Bir 29 Ekim yazısı: Yeni bir Cumhuriyet için
ayağa kalk!

Örgütlenme zamanı geldi!
Ülkemizin derin bir baskı ve karanlık yoluna
girdiği günlerde herkese şu masal daha fazla
anlatılıyor: Bugün birşey yapamazsın, siyasetten uzak dur! Bunun söylendiği an aslında
en fazla üzerine gidilmesi gereken zaman. O
yüzden bugün çok daha büyük bir örgütlülükle sömürü düzeninin tüm pisliklerinin üzerine daha fazla gitmek gerekiyor. Sayfa >> 3

29 Ekim 1923 yılında kurulan Cumhuriyet, 6 Kasım 1917 Ekim Sosyalist
Devrimi’ne çok şey borçludur. 1991 yılında Sovyetlerin çözülüşünden 10
yıl sonra 1923 Cumhuriyeti’nin de adım adım yıkıldığı sürecin başlaması
tesadüf değildir. Ortadoğu’da bugün ortaya çıkan savaş ve yıkım tablosu
da buraya eklendiğinde, ülkemizin nasıl bir kurtuluş reçetesine sahip olması gerektiği bir kez daha ortaya çıkmış olur. Sayfa >> 2

Sosyalist Cumhuriyet
BAŞKANLIK
DİKTATÖRLÜKTÜR!
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Ülkemizin derin bir baskı ve karanlık yoluna girdiği günlerde herkese şu masal daha fazla anlatılıyor: Bugün birşey yapamazsın, siyasetten uzak dur! Bunun söylendiği an aslında en fazla üzerine
gidilmesi gereken zaman. O yüzden bugün çok daha büyük bir örgütlülükle sömürü düzeninin tüm
pisliklerinin üzerine daha fazla gitmek gerekiyor.
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Bir 29 Ekim yazısı: Yeni bir Cumhuriyet için ayağa kalk!
29 Ekim 1923 yılında kurulan Cumhuriyet, 6 Kasım 1917 Ekim Sosyalist Devrimi’ne çok şey borçludur. 1991 yılında Sovyetlerin çözülüşünden 10 yıl sonra 1923 Cumhuriyeti’nin de adım adım yıkıldığı sürecin başlaması tesadüf değildir. Ortadoğu’da bugün ortaya çıkan savaş ve yıkım tablosu da buraya
eklendiğinde, ülkemizin nasıl bir kurtuluş reçetesine sahip olması gerektiği bir kez daha ortaya çıkmış olur. Bize yeni “Ekimler” gerek. Ekim Devrimi’nin
vea 29 Ekim’in yıl dönümünde “Yeni bir Cumhuriyet” için kollar sıvanmalıdır.

T

artışılabilir, ancak gayemiz bilimsel ve
analitik bir tespit sorunsalı olarak "kaçıncı Cumhuriyet" meselesini tartışmak
değildir. Gayet siyasi bir çerçeveden
yaklaşarak Üçüncü Cumhuriyet kavramı, bugün
içinde bulunduğumuz gerçeklikte yeni bir Cumhuriyet mücadelesini hedeflemek gerektiğine işaret
etmek için kullanılmıştır.
1923 yılında kurulan Cumhuriyet, tarihsel olarak
ilerici bir adımdı ve bunu, Birinci Cumhuriyet olarak kodlamakta sakınca yok.
Sonra, “yetmez ama evet”le gerçek yüzlerini
gördüğümüz liberal zevatın, 1923 Cumhuriyet’ine
ithamla geliştirdikleri “yanlış Cumhuriyet” söylemi
üzerinden İkinci Cumhuriyet kavramını ortaya attıklarını biliyoruz. O zaman da söylendi, bugün de
söylemenin tam yeridir: Bunlar numaracı Cumhuriyetçiydi. Büyük bir numara oynadılar ve Birinci
Cumhuriyet düşmanlığı üzerinden ülkemizde AKP
eliyle girişilen karşı-devrim sürecine payanda
oldular, bu sürecin ideologları olarak rol oynadılar.
Aslında Birinci Cumhuriyet düşmanlığı üzerinden, cumhuriyet değerlerini karşılarına aldılar;
daha demokratik bir Türkiye, daha ileri bir demokrasi, daha Avrupai bir Türkiye yerine Cumhuriyet’in yerine daha gerici bir rejimin inşasına
hizmet ettiler. Gerici, Osmanlıcı, saltanat heveslisi, baskıcı, mezhepçi bir rejime...
Kandırıldılar mı? Hayır, dünya emperyalist-kapitalist sistemin ideolojik merkezlerinin tezahürü
fikirlerinin gelip dayanacağı yer burasıydı. Kapitalist dünya sisteminin eşitsiz ve bileşik gelişiminde
habersizdiler ve emperyalizm olgusu yer etmiyordu düşünsel dünyalarında. Bu yüzden solcu
değillerdi ancak nedense soldan sayılıyorlardı.
Ne yazık ki başardılar; 1923 Cumhuriyet’i yıkmak için elinden gelen her şeyi yaptılar ve bugün
AKP eliyle yeni bir rejim adım adım örülerek gericiliğin her alanda tahakküm kurduğu bir sonuçla
karşı karşıya kaldı ülkemiz. Bugün geldiğimiz
noktada, son vuruşu başkanlık rejimine geçiş ile
yapmak istemektedirler. ABD emperyalizmi tarafından pişirilen Ilımlı İslamcılık, AKP’nin iktidar
yapılmasıyla bir proje olarak gündeme getirilmiş
ve 14 yıldır ülkemizde yeni bir rejimin inşasına

girişilmiştir. Yaşananlar adlı adınca liberaller tarafından ifade edilen İkinci Cumhuriyet’in kuruluşundan başka bir şey değildir.
Herkes tarafından kabul edilmesi zor durum
açık olarak ortaya konmalıdır. Liberaller tarafından 1990’lı yıllardan itibaren dillerden düşmeyen
İkinci Cumhuriyet bir gerçeklik olarak karşımızdadır artık. 14 yıllık AKP iktidarının yapısal
dönüşümleriyle ortaya çıkan yeni durumu kabul
etmeme üzerine kurulu siyasal bir yönelimin geleceği bulunmuyor. Geçmiş geri gelmeyecek, gerek

Türkiye’nin bu dönüşümü gerekse uluslararası
gelişmeler Türkiye’nin bir daha 1923 paradigmalarının aynı şekilde geçerli olduğu bir devlet ve
rejime sahip olamayacağını objektif olarak ortaya
koymaktadır. İkinci Cumhuriyet AKP eliyle otoriter
bir yönetim anlayışıyla inşa edilmektedir.
Bugün Cumhuriyet kazanımları büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştır. Laiklik, kağıt üzerinde
vardır, devletçilik bitmiştir, bağımsızlık hak getire,
emek düşmanlığı dolu dizgin. İkinci Cumhuriyet’in
temel nitelikleri gericilik, işbirlikçilik ve sermaye
diktatörlüğüdür.
93 yıllık yani neredeyse üzerinden bir asır
geçen 1923 Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yıldönümünde Cumhuriyet fikri yeniden tartışılmalıdır. Bu
tartışmayı geçmişe bakarak mı yoksa geleceğe
bakarak mı yapacağımız işin bam telini oluşturmaktadır.
Cumhuriyet, içten içe kemirilerek bitirildi. 1950
sonrası NATO’ya üyelik ile başlamış, anti-komünist bir devlet yapılanması ile ülkemizin bütün
ilerici birikiminin tasfiyesi hedeflenmiş, gericilik
iki kutuplu dünya sisteminde emperyalist kampın
stratejisi doğrultusunda ülkemizde de desteklenmiş, toplumsal doku 12 Eylül faşist askeri darbesiyle gericiliğin müdahalesine açılmış ve 1990’lı
yılların ortalarından itibaren Cumhuriyet yarattığı
bütün değerlere düşman gericilik tarafından teslim alınmaya çalışılmıştır. 2000’li yılların başında
AKP’nin iktidar olması hem böylesi bir siyasal
sürecin ürünü hem de emperyalist sistemin
Ortadoğu politikalarının paralel gelişimi olarak
görülmelidir.
Bu süreç aynı zamanda siyasal ve toplumsal
dirençlerin de ortaya çıktığı bir mücadele dönemi
olarak da okunmalıdır. Gerek sermaye devleti içinde yaşanan gerilimler – 28 Şubat süreci
örneğin- gerekse toplumsal alanda ortaya çıkan
tepkiler – Cumhuriyet mitingleri, Haziran Direnişi
gibi- bu gericileşme adımlarına ve Birinci Cumhuriyet’in yıkılmasına dönük dirençler olarak siyasal
ve toplumsal tarihimize büyük çentikler atmıştır. Ülkemizin kolay kolay gerici yeni bir rejime
kolayca adapte olamayacağı ortaya çıkmış ya da
başka bir deyişle ülkemizin ilerici birikimini ifade
eden bu “toplumsal direnç çentikleri” ülkemizin
toplumsal mücadeleler tarihinde büyük izler
bırakmıştır.

1) 29 Ekim kuşkusuz tarihsel bir ilerlemedir ve
yüzümüzü buraya dönüyoruz. Bir yönetim biçimi
olarak iktidarı tanrısal bir olgu olmaktan çıkarmış
ve yeryüzüne indirmiştir. İşgal sonrası ortaya çıkan
Cumhuriyet yönetimi ülkenin siyasal birliği sorununa
bir yanıt üretmiş ve eşit yurttaşlık fikrinden yana
tavrını koymuştur.
2) 29 Ekim’i ortaya çıkaran kadro kuşağının heybesi doludur. Hem Fransız Devrimi, hem de Ekim
Devrimi’nden etkilenen, beslenen kadrolar hasta
adam Osmanlı’nın kurtuluşu sorunundan yeni bir ülke-devlet kurma yoluna girmişlerdir. Tarihsel yönleri
bu anlamda doğrudur ve ilericidir.
3) Yeni Cumhuriyet devrim Rusya’sı ile stratejik olarak müttefiktir, savaşta silah, mali ve politik
olarak destek almıştır. Bunun siyasal etkileri ortaya
çıkmış, ancak işgalci emperyalistlere karşı devrim
Rusya’sı ile kurulan ilişkiler pragmatist dış politikaya

kurban edilmiştir.
4) Sömürüye dayanan bir sistemin ilerleme, sanayileşme atılımı yapması mümkün değildir çünkü
kapitalizm planlama ve devletçiliğin düşmanıdır.
Tarihsel ilerlemenin frenine basan en büyük faktör
Cumhuriyetin sınıfsal karakteridir ve bu zengin
sınıftan yanadır.
5) Siyasal alandan uzak tutulan ancak toplumsal
gelişimine dokunulmayan dinci-gericilik Cumhuriyeti
kemirmiştir. Bunda emperyalizmin Yeşil Kuşak, sonrasında Ilımlı İslam modeli projelerine koçbaşı olan
ülkemizin burjuva iktidarlarının günahı büyüktür.
6) Cumhuriyetin kazanımları taşınamamış, sınıf
kini ile, anti-komünizmle ve Amerikancılık-NATO’culuk ile taçlandırdıkları iktidar Birinci Cumhuriyeti
yıkmıştır.
7) Halk devletin yönetim mekanizmalarından uzak
tutulmuş; bırakın geri çağırma, kuvvetlerin ayrılığı,

Başkanlık rejiminin tartışıldığı ve
1923 Cumhuriyeti’nin kuruluşunun
93. yıldönümünde
bugünkü koşullara bakarak, yani
AKP’nin iktidar gücüne, gericileşmeye, Ortadoğu’daki
gelişmelere, Meclis
aritmetiğine bakarak, karamsarlık
üretme zamanı
değildir.

Bu izler üzerinden yolumuzu bulacağız.
Yaşadığımız bu geçiş dönemi başka deyişle
Birinci Cumhuriyet’in yıkılışı ve gerici İkinci Cumhuriyet rejiminin inşası süreci, güncel bir bakışla ele alınamaz. “Artık bu ülkede yaşanılmaz”
psikolojisini üreten küçük burjuva tepkiselliğinin
dar güncel bakışından daha ileri bir bakış ancak
süreci anlamaya ve dirençli kılmaya yetebilir. Birinci Cumhuriyet daha zor koşullarda kuruldu, bu
asla unutulmamalı. Parçalanmış bir devlet, işgal
edilmiş Anadolu, Padişah iktidarda, halk yoksul,
Hilafetçilik ya da İslamcılık etkili bir siyasal çerçeve iken Cumhuriyet’in kurulabilme başarısını
altını çizerek not etmek gerek. 1923 Cumhuriyeti’nin tarihsel olarak ilericiliği tam da buradan gelir
ve aynı zamanda bugün bizim açımızdan büyük
dersler barındırır. Ve soruyu şu şekilde sormamız
bugünkü tabloya bakarken yolumuzu aydınlatması açısından elzemdir: Türkiye’nin ilerici birikiminin, 1923 koşullarında, bugünkünden daha güçlü
olduğunu varsayabilir miyiz?
Başkanlık rejiminin tartışıldığı ve 1923 Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 93. yıldönümünde bugünkü
koşullara bakarak, yani AKP’nin iktidar gücüne,

Öyleyse, yeni bir Cumhuriyet, Üçüncü
Cumhuriyet için kollar sıvanmalıdır. Geçmişe
değil geleceğe bakacağız. 2023 vizyonu,
2071 hedefi diye hamaset yapan bu gerici
kesime karşı Üçüncü Cumhuriyet kavgası
bayrak haline getirilmelidir.
gericileşmeye, Ortadoğu’daki gelişmelere, Meclis
aritmetiğine vs. bakarak, karamsarlık üretme
zamanı değildir. Yakınmak, söylenmek, usanmak,
yorulmak, karamsarlığa kapılmak bu lanet düzenin devamından başka bir anlama gelmeyecektir
çünkü.
İkinci Cumhuriyet’in her alanda kurduğu baskıya karşı ayağa kalkılmalıdır. Ülkemizin, yaşamımızın ve geleceğimizin daha fazla karartılmaması
için... 93 yıl sonra bir Cumhuriyet yıldönümünde
yapılması gereken 93 yıl önce yapılanların önce
iradesini göstermekle işe başlanmalıdır.
Ama 93 yıl önce kurulan Cumhuriyet’in kuruluş sürecinin benzerinin nesnel olarak yeniden
yaşanamayacağını bilerek. 93 yıl önceki paradig-

maların geleceğe taşınması da yeni bir mücadele hattının oluşturulmasıyla ilgilidir. Tam da
bu nedenle bugün İkinci Cumhuriyet rejiminde,
“sadece” geçmiş değerlerin korunmasına yönelik
gösterilecek dirençlerle değil, geçmişe duyulan
nostaljiyi gündeme getirerek değil, aynı zamanda
yeni bir şiar, hedef, talep ve misyon oluşturarak
geleceğimizi kurabiliriz. Buradan kimse Cumhuriyet kazanımlarına yönelik bir değersizleştirme
gibi bir sonuç çıkarmamalı; söylenmek istenen,
gelecek tasavvurunu toplumu önüne siyasal
olarak koymadan başarı şansının olamayacağıdır.
Zira, aynı şekilde, Cumhuriyet kazanımları, yeni
bir tasavvurla geleceğe taşınabilir.
Öyleyse, yeni bir Cumhuriyet, Üçüncü Cumhuriyet için kollar sıvanmalıdır. Geçmişe değil geleceğe bakacağız. 2023 vizyonu, 2071 hedefi diye
hamaset yapan bu gerici kesime karşı Üçüncü
Cumhuriyet kavgası bayrak haline getirilmelidir.
Bu cumhuriyet, laik olacak, bağımsızlıkçı olacak,
halkçı olacak, emekten yana olacak, eşitlikçi
olacak, özgürlükçü olacak! Çünkü bu değerlerin
dışındaki her türlü olgunun ve niteliğin, aslında
kendi zıddını ifade ettiği için bugünkü rejimden
başkasına yol açamayacağı bilinmelidir. Emperyalist-kapitalist sistemin yaratmış olduğu İkinci
Cumhuriyet rejimi, AKP rejimi, gerici rejim – ne
dersek diyelim- karşısına yeni değerler ve nitelikler ortaya konmak zorundadır. Örneğin İkinci
Cumhuriyet rejiminden sermaye sınıfının rahatsız
olduğunu düşünmek bugün için mümkün değildir.
Tersine, sermaye sınıfı, bu gerici rejimden en fazla nemalanan sınıf olarak, Cumhuriyet tartışmalarında gerici cephenin saflarında sayılmalıdır.
Yeni bir cumhuriyetin değerleri ise, emekçilerin
laik cumhuriyetinden başka bir şey değildir.
29 Ekim 1923 yılında kurulan Cumhuriyet, 6
Kasım 1917 Ekim Sosyalist Devrimi’ne çok şey
borçludur. 1991 yılında Sovyetlerin çözülüşünden 10 yıl sonra 1923 Cumhuriyeti’nin de adım
adım yıkıldığı sürecin başlaması tesadüf değildir.
Ortadoğu’da bugün ortaya çıkan savaş ve yıkım
tablosu da buraya eklendiğinde, ülkemizin nasıl
bir kurtuluş reçetesine sahip olması gerektiği bir
kez daha ortaya çıkmış olur.
Bize yeni “Ekimler” gerek. Ekim Devrimi’nin ve
29 Ekim’in yıl dönümünde “Yeni bir Cumhuriyet”
için kollar sıvanmalıdır.
Kurtuluş Kılçer

29 Ekim, Cumhuriyet ve devrimci talepler
temsili yönetim, parlamenter demokrasi gibi kavramları yandaşlık, satın alınan siyasetçiler, cemaatçi
darbeciler gibi hastalıklar ortaya çıkmıştır. Bu gidişle
çıkmaya devam edecektir.
8) Sosyalist hareket devrimcidir ve devrim bir
kopuştur. Mesele geriye bakmamak değil, ileriye
doğru hamleyi sürekli kılabilmektir. Yaşadığımız
gerici dönem bizleri en fazla eskiye özenen bir
noktada sabitlemeye çalışsa da devrimci talepleri
ortaya koymak durumundayız.
9) AKP rejimi özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ‘Devrim’ fikrini boğmaya ve
gayrı-meşru göstermeye çalışmaktadır. Seçimler,
koalisyon, birbirine benzeyen partiler, bölgesel
gelişmeler, savaş ve iç savaş olasılığı… Bütün
bu sıkışma ve karmaşa sosyalist harekete güncel
siyasette konum alma adına devrimci taleplerinde
seyreltmeye gitmeyi dayatıyor.

10) 29 Ekim günü Cumhuriyet fikrini, 21 Mart
Newroz günü halkların kardeşliği fikrini ‘hatırlamak’
bizden uzak durmalı. Bunlar solun heybesindedir.
Sol bağımsızdır, kendi talep ve ilkelerini savunur,
bunu örgütler.
11) Eşitlik, özgürlük, kardeşlik, bağımsızlık ve laiklik. Bunlar yüzyıllık mücadele sonucu ortaya çıkmış,
birbirinin karşısına konulmayacak kadar bütünlüklü
ve acil mücadele başlıklarıdır. Devrimci taleplerimizdir. Güncel siyasette konum alma adına seyreltilmesine ve sulandırılmasına izin verilmemelidir.
12) İkinci Cumhuriyetin geldiği nokta başkanlık
rejimidir. Daha önce ifade edildi: Başkanlık rejimi
Cumhuriyet fikrine düşmandır ve artık son nokta
konulmak isteniyor. Bu yüzden ‘Başkanlık Diktatörlüktür’ ve memleketin her köşesine bu slogan
yazılacaktır.
Ahmet Tarık Yenil
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Türkiye’nin geleceği için...
Örgütlenme zamanı geldi!
Ülkemizin derin bir baskı ve karanlık yoluna girdiği günlerde herkese şu masal daha fazla anlatılıyor: Bugün birşey yapamazsın, siyasetten uzak dur!
Bunun söylendiği an aslında en fazla üzerine gidilmesi gereken zaman. O yüzden bugün çok daha büyük bir örgütlülükle sömürü düzeninin tüm pisliklerinin üzerine daha fazla gitmek gerekiyor.

T

ürkiye tarihi baskı, zor, zulüm
örnekleriyle dolu. Hangi dönem
olursa olsun sermaye sınıfı ve onun
siyasi temsilcileri Türkiye’de emekçilerin mücadelesini engellemeye çalışıyor.
Ancak bu karanlığı yırtacak gücün yine ilerici insanların, gençlerin ve kadınların elinde
olduğunu, örgütlü mücadele ile ortaya çıkabileceğini dile getirmek gerekiyor.
Bugünkü örgütlenmenin anlamı ile Türkiye’nin geleceğinin ne olacağı sorusu arasında
yakın bağların çok güçlü bir şekilde kurulabileceği bir dönemden geçtiğimizi herkesin
görmesi gerekmektedir.
AKP iktidarının on beş yıla yaklaşan iktidarı bizlerin cephesinden mücadele örnekleri,
kazanımlar ve kayıplar ile dolu. Dolayısıyla
tüm bunlardan dersler çıkartarak eşitliği ve
özgürlüğün Türkiyesi’ni kurmak için şimdiden
kolları sıvamak en doğrusu olacaktır.
Gerici AKP iktidarı ülkemizdeki sömürü düzeni açısından oldukça kullanışlı bir karakteri
taşımaya, sermaye diktatörlüğünün açık ve
saf biçimi olmaya devam ediyor. Patronların
“hepimiz aynı gemideyiz” edebiyatına zarar
vermeden, işçilerin tüm haklarının nasıl ortadan kaldırıldığının yaşandığı zamanlardan
geçtiğimizi unutmayalım.
Bugünlere büyük özelleştirme harekatı ve
devlet kurumların tasfiye edilerek yerli yabancı sermayedarlara peşkeş çekildiğini aklımız-

dan çıkarmayaım.
Ancak bununla birlikte yakın dönem tarihimize damga buran Telekom ve Tekel direnişlerinin sermaye sınıfını ve AKP’yi ne kadar
korkuttuğunu, ülkemiz emekçilerinin bütününün ise bu direnişlere nasıl sahip çıktığını
ortaya koymak gerekmektedir.
Patronlar için dinselleşme bulunmaz
nimet
Patronlar için gericilik ve dinselleşme aslında bulunmaz bir nimet ve Türkiye’de emekçilerin bu baskı ile kontrol edilmesi de oldukça
işlerine geliyor.
Dolayısıyla Türkiye’de emek sömürüsünün
zirve yaptığı dönemde AKP eliyle yürütülen
dinselleşmenin ve gericiliğin yükseltimesinin
başka bir anlamı olmadığını da ortaya koymak isabet olacaktır.
4+4+4 eğitim sistemiyle, dinci tarikat ve
örgütlenmelerle, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın
Türkiye’yi tamamen İslâmlaştırma politikalarıyla, imam hatiplerle yapılmak istenen
bellidir: Ülkemizde dinin toplumsal alandaki
yerinin yaygınlaşması, laikliğin tasfiyesi, siyasal İslâm aracılığı ile kitleleri kontrol ve baskı
altında tutmak.
Ancak bunun tam tersi laik, ilerici ve cumhuriyetçi kesimlerin tepkisi de ortadan kaldıralamayacak bir güç olma vasfını koruyor.
Ancak örgütsüz bir gücün tarih içerisinde

İşçi arkadaş gücünün farkında mısın?
Patronlar bütün çalışma hayatını AKP ile el ele vererek değiştiriyor. Esnek çalışma temel çalışma sistemi oluyor, kıdem
tazminatı kalkıyor, ücretlerde ise bir değişiklik yok.
Patronların kârlarını korumak için işçileri işten attığı gerçeği
değişmedi, üzerine bir de hakkına arayan işçiye işten atma
tehdidi cabası...
Ülkede yaşam koşulları her geçen gün zorlaşır ve işçiler
borç batağı içinde kıvranırken, patronlar saraylarına saray,
fabrikalarına fabrika katarak yollarına devam ediyorlar.
O yüzden işçilerin temel sorusu güncelliğini ve yakıcılığını
koruyor: Dünyanın üzerindeki bütün değeri üreten işçiler,
aynı zamanda dünyanın üzerinde en büyük sömürüye uğruyorlar.
İşçilerin en temel örgütleri olan sendikaların üye sayısı ise
ise ülkemizdeki işçilerin toplam sayısının onda birine bir
erişmiyor.
Bu düzeni değiştirmenin zamanı gelmedi mi?
İşçi arkadaş gücünün farkında mısın?
Gücü ortaya çıkartmanın yolu ise işçilerin sınıf kardeşleri ile
dayanışmasından ve örgütlenmesinden geçiyor.

Gençliğin örgütlü mücadelesi
Eskiden ülke gençliğinin çok apolitik olduğundan bahsedilirdi.
Oysa ki günümüzde gençlik belli bir politikleşme düzeyine
ulaşmış olsa bile örgütsüz durumda.
İşte bu yüzden siyasal yaşamı boyunca AKP iktidarından ve
Tayyip Erdoğan'dan başka bir şey görmemiş olan ülkemiz
gençliğinin bu düzene karşı örgütlenmesi en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi.
Türkiye tarihinin en görkemli direnişi olan 2013 Haziran direnişinden bizlere kalan eğer birbirimize anılar ya da kahramanlık hikayeleri anlatmak olmayacaksa yapılması gereken şey
bellidir.
Türkiye'de emekçi sınıfların kurtuluş mücadelesinde büyük
direnişler ve mücadeleler ülke gençliğini bekliyor.

yok olduğuna ya da sessiz kalmak zorunda
kaldığını onlarca farklı örnek ile görmemiz
mümkün.
Türkiye savaşa, emperyalizmin kucağına
Ülkemizi yönetenler ve sistemin sahipleri
açısından Türkiye’nin emperyalizmin bir oyuncağı olarak yaşamasında bir sorun olmadığı
bilinen bir gerçek.
Çünkü Türkiye’deki kapitalist sistemin
emperyalist tekeller ve bunların var olduğu
ülkeler ile derin bağları bulunuyor. Ancak bu
bağların da bir sömürü ilişkisi çerçevesinde
oluştuğunu ve kabağın Türk veya Kürt bütün
emekçilerin başına patladığını ortaya koymak
bugün büyük bir önem taşıyor.
AKP iktidarının önce Halep, sonrasında
Musul üzerinden geliştirdiği söylemin bir
hamaset olduğu ve son tahlilde ABD emperyalizminin çıkarlarından sapma gösteremeyecek bir yönetimden ve sınıftan bahsediyoruz.
Dolayısıyla örneğin ülkemizde İncirlik Üssü
varlığını sürdürürken, Türkiye’nin NATO üyeliği güçlü bir şekilde devam ederken, Türkiye
Ortadoğu’ya ABD’nin kararları doğrultusunda
asker gönderirken Türkiye’deki sömürücü
sınıfların ve temsilcilerinin emperyalizmden
kopuş içerisinde olduğunu söylemek için bir
neden bulunmuyor.
Ancak bu noktada da siyasetin devreye girdiğini ve gerici güçlerin, patronların ve düzen

partilerinin bu siyaset aracılığı ile insanları
kandırdıklarının ortaya konulması gerekmektedir.
Bu noktada da örgütlü mücadelenin ve siyasetin altını çizmek durumundayız. Örneğin
sosyalist siyaset bugün sömürücü ve gerici
güçlerin siyasetinin balonunun patlatılması
için en güvenilecek düzlemdir. Bunun taşıyıcıları ise örgütlü bireyler ya da çevreler olmak
zorundadır.
İşte şu ana kadar saydığımız ya da gelecekte sayabileceğimiz onlarca sebeple birlikte
ülkemizin geleceğinin nasıl şekilleneceği
konusunda daha fazla fikir sahibi olduğumuz
söylenebilir.
İki Türkiye ihtimali var:
Birincisi, sömürünün, gericiliğin, baskının ve zorun ülkesi.
İkincisi ise eşitliği, özgürlüğün, kardeşliğin, adil yaşamın, laikliğin Türkiyesi.
Bunlardan ikincisini gerçek kılabilemek
için kolları bugünden sıvamalı ve taşın
altına elimizi koymalıyız.
İşte bu yüzden Türkiye’nin geleceği için
örgütlü mücadelenin zamanı geldi!

Kadınlar örgütlü mücadeleye

Başkanlık diktatörlüktür: Başkanlığa
karşı örgütlen

Gerici AKP iktidarının temel karakteri dinselleşme ile şekilleniyor. Siyasal İslâm aracılığı ile yıllarca kendine sömürü düzeni
içerisinde yer açan bu oluşum, her türden dinci gerici cemaat
ve tarikat aracılığı ile bugünlere geldi.
Şimdi ise ülkemizde alışık olunan ve laikliğin en önemli kazanımı olan toplumsal yaşamı acımasızca değiştirmeye çalışıyorlar.

15 Temmuz'un üzerinden üç aydan biraz daha fazla bir zaman
geçti. Bu süre zarfında ülkemiz çok fazla deneyim biriktirdi, Türkiye
sosyalist ve devrimci hareketi de önemli bir evreden geçiyor.
Türkiye tarihine komünizmle mücadele üzerinden sokulmuş İslâmcı
örgütlenmelerin iktidara geldikten sonra ülkemize dayattıkları temel
şey cumhuriyetin tüm kazanımlarını tasfiye etmek oldu. Özelleştimeler bunun için yapıldı, emperyalizmle ilişkiler bunun için yeniden
yapılandırıldı, gericilik toplumu esir almak için yaygınlaştırıldı.
15 Temmuz'da AKP iktidarını şekillendiren iki İslâmcı ekip arasındaki çatışma darbe girişimine ve sonrasında da günümüzde kendini
gösterdiği şekliyle AKP darbesi şeklinde devam ediyor.

Gericilerin fikri ne ise zikri de o...
O zaman bizler de fikrimiz neyse onu eyleme dökmeliyiz.
Çocuklarımızın imam hatip okullarından başka gidecekleri
okul kalmıyor. İlköğretim okullarından başlayan zorunlu din
dersleri ile yeni kuşakların dimağları uyuşturulmaya çalışılırken, küçücük çocukların başları örtülüyor.
Üzerine bir de AKP Türkiyesi'nde kadınlar şeriat rejimi neyi
gerektiriyorsa ona maruz kalacak politikalarla kuşatılıyor.
Çocuk yaşta evlendirme, kadının toplumsal yaşamdan silinmesi, giyim kuşama karışma ve bununla birlikte yaşanan
saldırganlıklar, kadına dönük şiddet ve kadın cinayetleri...
Tüm bunları biliyoruz. Ancak sadece bilmek yetmiyor.
Kadınların şort giydiği için saldırıya uğradığı bir ülkede en
önce kadınların ayağa kalkması ve gericiliğe güçlü bir tekme
atması şart.

Bu sürecin bir sonraki halkasının ise başkanlık rejimine geçiş
olduğu açıktır. MHP'den alınan destekle, Suriye ve Irak'taki savaşın
parçası olmaya çalışarak, ülke içerisinde AKP iktidarına muhalif
kesimler üzerindeki baskı arttırılarak adım adım bu rejime doğru yol
alınıyor.
Şimdi bizim açımızdan görev bellidir.
Bu ülkenin aydınlık, cumhuriyetçi, ilerici, yurtsever insanları dikta
rejimi olan başkanlık rejimine karşı mücadeleye girişmeliler.
Başkanlığa karşı sosyalistlerin "Hayır" sözünün örgütlenmesi için
bugünden kollar sıvanmalı.
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Eşitlik ve özgürlük yolunda...
Laik ve aydınlık yaşam bildirgesi
Türkiye’de emekçilerin durumu ortadadır. Açlık sınırında yaşayan milyonlarca insan, kıdem tazminatı gibi en temel hakları gasp edilmeye çalışılan, esnek
çalışma koşulları dayatılan, maaşları insani yaşam düzeyinin altına hızla düşen koskoca bir işçi sınıfı Türkiye’nin gerçekliğidir

Ü

lkemizin karanlığa doğru
olan tehlikeli yolculuğunun
hız kesmediği günlerden
geçiyoruz.
AKP iktidarı, emperyalistler ve ülkemizdeki sömürücü sınıflar ile ele ele
emekçilerin başına çoraplar örmeye
devam ediyor.
Türkiye’de emekçilerin durumu
ortadadır. Açlık sınırında yaşayan
milyonlarca insan, kıdem tazminatı gibi
en temel hakları gasp edilmeye çalışılan, esnek çalışma koşulları dayatılan,
maaşları insani yaşam düzeyinin altına
hızla düşen koskoca bir işçi sınıfı Türkiye’nin gerçekliğidir.
Türkiye’nin dış politikasının hali ortadadır. Çöken “Yeni Osmanlı” hayallerinin yerini sınır ötesi operasyonlar
almış, ülkemiz emperyalist güçlerin
güdümünde Suriye’deki savaşın bir
parçası haline getirilmiştir.
Türkiye’de siyaset artık tamamen
ayaklar altındadır. 15 Temmuz darbe
girişimiyle ortaya çıkan tablo, iki İslâmcı ve de aynı zamanda Amerikancı
ekibin Türkiye’yi iç savaşa sürükleyebileceği gerçeğidir. Bu aşamada açık
seçik ortada olan ise yaldızları dökülen
“milli mutabakat” görüntüsü ve “Yenikapı ruhu”dur.
Tüm bunlarla birlikte, AKP’ye karşı çıkan kesimler üzerindeki baskı
azalmamış; tersine, darbe girişimi ve
cemaat ile alakası olmayan kişiler ya
da çevreler AKP’yi eleştirdikleri için
darbeci muamelesi görmeye başlamıştır. Bu AKP darbesi değilse nedir?
AKP iktidarı boyunca ülkemizin
başından eksik olmayan dinci gericilik,
işçi sınıfına düşmanlık ve emperyalizm
işbirlikçiliği ile sözde «darbe karşıtlığı»ndan beslenerek ayakları üzerinde
bir kez daha doğrulmaya çalışmakta,
laikliğe karşı saldırılarını arttırarak sürdürmektedir. AKP iktidarının geçmişte
işlediği suçları örtmek için tutunacağı
başka bir dal kalmadığı aşikârdır.
Aynı zamanda, AKP’nin gerici politikaları özellikle kadınların yaşamını
cendereye sokmuştur. Son 15 yılda
kadınlar üzerinden yürütülen toplumu
sindirme operasyonu, kadına yönelik
şiddetin had safhaya vardığı ve kadın cinayetlerinin olağan hale geldiği
bugünkü tablonun temel sebebidir.
Kadına yönelik ayrımcılığın toplumsal
hayatın her alanında artmasında, laikliği topyekûn ortadan kaldırmaya çalışan
uygulamaların rolü oldukça büyüktür.
İşte tam da bu yüzden aşağıdaki
talepler etrafında birleşilmesi ve büyük
bir mücadele verilmesi önemlidir.

Eşitlik, özgürlük ve aydınlık bir Türkiye
için;

•

•

Laiklik, Anayasal bir ilke olarak ve
toplumsal yaşamda vazgeçilmezdir. “Laikliğin olduğu ya da olmadığı alanlar” gibi bir tanım kabul
edilemez. Bunu dayatan her türlü
anlayışa karşı çıkılmalıdır.

artmasıyla birlikte ivme kazanmıştır. 4+4+4 eğitim siteminin en
önemli sacayaklarından biri olan
zorunlu din dersleri kaldırılmalı,
eğitim müfredatı yeniden oluşturulmalı, gericileşmenin temel kaynağı
olan zorunlu din dersleri müfredattan çıkartılmalıdır.

•

•

Türkiye toplumunun en büyük
bileşenlerinden biri olan Alevilerin
“Cemevlerinin ibadethane olarak
görülmesi ve yasal statüye kavuşturulması” talebi ivedilikle karşılanmalıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı gerici
siyasal iktidarın ve gericiliğin en
önemli kalelerinden bir haline
gelmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı
kapatılmalıdır.

•
•

Devlet tarafından zorunlu, kesintisiz, parasız, bilimsel ve laik 12
yıllık eğitim uygulaması hayata
geçirilmelidir. Bütün özel okullar,
vakıf okulları, medreseler, kurslar
devletleştirilmelidir. Aynı şekilde
öğrencilerin barınma başta olmak üzere bütün ihtiyaçları devlet
tarafından karşılanmalı, özel yurtlar
kamulaştırılmalıdır.

kez daha görülmüştür. Öncelikle
bunların topluma ve insanlığa karşı
işledikleri suçlar açığa çıkartılmalı,
ülkemizi yüzyıllarca geriye sürükleyen, çocuklarımızın geleceğini
karartan tarikat ve cemaat gibi
gerici örgütlenmeler kapatılmalı,
yasaklanmalı ve dinci gericiliğin
devlet kurumları içinde örgütlenmesinin önünü açan milletvekillerine siyasetten el çektirilmelidir.

Eğitim sistemindeki gerici dönüşüm, bilimselliğin ve kamuculuğun
tasfiyesi ile paralılaşmanın hızla

15 Temmuz sonrasında cemaat,
tarikat, tekke vb... yapıların toplumsal hayattaki yeri ve yasal statüleri
tartıştırılmaya başlanmıştır. Söz konusu yapılanmaların gerçek yüzü
15 Temmuz darbe girişiminde bir

•

Türkiye gericiliğinin taban örgütlenmesi olarak şekillenen imam
hatip okulları, bugün artık gerici
iktidarın devlet kadrosu devşirme
yeri haline gelmiştir. Devlet okul-

larının imam hatipleştirilmesiyle
bilimsel eğitimin tamamen ortadan
kaldırılması hedeflenmektedir.
Gericiliğin tarihsel ve güncel olarak
bir diğer kalesi olan imam hatip
okulları kapatılmalı, din görevlilerini
yetiştirme işlevi yüksek öğretime
bırakılmalıdır.

•

Kadına yönelik her tür ayrımcı
propaganda yasaklanmalı ve yaptırım uygulanmalıdır. Din kisvesi
altında kadınların gündelik yaşamı üzerinde tahakküm kurmaya
çalışan kadın düşmanı yaklaşımlar
ile mücadele edilmelidir. Kadına
yönelik şiddete karşı yeni yasal düzenlemeler yapılmalı, adli aşamada
iyi hal indirimi kaldırılmalıdır. Her
fırsatta kadını aşağılayan haber ve
yorumlarla kadın katillerine davetiye çıkaran gerici medya kuruluşlarının yayınları durdurulmalı, bu tür
yayın yapan kuruluşlara karşı yasal
süreç başlatılmalıdır.

“Eşitliğin ve Özgürlüğün Aydınlık Türkiye”si için Laiklik ve Aydınlanma mücadelesini büyüteceğimizi ilan ediyoruz!
Ülkemizdeki tüm emekçileri bu mücadelede yer almaya çağırıyoruz!
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

