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SOL TAVIR

KAMİL TEKEREK

1 MAYIS VESILESIYLE SOL VE “YENI NORMAL”?
İşçi sınıfı mücadelesinin önemli noktalarından
biri olan 1 Mayıs’ın bu seneki yansımaları
üzerine birkaç söz söylemek önemli ve gerekli.

dan 1 Mayıs’ta kilitlenmesi nedeni buralarda
aranmalıdır. Salgın ile birlikte katmerli hale
gelen ekonomik kriz gibi en dibin görüldüğü
bir noktada dahi bu alışkanlıktan ve yaklaşımdan vazgeçmeyen sol anlayışın dipten gelen
Koronavirüs salgını nedeniyle normaldeki gibi dalgayı da yakalaması mümkün olamayacak.
meydanlarda ve mitingler ile kutlanamadı bu
sene 1 Mayıs.
HDP’nin temsil ettiği radikal görünümlü
“liberal muhalefet çizgisi” ile CHP’nin “asgari
Ancak bu durum sınıf mücadelesinin geri
mukavemet hattı” arasına sıkışan sol bu açıdan
çekildiği anlamına gelmediği gibi, sınıf mü1 Mayıs’ta, emekçilerin salgın döneminde
cadelelerinin ortadan kalktığı anlamına da
sermayenin yoğun saldırısı altında olduğu bir
kesinlikle gelmiyor. Tersinden başka bir
dönemde söylemsel olarak da eylemsel olayorum da yapmamız mümkün: Bugüne kadar rak da mücadeleyi ileriye taşıyacak bir pratik
işçi sınıfı mücadelesinin ortadan kalktığını ve sergileyememiştir.
yerini başka “mücadele türlerinin ve toplumsal
statülerin” alması gerektiğini savunanlar bile
Hal böyle olunca sosyal medyaya ya da muhanedense bu 1 Mayıs’ta emek ve sermaye aralif burjuva kanallarına sıkışan bir solculuk, 1
sındaki çelişkiyi görmek, sınıfın haklarını bir Mayıs’ın öncesinde emekçilere politik anlamanda savunmak zorunda hissettiler kendilerini. da seslenme, pratik anlamda faaliyet yürütme
konularında da verilmesi gereken bir sınavdan
Oysaki, bunların görülmesi için insanlığın
geçememiştir. Söylemeye çalıştığımız şey
salgın ve ekonomik kriz altında kavrulmaelbette salgın koşullarında en akıl dışı eylemsı gerekmiyordu. Bu tartışma elbette kalkış
leri yapmak değil. Ancak devrimciler her türlü
noktamız değil ancak yüz binlerce emekçiyi
ve en çetin mücadele koşullarına alışkındır,
temsil eden bazı emek örgütlerinin bile emek
bireysel değil örgütlü mücadeleye inanır, aynı
alanı dışındaki politik, ideolojik arka planlazamanda yaratıcı ve üretken bir potansiyele
rında “ekolojik, demokratik toplum ve kimlik sahiptir. Bunlar solcuların en temel özellikleri
siyaseti” yaklaşımı devam ediyor. Ya da sosyal olsa gerek…
demokrat partinin bir aparatı halinde salınım
sergileyen bir sendikal anlayış devam ettiği
Ancak bu özelliklerimizi sosyal medyada
oranda bu çıkışsızlığın aşılabilmesi zor göfenomen hale gelmek, en çok görüntülenmeyi
rünüyor. Bu açıdan, yaşanan salgının bunları
almak, burjuva kanallarına mülakat vermek
perdelememesi gerektiği ve hatta bununla
için kullanıyorsak hele ki zaten düzen mubirlikte verili durumun daha da fazla görünür halefetinin bir parçası olarak yapıyorsak vay
hale gelmesini sağladığı ortaya konulmalı.
halimize. İşçi sınıfının birlik mücadele ve
dayanışma günü bu şekilde sanal bir ortamda
Dolayısıyla bu 1 Mayıs sürecinde ortaya
yitip gider.
çıkan genel güçsüzlüğün ve izleme halinin
bir geçmişi var bunu bilelim. Salgını geçelim Sanal dünyaya ve sosyal medyaya sıkışma hali
ama derin bir ekonomik krize sınıfın örgütlü
tek başına düzen muhalefetine endeksli solu
tepkisini verebilecek bir sendikal örgütlenme
değil, Türkiye’de sosyalizm mücadelesi verbulunmuyor.
diğini söyleyen tüm kesimleri etkiliyor. Komünist hatta yer alan ama bu 1 Mayıs’ı birkaç
Bu durum son tahlilde bir önceki dönemde
saatlik programla geçiştirenler de son tahlilde
düzenin liberal ve sosyal demokrat kanatları
yine optimal mücadele koşullarının gelmesini
arasına girerek “emek mücadelesi” verdiğini
beklemekteler. Bugünlerde sosyal medyasöyleyen sol, sendikal anlayış açısından yedan seslenmenin ne kadar önemli olduğuna
niden optimal mücadele zemininin açılmasını dair methiyelerin düzüldüğü bir dönemden
beklemekten başka bir sonucu doğurmuyor.
geçiyoruz. O zaman tersinden şunu soralım:
1 Mayıs öncesi ve sonrasında ortaya çıkan
Salgın geri çekildiği zaman var mısınız sosyal
temel durum buna işaret etmektedir. “Yeni bir medya hesaplarımızı bireysel varoluş zemini
toplumsal düzen” talebinin sosyalizm mücade- ve en çok beğeni almak için kullandığımız bir
lesi ile buluşturulmadığı örneklerin işçi sınıfı
ortam olmaktan çıkartalım, devrimciler olamücadelesine bir katkısı bulunmuyor.
rak “normale dönelim” ya da yeni bir normal
yaratalım?
Yani sermaye iktidarına karşı mücadeleyi
sınıfsal bir kavga olmaktan çıkartıp düzen
Geçtiğimiz 1 Mayıs’ta toplumda yer eden
güçleri arasındaki rekabet ya da iktidar müca- olaylar ne olmuştur diye sorulursa Türkiye
delesinin içerisinde gören anlayışın bu açıKomünist Hareketi tarafından Taksim Kazan-

cı Yokuşu’nda yapılan sosyal mesafeli anma
eylemi, Sınıf Tavrı ve sanatçılar tarafından yapılan 1 Mayıs Marşı klibi, akşam balkonlarda
yapılan eylemler ve DİSK yönetimine dönük
polis müdahalesi akıllara gelecektir.
Balkonlarda yapılan eylemler gerek sağlık
emekçilerine dönük alkış eylemleri gerekse 23
Nisan’daki eylemler kadar güçlü geçmiş ve aslında toplumun 1 Mayıs üzerinden ne gibi bir
ses verebileceğine dair bir belirteç olmuştur. O
açıdan dikkate alınması gerekmektedir.
Komünistlerin geçtiğimiz 1 Mayıs’taki pratiği önem taşımaktadır. Bu bağlamda sokakta
yapılan çalışmalar ve farklı sektörlerde işçilere
işyerlerinde yapılan buluşmalar, 1 Mayıs Marşı’nın yeniden üretilmesi için yapılan öncülük
öne çıkmış; işçi sınıfının somut taleplerinin ve
kapitalizmin çıkışsızlığını sosyalizm mücadelesi ile buluşturmak adına önemli bir sınavdan
geçmiştir denilebilir. Solun bir bölümünün
“yeni bir toplumsal düzen” çağrısına karşı
komünistlerin sosyalizm vurgusu ve programı
önemli bir duruş olarak belirmiştir.
Salgın günlerinde ekonomik kriz ve sermayenin saldırısı ile boğuşan işçi sınıfının taleplerinin temsiliyetini üstlenmek, onları politik
bir zemine taşımak ve sermayenin kendi
içindeki rekabetin mezesi olmaktan çıkartmak
komünistler açısından bir görevdi. Bu görevi
birkaç saatlik yayına sıkıştırmadan yapmak da
mümkündü. Belli bir düzeyde bu başarılmıştır
ve komünistler cephesinden 1 Mayıs’ın hakkı
verilmiştir.
Kapitalizmin krizine ve salgınla birlikte pulları
dökülen emperyalizme karşı “Dünyayı Sosyalizm Kurtaracak” sloganı ve cüretiyle çıkan
komünistlerin ne kadar haklı olduğu herkes
tarafından kabul görmüştür. Hatta tüm Türkiye
solu bu sloganı sahiplenmiş ve kullanmıştır.
Bu iyi ve sevinilecek bir gelişmedir. Bugün
“Kapitalizme karşı demokrasi” yerine “kapitalizme karşı sosyalizm” denmesi bile çok
önemlidir…
Şimdi ise “Türkiye’yi kim kurtaracak?” sorusuna “komünistler” yanıtını vermenin haklılığının ve karşılığının gösterilmesi gereken bir
döneme girildiği açıktır.
Haydi gelin herkesin “yeni normalin” ne olacağını tartıştığı bir dönemde işin özüne, bize
en doğru yolu gösterecek olan emek-sermaye
çelişkisi ve bunun üzerinden ortaya çıkan
olgular silsilesine odaklanalım ve yolumuzu
açalım… Ne dersiniz?
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9 Mayıs 1945 tarihi insanlık tarihinde bir
dönüm noktasıdır; bundan 75 yıl önce
başta Avrupa olmak üzere bütün dünyaya
kan kusturan faşizmin yenilgisinin tarihidir.
Büyük Zafer’in 75. yıldönümünde Alman
ve İtalyan faşizminin işgalini, faşizmin
süngüsü altında ve gaz odalarında katledilen milyonlarca insanın anısını unutmadık!
Büyük Zafer’in 75. yıldönümünde bir kez
daha faşizme, sömürgeciliğe ve emperyalizme karşı savaşırken yaşamını yitiren
milyonlarca insanı saygı ile anıyoruz!
Bugün faşizme karşı zaferin 75. yıldönümü kutlanırken tarihi gerçekler birçok ırkçı ve kapitalist Avrupa devleti tarafından
yok sayılmaya hatta değiştirilmeye çalışılmaktadır. Faşizmi, tarihi bir sapma olarak
görenler, aslında faşizmin bizzat tekelci
kapitalizmin öz çocuğu olarak ortaya çıktığı gerçeğini de kapatmak isteyenlerdir.

İtalya’da Mussolini faşizminin ve Almanya’da Hitler faşizminin ortaya çıkmasında
İtalyan ve Alman sermaye sınıfının ve
onların büyük tekellerinin bulunduğu gerçeği, Avrupa’nın kapitalist ülkelerini tarihi
çarpıtmak zorunda bırakıyor!
Emperyalist paylaşım hesapları içerisinde
Afrika ve Akdeniz halklarını İtalya’ya
ve Doğu Avrupa halklarını Almanya’ya
bırakıp, sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya
ideali olan komünizmin üzerine salan ve
Sovyetler Birliği’ni yıllarca faşizme karşı
savaşta tek başına bırakan emperyalist
Avrupa ülkeleri ve işbirlikçileri, bugün faşizm ile komünizmi eşdeğer tutma gayreti
içindedirler.
2. Dünya Savaşı’nın başlangıcını bile
komünizme bağlamaya çalışan Avrupa
Birliği Parlamentosu, Nazi Almanyası ile
Sovyetler Birliği’ni, Avrupa’da yaşanan
yıkımın doğrudan ve eşit sorumlusu sa-
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yarak ve Avrupa’da Kızıl Ordu’ya adanan
bütün heykel ve anıtların kaldırılmasını
öngören yasayı onaylayarak tarihi gerçekleri alt üst etme gayretine yeni bir halka
eklemiştir.
Bir burjuva devlet biçimi olan faşizm
belasından insanlık komünizm sayesinde
kurtulmuştur. Bugün faşizme karşı kutlanacak bir zafer varsa bu zaferin şerefi
öncelikle komünizme aittir!
Gerçeği unutturmak isteyenlere karşı
faşizme karşı mücadeleyi zafere taşıyanın
komünist Sovyetler Birliği ve önderi Stalin olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz!
Biliyoruz ki onların Sovyetler Birliği’ne,
komünizme ve Stalin’e saldırmalarının
temel nedeni onların sevgili Führer’lerini
alt etmiş olmalarıdır!
TÜRKIYE KOMÜNIST HAREKETI
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GENÇLER SESLENİYOR:
YKS TARİHİNE DOKUNMA!

Her sene milyonlarca gencin girdiği
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın
(YKS) erkene alınması gençlerde büyük
tepki uyandırdı. Covid-19 salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte 26-27 Temmuz’a
ertelenen YKS şimdi de sektörlerin kar
hırsı yüzünden 27-28 Haziran tarihine geri
çekilmiş durumda.
Milyonlarca gencin geleceğini belirleyen
YKS aslında AKP’nin eğitim zihniyetini
belirtmesi açısından kendisinden önce ki
sınavlardan farksız. İsimleri değişen fakat
asla ‘’at yarışı’’ niteliğini kaybetmeyen
kendisinden önceki ezberci ve rekabetçi
üniversite sınavlarını aratmıyor.
Üniversite sınavlarını her sene kapıda
ağlayan, sınav sonrası intihar eden gençlerimizle karşılaşıyorduk. Kapitalist düzen
ve onun temsilciliğini üstlenen AKP gençliğin geleceğini iki gün gireceği birkaç
saatlik sınav ile belirliyor. Peki burada
bir eşitlik var mı? Kesinlikle yok. Herkes
sınava giriyor doğru ama eşit koşullarda değil. Sözde parasız eğitimin olduğu
memleketimizde somut anlamda bundan
bahsedebileceğimiz bir yan yok. Onlarca
yayınevinin test kitapları, her yerde türeyen dershaneler, butik dershaneler, özel
dersler, temel liseler vb. birçok örneği
önümüze koyduğumuzda emekçi çocuklarının bunları edinmekte ne kadar güçlük
çekeceğini görmemek körlükten başka
bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla nitelikli
bir eğitim göremeyen, parasız bir eğitim
hakkına sahip olamayan gençlerin önünde
en güzel yaşlarında bir gelecek kaygısını
var ediyor. En umutlu olmaları gereken
yaşlarda gençlik bir umutsuzluğa, karamsarlığa sürükleniyor.

Liselerde laik, bilimsel ve parasız bir
eğitim mücadelesini yükselten Sosyalist
Liseliler, sınav tarihlerinin değiştirilmesi
üzerine www.ykstarihinedokunma.org
üzerinden bir imza kampanyası başlattı.
“Gençlerin geleceği ile oynanamaz! Bu
yaşanan haksızlığa sessiz kalmayalım, geleceğimize el uzatılmasına karşı sesimizi
yükseltelim.” diyen liselilerin açıklaması
şu şekilde:
“YKS TARİHİNE DOKUNMA!
İmza kampanyasına sen de katıl!
Uzun yıllardır sıkça değişime uğrayan
sınav sistemi, pandemi süreciyle birlikte
bu sefer ikinci defa değişti.

Normal tarihleri Haziran ayının ikinci ve
üçüncü haftası olarak belirlenen YKS’nin,
salgınla birlikte Temmuz sonuna erteleler. Üniversite sınavlarına hazırlananlar bir neceği duyurulmuş ve üniversite sınavına
ayın ne kadar önemli olduğunu biliyor bu hazırlanan milyonlarca genç planlamasını
anlamıyla ‘’1 aydan bir şey olmaz’’ denibu yeni tarihe göre yapmıştı.
lip geçiştirilebilecek bir süre olmadığının
farkındalar.
Şimdi ise bir dizi sektörün olumsuz etkileneceği öne sürülerek YKS tarihinin 27-28
SUS PAYI OLARAK AKP’DEN SINAV Haziran’a çekilmesi kararı açıklanmıştır.
RÜŞVETİ
Fakat gençlik sessiz kalmadı. Cumhurbaş- Bu yaşanan süreç, ülkemizde emek vekanı’nın kararları açıklamasından itibaren rerek, bin bir zorlukla sınava çalışan ve
gençler tepkili olduklarını sosyal medya
geleceğini eline almaya çalışan gençliğin
aracılığıyla dile getirdiler. Tepkiler çığ
geleceğiyle oynanması dışında bir şey
gibi büyüyünce Cumhurbaşkanı Erdoğan
değildir.
gece saat 3:53’te açıklama yapmak zorunda kaldı. Sınav süresini uzattıklarını ve
Bütün bu kararlar alınırken gençliğin,
barajı 180’den 170’e düşürdüklerini art
ailelerin çıkarları değil, kimi sektörlerin
arda söyleyen iktidar, öğrencilere bir sus
karları göz önünde bulundurulmaktadır.
payı uzatmış oldu. Tepkileri kısmaya yöBu kabul edilemez!
nelik bu rüşvet elbette ki kabul görmüyor.
180’den 170’e barajın düşürülmesi öğGençlerin geleceği ile oynanamaz!
renciler açısından bir şey ifade etmezken
Tüm bunlar yetmezmiş gibi AKP iktidarı
YKS’nin ilk aşaması olan TYT’de verilen Bu yaşanan haksızlığa sessiz kalmayalım,
sermayenin kâr elde etmesi için yaptığı
düzenlemelere YKS tarihinin erkene çekil- yarım saat öğrencilerden alınan çalışma
geleceğimize el uzatılmasına karşı sesimimesini de ekledi. Salgınla birlikte ilk başta süresi olan yaklaşık 1 ayın yanından dahi
zi yükseltelim.
geçemedi. AKP tarafından tepkilerin soğu26-27 Temmuz’da yapılacak olan YKS,
rulmasına dönük bu hamle bir işe yarama- YKS tarihinin erkene çekilmemesi için
27-28 Haziran’a çekildi. İki kere sınav
dı. Binlerce genç sosyal medya yoluyla
tarihi değiştiren AKP zaten bu dönemde
bütün gençleri imza kampanyasına katıltepkisini dile getirmeye geleceğine sahip
evlerde kalan veya çalışan sınava girecek
maya çağırıyoruz!
çıkmaya devam ediyor.
insanları belirsizliğe sürüklemiş oldu.
SINAV BELİRSİZLİĞİ SON BULMALISOSYALİST LİSELİLER’DEN İMZA DIR!
Öğrenciler bir yandan koronavirüse yaKAMPANYASI: YKS TARİHİNE DOkalanma stresini yaşarken diğer yandan
sınavın 1 ay erkene alınmasından kaynaklı KUNMA
YKS TARİHİNE DOKUNMA! “
kaygılılar ve kaygılarında da haksız değil-
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ÜÇ FIDAN DOLMABAHÇE’DE ANILDI

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için
idam edilişlerinin 48. yılında, devrimcilerin 6.
filoyu denize döktükleri yerde, Dolmabahçe’de bir
anma düzenlendi.
Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Gençliği’nin
düzenlediği anma programı, koronavirüs salgını
sebebiyle sembolik bir katılımla gerçekleşti.
TKH Gençliği tarafından mesafe ve maske kurallarına uyularak gerçekleştirilen anmanın ardından
denize karanfiller atıldı.
Üç fidan için TKH gençliği adına yapılan konuşmanın bir bölümü şöyle:

“Bugün 6 Mayıs. Deniz Gezmis, Yusuf Aslan ve
Hüseyin İnan’ın idam edilmelerinin 48. yılındayız.
Sevgili arkadaşlar, her 6 Mayıs’ta olduğu gibi
bugün de Denizlerin mücadelesini bugüne taşımak, bugünkü anlamını ifade etmek ve tekrardan
yükseltmek için buradayız.
Onların yaşamlarının yalnızca 6 Mayıs’ta hatırlandığını düşünmüyoruz, mücadelelerinin bir güne
sığabileceğine inanmıyoruz.
Tam tersi, yaşamları her an gözümüzün önünde
duruyor, mücadeleleri ise, insanlığın eşitlik ve özgürlük hayallerinin çok önemli bir parçası olarak
ilerliyor, devam ediyor.
Biz komünistler açısından mücadeleye, kavgaya,
bir düşünceye mal olmuş yaşamların önemi o
mücadelenin içeriğiyle ilgilidir ve aslolan bugüne
taşınıp mücadeleye güç katmasıdır.
Denizlerin emperyalizme, kapitalizme, gericiliğe
karşı mücadelesi, bugünün dünyasında ve Türki-
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ye’sinde ne ifade ediyor, bu önemlidir.

Emperyalizm dünya halklarına yıllarca kan kusturdu, bölgesel savaşlar yarattı, yoksulluk, göçler,
işsizlik ve geleceksizlik üretti. İçinden geçtiğimiz
süreçte ise bu artarak devam ediyor.
Ülkemizde ise yaşananlar çok açıkça gözler önünde.
Kendi halkına bir maske dahi dağıtmayanlar,
ABD’ye maske yolluyor!
Ülkenin geleceği liselilere sınav Temmuz ayında deyip kar kaygısıyla tekrardan Haziran ayına
çekenler liseli gençliği geleceksizliğe itiyor!
Yüzde 25’lere varan genç işsizlik bu süreçte gittikçe yükseliyor ve buraya bir çözüm üretilemiyor!
Yani, Denizlerin kavga ettiği her başlık bugün
ülkemizde ve dünyada devam ediyor.
Ama arkadaşlar, mücadele de devam ediyor.
Emekçi sınıflar, kadınlar, gençler bu sömürü düzenine geleceksizliğe ve gericiliğe sessiz kalmıyor.
Biz işte böylesi bir dönemde onların eşitlik ve
özgürlük mücadelesini bugün tekrardan yükseltiyoruz ve dünyayı Sosyalizm kurtaracak diyoruz!
Denizlere sözümüzü tekrardan söylüyoruz.
Denizlere sözümüz devrim olacak! ”
Konuşmanın ardından denize karanfiller atılarak
anma sonlandırıldı.

Denizlerin idam edilmesiyle birlikte mücadelenin biteceği, geri
çekileceği düşüncesi ise hiç vakit geçmeden tuzla buz olmuştur.
Denizlerin mücadelesi, fabrikalar ve şantiyelerde işçilerin bileğiyle, üniversitede, lisede gençliğin aklıyla, Haziran direnişindeki
milyonlarla birlikte günümüze kadar ulaşmıştır.
Şimdi ise Denizlerin mücadelesi daha da büyümelidir!
Ülkemizin AKP iktidarı ve sermaye sınıfının kar hırsı altında
eriyip bitmesine sessiz kalmama, Denizler gibi memlekete sahip
çıkma vaktidir!
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan bundan tam 48 yıl
önce emperyalizmin işbirlikçileri tarafından idam edildi.
Denizler, Türkiye’de öğrenci hareketinin geliştiği, işçi sınıfının
hak arama ve insanca yaşam mücadelesinin hareketlendiği, emek
ve sermaye arasındaki mücadelenin çetinleştiği bir dönemde
emekçi sınıfların kavgasının önemli bir parçası olmuştur.
Emperyalizme, sömürüye, yoksulluğa, gericiliğe karşı yürüttükleri mücadele ise, sermaye düzeni ve emperyalistlerin gözlerini
korkutmaya yetmiştir. Bu korku, yalnızca üç fidandan değil onların inandıkları değerler ve yürüttükleri mücadeleden kaynaklanmaktaydı.

Gençliğin, geleceksizlik çemberinde yitip gitmesini seyretmeme,
yeni bir gelecek için mücadeleyi büyütme vaktidir!
Salgın fırsat bilinerek işçi sınıfının haklarını elinden almaya
çalışanlara, emekçiye günlük 39 TL’yi reva görenlere karşı işçi
sınıfının iktidar mücadelesine güç verme vaktidir!
Üç Fidan’a Sözümüz Var!
Sosyalizmi Biz Kuracağız!
TKH Gençliği
06.05.2020
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AVM’LER AÇILIYOR,
BİLİM KURULU SUSUYOR!
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “normalleşme
planı” olarak açıkladığı paketin adım adım hayata geçirileceğini açıkladı.
Açıklanan pakette 11 Mayıs’ta AVM’lerin açılması da yer alıyor.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’yle yaptığı toplantı sonrası, koronavirüs ile ilgili izleyecekleri yola ilişin açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, sokağa çıkma yasağı bulunan 65
yaş üstü yurttaşların ilk etapta dört saat
süreyle yürüme mesafesiyle sınırlı olarak
dışarı çıkabileceklerini ve uygulamanın 10
Mayıs Pazar günü saat 11.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirileceğini söyledi.
20 yaş altı için de bu esnemeyi iki grup
halinde uygulayacaklarını ifade eden Erdoğan, berber, kuaför, güzellik salonu gibi
işletmelerin yanı sıra alışveriş merkezlerinin de 11 Mayıs tarihi itibariyle faaliyete
geçebileceğini belirtti.
İLK ÖNCE AVM’LER AÇILIYOR
Erdoğan’ın sunduğu normalleşme planında önceliğin AVM’lere verilmesi bir
süredir sermayenin istekleri arasında yer
alıyordu. AKP’nin iktidara gelmesiyle
birlikte Türkiye’de perakende sektörünün
hâkimi haline gelen AVM’ler yıllar içinde
sayısını katlayarak çoğalttı. Türkiye’de
aktif 450 civarında AVM olduğu biliniyor.
Bu AVM’lerin büyük kısmını yabancı
markalara ait işletmeler oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl (2019) Türkiye’de perakende
sektörünün büyüklüğü 1,1 trilyon TL civarında olurken, bunun önemli bir bölümünü
AVM’ler oluşturuyor.
Koronavirüs tedbirlerinin halkın temel ihtiyaçlarından çok sermayenin ihtiyaçlarına
dönük olarak alınması, AKP’nin “müca-
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dele” anlayışını göstermesi bakımından
önemli. Erdoğan birçok açıklamasında
kendisinin oluşturduğu Bilim Kurulu’nun
görüşlerini önemsediğini söylese de esas
kararlar sermayenin ihtiyaçları gözetilerek
alınıyor. Bunun en bariz göstergelerinden
biri ise AVM’lerin salgına rağmen açılmak
istenmesi.

sında bulundu.

BİLİM KURULU SUSUYOR
Erdoğan’ın normalleşmeye dönük açıklamalarında emekçilere dönük hiçbir şey
bulunmazken, salgınla mücadelede kilit
göreve sahip olan Bilim Kurulu’ndan
AVM’lerin açılmasına ilişkin ciddi bir
itiraz gelmemesi ise düşündürücü. Bilim
Kurulu, açıklanan pakete karşı herhangi
bir itirazda bulunmayarak, yurttaşların ve
toplum sağlığının sermayeye peşkeş çekilmesini izlemekle yetiniyor. Oysa bilim insanlarının, bilimsel doğruları kamuoyuyla
paylaşması halk sağlığının korunması
açısından önem arz ediyor.

AKP’NİN ÖNCELİĞİ SERMAYENİN
İSTEKLERİ
Erdoğan’ın normalleşme planına
AVM’lerden başlaması tek örnek değil.
Önümüzdeki günlerde atılacak adımların
yine sermayenin isteklerini doğrultusunda
hayata geçirilmesi planlanıyor.

Bilim Kurulu üyelerinden bu konuda tek
ses ise Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu’ndan
geldi. Bir radyo programına konuk olan
Eyüboğlu, “Tedbirleri basamak basamak
açmak gerekir. Keşke, AVM’ler daha geç
açılsa. Bilim Kurulu bazı konularda tıbbi bilgiler çerçevesinde öneriler veriyor
ama bunu uygulayıcısı biz değiliz, devlet
yöneticileridir. Açın ya da açmayın diye
bir şey söyleyemeyiz, biz sadece öneride
bulunuyoruz. Şu an duruma baktığımız zaman bir şeyler gevşetilebilir ama öncelik
AVM’lerin açılması değildir.” açıklama-

Son olarak Yükseköğretim Kurumları
Sınavı (YKS) tarihinin Haziran ayına
çekilmesi de bu kapsamda değerlendirilebilir. Turizm ve otel işletmecilerinin ve bu
alandaki sermaye gruplarının etkilenmemesi için sınav tarihlerini değiştiren AKP,
öğrencilerden ciddi tepki alma pahasına
sermayenin isteklerini yerine getiriyor.
AKP için ne halk sağlığı ne eğitim, varsa
yoksa sermayenin ihtiyaçları ve öncelikleri belirleyici oluyor.

Diğer yandan İstanbul Tabip Odası’ndan
yapılan açıklamada, tedbirlerin gevşetilmesinin ve erken dönemde alınacak yanlış
bir kararın bedelinin ağır olacağını belirtilirken, “Normalleşme adımları en azından
bayram sonrasına bırakılmalıdır.” denildi.

Örneğin 7 ilde kaldırılan seyahat sınırlaması bilimsel verilere değil, daha çok
turizm sektörüne yönelik adımlar olarak
okunabilir. 4 Mayıs Pazartesi seyahat sınırlaması kaldırılan iller arasında; Antalya,
Muğla, Aydın, Mersin gibi iller bulunuyor.

MASKE DÜŞTÜ, KEL GÖRÜNDÜ
Koronavirüs salgının başlamasıyla birlikte halkın tıbbi ekipmana ulaşması da
neredeyse imkânsız hale geldi. AKP, aradan geçen süre içinde halkın
koruyucu maske ihtiyacını tam olarak karşılayabilmiş değil.

Salgın sürecini tek başına yönetme iddiasındaki AKP, çizdiği gerçekdışı senaryo
ile siyasi rant peşinde koşmaya devam
ediyor. Koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte koruyucu maske, dezenfektan ve kolonya dahil birçok ekipman ve
malzeme karaborsa fiyatlarıyla satılmaya
başlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan koruyucu maskelerin ilk olarak devlet tarafından evlere doğrudan ve ücretsiz olarak
dağıtacaklarını açıklamıştı. Ancak koruyucu maske dağıtımında yaşanan gecikmelerle birlikte bu uygulamadan kısa sürece
vazgeçildi. 13 Nisan tarihli ve 2399 sayılı
Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte koruyucu maske dağıtımının yalnızca Sağlık
Bakanlığınca temin edilerek dağıtımının
yapılacağı açıklandı. Sorunun çözümü için
maskelerin SGK tarafından temin edilmesi
ve dağıtımın eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildi.
HALK MASKELERE ULAŞMADA
GÜÇLÜK YAŞADI
Yeni alınan kararla birlikte telefonlara
gönderilen kısa mesaj kodları üzerinden eczaneler maske dağıtımına başladı.
İlk olarak, dağıtımına başlanan cerrahi
maskelerin kalitesizliği ve kısa kullanım
ömürleri dikkati çekti. Kullanım süreleri
3-4 saati geçmeyen maskeler kısa sürede
tükendi. On günlük periyotlarla dağıtılan
5 adet maskenin ihtiyaçları karşılaya-

madığı ilk günlerde anlaşıldı. Eczaneye
gidemeyecek durumda olan yurttaşlar için
ise herhangi bir kolaylaştırıcı uygulama
yapılmadı.
Diğer yandan maske temin etmek için eczane önlerinde uzun kuyrukların oluştuğu
ve birçok eczanede maskelerin kısa sürede
tükendiği görüldü. Maske için eczane eczane gezmek durumunda kalan yurttaşlar
duruma tepki gösterdi.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA YETERLİ EKİPMANDAN YOKSUN
Salgın döneminde büyük özveri ile çalışmaya devam eden sağlık çalışanları da
gerekli koruyucu ekipmana ulaşmada ciddi sıkıntılar yaşıyor. Türk Tabipler Birliği
(TTB) Nisan ayından yaptığı açıklamayla
sağlık çalışanlarının yaşadığını zorluklar
hakkında bilgi vermiş ve sağlık çalışanlarının çalışma koşullarındaki olumsuzluklar ve koruyucu ekipman eksikliklerinin
devam ettiğini dile getirmişti.
TTB 22 Nasan tarihi itibariyle, koruyucu
ekipman eksikliği ve fazla çalışma sonucunda; 14’ü hekim 24 sağlık çalışanının
yaşamını yitirdiğini, yüzde 38’ini hekimlerin oluşturduğu 3474 sağlık çalışanının COVID-19 tanısı aldığını açıkladı.
Covid-19 tanısı koyulan hekim sayısının
en yüksek olduğu iller; İstanbul, İzmir,
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Ankara, Eskişehir ve Adana olarak belirlenirken, İstanbul’da 960’ı hekim olmak
üzere toplam 2005 sağlık çalışanının COVID-19’a yakalandığı bildirildi. Bu illeri
sırasıyla, 12 hekim ile Diyarbakır, 11 ile
Kırklareli, 11 ile Antalya, 10 ile Bursa ve
9 çalışan ile Samsun izledi.
MASKE DAĞITAMAYAN AKP’DEN
ABD’YE “TIBBİ DESTEK”
Plansızlık ve organizasyondaki eksikler
yüzünden maske dağıtımını eline yüzüne
bulaştıran AKP iktidarı, siyasi rant için
ABD’ye tıbbi malzeme “yardımında”
bulundu.
İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada,
Türkiye’nin NATO müttefiki ABD’ye koronavirüs mücadelesi için medikal destek
gönderdiğini ve tıbbi malzemelerin geçtiğimiz Salı günü ABD’ye ulaştığını belirtti.
Uçakta; 500 bin cerrahi maske, 400 n95
maske, 500 yüz siperliği, 2 ton dezenfektan, 4 bin korucuyu tulum ve 1500 koruyucu gözlük bulunuyor.
Kendi halkına tıbbi malzeme dağıtamayan
AKP, siyasi rantın olduğu her fırsatı istismar ederek yol almaya çalışıyor.
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şimdi sıra patronlara mali akış
sağlanmasına gelmiştir.
İnsanların salgın dönemindeki
ihtiyacı olan maskeyi Cumhurbaşkanlığı seçim propagandasına dönüştüren ve evlere imzalı
mektuplar yollayan Tayyip
Erdoğan şimdi de çıkmış gözümüze baka baka maskelerin
paralı olacağını ifade etmektedir.

Koronavirüs salgınından “başarı öyküsü” çıkarmaya çalışan
ama aslında sermaye ne isterse
yapan AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın
maskesi düşmüştür.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama ile bundan sonra
maskelerin para ile satılacağını
söylemiş ve aslında salgın üze-

rinden nasıl bir sömürü mekanizması döndüğünü gözler
önüne sermiştir.

Ülkemizde milyonlarca emekçi
bahsedilen ücretsiz maskeleri
edinememiştir.

Ülkemizde salgın yayıldıktan
sonra maske kullanmayı zorunlu hale getiren, halka ücretsiz
vereceğini söyleyen, sonrasında dağıtmayı beceremeyen ve
belki de bilinçli olarak tercih
etmeyen AKP’nin kendisidir.

Devletin tek elden maske
üretip halka dağıtması yerine
tekstil patronlarını ihya edecek şekilde maske üretim ve
dağıtım planlaması yapan da
sermaye partisi AKP’dir. Anlaşılıyor ki, şov dönemi bitmiş

Bu alınan karar açık olarak şudur: İşbirlikçi sermaye iktidarı,
hibe olarak ABD ve İngiltere gibi emperyalist ülkelere
gönderdiği maskelerin parasını
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ödeteceğini söylemektedir!
Dini, imanı para ve kıblesi
Amerika olan AKP, salgın karşısında başarı hikayesi anlata
dursun, bugün halkına maske
dağıtamayacağını ilan etmiştir!

SOSYALIST LISELILER DERGILERINI
DENIZLERE ARMAĞAN ETTI
Liselere bağımsız ve sosyalist bir Türkiye mücadelesini taşıyan
Sosyalist Liseliler, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın
idam edilmelerinin 48. yıl dönümünde dergilerinin 22. Sayısını onlara
armağan ediyor. Covid-19 salgını sebebiyle internet üzerinden yayımlanan dergi ücretsiz olarak okurlarına ulaşıyor.
Derginin içeriği ise şöyle:
‘Memleket’ bölümünde 68 kuşağının çıkış dinamiklerini, sürdürdükleri sınıfsız ve sömürüsüz bir toplum mücadelesini ayrıntılı bir şekilde
ele alan başlık ’68 Kuşağından Bize Kalan’ başlığıyla dergide yerini
almış.
‘Kızıl-Kara’ bölümünde ‘Kızıl’ bölümünde halk sağlığını önemseyen
sosyalist bir ada ülkesi olan Küba’nın halk sağlığını önemseyen sağlık
sistemi ele alınırken, ‘Kara’ bölümündeyse dünyanın geri kalan kapitalist-emperyalist ülkelerin neo-liberal sağlık politikalarının halkları
pandemi karşısında nasıl aciz bıraktığı gözler önüne seriliyor.
Derginin ‘Kültür-Sanat’ bölümünde Ahmet Arif’in hayatını anlatan
yazı ‘Devrimci Şair Ahmet Arif’ başlığıyla yerini alınırken, Sosyalist Liseliler bu ay da liselilere salgın günlerinde izleyebileceği kitap
önerilerini sıralıyor.
‘Anlatıyoruz’ bölümünde ‘Türkiye’de İlk Öğrenci ‘’Ayaklanması’’
Neden Ve Nasıl Oldu? ‘ ve ‘Türkiye’de İlk Kadın Futbol Takımı’’
başlıkları ele alınıyor.
‘Tarihten İzler’ bölümünde biri yıkılışı diğeri başlayışı Mayıs ayı
günlerine denk düşen Haziran Direnişi ve Paris Komünü deneyimleri
anlatılıyor.

‘Sizden Gelenler’ bölümünde Sosyalist Liseliler dergisine sıra arkadaşları tarafından ulaştırılan salgın günlerinde uzaktan eğitimin yetersizliğini anlatan görüşleri yerini almış.
Derginin son bölümünde ise Sosyalist Liseliler, ‘’Neden örgütlü mücadele?’’ sorusunun cevabını yanıtlamış.
Derginin arka kapağında ise geçtiğimiz günlerde Sosyalist Liseliler’in
açıklanan YKS’nin tarihine dokunulup üniversite sınavına hazırlanan
öğrencileri zor durumda bırakan değişikliğe karşı başlattığı imza kampanyası yerini alıyor.
Sınava girecek milyonlarca gencin geleceğini tehlikeye atan bu uygulamayanın geri çekilmesi için Sosyalist Liseliler’in başlattığı imza
kampanyasına https://ykstarihinedokunma.org/ üzerinden imzalarınızla destek olabilirsiniz.
Sosyalist Liseliler Dergisine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilir, Sosyalist Liselilerin çalışmalarından haberdar olmak ve bilgi almak için
sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.
Sosyalist Liseliler Dergisi 22. Sayı: https://issuu.com/sosyalistliseliler/
docs/22_say__sl
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MUKTEDIR AKP’NIN NUMARADAN BAĞIRIŞI:
DARBE TARTIŞMALARI NE ANLAMA GELIYOR?
Daha önce İlker Başbuğ’un FETÖ’nün
siyasi ayağını bulmak için Ergenekon
ve Balyoz operasyonları sırasında yargı paketinde değişikliğin kim tarafından
gündeme getirildiğine bakılmalı minvalindeki açıklamasından hemen sonra AKP
tarafından yine darbe tartışmaları gündeme getirilmişti. Hatta Erdoğan tarafından
milletvekillerine Başbuğ hakkında suç
duyurusunda bulununuz çağrısı yapılmış,
neredeyse yandaş medya büyük bir koro
halinde “darbe, darbe” diye mazlum edebiyatına sarılmıştı.
Fakat ortadaki gerçekler belliydi: FETÖ
ile mücadelenin gerçek manasıyla verilmesi için FETÖ’nün siyasi ayağına dokunulması gerekiyordu ve AKP’nin en çok
korktuğu tam da buydu. İlker Başbuğ tarafından gündeme getirilen bu tarz, AKP’yi
sıkıştırmış, AKP yine bu basınçtan ve gerçeklerden kaçışın yolunu “darbe tehlikesi
çığırtkanlığı” yaparak bulmuştu.

en fazla ordunun rol sahibi olması ve bu
anlamda özel olarak Hulusi Akar’ın isminin telaffuz edilmesi idi. Amerikan askeri
istihbaratına yakın çevreler tarafından
yayınlanan bu rapor, aslında AKP iktidarının Amerikancılık konusunda gerçek
yüzünü yeterince ortaya koyarken, AKP,
bir kez daha milli ve yerli hamasetiyle
birlikte yine o dönem “bana darbe yapacaklar” yaygarasıyla mazluma oynamayı
iyi bilmişti.
Bugün de benzer bir söylem yine AKP
tarafından durup durulurken gündeme
getirildi. Aslında CHP grup başkanvekili
ile İstanbul il başkanının demeçlerinde
satır arası okumayla öküz altında buzağı
aranmış, pireyi deve yaparak yine yaygarasını koparmayı bilmişti. CHP Meclis
başkanvekilinin söyledikleri aslında Ensar
Vakfı yöneticisi bir ismin Tarih Kurumu’nun başına atanmasıyla ilgiliydi ve bu
atama resmi gazetede yayınlanmadan önce
gerçekleşmişti.

haline gelmiş, yargı AKP’nin yan kurumu
olurken Meclis işlevsiz bir kuruma dönüşmüş, istihbarat, ordu ve emniyet ise doğrudan AKP-MHP ortaklığının kadrolaşmasına sahne olmuştur!
Boşluk aramak AKP’nin siyaset tarzı.
Düzen siyasetinde AKP, rakiplerinin
boşluklarını bulur bulmaz, buradan güçlü
bir çıkış yaparak, gündem değiştirmeyi iyi
biliyor. AKP kendisine yönelik eleştirileri
ya da toplumda görülen memnuniyetsizlikleri kapatmak için ya da bir dizi başlıkta
yaşadığı sıkışmayı aşmak için hem AKP
içinde hem de toplumsal destek zemininde
bir konsolidasyon ihtiyacı ve aracı olarak
darbe tartışmalarını gündeme getiriyor
gibi.

Darbe tehlikesi üzerinden kendi konsoladisyon ihtiyacını gidermenin elbette AKP
açısından maddi bir zemini var. 28 Şubat
ve 15 Temmuz darbe girişimleri AKP açısından bir iç örgütlülük harcı gibi duruyor.
Tam o sırada ABD askeri istihbaratının da
Daha çok kendi iç ideolojik örgülerini
Türkiye üzerine bir raporu yayınlanmış ve KONSOLIDASYON ARACI OLARAK bunun üzerine kurmuş durumdalar. Biraz
Hulusi Akar işaret edilerek, ABD ve TürDARBE MAZLUMIYETI
önce ifade edildiği gibi AKP’nin konsolikiye arasındaki ilişkilerin daha çok askeri Ama bütün bunlardan öte şu değerlendirdasyon ihtiyacının temelinde ise AKP’nin
kanallar üzerinden götürülmesi üzerine
me yapılmalıdır: AKP, neden bir darbe
sıkışması, yanlışları ve örgütsel olarak
yapılan “ince siyaset” hatırlanmalı. Yayın- söylemini gündeme getiriyor? Bunun
yaşadığı ciddi fay hatları bulunuyor. AKP
lanan bu raporu da içinde geçen “emperiki nedeni olmalı; ya darbe korkusuyla
toplumda kendisine karşı gelişen memnuyalizmin askeri kanallar üzerinden ilişki
yaşıyor ya da darbe umacıyla insanları
niyetsizliklerin üzerini örtmenin yolunu
siyaseti” üzerinden darbe tartışmalarına
korkutarak kendilerine yönelik eleştiri“bana darbe yapacaklar” söyleminde ve
örnek olarak vermişlerdi. Günler geçti,
lerin önünü kesmek ya da AKP karşıtı
mazlum siyasetinde arıyor. Ancak mukteülkede bir darbe vs. gündemi de bitti. Tabi memnuniyetsizliği etkisiz kılmak amacı
dir olan AKP’nin bugün darbe tartışmasıFETÖ’nün siyasi ayağı tartışması da berta- taşıyor! Aslına bakılırsa AKP’nin “darbe
nın da toplumda inandırıcılığı artık kalmaraf edilmiş oldu.
korkusuyla” yaşamasına mahal verecek bir dı gibi.
Ancak bu raporun aslında söylediği şey
durum çok söz konusu değil. Genel olarak
bambaşkaydı: Türkiye ve ABD arasındaki devletin neredeyse bütün mekanizmaları
ilişkinin askeri anlamda güçlü tutulması,
AKP tarafından doğrudan atama ile dolTürkiye’de Amerikancılık siyasetinde
durulmuş, bütün valiler AKP il başkanı
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AKP’NİN ERKEN SEÇİM SANCILARI
Türkiye düzen siyasetinde kural iktidarların ekonomik krizlerle gelip ekonomik
krizlerle gitmesidir. AKP’nin yıldızı 19992001 arasındaki Gölcük ve Düzce depremlerinin de tetiklediği kriz ile parlatılırken
seçimlerde en çok zorlandığı dönemler de
yine ekonomik durgunluk veya kriz dönemlerinde oldu. Öyle ki sonunda MHP
ile alışık olunmayan türden bir koalisyon
dahi kurmak zorunda kaldı.

düşman hikayeleriyle tabanını bir arada
tutmaya çalışırken sömürüyü ve baskıyı arttırarak ekonominin tartışılmasının
önüne geçmeye çalışıyor. Ancak korona
virüsü salgını ile birlikte işsizliğin daha da
artması ve küçük işletmelerin faaliyetlerinin durmasıyla mızrağın çuvala sığdırılması giderek güçleşiyor.

Bu son süreçte AKP’nin alabildiği önlemlerin neredeyse tamamının krediler üzerine
Türkiye’yi yönetme ehliyetini 2002-2007
kurulmuş olması aslında Türkiye hazineyılları arasında IMF programını tartışmasinin durumuna işaret ediyor sayılmalı.
sız uygulayarak alan AKP’nin bu döAKP’nin bu süreçte tek umudu emperyanemde elde edilen özelleştirme gelirleri
list ülkelerin salgın sonrası piyasalara bol
ile sağladığı finansman sonraki dönemde
miktarda para sürmesi ihtimaliyle yeniden
ABD’deki ekonomik krize karşı trilyonlar- ucuz ve bol dış finansman kaynağı elde
ca doların sisteme sokulması formülü ile
edebilme umudu. O zamana kadar komplo
devam ettirilebildi. Bu dönem Türkiye ser- teorileri ile durumu idare edebilmek ve
mayesinin ucuz ve bol yabancı finansman itiraz eden sesleri susturmak dışında bir
kaynağını niteliksel bir sıçrama yerine bir seçenek görülmüyor.
kar hırsıyla bankacılık ve inşaat sektörü
arasında kredilerden kar oyunuyla kolay
SEÇIM SENARYOSU: MHP’NIN KOpara kazanma tercihi ile geçirildi.
ALISYONDAN ÇEKILMESI
Bu şartlarda AKP’nin bir erken seçim
AKP’YI KRIZ GÖTÜRÜR
tercihinin olması için makul bir gerekçe
Bugün ise artık ucuz finansman imkanı
olmadığını düşünebiliriz. Zaten ekonokalmayan AKP birkaç yıldır yavaşlayan
mik krizin dip noktasının görülmediği bir
ekonominin özellikle son bir yıldır durma durumda düzen muhalefetinin de iktidarı
noktasına kadar gerilemesiyle gittikçe
almak için aceleci olmadığı biliniyor.
daha fazla köşeye sıkışıyor. Bu durum
Dolayısıyla ekonominin bu gidişatı ile
mevcut kriz dinamiklerinin Özal döneAKP’nin oylarını koruması mümkün
minden bu yana Türkiye’nin dış borca ve
olmayacağından erken seçim tartışmalarıithalata dayalı görünürde büyüme politinın komplo teorilerinin bir parçası olarak
kalarında geldiği belirgin sınırı gösteriyor. AKP’nin gündem değiştirme oyunundan
Kapitalist ekonominin olağan araçları
fazlası olamayacağı söylenebilir.
yerine her seferinde daha karmaşık yöntemlerle krizi aşmaya çalışan AKP’nin bu- Böyle bir durumda Devlet Bahçeli dışında
güne kadar başarılı olamadığı ve esasında Türkiye’yi seçime götürebilecek kimse olbu nedenlerle başarılı olmasının da kolay
madığı açık olmalı. MHP tıpkı 2001’deki
olmadığı da anlaşılıyor.
gibi koalisyonu bozup desteğini çekerse
AKP’nin direncinin sürmesi mümkün
AKP yıllarca üzerinde tepindiği IMF,
olmayacaktır.
faiz gibi argümanlarda geri adım atarak
reel sektörün krizini derinleştirip bir sınır
Bu seçenek gerçekleşmediği sürece kimi
çizmekten kaçınarak geldiği bugünlerde
anketlerde AKP’nin kendisi dışında bir
medya gücüne dayanarak yeni tehdit ve
seçeneğe yönelmeyen kararsız kitlesini

toparlama imkanı bulmadan herhangi bir
maceraya kalkışması kolay değil.
Öte yandan AKP’nin adının “partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” olduğu
söylenebilecek rejim değişikliğinin doğal
süresini tamamlamadan bir erken seçimle
karşılaşmasının bu sistemin ömrünü kısaltabilecek bir başka siyasi kriz başlığı
olduğu da unutulmamalı.
SEÇIM SENARYOSU: AKP’NIN
GÜCÜNÜ KONSOLIDE ETMESI
Öyleyse bir erken seçim kalan ikinci seçenek AKP’nin ekonomik krizi bütünüyle
olmasa bile belli bir nefes alınabilecek
şekilde rahatlatması ihtimalinde MHP
yükünden kurtulmak istemesi ve gücünü
konsolide etmesi ihtimali olabilir.
AKP’nin ancak mevcut ekonomik krizi
çözmeye yaklaşması ihtimalinde toplum
üzerinde kurduğu ve kuracağı basıncın genel bir karşılık bulması söz konusu olabilir. Bu ekonomik mucizenin ise bugün için
gerçekleşebileceğini gösteren somut bir
emare yok. Dolayısıyla AKP’nin konsolide edebileceği bir gücün ortaya çıkmasına
kadar bu seçeneğin gerçekleşmesinin pek
olanağının olmadığı ifade edilebilir.
Türkiye yeni bir erken seçim ile karşı
karşıya kalacaksa da bunun 2020 yılı
sonbaharında gerçekleşmesinin mevcut
dinamiklerle erken olacağı görülüyor. Ne
AKP iki yıldan fazladır debelendiği ekonomik krize çözümsüzlükten çıkabilecek
bir kaynağa sahip ne de dünyanın Türkiye’yi kurtaracak mecali var. Bu dinamikler
değişmedikçe erken seçim tartışmalarına
şüpheyle yaklaşmak gerekir.
Türkiye’de iktidar ekonomik krizlerle değişir. Krizin esas kırılmayı yaratacağı güne
kadar siyasetteki sıkışıklık da sürecektir.
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ÇORUM’DA MÜFTÜ YARDIMCISI
VE ŞOFÖRÜ
ÇOCUK İSTİSMARINDAN
AÇIĞA ALINDI
Diyanet İşleri Başkanı’nın geçtiğimiz günlerde eşcinsellik ve nikahsız evlilikleri hedef aldığı cuma hutbesine dönük tepkiler
ve tartışmalar devam ederken Çorum’da
müftü yardımcısının çocuğa cinsel saldırı
suçlamasıyla açığa alındığı öğrenildi.

DİYANET İKİ HAFTA ÖNCE KENDİ
MÜFETTİŞLERİNİ GÖNDERMİŞ
AKP’nin yeni rejiminin inşasında önemli
rol oynayan ve pek çok bakanlıktan daha
etkin bir konuma yerleştirilen Diyanet
İşleri Başkanlığı kendi hukukunun da icracısı olmaktadır. Cinsel istismar gibi hassasiyet ile ele alınması gereken bir vakayı
öncelikli olarak Diyanetin kendi müffettişlerinin incelemesi ise ayrı bir garabet
teşkil etmektedir.

açığa alınması gericilerin bu konuda ki
riyakarlıklarını bir kez daha ortaya koydu.

İKD ‘’ÇOCUKLARIMIZIN
ÜZERİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN’’
İlerici Kadınlar Derneği Çorum’da yaşanan çocuk istismarına ilişkin yaptığı
Çorum’un Kargı ilçesinde görev yapan
açıklamada AKP’nin gerici politikaları ve
müftü yardımcısı F.K. ile müftünün şoförü
Diyanet’in günaşırı açıklamalarıyla hayatı
H.B.A. bir çocuğa cinsel saldırıda bulunbelirlemeye çalıştığı şu günlerde çocukdu. K.T. isimli çocuğun şikayeti üzerine
larımız üzerine düşürülen gölgeye işaret
soruşturma başlatılırken, F.K. ve H.B.A.
ederek, Diyanet görevlisi bir müftü ve
TARİKAT VE CEMAAT
açığa alındı.
şoförün gerçekleştirdiği çocuk istismarının
YURTLARINDA, KUR’AN
yine Diyanet’in kendi denetimi ve müfetKURSLARINDA ÇOCUK İSTİSMARI tişlerine bırakılmasının son derece sorunlu
İSTİSMAR 12 YILDIR DEVAM
HABERLERİ DEVAM EDİYOR
EDİYORMUŞ
olduğunu vurguladı.
Diyanet’in ve yandaş kalemşörlerin her
Kargı Müftülüğü’nde memur olarak çalıfırsatta ‘’aile kurumunu yıpratıyor’’ geşan ve zaman zaman vekaleten müftülük
İKD tarafından ‘‘çocuklarımızın üzerinrekçesiyle İstanbul Sözleşmesi’ni hedef
görevini de yürüten F.K. ve müftünün
den ellerinizi çekin!’’ başlığıyla yapılan
aldığı, eşitliği fıtrata aykırı, nikahsız
şoförü H.B.A’nın cinsel saldırısını koraçıklama şöyle:
birliktelikleri zina diyerek nefret kustukkudan kimseye anlatamadığını söyleyen
ları, LGBTİ bireyleri nefret objesi haline
K.T., bu durumun 12 yıldır sürdüğünü
“Çorum’un Kargı ilçesinde görev yagetirdikleri ülkemizde, tarikat ve cemaat
söyledi.
pan Müftü Yardımcısı F.K. ile müftünün
yurtlarında, Kur’an kurslarında ve ibadet- şoförü H.B.A. ilçede bir çocuğa cinsel
Müftülük memuru F.K. ile müftülük şofö- hanelerde çocuk istismarı haberlerine her
istismarda bulunduğu ve Diyanet İşleri
rü H.B.A., K.T’nin ifadeleri doğrultusunda gün bir yenisi ekleniyor.
Başkanlığı müfettişlerinin iki hafta önce
gözaltına alındı. İzmir’de yaşayan K.T.,
Kargı’ya geldiği ve soruşturmanın sürdüToplumda büyük infial uyandıran KaraSEGBİS sistemiyle ve polis nezaretinde
ğü basın üzerinden öğrenilmiştir.
Kargı Cumhuriyet Savcılığı’na ifade verdi. man’da ki KAİMDER yurtlarında yaşanan sistematik istismar ortaya çıktığında
K.T. savcıya verdiği ifadede, müftünün
AKP döneminde yürütülen gerici politidönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı kaların sınır tanımadığı ve Diyanet İşleri
şoförü H.B.A.’nın ilkokul dördüncü sı‘’bir kere yaşanan bir olay’’ sözleriyle
nıftan itibaren kendisine defalarca taciz
Başkanlığı’nın eylem ve açıklamalarının
ve tecavüzde bulunduğunu, bugüne kadar istismarı aklamanın derdine düştüğü sözle- gündelik hayatımızı son derece etkilediği
riyle hafızalara kazındı. İlerleyen günlerde şu günlerde çocuklarımızın üstüne dükorkudan kimseye bir şey anlatamadığını
Karaman’da yaşananların ne ilk, ne son,
belirtti ve şikayetçi oldu.
şürülen bu gölgenin kabul edilemeyeceği
ne de bir seferlik olmadığını kanıtlarcasına açıktır. Bir çocuk istismarı vakasının
istismar haberleri arka arkaya geldi. AKP Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kendi deneK.T. ayrıca Kargı Müftülüğü memuru ve
zaman zaman müftülük görevini vekaleten tarafından desteklenen Ensar Vakfı’nın
timi ve müfettişlerine bırakılması, kitleledeğişik illerde ki yurtlarından istismar
yürüten F.K.’nin de kendisine 18 yaşında
rin evlerinde karantinadayken gözlerden
iken cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. haberleri basına yansıdı. Adıyaman Besuzak hukuki süreçlerin yürütülmesi neni’de, İzmir Dikili’de, Gerger’de yaşanan deniyle çocuğun üstün yararının korunK.T’nin şikayetinin ardından şoför H.B.A çocuk istismarlarında yine büyük tepkiması bakımından son derece sorunlu
lerin ardından failler cezalandırıldı. Yine
gözaltına alınırken, açığa alınan F.K ise
olan bu durumun takipçisi olacağımızı,
İstanbul Ümraniye’de kaçak bir Kur’an
gözaltına alınmadı.
çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyecekursunda yaşanan çocuk istismarı hatırlağimizi kamuoyuyla paylaşırız.’’
nacaktır. Son olarak Çorum’da müftülük
görevlilerinin çocuk istismarı suçlamasıyla
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DOLAR HEP YÜKSELİR!
Liberal analizcilere göre dolar ve yükselişi, kendi piyasa mantığı içinde normal
olduğunu ve refleksif olduğunu söylüyorlar. Kısacası piyasanın kendi içinde bir
döngüsel durum olduğu iddiasında ısrarcılar. Gerçekte durum böyle mi?
NEDEN YÜKSELİYOR?
Gazetelere ve basına yansıyan açıklamarda genellikle üretim daralmasına vurgu
yapılırken koronavirüs salgınının yarattığı
ekonomik endişeler, son dönemde bilançolarını açıklayan şirketlerin kârlarının
düşük gelmesi ve çoğu ülkenin açıkladığı
düşük ekonomik göstergeler, rezerv para
ve güvenli liman niteliğindeki dolara ilginin artmasına yol açtığı görüşünü ön plana
çıkartıyor. Doların G-10 ülkelerinin para
birimleri karşısındaki seyrini gösteren Dolar Spot Endeksi, 3-4 gün boyunca yüzde
0,4-0,6 arasında seyir gösterdi.
Amerkan Merkez Bankası FED’in faiz
oranlarını 0-0,25 oranlarına çekmesi bunu
da yatırıma yönelmesi için yapması, bu
gün itibarı ile ABD’de negatif faiz dönemine mi geçiliyor tartışmalarını başlattı.
FED kendi içinde mantıklı bir karar almış
görünse de faiz üzerinden gelirin her zaman olması gerektiğini söyleyen liberaller
bunun felakete yol açacağını iddia ediyorlar. Daralan üretim, 35 milyon yeni işsiz
ordusu ABD ekonomisi için finans sermayenin çok hızlı bir şekilde üretime akması
ve istihdam yaratmasını isterken, karşısında bulduğu ise kapitalizmin yapısal
sorunları oluyor. Madem bu kadar yüksek
üretim yapacak paramız ve yatırırm alanımız var üretilen bu kadar meta “pazarda
nasıl anlam bulacak?”

DÜNYADA DURUM NEDİR?
Doların yükselmesi sadece Türkiyenin
değil dünyanın da sorunu aynı zamanda,
ama en başta da “gelişmekte olan ülke”
tanımına sokulan ülkelerin sorunu. Bu ülkelerin üretim tarzlarının da benzer olması
sorunun kaynakları ve ihtiyaçları noktasında da ortaklaştırıyor. Sorun sadece TL
inin değer kaybı değil, ekonomisini “canlı
döviz” ile döndüren ve borçlarını bunun
üzerinden tasnif eden tüm ülkelerin sorunu
konumunda.

DIŞ GÜÇLERİN OYUNU BUNLAR!
Hükümet cephesinden ve yandaş gazetelerden ise yaşanan sürece dair benzer
yorumlar gelmeye devam ediyor. Bu yayın
organlarına göre doların yükselişinin
nedeni COVID-19 nedeniyle gelişmekte
olan ülkelerden sermaye çıkışı sürüyor
oluşu(?). Emperyal merkez Londra’nın
sürekli Türk Lirası üzerine atak yapması.
Salgın kaynaklı bir dizi sorunla karşılaşan
Türk Lirası’nın doğal bir biçimde hızla
değer yitirmeye devam etmesi. BDDK ve

Yukarıdaki tabloyada baktığımızda dünyadaki ülkelerin para birimlerindeki değer
kayıplarının TL karşılığı oranlamasını
görüyoruz. Bu tabloda yorumlanacak
kısım ise şudur; kim daha çok para basıyor ve elinde döviz olan adama kim daha
çok devlet bonosu/tahvili satacak? Liberal
ekonomistlere göre bu tablo da türk lirası
kaybının %34 ler civarında dengelenmesi
ile bir stabilitenin sağlanacağı görüşündeler. Halkımız şu an itibarı ile 4 ayda yüzde
21.6 fakirleşmiş durumda.

Merkez Bankası, TL’nin değerini korumak
için bir dizi önlem alırken tedbirleri içine
sindiremeyen Londra merkezli yabancı
yatırımcıların ise adeta Türk piyasalarına
rest çekerek dolar kurunu yukarı çekmeye
gayret göstermesi(!). Tüm bu hareketlerin
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yatırımcı toplantısına denk getirilmesi(!).
Çok kısa bir süre önce Londra’da TL bulunamaması ile verilen gecelik yüzde binlik
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faizler unutulmuş gibi yazılması bu ülke
insanı ile açıktan dalga geçilmesidir.
Kimi uzmanlar ve analistler dolar/TL
kurundaki bu hızlı yükselişte TCMB’nin
rezervlerinde görülen erimenin yol açtığı
endişenin rol oynadığını iddia ediyorlar.
Uzun zamandır piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB)
kurun 7 seviyesinin üzerine çıkmasını
engellemek için rezervlerini erittiği yönünde haberler var. Reuters haber ajansı’da
TCMB rezervlerinin endişe verici boyutlara indiğini aktardı. Koronavirüs salgınına
yanıt olarak Mart ayının ortasından bu
yana 5 milyar dolar ile rekor düzeyde devlet tahvili satın aldığını belirten Reuters,
aynı zamanda Merkez Bankası’nın kurun
7 seviyesinin üzerine çıkmaması için Nisan ayının ortasından beri swap yöntemiyle ve kamu bankaları aracılığıyla yabancı
para rezervlerini erittiğini yazdı.
Sorunun önemli kaynaklarından birine
gelirsek, o da yıl içerisinde ödenecek
borcun toplamında yatıyor. Bu durumun
en çok Türkiye’nin bu yıl kalan sürede

ödemek durumunda olduğu 170 milyar
dolar döviz borcuna olumsuz yansıyacağı
düşünülüyor. Borcun ciddi bir kısmının
özel sektör borcu olduğunu anımsarsak bu
döviz alımının kimler tarafından yapıldığının bir tane daha cevabını bulmuş oluruz.
Bunun yanında kamunun köprü otoyol
hastane vb. garanti altındaki ödemelerini
de düşününce ülkenin sıcak para ihitiyacı
bu rakamları doğuruyor.
IMF KAPILARI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,
para bulmak için çalmadığı kapı kalmazken, uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla ile para dilenmeye devam
etti. Albayrak: G20 ve serbest ticaret anlaşması yaptığımız ülkelerle swap görüşmesi yapıyoruz. Birden fazla ülkeyle swap
anlaşması olabilir. IMF ile swap gündemde değil.” dedi. Gel görki tablo pek de
aktarılan gibi değil swap görüşmesi yaptığı bankalardan biri olan Amerikan Merkez
Bankası siyasi güven vermeyen ülkeler ile
swap yapmaya yanaşmıyoruz diye reddetti. Uzun zamandır dolar biriktiren Merkez
bankası ise swap piyasasına altın önererek
aşmaya çalışıyor.

13

Numan Kurtulmuş’da benzer biçimde IMF
ile kesinlikle bir anlaşmaya oturmayacaklarını belirtti. IMF ile anlaşma ancak teslim bayrağını çekme noktasında gerçekleştiğ için AKP tarafı bu görüntüyü vermek
istemiyor, daha çok istedikleri etrafından
dolanılmış bir anlaşma ile para bulmak.
Salgının tahribatının yeni başladığını
bilerek Türkiye emekçi halklarının mücadelesinin tek kurtuluş yolu olduğunu ve
bununda sosyalizmden geçtiğini her gün
daha fazla haykırmamız gerekiyor. Yılbaşından beri en az %20 yoksullaşmış bir
halkın sesini daha gür çıkmasını sağlamamız gerekiyor.
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IMF KAPISINDAN FED KAPISINA:
DEĞİŞEN BİR ŞEY VAR MI?
Koronavirüs salgını Dünya çapında ekonomik ve sosyal krizi de tetikledi. Kapitalist
sistemin salgın karşısında yaşadığı acizlik,
ekonomik ve sosyal görüntüyü de etkiledi.
Emperyalist merkezler salgın karşısında
büyük sarsıntı yaşarken, bu ülkelere bağımlı olan ülkelerin ekonomileri de büyük
bir belirsizlikle karşı karşıya.
Dünya çapında yaşanan kriz, Türkiye
ekonomisini de derinden sarstı. 2018’den
ortalarından beri bir krizde olan Türkiye
ekonomisi, Koronavirüs salgınıyla büyük
bir finansman sorunu yaşamaya başladı.
En son Rahip Brunson krizi sürecinde
döviz kurlarında yaşanan büyük oynama,
ekonomiyi resesyona itmişti. Döviz kurları, Merkez bankasının elindeki rezervleri
eritirken, ekonominin yaşadığı sorunları
aşmak için merkez bankasanın parasal politikaları, faiz-enflasyon-kur, genişlemeci
bir eğilimle ele alınmaya çalışıldı.
”BÜYÜK KAPANIŞ” BAĞIMLI
ÜLKELER İÇİN NE ANLAM İFADE
EDİYOR?
Bu genişlemeci eğilimle Türkiye’nin
ihtiyaç duyduğu dış finansman için kaynak arayışına gidilirken, zaman zaman
IMF’nin adı da çeşitli çevrelerde zikredildi. Salgının Çin’de başlayıp tüm dünyayı
etkisi altına almasının ardından, karantina
önlemleri ekonomide büyük bir duraklamayı getirdi. “Büyük kapanış” adı verilen
bu durum, ekonomide arz ve talep üzerinde ikili bir şok oluşturuyor. IMF raporlarına göre dünya ekonomisinin bu süreçte
yüzde 4 küçülerek çıkması beklenirken,
yaşanan ekonomik kriz; 1929 krizinden
beri en büyük kriz.
Yaşanan “büyük kapanış” emperyalist

merkezlerin ihtiyaç duyduğu kredi genişlemesinde sorunlar yaşatırken, bu merkezlerin kamu bankaları aracılığıyla kullandığı araçlar “gelişmekte olan ülkeler” olarak
tanımlanan bağımlı ülkelerde dış finansman ihtiyacını arttırıyor.
“Uluslararası yatırım danışmanlığı” kimliği taşıyan Schroders PLC’de 1 Nisan günü
yayınlanan rapora göre, ABD’deki büyük
duraklama buradaki kredi hattını zayıflattı
ve gelişmekte olan ülkelerin artan dolar
ihtiyacı tavan yaptı. [1] Gene aynı rapora
göre, gelişmekte olan ülkelerin IMF’ye
göre rezervleri incelendiğinde, dış finansman ihtiyacına yüzdesel olarak en çok
duyan ülke Türkiye. Bu nedenle Türkiye,
krizden Şili ve Güney Afrika ile birlikte en
çok etkilenmesi beklenen ülkelerin başında geliyor.

Dolayısıyla AKP iktidarı için yeni bir dış
finansman kaynağı arayışı zorunlu hale
gelmiş durumda. Artan yükümlülükler ve
azalan gelirler, son kredi mercilerine başvurarak yeni bir rezerv elde etmek amacı
taşıyor. Bu kredi mercilerinden ilk akla
geleni şüphesiz IMF.
Salgınla birlikte IMF’nin 1 trilyon dolarlık
bir krediyi serbest bırakacağı duyuruldu.
Ancak burada IMF tek kredi sağlayıcı
değil. Amerkan Merkez Bankası da, ABD
ekonomisini ayakta tutabilmek için içerideki riskleri dışarı dağıtmayı ve büyük
miktarda bir doları dünya piyasalarına
enjekte etmeyi düşünüyor. [4]

NEDEN SWAP İŞLEMİ BU KADAR
ÖNEMLİ?
FED’in ABD tahvillerini toplayarak dövizi dağıtma işlemi yapması, swap işlemTÜRKİYE’NİN ÇIKMAZ YOLLARI
leri aracılığıyla gerçekleştirilecek. Swap
Türkiye’nin ticaret yaptığı ülkelerde yaşa- işlemleri, iki ülke arasında döviz değişim
nan daralma, turizm sektörünün salgından işlemini ya da faiz işlemini, alacaklı kısmı
etkilenmesi ve iç talepteki yavaşlama Tür- sabit, borçlu kısmı değişken tutmak koşukiye’de kurlar üzerinde büyük bir oynama luyla gerçekleşiyor. Böylece parayı sağyaratmış durumda. Kurlar tarihi rekor
layan aradaki farkı kullanarak daha fazla
kırarken, döviz rezervleri eridi. TCBM’nin kazanç elde ederken, borçlu da rezervlerikendi verilerine göre, brüt döviz rezervleri ni kaybetmeden döviz kurunu sabit tutmuş
sene başından beri 20 milyar dolardan faz- oluyor.
la eridi. [2] Net döviz rezervleri bu nedenle daha az kullanılabilir olmuş durumda.
ABD bu işlemi gerçekleştirmek için sınırlı
sayıda ülkeyle bir anlaşma yapmış durumArtan döviz baskısı borçlanma maliyetleda. Türkiye swap hattına dahil edilmezrini de arttırırken, Türkiye için esas sorun ken, Endonezya, Brezilya ve Meksika gibi
geri ödenecek borç yükümlülükleri. 6 Ma- riskli ülkeler bu hatta dahil edilmiş durumyıs tarihli El-Cezire haberine göre, bu borç da. FED durumu “karşılıklı güven” olarak
yükümlülükleri 170 milyar dolara varmış
açıklarken, Türkiye için ABD dışı merkez
durumda. [3] Bu borç yükümlülüğü yalbankaların swap işlemleri de olasılık olanızca bu yıl ödenmesi gereken miktarları
rak duruyor.
kapsıyor.
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Peki neden AKP iktidarı IMF’yi değil,
Merkez Bankaları tercih ediyor?
İlk neden tabiki de politik durumla ilgili. IMF’nin stand-by anlaşmaları bir tür
“şok uygulamaları” içeriyor. Türkiye bu
uygulamaları uzun süredir kullanıyor ve
gidebileceği bir yer yok. IMF’nin merkez
Bankaları üzerindeki tutumu düşünüldüğünde, AKP için bu araç çok ideal değil.
Bu nedenle iktidar çevreleri için IMF “son
çare” konumunda.
Diğer neden ise uluslararası gelişmelerle
ile ilgili. Swap işlemleri son krizden bu
yana, 2008 krizi, merkez bankalarının sık
kullandığı araçlardan biri. 2008 finansal
krizi, deniz aşırı off-shore hesaplarının ne
denli sanal olduğunu gösterirken, bu hesapların yerini swap işlemleri aldı. Swap
işlemleri, merkez bankalarına daha hafif
sorumlulukları olan bir likidite imkanı
sağlıyor.

Tablo 1. CDS primleri ülkelere göre son beş yıllık değişimi
Üstelik AKP’nin FED’e başvurusu sınırlı
Öyleyse geriye tek bir yol kalıyor, onu da
bir kaynak imkanı sağlıyor. Türkiye ABD yazması değil, mücadele verilmesi gerekitahvillerini 2018 yılındaki krizde harcaryor!
ken, elinde yalnızca 2,8 milyar dolarlık bir
tahvil kalmış durumda. [7] Bu miktarlar
Notlar
yeterli olmayacağı için, swap imkanları
[1] Botham Craig, Is Another EM crisis on
sadece FED ile sınırlı kalmayacak.
the horizon?, Nisan 2020, erişim: https://
www.schroders.com/nl/nl/institutioneel/
Dolayısıyla FED’e veya diğer merkez
nieuws-marktinformatie/economie/is-ano2010 yılından itibaren altı büyük merbankalarına yapılan başvurular, genişleyen ther-em-crisis-on-the-horizon/
kez bankası FED, ECB (Avrupa Merkez
bir döviz piyasasında yer kapma yarışı an- [2] https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/
bankası), SNB (İsviçre Merkez bankası),
lamına gelirken, borcun da büyük oranda
evds/dashboard/4687
BoJ(Japon Merkez bankası), BoE(İngiltere kamu bankaları aracılığıyla kapatılması
Merkez bankası), BoC(Kanada Merkez
planlanıyor. Merkez bankası bilançola[3] https://www.aljazeera.com/ajimpabankası) anlaşarak dolar limitlerini sınırsız rında devlet bütçesinin ve kaynaklarının
ctturkish-lira-nears-time-foreign-exchanhale getirirken, diğer merkez bankaları da diğer imkanları önemli avantajlar sağlama ge-reserves-fall-200506135524972.html
onu takip etti. [5]
şansı var. IMF’nin vereceği kredi imkan4] Eduardo L.Y, , COVID, Fed Swaps
larının geri ödemesinde ise daha büyük
and the IMF as lender of last resort, Mart
BORÇLANMA MALİYETLERİ ARpolitik ve ekonomik zorluklar bulunuyor.
2020, https://voxeu.org/article/covid-fedTARKEN, AKP’Yİ ZORLU BİR SEswaps-and-imf-lender-last-resort
ÇİM BEKLİYOR
ALTERNATİF DIŞ BORÇLARIN
[5] Izabella K., Wht FX swap lines are
Swap işlemleri piyasası bu nedenle
İPTALİ, DIŞ TİCARETİN KAMU
back?, Mart 2020, https://ftalphaville.
AKP’nin de ilgisini çekiyor. TCMB
TEKELİNE GEÇMESİ
ft.com/2020/03/16/1584369441000/Why2012’den bu yana swap piyasasını döviz
AKP bu nedenle Merkez Bankaları aracılı- FX-swap-lines-are-back/
kurlarını kontrol etmek ve dış finansman
ğıyla borçlanmayı bir yol olarak görürken, [6] https://www.paragaranti.com/cds
imkanı sağlamak için daha aktif bir biçim- karşılığında inanılmaz miktarlarda riske
[7] FED’in döviz hattı çare olamaz, Sözcü
de kullanıyor. Öte yandan, bu işlemlerin
giriyor. Kapitalizmin finans tekelleri için
Gazetesi, Nisan 2020, https://www.sozcu.
görece daha kolay olmasına karşılık büyük sevindirici bir gelişme olan bu, emekçi
com.tr/2020/ekonomi/fedin-doviz-hatriskleri de barındırıyor.
halka ise “ek vergiler” ve “maliyetler”
ti-care-olmaz-5735394/?utm_source=szolarak dönecek.
c&utm_medium=free&utm_campaign=ilBorçlanma maliyetlerini belirleyen CDS
gilihaber
(kredi temerrüt takası) oranları, bir ülkenin Ancak bunun da yetmeyeceği ve iktidarya da kuruluşun borçlandığı miktar karşıdaki sermaye sınıfı için daha büyük loklığında ne kadar oranı zorunlu olarak geri
malar isteneceği açık. Bu lokmanın nereödeyeceğini belirliyor. Bu oranlar yüksel- den çıkacağı ise, şimdilik bir muamma.
dikçe, borçlanma maliyetleri de artıyor.
Türkiye’nin son beş yıllık CDS oranları
Alternatif yollar ise ne IMF’den, ne de
ciddi bir dalgalanma gösteriyor. Türkiye,
başka bir finansal araçtan geçiyor. Bu yol
Rusya, Almanya ve Japonya ile kıyaslandı- apaçık bir biçimde dış borçların reddinden
ğında yüzdesel değişimi açık ara en net gö- ve dış ticaret tekelinin kamu tarafından
rülen ülke. Son krizle birlikte CDS oranları düzenlenmesindedir.
en yüksek seviyelere ulaşan Türkiye’nin
CDS puanı 631,61’e vardı. Bu oran ile
borçlanma maliyetleri yüzde 6 seviyelerine Bizim alternatifimizin ne iktidar, ne düzen
çıkmış durumda. [6]
muhalefeti tarafından savunulamayacağı
açık.
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DÜNYA EKONOMİSİ
KÜÇÜLÜYOR
Covid-19 pandemisi dünya çapında ekonominin
yavaşlamasına ve emperyalist merkezlerin ekonomilerinin küçülmesi sonucunun doğurdu. Neo
liberal politikaların 90’lı yılların başından beri
köpeksiz köyde değneksiz gezmesi sonucu kamucu uygulamaların hepsini tasfiye etmeye çalışan
kapitalizm, salgınla kamucu çözümleri tasfiye
etme gerekçelerini açıklamakta zorlanıyor.
İnsanca yaşama koşullarının en önemli maddelerinden olan sağlık hizmetinin parasız olması.
Sağlık sektörünün sadece kar hırsı ile yönetilmesi
özellikle emperyalist ülkelerde salgın gibi uzun
tedavi süreçleri gereken hastalıkları tedavi edemediğini gösterdi. Buradan anlaşılması gereken koruyucu hekimlik, toplum sağlığı gibi konuların gelişmiş kapitalist ülkelerde “kar”sız olduğu için çok
önce terk edilmesi. Ülkemizde ise bu süreç uzun
süredir tamamlanmamış durumda idi. Tamamlanmak üzere olan sürecin önemli kilometre taşı ise
şehir hastaneleri. Ülkemizdeki sağlıkta dönüşüm
belli ki başka bir uzun yazı konusu ancak belirtmiş olalım. ABD’de sağlık sistemi çöktü Türkiye
dimdik ayakta diye yandaş medyanın avaz avaz
bağırdığı şey bu. Ülkemizde kamucu uygulamalar
henüz tam anlamı ile tasfiye edilememişti çünkü.
Sağlık sistemine kısaca değindikten sonra asıl konumuza geçelim. Emperyalizm salgınla krize girdi
mi? Ekonomiler ayakta kalabilecekler mi?
EMPERYALİST MERKEZLERDE KÜÇÜLMENİN YANSIMALARI
Kapitalizm, bu kriz sürecinde savaş ekonomisine
benzer bir yöntemle devam ediyor. Kapitalizmin
kutsalları ya da başka bir deyişle en kutsal kuralı
“serbest piyasa” devlet tarafından dizginlenmeye
çalışıyor. Yüksek miktarlarda borç üreten emperyalist kapitalist sistem çarklar durunca bir borç
krizi ile karşı karşıya kaldı. Sanırım artık işçi sınıfı ve işçi sınıfının üretimden gelen gücünü kimseye uzun uzun anlatmaya gerek kalmayacak. Tüm
dünya artık işçi sınıfını da işçi sınıfının üretimden
gelen gücünü de anlamış durumda.
Salgının ekonomik etkileri kontrol altına alınsa

bile, borç stoklarıyla ilgili sorunlar devam edecek. Özellikle de yeni 2000’li yıllarda borçlanarak büyüyen az gelişmiş ya da gelişmekte olan
kapitalist ülkelerde kriz koşulları yaşanmakta ama
kimse çıkıp kriz var diyemiyor. Borç stoklarının
gelirlerinden fazla olan ve bu borçların daha çok
özel şirketlere ait olduğu düşünülürse bu ülkeleri
uzak olmayan bir zamanda bu borçlardan kaynaklanan bir finansal kriz bekliyor. Bununla birlikte
gelir adaletsizlikleri ve işsizlik dalgası kapitalizmi
salgından daha büyük bir sıkıntıya sokabilir.
Gelişmiş kapitalist ülkelere bakarsak; ABD ekonomisi, salgınının etkisi ile 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4,8 daraldı. Bu 2008’deki krizden bu
yana en yüksek küçülme rakamı. 2008’den sonra
sadece 2014 yılında küçülen ABD ekonomisi
üstüne bir de tüketici harcamalarının küçülmesi ile
yüzleşti. Tüketici harcamaları yüzde 7,6 küçüldü.
Büyüme rakamları her sene artan ve her zaman
büyüyen Çin ekonomisinde de durum aynı. 2020
ilk çeyreğinde ortalama yüzde 8,2 oranında küçülmesi öngörülen Çin’ de 1990’ların başından beri
hiç küçülme kaydedilmemişti. Ayrıca Çin’in gayri
safi milli hasılasının (GSMH) yıl sonunda sadece
yüzde 1,7 oranında büyümesini bekliyor. Geçen
seneki büyüme yüzde 6,1 oranında olmuştu. Bu
büyüme rakamı Mao’nun öldüğü 1976’dan bu
yana en düşük büyüme rakamı.
Alman hükümeti ilkbaharda ekonominin 6.3
oranında bir küçüleceğini öngördüklerini açıkladı.
Vergi gelirleri düşecek olan Hükümet çözüm olarak borçlanmaya yoluna gideceğini de açıklamış
oldu.
Fransa’da da durum hiç faklı değil ekonominin
yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10,5 ve 2020’nin tamamında da yüzde 8 küçülmesini bekliyor. Fransa
ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,8 daralarak, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana büyük
küçülme rakamını görmüş oldu. Bu arada öngörüler ekonominin yüzde 3,5 daralması yönündeydi.
Hane halkı harcamaları yüzde 6,1 ve sabit yatırımlar yüzde 11,8 düşüş gösterdi.

İtalya’da da durum pek farklı değil ülkede ekonomi, 2020 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe
kıyasla yüzde 4,7 geriledi. İtalya’da, ekonomi
geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,3 küçülme
kaydetmişti. Krizlerden çok etkilenen ve ekonomik olarak sürekli sallantıda olan İtalya, Avrupa
Birliği’nde Almanya ve Fransa’dan sonra üçüncü
büyük ekonomisi. AB ülkelerinin dış halkalarında
bu düşüşün daha da sert olacağını ön görmek zor
değil.
İngiltere’de sokağa çıkma kısıtlamaları Haziran
ayında gevşetilse bile ülke ekonomisi bu yıl yüzde
14 küçülecek. Ekonomik verilerin tutulmaya
başlandığı 1706’dan bu yana böyle bir düşüş söz
konusu bile değildi. İngiltere Merkez Bankası,
koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının ülkede “istihdam ve gelirleri önemli oranda
azalttığını” vurguladı.
IMF’nin Dünya Ekonomik Görünümü raporunda ocak ayında dünya ekonomisinin yüzde 3,3
oranında büyümesini bekleyen IMF’nin bugünkü
tahmini yüzde 3 küçülme öngörmekte. IMF 2009
yılındaki krizi 1929 Krizinden beri en büyük kriz
olarak tanımlamıştı. 2009 yılında küresel ekonomi
binde bir oranında küçülmüştü.
EMPERYALİZMİN KRİZİ BİTECEK Mİ?
Hepimiz biliyoruz ki kapitalist sistem krizle beslenir krizin faturasını da işçi ve emekçilere yükleyerek işin içinden çıkar. Ancak bu krizin farkı
emperyalist ülkelerin sağlık konusunda piyasacılık
üzerinden yanıt üretememesi. Yukarıda bahsettiğimiz küçülme rakamları ciddi bir işsizlik dalgası
getirecek. Bu işsizlik dalgası ile salgın öncesi
Kore ve Fransa’da görülen hareketliliklerin daha
sınıf merkezli bir biçimde yeniden ortaya çıkması
büyük bir olasılık. Dünya halkları komünistlerin
yıllardır anlattığı şeyi görmekle kalmadı bire bir
yaşadı. Ya Sosyalizm ya barbarlık!
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9 Mayıs, Alman faşizminin Sovyet Kızılordusu tarafından yenilgiye uğratılmasının tarihi. 9 Mayıs 1945 tarihinde orak-çekiçli kızılbayrak Berlin’de dalgalanması faşizmin de yenilgisinin simgesi olmuştu.
Faşizm İtalya’da Mussoline Almanya’da Hitler önderliğinde ortaya çıkarken, faşizmi tarihin bir sapması olarak değerlendirilerek Mussolini ya da Hitler’in kişiliğinde ortaya çıkan sapmalar olarak göstermek isteyen
çok. Ama faşizmin aslında tekelci kapitalizmin öz çocuğu olduğu tarihi bir gerçek olarak karşımızda.
9 Mayıs Zafer günü tarihi bugün bir kez daha tartışılıyor. 9 Mayıs’ta faşizmin yenen komünizm
olmasına rağmen bugün zaferde komünizmin adı silinmeye çalışılıyor. Hatta daha ileri gidilerek 2. Dünya
Savaşı’nın sebebi olarak komünizm görülüyor ve faşizmle eşdeğer tutulmaya çalışılıyor.
Avrupa Birliği’nde alınan tarih dışı bu kararın nasıl bir siyasal saik içerdiği mutlaka görülmeli. Bir
yandan faşizme karşı zaferde komünizm görülmek istenirken diğer yandan Stalin de bu zaferde neredeyse
yok sayılmak isteniyor.
Tarihi çarpıtanlara inat biz doğruları yazmaya devam edeceğiz. 9 Mayıs Zafer Günü’nün onuru komünistlere, Sovyetlere ve Stalin’e aittir. Bu haftaki Pusulamızı Zafer Günü’ne ayırdık. İlk yazımız
Demir Silahtar tarafından kaleme alınan “FAŞİZM, KAPİTALİZMİN ÖZ EVLADIDIR” yazısı. İkinci
yazımız “FAŞİZM, KOMÜNIZM VE AVRUPA” başlığıyla Taylan Yılmaz tarafından yazıldı. Stalin’e
ayrılan yazımızın başlığı ise ‘ZAFER GÜNÜ VESILESIYLE BIR KEZ DAHA STALIN...”. Orhan Deniz tarafından yazıldı. Son yazımız ise Derin Demir tarafından kaleme alınan “FAŞIZME DİZ ÇÖKTÜREN ORDU:
KIZILORDU” başlığını taşıyor. İyi okumalar...

FAŞİZM, KAPİTALİZMİN ÖZ EVLADIDIR
DEMIR SILAHTAR
İkinci emperyalist paylaşım savaşı sırasında milyonlarca insanı katlederek
doruğuna ulaşan faşist barbarlıkla “medeni” kapitalizmin birbiriyle bağdaşmaz
şeyler olduğunu ileri sürerek bilinç çarpıtmaya çalışan burjuva literatürü, faşizmi sermaye düzeninin “doğal” akışı ile
ilgisi olmayan bir sapma, hastalıklı bir
takım liderlerin sebep olduğu münferit
bir olay gibi göstermeye özel bir gayret
sarf eder. Maddi gerçeklikle taban tabana
zıt bu teze sözde bilimsellik katmak adına, kâh risorgimento’dan kâh militarist
Prusya geleneğinden dem vurularak ve
Versay barış antlaşmasının ağır hükümlerinin Alman kamuoyunda yarattığı öfke
dalgasına da mutlaka özel vurgu yapılarak, önce İtalya sonra da Almanya’da
en vahşi biçimlerini bulmuş olan faşist
hareketlerin bu ülkelerin özgün tarihsel
koşullarından zuhur etmiş sui generis
olgular olduğuna ikna olmamız beklenir.
Oysa faşizm, her şeyden önce tekelci kapitalizmin derin bunalımının bir ürünü,
işçi sınıfının devrimci mücadelesi karşısında gücü ve iktidarı sarsılan sermayenin ürettiği karşı-devrimci bir çözümdür.
Faşist devlet de tüm “olağanüstü” özellikleri bir yana, diğer sermaye diktatörlüğü biçimleri ile özünde aynı sınıfsal
içeriğe sahip bir burjuva devlet biçimi-

Nazi hükümetinin “yüksek iktisadi komite” üyelerinin
arasında sırasıyla çelik, silah, elektrik ve boya sanayilerinin dev patronları Thyssen, Krupp von Bohlen, Siemens
ve Bosch gibi isimlerin olması faşizmin hangi sınıfın iktidarı olduğunun en açık göstergelerinden biridir.
dir. Faşizmin yükselişi geçtiği ve iktidara uzandığı ülkelerdeki tarihsel gelişimi
bu gerçekliği apaçık ortaya koymaktadır.
Birinci emperyalist paylaşım savaşının
yarattığı yıkım, sürüp gitmekte olan
ekonomik bunalım ve Büyük Ekim
Devrimi’nin coşturucu etkisi Avrupa’nın
hemen her yanında olduğu gibi Almanya
ve İtalya’da da işçi sınıfındaki devrimci
kabarışı katalize ediyordu. İtalya’da işçi
sınıfının 1917’de başlayan savaş karşıtı gösterileri, 1921 yılına kadar devam
eden bir isyan dalgasına dönüşmüş,
Sovyetler model alınarak kurulan fabrika
konseylerinin önderliğinde fabrikaların
işgal edilmeye başlanması ve kitlesel
grevler müesses nizamın temellerini derinden sarsmaya başlamıştı. Ancak bütün
bu devrimci harekete sosyalist iktidar
perspektifi ile yön vermeye yetenekli
merkezi bir önderliğin ortaya çıkamaması, işçi ve köylülerin örgütlerinin
ezilmesine ve devrimci dalganın sönümlenmesine neden oldu. Mussolini’nin

kurduğu faşist hareket sanayiciler, büyük
toprak sahipleri, kilise, ordu ve bürokrasi tarafından kendilerini komünizm
“bela”sından kurtarması için verilen
destekle giderek palazlandı. İşçi sınıfının
yenilgiye uğradığı bu ortamda faşistler
1922 Ekim’inde iktidara gelir gelmez
Komünist Parti başta olmak üzere işçi
sınıfı örgütlerine karşı hücuma geçtiler.
1926 yılına gelindiğinde bütün muhalif
partiler ve faşist sendikalar haricindeki
tüm sendikalar yasaklanmış durumdaydı.
Faşizmin yükselişi İtalya ile sınırlı
kalmayarak sınıf mücadelelerinin yoğunlaştığı Almanya, Macaristan, Yugoslavya, Polonya ve Bulgaristan başta
olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine
de sıçradı. Almanya’da komünistlerin önderliğindeki işçilerin Spartakist
ayaklanması Ocak 1919’da, Bavyera’da
kurulan işçi sovyetleri iktidarı ise aynı
yılın Mayıs ayında vahşice bastırılırken, başlıca amacı işçi sınıfı örgütlerini
ve komünizmi ezmek olan sanayiciler,
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işadamları ve subayların oluşturduğu
ırkçı milliyetçi gruplar eliyle işçi hareketini bölmek amacıyla Alman İşçi
Partisi adıyla sahte bir işçi sınıfı partisi
kurduruldu. Daha sonra Adolf Hitler’in
reisliğinde Nasyonal Sosyalist Alman
İşçi Partisi adını alan bu oluşum daha
1920’li yılların başında tekelci burjuvazinin bazı unsurlarından destek görmüş,
kapitalizmin 1929’daki büyük bunalımı
sırasında da Daimler, Thyssen gibi en
büyük sanayicilerin desteğini arkasına
almıştı. Nazileri 1933 yılında iktidara
taşıyacak olan muazzam örgütlenme ve
propaganda kampanyalarının finansmanı
Alman tekelci kapitalizminin önde gelen
patronları tarafından sağlanmıştı. Nazi
hükümetinin “yüksek iktisadi komite”
üyelerinin arasında sırasıyla çelik, silah, elektrik ve boya sanayilerinin dev
patronları Thyssen, Krupp von Bohlen,
Siemens ve Bosch gibi isimlerin olması
faşizmin hangi sınıfın iktidarı olduğunun
en açık göstergelerinden biridir.
Faşistlerin iç ve dış sermaye güçleri
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tarafından örgütlenip esas olarak burjuva
devletin ordusuna dayalı olarak iktidara
geldikleri İspanya, Macaristan, Bulgaristan ve Polonya gibi örneklerden farklı
olarak gerek İtalya’da gerekse Almanya’da faşist partilerin iktidara gelmesinde küçük-burjuvazinin ve orta katmanların kitlesel desteğinin önemli bir
rol oynadığı yadsınamaz. İşçi sınıfının
toplumsal hegemonyasını kuramadığı ve
mücadelesini sosyalist iktidar ile taçlandıramadığı olağanüstü kriz koşulları
içerisinde, toplumsal düzenin karmaşa
içerisinde olmasından ötürü gelecek
kaygısına kapılan küçük-burjuvazi ve
lümpen proletarya şu veya bu oranda
faşist hareketin ve onun sahte bir anti-kapitalizm de içerebilen söylemlerinin
aldatmacasına kapılır. Ancak bu kesimlerin umutsuzluk ve öfkesini örgütleyip
işçi sınıfına karşı kullanan faşizm, anılan her iki ülkenin tarihsel deneyiminde
de görüldüğü üzere, iktidarı bir kez ele
geçirdikten sonra bunların kitlesel desteğine ihtiyacı kalmadığı anda, tekelci

burjuvazinin çıkarlarını tehdit edebilecek en ufak bir muhalefet odağı bırakmamak adına bu kesimlerdeki sivrilikleri tasfiye etme yoluna gider.
Faşizm, işçi sınıfının mücadelesinin
burjuvaziyi bir beka sorunu ile karşı karşıya bıraktığı, toplumsal düzeni temellerinden sarsan bir bunalımın ürünüdür.
Bunalımı burjuvazi lehine çözmek üzere
işçi sınıfının bağımsız örgütlenme olanaklarını sistematik olarak imha ederek
bir bütün olarak kapitalizmin bekasını
güvence altına almaya hizmet eder.
Faşizm başta finans kapital olmak üzere
varlıklarını sürdürme, yani beka arayışı
içerisindeki mülk sahibi sınıfların işçi
sınıfına ve komünizme karşı ortak bir
savunma hattını kurma çabasıdır. Kapitalizm ve ona karşı mücadele var oldukça, burjuvazinin bekasını tehdit altında
hissettiği her dönemde şu veya bu biçim altında faşizm de ihtimal dâhilinde
olacaktır. Devrimden başka panzehri de
yoktur.

9 MAYIS 2020
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FAŞİZM, KOMÜNİZM VE AVRUPA
TAYLAN YILMAZ
Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Avrupa Parlamentosu’nda oylanan komünizm karşıtı
yasa tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.
Bu tasarıya göre İkinci Dünya Savaşı, 1939
yılında imzalanan Sovyet-Alman Saldırmazlık Paktı’nın (veya bir diğer adıyla
Molotov-Ribbentrop Paktı) bir sonucuydu
ve Nazi Almanyası ile Sovyetler Birliği,
Avrupa’da yaşanan yıkımın doğrudan ve eşit
sorumlusu sayılmalıydı. Kabul edilen yasa
tasarısı bununla da sınırlı kalmıyor ve Avrupa’da Kızıl Ordu’ya adanan bütün heykel ve
anıtların kaldırılmasını öngörüyor.
Özellikle eskiden Sovyetler Birliği üye
ülkelerinden olan Ukrayna, Letonya, Litvanya ve Estonya gibi Doğu Avrupa ve Baltık
ülkelerinde son yıllarda faşizm yanlısı bir
çok hareket yükselmiş olmasına rağmen bu
yasa tasarısı anti-komünist ve faşist hareketlere dair herhangi bir yaptırım önermiyor.
Ukrayna’da Komünist Parti 2014 yılından
beri yasaklı. Baltık ülkelerindeyse savaş
döneminde Nazi saflarında savaşan birlikler
resmi törenlerle anılırken Sovyetler Birliği’nin kahramanlıklarını anmak yasak. Son
yıllarda bu anti-komünist yaklaşım Kıta
Avrupası’nın Macaristan, Polonya ve İtalya
gibi diğer ülkelerine de sıçramış durumda.
Bahsi geçen yasanın da, Avrupa Birliği’nde hep içkin olan fakat son yıllarda artan
anti-komünist eğilimin bir sonucu olarak
görülmesi gerekir.
SALDIRMAZLIK PAKTI MESELESİ
Burada bahsi geçen 1939 Molotov-Ribbentrop Paktı anti-komünist eğilimlerin sık sık
başvurduğu bir argüman. 2019 yılında onaylanan yasa tasarısıysa tarih yazımında yeni
bir boyuta ulaşıyor ve Sovyet-Alman Saldırmazlık Paktı’nı bütün denklemin merkezine
oturtuyor. Ne olmuştu peki? Nazi Almanyası
ve Sovyetler Birliği arasında imzalanan
anlaşma, dönemin emperyalist ülkelerinin
emellerini boşa çıkararak Hitler Almanyası’nın Sovyetler’e saldırmasını geciktirmiş,
Kızıl Ordu’nun savaş hazırlıkları için gereken zamanı kazanmasını sağlamıştı.
Paktın tarihsel bağlamına dair herhangi bir
atıf olmamasının yanı sıra Avrupa Parlamentosu’nda onaylanan bu tasarı Fransa ve İngiltere gibi ileri kapitalist devletlerin ‘komünizm tehlikesine’ karşı faşizmin yükselişine
nasıl göz yumduğunu görmezden geliyor.
Örneğin 1933 yılında Berlin’de yapılan Dört
Güç Anlaşması (Quadripartite) İngiltere,
Fransa, Almanya ve İtalya tarafından imzalandı. Bu anlaşmayla birlikte Hitler Almanyasına silah satışının önü açıldı. Öte yandan
İspanya’da Franco’yu iktidara taşıyan ve

Halklar ise 26 milyon Sovyet vatandaşının hayatını kaybettiği İkinci Dünya Savaşı’nı Dunkirk yahut Er Ryan’ı
Kurtarmak filmindeki gibi ‘kahraman’ Yankee’nin
kurtardığını sanıyor.
ülkeyi iç savaşa götüren darbe de Mussolini
ve Hitler tarafından desteklenmiş, Franco
iktidarıysa 1939 yılında Fransa ve İngiltere tarafından resmen tanınmıştır. Veya 30
Eylül 1938’de Almanya, Fransa, İtalya ve
İngiltere tarafından Münih Konferansı’nda
imzalanan anlaşmayla birlikte ‘Sovyet tehlikesine karşı’ Çekoslovakya’nın bir kısmı
Hitler’e teslim edildi. Bu örnekler arttırılabilir fakat meselenin özünü açıklaması için
yeterlidir.
AVRUPA VE ANTİ-KOMÜNİZM
İkinci Dünya Savaşı’nı takip eden süreçte
Faşizmin karşısında kazanılan zaferde büyük pay sahibi olması nedeniyle Sovyetler
Birliği’nin -dolayısıyla reel sosyalizminprestiji büyük ölçüde arttı. Bununla birlikte başta İtalya ve Fransa olmak üzere bir
çok ülkedeki komünist partiler anti-faşist
direnişte yer almaları ve reel sosyalizmin
artan prestiji nedeniyle ciddi siyasi özneler
haline gelmeyi başardılar. İtalyan KP’si ve
Fransız KP’sinin etkinlikleri, prestijleri ve
reel sosyalizmin varlığı uzun yıllar boyunca
AB içerisindeki anti-komünist eğilimlerin açıktan sergilenmesinin önüne geçti.
2019 yılında kabul edilen yasa tasarısının o
dönem kabul edilmesi ihtimaller dahilinde
bile değildi.
Ancak 1953 yılında Stalin’in ölümüyle birlikte, 1956 yılında Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin (SBKP) 20. Kongresi’nde
de-Stalinizasyon sürecini başlatan Kruşçev’in gizli konuşmasıyla birlikte anti-komünist eğilimlerin kısmen de olsa açığa
çıktığı söylenebilir. Örneğin Çekoslavakya
ve Macaristan’daki ayaklanmalar bunun sonucudur. Özellikle 1956 ile 1980 yılları arasında reel sosyalizm varlığını sürdürse de,
Avrupa’daki prestiji savaş sonrası dönemin
en düşük seviyelerine gerilemiş, İtalyan ve
Fransız KP’leri ideolojik olarak Sovyetler
Birliği’nden uzaklaşmış, Avrupa’da gelişen
bazı yeni akımlar da Çin yanlısı olmuştu.
Bu tartışmalar başka bir yazının konusu
olmakla beraber, anti-komünizmin Avrupa’daki kökenlerine dair fikir veriyor. Zira
böylesi bir konjenktürde başta Sovyet bloğu
ülkeleri olmak üzere bir çok ülkede Sovyet
karşıtı hareket gelişmek için alan buldu.
Buradaki Sovyet karşıtı vurgusu önemli.
Çünkü ‘totaliter ve baskıcı’ Sovyet rejimine
karşı müttefik bulmak -hatta soldan destekçiler bulmak- oldukça rahattı. Örneğin
Polonya’daki Solidarnosc hareketi böylesi

bir ortamda ortaya çıktı.
1980 sonrası dönemdeyse özellikle Sovyetler Birliği ideolojik olarak çözülmeye
başladıktan sonra bu ivme hız kazandı. Eski
Sovyet bloğuna üye ülkelerin bir çoğunda
sosyal-demokrat öze sahip bir çok parti
‘Sosyalist’ ön adıyla birlikte iktidara geldi.
Bloktan yeni ayrılan ülkelerin düşünsel ve
ekonomik olarak entegre olabileceği bir
yapı gereksiniminden de Avrupa Birliği
fikri ortaya çıktı. Önceden yalnızca ileri
kapitalist Batı Avrupa ve liberal rejimlerin iktidarda olduğu ülkelerin birliğinden
oluşan bu birlik, 1993 yılında ete kemiğe
büründü. Birliğe yeni katılan ülkeler ekonomik olarak şok doktrinleriyle karşılaşırken,
toplumsal anlamda da yeni bir tarih yazımına maruz bırakıldılar. Amerikan kahramanlıklarını anlatan filmler ve oyunlar,
‘komünist işgal’ dönemini anlatan müzeler, dönemin faşist figürlerini öne çıkaran
kültür ögeleri... Örneğin bir Avrupa Birliği
projesi, Avrupa genelinde komünist rejimlere yönelik direniş ögelerini yaşatmak için
yapılan projelere ciddi ödenekler çıkarıyor.
İkinci Dünya Savaşı’nın kazanılmasında en çok
kimin payı olduğu sorusunun yöneltildiği bir anket.

Savaş sonrasında Sovyetler Birliği ön plana çıkarken, zaman içerisinde ABD’nin öne çıktığı görülüyor.

2019 yılında kabul edilen yasa tasarısı bunun ulaştığı boyutları göstermesi açısından
önemli. Geçmişte hem reel sosyalizmin varlığı hem de komünist partilerin Avrupa’daki
prestiji nedeniyle üstü kapalı kültür ögeleri
ile yapılan yerleştirmeler artık resmiyet
kazanmış oluyor. Halklar ise 26 milyon
Sovyet vatandaşının hayatını kaybettiği
İkinci Dünya Savaşı’nı Dunkirk yahut Er
Ryan’ı Kurtarmak filmindeki gibi ‘kahraman’ Yankee’nin kurtardığını sanıyor.
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Zafer Günü vesilesiyle

BIR KEZ DAHA STALIN...
ORHAN DENIZ

S

oğuk Savaş’ın nasıl bir
şey olduğunu, nasıl yürütüldüğünü gösteren en iyi
metinlerden biri İlya Ehrenburg’un Dipten Gelen Dalga
kitabıdır. Kitabın hemen başlarında barış
ve insan hakları savunucusu Fransız profesör Dumas’ın ABD’ye gelişine karşı
ABD’li anti-komünistlerin yürüttükleri
operasyon anlatılır. Operasyonun en
önemli halkalarından birini Bill Coster isimli bir gazeteci oluşturmaktadır.
Coster’in işi profesör Dumas’ya karşı bir
kara propaganda yürütmektir. Ehrenburg,
Coster’in bu işe başlamasını şöyle anlatır
kitapta:
“Sonra kızla birlikte yukarı çıktı; yarım
saat sonra da incecik birkaç kağıdı Nivelle’e savurdu. Makalenin adı ‘Şehvet
Düşkünü Kızıl’dı. Coster, ‘Saf Amerikan
bilginlerinin meslektaş olarak benimsedikleri Dumas’nın, ‘gerçekte bir bilgi ve
düşünce hırsızı, bir düzenbaz, şüpheli
bir kişi’ olduğunu yazıyordu makalesinde. ‘Biz ise’ diyordu, ‘Fransa’da her
öğrencinin kendisinden nefret ettiği
bir sahtekarın başına defne dallarından
çelenk koymaya hazırlanıyoruz.’ Bunun
ardından da, hayal gücünü çalıştırıyordu; Dumas, savaştan önce ‘Kızılların
aşağılık bir ajanı’ idi, ‘beyaz Kazakların
bir atamanını kaçırmış, Çan-Kay-Şek’in
yeğenini zehirlemişti’, sonra ‘Societe Generale bankasının soygununa da
katılmış, ‘40 yılının ilkbaharında Fransız
genel kurmayının askeri sırlarını elde
etmesinde Hitler’e yardım ederek bu
hizmetine karşılık 100.000 mark almıştı.’
Son marifeti de ‘zavallı esirlere işkence’
etmesiydi. ‘Ancak insanlığını yitirmiş
adamın –bu yarı insanın– en belirgin
özelliği, dizginlenemez bir şehvet düşkünü’ olmasıydı. ‘Yaşına başına bakmadan,
kadınların -özellikle de gençlerin- ardından koşar’dı. Paris’teki dairesi, dışarıya
açılan gizli kapıları ve ‘işkence odaları’yla tam bir batakhaneydi. Tüm Amerikalı annelerle birlikte haykırıyoruz:
‘Amerikamızdan defol şehvet düşkünü
Kızıl!”
Evet, Soğuk Savaş Ehrenburg’un anlattığına benzer sayılamayacak kadar örneği
yaratarak yürütüldü. Şüphesiz, propagandayla sınırlı kalmadan, askeri örgütlen-

Kapitalizm kaybetmemek için savaşı devam ettirmek zorundadır ve burada hedef tahtasına ilk Stalin oturtulur.
Bilmektedirler ki, Stalin yıpratılırsa sosyalizm de yıpratılabilir ya da sosyalizm ancak Stalin yıpratılırsa yıpratılır!
mesiyle, sarı sendikalarıyla, doğrudan
istihbarat örgütleri tarafından maaşa
bağlanmış liberal aydınlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla vs...
9 Mayıs 1945 tarihi kapitalist dünyanın
neden böyle kapsamlı bir savaşa başladığını en iyi anlatan tarihtir. Nazi Almanya’sının teslimiyeti kayıtsız şartsız kabul
ettiği bugün, Sovyet yurttaşları ve dünya
halkları için Zafer Günü iken, kapitalistler için korkuların ete kemiğe büründüğü
gün olmuştur.
1930’ların ortalarından itibaren Avrupa’da yükselen faşizmin asıl hedefinin
Sovyetler Birliği olduğunu bilen, yaptıkları ve yapmadıklarıyla faşizmin saldırganlığının önünü açan, bu sayede SSCB
belasından kurtulmayı uman kapitalistler
Zafer Günü ile birlikte karşılarında tüm
dünya halklarının sempati beslediği bir
SSCB ve sosyalist iktidarların kurulduğu
bir Doğu Avrupa bulmuşlardır.
Stalin zaferin kazanılması üzerine yaptığı konuşmada kadın ve erkek tüm yurttaşları kutlamış ve “Artık Avrupa üzerinde halkların özgürlüğü ve barışının yüce
bayrağı dalgalanacaktır” demiştir. Stalin’in savaştaki özel rolünün anlaşılması
için bu konuşma Almanya’nın Sovyetler
Birliği’ne saldırmasının ardından, 3
Temmuz 1941 günü yaptığı radyo konuşmasıyla birlikte değerlendirilmelidir,
çünkü Stalin o gün yaptığı konuşmada
savaşın sonundaki hedefi de göstermektedir:
“Faşist Almanya ile yapılan savaş, alelade bir savaş sayılamaz.
Bu savaş aynı zamanda bütün Sovyet
halkının Alman faşist ordularına karşı yürüttüğü büyük bir savaştır. Faşist
zalimlere karşı bütün halk tarafından
yürütülen Anayurt savaşının amacı,
yalnız ülkemizin karşısına dikilen tehlikeyi ortadan kaldırmak değil, Alman
faşizminin boyunduruğu altında inleyen
bütün Avrupa halklarına da yardımdır.
Bu kurtuluş savaşında biz tek başımıza
kalmayacağız. Bu büyük savaşta Avrupa
ve Amerika halkları, bu arada, Hitlerci
elebaşların köleleştirdiği Alman halkı

da bizim sadık müttefiklerimiz olacaktır.
Anayurdun özgürlüğü uğrundaki savaşımız, Avrupa ve Amerika halklarının
bağımsızlıkları uğrundaki, demokratik
özgürlükler uğrundaki savaşlarla birleşip
kaynaşacaktır. Bu savaş, Hitler’in faşist
orduları tarafından gelen esaret ve esaret
tehlikesine karşı özgürlükten yana olan
halkların tek cephesi olacaktır.”
Stalin’in 1941’deki konuşması boşuna
değildir. Faşizm saldırdığında ne yapılacağı Komintern toplantılarında uzun
süredir konuşulmuş ve kararlaştırılmıştır. Kritik nokta önderliklerin alınan kararların hayata geçirilmesini sağlayacak
iradeyi ve kararlılığı gösterip gösteremeyecekleridir.
Dünya halklarının şansı hanelerinde
Stalin’in olmasıdır. Molotov’un Hitler’i
anlatırken “bizim gücümüzden şüphe etmekle birlikte Stalin’in kişiliği karşısında korkuya kapılıyordu” dediği Stalin!
Stalin’in yaşamı başlı başına bir irade ve
kararlılık gösterisidir çünkü...
Genç yaşlarda Rus komünist hareketinin
bir militanı olan Stalin hem Çarlık Rusya’sına karşı yürütülen mücadelede hem
de Rus devrimci hareketinin kendi içinde yürütülen mücadelede yetişmiş, aldığı
tüm sorumluluklarda sergilediği disiplin
ve kararlılıkla tanınan bir komünist lider
olmuştur. Ekim Devrimi’nde ve sonrasında, halkların devrime kazanılması,
kolektifleştirmenin, sanayileşmenin
gerçekleştirilmesi, enternasyonalist görevlerin yerine getirilmesi gibi en kritik
alanlarda/sorunlarda irade sergilemiş
olan Stalin’in faşizme karşı da aynı iradeyi sergilemesi normal olanıdır.
Nitekim, özellikle 1929 bunalımından
sonra yaşanan gelişmeler ve Stalin’in
“hiçbir kapitalist devlet, bugün eski etki
alanları ve sömürgeleriyle yetinemez
duruma gelmiştir” diyerek tariflediği
durum, Stalin’in olası savaş senaryoları
için farklı stratejiler geliştirmeye savaştan çok önce başlamasına neden olmuştur. Görünen en olası senaryo faşist
Almanya’nın Sovyetler Birliği’ne saldırması ve emperyalist-kapitalist kampın
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yeni paylaşım alanının Sovyetler Birliği
olmasıdır.
Savaş başlayıncaya kadar Sovyetler Birliği ve Komintern cephesinden üretilen
politikalar kabaca şöyledir: 1) Faşizme
karşı mümkün olan en geniş cepheyi
oluşturabilmek ya da tersinden ifadeyle
faşist ülkeleri mümkün olduğunca yalnızlaştırmak, 2) Bunun bir çıktısı olarak
değerlendirilebilecek olan, Komintern’in
“sınıfa karşı sınıf” politikalarını geri
çekmek, 3) Sovyetler Birliği’ni ülke
içinde askeri, ekonomik ve sınai olarak
daha da güçlendirmek ve ülke dışında
da destekçilerini arttırmak ve 4) Savaşı mümkün olduğunca geciktirmek ve
Sovyet topraklarından uzakta tutmaya
çalışmak.
1930’ların ortalarından itibaren gerek
diplomatik alanda yapılan hamleleri
gerekse kapitalist ülkelerin kamuoyuna
yapılan seslenmeleri bu politikaların
ışığında okuyabiliriz. Buradaki önemli
nokta tüm bu hamlelerin o güne kadar
belirli sınırlar içerisinde kalmış olan
Sovyetler Birliği yöneticilerini, başta
Stalin olmak üzere, sınırların ötesine taşımaya başlamış olmasıdır. Dünya halkları karşılarında faşizmi engellemeye
çalışan, bunun için diğer ülkeleri birlikte
hareket etmeye zorlayan, bununla birlikte o günkü koşullarda kapitalist ülkelerin hayal bile edemeyeceği ekonomik ve
sınai atılımları kendi ülkelerinde gerçekleştiren bir önderliği yakından görmeye başlamıştır. Nitekim, Almanya’nın
Çekoslovakya’ya müdahalesinde sadece
Sovyetler Birliği’nin Çekoslovakya’ya
yardım etmeye çalışması, Japonya’nın
Çin ve Moğolistan’a saldırılarında yine
Kızıl Ordu’nun devreye girmesi bu önderliğin güvenilirliğini ve popülerliğini

de arttırmaya başlamıştır. Özellikle Stalin’in tüm dünya halkları için en sevilen
lider haline gelmesiyse İkinci Savaş ile
birlikte olmuştur.
Yenilmez ve durdurulamaz olarak görülen Alman ordusunu Stalingrad’ta,
Moskova’da, Leningrad’ta durduran
ve sonrasında geri çekilmeye zorlayan
Sovyetler Birliği’nin verdiği savaş ve
Stalin’in sergilediği önderlik, Stalin’i
dünyadaki en popüler lider haline getirmiştir.
Yalçın Küçük kitabında Ahmet Emin
Yalman’ın 25 Nisan 1945 konferansını
anlatırken katılan delegelerden en çok
Molotov’un alkışlandığını, tüm fotografçıların Molotov’un etrafını çevirip
dakikalarca fotograf çektiğini aktardığını ve bunun anlamının Fransız Andre
Fontaine’in “işin aslında, savaş boyunca
tüm Amerikan milleti Rus müttefikine
çılgınca aşık oldu” sözlerinde olduğunu
söylüyor. Aynı yerde Gallup Kamuoyu
Araştırması’na göre o dönem görüşü
sorulan her 100 Amerikalıdan 73’ünün
savaşı Sovyetler Birliği’nin kazanmasını
istediğini de aktarıyor ve durumu şöyle
özetliyor:
“Sovyetler Birliği’ne ve halklarına sevgi
bütün dünyaya ve Yeni Dünyaya yayıldı. Iyusif Stalin, Joseph Stalin oldu ve
‘Uncle Joe’ (Co Amca) bütün Amerikalıların sevgilisi sayıldı. Buna karşı koymak mümkün değildi.”
Stalin’in ABD’deki popülerliğinin çok
fazla örneği var. Life dergisinin 1 Ocak
1945 tarihli sayısında Stalin’in 65. yaşı
vesilesiyle övgülerle dolu bir makale
yayınlanması ve “dünyanın en az bilinen büyük adamı Ruslar için kurtarıcı,
sembol ve yaşayan efsane oldu” diye
yazılması, makalenin yazarı Richard
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Lauterbach’in Amerikan Ticaret Odası
Başkanı’nın kendisine savaş öncesi taşıt
üretimini tartıştığı Stalin’in “Amerikan
üretim rakamlarını Amerikalı işadamlarının yüzde 90’ından daha iyi bildiğini”
söylediğini aktarması gibi...
Emperyalizmin merkezinde Stalin sevgisi! İşin aslı Sovyetler Birliği’nin ilk
yıllarından itibaren hayata geçirilen inanılmaz dönüşüme duyulan ilginin (belki
de kıskançlığın), o dönüşümü gerçekleştirenlerin üstüne bir de dünyayı faşizm
belasından kurtarmasıyla başka bir biçime evrilmesi, Stalin şahsında cisimleşen
zaferin Amerikanca kavranışıdır. Ama
gerçektir, doğaldır ve açıktır. ABD’deki
bu sevgi ve sempatinin, faşist saldırganlığı doğrudan yaşamış Avrupa’da çok
daha fazla olması ise son derece normal.
1945 yılında tüm dünyada rüzgar sosyalizmden, Sovyetler Birliği’nden ve
Stalin’den yana esmektedir.
Yazıya Soğuk Savaş ile başladık. Nedeni
işte bu 1945 yılındaki manzaradır. Kapitalizm kaybetmemek için savaşı devam
ettirmek zorundadır ve burada hedef
tahtasına ilk Stalin oturtulur. Bilmektedirler ki, Stalin yıpratılırsa sosyalizm
de yıpratılabilir ya da sosyalizm ancak
Stalin yıpratılırsa yıpratılır!
Soğuk Savaş’ın İkinci Savaş sonrası
başlayan saldırıları, ürettikleri yalanlar
vs. bu yazının kapsamı dışında, ama
aradan geçen zamanın bu yalanları değil
tam tersine Stalin’i ve sosyalizmi haklı çıkardığını söylemeliyiz. Sovyetler
Birliği’nin yıkılmasının üzerinden yaklaşık 30 yıl geçti ve bugüne kadar ne
Stalin ne de Sovyetler Birliği ile ilgili
yalanlara dayanak oluşturacak bir belge,
veri vs. ortaya çıkarılamadı. Sovyetler
Birliği’nin yarattığı muazzam birikim
yağmalandı, sanayi geriledi, halklar birbirine düşman edildi ama Stalin resimleri halen meydanlarda emekçilerin elinde
taşınıyor ve Zafer Günü halen insanlığın
kazanacağı günün müjdecilerinden biri
olarak kutlanıyor...
[Yazıdaki alıntılar ve bilgiler için Stalin’in eserlerinden, Yalçın Küçük’ün
Türkiye Üzerine Tezler kitabından,
Haluk Gerger’in ABD Komünist Partisi Tarihi kitabından, Feliks Çuyev’in
Molotov Anlatıyor kitabından ve İlya
Ehrenburg’un Dipten Gelen Dalga kitabından yararlanılmıştır.]
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FAŞIZME DIZ ÇÖKTÜREN ORDU: KIZILORDU
DERIN DEMIR
1905 Devrimi, 1. Dünya Savaşı, kıtlık, gericilik, sömürü, Ekim Devrimi…
1905’ten 1917’ye kadar olan bu kısacık
süreçte, Rusya, tarihe damga vuracak
olaylara tanıklık etti. 1917 sonrasında
da açlık, yoksulluk başgösterse de sosyalizmi kurma iradesi her şeyin üstünde tutuluyordu ve bundan sonra tarihe
damga vuracak olaylar ise Sovyetler’in
üretimleri sayesinde olacaktı.
Sinemada, tiyatroda, müzikte kısaca
sanatın her dalında, sağlıkta, eğitimde,
kadın haklarında, bilimde atılan her adım
bir ‘ilk’i ortaya koyuyordu. İnsanlığın
sahip olabileceği en güzel hayat sosyalizmde vücut buluyordu… Bu ilklerden
biri de hala varlığını sürdüren ve dünyanın her yerinde adı söylendiğinde heyecan yaratan -ilginçtir ama- bir ‘ordu’ydu:
KIZILORDU VE KOROSU…
1918’de ilk başta işçi ve köylülerin gönüllülüğü ile kurulmaya çalışıldı Kızılordu. Ancak büyük hedeflerle kurulmasına
rağmen Petersburg’da bile sayısı beş bini
geçmedi. Devrimin heyecanı olsa da bir
ordu kurma heyecanı sönüktü. İnsanlar
hâlâ yılların getirdiği açlıkla uğraşıyordu. Ancak ilerleyen süreçte Sovyetler
Birliği’nin içinde bulunduğu durumdan
kaynaklı olarak Bolşeviklerin gerçek
bir halk ordusu kurmasının zorunluluğu
ortaya çıkmıştı. Özellikle de Brest Litovsk Antlaşması’ndan sonuç alınamayınca
harekete geçmek, orduyu disipline sokmak, toparlamak ise dönemin Savaş Halk
Komiserliği ve Yüksek Savaş Konseyi
Başkanı Troçki’ye düştü. Kuruluş amacı
belli, hedefi belli olan Kızılordu’ya kısa
sürede katılan gönüllülerin sayısı bu kez
100 bini buldu. İçinde birçok milliyetten
insanı barındıran ordu 1919’da, 1920’de,
1921’de yaşanan savaş komünizmi sürecinde çok önemli roller üstlenmişti.
1928’de Kızılordu içinde kurulan Kızılordu Korosu ise, demiryolu işçilerinin
yanına, fabrikalara, tarlalara gidip dans
gösterisi yaparak, şarkılar söyleyerek
sanatın bir parçası olduklarını anlatma
uğraşına girişmişti.

korktuğu değil, halkın tüm bileşenleri ile
bütünleşmiş bir orduydu. Sırtını halka
yaslamış, sosyalizmi güçlendirmek, büyütmek amacını taşıyordu. İşte bu yüzden yaklaşan Anayurt Savaşı’nda ismini
akıllara kazıyacaktı.

Yıl 1941’e gelindiğinde Almanya’nın
faşist diktatörü Adolf Hitler Moskova’yı
işgal etme planı yapıyordu. Hitler, Sovyetlerin tek bir hamle ile teslim olacağına o kadar inanıyordu ki Kızıl Meydan’a
dikilecek heykeli için Finlandiya’dan
heykeltraş bile getirtmişti. Moskova işgali ile Bolşevizmin dünyadan silinişinin
işareti olarak Kremlin’in havaya uçurulacağını söylüyordu. Bir milyondan fazla
asker, 1700 tank, 950 savaş uçağı ile savaşı başlatmaya hazırlanan Hitler, Moskova’nın Ekim’de düşeceğini ve Ekim
Devrimi’nin yıldönümü olan 7 Kasım’da
Kızıl Meydan’da Nazi birliklerinin geçit
töreninin yapılacağını ilan ediyordu.
Ancak Stalin önderliğinde Sovyetler’in,
halkın tam desteğini alan Kızılordu’nun
varlığını hesaba katmadı… Ve 1941’in
Haziran ayında Almanlar Sovyetlere
saldırdı. Saldırıya faşizmin hükmettiği
bir takım ülkelerden destek gecikmedi
elbette; İspanya’da Franco’nun askerleri,
İtalya’nın faşistleri gönüllü olarak destek
SAVAŞ BAŞLIYOR…
Kızılordu’yu diğer tüm ülkelerin ordula- verdiler Almanya’ya.
rından ayıran Stalin’in söylemiyle, ‘onun Yıllarca sürecek bir savaş vardı Sovyetlerin önünde. Savaşa kötü başlanmıştı
özgürleşmiş işçi ve köylülerin, Ekim
ve Almanlar sınırlardan içeriye hızlıca
Devrimi’nin, proletarya diktatörlüğünün ordusu’ olduğudur. Kızılordu halkın ilerliyordu, saldırının daha ilk günle-

rinde Sovyetler’e ait bini geçkin savaş
uçağı havalanmadan yok edilmişti.
Moskova’da; Stalin, Politbüro, Yüksek
Komutanlık Genel Karargahı ve ailesini
ülkenin iç kısmına yerleştirip ülkesini savunmak için gelenler dışında kimse kalmamıştı. Bir yandan ülkenin iç kesimlerinde üretim aralıksız bir şekilde devam
ediyordu, diğer yandan da fabrikalarda
çalışan işçiler halk ile birlikte, içerde ve
sınırda binlerce siper kazıyordu. Stalin, SBKP Merkez Komitesi’nin “Faşist
Alman İstilacılarına Karşı Sovyet Halkının Mücadelesi İçin Direktifleri” başlıklı
açıklamasını tüm yurda radyoda yaptığı
konuşma ile duyurdu. Parti, Kızılordu’ya
her karış toprağı savunmak ve kanlarının
son damlasına kadar çarpışmak” görevini
vermişti. Partinin bütününe de ordunun
tüm ihtiyaçlarının karşılanması görevini… Stalin, işgal edilmiş bölgelerdeki
halkı “partizan birlikleri”ni kurmaya
çağırıyor, “Bu bölgelerde koşullar düşman için dayanılmaz hale getirilmelidir.
İşgalcilerin her adımı izlenmeli, attıkları
her adımda saldırılmalı, aldıkları tüm
önlemler boşa çıkartılmalıdır” diyordu.
Nitekim halkın buna cevabı gecikmedi
ve ilk başarı elde edildi, Moskova düşmemişti.
Tarih yaprakları 7 Kasım’ı gösterdiğinde
Moskova Kızıl Meydanı’nda yine Kızılordu vardı… (https://www.youtube.com/
watch?time_continue=1&v=Xv5z68TtguM&feature=emb_title)
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ORAK ÇEKIÇ REICHSTAG
BINASINDA!
1943 yazına gelindiğinde milyonlarca
asker ölmüştü. Kızılordu’nun yazın savaşamayacağını düşünecek kadar kibirli
olan faşist Hitler’in ordusu yaz sıcağında saldırıya değil savunmaya geçmek
zorunda kalmıştı. Kızılordu öncülüğünde
Sovyet halkı tüm kayıplarına rağmen bir
bütün olarak mücadele etmişler, ülkelerini faşizme teslim etmemişlerdi.
1944’e gelindiğinde, Almanya, Kızılordu karşısındaki tüm üstünlüğünü kaybetmişti. 1945 itibariyle güneyde, doğuda
büyük bir üstünlük kazanan Kızılordu,
hızlıca Berlin’e ilerlemeye başlamıştı.
28 Nisan 1945’te ölen faşist diktatör
Mussolini’yi, iki gün sonra, yani Kızılordu’nun Reichstag’a ulaştığı gün, Hitler’in intiharı izledi. Faşizm, sosyalizm
karşısında intihar ediyordu…
1 Mayıs 1945 sabahı, sosyalizm dünyaya
faşizmin, gericiliğin yenilebilecek olduğunu kanıtlamıştı. Artık Reichstag’ın
tepesinde orak çekiçli kızıl bayrak dalgalanıyordu. (https://www.youtube.com/
watch?v=FV88rtmNNEE)
Kızılordu sıradan bir ordu değildi.
Kızılordu SSCB’de ve tüm ülkelerde
halkın, ezilenlerin yanındaydı. Bağımsızlık ve sosyalizm mücadelesinin en
önemli aracıydı. Yine Stalin’in deyimiy-

le, “Kızılordumuz nereye gittiğini ve
ne için savaşacağını bilmeyen kurşun
askerlerden değil, aydınlanmış halktan
oluşuyor… Kızılordu ne uğruna savaşacağını bilen yenilmez bir ordudur ve
dünyanın en iyi ordusu olmasının sebebi
budur.”
KIZILORDU’NUN FAŞIZMI YENDIĞINI KIMSE REDDEDEMEDI
Faşizme karşı zafer kazanan Kızılordu’nun elde ettiği zaferin üzerinden tam
75 yıl geçti. Sovyetler Birliği, savaşta 27
milyon askerini kaybetti. Ama dünyanın
hiçbir yerinde ne bu zafer unutuldu, ne
de ölenler… Zafer her yerde övgüyle
bahsettirdi kendisinden. İnsanlığın faşizme karşı amansız mücadelesi hâlâ birçok
filme, kitaba konu olmaya devam ediyor.
Elbette yıllar geçtikçe Kızılordu’nun
zaferine gölge düşürmek isteyenler de
oldu. Savaşın ABD sayesinde kazandığını söyleyenler, Almanya’nın Ukrayna
sayesinde kurtulduğunu ifade edenler,
Stalin’e diktatör diyenler vs. Ancak 120
milyonluk bir nüfusun Kızılordu’nun zaferi sayesinde faşizme teslim edilmediği
bilinen, belgelenen bir tarihsel gerçektir.
İşte bunu kimse reddedemedi.
Öyle büyük bir zaferdi ki bu, Yahudi
olduğu için kamplarda yakılan, işkence
uygulanan insanlık dışı uygulamalara
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karşı, faşizme karşı kazanılmıştı. Bu
zafer, insanlığın ilerlemesinin önüne engel olan gericiliğe karşı, emperyalizme
karşı, bütün dünya halkalarının eşitliği
ve özgürlüğü uğruna mücadele verenler
için kazanılmıştı...
NOT: Tüm bunlar dışında savaş boyunca
yapılan besteleri de unutmamak gerekiyor. Leningrad’ın Alman kuşatması,
27 Ocak 1944 tarihine kadar (872 gün)
devam etmiştir. Bu kuşatma, tarihin
en uzun süreli ve en çok kayıp verilen
kuşatmalarından biridir. Savaş başladığında Kızılordu’ya katılmak isteyen ama
sağlığı dolayısıyla itfaiye gözlemciliği
yapmasına izin verilen, dünyanın en
önemli bestecilerinden Şostakoviç, Leningrad kuşatması esnasında cebindeki
kağıda notalar yazarak Leningrad senfonisini yazar. Senfoni ancak 9 Ağustos
1942’de radyoda çalınabilir. Şostakoviç’e eserinden dolayı Kızıl Bayrak İşçi
Nişanı ve Stalin Ödülü verildi.
https://www.youtube.com/watch?v=mtjAmaG7jjA
Bir diğer önemli eserler:
https://www.youtube.com/watch?v=3GGf7SMhc8I,
https://www.youtube.com/watch?v=eAsUPO-1oII
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Türkiye Komünist Hareketi
Merkez Komite üyesi
Kurtuluş Kılçer ile kapitalizmi,
siyasal gelişmeleri,
sosyalist hareketi ve özelde
TKH’yi konuştuk.

“GÜNDELIK
IŞLERLE
OYALANMIYORUZ,
BIZIM MISYONUMUZ
BÜYÜK!”
Salgın sonrası dünya eskisi gibi olmayacak deniyor. Dünya kapitalist sisteminin
yeni bir döneme gireceğini düşünüyor
musunuz?
Öncelikle, ifade etmek isterim ki, bazı
tarih dışı yorumlar var. Örneğin salgının
yıkıcı sonuçlarının nedeni olarak uygarlık
ya da modernite diyen bazı görüşler ortaya atılabiliyor. Bunlara itibar etmiyoruz.
Yaşadığımız dünya sisteminin bir adı var
ve bugün yaşanılan kriz adlı adınca bir
kapitalizm krizi. İnsanlığın tarihsel gelişimini yadsıyan bu tür tarih dışı görüşler bir
tarafa bırakarak başlayalım.
Şimdi bu açıdan bu işin ideolojik bir tarafı
bulunuyor. Salgınla birlikte ortaya çıkan
durum, bize göre kapitalizmin yetersizliğini, başarısızlığını ve yanlışlığını ortaya
koymuştur, bir kez daha. Eşitsizlik, sömürü, adaletsizlik gibi sermayenin liberalizm
ya da demokrasi diye sunduğu sistemin
bütün zaaf ve yanlışları ortadayken, salgın
bir kez daha piyasa düzeninin bütün gerçeğini ayrıca açığa çıkarmış bulunuyor.
Tarihin sonu, medeniyetler çatışması, küreselleşme gibi kapitalizmin zaferini ilan
girişimleri bugün çökmüştür. İlk söylenmesi gereken budur. Bu anlamıyla liberal
ideolojinin dün gündeme getirdiği tezler
bir bir geçersizleşmiş bulunuyor.

Şimdi tartışılan şudur; kapitalizm, ders
çıkarır mı? Salgın sonrası kapitalizm tekil
tekil ülkelerde ve bir dünya sistemi olarak emperyalizm kendini “dizginler ya da
revize eder mi?”
Doğal olarak bu soruya verilen yanıtlar,
ideolojik bir çerçeveyi barındırıyor. Liberallerin tam olarak ne dediği belli değil.
Küreselleşme dedikleri süreç bugün emperyalist güçler arası çelişkilerin daha da
derinleşmesine denk gelirken salgın sonrası neo-liberalizmin çöküşünü nasıl teorize
edecekler, açıkçası merak konusu. En
azından bunun serbest piyasacı liberaller
açısından büyük bir teorik yenilgi olduğu
su götürmez bir gerçek. Liberal ekonomi,
sağlık hizmeti dahi veremiyor, neyi teorize edebilecek, bunu göreceğiz.

nin etkilerini bertaraf etmek amacıyla tekil
tekil emperyalist merkezlerin daha “bencil” davranacağını öngörebiliriz. Buradan
emperyalist merkezler arasındaki çelişkiler
daha da artabilir, fay hatları daha da kalınlaşabilir. Şimdi salgının birinci derecede
etkilediği toplumsal kesim şüphesiz işçi
sınıfı. Ekonomik krizi daha da derinleştirecek olan salgın sonrası emeğin yoğun
sömürüsü yerine daha hafif sömürüsünü
beklemek polyannaca bir tutum. Tersine
hem emperyalist sistemdeki çelişkilerin
daha da artacağı, hem emperyalist güçlerin
daha bencil siyasal ve ekonomik kararlara
yöneleceği ve hem de bunun için kendi
işçi sınıfı üzerindeki emek sömürüsünü
artacağı gündeme gelecektir.

Salgın sonrası yeni bir dönem açılacak mı
sorunuza şu eki yaparak tamamlayıcı yanıt
Sosyal demokrasi, sosyal devlet diyor!
vermek isterim. Evet yeni bir dönem açıŞimdi bir de yeni toplumsal düzen diye
lacak. Bu dönem 1990’larla başlayan ve
bir şey ortaya çıktı. Özünde insanların da
kapitalizmin üstünlüğünü vaaz eden idereferans aldığı şey 1929 bunalımı sonrası, olojik üstünlük dönemi bittiğini ilan eden
daha korumacı bir ekonomik model anbir dönem olacaktır. Bugün sosyalizm inlamına gelen ve devletin devreye girdiği
sanlığın önünde gerçek bir alternatif haline
Keynesçi model. Bir diğer tartışılan şey
gelirken, dünya kapitalist sistemin derin
ise daha otokratik yönetimlerin ortaya
bir krize doğru yönelmesi ile önümüzde
çıkacağı yönünde. Tıpkı faşizmin yükselişi işçi sınıfının hareketleneceği bir dönemi
gibi.
işaret etmektedir.
Öncelikle belirtilmesi gereken şu: Emperyalist merkezler darbe almıştır. Bu darbe-
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Türkiye’ye gelirsek, salgın tartışmaları
yürütülüyor. AKP, salgında başarılı mı
başarısız mı tartışmaları yerine biz başka bir şey soralım. Türkiye’nin yakın
dönem siyasetinde ne görüyorsunuz?
Örneğin bir erken seçim olası mı? Düzen siyasetinde muhalefetin çapı nereye
kadar uzanır? Bir de darbe tartışmaları
konusunda neler söylemek istersiniz?

ihtiyacı içinde. Bu yüzden darbe tartışmalarına sarılıp duruyor. 28 Şubat, 15
Temmuz günlerini büyütüyorlar ve buna
iç örgülerinin kuvvetlenmesi için ihtiyaç
duyuyorlar. Bu aslında AKP’nin zayıfladığının başka bir kanıtı olarak okunmak
durumunda. Muktedir AKP Meclis’i devre
dışı bırakmış, yargıyı kendisine bağlamış,
bürokraside kendi kadrolaşmasını yaşama geçirmişken bugün AKP karşıtı darbe
Bugün AKP, IMF kapısına gitmem derken gündeminin hiçbir karşılığı bulunmuyor.
ABD Merkez Bankası’nın kapısını çalmış Bakınız daha 2 ay önce benzer bir gündurumda. Türkiye’nin döviz rezervleridem geldi yine, benzer bir tartışmayı ısıttı
nin çok azalması, özel sektör başta olmak AKP. O zaman tartışma FETÖ’nün siyasi
üzere iç ve dış borcun büyüklüğü, devletin ayağıydı ve bu meselenin üzeri tam da bu
yağma siyaseti üzerine kurduğu ekonomi- tartışmayla kapatılmıştı. Şimdi de AKP,
nin yaratmış olduğu toplumsal eşitsizlik ve öküz altında buzağı arayarak darbe tarbunun doğrudan sonucu olarak işsizliğin
tışmasından medet ummaktadır, ya da bir
artması gibi olgularda gördüğümüz üzere
şeylerin üzerini örtmeye çalışmaktadır.
ekonomik krizin derinleştiği bir tabloyu
herkes okuyor, görüyor. AKP iktidarının,
AKP ekonomide, dış politikada, iç siyasetbugün en büyük sorunu bu ekonomik kriz. te, kendi içinde ciddi krizlere gebe. BunlaBaşından itibaren yabancı sermaye girişine rı ‘darbe söylentisi üzerinden mağduriyet’
bağımlı kılınan ekonomik modelin sonuna yaratarak ötelemeye çalışmaktadır.
gelinmiş durumda. Emperyalist merkezlerin verili ekonomik daralmayı bertaraf
Bütün bu tabloyu üst üste koyduğumuzda
etmek için piyasaya para pompalaması
bizler açısından kritik nokta şudur: Düzen
AKP’nin beklentilerinin başında geliyor.
siyasetinde zemberek sıkışıyor ve düzen
siyasetinin iç dengelerine yedeklenmeden
Ancak açık olan bir şey var. O da Türkidevrimci bir siyasal çizgiyi güçlendirmek
ye’de işsizlik artıyor, yoksulluk artıyor,
gerekiyor. Düzen siyasetinin rüzgarına
eşitsizlik derinleşiyor, Türkiye daha derin kapılmak ile sosyalist bir seçeneği örgütbir krize doğru gidiyor. Burjuva düzen,
lemek. Bizim derdimizin, ikincisi olduğu
ekonomik kriz karşısında büyük bir sıbütün dostlarımız tarafından biliniyor
kışmaya doğru gidiyor. Bu sıkışmanın
zaten. Bu açıdan biz devrimci bir odaçözülmesi yollarından birisi seçim olacak- ğı-seçeneği güçlendirmeye çalışıyoruz,
tır. Kehanette bulunmak yerine, düzenin
sosyalist solun makus talihini yenmesinin
sıkışma içinde olduğunun görülmesi, bizce biricik yolunun buradan geçtiğini düşünüdaha önemli.
yoruz.
Bununla birlikte AKP’nin politik olarak
da sıkışmasını bilelim. Kendi içinden
iki muhalefet çıkaran AKP’nin iktidarını
sürdürmesinin yolu MHP ile ittifakı korumaktan geçiyor. AKP’nin MHP’ye muhtaç
olması, MHP’yi bir kez daha kilit parti haline getirirken aslında bugün devlette AKP
ve MHP ittifakı somut olarak karşımızda.
Bu açıdan bir yeni seçimin ya da seçim
sisteminin değişimi en başta Bahçeli’nin
tavrıyla ilgili olacaktır.
Bununla birlikte AKP’nin piyasacılığı ve
gericiliği Amerikancılıkta buluşurken dış
politikada yaşadığı gerilim, iç siyasette
yerli ve milli yalanına çarpıyor, kılıfıyla
sunuluyor. Ya da başka bir deyişle Türkiye
iç ve dış siyasette belirleyici olguların başında küresel sisteme entegre olmuş ekonomik yapı ile Ortadoğu’da emperyalist
tercihler geliyor. Bu ikisinde de AKP’nin
sıkışma yaşadığı açık olsa gerek.
Ve dikkat ediniz, AKP bir konsoladisyon
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1 Mayıs’ı nasıl değerlendiriyorsunuz?
130 yıl sonra ilk kez sokaklara çıkamadı
işçi sınıfı? Ve sokağa çıkma yasağı
dolayısıyla balkonlarda kutlanan
bir 1 Mayıs oldu...
Tüm dünyada salgının neden olduğu kısıtlarla kutlandı 1 Mayıs. Sokakta kitlesel
kutlanmaması, evlerde kutlanmak zorunda
kalınması konusu yerine reel olarak çalışmak zorunda kalan sınıfın siyasi temsiliyeti sağlanabildi mi, salgın bahanesiyle hak
gaspına uğrayan emekçi sınıfların gündemi
toplumsal bir gündem haline getirilebildi
mi, sınıfın tarihsel talepleri dillendirilebildi mi ve işçi sınıfı 1 Mayıs’ta renk verebildi mi? Bunlara bakmak daha önemli diye
düşünürüm.
Ama öncelikle 1 Mayıs akşamında balkonlarda 1 Mayıs kutlamasının yaygınlığı mutlaka not edilmek durumundadır.
Ülkemizin sosyalizme kapalı olduğu ya
da uzak olduğu vs. gibi tezlerin bir karşılığının bulunmadığını bir kez daha görmüş
olduk. Tersinden ülkenin cumhuriyetçi,
laik, yurtsever, emekten yana güçleri 1
Mayıs’ta işçi sınıfının 1 Mayıs marşını
sokaklara taşıması başlı başına önemli
görülmeli. İşin bir boyutu bu.
İkinci boyutu ise bu 1 Mayıs’ın sanal kutlamaya sıkıştırılmasıdır. Buna itiraz ediyoruz. Patronlar işçi sınıfına teşekkür ediyor;
market işçisine, sağlık emekçisine, kargo
işçisine vs. Üretim Türkiye’nin bir çok
fabrikasında devam etti salgın günlerinde.
İşçi sınıfının bu büyük fedakarlığı ya da
zorunluluğu karşısında 1 Mayıs’ların sanal
ortamlarda kutlanması bize sendikaların
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şında bir hedefle ve stratejiyle mücadeleye
yaklaştığımızı ifade etmek isterim. Tüketen ve tepkisel bir solculuk yerine uzun
soluklu örgütlü ve devrimci bir siyasal
hattın örülmesini doğru bulan TKH, bugün
sosyalizmin bir politik güç olarak ortaya
çıkmasının derdindedir.

gayri-dürüstlüğünü ve gayri-ciddiliğini
bir kez daha göstermiştir. İşçilerin çalışma zorunluluğu gündeme geldiğinde işçi
haklarını hatırlayan sendikalar, ama söz
konusu 1 Mayıs olunca salgın kısıtlarının
arkasına saklanarak 1 Mayıs kutlamasını
teğet geçmeleri normal görülemez! Bu
olmaz! Bunu zaten sermaye sınıfı yapıyor!
Hem çalıştırıyor hem hakkını yiyor hem
de teşekkür ediyor!
Türkiye sosyalist hareketinin de benzer bir
fotoğraf verdiğini ne yazık ki söylememiz
gerekiyor. 1 Mayısı işçi sınıfıyla birlikte
kutlamak yerine önceden hazırlanmış kasetlerle internet ortamında kutlama yoluna
gitmek devrimci bir tarz değildir! Şantiyelerde işçiler yok muydu, market işçileri
yok muydu, sağlık emekçileri yok muydu,
çalışan fabrika yok muydu? Ha 1 Mayıs
günü olmasa da öncesinde de 1 Mayıs pekala çalışmak zorunda kalan işçilerle birlikte ve bir şekilde kutlanabilirdi. İşçilerin
çalıştığı mekanlara gitmek, oradan işçilerle temas etmek, işçilerin sesini duyurmak
mümkündü. Bu niyet sorunudur? Kimse
salgının arkasına saklanarak sanal devrimcilik oynamamalı... İşçi sınıfı sokakta, fabrikada, işyerinde mecburen çalışıyor, ama
devrimciler evlerde 1 Mayıs kutluyor, bu
olmaz! Bunun salgın dolayısıyla alınması
zorunlu önlemlerle, kısıtlarla ilgisi yok.

kutlaması, 2020 yılının 1 Mayısının renkleri oldu. İlk iki başlıkta komünistlerin ve
özelde TKH’nin bir etkisi olduğunu da
belirtmek isterim. TKH tarafından aynı
şekilde işyeri ve atölyelere ziyaretler ve
bir inşaat şantiyesinde 1 Mayıs’ı işçilerle
kutlamasının da ben ayrıca altını çizmek
isterim.
Burada TKH’nin neler yapıyor, yapacak
sorusuna bağlayarak devam etsek...
Partimiz Türkiye Komünist Hareketi’nin
özgün bir misyonu bulunuyor. Türkiye’de
işçi sınıfının partisini kurmak, büyütmek,
Türkiye siyasetinde etkin bir özne haline
getirmek. İkinci olarak, tam da bununla
aynı anlama gelmek üzere, gerçek bir komünist partisinin temellerini atmak. Aynı
zamanda tarihsel TKP’nin mirasını geleceğe taşımak. TKH, adından da anlaşılacağı
üzere bu misyonla kendisini ifade ediyor
ve bunun için sağlam bir komünist örgütünün inşasını önüne koymuş durumda.

Bu açıdan gündelik mücadeleyle oyalanmıyoruz, daha tarihsel bakıyoruz. Sosyal
medya solculuğu, sosyal medyada etkilenme sayıları gibi Türkiye sosyalist hareketine bulaşan sağlıksız tarzdan olabildiğince uzak durmak istiyoruz. Etkili siyaset
bugün sanal seslenme ile karıştırılıyor
örneğin. Sanal seslenme ile devrimci ve
1 Mayıs’a baktığımızda TKH’nin Kazancı sosyalist siyaset arasında bir fark var. Biyokuşu anması, Sınıf Tavrı’nın öncülüğün- zim amacımız sosyalist siyaseti etkili hale
de sanatçılardan 1 Mayıs klibi, DİSK’e
getirmek. Bunlar farklı şeylerdir ve TKH
dönük saldırı ve balkonlarda 1 Mayıs
olarak biz bugün ortalama solculuğun dı-

Bugün her şeyin çok kolay olmasını istiyoruz, çok tepkisel davranıyoruz ve aynı
zamanda çok bireysel davranıyoruz. Ancak sınıfın örgütlenmesi, Partinin örgütlenmesi ve öncesinde örgütün örgütlenmesinde emek vermeyenlerin biz geleceklerinin
olabileceğini düşünmüyoruz. Taraftar
olabilirsiniz ise ama büyük dönüşümlere
imza atamazsınız. O yüzden günü yaşamak ile tarihi örmek arasındaki farkın da
herkes tarafından görülmesi lazım. Buradan mücadeleyi ileriye ötelemek gibi bir
anlam çıkaran olursa gerçekten niyetini
sorgulamak lazım. TKH’nin örneğin 1
Mayıs pratiği, bu söylediklerimizle birlikte ele alındığında, solun geriye çekildiği
dönemde sokağa çıkan tek hareket olarak
görülmesi bakımından önemlidir.
Partimizin, bir önemli misyonu daha vardır. O da sosyalizmin bir seçenek haline
getirilmesi. Bugün “yeni toplumsal düzen”
diye bir söz söylenmeye başlandı. Nedir?
Sosyal devlet mi, sosyal demokrasi mi,
liberal demokrasi mi? 1 Mayıs sloganımızda dediğimiz gibi ‘dünyayı sosyalizm kurtaracak’, bugün en başa yazacağımız şey
sosyalist Türkiye’dir! Belirsiz bir biçimde
‘yeni toplumsal düzen’ gibi söylemlere
gerek olmadığını doğrudan sosyalizmin
bugün tek ve gerçek seçenek olarak gündeme getirilmesi gerekmez mi?
Partimizin 100. Yıldönümü. O yüzden bu
dönem Türkiye Komünist Hareketi olarak 100. Yıl kutlama programını merkeze
alan bir çalışma planlamış bulunuyoruz.
Bununla birlikte Partimiz il ve ilçe kongre sürecinde... Bugün salgın bu başlıkta
Partinin planlarını ciddi bir biçimde bozmuş olsa da Haziran ayı itibariyle il ve ilçe
kongre süreçlerimizi tamamlamak istiyoruz. Türkiye Komünist Hareketi, kuruluşunun 100. Yıldönümünde ayrıca Parti
çalışmalarında bazı yapısal dönüşümleri
de planlamaktayız. Bu dönüşümleri hayata
geçirilmesi için yaz dönemi bizler açısından çok yoğun geçecektir. TKH, sosyalist
siyaseti, işçi sınıfının temsiliyetini ve 100
yıllık komünist geleneği taşıyacak bir parti
haline dönüşme kararlılığını adım adım
yerine getirmektedir.
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