
yetin kazanımlarına bakışta temel referans noktası 
ilericilik hiç olmadı. Tersine bütün siyasal gelişmele-
re “Kürt sorunu ve Kürt kimliği” ekseninde bakmak-
tadırlar. Bu açıdan 1923 yılında kurulmuş cumhuri-
yet ve cumhuriyet kazanımları konusunda tam bir 
liberal tarih tezine sahipler. Cumhuriyet dönemine 
karşıt bir siyaset zeminine sahip olup 2002 yılın-
da AKP’nin iktidara gelme sürecini gerici bir karşı 
devrimci süreç olarak değil “Kemalist vesayetten” 
kurtulma yaklaşımı içinde ele almışlardır. Bu yakla-
şım doğal olarak Cumhuriyet döneminde yaşanan 
gerici ayaklanmaları sırf Kürt kimliği var diye des-
tekler noktasına kadar kendilerini taşımıştır. Örne-
ğin Diyarbakır Dağ Kapı Meydanı’nın ismini Şeyh 
Sait Meydanı olarak değiştiren HDP Belediye yöne-
timi bu adımıyla gericiliğe zemin oluştururken tam 
da bahsettiğimiz ideolojik yaklaşımın somut karşı-
lığını ortaya koymuştur. Gerici bir ismin bir meyda-
na verilmesi açıkçası laiklik ile bağdaşır bir durum 
değildir. Çünkü tarihteki benzer gerici ayaklanmalar 
tam da şeriatın elden gittiğine dair bir siyasal talep-
le ortaya çıkmıştı.

Kürt siyasi hareketi tarafından 
gündeme getirilen Demokratik 
İslam Kongresi de yine AKP eliyle 
kurulan gerice rejime uyumun bir 
başka örneğidir. Kürt kökenli İs-
lamcıların Kürt siyasi hareketi 
ekseninde yan yana geti-
rildiği bu örnek geri-
ciliğe karşı bir adım 
değil tersine gericiliği 
örgütleyen bir örnek 
olarak laiklik dışı bir 
politikanın başka bir 
örneğidir. Demokra-
tik İslam Kongresi’nin 
önemli bileşenlerin-
den birisi de şeriatçı 
Azadi Hareketi’dir. 
Kürt siyasi hareketi ve 
HDP, Azadi Hareketi ile 

ittifak yapmış, bu hareket içinden bazı isimleri HDP 
listesinden milletvekilliğine taşımıştır. AKP’nin ya da 
AKP destekçisi tarikatların yaptığına benzer bu adı-
mın laiklik karşıtı bir adım olduğu açık. Demokratik 
İslam Kongresi tek başına bir toplantı olmanın öte-
sinde somut eylem ve etkinlikler yapan bir örgütlü-
lük aynı zamanda. Kutlu Doğum Haftası kutlamaları 
yaparak AKP eliyle kurulan bu rejimin yeni resmi 
kutlamasının bir parçası olarak gericiliğe meşruiyet 
katmak dışında bir anlam taşımamaktadır.

Yine aynı şekilde laikliğin ortadan kaldırılma sü-
recinde en önemli simgelerden biri olan türban 
gündeminde HDP türbana sahip çıkan bir yakla-
şım geliştirmiştir. Mesele tek başına insanların kılık 
kıyafeti meselesi elbette değildir. Ancak türbanı bir 
siyasal simge haline getiren gericiliğin öne çıkmış 
isimlerini partilerine katmakta beis görmemişlerdir. 
Örneğin Hüda Kaya, türban gündemleri sırasında 
öne çıkmış bir kimlik olarak HDP milletvekili olarak 
Meclis koltuğunda oturmaktadır bugün. Yine ge-
ricilik yarışında başta koşan Altan Tan gibi isimler 
HDP’de siyaset yapmakta, HDP adına konuşmakta-
dırlar bugün. Bütün bu olguları siyasi ittifak olarak 
değerlendirip meşru görenler bulunuyor 
elbette. Ancak mesele ittifak yapmanın 
ötesinde zaman zaman HDP’nin 
siyasetiyle de açığa çıkmaktadır: 
Demir- taş’ın Diyarbakır’da 
Cuma namazı çağrısı HDP’nin 

laikliği nasıl ele aldığını 
yeterince göstermek-

tedir. “Özgürlükçü 
laiklik” adıyla laikli-
ğinin içinin boşal-
tılmasına hizmet 
eden bir söyleme 
sahip olan HDP, 
laiklik söz konusu 
olunca Türkiye sa-
ğını aratmayan bir 
pratiğe sahiptir.

HDP laikliğin neresinde ?

Kutlu doğum haftası kutlayacaksınız.Demokratik İslam 
Kongresi toplayacaksınız.Tescilli şeriatçı Şeyh Said’in ismini 
Diyarbakır Dağ Kapı Meydanı’na verecek, bu meydanını is-
mini değiştireceksiniz.Cuma namazı çağrısı yapacak, Cuma 
namazında şov yapıp, ibadeti siyasete alet edeceksiniz.Tür-
banlı adayları, türbancılıkla öne çıkmış isimleri ön sıralardan 
milletvekili seçtireceksiniz.Miting meydanlarında meleleri 
konuşturacaksınız.Liberallerle, gericilerle aynı tezi savunup, 
Cumhuriyet kazanımlarının hepsinin karşısında yer alacaksınız. 
AKP iktidarını karşınıza almayıp, 2010 referandumunda boykot 
diyerek payanda olacaksınız, tarih tezi olarak gerici-liberal bir 
ideolojiye sahip olacaksınız.Gerici AKP iktidarıyla birlikte Dol-
mabahçe’de anlaşma imzalayacaksınız.İslamcı kimliği herkesi 
için net olanları milletvekili yapacaksınız.
 Sonra laiklik ama özgürlükçü laiklik diyeceksiniz.Olmaz.
 
Laiklik mücadelesi böyle verilmez. Yapılanlar AKP eliyle kuru-
lan gerici rejimin meşrulaşmasına hizmet etmektir. Bütün bun-
ları yapıp sonra laiklik derseniz gülünç olursunuz.  O yüzden 
“özgürlükçü laiklik” deyip işin içinden çıkamazsanız.
 
Yaptığınız AKP’nin laiklik demesi ile aynıdır. AKP de gericilik 
konusunda her adımı atıyor, sonra utanmadan laiklik demiyor 
mu?Ama bunlardan daha önemlisi ise kendilerine sosyalist 
diyenlerin bugün laiklik mücadelesinden mangalda kül bırak-
mayanların tutumu:Bütün bunları açık olarak, göz göre göre 
yapanları eleştirmeyeceksiniz, sonra laiklik diyeceksiniz.Hatta 
daha ileri gidip gericiliğe prim verenlere oy verip, bugün laik-
lik çok önemlidir diye yazabileceksiniz.
 
HDP’ye oy vermek yetmeyecek oy isteyecek, oy çağrısı ya-
pacak, sonrasında bir adım daha atıp “ittifak” önerecek ve 
sonra laiklik mücadelesi gerek diyecekseniz. İttifak için yetmez 
ama evetçi olacak ve “özgürlükçü laiklik” diyerek laikliğin içini 
boşaltan liberal Barış Bloku’na girelim önerisi yapacaksınız, lis-
telerinden milletvekili olmak için takla atıp hiçbir şey olmamış 
gibi davranacaksınız. Sonra yüzünüz kızarmadan laiklik deme-
ye devam edeceksiniz.
Olmaz.
 
Mesele HDP’ye oy vermek, HDP ile ittifak gerekli demek, daha 
ötesi Kürt siyasi hareketi ile ittifak yapmak gerektiğini düşün-
mek, Barış Bloku’na girelim vs. demek değildir. Mesele ger-
çekten laiklik mücadelesinin ne olup olmadığını anlamaktır.Bir 
de utanmadan, laiklik konusunda, sağı solu eleştirip kendinizi 
aklamaya çalışacaksınız.Olmaz.  
 
Laiklik söz konusu olunca mangalda kül bırakmayan bu omur-
gasızlık, Cuma namazına gidip Demirtaş’ın arkasında saf tutar-
sa ve buna da açılım derse sakın şaşırmayın .
 
Bizden söylemesi... Yarın öbür gün yine omurgasızlık yapar, 
siyaset adına başka işler yaparlar.Belli mi olur?Olmaz. Bir kere 
virüs girmiş, hem de liberal virüs...Ha buna da statükoyu kır-
mak derler...“Amasız, fakatsız laiklik” için dik durmak gerek!

Adem Görür

Sosyalistlerin laiklikle dansı: 
Laiklik için dik durmak gerek!

Laikliği kaldıracaklarmış!

Öncelikle “Laiklik nedir?” diyerek başlayalım ve bu soruya 
mümkün olduğunca kısa cevap vermeye çalışalım.Laiklik, 
özgür bir toplumsal yaşamın güvence altına alınmasıdır ve 
aydınlanmanın temel unsurudur. Yani, din ve vicdan özgürlü-
ğü gibi bir sınırlamayla tarif edilemez, edilirse, iş döner dolaşır 
dinin toplumsal yaşamdaki yerini “şu kadarla sınırlayalım, yok 
bu kadar olsun” gibi manasız tartışmalara ve tariflere gelir.
Bugün olan da ne yazık ki budur.

Dinin toplumsal yaşamın tamamen dışında kalması gerekirken 
özellikle 12 Eylül ile başlayan bir toplumsal dönüşüm proje-
sinin sonucu olarak AKP ile birlikte tamamen siyasallaşarak 
toplumsal yaşamın merkezine oturmuştur.

Gelelim CHP’nin laikliğine…CHP’nin logosu, hepimizin bildiği 
gibi Cumhuriyet’in ilkelerini temsil eden altı ok. Temsil ettiği 
ilkeler arasındaki en önemlilerinden biri ise kuşkusuz Cumhu-
riyet’in temel kazanımlarından biri olan Laiklik. Şimdi bakalım 
CHP laikliği nasıl tanımlıyor, laikliğin toplumsal yaşamın bütün 
hücrelerinde yer tutması için neler yapıyor.

“Din ve vicdan özgürlüğü”

Laikliğin “din ve vicdan özgürlüğü” olduğu tanımlamasından 
başlayarak, CHP “dinsiz bir parti olmadığını”, “elhamdülillah 
Müslüman olduğunu”böylece de dinin toplumsal yaşamda 
sınırları olması gerektiğini söylüyor. Geçerken, hatırlatalım,  
laiklik söz konusuysa, bir siyasi partinin dini olmaz. Laikliğin, 

devletin ve toplumsal yaşamın dini kurallardan tamamen 
arınması olduğunu,böylece dinin, bireyin kendi iç dünyasında 
yaşadığı bir olgu haline geleceğini de hatırlatalım. Şimdi, laik-
liği din sınırlarıyla tanımlayan ve bu sınırları çizmekle yetinen 
bir siyasi partinin pratikte attığı bazı adımlara bakalım.

Laiklikten geriye bir şey kaldı mı?

Manisa’nın merkez Şehzadeler İlçesi’ndeki CHP binasında 
mescid açılıyor. CHP, genel merkez düzeyinde 23 Nisan’a karşı 
uydurulan “Kutlu Doğum Haftası” etkinliklerine katılıyor. Be-
lediyeleri bu organizasyonun parçası olmak için yarışırken, bir 
yandan da kutlama mesajları yağdırıyor. Partinin genel başka-
nı, AKP’nin laikliğe saldırıları sürerken “Ben bugün için laikliğin 
tehlikede olduğunu düşünmüyorum” diyerek din alanında 
özgürlükleri daha da genişletmek gerektiğini söylüyor. 

Daha da ileri gidiyor ve laikliğin bütün inançların güvence-
si olduğunu ve bunun kuralları olduğunu açıklayarak, buna 
itirazları olmadığını da ekliyor. Bu da yetmiyor, Osmanlı’da da 
laiklik olduğunu, laikliğin tasavvuf geleneğinin ve mezheplerin 
güvencesi olduğunu, bu “kültürün” de ancak laiklikle koru-
nabileceğini söylüyor genel başkan. Burada ne Cumhuriyet 
kalmıştır artık, ne de altı okun en önemlilerinden biri olan 
laiklik ilkesi. 

Şimdi soruyoruz: CHP’nin laikliği nereye kadar?

CHP’nin laikliği nereye kadar?

Yeni anayasa hazırlıkları AKP tarafından sürdürülüyor. He-
nüz kamuoyuna açıklanan bir taslak olmamasına rağmen 
anayasa tartışmaları gündemde. Anayasa tartışmalarında 
konunun bam telini ise iki olgu oluşturuyor. Birincisi baş-
kanlık bir diğeri ise laiklik konusu. Meclis Başkanı İsmail 
Kahraman tarafından yapılan “yeni anayasada laikliğe ge-
rek yok” açıklaması AKP’nin gizli ajandasını açık etmiştir. 
Bu açıklamaya karşı AKP’nin başka temsilcileri tarafından 
konuyu kapatma girişimleri olsa da bugün ülkemiz açı-
sından büyük bir tehlike söz konusudur. Aslında yapılan 
kamuoyunun tepkisini ölçme girişimidir.

AKP, gerici bir parti olarak adım adım laikliği ortadan kal-
dıran onlarca uygulamayı hayata geçirmiştir. Artık ülke-
mizde laiklik sadece anayasada yazan bir kelime olmanın 
ötesine geçmemektedir. Anayasada bir sözcükten ibaret 
olan laikliğe artık gerek olmadığını söylemelerinin altında 
aslında bu yatmaktadır. AKP’nin laikliği anayasadan çıkar-
ma niyeti bir din devletine doğru adım atmanın resmi ve 
anayasal formülasyonu olarak görülmelidir.Ülkemiz ciddi 
bir tehlike altındadır. Laikliğin ortadan kaldırılmasının bile 
tartışılabildiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Hele hele bu-

nun Meclis başkanı tarafından dile getirilmesi işin boyutu-
nu daha vahim hale getirmiştir.
Laiklik deyyusluktur diyen, laiklik dinsizliktir diye bir ze-
mine basan AKP’nin, laikliği tamamen ortadan kaldırma 
girişimlerine karşı uyanık olunmalıdır. Ülkemizde laikli-
ğin anayasadan çıkarıldığı bir tablonun bir adım sonrası 
açıktır ki şeriatçı bir devlet yönetimine geçmektir. Yeni 
anayasa tartışmaları tam da bu gözle okunmalı, AKP eliyle 
kurulan bu rejimin onaylanması anlamına geleceği bir kez 
daha görülmelidir.

Laiklik bir devlet ilkesi olmanın ötesinde kişisel özgürlük-
lerin güvencesidir. Laikliğin ortadan kaldırıldığı bir ülkede 
karanlık ve gericilik toplumun her noktasını ele geçire-
cektir. Bugün yapılması gereken laiklik mücadelesini yeni 
bir cumhuriyet mücadelesiyle birleştirmektir. Bugün AKP 
eliyle kurulan bu rejim ülkemize dar gelmektedir. Tam da 
bu yüzden ülkemiz AKP baskısı ve dayatmasıyla yönetil-
mektedir. Haziran Direnişi’nde ayağa kalkan bu halk ve 
ülkemizin aydınlık birikimi laikliğin ortadan kaldırılması-
na izin vermeyecektir. Laikliğin ortadan kaldırılması izin 
vermeyeceğiz.

Sıkıysa deneyin!



Hakkında dosya bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının 
kaldırılmasına ilişkin Anayasa değişikliği teklifi kabul edildi.
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Iç Açı

Tasfiyelerle şekillenen Başkanlık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
2013’te liberallerle köprüleri attığını 
İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu aracılı-
ğıyla duyurduktan sonra Fethullah Gülen 
cemaatine de adeta savaş açmıştı. Ara-
dan geçen sürede, aynı zamanda Milli 
Görüş Hareketi içerisinde Necmettin 
Erbakan’a karşı muhalefeti örgütleyen ve 
AKP’yi de birlikte kurduğu Abdullah Gül, 
Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Cemil Çiçek 
gibi isimlerle de ayrı düştü. Ayrıca Ali 
Babacan, Abdüllatif Şener, Recep Akdağ 
gibi kenara çekilen isimleri de not etmek 
gerekiyor.

Son olarak Ahmet Davutoğlu ve eki-
biyle de yollar ayrıldı.

Bu haliyle AKP ve Erdoğan’ın çevresi 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
döneminden beri bir arada çalıştığı “icra-
atçı” arkadaşlarıyla ailesine kadar daral-
mış oldu.

Bu ekibin Türkiye’yi idare etmesi mümkün 

olsa da yönetmesi ne kadar mümkün ola-
cak göreceğiz. Tehlikeli bir böl-
ge siyaseti güden AKP’nin 
emperyalist merkezlerle 
yaşadığı gerilimler de 
düşünüldüğünde daralan 
AKP’ye gösterilecek 
tahammül ve deste-
ği göreceğiz.

AKP içerisindeki 
tasfiyeler, MHP 
içerisindeki ge-
rilim

AKP ve devlet 
içerisinde giderek 
daralan bir kad-
royla ilerlemeye 
çalışan Erdoğan’ın 
bunu ne kadar 
maharetle ve ne 
süreyle sürdü-
rebileceği bir 
muamma. Öte 

yandan, Erdoğan’ın MHP içerisindeki 
muhalefet hareketine karşı da hamleleri 
var. MHP’nin bir kongreye gitmesine 
engel olmaya çalışıyor.

Bu iki gelişme üst üste bin-
diğinde yıllardır aranan 
AKP’nin alternatifi sağ 
parti ortaya çıkar mı? 
Sorusu akla geliyor.

Öte yandan, Erdoğan’ın baskın bir 
erken seçimle MHP ve son yaşa-
nanlarla beraber HDP’yi Meclis 

dışında bırakıp “Başkanlık Ana-
yasa- sı”nı Mec-

lis’ten 
geçire-
cek bir 
oldu bitti 

yaratma 
hevesi olduğunu da düşünmek 

gerekiyor. Yani başkanlık yolunda 
ilerlemenin önüne geçilebilecek 

tüm engellerin kalkması yönünde atılan 
adımlar olarak görülebilir. 

Godot’yu beklemek: AKP’den muhalefet 
çıkar mı?
Bugüne kadar olanların değişmesi için en 
azından şimdilik bir neden yok. AKP içeri-
sinden Erdoğan’ı devirecek veya Erdoğan’a 
alternatif olacak bir seçeneğin kolay çık-
mayacağını kabul etmek daha akla yatkın 
bir tercih olur. Erdoğan’ın zorlanacağı bir 
ortamda AKP’deki çatlakların parçalanma-
ya başlamasını beklemek daha mantıklı.

Bu durumda, kısa vadede Davutoğlu’nun 
yerine daha sert bir AKP ve “Başbakan” 
beklemek de gerekiyor. Erdoğan ne derse 
onu yapacak, kuklalıkta Yıldırım Akbulut’a 
rahmet okutacak bir isim öne çıkacak. Ama 
“gelen gideni mutlaka aratacak”.

Ne muhalefet beklentisiyle ne de Davutoğ-
lu’nun akıbetiyle eğlenme zamanı olmadığı 
açık.

Türkiye bir süredir Meclis Başkanı İsmail 
Kahraman’ın “Yeni Anayasa’da laiklik olmamalı” 
çıkışını tartıştı. Bu sözlere yönelik tepki 
büyüyünce AKP cephesinden “kişisel görüşüdür” 
yorumu geldi. Ancak söz artık ağızdan çıktı. İşin 
daha vahimi ise “Laiklik” söylemi ve “laik olmak” 
bir tehdit unsuru olarak yansıtıldı.  

İsmail Kahraman, 2015 yılında “Yeni Anayasa” 
tartışmalarına ilişkin yaptığı “Allah lafzının 
Anayasa’da yer alması” çıkışıyla da gündemimize 
girmişti ve bu önerisi kurucusu olduğu Birlik 
Vakfı’nın kendisinin başkanlığında hazırladığı 
anayasa teklifinde de yer almıştı.

10 Şubat 1969 yılında 6. Filo’nun temsil ettiği 
Amerikan emperyalizmine karşı, yurtsever 
öğrenci eylemleri başlatılır. 16 Şubat Pazar 
günü, “Emperyalizme ve Sömürüye Karşı İşçi 
Yürüyüşü” düzenlenir. 14 Şubat’ta ise ‘Bayrağa 
Saygı’ mitingi yapılır ve bu miting, gericilerin 
gövde gösterisine dönüşür. O dönemde 
Komünizmle Mücadele Dernekleri Başkanı 
İlhan Darendelioğlu, Milli Türk Talebe Birliği’nin 
(MTTB) Cağaloğlu’ndaki yerinde “Pazar günü 
komünistler miting yapacak, biz bu mitingde 
savaşacağız. Silahı olan silahıyla, olmayan 
baltasıyla gelsin” der. 

İsmail Kahraman ise, 
Abdullah Gül’ün icra 
başkanlığını yaptığı 
M T T B ’ n i n 
kontrgerilla 

yapılanması olan “40’lar Komitesi” 
yönetimindedir. Komitenin amacı, “üniversite 
ve üniversite dışında İslamcı öğrencilerin 
güvenliğinin sağlanması ve eylemlerin daha da 
etkinleştirilmesi”dir. Dolmabahçe Camii’nden 
Taksim Parkı’na gelerek hazır bekleyen 
Kahraman’ın liderleri arasında olduğu gerici 
grup, alana giren antiemperyalist yürüyüşçülere 
saldırır. Saldırıda, iki işçi öldürülürken, yüzlerce 
kişi de yaralanır. Ardından, gerici kitle alanda 
miting yaptıktan sonra Saraçhane’ye kadar bir 
yürüyüş gerçekleştirir.

Kahraman, katıldığı bir televizyon programında 
yeni bir hukuk sistemi gerekliliğini şu sözlerle 
ifade etmişti: Kulağına ezan okunarak İslam 
hukukuna göre doğuyorsun, büyüyorsun;  İsviçre 
Medeni Kanunu’na göre muamele görüyorsun, 
suç işliyorsun; İtalyan kanunlarına göre ceza 
alıyorsun; ticareti Alman ticaret kanununa göre 
yapıyorsun; Fransız idare sistemine göre idare 
ediliyorsun ve ölüyorsun; yine İslam hukukuna 
göre musalla taşına konup, defnediliyorsun. 
Sadece doğum ve ölüm esnasında kendimize 
ait bir hukuk var. Adil bir Türkiye için hukuk 
sisteminin baştan dizayn ederek, kendimize ait, 
genlerimize uygun bir anayasanın yapılması 
gerekiyor.

Kahraman, Türk Talebe Birliği ve Birlik Vakfı’nın 
düzenlediği kompozisyon yarışması ödül 
töreninde o dönem başbakan olan Erdoğan’a 
üzerinde resmi bulunan 22 ayar altın sikke 

hediye etmişti. Sikkeyi “Devlet 
başkanımıza takdim ediyorum. 
Lütfen kabul buyursunlar” diye sunan 
Kahraman, “Dilinin sürçmediğini” 
belirterek, Erdoğan’a “İnşallah 10 
Ağustos’tan itibaren de Türkiye 
Cumhuriyeti’nin devlet başkanı 
olacaksınız” demişti.

TBMM Anayasa Komisyonu’nda çıkan 
son kavganın ardından HDP milletvekilleri 
toplantının ertelenmesini talep etmiş, bu 
talebin oy çokluğu ile reddi sonrası komisyon 
toplantısını terk etmişlerdi. Anayasa değişikliği 
teklifi bu gelişme sonrası AKP, CHP ve MHP 
milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Teklifte 
ise AKP milletvekillerinin verdiği önergeyle 
değişiklik yapıldı.

Buna göre, TBMM’de kabul edildiği tarihte; 
soruşturmaya, soruşturma ya da kovuşturma 
izni vermeyen yetkili mercilerden, Cumhuriyet 
başsavcılıklarından ve mahkemelerden Adalet 
Bakanlığı’na, Başbakanlığa, TBMM Başkanlığı’na 
veya Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden 
kurulu Karma Komisyon Başkanlığı’na intikal 
etmiş, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin dosyaları bulunan milletvekilleri hakkında, 
bu dosyalar bakımından, Anayasanın “yasama 
dokunulmazlığı”nı düzenleyen 83. maddesinin, 
“Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri 
sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça 
tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve 
yargılanamaz” hükmü uygulanmayacak.

Anayasa değişikliğinin referanduma gitmeksizin 
kabul edilebilmesi için 367 oy gerekiyor.TBMM’de 

Meclis Başkanı İsmail Kahraman dışında AKP’nin 
316, CHP’nin 133, MHP’nin ise 40 milletvekili 
var. Ancak üç partinin toplam milletvekili sayısı 
489 olsa da, Genel Kurul’daki oylama gizli 
yapılacağından partilerden fire bekleniyor.Teklife 
Genel Kurul’da, 330 ile 367 arasında oy çıkması 
halinde, gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a çevrilecek. Erdoğan bu durumda 
önce, değişikliği bir kez daha görüşülmek üzere 

Meclis’e gönderebilir ya da referanduma 
sunulması kararı verebilir.

HDP’den çekilme kararı

HDP’li milletvekilleri Anayasa 
Komisyonu’ndaki “dokunulmazlık” 
görüşmelerinden “çekilme kararı” 
aldıklarını duyurdu. Komisyon 
görüşmesinde son sözü alarak bir açıklama 
yapan HDP Mardin Milletvekili Mithat 
Sancar, şöyle konuştu: “Tarih halklar, 
değerlendirecek. Biz ne anlatmak istedik, 

neden buradayız. Bizim herhangi bir korkumuz 
yok. Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Bizim 
kaybedeceğimiz tek şey bu toplumun barış ve 
demokrasi umududur. Bizim buradan çıkacak 
bir kararla cezaevlerine atılmamız, bizim için 
şeref madalyasıdır. Bu kadar büyük haksızlığa 
barış ve demokrasi için direndik. Ama siz 
fiziksel olarak ortamı en rezil hale getirdiniz. 
Saldırıların hepsi kayıttadır. Kim ne yaptı hepsi 
görülecektir. Bizim burada sözümüzün etkili 
bir şekilde çıkmasını engellendiniz. Aceleniz ne 
diye sorduk ama yanıt vermediniz. Biz biliyoruz, 
talimat geldi acele geçiriyorsunuz. Biz sözümüzü 
söyledik, bundan sonra bu sahne bir tiyatroya 
dönüşmüştür. Bunun bir parçası olmayacağız. 
Sizler tarihin bilincinde mahkum olacaksınız” 
diyerek komisyondan çekilme kararı aldıklarını 
açıkladı.

Her daim Erdoğan’ın abisi Ismail KahramanTekme  tokat   kaldırılan “dokunulmazlık”

AKP içerisinden Erdoğan’ı devirecek veya Erdoğan’a alternatif olacak bir seçeneğin kolay çıkmayacağını kabul etmek daha akla yatkın bir tercih olur.
Erdoğan’ın zorlanacağı bir ortamda AKP’deki çatlakların parçalanmaya başlamasını beklemek daha mantıklı. Bu durumda, kısa vadede Davutoğlu’nun yerine 
daha sert bir AKP ve “Başbakan” beklemek de gerekiyor. Erdoğan ne derse onu yapacak, kuklalıkta Yıldırım Akbulut’a rahmet okutacak bir isim öne çıkacak. Ama “gelen gideni 
mutlaka aratacak”.
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Yalana, demagojiye ve Goebbels propagandalarına inan-
mayın. AKP yandaşları büyük konuşuyor, havalı konuşu-
yor, iddialı konuşuyor ancak bunlardan daha önemlisi 
çok ama çok tehlikeli konuşuyorlar. Neymiş efendim, 
Türkiye hedefteymiş, büyük güçlerin hedefinde Türkiye 
varmış, Türkiye “omurgayı sağlam” tutmalıymış, “acıma-
sız direniş” dönemiymiş, büyük güç haline gelmek için 
büyük bir mücadele gerekirmiş.

Yani dedikleri, AKP iktidarına destek verin, yoksa Türkiye 
harap olur. Yani dedikleri, AKP iktidarına destek verin, 
yoksa kaos olur.Yani dedikleri, AKP iktidarına destek ve-
rin, Ortadoğu’ya hakim olalım. Yemezler. Amacınız gerici 
iktidarınızı kaybetmemek. Bunun için vatan-millet-Sakar-
ya edebiyatına sarılıyorsunuz. Hadi oradan!

Hatta ondan daha ilerisine gidip büyük güç olacağız, o 
yüzden önümüz kesiliyor palavrasına sarılıyorsunuz. ABD 
emperyalizmin taşeronluğunu büyük güç diye yutturma-
ya çalışıyoruz desenize!

Yeni Şafak baş yazarı ve AKP’nin ideologlarından İbra-
him Karagül’ün yazdığı satırlar ibret vericidir.

“Katar’daki üs yetmez. Türkiye, bir an önce S. Arabis-
tan’da, Lübnan’da, Yemen’de ve Suriye’nin her bölge-
sinde askeri olarak varolma yoluna gitmelidir. Bölgesel 
savaş hazırlığı varsa, bölgesel savunma hazırlığı da 
hızlandırılmalıdır.”

Bunlar beyin yıkamaktadırlar. Sen önce büyük güçlerden 
haber versene ve sıkıysa açık açık yazsana! Kimdirler, ne-
dirler, necidirler? ABD’nin Türkiye’de kaç üssü olduğuna 
dokunsana!NATO üyesi bir ülkenin ne anlama geldiğini 
yazsana! Emperyalistlerle Türkiye arasında yapılan gizli 
anlaşmaları bildirsene! AKP döneminde kaç gizli anlaşma 
yapılmış bunları kaleme alsana!

Türkiye kapitalist bir ülkedir. Dünya kapitalist-emper-
yalist sistemine göbekten bağlıdır. Emperyalizmle he-
saplaşılacaksa önce kapitalizmle hesaplaşmak gerek. 
Bir de “milli, ulusal, bağımsız” bir ülke olmak istiyorsan 
emperyalizmle mücadele gerek! Boşkonuşuyorsun boş.
Bu ülkeyi emperyalizmin taşeronluğuna oturtmak için 
edebiyat yapıyorsunuz.

AKP’nin ülkemizde nasıl iktidar olduğunu bilmeyen yok. 
2001 yılında Ecevit hükümetinin bir borsa oyunuyla nasıl 
düşürüldüğünü, neler planlandığını bilmeyen kaldı mı? 
Paralelci diye suçladıklarınızla bu ülkede yaptığınız ope-
rasyonların ABD emperyalizminin Ortadoğu’ya yönelik 
planlarının bir parçası olduğunu görememek için uyuş-
muş bir beyine ihtiyaç var. Ilımlı İslam ya da bizim deyi-
şimizle uyumlu İslam kavramlarıyla sizin temsil ettiğiniz 
siyasetin somutlandığını bilmeyen mi var?

ABD, Fransa, İsrail, Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelerde 
hangi gizli anlaşmaları yaptığınızı ve Suriye’ye yönelik 
müdahaleyi planladıklarınız açığa çıkacaktır. Şimdi kalk-
mış büyük güçler bizi hedef seçti diyorsunuz.

Gizli İsrailcisiniz. Çünkü Suriye’nin parçalanması İsrail’in 
çıkarınadır. Siz Suriye’nin parçalanması için elinizden ge-
leni yaptınız, yapıyorsunuz; buna da bugün bölgesel güç 
olalım, her yerde üs kuralım gibi yüksekten atarak kılıf 
dikiyorsunuz. Emperyalizmin desteği ve onayı ile iktidar 
olursanız, emperyalizmin oyuncağı olursunuz. Şimdi de 
iktidarda kalmak için milliyetçiliğe sarılıyorsunuz.

Gezi olaylarında halkın tokadını yedikten sonra, bugün 
devletin partisi haline geldiniz ama yine de kendinizi 
güvende hissedemiyorsunuz. Bir de kalkmış Gezi Olayları 
dediğiniz bizim Haziran Direnişi dediğimiz halk mücade-
lesini AKP’ye karşı büyük güçlerin oyunu diye karalama-
ya çalışıyorsunuz. Yemezler!

Kalkmış Yemen’de, Arabistan’da, Lübnan’da, Suriye’nin 
her yerinde askeri üs çağrısı yapıyorsunuz.

Açık açık savaş çağrısı yapıyorsunuz, Suriye’yi işgal çağ-
rısı yapıyorsunuz, bölgesel savaşın çıkması için yaygara 
koparıyorsunuz, ülkemizi savaşa sokmak istiyorsunuz.
İşgalcisiniz ve faşist düşünceyi temsil ediyorsunuz.

Ama başaramayacaksınız! Çünkü kibriniz güçsüzlüğü-
nüzden geliyor! Osmanlı edasıyla konuşmanız ise başarı-
sızlığınızın kof söyleminden başka bir şey değildir.  Çün-
kü aslında işbirlikçisiniz!

Kurtuluş Kılçer

Bunlar işgalci ve faşisttir!

2013 yılında Suriye’ye askeri müdahale için bahane 
yapılmaya çalışılan Doğu Guta’daki kimyasal saldırı 
senaryosunun Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından 
bilindiği ortaya çıktı.

Ünlü gazeteci SeymourHersh, 2013 yılının Ağustos ayın-
da Suriye yönetimini suçlu gösterip bu ülkeye askeri 
müdahale için zemin yaratmak için ABD’nin Bingazi 
konsolosluğunun Libya’dan elde edilen sarin gazının 
Türkiye üzerinden Suriye’ye sokularak burada sahte 
bir kimyasal saldırı düzenlenmesi ve böylece Suriye’ye 
askeri müdahale için zemin hazırlanması operasyonu 
hakkında dönemin Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’un 
bilgisinin bulunduğunu söyledi.

Konsolosluk binasında öldürülen ABD’nin Bingazi 
konsolosunun CIA’nın yoluna çıkarak yaptıklarına engel 
olmayacak bir kişi olduğunu belirten SeymourHersh, 
“Daha önce de yazdığım gibi o, operasyon günü CIA 
istasyonu şefiyle ve kurye şirketiyle konuşmuştu. O 
konumdaki birinin patronuyla (Dışişleri Bakanı) konuş-
maması imkansızdı” dedi.

SeymourHersh daha önce de Suriye’deki kimyasal saldı-

rıların arkasında Türkiye’nin bulunduğunu ileri sürmüş-
tü.

2013 Ağustosu’nda neler yaşanmıştı?

Suriye hükümeti, silahlı grupların Halep’in Han el-Asel 
bölgesinde düzenlediği kimyasal silah saldırısı sebebiy-
le 10’dan fazla askerinin öldüğünü belirterek BM’den 
araştırma talep etmiş, BM kimyasal silah denetçilerinin 
Şam’a geldiği gün Şam’ın Doğu Guta bölgesine kimya-
sal silah saldırısı yapıldığı bildirilmişti.

Yaklaşık 300 kişinin öldüğünün belirtildiği saldırıyla ilgili 
olarak muhalif gruplarla birlikte Suriye yönetimini so-
rumlu tutan Amerika, önce askeri müdahale için hazırlık 
yapmış; ancak Suriye yönetiminin elindeki kimyasal 
silahları teslim etmeyi kabul etmesi üzerine askeri mü-
dahaleden vazgeçmişti.

Özgür Suriye Ordusu Sözcüsü BessamDade, 1 Ocak 
2013’te Anadolu Ajansı Arapça servisine verdiği deme-
cinde kimyasal silahlara sahip olduklarını ve gerektiğin-
de bunları kullanabileceklerini de söylemişti.

Gazeteci Seymour Hersh, 2013 yılı Ağustos ayında Suriye’ye askeri müdahale için düzenlenen kimya-
sal silah saldırısından dönemin ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’un haberdar olduğunu açıkladı.

Suriye Doğu Guta’da kimyasal silah kullandığı iddiasıyla hedef alınmıştı
ABD’nin kimyasal silah yalanı

AKP Kilis’in kaderini IŞID’e bıraktı
AKP’nin Suriye’de Beşşar Esad’ı devirmek için destek-
lediği IŞİD ile diğer cihatçı çeteler arasında yaşanan 
çatışmalar Kilis’e roket mermileri olarak geri dönüyor. 
Kilis’te son 3 ayda yaşanan roket ve havan mermisi sal-
dırılarında, 21 yurttaş hayatını kaybetti, onlarca yurttaş 
ise yaralandı.

Suriye’deki çatışmalarda atılan mermilerin Türkiye ta-
rafına düşmesi, son dönemlerde yoğunluk gösterdi. Bu 
olayları cihatçı terör örgütlerine ateş desteğini meşru-
laştırmak için kullanan Türkiye IŞİD’i sorumlu gösterme-
ye çalışıyor ancak Kilislileri koruyamıyor.

IŞİD tehditlerini büyütüyor

Öte yandan, Kilis’e yönelik roket saldırılarını yoğunlaştı-
ran IŞİD, yeni bir dizi eylem hazırlığı başlattığını da ilan 
etti. Roketlerle halkta korku ve panik yaratmaya çalışan 
IŞİD geçtiğimiz Cuma günü okuttuğu hutbelerde Türki-
ye’yi hedef aldı.

Suriye’deki savaşı Türkiye’ye doğru genişletmek için 
hamleler başlatan IŞİD’in canlı bomba saldırılarıyla 
birlikte adam kaçırma, sabotaj, dernek ve kültür mer-
kezlerine saldırılar gibi eylemler de planladıkları rapor 
ediliyor.

Suriye’nin IŞİD kontrolündeki bölgelerde okutulan hut-
belerde, Gaziantep, Nizip, Karkamış ve Kilis’in bundan 
sonra IŞİD’in en büyük hedefleri arasında olduğu duyu-
ruldu.

AKP sorumluluktan kaçıp ABD’ye sığındı

Kilis’te artan saldırılar karşısında Başbakan Ahmet 
Davutoğlu ise ancak “Kendi nüfusundan fazla Suriyeli 
muhacir kabul eden Kilis’e roket mermileri düştü. TSK 
angajman kuralları çerçevesinde hemen karşılık veriyor 
ve IŞİD mevzilerini vuruyor. Kilis halkına geçmiş olsun 
diliyorum, selamlarımı iletiyorum.” diyebilirken AKP’nin 
sorumluluğu yokmuş gibi davranmayı ve Kilis’te yaşa-
nanları hafife almayı tercih ediyor.

Bununla birlikte, Kilis’in savunulması da ABD öncülü-
ğündeki koalisyon güçlerine bırakıldı. IŞİD hedefleri 
koalisyon uçakları tarafından vuruluyor.

Valilik dalga geçiyor, Kilisliler ayakta

Kilis Valiliği ise IŞİD saldırılarına karşı önlem almak 
yerine il genelinde protesto yürüyüşlerini yasaklayarak 
IŞİD’in hedefindeki halka saldırmayı tercih ediyor.

Suriye’den atılan roket mermileri ile sürekli olarak can 
korkusu yaşayan Kilisliler, Valilik önüne gelerek başlat-
tıkları eylemleri geçtiğimiz günlerde evlerinin ışıklarını 
söndürüp yakarak ve tencere-tava ile ses çıkartarak 
protestolara da başladı. Öte yandan, Kilis Valisi Süley-
man Tapsız’ınKilislilerin güvenliğini sağlamak yerine ab-
destli gezmeleri tavsiyelerinde bulunurken, “Bu füzele-
rin düşüyor olması eleştiriliyor, tabii ki düşecek havada 
mı kalacak yerçekimi var” sözleriyle de tepki çekti.

Rusya’da kimyasal saldırılarda cihatçı teröristleri işaret etti
Rusya, Irak’ta IŞİD’in Suriye’de de İslam Ordusu’nun 
kimyasal silah kullandığını gizlemediğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, 
silahlı grupların kimyasal silah kullandığını itiraf 
etmesinin bu konuda Şam’a yöneltilen suçlamaların 
asılsız olduğunu kanıtladığını söyledi.

Zaharova, bazı silahlı grupların sadece 2016 yılında 
Irak’ta ve Suriye’de birçok kez kimyasal silah kullan-
dığını hatırlatırken, İslam Ordusu adlı terör örgütü-

nün kendilerine mensup bir grubun Halep’in Şeyh 
Maksud mahallesinde kimyasal silah kullandığına 
dair itirafına da dikkat çekti.
Bakanlık sözcüsü, “Şimdi İslam Ordusu’nun Halep’te 
klor gazı kullandığını hatta bunu gizlemediğini gö-
rüyoruz. İslam Ordusu’nun Halep’te kimyasal silah 
kullanması, bizim defalarca söylediğimiz bir şeyi 
teyit etti. Batı medyasının Şam’ı sivillere karşı kimya-
sal silah kullandığı yönündeki suçlamalarının aksine 
bu iş yalnızca terörist gruplar tarafından yapılıyor.” 
dedi.

AKP’nin cihatçı terör örgütlerine verdiği destek Kilis’e roket olarak geri dönüyor. 18 Ocak’tan bu 
yanan yaşanan saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21’i ulaştı.
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Röportaj: Alev Doğan

Gerçek bir sol için
AKP’de yeni gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Davutoğ-
lu’nu görevi bırakması AKP iktidarının zamanının azaldığı anla-
mına mı geliyor? Gelişmeleri nasıl ele almak gerek?

Kurtuluş Kılçer: Hep söyledik, bir kez daha söyleyelim. Türkiye istik-
rarlı bir ülke hiç olmayacak. Bir dizi kentte savaş var, bir ilimiz sürekli 
bombalanıyor, anayasa tartışmasıyla rejimi tartışıyoruz, muhalefet 
partileri bölünüyor, iktidardaki partide kriz var. Bütün bunlarla birlik-
te toplumsal zeminde daha büyük kırılmalara yol açacak zemberek 
misali sıkışma yaşanıyor. Bugünkü toplumsal sessizlik ve izleme 
halinin farklı bir siyasal düzleme geçeceğini düşünüyoruz. 

Sorduğunuz soruyu bu genel çerçeve içinde ele aldıktan sonra, bir 
kaç noktayı daha belirleterek sürecin akacağı yolu daha netleştirmiş 
oluruz. Yaşananları düzen siyaseti açısından merkezileşme olarak 
görmek gerek. Bu merkezileşmeye ihtiyacın aynı zamanda düzen 
siyasetinde yaşanan sıkışmayla doğrudan ilgisi bulunuyor. 2. Cum-
huriyet rejimi yani AKP eliyle kurulan bu gerici rejim havada duruyor 
gibi. Bunun oturtulması, yerleştirilmesi, buna resmiyet kazandırılması 
gerekiyor. Ancak hem siyaseten hem de toplumsal olarak AKP rejimi 
büyük bir sıkışma yaşıyor. Anayasa tartışması ve belirsizliği tam da 
bu yüzden. AKP’nin kurucu bir parti olduğunu bilmek zorundayız 
ve bu kurucu partinin kendini yerleştirme süreci zor aygıtıyla hayata 
geçebilmektedir. Meclis’in feshi, tek adam yönetimi gibi AKP rejimi 
de sıkışmışlığı böyle açmak zorunda kalıyor; çünkü dış politika, Kürt 
sorunu, başkanlığın meşruiyeti vs. gibi bütün gündemlerde zor yol 
alıyor. Daha fazla merkezileşme, daha fazla otoriterleşme, daha fazla 
hukuksuzluk, daha fazla baskı AKP’nin karakteri ve aslında zayıflığı 
olacak. 

AKP daha da güçlü mü olacak?

K.K: Öncelikle AKP’ye mutlak anlam yüklememek gerek. AKP’nin 
toplumsal gücü ve bugün devlet partisi haline dönüşmesi, ordu ile 
kurduğu ittifak bir yerlere yazılmalı. Ancak AKP içindeki bu krizin 
hafif bir kriz olmayacağını da bilelim. AKP bu açıdan güçlenen ve 
yükselen bir güç değil sıkışan, bunun için merkezileşen ve statü-
kolaşan bir partiye dönüşüyor. Kürt sorunu ve Suriye’deki siyasal 
süreçlerde ortaya çıkacak yeni bir boyut ortaya çıktığında bugünkü 
ittifakların da çatırdayacağını göreceğiz. O yüzden mutlak anlam 
yüklememek gerek. 

Ancak 3-4 yıldır AKP ha gitti ha gidiyor şeklinde dillendirilen görüş-
lere hep ihtiyatlı yaklaştık. Yine bugün bu ihtiyatı elden bırakmamak 
gerek. Türkiye solunda “AKP eşittir saray çetesi, bunun yıkılması 
gerek ve bunun için düzen çözümlerine evet diyebilmeliyiz” diyen 
bir çizgi bulunuyor. Aslında bu çizgi hep vardı. 1960’lardan beri bu 
tartışma Türkiye solunun yakasını hiç bırakmadı ve hep yanlış yap-
tırdı. Bu yaklaşım kah faşizm, kah saray çetesi kavramlarıyla konuşa-
geldi ve HDP ile ya da CHP ile yakınlaşmayı siyaset olarak gündeme 
getirdi. Bunun karşıt kutbunda ise başka bir uç oluştu. O da şudur; 
düzenin Tayyip alternatifi çözümlerinin bir parçası haline gelmemek 
için, düzen alternatiflerine aşırı vurgu ve bu vurgunun bir aracı ve 
hissiyatı olarak da Tayyip’i deviriyorlar teorileri. 

Erdoğan merkezli AKP iktidarının belli bir güce yaslandığını, devril-
mesinin çok basit olamayacağını, düzenin kendi iç mücadelesinde 
Tayyip karşıtı alternatiflerinde ortaya çıktığını bilerek yol almak zo-
rundayız. Faşizm ve restorasyon şeklinde iki teorik uca çekilebilecek 
bu tartışmaları yaparken dikkatli ve her olasılığı elden bırakmayan 
bir yaklaşım geliştirmek durumundayız. Peki bu iki olasılıkta soyut 
muydu, hayır. HDP’yi kullanan bir yeniden yapılanma da, AKP diktası 
da, 2010 hedeflerine dönmüş AKP’li bir süreç dahil hepsi müm-
kündür. Bugün AKP başkanlığı gündeme getirecek. Temel hedefin 
bu olduğunu açık olarak görelim ve Suriye başlığından, Kürt soru-
nundaki çatışmaya kadar bütün başlıkların bununla ilgisi fazlasıyla 
bulunuyor. 

Yakın dönem neler olabilir peki?

K.K: Erdoğan’ın işi bitti deniyordu ancak bugün Davutoğlu bıra-
kıyor. Fakat bu durum Erdoğan iktidarının da zayıfladığı anlamına 
geliyor. Bir yandan güçlü bir liderlik kültü altında tek parti yönetimi, 
bir yandan daha merkezileşen bir siyasal sıkışma. Bir başbakanın 
tasfiye edilmesi asla normal sayılmamalı ve AKP’nin ciddi bir sıkışma 
yaşadığı görülmeli.

Önümüze bir anayasa yani başkanlık gündemi gelecek. Belki de 
referanduma gitmeden anayasa değişikliğini Meclis’te bağlamak 
için erken seçimle de karşı karşıya kalabiliriz. Bugün Davutoğlu’nun 
tasfiyesi, dokunulmazlık gündemi, MHP’deki bölünme Türkiye siya-
setinde erken seçimi gündeme getirebilir. 

Öyleyse bugün yapılması gereken düzen karşıtı bir siyasal mücade-
lenin gereklerini yerine getirmek. Umutsuz olmaya bir neden yok 
ancak işimizin çok olduğunu ise akıldan hiç çıkarmayacağız.

Laikliğin kaldırılması tartışmaları var. Ülkemiz gericiliğin karan-
lığına her geçen gün daha da teslim oluyor gibi. Önümüzdeki 
günler karanlık mı?

laiklik diyeceksiniz hem de HDP’nin peşine takılacaksınız. İşte bu 
olmaz. Ne yazık ki sosyalist solun bir kısmı Kürt siyasi hareketine ilti-
hak etmiştir. Bugün Türkiye sosyalist hareketinin bir kısmı Kürt siyasi 
hareketinin jargonuyla konuşmaktadır, ama farkında bile değiller. 
Komünistler laiktir, ama solun bir kesimi, gericilik söz konusu oldu-
ğunda AKP ile yarışmak isteyen bir HDP’nin peşine takılmak gibi bir 
gaflete düştüler. Bütün bunlar ortadayken, Barış Blokuna girmek gibi 
öneriler getirip şimdi de laiklik konusunda mangalda kül bırakmayan 
solu gördükçe ciddiyet nerede diye sormak işten bile değil.

Tablo bu. Bu tabloyu ancak ve ancak gerçek bir sol hareket bozabilir. 
Türkiye sosyalist hareketi, komünist hareket bu açıdan yeni bir der-
leniş, kuruluş, yapılanma içine girmelidir. Bu açıdan herkese şaşırtıcı 
gelebilir ancak komünist hareketin önünün açık olduğu konusunda 
hiçbir tereddütümüzbulunmamalı. 

Fazla iddialı değil mi söyledikleriniz? Komünist hareket bu ko-
nuda neler yapmalı peki?

K.K: Yeni bir mücadele odağı yaratmalı. Bu ülkenin aydınlık insanları, 
cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkan kesimler ve bütün emekçiler 
için yeni bir odak haline gelmeli. Yunanistan’da ortaya çıkın siyasi 
kriz ve muhalefet boşluğunda PASOK’un boşalttığı alanı Syriza dol-
durdu. Syriza düzen içiydi. Ama burası Türkiye ve Türkiye’de dev-
rimci ve bağımsız bir sol odağın ortaya çıkması için elimizden geleni 
yapmalıyız. İşte o zaman gerçek mücadele başlayacak. Sahte solun 
yerini gerçek sol alacak çünkü. Türkiye Komünist Hareketi olarak bu 
boşluğu dolduracak bir siyasal misyonla adımlarımızı atıyoruz. 

HDP’nin ya da CHP’nin kuyruğuna takılan sol stratejinin bir geleceği 
yok. Bu yolun sonu düzen içine yamanmaktır. Birinci Cumhuriyet’te 
komünist parti olmak da bitti. Nasıl düzen solu İkinci Cumhuriyet’in 
aktörleri haline geldiyse, sosyalist solda da “İkinci Cumhuriyet’in 
solu”na kayanlar bulunuyor. Yapılması gereken başka. Nasıl Birinci 
Cumhuriyet döneminin kodlarıyla komünist hareketin yeni bir çıkış 
yapması imkansızsa, İkinci Cumhuriyetin solunun da başarı şansı 
olmayacak. “İkinci Cumhuriyet”te yeni bir komünist partinin ortaya 
çıkması gerekiyor. TKH, yeni bir derleniş, kuruluş ve yapılanmayla bu 
süreci tanımlıyor. Bu sürecin bize göre doğal sonucu Türkiye Komü-
nist Partisi’nin yeni bir atılımıdır, komünistlerin yeni bir düzlemde ve 
sıçrayışta birliğidir. TKH, çok ama çok zorlu bir mücadeleyi önüne 
koymuş bulunuyor ve bu yolda büyük bir misyon ve sorumluluk 
taşıdığının farkındadır. 

“Derleniş, kuruluş ve yeniden yapılanma” dediniz. TKP’nin ye-
niden kuruluşundan bahsettiniz. Komünist harekette tartışılan 
bir başlık olarak TKP’de birlik konusu da gündeme geldi. Önce 
sizin röportajınız yayınlandı sonra KP tarafından söylem biçimi 
nedeniyle tepki çeken bir çağrı yapıldı. TKH olarak birlik günde-
miniz var mı?
 
K.K: Soruyu basitçe bir birlik meselesine indirgersek büyük hata 
yaparız. Keşke meselemiz tek başına birlik olsaydı; oturur konuşuruz 
ve yol alırız. TKH açısından şunun altını çizerek ifade etmemiz gere-
kiyor. Bizim derdimiz gerçek bir komünist partisinin ortaya çıkma-
sıdır. “Gerçek” kavramından bahsettiğimi biraz açmalıyım. İşçi sınıfı 
içinde örgütlenmiş ve temsiliyetini sağlamış, salt ideolojik bir parti 
olmaktan aynı zamanda siyasal bir partiye de dönüşmüş, toplum ile 
sağlam ve kalıcı bağlar kurmuş, bir aydın hareketi görüntüsünden 
çıkıp emekçi karakterli gerçek bir harekete dönüşmüş, “yukarıdan” 
bakan siyasal bir tarz yerine emekçilerin çıkar ve taleplerine önderlik 
eden bir siyaset tarzını benimsemiş, bütün komünistlerin birliğini 
sağlamış, örgüt içi işleyişi gerçek kurallara bağlamış bir partiden 
bahsediyorum. 
 
Bu başlıklar sanırız çok fazla tüketilemedi...
 
K.K: Gecikmiş ve gerçek bir tartışmayı bugünden sonra yapacağız. 
Biz TKP’liler, şuanda TKH adıyla siyaset yapıyoruz. Bizim dışımız-
da TKP’li binlerce yoldaşımız var. Bütün yoldaşlarımızla düşünmek 
ve tartışmak zorundayız. İşçi sınıfı içinde neden örgütlenemedik? 
İdeolojik netliğimizi siyasal alana tahvil etmede niye eksik kaldık? 
Neden siyasal bir toplumsal hareket haline dönüşemedik? Haziran 
Direnişi’ni neden daha ileriye taşıyamadık? Örgütsel birliğimizi niye 
koruyamadık? Başarı kriteri olarak niye seçimleri bu kadar önem-
li hale getirdik? Halkın talep ve çıkarları ile sosyalizm düşüncesini 
buluşturma konusunda eksiklerimiz nelerdi? Leninizm dediğimizde 
neden alanlarda öncülük  ve öncü örgütlenme değil de tek başına 
merkezden bekleme anlaşıldı? Nazımların, Aziz Nesinlerin yarattığı 
değerleri neden topluma ve işçi sınıfına taşıyamadık, güçlü bağlar 
kuramadık; kültür merkezlerinde yürütülen çalışmaların sorunu ney-
di? Kurduğumuz dernekler neden kitleselleşemedi? 
 
Ben sadece TKP’lileri düşünmeye davet ediyorum. Asıl sorular bun-
lardır ve bunların cevaplanması gerekiyor. Yoksa TKP içinde geçmişe 
dönüp, kim ne yaptı, ne söyledi gibi noktaların hiçbir ilerletici yanı 
bulunmuyor. Geleceğe bakmak gerekiyor ve bu ülkenin gerçek ve 
güçlü bir komünist partisine, Türkiye Komünist Partisi’ne ihtiyacı 
olduğunu bilince çıkarmak gerekiyor. Sadece düşünelim... Bu sordu-
ğumuz soruların yanıtlarını bulmadıkça önümüzü açamayız. Bunları 
söylerken geçmişte yaşananları üstünü örttüğümüz vs. asla çıkarıl-
masın. Biz dün ne dediysek bugün de buradayız. Keşke bu tartışma-
ları büyük bir olgunluk içinde dün yapabilseydik, bugün çok ama 
çok başka bir noktada olacağımız açık olurdu. Bütün partililer yuka-
rıda ifade ettiğimiz soruların tartışılması ve bağlanmasını beklerken, 
biz de dahil, partinin bölünmesine yol açan davranışların ve sorum-
suzlukların sonuçlarına maruz kaldık. Şimdi bizim hata yaptığımıza 
dair gerçek dışı iddialar duyuyoruz. Bunları mı tartışacağız? Ülkede 
laiklik elden gidiyor, bizim işimiz bu olamaz. Eğer bu tartışmaya 
gireceksek söyleyeceğimiz çok söz var ancak komünistler böyle 
yaklaşmamalı. Fraksiyonculuk, tasfiye çukurunda olmak gibi mesnet-
siz ithamlarla gerçek tartışmaların üzeri örtülemez. Türkiye Komünist 
Hareketi yoluna devam ediyor ve bu yol TKP çizgisidir. İçimizdeki 
sağ sapmayla açık bir hesaplaşma bize düştü, şimdi sorunlarımızı 
çözerek ilerlemekten korkmayacağız ve partimizi sağlıklı bir zemin 
üzerine inşa edeceğiz. TKP, er ya da geç  mutlaka kurulacak. Bu 
kuruluş ise yukarıda ifade ettiğimiz soruların yanıtlanmasıyla müm-
kündür. O yüzden, buradan çağrı yapıyoruz, gelin yeni bir mücadele 
dönemi başlatalım, yeni bir kuruluş ve yeniden yapılanmanın gerçek 
sorunlarını, konusunu masaya yatıralım. TKP, yeni bir zeminde ve 
yeni bir hedefte birliğini, kuruluşunu, atılımını sağlasın. Partimiz TKH 
bu sorumlulukla davranacaktır. 
 
Son söz olarak ne söylemek istersiniz?
 
K.K: Aynı suda iki kere yıkanılmaz. O yüzden geçmişte yaşananların 
bir tekrarını kimse ummasın... TKP büyük bir atılımla kurulacaktır, 
hazırız, biz buradayız ve bu misyonla yolumuza devam ediyoruz. Ta-
rihsel TKP üyelerinden tutun da bugünün genç komünistlerine kadar 
bütün bir birikimi kapsayan yeni bir derleniş dönemi çağrısı yapıyo-
ruz. Geçmişe değil geleceğe bakıp işimizi yapmamız gerekiyor. 

Kurtuluş Kılçer: Tamamen bize, toplumun laik kesimlerinin müca-
delesine bağlı. Eğer bu konuda ciddi bir direnç gösterilmezse, laik-
liği tabuta koyup son çivisini anayasa ile çakıp gömmek isteyecek-
lerdir. AKP içinde bu yönde ciddi bir ağırlık olduğunu bilelim. Ancak 
bununla birlikte Türkiye’nin bugün geldiği yer itibariyle ortaya çıkan 
toplumsal dinamikleri mas edebileceklerini asla düşünmeyelim. 
Ülkemiz, bugün gerici AKP iktidarının zihniyetine sığmayacak büyük 
bir ülkedir ve ülkemizin aydınlık birikimine güvenmek gerek. Önce 
buradan başlanmalı ve bu güvenin mutlaka bir direnişe, mücadele-
ye evrilmesinin sağlanması lazım. Yakınarak, şikayet ederek, boyun 
eğerek her hangi bir kazanım olamaz. Toplumun, kimseden medet 
ummadan kendi kavgasını kendisi vermesi şart. Bugün laiklik tek ba-
şına bir anayasal ilke olmanın ötesinde yurttaşlarımızın yaşamlarının 
bizzat güvencesidir. O yüzden laiklik ve nefes almak aynı anlamda 
değerlendirilmeli. 

Laiklik Meclis koltuklarında savunulamaz diyorsunuz...

K.K: Evet, laiklik meselesi artık yurttaşlarımızın kendi meselesidir, 
yaşam meselesidir. Ya din devletine doğru yol alacağız ya da Türkiye 
bu karanlığı kıracak bir direnç hattını bugün ortaya çıkaracak. Bu 
konu kimseye havale edilemez, kimseden medet umulamaz. Ordu 
mu, Meclis’teki muhalefet partileri mi? Bize göre bu konuda saydı-
ğımız unsurlar sınıfta kalmıştır. Çünkü AKP eliyle kurulan bu gerici 
yolun yolcusu oldular bu kesimler. 

Bugün Meclis yoktur. Meclis’in bugün AKP’nin tek parti iktidarında 
onay kurumu olmak dışında bir anlamı kalmamıştır. HDP olsun CHP 
olsun bu tabloyu bozamazlar. Demek ki Meclis dışında bir muhalefet 
hareketinin şekillenmesi gerekir ki bu da yurttaşlarımızın kaderlerini 
kendi ellerine alması ile mümkündür. Çağrımız bu yönde... Örgütlü 
bir toplum, örgütlü bir halk hareketi yaratılacak. İş başa düşmüştür 
ve bütün büyük dönüşümler de her zaman halk hareketinin gücüyle 
ortaya çıkmıştır. 

Ordu ve Meclis’teki muhalefet partilerinden bir şey beklenemez 
dediniz, bunu biraz daha açar mısınız?

K.K: Açıkçası ordudan medet uman kesimler hep oldu. Laik Cumhu-
riyet’in garantisi ordu diye yıllardır düşündüler. Ne oldu? AKP iktidar 
oldu, orduyu budadılar. Bu gerçek unutulmamalı. Bugün ise AKP ile 
ordu arasında ortaklığın bulunduğu yeni tabloyu görelim. Bu tablo 
iki boyutludur; birincisi AKP eliyle kurulan bu rejimle ya da başka 
bir deyişle İkinci Cumhuriyet rejimiyle sorunu olmayan yeni bir ordu 
gerçeği var karşımızda. AKP ve ordu arasında bugün belli bir ittifak 
vardır ve bu ittifak Türkiye’de AKP tarafından yapılmak istenen 
anayasaya zemin hazırlamaktadır. İkinci boyutu ise AKP’nin daha 
devletli bir parti olarak yer değiştirmesiyle ilgilidir.

Muhalefet partileri de AKP’nin eksenine kaydılar, değil mi?

K.K: 1923 yılında kurulan Cumhuriyet yerine yeni bir rejim kurul-
muştur. Bu rejimin anayasası bugün topluma dayatılmaktadır. Bu 
koşullara karşı mücadeleyi değil uyumu değişim adıyla merkeze ko-
yan düzen muhalefetinin bu gidişe fren olabileceğini asla düşünmü-
yoruz. Tersine bugün gelinen noktanın önünü açmaları bağlamında 
büyük suçları bulunmaktadır. 

Bakınız CHP’nin AKP ile koalisyon görüşmelerine... 7 Haziran seçim-
lerinden hemen sonra ortaya çıkan tablo buydu. Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde bir gerici adayı, Ekmeleddin İhsanoğlu’nu ortak aday 
diye çıkarırsanız bugün laikliği ağzınıza almamanız gerek. CHP’nin 
kafası karışık, anayasanın ilk dört maddesine hayır deyip, Avrupa 
Birliği Yerel Yönetim Şartnamesine evet diyecek kadar çelişki içinde 
bir partidir. Ancak bu durumun CHP tabanı tarafından görülme-
mesi daha vahim bir durumdur. Buradan yıllardır CHP’ye oy veren 
yurttaşlarımıza sesleniyorum; umut fakirin ekmeği ama karın doyur-
muyor. CHP, AKP eliyle kurulan rejime meşruiyet katmaktadır. CHP 
bugün liberalizmin etkisinde kalan bir parti görüntüsü vermektedir. 

HDP ise daha vahim. Bugün AKP tarafından HDP’li milletvekillerinin 
dokunulmazlıklarını kaldırma girişimleri var. Başkanlığın ve daha 
baskıcı bir rejimin önünü açacağı için bu sürece hayır demek gerek. 
Bu başka. Ancak laiklik söz konusu olduğunda HDP’nin hesabı ba-
yağı kabarık. Bunları da söylemek durumundayız. Siz kalkıp Demok-
ratik İslam Kongresi toplarsanız, Altan Tan gibi gericileri milletvekili 

yaparsanız, türban için önde gidenleri Meclis’e 
taşırsanız, Şeyh Said gibi gericilerin ismini kent 
meydanlarına verirseniz, halkı Cuma namazına 
çağırıp siyasi şov yaparsanız, laiklik diyemez-
seniz. Ne yazık ki HDP’yi belirleyen sol değil 
milliyetçilik ve liberalizmdir. 

Yol biraz da bunlar tarafından açılmıştır. Yet-
mez ama evetçi çizgi AKP’ye büyük bir alan 
açmıştır. Tarihsel olarak büyük suçları vardır. 
O yüzden bu yetmez ama evetçi kesimin insan 
yüzüne bakamaması lazım. 

Sosyalist solun eksikleri yok mu, daha etkili 
olamaz mıydı?

K.K: Şimdi biraz da çuvaldızı kendimize, 
sosyalist harekete batırmak gerek. Sosyalist 
solun da hataları vardır. 1980 öncesi CHP’nin 
peşinde giden sol 12 Eylül’ü engelleyemedi. 
CHP’cilik aslında solun önünü kesmek için or-
taya çıkmıştı. Şimdi de hem CHP hem de HDP 

benzer bir misyonla solun kendine gelmesinin önündeki en büyük 
engeldir. Sosyalist sol, CHP’nin eteklerinden kurtulmadıkça, HDP’nin 
kuyruğundan çıkmadıkça iflah olmayacaktır. Zaten bu yoldan gidip 
de büyüyen ve siyasal bir güç olan sosyalist hareket göremezsiniz. 
Tersine erimiş ve kişiliksizleşmiştir. 

Ama yalnızlaşıp küçük kalırsınız diyorlar. Bize göre bu partilere ya-
kınlaşıp kişiliksizleşmek asıl küçülten olgudur. Düzen solunu karşıya 
almanın yalnızlaşmakla hiç ama hiç ilgisi yok. 

AKP gerileyecek diye HDP’ye oy verdiler, oy çalışması yaptılar, ittifak 
kurdular. Listelerinden milletvekili olmak için sıraya girdiler. Hem 

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Merkez Komite üyesi Kurtuluş Kılçer ile AKP’deki yeni gelişmelere,yeni anayasa 
gündemi ile topluma dayatılan başkanlık sistemine, sosyalist sola ve komünist hareketin yakın dönem projeksiyonla-
rına, hedeflerine ilişkin konuştuk.
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Yaşam

Başbakanlığın talimatıyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı kutlamalarını iptal ederek Cumhuriyet’in, 1919 
Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcından sonraki ilk adımı olan 23 
Nisan 1920’ye Kutlu Doğum Haftası’ndan sonra ikinci bir al-
ternatif çıkaran AKP, “Kut’ül Amare Zaferi” yıldönümü adıyla, 
yeni bir “bayram” icat etti.

Cumhuriyet tarihini silmek üzere AKP tarafından atılan bu 
adım, 2016’da “görkemli etkinliklere” vesile oldu.  “Kut’ül 
Amare Zaferi’nin 100. Yılı” için düzenlenen törende konuşan 
Tayyip Erdoğan da bayramlık ağzını açarak Kurtuluş Sava-
şı’nın başlangıcı olan 1919’a saldırdı.

“Osmanlı’nın son büyük zaferi” adlandırmasıyla bir Cum-
huriyet karşıtlığına dönüşen Kut’ül Amare hadisesi için ise 
gerçek bir zafer demek ne kadar mümkün, tartışılır.

Yıkımda “zafer” aramak

Birinci Dünya Savaşı sırasında Bağdat’ın güneyinde bulunan 
Dicle üzerindeki stratejik öneme sahip Kut’ül Amare, Bağ-
dat’ı hedefleyen İngilizler tarafından işgal edilir. 29 Nisan 
1916 tarihinde Hindistan birliklerinden oluşan Britanya 
Ordusu özellikle açlıktan dolayı Osmanlı’ya teslim olur.

1917 yılı başlarında yeniden taarruza geçen Britanya birlik-
leri 22 Şubat 1917’de Kut’ül Amare’yi ele geçirerek, 11 Mart 
1917’de Bağdat’a girdi. Halil Paşa komutasındaki Osmanlı 
askerleri ise Bağdat’ı boşaltır.
Osmanlı, Bağdat’ı geri alamadığı gibi, Samerra’yı da ele 
geçiren Britanya Ordusu, Tikrit’e kadar ilerler.

Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra, Hristi-
yanların güvenliği, İngiliz savaş esirlerine kötü muamele 
edilmesi gibi nedenlerle anlaşmanın 7. maddesini gerekçe 
gösteren İngilizler, 15 Kasım 1918 tarihinde, 1916’da imza-
lanmış olan Sykes-Picot Antlaşması ile Fransa’ya bırakılmış 
olan Musul’a asker çıkarırlar. Osmanlı ise Musul’u boşaltarak 
Nusaybin’e çekilir.
Bu kısa özete bakıldığında bile herhangi bir zaferden söz 
etmenin pek de mümkün olmadığını söyleyebiliriz.

Cumhuriyet’i itibarsızlaştırmak

Dağılmakta olan Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’ndaki 
kısa süreli ve sonuç getirmeyen çeşitli askeri “başarılarını” 
bayramlaştırmak, bu dönemi takip eden Kurtuluş Savaşı ile 
birlikte başlayan Cumhuriyet sürecini itibarsızlaştırmanın 
adımlarıdır.
23 Nisan’a alternatif Kutlu Doğum Haftası ile başlayan silsi-
le, fiilen laikliğin toplumun genlerinden kazınmasıyla devam 
ederek, bugün Kurtuluş Savaşı’nın zaferi olan Cumhuriyet’i 
kâğıt üzerinde de ortadan kaldırma girişimleriyle sürüyor.

İsmail Kahraman’ın “Laiklik Anayasa’dan çıkacaktır” sözleri 
ile Davutoğlu’nun niyetlerini “sistemi tümüyle değiştirmek” 
ve “Yeni anayasayı başkanlık sistemi etrafında dokuyacak-
larını” ilan etmesi, Tayyip Erdoğan’ın “Tarihi 1919 yılından 
sonra başlatan bir anlayışı kabul etmiyorum” saldırısı bu 
operasyonun geldiği aşamayı gözler önüne seriyor.
Yeni rejimi kurarken ihtiyaç duyulan ise bir tür “gelenek, 
tarih icadı”… Kut’ül Amare hikâyesi de buraya oturuyor.

Tarihsel ilerlemeye karşı hilafetin, teslimiyetin ve yıkı-
mın “zaferi”

Cumhuriyet’in karşısına “Yeni Türkiye” ile çıkanlara eşlik 
eden “özgürlükçü laiklik” savunucuları, tarihsel bir ilerleme 
olan Cumhuriyet’e karşı İslam sancaklarıyla yola çıkanlara 
koltuk değnekliği yaparken, icat edilen bu gelenek ve tari-
hin kurucu unsurları olma iddiası taşıyorlar.

Bizler ise olayların insanlık için tarihsel birer kazanım olup 
olmadığına baktığımızdan dolayı, 1919’la başlayan Kurtu-
luş Savaşı ve Cumhuriyet’in, Türkiye topraklarında tarihsel 
kazanım olduğunu biliriz. Laiklik, tam da bu nedenle öz-
gürlükçülük sıfatıyla pekiştirilecek bir kazanım değil, bizzat 
özgürlüğün güvencesidir.

Dolayısıyla, tarihsel ilerleme karşısına, onu itibarsızlaştırarak 
hilafetin, teslimiyetin ve yıkımın “zaferini” koymakla “Laik 
Anayasa olmaz” açıklaması aynı operasyonun parçalarıdır.

Kut’ül Amare hadisesini de başka icatlar takip edecektir 
kuşkusuz.

Kut’ül Amare “bayramı” ve “istikrarlı ve güvenli Körfez” 
ilişkisi

Bir yandan bölgede Sünni cephenin bileşeni olarak ülkemizi 
İslami cihadın parçası haline getirirken, bir yandan da Kut’ül 
Amare “bayramı” kutlayanlar, bir taşla iki kuş vurmaya çalı-
şıyor. Kut’ül Amare’nin, Riyad’la birlikte savaş ilan etmek için 
çırpındıkları Şii’lerin yaşadığı bölge olduğunu hatırlatalım.

Ortadoğu’daki askeri girişimlerini arttırmak üzere adımlar 
atan AKP iktidarı, en son Katar’da iki ülkenin ortak askeri 
üs anlaşmasına imzayı atıyor. Buna göre Türkiye, ilk “çok 
amaçlı üssü”nü bu ülkede kurmuş oluyor. Kara, Deniz ve 
Hava Kuvvetleri’nin yanı sıra Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın 
bordo bereli komandoları da bu askeri üste görev yaparken, 
asker sayısının 2 bini aşacağı belirtiliyor.

Ahmet Davutoğlu’nun “Şimdi size Katar’ın istikrar ve güven-

liğinin Türkiye’nin istikrar ve güvenliği olduğunu söyleyebili-
rim, biz istikrarlı ve güvenli Körfez istiyoruz, Türkiye ve Katar 
aynı kadere sahibiz, aynı tehditlerle karşı karşıyayız” sözleri 
AKP’nin bölgede neyi hedeflediğini açıklar nitelikte.

AKP’nin basın kuruluşu olarak çalışan Yeni Şafak’ın Genel 
yayın Yönetmeni İbrahim Karagül de dünkü köşe yazısında 
Katar’daki üs ile Kut’ül Amare bayramının bağlantısını açık-
layıveriyor.

“Türkiye’nin Cumhurbaşkanı, yüz yıl sonra ilk kez bu zaferi 
anıyorsa, o tarihi bizi yaşatanlara saygı ifadeleri kullanıyorsa, 
onlarla övünüyorsa, onlarla bağ kuruyorsa, halka tamam-
lanmış, tarih kendi akışını bulmuştur. (…) Bizler tarihin her 
aşamasında en zor zamanlarda bile ayakta kalmayı, sadece 
kendimizi değil, çevremizi de ayağa kaldırmayı bilen bir 
gelenekten geliyoruz.” sözleriyle hem Kut’ül Amare bayra-
mının anlamına, hem de Davutoğlu’nun “istikrarlı ve güvenli 
Körfez” isteğinin tercümesine girizgâh yapıyor Karagül.

Rövanş isteyenlere cevap: tarihsel ilerlemeyi sonuca 
ulaştırmak

İçeride Cumhuriyet’i itibarsızlaştırmanın aracı olarak icat 
edilen “yeni tarihle” birlikte zafer olarak adlandırılan mağlu-
biyetlerin bu kez rövanşını almaya çalışan AKP, ülkeyi hızla 
bir bölge savaşına doğru sürüklüyor.

Karagül de zaten bunu açıkça söylüyor. “Katar’daki üs yet-
mez. Türkiye, bir an önce S. Arabistan’da, Lübnan’da, Ye-
men’de ve Suriye’nin her bölgesinde askeri olarak var olma 
yoluna gitmelidir. Bölgesel savaş hazırlığı varsa, bölgesel 
savunma hazırlığı da hızlandırılmalıdır.” sözleriyle yeni Kut’ül 
Amarelerin uzak olmadığına işaret ediyor.
            
Kut’ül Amare hadisesinin vuku bulduğu dönemin Sosyalist 
Devrimle kapandığını, ondan beslenen damarın Anadolu 
topraklarında Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’le ortaya çıktı-
ğını hatırlatmak gerekiyor.
Bize gereken ise bu kez tarihsel ilerlemeyi nihayete erdir-
mek.

Yeni rejimin tarih icadı: Kut’ül amare 

BU KAVGA HÜRRİYET KAVGASIDIR
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GERICILER DEĞIL IŞÇILER BAŞ OLACAK !!!
İşçi sınıfının “birlik,mücadele ve dayanışma” günü olan 1 Mayıs kutlamalarına orak-çekiçli bayraklar damgasını vururken, siyasi partiler, Haziran Hareketi, sendikalar, sivil toplum 
kuruluşları ve taraftar grupları İstanbul’da Bakırköy Halk Pazarı Meydanı’nda bir araya geldi. Sabah saatlerinde hazırlıklarına başlayan Türkiye Komünist Hareketi (TKH) üye ve 
dostları, inşaat işçilerinin en önde yürüdüğü kortejiyle Bakırköy’deki miting alanına yürüyüşe geçti. “Gericiler değil işçiler baş olacak” sloganıyla İstanbul’daki 1 Mayıs kutlamala-
rına katılan komünistler coşkuyla “Yaşasın 1 Mayıs”, “Şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “Fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar her şey emeğin 
olacak”, “Gericiler değil, işçiler baş olacak”, “Laik Türkiye, Sosyalist Türkiye” ve “Boyun eğme laikliğe sahip çık” sloganları atıldı. Komünist kadınlar kortejin en kararlı grupların-
dan biri olarak sloganlara katılırken, memleketin umudu gençler Sosyalist Liseliler’in açtığı “Laiklik ve Bağımsızlık için Memlekete Sahip Çıkıyoruz!” pankartıyla kortejde yerlerini 
aldı.

Gaziantep’te sabah saatlerinde Emniyet Müdürlüğü’nü hedef alan saldırının ardından tüm 
kentte aranan araçta bomba olması ihtimali nedeniyle iptal edilen 1 Mayıs mitinginin ardından 
komünistler TKH Gaziantep İl Örgütü binasında bir araya gelerek 1 Mayıs kutlamasını gerçek-
leştirdi ve bir açıklama yaptı.Kentte aranan aracın yeni bir bombalı saldırıda kullanılması ihtimali 
nedeniyle TKH Gaziantep İl Örgütü binasında bir toplantıyla 1 Mayıs kutlaması yapan komünist-
ler, Türkiye’de patlayan bombalar ve roketlerin AKP’nin savaş politikalarının bir sonucu olduğu-
nu vurguladıkları açıklamada, “Bizler bu ülkenin Aydınlık ve Sosyalist Cumhuriyet’in kurucusu 
olacak işçiler, devrimciler, komünistler ülkemizi karanlığa teslim etmeyeceğiz, karanlığa ve faşiz-
me boyun eğmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Komünistlerden 1 Mayıs Gaziantep saldırısı açıklaması


