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Adnan Serdaroğlu: 2017 yılı 
Türkiye’de işçi sınıfının 
kaderini değiştirecek yeni 
bir sürecin başlangıcı 
olabilir

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) tarafından 6 Kasım günü gerçekleşen 
“Karanlığa boyun eğme! Laiklik için buluşuyoruz” etkinliği, ülkemizin 
içinden geçtiği süreçte umudun taşıyıcısı oldu.AKP iktidarı boyunca 
dinci gericiliğin her geçen gün şiddetini arttırarak kendisini gösterdiği 
ülkemizde kadınlara, işçilere, gençlere, çocuklarımıza yönelik baskı, şid-
det, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında artarak devam ediyor. Büyük 
Laiklik Buluşması, işte böylesi baskı ve şiddetin yaşandığı ülkemizde 
uzun bir süre sonra umudun tekrar yükselmesine, emekçi halkımızın 
tekrar nefes alabilmesine neden oldu. Sayfa >> 5

17 Kasım 2016 | 19. SAYI | FİYATI 1 TL15 GÜNLÜK GAZETE

10 Kasım ve çukurun içinden 
seslenen gericiliğe yanıt…

ABD seçimleriyle belirginleşen totoloji: 
Yükselen sağ-yüzünü sola dönenler

Gericilik, işbirlikçilik, emek düşmanlığı, 
diktatörlük!

ABD seçimleri tamamlandı. Hiç beklenmeyen gerçekleşti. Cumhuriyet-
çiler tarihlerinin en önemli seçim zaferlerinden birini yaşadılar. Nedenleri 
daha uzun süre konuşulacaktır. Sayfa>> 3

Doğal ki bu mücadelenin iki cephesi var. 
Sermaye sınıfı ve işçi sınıfı.Sermaye sınıfı 
tarihsel olarak gericidir. Gericiliği ve faşizmi 
işçi sınıfına karşı verdiği iktidar mücadelesin-
de sürekli besler, büyütür ve kullanır.Tarihsel 
olarak gericilik cephesinde olmayan ve onla-
ra yenilgiler tattırmış olan ilericilik...Sayfa >> 6

Avrupa Birliği (AB) yine Türkiye’nin gündeminde. Mülteci krizi, 
vizesiz seyahat, üyelik süreci derken AB, Türkiye ile ilgili olarak 
yayımladığı ilerleme raporunda geriye gidiş olduğu görüşünü ifade 
etti. Bununla beraber Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü 
Kati Piri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin AB’ye 
üyelik süreciyle ilgili olarak “Haydi, bir an önce gözden geçirin, 
geç bile kaldınız. Ama gözden geçirdiğiniz zaman ertelemeyin ha, 
nihai kararınızı verin” ifadesine de cevap vererek, “İlişkileri dondur-
mak vereceğimiz tek yanıt” dedi. Sayfa >> 7

AB: Bir varmış, bir yokmuş

MHP tarafından geçtiğimiz ay tekrar gündeme getirilen anayasa değişikliği 
ve başkanlık sistemi düzenlemesi konusunda adımların hızlandığını görmek 
gerekiyor.  Sayfa>> 6

Karanlığa boyun eğmeyenlerden büyük buluşma

Sosyalist Cumhuriyet

25 Kasım, Dominik Cumhuriyeti’nde 
Trujillo diktatörlüğüne karşı müca-
dele eden Mirabel kardeşlerin kat-
ledilmelerinin yıldönümüdür. Rafael  
Trujillo’nun, “Ülkede iki tehlike var: 
Kilise ve Mirabal Kardeşler” şeklinde 
yaptığı açıklamadan günler sonra, 
25 Kasım 1960 tarihinde 3 kız kar-
deş, Patria, Minerva ve Maria Tera-
sa Mirabel, Trujillo diktatörlüğünün 
askerleri tarafından tecavüz edilerek 
vahşice katledildiler. Cesetleri Domi-
nik Cumhuriyetinin kuzey bölgesinde 
bir uçurumun dibinde bulundu. 
Sayfa>> 2

25 Kasım Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü

SERMAYE DIKTATÖRLÜĞÜ, GERICILIK, SAVAŞ, SÖMÜRÜ..

YOK BIRBIRINIZDEN FARKINIZ!
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A dıyaman'ın Gerger ilçesindeki İmam 
Hatip lisesinde öğrenim gören yaklaşık 
30 öğrenciye cinsel istismar yapıldığı 

gerekçesiyle okulda görevli hademe tutuklandı, 
3 idarecinin görev yeri değiştirildi. Taciz iddiası 
basından ve kamuoyundan gizlendi. Konu sosyal 
medya hesaplarına yansıyınca, kamu görevlileri 
harekete geçerek yazılanların silinmesi için baskı 
yapmaya başladı.

Öte yandan, taciz olayının duyulması üzerine 
adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma 
kapsamında okul hademesi tutuklanırken; üç 
öğretmenin de görev yerleri değiştirildi. Cinsel 
istismar iki yıldır devam ediyordu. Kız ve erkek 
toplamda 30 çocuk istismara maruz kaldı. Olay 
ile ilgili yapılan soruşturmada 76 çocuğun ifadesi-
ne başvurulduğu belirtiliyor.

Genellikle köylerden gelen, gelir düzeyi düşük 
öğrencilerin kaldığı okul ve yurdun olduğu binada 
güvenlik görevlisi bulunmuyor.

Okulda görevli hademe yönetmeliğe aykırı 
olmasına rağmen yurtta kalıyor 

Adıyaman İmam Hatip Lisesi'nde yaşanan 
cinsel istismarın zanlısı okul hademesi M.S.G.. 
4 Yıl önce Gerger İmam Hatip Lisesi’nde göreve 
başlıyor. Göreve başladıktan sonra Gerger’de ev 
tutuyor. Ama bir süre sonra öğrencilerin kaldığı 
yurtta kalmaya başlıyor. Okul müdürü ve diğer so-
rumlular Kahta’dan gelip gittikleri için yurtları de-
netlemiyor ve hademe M.S.G.’ye bırakıyorlar. İlk 
istismar da burada gerçekleşiyor.Sonrası yıllara 
yayılarak devam ediyor. En son Ekim ayında bir 
öğretmen hademe M.S.G.’yi bir öğrenciyi istismar 
ederken yakalıyor, öğretmen şikayet ediyor ancak 
görevden alınıyor.

Zanlı üç kere tayin ediliyor

Hademe M.S.G. son bir yılda üç kez tayin 
ediliyor. Gerger İmam Hatip Lisesinden önce 
Adıyaman 1 Aralık ortaokuluna, daha sonra 15 
Temmuz Şehitleri Ortaokuluna atanıyor. Eylül ayı 
başlarında ise tekrar Gerger İmam Hatip okuluna 
atanıyor.

Adıyaman valisi istismarı duyuranlara yük-
lenmeyi tercih etti.

Vali yaptığı açıklamada; “İlimizde meydana 

gelen ve önceki yıllara dayandığı anlaşılan cinsel 
istismar olayı ile ilgili olarak olayın öğrenildiği 
andan itibaren ilgili tüm kamu kurumlarınca ilk 
müdahaleler süratli bir şekilde gerçekleştirilmiş 
ve adli makamlar bilgilendirilmiştir. Aynı gün adli 
soruşturma başlatılarak şüphelinin tutuklanma-
sı sağlanmıştır. Ayrıca görevlendirilen kurum 
müfettişleri marifetiyle idari sorumluluk ve ihmalin 
tespitine yönelik idari soruşturma başlatılmış ve 
bu kapsamda ihtiyati tedbir olarak ihmali olduğu 
değerlendirilen bazı kamu görevlileri görevden 
uzaklaştırılmıştır. Ayrıca olayın üstünün örtül-
mesine yönelik bir çaba içerisine girildiği iddiası 
da bu eksik bilgiler çerçevesindedir. Tam aksine 
olayın öğrenilmesinden itibaren, konunun bütün 
yönleri ile ortaya çıkarılması ve sorumlulukların 
tespiti amacıyla adli ve idari bütün merkezi ve 
taşra kuruluşları tam bir işbirliği içinde çalışmaya 
başlamış ve bu anlamda bütün devlet mekaniz-

maları ivedi bir şekilde harekete geçirilmiştir.'' 
ifadelerini kullandı.

Vali geçmiş yıllara dayanan bir soruşturma 
diyor ama Ekim ayında cinsel istismar sırasında 
yakalayan öğretmeni ve onun açığa alınmasını 
yok sayıyor. Ayrıca 3 ayda 3 tayinin nedenini 
de açıklamıyor. İddialara göre yapılan tayinlerin 
gerekçesi çocuk istismarı ile ilgili şikayetler. Şi-
kayetlere rağmen soruşturma açılmayan hademe 
yeniden imam hatip lisesine tayin ediliyor.

Fırat Gerger haber sitesinin yaşananları haber-
leştirmesi üzerine haber sitesinin yayını engel-
leniyor. Sosyal medyada olayla ilgili paylaşımlar 
engellenmeye çalışılıyor.

M.S.G'nin Tayyip Erdoğan hayranlığı

Zanlının sosyal medya hesaplarından çocuklar-
la çekilmiş fotoğraf paylaşımları ve Recep Tayyip 
Erdoğan hayranlığı dikkat çeken başka detaylar 

olarak dikkat çekiyor. 

Okul müdürüne ödül gibi atama

Tecavüz olaylarının yaşandığı sırada Gerger 
İmam Hatip Lisesi Müdürü olan M.K., önce farklı 
bir okula gönderiliyor, ardından da adeta ödüllen-
dirilerek Gürcistan Batum Türk Lisesi’ne atanıyor. 
Müdürün atandığı Gürcistan Batum Türk Lisesi 
ise cemaat okullarının yerini doldurması öngörü-
len Maarif Vakfı’nın yurtdışındaki 'açılan ilk okulu' 
olma özelliğini taşıyor.

Olay Karaman'da Ensar Vakfı Yurtlarında 
yaşanan çocuk istismarı ve sonrasında ki süreçle 
benzerlikler gösteriyor. Failin yargılandığı ancak 
yurtlardan sorumlu kamu görevlilerinin korunduğu 
çocukların geleceğinden çok makamların itibarı-
nın ön planda tutulduğu bir anlayış her aşamada 
açığa çıkıyor.

AKP Türkiyesi'nde gericilikte sınır yok... 
İmam Hatip Lisesi'nde çocuk istismarı
Geçtiğimiz hafta Adıyaman’ın Gerger ilçesi Karaman’daki Ensar Vakfı olayını hatırlatan bazı gelişmeler ile gündeme geldi. 76 çocuğun İmam Hatip Lisesi’n-
deki bir hademe tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.

Akademi programı çerçevesinde, 
kadın sorununda yöntem tartış-
maları, kadın mücadeleleri tarihi, 
medyanın kadınlar üzerindeki etkisi, 
kapitalizmin ruh sağlığımıza etkileri, 
kapitalist sistemde ebeveynlik ve 
çocuk eğitimi, kadın hakları, kadın 
emeği ve istihdamı, savaş, göç ve 
mültecilik, gericiliğin kadının yaşa-
mına etkileri, tarihsel İKD deneyimi 
ve bugünün Türkiyesi'nde örgütlü 
olmak gibi pek çok başlık ele alındı.

Geçmiş dönem mücadele  de-
neyimlerinin bugüne aktarıldığı, 
bugünün Türkiyesi'nde kadın gün-
demlerinin değerlendirildiği, farklı 
sektörlerde çalışan değişik yaş 
grubundan kadınlar ve ev emekçisi 
kadınların biraraya geldiği dersler-
de, çözüm önerileri ele alındı ve 
mücadele başlıkları da belirlendi. 

Derslerde yapılan tartışmalarda, 
gericiliğin ve özel olarak dinci ge-
riciliğin kadınlar üzerindeki etkileri, 

özgürlük tanımının eşitlik kavra-
mından ayrı ele alınamayacağı, 
kadın hakları konusunda Türkiye’nin 
hukuk alanında taraf olduğu ulusla-
rarası sözleşmelerin kağıt üzerinde 
kaldığı, uygulamada yetersizliklerin 
olduğu, kadın sorununun üretim ve 
mülkiyet ilişkileri içerisinde ele alın-
ması gerektiği ve örgütlü mücade-
leye olan ihtiyaç öne çıkan başlıklar 
oldu. Akademi önümüzdeki dönem 
çalışmalarına devam edecek.

Akademiye katılanlara sertifika 
verilecek olan değerlendirme top-
lantısı 4 Aralık Pazar günü yapı-
lacak. Toplantıda eğitimcilerin ve 
katılımcıların önerileri doğrultusun-
da Beria Onger Kadın Akademisinin  
ikinci dönem eğitim programı da 
belirlenecek. İlk dönem oturumlarını 
Kadıköy ve Bakırköy'de gerçekleş-
tiren Akademi, önümüzdeki dönem 
çalışmalarını farklı il ve ilçelerde 
sürdürecek.

25 Kasım, Dominik Cumhuriyeti'nde 
Trujillo diktatörlüğüne karşı mücadele 
eden Mirabel kardeşlerin katledilmeleri-
nin yıldönümüdür. 

Rafael  Trujillo'nun, "Ülkede iki tehlike 
var: Kilise ve Mirabal Kardeşler" şeklin-
de yaptığı açıklamadan günler sonra, 
25 Kasım 1960 tarihinde 3 kız kardeş, 
Patria, Minerva ve Maria Terasa Mira-
bel, Trujillo diktatörlüğünün askerleri 
tarafından tecavüz edilerek vahşice 
katledildiler. Cesetleri Dominik Cumhu-
riyetinin kuzey bölgesinde bir uçurumun 
dibinde bulundu. 

Diktatörlük yanlısı basın kuruluşları 
olayı  “trafik kazası” olarak duyurdu. 
Ancak asıl gerçek diktatörlük karşıtı 
Clandestina hareketinin kurucuları ve 
kadroları olan bu kadınların "tehlike 
olarak görülmesi” ve tecavüz edilip 
katledilmeleriydi. 

Sembol haline geldikleri diktatörlük 
karşıtı mücadelelerinin çeşitli zamanla-
rında ağır baskılara maruz kalan, hapis 
cezalarına çarptırılan Mirabel kardeş-
lerin öldürülmeleri Dominik Cumhuri-
yet’inde büyük bir tepki uyandırdı.

Olaydan 21 yıl sonra, 1981 yılında 
Kolombiya’nın Bogoto şehrinde bir 
araya gelen Latin Amerikalı ve Karaipli 
Kadınlar Kongresi'nde, Mirabel Kardeş-
lerin anısına 25 Kasım tarihi "Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü” olarak ilan edilmiştir. 
1999'da Birleşmiş Milletler'in kararına 
dönüşen 25 Kasım, uluslararası düzey-
de "Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan 
Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele 
Günü" olarak kabul edildi. 

Kadına yönelik şiddet artarak de-
vam ediyor. 

Ülkemizde AKP'li yıllar boyunca kadın 
cinayetleri katlanarak artmış; şiddet, 
cinsel taciz ve tacavüz haberleri gün-
delik yaşamın “olağan” parçası haline 
gelmiştir. 

Son on dört yılda Türkiye'de kadın 

cinayetlerine kurban giden kadınların 
sayısı on binlere ulaşmış durumda. 
Kadınlar en fazla boşanmak ya da 
ayrılmak istedikleri için aile fertleri 
tarafından öldürülüyor. Devlet koruması 
altında olan kadınlarda korunamıyor.  
Failler mahkemeler tarafından iyi hal 
indirimi ile ödüllendiriliyor. 

Gerici AKP iktidarının politikaları, 
kadın düşmanı söylemleri ise failleri 
cesaretlendiriyor. Geçtiğimiz günlerde 
otobüsün içinde şort giydiği için tekme-
lenen Ayşegül Terzi davasında mahke-
me saldırganı serbest bıraktı. Saldırıyı 
dini inançları gereği yaptığını söyleyen 
ve saldırıyı savunan zanlının ısrarla 
serbest bırakılması, İslâmi referanslar-
la hareket etmeyen tüm kadınlara göz 
dağı olarak okunmalıdır. 

Yine aynı olayda Başbakan Binali 
Yıldırım'ın tepkisi saldırgana mırıldan-
masını önermek olmuştur. Toplumu 
terbiye aracı olarak işlev gören ka-
dın cinayetleri ve şiddet göstermelik 
hukuksal düzenlemelerle önlenemiyor. 

Kadına yönelik şiddet gericileşme ile 
paralel şekilde artıyor. Kadını yalnızca 
aile içerisindeki misyonu ve annelik rolü 
üzerinden tanımlayan iktidar, kadını 
açık hedef haline getiriyor. Bu nedenle 
kadına yönelik şiddete karşı mücadele 
bugün aynı zamanda gericiliğe karşı 
mücadeledir.

“Belki de bize en yakın şey ölüm fakat 
bu beni korkutmuyor, haklı olan her şey 
için savaşmaya devam edeceğiz” diyen 
Maria'nın,

“Bunca acıyla dolu ülkemiz için 
yapılacak her şeyi yapmak bir mutluluk 
kaynağı, kollarını kavuşturup oturmak 
ise çok üzücü” diyen Minerva'nın, 

“Çocuklarımızın, bu yoz ve zalim sis-
temde yetişmesine izin vermeyeceğiz. 
Bu sisteme karşı savaşmak zorundayız. 
Ben kendi adıma her şeyimi vermeye 
hazırım gerekirse hayatımı da” diyen  
Patria'nın, Trujillo diktatörlüğüne karşı 
mücadelesi kadınlara ilham vermeye 
devam ediyor.

Beria Onger Kadın Akademisi ilk dönem eğitim 
programı tamamlandı
İlerici Kadınlar Derneği tarafından düzenlenen Beria 
Onger Kadın Akademisi eğitim programını 12 Kasım'da 
gerçekleştirdiği “Bugünün Türkiyesi’nde İKD'li Olmak” 
başılığı ile tamamladı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
Diktatörlüğe boyun eğmeyen kadınların mücadelesi sürüyor!



3Manşet

Ülkemizde de örnekleri bulunan ve dünya 
üzerinde de görülen bir eğilim Amerikan seçimleri 
sonrasında kendisini hissettirdi. Cumhuriyetçi 
Parti’den aday olan Donald Trump’ın başkan 
olması ile birlikte, Demokratların adayı Hillary 
Clinton arasındaki farkların tespit edilmeye 
çalışılması ve emperyalizme bağımlı kapitalist 
ülkelerdeki iktidarların bu farklar üzerinden yeni 
dönemde siyaset arayışına girmeleri bir gerçeklik 
olarak ön plana çıkıyor.

Emperyalizme uşaklık konusunda tereddütü 
bulunmayan ancak bunu sürekli perdelemeye 
çalışarak iktidardaki varlığını devam ettirmeye ça-
lışan AKP iktidarı da bu durumu bir fırsat olarak 
değerlendirmeye çalışıyor.

Hızlı U dönüşü

Trump’ın başkan olduğunun kesinleşmesi 
ile birlikte özellikle yandaş medya ve sermaye 

düzeninin her türden ideoloğu harekete geçerek, 
aslında Obama’nın başkanlık döneminin büyük 
bir kandırmacadan ibaret olduğundan, siyahi ve 
Müslüman bir karakterin “mazlum milletlere” en 
büyük ihaneti yaptığından dem vurmaya başladı-
lar.

Bununla birlikte Trump’ın bir patron olmasını 
öne çıkararak ve pazarlığı iyi bildiğini varsayarak  
işi Türkiye kapitalizminin, ABD ile çok sıkı pazar-
lık yaparak istediklerini elde edebileceğini söyle-
meye kadar vardırdılar.

Bu çizginin siyasi karşılığının ise gerici AKP 
iktidarında ve onun muhalefet partilerinin konum-
lanışında gizli olduğunun altını çizmek gerekiyor.

U dönüşünün sinyalinin Tayyip Erdoğan’dan 
geldiğini artık cümle alem biliyor. Geçtiğimiz 
Haziran ayında Trump’a “ağzına ne geliyorsa söy-
leyen” ve vakt-i zamanında İstanbul’daki Trump 
Towers’ın açılışını yaptığı için hayıflanan Erdo-

ğan büyük dönüşü Eylül ayında yapmıştı. Tayyip 
Erdoğan 23 Eylül 2016 günü yaptığı açıklamada, 
“Ben Cumhuriyetçiler ile de, Demokratlar ile de 
çalıştım. ABD ile kopuşumuz olamaz” demişti. 

Zaten kopuş olmadığı seçimin hemen ertesinde 
ortaya çıktı. Tayyip Erdoğan’ın Trump seçildikten 
sonra “samimi bir şekilde geçtiği” söylenen tele-
fon görüşmesinde, Türkiye ve ABD’nin karşılıklı 
saygı, müşterek çıkarlar ve ortak değerler teme-
linde buluşan iki müttefik olduğuna dikkat çektiği, 
önümüzdeki süreçte ikili ilişkilerin hep birlikte 
daha da güçlendirileceğine inandığını söylediği 
biliniyor.

Emperyalizm gericilik, savaş ve sömürü 
demektir

Türkiye kapitalizminin ve sermaye iktidarının 
emperyalizminin kendi içindeki farklılaşmalara 
oyanamaya çalışmasının karşılığı olmayacağı 

açık. Dolayısıyla önümüzdeki dönem Türkiye’de 
gerici AKP iktidarı tarafından Amerikancılığın 
ve emperyalizm işbirlikçiliğinin yükselişine tanık 
olacağımızı bilmek gerekiyor.

Türkiye’deki sermaye diktatörlüğü, Amerikan 
emperyalizminine bağımlı bir yapıdır.

Ülkemizdeki laiklik düşmanı politikalar, emper-
yalizmin Türkiye’ye biçtiği ılımlı İslâm gömleğinin 
AKP tarafından icrasıdır.

Suriye ve Irak’ta emperyalistler tarafından 
çıkartılan savaşlar ve Suriye’deki meşru iktidarın 
devrilmesi için Türkiye’nin cihatçı çeteler ile kol 
kola sokulması ABD’nin politikasıdır.

O yüzden gericilik, savaş, diktatörlükler emper-
yalist kapitalist sisteme özgüdür ve özü itibariy-
le Amerika’nın eski yeni başkanları ve Tayyip 
Erdoğan arasında öz itibariyle hiçbir fark bulun-
mamaktadır.

ABD seçimleriyle belirginleşen totoloji: Yükselen 
sağ-yüzünü sola dönenler
ABD seçimleri tamamlandı. Hiç beklenme-

yen gerçekleşti. Cumhuriyetçiler tarihle-
rinin en önemli seçim zaferlerinden birini 

yaşadılar. Nedenleri daha uzun süre konuşula-
caktır.

Seçimlerden önceki son on gün içerisinde Hil-
lary Clinton’ın gizli olduğu iddia edilen elektronik 
postaları açık sunuculardan paylaşması skanda-
lıyla ilgili olarak FBI Direktörü’nün tekrar soruştur-
ma açılabileceğini Kongre’ye bildirmesinin ardın-
dan yaşadığı gerilemenin durduğu düşünülmüştü. 
Bir kaç eyalette sonuçları öngören anketler olsa 
da ülke çapında kimsenin beklenmediği bir sonuç 
olduğu açık.

Sonuçta seçimin kaderini belirleyen eyaletler-
den Wisconsin 1988’den ve Michigan ile Pennsyl-
vania 1992’den beri Demokrat Parti’ye oy veri-
yordu. Hillary Clinton, Barack Obama’nın 2012 
seçimlerinde aldığı oyla kıyaslandığında sırasıyla 
240 bin, 300 bin ve 145 bin oy kaybetti. Bu oylar-
dan sırasıyla toplam oyların yüzde 1’i bile olma-
yan 28 bin, ancak binde 3’üne yaklaşan 12 bin 
ve yüzde 1’inden biraz fazla olan 69 binini alarak 
“mavi duvarı” koruyabilmiş olsaydı bugün çok 
farklı bir tabloyu değerlendiriyor olacaktık. Dolayı-
sıyla ABD seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde 
bu küçük farkların belirleyici olduğu bilinmeli.

Sonucun beklenmemesi, Donald Trump’ın 
adaylığının kendi partisi ve büyük sermaye ta-
rafından neredeyse hiç desteklenmemiş olması, 
seçimlerden sonraki “piyasa” tepkisi gibi veriler-
den Trump’ın başkanlığının da böyle geçeceği 
anlamını çıkartmamak gerekiyor.

Tersinden “balkon” konuşmasında Trump’ın to-
nunu düşürmesi, ekonomi ekibinin içerisinde “mü-
esses nizamın sütunlarından” Goldman Sachs’te 
milyonlar kazanmış bir iki kişinin olduğunun 
reklam edilmesi gibi şeyler de Trump’ın kampan-
yasını basitçe bir oyuna indirgemeyecektir.

Trump’ın üzerine bindiği siyasi taleplerin 
gerçek sorunlara işaret ettiği bilinmeli. ABD’de 
idari birimlerin yüzde 93’ünün ekonomik olarak 
2008’deki düzeyde veya daha gerisinde olma-
sı, gelir dağılımındaki adaletsizlik, uluslararası 
ticaret anlaşmaları ile ABD sanayisinin daha ucuz 
işgücüne erişim için başka ülkelere gitmesi, daha 
iyi bir yaşam umuduyla en çok ABD sermayesi 
tarafından sömürülen ülkelerinden kaçıp gelen 
göçmenler nedeniyle ücretlerin düşmesi, en uzun 
istihdam artışı dizisinin aynı zamanda çok yavaş 
bir oranda olması, ne Afrikalı Amerikalılar açısın-
dan ne de genel olarak özel bir artış olmasa da 
yüksek suç ve polis şiddeti gibi önemli toplumsal 
sorunlara düzenin gerçek cevaplar üretememesi 
karşısında “müesses nizam”a olan tepki gerçek.

Ama Trump sonuçta şov dünyasının da bir 
aktörü olan bir emlak milyarderi. Dolayısıyla “mü-
esses nizam” ile kavgası ancak bir haşarı çocuk 
düzeyinde olabilir.

Demokratların, düzenin sahibi edalarıyla, 
Hillary Clinton ve Barack Obama’nın ağzından 
seçim sonuçlarının kabul edilmesine, Bernie 
Sanders’ın birlikte çalışabiliriz ifadelerine ve halef 
ile selefin görüşmelerine bakılınca da düzenin 
Trump ile uyumu bir şekilde bulacağı da söyle-
nebilir. Zaten kendi partisinin merkeziyle kavgalı 
olan Trump’ın Kongre çoğunluğunu hareket 
ettirebilmesi için kampanyasında ortaya koyduğu 
tabloyu da törpüleyeceği öngörülebilir.

Son bir not olarak, Trump’ın başkanlığına karşı 
yapılan protestoların ise Sosyalizm ve Kurtuluş 
Partisi gibi sol odakların yönlendirebildiği ölçüde 
ilgi çekici sonuçları olabilir.

* * *

Seçim sonuçları ile ilgili iki önemli noktanın, 
genel olarak düzenin yaşadığı tıkanıklığa üreti-
len cevapların sola sağlayabileceği imkanların 
değerlendirilmesi gerektiği ve ABD özelinde iki 
partili sistemin geleceğine dair belirsizlik olduğu 
söylenebilir.

İkinciden başlayalım. Seçime katılım oranının 
yüzde 50’lerde gezdiği ABD’de Demokratların 8 
yıl önce 70 milyona yaklaşan oyu 60 milyonun 
altına düşerken Cumhuriyetçilerin seçim zaferine 
rağmen parti yönetimiyle parti tabanını oluşturan 
Çay Partisi kitlesinin arasında bir “uçurum” ile 
çıkmış görünüyor.

Demokratların başkanlık ve Senato’da çoğunluk 
için besledikleri büyük umut esas olarak son iki 

seçimde sandığa taşıyamadıkları kitlenin bü-
yümesiyle duvara toslamış oldu. Öte yanda ise 
Cumhuriyetçi Parti’nin tavanı ve tabanı arasındaki 
farklılaşmanın sürdürülebilir olmadığı ve kavga 
görüntüsü verilmemeye çalışılacağı açık. Yine 
de Trump’ın, bazıları önemli sayılabilecek politika 
değişikliklerini hayata geçirse dahi görece kolay 
şekilde uzlaşmasının, bu farklılaşmayı ortadan 
kaldırmayacağı söylenebilir.

* * *

Gelelim esas meseleye.
Düzen tıkanıklık yaşıyor. Son büyük ekono-

mik krizin etkileri hafifletilse de gerçek bir çıkış 
yakalanamıyor. Tüm kaynaklarını sömürdükleri, 
savaşlarla öldürdükleri ve bunun için diktatörler-
le ve modern dünyanın gördüğü en vahşi katil 
sürüleriyle işbirliğine girmekten çekinmedikleri 
ülkelerden yaşayabilmek için kaçan göçmenler-
den korkuyorlar. Çok uluslu şirketlerin ülkelerin 
gelirlerini aşan karlarına karşılık kendi ülkelerinde 
dahi gençlerin işsizlik ve umutsuzluktan kurtulma-
sını sağlayamıyorlar.

Kapitalizm yeni bir hikaye yazmakta zorlanıyor. 
“Dördüncü sanayi devrimi” kampanyasının ise 

şimdilik rüzgar yaratamadığı açık. 1990’lardaki 
zafer çığlıkları artık çok gerilerde kaldı. “Küresel-
leşen” dünya sadece sermayeye sınırsız serbest-
lik sağlayabildi, sağlayabiliyor.

Tüm bunların sonucunda yaşanan yıkımlara 
düzenin iki “geçici” cevap ürettiği görülüyor. Birin-
cisi sosyal demokrasinin çözüldüğü veya inandı-
rıcılık sorunu yaşadığı durumlarda Yunanistan’da 
SYRIZA, İspanya’da PODEMOS, İngiltere’de 

Jeremy Corbyn, ABD’de Bernie Sanders gibi “sol” 
çıkışlar. İkincisi merkez partilerinin fazla hareket 
etmediği durumlarda, Almanya’da Almanya için 
Alternatif, İngiltere’de Birleşik Krallık Bağımsızlık 
Partisi ve ABD’de Çay Partisi gibi sağ popülist 
hareketler.

Somut örneğimizden devam edersek, ABD’de 
Sanders ve Trump, “müesses nizam”a karşı 
siyasallaşmamış ve örgütsüz tepkileri arkalarına 
aldılar. Ekonomiyi hareketlendirmek için en temel 
araç olarak altyapı yatırımlarını ortaya koydular. 
Dış politikadaki sorunlara karşı yeni önermeler 
getirdiler. Elbette sosyal politikalara karşı piyasa-
nın her şeyi halledeceği miti onları ayırsa da son 
noktada vaatleri, düzen için zaman kazanmaktan 
ibaret. Örneğin, altyapı inşaatlarının taşra bölge-
lerinde yoğunlaşacağı düşünüldüğünde geçici de 
olsa kısa sürede bol miktarda iş yaratılacağı ve 
ayrıca ekonomiyi canlandıracağı açık.

Tüm bu ve benzeri “siyasi çözüm”lerin neticede 
gelir dağılımını düzeltme ve eski mutlu günlere 
dönme vaatlerini yerine getirmekte başarısız ol-
duğu ve olacağı söylenebilir. Bu durum kapitaliz-
min düzeltilmesinin mümkün olup olamayacağına 
ilişkin teorik bir tartışmanın ötesinde bu vaatlerin 
gerçekte olmaması nedeniyle de böyle.

Sağın cahil, yobaz, görgüsüz, aptal yığınlara 
karşı “sol”un iyi, zeki, güzel insanları bir araya 
getiriliyor. Bu arada toplum kendilerini aynı sistem 
tarafından dışlanmış hisseden, ülkesine yabancı 
hisseden ve birbirlerinden nefret edip yan yana 
dahi gelmeden yaşayan iki gruba ayrılıyor. Bu du-
rumu değiştirmemiz gerekiyor. Bu durumu değiş-
tiremediğimiz sürece 2010’ların düzen siyasetine 
damga vuran bu akımlar gerçek bir sol alternatifin 
çıkmasını engellemeyi sürdürecekler.

Tüm bunlar, “yükselen sağ”, “faşizm geliyor” 
tezlerinin de “yüzünü sola dönenler” tezlerinin de 
aynı yerden beslendiğini, sağın ve solun aynı şey-
leri söylediğini ve aslında birer totoloji olduklarını 
ortaya koyuyor.

Bu iki grubun solu dinlemesi ve böylece birbir-
lerini dinlemesinin yolunun açılması için de solun 
bu totolojik tezlerden kurtulması bir zorunluluk. 
Bunu yapamadığımız sürece “en geniş birliktelik-
ler” içinde yalnızlaşmayı sürdürmek dışında bir 
olasılık olmadığı açık.

Yine açık ki, geniş kitleler açısından hor gör-
düğümüz yolların, köprülerin, inşaatların somut 
olarak vaat ettiği şey iş. Bunun ötesinde söyle-
diklerimiz ise bir hayale indirgeniyor. Dolayısıyla, 
sabırlı ve ısrarcı olmakla başlayıp, güç biriktire-
rek, ilerleyerek bir siyasi hattı büyüteceğiz.

Düzenin uyduruk alternatifleriyle geçici çözüm-
ler olmayacağı gibi düzenin bir parçasına karşı 
mücadele etmenin düzen açısından bir önemi 
olmadığı da görülmeli. Ne yerellerden diyerek ne 
dayanışma modelleriyle burjuvazinin ve devletinin 
imkanlarıyla mücadelenin de imkanları bulunmu-
yor.

Dolayısıyla kolay bir yol yok. Tatava yapmadık-
ça karşınıza çıkan 14 yıldır yaşadığımız, Ameri-
kalıların içine şimdi düştüklerini sandıkları şey bu-
gün düzenin ta kendisi ve onu değiştirecek kudret 
her zaman olduğu gibi fabrikalardan yükselecek.

ABD seçimlerinden çıkartılması gereken tek 
dersin, anlaşılması gereken tek verinin bu olması 
yeterli.

Tüm bunlar, “yükselen sağ”, “faşizm geliyor” tezlerinin de 
“yüzünü sola dönenler” tezlerinin de aynı yerden beslendiğini, 
sağın ve solun aynı şeyleri söylediğini ve aslında birer totoloji 
olduklarını ortaya koyuyor.

ABD seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump’ın başkan seçilmesi ile birlikte dünya üzerinde bir tartışma başladı. Trump’ın yabancı düşmanlığı, 
Meksika sınırına duvar örecek olması, Ortadoğu politikalarında değişikliğe gideceğini söylemesi ve faşist bir karakter olması en çok öne çıkan başlıklar oldu. 
Ancak, lafı uzatmadan söylemekte fayda var: Obama da, Clinton da, Trump da, Erdoğan da birbirinin aynısıdır ve özü itibariyle aralarında bir fark yoktur.

Yok birbirinizden farkınız!
Gericilik, sömürü, savaş, sermaye diktatörlüğü...

H.Murat Yurttaş



4 Sol şerit

Merdan Yanardağ: Laiklik için mücadele kapitalizme karşı mücadeledir
Cumhuriyeti savunmanın sosyalistlere düştüğü-

ne dikkat çeken Merdan Yanardağ şunları söyledi, 
“Laiklik için mücadele kapitalizme karşı bir müca-
deledir. Laiklik mücadelesi özgürlük mücadelesidir. 
Laiklik için mücadele emperyalizme karşı müca-
deledir. Laiklik için mücadele özellikle bu günlerde 
faşizme karşı mücadeledir.

Türkiye de bir dönem bu laiklik mücadelesi üze-
rinden bir ideolojik saldırı, gerici bir taarruzla karşı 
karşıya kaldı. İslamcıların, islomo-faşist çevrelerin, 
liberallerin, post modernistlerin, arasında kimi 
dostlarımıza da olduğu Kürt ve Türk solundan bazı 
çevrelerin de içinde yer aldığı nesnel bir gerici 
blok örüldü. Onlar laikliği tesis etmek için laikliğin 
tanımını yeniden ele alalım dediler. Katı bir laiklik 
var Türkiye de dediler. Öyle katı bir laiklik varmış 
ki arkadaşlar bu katı laikliğin kurallarına bir bakın, 

Diyanet İşleri Başkanlığı var, 85 bin cami var, 60 
bin öğrenciden 1 buçuk milyon öğrenciye çıkan bir 
imam hatip dünyası var, 50-60 okuldan 3 bin 500 
imam hatip lisesine çıkan bir dini eğitim sistemi 
var. Bu laiklik düzeni katıymış! Bize öyle anlattılar.

Geldiğimiz noktada kadını aşağılayan, kadınları 
toplumda ikinci sınıf birey yapan ve neredeyse 
başı açık olan kadınların sokaklarda özgürce 
dolaşamadığı islamo-faşist bir düzenin kuruluşuna 
tanık oluyoruz.

Bu değişimi iki adet imam hatip mezunu kişinin 
gerçekleştirmesi mümkün değildir. Kendi hayatla-
rına ihanet eden liberallerin katkısı bu noktada çok 
fazladır.”

“Bizim bu kapitalist cumhuriyetle tarihsel bir 
hesabımız var. Mustafa Suphilerden beri gelen 
tarihsel bir eleştirimiz var. Aydınlanma modeli-

ni aşacak bir itirazda bulunmalıyız. Gericilerin 
bu cumhuriyete itirazları ile ilericilerin itirazları 
birbirinden farklıdır. Gericiler ve liberaller cumhu-
riyetin tasfiye edildiği bir dönemde askeri vesayeti 
bitirmek bahanesiyle AKP’ye destek verdiler. 
Bu nedenle cumhuriyeti savunmak sosyalistlere 
düştü. Çünkü biz biliyoruz ki sosyalistler insanlığın 
ilerici kimliğini reddederek değil o ilerici kimliği 
içererek başarırlar.

Aydın olmak aydınlanmadır ve laikliktir ve dev-
rimciler de sosyalistler de Marksistler de aydınlan-
manın çocuklarıdır. Dolayısıyla bugün ihtiyacımız 
olan şey mevcut ideolojik hegemonyaya karşı bir 
ideolojik öncü savaşıdır. Bu savaşı yürütmezsek 
ne Türkiye’yi dönüştürebiliriz ne de işçi sınıfını 
örgütleyebiliriz. İhtiyacımız olan tek şey örgütlü bir 
mücadele…”

 “Gerçekçi bir konuşma yapacağım her açıdan 
fakat gerçek çok katı bir kavram, çok tartışmalı 
bir kavram. Özellikle bu tür devrim karşı devrim 
dönemlerinde, hesaplaşma dönemlerinde gerçek-
ler savaşır değerli dostlar. Gerçekler dayanıklıdır. 
Bugün karanlık bir denizden geçiyoruz Türkiye 
olarak. Bir dikta rejimi dayatması var, tutuklamalar 
var, gözaltılar var. Bu baskıyı hepimiz üzerimizde 
hissediyoruz, bir tehdit gibi hissediyoruz. Yarın 
sabah ne olacağını bilemiyoruz. Bu gerçek mi 
gerçek. Bugün bir enkaz haline dönüşmüş yıkıl-
mış bir cumhuriyet var. Gerçek mi gerçek. Bugün 
insanlarımız kula, köleye, kadınlarımız cariyeye 
dönüştürülmeye çalışılıyor. Bu da bir gerçek mi, 
bu da gerçek. Fakat başka bir gerçek daha var, 
madalyonun bir de öbür yüzü var. Bilirsiniz bun-
dan 150 yıl önce 1870’de Namık Kemal bir dize 

yazmıştır. ‘Düşman sapladıysa bağrımıza hançeri, 
yok mudur kurtarmakta bahtı kara maderini.’

Buna yanıt 50 sene sonra taze kurulmuş mec-
liste Mustafa Kemal ve arkadaşlarından geldi. ‘Va-
tanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur 
kurtarmakta bahtı kara maderini.’ Mustafa Kemal 
ve arkadaşları başka bir gerçeği göstermiştir. 
Belki o zaman çoğu insanın göremediği, delice 
bulduğu başka bir gerçeğe kilitlenmişlerdi. 

“Biz karanlığın sonundaki ve ucundaki ışığın 
gerçeğiyiz”

1917’nin Rusya’sı 1. Dünya Savaşı’nda yenilmiş 
açlık içinde, açlığa mahkum olmuş bir halde idi. 
Yıkılmış, yanmış bir ülkeden Lenin ve Bolşevikler 
başka bir gerçeği gördüler. Sadece fotoğrafını 
çekmediler başka bir gerçeğe kilitlendiler. Aynı 

zamanda Şili’li devrimciler de başka bir gerçeği 
görmüşlerdir. Gerçekler tartışmasızdır. Gerçekler 
nereden baktığınıza bağlıdır. Gerçekler değişir. 
Biz karanlık bir dehlizden geçiyoruz. Biz karan-
lığın sonundaki ve ucundaki ışığın gerçeğiyiz. O 
gerçeğin peşinde koşmanın hayalindeyiz. Bizim 
gerçeğimiz oradadır. Biz yeni cumhuriyetin, bir 
emekçi cumhuriyetinin gerçeğinin peşindeyiz. Biz 
bir emekçi aydınlanmasının gerçeğinin peşinde-
yiz. Bu gerçeğe kilitlenmemiz, bu gerçeğe aşık 
olmamız, bu gerçeğin peşinden gitmemiz gerek-
mektedir. Devrimcilik tonlarca çamurun içindeki o 
cevheri ortaya çıkartmak ona aşık olmaktır. Ve biz 
bunu yapacağız. Buradaki arkadaşları, dostları, 
yoldaşları, burada bu gerçeğe kilitlenmiş insanları 
ve bu mücadelenin kurucularını görüyorum. Hepi-
nize saygılar sunuyorum.”

Ender Helvacıoğlu: Enkaz haline dönüşmüş yıkılmış bir cumhuriyet var

6 Kasım Laiklik Buluşması umudu yükseltti... 
Karanlığa boyun eğmeyenlerden büyük buluşma

Destek mesajları

Bu karanlık günlerde umudun sizlerde olduğunu 
biliyor ve sizleri destekliyorum. Yolunuz açık olsun…

Şehir dışında olacağım için katılamıyorum. Ancak ve elbette kalbim sizinle…

Edip Akbayram Ferhan Şensoy

Laik düzen kime yarar sorusunu, başta kadınlar olmak 
üzere işçi sınıfı olarak yanıtlayabiliriz. Bu düzeni gerçek-
leştirebilecek tek güç, demokratik, kamucu, bağımsızlıkçı, 
sömürüsüz ve sınıfsız bir toplumu hedefleyen bir emekçi 
iktidarıdır. Emeğin iktidarı mücadelesinin en kararlı savaşçı-
ları ise Türkiye sosyalistleri ve komünistleridir.
Faşist siyasal iktidarın baskısının her geçen gün biraz daha 
arttığı günümüz koşullarında gerçekleştirdiğiniz toplantının 
bu mücadeleye katkısının olacağına inanıyor, başarılar 
diliyorum.

Serpil Güvenç

Son günlerde dinci gericilik ülkeyi çürütüyor. Bilimsel bilginin 
yerine geçen geleneksel bilgi, akademinin yerine geçen din 
adamları, yolumuzu belirleyen teoriler yerine ‘Hazreti’ ile baş-
layan çeşitli isimler, fetva veren müftüler, onlara uyan bir sürü 
siyasetçi, şort giydi diye dövülen kadınlar, hortlayan cennet-
ten köşe satışları ve ortaçağı çağrıştıran daha bir sürü şey. 
Üstüne üstlük neredeyse bebeklikten dincileştirilen çocuklar. 
Bu çürümeyi engellemek için, dinci gericilikle mücadele yön-
temleri belirlemek gerekiyor.
Ülkenin bu kara günleri geçer mi ki diye düşündüğümde 
aklıma gelen ilk kavram aydınlanma oluyor. Sözcüğün kendisi 
bile umut veriyor, içeriğini düşününce ise bir gülümseme geli-
yor. Biz vazgeçmezsek direnmekten,biz vazgeçmezsek laiklik 
istemekten elbette geçecek bu günler.
Bu kara günlerden kurtulmak, çocukları, gençleri, kısacası 
tüm ülkeyi bu karanlıktan kurtarmak boynumuzun borcudur.
Bu borcu yerine getirmeye çalışan sizlere bin selam olsun.

Semiha Günal

2016 Türkiye’sinde demokrat olmak, ilerici olmak, komünist olmak 
laikliği savunmaktan geçiyor. Tarihin hiç bir döneminde laiklik mü-
cadelesi, bu denli sınıf mücadelesine denk gelmemişti. Egemen 
gücün temel ideolojisi, sömürüyü sürdürmesinin temel dayanağı 
dinci gericilik olduğu sürece de bu gerçek değişmeyecektir. Laiklik 
mücadelesi hiç bir gerekçeyle ertelenemez, ikinci plana itilemez. 
Bu mücadeleye omuz veren herkesi, sizleri saygıyla selamlıyorum. 
Aranızda olmayı çok isterdim ama insan her isteğini de gerçekleş-
tiremiyor. Uzun soluklu böyle bir mücadelede her zaman beraber 
olduğumuzu biliyor ve hepinizi saygı ve sevgiyle kucaklıyorum.

Prof. Dr. İzge Günal

“Laiklik için düzenlenen, karanlığa boyun eğme etkinliğinize katılım 
sunan tüm yoldaşlara ve katılımcılara selam ve saygılarımı yollar, 
bu ülkenin aydınlığı için mücadelemiz yılmadan, sinmeden artarak 
devam edecektir. Yaşasın Laiklik, Yaşasın Cumhuriyet”

CHP Maltepe İlçe Başkanı Zeynep Babacan 

TMMOB Eski Başkanı Kaya Güvenç, Türkiye Barolar Birliği 
Başkan Yardımcısı Başar Yaltı, Avukat Abdurrahman Bay-
ramoğlu, Yazar Sadık Usta, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi 
İstanbul İl Başkanı Adem Yakar ve yine TSİP adına Serhat 
Çapkın, Doğan Ülgenciler etkinliğe katılarak destek verdiler.

Etkinliğe destek verenler:

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) tarafından 6 Kasım günü ger-
çekleşen “Karanlığa boyun eğme! Laiklik için buluşuyoruz” etkinliği, 
ülkemizin içinden geçtiği süreçte umudun taşıyıcısı oldu.

AKP iktidarı boyunca dinci gericiliğin her geçen gün şiddetini 
arttırarak kendisini gösterdiği ülkemizde kadınlara, işçilere, gençle-
re, çocuklarımıza yönelik baskı, şiddet, 15 Temmuz darbe girişimi 
sonrasında artarak devam ediyor.

Büyük Laiklik Buluşması, işte böylesi baskı ve şiddetin yaşandığı 
ülkemizde uzun bir süre sonra umudun tekrar yükselmesine, emek-
çi halkımızın tekrar nefes alabilmesine neden oldu.

OHAL, KHK, “terör” operasyonları ile karanlığa iteklenmeye 
çalışılan halkımız, 6 Kasım’da laikliğe sahip çıkarak önemli bir dö-
nemeci de geçti. Her kesimden çağrı yapılan etkinliğe binlerce kişi 
katılırken etkinlikte İstanbul Kadın Orkestrası, Grup Gündoğarken, 
Fuat Saka ve ABDAL(Haluk Tolga İlhan) sahne aldı.

TKH Merkez Komitesi üyesi Kurtuluş Kılçer, İlerici Kadınlar Der-
neği Genel Başkanı Nuray Yenil, Bilim ve Gelecek Dergisi Genel 
Yayın Yönetmeni Ender Helvacıoğlu ve ABC Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Merdan Yanardağ etkinlikte yaptıkları konuşmalar ile 
yer aldılar.

İlerici Kadınlar Derneği 
Başkanı Nuray Yenil, içinden 
geçilen bu zor dönemde 
gerçekleştirilen buluşmanın 
önemine vurgu yaptı. İnanı-
yorum ki bu toplantı memle-
ketten umudunu kesenlere 
güç verecek ve toplumu esir 
aldığını düşünen gerici AKP 
iktidarının ise uykularını 
kaçıracak diyen Yenil, kadın-

ların mücadeledeki önemine 
vurgu yaptı.
“Bizler bugünün mücadelele-
rinden aldığımız güç ve tarih-
ten aldığımız feyz ile insanca 
yaşayacağımız eşitlikçi bir 
düzeni hep birlikte kuraca-
ğız. Bunun için örgütlenece-
ğiz. Karanlığa boyun eğme-
yecek isek örgütleneceğiz. 
Laikliğe sahip çıkacaksak 

örgütleneceğiz. Biz kadınlar 
cinayetlere, şiddete karşı 
duracaksak örgütleneceğiz, 
İleri Kadınlar Derneği (İKD) 
adına bu salonda bulunan 
bütün kadınları örgütlenme-
ye, İKD’ye güç veremeye 
davet ediyorum. Birlikte ba-
şarabiliriz.” diyen Yenil “Yarın 
bizimdir, biz kazanacağız” 
diyerek sözlerini tamamladı.

İKD Başkanı Nuray Yenil: Yarın bizimdir, biz kazanacağız!



5Sol şerit

“Karanlık bir dönemden geçiyoruz. Hem de 
kapkaranlık bir dönemden. Bugün içinde bulun-
duğumuz, ülkemizi baştan sona kaplayan bu 
karanlık bulutun nasıl oluştuğunu, nasıl üzeri-
mize büyük bir tahakküm kurduğunu, nasıl bu 
toplumu esir aldığını düşünelim. 14 yıldır iktidar 
olan gerici bir siyasi hareketin bugün ülkemizde 
nelere yol açtığını birlikte düşünelim.

“Bu ülkenin bu hale gelmesinden kimler 
sorumlu tutulmalıdır?”

Bugün bir savaşın içine girdik. Fırat Kalkanı 
adıyla Suriye’ye askeri operasyon yapılan gün-
lerden geçiyoruz, askerlerimiz ölüyor. Şimdi de 
Musul’a, Rakka’ya, Tel Abyad gibi Irak ve Suriye 
kentlerine Türk askerinin gireceği konuşuluyor. 

Kadınlarımız öldürülüyor, tekmeleniyor, teca-
vüze uğruyor. Sapıklığın başını alıp gittiği bir 
çürümüşlük içindeyiz. Bu tablonun tek sorumlu-
su vardır. Bu sorumlu bugünkü gerici iktidardan 
başkası değildir. Bu iktidarın adı AKP’dir.

İlhan Selçuklara yapılanları, Türkan Saylanla-
ra yapılanları, Odatv çalışanlarına yapılan hu-
kuksuz operasyonları unutmayın. Balyoz dediler, 
Ergenekon dediler, askeri casusluk dediler kendi 
iktidarlarını kurdular. FETÖ ile kol kola, ABD ile 
kol kola, liberallerle kol kola…

İşte size Yenikapı ruhu! İşte size milli muta-
bakat yalanıyla oluşan diktatörlük. İşte size İleri 
Demokrasi yalanıyla inşa edilen gerici İkinci 
Cumhuriyet rejimi. İşte size yeni Türkiye yalanıy-
la şekillenen gerici, emek düşmanı ve işbirlikçi 
bir sermaye düzeni, adlı adınca gerici sermaye 
diktatörlüğü!

Bu tablonun asli sorumlusu olan AKP yanın-
da, bugün bu tablonun oluşmasına destek ve-
renleri de, dolaylı ve dolaysız payanda olanları 
da, AKP’den demokrasi bekleyenleri de lütfen 
gözünüzün önüne getirin. 

“Ruhunu satanlara karşı buluştuk!”

Ruhunu satanlara karşı buluştuk burada. 
Bakınız, bu halkı nasıl kandırıyorlar? Ne diyor 
Recep Tayyip Erdoğan: Lozan’da adaları verdik, 
Lozan’da yenildik, Misak-Milli ortada, bizim 
Musul’a girmemiz gerek. Misak-ı Milli diyerek 
Rakka’ya da, Cerablus’a da Kuzey Suriye’ye de 
gireceğiz, vatan savunmasını Halepte, Musul’da 
kuracağız diyorlar. Aslında bu söylem bir savaş 
söylemidir, işgal söylemidir.

Bunun için Misak-ı Milliye sarılıp, milliyetçi-
lik yaparak, ABD emperyalizminin planlarının 
parçası olmak istemektedirler. Misak-ı Milli, 
İngiliz, Fransız, İtalyan, Alman emperyalizminin 
dünyayı paylaşmaya giriştikleri Birinci Dünya 
savaşında Osmanlı topraklarını işgal, yağma ve 
paylaşma girişimlerine verilen yanıttır. 

Emperyalizme karşı, siyasi, adli, mali ve ben-
zeri alanlarda sınırlamalara hayır diyen Misak-ı 
Milli gerçeği ortadayken bugün Avrupa Birliği ile 
gümrük Birliği anlaşması yapanların, ABD’nin 
Büyük Ortadoğu Politkasının eşbaşkanlığı 
yürütenlerin, ABD üslerini ülkemizde bulun-
duranların, ABD ile Suriye’deki savaşı başla-
tanların, oradaki cihatçı çeteleri besleyenlerin, 
ABD’nin petrol kuyuları bulunan Musulu işgal 
etme girişimlerine destek olmak isteyenlerin, 
Irak’ı, Suriye’yi parçalayan, Libyayı işgal eden 
emperyalizmle birlikte davrananların Misak-ı 
Milliye ağızlarına alması büyük bir sahtekarlık 
ve utanmazlıktır!

“FETÖ’nün de, AKP’nin de el ele vererek 
Cumhuriyeti nasıl yıktıklarını unutmamız 
isteniyor”

Bugün her yerde Cumhurbaşkanı Erdoğan 
Fethullah Gülen gerçeğini anlatıyor, bizi kandır-
dılar diyor, bunlar terörist diyor, operasyonlar, 
görevden almalar yaşanıyor. Daha dün kol kola, 
birlikte, ele ele vererek, yanlarına liberalleri, yet-
mez ama evetçileri, sözde solcuları alıp, arkala-
rına AB ve ABD emperyalizmini koyup Cumhuri-

yeti nasıl yıktıklarını unutmamız isteniyor. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kürsüden size 

sesleniyorum: Türkiye’de FETÖ karşıtı kesilip 
Mısır ve Suriye’de Müslüman Kardeşleri, cihatçı-
ları desteklemek büyük bir tuhaflık, garabet ve 
çelişkidir. Çünkü hepsinin arkasında ABD em-
peryalizmi bulunduğunu göremiyor musun?

Şimdi çıkıp ne yapıyor? 4 parmağını kaldırıp, 
Rabia diyor. Mısırda dinci siyasi hareketin işa-
retini Türkiye’de miting meydanlarında gösterip 
Rabia diyerek gericiliğin siyasal temsilciliğini 
üstleniyor. Ancak bundan vazgeçti, şimdi de 
cihatçı Rabia işaretine milliyetçilik kılıfı uydurdu: 
Ne diyor Erdoğan; tek millet, tek bayrak, tek 
devlet, tek vatan! Doğru mu?

“İşte Rabia yalanı”

Bu yalanın, siyasal söylemin, emekçilerin 
kafasını karıştıran bu milliyetçilik soslu Rabia 
işaretinin gerçek anlamını bu kürsüden sizlere 
ifade etmeye çalışayım. Eğer bu ülkede açlar ve 
toklar varsa, eğer bu ülkede yoksullar ve zen-
ginler varsa, eğer bu ülkede işçiler ve patronlar 
varsa, eğer bu ülkede asgari ücret alanlar ve 
12 saat çalışanlar ile çalışmadan sömürenler 
varsa, burada tek millet yoktur. Milleti bölüp, 
yoksulluğu, işsizliği, sömürüyü örtmek için tek 
millet diyerek, bu milleti böldüğünüzü ortadan 
kaldıramazsınız.

Eğer bu ülkede Amerikan bayrağı varsa, Avru-
pa Birliği emperyalizminin bayrağı dalgalanıyor-
sa, ABD üslerinde ABD bayrağı, İzmir’de NATO 
bayrağı varsa, siz hangi yüzle tek bayraktan 
bahsediyorsunuz? Bugün tek bayrak yalanıy-
la halkımızı kandırmayı bırakın! Elinizde Türk 
bayrağı, cebinizde ABD bayrağı ile milliyetçilik 
taslamayın!

Eğer bu ülkede devlet gericilerin ise, dincile-
rin ise, patronların ise, cemaatlerin ise, yargıyı 
AKPliler doldurmuşsa, üniversitelerde bir tane 
cumhuriyetçi bırakmadıysanız hangi tek devlet-
ten bahsediyorsunuz! Bu devlet işçilerin, sendi-

kaların, emekçilerin değil patronların devletidir.

“Onların 4 parmaklı rabia işareti varsa 
bizim işçilerin beş parmaklı demir gibi yum-
ruğu var”

İşçilerin, emekçilerin vatanı doğduğu değil 
doyduğu yerdir. Bu ülkenin büyük çoğunluğunun 
vatanı fabrikalar, tezgahlar, işyerleri, üç kuruş 
maaşa çalıştıkları yerden başkası değildir. Ama 
biliyoruz ki sizin vatanınız çek defterleriniz, 
kasalarınız, bankalarınız, holdingleriniz, ayak-

kabı kutularında saklanan dolarlarınızdır. Vatanı 
yağmaladınız, ormanları kestiniz, akarsulara 
HES kurdunuz, madenleri yerli yabancı para-
babalarına peşkeş çektiniz, vatan topraklarına 
gökdenler diktiniz, emekçilerin mallarını zen-
ginlere verdiniz. Nerede tek vatan? Madem tek 
vatan, o zaman fabrikaları, madenleri, tarlaları, 
akarsuları, ormanları istiyoruz, halkın malını 
halka verelim!

İşte bu yalanlarla halkımızı kandırıyorlar. Onla-
rın 4 parmaklı rabia işareti varsa, bizim, işçilerin 
5 parmaklı demir gibi yumruğu var. Onların 
rabiasına karşı işçiler yumruklarını sıkmalıdır. 
Bizim yumruğumuz bir laiklik, iki bağımsızlık, üç 
eşitlik, dört özgürlük ve beş kardeşliktir!

“Bugün başkanlık rejimine doğru gider-
ken, bir savaş ihtimaliyle karşı karşıyayız”

Bugün ülkemiz AKP eliyle açık bir dikta reji-
mine doğru götürülmektedir. Bu dikta rejiminin 
somut örneklerini bugün yaşanan tutuklama-
lar ve hukuksuz operasyonlarla bir kere daha 
görmüş oluyoruz. Mecliste grubu bulunan bir 
partinin milletvekillerinin tutuklanması başlı ba-
şına Meclis’e vurulmuş bir darbedir. Bu açıdan 
Meclis’in önemsiz hale getirildiği ve Meclis’in 
devre dışı kaldığı her durum tek adam yönetimi-
ne ve başkanlığa doğru gidiştir. Ancak bununla 
birlikte önümüzde başka bir planın varlığını da 
hesap etmek zorundayız. O plan, Türkiye’nin 
bölgesel bir savaşın içine girmek hazırlığı olarak 
görülmeli, tam da bu yüzden iç siyasette bir alan 
temizliği olarak okunmalıdır. Bugün gerek baş-
kanlık rejimine gidiş gerekse bir savaş ihtimaliy-
le karşı karşıya olduğumuz açık bir somutluktur.

Bütün bu tabloda, Kürt sorununun artık bir 
Türkiye sorunu olmaktan çıktığını da ayrıca 
tespit etmemiz gerekiyor. Ortadoğu’da ülkeler 
parçalanırken, sınırlar yeniden çizilirken Kürt 
sorunu bugün emperyalizmin kartı olarak devre-
ye girmiş bulunmaktadır, emperyalizm bölgesel 
hakimiyetini olası Kürt yönetimleri üzerinden 
kurmak niyetindedir. 

“Laiklik bildirgesi mücadele programımız 
olarak ortaya çıkmıştır”

Bunların karşısında iki büyük olgu vardı. 
Birincisi; laiklik ikincisi; ise cumhuriyetçilik. Her 
iki fikre, olguya, zihniyete karşı büyük bir savaş 
başlattılar. Ilımlı İslam dediler, cemaatlere öz-
gürlük dediler, özgürlükçü laiklik dediler, türbana 
serbestlik dediler, yeni din dersleri getirdiler… 
Laikliği bugün ortadan kaldırdılar.

Bizim güncel taleplerimiz bellidir ve bu toplan-
tıda dile getirdiğimiz laiklik bildirgesi mücadele 
programımız olarak ortaya çıkmış bulunuyor. 
İkinci Cumhuriyet rejiminin en büyük kurumu 
haline gelen gerici ve mezhepçi Diyanet İşle-
ri Başkanlığı kapatılmalı, zorunlu din dersleri 
uygulaması son bulmalı, FETÖ darbesinde 
gördüğümüz gibi bütün tarikat ve cemaatler 
kapatılmalı, eğitim bütün alanlarıyla devletleş-
tirilmeli, parasız kılınmalı, İmam Hatip okulları 
kapatılmalı, din eğitimi yüksek öğrenimin bir 
alanı haline getirilmeli, kadınlara yönelik bü-
tün gerici zihniyete karşı önlemler alınmalıdır. 
Özgürlükçü laiklik diye uydurma söyleme değil, 
amasız fakatsız bir laiklik her alanda sonuna 
kadar savunulmalıdır.

İkinci saldırı ise Cumhuriyet fikrine idi. O yüz-

den Abdülhamit güzellemesi, yeni Osmanlıcılık, 
ümmet teorisi, bütün Müslümanların lideri haline 
gelme gibi yaklaşım geliştirdiler. Amaç 1923 yı-
lında kurulmuş cumhuriyetin tamamen yıkılması 
yerine yeni bir rejim kurmaktır. Bugünkü rejimin 
son noktasını koymak istiyorlar. Bu son nokta 
ise Başkanlık rejimine geçerek bir dikta rejimi 
oluşturmaktır.

Buradan iki çağrı yapmak istiyoruz. Birincisi 

1923 Cumhuriyetinin bütün kazanımlarını ge-
leceğe taşımak için yeni bir cumhuriyet müca-
delesine başlanmalıdır. Artık herkes şunu net 
olarak görmelidir. 1923 yılında kurulmuş Cum-
huriyete dönüş üzerinden bir mücadele hedefi 
bizi geleceğe taşımayacaktır. AKP rejimine kar-
şı emekçilerin laik cumhuriyeti hedefiyle yeni bir 
mücadele dönemi başlatılmalıdır. Bu adlı adınca 
sosyalist cumhuriyettir.

Sosyalist ve komünist güçlere açık çağrı

1917 yılında Ekim devrimi yaşandı Rusya’da. 
Hemen ardından 1923 yılının Ekim ayında Tür-
kiye’de Cumhuriyet kuruldu. Sovyetler Birliğinin 
yıkılmasından 10 yıl sonra ülkemizdeki cum-
huriyetin yıkılması tesadüf olarak görülemez. 
Tam da bu yüzden bu iki tarihsel olgunun bugün 
yeniden kurgulanması, Ekim devrimi yıldönümü 
olan bugün yani 6 Kasım’da yeni bir şiarı burada 
ortaya koymamız gerekmektedir. Ekim devrimi 
yolumuzu aydınlatırken yeni Ekimler için müca-
deleye çağırıyoruz, sosyalist bir cumhuriyet için 
safları sıklaştırmaya çağırıyoruz, başkanlık reji-
mine karşı büyük bir mücadele için bu salonda 
bulunan herkesi göreve çağırıyoruz.

Bunun için bu salonda ülkemizin ilerici, yurtse-
ver, cumhuriyetçi güçlerin arkasında birikeceği 
yeni bir işbirliğinin, cephenin, güçbirliğinin, 
odağın yaratılması için TKH dışında sosyalist ve 
komünist güçlere açık çağrıda bulunuyoruz. 

“TKP konusunda dostlarımız içlerini ferah 
tutsunlar!”

Türkiye Komünist Partisi’nin bölünmesi ne 
zaman son bulacak diye gelen sorulara da yanıt 
vermek istiyoruz. Türkiye Komünist Partisi’nin 
devamı, mirasçısı ve bileşeni olarak mücadele 
eden Türkiye Komünist Hareketi, komünistlerin 
bölünmesinden memnuniyet duyacak bir parti 
değildir. TKP’nin bölünmesi bir vaka olmakla 
birlikte, üzerimizde TKP’nin yeniden siyaset 
sahnesine dönmesi gibi görevin ve sorumlulu-
ğun olduğunun da bilincindeyiz.

Umarız komünistler yeniden birliğini sağlar, 
TKP yeniden ayağa kalkar. Biz üzerimize düşen 
sorumluluğumuzu yerine getireceğiz, dostları-
mız içlerini ferah tutsunlar!

Bugün yaşadığımız bir umut krizidir. Karanlık 
bir dönemden geçiyoruz, bu karanlık dönem bir 
korku rejimi yaratmış bulunuyor. Bu korku top-
lumda büyük bir umutsuzluk, çaresizlik, sessiz-
lik, tepkisizlik ve karamsarlık yaratmış durumda. 
Toplumda büyük bir umut krizi bulunmaktadır.

Bu salonda gerçekleştirdiğimiz laiklik buluş-
masının asıl amacı bu umut krizini yenmektir.

Selam olsun Sosyalist Cumhuriyet, Sosyalist 
Türkiye diyenlere,

Selam olsun, umudu yeniden körükleye-
cek Türkiye Komünist Partililere!”

TKH MK üyesi Kurtuluş Kılçer’in 6 Kasım konuşması
Ruhunu satanlara karşı buluştuk
Etkinlikte konuşma yapan TKH Merkez Komite üyesi Kurtuluş Kılçer konuşmasında emperyalizmin bölge politikalarından, gerici AKP iktidarının ve işbir-
likçilerinin ülkemize yaptığı kötülüklerden bahsederek emekçileri laik, bağımsız ve sosyalist cumhuriyeti için ayağa kalkmaya ve aynı zamanda sosyalist 
komünist güçleri başkanlığa karşı ortak mücadeleye çağırdı.

Eğer bu ülkede açlar ve toklar varsa, eğer bu ülkede yok-
sullar ve zenginler varsa, eğer bu ülkede işçiler ve patronlar 
varsa, eğer bu ülkede asgari ücret alanlar ve 12 saat çalışan-
lar ile çalışmadan sömürenler varsa, burada tek millet yoktur.
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Son yazımızda kapağı açılan bir çukurdan 
dışarı yayılan kirliliğe karşı yanıt vermeye çalış-
mıştık.

Tarık Akan gibi ilerici bir sanatçının arkasından 
salya saçanları ve onun cenaze töreni üzerin-
den sola saldıranlara yanıt vermek boynumuzun 
borcuydu.

Bilal’e anlatır gibi anlatmaya çalışmış “halkın 
değerlerine saygılı olun” demiştik.

Bu bizler açısından bir beklenti değildi elbet-
te…

Çıta çok düşüktü bunun da farkındaydık.
Çünkü Bilal de anlamıyordu anlatılanı…
Huylu huyundan vazgeçmiyor, ortalık tetikçiden 

geçilmiyor.
Öğrendik ki tetikçinin biri, sıkı yandaş Fatih 

Tezcan, 10 Kasım günü Twitter hesabından 
“Özlemle anıyoruz… Allah mekanını cennet 
eylesin… Amin…” paylaşımında bulunarak II. 
Abdülhamit’i anmış.

Derdimiz niye andığı falan değil… Atasıdır 
anacak tabii ki…

Mesele şu, II. Abdülhamit hangi tarihte ölmüş 
biliyor musunuz?

10 Şubat 1918’de…
Peki 10 Kasım’da kim anılıyor bu ülke de?
Anormallik ve mesele burada…
Uzun sözün kısası, tetikçi kendisine biçilen 

rolün gereğini yapıyor.
Fatih Tezcan Twitter’daki bu paylaşımına gelen 

tepkiler üzerine “Küstahlığa bak! Abdülhamid 
Han’ı anıyorum Atatürk’e saygısızlık diyorlar.” 
diyerek savunmaya geçiyor ve 31 Mart 1909 
yılındaki gerici ayaklanmanın bastırılmasındaki 
rolünü hatırlatarak, Mustafa Kemal için ‘katil’ 
imasında bulunuyor.

Şimdi bu tetikçiliğin tarihsel arka planına deği-
nerek dertlerini bir kez daha ortaya dökelim.

İnsanlık tarihi, sınıflar mücadelesi tarihidir.
Doğal ki bu mücadelenin iki cephesi var. Ser-

maye sınıfı ve işçi sınıfı.
Sermaye sınıfı tarihsel olarak gericidir. Gericili-

ği ve faşizmi işçi sınıfına karşı verdiği iktidar mü-
cadelesinde sürekli besler, büyütür ve kullanır.

Tarihsel olarak gericilik cephesinde olmayan 
ve onlara yenilgiler tattırmış olan ilericilik cephe-
sindekilerle dertleri kinleri bitmez bunların.

Lenin’e, Stalin’e, Fidel’e, Che’ye, neden hâlâ 
saldırıyorlarsa, Mustafa Kemal’e de bunun için 
saldırıyorlar.

Çünkü o, bu iki blok arasındaki tarihsel mü-
cadelenin bir kesitinde, bulunduğu coğrafya da 
ilericilik adına önemli kazanımların orta çıkması-
na önderlik etmiştir.

“Katil” dedikleri bizim cephedekiler ne yapmış?
Nerede gericilik, sömürü, zulüm varsa bin-

mişler tepesine her alanda, cephede, siyasette, 
sanatta…

Kâh 31 Mart’ta İstanbul’da yobazlara ve 
1923’te emperyalistlere,

Kâh 7 Kasım 1917’de Petrograd’da, gerici Rus 
Çarlığı’na,

Kâh 2 Şubat 1943’te Stalingrad’da faşizme,
Kâh 26 Temmuz 1953’te Küba Moncada kışlası 

baskınıyla Batista diktatörlüğüne…
Günyüzü göstermemiş, tarihin tekerleğinin 

geriye doğru çevrilmesine izin vermemişler.
Anlayacağınız, gericilik cephesinde dert çok, 

hem derman yok neylersin…
O yüzden şaşkına dönüyor, 10 Şubat’ta anma-

ları gereken II.Abdülhamit’i 10 Kasım’da ‘anıyor-
lar’.

Tam bir şuursuzluk örneği gerçekten.
Oysa hem tarihte hem de günümüzde ‘katil’ 

arıyorlarsa bulundukları çukura bakmaları yeterli 
olacak.

Mesela bulundukları o çukurda, yandaşlıklarını 
ve tetikçiliğini yaptıkları güçler eliyle beslenen 
IŞİD’i ve diğer eli kanlı cihatçı çeteleri görebilir-
ler.

O çukurda, cansız bedeni Bodrum sahiline vu-
ran 3 yaşındaki Suriyeli Aylan Kurdi’nin ve binler-
ce çocuğun ölümüne neden olanları görebilirler.

O çukurda, Ankara garında 100’ün üzerinde 
ilericiyi katledenlerin bugün mahkemede hangi 
partiye üye olduklarını övüne övüne ifade ettikle-
rini görebilirler.

O çukurda her gün “Artık daha kötüsü olabilir 
mi demeyelim her gün daha kötüsü karşımıza 
çıkıyor” diye düşündüğümüz çocuk tecavüzcüle-
rini ve onlara yol verenleri görebilirler.

O çukurda kadın katillerini görebilirler.
O çukur da memleketi satmak, yağmalamak 

konusunda paylaşım kavgasına düşen gericilerin 
ve reislerin yaptıkları katliamlarını görebilirler.

O çukurunuz öyle bir çukur ki; katili de, yağma-
cıyı da, yobazı da, işbirlikçiyi de, tecavüzcüyü de 
besleyebiliyor içinde…

O çukur, sizi içindekileriyle birlikte korur, kollar, 
saklar…

Buna şüphe yok.
Fakat bir hatırlatma yapalım ve şimdilik bitire-

lim…
O çukur taşarsa, ki taşmak üzeredir.
Biliniz ki, Türkiye’nin asla söküp atamayaca-

ğınız ilerici birikimi o çukurdan taşan pisliğin üze-
rini bir kez daha kapatmasını bilir…

Yalnız bu kez bir farkla.
Sizi besleyen emperyalizmi ve sermaye sınıfını 

da ait oldukları o çukura gömerek…

10 Kasım ve çukurun içinden 
seslenen gericiliğe yanıt…

Hakan 
Yerlikaya

MHP tarafından geçtiğimiz 
ay tekrar gündeme geti-
rilen anayasa değişikliği 

ve başkanlık sistemi düzenlemesi 
konusunda adımların hızlandığını 
görmek gerekiyor. Atılan bu adım-
ların bir sonuca ulaşmaması du-
rumunda erken seçimin önümüze 
geleceği biliniyor.

Öyle ki, Türkiye’nin fiili bir yarı 
başkanlık sisteminde olduğu yönün-
deki fütursuz açıklamalar ile süreç 
örülmeye, meşrulaştırılmaya devam 
ediyor. 

“Artık parlamenter sistem falan 
yok!”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 
Bülent Gedikli yaptığı açıklamada, 
Türkiye’nin şu anda parlamenter sis-
temde olmadığını belirterek, “Hala 
ana muhalefet, öyleymişiz gibi konu-
şuyor ama artık parlamenter sistem 
falan yok, şu anda yarı başkanlık 
sistemindeyiz.” dedi.

Gedikli, Ekonomi Gazetecileri 
Derneği (EGD) Buluşmaları’nda 
yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yeni 
dünyaya(!) başkanlık sistemi ile 
hazır olacağını vurgulayarak şunları 
söyledi: 

“Çünkü başkanlık sistemi istikrar 
içinde dinamizm anlamına geliyor. 
Hızlı, etkin karar alınması gereken 
bir dünyadayız. Türkiye’nin geçmişi-
ne baktığımızda parlamenter sistem 
bu anlamda tıkandı. Zaten şu anda 
da parlamenter sistem içerisinde 
de değiliz. Hala ana muhalefet, 
öyleymişiz gibi konuşuyor ama artık 
parlamenter sistem falan yok, şu 
anda yarı başkanlık sistemindeyiz. 

2007’de hukuken yarı başkanlık 
sistemine geçildi, cumhurbaşkanının 
halk tarafından seçilmesiyle, fiilen 
de 2010’da zaten yarı başkanlık 
sistemine geçilmiştir. Türkiye’de 
olan şey yarı başkanlık sistemi-
dir. Parlamenter sistem Türkiye’yi 
istediğimiz noktalara taşıyacak bir 
potansiyel ortaya koyamadı. ‘Par-
lamenter sistemin ne sorunu var?’ 
diye soranlar var, en azından 367 
sorunu var. Bu konuyla ilgili eski 
ana muhalefet başkanına soruyorlar 
cevap da veremiyor. Bizim başkanlık 
sistemine geçmemiz en iyi yol. Tür-
kiye’nin istikrar içerisinde yönetilme-
si gerekiyor. Başkanlık sisteminin 
doğru noktalardan tartışılması ge-
rekiyor. İstikrar çok kullandığımız bir 
kelime ama ne kadar ihtiyaç olduğu 
da herkes tarafından görülüyor. 
Bölgeye baktığımız zaman devlet 
yapılarının dağıldığı yerde istikrar-
sızlık ortamında neler olduğunu da 
görüyoruz. Geçmişe baktığımızda 
da tek başına hükümetler döne-
minde parlamenter sistemlerde bir 
şeyler yapılabilmiş, iktidarlar sorunu 
örtmüş.”

Binali Yıldırım: Başkanlık siste-
mini getireceğiz!

Gedikli’nin açıklamalarının hemen 
ardından Başbakan Binali Yıldırım 
da konuşmasında, “MHP ile Anaya-
sa değişikliğini yapacağız, Başkan-
lık sistemini getireceğiz” dedi.

Yıldırım konuşmasında anayasa 
ve başkanlık sistemini tekrar günde-
me getiren MHP hakkında övgü dolu 
sözlere yer vermeyi ihmal etmedi. 
Yıldırım MHP için, “MHP, onun 

Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yine 
sağduyusu ile vatansever ve ülkenin 
geleceğini dikkate alarak, her türlü 
siyasi hesaplardan öte Türkiye’nin 
bu önemli meselesinin çözümü için 
sorumluluk aldı” ifadelerini kullandı. 

AKP’nin hazırladığı anayasa 
taslak metninin resmen MHP’ye 
iletildiği, iki partinin bu kapsamda 
ortak komisyon kuracağı haberinin 
ardından çalışmalar hız kazanıyor. 
Taslak üzerine yapılacak müzake-
reler sonrasında nihai kararı, süreci 
başlatan liderler verecek.

“Başkanlık olmazsa erken se-
çim geliyor”

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Hür-
riyet yazarı Abdulkadir Selvi, parti 
kulislerinde konuşulan erken seçim 
ihtimalini Kasım ayının ilk günlerinde 
köşesine taşımıştı.

AKP’nin oy oranının arttığını öne 
süren Selvi, yazısında;

“…15 Temmuz seçimlerinden 
sonra AK Parti’nin oy oranı artıyor. 
Son ölçümlerde yüzde 53-54 bandı 
yakalanmış durumda. Bu bir süredir 
devam ediyor. Birkaç ay için ya-
kalanmış bir oran değil. Başbakan 
Binali Yıldırım, Suriye ve Irak’ta-
ki gelişmeleri değerlendirirken, 
ABD’nin Suriye’de PYD/YPG, Irak’ta 
ise PKK konusundaki ısrarının üze-
rinde duruyor. 'Batı’nın niyeti Türki-
ye’yi bölmek. Bölge şekillendirilirken 
bizim en önemli gücümüz ise siyasi 
istikrar. Siyasi istikrarı korumamız 
lazım. Şimdi AK Parti bunu sağlı-
yor. Ama siyasi istikrarı koruyan bir 
sistemi kurmamız lazım. Bunun yolu 
başkanlık seçiminden geçiyor' diye 

konuşuyor.
“Başbakan, 'Asıl başkanlık sistemi 

gelmezse Türkiye’nin bölünme riski 
var' sözünü yeni söyledi ama Eylül 
ayında yaptığı değerlendirmede, 
siyasi istikrar ve başkanlık sistemi 
üzerinde önemle durmuştu. Başba-
kan’ın o günkü 'Anayasayı değiş-
tirmek için bizim sayımız yetmiyor. 
Ekonomiye öncelik verip, Nisan-Ma-
yıs ayında erken seçime gidebiliriz.' 
değerlendirmesini biraz daha açmak 
istiyorum.

“(…) Şimdi öncelik MHP ile refe-
randuma giderek güçlü başkanlık 
sistemine geçmek. Yok o olmazsa 
erken seçim kaçınılmaz olarak 
gündeme gelecek.” ifadelerine yer 
vermişti.

Neden karşı durulması gereki-
yor?

Bütün bu anayasa ve başkanlık 
tartışmaları Türkiye’de emekçilerin 
karşı durması gereken iki önemli 
başlık. 

Yeni anayasa ile beraber ülkemiz-
de fiili adımlar atılarak toplumsal-
laştırılmaya çalışılan dinci gericilik, 
yasal bir zemine oturtularak AKP’nin 
en büyük düşmanı olan laiklik orta-
dan kaldırılacak, sendikalaşmanın 
yıllar içinde bitirildiği, her geçen gün 
emekçiye daha fazla sömürü getiren 
bir sermaye düzeni emekçi düşman-
lığı kapısını daha fazla açıp meşru-
laştırılacak ve elbette başkanlık ile 
beraber Türkiye artık bir diktatörlüğe 
geçecektir.

Görünen ve bilinen odur ki, tüm 
bunlar ancak ve ancak emekçi sını-
fın elinin tersiyle itilebilir. 

Yeni anayasa ve başkanlık:
Gericilik, işbirlikçilik, emek düşmanlığı, diktatörlük!
15 Temmuz darbe girişimi sonrası yaşanan AKP darbesi, anayasa ve başkanlık konularının tekrar gündeme gelmesi 
ile devam ediyor.
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Geçen hafta İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan 
açıklamada derneklere yönelik ‘terör’ operasyo-
nunda 370 derneğin faaliyetlerinin durdurulduğu 
duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer 
verildi:

“İçişleri Bakanlığı’nca, FETÖ, PKK/KCK, DH-
KP-C ve DAEŞ bağlantılı 370 derneğin faaliyeti 
durduruldu.

OHAL Kanunu 11. Maddesi kapsamında genel 
güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak ama-
cıyla 39 ilde milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tes-
pit edilen; FETÖ bağlantılı 153, PKK/KCK bağlan-
tılı 190, DHKP-C bağlantılı 19 ve DEAŞ bağlantılı 
8 olmak üzere toplamda 370 derneğin faaliyeti 
valiliklerimizce durdurulmuştur. Bunlara ilişkin 
inceleme, değerlendirme çalışmaları devam 

etmekte olup, terör örgütleri ile irtibatlı tüm yapı, 
grup, oluşum, kurum ve kuruluşlarla mücadelemiz 
hız kesmeden kararlılıkla devam edecektir.”

Faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen 
dernekler arasında Çağdaş Hukukçular Derneği 
(ÇHD), Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD), 
Halkın Hukuk Bürosu, Gündem Çocuk Derneği, 
Barış Derneği, Kürdi-Der, Mezopotamya Yakın-
larını Kaybedenlerle Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği (MEYA-DER), Haklar ve Özgürlükler 
Derneği, Azikan Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Derneği, Kadın Yaşam Derne-
ği, Pale Kültür Sanat Derneği, Komagene Eğitim 
Kültür Sanat ve Spor Kulübü Derneği, Gültepe 
Kültür ve Dayanışma Derneği, Batman Yoksulluk-
la Mücadele ve Kalkınma Derneği, Demokratik 
Haklar Federasyonu (DHF), Van Kadın Derneği 

(VAKAD), Dicle Fırat Kültür Merkezi, Tutuklu 
Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri 
Federasyonu (TUHAD-FED) bulunuyor. 

Tebligat yerine baskın!

İçişleri Bakanlığı’nın 370 derneğin kapatılaca-
ğını açıklaması sonrasında beklenen dernek ismi 
listesi ise yayınlanmayarak, derneklere herhangi 
bir tebligat ulaştırılmadan, hukuksuz bir biçimde 
gerçekleşen baskınlar ile öğrenildi. 

İçişleri Bakanı: Vurduk kilidi gitti, açın da 
görelim!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da bir 
dernek açılışındaki konuşmasında ise, “370 der-
nek kapattık. Neden? Oralarda konaklayacaklar, 

pinekleyecekler, terör örgütüne destek sağla-
yacaklar, biz de onları meşru bir organ olarak 
göreceğiz. Vurduk kilidi, gitti. Hadi bakalım açın 
da görelim” dedi.

Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:
“Bundan sonra mazeret yok. Kamu görevlisiy-

se de bir şekilde PKK’ya dayanıyorsa, yardım, 
yataklık ediyorsa, bu milletin hiçbir kuruşunu 
onlara nasip ettirmeyiz. Bütün vali, kaymakam, 
emniyet müdürleri ve jandarma kuvvetlerimiz, 
bu işin üzerine gidiyor. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. 
370 dernek kapattık. Neden? Oralarda konakla-
yacaklar, pinekleyecekler, terör örgütüne destek 
sağlayacaklar, biz de onları meşru bir organ 
olarak göreceğiz. Vurduk kilidi, gitti. Hadi bakalım 
açın da görelim.”

AKP’den yeni OHAL darbesi
Dernek faaliyetlerini durdurma
15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası ‘FETÖ’ soruşturması bahanesiyle ilerici, muhalif kesimlere yönelik başlayan baskılar hız kesmeden devam ediyor.

A vrupa Birliği (AB) yine Türkiye’nin gün-
deminde. Mülteci krizi, vizesiz seyahat, 
üyelik süreci derken AB, Türkiye ile ilgili 

olarak yayımladığı ilerleme raporunda geriye 
gidiş olduğu görüşünü ifade etti. Bununla beraber 
Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri, 
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin 
AB'ye üyelik süreciyle ilgili olarak "Haydi, bir 
an önce gözden geçirin, geç bile kaldınız. Ama 
gözden geçirdiğiniz zaman ertelemeyin ha, nihai 
kararınızı verin" ifadesine de cevap vererek, "İliş-
kileri dondurmak vereceğimiz tek yanıt" dedi.

Piri’nin yanıtına cevap gecikmedi. Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuya ilişkin, "Defa-
larca AB Türkiye'yi oyalarken, Türkiye'ye yöne-
lik mesnetsiz suçlamalarda bulunurken, Sayın 
Cumhurbaşkanımız ‘Türkiye'yi tam üye olarak 
istemiyorsanız bize net bir şekilde söyleyin bizi 

oyalamayın’ dedi. Bizimle böyle tehditvari bir şe-
kilde ilişkilerinizi sürdüremezsiniz. Ne yapmak is-
tiyorsanız kararınızı verin. Durdurmak istiyorsanız 
durdurun, sürdürmek istiyorsanız buna hazırız." 
ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin AB'de yeri yok!

Geçtiğimiz günlerde Ankara ile ilişkileri masaya 
yatıran AB dışişleri bakanları, Avusturya'dan ge-
len üyelik müzakerelerinin durdurulması önerisini 
kabul etmedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel’de gerçekleşen 
zirvede, Avusturya Türkiye ile üyelik müzakerele-
rinin kesinlikle durdurulması yönünde görüş bildir-
se de bazı ülkeler bu konuda çekimser davrandı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz 
toplantı öncesi "İnsan hakları ve hukuk yasaları 

konusunda, Türkiye Avrupa'dan çok fazla uzak-
laştı. Türkiye'nin AB'de yeri yok. Türkiye ile müza-
kerelerin devamından yana değilim" dedi.

Pek çok AB ülkesi, müzakerelerin tek taraflı 
kesilmesi halinde Türkiye'nin mülteci krizindeki 
işbirliğini feshetmesinden de endişe ediyor.

Reuters'a konuşan bir AB yetkilisi ise, 15-16 
Aralık'ta düzenlenecek liderler zirvesinde Tür-
kiye'deki durumun tekrar gözden geçirileceğini 
söyledi.

AB toplantısında Türkiye'nin idam cezasını geri 
getirme planları ile ilgili kaygıları da dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa 
Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz'un 
"İdam geri gelirse, AB müzakereleri durur" sözle-
rine sert yanıt vermişti. Schulz'a hitaben "Kimsin 
sen ya, kimsin sen?" diyen Erdoğan, Avrupa 
Birliği'yle üyelik müzakerelerinin de referanduma 

götürülebileceğini söylemişti.

Her dönem ısıtılıp servis edilen AB

Bütün bu gelişmeler(!), AB’ye yönelik olarak 
sorulması gereken birçok sorunun da yanıtsız bı-
rakılmasının önünü açıyor. Ülkemiz liberallerinden 
tutun mevcut iktidarın da sıkışılan her dönemde 
AB’ye yaptığı çağrı unutulmamalı. Bununla bera-
ber Ortadoğu’da yaşanan savaşta, sermayenin 
yönelimleri ile şekillenen ‘yeni Türkiye’de, işçi 
düşmanlığında, kısaca ülkemizin bugün geldiği 
süreçte AB’nin çok önemli payı olduğunu görmek 
gerekiyor. Dolayısıyla bugün AB ile girişilen tüm 
tartışmaların emekçi halkımıza yönelik olumlu 
bir getirisi olacağı yalanını bir kenara bırakarak, 
geldiğimiz noktanın sorumlularından biri olarak 
karşıya alınması ve hesap sorulması gerekir.    

AB: Bir varmış, bir yokmuş

16 Kasım 1982 tarihinde gözaltında katledilen 
Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi üyesi 
ve İstanbul İl Sekreteri Mustafa Hayrullahoğlu 
ile 16 Kasım 1979 tarihinde öğretmenlik yaptığı 
okulun çıkışında faşistler tarafından katledilen 
Türkiye Öğretmenler Sendikası Kurucusu ve 
TÖB-DER Başkanı, TKP üyesi Talip Öztürk me-
zarları başında anıldı.
Türkiye Komünist Hareketi (TKH) tarafından 
düzenlenen Mustafa Hayrullahoğlu anmasında 
konuşan TKH Merkez Komitesi üyesi Kemal Par-
lak şunları ifade etti:
“Deniz yoldaş 1982’de 12 Eylül darbecileri tara-
fından 14 Kasım tarihinde gözaltında alınıp iki 
günlük işkence sonrasında yaşamını yitirdi. İşimiz 
zor sevgili yoldaşlar. 1920’den yola çıktığımız 
günden bugüne kadar komünistler ve devrimciler 
çok zorlukla karşılaştılar. 1920’den bugüne kadar 
başka bir şeyi daha gösteriyor. Komünistlerin 
inadı, mücadelesi, direnci her zaman devam etti, 
devam edecek. O inat bizi geleceğe taşıyacak.
“Sevgili yoldaşlar, içinden geçtiğimiz süreç 
Türkiye Komünist Partisi’ne ne kadar büyük bir 
ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Deniz yoldaş TKP’yi, 
yoldaşlarını, örgütünü korumak için canını verdi. 
Parti ismini söylemedi polislere, işkencecilere. 
Onların o mücadelesi ile parti bugünlere geldi. 
Bugün tarihsel olarak TKP’nin yeniden inşası, 

Deniz yoldaşların bize bıraktığı mirasın yeniden 
ete kemiğe bürünmesi görevi ile karşı karşıyayız. 
Türkiye Komünist Hareketi çıktığımız günden beri 
Türkiye Komünist Partisi için yola devam ettiğimi-
zi söyledik.
“Yoldaşlar Türkiye ilginç bir dönemden geçiyor, 
zor bir dönemden geçiyoruz. Elbette ki her döne-
min zorlukları vardır. Deniz yoldaşların hayatını 
verdiği dönem de çok zor bir dönemdi. İllegal, 
büyük baskıların olduğu bir dönemdi. İçinden 
geçtiğimiz süreçte de, Türkiye’de aynı benzer 
koşullar yaşanıyor. Bugün Türkiye’de gerici bir gü-
ruh, başka bir gerici güruha karşı darbe girişimin-
de bulunuyor ve iktidardaki gerici güruh bu süreci 
başka bir darbeye çeviriyor.
“Sevgili yoldaşlar, Türkiye’de eksik olan sosyalist-
lerin, solun kendisidir. Bu anlamıyla Türkiye Ko-
münist Partisi’ne ihtiyaç vardır. Türkiye sosyalist 
hareketi, Türkiye solu işçi sınıfını örgütlemeden, 
Türkiye sosyalist solu sınıfın içierisinde büyüme-
den kendi yoluna devam edemez.
“Biz bugün Türkiye Komünist Partisi’nin inşası, 
Türkiye Komünist Partisi’nin yeniden yaşama 
dönmesi için mücadele ediyoruz. Sevgili yoldaşlar 
TKP mirasını savunduğunu söyleyen çeşitli örgüt-
ler var. Biz komünistlerin birliğinden yanayız.”
Mustafa Hayrullahoğlu anmasından sonra Talip 
Öztürk de mezarı başında anıldı.

Mustafa Hayrullahoğlu ve Talip Öztürk anıldı
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Sosyalist Cumhuriyet: Geçtiğimiz dönem 
MESS grup toplu iş sözleşmesinde sendi-
kanız greve gitti, grevin hükümet tarafında 
ertelenmesi sonucu iş yerlerinde başlayan 
direniş sonrası bir grup fabrika MESS’ ten ay-
rılıp EMİS’ i kurdular süreçle ilgili bilgi alabilir 
miyiz?

Adnan Serdaroğlu: Aslında geçen dönemki 
toplu sözleşmeden sonra ortaya çıkan gelişmeler 
12-13 yıllık bir stratejimizin sonucuydu. BMİS’in 
yeni yönetimi 12 Eylül’den sonra ortaya çıkan 
işbirlikçi sömürü düzenini ortadan kaldırmak için 
kendine orta ve uzun vadeli bir hedef koydu. Bu 
hedefleri de uygulamaya çalıştı. 2010 yılında 
aslında bugünkü mücadelenin İlk göstergeleri 
başladı. 2010 yılında yine böyle fabrikaların bir 
kısmında yine toplu sözleşmelerinde sıkıntılar 
yaşandı.

Bazılarında işçi arkadaşlarımızın kabul etmesi 
sonrasında sözleşmeler imzalandı. Ama orada 
yaptığımız grevlerle birlikte bu zamana kadar 
MESS grubu kapsamı içerisinde hiçbir şekilde 
farklı imzalamadığımız toplu sözleşmeler 2010 
yılında farklı bir şekilde imzalanmaya başlandı.

Tabii MESS kendi içerisinde de derin çatlaklar 
yaşandı. Genel sekreter ayrıldı, genel başkan 
ayrıldı. Yeni bir yönetim geldi. Bu yeni yönetim 
bizimle ilişkileri geliştirmek için çaba sarf etti.  Biz 
de “Siz bu zamana kadar hep sarı sendika Türk 
Metal’i dikkate alarak yöntem izlediğinizden do-
layı bizi geri plana ittiniz, bizi hep imzalanan söz-
leşmeyi imzalayacak bir sendika olarak gördünüz 
ki bunun acılarını hep beraber yaşadınız...” dedik.

Biz bundan sonra böyle olmasını istemiyoruz 
dedik. Ama düzeni değiştirmek çok kolay olmuyor 
tabii. 

Yine 2014-2016 toplu sözleşmesinde de birlikte 
görüşmeleri sürdürelim mesajları verilmesine 
rağmen bizden önce gittiler gece Türk Metal 
ile sözleşmeyi imzaladılar, bize de biz böyle bir 
sözleşme imzalandı sizinle de imzalamak istiyo-
ruz diyerek bildirimde bulundurlar. Tabii biz bunu 
daha önceki uyarılarımıza rağmen hem önemli bir 
tepki gösterdik, hem de biz bunu imzalamıyoruz, 
bu işletmeler greve çıkılacak diyerek gereken tep-
kiyi de ortaya koyduk. Onlar hükümet üzerinden 
bir takım girişimlerde bulundular grevi ertelemek 
konusunda. 

Ertesinde greve bir gün çıktık ve hemen sonra-
sında ertelendi. Ama grevin öncesinde ve sonra-
sında, grevin öncesinde yapılan eylemlerden ve 
grev korkusuyla birçok işveren MESS’ ten ayrıldı. 
Grev sonrası da bu devam etti çünkü biz fabrika-
lardaki direnişlerimizi, mücadelemizi sürdürdük. 
İşveren bizimle anlaşmaya zorlandı. Burada da 
önemli kazanımlar elde edildi. Aslında Danıştay 
süreci olsun, yüksek hakem süreci olsun, ora-
lardan bir şey çıkmayacağını biliyorduk. Aslında 
bugün baktığınız zaman oralar da tamamen bir 
süre önce FETÖ’cü olarak adlandırılan yapıyla 
doldurulmuştu. Onlar da zaten hükümetin talimatı 
dışında hareket etmediler grevimizin ertelenme-
si konusunda. Danıştay onayladı. Danıştay’da 
raportör hakim bizim lehimize bir karar çıkarmış-
tı. Sonrasında cumhurbaşkanı ataması sonrası 
gelen atamalarla biz kaybettik. Oralardan bir şey 
çıkmadı. Sonra anayasa mahkemesine gittik. 
Eğer oradan da bir şey çıkmazsa AİHM’e götüre-
ceğiz meseleyi. 

Şimdi buralarda ayrılan işletmelerin bir kısmı 
EMİS adı altında bir sendika kurdular. EMİS’e 
girmeyen, enerji sektöründe olmayanlar da 2 yıllık 
sözleşme yaptılar. Oralarda şu an münferit görüş-
meler yapıyoruz. Bitirdiğimiz yerler oldu. Mesela 
İzmir MAHLE fabrikasını bitirdik, diğerlerinde 
devam ediyor. Ama EMİS adı altında bir sendika 
kurulması bizim açımızdan yeni bir mücadele 
alanının da ortaya çıkmasına neden oldu. 

EMİS dünyadaki büyük enerji devleri firmaları 
bünyesinde barındıran bir sendika. Bunlar enerji 
sektöründe bir sendika kurunca biz müzakere-
leri bunun üzerinden yürüttük. Bunların ilk kez 
kurulması ile bazı acemice davranışları da oluyor. 
Biraz kendisini kabul ettirmek için geçmişte an-
laşılan bazı maddelerin değiştirilmesi konusunda 
öneriler getirdiler. Fabrikalarda işçi arkadaşla-
rımızın hazırlamış olduğu taslağın çok altında 
ücret ve sosyal haklar teklifi verdiler. Bunlar kabul 
edilebilecek şeyler değildi. Uyuşmazlık tutuldu. 
Bu süreç içerisinde biz farklı iş yerlerinde eylemli-
liklere başladık. 

Sosyalist Cumhuriyet: EMİS ile sendikanızın 
ilk grup toplu iş sözleşmesi olacak ama tıkan-
mış gibi görünüyor sendikanın bundan sonra-
ki stratejisi var mı neler düşünüyorsunuz?

Adnan Serdaroğlu: Önümüzdeki süreçte 
herhangi bir anlaşma sağlanamazsa arabulucu 
atanacak. Arabulucunun süresi yaklaşık 1-1,5 
ay sürüyor. O da, eğer anlaşılamazsa bakanlığa 
bildiriliyor. Daha sonra yine anlaşılamazsa biz 60 
günlük grev sürecini başlatıyoruz. 

Şimdi bu aşama uyuşmazlık ve arabulucu 
aşamasında. Burada da işçi arkadaşlar yoğun bir 
şekilde fabrikalarda işvereni sıkıştırıyorlar. Ama 
emniyet de bizi rahat bırakmıyor. Hem fabrika 

dışı yürüyüşler, hem fabrika içi toplantılara izin 
verilmiyor. Mesela, özellikle Kocaeli Belediyesi bir 
genelge yayımlıyor, kapalı - açık alanda gösteri, 
toplantı yapmayı yasaklıyor. OHAL kapsamı içeri-
sinde yasaklanmış denilerek uymazsanız gerekli 
işlemler yapılacaktır diye son derece tehditkar bir 
şekilde sendikamıza yazılar gönderiliyor. 

Biz de İçişleri Bakanlığı’na valiliğin bu konuda 
tamamen bir baskıcı yöntem uygulandığına dair 
bir yazı yazacağız. 

Daha önce Nakliyat İş sendikasına da yapmış-
lardı böyle bir baskıyı. Oradan gereken müda-
halelerin yapılmasını isteyeceğiz. Çünkü burada 
valilik kastı aşan bir davranışa giriyor. 

Valilik sendikanın işçiyi bilgilendirme toplantı-
sına müdahale edemez, böyle bir hakkı olamaz. 
Her yerde baskıcı bir yöntem var. Kandıra’da 
işçi atıldı, toplantı yapacağız izin verilmiyor, bir 
örgütlenme yapacağız, Gebze’de salon toplantısı 
yapacağız, izin verilmiyor ve daha birçok işyerin-
de aynı şey karşımıza çıkıyor. Atılan arkadaşla-
rımızın fabrikanın önünde beklemeye ve içerdeki 
arkadaşlarımızın dışarı çıkmasına izin vermiyor-
lar. Ama başarılı olmadılar. 

Şu anda EMİS uyuşmazlık aşamasında. Arada 
da önemli farklılıklar var, hem ücret, hem de idari 
anlayış açısından farklar var. Buralarda eğer iş-
veren bu tutumundan vazgeçmezse muhtemelen 
Aralık’ın sonuna doğru bir grev süreci başlatma 
durumu var.

İşverenler arasında da önemli bir direnç var. 
Sanki MESS’ten ayrıldıktan sonra sendika ile 
sanki hiçbir sorun yaşamayacaklarını düşünüyor-
lar. Teklifler çok kayda değer değil. Bu açıdan da 
münferit sözleşme yapılan yerlerde de bir direniş 
yaşanacağını düşünüyoruz. 

Tabii bunların hepsi biraz da 2017 MESS sü-
recine teşkil edecek süreçler. Bir RENO örgüt-
lenmemiz var, oraya dair bir sözleşme yapılması 
gerekiyor. Türk Metal orayı takip ediyor, MESS 
takip ediyor. 

Her halükarda bizi buralarda başarısız çıkart-
mak için elbirliği içerisindeler. Biz de işçilerin 
kararlılığı, mücadelesi ile devam ediyoruz.

Sosyalist Cumhuriyet: EMİS’le yapılacak 
sözleşme 2017 MESS grup sözleşmesine 
etkisi nasıl olur ve 2017 MESS grup sözleşme-
si için tavrınız ne olacak? Sarı sendika Türk 
Metal’in tavrı ne olacak?

Adnan Serdaroğlu: Geçenlerde sarı sen-
dika Türk Metal’in Bursa’da kongresi vardı. Bu 
muhtemelen MESS organizasyonuydu ve orada 
sürekli genel başkanlara mesaj verildi. İşte biz 
Ereğli’de başladık, sizden daha iyi yapacağız… 
Biz de buna karşılık şunu sadece şunu öneriyo-
ruz, 2017 sözleşmesini siz imzalamayın diyoruz, 
bize bırakın. Yaparlar yapmazlar bilemiyorum, 
yapmayacaklarını biz tabii biliyoruz. 2017 MESS 
sözleşmesi aslında Türkiye işçi sınıfı için çok 
önemli. Biliyorsunuz Bursa’da geçen sene 
hareketlilik ortaya çıkmış ve diğer işletmelere 
yansımıştı. 40 bin işçi Türk Metal’den istifa etti. 
Tabii büyük bir baskı ile karşı karşıya kaldı. Şimdi 
buradaki insanların tamamı 2017 Mayıs ayında 
tekrar yetki isteyecek. Bu yetki önemli. Yani EMİS 
sözleşmesinin başarısı 2017 MESS sözleşmesine 
etki edecek. İnsanlar şu an sinmiş durumda ama 
Mayıs’a kadar 7-8 ay var. Aslında 2017 sadece 
metal işçilerinin değil, tüm işçilerin geleceği ile 
ilgili pozitif bir durumu ortaya koyacak.  

MESS göstergedir. MESS’te ne yaparsanız 
diğer iş kolları bunu dikkate alırlar. O yüzden 
başarılı bir sözleşme farklı sektörlerde çalışan 
işçileri de etkileyecek. Bunu Türk Metal de biliyor, 
MESS de biliyor, hükümet de biliyor. Onun için 
mesela RENO’yu bizden almak için ellerinden 
geleni yapacaklar.  Yani dediler ki biz Türkiye’de 
düzenin değişmesini istemiyoruz.

Bunun için eski çalışma bakanı da çıktı bütün 
RENO yöneticilerini tehdit etti ve kesinlikle orada 
BMİS ile herhangi bir sözleşme yapılmaması için 
gerekli desteğin verilmesi konusunda işverene 
mesajlar verdi.

Bu anlamda 2017 Mayıs’ındaki o güne kadar 
başarılı bir sözleşme olursa Türkiye’de işçi sınıfı-
nın kaderini değiştirecek yeni bir sürecin başlan-
gıcı olacaktır.

Sosyalist Cumhuriyet: RENO işçileri geçtiği-
miz grup sözleşmesinden sonra sarı sendika 
Türk Metal’den istifa edip sendikanıza  üye 
oldular. Süreçle ilgili bilgi alabilir miyiz?

Adnan Serdaroğlu: Şimdi aslında RENO ile 
sınırlı değildi. Biz ENPAY ile de Türk Metal’den 
istifa edenleri üye yaptık, 260 kişiyi işten çıkardı-
lar. ENPAY’da Yargıtay öyle bir karar çıkarttı ki bu 
RENO’nun müdürlerinin çağrılmasından sonraki 
süreçte, ENPAY’daki mahkemeye bakan Yargıtay, 
yetkisi olmasa da iş yerinde üyesi olan bir sendi-
kanın temsilci seçme hakkı vardır kararı çıkardı. 
Şu an Türkiye de o karar emsal bir karardır. 

Şimdi ENPAY’da o kadar baskı yedik, Ford’da 
yaklaşık 2500 üyeniz olmuştu ama çok büyük 
baskı yaptılar. Sonrasında yüzlerce insan atıldı. 
Arçelik’ten,  Türk Traktör’den, yani bunların hepsi 

hepsinde önemli bir baskı ile karşı karşıya kalındı. 
Tofaş’ta Çelik İş’e üye oldular, ona bile dayana-
madılar, tekrar Türk Metal’e geçirdiler.

Metal sektörü çok önemli bir sektör, o yüzden 
hükümet orayı kontrol altında tutmak istediği için 
sarı sendika istiyorlar. 36 yıllık sistemi devam 
ettirmek istiyorlar. 

Talimat veriyorlar ve fabrikada en alt düzey 
yöneticiler de dahil her işçimize yoğun baskı 
yapıyorlar istifa etmeleri konusunda. Bunu da 
hükümet, cumhurbaşkanı istiyor diyerek, bizim 
daha önce görüşme yaptığımız insanları işten 
çıkarıyorlar. Tamamen baskıcı yasadışı uygula-
malar yapılıyor. 

Şimdi süremiz 4 Mayıs’a kadar. Bu süreç içeri-
sinde BMİS’in etkisini kırmaya çalışıyorlar. 

Tabii biz uluslararası alanda olabildiğince bun-
ları teşhir etmeye çalışıyoruz. Çünkü bu şirketle-
rin neredeyse tamamı uluslararası şirketler. Yani 
burada tam bir sınıf savaşı var. Yani bu savaş 
işçilerin iradesinin baskılara boyun eğmemesi 
şeklinde devam ederse kazanılır. 

Ama baskıya boyun eğerlerse bir 30 yıl daha 
sömürü düzenine mahkum kalınır, başka şansları 
yok.

Sosyalist Cumhuriyet: Son olarak OHAL-
KHK sürecinde sendikanıza bağlı yaşanan so-
runlar, iş yerlerinde yaşanılan sıkıntılar neler?

Adnan Serdaroğlu: Biz olabildiğince yaşanan 
olumsuzlukları teşhir etmeye çalışıyoruz. Bugün 
sistemden kaynaklı zorluklar var. İşçileri örgütle-
mek zor. Eskiden noterden üye olunuyordun ama 
şimdi e-devlet üzerinden yapılıyor. Bir işçi üye 
olduğunda çalışma bakanlığı hemen görebiliyor. 
Yani mekanizma devletin isteğine yönelik bir 
şekilde kuruluyor.

Diyelim ki bir işçi Türk Metal’den istifa ediyor, 
hemen Türk Metal’e haber veriliyor, neden istifa 
etti, başka bir sendika mı var gibi şeyler oluyor. 
Bu da örgütlenmenin zorluğunu getiriyor. 

Devlet olarak kontrollü örgütlenme gerçekleş-
tiriliyor. BMİS nerede örgütleniyor, Türk Metal 
nerede üye kaybediyor.

Türkiye’de bugün işçilerin %5 i toplu sözleşme 
yapıyor. Bu kadar olumsuzluklar içerisinde bir 
süre önce uyduruk bir darbe oldu biliyorsunuz. Bu 
darbe girişimi sonrası OHAL dönemi başlatıldı. 
Bu süreçte Türkiye’deki bütün muhalif seslere 
yönelik bir baskı uygulandı. Gazetelere, basına, 
sendikalara, yargıya yönelik baskı var. Böyle bir 
ortamda bu siyasi iktidar kaldığı sürece devam 
edebileceğini düşünüyorum.

Demokrasi tamamen ortadan kaldırılmış 
durumda. İşçiler işten atılıyor, fabrika dışarıda 
beklemesine izin verilmiyor. Aslında OHAL kap-
samı içerisinde işçilerin hiçbir şey yapmasına izin 
verilmiyor. Direkt işçilere yönelik bir baskı var.

Yavaş yavaş siyasi partilere, yarın belki konfe-
derasyonlara yönelik bir operasyon olabilir. Bunla-
rın hiç birisi olmayacak diye bir şey yok. Yürürken 
bütün çakıl taşlarını temizlemeye çalışıyorlar ve 
kendi yandaş basın ile birlikte bunu demokratik 
bir şekilde yaptığından bahsediyor. 

Bakıyorsunuz Cumhuriyet gazetesi, 90 yıllık bir 
gazete. Neredeyse gazeteyi kayyıma götürecek-
ler. Neredeyse gazetenin havuz medyası içine 
dahil olmasını sağlayacak bir operasyona girişi-
yorlar.

O anlamda da biz OHAL süreci içerisinde daha 
olumsuz bir çalışma hayatı ve emek mücadelesi 
içinde olacağımızı biliyoruz.

Ben Türkiye açısından bir dibe vuruş yaşanaca-
ğını düşünüyorum.

Burada cesaretli insanların gün geçtikçe 
sayısının azalması bir olumsuz gösterge değil, 
toplumsal kalkışmanın bir göstergesi olabilir diye 
düşünüyorum. 

Tarihteki örneklere de baktığımız zaman, belirli 
bir aşama sonrasında muhtemel yaşanacak 
zedelenmeler toplumda önemli bir reaksiyonu da 
ortaya çıkarabilir. Yani bugüne kadar cambaza 
baktırarak topluma bir takım şeyler gösterilme-
meye çalışılıyor ama bugün işsizlik belki de son 
dönemlerin en yüksek noktasına ulaştı. Ekonomik 
sıkıntının göstergeleri var, AB ile dalaşmalar, 
başka ülkeler ile dalaşmalar, ABD’de bir şarla-
tanın, bir canlı bombanın başa gelmesi ile nasıl 
bir politika izlenecek? Bunların hepsi Türkiye’nin 
siyasi ve ekonomik konjonktürünü nasıl etkileye-
ceğini göreceğiz, ama ben kötü etkileneceğini 
düşünüyorum.

Gezi süreci de Türkiye’deki bir takım baskılar 
sonrası ortaya çıktı biliyorsunuz. Yani yarını belir-
siz bir ülke oldu.

Sosyalist Cumhuriyet: Peki sonrası için ne 
düşünüyorsunuz?

Adnan Serdaroğlu: Emek alanı tamamen neo 
liberal politikalara bırakıldı. Kiralık işçi denilen 
şey, 150 yıl önceki köleci sistemin canlandırılma-
sı. 

Bireysel emeklilik faşist ülkelerde uygulanmış, 
bir takım sermaye gruplarına 

Varlık fonu yasası, tamamen özelleştirmeye 
dayalı ve kontrolsüz bir sermaye birikiminin kendi 
yandaşları tarafından kullandırılmaya çalışılması. 

Kıdem tazminatı tasarısı aynı şekilde. Geçen 
sene mesela asgari ücretin 300 liralık artıştan 
Türkiye’de %70 oranında insan etkilendi. Bu da 
Türkiye’de hangi koşullarda çalışıldığını gösteri-
yor. Bu kadar insan açlık sınırının altında çalışı-
yor. Şu anda 10-11 milyon emekli var ve bunların 
maaşları açlık sınırının altında.

Şimdi bu kadar kötü görüntü içerisinde daha 
çok devam edilebileceğini düşünmüyorum. Belki 
belediyelerdeki yoksul insanlara yardım yöntem-
leri ile yoksulluğu kontrol altına alıyorlar ama 
işçileri kontrol edip yönetme şansları yok.

Çünkü kıdem tazminatı bence hükümetin uygu-
lama içerisinde alabileceği son hak. Eğer ona da 
dokunursa bence işçilerin tepkilerinin bugünden 
çok daha fazla olacak. Bu bilindiği için kendine 
göre bir yol alıyor. İşçiler uyanmasın diye algı 
operasyonu yapılıyor. 

Mart’a kadar bütün bu çalışmaların tamamla-
nacağını söylediler, biz de o zamana kadar kendi 
çalışmalarımızı yapacağız elbette.

Bu neo liberal adımlarla birlikte gitgide sindiril-
miş kitlelerin, bir zaman gelecek işsizlik fazlalaşa-
cak, kıdem tazminatı kalkacak, kiralık işçi mese-
lesi yerleşecek, sözleşmeli uygulaması tamamen 
kamuda yaygınlaşacak vs. derken nereye kadar 
devam edilecek?

Tepki hiç tahmin edilmeyen bir zamanda ortaya 
çıkabilir.

Sosyalist Cumhuriyet: Son olarak söylemek 
istediğiniz bir şey var mı?

Adnan Serdaroğlu: Yani biz özellikle son 
dönemli örgütlenmelerimizde, sözleşmelerde 
önemli bir başarı yakaladık. Biz bu sözleşme 
sürecini başarılı bir şekilde tamamlarsak ki bunun 
içinde işçilerin bu sürece sahip çıkması gerekiyor, 
önemli bir adım atmış olacağız. 

Elbette sendikanın ufak tefek hataları olabilir. 
Bu tür ufak şeylerde toleranslı davranılması ve 
özellikle sınıf mücadelesi veren sendikalara daha 
fazla toleranslı olunması gerekiyor, destek veril-
mesi gerekiyor. 

Bu süreç birbirimize sahip çıkma süreci ama 
tabii eleştirilmesini istemiyor değiliz. Sadece eleş-
tirileri doğru bir zeminde yapmak gerekir.

DİSK Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu:

2017 yılı Türkiye’de işçi sınıfının kaderini değiştirecek yeni 
bir sürecin başlangıcı olabilir
Metal sektöründe örgütlenme yapan DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş (BMİS) Sendikası Genel Başkanı ile Metal Sanayicileri Sendikası'ndan (MESS) ayrılarak 
kurulan Elektromekanik Metal İşverenleri Sendikası (EMİS) ile verilen mücadeleyi, geçtiğimiz yıl gerçekleşen metal işçilerinin direnişini ve Türkiye'nin gelece-
ğini konuştuk.


