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Aydınlardan ve sosyalistlerden NATO’ya
karşı anti-emperyalist çağrı!
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Kürt sorununda çözümün yolu yeni bir Cumhuriyet’tir!
Kürt sorununu çözecek olan emekçilerin ortak iradesi ve mücadelesidir!
Yaşasın newroz!

A

KP’nin 20 yıllık iktidarı ve AKP-MHP
bloğunun gerici, emek düşmanı, işbirlikçi istibdat rejimi ülkenin
ekonomik, toplumsal ve siyasal
sorunlarını daha da ağırlaştırmıştır. Ülkenin yaşadığı 20 yıllık süreç, bir yanılsama
olarak sunulan demokrasi beklentilerini boşa
çıkartmış, tersinden ülkede hukuksuzluk, haksızlık,
adaletsizlik, baskı, eşitsizlik, yoksulluk, yağma ve
rantçılık bugünkü düzenin temel nitelikleri haline gelmiştir. AKP iktidarı altında yaşanılan 20 yıl
ülkede ilerici bütün kazanımların tek tek ortadan
kaldırıldığı bir süreç olmuştur. Meclis tasdik kurumuna indirgenmiş, yargı siyasetin sopası olmuş,
anayasa rafa kaldırılmış, laiklik tasfiye edilmiş,
ülke tarikatlara, mafyaya, emperyalist tekellere
ve yağmacı patronlara teslim edilmiştir. AKP eliyle
yeni bir rejim kurulmuştur.

oluşan Millet İttifakı’nın bir kez daha Kürt sorunu
üzerinden rantçı bir anlayış geliştirdikleri ortadadır. Seçim siyasetiyle doğrudan ilgili olan bu durum Kürt emekçileri açısından yeni bir kandırmacadır. Kürt sorununun çözümü gerici ve faşist AKP
ve MHP iktidarından beklenemeyeceği gibi yine
AKP-MHP’nin geçmiş paydaşlarıyla da mümkün
değildir.

Gerici AKP’den vesayet rejimine karşı demokrasi
ve bu bağlamda Kürt sorununda çözüm beklenmeyeceği açıktı. 20 yıllık süreç AKP iktidarının Kürt
sorununda bütün ikiyüzlü tutumunu göstermeye
yeter de artar bile. 20 yıllık süreçte yaşanılan
bombalı katliamlardan Suriye’de cihatçı çetelerin desteklenmesine, kayyum siyasetinden Kürt
siyasetçilerin hapse atılmasına kadar AKP iktidarı, gerici, milliyetçi, sömürücü ve baskıcı bütün
yüzünü göstermiştir. AKP açısından Kürt sorununda çözüm, kendi iktidarlarının bekası dışında bir
anlama gelmemektedir.

Kürt sorununda İslamcı, Amerikancı ve burjuva çözümler demokrasi kılıfıyla tekrar gündeme
gelirken Kürt emekçilerinin oy pastasından herkes
pay almaya çalışmaktadır. İslamcı ya da muhafazakâr çözüm diye gündeme getirilen proje,
siyasal İslamcılığın Ortadoğu’da yaşattığı felaket
ve başarısızlığı karşısında yeniden ısıtılırken özünde gerici ve emek düşmanı düzene bağlanma siyasetinden başka bir şey değildir. Bugün bir başka proje ise doğrudan sermaye sınıfının bir projesi
ve burjuva çözüm olarak liberal bir yaklaşımla ele
alınmaktadır. Bu projenin yoksul Kürt emekçilerinin
eşitliğini değil, Türkiye sermaye sınıfına göbekten
bağlı bölge patronlarının çıkarlarını ve sömürü
güvencesini ifade etmektedir. Ortadoğu’da ABD
ve AB emperyalizminin emperyal çıkarlarıyla
planlanmış Amerikancı çözümün, dünyada emperyalizmin halklar arası düşmanlığı körüklemek
dışında bir işe yaramadığı tarihsel örnekleriyle
karşımızda dururken emperyalizme bağımlılığın
adı ve Ortadoğu’da yeni sorunlara yol açacak
durum çözüm diye sunulmaktadır. Kürt emekçilerinin çıkarları ile patronların ve emperyalizmin
çıkarlarının uyuşmazlığı somut bir gerçeklik iken

Dün Çözüm Süreci, Habur Açılımı, Oslo Görüşmeleri, Dolmabahçe Mutabakatı adıyla Kürt
sorununda çözüm diye sunulan geçmiş süreçlerin nasıl akamate uğradığı herkesin malumudur.
Gerici-faşist iktidar bloğundan Kürt sorununda
çözüm beklemek dün büyük bir hata bugün ise
yine büyük bir yanılgı olacaktır.
Düzen siyasetinin iki kanadını temsil eden AKP ve
MHP tarafından oluşturulan gerici-faşist ittifak
ile yine AKP ve MHP’nin geçmiş paydaşlarından

Dün olduğu gibi mevcut düzende Kürt sorununda
çözüm, ilerleme ya da kısmi demokrasi beklentisi çözümsüzlüğün sürdürülme siyasetinin başka
adıdır. Geçmiş dönemde çözüm süreci adı verilen
süreç verili sermaye düzenine ya da AKP eliyle
kurulan 2. Cumhuriyet rejimine başarısız entegrasyon projesiydi. Bugün de yine benzer süreçler
bir kez daha seçim siyasetine meze edilerek Kürt
emekçilerinin karşısına çıkarılmaktadır.
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din kardeşliği üzerinden gerici siyasetten halklara
özgürlük getirdiği de görülmemiştir.
21 Mart Newroz vesilesiyle bugün tartışılması
gereken Kürt emekçilerinin ulusal, siyasal, ekonomik, demokratik ve kültürel hakları ve eşitliğinin
nasıl sağlanacağıdır. Açıktır ki Kürt sorununda
çözümü sadece muhataplık üzerinden görmek,
Kürt sorununda çözümün temel siyasi, toplumsal
ve ekonomik çerçevesini hasır altı edebilmektedir.
Gerici, Amerikancı, burjuva çözümleri, demokrasi
ve kısmi ilerleme adıyla masaya getirerek meseleyi sadece muhataplık üzerinden ele almak dar
ve çözümsüzlüğe mahkûm bir çerçevedir.
Kürt sorununda çözümün yolu, AKP eliyle kurulan emek düşmanı, gerici ve işbirlikçi rejime karşı
emekçilerin laik, kamucu ve bağımsız bir Cumhuriyet’ten geçer. Kaderleri ortak olan Türk ve Kürt
emekçilerinin ortak mücadelesi ve iradesi ortaya
konduğunda gerçek bir mücadelenin yolu da
açılacaktır. Yoksa düzen siyasetinin sahte çözüm
umutlarıyla seçim siyasetine bağlanmış süreçler
bir kez daha Kürt emekçilerinin hayal kırıklığına
neden olacaktır.
21 Mart Newroz, bütün ezilen halklar ve Kürt
emekçileri için kutlu olsun! Baskıya ve zulme karşı
özgürlük anlamına gelen 21 Mart Newroz, bugün
birinci sıraya baskının ve esaretin adı olan gericiliğe, sermayeye ve emperyalizme karşı mücadele
yazılarak kutlanmalıdır. Türk ve Kürt emekçilerinin
yeni bir ülkede, sosyalist bir cumhuriyette birliği
mümkündür.
Ve bunu başardığımız gün ülkemizin dört bir köşesinde en büyük Newroz ateşleri yakılmış olacaktır.
Yaşasın halkların kardeşliği!
Yaşasın Newroz!
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Aydınların anti-emperyalist bildirisi önemlidir
Aralarında bir dizi gazeteci, sanatçı, yazar, siyasi
parti temsilcisinin imzacısı olduğu ve NATO’ya karşı “Dünya barışının baş düşmanı NATO ve emperyalizmdir!” başlığıyla yayımlanan bildiri önemli bir
siyasal çağrıdır. Sermaye iktidarının ve düzen cephesinin hemen hemen her kesiminde görülen NATO’cu
ve Amerikancı tutuma karşı ülkenin bağımsızlık
talebi bu bildiri ile yine soldan gelmiştir!
Düzen partileri ile medya organlarının açıktan destek
verdiği NATO’culuk ve Amerikancılığın yüksek sesle seslendirildiği bir ortamda aydınların ve sosyalist
güçlerin bu çıkışının bir kez daha anti-emperyalist
bir siyasal konumlanış bakımından altı çizilmelidir.
Hatta Türkiye solunda ortaya çıkan kafa karışıklığı
ve kararsızlık açısından da bu çıkış devrimci siyasal
ekseninin ortaya konulması anlamına gelmiştir. Sözünü ettiğimiz çağrı şudur:
https://gazetemanifesto.com/2022/dunya-barisinin-bas-dusmani-nato-ve-emperyalizme-karsi-imza-kampanyasi-baslatildi-487689/
Türkiye sağının Amerikancı ve NATO’cu politik bir
çizgiyi temsil ettiği herkes tarafından biliniyor. Dün
anti-komünizm adına SSCB’yi baş düşman görenler
bugün daha Rus düşmanlığı üzerinden bir kez daha
açıktan Amerikancılık ve NATO’culuk yapmakta
beis görmüyorlar. Rusya’nın askeri müdahalesi,
“işgal ve mazlum Ukrayna halkı” propagandası ile
pazarlanıyor. Ancak NATO’nun psikolojik harp
savaşının bir uzantısı görüntüsü altında açıktan ABD
emperyalizminin ve AB emperyalizminin sürdürdüğü vekalet savaşına desteğe dönüşüyor.

süreç doğrudan Rusya’ya karşı bir tehdite dönüştürülmüştür. Önce bu gerçeğin altı kalınca çizilmelidir.
Suriye’de emperyalizme ve gericiliğe karşı alınan
tutum bugün Ukrayna’da da benzer bir biçimde
tereddütsüz alınmalıdır.
Suriye’de siyasal İslamcılık emperyalizmin aparatı olarak işlev görmüştür. Türkiye’de sağ siyaset
Suriye savaşında emperyalizmin yanında yer almış
hatta doğrudan emperyalizm tarafından çizilen Büyük Ortadoğu Projesi’nin yürütücüsü siyasal bir güç
olmuştu. Sol görünümlü liberallerin de benzer bir
biçimde Esad karşıtlığı üzerinden cihatçı çetelerin
terörüne “devrim” diyecek kadar şirazelerinin kaydığını hatırlıyoruz. Bugün yine benzer bir durum Ukrayna konusunda da karşımızdadır. Otoriter Putin’in
işgaline karşı bir söylemle, emperyalizmin vekalet
savaşının üzeri örtülmeye kalkışılmaktadır.
Ancak hem sağın hem de liberallerin büyük bir
çelişkisi bulunmaktadır. Ülkemizdeki darbelerin ve
terörün kaynağına yakından bakıldığında her taşın
altından NATO’nun çıktığı somut bir gerçek. Aydınların ve sol güçlerin yaptığı deklarasyonda şu bölüm
yeterince aydınlatıcı:
“NATO, Avrupa’da Gladio, Latin Amerika’da ölüm
mangaları, Türkiye ‘de işçi sınıfına, emekçi halka
karşı Maraş, Çorum, 1 Mayıs katliamlarını, faili
meçhulleri işleyen kontrgerilla olarak karşımıza
çıkan, bugün Ukrayna’da neo-Nazi çetelerinin,
paramiliter/karşı-devrimci yapıların örgütleyicisi ve
yöneticisidir. NATO emekçi halkların ve işçi sınıfının baş düşmanıdır.”

Çünkü ortak bir tarihe sahipler. Dünyada II. Dünya
Savaşı sonrası, faşizmin yenilgisi ile birlikte, Nazizmin istihbarat örgütlenmesi doğrudan CIA’nin emri
altına girmiş, CIA doğuda faşizm destekçisi milliyetçi ve İslamcı siyasi güçlerin yeni patronu olmuştu.
Müslüman Kardeşler liderlerinin Hitler ile görüşmeleri, Ruzi Nazar gibi isimlerin Nazi subaylığından
CIA ajanlığına terfi etmeleri küçük hatırlatmalar
olarak belirtilmeli. Söz konusu batı ya da Avrupa
olunca Nazi artıkları CIA çatısı altında toplanmış,
SSCB’ye karşı doğu Avrupa’da CIA’nin operasyon
gücü işlevi görmüştü. Bugün Ukrayna’da Nazizmin
yeniden hortlaması ve eski Varşova Paktı ülkelerinde
görülen karşı-devrimlerde rol üstlenmeleri şaşırtıcı
değildir.
Bu açıdan Ukrayna meselesini analiz ederken,
emperyalizmin ve özelde ABD’nin vekalet savaşının
yol açtığı provokasyonları merkeze koymak gerekiyor. . Bu yok sayılıp, SSCB sonrası Rusya’nın nitelikleri üzerinden bir tartışma, bugünkü Ukrayna’da
yaşanan savaşı analiz etmede hem büyük bir eksiklik
hem de emperyalizmin yürüttüğü vekalet savaşının
altındaki gerçekleri görememek anlamına gelir. Suriye’de cihatçı çeteler eliyle bağımlı ve güdümlü bir
iktidarı göreve getirme hedefi, Ukrayna’da neo-Nazi
güçler eliyle bir darbe ile gerçekleştirilmiş, yaşanan
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Bugün ülkemizde darbelere, katliamlara ve teröre karşı geliyorsak mutlak bir biçimde NATO’yu
karşıya almak gerekiyor. Yine aynı şekilde 12 Mart,
12 Eylül ve 15 Temmuz darbelerinin siyasal hedefi
ve rolü NATO’culuk dışında bir şey değildir. Bugün
Ukrayna sorununda NATO’culuk yapanlar daha yakın tarihteki Amerikancı FETÖ darbesini unutmuşa
benziyorlar.
Ülkemizde hem darbelerden şikâyet edip hem de
NATO’culuk yapmak büyük bir çelişkidir. Yan yana
olmuyor, oturmuyor. Ya da 15 Temmuz FETÖ darbesine karşı mangalda kül bırakmayıp bu darbenin arkasındaki emperyalizmi Ukrayna gündemi üzerinden
desteklemek Türkiye sağının riyakarlığı ve ikiyüzlülüğü olarak mutlaka vurgulanmak durumundadır.
Sol ve sosyalist güçlerin, Putin ve Rusya kapitalizmi
eleştirisi üzerinden Ukrayna savaşında tereddütlü tutumu bizleri de şaşırtmıştır. Siyasette nerede
durduğunuz önemlidir: Ukrayna’daki sorunda NATO
ve emperyalizmi değil de Rusya’yı karşı alan ya da
dengelemeye çalışan bir tutum, Suriye’de sol görünümlü liberalleri cihatçı çetelerin yanına düşürdüğü
gibi Ukrayna’da da neo-Nazilerin ve emperyalizmin
yanında konumlandırma riski barındırmaktadır.
Aman dikkat.
Aydınların ve sosyalist güçlerin altına imza attığı
“Dünya Barışının baş düşmanı NATO ve emperyalizmdir” çıkışı önemli siyasal bir deklarasyon olarak
devrimci siyasal çizginin doğrultusunu göstermektedir.
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Köprü ve otoyollardan soyguna devam!
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Soygun yönteminde değişiklik yok!

AKP iktidarının ve yandaşlarının ülkeyi soygunun resmi gibidir otoyol ve köprü ihaleleri. Gerçekten bu kadar
büyük müdür işin çapı?

G

eçen hafta açılışı yapılan Çanakkale köprüsü sonrasında
tartışmalar tekrardan alevlendi.
Yap-İşlet-Devret modeli ile yaptırılan köprü ve otoyolların yıllardır
nasıl bir soygun düzeninde olduğumuzu göstermesi açısından ibretlik. Nedir bu YİD modeli,
soygun nasıl gerçekleşiyor?
Tanımı şu şekilde; Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli,
geniş anlamda bir kamu altyapı yatırım veya hizmetinin finansmanı özel bir şirket tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi ve kamu tarafından
belirlenen bir süre için işletilmesi ve yine bu süre
içinde ürettiği mal veya hizmeti, tarafların karşılıklı
saptadıkları bir tarife uyarınca kamu kuruluşlarına
satması ve sürenin sonunda işletmekte olduğu
tesisleri bakımı yapılmış, eksiksiz ve işler durumda
ilgili kamu kuruluşuna devretmesidir.
Bu model temelde devleti daha çok kazıklamanın bir yöntemi olarak ortaya çıktı. Burada devlet
zaten işletmeyi kuracak firmaya gerekli desteği
sağlam bir “satın alma garantisini” vermektedir.
Özel enerji santralleri, köprüler, otoyollar bunlara
en iyi örnektir...
Buradaki kritik başlık belki de gözden kaçan
başlık bu işletmelerin devlete devri miatlarını
doldurduktan sonra, kısacası hurdaya atılmadan
hemen önce yapılmaktadır. Devlete düşen ise bu
işletmeyi devraldıktan sonra bir kaç sene daha, o
da sürekli tamir ederek, ayakta tutmaya çalışmak
olacaktır. Bu da devletin yeniden ihale etmesini
gerekecektir. Yaşam ömrünü tamamlayan yatırım
uzun vadede kayıp olarak görülecektir.
Bu eleştiriler ortaya çıkan rakamlar tarafından
doğrulanıyor.
Türkiye Cumhuriyeti son yıllarda Osmangazi
Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya
Tüneli’ni yap-işlet-devret modeliyle özel firmalara
yaptırdı.
Yap-işlet-devret modeliyle yapılan Zafer Havali-

manı, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı, İstanbul-İzmir
Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü gibi projelerde verilen yolcu garantileri ilk günden bu yana
tutmadı. Yatırımlar her yıl milyonlarca lirayı adeta
yutuyor.
Örnekler ile ne kadar soyulduğumuzu anlayalım,
2044 yılına kadar 1.5 milyona yakın yolcu garantisi verilen Zafer Havalimanı’ndan beş ayda
sadece 641 yolcu uçtu. Havalimanının son dört
ayda 61 olan yolcu sayısı mayıs ayının sonunda
641’e çıkartılabildi. Geriye kalan 6 ayda gereken
yolcu sayısı 1 milyon 317 bin. Geriye kalan 1 milyon
499 bin 500 hayali yolcunun parasını halk olarak
biz ödeyeceğiz.
Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı için işletmeci firma
Cengiz-Kolin-Limak’a her yolcu için 1.5 dolar
ödeniyor. Bu da milyonlarca doları ifade eden bir
rakama ulaşıyor. Garantinin tutması durumunda bile her yolcu için 50 cent cebimizden ayrıca
veriyoruz.
İzmir-İstanbul Otoyolu açıldı ve geçiş ücretlerinde ise durum şu şekilde. Geçiş garantisi, ortalama olarak günlük 27 750, yıllık 10 milyon 494
bin araç. Geçiş ücreti, Osmangazi Köprüsü’nden
İzmir’e dek 6 çeşit araç türü için farklı belirlenmiş.
Gebze çıkışı ile İzmir arasındaki geçiş ücreti, 1.Sınıf
araçlar (otomobiller) için, tek geçiş 256,3, gidiş
geliş 512,6 YTL; 4. Sınıf araçlar (kamyonlar) için tek
geçiş 645,8, gidiş geliş 1291,6 YTL olmuş durumda.
2021 yılının ikinci yarısında, Yavuz Sultan Selim
Köprüsü’nden öngörülen sayıda araç geçmediği
için işletmeci IC İçtaş İnşaat–Astaldi konsorsiyumu ICA’ya, devletin garanti kapsamında ödeyeceği tutar 2.3-2.4 milyar TL dolayında bir ödeme
yapılacağı hesaplanıyor. 2021 yılının ilk yarısı için
geçen temmuz ayında 2 milyar TL’yi aşkın bir
ödeme yapılmıştı. Böylece, 2021 yılı için garanti
kapsamında ICA’ya, 4.4 milyar TL’lik bir ödeme
söz konusu olacak.
Bu örnekler çoğaltılabilir, buraya yazılmayan
Niğde otoyolu ya da Dikili otoyolu gibi örnekler4

de belki bu kadar büyük ödemeler olmuyor. Ama
soygunun niteliğini anlamak için veri teşkil ediyor.
Bu model ile soygun yöntemi AKP iktidarı ile başlamadı, bu süreç Türkiye’nin 24 Ocak kararları ile
liberalizme açılması sürecini baz almak gerekiyor.
İngiltere’den alınan modeli alıp Türkiyeli hale getiren sistem özelleştirmeden başlayarak yapılan
altyapı yatırımlarına kadar uygulandı. Bu yöntem
ile bu güne kadar 250 milyar dolar civarında bir
soygun öngörüsü yapılıyor. Bu soygun sisteminin siyasi erki ve bu işi yapan müteahhitleri nasıl
zengin ettiği ortada.
AKP bu soygun yöntemini kendisine göre zaman
içerisinde değiştirdi ve daha kazançlı hale getirdi.
İhaleye girecek firmalar seçme özgürlüğünü getirirken bunun altyapısını terör ile meşrulaştırmaya
çalıştı. İhale yasasında değişikliğe gidilerek açıktan ve doğrudan firmayı işaret ederek bu ihaleler
yakın ve yandaşlara peşkeş çekilir hale getirildi.
Durum bunla bitmedi tabi ki, siyasi yelpazede
doğrudan kendi cebine indiremeyeceği için dolaylı yoldan ihale veren firmaların üzerinden kendi
komisyonlarını alarak sistemi yürütüyorlardı. Son
10 yılda ise ihaleye giren firma ve sahibi göstermelik pozisyona getirildi. Esasında siyasi erk
doğrudan ihaleyi alan firmanın da sahibi, sadece arada bir vekâleten iş yürüten “yürütücüler”
bulunur.
Kamu denetiminin neredeyse ortadan kaldırıldığı, ihale şartnamelerini tamamen ihale verilecek
firmaları işaret ettiği, “acil durum” gibi tanımların
ortaya atıldığı, yâda doğrudan davet ile soygunda kaçak olmasının da önüne geçildi. Kısacası
soygun son 10 yılda tekelleştirildi.
İşçi sınıfın yarattığı değerlerin ve vergilerin nasıl
bir soyguna gittiği hepimizin içini acıtsa da bu
düzeni değiştirmeden sistemi düzeltme şansı yok.
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Yurtlarına el koyun,
tarikatları kapatın!

D

in kılıf altında tarikat ve cemaat
örgütlenmeleri bugün ülkemizin
en önemli toplumsal sorunu haline gelmiştir. İstanbul’da bir tarikat yurdundan çocuklara yönelik
şiddet kabul edilemez, bu durumun üstü örtülemez. Yaşanılan bu şiddet vakası ise asla münferit
sayılamaz.
Tarikatlarda ve özelde tarikat yurtlarında şiddet,
taciz, istismar vakaları bitmiyor. Ülkemizde basına
yansıyabilen onlarca vaka yaşanılan olayların
münferit olmadığını fazlasıyla göstermektedir.
Süleymancılar’a ait Kahramanmaraş Hamidiye
yurdunda 4 çocuk, Ankara-Güdül erkek öğrenci
yurdunda 13 erkek çocuk, İzmir-Dikili’deki yurtta 7
erkek çocuk, Konya’da Faruki tarikatında 7 erkek
çocuk, İsmailağacılara ait İstanbul Bağcılardaki Medrese-i Gül isimli kaçak Kuran kursunda
bir çocuk, İstanbul Ümraniye’de Fıkıh-Der’e ait
yatılı Kuran kursunda ise kalan çocuklar istismara
uğradı. Sakarya’da Uşşaki tarikatı şeyhi, müridinin
12 yaşındaki kızını istismar etti. 20 yaşındaki Fırat
Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Enes
Kara, Elazığ’da kaldığı cemaat yurdundaki baskılara dayanamayıp intihar etti.
Ensar Vakfı’nın Karaman’daki yurdunda yaşanan
istismar skandalı hafızalardadır. Dönemin Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’nun “Buna bir kere rastlanmış olması hizmetleri

ile ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak
için gerekçe olamaz. Biz Ensar Vakfı’nı da tanıyoruz, hizmetlerini de takdir ediyoruz” açıklaması
skandala nasıl sahip çıkıldığını göstermişti. Bugün
Ensar’ın kapatılması gerekirken, yapılan protokoller hız kesmiyor.

yan tarikat ve cemaat yurtları ülkemizin en büyük
sorunu, tarikat ve cemaatler ise habis urudur!

Bu skandallar yalnızca kamuoyuna yansıyanların
bir kısmı.

Yurtlarına el koyun, tarikatları kapatın!

Küçük yaşta çocukları ailelerinden kopartarak
kendi siyasi emelleri için örgütlenme amacı taşı-

Çocukların güvenliği için tarikat ve cemaat
yurtları kapatılmalı, el konulmalıdır! Çocuklarımız
tarikat ve cemaatlere teslim edilemez!

Çocuklarımızı cemaat ve tarikatlara mahkûm
bırakan AKP iktidarına karşı mücadele çocuklarımızın geleceği için mücadeledir!

Genç Köşe
Son dönemlerde yükselen işçi hareketleri ve gençliğin
tuttuğu yer...
“Bu ülkeden bir şey olmaz! Herkes sessizlik içinde.”
Bu cümleyi son yıllarda çok fazla duyduk, duymaya devam ediyoruz. Elbette memlekette bastırılmışlık, suskunluk var ancak herkesin sessizlik içinde olduğu gerçekliği yansıtmıyor. En umutsuz, en
hareketsiz gözüken durumlarda bile memleketin
herhangi bir köşesinde işçilerin direniş, grev sesi
duyuluyor. Emek-Sermaye çelişkisi olduğu sürece
bu ses yükselmeye devam edecektir.
Son aylarda derinleşen ekonomik krizin etkisi ile
ülkedeki emekçiler düzenin “zam” tekliflerini yırtıp
atarak ayağa kalktı. Motokurye işçilerinden metal
işçilerine kadar her sektörde işçi sınıfı sözünü
söylüyor, yeni mücadele deneyimleri kazanıyor.
Elbette elde edilen kazanımların kalıcılığı, örgütlülüğün devamı gibi konular epey üzerine tartışma gerektiren konular ancak, düzen muhalefetinin “seçimleri bekleyin” algısı ve orta sınıfın bunu
kabullenip sandığa hapsolduğu bu dönemde,
fabrikalardan sokaklara taşan direnişlerin sesi
çok anlamlı.
İşçi sınıfı seçimleri bekleyemez çünkü faturalar
seçimleri beklemiyor, kiralar seçimleri beklemiyor,
yoksulluk ve sömürü seçimleri beklemiyor. Yapılan
asgari ücret “zam”mının daha üzerinden bir ay
geçmeden eridiği, çalışma koşullarının günden
güne arttığı bu günlerde işçi sınıfının ne sandık

ne de patronlardan medet umması olanaksızdır.
Çünkü tersini düşündüğümüzde ciddi anlamda
aç kalacaklar. İşte bu yüzden işçi sınıfı devrimci
bir sınıftır.
Pandemi ve buna bağlı olarak gelişen dünya çapındaki ekonomik krizler her şeyin sınıfsal
olduğu gerçeğini gün yüzüne çıkaracak demiştik.
Tam da böyle oldu. Dünyanın adeta durduğu
dönemde bile üretim durmadı, çarklar dönmeye
devam etti. Çarkları döndüren işçi sınıfı da doğal
olarak durmamış oldu. İşte tam da bu koşullarda,
insanlar emek ile sermaye arasındaki o uçurumu
net olarak gördü. Bugün yükselen işçi hareketlerinde de bu durumun belli bir payı mutlaka var.
Şimdi ise sorulması gereken soru, “üreten biz isek
yöneten biz neden değiliz?” olmalıdır. Bu bilinci
sınıfa taşımak ise partisinin görevidir.

Gençliğe düşen görevler

Gençlik, işçilere oranlara daha çok boş vakit
bulabilen, buna bağlı olarak daha çok okuyan ve
entelektüel birikim elde edebilen bir toplamdır.
Bu yüzden de emekçi halka karşı sorumludur. Bu
sorumluluğun getirdiği gereklilikler ise; gençliğin,
partinin fikirlerini emekçi halk ile buluşturmasıdır.
Elbette bu sadece gençliğin değil, işçi sınıfının
tarihsel misyonunu kabul eden herkesin görevdir
ancak memleketin genç damarı bu konuda daha
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öne çıkıyor.
Gençliğin ekonomik olarak yaşadığı koşullar, işçi
sınıfının yaşadığı koşullardan çok uzak değil. Kapitalizmin geldiği nokta; gençliğe, en insani hak
olan barınma hakkını bile vermemesidir. Bütün
bunların eğitimin içeriğini belirlemesi, gericileşmenin önünü açması vs. ise başka bir yazının
konusu ancak ekonomik ilişkilerden bağımsız
olmadığı bilinmelidir.
Sonuç olarak baktığımızda, bugün artan işçi direnişlerinin kazanımla sonuçlanması çok değerlidir
ancak daha ileriye götürmek için devreye leninist
partinin girmesi gereklidir. Burada da gençliğe
önemli bir pay, önemli bir sorumluluk düşüyor.
Bu barbar düzeninin son bulması, ücretli köleliğin tarihe gömülmesi ve geleceksizlik sorununun
çözülmesi için gençliğin parti ile buluşması tek
çözümdür!
Ne sermaye iktidarı, ne de düzen muhalefeti bizi
bu karanlıktan kurtaramayacaktır. Bizi bu düzenden kurtaracak olan şey, sol bir programdan
başka bir şey değildir. Haramilerin saltanatını
yıkmak için; gençlik, işçilere omuz, komünistlere
güç vermelidir!

||||||| Ekrem Balta
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Ukrayna’da Biyolojik Silah Laboratuvarları:

ABD Ortak Yapımı

Rusya’nın Ukrayna’ya dönük operasyonu devam
ederken, Rusya tarafından Ukrayna’da ABD’nin
30 civarı biyolojik tesisi olduğuna dair iddia geldi.
AB ve NATO, olayın tarafı olan ABD’den bile önce
açıklama yapıp bu durum yalanlar ve ülkelerinde
yasakladıkları Rusya medyasının dezenformasyon
yaptığını iddia ederken, ABD panik havasıyla çelişkili açıklamalarda bulundu. Ve nitekim Dışişleri
Bakan Yardımcısı Victoria Nuland 8 Mart’ta yaptığı açıklamada “Ukrayna’da biyolojik araştırma
tesisleri var” dedi. Pentagon’dan da benzer açıklamalar geldi.

Rusya Ne Demişti?

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, 7 Mart günü, Ukrayna’da ABD tarafından
finanse edilen bir askeri biyolojik programı açığa
çıkardıklarını açıkladı. Üstelik Rusya’nın elinde,
bu programa dair izlerin silinmesi talimatını da
ortaya koyan bir belge vardı. Ukrayna Sağlık Bakanlığı tüm laboratuvarlara gönderdiği talimatta,
acilen harekete geçmelerini ve tehlikeli patojenlerin depolanmış stoklarının ortadan kaldırılmasını
istiyordu. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya
Zaharova ise operasyonun başladığı 24 Şubat
tarihinde laboratuvara, patojenlerin derhal imha
edilmesi talimatı verildiğini iddia etti.
Rusya ordusuna bağlı Radyasyon, Kimyasal ve
Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, mart ayı başlarında yaptığı açıklamada,
Pentagon’un eski Sovyetler Birliği coğrafyasında
askeri biyolojik programlar yürüttüğünü iddia etti.
Söz konusu laboratuvarların Ukrayna’nın Lviv,
Harkiv ve Poltava kentlerinde bulunduğunu ve
bunların imha edildiği bilgisini paylaşan Kirillov,
burada “veba, şarbon, bruselloz, difteri, salmonelloz, dizanteri patojenleri izine rastlandığını”
ileri sürdü. Kirillov ayrıca, “Ukrayna’da 30 biyolojik
laboratuvarı içeren ağ oluşturuldu. Bunlar, bilimsel araştırma ve sıhhi epidemiyolojik olarak iki
türdür. Askeri kuruma bağlı Black and Veatch şirketi, söz konusu projelerin uygulanması sürecinde
yer alıyor.” ifadelerini kullanmıştı.

AB ve NATO Yalanladı, ABD Kabul Etti, Zelenskiy Bildiğimiz Gibi Demagoji Peşinde
Bu iddiaların tarafı ABD’yen, AB ve Nato’dan itiraz geldi. AB’nin “EUvsDisinfo” sitesinden yapılan
açıklamada, konu “Rusya’nın devlet kontrolündeki medya aracılığıyla yürüttüğü dezenformasyon
çabası” olarak sözleriyle verildi. NATO Sözcüsü
Oana Lungescu ise Rusya’yı “yanıltıcı bir operasyon yaratma çabası” içinde olmakla suçladı.

Fakat müttefikleri ve olayın tarafı olan ABD tarafından yalanlandılar. ABD ilk başta bu laboratuvarları reddederken, paniğe kapılmanın ya da
Rusya’nın elindeki belgelerin ciddiyetini dikkate
alarak olayı kabul edip önemsizleştirmeye çalışan açıklamalarda bulundular. İlk açıklama ABD
Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland’dan
geldi. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde ilgili
soruya “Ukrayna’da biyolojik araştırma tesisleri
var” yanıtını veren Nuland, şöyle konuştu: “Rusya’nın, bu laboratuvarlarda kontrolü ele geçirmeye çalışmasından epey endişeliyiz. Dolayısıyla
Ukraynalılarla bu araştırmaların, Rus kuvvetlerinin
eline geçmesini nasıl önleyebilecekleri üzerinde çalışıyoruz.” Peşi sıra ise bir grup gazeteciyle
konuşan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)
üst düzey savunma istihbarat yetkilisi, laboratuvarların varlığını kabul etti ama “sivil amaçlı”
olduğunu iddia etti. Pentagon yetkilisi, Kiev’de
Biyolojik Silahlar Sözleşmesi kapsamında kamuya
duyurulmuş beş laboratuvar bulunduğunu ama
bunların aşı, tedavi, terapi ve hastalıkları teşhis
gibi sivil amaçlarla kullanıldığını söyledi. Savunma istihbarat yetkilisi, Pentagon’un “Kooperatif
Tehdit Azaltma Programı” kapsamında, 2005’ten
bu yana, Ukrayna’daki 46 sağlık tesisi, laboratuvar ve teşhis merkezine 200 milyon dolar yatırım
yaptıklarını belirtti. Artık nasıl bir tehdit azaltma
programıysa…
Zelenskiy ise bildiğimiz demagog modunda içi
boş bir şekilde, “Ben kifayetli bir ülkenin kifayetli
başkanıyım. 2 çocuk babasıyım. Toprağımda hiçbir kimyasal veya başka bir kitle imha silahı geliştirilmedi. Bunu bütün dünya biliyor.’’ açıklamasını
yaptı.

DSÖ: Patojenleri Yok Edin

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün, Ukrayna’da herhangi bir nedenle patojenlerin açığa çıkmasını
önlemeye yardımcı olan güvenlik uygulamalarını
teşvik etmek için birkaç yıldır halk sağlığı laboratuvarlarıyla iş birliği yapıldığı belirtilen açıklamasında, “Bu çalışmanın bir parçası olarak, Ukrayna’daki Sağlık Bakanlığı’na ve diğer sorumlu
kurumlara, olası sızıntıları önlemek için yüksek risk
altındaki patojenleri yok etmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Çin, ABD’nin Dünya Genelindeki Biyolojik
Askeri Araştırmalarını Hedef Aldı
ABD’nin kendi yayımladığı verilere göre, Ukrayna’da 26 biyoloji laboratuvarı kurduğunu ve
bunların tamamının Savunma Bakanlığı kontro6

lünde olduğunu ileri süren Çin Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Cao Licien, şunları söyledi: “Ukrayna’daki
tüm tehlikeli virüsler, bu laboratuvarda saklanıyor
olmalı. Tüm araştırma faaliyetleri, ABD tarafından yürütülüyor ve onun izni olmadan hiçbir bilgi
açıklanamıyor. Mevcut durumda tüm taraflara
Ukrayna ve çevre ülke vatandaşlarının ve tüm
dünyanın sağlığı ile güvenliği göz önüne alınarak
bu laboratuvarların güvenliğini sağlamaya çağırıyoruz.”
Peşi sıra ise dünya genelindeki ABD’nin biyolojik
askeri çalışmalarını hedefe oturttarak şu ifadeleri kullandı: “ABD’nin Ukrayna’daki biyo-askeri
faaliyetleri yalnızca buz dağının görünen yüzü.
ABD Savunma Bakanlığı, ‘biyo-güvenlik risklerini
gidermek ve küresel kamu sağlığını güçlendirmek’
adı altında 30 ülkede 336 biyoloji laboratuvarını
kontrol ediyor. Evet, yanlış duymadınız, 336. ABD,
ayrıca kendi topraklarında Fort Detrick Üssü’nde de çok sayıda biyo-askeri faaliyet yürütüyor.
ABD’nin gerçek niyeti nedir? Tam olarak ne yaptınız?”.
Biyolojik Silahlar Sözleşmesi’nin uygulanmasının
önünde de ABD’nin engel oluşturduğunu belirten
Cao, “Dahası ABD, 20 yıl boyunca Biyolojik Silahlar Sözleşmesi’nin doğrulama mekanizmasının
oluşturulmasına tek başına engel oldu ve sınırları
içindeki ve dışındaki biyolojik tesislerinin varlığını
doğrulamayı reddetti. Bu, uluslararası toplumun
endişelerini daha fazla artırdı.” ifadeleriyle durumu tanımladı ve ABD’nin sınırları içinde ve dışındaki biyolojik silahlanma faaliyetlerini açıklığa
kavuşturma ve çok taraflı doğrulama mekanizmasını kabul etme çağrısında bulundu.
Bütün bu bilgilerin ışığında ABD’nin kitle imha
silahlarının içinde en tehlikeli ve kontrolü zor olanı
kabul edilen biyolojik silahlar üzerinde çalışmalar
yürüttüğü, insanlığın başına büyük belalar açmaya aday olduğu tekrar görülmekte. Zaten sürekli
istikrarsızlık barındıran, yöneticilerinin rüşvet ve
yolsuzluk bataklığına saplandığı bir ülkede bu
çalışmaları daha rahat yapabileceği için seçtiği, diğer taraftan ise Rusya’ya bu şekilde de bir
tehdit oluşturduğu anlaşılmakta. Fakat bu kadar kaotik durumdaki bir ülkede bu çalışmaların
kontrolsüz grupların eline geçmesi riski bulunan
hele hele neo-naziler gibi kitle imha silahlarını
kullanmaktan çekinmeyecek grupların askeri olarak egemen güç olduğu bir yerde bu çalışmaların
yapılması çok büyük riskler barındırıyor.

Emeğin Sesi
Bitmeyen sefalet ücretli öğretmenlik
Sermaye iktidarının üzerinde yük olarak gördüğü alanların başında eğitim ve sağlık geliyor.
Sermaye sınıfı uzun yıllardır emekçilerin temel
haklarından olan eğitim ve sağlığı devlet tarafından ücretsiz olarak karşılanması gereken bir hak
olmaktan çıkartıp, satın alınabilir ve kar sağlayan
bir hizmete dönüştürme hayalleri kuruyor. Bu
hayalleri devlet okullarına sağlanan olanakların
kısılması ve özel okulların desteklenmesi olarak
yansıyor.
Eğitim alanında hangi başlığı ele alırsak alalım
sorunlar yumağıyla karşılaşıyoruz. Yıllardır tüm
platformlarda dile getirilen, toplumun her kesiminin hak verdiği, her öğretmenin en azından 1-2
yıl da olsa maruz bırakıldığı “ücretli öğretmenlik”
uygulaması ise eğitim sisteminin dibe vurduğu ve
öğretmenlerin meslek onurunun hiçe sayıldığı son
noktalardan birisi olarak karşımıza çıkıyor.
Her yıl çığ gibi büyüyen öğretmen açığına karşı
yeterli atama yapmayan iktidar, bu açığı “ücretli
öğretmenlik”le kapatmaya çalışıyor. KPSS sınavları ve peşinden getirdiği mülakatları gerekçe
göstererek atamasını yapmadığı öğretmenleri,
asgari ücretin bile altında, tamamen güvenceden
yoksun şekilde çalıştırarak öğretmenleri itibarsızlaştırdığı gibi, bir taraftan da kendi çıkardığı
çalışma yasalarına uymayarak aslında suç işliyor.
Devlet, hemen her okulunda ücretli öğretmen
çalıştırarak suç işliyor.
Her şeyden önce, kendi belirlediği asgari ücretin
altında işçi çalıştırarak suç işliyor.
Her ne kadar asgari ücret, bugün ortalama ücret
gibi algılansa da, bir işçinin alması gereken maaş
gibi düşünülse de, adın da anlaşılacağı üzere bir
işçinin alması gereken en düşük maaştır. Bir işletmenin minimum fayda sağlayacağı, buna karşılık
da ölmemesini sağlayacak kadar verdiği ücrettir

asgari ücret. Belirlenen bu ücret bile emekçilerin
temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmezken, devlet
kendi okullarında asgari ücretin de altında öğretmen çalıştırıyor.
Ücretli öğretmenlerin ücretleri girdikleri ders saatine göre belirleniyor. Bu durumda bir ücretli öğretmenin girebileceği ders saati haftada en fazla
30 saate denk geliyor. O da “şanslıysa”. Haftada
girdiği 30 saatin karşılığında aldığı ücret ise 3400
lira civarında kalıyor. Bu ücret de izin, rapor, tatil
gibi işe gidilemediği dönemlerde kesiliyor. Devlet,
ortalama 30-35 kişilik sınıflarda ders anlatmayı,
bu kadar öğrencinin eğitimini “minimum fayda”nın da altında görüyor. Ücretli öğretmene ise reva
gördüğü ise açlık sınırının bile altında bir ücret.
Ücret sorunun yanında ücretli öğretmenler iş
güvencesinden de yoksun çalışıyor. Bir çalışanın
tatil günleri aslında emeğin yenilenmesi, bunun
sonucunda da iş verimini artırması hedefiyle
konulan, çalışma yaşamının doğal bir parçası
olan günlerdir. Tatil günleri çalışma sürecine dahil
olduğu için işçinin aylık çalışma süresine bu tatil
günleri de dahil edilir ve sigortası bunun üzerinden işlenir. Oysa ücretli öğretmenlerde bu günler
çalışma gününe dahil edilmez ve öğretmenin
aylık çalışma günü ortalama 20-21 gün olarak
hesaplanır. Tabi ki yine o ay tatil, resmi bayram
yoksa, örneğin kar nedeniyle okullar tatil edilmediyse… Herhangi bir işletme işçisinin sigortasını
bu şekilde yatırsa iş yasasına göre ceza kesecek
olan devlet, kendi okullarında kendi yasakladığı
şekilde işçi çalıştırıyor. Bu uygulamanın bir diğer
sonucu da, ataması yapılmayan bir öğretmen yıllarca ücretli öğretmenlik yapsa bile hiçbir şekilde
kıdem tazminatı gibi bir hak elde edemiyor.
Ekonomik ve sosyal hak kaybının yanında itibarımızı da kaybediyoruz. Sizler de çevrenizden
şahitsinizdir ki, veliler tarafından genellikle istenmeyen öğretmenlerdir ücretli öğretmenler. Ücretli
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öğretmen olarak görev yapan birçok arkadaşımız, velilere karşı ücretli öğretmen olduklarını
gizleme yönünde “telkin” edilmektedir. Sistemin
ayıbı, sanki ücretli öğretmenin ayıbıymış gibi davranılır. Sistem öğretmenini atamamakta, üstüne
güvencesiz, düşük ücretle çalıştırmakta; bunların
üzerine öğrenci velilerinin önüne “istenmeyen”
“yetersiz” öğretmen olarak atmaktadır.
Bunları yaparken destek aldıkları en büyük dayanak noktası ise örgütsüzlüğümüz. Zaman zaman
Ataması Yapılmayan Öğretmenler platformlarıyla
bir araya gelsek de ne yazık ki kalıcı bir örgütlenme sağlayamıyoruz. Son yıllarda atanmak
için kpss sınavlarına ek olarak getirilen “mülakat” uygulaması da birçok arkadaşımızda korku
yaratıyor ve atanma umuduyla sessiz kalmaya
sürüklüyor. Sendikalar yasasındaki emekçileri bölen uygulamalar ise diğer meslektaşlarımızla bir
araya gelmemiz önünde engel yaratıyor. Yoksulluk ve güvencesizliğe bir de umutsuzluk eklenince
yaşam tamamen çekilmez hale geliyor ve bunun
sonucunda ne yazık ki her yıl ataması yapılmayan
öğretmen intiharları gazetelerde üçüncü sayfa
haberi olarak karşımıza çıkıyor.
Oysaki öğretmenlik mesleğinin onuru devlet okulu, özel okul ayrımı yapmadan, kadrolu, sözleşmeli, ücretli öğretmen demeden tüm eğitim emekçilerinin ortak sorunudur ve bu soruna karşı çözüm
yine tüm bu bileşenlerin ortak mücadelesiyle
kazanılacaktır. Emeğimize ve geleceğimize sahip
çıkmak tüm emekçilerin sorumluluğudur ancak
öğretmenler mesleklerinin temel dayanağı olan
topluma önder olma, toplumu ilerletme sorumluluğundan kaynaklı ellerini bir kat daha fazla taşın
altına koymak, mücadeleye bir kat daha fazla
omuz vermek zorundadır.

|||||||| Öğretmen- Ali Yüce
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Dünya barışının baş düşmanı NATO ve
emperyalizme karşı imza kampanyası
başlatıldı

29 MART 2022

Çağrıda “Bizler ülkemizin bu suç örgütünün üyesi olmasını istemiyoruz! Memleketin ve dünyanın geleceği
için sorumluluk almak isteyen herkesi Türkiye’nin NATO üyeliğine, ülkemizdeki NATO üslerine ve askeri varlığına karşı mücadele etmeye; NATO’ya karşı aklını, öfkesini ve gücünü birleştirmeye çağırıyoruz!” denildi.

Aralarında bir dizi, gazeteci, sanatçı, yazar, siyasi parti temsilcisinin çağrıcısı olduğu bir dizi
isim, NATO’ya karşı bir imza kampanyası başlattı.
“Dünya barışının baş düşmanı NATO ve emperyalizmdir!” başlığıyla yayımlanan çağrıda “Bizler
ülkemizin bu suç örgütünün üyesi olmasını istemiyoruz! Memleketin ve dünyanın geleceği için
sorumluluk almak isteyen herkesi Türkiye’nin NATO
üyeliğine, ülkemizdeki NATO üslerine ve askeri
varlığına karşı mücadele etmeye; NATO’ya karşı
aklını, öfkesini ve gücünü birleştirmeye çağırıyoruz!” denildi.
Çağrı metni ve ilk imzacılar şu şekilde:

Dünya barışının baş düşmanı NATO ve
emperyalizmdir!
Geçtiğimiz yüzyılda sosyalizme ve dünya işçi sınıfına karşı kurulan ve o günden günümüze kadar
eylemleriyle kanlı saldırılara ve terör eylemlerine
yataklık eden NATO dünya barışını tehdit eden bir
numaralı odaktır. Yugoslavya’nın parçalanması,
Afganistan, Kuzey Afrika’ya dönük müdahalelerin,
Yunanistan üzerinden Akdeniz’in, Doğu Avrupa
ülkeleri üzerinden ise Karadeniz’in hedeflenmesi
emperyalizmin yayılmacılık adımlarının en somut
göstergeleridir. Bunların hepsinin arkasındaki
emperyalist odağın NATO olduğu ise açıktır. Milyonlarca insanın ölümüne neden olan Irak işgali
de NATO’nun başat güçleri olan ABD ve Britanya
emperyalizmi öncülüğünde ve çok sayıda NATO

üyesi ülkenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Emperyalizmin çıkarlarının daimi bekçisi ve Filistin
halkının katili Siyonist İsrail, 2017’deki işbirliği anlaşmasından bu yana NATO’nun Ortadoğu’daki
bir parçasıdır.
NATO, dünya üzerinde emperyalist yayılmacılığın
askeri gücü ve savaşların baş sorumlusudur.
NATO, Avrupa’da Gladio, Latin Amerika’da ölüm
mangaları, Türkiye ‘de işçi sınıfına, emekçi halka karşı Maraş, Çorum, 1 Mayıs katliamlarını, faili
meçhulleri işleyen kontrgerilla olarak karşımıza
çıkan, bugün Ukrayna’da neo-Nazi çetelerinin,
paramiliter/karşı-devrimci yapıların örgütleyicisi
ve yöneticisidir. NATO emekçi halkların ve işçi sınıfının baş düşmanıdır.
Putin’in milliyetçi ve devrim düşmanı politikaları
NATO karşıtı mücadeleden geri durmamıza sebep
olmayacaktır. NATO saldırganlığının karşısında
devrimci ve sosyalist bir kuvvet oluşturmak, emperyalizmi nihai yenilgiye uğratacak mücadele
yolunu da berraklaştıracaktır.
Emperyalizmin çıkarları adına, Sovyetler Birliği’nin
dağılmasından sonra dur durak bilmeden genişleyen ve bünyesine yeni ülkeleri katan NATO
yayılmacılığı gayri meşrudur ve buna karşı çıkılmalıdır.
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Ülkemizin 1952 yılında NATO’ya üyeliği Türkiye’yi
emperyalizme daha bağımlı hale getirmiş ve
emperyalist yayılmacılığın parçası yapmıştır. Türkiye’nin NATO üyeliğini de gayri meşru buluyor
ve buna karşı çıkıyoruz. 6. Filo askerlerinin denize
dökülmesinde sembolleşen Türkiye sosyalist ve
devrimci hareketinin, işçi sınıfının ve gençliğinin
anti-emperyalist birikim ve geleneğine sahip çıkıyoruz. Emperyalist saldırganlıkla her türlü ortaklığı
ve işbirliğini reddediyoruz.
Bu çerçevede,
– Türkiye NATO üyeliğinden derhal çıkmalıdır.
– Ülkemizdeki tüm NATO ve ABD üsleri kapatılmalı, topraklarımızda NATO ve ABD askeri varlığına izin verilmemelidir.
– NATO’nun Ukrayna’daki emperyalist savaşına
tek asker, tek kuruş, tek kurşun yok!
– Montrö Sözleşmesi hükümlerinin delinmesine
izin verilmemeli, Karadeniz’e kıyısı olmayan ülkelerin savaş gemilerinin tahrikleri engellenmelidir.
Bizler ülkemizin bu suç örgütünün üyesi olmasını
istemiyoruz! Memleketin ve dünyanın geleceği
için sorumluluk almak isteyen herkesi Türkiye’nin
NATO üyeliğine, ülkemizdeki NATO üslerine ve
askeri varlığına karşı mücadele etmeye; NATO’ya
karşı aklını, öfkesini ve gücünü birleştirmeye çağırıyoruz!

İlk İmzacılar
- Abdullah Köktürk - Dr., Akademisyen
- Adnan Serdaroğlu - DİSK Genel Başkan Yar-

dımcısı, BMİS Genel Başkanı
- Adem Yakar - Türkiye Sosyalist İşçi Partisi MYK
üyesi
- Ahmet Ediz Kankur - Devrimci Hareket Dergisi
Yazı İşleri Müdürü
- Alptekin Dursunoğlu- Gazeteci
- Atilla Özsever - Gazeteci, Yazar
- Atilay Ayçin - Eski Hava-İş Genel Başkanı
- Alev Doğan - Gazeteci
-Aysel Tekerek- Türkiye Komünist Hareketi Genel
Başkanı
- Barış Terkoğlu - Gazeteci, Yazar
- Barış Pehlivan - Gazeteci, Yazar
- Barış Zeren - Yazar, Akademisyen
- Barkın Asal - Dr., Akademisyen
- Berkay Ustabaş - Devrimci Hareket
-Beyzade Sayın - Eğitim-Sen İstanbul 6 No’lu
Şube Başkanı
- Buse Söğütlü - Gazete Yolculuk Editörü
- Burak Sayım - Yazar, Siyaset Bilimci
- Cemil Ozansü - Dr., Akademisyen
- Cengiz Arın - Dr., Emekli Akademisyen
- Cengiz Kılçer - Şair, Yazar
- Çetin Ali Nergis - ADAM-DER Genel Başkanı
- Deniz Ali Gür - KHK’li Akademisyen
- Deniz Hakyemez - Yazar
- E.Ahmet Tonak - Prof. Dr., Akademisyen
- Ekim İsmi - Yeni Ülke Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

SOL BAKIŞ
Deniz Tütmez

Gemi Söküm ve
Örgütlülük
Aliağa’da Gemi Söküm işçileri insanlık dışı çalışma
koşullarına rağmen 20 yılı geçkin bir süredir ne bir
grev ne de elle tutulur bir direniş gösteremiyordu.
Bir sabah ‘’kendiliğinden’’ bir biçimde hakları için
ayağa kalkana kadar... Etkilerinin yakıcı bir biçimde hissedildiği ekonomik krizin yansımaları olduğu, işçi sınıfında biriken tepkilerin sonucu olduğu
aşikar. Kendiliğinden olması, alt alta yazılabilecek
kazanımlarla çıkmamasına dair ilk veriyi de sunuyor.
Fakat işçilerin, emekçilerin hak arayışının süreklileştirilebilmesi, elde edilen hakların korunabilmesi,
kazanılan mevzilerin kalıcılaştırılması başka bir
görevdir. Kendi fabrikalarında, iş yerlerinde hakları
için mücadele eden işçilerin, diğer sınıf kardeşleri ile birlikte tüm işçilerin bir ‘’sınıf hareketinin’’
parçası haline gelmesi de başka bir görevdir. Bu da
kendi patronunun ötesinde siyasal iktidarın patronların bir tahakküm aracı olmasının berrak bir biçimde
görülebildiği bir mücadele ile ortaya çıkabilir. İşçi
sınıfının siyaset sahnesinde kendisini gösterebilmesi,
damgasını vurabilmesi ise biz komünistlerin görevidir.
İşçi sınıfına bakınca yalnızca ücret tartışmaları,
yalnızca hak gaspları, yalnızca ekonomik zorlukları
görmüyoruz. Sınıfa bakınca, sınıfın gerici ideolojilerle kuşatılmasını görüyoruz, sınıfa bakınca emperyalizme karşı yurtseverlik bayrağını taşıyabilecek

- Erçin Fırat - Devrim Hareketi Sözcüsü
- Ercan Bölükbaşı - Devrim Hareketi MKK üyesi
- Ender Helvacıoğlu - Bilim ve Gelecek Dergisi

vekili, İktisatçı, Akademisyen
- Okan İrtem - Gazeteci, Yazar
- Osman Tiftikçi - Yazar
- Ozan Çoban - Müzisyen, Eczacı
- Özdeniz Pektaş - Yazar, Çevirmen
- Özge Akman - Emekçi Hareket Partisi Sözcüsü
- Özgür Öztürk - Doç. Dr. ,Akademisyen, KHK’li
- Özkan Atar- BMİS Genel Sekreteri
- Rıfat Okçabol - Prof. Dr., Akademisyen
- Sadık Usta - Yazar
- Sadık Albayrak - Yenigelen Dergisi GYY- Yazar
- Savaş Karabulut - Doç. Dr., Akademisyen
- Semiha Özalp Günal - Dr., Akademisyen
- Selçuk Çifci - BMİS Gebze 1 Nolu Şube Başkanı
- Selin Aksoy - Avukatlar Sendikası Genel Başkanı
- Serkan Gölbaşı - Dr., Akademisyen
- Sevtap Metin - Doç. Dr., Akademisyen
- Sungur Savran - Devrimci İşçi Partisi Genel
Başkanı
- Şevket Çavuşoğlu - FKF Genel Başkanı
- Şiar Rişvanoğlu - Avukat, Gerçek Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
- Tamer Akgökçe - Emekli Yargıç
- Turgut Koçak - Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Genel Başkanı
- Umut Kuruç - İlerici Kadınlar Derneği Genel
Başkanı
- Zeynep Büşra Islak - Devrimci Gençlik Dernekleri Genel Sekreteri
Not: İmzacı olmak isteyenler isim, soy-isim ve
meslek bilgilerini natoyahayir2022@gmail.com
mail adresine mail atabilirler.

tek sınıf haline geldiğini görüyoruz ve elbette sınıfa
bakınca siyasal iktidarın fethini, sosyalizmin biricik
gücünü görüyoruz.

kayıplarla dolu bir dersi bir kez daha hatırlatmıştır:
Örgütsüzlük, sonuçsuzluktur, çıkışsızlıktır, çaresizliktir...

Tüm bunlar ve daha eklenecek birçok şey tarihten
çıkarttığımız derslerle elimizde duran ezberlerimiz...

Gemi söküm işçisi bir döneme dair umut verdi, bir
deneyim kazandı, yan yana geldi. Şimdi de örgütlü
mücadelenin yollarını döşemek için elini taşın altına
koymaya başladı.

Genel Yayın Yönetmeni
- Engin Ayça - Sinema Yönetmeni
- Ertuğrul Oruç - Dr., Devrimci Marksizm Dergisi
- Fatih Yaşlı - Dr., Akademisyen, Yazar
- Gökçe Çataloluk - Dr., Akademisyen
- Gülsen Tuncer - Sinema ve Tiyatro Sanatçısı
- Hasan Sivri - Gazeteci
- Hasan Kırlangıç -İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası Genel Başkanı
- Hayri Erol - Proleter Demokrasi için Birlik Sözcüsü
- İlke Kızmaz - Müzisyen
- İzge Günal - Prof. Dr., Akademisyen
- İzzeddin Önder - Prof. Dr., Akademisyen
- İzzet Mert Ertan - Dr., Akademisyen
- Kemal Parlak - Sınıf Tavrı Sözcüsü
- Korkut Boratav - Prof. Dr., Akademisyen
- Kurtuluş Kılçer - Türkiye Komünist Hareketi MK
üyesi
- Kutlu Dane - Emperyalizme ve Siyonizme Karşı
Filistin Dostları Sözcüsü
- Levent Dölek - Devrimci İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı
- Mehmet Bona - Doç. Dr., Akademisyen
- Merdan Yanardağ - Gazeteci, Yazar
- Miriş Meryem Kurtulmuş - Doç. Dr., Akademisyen
- Musa Özuğurlu - Gazeteci, Yazar
- Mustafa Kemal Erdemol - Gazeteci, Yazar
- Oğuz Oyan - Prof. Dr., 22-23-24. Dönem Millet-

Gemi Söküm işçisi, bu dönem genel olarak emekçilerin arayışının bir yolunu göstermiş durumda.
Asıl ilgilendiğimiz mesele buradadır. Meşru ve fiili
mücadelenin nasıl bir yol açtığının görülmesi uzun
zaman sonra sararmış sendikalarına karşı da bir
yanıttı.
Buraya kadar her şey güzel... Fakat çok temel bir
noktanın eksikliğiyle beraber...
İşçilerin, kadınların, gençlerin, tüm ezilenlerin hak
arayışlarıyla bir benzerliğe sahip olan eksiklik: Örgütlü mücadele...
Her şeyin bireysel tepkilere, aktivizme, vicdan solculuğuna, sosyal medyada bireysel beyanlara, lider
bazlı burjuva siyasetine, popülist çıkışlara sıkıştırıldığı bir tabloda ne işçilerin, ne kadınların, ne de
gençliğin mücadelesi bir sonuca varmıyor.
Gemi Söküm işçisi de aynı tabloda yan yana geldi,
fakat bir kazanım çıkartılamadı. Burada en temel
mesele açığa bir kez daha çıktı; Yanyana
gelmek eşittir örgütlülük gibi bir denklemin
bulunmadığı gerçeği...
Yan yana gelmek, örgütlülüğün yalnızca ilk
adımı olabilecek bir süreçtir. Örgütlülük, ortak
akılda, ortak bir iradede ortaya çıkar. Dolayısıyla tüm bu toplumsal mücadele başlıklarına da dönük bir yanıtı, çözümü taşıyan bir
programla...
Yan yana gelen fakat örgütsüz olan işçiler
9

Sınıf Tavrı Gemi Söküm Komitesi’nin çektiği
direniş belgeselinde bir işçinin ‘’arkadaşlarımızı
yanımızda kaybettik, psikolojimiz bozuldu ve işi bıraktık. Ama sonra geri döndük, zorundaydık.’’ dediği
sözleri aklımızdan çıkartmıyoruz.
Çıkartmıyoruz çünkü bizim için bir mesaj taşıyor.
Gemi söküm işçisi, o insanlık dışı koşullara ‘’dönmek’’ zorunda...
Komünistler de bu memlekette kaybettiği tüm mevzilere ‘’dönmek’’ zorunda...
Döndüğümüz gemi söküme bu kez dağılmayacak,
yıkılmayacak bir Parti ile gidiyoruz.
Gemi Söküm işçisinin taşıdığı ortak çekiç ise şimdi
seçim pusulasında!
Seçimlerde de, fabrikalarda da, okullarda da, mahallelerde de orak çekiç ya yükselecek, ya yükselecek!
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Yugoslavya, Irak, Afganistan, Gürcistan, Libya, Suriye…

Savaş, Emperyalizm ve Sol
| Gökmen Kılıç

S

ovyetler Birliği çözülürken en çok
dillendirilen söylemlerden biri artık
savaşların olmayacağı, son bulacağı teziydi. Bu ideolojik söylemin
sahibi ironik biçimde savaşların
temel nedeni olan emperyalizmin kendisiydi. ABD
emperyalizminin başını çektiği emperyalist-kapitalist blokun bir vaadi olarak ortaya çıkan bu
söylem çok geçmeden etkisini yitirdi. Savaşsız
ve sömürüsüz yapamayan kapitalist hegemonya
Sovyetler Birliği’nden boşalan ve emperyalizm
tarafından teritoryal paylaşımdan azade kalan
coğrafyalara hızla müdahale etti. Savaşsız bir
dünya vaadinin mucidi olan “özgür dünya” bu
söylemle zaman kazandı ve kendi propagandasına birçok alıcı buldu. Sovyetler bir yerden sonra
yapılan kapitalist propagandaya karşı koymakta
yetersiz kalacaktı. Öyle ki, sol içerisinde bile Sovyetleri “sosyal emperyalist” olarak ilan eden ciddi
bir toplam oluşmuştu.
Sahi, neydi bu emperyalizm? Sovyetleri dahi
emperyalist ilan eden, ABD ve AB emperyalizmi ile aynı kategorik çerçeveye oturtan kimi sol
çevrelerin meseleyi çok yanlış anlamalarından mı
ileri gelmektedir. Yoksa, sınıfsallıktan uzaklaşan
solun tarihsel ilerlemeyi baş aşağı okuduğu ve
son derece kötü niyetli kapitalist bir tez midir? Tarihimizde her iki durumun da yaşandığı örnekleri
fazlaca görebileceğimizi düşünüyoruz. Ancak her
iki durumun da sonuçları bakımından emperyalizm gerçeğini önemsiz hale getirdiğini, solun ve
ilericilerin aklını bulandırdığını söylemeliyiz. Bugün
Ukrayna özelinde solun belli kesiminin yaşadığı
karmaşa temel olarak bu temel ayrımın silikleşmesiyle ilgilidir.
Bugünkü kapitalist Rusya’nın Ukrayna savaşındaki pozisyonunun Sovyetlerle aynı olmadığı kesin.
Putin’in NATO’nun genişlemesine karşı kapitalist
bir refleksle hareket ettiği ise herkesin malumu.
Tarihsel olarak Ukrayna topraklarının aslında Rusya’ya ait olduğu gibi milliyetçi tezleri bir kenara
bırakalım. Tarihsel olarak başka ülke topraklarında hak iddia etmenin sol ile ilgisi olmadığı gibi,
bu iddianın bir sınırı da bulunmuyor. Yüz yıl öncesiyle mukayese edildiğinde her ülkenin başka ülke
topraklarından hak iddia etmesi bizleri kaçınılmaz
olarak kör bir milliyetçiliğe götürecektir.
Fakat savaşın toprak iddiasından ve Rus milliyetçiliğinden daha temel nedenleri bulunuyor. Bizim
için Ukrayna savaşındaki temel belirleyen, emperyalist yayılmacılığın ve müdahalenin varlığıdır.
Bir olgu olarak Rusya’nın varlığını farklı şekillerde

eleştirmek ve tartışmak mümkündür. Savaşın
taraflarının kapitalist devletler olduğu gerçeği ve
Putin yönetiminin halklar arasındaki düşmanlıkla
nasıl baş edeceği de bir muamma olmayı sürdürmektedir. Ancak emperyalizmin bölgedeki varlığı
ve genişleme stratejisiyle Rusya’nın müdahalesini
aynı kategoride eşitlemek mümkün değildir. Solun
buradaki çağrısı öncelikle emperyalizmin bölgeden çekilmesi olmalıdır. Bu temel eksenin silikleştiği her pozisyon sol siyaset adına bir kayıp olarak
görülmelidir.

Sovyetlere karşı Afganistan’daki cihatçıları destekleyen ABD’nin dünyanın başına ördüğü çorabı
hepimiz biliyoruz. Taliban, El Kaide, El Nusra, Tahrir
El Şam, IŞİD gibi insanlık dışı örgütlerin Afganistan, Libya, Irak ve Suriye’de insanları hangi
yöntemlerle öldürdükleri ortada. Bugün Suriye’de
Beşar Esad’a karşı “özgürlük” mücadelesi verdiğin
söyleyen kimi Troçkist örgütler ÖSO gibi gerici
örgütlerle iş birliği yapıyor. Suriye’de emperyalizmi görmezden gelenlerin düştüğü durum sol için
ibretliktir.

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ABD, AB ve
NATO’nun dahil olmadığı bir savaş neredeyse
yokken, solun emperyalist propagandaya bu
kadar açık olması hepimiz tarafından sorgulanmalıdır. Suriye’de ve Irak’ta kan akmaya devam
ederken, Afganistan dinci gericiliğe emperyalizm tarafından daha yeni terk edilmişken, solun
ve sosyalistlerin öncelikli görevi emperyalizmin
sorgulanması olmalıdır. Irak’ta yalnızca Saddam
Hüseyin’i, Suriye’de Beşar Esad’ı, Libya’da Muammer Kaddafi’yi gören ancak emperyalizmin
kanlı müdahalesini bir türlü görmek istemeyen bir
anlayış bizden uzak olmalıdır.

Libya’ya yapılan ABD ve AB müdahalesi sonucunda Libya’nın geldiği durum ortada. Kaddafi’nin dövülerek öldürülmesinin ardından Libya
kabile ve aşiretler arasında paylaşılmış durumda.
Bugün gerçek bir Libya devletinden bahsetmek
mümkün değildir.

Emperyalizm Nerede: Yugoslavya, Irak,
Afganistan, Gürcistan, Libya, Suriye…

Emperyalist müdahalenin son 30-40 yıllık örneklerine baktığımızda önemli dersler çıkarmak
mümkün. 90’lı yılların başında Yugoslavya’nın
parçalanması ABD ve NATO’nun doğrudan
müdahalesi sonucunda meydana gelmişti. O
zamanlar bölünmeyi destekleyen AB ve ABD’nin
Yugoslavya’nın toprak bütünlüğüne dair tek
kelime etmediğini, tersinden NATO bombardımanı
sonucunda binlerce kişi hayatını kaybettiğini hatırlayalım. Bugün Yugoslavya toprakları 7 parçaya bölünmüş ve farklı devletçikler ortay çıkmıştır.
Yaşanan savaşta kendilerini Miloseviç’e karşı
konumlandıran aklıevvel solcuların ayrılıkçı UÇK’yı
(ABD tarafından eğitilen Kosova Kurtuluş Ordusu)
desteklemelerini nasıl unutabiliriz. Miloseviç’e karşı
bayrak açanlar kısa süre sonra Kosova’da ABD
bayraklarının dalgalandığına şahit oldular.
Aynı şekilde Irak’ın Saddam Hüseyin’den ibaret
olmadığını ve doğru tavrın ABD müdahalesine karşı çıkmak olduğunu bugün çok daha iyi
anlamıyor muyuz? 1 milyonun üzerinde insanın
yaşamını yitirdiği Irak’ta Ukrayna ordusunun binlerce askerinin ABD’nin hizmetine sunduğunu ne
çabuk unuttuk? ABD’nin Irak’taki “özel birliği” olan
BlackWater gibi silahlı katil sürülerinin, insanları
zevk için keskin nişancı tüfekleriyle nasıl öldürdüklerini bugünün “özgür dünyası” neden hatırlamak
istemiyor?
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2008 yılındaki Rusya’nın Gürcistan müdahalesi
bugünkü Ukrayna savaşıyla benzerlikler taşımaktadır. ABD ve NATO tarafından silahlandırılan
Gürcistan’ın özerk bölgelere müdahalesiyle başlayan çatışmalar Rusya’nın askeri müdahalesiyle
karşılaşmıştı. NATO’nun Gürcistan’a ve Ukrayna’ya
verdiği üyelik taahhüdü aynı yıllarda denk gelmektedir. Gürcistan’daki Mihail Saakaşvili iktidarının ve Yuşçenko Ukrayna’sının Abhazya ve Güney
Osetya’ya karşı saldırı planı bir NATO projesi
olarak hayata geçmiştir.
Gürcistan’daki NATO varlığına o yıllarda TKP
olarak yaptığımız haklı ve doğru açıklamanın
bugün Ukrayna için TKP tarafından yapılamıyor
oluşu üzücüdür. NATO’nun yayılmasının engellemesini temel doğru alan bir hattan, Rusya’nın da
emperyalist bir güç olduğunu söyleyerek ABD ve
NATO ile eşitleyen bir çizgiye doğru gerilemesi sol
adına bir kayıp olarak görülmedir.

Emperyalist Barbarlığa Karşı Sosyalizm

Sosyalist deneyimin mirası bizlere savaşız bir
dünyanın nasıl kurulacağının emarelerini fazlaca
vermiş durumda. İnsanlığın “ulusal çıkar” adıyla
milliyetçi maceralara girişmesine Sovyet coğrafyasında son verilmiştir. Her ulusun kendi ulusal
kimliği ve anadili korunmakla birlikte, barış içinde
on yıllarca yıl birlikte yaşamanın mümkün olduğu
gösterilmiştir. Bugün Rusya ve Ukrayna arasında
yaşanan savaş emperyalizmin yayılma ve kışkırtma politikasının bir sonucudur. Önceliğimiz
bir terör örgütü olan NATO’nun durdurulmasıdır.
Sosyalizmin barış getirdiği coğrafyalara kapitalizm bugün yeniden savaş getirmiştir. Emperyalizmi durdurmadan savaşı durdurmak ise mümkün
olmayacaktır. |||||||||
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Ukrayna krizi ve görüş mesafesi
| Yalım Oktay

T

ürkiye’nin güncel ekonomik tablosu
toplumun Rusya’nın NATO ve ABD’nin
provokasyonları sonucu, Ukrayna’ya
yönelik askerî harekâtı neredeyse
bir ayı geride bırakacak. Medya bu
süreci emperyalizmden yana türlü provokatif haberlerle ve manipülasyonlarla, düzen partileri de
NATO’cu çizgilerinden ödün vermeden geçirdiler.
Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmelerin sürdüğü bu günlerde ise, 2011’de Suriye’ye yönelik emperyalist müdahalede solun karşısına çıkan sınav
bu gündemde de biçim değiştirerek çıkmış oldu.
Rusya’nın emperyalist olduğunu savunan tutumla, Rusya’nın ve Çin’in kurtarıcı olduğunu savunan
tutumun, iki tezin, iki ucun çarpıştığı bir harala
gürele halinde ortalık yine toz duman oldu.
Sosyalizm tehdidine karşı kurulan NATO’nun,
sosyalizmin çözülüşünün ardından neden hala
varlığını sürdürdüğünü sorgulamayan düzen
siyaseti bu yazının konusu değil. Ama bu savaşın
nedenlerini ya da bugünlerin taşlarını döşeyen
süreci biraz açmamız gerek.
ABD ve NATO’nun Doğu Avrupa’daki silahlı varlığını arttırması, Yunanistan’da yeni bir üs açması
ve Türkiye üzerinden Karadeniz’e sızma girişimleri
bugün yaşanan savaşın sorumlusu kimdir sorusunun yanıtı bir bakıma. Bölgemizdeki her çatışmanın altından, eski sosyalist blok ülkeleri ile
SSCB’yi oluşturan cumhuriyetleri kendi etki
alanına almaya çalışan bu barbarların çıkması
tesadüf değil yani. Ukrayna da bunun son örneği.
ABD Kongresi’ne telekonferansla bağlanacak,
NATO ve AB kapılarında yatacak kadar emperyalizme bağlı Vladimir Zelenskiy ne kadar bağımsızlıkçı olabilirse, bu üçlü çete de o kadar demokrasi ihracatçısı olabilir. Kısacası emperyalizm,
Rusya’ya yönelik kuşatma siyasetinde Ukrayna’yı
iktidarda olan Neo-Nazi işbirlikçisi iktidar aracılığıyla ciddi bir basamak olarak kullanmış ve
Rusya’nın askeri müdahalesi için defalarca “gel,
gel” yapmıştır. Rusya’nın başlattığı askeri harekât
sonrasında da bu harekata zemin hazırlamak için
kullandığı Zelenskiy yönetimini yalnız bırakarak,
gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir. 8 yıldır,

Donbass halkına onulmaz acılar yaşatan bu NAZİ
artığı iktidar, deyim yerindeyse Donetsk ve Luhanks Halk Cumhuriyetleri’nde etnik kıyıma imza
atmış, ama nedense kimseler burada yaşanan
acıları görmemiştir. Yaklaşık 14 bine yakın insanın
öldüğünün tahmin edildiği bu süreçte yaşananlar
kimseye ders olmamış ki, daha fazla kanın akması
için NATO çığırtkanlığı yapmaya ısrarla devam
edilmiştir. İşte tam da bu nedenlerle, hassasiyetle
ele alınmayı hak eden “Ukrayna krizi”ni, ancak
ve ancak uç tutumlardan uzak durarak çözmek
mümkün. Aksi bu düğüme bir ilmik atmaktan başka bir işe yaramayacak.

sorumlulukları gereği Ukrayna krizi konusunda da
göstermeleri gerekir.

İki uç tutum

Hal böyle olunca akla kara birbirine kolayca
karışıp, görüş mesafesi oldukça kısalıyor. Rotayı
şaşmadan yürüyebilmek için gerekli olan olguları birbirine karıştırmadan, eğri zamanda doğru
durabilmek.

Bu uç tutumlardan bir tanesi “iki emperyalist
gücün savaştığı” tezi. Öncelikli olarak Putin’in
misyonuna ilişkin bir not: Mevcut Rusya yönetiminin Sovyetler Birliği’nin mirasını sömüren, sosyalizmin 70 yılda kurduğunu yağmalayarak zenginleşen, anti-komünist bir oligarklar toplamı olduğu
konusunda kimsenin bir şüphesi yok. Kaldı ki,
Putin, Ukrayna krizinin suçunu Bolşeviklere atacak
kadar bir sosyalizm düşmanıdır. Ancak Rusya’nın
emperyalist bir ülke olduğunu söylemek hem
başka bir şeydir hem de yanlış bir tanımlamadır.
Hele ki başta Türkiye olmak üzere, bu bölgedeki ülkelerin komünistleri, sosyalistleri üzerinde
hataya yer bırakmayacak tarihsel bir sorumluluk
bulunmaktadır. Çünkü NATO’ya ABD’ye karşı yürütülen mücadele, Rusya’nın emperyalist olduğunun iddia edilmesiyle, bu askeri harekatın bir
işgal olduğunun savunulmasıyla boşa düşecektir.
Örneğin, Rusya’nın Suriye’deki mevcudiyeti Rusya
açısından elbette ki kendi çıkarları için atılmış bir
adımdır. Ama Rusya Suriye’de işgalci midir? Hayır.
Suriye’nin meşru hükümetinin çağrısı ile Suriye’dedir Rusya. Suriye’de işgalci konumunda olan ABD
ve onların işbirlikçileridir. Benzer durum şu anda
Ukrayna’da da yaşanmaktadır. Lenin’in “ulusların
kendi kaderini tayin hakkı” referans gösterilerek
Donetsk ve Luhanks Halk Cumhuriyetleri’ni “sözde” ilan etmek, Rusya’nın orada işgalci olduğunu
savunmak, dolaylı yoldan ABD’nin NATO’nun bölgedeki eylemlerinin önünü açar. Ve siyaset bilimi
denen şey, eğip bükülebilecek bir şey değildir. Ve
yineleyelim komünistlerin, sosyalistlerin olguları
değerlendirirken gösterdiği hassasiyeti, tarihsel
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Bir diğer uç tutum ise Rusya’nın bir kurtarıcı olduğu iddiası. Rusya emperyalist bir ülke olmadığı
gibi, Rusya yönetiminin ilerici, sosyalizan bir yanı
da bulunmuyor. Henüz yazının girişinde Rusya’nın
mevcut yönetiminin bir oligarklar toplamı olduğunu belirtmiştik. Muhalefete tahammülü olmayan, anti-sovyetik ve serbest piyasa ekonomisini
savunan bir yönetimden bahsediyoruz. Sahip
oldukları ne varsa tamamını sosyalizme borçlu
olan bir yönetim…

Sonuç yerine

Yazıyı, çokça anlamlı bulduğum bir çağrıdan alıntı
ile sonlandırmak isterim. Ülkenin ilerici aydınlarının
tarihsel bir sorumluluk üstlenerek ve yurtseverliğin gereğini yerine getirerek başlattıkları “Dünya
barışının baş düşmanı NATO ve emperyalizmdir!”
başlıklı imza kampanyasında da dendiği gibi:
“Emperyalizmin çıkarları adına, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra dur durak bilmeden
genişleyen ve bünyesine yeni ülkeleri katan NATO
yayılmacılığı gayri meşrudur ve buna karşı çıkılmalıdır. Ülkemizin 1952 yılında NATO’ya üyeliği Türkiye’yi emperyalizme daha bağımlı hale getirmiş
ve emperyalist yayılmacılığın parçası yapmıştır.
Türkiye’nin NATO üyeliğini de gayri meşru buluyor
ve buna karşı çıkıyoruz. 6. Filo askerlerinin denize
dökülmesinde sembolleşen Türkiye sosyalist ve
devrimci hareketinin, işçi sınıfının ve gençliğinin
anti-emperyalist birikim ve geleneğine sahip
çıkıyoruz. Emperyalist saldırganlıkla her türlü
ortaklığı ve işbirliğini reddediyoruz. Bizler ülkemizin bu suç örgütünün üyesi olmasını istemiyoruz!
Memleketin ve dünyanın geleceği için sorumluluk
almak isteyen herkesi Türkiye’nin NATO üyeliğine,
ülkemizdeki NATO üslerine ve askeri varlığına karşı
mücadele etmeye; NATO’ya karşı aklını, öfkesini
ve gücünü birleştirmeye çağırıyoruz!” |||||||||
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Unutulmaması gereken bir ders: Havetçilik
| Ali Ateş

E

mperyalizme karşı mücadele, Türkiye sosyalist ve devrimci hareketinin
tarihinde önemli yer tutar. Hatta,
Türkiye sosyalist hareketinin yükseliş
dönemlerine tekabül eden siyasal
zemin anti-emperyalizm ve yurtseverlik olmuştur.
1960’lı yıllara daha yakından bakıldığında kalkınma ve bağımsızlık ekseni emperyalizme karşı
mücadeleyi keskinleştirmiş, devrimci ve sosyalist
hareket anti-emperyalist mücadeleyi yükselttikçe
toplumsal meşruiyetini artırmış ve kitleselleşebilmiştir. Bunun ülkenin tarihsel koşulları ve en genel
anlamıyla Kemalizm ekseninde şekillenen ideolojik formlarla elbette doğrudan payı bulunuyor.
Ancak Türkiye sosyalist ve devrimci hareketin
yükselişinde ve kendi bağımsız kimliğine kavuşmasında emperyalizme karşı mücadele önemli bir
zemin teşkil eder.
68 Gençliği’nin, “Onlar ortak, biz Pazar”, “Milli
Petrol Kullan”, “6. Filo Defol” gibi kampanyalarla
sürdürdüğü anti-emperyalist mücadelesi ve dönemin İşçi Partisi başta olmak üzere sosyalist ve
komünist güçlerin de arkasında durduğu ve belki
de öncelediği anti-emperyalist siyaseti Türkiye
sosyalist hareketinin kimliğini ve geleneğini oluşturmuş, bu anlama gelmek üzere ideolojik temel
noktalarından birisi haline gelmiştir.
Bununla birlikte, Türkiye sosyalist hareketinin
likidasyon süreçleri yine bir benzer bir biçimde
anti-emperyalist mücadelenin geriye çekilmesiyle
paralellik arz ediyor. 1960-80 döneminin emperyalizme karşı mücadelesi 1990 ve 2000’lerde geriye çekilirken sosyalist hareketin de Reformizme
kaydığı ve likidasyona uğradığı süreçlerle paralel
gitmiştir. Özellikle kendisini “küreselleşme” kavramı etrafında, artık sınırların ve ulus devletlerin
belirsizleştiği, emeğin de küreselleştiği ve ulus
bazlı iktidar mücadelesi yerine dünya ölçeğinde
muhalefetin koordinasyonunu üstlenmesi gerektiği şeklindeki tezlerle var eden bir anlayış karşımıza çıkıyordu. Reel sosyalizmin çözülüşü sonrası,
sosyalizm yerine demokrasiye, örgüt yerine bireye, sınıf yerini kimliğe bırakıyor, anti-emperyalizm
de yerini emeğin küreselleşmesine terk ediyordu.
Daha doğrusu bu vaaz ediliyordu!
Aslında mesele, devrimci ve sosyalist hareketin
güç kaybettiği bir dönemde meydanı boş bulan
liberallerin ortaya dökülmesinden ibaretti. New
York aydınları tarafından üretilmiş, batı Avrupa’nın Avro-komünistleri tarafından pişirilmiş
tezlerin, örgüt ve reel sosyalizm düşmanlığıyla
bezenmiş bir biçimde ortalığı kaplamasından
bahsediyoruz. Anti-emperyalist politik duruşun
buradan pay alması kaçınılmazdı. Fakat süreç
asli olarak, komünist hareketin ideolojik olarak
tasfiyesine girişilmeseydi ve liberalizm bu süreçte
büyük bir rol oynarken, likide ettiği tezlerin başında emperyalizme karşı mücadele olmuştu.

Avrupa Birliği’nden demokrasi ve özgürlük

beklemek

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik başvurusu,
eski olmakla birlikte Gümrük Birliği Anlaşması’nın
imzalandığı günlerde sadece düzen partileri
tarafından değil burjuva sınıfı tarafından büyük bir başarı olarak sunulmuş, Türkiye’nin çağ
atlaması, demokratikleşmesi ya da özgürlüklerin
ve hukukun gelişmesi buna bağlanmıştı. Kapitalist
sermaye diktatörlüğünün bütün yanlışlarından
çıkış, doğrudan AB’ye bağlanmakta bulunmuştu.
Düzen siyasetinin işbirlikçiliğinin teorisi ve propagandası ise liberallere düşerken, Türkiye solu
demokrasi mücadelesinin yeni kıblesi AB olmuştu.
AB’nin emperyalist bir güç mü yoksa demokrasi
beşiği mi olduğu tartışması dönemin ana tartışmasıydı. AB’ye girerek sınırlar kalkacak, sermayenin değil emeğin Avrupa’sı ortaya çıkacak
tezleriyle, ülkemizin AB emperyalizmine daha da
bağımlı kılınmasının yolu demokratikleşme söylemi etrafından dile getiriliyordu.
Sermaye sınıfı ve düzen partilerinin konumu belliydi. Onlar emperyalist tekellere bütün kapıları
açıyorlar, işbirlikçi ekonomik çıkarlarının emperyalist tekellerle ortaklık olduğunu iyi biliyorlar-

“

Sermaye sınıfı ve düzen partilerinin konumu belliydi. Onlar
emperyalist tekellere bütün
kapıları açıyorlar, işbirlikçi ekonomik çıkarlarının emperyalist
tekellerle ortaklık olduğunu
iyi biliyorlardı. Liberalizm ise
bu sürecin ideolojik ve politik
sözcülüğünü üstlenerek “demokratik devrimi” Avrupa’dan
beklenmesi gerektiğini propaganda ederek, Türkiye sosyalist hareketini likide etmekte
büyük bir başarı gösterecekti.

Bu filmi çok görmüştük

Aslında sol, benzer sıkışmaları farklı örneklerde de
yaşadı. Yugoslavya’nın emperyalizm tarafından
parçalanması sırasında doğrudan emperyalizm
tarafından yönetilen cihatçı çeteler ve faşist
güçlerin karşısında yer almak yerine Milesoviç
karşıtlığı batı propagandasının altında kalmışlığın
bir başka örneğini oluşturuyordu.
Ya da Arap Baharı sürecinin arkasında emperyalizmi göremeden İhvan Hareketi’nin politik söylemine ve siyasetine meşruiyet veren örnekler de
görmüştük. Irak’ta Saddam diktatör idi. Suriye’de
ise Esad benzer bir diktatörlüğü temsil ediyordu
ve emperyalizm tarafından iktidardan indirilmesi
tıpkı cihatçıların devrim söylemi gibi halk devrimi
olarak görülüyordu. Ancak süreç işin aslını açık
olarak ortaya çıkarmıştı.
Beyaz Bereliler, Suriye’de doğrudan İngiliz emperyalizmi tarafından kurulan, belenen ve yönetilen
karanlık bir güç iken, kimse bugün Ukrayna’da
neo-Nazilerin de benzer bir konumda olduğunu
neden göremez?
Ancak aslında çevrilen film aynı idi. Doğuda
İslamcılık, Avrupa’da ise Nazizm, emperyalist
istihbarat örgütlerinin aparatından başka bir şey
değildi.

Komünistler haklı çıktı

”

dı. Liberalizm ise bu sürecin ideolojik ve politik
sözcülüğünü üstlenerek “demokratik devrimi”
Avrupa’dan beklenmesi gerektiğini propaganda
ederek, Türkiye sosyalist hareketini likide etmekte
büyük bir başarı gösterecekti.
Doğrudan Avrupa Birliği’ne evet demek onlar
açısından sorun değildi. Ancak anti-emperyalist
bir gelenekten gelen sosyalist hareket, liberal
basınç ve propaganda altında doğrudan hayır
diyememişti. Ne evet ne de hayır anlamında havetçilik, sosyalist hareketin tarihinde emperyalizme karşı tutum da belirsizliğin, tereddütün ve akıl
karışıklığının söylemi oluyordu.
Bugün Ukrayna gündemi söz konusu olduğunda
benzer bir tereddüt bir kez daha sosyalist hareketin bazı kesimleri tarafından görülmektedir.
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Liberal siyasetin propagandası altında emperyalizme şartlı hayır diyerek net bir pozisyon alamayan solun bugünkü hali, dünkü havetçilik günlerini
aratmıyor.

Gerek Yugoslavya gerek Libya ve Suriye olsun,
emperyalizmin gerçek yüzünün ve niyetinin ortaya çıktığı iki ülke. Komünistler burada, iki ülkeye
emperyalizm tarafından özgürlük götürülemeyeceğini, doğrudan emperyalizmin hegomanya
hedefinin ve çıkar siyasetinin devreye girdiğini
söylemişlerdi. Dün Yugoslavya kimseyi tehdit etmezken yıkılmıştı, bombalanmıştı. Bugün 6 küçük
devletle halklar birbirlerine düşman kesilirken her
devlet yoksulluk ve bağımlılığın altında kalıvermişti.
Renkli devrimlerle emperyalizm, açık işgal yerine
egemenlik alanını genişletiyordu.
Yapamadığında ise doğrudan işgal siyasetinden
hiç çekinmedi. Irak ve Afganistan iki güncel örnek.
Geriye kalan ise iki yıkılmış, bölünmüş, yoksullaştırılmış ve gericiliğe teslim edilmiş ülkeler kalmıştı.
Avrupa Birliği ise Yugoslavya savaşında gösterdiği iki yüzlü tutumunu, Suriye’de de Libya’da da
göstermekten çekinmeyecekti. Emperyalizmi görmeyip, Avrupa Birliği’nden demokrasi bekleyenler
havetçi siyaseti Türkiye siyasetine armağan ederken, bugün bir kez daha Ukrayna halkı için AB ve
NATO’dan kurtarıcı olmasını istemektedirler.
Ukrayna savaşında devrimci tutumun ne olması
gerektiğini arıyorsak, havetçilik konusuna bir kez
daha bakılmalıdır. Özünde paralellik bulunuyor.|||||||||
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İKD Genel Sekreteri Nuray Yenil:

Tarikat ve cemaatlerin
denetlenmesi değil
kapatılması gerekir

T

arikat ve cemaatlerde yaşanan
skandallara her gün bir yenisi daha
ekleniyor. Bunun son örneği ise
İstanbul Esenler’deki bir tarikat yurdunda yaşanan çocuklara yönelik
şiddet. Bu gerici örgütlenmelerin Türkiye’nin en
büyük sorunlarından biri olduğu ortada. Toplumun talebi ise türlü imtiyazlarla donatılan, AKP
iktidarı tarafından korunup kollanan bu gerici
yapıların kapatılması yönünde. Biz de artık kronik
hale gelen bu soruna ilişkin İlerici Kadınlar Derneği (İKD) Genel Sekreteri ve Gazete Manifesto
yazarı Nuray Yenil’in görüşlerine başvurduk.

“Tarikat ve cemaatler hegomonik bir güç”

Tarikat ve cemaat yurtlarında yaşanan skandalların istisna olmadığını vurgulayan Yenil, bu gerici
yapıların nasıl bu kadar örgütlü hale geldiğini
şöyle özetledi:
“Tarikat ve cemaat yurtlarında yaşanan şiddet ve
istismar vakaları ne yenidir ne de istisna. Basına
yansıyanlar kadar üstü kapatılan sayısız vaka
olduğunu tahmin etmek güç değil. Buna rağmen
tarikat ve cemaatlerin faaliyetlerini engellemek
bir yana bu gerici örgütlerin bugün adeta iktidar
ortağı olduğunu söylemek abartılı olmayacaktır.
Ülkemizde özellikle 12 Eylül darbesiyle açılan süreç
solun ve işçi sınıfı mücadelesinin baskı altına alındığı, ideolojik motif olarak ise Türk İslam sentezi
ile şekillenen bir karşı devrim sürecidir. Dolayısıyla
gerici örgütlenmelerin önü açıldı, desteklendi ve
en önemlisi devletin değişik kurumlarına yerleş-

me ve kadrolaşma imkanı
buldu. AKP iktidarı ile birlikte ise devletin çekildiği pek
çok alan bilinçli bir politikanın ürünü olarak tarikat ve
cemaatlere bırakıldı. Eğitim
kurumları, yurtlar, sübyan
mektepleri, kuran kursları gibi isimlerle faaliyet
yürüten bu gerici örgütlenmelerin insafına terk
edilen milyonlarca çocuğun geleceği ipotek altına alınıyor. Bu kurumlarda koruma ve yardım adı
altında İslamcı örgütlere militan devşirme gayretine giriliyor. Bununla yetinmeyen AKP iktidarı Milli
Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokollerle tarikat
ve cemaatlerin bütün okullarda etkin faaliyet
yürütmesinin önünü açmaktadır.
Bugün tarikat ve cemaatlerin bir diğer özelliği
birer holdinge yani sermaye grubuna dönüşmüş
olmasıdır. Yerel yönetimler eliyle bu örgütlere
sağlanan rant ve yapılan hibelerle büyük mali
kaynaklar aktarıldığı biliniyor.
Bu kadar gücü elinde toplayan tarikat ve cemaatler imtiyazlı olmakla kalmıyor, kendi hukukunu
kurmakta hegomonik bir güç haline gelmektedir.”

“Yeni bir cumhuriyet mücadelesini yükseltmeliyiz”

Yenil, tarikat ve cemaatlerin masumane sivil toplum örgütleri gibi görülmesini ve denetlenmesini
talep etmenin ise ülkemizdeki gerici dönüşümü
hafife almak olduğunu belirterek, bu sorunla mü-

EMEK,
LAİKLİK,
BAĞIMSIZLIK,
SOSYALİZM
İÇİN BULUŞUYORUZ!
3 Nisan Pazar
Saat 16.00
Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu
(Bornova Büyükpark)
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cadele etmenin yollarını şöyle anlattı:
“Bu tablonun karşısında tarikat ve cemaatlerin
masumane sivil toplum örgütleri gibi görülmesi
ve denetlenmesini talep etmek ülkemizdeki gerici
dönüşümü hafife almaktır. Tarikat ve cemaatlerin
iktidar ortağı olduğu, gericiliğin hüküm sürdüğü,
laikliğin adım adım tasfiye edildiği, kadınların
baskı altına alındığı bir tabloda denetim talebi
bu tabloya meşruluk kalmaktan öte bir anlama
gelmemektedir.
Tarikat ve cemaatlerin siyasi, iktisadi bir güç
haline geldiği, bu örgütlenmelerin talebi doğrultusunda İstanbul Sözleşmesi’nin rafa kaldırıldığı,
adeta bir şer-i hukukun egemen kılındığı AKP’nin
Yeni Türkiye’sinde yeni bir cumhuriyet mücadelesini yükseltmeliyiz. Yeni bir cumhuriyet eşitlik,
özgürlük ve bağımsızlık temelinde kurulacaktır.
Amasız fakatsız laiklik temelinde kurulacaktır.
Laiklik tesis edilecekse şer-i hukuk temelinde
örgütlenen tarikat ve cemaatlere burada yer
yoktur. Bu nedenle tarikat ve cemaatlerin denetlenmesi değil kapatılması gerekir. Çocuklarımızın
geleceğini karartan tarikat ve cemaat yurtları
da kapatılmalı, toplumu tebaa anlayışı ile örgütleyen, yurttaşlık fikrinin yerine kulluğu kutsayan
örgütlenmelerin önüne geçilmelidir.”

GÜNDEM

29 MART 2022

Savcı Doğan Öz katledilişinin 44. yıldönümünde anıldı
Hukuk Defterleri yayın kurulu üyesi Hande Heper’in konuşmasıyla başlayan anma, Enver Kumbasar’ın konuşmasıyla devam etti.
Enver Kumbasar, 60 Anayasasının sağladığı özgürlük ortamına ve bununla beraber kurulan
kontrgerilla örgütlerine dikkat çekti. Doğan Öz’ün
bize cesaretiyle, sosyalist kimliğiyle ve hukuka hümanist bakışıyla yolumuzu aydınlattığını söyledi.
Günümüzde HSYK tarafından hâkim ve savcıların sosyal medya rehberi oluşturulduğuna dikkat
çeken Kumbasar, HSK’nın hakimlerin ve savcıların
sosyal medya kullanması için böyle bir düzenleme
yapıldığını ifade etti.
Bu metnin Hakimlerin ve Savcıların evrensel ilkelere bağlı etik ilkeleri olmasına rağmen böyle bir
düzenleme yaparak, baskı kurmaya çalıştığını
ifade etti.
Türk Telekom üzerinden özelleştirilmeleri eleştiren
ve kamu kaynaklarının özel kişilere aktarıldığını
söyleyen Kumbasar, yapılan birçok özelleştirmelerin hukuksal açıdan incelenmesi gerektiğini
söyledi.
Neo-liberalizmin yerleşmesiyle dünyanın krizlerinin arttığı, sol/sosyalist kesimlerin bu krizlere
çözüm bulabileceğini ifade ederek konuşmasını
sonlandırdı.
Kumbasar’ın ardından söz alan İzzettin Önder,
konuşmasına devleti tartışmaya başlamamız
lazım sözleriyle başladı. Kapitalizm içinde yoksulluğun doğal olduğunu ve halen daha toplumu
belirli aygıtlarıyla uyuttuğunu söyledi.
Devletin bir dönem sermayeyi büyüttüğünü ona
imkanlar sağlaması sonrası, sermayenin devlet
ile bütünleştiğini, bütün dünyaya yayılma çabası
içinde olduğunu söyledi.

Kapitalizmin organik döneminde devleti güçsüzleştirme çabası içinde olduğunu ifade eden Önder, Türkiye’nin bu yöne kurulduğundan itibaren
ilerlediğini, NATO’ya entegrasyon ile bu ilerleyişin
hızlandığını ifade etti.

Yargıda çürümenin son raddesine vardığını söyleyen Pehlivan, yargı salonlarında Fetullahçıların
‘hüsn-ü şahadet’ (birine güvenmek) ile tarikat
şeyhlerini adliyeye getirerek tahliye olduğunu
söyledi.

AKP’nin ilk döneminin iyi olduğu söyleminin yanlış
olduğunu, bu sürecin bir bütün olarak algılanması
gerektiğini çünkü bu kapitalizmin üst yapı kurumlarının sonucudur dedi.

Doğan Öz’ün öldürülmesinin adi bir cinayetten
öte Doğan Öz fikirlerini öldürmek isteyenler tarafından öldürüldü. Biz eğer Öz’ü anlamak istiyorsak tarikatlar ile ilişkili insanlara karşı mücadele
etmemiz gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin yatırımcı sermayeyle ‘garantili iş’ yaptığını, bu tür yatırımlara ‘doğal tekel yatırımlar’
dendiğini söyleyen ifade eden Önder, sermayeye
işletme haklarıyla beraber garantiler verildiğini,
kamu kaynakları ile yapıldığında bu yatırımların
daha az maliyetle tamamlanacağını ifade etti.

Bu düzenden çıkışın unutmamaktan geçtiğini,
kimlerin bu düzeni kurduğunu, mahkeme salonlarında kimlerin açı çektiğini unutmamamız gerektiğini ifade ederek konuşmasını sonlandırdı.

Türkiye’de bugün kapitalist sistemde devletin durumuyla, kapitalist devletin özelliklerini incelenmesi gerektiğini vurgulayarak
konuşmasını sonlandırdı.
Son olarak söz alan Barış Pehlivan konuşmasına yolsuzluk tanımını yaparak başladı. Adalet
Bakanlığı mensuplarının kendi
kurdukları hukuksal sistemden
rahatsız olduğunu belirten Pehlivan, savcıların çelişkili kararlar
verdiğini söyledi.
Sedat Peker’in zamanında silahlanma çağrısı sonrasında savcıların “Sedat bey, tehditleriniz
ortalığı çok karıştırdı, bir süre Kemal Kılıçdaroğlu ile söz söylemeyin” sözlerini kullandığını, bugün
ise aynı savcı Peker’in AKP ile ayrı
düştüğü için ağırlaştırılmış müebbetini istediğini açıkladı.

Yoldaştan Mektup
Türkiye’de öğrenci olmak
Türkiye’de garanti meslek adı altında önerilen ilk
meslektir doktorluk. Direkt işe başlaması olsun,
halk arasında dillendirilen yüksek maaşlar olsun
herkesin hayal ettiği bir meslek olarak görülüyor
belki de... Peki, işin iç yüzü gerçekten böyle mi?
Ben lisedeyken yaşıtlarım hocalarım ailem bu
konuda hep aynı şeyleri söylediler: Çok iyi bir
meslek olduğunu... Onların da isteğiyle seçtim
tıp fakültesini, çoğu arkadaşım da benimle aynı
fikirdeydi. Ama işin içine girince zorlukları görünce öyle olmadığını anladım. Hiç bahsedildiği gibi
bir yer değildi; uzun iş saatleri, düşük ücretler,
mobbing’lerle dolu bir hayat. Kısacası hayatını
adaman gereken bir meslek. Gece aradıklarında
gelmeni istemeleri, mesainin sabah saat 5’te bitmesine karşın iş saatlerinin uzaması, 10 kez nöbet
tutmana rağmen devletin yalnızca 7 tanesini
ödemesi, hasta yakınlarının senin elinden geleni
yapmana rağmen seni tehdit etmesi, yasaların
seni değil hastayı koruması, bu yüzden sürekli
malpraktis (yanlış uygulama) suçlamalarıyla uğraşman ve kaybedersen çok yüksek tazminatlar
ödemen bunlardan bazıları.
Ülkemizde tüm meslek gruplarında çok fazla me-

zun verilerek kalifiye iş gücü maliyetleri düşürüldü.
Daha ucuza işçi çalıştırıldı, işsizlik ertelendi. Bu
tıpta pek mümkün değil. Hastane laboratuvar
gibi yüksek maliyetli gereklilikler yüzünden tıpta çok fazla yapamadılar bu güne kadar. Ama
bugün görüyoruz ki 100 kişiye eğitim verebilecek
fakültelerde 250 kişi alarak düzgün eğitim alınması, bilim yapılması engelleniyor. Doktorların
yüksek maliyetlerinden kurtulmak için özel hastaneler yaygınlaştırılıyor, sağlık sistemi günden güne
bozuluyor. Hekimler devletteki düşük ücretler,
yüksek çalışma saatleri ve doktorlara uygulanan
şiddet karşısında çalışmak istemiyor, ya özele
geçiyor ya da yurt dışına çıkıyor. Son araştırmalara baktığımızda da son 5 yılda yurt dışına çıkan
doktorlarda %300 oranında bir artış görüyoruz.
Hastanelerde hasta bakacak doktorlar bulmakta
zorlanıyoruz.
Son yapılan açıklamalarda da gördük ki, hükümet durumu düzeltmeye değil halkı özel sektöre
mahkum bırakmaya çalışıyor. Tam da burada
bizim görevimiz ortaya çıkıyor: İnsanların en temel
hakkı olan sağlık hizmetleri bile paraya dökülmeye çalışırken insanlar tedavilere yüksek ücretler öderken zengin yaşasın fakir ölsün diyenler
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varken biz herkese ücretsiz eşit tedavi diyoruz,
bunun için mücadele ediyoruz. Biz herkes yaşasın
diyoruz, piyasacılar ise yalnızca cebini düşünen
patronlar ve parası olanlar yaşasın, olmayan ise
ölsün diyor. Bunlara karşı her noktada olduğu gibi
sağlık sisteminde de karşı çıkıyoruz ve bu çarkı
kırmak istiyoruz. Bunun yolu da her şeyde olduğu
gibi örgütlenmeye varıyor.
Tüm sağlık çalışanlarının beraber bunu düzeltmek
için çalışması; gerekirse iş bırakması, taleplerini
belirtmesi gerekiyor. Öğrencilerin, hocaların, merkezde ya da çeperde çalışan herkesin bunu hep
beraber yapması gerekiyor. Çünkü biz biliyoruz ki
hükümet böyle bir iş bırakmaya çözüm üretemeyecek, kraldan çok kralcı olan bazı hocalar yanında asistanları öğrencileri olmadan diğer sağlık
çalışanları olmadan hiçbir şey yapamayacak. Biz
bunu değiştirmek istiyoruz; çünkü, ben mezun olduğumda bu sorunlarla karşılaşmak istemiyorum.
Arkadaşlarımın kendi ülkelerini bırakıp yurt dışını
düşünmelerini istemiyorum. Biz bu sistemi değiştireceğiz. Ya hep beraber değiştireceğiz ya da hep
beraber çökeceğiz.

|||||||| Ali Kasap- Denizli

Yolumuza artık daha da güçlü devam ediyoruz
TKH’nin İstanbul’daki örgütlenme toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleşirken, TKH’nin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla da paylaşacağı “seçim ve ittifak siyaseti” ilan edildi.
Türkiye Komünist Hareketi‘nin (TKH) Türkiye’nin bir
dizi ilinde gerçekleştirdiği örgütlenme toplantılarının, İstanbul buluşması, Şişli Salon Figaro’da kötü
hava koşullarına rağmen yoğun bir katılımla gerçekleşti. Toplantıda, TKH’nin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla da paylaşacağı “seçim ve ittifak
siyaseti” ilan edilirken, TKH Genel Başkanı Aysel
Tekerek ve TKH MK Üyesi Kurtuluş Kılçer de birer
konuşma yaptı.

kendimize de hep söyleriz ve aklımıza da mıh gibi
çakarız, Partili mücadelenin önüne sınırlar çekildiyse, o sınırları aşmayı biliriz. Sosyalizm mücadelesinde var olanla yetinmenin devrimci teori olarak sunulmasına hiç prim vermez hak ettiğimize
gözümüzü dikeriz. Hep daha güçlü, daha örgütlü
ve daha militan bir partinin yaratılmasının şart olduğunu bilir, devrimci mücadelemizde sırtımızı bu
doğruya yaslar, yüzümüzü de geleceğe döneriz.

Etkinliğe bir dizi kurum ve siyasi partiden de temsilciler katılırken, protokolde şu isimler yer aldı:
Yaşar Aydın-SOL Parti MYK Üyesi, Ufuk Aktan-SOL
Parti İstanbul, Temel Demirer, Sibel Özbudun, Ender Helvacıoğlu-Bilim ve Gelecek Dergisi Genel
Yayın Yönetmeni, Dursun Doğan-Devrim Hareketi,
Deniz Kuru-Devrim Hareketi, Şener Ataş-TKP 1920,
Adem Yakar-TSİP MYK Üyesi, B. Sadık Albayrak-Yeni Gelen Dergisi Genel Yayın Yönetmeni,
Özkan Atar-DİSK Birleşik Metal-İş Başkan Yardımcısı, Celalettin Aykanat-Kemal Türkler Vakfı
Yöneticisi, Levent Dölek-Devrimci İşçi Partisi
Genel Başkan Yardımcısı, Duygu Yeşil-Devrimci
İşçi Partisi, Prof. Dr. İzzettin Önder, Avukat Önder
Kırmızıtaş-Sosyalist Cumhuriyet Partisi Genel
Sayman’ı, Yılmaz Ersezer-Sosyalist Cumhuriyet

Bugün Türkiye Komünist Hareketi’ni partimizi 2015
yılında kurulmasını sağlayan tam da bu doğrulardır. 1920’de Bakü’de kurulan TKP’nin devamcısı
olduğumuzu söylerken, Marksist Leninist hattımıza, emperyalizme karşı bağımsızlık, gericiliğe karşı
aydınlanma, sömürüye karşı eşitlik mücadelemize,
tarihsel haklılığımıza ve bir de demin bahsettiğim
bu doğruya güveniyor, işte bu yoldan artık daha
da güçlü yolumuza devam ediyoruz.

ülkenin önemli bir siyasi kesitten geçtiğini vurgulayarak şunları kaydetti:
“Ülkemiz önemli bir siyasal kesitten geçmektedir.
Ülke tarihinde 20 yıllık bir karşı-devrim sürecinin
emekçi sınıflar gözünde sorgulandığı bir dönemden geçiyoruz. Ülkemizin önündeki süreç, seçimler
de dahil olmak üzere, bu karanlıktan, baskıdan,
gericilikten ve istibdat rejimine karşı toplumsal
mücadelelerinin yükselişe geçeceği bir döneme
tekabül edecektir.
20 Yıllık AKP iktidarının yarattığı tahribat, ancak ve ancak kökten ve toptan bir karşı duruşla,

Yoldaşlar, Türkiye Komünist Hareketi, sınıfa karşı
sınıf diyen bir partidir. Biliyorsunuz biz komünistlerin bir düsturu vardır Toplumlar iki sınıftan oluşur.
Biri emekçiler yani işçi sınıfı diğeri de tüm geleceğini işçilerin sömürüsüne göre planlayan burjuvazi
yani sermaye sınıfı.
Her durumda her koşulda, yapabileceklerimizi en
güçlü şekilde yapmak zorunda olduğumuzu bilincindeyiz. İşte YSK tarafından açıklanan listede
bugün partimizin de yer almış olması, partimizin
seçime girme yeterliliğini kazanmış olması bu bilincin sonucudur.”

“AKP iktidarının yarattığı tahribat ancak
mücadeleyle ortadan kaldırılabilir”
TKH MK Üyesi Kurtuluş Kılçer ise konuşmasında,
Partisi İstanbul İl Başkanı, Esin Ergenç-Sosyalist
Cumhuriyet Partisi Esin Ergenç ve Cem KızılçeçCanut Yayınevi.
Buluşma, düzenlenen üyelik töreni ile son buldu.

“Sınıfa karşı sınıf diyen bir partiyiz”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren TKH
Genel Başkanı Aysel Tekerek, Türkiye Komünist
Hareketi’nin, sınıfa karşı sınıf diyen bir parti olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:
“Partimiz, bugün emekçilere seslenirken konu ne
olursa olsun şunu mutlaka vurgulamıştır. Hak ettiğinden daha azına razı olma ve daime illerle…
Emekçilere söylediğimiz bu temel doğruyu, biz

15

mücadeleyle ve programla ortadan kaldırılabilir.
Ülkemizin bugün yaşadığı karanlık, adaletsizlik,
eşitsizlik, baskı, hukuksuzluk, yoksulluk, geleceksizlik ve yıkım ancak ve ancak emekçilerin taleplerini merkeze koyan sol bir siyasal bir programla
aşılabilir.”
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Türkiye Komünist Hareketi (TKH) seçimlere dair tutumunu ve ittifak siyasetini 12 maddelik bir deklarasyonla ilan etti.

TKH’den seçimlere ve ittifak siyasetine ilişkin deklarasyon
Ülkemiz önemli bir siyasal kesitten, 20 yıllık bir
karşı-devrim sürecinin emekçi sınıflar gözünde
sorgulandığı bir dönemden geçmektedir. Önümüzdeki süreç, seçimler de dahil olmak üzere,
karanlığa, baskıya, gericiliğe ve istibdat rejimine
karşı toplumsal mücadelelerinin yükselişe geçeceği bir döneme karşılık gelecektir.

20 yıllık AKP iktidarı, gerici-faşist bir iktidar olarak
emekçileri yoksulluğa, gençleri geleceksizliğe,
aydınları baskıya, kadınları şiddete ve ülkemizi
ise gericiliğe mahkûm etmiştir. Bu dönem boyunca, Cumhuriyet’in bütün kazanımları ortadan
kaldırılmış, laiklik tasfiye edilmiş, Meclis tasdik
kurumuna indirgenmiş, anayasa rafa kaldırılmış,
yargı siyasetin sopası yapılmıştır. AKP tüm bunlarla birlikte devleti tarikatlara teslim etmiş, ülkeyi
emperyalizme daha bağımlı kılmış, ülkenin bütün
değerlerini sermayenin yağmasına ve rantına
açmış, sermayenin çıplak diktatörlüğü anlamına
gelen başkanlık adıyla istibdat rejimini kurmuş
bulunmaktadır.
20 yıllık AKP iktidarının yarattığı tahribat, ancak ve ancak kökten ve toptan bir karşı duruşla,
mücadeleyle ve programla ortadan kaldırılabilir.
Ülkemizin bugün yaşadığı karanlık, adaletsizlik,
eşitsizlik, baskı, hukuksuzluk, yoksulluk, geleceksizlik ve yıkım ancak ve ancak emekçilerin taleplerini merkeze koyan sol bir siyasal bir programla
aşılabilir.
Türkiye Komünist Hareketi, önümüzdeki seçimlerde aşağıdaki ilkeler etrafında bir seçim siyasetini
kendisine belirlerken aynı zamanda bu sürecin
yeni bir mücadele döneminin zemini olacağı
bilinciyle devrimci bir ittifak için üzerine düşen
görev ve sorumluluğu yerine getirecektir. Türkiye
Komünist Hareketi, önümüzdeki seçimlerde sosyalizmin sesi ve emekçi halkın çıkarlarının temsilcisi olarak seçim pusulasında orak-çekiç amblemiyle yerini alacaktır!

1. İşçi sınıfının talepleri, çıkarları ve siyaseti se-

çimlerde temsil edilmelidir. Bugün emekçi halkın
karşısına çıkarılan siyaset, düzen siyasetinin kanatlarının sahte söylem ve vaatlerinden başka bir
şey değildir. Bugün Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı olarak iki kanatla temsil edilen düzen siyaseti,
özünde sermaye sınıfının çıkarlarını savunmakta,
düzenin revizyonu ile restorasyonu hedeflemekte,
emeği değil sermayeyi temsil etmektedir. Seçimlerde, işçi sınıfının ve emekçi halkın temsiliyeti
ancak ve ancak sol bir siyasal seçenekle mümkündür. Türkiye Komünist Hareketi, seçimlerde işçi
sınıfının siyasal sesi ve temsilcisi sol bir seçeneğin
ortaya konmasını gerekli ve zorunlu görmektedir.

2. Ülkenin toplumsal, ekonomik ve siyasal ağır

sorunlarının çözümü 20 yıllık AKP iktidarının yaratmış olduğu tahribata karşı toptan ve kökten
bir karşı duruşla mümkündür. İyileştirilmiş cumhurbaşkanlığı sistemi ya da güçlendirilmiş parlamenter sistem, toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunları çözecek sihirli değnek olarak görülmemelidir.
Bu iki başlığa sıkıştırılacak seçimler emekçi halkın
sorun ve taleplerini çözmeyecektir. Komünistler başkanlık rejimine karşıdırlar. Ancak bununla
birlikte, seçimlerin tek başına bu alana sıkıştırılmasının büyük bir aldatmaca olduğunu bilerek
asıl olarak ülkenin temel ekonomik, toplumsal ve
siyasal sorunlarına karşı sol bir programı ortaya
koyacaklardır.

3. Böylesi bir program, AKP iktidarının gerici,

emek düşmanı ve işbirlikçi tek adam rejiminin ve
20 yıllık karşı-devrimci dönüşümünün karşısına çı-

kılarak yazılabilir. Bugün ülkenin temel ekonomik,
siyasi ve toplumsal sorunlarının çözümü laiklikten,
kamuculuktan ve anti-emperyalizmden yana bir
programın yaşama geçirilmesiyle mümkündür.
Laiklik demeden, kamuculuk demeden, emperyalizme karşı çıkmadan bu 20 yıllık karşı-devrim sürecinin sonuçlarından kurtulmak mümkün değildir.
Türkiye Komünist Hareketi, istibdat rejiminden,
tarikatların esaretinden, sermayenin yağmasından ve emperyalizmin sultasından kurtuluş için
laik, kamucu ve anti-emperyalist bir program ve
ilkeler üzerinden bir seçim çalışmasını başlatacak, bu doğrultuda devrimci güçlerle yan yana
gelecektir.

4. Bugün Cumhur İttifakı’nın karşısına çıkarılan

Millet İttifakı özünde sağ bir cephe olarak AKP
eliyle kurulan rejiminin iyileştirilmesini ve düzeltilmesini merkeze koyan bir düzen siyasetini
taşımaktadır. Laiklikten utanan, emperyalizmi
destekleyen, sermayenin çıkarlarını savunan ve
20 yıllık AKP iktidarının paydaşlarıyla oluşan Millet
İttifakı ile komünistlerin herhangi bir ortaklığı
mümkün değildir. Komünistler, Millet İttifakı’nın
herhangi bir şekilde destekçisi olmayacak, emekçi sınıfların düzenin sahte alternatifine mahkûm
kalmaması için seçimlerde solun temsiliyetini
mutlaka sağlayacaktır. Türkiye Komünist Hareketi,
başta CHP olmak üzere düzen güçlerini ve burjuva partilerinden her hangi birini desteklemeyecek, onlar adına oy istemeyecektir.

5. Emekçi sınıfların talepleri, laikliği, kamuculuğu

ve anti-emperyalizmi başa yazan devrimci bir
programla karşılanabilir. Bu ilkelerin merkezinde
durmadığı herhangi bir seçim ittifakının ve ortaklığının sol ve devrimci bir siyasal çizgiyi temsil
ettiğini düşünmüyoruz. Emperyalizmle, sermayeyle ve gericilikle arasına mesafe koymayan ya da
doğrudan emperyalizme, sermayeye ve gericiliğe
karşı bir mücadele hattı içermeyen seçim ittifakları içinde yer almayacağız. Bu açıdan Türkiye
Komünist Hareketi, HDP’nin çağrısıyla 3. İttifak
adıyla bilinen seçim ittifakının içinde yer almayacak, sol bir programın emek, laiklik ve kamuculuk ilkeler etrafında yazıldığı devrimci bir ittifak
arayışı içinde olacaktır. Bugün ülkemizin ihtiyaç
duyduğu 3. İttifak değil, sol bir program ve devrimci bir ittifaktır.

6. Önümüzdeki seçimler, ülkenin geleceği ve

emekçi sınıflar açısından önemli bir siyasal kesit
olarak görülmelidir. Seçimlerin daha da önem
kazandığı bir dönemde, solun kendisini, ilkelerini,
siyaset ve programının geriye çekmesi beklenemez. Tersinden, solun ilke, siyaset ve programıyla
daha önemli hale getirilmesi ve kendisini önemsizleştireceği bütün yaklaşımlardan uzak durulması gerekmektedir. Türkiye Komünist Hareketi,
sözde değil özde bir devrimci siyasetin ve sol
programın bugün ülkenin içinden geçtiği kesitte
büyük bir öneme sahip olduğu bilinciyle davranacaktır.

7. Emekçi sınıfların, cumhuriyetçi toplumsal kesimlerin, ilerici yurttaşların, gençlerin, kadınların ve
aydınların özlem ve talepleri için sol bir seçenek
ülkenin sağa yatmış siyaset düzleminde büyük
bir eksiklik ve aynı zamanda büyük bir ihtiyaçtır.
Bugün en acil görev, sol, devrimci, sosyalist ve
komünist güçlerin bir kuvvet olarak şekillenmesi
ve yeni bir ağırlık merkezi olarak ortaya çıkmasıdır. Türkiye Komünist Hareketi, sosyalist bir
bağımsız siyasal odağın oluşturulmasını gerekli
görmektedir. Bu doğrultuda seçimleri de gözeten
ve kapsayan yeni bir mücadele cephesinin kurulması büyük önem taşımaktadır. Böylesi bir ittifak

kendisini tek başına seçimlere sıkıştırmadan ama
seçimleri de kapsayan ve önümüzdeki seçimlerde
ortak bir program etrafında sol seçenek haline
gelerek kurulacaktır. Türkiye Komünist Hareketi, önümüzdeki seçimlerde devrimci bir ittifakın
kurulması için üzerine düşen görev ve sorumluluğu
yerine getirecektir.

8. Bu çerçevede bütün devrimci ve sosyalist

güçleri, aydınları ve ülkenin ilerici güçlerini sol bir
seçeneğin ortaya çıkması ve devrimci bir ittifak
için güçleri birleştirmeye çağırıyoruz. Türkiye sosyalist hareketinin yeni bir çıkışının yolunu döşemek ve ülkede solun bir alternatif haline gelmesinin zeminini ve olanağını yaratmak için devrimci
bir ittifak çatısı altında buluşmak büyük önem
taşımaktadır. Türkiye Komünist Hareketi olarak
böylesi bir güçbirliğinin oluşması için başta seçim
yeterliliğine sahip olan EMEP, Sol Parti ve TKP
olmak üzere bütün devrimci ve sosyalist parti ve
güçlerle işbirliğine açık olduğumuzu ilan ediyoruz.
Bu tarihsel sorumluluk için bütün güçleri omuz
omuza mücadeleye çağırıyoruz.

9. Önümüzdeki seçimlerde solun en önemli görevi

yeni bir düzen, yeni bir gelecek ve yeni bir Cumhuriyet programını emekçi sınıflara ulaştırmak
olacaktır. Programın geriye çekildiği, seçim ve
milletvekili hesaplarının başa yazıldığı bir seçim
siyaseti değil, sol programın ortaya konulduğu bir
mücadele hattından ve ittifak siyasetinden yanayız. Emekçi halkın karşısına gerçek bir sol program konulması ve bu programın etkin bir siyasi
mücadeleye büründürülmesi için büyük bir sinerji
ortaya çıkarılmak durumundadır. Türkiye Komünist
Hareketi, programı ve mücadele hattını merkeze
koymayan ve milletvekili pazarlığı üzerinden yürütülen bir seçim siyasetinin parçası olmayacaktır.

10. Bu açıdan cumhurbaşkanlığı seçimleri ve

Parlamento seçimlerinde izlenecek siyasetten
önce sosyalist bağımsız odağın oluşması gereklidir. Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerinde, solun ortak tutum alması ve ortak bir tavır
göstermesi Partimizin önceliği olacaktır. Türkiye
Komünist Hareketi, bu açıdan önce ittifakın kurulmasını, ittifakın programının oluşturulmasını ve
bunun etrafında bir siyasal mücadelenin yürütülmesini başa yazarken, sosyalist solun devrimci
bir seçim siyaseti izleyeceğine dair tereddütü de
bulunmamaktadır. Bugünkü istibdat rejiminin ve
AKP’nin tek adam yönetiminin sürmesine yol verecek, destek olacak, alan açacak siyasal duruş
içinde olmayacağımız gibi herhangi bir burjuva
aday ya da partiye de kefil olmayacağımız herkes tarafından bilinmelidir.

11. Türkiye Komünist Hareketi, laiklik, kamucu-

luk ve anti-emperyalizm ilkelerinin merkezinde
durduğu bir program etrafında seçim sürecinde
emekçi sınıfların taleplerinin, işçi sınıfının siyasetinin ve sosyalizmin temsilcisi olarak bütün seçim
çevrelerinde seçimlere katılacak, sosyalizmin
tarihsel simgesi olan orak-çekici sadece seçim
pusulasında değil ülkenin bütün alanlarında
yükseltecektir. Türkiye Komünist Hareketi, emek,
laiklik, bağımsızlık ve sosyalizm şiarıyla, önümüzdeki seçimlerde yeni bir Cumhuriyet programıyla
“Yağma yok sosyalizm var” diyecektir!

12. Bütün dostlarımızı, emekçileri, cumhuriyetçi-

leri, ilericileri, yurtseverleri, bu ülkenin aydınlarını
komünistlere güç vermeye, laiklik, emek, bağımsızlık ve sosyalizm mücadelemize omuz vermeye
çağırıyoruz.
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