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manşet

Hamza Yerlikaya spor bakanı yardımcısı. Vakıfbank Yönetim Kurulu’na atandı.
Ebubekir Şahin RTÜK üyesi. O da Halkbank Yönetim Kurulu’na seçildi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurul Başkanı Ebubekir Şahin, bu görevinin dışında
Halkbank Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Daha önce Türksat Yönetim Kurulu
üyeliği de bulunan sonra yapılan eleştirilerden sonra istifa eden Ebubekir Şahin,
aynı zamanda Basın İlan Kurumu’nda
hükümet temsilcisi. Şahin bunun yanında
Wushu Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi. 3 yerden maaş alacak!
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Hamza Yerlikaya, eski bir sporcu. Gençlik
ve Spor Bakanı yardımcısı, aynı zamanda
Cumhurbaşkanı başdanışmanı. Sporcu şeref aylığının yanı sıra şimdi de VakıfBank
Yönetim Kurulu üyesi olarak 4. Maaşını
alacak!
Özellikle kamu bankaları yönetim kurullarına AKP yandaşlarının doldurulması
AKP’nin siyaseti ne için yaptığının açık
göstergesi. Seçimi kazanamayan AKP’liler
kamu kurumlarına ya da bakan yardımcılıklarına atanarak herkese bir koltuk veriliyor. Bu yetmiyor aynı isimlere birden çok
koltuk verilerek büyük bir yağma çarkını
döndürüyorlar.

EMEKÇILER ASGARI ÜCRETE
MAHKUM
Türkiye’de çalışanların en az yüzde 40’ı
asgari ücretle çalışırken, asgari ücret
bugün açlık sınırının bile altındayken
AKP’lilerin çifter çifter maaş aldığı bir
düzen adil bir düzen değildir!
Bugün ülkemizde krizin bedeli emekçilere
çıkartılırken AKP’lilerin tam bir harami
düzeni kurdukları bugün bir kez daha gözler önüne serilmiş durumda.

öne çıkanlar
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SALGIN DEVAM EDERKEN
NORMALLEŞME KİMİN İÇİN?
Pandemi süreci, sağlık hizmetlerini birer
ticari faaliyete dönüştüren kapitalizmin,
kar hırsını insan yaşamının önüne koyduğunu bir kez daha gösterdi. Salgın ile
birlikte on binlerce insanın hayatını kaybettiği emperyalist merkezler ekonomik
gerekçelerle ‘’normalleşme’’ süreci tanımlamaya başladı. AKP iktidarıda eş zamanlı
olarak salgının kontrol altına alındığını
ilan ederek normalleşme adımları attı.
Ancak yeni normal dönem diye adlandırılan ve başta AVM’ler olmak üzere iş
yerlerinin açıldığı, toplu taşıma kullanımının arttığı, şehirler arası seyahatin serbest
bırakıldığı 1 Haziran sonrası, vaka sayılarında ki artış AKP’nin ekonomik saiklerle
hareket ettiği gerçeğini ortaya koydu.

ya başlandığı günlerde 900’ün altına inen
günlük vaka sayısı kısa sürede 1500’ün
üzerine çıktı.

ŞEHIRLERARASI SEYAHAT ILE
BIRLIKTE SALGINDA YAYILIYOR

AKP iktidarının salgın ile mücadelede
başarı öyküsü yazma çabaları ise bilimsel
gerçeklere dayanmıyor. TTB’nin raporuna göre Türkiye pandeminin üçüncü
ayı bittiğinde bütün dünyada COVID-19
doğrulanmış olgu sayısında 12. sırada,
COVID-19 doğrulanmış ölüm sayısında
ise 17. sıradadır.

Şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının ve
toplu taşımada ki yolcu sayısına ilişkin
kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte
yaşanan nüfus hareketlerinin de salgının yayılma riskini arttırdığı biliniyor. 1
Haziran sonrasında değişik kentlerde vaka
sayılarının hızla artması ile birlikte maske
kullanım zorunluluğu getirildi.

AVM’LERDEKI VAKA SAYISI HIZLA Edirne, Tekirdağ gibi kentlerde özellikle
ARTIYOR
İstanbul’dan gelenlerin oluşturduğu yoğunluk ile birlikte vaka sayıları artarken,
AKP’nin AVM’ler ile ilgili kararı salgın
Adana ve Mersin’de gerekli tedbirler
yönetimine yaklaşımını gösteren en iyi
alınmadan sağlıksız koşullarda çalışan
NORMALLEŞME ILE BIRLIKTE
örneklerden biri oldu. Çalışma zorunlulu- mevsimlik işçiler arasında vakalarda ki
VAKA SAYISI ARTTI
ğu olmayan sektörlerin başında gelmesine artış dikkat çekiyor. Yine Rize’de çay
ve bulaş riskinin yüksek olmasına rağmen toplamaya giden yurttaşların oluşturduğu
Geçtiğimiz günlerde Türk Tabipler Birişçilerin yaşamını ve halk sağlığını tehdit
yoğunluk ve koruyucu tedbirlerin yetersizliği Merkez Konseyi (TTB) tarafından
eden AVM’ler normalleşme adı altında
liği salgına davetiye çıkartıyor.
yayınlanan raporda üç aylık veriler değer- yeniden açıldı. Bu süreç ile birlikte AVM
lendirilerek riskin devam ettiği vurgulançalışanları arasında vaka sayıları hızla artPANDEMI HASTANELERINDE DOdı. Rapora göre pandeminin 3’üncü ayı
maya başladı. AVM’lerde örgütlü Tez-Ko- LULUK ORANI ARTIYOR
biterken, bilimsel gerekçelere dayandırıop İş Sendikası Başkanı Haydar Özdemilamayan erken açılma kararı, özellikle 1
roğlu yaptığı açıklamada, ‘’AVM’lerden
Normalleşme ile birlikte bazı kentlerde
Haziran sonrasında hem vaka sayılarında
bize yağmur gibi vaka haberleri geliyor’’
salgının boyutları pandemi hastanelerinde
hem de yoğun bakımda tedavi gören ve
ifadelerini kullanarak, İstanbul, Ankara,
yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Van
solunum desteğine gereksinim duyan hasta Kayseri, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Martabip odası Van’daki pandemi hastanelerisayılarında artışa yol açtı. Sağlık Bakanlığı din, Diyarbakır ile Bodrum’daki AVM ve
nin tam kapasite çalıştığını ifade ederken,
tarafından yapılan açıklamalarda benzeri
büyük mağazalardan yeni vaka haberleri
çevre illerdeki hastanelerin doluluk oranyönde. Normalleşme adımlarının atılmaaldıklarını, söyledi.
larında da ciddi artışlar olduğuna dikkat
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çekti.
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sağlığını tehdit ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kocaeli’nde ÖSYM tarafından yapılan
Vaka sayılarının pik yaptığı bir diğer il ise Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınaDiyarbakır. Diyarbakır’da geçtiğimiz hafta vına giren bir öğrencinin sınav esnasında
vaka sayısının bin 500’e kadar çıktığı
fenalaştığı, öğrenciye yapılan Kovid-19
açıklandı. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştır- testinin pozitif çıkması sonucunda salonma Hastanesinde koronavirüs vakalarına
daki tüm öğrencilerin karantinaya alındığı
müdahalede 1 olan servis sayısı 1 Haziortaya çıktı. Önümüzdeki günlerde yapıran’dan bu yana 5’e çıktı.
lacak olan LGS ve YKS sınavlarında ise
milyonlarca öğrencinin aynı riskle karşı
Konya’da kentin pandemi hastanesi olakarşıya kalacağı biliniyor.
rak belirlenen Konya Eğitim ve Araştırma
Hastanesi ile Beyhekim Devlet Hastanesi- 28 FARKLI ILE BAĞLI 76 YERLEnin kapasitesinin vaka artışları nedeniyle
ŞIMDE KARANTINA DEVAM EDIdolduğu, yeni tespit edilecek vakaların,
YOR
vatandaşların mağduriyet yaşamamaları
adına bulundukları yerlerdeki hastanelere
Normalleşme adımları ile salgın riski
müracaat edebilecekleri ve o hastanelerde artarken ülkenin değişik yerleşimlerinde
tedavi altına alınabilecekleri açıklandı.
karantina tedbirleri devam ediyor. İçişleri
Bakanlığı’nın yayınladığı verilere göre
MERKEZI SINAVLAR SALGIN
19 Haziran itibariyle 28 ildeki 2 belde, 28
RISKINI ARTTIRIYOR, MSÜ SINAköy, 40 mahalle ve 6 mezra olmak üzeVINDA FENALAŞAN ÖĞRENCININ
re toplam 76 yerleşim yerinde karantina
TESTI POZITIF ÇIKTI.
uygulanıyor. Karantina tedbiri uygulanan
yerleşim yerindeki toplam nüfus ise 48 bin
Pandemi sürecinde okulların tatil edilme170 olarak açıklandı.
sinin ardından uzaktan eğitim uygulamasına geçilmişti. Ancak merkezi sınavların
‘’yeni normal’’ dönemde aynı şekilde
devam ediyor olması milyonlarca gencin
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YENI NORMAL: KALAN SAĞLAR
BIZIMDIR
Tablo salgının halk sağlığını olumsuz
etkilemeye devam ettiğini gösterirken,
iktidar büyük bir algı operasyonu yapmaktadır. Sermayenin çıkarlarını başa yazan
AKP iktidarı yeni normal diyerek salgın
ile mücadeleyi tekil tekil bireylerin sorumluluğuna indirgemektedir. İşçileri, emekçileri toplu şekilde işyerlerinde çalışmak
zorunda bırakan, toplu taşımada özellikle
İstanbul gibi büyük kentlerde kalabalık
şekilde seyahate mahkum eden, şehirlerarası seyahatlerde ki kısıtlamaları kaldıran,
salgına davetiye mahiyetinde AVM’leri
açan, milyonlarca öğrenciyi sınav salonlarına doldurarak hayatını riske atan ve
daha pek çok tedbiri kaldıran AKP iktidarı
‘’herkes kendi karantinasını uygulasın’’
noktasına geri dönmüş görünüyor. Anlatılan onca başarı öyküsüne rağmen AKP’nin
düsturunu Recep Tayyip Erdoğan’ın salgının ilk günlerinde ifade ettiği şu sözler
özetlemektedir ‘’ Türkiye, her hal ve şart
altında üretime devam etmek, çarklarının dönmesini sağlamak zorunda olan bir
ülkedir.” Burada ki ‘’her hal ve şart altında’’ vurgusu ‘’gerekirse emekçilerin canı
pahasına’’ şeklinde de okunabilir.
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AÇLIK VE
YOKSULLUĞUN
SINIRI YOK
Birleşik Metal-İş sendikasının yoksulluk
sınırı, enflasyon oranı ve açlık sınırı gibi
araştırmalarına imza atan araştırma merkezi (BİSAM) “Açlık ve Yoksulluk Sınırı
Nisan 2020 Dönem Raporu” açıkladı.
Raporun detaylarından önce ülkemizdeki
emekçilerin durumuna göz atalım.
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
(TÜİK) işsizlik oranları konusunda ciddi bir manipülasyon yaparak ekonomik
krizin psikolojik etkilerini azaltmaya
çalışmakta. Örnek olarak TÜİK şubat ayı
işsizlik raporunu ele alırsak; Şubat’ta işsiz
sayısı TÜİK’ e göre geçen yıla göre 502
bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi
oldu. İşsizlik oranı resmi verilerde göre
yüzde 13,6 olan işsizlik oranı genç işsizlikte yüzde 24,4 olarak açıklandı. TÜİK
hesaplamasındaki önemli ayrıntı ise şu:
işten ayrılanlardan üç aydan kısa süre
içinde işlerinin başına geri dönecekleri
öngörüyor. Bu nedenle bu sayı hesaplamalara dahil edilmiyor. Yani şubat raporunda
son üç ayda işsiz kalanların durumu geçici
olarak hesaplanıp orana dahil edilmiyor.
Korona virüs salgını nedeniyle bu işsiz
kalan grubun iş bulmasının zor olacağı
kesin. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin
(DİSK-AR) işsizlik raporu bu grubu da
dahil edip bir işsizlik raporu hazırlıyor bu
rapora göre geniş tanımlı işsizlik oranı
yüzde 24,5 olarak hesaplandı. Yaklaşık
yüzde 10 daha fazla işsiz hesaplanmış
durumda. 2019’da 7 milyon 629 bin olan
işsizlik rakamı 2020’de 8 milyon 427 bin
kişiye ulaştı. Salgının mart ayında ciddiye

alındığı düşünülürse salgın sonrası işsizlik
rakamının çığ gibi büyüyeceği kesin. Kısa
iki örnek verirsek Kısa çalışma ödeneğine
3 milyon 500 bin, ücretsiz izin ödeneğine
başvuru 700 bin kişi başvurdu. Ayrıca İŞKUR’un açıkladığı Mart 2020’de 167 bin
306 olan açık iş sayısının Nisan 2020’de
52 bin 418’e düştüğü yönünde. Geçen yıla
göre ise açık iş sayısı yüzde 73,8 oranında
azalmış oldu.
Bu tabloya eklenmesi gereken işten atılmaların yasaklanması ile hükümet aslında
büyük bir kıyak yaptı. Artık patronlar işten
atıp tazminat ödemek yerine işçileri ücretsiz izine çıkarıyor. Ücretsiz izin maaş
desteği ise 1170 TL, yani günlük 39 lira 24
kuruş. Tüm bunlar ile birlikte Açlık sınırı
bir yılda yüzde 18,3 arttı. Son 17 yılda
açlık sınırı 5,25 kat arttı. Günlük beslenme
maliyeti 80 TL.
BİSAM Açlık ve Yoksulluk Sınırı Nisan
2020 Dönem Raporu’na göre açlık sınırı:
2.394 TL Yoksulluk sınırı: 8.282 TL oldu.
Rapora göre yetişkin bir erkeğin sağlıklı
beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 641 TL, bu değer yetişkin bir kadın için 621 TL, 15-18 yaş bir
genç için 681 TL, 4-6 yaş arası bir çocuk
için 452 TL’dir. Buna göre sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine
maliyeti ise 2 bin 394 TL olarak hesaplanmış durumda. Bu tutar sadece beslenme
için geçerli asgari ücretin net 2 bin 103
TL olduğu ülkemizde bir asgari ücret bir
ailenin ancak karnını doyuruyor. Eğitim,
sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım
gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapma-

öne çıkanlar

5

sı gereken harcama tutarı 8 bin 282 TL’ye
ulaşmaktadır. Açlık sınırı COVİD krizi
sürerken 1 yılda yüzde 18,3 artış gösterdi.
Yıllık artış 371 TL’yi buldu. Asgari ücretteki artış ise 304 TL olarak gerçekleşmişti.
17 yıl önce 4 kişilik bir aile, günlük minimum 15,2 TL’ye sağlıklı beslenebilirken,
bugün 79,81 TL’ye beslenebilmektedir.
AKP iktidarı 17 yılda açlık sınırı 5,25 kat
arttırmıştır. AKP ise 17 yılda enflasyonunun 4,6 kat arttığını söylemektedir. Açlık
sınırı artışı genel enflasyondan daha fazla
arttı.
BİSAM Açlık ve Yoksulluk Sınırı Nisan
2020 Dönem Raporu’na göre açlık sınırı:
2.394 TL Yoksulluk sınırı: 8.282 TL oldu.
Rapora göre yetişkin bir erkeğin sağlıklı
beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 641 TL, bu değer yetişkin bir kadın için 621 TL, 15-18 yaş bir
genç için 681 TL, 4-6 yaş arası bir çocuk
için 452 TL’dir. Buna göre sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine
maliyeti ise 2 bin 394 TL olarak hesaplanmış durumda. Bu tutar sadece beslenme
için geçerli asgari ücretin net 2 bin 103
TL olduğu ülkemizde bir asgari ücret bir
ailenin ancak karnını doyuruyor. Eğitim,
sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım
gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 8 bin 282 TL’ye
ulaşmaktadır. Açlık sınırı COVİD krizi
sürerken 1 yılda yüzde 18,3 artış gösterdi.
Yıllık artış 371 TL’yi buldu. Asgari ücretteki artış ise 304 TL olarak gerçekleşmişti.

Sağlıklı beslenme kriterlilerine göre:

İllere göre açlık ve yoksulluk sınırı

•Süt ve süt ürünleri grubu için 28,44 TL,
•Et, tavuk ve balık grubu için 16,01 TL,
•Sebze ve meyve için 12,98 TL,
•Ekmek için günlük 4,97 TL,
•Katı yağ ve sıvı yağ için 5,42 TL,
•Yumurta için 1,12 TL
•Şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 3,64 TL harcama
yapılması gerekmektedir.

Araştırma kapsamındaki verilere göre İzmir’de açlık sınırı 2 bin 648 TL, İstanbul’da 2 bin 557 TL, Ankara’da ise 2 bin 323 TL olarak tespit edilmiştir.
Sanayi merkezlerindeki açlık sınırları ise
•Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova bölgesinde açlık sınırı 2 bin 463
TL,
•Bursa, Eskişehir ve Bilecik bölgesinde açlık sınırı 2 bin 453 TL,
•Zonguldak, Bartın ve Karabük bölgesinde açlık sınırı 2 bin 407 TL,
•Adana ve Mersin bölgesinde açlık sınırı 2 bin 282 TL,
•Diyarbakır ve Şanlıurfa bölgesinde 2 bin 204,
•Trabzon, Ordu, Rize, Artvin, Gümüşhane, Giresun bölgesinde 2402 TL,
•Gaziantep, Kilis, Adıyaman bölgesinde 2 bin 162 TL’dir

6

öne çıkanlar

21 HAZİRAN 2020

HANGİ KURUM KALMIŞTI?
Kamu bankaları ya da kamu teşekküllerinin
yönetim kurulları yıllardır neredeyse iktidar
partilerinin iş bulamamış, seçilememiş, zamanında bürokraside yer almış eski elemanlarının bir nevi arpalığı konumundadır. Ne oldu
da bu gün Hamza Yerlikaya ve RTÜK başkanı
Şahin’in bankaların yönetim kurullarına atanması bu kadar gündem oldu?

mesini eleştirdi. Bildirici şu ifadeleri kullandı:
“Girişimlerin sonucunda TÜRKSAT’tan
istifa etmek zorunda kalan RTÜK Başkanı
Şahin’e yeni gelir kapısı bulunmuş. Anlaşılan
RTÜK’teki maaşı, Basın İlan’daki huzur hakkı yetmemiş. Halkbank’a atanması -RTÜK ile
ilgili olmadığı için- yasal olabilir ama ahlaki
değil, vicdani hiç değil.”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinin
yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı
yapan, spor bölümü mezunu Yerlikaya’nın
yaklaşık 12 bin 500 TL maaşla bağımsız
yönetim kurulu üyesi olarak Vakıfbank’ta
görev yapacak olması, haber yayınlandıktan
sonra tepkilerin merkezine oturdu. İlk tepki
3 yerden birden maaş almasına ilişkin oldu;
akabinde ise banka yönetim kurulu ve spor
arasındaki ilişki sorgulanmaya başladı. Öte
yandan Hamza Yerlikaya ile birlikte Vakıfbank Yönetim Kurulu’nda yer alan AKP’li ve
Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen isimler, sosyal
medyada tartışma konusu oldu.

Örnekler sadece bu ikisi ile bitmiyor, kısaca
bankada yer alan diğer üyelere bakacak olursak liste kabarık.

AKP Adana Milletvekili Tamer Dağlı ise
Yerlikaya’nın yeni görevini, ”vatan sevgisi”
ile savundu. Dağlı, TBMM’de yaptığı açıklamada, ”Hamza Yerlikaya bu vatanı, bayrağını,
ülkesini seven, İstiklal Marşı’mızı defalarca
okutan, bayrağımızı dalgalandıran bir sporcumuzdur. Hamza’dan rahatsız oluyorsanız,
vatan sevginizden şüphe etmeniz lazım” dedi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in Halk Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine atanması ise
başka bir tartışma yarattı. RTÜK üyesi İlhan
Taşçı, RTÜK Başkanlığının “part time yapılacak bir iş olmadığını” belirterek, Şahin’in
görevi kabul etmemesi gerektiğini söyledi.
RTÜK üyeliği görevinden alınan Faruk Bildirici de Şahin’in Halkbank yönetimine getiril-

ABDÜLKADIR AKSU
Devletin her zaman en karanlık eli olan Aksu,
Mayıs 2019’da yapılan VakıfBank 65. Olağan
Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu
Üyeliği’ne ve aynı gün yapılan VakıfBank Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Yönetim Kurulu
Başkanlığı’na seçildi.
CEMIL RAGIP ERTEM
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın Ekonomi Başdanışmanı.
Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Ekonomi
Politikaları Kurulu üyesi. 13 Ağustos 2018 tarihinden VakıfBank Yönetim Kurulu Üyesidir.
12 Haziran 2020 tarihinde yapılan Yönetim
Kurulu Toplantısında Başkan Vekili seçilmiştir.
DILEK YÜKSEL
TBMM’de 23 ve 24. dönemlerde AKP Tokat
Milletvekili olarak görev yaptı. VakıfBank
Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürüten Dilek Yüksel, aynı zamanda Denetim Komitesi
Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi ve
Kredi Komitesi yedek üyesi.
SADIK YAKUT
AKP Kurucu Üyesi olan Yakut, Mayıs 2019

tarihinde yapılan VakıfBank 65. Olağan Genel
Kurulu Toplantısı’nda Yönetim Kurulu üyesi
seçilen Sadık Yakut, aynı zamanda VakıfBank
Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi.
Nepotizm yeni bir sorun değil!
Adam-akraba kayırma olarak ta bilinen
kavram ve karşıtlığının uygulaması bir sorun
/ çözüm denklemi şeklinde karşımıza çıkarılıyor genellikle. Akraba ya da adam kayırmak
bu ülkede ve dünyada yeni bir şey değil, batı
tipi kapitalist toplumların kendi iç sözleşmelerinde bu gibi uygulamalar sert bir şekilde etik
kurallar içerisinde disipline edilirken, zayıf
halka kapitalizm işleyişlerinde ise etik bir
yaklaşım yada toplum sözleşmesi beklemek
biraz iddialı oluyor bu konularda.
Peki ne oldu da son atamalar ile birlikte Hamza Yerlikaya ve RTÜK başkanı Şahin bu kadar
tartışmanın merkezinde yer aldı. Özelliklede
Hamza Yerlikaya? 80 sonrasından bu güne
kadar kamu teşekküllerinin tüm atamalarında
benzer işleyişler bulunuyordu. Bu atamalarda
genellikle atama yapılan kurum ile bağı olan
ya da mezun olduğu üniversite ile atandığı
kurum arasında ilişki bulunan bir atama tercih
ediliyor yada yakınsak örnekler seçiliyordu.
AKP son 10 yıllık performansında ise bu gibi
ufak nüans farklılıkları bile artık önemsenmiyor. Açıktan tamamen siyasi angajmanı
öne alan, atandığı kurumun yapısı ile uyumlu
olup olmadığı kontrol bile edilmeyen bu gibi
atamalar tepki topluyor. Genel algı var olan
dokunun tamamen çürüdüğü yönünde, bir kısmı iddia ise yakında hiçbir kurumun kısa süre
içerisinde işlemez duruma geleceği yönünde.
2014 yılında hayvanat bahçesi müdürünün
TÜBİTAK’a başkan atanmasından sonra sizi
hayrete düşüren bir uygulama oldu mu?

öne çıkanlar
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AKP
GENÇLERİN
SAĞLIĞINI
RİSKE ATIYOR
Aralık ayından beri dünyayı etkisi altına
alan koronavirüs salgınının ülkemizde de
görülmesiyle birlikte okullar çevrimiçi
eğitime geçmişti ve bu yıl 2 milyondan
fazla kişinin gireceği YKS bir ay ertelenirken, liseye girişte uygulanan LGS’nin
ertelenmesininse “mümkün olmadığı”
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanmıştı.
Pandeminin getirdiği olağanüstü koşullarsa ülkemizi Cumhuriyet tarihinin en
büyük işsizlik oranında yakalıyor ve zaten
var olan ekonomik krizi daha da derinleştirirken emekçiler ve gençler içinse hayat
koşulları gittikçe zorlaşıyor, geleceksizlik
artıyor.
Türkiye’de sermaye sınıfı salgın koşullarını kendisi için yeri geldiğinde 39TL’lik
sefalette olduğu gibi bir avantaja çevirmeye çalışıyor; yeri geldiğindeyse aynı
ekonomik krizde olduğu gibi “salgının”
faturasını da emekçilere ve gençlere
kesmeye çalışıyor. Bu konudaysa hayli
başarılı olduğu söylenebilir. Vaka sayıları artarken Ekonomik İstikrar Paketi adı
altında sermayeyi koruma kalkanını açıklarken “çarklar dönecek diyor”, milyonlarca emekçiyi salgına karşı savunmasız bir
şekilde çalışmaya mahkum ettiği gibi sık
sık “evde kal” çağrısını yineliyordu. Henüz vaka sayılarında tatmin edici düşüşler
görülmezken AKP yeni normalini açıklıyor ve burada ise AKP’nin salgın sürecini
sermayenin çıkarlarına göre yönettiği bir
kez daha ortaya çıkıyor. Salgından korunmak için önlem alıyoruz diyen AKP’ninse
salgından kimleri koruduğu, salgın nedeniyle ertelenmiş olan YKS’nin salgın
devam ederken erken tarihe çekilmesiyle
bir kez daha ortaya çıkıyor.
Gençleri yıllarca geleceksizliğe mahkum
eden, intiharlara sürükleyen sınavlar, salgın koşulları altında geleceksizliği daha da

arttırıyor ve gençleri virüs tehlikesiyle baş
başa bırakıyor. Milyonlarca gencin geleceğini belirleyen üniversite sınavının erken
tarihe çekildiği, normalleşme adı altında
AVM’lerin de açılacağı “aynı başlık altında” AKP Genel Başkanı tarafından açıklanıyor. AKP iktidarı gençlerin geleceğini,
sermayenin çıkarları için feda ederken;
liselilerse bunun kabul edilemeyeceğini
söylüyor ve haklarını arıyor.
Salgın koşullarının getirdiği kısıtlı olanaklara rağmen mücadeleyi sürdüren gençlerin sesine ise AKP iktidarı tarafından
kulak tıkanıyor. İlk gün gençler tarafından
verilen tepkilerin ardından ÖSYM, TYT
barajının 180’den 170’e çekildiğini söylüyor ve bu sınava 30 dakika daha eklendiğini ilan ediyor. Buysa bir lütuf, bir destek
olmanın ötesinde yalnızca AKP’nin rüşvet
kültürünü yansıtıyor. Gençliğin sesine
haftalarca kulak tıkayan iktidarı sınavlarda önlemler aldığını, sosyal mesafe ve
maskenin çok önemli olduğunu söylüyor.
Burada AKP’nin gençlerin ‘”YKS ertelenmelidir” talebini çok iyi anladığı ancak
kafa karıştırmaya çalıştığı bir gerçek.
Salgın devam ederken ve YKS tartışmaları sürerken AKP pek çok sınavı erteliyor; bunun iki yüzlülük olduğunu gören
gençlereyse sınavlar için el dezenfektanı
“sunuyor”. YKS ve LGS dışında bütün
sınavların erteleniyor olması salgın koşullarında sınav yapılamayacağının kabülüdür. AKP’nin bir söylediği bir söylediğini
tutmuyor; yaptıklarıysa bunların hiçbirine
uymuyor. Bu durum karşısında gençliğin
geleceği ve sağlığı hiçe sayılıyor. Maske
ile kolonya ile sınav yapmakta direten
AKP iktidarı maske ile sınava girmek
istemeyen öğrencilereyse “sınav anında
maskeler çıkartılabilir” açıklaması yapıyor, “YKS ve LGS ertelensin” talebini yok
sayıyor. Salgının yükseldiği süreçte toplum sağlığı konusunda sınıfta kalan AKP
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bu başarısızlığını bir kez daha sergiliyor,
vakaların artmasının önünü açıyor.
Tüm bu tartışmalar sürerken, bilim çevrelerinden gelen uyarılara da kulak tıkayan
sermaye iktidarı Milli Savunma Üniversitesi Sınavı’nı gerçekleştiriyor. Sınavların
sosyal mesafeye uyarak, maske ve kolonya ile gerçekleştirileceğini önlemlerin
alındığını söyleyen AKP’nin yalanı burada
bir kez daha ortaya çıkıyor. MSÜ sınavında pek çok okuldan sosyal mesafenin
‘’ sıfıra indiği ‘’ görüntüler gelirken aynı
zamanda AKP, bu sınavlara enfekte olan
öğrencilerin de gireceği gerçeğini yok
sayıyor. AKP’nin gerekleri yok saymasıysa hiçbir şeyi değiştirmiyor. Kocaeli’nde
sınava giren bir öğrencinin sınav esnasında rahatsızlandığı ve bunun üzerine ayrı
salona alındığı, sınav sonunda yapılan
covid-19 testinin de pozitif çıktığı haberi
üzerine bütün sınıf karantinaya alınıyor.
Tüm bunlar LGS ve YKS sonrasında yaşanacakların bir habercisi olarak, sınavın
ertelenmesi talebinin haklılığını bir kez
daha ortaya koyuyor.
Ailesinde ya da kendisinde kronik rahatsızlığı olan öğrenciler içinse bu tabloda
kaygının daha arttığı bir gerçek. Tüm bunlara rağmen sınavda ısrar eden, sınav anında maskeler çıkabilir açıklaması yapan
sermaye iktidarını milyonlarca öğrencinin
geleceğini ve onlarla birlikte ailelerinin
sağlığını riske atmaya devam ediyor.
Bunlar bir yanda dururken AKP ise akıl
ve mantıktan uzak açıklamalarına devam
ediyor. AKP’nin eğitim bakanı Ziya Selçuk, enfekte olmuş öğrencilerin hastanede
sınava girebileceğini açıklıyor. Hastane
koşullarında güvenilir bir sınavın yapılamayacağı ortadayken, bu durumda
AKP’nin daha önce imza attığı sınav skandallarına yenilerinin eklenmesi de şaşırtıcı
olmayacak.
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Türkiye işçi sınıfın en önemli kazanımlarından birisi olan kıdem tazminatının
kaldırılması yine gündemde. Yıllardır kıdem tazminatının kaldırılması için iktidar
birçok düzenleme getirmeye çalıştı fakat
hiçbirini gerçekleştiremedi. Salgınla birlikte sermaye sınıfının yükünü hafifletmek
için iktidar ajandasından hiç düşürmediği
kıdem tazminatını kaldırma hedefini şimdi
tekrar gündeme getirdi.
TES adıyla geçtiğimiz günlerde duyurulan
ama içeriğini yalnızca basından öğrendiğimiz yeni bir sistemle işçilerin kıdem
tazminatı hakları ellerinden alınarak fona
devredilmesi planlanıyor. Aslında bu plan
patronların ve siyasi temsilcilerinin elli
yıllık hayali.
İktidar en son geçtiğimiz yıl kıdem tazminatını kaldırarak fona dönüştürülmesi için
adım atacaktı. Emek örgütlerinin ve işçilerin tepkileri sonucu iktidar yerel seçim
arifesinde bu tasarıyı Meclis’e götürmedi.

21 HAZİRAN 2020

KIDEM
TAZMINATININ
KALDIRILMASINA
IZIN VERILEMEZ!
Kanunu’na tabi olarak sigortalı çalışan
işçileri kapsamaktadır. Kıdem tazminatını
hak etmek için aynı iş yerinde en az bir yıl
çalışmak gerekiyor.
En az bir yıl çalışan işçi İş Kanun’da
belirtilen kusurlu davranışlar nedeniyle
değil haksız nedenlerden işten çıkarılıyorsa kıdem tazminatı hakkını elde ediyordu.
Patron tarafından haklı nedenlerle çıkarıldığı iddiasıyla işten çıkarılan işçi, dava
açıp haklı nedenin bulunmadığını kanıtladığında en az bir yıl çalışıp kıdem tazminatı hakkına elde edebiliyordu. Patronun
haksız yere işten çıkardığı işçiye kıdem
tazminatı ödemek zorunda kalması, işçilerin patron tarafından işten çıkarılmasına
caydırıcı bir etkisi oluyor. Kıdem tazminatı işsiz kalan işçinin geliri değildir çalışan
işçilerinde iş güvencesidir. Tamamlayıcı
Emeklilik Sistemiyle (TES) işçilerin iş
güvencesi ortadan kaldırılacaktır.

Ayrıca en az bir yıl çalışan işçi ücreti
ödenmediğinde veya eksik ödendiğinde,
Kıdem tazminatının kaldırılması konusun- çalışma koşulları ağırlaştığında, patron tada işçi sınıfının tepkisinden korkan iktidar, rafından işin niteliği değiştiğinde yani işçi
mevcut sistemde işçilerin tamamının kıhaklı nedenlerle işten ayrıldığında kıdem
dem tazminatı hakkından yararlanamadığı tazminatına hak kazanabiliyor. 2022 yılınyeni sistemle tüm işçilerin kıdem tazmida yürürlüğe gireceği belirtilen TES’te ise
natı hakkını alacağı yalanıyla işçi sınıfını
bu hak da işçilerin elinden alınacak.
ikna etmeye çalışacak.
Erkek işçinin askerlik ve kadın işçinin
Peki gerçekten TES ile tüm çalışanlar kıevlilik nedeniyle işten ayrılması durumundem tazminatı hakkına sahip olacak mı?
da, eğer en az bir yıl çalışıyorsa işçi kıdem
tazminatı hakkı kazanıyordu. TES ile birTES’nin içeriğine dönük şuan emek örlikte bu hak da işçilerin elinden alınacak.
gütlerine ve kamuoyuna hiçbir şey paylaşılmadı. İktidarın yandaş basına övülmesi Emekli olduğunda işçi kıdem tazminatı
için sızdırdığı bilgilerle işçi sınıfına dönük hak edebiliyor. TES ile birlikte emekli
saldırının ne olacağını kısmi de olsa tartıolan bir işçi fonda olan parasının yalnızca
şabiliriz.
%25’ini alabilecek geriye kalan kısmını
aylık taksitler halinde alabilecek.
Mevcut şu anki sistemde kıdem tazminatı
hakkını kullanabilmek içi 4854 sayılı İş
TES ile birlikte işçilerin iş güvencesi orta-

dan kalkacak. İş güvencesinin ortadan kaldırılması işçilerin örgütlenmesini, grevlere
ve eylemlere katılmasını zorlaştıracaktır.
Çalışma koşulları ağırlaşacak kuralsız ve
esnek çalışma iş hayatında yaygınlaşacaktır.
Kıdem tazminatının fonda birikmesi sermayeye kaynak olarak aktarılacak. İşçilerin emeğiyle biriken işsizlik fonundan
milyonlarca işsiz destek alamayıp patronlar işsizlik fonunu yağmalıyorsa TES ile
birlikte işçilerin fonda biriken emekleri
patronlara peşkeş çekilecek.
AKP iktidarın patronlara yeni güvenceler
veriyor, işçilerin sömürüsünü derinleştiriyor. İşçilerin kazanımlarını birbir ortadan
kaldırırken işçi sınıfının vereceği tepkiden
korkan iktidar kendi basın kanallarında
TES’i öven yazılar sipariş ediyor.
Kıdem tazminatını binlerce işçinin alamamasını gerekçe gösteren iktidar tüm
işçilerin fonda parasının birikeceğini iddia
ediyor. Aslında yapılmaya çalışan kıdem
tazminatını hiçbir işçinin almamasını sağlayarak sermayenin kârını arttırmak. İktidar eğer kıdem tazminatından tüm işçilerin
yararlanmasını istiyorsa kıdem hak eden
tüm işçilerin alacaklarını devlet güvence
altına alıp ödemeleri ve patronlardan tahsil
etmelidir.
İktidarın niyeti, patronların maliyetini
düşürüp kârını artırmak.
Türkiye işçi sınıfı kırk yıldır tüm kuşatılmışlığına rağmen iş güvencesi olan kıdem
tazminatının kaldırılmasına izin vermedi.
Bugünde patronların iş güvenceleri olan
kıdem tazminatın ortadan kaldırılmasına
izin vermeyecektir.

öne çıkanlar

21 HAZİRAN 2020

9

“İŞÇILERIN HAZIRANI”
KEMAL PARLAK
15-16 Haziran büyük işçi kalkışmasının
50. yılında bu muhteşem iki gün, geçmişte olduğu gibi, bu günde hala tartışılıyor
ve anlaşılmaya çalışılıyor. “Bu kalkışma
kendiliğinden miydi? Düzen içi miydi?
Öncüsü var mıydı?” Bu sorulara verilen
cevaplar ise herkesin politik olarak durduğu konuma göre değişiyordu ve bugün
de hala böyle. Geçmişte bu tartışmalar
farazi yapılırken bugün artık belgelerle
konuşmanın olanakları var; daha önce de
15 – 16 Haziran üzerine yazılan kitapların
olmasına rağmen yeni yayınlanan üç tane
kitap ise bu kalkışmanın tüm özelliklerini, tanıkları ve belgeleri ile sunmaktadır.
Maden-İş Sendikası çalışma grubunun
2017’de çıkarttığı “Derinden Gelen Kökler” kitabı, Aziz Çelik’in editörlüğünde bu
yıl çıkan “DİSK Tarihi” ve Zafer Aydın’ın
titiz çalışması ile 119 tanık ve belgeler ile
çıkan bugüne kadar 15 – 16 Haziran üzerine yazılmış en objektif ve kapsamlı kitabı.
15 – 16 Haziran direnişi sol içerisinde
büyük tartışmaların yaşandığı bir dönemde
gerçekleşti. Toplumsal değişimin- devrimin – öznesinin kim olduğu, işçi sınıfının
öncülüğünde bir değişimin olup olmayacağı tartışmasıydı. Ağırlıklı görüş işçi sınıfın
böyle bir rolü üstlenecek konumda olmadığı, değişimin öncülüğünü başka toplumsal
“zinde” güçlerin yapacağı yönündeydi.
Büyük kalkışma bu tartışmayı bıçak sırtı
gibi kesti. Kesti kesmesine de ama sınıfı
ret eden bu görüş o dönem geri çekilse
de sol içerisinde varlığını sürdürdü ve
bu günde sol içerisinde ağırlığını devam
ettiriyor. Bu görüş tek bir akımda varlığını
sürdürmüyor; liberallerden, kendilerini Ortodoks Marksist olarak tanımlayan kesimlere kadar yayılıyor, farklı görünseler de
özünde aynı noktada kesişiyorlar. 90’larda
solun likidasyonunda, 89 Bahar Eylem-

leri, Madenci Yürüyüşü gibi kitlesel işçi
eylemlerine rağmen bu görüş, “yeni” ve
değişim adı altında sol siyasette hakimiyet
kurmuştu. Bu kesimler bugünde bir kısmı
tarafından açıktan işçi sınıfı öncülüğünü
red ederken, kimileri ise sınıfın yapısında
önemli bir değişimin olduğunu söyleyip
öncülük görevini bilim kurgu filmlerindeki
gibi yapay zekâlara havale ederek adeta
yeni Matrix’ler beklemekteler. Başkaları
sınıf öncülüğüne vurgu yaparken, sanki
işçi sınıfı kentli değil de “kentli eğitimli
işçi” vurgusunu öne çıkartıp aslında küçük burjuvaziyi işaret etmekteler. Zaman
zaman işçi sınıfının kimi bölmelerinin
yaptığı eylemlerle gücünü göstermekte ve
öncülük iddiasının sürdürmektedir: 2009
– 2010 TEKEL Direnişi, Metal fırtına, 90
Trakyalı Yürüyüşü, inşaat şantiyelerindeki
direnişler sınıfın potansiyel gücünü göstermektedir. 15-16 Haziran boyutundaki
kalkışmalara da hazırlanmak, hazır olmak
gerekiyor; bu da ancak sınıftan kaçmayanların görevidir. Bu açıdan yeni bir öncü
işçi kuşağının yetişmesi gerekir vurgusunu
sürekli ön planda tutmalıyız.
15-16 HAZIRAN KENDILIĞINDEN
MI VE BIR ANDA MI OLDU?
DÜZEN IÇI MIYDI?
Bu kalkışma Türkiye işçi sınıfının toplumsallaştığı, hak alma mücadelesini yükselttiği ve siyasete ağırlık koyduğu bir dönemin
zirve noktasıdır. Direniş 274 - 275 sayılı
yasalardaki yapılacak değişikliklere ve
DİSK’i korumak için gerçekleşti. Ne bu
yasalar ne de DİSK sermaye sınıfının lütufları ile gerçekleşti; işçi sınıfının mücadelesi ve kurtuluş arayışlarının bir sonucu
olarak ortaya çıktılar. İşçilerin grevli TİS’li
talepleri, 1961 Saraçhane Mitingi, Kavel,
Derby, Singer, Demirdöküm, Sungurlar,
ECA gibi onlarca işgal- direniş sonucu bu

kazanımlara ulaştılar. Kavel Direnişi’nin
sonucunda varılan anlaşma ile 274-275
sayılı yasalar çıkmıştır. Yasalar Meclis’te
görüşülürken, AP’li milletvekillerin itirazlarına Çalışma Bakanı Ecevit’in verdiği
cevaba bakıldığında sınıf mücadelesinin
etkisini görürsünüz. Direnişlerde ölen
işçiler var bu kazanımlarda. Bu açıdan
yasaları korumak ve kalkışmada Anayasa
vurgusunun olması işçilerin mücadele ile
elde ettikleri kazanımların koruma amacıdır. Günümüzde işçi sınıfının tarihsel mücadele ile elde ettiği kazanımların büyük
bir kısmı elinden alınmış, kıdem tazminatı
gibi kalan kazanımlara göz dikilmiştir.
İşçi sınıfının bu gün kaybettiği ve elinde
kalan kazanımları için mücadele etmesi ise
ancak politik bir zeminde verilirse sonuç
alıcı olacaktır. İşçilerin ekonomik mücadelesini küçümseyenler sınıfla buluşmaları mümkün değildir. Bu açıdan işçilerin
kıdem tazminatı için verdikleri mücadeleyi küçümsemek sınıftan kaçışı getirdiği
gibi güncel kazanımların tarihsel kurtuluş
mücadelesi ile birleşmediği zaman sonuç
alıcı olmayacağı gibi ekonomist bataklığa
saplanmaması da kaçınılmazdır. Bu açıdan 15-16 Haziran yol göstermeye devam
ediyor.
KALKIŞMANIN ÖNCÜSÜ
VAR MIYDI?
15-16 Haziranın kendiliğinden, “öncüsüz”
olduğu sıkça vurgulandığını biliyoruz. Eylem planlı ve merkezi yapılmıştır, öncüsü
DİSK’tir. Yerellerden işçi inisiyatifleri
ile oluşan komiteler aracılığı ile yapıldığı
söylentisi doğru değildir. Komiteler var
ama bunlar eylemi merkezi kararlar doğrultusunda örgütlemişlerdir. Kendiliğinden
diyenler Maden İş Sendikası’nın 9-10
Mart tarihinde yaptığı toplantıları ve 14
Haziran’da Merter’de DİSK Genel Merke-
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zi’nde yapılan toplantılara tekrar bakmalarını öneririz. Bu açıdan Zafer Aydın’ın
kaleme aldığı “İşçilerin Haziranı” kitabı
bolca belge ve tanık sunuyor. Kalkışmanın politik öncülüğüne gelince; öncüler
büyük oranda tarihsel TİP’in üyeleridir.
Sadece fabrikalardaki işçi önderlerinin
TİP’li olmalarının ötesinde DİSK, TİP,
TKP ilişkisine de iyi bakmak gerekiyor.
DİSK’i kuran sendika liderlerinin tamamı TİP’in kurucularıdır. Sendikacıların
kurdukları TİP’in sonraki dönemine yön
veren yöneticileri ise, Behice Boran,
Mehmet Ali Aybar, Sadun Aren, ve Nihat
Sargın tarihsel TKP üyeleridir. Eyleme
öncülük eden işçilerin tamamına yakını o
dönem TİP üyeleri olduğu gibi, 1973’de
sonra yine tamamına yakını TKP saflarında ve yanında mücadeleye katıldıkları
da ayrı bir gerçektir. Şunu söylemiyoruz,
eylem politik merkezde karar alınıp yönetildi, bunu demiyoruz, lakin öncüsüz ve
kendiliğindenliği söylemek ise yazılan ve
bilinen gerçekleri inkar etmektir. Bunun
nedeni ise politik olarak durduğu yer ve
aldığı konumdur. Kendilerini meşrulaştırmak o tarihteki politik öznelerle bağlarının olmaması ve o tarihsel mirasla olan
kopukluklarından yada reddiyesinden
dolayıdır. Bu gerçeği red edenler 1977
DİSK kongresinde Kemal Türkler’in
tasfiye etmişler, 1978’de DİSK içerisindeki 15-16 Haziran öncülerini ihraca
kalkışmışlardır. 1970’de DİSK’in kapatılması için önerge veren ve oy verenler
daha sonra DİSK başkanı olmuşlardır;
bugün ise bu tarihsellikle bağı olmayanların sınıfı temsil ettikleri söylemine göz
yumamayız.
15- 16 Haziran Türkiye işçi sınıfının burjuva ile bir hesaplaşması idi. Bu hesaplaşma yarım kaldı ve biz bütün hazırlıklarımızı bu hesaplaşmanın tamamlanması
için yapacağız. Bu da ancak tarihsel mirasa sahip çıkmak ve onun izinden gitmekle
mümkündür.

16 Haziran yüz bin işçi yürüdü,
16 Haziran işçi eylem birliği,
16 Haziran emperyalizme karşı,
16 Haziran genel direniş,
Burjuvaziye tüm sömürüye,
Nasırlı ellerin yumruğu bu gün,
Heyyy.v
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işbirliği yapan tüm taraflar da ağır yaptırımlara hedef olacak.

– ABD siyasi açıdan, Suriyeli siyasi muhaliflerle olan ilişkilerini geliştirecek ve
Suriye’deki muhalifleri destekleyen ülkelerle koordinasyonu arttıracak. Diplomatik
açıdan da başta Avrupa ülkeleri olmak
üzere diğer ülkelerin Suriye ile ilişkilerini
normalleştirmesini engelleyecek.

EMPERYALİZMİN
EKONOMİK TERÖRÜ
ABD’nin Suriye’yi ekonomik anlamda
nefessiz bırakmak için geliştirdiği Sezar
Yasası 17 Haziran’da yürürlüğe girdi.
ABD’nin cihatçı çeteler aracılığı ile diz
çöktüremediği Suriye’yi ekonomik olarak
abluka altına almak için attığı bu adımın
emperyalist işgalde ikinci perde olduğunu
söylemek mümkün, keza bu yaptırımlar
aracılığıyla yalnızca Suriye’nin değil aynı
zamanda bölge ülkelerinin de zarar göreceğini de…
Nasıl mı?
Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın yaptırımlar yürürlüğe
girmeden hemen önce yaptığı konuşma
ABD’nin bu saldırganlığını özetler nitelikte.
Nasrallah, yaptığı televizyon konuşmasında, Lübnan’da yerel para biriminin dolar
karşısında rekor seviyede değer kaybetmesi ve ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırım
yasasını değerlendirmiş, Lübnan lirasının
değer kaybından ABD’yi sorumlu tutarak Washington’un, Hizbullah üzerinden
Suriye ve İran’a döviz akışını engelleme
gerekçesiyle Lübnan Merkez Bankasının
piyasaya dolar akışına izin vermediğini
öne sürmüştü.
Teyitli ve resmi bilgilere dayanarak konuştuğunu ifade eden Nasrallah, sözlerini
şöyle sürdürmüştü:
“Doların yükselişini protesto edenler, kimleri protesto ettiklerini bilmelidir. Emniyet güçlerinin de dolar toplayanları açığa
çıkarması gerekir. Lübnan’da 2019’dan
beri Suriye ve İran’ın dışındaki ülkelere
göndermek üzere on milyonlarca dolar
satın alan bir banka var. Eylül 2019-Şubat
2020 arasında Lübnan’dan 20 milyar dolar
çıkarıldı.”
EMPERYALİSTLERİN NİYETLERİ
ABD’li yetkililerin hedeflerini açıkça,

Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini tesis edemeyeceği hale düşerek askeri
zafer elde edememesini sağlamak olarak
koyduğunu düşünecek olursak, emperyalistlerin niyetlerini de okumak bu anlamıyla çok da zor olmayacaktır.
Suriye 2011’den bu yana cihatçı çeteler
eliyle yakılıp, yıkıldı. Onlarca ülkenin
lojistik, finansal desteğini arkasına alan bu
çetelerin Suriye’nin altyapısına ne büyük
zararlar verdiğini, Suriye halkı için yaşamı ne denli çekilmez kıldığını söylemek
mümkün. Suriye bu 9 yılda müttefiklerinin de desteği ile yüzünü adım adım
zafere dönerken, ABD destekli Rojava ve
HTŞ’nin hakimiyetinde olan İdlib dışında
ülkenin tamamına yakınında kontrolü yeniden sağlamış durumda. Ama savaşın bir
de mali yükü var ki, o da üzerinden atlanmayacak son derece önemli bir parametre.
Bu yaptırımlar nedeniyle ekmekten, bir
şişe suya her şeyin fiyatının gün içerisinde
defalarca değiştiğini söylersek sanıyoruz
Suriye’nin nasıl bir kriz ile karşı karşıya
kaldığını net bir biçimde görebiliriz.
Suriye’ye İran’dan, Lübnan Hizbullah’ından, Rusya’dan ve Çin’den destek gelse
de, Suriye’ye destek açıklamaları yapan
ülkeler ve taraflar da yaptırım altında olduğu gerçeği, ABD’nin işgal politikasının
sertliğini de gözler önüne seriyor.

– ABD’nin Suriye’ye karşı atacağı askeri
ve ekonomik adımlar da şöyle: Fırat’ın
doğusunda askeri varlığını sürdürecek,
Suriye Demokratik Güçleri’ni Türkiye’nin
saldırılarından korumak için uçuşa yasak bölge oluşturacak. Suriye ordusunun
Fırat’ın doğusuna ve petrol bölgelerine
gelişini engelleyecek ve İran ile Suriye’nin
lojistik hattını kesmek için Irak sınırındaki
Tenef bölgesinde bulunan askeri varlığını
sürdürecek, İdlib’de Rusya ve Suriye’ye
karşı konacak.
ABD SURİYE HALKININ BOĞAZINA
ÇÖKÜYOR
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James
Jeffrey’nin yaptırımların yürürlüğe girmesinden hemen sonra yaptığı açıklamaya
bakacak olursak:
“Her şeyden önce, yasalarda belirtildiği
gibi, ABD’nin politikasında, Esed hükümetinin Suriye halkına yönelik öldürücü
saldırılarını durdurması için zorlayıcı
diplomatik ve ekonomik araçların kullanılması gerekmektedir. Suriye’de hukukun
üstünlüğüne, insan haklarına ve komşularıyla barış içinde birlikte yaşamaya
saygılı bir hükümete geçişi desteklemek.
Dolayısıyla bu, Suriye’deki savaşa yönelik
uzun zamandır devam eden politikamıza
ilaveten ve daha önce duyduğunuz gibi
daha uzun bir kampanyanın parçası olarak
kullanmayı düşündüğümüz çok güçlü bir
araçtır. Bu henüz ilk ve emin olun birçok
kısmı olacak.”
Doğrusu tam da ABD’ye yakışır bir açıklama. Saldırganlığını ‘sivil halka yardım’
kılıfı ile pazarla, amacına ulaşmak için de
haklarını koruduğunu iddia ettiğin sivil
halkın boğazına çök…

SONUÇ YERİNE
Sezar Yasası’nın ABD destekli Rojava’yı
kapsamadığı bilgisini ekleyerek, bu yasaya Sezar Yasası Suriye’yi kaçınılmaz olarak
göre ortaya çıkan başlıkları ise özetleyeetkileyecek. Ama savaşın ağır yükünü yılcek olursak:
lardır taşıyan Suriye’nin bu noktadan sonra hem de onca bedel ödenmişken boyun
– Washington, Suriye’nin ABD’nin bölge- eğeceğini söylemek de pek mümkün değil.
sel müttefiklerine tehdit olmaktan çıkması Suriye’nin onca yerinden gelen ABD’yi
için Şam üzerindeki baskılarını arttıracak. protesto eylemleri haberleri tarifsiz acılar
ABD, yeni planı çerçevesinde Suriye’ye
çeken bu halkın öyle kolay pes etmeyeceği
karşı askeri, siyasi, diplomatik ve ekonoyönünde…Etmesinler de zaten, günün somik eylemler geliştirecek.
nunda işgalcilerin her zaman kaybedeceği
bir gerçek olarak önümüzde durmakta.
– Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımlar
5 yıl daha uygulanacak. Ayrıca Suriye ile
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Tarihsel TKP üyesi İbrahim Özyürek:

SON SÖZ “ORAK-ÇEKIÇ YUKARI,
DAHA DAHA YUKARI” OLMALI
“Biz 100. yıl dolayısıyla işçi sınıfı partisinin değerini bilen genç ve emektar bütün yoldaşlarla bir arada mücadele etmek istiyoruz. Tabii ki kutlamamızı da
birlikte yapmak istiyoruz.”
10 Eylül’e güçlü bir giriş yapmak için
kolları sıvamış durumda. Partinin hem
genç hem de emektar komünistleri ise
dünün olduğu gibi bugünün de hakkını
vermek için en ön saflarda mücadele
ediyor. Tarihsel TKP üyesi İbrahim
Özyürek de onlardan biri. Kendisiyle,
partiyle tanışmasından, 74 Atılımı’na,
TKH’nin 100. Yıl Komiteleri’nden,
ülke ve dünyadaki değişikliklere dair
bir dizi başlıkta konuştuk.

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) temelleri 1920’de Bakü’de atılan ülkenin
en köklü partisi olan komünist partinin
100. yaşını karşılamaya hazırlanıyor.
Bu yılı Atılım yılı ilan ederek, ülkenin
işçi sınıfına dayanan, güçlü, gerçek
komünist partisini kurmak için kolları
sıvayan TKH 100. Yıl Komiteleri ile de

“

“

anlamadığımız yerleri sorup üzerinde
tartışıyorduk. 1967 yılının aralık ayı
başlarında bir arkadaşım seni biriyle
tanıştıracağım dedi, ilk defa gördüğüm
kişinin 4. Levent’teki evine gittik; orada konuşurken “ben TİP’e girsek nasıl
olur” diye söze girince; evine gittiğimiz
arkadaş “TKP için ne düşünüyorsun?”
diyerek bana bir soru yöneltti. Ben de
“nerede bulacağım” deyince, “sen karar
ver gerisi kolay” dedi. Ben de “Temmuz ayında askere gideceğim, gelince
50 yılı aşkın bir süredir partili mücaolsa olmaz mı” diyerek cevap verdim.
delenin içerisindesiniz. Sizi mücadeBana Şişli’de bir özel üniversite ismi
leye çeken başlıkları, TKP ile yollarıvererek orada örgütlen, sonra gidersin
nızın nasıl kesiştiğini biraz anlatabilir dedi. 10 Ocak 1968’de parti üyeliğim
misiniz?
kabul edildi. Kendisi ben askere gitmeden Fransa’ya tahsile gitti. Askerden
9 Kasım 1966’da Arçelik-Halıcıoğgelince 4 Haziran 1970’de tekrar Arlu tesislerinde işçi olarak ekmeğimi
çelik-Çayırova’da işbaşı yaptım. 15-16
kazanmaya başladım. 1967 yılı sonHaziran direnişini bizim bölgede ilk
baharında fabrika yeni yeri olan Çabaşlatan bizim işyeri oldu. Bir sıra neyırova’ya taşınmıştı. Çoğu Galatasaray feri olarak işçi sınıfın partisinin hizmeLisesi mezunu olan arkadaşlarımla
tinde oldum. Tâ 12 Eylül 1980’e kadar
siyasi konularda fikir alışverişi yapıyor- aynı işyerinde çalıştım.
duk. Kitap alıyor, okuyup birbirimize
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relerinin istediği biçimde patronların
lehine tecelli edildi. Kamuya ait bütün
işyerleri tek tek peşkeş çekilerek kendi
zenginini yaratmaya ve sadece işyerleri
değil ona bağlı olarak tarımda da dışa
bağımlılık ve durgun üretim pozisyonlarına dönüştürüldü. 1975 – 80 arası
işçilerin ekonomik hakları sendikalar
vasıtasıyla zorlaya zorlaya piyasa seviyesinin üzerine çıkabiliyordu, şimdi
bütün ücretler asgari ücretin civarında
seyrediyor. Sovyetler Birliği’nin dağılması da bütün emperyalist ve çıkarcı
çevrelerin rahatça hareket ettiği bir
döneme kapı açtı.
Türkiye Komünist Hareketi “TKP için
yolumuza devam ediyoruz” sloganı ile
Türkiye Komünist Hareketi, 100. yaşı kemeleri) kalksın diye 20 Eylül’e kadar çıkışını ilan etmişti. TKH, yaklaşan
Atılım yılı ve kararları ile karşılamaya DİSK’in örgütlü olduğu işyerlerinde iş 100. yaşa ilişkin ne gibi hazırlıklar
bırakıldı. 1977 ve 1980’de emperyahazırlanıyor. Türkiye sosyalist hareiçerisinde?
list sermayenin yurt içindeki en azgın
keti tarihinin son derece önemli bir
örgütü MESS’e karşı 1977’de 8.5 ay
kesiti 74 Atılımı, bu süreci bir de sizPartimiz TKH 100. yıl hazırlıklarını
1980 de 5.5 ay sonunda 12 Eylül darbe- pandemi dönemi içinde olmamıza rağden dinleyelim mi?
sine kadar süren grevleri parti kadroları men 100. yıl şanına yakışacak biçimde
öncülüğünde gerçekleşmiştir. Bu tarih- hazırlıklarına başladı, devam ediyor.
TKP’nin 100. yılında TKH’nin almış
olduğu Atılım yılı kararı çok isabetli ve ler arasında çeşitli işkollarında grev ve Bu özel yılda komünistim diyen herdirenişler örgütlenmiştir. TKH’nin de
doğru bir karar. Bu karar kendini işçi
kesi çalışmalara katmak için belli il ve
sınıfına adamış birçok insanın dikkatini başlattığı 100. YIL ATILIM YILI, aynı ilçelerde Yüzüncü Yıl Komitesi kurarak
koşullarda yoğun sermayenin her türlü onların da bu komitelerde yer alıp bilgi
çekmiştir. 12 Mart 1970 faşist cunta
sonrası, 1973 14 Ekim genel seçimleri, devlet desteğini alarak işçi sınıfın bütün alışverişi yaparak en üst seviyeyi yakapeşinden 9 Aralık yerel seçimlerde sağ haklarını tırpanlayıp ölmeyecek kadar
lamayı arzuluyoruz. Bu kimsenin teücret karşılığı kölelik şartlarını dayapartilerin bir arada sarı sendika yönekelinde değil bütün komünistlerin 100.
tıyor. Tekelci sermaye küçük işyerleri
timinin de yardımları ile işçi sınıfını
yılı kutlamak hakkıdır.
ve esnafı tek tek ufaltıp yok olmasını
daha fazla ezmeye başlamışlardı. Buistiyor. Taşeronla işçilerin örgütlenme- Biz ise bütün bu çalışmaları emektar
gün de aynı düzen partileri yanlarında
lerinin önüne geçmeye çalışıyor. Eğitim TKP, TİP, TSİP, Birlik Dayanışma, İGD
sarı TÜRK-İŞ , HAK-İŞ ve kamuda
yetkili memur sendikalarının desteğiyle ve sağlığa yatırım yapmayıp vakıf ve
ve İKD saflarında yetişmiş mücadele
tarikatlar aracılığıyla özelleşmeleri ve
işçi sınıfını nefes alamayacak duruma
vermiş Mustafa Suphi ve yoldaşlarının
getirdiler. İsmail Bilen yoldaşın başında kendi ideoloji çerçevesinde şekillendi- kurduğu İsmail Bilen yoldaşın Atılım
riyor. Son pandemi salgını döneminde
olduğu Merkez Komitesi 1974 Atıdönemini benimseyen ve kucaklayan
de kendi yandaş müteahhitlerine para
lım kararı ile tüm katmanlarla birlikte
yoldaşlarla birlikte yapmak için yola
aktarıp işten atılan işçilere en ufak des- çıktık.
ABD emperyalizmine karşı savaşmak
tek olmadığını gördük. En son öldürüiçin bütün propaganda araçlarını faacü yumruklarını kıdem tazminatı için
liyete geçirip; sırf radyo ile yetinmeHem mücadeleye omuz vermek isteyen
sıkmış olduğu görülüyor.
mek gerektiğini açıkladılar. DİSK’in
gençlere hem de yeniden mücadeleye
içinde örgütlü olan başta T. Maden-İş
atılmak niyetinde olan dostlarımıza
Peki ya o dönemin Türkiye’si ve bugü- nasıl bir çağrınız olur?
Sendikası olmak üzere tüm işkollarınnün Türkiye’si... 45 yılda neler değişti
daki sendikalarda, öğretmen hareketi
ülkede ve dünyada?
(TÖB-DER) içinde Birlik Dayanışma
Biz 100. yıl dolayısıyla işçi sınıfı parağırlıklı çalışma, Gençlik içinde İGD
tisinin değerini bilen genç ve emektar
ve İLD, kadın örgütlenmesinde İKD’yi 45 yıl içinde ülke her konuda geriye
bütün yoldaşlarla bir arada mücadele
gitti 1975 yılında bir ABD doları 15.30 etmek istiyoruz. Tabii ki kutlamamızı
mahallelerde halk kooperatifleri kuLira (altı sıfır sonradan atıldı) şimdi 7
rarak hızlıca örgütlenmeye başlandı.
da birlikte yapmak istiyoruz. “Bütün
DİSK’in Kemal Türkler başkanlığında TL’ye yaklaştı. 12 Eylül askeri darbeişçiler birleşin, bütün komünistler birve İbrahim Güzelce’nin genel sekreter- siyle Cumhuriyet’in bütün kazanımları leşin’’ diyoruz; Orak-Çekiç her dönem
tek tek elden çıkarıldı. Yasalar tek tek
liğinde geniş katılımlı ve görkemli bir
olabilecek en yüksek makamda olmaşekilde 76 1 Mayıs’ı kutlandı. 16 Eylül işçi sınıfı aleyhine dönüştürüldü, ekolı. Son söz; ‘’Orak-çekiç yukarı, daha
1976’da DGM (Devlet Güvenlik Mah- nomik ve demokratik bütün kararlar
daha yukarı’’ olmalı.
emperyalist ABD ve diğer finans çev-

