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SOSYALIST PARTILERDEN ORTAK TALIBAN AÇIKLAMASI:

EMPERYALIZME VE IŞBIRLIKÇISI DINCI
GERICILIĞE HEP BIRLIKTE KARŞI DURACAĞIZ
Afganistan’da şeriatçı terör örgütü Taliban’ın iktidarı ele geçirmesinden sonra TKH, Sol Parti,
TKP ve EMEP’ten ortak açıklama geldi.

T

ürkiye Komünist Hareketi (TKH),
SOL PARTİ, Emek Partisi (EMEP) ve
Türkiye Komünist Partisi (TKP) Afganistan’daki siyasi ve toplumsal
durumla ilgili ortak bir açıklama

yayımladı.
“Emperyalizm halkların en büyük düşmanıdır
ve Afganistan’daki yıkımın sorumlusudur” başlıklı açıklamada, “ABD emperyalizminin yıllardır
süren işgali ile yıktığı Afganistan’dan geriye, şimdi ABD ile anlaşarak iktidara yürüyen
şeriatçı bir zorbalıktan başka bir şey kalmadı”
denildi.
Partiler, emperyalizmin ‘halkların başındaki
en büyük haydutluk’ olduğunu kaydederken,
özgürlük ve bağımsızlık için emperyalizme karşı
mücadelenin bir zorunluluk olduğunu hatırlattı.
Açıklamada, radikal İslamcı Taliban’ın hiçbir
surette tanınmaması gerektiği vurgulanırken,
“AKP iktidarı Afganistan’daki askerleri derhal
geri çağırmalı, ABD ve NATO güdümlü cihatçı
yayılmacı emellerinden vaz geçmeli ve NATO’dan çıkılmalıdır” ifadelerine yer verildi.
Partiler, “Laiklik, bağımsızlık, demokrasi ve
barışı ülkemizde ve bölgemizde kazanmak için
emperyalizme ve işbirlikçisi dinci gericiliğe hep
birlikte karşı duracağız ve halkların kardeşliği
ve dayanışmasını savunmaktan geri durmayacağız” dedi.
SOL Parti, TKP, EMEP ve TKH tarafından yapılan ortak açıklamanın tamamı şu şekilde:
Emperyalizm halkların en büyük düşmanıdır
ve Afganistan’daki yıkımın sorumlusudur
Bu tarihsel gerçek bugün Afganistan’ın yaşadığı dramda bir kez daha görülüyor. Emperyalist güçler ülkelerin ve halkların zenginlerini
talan etmek ve kendi hegemonyasını güçlendirmek dışında hiçbir şeyle ilgilenmez.
ABD emperyalizminin yıllardır süren işgali ile
yıktığı Afganistan’dan geriye, şimdi ABD ile anlaşarak iktidara yürüyen şeriatçı bir zorbalıktan
başka bir şey kalmadı. ABD işbirlikçileri iktidarı
Taliban’a devredip ABD gözetiminde kaçarken,
Taliban ABD’nin yeni işbirlikçisi olarak Afganistan’da sahne alıyor.

Kadınlar başta olmak üzere, şeriatçı zorbalığa ve her türlü siyasal gericiliğe hayır diyen
insanların geleceği tümüyle yok edilmek isteniyor.
Emperyalizm, halkların başındaki en büyük
haydutluktur. Afganistan’da ve her yerde halkların özgürlüğü ve bağımsızlık için emperyalizme karşı mücadele bir zorunluluktur.

ayıklanmalı, geçişlerde kayıt altına alınarak
mültecilere iltica ve üçüncü bir ülkeye geçme
hakkı tanınmalıdır.
Taliban hiçbir surette tanınmamalı, AKP
iktidarı Afganistan’daki askerleri derhal geri
çağırmalı, ABD ve NATO güdümlü cihatçı yayılmacı emellerinden vazgeçmeli ve NATO’dan
çıkılmalıdır.

NATO’DAN ÇIKILMALIDIR
AKP iktidarı da ABD ve NATO’nun bu yeni
planına bağlı olarak Afganistan’da arabuluculuk rolü üstlenmeye çalışıyor. Erdoğan, Türkiye’nin Afganistan’daki askerlerini “Taliban’ın
uluslararası kabulü için bir fırsat” olarak değerlendiriyor, Taliban’la “bir farkımız yok” sözleriyle
bu karanlık çeteye yeşil ışık yakıyor.
ABD ve NATO’nun yeni Asya-Pasifik stratejisi
gereği el verdiği cihatçı örgütler, tüm Müslüman coğrafya üzerinde emelleri olan, İslam
adına her yaptıklarını mubah gören, gerekli
gördükleri anda şiddette ve katliamlara kolayca başvuran unsurlar olarak ülkemiz ve halkımız için açık bir tehdittir.
Mülteciler emperyalistlerin ve işbirlikçisi
devletlerin masasında pazarlık ve şantaj konusu yapılamaz. Olası göçlerde sınırlar, zulümden
kaçan halka kapatılmamalı, savaş suçluları

EMPERYALİZME VE İŞBİRLİKÇİSİ DİNCİ GERİCİLİĞE KARŞI DURACAĞIZ
Bizler, Afganistan’daki Taliban zulmüyle
karşı karşıya kalan kadınlarla, emekçilerle ve
tüm ezilenlerle ve ülkemize göç etmek zorunda
kalan mültecilerle dayanışma içinde olacağız.
Laiklik, bağımsızlık, demokrasi ve barışı ülkemizde ve bölgemizde kazanmak için emperyalizme ve işbirlikçisi dinci gericiliğe hep birlikte
karşı duracağız ve halkların kardeşliği ve dayanışmasını savunmaktan geri durmayacağız.
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KAHROLSUN EMPERYALİSTLER VE SİYASAL
GERİCİLİKLER
YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ VE DAYANIŞMASI
YAŞASIN ENTERNASYONALİZM

LAIKLIĞIN RUHUNA EL FATIHA!

LAIKLIK BITERSE
TARAFSIZLIK BITER!

A

dli Yıl Açılışı töreninin Diyanet
İşleri Başkanı tarafından okunan duayla açılması, ülkemizde dinselleşmenin geldiği
boyutu bir kez daha gösteriyor.
Yargıtay Başkanı’nın solda, Diyanet İşleri Başkanı’nın sağda olduğu ve yürütme başı olarak
Erdoğan’ın ortada yer aldığı fotoğraf hem
yargının bağımsızlığının hem de tarafsızlığının
ortadan kalktığının simgesel fotoğrafı olarak
akıllarda kalacak.
ANAYASA AYAKLAR ALTINA ALINMIŞTIR
Laiklik anayasal bir hukuk ilkesi iken, Adli
Yıl Açılışı’nın dualarla yapılması, doğrudan
anayasal ilkenin çiğnenmesi anlamına geldi.
Din ve devlet işlerinin ayrılması ve dinin idari
ve devlet işlerine müdahalesine hayır diyen
laiklik ilkesi ile Adli Yıl Açılışı’ndaki tablo birbirine taban tabana zıt bir durum.
Anayasa’ya en çok sahip çıkması gereken kurum olarak yargının böylesi bir açılışta
hem de cüppesi ile Yargıtay Başkanı’nın dua
etmesi, anayasanın artık yargı tarafından
ihlalinden başka bir şey değildir. Çünkü ortaya
çıkan tablo, geleneksel bir bina açılışından
öte anlama sahip.
YARGI BÜTÜN INANÇLARA KARŞI EŞIT VE
NÖTÜR OLMALIDIR
Yargının tarafsızlığının ve bağımsızlığının en
çok sözü edilen bir dönemde İslami usullere
göre dua edilmesi akıllara başka soruları da
getirmiştir. Yargının bütün inançlara ve inanmayanlara eşit mesafede durması ve nötr
olması yargının tarafsızlığının en büyük kaynağıdır. Bugün dini bir usulle hem de İslami bir
usulle Adli Yıl Açılışı töreni yargının da dinselleşmesi anlamına gelmiştir.
DIYANET, BÜTÜN INANÇLARI TEMSIL ETMEZ
Kaldı ki bugün Diyanet bütün inançları
temsil etmiyor. Ülkemizde Hristiyan ve Yahudi
yurttaşlar başta olmak başka inanç gruplarını
temsil etmeyen Diyanet’in Adli Yıl Açılışı’nda
boy göstermesi başka bir garabet.
Hatta ülkemizde sadece tek bir mezhebi
temsil eden Alevi yurttaşları temsil etmeyen
Diyanet’in ülkenin bütün yurttaşlarının teminatı olan yargı kurumunda boy göstermesi

skandal bir adım olarak değerlendiriliyor.
YARGININ TARAFSIZLIĞINA BÜYÜK GÖLGE
DÜŞMÜŞTÜR
Bu adım yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına büyük bir gölge düşürmüştür. Yargıtay Başkanı’nın cüppesiyle dua eder fotoğrafı
aslında bütün yargıçlara yönelik bir mesaj
anlamı taşır ki, bundan böyle kendileri gibi
olmayanların nasıl yargılanacağı büyük soru
işareti taşımaktadır.
AKP REJIMI YERLEŞIYOR
Sadece bu adım değil, devletin neredeyse
tamamında yaşanan dinselleşme ve gericileşme açık bir gerçek olarak karşımızda. İnançlara saygı adıyla adım adım örülen gericilik,
laikliğin tasfiyesi ve AKP eliyle kurulan rejimin
yerleşmesi anlamına gelmektedir.
DINSELLEŞME VE TOPLUMSAL ÇÜRÜME EL ELE
AKP bir yandan toplumsal gericileşmenin
önünü açarken diğer yandan emeğe dönük
saldırılar hız kesmeden devam ediyor. Yok-
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sulluk ve işsizlik artarken toplumsal sorunlar
çığ gibi büyüyor. Aslında bugün dinselleşme
AKP eliyle kurulan sömürücü rejimin bir örtüsü
işlevi görüyor. Kadın cinayetleri, istismar ve
taciz vakalarında artış, intiharlar, yatılı Kuran
Kurslarında ve tarikat yuvalarında çocuklara yönelik istismar olaylarının sıklığı nasıl bir
toplumsal çürüme ile karşı karşıya kaldığımızın
somut örnekleri.
Bütün bunlar ortadayken AKP, yaratmış
olduğu karanlığı din kisvesi adıyla örtmeye
çalışmaktadır.
LAIKLIKTEN VAZGEÇMEYECEĞIZ
Yargının bağımsız ve tarafsız olmasının
en önemli zemini hiç kuşkusuz laiklik. Bütün
inançlara eşit mesafede yaklaşan bir tarafsızlık için laiklik olmazsa olmaz. Bugün ülkemizde
dinci gericiliğin büyük baskısına ve medya
gücü, Diyanet’in AKP eliyle kurulan rejimin
temel direği olması gerçeği ile birlikte düşünüldüğünde ülkemiz tam bir karanlık içinde.
İnsanlarımız özgürlüğü ve gençlerimizin geleceği için laiklikten vazgeçilemez!

MANŞET
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GELEN GIDENI ARATMADI:

EĞITIM İMAM HATIPLILERE TESLIM
LGS ve YKS’ndaki başarısızlık oranı Türkiye’de
eğitim sistemindeki AKP başarısızlığına ayna
tutarken, AKP’nin iktidara geldiğinden bugüne
kadar yürüttüğü imam hatipleşme projesi hız
kesmeden devam ediyor. AKP’nin bu başarısızlığının faturası da geçtiğimiz günlerde Ziya Selçuk’a
kesildi. Görevden affını isteyen Selçuk’un yerine
Mahmut Özer getirildi. Mahmut Özer’in ilk icraati
ise Önder-Der 56. Dönem Akademi’den sorumlu
genel başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi
Cihad Demirli’yi MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’na atamak oldu.
AKP’nin dindar ve kindar nesil yetiştirme politikalarına paralel olarak son yirmi yılda açılan
imam hatip okulu sayısı beş bini geçmiş durumda.
Toplumda ise imam hatip liselerine güvensizlik gün

geçtikçe artıyor. İmam hatip okullarının sayısı artarken okulların niteliği ve sınavdaki başarı oranları
da tartışılıyor. Bakanlık, imam hatip liselerindeki
üniversite başarısını arttırmak amacıyla 2016’dan
beri “Fen ve Sosyal Bilimler Projesi” uyguluyor. Fen
ve Sosyal bilimler liselerinin müfredatının imam
hatip liselerinde din dersleriyle birlikte uygulanılmaya çalışıldığı bu proje 2019-2020 yılında
ilk mezunlarını verdi. Buna rağmen üniversite
sınavlarında en başarılı olan okullarda sıralama
değişmedi, hala fen liseleri ve anadolu liseleri en
başarılı okullar listesinde başı çekiyor.
Ziya Selçuk döneminde gerici vakıf ve cemaatlerler yapılan protokoller bir yanda dururken
yeni bakan Mahmut Özer’in ilk icraatinin imam
hatipliler derneği yönetim kurulu üyesini MEB’e

atamak olması AKP iktidarının eğitimdeki gerici
adımlarının bir yansıması olarak önemli bir gündem konumunda. Zorunlu din derslerinin okutulması, 4+4+4 sistemi, uzaktan eğitimde EBA’nın
çökmesi, parasız ve eşit eğitimin olmaması, 2021
YKS’nda 700 bin öğrencinin barajı geçememesi
ise bizlere eğitim sisteminin bütününü sorgulatıyor.
Yeni Milli Eğitim Bakanının ise AKP iktidarının
gerici ve piyasacı eğitim politikasını devam ettireceği şimdiden görülmektedir. Başarısızlığı kişilerin
üzerine atarak okların kendine dönmesini engellemeye çalışan AKP’nin bu adımlarının ise artık toplum tarafından kabul görmediğini söyleyebiliriz.
Laikliğin tasfiye edildiği bu süreçte Türkiye’nin
ilerici birikimine ise parasız, eşit, laik, bilimsel bir
eğitim sistemi için mücadele etmek düşüyor.

İŞBIRLIKÇI VE ÖNGÖRÜSÜZ DIŞ POLITIKA BUDUR!

AMERIKANCI DIŞ POLITIKAYLA VE TÜCCAR ZIHNIYETIYLE ÜLKE YÖNETILMEZ!
ABD ile Taliban arasında yapılan görüşmelerden sonra ABD askerleriyle birlikte Türk
askerinin de Afganistan’dan çekilmesi kararı,
bir kez daha AKP-MHP iktidarının işbirlikçi ve
öngörüsüz dış politikasının teyidi olmuştur.
Türk askerinin Afganistan’a gönderilmesi
ABD’nin işgal siyasetinin bir parçasıydı. Yine
aynı şekilde, Taliban karşı-devrimine rağmen
Türk askerinin Afganistan’da kalması gerektiğine dair AKP ve MHP politikası ve ısrarı da ABD
çıkarları ve NATO görevi nedeniyleydi.
ABD’nin Taliban ile yaptığı görüşme sonrası
çekilme kararı almasından ve “Kabil Havalimanıyla ilgili herhangi bir sorumluluğumuz bundan
böyle yok” açıklamasından hemen sonra Türk
askerinin de -AKP ve MHP’nin daha öncesindeki açıklamalarının tersine- tahliye kararı,
AKP ve MHP iktidarının bağımsız dış politikasını
değil işbirlikçi dış politikasının açık ve somut
kanıtıdır.

Daha
günler önce
AKP ve MHP
tarafından
Türk askerinin Afganistan’da
kalması için
gündeme
getirilen bütün
argümanlar
çökmüştür.
“Afganistan’ı terk etmek, Türkiye’yi tehlikeye
atmaktır” diyen Bahçeli’nin neyi ve kimi temsil
ettiği bir kez daha ortaya çıkmıştır.
Kimse, şartlar değişti yalanına sarılmasın!
ABD’nin desteğini almak için ABD’nin çıkarlarını korumayı “ülke çıkarı” diye pazarlayanların
işbirlikçi karakterleri gün yüzüne çıkmıştır.
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Bu işbirlikçi dış politika
bu kadar açıkken, bunun bu
kadar öngörüsüz olmasının
günlerle ölçülmesi ise AKP
ve MHP’nin ülke yönetiminde
ehliyet sahibi olmadığının da
gözler önüne sermiştir!
NATO görevi ve Amerikan
çıkarları için Türk askerini
ateşe atmak için olmadık
takla atanların vatanseverlikleri sahtedir! Türk askerini,
ABD’nin bekçisi haline getirmek isteyenleri halkımız iyi görmelidir!
Türk askerinin Afganistan’dan çekilmesini
istemeye istemeye yerine getiren AKP hala
Afganistan havalimanını işletmeyi isteyerek
tüccar siyasetini yürütmeye devam etmektedir.
Amerikancı, işbirlikçi ve tüccar zihniyetle
ülke yönetilemez!

TÜRKIYE KOMÜNIST HAREKETI’NDEN 30 AĞUSTOS AÇIKLAMASI:

EMPERYALIZME KARŞI
MÜCADELEYI YÜKSELTELIM!

Türkiye Komünist Hareketi 30 Ağustos vesilesiyle bir açıklama gerçekleştirdi.
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0 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle
Türkiye Komünist Hareketi (TKH) bir
açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada Kurtuluş Savaşı’nda emperyalizme karşı verilen mücadelenin
bugünde Türkiye’nin burjuva siyasetiyle birlikte
NATO ve AB’ye bağımlı bir hatta olması sebebiyle 30 Ağustos’ta emperyalizme karşı kazanılan
mücadelenin bugün de ABD-AB’ye karşı verilmesi
gerektiğine vurgu yapıldı. Yapılan açıklamada şu
ifadelere yer verildi: Ancak ülkemiz dün savaşla
kazandığı bağımsızlığını, bizzat kapitalist sistem
nedeniyle ve işbirlikçi sermaye sınıf eliyle emperyalizme teslim etmiştir. Ülkemiz ekonomik, askeri,
siyasi ve kültürel olarak bugün emperyalizme
bağımlı hale gelmiştir. Ülkemizin bütün değerleri
emperyalist tekellere peşkeş çekilmiş, Türkiye
emperyalizminin pazarı haline getirilmiş, Gümrük
Birliği ile AB, NATO üyeliği ile ABD emperyalizmine
bağımlı kılınmıştır.
Türkiye Komünist Hareketi tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu
şekilde:
Birinci Dünya Savaşı, emperyalist bir paylaşım savaşıydı.
Çok uluslu imparatorlukların
parçalanmasıyla sonuçlanan Birinci Dünya Savaşı’nda
emperyalist devletlerinin en
önemli hedeflerinden birisi ve
kendi aralarındaki çatışma
konusu da Osmanlı topraklarının
paylaşımıydı.
Birinci Dünya Savaşı sonrası Osmanlı yenilmiş, işbirlikçi İstanbul Hükümeti ve Saltanat, İngiliz emperyalizmiyle
ülkenin işgal ve paylaşım anlaşması olan Sevr’i
imzalamış, İngiliz, Fransız ve İtalya gibi dönemin
emperyalist ülkeleri ile sonrasında ise emperyalizmin yönlendirmesiyle işbirlikçi Yunan Hükümeti
tarafından ülkemiz toprakları işgal edilmişti.
30 Ağustos Zafer’i, böylesi şartlarda emperyalizmin işgaline karşı girişilen ve kazanılan
bir zafer olarak Cumhuriyet’in kuruluşuna giden
büyük bir zaferdir. 30 Ağustos Zafer’i, yalnızca
Anadolu topraklarını işgal eden dönemin işbirlikçi
Yunan güçlerine karşı değil, aynı zamanda dö-

nemin emperyalist
güçlerine de karşı
kazanılmış bir zaferdir. Bu zaferin en
önemli müttefiki ise
yanı başında sosyalist Sovyet Cumhuriyet’i olmuştur. Bu
ülkenin harcı, emperyalist işgale, işbirlikçi saltanat
ve hilafete karşı mücadeleyle
karılmıştır.
30 Ağustos Zafer Bayramı, emperyalist işgale
ve emperyalizme karşı bir kazanılmış bir savaşın
yıldönümüdür!
Ancak ülkemiz dün savaşla kazandığı bağımsızlığını, bizzat kapitalist sistem nedeniyle
ve işbirlikçi sermaye sınıf eliyle emperyalizme
teslim etmiştir. Ülkemiz ekonomik, askeri, siyasi ve
kültürel olarak bugün emperyalizme bağımlı hale
gelmiştir. Ülkemizin bütün değerleri emperyalist
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tekellere peşkeş çekilmiş, Türkiye emperyalizminin pazarı haline getirilmiş, Gümrük Birliği ile AB,
NATO üyeliği ile ABD emperyalizmine bağımlı
kılınmıştır.
30 Ağustos Zaferi’nin yıldönümü, emperyalizme karşı mücadele ile anılabilir. Ülkemizi
emperyalizme teslim edenlerin, 30 Ağustos’u
kutlamaları, yalnızca işbirlikçi kimliklerine kılıf
yapmak içindir! 30 Ağustos’u, emperyalizme işbirliği yaparak ve emperyalizmin kullandığı gerici
güçler ile işbirlikçileri yan yana getirerek “anmak”
tarihsel gerçekler kadar mevcut durumu da ters
yüz etme girişimidir!
Yeni 30 Ağustos’lara gerek var: Ülkemiz emperyalizmin boyunduruğundan kurtarılmalıdır!
NATO’dan çıkılmalı, emperyalist üsler kapatılmalı,
Gümrük Birliği Anlaşması iptal edilmeli, emperyalist tekeller ülkemizden kovulmalıdır!
Bugüne göre daha yoksun koşullarda kazanılmış bir zaferin yıldönümünde mazlum ulusların ve
dünya emekçilerinin baş düşmanı emperyalizme
karşı mücadeleyi yükseltelim!

GÜNDEM
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YABANCI DÜŞMANLIĞINA DA
ÜLKEMIZIN MÜLTECI GETTOSU
HALINE GETIRILMESINE DE HAYIR

Sığınmacılar sorununun kaynağında emperyalizm ve AKP’nin işbirlikçi dış politikası ile sermayenin sömürü hırsı yatmaktadır:

anlaşılması ve çözümü mümkün olmadığı
gibi, ülkemizin karşı karşıya olduğu çok
daha geniş bir düzen sorununun üzeri örtülmektedir. Türkiye’nin dış politikasından
sermaye sınıfının çıkarlarına, emperyalist
planlardan bölgesel dış politikaya, emek
sömürüsünden insan hakları sorununa
kadar bir dizi başlıkla doğrudan ilgili olan
sığınmacılar sorunu, bu ikileme sıkıştırılmadan ele alınmalıdır.

Yabancı düşmanlığına da ülkemizin mülteci
gettosu haline getirilmesini de hayır
1.

Sığınmacılar ve göçmenler başlığı, ülkemizin bugün en önemli toplumsal, iktisadi
ve siyasi sorunlarından birisi haline gelmiş
bulunmaktadır. Sorunun çapı ve boyutu, sığınmacılar ve göçmenler sorununu,
tek başına insan hakları çerçevesinden
“yabancı düşmanlığına hayır” denilerek
ya da toplumsal tepkiye seslenen popülizm zemininden “ülkeyi terk etsinler”
söylemleri üzerinden ele almayı yetersiz
ve yanlış kılmaktadır. Sorunun kaynağının emperyalizm ve AKP’nin işbirlikçi dış
politikası olması nedeniyle, sığınmacılar
sorunu, doğrudan politik bir yaklaşımın ve
tutumun konusu haline gelmektedir. Bugün sığınmacılar söz konusu olduğunda
“yabancı düşmanlığına hayır” ile “ülkeyi
terk etsinler” ikilemi üzerinden Türkiye’nin
karşı karşıya bulunduğu bu sorununun

2.

Emperyalist odaklar tarafından fonlanan
ve liberal ideolojik yaklaşımı toplumsal ve
siyasi alana dayatan çevrelerin göçmen ve sığınmacılar konusunda ürettiği
tezler ile AKP’ye yakın odak ve yandaş
kalemlerin göçmen ve sığınmacılar için
tekrarladıkları “misafir” vurgusu üzerinden
vicdanlara seslenen “insancıl” söylemin
altında yatan şey bir ve aynıdır: AB ve
ABD emperyalizmi ile onların işbirlikçisi
AKP’nin çıkarlarını korumak, Türkiye’nin
sığınmacı ülkesi haline gelmesi… Sığınmacılar ve göçmenler konusundaki liberal ve
gerici yaklaşımlar meseleyi insan hakları
çerçevesine sıkıştırarak ve “yabancı düş6

manlığına hayır” söylemine indirgeyerek
özünde aynı şeyi söylemektedirler. Bu şekilde, “hümanist” bir kimlik görüntüsü verilerek, göçmen ve sığınmacılar sorununun
altında yatan büyük halk düşmanlığının
nedenleri ve sorumluları gizlenmektedir.
3.

DÜNYADA EN FAZLA SIĞINMACI TÜRKIYE’DE
BM verilerine göre 2014’ten beri dünyada
uluslararası koruma ihtiyacı bulunan en
fazla kişiye ev sahipliği yapan ülke Türkiye’dir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği (UNHCR) Haziran 2021 Faaliyet Raporu’na göre Türkiye, uluslararası
koruma ihtiyacı içinde olan 4 milyon kişiye
ev sahipliği yapmaktadır. Geçici koruma
altında yaklaşık 3,6 milyon Suriyeli (bu sayı
uluslararası kuruluşlar ve Türkiye’nin ilgili
kurumları tarafından son 4 yıldır değiştirilmemektedir) ve diğer uyruklardan
330.000’in üzerinde uluslararası koruma
başvuru ve statü sahibi bulunmaktadır.
Suriyelilerin %98’inden fazlası 81 ilde ev sahibi toplumla bir arada yaşamakta, %1,5’i
ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM)
yönetimindeki yedi Geçici Barınma Mer-

kezi’nde kalmaktadır. 2.792 şartlı mülteci
ve geçici koruma statü sahibi kişi, 2021’de
12 yerleştirme ülkesine yerleştirilmek üzere
ülkeden ayrılmıştır. UNHCR, Ocak ayından
Haziran sonuna kadar üçüncü ülkelere
yerleştirilmek üzere 4.415’in üzerinde vaka
sunmuştur. Verilen rakamlar, göçmen/
düzensiz göçmen sayıları da dahil olmak
üzere gerçeği yansıtmamaktadır.
2019’da Türkiye sınırlarında tespit edilen
454 bin 662 düzensiz göçmenden 201 bini
Afganistan uyrukludur. UNHCR verilerine göre, 2020’de Türkiye’de uluslararası
koruma altında bulunan Afgan sığınmacı
sayısı 116 bin 403’tür.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Türkiye’de yakalanan düzensiz göçmenlere
ilişkin uyruk dağılımını yayımladığı tabloya
göre Afganlar ilk sırada yer almaktadır.
Göç İdaresi verilerine göre Türkiye’de 5
Ağustos 2021 itibarıyla yakalanan 77 bin
389 düzensiz göçmenin 32 bin 727’sini
Afganlar oluşturmaktadır. Bunu sırasıyla
Suriye, Pakistan, Özbekistan, Irak, Türkmenistan, Bangladeş, İran, Somali, Filistin ve
diğer ülkelerin vatandaşları izlemektedir.
TÜRKIYE’NIN ALTINA IMZA ATTIĞI
ULUSLARARASI HUKUKUN GEREKLERI
YERINE GETIRILMIYOR
4. Türkiye, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki
Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi’ni 1961
yılında, Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair
Protokol’ü de 1967 yılında onaylamıştır.
Ancak Cenevre Sözleşmesi ile düzenlenen coğrafi sınırlama ilkesini sürdürmeyi
seçmiştir.
Türkiye’de bu başlığa ilişkin kavramlar
2014 tarihli, 6458 sayılı Yabancılar ve
Uluslararası Koruma Kanunu’nda yeniden
düzenlenmiştir ve Avrupa dışından gelenler mülteci olarak kabul edilmemektedir.
Avrupa dışından gelenler üçüncü ülkelere
yerleştirilinceye kadar, şartlı mülteci statüsünde geçici olarak Türkiye’de kalabilmektedir.
Uluslararası koruma arayan yabancılar
Türkiye’ye adım attığında mülteci veya
şartlı mülteci statülerini almak için başvurmaktadır. Bu kişilerin statüsü verilene
kadar kendilerine “uluslararası koruma
başvuru sahibi” denmektedir. Bu kişiler sığınmacı olsa da Türkiye hukuk sisteminde
sığınmacı kavramı kullanılmamaktadır.
Türkiye ile AB arasında “Vize Serbestisi Diyaloğu Mutabakat Metni” ve “Geri
Kabul Anlaşması” eş zamanlı olarak 16
Aralık 2013 tarihinde Ankara’da taraflarca
imzalanmıştır. Vize muafiyeti ve Geri Kabul
Anlaşması devletlerarası hukukun iki ayrı
ve birbirinden bağlantısız konularıdır ve
esas olarak birbirlerinden ayrı ele alınmalıdırlar. Ancak Türkiye’de başta iktidar
tarafından olmak üzere, ikisinin birlikte
dillendirilmesi, AB ile pazarlık süreçlerinde
ele alınıyor olmalarından, birinin diğeri için
ön koşul olarak masaya sürülmesinden
kaynaklanmaktadır. Bu pazarlık basitçe
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının AB
üyesi ülkelere vizesiz seyahat edebilmeleri, bunun karşılığında Türkiye’nin kendi
ülkesinden transit olarak AB üyesi ülkelere
düzensiz olarak geçen, geçmeye çalışan

üçüncü ülke vatandaşları veya vatansız
göçmenleri geri alma taahhüdüdür. Vize
Serbestisi’nin dışında, ki bu maddenin
koşulları yoktur, AKP iktidarı Geri Kabul
Anlaşması’nın uygulanması için para pazarlığını sürdürmektedir.
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6.

7.

geçici koruma” statüsü tanınmaktadır. Bu
anlamıyla Suriyeli ve Afgan sığınmacıların
ülkemize göçü, Türkiye’nin ancak geçiş
ülkesi olmasıyla açıklanabilir. Sığınmacıların hakları konusunda mangalda kül
bırakmayan, ancak diğer yandan sığınmacıların istedikleri ülkeye gitmesini
engellemek için her yolu mubah görenler,
Avrupa Birliği ülkeleri ile ülkemizde bağlantılı oldukları, fonladıkları kuruluşlardır.
AKP iktidarının AB ile 2013 yılında imzaladığı “Geri Kabul Anlaşması”, sığınmacı
ve göçmenlerin Türkiye’de kalması için
yürütülen pazarlıkların paraya tahvili ile
birlikte Türkiye’nin göçmen gettosu haline
getirilmesi sözleşmesidir. Bu anlaşmayla
Avrupa sığınma sistemi tamamen Avrupa
toprakları dışında kurulurken, Türkiye göçmen ve sığınmacıların geri gönderilebileceği “güvenli üçüncü ülke” haline gelmiştir.
Böylece, ülkemizde kurulan iltica başvuru
ofisleri üzerinden Avrupa’nın iş gücü ihtiyacını karşılayacak nitelikte ve siyasi kriterlerine uygun mülteciler seçilerek batıya
geçişleri sağlanmaktadır. Demokrasi ve
insan hakları karnesi dağıtan batı ülkelerinin sınırlarını geçecek mülteciler ile Türkiye’de kalacaklar konusunda sergilediği
“bonkörlük”, insan haklarına saygısından
değil, kendi emek piyasalarının dengesini
korumak içindir. Avrupa Birliği’nin ikiyüzlülüğü, deniz yoluyla Avrupa’ya gitmeye
çalışanların kaderine terk edilmesi gerçeği
ile bir kez daha somutlanmaktadır.

SIĞINMACILAR SORUNU TOPTANCI BIR
YAKLAŞIMLA ELE ALINAMAZ
Ülkemizde bugün itibariyle en az 5 milyon
mülteci, göçmen, düzensiz göçmen ya da
sığınmacı bulunmaktadır. Farklı nedenlerle
ülkemize gelen, gelmek zorunda kalan
sığınmacı ve göçmenlerin homojen bir
toplam olarak değerlendirilmesi ve sığınmacı ve göçmenlerle ilgili toptancı bir siyaset yürütülmesi mümkün değildir. Sorun,
büyüklüğü ve kapsamı düşünüldüğünde
“yabancı düşmanlığına karşı mücadeleden” daha geniş ve kapsamlı bir şekilde
ele alınmalıdır. Göçmenler, düzensiz göçmenler ve sığınmacıların kaynak ülkeleri
düşünüldüğünde çok geniş bir coğrafi ve
siyasi kapsam olduğu göz ardı edilemez.
Örneğin, ağırlıklı Kafkaslar ve Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere bu ülkelerden gelen, göçmen ve düzensiz göçmenlerle, Suriye ve Afganistan’dan milyonları
bulan düzensiz göçmenler ve sığınmacılar
sorunu bir ve aynı şey değildir. Tam da bu
nedenle göçmen ve sığınmacılara yönelik
geliştirilecek politika da farklı düzlemlerde
ve kapsamda ele alınmak durumundadır.
ÜLKEMIZE GÖÇÜN TEMEL NEDENI
EMPERYALIZMIN IŞGAL VE YIKIM
SAVAŞIDIR
Türkiye’nin insani, ekonomik, siyasi ve dış
ilişkiler bağlamında karşı karşıya kaldığı
göçmen ve sığınmacılar sorunu bütün boyutlarıyla kapsamlı olarak ele alınmalıdır.
Bu kapsamın ve boyutların ortaya konulması, sorunun kaynağı ile birlikte toplumsal tepkinin yönelmesi gereken hedefi de
açığa çıkaracaktır. Böylece, toplumsal
tepkinin hedefinin göçmen ve sığınmacılar değil emperyalizm, sermaye düzeni
ve burjuvazi ile 20 yıldır ülkemizde gerici
bir rejimin kurucu unsuru olan AKP olması
gerektiği açıkça görülecektir. Özellikle,
Suriye ve Afganistan’dan ülkemize dönük
göçün temel nedeni emperyalizmin bu
ülkelerdeki işgal ve yıkım savaşıdır. Emperyalizmin dünyada ve özel olarak bölgemizde kendi çıkarları ve hegemonyası
için yürütmüş olduğu işgaller, müdahaleler
ve savaşlar, göçmenlik, iltica ve sığınma
sorununun altında yatan temel nedenlerin
başında gelmektedir. Bugün göçmen ve
sığınmacılara yönelik bir yaklaşım geliştirilecekse sorunun bir sonuç, nedeninin ise
emperyalizm olduğu net olarak ortaya
çıkartılmalıdır.
‘DEMOKRASI VE INSAN HAKLARI’
KARNESI DAĞITAN AVRUPA BIRLIĞI
IKIYÜZLÜDÜR
Yine aynı şekilde ülkemizin coğrafi kısıt
şartı ile 1961 yılında imzaladığı Mültecilerin
Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi uyarınca Türkiye’nin batısından
gelenlere mültecilik statüsü verilebilirken
doğudan gelenlere “uluslararası ve/veya
7
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SIĞINMACILAR SORUNUNUN BAŞ
SORUMLUSU AKP IKTIDARIDIR
Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu bu sorunun temel nedenlerinden biri ise AKP’nin
işbirlikçi dış politikasıdır. ABD tarafından
çizilen Ortadoğu ve Afganistan planlarına BOP eş başkanı olarak doğrudan
ortak olan AKP iktidarı, Suriye’deki büyük
suçunun ardından, Afganistan’da da ABD
çıkarları doğrultusunda pazarlıklara teslim
olmaktadır. Ortadoğu haritasının yeniden çizilmek istendiği, Irak ve Suriye’nin
bölünmesinin ve İran’ın kuşatılmasının
hedeflendiği Büyük Ortadoğu Projesi
doğrultusunda emperyalizmin tam boy
işbirlikçiliğine soyunan AKP bugün ülkemizi göçmen ve sığınmacı sorunu ile karşı
karşıya bırakmıştır. Suriye’ye dışarıdan
rejim ihraç etmek için cihatçı çeteler eliyle
yürütülen vesayet savaşının doğrudan
aktörü olan AKP, Suriye’nin yıkımına ortak
olduğu gibi Suriye’deki savaşı körükleyerek, milyonlarca Suriyeli’nin ülkemize göç
etmesine sadece neden olmamış, doğrudan bunu teşvik etmiştir. Bugün göçmen/
sığınmacı sorunu aynı zamanda AKP’nin
ekonomik kriz nedeniyle yaşadığı sıkışmanın başta AB olmak üzere emperyalist
merkezlerden sıcak para girişi elde etmek
amacıyla kullandığı bir şantaj aracı haline
de getirilmiştir.
SERMAYE SINIFI SIĞINMACILARI UCUZ
EMEK GÜCÜ OLARAK GÖRÜYOR
Sorunun bir başka boyutu ise göçmen ve
sığınmacıların Türkiye kapitalizmi için ucuz
emek gücü haline gelmesidir. Ülkemizde
milyonlarca göçmen ve sığınmacı kayıt-
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sız, güvencesiz bir şekilde yaşamaktadır.
Türkiye’nin birçok ilinde başta Suriyeliler
olmak üzere Afgan, Kırgız, Özbek, Türkmen ve diğer bir dizi ülke kökenli göçmen
sermaye sınıfı açısından ucuz emek gücü
olarak görülmektedir. Sigortasız, güvencesiz, ucuza ve insanlık dışı koşullarda
çalıştırılan göçmenler sermayenin kâr
hırsı için yoğun sömürünün öznesi haline
gelmiştir. Bugün göçmen ve sığınmacılar
sorunun kaynağındaki bir diğer boyut
sermaye sınıfının insanlık dışı karakterini
ortaya koyan vahşi sömürüdür.
Öte yandan Ekonomi Bakanlığı’nın Haziran 2015 “Türkiye’de Faaliyette Bulunan
Yabancı Sermayeli Firmalar” istatistiğindeki verilere göre Türkiye’deki Suriye
sermayeli firma sayısı 2 bin 827 iken, Türk
ortaklı ve kayıt dışı olanlarla birlikte bu
rakamın 10 binin üzerinde olduğu tahmin
edilmektedir.
SIĞINMACI SORUNU CIHATÇI ÇETELERIN
KILIFI OLAMAZ
10. Savaş, yıkım ve insan hakları gibi nedenlerle ülkemize sığınan bütün göçmenler
devlet koruması altında olmalıdır. Ancak
özellikle ülkemizdeki göçmen sığınmacı
toplamının heterojenliği düşünüldüğünde,
Cenevre Sözleşmesi kapsamında bile,
sözleşme hükümlerinin uygulanmayacağı
ya da uluslararası korumaya tabi olmayacak kişilerin varlığı da açıktır. Buna göre
barışa karşı suç, savaş suçu veya insanlığa karşı suç işleyenler, sığındığı/iltica
ettiği ülkenin dışında bulunduğu sırada
ve henüz o ülkeye mülteci olarak kabul
edilmeden önce, ciddi bir “siyasi olmayan”
suç işleyenler (adli bir suç işleyenler) ve
BM amaç ve ilkelerine karşı suç işleyenler
uluslararası korumaya tabi olamazlar,
mültecilik statüsü alamazlar. Dolayısıyla,
özellikle emperyalizmin bölgede taşeronluğunu yapanların ve cihatçı çetelerin
mensubu olanların birçoğunun bu kapsama girdiğini söylemek yanlış değildir.
Özellikle “Afgan ve Suriyeli sığınmacılar”
için bu değerlendirme önemlidir. Suriye’ye
dönük yıkım savaşı için henüz daha çatışmalar başlamadan Türkiye’de sınıra yakın
kurulan kamplar bizzat cihatçı çetelere
aileleri ile birlikte tahsis edilmiştir. ÖSO’nun
eğitim ve tedariki için kurulan Apaydın
Kampı ile diğer bir dizi “sığınmacı & mülteci kampı” bunlara örnektir. Suriye’deki
işgal ve savaş özellikle cihatçı çetelerle
ilişkili kesimlerin bizzat AKP tarafından
Türkiye’ye taşınması, ülkemizde eğitilmesi,
teçhizatlandırılması, tedavi görmesi gibi
sonuçları da beraberinde getirmiştir. AKP
iktidarının, Suriye’nin yıkımı için sınırları
açma adımı IŞİD, El Nusra, ÖSO gibi ve El
Kaide kökenli birçok cihatçı terör örgütünün üye ve taraftarlarının Türkiye’ye kaçmasıyla sonuçlanmıştır. Bugün ülkemizin
bir dizi ilinde IŞİD başta olmak üzere bir
dizi cihatçı terör örgütü üye ve hücrelerinin ortaya çıkması sığınmacılar sorunun
bir başka boyutu olarak değerlendirilmelidir. Suriyeli sığınmacılar sorunu sadece
savaştan kaçanların ülkemize sığınması anlamına gelmemektedir. Savaş ve

yıkımdan kaçan milyonlar yanında, aynı
zamanda terör ve katliamlara bulaşmış
suçluların Türkiye’ye taşınması yok sayılamayacak bir gerçektir. Bu durum AKP’nin
Türkiye’de siyasal İslamcı misyonunu yerine getirme ve ne pahasına olursa olsun
iktidarda kalmak için bu cihatçı tabanı
kullanmaktan çekinmeyeceği tehlikesini
de beraberinde getirmektedir. Suriye’de
yanan ateş, Türkiye’yi de içine almış, 3,5
milyonun üzerinde Suriyeli ülkemiz açısından kontrolsüz bir nüfus olarak ağır bir
maliyet getirirken, gerek Türkiyeli gerekse
göçmen ve sığınmacı emekçiler için artan
yoksulluğun ve işsizliğin faktörlerinden
biri olmuştur. Ancak, belki de en önemli
boyut, sayısı belirsiz cihatçı ve İslâmcı örgüt mensubunun aileleriyle birlikte
Türkiye’de koruma altında olmasıdır. Bu
toplam sadece Suriyelilerle sınırlı değildir.
Afganistan, Pakistan, Çeçenistan, Somali,
Özbekistan ve Tacikistan kökenli birçok
cihatçı da aileleriyle birlikte ülkemizde koruma altındadır. AKP ve bugün Suriye’de
“muhalefet” olarak kendini tanımlayanlar
bu “öfkeli gençleri” Türkiye’de dönüştürülmesi hedeflenen toplumsal ve siyasi
yapının önemli unsurları olarak değerlendirilmektedir.
Suriye Devleti tarafından son dönemde
ülke dışındaki Suriyelilere “geri dönme”
çağrıları sürekli yapılmasına rağmen
AKP’nin yüz binlerce Suriyeliye vatandaşlık
verme işlemini hızlandırmasının arkasında
yatanın Suriye’yle savaşa başka bir boyut
eklendiğinin de göstergesidir.
Mayıs 2021 rakamlarına göre 150 bin
Suriyeliye vatandaşlık verilmiştir. AKP’nin
geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama
kalan toplama da en kısa sürede vatandaşlık verilmesinin hedeflendiği yönündedir. Bu girişimin arkasında yatan niyetin
gerek seçimlerde gerekse herhangi başka
toplumsal siyasal süreçlerde söz konusu
nüfusu etkin şekilde kullanmak olduğunu
görmek gerekmektedir.
AFGAN SIĞINMACILAR AYRICA ELE
ALINMALIDIR
11. Son dönemde ülkemize girişleri büyük bir
hız kazanmış olan Afgan göçmenler bir
diğer önemli başlıktır. AKP’nin dış politikadaki işbirlikçiliğinin en büyük sonuçlarından biri olan Afgan göçmenler,
Taliban karanlığından kaçanlar kadar
aynı zamanda ABD emperyalizminin
Afganistan’daki tahliye operasyonunun
da parçasıdır. ABD emperyalizmi, kendisiyle işbirliği yapmış olan Afgan erkeklerin
tahliyesini Türkiye üzerinden yapmakta,
küçük bir bölümünü kendi tahliye operasyonu dahilinde ABD’ye alırken büyük bir
kısmını ve Taliban’dan kaçan yüzbinlerce
Afgan’ı Türkiye’ye yönlendirmektedir. ABD
emperyalizminin işgal siyasetinin işbirlikçisi olan kesimlerin politik kimlikleri göz
ardı edilerek ve emperyalist ABD’nin gizli
tahliye operasyonu ortaya konmadan Afgan göçmenler ve sığınmacılar sorununa
sağlıklı bir yaklaşım geliştirmek mümkün
değildir. İran üzerinden gruplar halinde
Türkiye’ye gelenlerin profilleri, savaştan
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kaçan yığınlar kadar doğrudan ABD çıkarları için savaşan milisler ve “çalışanlar”
olduğunu açıkça göstermektedir. ABD’nin
yetkili ağızlarınca yapılan açıklamalar da
bu gerçeği doğrulamaktadır. ABD Ortadoğu üzerinden gelecek göç ve sığınma
sistemini, tıpkı Avrupa gibi Türkiye’de
kurmak istemektedir. Özellikle ABD’nin
Afganistan’dan çıkacağını açıklaması ile
Taliban’ın iktidarı almasına kadar geçen
süre zarfında ülkemiz sınırlarının delik
deşik olduğunu gösteren görüntülerin
ortaya çıkması ve aşağı yukarı aynı yaş
dilimindeki Afganistanlı erkeklerin yoğun
bir şekilde Türkiye’ye kayıtsız bir şekilde
girmesi, tam da ABD’nin emperyalist,
AKP’nin işbirlikçi göçmen politikalarını
açığa çıkartmıştır.
GÖÇMENLER VE DÜZENSIZ GÖÇMENLER
YOĞUN SÖMÜRÜ ALTINDADIR
12. Ülkemizde çalışan Suriyeli sığınmacı
ve göçmenlerin yalnızca elli bini kayıtlı
çalışmaktadır. 1 milyon 250 bin civarında
Suriyeli kayıt dışı, sigortasız ve güvencesiz
koşullarda çalışmaktadır. AKP’nin yetkili
ağızlarınca yapılan “Suriyeliler giderse
ekonomi çöker” söylemi ucuz ve kayıt
dışı işgücünün sermaye ve iktidarı için ne
anlama geldiğini ifade etmektedir. Diğer
yandan bütün emekçiler için ülkemiz
sömürü cehennemi olmayı sürdürmekte;
işsizlik ve kayıt dışı istihdam artmaktadır.
Emekçilerin yoksulluk ve işsizlik nedeniyle
intihara sürüklendiği koşullarda sermayenin sömürüsüne karşı emekçilerin ortak
mücadelesi büyütülmelidir.
İNSAN KAÇAKÇILIĞI ULUSLARARASI BIR
ÇIKAR AĞINA DÖNÜŞMÜŞTÜR
13. Göçmen/sığınmacı başlığının önemli bir
diğer boyutu ise insan kaçakçılığıdır. Uluslararası verilere göre göçmen kaçakçılığının, yıllık karı en az 10 milyar ABD Dolarıdır.
Bu uluslararası çıkar ağının önemli ülkelerinden biri Türkiye’dir. İnsan kaçakçılığı ile
mücadelede ülke sınırlarının kontrolü ve
güvenliğinin sağlanması ile sorumlularının
ortaya çıkarılması önem taşımaktadır.
Göçmen ve sığınmacı hareketlerinin
artmasıyla birlikte insan ticareti ağı da
büyümüştür. Resmi tanımıyla insan ticareti, “güç kullanarak, zorla kaçırma, hile,
aldatma, nüfuzu kötüye kullanma, kişinin
çaresizliğinden yararlanma veya başkası üzerinde denetim yetkisi olan kişilerin rızasını kazanmak için o kişiye veya
başkalarına kazanç veya çıkar sağlama
yoluyla kişilerin istismar amaçlı temini, bir
yerden bir yere taşınması, devredilmesi,
barındırılması veya teslim alınmasıdır.”
“Modern kölelik” olarak tanımlanabilecek
bu suç insanın meta haline getirilerek,
zorla çalıştırma-evlendirme, fuhuş, organ
nakli, her türlü insanlık dışı muameleye
maruz bırakılmasıdır. Türkiye, giderek
artan sığınmacı ve düzensiz göçmen
sayısı nedeniyle insan tacirlerinin, sadece
yabancı ülke uyruklu insanların değil yerli
mağdurların da sayısının giderek arttığı
bir ülke haline gelmiştir. Türkiye’deki insan
ticareti mağdurları, ağırlıklı olarak Orta ve

Güney Asya, Doğu Avrupa, Azerbaycan
ve Suriye’den gelmektedir. Suç şebekeleri
uluslararası bağlantıları ile resmi görevlileri
de kapsayan büyük bir “sektör” halindedir. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç
Ofisinin (UNODC) Küresel İnsan Ticareti
Raporu’na göre insan ticareti mağdurlarının yüzde 49’u kadınlar, yüzde 23’ü kız
çocukları, yüzde 21’i yetişkin erkekler ve
yüzde 7’si erkek çocuklarıdır.
Bazı veriler, suç şebekelerinin, Suriyeli kadınları ve kızları seks ticaretine zorladığını
ortaya koymaktadır. Sığınmacı kamplarında ise kamp çalışanlarının ve yetkililerinin, suç örgütleriyle/şebekeleriyle işbirliği
içerisinde sahte iş vaadiyle kız çocuklarını
ve kadınları seks ticaretine zorladığı, Suriyeli erkek çocukların ise tecavüz ve cinsel
istismara maruz kaldığı belirtilmektedir.
Suriyeli kadınlar ve kız çocukları, ev içi
kölelik ve seks ticaretine zorlanırken yoksul
ve kırsal bölgelerde, dini nikahla yetişkinlerle zorla evlendirilmektedir.
Başta çocuklar olmak üzere çok sayıda sığınmacı ve göçmen (ağırlıklı olarak
Suriyeli), sokakta dilencilik yapmakta;
tarımda, tekstil atölyelerinde, marketlerde
ve diğer birçok iş yerinde zorla çalıştırılmaktadır.
YABANCI DÜŞMANLIĞINA DA ÜLKEMIZIN
MÜLTECI GETTOSU HALINE
GETIRILMESINI DE HAYIR.
14. Türkiye Komünist Hareketi, ülkemize
sığınan yabancılara yönelik her türlü
düşmanlığın, ayrımcılığın ve sömürünün
tereddütsüz karşısında yer alırken ülkemizin “batının mülteci gettosu” haline getirilmesine ve AKP’nin sığınmacılar üzerinden
siyasal hesaplarına karşı da mücadele
eder. Sorunun kaynağında emperyalizm
ve AKP’nin işbirlikçi dış politikası ile sermayenin sömürü hırsı yatmaktadır. Bu
gerçek ortaya konmadan milyonları bulan
sığınmacılara yönelik düşmanlığı körükleyecek her siyaset doğrudan ırkçı ve faşist
zeminin güçlenmesine hizmet eder. Partimiz “yabancı düşmanlığına hayır” derken tersinden Türkiye’nin sığınmacı ülkesi
haline getirilmesine de karşı, sığınmacıların ülkelerine dönmeleri için gerekli politik,
hukuki ve insani şartların sağlanmasından
yanadır.
•

Ülkemizin hemen yanı başında özellikle
Avrupa’da göçmen ve mültecilerin hedef
tahtasına oturtulduğu, yabancı düşmanlığının faşist ve ırkçı siyasi hareketler
tarafından büyütüldüğü bir gerçektir.
Ülkemizde de sığınmacılara yönelik benzer bir düşmanlığın açıkça körüklendiği
ırkçı ve faşist tutumlar karşısında tutum
almak bugün komünistlerin mücadele
başlıklarından birisidir. Ülkemizde bugün
sığınmacılar üzerinden yeni bir düşmanlık
politikasının her şeyden önce faşist ve
gerici siyasi hareketlerin güçlenmesine
hizmet edeceği açıktır. Yıllardır sermaye
devleti tarafından beslenen faşist zemin
üzerine bir de yabancı düşmanlığının
eklenmesi tehlikelidir. Bugün insani nedenlerle ülkemize sığınanlara yönelik her

•

•

•

türlü düşmanlık bir insanlık ve nefret suçu
olarak görülmelidir.
Emperyalizmin ve sermayenin insanlık
dışı dayatmalarının üzerini örten, emekçileri birbirine düşüren ve hedef şaşırtan
yabancı düşmanlığına karşı mücadele
edilmelidir. Tersinden, göç, sığınma ve
iltica sorunun başlıca kaynağı olan emperyalist politikalar ve sermaye egemenliğine karşı mücadele yükseltilmelidir. ABD
emperyalizmi, Avrupa Birliği emperyalizmi,
işbirlikçi ve mezhepçi dış politikasıyla AKP
ile sığınmacıları ucuz iş gücü olarak gören
sermaye sınıfı sorunun kaynağı ve sorumlusudur. Emperyalizme, AKP’ye ve sermaye sınıfına hayır demeden sığınmacılar
sorununa politik ve toplumsal bir çözüm
üretmek mümkün değildir.
Göçmen ve sığınmacı sorununun çözümü emperyalizmin bölge politikalarını
görmek ve onunla mücadele etmekten
geçer. Sınır güvenliği ve kontrolü olmayan
Türkiye, her tür uluslararası suçun ithalatçısı durumuna düşmüştür. Ülkemizde
bulunan milyonlarca göçmen ve sığınmacının bir sorun olmaktan çıkmasının yolu
ülkeleri emperyalist işgal ve savaşlarla
talan edilen, yıkılan insanların ülkelerine
dönmesinin hukuki, siyasi ve insani koşullarının ülkelerinde yeniden sağlanmasıyla
mümkündür. Bunun için emperyalizme
ve onun politikaları ile işbirlikçilerine karşı
mücadele yükseltilmelidir.
Öncelikle ülkemizde çalışma izni olan bütün göçmenler için gerekli hukuki, sosyal
ve ekonomik haklar derhal sağlanmalıdır.
Çalışma izni olan göçmenler başta olmak
üzere ülkemizde çalışan bütün sığınmacıların ucuz işgücü olarak görülmesine karşı
eşit işe eşit ücret sağlanmalı ve bütün
sosyal hakları verilmelidir. Sigortasız ve
güvencesiz göçmen çalıştırılması yasaklanmalıdır. Bütün göçmen emekçilerin
sendikal örgütlenmeleri sağlanmalıdır.
Bugün emek gücünü satarak ülkemizde yaşam mücadelesi veren hangi etnik
kökenden gelirse gelsin bütün emekçi
sığınmacılar ile Türkiye işçi sınıfının birliği
ve ortak mücadelesi esastır.
Suriye’deki işgal ve savaş derhal sonlandırılmalı, Suriye Devleti ile anlaşma sağlanmalıdır. Suriyeli sığınmacıların evlerine
dönmeleri için ilgili uluslararası kuruluşların
gözetiminde kontrollü bir süreç hayata
geçirilmelidir. Suriye Devleti tarafından
“evinize dönün” çağrısı vesilesiyle Suriye
Devleti ile ortak bir çalışma başlatılmalıdır.
Ülkemizde bulunan ve ülkemizin çalışma
ve toplum yapısının bir parçası haline
gelmiş, Suriye savaşının yıkımından kaçarak ülkemize sığınan Suriyeli emekçilerin
toplumsal entegrasyonu, çalışma koşulları, yaşam alanları, eğitimleri konusunda
bir devlet politikası geliştirilmeli, bütün
sığınmacılar kayıt altına alınmalıdır. Ancak
bununla birlikte sığınmacı ve geçici koruma adı altında ülkemizde bulunan cihatçı
terör örgütleri üyeleri ile suça ve katliamlara karışmış bütün isimler tespit edilerek
ayrıca ele alınmak zorundadır. Suriye
savaşında terör ve katliam örgütü olan
cihatçı çetelerin ülkemizde barınmasına,
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korunmasına ve örgütlenmesine müsaade
edilmemelidir. Bu kişiler hakkında uluslararası hukukun öngördüğü yasal süreçler
işletilmelidir.
Suriye’nin iç siyasetine müdahale anlamına gelen Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık uygulamasına son verilmelidir. AKP’nin
gerici toplumsal ve siyasi dönüşüm amacıyla oy devşirmesinin önüne geçilmelidir.
Avrupa Birliği ile imzalanan “Geri Kabul
Anlaşması” feshedilmeli, AB’nin kendi sınırları dışına almak üzere ülkemizde kurduğu
sığınma ve göç sistemi yeniden AB sınırları
içerisine çekilmelidir. Türkiye’nin kendi
ülkesinden transit olarak AB üyesi ülkelere
düzensiz olarak geçmek isteyen, 3. ülke
vatandaşları veya vatansız göçmenlerin
bekletilmeksizin AB sınırlarına geçmesine
yönelik engelleyici politikalara son verilmelidir.
ABD’nin Ortadoğu üzerinden Türkiye’de
kurmaya çalıştığı göç ve sığınma sistemi
engellenmeli, ABD’nin sığınmacı ve göçmen olarak tahliye ettiği, etmeye çalıştığı
bütün Afganistanlılar, göç merkezlerinde toplanmalı; kayıtsız ve kontrolsüz bir
şekilde Türkiye’ye girmiş olan bütün Afgan
göçmenler derhal kayıt altına alınmalıdır. ABD’ye ve Avrupa’ya gitmek isteyen
Afganistanlılar’ın, Cenevre Sözleşmesi
doğrultusunda başta ABD olmak üzere
istedikleri ülkeye gitmeleri ilgili uluslararası
kuruluşlarca sağlanmalıdır.
Türkiye’nin, Suriye ve Afganistan’daki her
türlü sivil, askeri angajmanı iptal edilmelidir.
Bütün sınırların her türlü güvenliği ve
denetimi sağlanmalıdır. Türkiye’ye giriş
yapan uluslararası ve/veya geçici koruma
kapsamında olanlar, göçmenler, düzensiz
göçmenler vb. bütün sığınmacılar kayıt
altına alınmalıdır.
Sınır güvenliği ve denetimi için insan
kaçakçılığı ile etkin mücadele yürütülmeli,
sorumlular ortaya çıkarılmalıdır.
Koruma altında olan, sığınmacı, göçmen
çocukların çalıştırılması yasaklanmalı,
eğitim olanakları sağlanmalı ve eğitim
almalarını güvence altına alacak şekilde
denetlenmelidir. Bu çocuklar cihatçı terör
örgütlerinin “eğitim” adı altındaki faaliyetlerinden uzak tutulmalı, bu tür faaliyetler
yasaklanmalıdır. Aileleri olmayan ve/veya
istismar edilen sığınmacı ve göçmen çocuklar devlet korumasına alınmalıdır.
IŞİD, El Nusra başta olmak üzere cihatçı
terör örgütlerinin Türkiye içerisindeki bileşenleri aracılığıyla göçmen ve sığınmacı
kadınların köle ve/veya ikinci-üçüncü
eş olarak satıldığı bir gerçektir. Büyük
kentlerde dahi süren bu faaliyet derhal
sonlandırılmalı, istismar ve şiddete maruz
kalan bu sığınmacı ve göçmen kadınlar
koruma altına alınmalıdır.
Ülkemizdeki insan ticareti ağı açığa
çıkarılmalı, dağıtılmalı parçası olan bütün
suçlular yargılanmalıdır. İnsan ticareti
mağdurları koruma altına alınarak, gerekli
psikolojik ve sosyal destek sağlanmalıdır.
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GÖZÜN ARKADA KALMASIN MUSTAFA YOLDAŞ,
IŞÇI SINIFINI IKTIDARA TAŞIYACAĞIZ!
Geçtiğimiz hafta rahatsızlanan ve yoğun bakımda tedavi gören Türkiye Komünist Hareketi
(TKH) Parti Konseyi Üyesi Mustafa Sarıbaş hayatını kaybetti. 12 Eylül öncesinde Türkiye Komünist Partisi saflarına katılan, yaklaşık elli yıldır bu topraklarda sosyalizm mücadelesi veren Mustafa hocamızı saygıyla anıyoruz.
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2 Eylül öncesinde Türkiye Komünist
Partisi saflarına katılan Mustafa Sarıbaş, öğretmenlerin örgütlü mücadelesinde ön saflarda mücadele
ederken, 69 yıllık yaşamının neredeyse
tamamını komünist mücadeleye ve işçi sınıfına
adamış TKH üyesi emektar bir komünistti.
21 Ağustos 2021 tarihinde aramızdan ayrılan
Mustafa Sarıbaş, ailesi, yoldaşları ve sevenleri
tarafından Kartal Kurfalı Mezarlığı’nda sonsuzluğa uğurlandı.
Sarıbaş’ın mezarı başında yapılan konuşmada ilk olarak TKH MK üyesi Kemal Parlak söz aldı.
Parlak, “Mustafa hocamız toplumun, insanlığın
çıkarını her şeyin üzerinde tutan bir insandı. Bu
mücadeleyi verirken ne bir kibir ne bir sinir aynı
zamanda mütevazılığıyla da bilinen bir abimizdi. Aynı zamanda disiplinli, yorulmayan da bir
insandı. Mustafa abi, kendi inandığı değerler için
sabahın altısından gecenin on birine kadar mücadele eden bir insandı. Mustafa yoldaşımız her
daim bize örnek olmuştur, ışık tutmuştur” dedi.
“İNANDIĞI DEĞERLERDEN ZERRE KADAR SAPMADI”
Kemal Parlak sözlerini şöyle sürdürdü:
“Büyük bir mücadeleden geliyor Mustafa
yoldaşımız. Gençlik yıllarında insanlığın kurtuluşu
için mücadeleye başladı. Eğitimci oldu, çünkü insanlığa en faydalı şeyin insanların aydınlanması,
insanların eğitilmesi olduğunu biliyordu. Onun
için hukuk fakültesini yarıda bıraktı, öğretmen
olmaya karar verdi ve öğretmen oldu. Öğretmen
olduktan sonra insanlığın aydınlığı için mücadele ederken aynı zamanda eğitimin toplumsal
sorunlarıyla da ilgilendi.
Daha genç bir öğretmenken, Türkiye Öğretmenler Sendikası’nın büyük grevini Malatya’da
örgütledi. Hatta bu grevi örgütlediği için önce
görevden alındı; sonra da sürgüne gönderildi.
Ama sürgün onun için bir ödüldü. O Sivas’ın bir
köyünde öğretmenlik yaparken bununla mutlu
oldu. O, hakir görülen köy çocuklarına bir şeyler
öğretmenin mutluluğunu ömür boyunca taşıdı.
Boş durmadı, öğretmenlerin sendikası kapatılınca TÖB-DER’i orada da kurmaya, Anadolu’nun
ücra köşelerinde kurmaya devam etti Mustafa
hocamız.
Sevgili dostlar, yoldaşlar; Mustafa hoca

sipliniyle, yaptıklarıyla örnek oldu. ‘Yapacak çok
işimiz var enseyi karartmayın’ diyordu. Hainlere
karşı da ‘boşverin biz yolumuza, önümüze bakalım’ diyordu. Sapanlara ‘giden gitsin, biz yolumuza bakacağız’ diyordu.
Sevgili hocam rahat uyu, inan ki senin o hedeflerinin yaşama geçmesi için senin izini süren
genç kuşaklar yerine getirecektir, rahat uyu.
İnan, senin Parti’nin bayrağı bu ülkenin her yerinde, fabrikalarda, okullarda yeniden dalgalanacaktır. Buna inan ve rahat uyu. Bıraktığın yoldan
genç kuşaklar yürümeye devam edecektir.”

toplumun dönüşümünün, değişiminin ancak ve
ancak sömürülenlerin örgütlenerek bu asalak
sınıfın iktidarına son vermekle olacağını biliyordu.
Onun için Mustafa hoca her dönem bu mücadeleyi ön planda tuttu. Genç bir öğretmenken
yoldaşlarıyla birlikte Birlik Dayanışma Hareketi
içinde Parti’sinin öncülüğünde, Parti’sinin saflarında mücadele etti.
Hocamız 12 Eylül’ün o ağır şartlarında da
aydınlanmacı, ilerici kimliğiyle onun da baskısını
gördü, yılmadı. Yeniden toplumun ayağa kalkması için mücadele etti Mustafa hocamız. Kendi
arkadaşlarıyla birlikte eğitim hareketinin ayağa
kalkması için ABC dergisini kuranlardandı. EğitDer’i Eğitim-İş’i arkadaşlarıyla beraber kurdu ve
örgütledi.
Likidasyonları, likidatörleri gördü Mustafa
hoca. Kızgındı ama umutsuz değildi; hiçbir şey
Mustafa hocanın azminin, Mustafa hocanın
eşitlik, özgürlük mücadelesinin önünde engel
olamadı. Disiplinliydi Mustafa hoca, 2000’li yıllarda Parti’sinin siyaset sahnesine dönmesinden
gururlandı, saflarında yer aldı. İlkeliydi Mustafa
hoca, kendi inandığı değerlerden zerre kadar
sapmadı. Birileri yenilik adına savrulurken, hoca
o bildiği değerlere, o berrak bilince zerre kadar
ihanet etmedi; onun için genç kuşaklara örnek
oldu.
Tarihten gelen koca bir çınar, aynı zamanda
Türkiye’de Parti’sinin yeniden örgütlenmesi için
o ilerlemiş yaşına bakmadan mücadele etti; di10

“SOSYALIST MÜCADELENIN BIR SIRA NEFERIYDI”
TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek ise, Mustafa
Sarıbaş’ın ardından şunları söyledi:
“Buradaki herkes gibi çok üzgünüz. Her komünisti kaybetmek, o devrimi görmeden kaybetmek büyük bir acı. Kemal yoldaşım tarif etti,
ne söylesek az ve eksik kalacak. Ne söylesek
Mustafa yoldaşın yaptıklarını anlatmanın yanından bile geçmeyecek.
Mustafa abi adına konuşacak olursam; ‘Benim yokluğumu siz doldurursunuz’ yoldaş derdi.
Komünistlerin, Partisi’nin aklına çok güvenirdi;
‘bugün olmazsa yarın olur; ama aşarız’ derdi.
Mustafa yoldaşın boşluğunu doldurmaya çalışırız
ama dolduramayız. Onun Partisiyle yaratmış
olduğu, geçmişiyle yaratmış olduğu o değer, o
birikim o kadar büyük ki. Mustafa hocayı aramamak, bir eylemde ‘nerede?’ diye bakmamak; bir
konuşmada ‘Şimdi Mustafa hoca çıkacak ve bir
şey daha öğretecek bizlere’ dememek mümkün
değil bundan sonra.
Parti içindeki görevleri, etkisi, örnek olması;
bizim önümüzü bundan sonra da açacak. O bir
miras devralmıştı, sosyalist mücadelenin bir sıra
neferiydi, öncüsüydü. Mustafa yoldaş sadece
İstanbul’da değildi; Adana’da örgütlediği bir
gençti. Mustafa yoldaş, Adana’da bir avukattı,
Ağrı’da bir noter yardımcısıydı, İzmir’de bir gençti, başka bir yerde tarihsel TKP’liydi…
Ne söylesek eksik kalacak, biz Mustafa
yoldaşın öğrettikleriyle onun boşluğunu doldurmasını bileceğiz. Buraya her gelişimizde, seni her
ziyaret edişimizde sosyalist mücadeleyi daha da
güçlendirmiş olarak geleceğiz. Gözün arkanda
kalmasın. Ne mutlu bize seni tanıdık.”

SOLDAN SAĞA

1. Afganistan ve
Pakistan’da
faaliyet gösteren köktendinci
İslamcı hareket
– ilahi emirler ve
yasaklar
2. İnançlılara göre
Halkın aşağı
tabakası yağma, çapul –
ana baba
3. Mikroskop camı
– kimyasal elementlerin en küçük birimi – tersi
bir müzik aleti
– deve kuşu
4. Dogma - uzaklık işareti
5. Baryum –ortada resmini
gördüğünüz
1960’ların modern ve gelişmiş
ülkesi
6. Gelir – göğüs

7. Bir şaşma ünlemi
8. Beyaz – Arapça
sahip
9. Rutenyum –
çayın etkin
maddesi
10. Klorun simgesi
11. Aza – bir şeyin niteliklerini
övme
12. Felsefede doğaüstü düşünce
- mesafe
13. Askeri tesis –
Eski Yugoslavya
Devlet Başkanı
- açıklama –
Mısır’ın plakası
14. Ege yiğidi – bir
bayan ismi ödeme
15. Kendini aklına
gelen şeyin etkisine kaptıran
- bir şeyi tanıtma çabası

YUKARIDAN AŞAĞIYA

harcanmak üzere ayrılan para
8 - Türk malı –
iridyum
sporcuların yaşa
ya da yaşasın
yerine üç kez art
arda bağırdıkları
ünlem.- geçmiş
tarihi anlatır –
Tokat’ın bir ilçesi
Bir telgraf çeşidi
– işaret
Boksta üçer dakikalık dövüşme
sürelerinin her
biri aklı yatmış,
inanmış (kimse).
Bir ünlem – araştırma görevlisi
Soy, budunsal –
Anadolu Ajansı
– deva, ilaç
İşlenen konu
- herhangi bir
nedenle bir kimseyi görmeye ya
da yoklamaya
gitme
15 - İşaret sıfatı
– ipotek, tutu –
posta sürücüsü
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6.

7.

on gün içerisinde Afganistan’ı
ele geçiren şeriat…..
Kolayca aldatılabilen, aptal –
seda
Amerikan devesi
- avuç içi - Alevilerin, Bektaşilerin yaptıkları
ibadet – demirin simgesi
İşaret, iz -bir
yerin güvenliğini sağlamakla
görevli polis ya
da jandarmanın içinde görev
yaptığı yapı –
uçucu madde,
lokman ruhu
Boru sesi
Top oyunlarında topun oyun
alanının dışına
çıkması - cüretkâr
Evin bir bölümü
- bir işi yürütmek
için, gerektikçe
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ENDÜSTRIYEL FUTBOLUN IÇINDE BIR DEVRIMCI
Hepimiz onu Türk futbolunun efsane “sol
açığı” olarak tanıyoruz. Metin Kurt’un 24 Ağustos 2012’de kalp yetmezliğinden hayata veda
edişinin üzerinden 9 yıl geçti. Ailesinin geçim
sıkıntısı nedeniyle İstanbul’da amatör spor
kulüplerinde futbol oynamaya başladı tıpkı
abisi gibi. İlk profesyonel transferini
Altay’a giderek yaptı Kurt. Altay’dan ayrılmak istememesine
rağmen abisi onun adına PTT
ile sözleşme imzaladı, sonra
Metin Kurt da PTT’ye transfer
oldu. PTT’de Tamer Güney
yönetiminde yıldızı parlayan
Kurt, Galatasaray’a önce
kiralık gitti ve bir daha Ankara’ya dönmedi. Sarı-kırmızılılarda özellikle Brian Birch
yönetiminde şampiyonluklar
yaşayan takımın değişmezleri
arasında yer alan Kurt, bu dönemde milli takımda da görev aldı. Gerisini
biliyoruz. Galatasaray’da oynadığı dönemde
futbol alanında ilk kez sendikal faaliyet başlattığı için kadro dışı bırakıldı. Mücadeleyi faal futboldan sonrada devam etti. 28 Aralık 2009’da
sportmence de ara verdiği mücadelesini Spor
Emekçileri Sendikası (Spor-Sen) ile yeniden
başladı. Kuruluş dilekçesi verilerek, yasal süreç
başlatıldı ve sendikada çalışmalar yürüttü.
Sendika içi anlaşmazlıklardan ve çekişmelerden dolayı sendikayı bıraktı. Mücadelesini
hayatını kaybetmeden kısa süre önce kurduğu
Spor Emek-Sen’de devam ettirdi.
O, futbol ve spor için düşünen bir insandı.
Düşünmenin azaldığı, baskılandığı bir çağda sadece düşünmekle kalmadı ve eyleme
geçti. İlk sporcu grevinde ve sporcu sendikası

girişiminde de adı hep başa yazılmıştı. Grev,
basın açıklaması, sendika ya da sermayenin
mülkündeki medya ile boğuşmaca ile geçti
Metin Kurtlu yıllar...
Futbolcu, “Sahada halka en yakın yer
neresi? Çizgi! Başka nerede oynayacaktım?”
şeklindeki yaklaşımı ile halk arasında
‘Çizgi Metin’ olarak biliniyordu.
Galatasaray’dan aforoz
edildiğinde ise gittiği Kayseri’de
örgütlü Maden-İş Sendikası’nın
MESS’e karşı başlattığı direnişe
bir futbol emekçisi olarak
destek oluşu ve grevdeki
işçiler ile gösterdiği dayanışma onun esas karakterini ele
veriyordu.
“Sportmence dergisi benim
için öylesine büyük bir idealdi ki,
bu ideal için her şeye katlanabilirdim” tanımladığı dergisine onlarca
yazı kaleme aldı. Futboldaki gericiliğe
ve mafyatik işlevlere parmak soktu, sporun
toplumcu karakterine nasıl ele alınmasına dair
bizlere notlar bıraktı. Mücadelesi süreklileşmişti
onun nezdinde, ama yetmezdi bayrağı ona
göre daha yukarılara taşımak gerekiyordu.
Onun mücadelesi sınıf mücadelesiydi.
Futbol başta olmak üzere endüstriyelleşmesini
mevcut spor düzeninin etki alanında kalınmasının doping, kumar, mafyöz ilişkiler, küfür, şike
ya da tribün fişleme operasyonlarını “normalleştirilip, meşru hâle getireceğini” de vurgulamış oluyordu.
Kesmeşeker grubunun, Metin Kurt için seslendirdiği “Metin Kurt yalnızlığı” adlı bir parçası
bulunuyor. Kaç kişiye nasip olur adına parça
bestelenmesi.

Hazırlayan: Dursun Çelik
ANAHTAR KELİME
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İKD GENEL SEKRETERI NURAY YENIL:

TALIBAN’I MEŞRU GÖRMEK “CUMHURIYET”
FIKRINE IHANETTIR!
İKD Genel Sekreteri Nuray Yenil Afganistan’daki kadınların durumunu ve buna ilişkin tartışmaları değerlendirdi.
TALIBAN’IN AFGANISTAN’DA HAKIMIYETINI
ILAN ETMESININ ARDINDAN AFGAN KADINLARI
BEKLEYEN TEHLIKELER BIRINCIL SORUNLAR
OLARAK DÜNYANIN GÜNDEMINE OTURDU.
ÜLKEMIZDE DE KADIN ÖRGÜTLERININ AÇIKLAMALARI VE EYLEMLERI OLDU. SIZ BU SÜRECI
NASIL DEĞERLENDIRIYORSUNUZ?
N.Y-Afgan kadınların üzerindeki gerici baskının Türkiye özelinde çok daha yakıcı olarak
hissedilmesi elbette tesadüfi değildir. Türkiye’de
laikliğin fiili olarak tasfiyesi ve Türkiye’ye giydirilmek istenen ılımlı İslam gömleği Taliban’ın
iktidarı ile birlikte yeniden tartışmaya açılmış
oldu. Bu tartışmanın bir tarafında Afganistan’daki gelişmeleri zafer diye nitelendiren ve
Taliban gericiliğine öykünenler var. Bunların
büyük bir kısmı elbette şeriat özlemi çeken
gericiler. Taliban’ı bağımsızlık savaşçısı olarak
görenlerin içerisinde Cumhuriyetçi adını kullanan bir kadın örgütünün olması ise tarihin cilvesi
olsa gerek. Bugün Taliban’a özgürlük savaşçısı
olarak bakmak, Afganistan’da yaşanan yıkımı
ve karanlığı ‘’bağımsızlık’’ olarak tanımlamak
Cumhuriyet fikrine tam anlamıyla ihanettir.
Bu bana ülkemizde gerici hareketin yükselişini
‘’kadınların özgürlüğü’’ adına alkışlayan liberal ihaneti çağrıştırdı. Türkiye’de gerici hareket
adım adım iktidara taşınırken sözde ‘’katı laiklik’’
anlayışını canhıraş mahkum etmeye çalışan,
‘’özgürlükçü laiklik’’ kılıfı altında Siyasal İslam’ın
iktidara taşınmasını alkışlayan liberaller bugün
otoriterleşme tespiti yapıyorlar. Liberal cenahın
ve gericilerin Cumhuriyet düşmanlıkları aşikardı,
şimdi bu koroya sözde Cumhuriyetçi bir ekipte
katılmış oldu.
Öte yandan Afganistan’a ve özelde Afgan
kadınlarının yaşadıklarına bakarak uluslararası
müdahale çağrıları yapanlarda var. Adını doğru
koyalım; uluslararası müdahale emperyalist
işgal demek. Gerici örgütleri besleyen, dünya
halklarının yaşadığı yıkımın mimarı olan emperyalist güçlerden medet ummak, savaş ve işgal
politikalarını meşrulaştırmaktır. Afganistan’da
20 yıldır devam eden emperyalist işgal ve ça-

tışmalar ülkeyi yıkıma sürüklemiştir. ABD emperyalizmi ekonomik ve politik çıkarları doğrultusunda Afganistan’a müdahale etmiş, bu uğurda
kadınların, çocukların ve Afgan halkının yaşamını cehenneme çevirmiştir. Dolayısıyla ABD’nin
çekilmesini ‘’Afgan kadınları yalnız bıraktınız’’
diyerek müdahale çağrıları yapmak bir başka
aymazlıktır.
Unutulmamalıdır ki Taliban’ın Afganistan’da
iktidara taşındığı sürecin mimarı ABD’nin başını
çektiği emperyalizmdir. Bu süreç SSCB’ ye karşı
yürütülen soğuk savaşın bir uzantısı. Emperyalizmin SSCB ye karşı yeşil kuşak projesi çerçevesinde cihadist örgütleri finanse ettiği, eğittiği
ve silahlandırdığı bugün çok net olarak biliniyor.
Afganistan’da 1978- 1992 yılları arasında kurulan halkçı iktidar Afgan kadınların eğitimden,
çalışma hakkına, örgütlenme hakkından, sosyal
yaşama eşit yurttaşlar olarak katılım hakkına
kadar pek çok kazanım elde ettikleri bir dönemdi. Yüzünü sosyalizme dönen Afganistan
Demokratik Cumhuriyeti’ne karşı 1970 li yıllardan itibaren gerici örgütler emperyalizm eliyle
beslenmiş ve silahlandırılarak sahaya sürülmüştür. Afgan Demokratik Cumhuriyeti emperyalizmin besleyip büyüttüğü cihatçı örgütler eliyle
yıkılmış, yine emperyalizmin desteğiyle şeriatçı
Taliban rejimi kurulmuştur. Bugün gelinen nokta
kadınların yok sayıldığı, insanlık dışı koşullarda
yaşadığı bir barbarlık dönemidir.
TALIBAN DEĞIŞIM VE ILIMLILIK MESAJLARI
VERIYOR. SIZCE TALIBAN DEĞIŞTI MI? ILIMLI
İSLAM KADINLARA NE VAAT EDIYOR?
N.Y.-Ilımlı ya da radikal tanımlamaları Siyasal İslam’ın öngördüğü toplumsal yaşamı nasıl
kuracağı, nasıl bir yol izleyeceği noktasında kimi
farklılıklara işaret edebilir. Ancak ister ılımlı ister
radikal yollardan iktidara taşınsın siyasal İslam
bir yönetme biçimidir. Bu yönetme biçiminde
Taliban gibi açıktan şer-i hukukun ilanından,
Türkiye’deki AKP iktidarı gibi laikliğin fiili olarak
tasfiyesine uzanan bir yelpazeden bahsetmek
mümkün. Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘’Taliban’ın

inancıyla alakalı ters bir yanımız yok’’ açıklaması
aslında bu paralelliği ifade ediyor. Bu yönetme biçiminde sermaye egemenliğinin devamı
ve emperyalizm ile uyum yine ortak özellikler.
Taliban’ın ‘’ılımlı’’ mesajlarını da emperyalizm
ile daha uyumlu hareket edeceğinin garantisi
olarak okumak gerekiyor.
Dolayısıyla Ilımlı ya da radikal yollardan
iktidara taşınsın Siyasal İslam’ın kadınlara biçtiği misyon özünde çok farklı değildir. Siyasal
İslamcıların tahayyül ettikleri sosyal yaşamda
kadınlar her zaman ikincildir. Kadınlar aile içerisinde tanımlanır ve temel misyonları anneliktir.
Çalışma hakları her zaman talidir ve sermayenin
ucuz işgücü ihtiyacı doğrultusunda gündeme
alınır. Çalışma hakkı gibi eğitim hakkı da talidir.
Yine kadınların siyasete, yönetim mekanizmalarına katılımı, ülkenin iç dinamiklerine göre farklılık
arz etse de ya yasaktır ya da göstermeliktir.
Kısacası siyasal İslamcı rejimler kadınlara
esaret vaat ediyor. Taliban’ın ilk icraatları da
bu durumu tescillemektedir. Burka giymediği
için verilen idam ve kırbaç kararları, kadınların
evden çıkmaması talimatları, yanlarında erkek
olmadan seyahat etmelerinin yasaklanması ve
elbette devamında gelecek başka yaptırımlarla
kadınlar şer-i hukukun öngördüğü cehenneme
mahkum edilmektedir. Taliban ve muadillerinin
kadınlara vaadi budur.
AFGAN KADINLAR IÇIN HIÇ IŞIK YOK MU? NASIL BIR MÜCADELE HATTI ÖRÜLMELI?
N.Y.Elbette var. Bir Afgan kadının dediği gibi
Afgan kadınlar da değişti ve artık evde oturup
kaderlerine razı olmak istemiyorlar. Hepimize
düşen Afgan kadınlarıyla dayanışmayı ve ortak
bir mücadeleyi yükseltmektir. Bugün emperyalizme karşı bağımsızlık, dinci gericiliğe karşı
laiklik mücadelesini yükseltmek, eşitlikçi bir
düzenin yollarını döşemek insanlığın yegane
kurtuluşudur. Mücadeleyi ve dayanışmayı bu
eksende kurduğumuzda kadınların eşit ve özgür
yaşayacakları bir dünyanın kapılarını hep birlikte
açmış olacağız.
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