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Türkiye’nin yüz yüze olduğu ikilem 
giderek keskinleşiyor ve yıllardır süren 
rejim krizinde bir “karar anı” yaklaşıyor: 
Ya başkanlık sistemi adı altında koyu 
bir diktatörlük rejimi kurumsallaşacak 
yada köklü bir demokratikleşmenin yolu 
açılacak.

GÜN KARAMSARLIK GÜNÜ DEĞİL. 

Henüz iş işten geçmedi. Saray ve 
AKP öngördüğü yeni rejimi 
tamamına erdirmek için 
attığı her yeni adımda, her 
yeni hamle de yeni çelişkiler 
ve dirençlerle karşılaşıyor. 
Demokrasi güçleri etkin 
bir seferberlikle, birleşik bir 
mücadeleyle, direnişi yayarak 
ve çeşitlendirerek diktatörlüğü 
ve faşizme doğru gidişata set 
çekebilirler.

Durdurmak 
elimizde, DURDURABİLİRİZ...

LAİKLİK DEMOKRASİNİN       
OLMAZSA OLMAZIDIR!

İnşa halindeki yeni rejimin sözcü ve 
temsilcilerinin durmaksızın laikliği 
hedef tahtasına yerleştirmesi ve bir 
hesaplaşma konusuna dönüştürmesi 
nedensiz değil. Zira gerçek bir laiklikle 
demokratik haklar, ifade özgürlüğü, 
eleştiri özgürlüğü, işçi hakları, kadın 
hakları ve kadınların kurtuluşu, “beden ve 
cinsiyete yaklaşım”,  bilimsel ve akademik 
özgürlük, çocuk hakları, eğitim sisteminin 
karakteri ve bir bütün olarak demokrasinin 
gelişkinliği arasında kopmaz bir bağ var.

Dolayısıyla Türkiye gerçek bir laikliğe, 
eşitliğe ve özgürlüğe, demokratik bir 
toplum ve demokratik bir cumhuriyette 
kavuşabilir ancak ve Türkiye’nin ikilemi 
ya faşizm ya demokratik bir cumhuriyettir 
aslında.
Öte yandan, laikliği hedef tahtasına 
yerleştiren inşa halindeki yeni rejim, aynı 
zamanda mezhepçi, ayrımcı, kutuplaştırıcı 

politikalarıyla, Türkiye 
toplumunun somut dini ve 
inançsal çoğulluğuna saldırıyor. 
Bu çoğulluğu ve çeşitliliği 
tekçi, asimilasyoncu, eritici ve 
totaliter bir potada yok etmeyi 
amaçlıyor. Çok renkli bir 
“birlikte yaşam” tasavvurunu 
tek renkli bir kapkaranlığa 
dönüştürmek istiyor.
Hareket halindeki 
dinamikleri ve çokluğuyla 
Türkiye toplumu böyle 
bir CENDEREYE 
TIKIŞTIRILAMAZ!.

Dayatılan bu cendereyi 
parçalayabilir ve tekçi bir saltanat 
yönelişini DURDURABİLİRİZ!
 
MUTLAK GÜVENCESİZLİK:
AKP’NİN SERMAYEYE İKRAM MI?
Saray ve AKP yeni rejimi inşaya 
koyulurken bütün sermaye fraksiyonlarını 
yedeğinde tutmaya özel bir özen 
gösteriyor. “Serbest rekabet”i baltalayan 
kayırıcı, kollayıcı ve havuzcu ilişkilerinin 
doğurduğu huzursuzlukları bütün 
fraksiyonların nemalanacağı genel 
rüşvetlerle gidermeye oynuyor. 
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Genel rüşvetin adı artık bellidir:
Buyrun size BÜTÜNÜYLE GÜVENCESİZ 
BİR EMEK REJİMİ...
Buyrun size karı azamileştirmenin 
önündeki bütün engellerin kaldırıldığı 
bir SERMAYE CENNETİ... 
Bu sebepledir ki, dokunulmazlık 
tartışmalarının ortasında ve kaşla göz 
arasında emeği kölelik koşullarına 
mahkum eden özel istihdam büroları 
tasarısı parlamentodan geçirildi.
Sırada kamu emekçilerinin sahip 
olduğu ve artık bir çıban başı olarak 
görülen KISMİ GÜVENCELER var.
Saray ve AKP, sermayeye “MUTLAK 
GÜVENCESİZLİK” ikram ediyor.
 
HEDEFTEYİZ ÇÜNKÜ:

Saray ve AKP hükümeti KESK’e 
yönelik saldırılarını aralıksız bir biçimde 
sürdürüyor. Üyelerimizin maruz kaldığı 
baskıların, sürgünlerin, soruşturmaların, 
işten el çektirmelerin, göz altıların ve 
tutuklamaların ardı arkası kesilmiyor.
KESK’in mevcut iktidarın hedefleri 
arasında ilk sıralarda yer alması, hiç 
kuşkusuz nedensiz ve tesadüfi değil.
KESK, “kapıkulu” zihniyetini, sadaka 
kültürünü, biat etmeyi, yandaş 
sendikacılığı reddettiği ve bu anlayışları 
mücadelesiyle her zeminde ters yüz ettiği 
için HEDEFTİR.
Bir faşist rejim,  kamusal alan radikal bir 
biçimde dönüştürülmeden, hatta günümüz 
koşulları söz konusu olduğunda tasfiye 
edilmeden ve bağımsız sendikal hareket 
çökertilmeden inşa edilemez.
KESK, bu alanda bir direnci ve alanın 
yeniden inşasını amaçlayan bir inisiyatifi 
temsil ettiği için HEDEFTİR.
KESK, içeride ve dışarıda savaş 
eşliğinde, ayrıştırma ve suni 
kutuplaştırmalara dayanarak kendini 
inşaya koyulmuş bir rejim karşısında, 
halklar arasında sendikal zeminde bir 

köprü olarak durduğu ve rolünde ısrar ve 
sebat ettiği içinHEDEFTİR.
KESK, kamusal alanda ve eğitim 
sisteminde gerçekten laik düşüncenin, 
bilimsel, anadilinde, parasız ve demokratik 
eğitim talebinin bir mevzisi olduğu 
için HEDEFTİR.
KESK, kadın kurtuluş hareketinin sendikal 
hareket içinde en ileri kazanımlara sahip 
kolu olduğu ve tepeden tırnağa ataerkil 
bir rejim karşısında kadın duyarlılığını 
ve mücadelesini temsil ettiği için, 
cinsiyetçiliğe, şiddete, tacize, tecavüze, 
çocuk istismarcılığına karşı durduğu 
için HEDEFTİR.

BİRLEŞİK MÜCADELE:
ACİL BİR İHTİYAÇ

KESK sadece kendi özgül çıkarları için 
direnmiyor ve mücadele etmiyor. KESK’in 
mücadelesi Türkiye’nin yüz yüze olduğu 
ikilemin içinde artan bir önem kazanmış 
durumda. Bu önem görülmeli ve bütün 
ilerici ve demokratik güçler:
Öncülüğünü yapsak da mitinglerimiz 
konjonktür itibarıyla salt KESK mitingleri 
olarak görülmemeli, mitinglere güç 
vermelidir.
28 MAYIS: Ankara, İstanbul, İzmir, 
Diyarbakır, Adana, Samsun
29 MAYIS: Antalya, Trabzon, Van
LAİK EĞİTİM LAİK YAŞAM 
ve İŞGÜVENCEMİZDEN 
VAZGEÇMİYORUZ!
BASKI, SÜRGÜN VE 
İŞTEN ATMALARA KARŞI 
ALANLARDAYIZ!
KESK kalıcı bir birleşik mücadele 
cephesi ihtiyacının bilincinde ve 
çabasındadır.
MİTİNGLERİMİZ BUNUN BİR 
VESİLESİ VE KALDIRACI OLSUN.!


