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MİLYONLAR AÇ, İŞSİZLER ÇALIŞAN SAYISINI GEÇTİ

AKP’NİN İŞİ DİN SİYASETİ

Geçtiğimiz haftanın siyasi gelişmelerinde Danıştay’ın verdiği kararla Ayasofya Camii’nin ibadete açılmasına onay verilmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından onaylanması büyük yer tuttu. AKP’in isteği ve MHP’nin desteği
ile gündeme gelen bu açılım dinin siyasete alet edilmesinin yeni bir örneği.

AKP SIKIŞTIKÇA DINE SARILIYOR

desteklerini yitirdiklerini bilmeleri olsa
gerek. O yüzden daha fazla gericilik, daha
fazla milliyetçilik, daha fazla İslâmcılık,
daha fazla popülizm yapıyorlar.
Ancak bu tür dini açılımların artık İslâmcı tabanda ne kadar etkili olduğu ise soru
işaretleri barındırıyor.

“

“

Özellikle son açıklanan işsizlik rakamlarında ise ülkemizin içinde bulunduğu acı
Ülkemizi ekonomik krizin kollarına atan
tablo çok çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmışve siyasal alanda yeni açılım yapamayan
tır. DPT eski Müsteşar Yardımcısı ve SamAKP’nin sıkıştığı noktalarda dini siyasete
sun Milletvekili Erhan Usta, nisan ayında
alet ederek işin içinden çıkmaya çalışması
işsizler ordusunun 22.8 milyona çıkarak
çok yeni bir durum değil. Ezan, bayrak,
20.5 milyonluk çalışan sayısını bile geride
din üzerinden yapılan hamasete yine
bıraktığını hesapladı. Koronavirüs salgını
geçtiğimiz ay içerisinde denk gelmiştik.
AYASOFYA KARIN
döneminde işsizlik zirve yaparken, AKP
İzmir’de cami hoparlörlerinden müzik
DOYURMAYACAK
iktidarının “işsizliği yasaklıyoruz” söyleçalınmasını CHP ile özdeşleştirmeye çaminin aslında işçi ücretlerinin 1170 liraya
lışarak, işi CHP’nin eski bir yöneticisinin
Elbette gerici ideoloji ve dinci siyaset
sabitlenmesi olarak gündeme gelmesi ise
tutuklanmasına kadar vardırmışlardı. Buemekçi sınıfları teslim almak açısından
şaşırtıcı değil. Aynı zamanda kısa çalışma
nun devamında “ezana saygısızlık” üzerin- Türkiye sağı açısından bulunmaz iki
ya da ücretsiz izin dönemlerinde işçilerin
den yürütülen siyaset ise nereye bağlandı
nimet. En sıkıştıkları noktada bile Türk-İs- sosyal haklarının ve kıdem tazminatlarının
belli değil. Olayın failleri de henüz belirle- lâm sentezine dayanarak işin içinden
gasp edilmesi de işin cabası. Pandemi denemedi. Oysaki İçişleri Bakanı Süleyman çıkabileceklerini düşünmeleri için ülkevam ettiği sürece AKP iktidarının ve serSoylu konu ile ilgili çok iddialı açıklama- mizde yeterince veri bulunuyor. Ancak
maye sınıfının bu kara düzeni devam ettirlarda bulunmuştu.
önümüzdeki dönem AKP-MHP ikilisi için mesi, kriz dönemini bu şekilde atlatmaya
bu ezber pek sonuç vermeyebilir.
çalışması ise mümkün. Tam da işsizliğin
Bu sefer de yaklaşık bir aydır yürütülen
zirve yaptığı, yoksullaşmanın derinleştiği
Ayasofya propagandasında sona gelindi
Yaklaşık iki yıldır ekonomik krizi derinle- bu dönemde AKP’nin dini siyasete alet
ve Danıştay’ın verdiği karar sonrasında
mesine yaşayan emekçiler ve özellikle işçi ederek yaptığı çıkışın emekçi sınıflarının
mesele bir kere daha dini eksene hapsedi- sınıfına yaklaşmaya başlayan orta sınıflar
karnını din siyaseti ile doldurma çabasının
lerek gericilerin propagandasına dönüştü.
açısından Ayasofya’nın ibadete açılıyor
ürünü olduğunu görmek gerekiyor. Ancak
AKP’nin ve bu tür açılımlara sonuna kadar olmasının ekonomik krizin sonuçlarını ha- bunların karın doyurmayacağı, emekçi
destek veren MHP’nin Ayasofya gündefifletmek gibi bir etkisinin olmayacağı açık sınıfların tepkisinin sermaye düzenine ve
mine sarılmalarının nedeni ise toplumsal
bir gerçek olarak ortada durmaktadır.
AKP’ye yönelmesi mümkün görünüyor.
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ERDOĞAN ESKI SÖZLERINI
UNUTTU, “ISTIKAMETI KAYBETTI”
Erdoğan geçtiğimiz yıl, 31 Mart yerel seçimlerinden önce katıldığı bir canlı yayın
programında Ayasofya ile ilgili gelen bir
soruyu şöyle yanıtlamıştı:
“Bunları da aşmak bizim için sorun değil
ama getirisi götürüsü nedir? Bunun bir
götürüsü var. Onun faturası çok daha ağır.
Dünyanın çeşitli yerlerinde bizim binlerce camimiz var. Bunu söyleyenler acaba
o camilerin başına ne gelir düşünüyor
mu? Bunları düşünmeden söylüyorlar.
Bunlar dünyayı tanımıyorlar. Muhataplarını bilmiyorlar. Ben bir siyasi lider olarak bu oyuna gelecek kadar istikametimi
kaybetmedim.”
Bundan bir yıl önce bu sözleri sarf eden
Erdoğan’ın tam bir yıl sonra Ayasofya
üzerinden çıkış yapmaya çalışması ise
yukarıda yazdıklarımızı doğrular nitelikte
olsa gerek.
CUMHURIYET’LE HESAPLAŞMA
VE GERICILIĞIN DEMAGOJISI
Kararın açıklandığı konuşmada Fatih
Sultan Mehmet’in sözlerine atıf yaparak
1934 yılında Ayasofya’nın müze yapılması kararını ihanet olarak niteleyen
Erdoğan, bu kararla birlikte Cumhuriyet
düşmanı gericiliğin en büyük demagojilerinden bir tanesinin de aslında bitişini
ilan etmiş oldu.
Her ne kadar konuşmasında Erdoğan,
tek parti yönetimi CHP’ye işaret etse ve
doğrudan Atatürk’e laf etmese de, 1934
yılındaki kararın Mustafa Kemal’in inisiyatifi ile alındığı biliniyor ve Ayasofya
kararı doğrudan 1923 Cumhuriyeti’ni ve
Atatürk’ü karşıya almak anlamına geliyor. Zaten Erdoğan’ın söyleyemediğini,
AkitTv’deki yandaşlardan bir tanesi hilafetin getirilmesi gerektiğini dile getirerek
söylemiş oldu. Zaten Erdoğan istese de
istemese de bu konuşması ile Mustafa
Kemal’e “hain” demiş oldu.
Ancak artık ne derlerse desinler, İslâmcılar’ın mağduriyet edebiyatının sonuna
gelinmesi yolunda bir başlık daha aşılmıştır. Türkçe Ezan, Taksim’e cami ve
Ayasofya’nın ibadete açılması… Bugüne
kadar “Kemalist vesayetçi zihniyet” yüzünden yasaklandığı söylenen ve bir özgürlük alanı olarak gösterilen bu başlıklar
gündemden düşmüştür. Dolayısıyla artık
İslamcılar’ın demagoji yapma ihtimali
kalmamıştır.
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TÜRKIYE KOMÜNIST HAREKETI’NDEN AÇIKLAMA:
Ayasofya, ne ülkemizi ne de emekçileri kurtaracaktır!
AKP’yi hiç kurtaramayacaktır!
Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesinin ülkemizin egemenlik haklarını
kullanmasıyla uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın,
Ayasofya’nın kullanımına dair
dışarıdan eleştirileri gündeme getirerek sanki ülkemizin
bağımsızlığının ihlali olarak
göstermeye çalışması, Ayasofya gündeminin nasıl ters yüz edildiğinin de başka bir göstergesi olmuştur!
Gerçekler bambaşkadır!
Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesi kararı, öncelikle AKP’nin toplumsal
desteğini gittikçe kaybettiği bir dönemde atılmış bir adımdır. AKP, toplumda desteği
azaldıkça, popülist ve İslamcı-milliyetçi hamaset siyasetine daha fazla sarılmaktadır. Bu
kararla kaybettiği toplumsal desteği kazanacağını düşünmektedir!
Fakat Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi AKP’yi kurtaramayacaktır! Erdoğan ve
AKP ile destekçisi MHP, son kozlarını da oynamışlardır.
İşsizlik rakamının 15 milyonu aştığı, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı, ülkenin ihtiyat akçesinin bile kullanıldığı, işsizlik sigorta fonundaki paraların tüketildiği,
deprem vergilerinin başka şeylere harcandığı, nüfusun çok büyük bir bölümünün yoksulluk sınırında yaşadığı ve ülkenin derin bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldığı bir
tabloda, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi AKP’nin gerçekleri saklama girişimidir!
Tam bir yıl önce “siz önce Sultanahmet Camii’ni doldurun” diyerek Ayasofya’nın cami
olma talebini sert ve alaycı sözlerle reddeden Erdoğan’ın bugün böyle bir karar almasının eğer dış politikayla bir ilgisi yoksa, atılan adım doğrudan kaybettiği bir sürecin son
hamlesi ve elindeki son İslamcı kozun da oynanmasıdır!
Ülkenin gerçek sorunları ortadayken ve dış politikada böylesi bir kararın ülkemizin
elini güçlendirmesi mümkün değilken, tam tersine ABD ve Rusya arasında dans eden
bir dış politikanın bu adımla birlikte daha da sıkışacağı açıkken, bu adımın atılması
AKP’nin iç siyasette sıkıştığının ve çaresizliğinin başka bir kanıtıdır.
Bu karar bir hesaplaşmadır.
1923 yılında kurulan Cumhuriyet’le hesaplaşmanın son adımı da atılmıştır!
Siyasal İslamcıların yıllardır “Taksim’e cami yapılsın” ve “Ayasofya cami olsun” hamaseti ile 1923 Cumhuriyeti’ni ve laikliği “din düşmanı” olarak gösterme söylemleri artık
bitmiştir! 1950 yılından itibaren bütün sağ hükümetlerin ve özelde İslamcı siyasetin
kendisini var ettiği “karşıtlık” siyaseti Ayasofya ile sona ermiştir! Bundan böyle siyasal
İslamcıların “mazlumiyet” ve “vesayet” demagojisi yapması mümkün değildir!
Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi, ülkemizde emekçilerin yaşadığı sorunları, AKP
eliyle kurulan yağma ve rant düzenini değiştirmeyecektir. Atılan adım, tam tersine, her
yerinden dökülen bu rejimin üzerine bir örtü daha atma girişimidir!
Ayasofya, ne ülkemizi ne de emekçileri kurtaracaktır!
Sizi ise hiç kurtaramayacaktır!
11.07.2020
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TKH MK ÜYESI KURTULUŞ KILÇER:

AKP’NIN DIŞ
POLITIKASININ ÜLKE
ÇIKARLARIYLA
ALAKASI YOKTUR!
TKH Merkez Komite Üyesi Kurtuluş Kılçer “AKP, ülke çıkarlarımızla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir dış politika içinde. Bu dış politika başından beri söylediğimiz gibi mezhepçi bir dış politikadır” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Komünist Hareketi’nin (TKH)
haftalık basın toplantısı TKH Merkez
Komite Üyesi Kurtuluş Kılçer’in katılımı
ile 8 Temmuz Çarşamba günü canlı olarak
gerçekleşti. Toplantıda Çorlu Tren Faciası,
Sakarya’daki havai fişek fabrikasındaki
patlama, AKP’nin mezhepçi dış politikası,
İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak planı, gericilerin İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik saldırıları, Söğütlüçeşme’ye yapılmaya çalışılan
AVM ve AKP’nin baskı politikaları gibi
gündemler değerlendirildi.

“

“

ket ve katliamlar ayrı bir yer tutuyor. Bu
karanlık dönemin en acı olaylarından birisi Basın toplantısında, Sakarya’nın Hendek
de bundan 2 yıl önce yaşanan Çorlu Tren
ilçesindeki havai fişek fabrikasında yaşaFaciasıdır.
nan patlamaya ilişkin değerlendirmelerde
bulunan Kılçer, 7 işçinin yaşamına mal
Pamukova’da hızlandırılmış tren kazaolmuş bu kazanın sorumlularının derhal
sı-faciası, Ankara’da hızlı tren kazası
yargı önüne çıkarılması gerektiğini vurguhepimizin aklında. Çorlu’da yaşanan tren
layarak şunları kaydetti:
faciasının üzerinden bugün tam iki yıl
geçmesine rağmen ne yazık ki acıları bir
“Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai
nebze hafifletecek bir adalet henüz ortaya
fişek fabrikasında yaşanan patlamada 7
çıkmış değil. 25 yurttaşımızı kaybettik.
işçi hayatını kaybetti. Öncelikle yaşamını
yitiren emekçilerin ailelerine başsağlığı
“ÇORLU TREN FACİASI, AKP İKÇorlu Tren faciası, her zaman olduğu gibi diliyoruz.
TİDARININ YARATMIŞ OLDUĞU
yine AKP iktidarının yaratmış olduğu adaADALETSİZ VE HUKUKSUZ İKLİM letsiz ve hukuksuz iklim altında yargılaBugün işçiler ve emekçiler yaşamak için
ALTINDA YARGILANIYOR”
nıyor. Çorlu Tren Faciasında sorumluluğu çalışmak zorunda. Ama ne acıdır ki yaşaolan herkesin ve bu faciada sorumluluğu
mak için çalışanlar, çalışırken ölmektedirBasın toplantısına 2 yılını dolduran Çorbulunan kimse kollanmadan korunmadan
ler.
lu Tren Faciası ile başlayan Kılçer, AKP
yargı önüne çıkarılmalıdır.
Sakarya’da yaşanan bir kaza değil, bir
döneminde ülkemizde yaşanan felaket ve
katliamdır. Ne ilktir ne de sondur. Soma
katliamların ayrı bir yer tuttuğunu vurBuradan bir kez daha Çorlu tren faciasında katliamını, Ermenek Katliamını, maden
gulayarak, bu karanlık dönemin en acı
yaşamını yitiren yurttaşlarımızı yad edekatliamlarını unutmamışken, şimdi Sakarolaylarından birisinin de bundan 2 yıl önce rek, arkasında bıraktıkları acılı ailelerin
ya’da bir fabrikada yaşanan katliam ülkeyaşanan Çorlu Tren Faciası olduğunu ifade adalet arayışında bir kez daha yanlarında
mizdeki sınıf savaşımını göstermektedir.
etti. Kılçer, facia ile ilgili şu değerlendirolduğumuzu ifade etmek isteriz.”
melerde bulundu:
Evet ülkemizde bir sınıf savaşı vardır. Bu
“AKP’nin yaklaşık 20 yıllık iktidarı ülke- “ÜLKEMİZDE HER YIL BİR SAVAŞ- savaşta işçiler ölmektedir. Ülkemizde her
miz tarihinin en karanlık ve en acı kesiti
TAN DAHA ÇOK İŞÇİ, İŞ CİNAYETyıl bir savaştan daha çok işçi, iş cinayetleolmuştur. Bütün Türkiye tarihine bakınız,
LERİNDE YAŞAMINI YİTİRMEKTE- rinde yaşamını yitirmektedir!
AKP döneminde ülkemizde yaşanan fela- DİR”

öne çıkanlar

13 TEMMUZ 2020

Daha önce de tam dört kere patlama
yaşanmış bu fabrika her seferinde aynı
patron tarafından yeniden açılabilmiştir.
Kendisi AKP’li ve MÜSİAD üyesi olarak
bizzat MÜSİAD üyeleri tarafından korunmuştur!
Bugün işçilerin savcılık ifadeleri basına
yansımıştır. Uyardık diyorlar, iş güvenliği
uzmanı kaç kere söyledim. Ancak çalıştığım firma bunları rapora yazmama izin
vermedi demektedir.
7 işçinin yaşamına mal olmuş bu kazanın
sorumluları derhal yargı önüne çıkarılmalıdır. Yaşamını yitiren işçilerin ailelerinin
hakları tanzim edilmelidir.”
“AKP’NİN DIŞ POLİTİKASI MEZHEPÇİDİR”
AKP’nin dış politikasına da değinen Kılçer, AKP’nin ülke çıkarlarımızla uzaktan
yakından ilgisi olmayan bir dış politika
içinde olduğunu belirterek, AKP’nin dış
politikasının mezhepçi olduğunu vurguladı. Kılçer konuyla ilgili şunları kaydetti:
“Bugün AKP, ülke çıkarlarımızla uzaktan
yakından ilgisi olmayan bir dış politika
içinde. Bu dış politika başından beri söylediğimiz gibi mezhepçi bir dış politikadır.
Ülkemizin çıkarları mezhepçi bir yaklaşımla ele alınamayacağını bunun ülkemize
büyük zararlar vereceğini defaatle söyledik. Bir kez daha ifade ediyoruz.
Her eleştiriyi ‘hainlikle’ suçlayan AKP,
eline bir ‘milli-yerli’ cetveli almış, gördüğü her şeyi bu cetvelle ölçmeye kalkıyor.
Aslında bizzat AKP’nin dış politikasının
gayri-milli olduğunu, ülke çıkarlarımızla
uzaktan yakından ilgisi olmadığını söylüyoruz. Suriye Politikasının ülkemize
bedeli büyük olmuştur. Ülkemizin savaşa
girmesi, 5 milyon sığınmacının ülkemize
gelmesi, yaşanan bombalı katliamlar, ülkemizin her köşesine IŞİD başta olmak üzere
cihatçı terör üyelerinin yerleşmesi…
Bugün Suriye’nin parçalanması ABD
emperyalizmi tarafından gündemdedir ve
AKP iktidarı buna çanak tutmaktadır. Bir
yandan Suriye’nin bölünmesinin Türkiye üzerindeki etkilerini neden göstererek
Suriye’ye askeri operasyon başlatan AKP
diğer yandan tehlikeli dış politikasına
devam ediyor.
AKP iktidarı, ABD ve Rusya ile dans
ederek, dış politikada kendine alan bulacağını düşünüyor. Bir yandan Suriye’de
ABD hamlelerine karşı Rusya’yı, diğer
yandan Libya’da Rusya’ya karşı ABD
ve NATO’yu yanına almaya çalışarak dış

politikada büyük bir risk almaktadır.
Bugün Libya-Suriye-Kıbrıs gündemleri
birleşmiştir. AKP iktidarı, Suriye’de ve
Libya’da ikili ve ilkesiz duruşunun bedellerini ödemek riskiyle karşı karşıyadır. Libya’da ABD ittifakı için Suriye’de
ABD’ye verilecek ödün ve riskler bugün
AKP’nin dış politikasında gerçek sorunlar
olarak karşımızdadır.
Bugün bir kez daha ifade ediyoruz; Suriye
Devleti ile derhal masaya oturulmalıdır.
Derhal Astana anlaşmasının gerekleri doğrultusunda Suriye’de savaş bitirilmelidir.
Mısır ile görüşmelere başlanmalıdır.
Cihatçı çetelerin ve İhvancı şeriatçı örgütlenmelerin desteklenmesinden vazgeçilmelidir.
Mısır, Suriye, Lübnan, Filistin haklarıyla
dayanışma ülkemizin çıkarınadır.
Derhal Kıbrıs ve Yunanistan ile işbirliği
anlaşması ayrıca düzenlenmeli, anti-emperyalist bir bölgesel işbirliği ile Akdeniz
barışı sağlanmalıdır!”
“TÜRKİYELİ KOMÜNİSTLER
MAZLUM FİLİSTİN HALKININ VE
EMEKÇİLERİNİN YANINDADIR”
Son günlerin en sıcak gündemlerinden
birisi olan İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak
planına da değinen Kılçer, İsrail’in 1967
öncesindeki sınırlarına geri çekilmesi
gerektiğini ifade ederek, Türkiyeli komünistler mazlum Filistin halkının ve emekçilerinin yanında olduğunu belirtti. Kılçer,
İsrail’in ilhak planına ilişkin şunları kaydetti:
“İsrail siyonist yönetiminin Batı Şeria
bölgesinde bazı yerleşim yerlerinin ilhak
edilmesine yönelik planları bugün Ortadoğu’nun bir başka gündemidir.
Siyonist İsrail yönetiminin ilhak politikasının Filistin sorununun çözümüne değil
tersine çözümsüzlüğüne hizmet edeceği
açıktır. Siyonist İsrail yönetiminin Batı
Şeria’daki Filistin Bölgelerinin yüzde 30
unu ilhak etme planı kabul edilemez.
Bugün siyonist İsrail yönetimi tarafından
atılmak istenen bu ilhak adımı, Filistinlilerin kuşatılması ve zamanında Güney
Afrika’nın uyguladığı Apartheid anlamına
gelecektir.
Buradan bir kez daha ifade etmek isteriz
ki;
Batı Şeria’daki ilhak planları kabul edilemez, çözüm 1967 öncesindeki sınırlarına
İsrail’in çekilmesidir!
Türkiyeli komünistler mazlum Filistin
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halkının ve emekçilerinin yanındadır!”
“KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN AKP
DÖNEMİNDE ARTTI”
Gericilerin İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik
saldırılarına ilişkin de değerlendirmelerde
bulunan Kılçer, İlerici kadınlar Derneği’nin “İstanbul Sözleşmesi etkin şekilde
uygulanmalıdır!” talebini desteklediklerini
ifade ederek, yurttaşlara İKD’nin imza
kampanyasının çağrısında bulundu. Kılçer
şunları kaydetti:
“Kadına yönelik şiddet haberlerinin ve
ayrımcı uygulamalarının azalmadığı
tersine her dönem arttığı ülkemizin utanç
duyulacak gerçeklerinden biri. Özellikle
kadına yönelik şiddetin AKP döneminde
arttığı ve kadın haklarında geriye gidişin
bu dönemde yükseldiği kamuoyu tarafından biliniyor.
Vereceğimiz rakamlar bir kez daha ülkemizdeki gerçek durumun vahametini
gözler önüne sermektedir:
Türkiye’de geçen sene 16-17 yaş grubunda olan 17 bin 47 kız çocuğu evlendirilirken, 15-17 yaş arasında doğum yapan
çocukların sayısının 9 bin 714 olduğu
ortaya çıktı.
Daha geçen ay, Haziran ayında İKD tarafından hazırlanan raporda en 21 kadının
öldürüldüğü rapor edildi.
Böyle bir tablo varken, gericiler ve
AKP’liler yeni bir kampanya başlatmış
bulunuyorlar. Kadının özgürlüğü ve eşitliği yerine kadının evde kalmasını savunan
bu anlayış aile değerlerinin arkasına saklanarak, ülkemiz açısından önemli bir yasal
metnin iptalini istemektedirler.
AKP hükümeti 2011 yılında İstanbul’da
imzalanan ve bu nedenle “İstanbul Sözleşmesi” olarak bilinen Kadına Yönelik
Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve
Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nden Türkiye’yi çıkarmak
istiyorlar.
Buna sessiz kalınamaz, gericilerin İstanbul Sözleşmesini iptal istemlerine karşı
ülkemizin başta kadın kurumları olmak
üzere ilerici kurumlarını harekete geçmeye
çağırıyoruz. Türkiye Komünist Hareketi
olarak, bütün kadın üye ve dostlarımızı
İlerici Kadınlar Derneği’nin başlatmış olduğu imza kampanyasına imza atmaya, bu
kampanyayı büyütmeye çağırıyoruz!
İlerici kadınlar Derneği’nin ‘kadına yönelik şiddetin meşrulaştırılmasına, cinsiyet
ayrımcılığının fıtrat olarak gösterilmesine,
kadınların ikincilleştirilmesine karşı dura-
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cağımızı ifade ediyor ve İstanbul Sözleşmesi’nden ülkemizin imzasının çekilmesini kabul etmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi
etkin şekilde uygulanmalıdır!’ talebini destekliyoruz. Bu imza kampanyasına bütün
yurttaşlarımızın destek vermesini buradan
duyururuz.”
“PATRONLARIN KADIKÖY’ÜN BİR
AVUÇ YEŞİLİNİ DE YOK ETMELERİNE İZİN VERMEYELİM”
Kılçer, Söğütlüçeşme Tren İstasyonu’nun
AVM yapılma girişimine ilişkin ise “Bu
rantçılara, yağmacılara, betonculara, her
yere AVM yapan müteahhitlere, patronlara
Kadıköy’ün bir avuç yeşilini de yok etmelerine izin vermeyelim.” diyerek, Kadıköylü emekçilere şu çağrıda bulundu:
“Buradan İstanbul emekçilerine ve özellikle Kadıköy emekçilerine de seslenmek
isteriz. Pandemi günlerinde sessiz sedasız
hayata geçirilmek istenen bir gündem de
İstanbul Sögütlüçeşme tren istasyonunun
AVM yapılma girişimidir.
Yerel mahkemenin iptal ettiği ancak müteahhitler tarafından üst mahkemeye götürülüp yeniden izin alındığı yeni bir yağma ve
betonlaşma ucubesiyle daha karşı karşıyayız!
Kadıköy Metrobüs durağının hemen yanında bulunan Söğütlüçeşme Tren istasyonuna büyük bir AVM yapmak isteyenlere
dur diyelim! Bu rantçıların, yağmacıların,
betoncuların, her yere AVM yapan müteahhitlerin, patronların Kadıköy’ün bir
avuç yeşilini de yok etmelerine izin vermeyelim.”
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ni överken, eleştirilere “bunlar hastaneye
karşılar” diyerek yalan söylemeyi ihmal
etmiyorlar.

AKP herkese düşman ve kindar bir partidir!
AKP herkesi düşman ve hain görmektedir!

Açıkça ilan ediyoruz: Şehir Hastaneleri
tam bir yağma ve soygun düzenidir!
Devlet bu hastaneleri müteahhitlere yaptırıyor ve 25 yıl kira ödeme anlaşması
yaparak devlet bir şehir hastanesine 25 yıl
kira ödeyeceğini taahhüt ediyor. Bir Şehir
Hastanesinin maliyeti yaklaşık 1 milyar
Türk lirasıdır. Yıllık kirası da yine yaklaşık 1 milyar TL’dir. Yani yapım maliyeti 1
yıllık kira bedeline karşılık geliyor. Ancak
devlet tam 25 yıl boyunca kira ödemeye
devam edecek!

Muhalif televizyon kanallarını RTÜK
aracılığıyla karartmıştır! Katliam çağrıları
yapan yandaş televizyonlara dokunmayan
AKP’nin, Tele1 ve HalkTV’nin karartılma
kararını protesto ediyoruz!
Örneğin AKP’yi eleştiren haber yaptı diye
Evrensel, BirGün ve Cumhuriyet Gazetesi’nin Basın İlan Kurumu eliyle cezalandırmaya gitmiştir, gitmekteler.
Kendisine muhalif olan ve gerçekleri yazan gazetecileri tutuklamıştır! Yargıyı bir
sopa olarak kullanan AKP, muhalif gazetecileri susturarak gerçeklerin örtüleceğini düşünmektedir. Buradan başta Odatv
Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan
olmak üzere tutuklu gazetecilerin derhal
serbest bırakılması talebimizi bir kez daha
yineliyoruz.
AKP, Açılışını birlikte yaptığı ve yere
göğe sığdıramadığı İstanbul Şehir Üniversitesi’ni bile kapatacak kadar kendisini
kaybeden bir iktidar vardır. Tarihe üniversite kapatan iktidar olarak geçmiştir!

Otopark, çamaşırhane, görüntüleme,
yemek vs. bütün hizmetleri de yine aynı
patronlara bırakıyorlar ve devlet ayrıca bir
de bu hizmetler için para ödemektedir!
İşte bu soygundur!
İşte bu AKP’nin anlatmadığı gerçeklerdir!
Bu haramiler düzenine son vereceğiz!
Bütün şehir hastaneleri derhal devletleştirilmeli, halkın soyulmasına izin verilmemelidir!
Soygun sadece burayla değil!
Bakınız deprem vergileriyle duble yol
yaptılar!
İşsizlik fonunun içini boşalttılar, şimdi
Kıdem Tazminatına göz diktiler.

Barolara boyun eğdiremeyen AKP, şimdi
çoklu baro adıyla baroları bölmenin yolunu yapmıştır. Avukatların sözünü söylemesini engelleyen, Ankara’ya girişlerini
bile izin vermeyen AKP iktidarı, çoklu
baro adıyla yandaş baroların kurulmasını
gündeme getirmiştir. AKP, ülkemizin en
bölücü partisi olarak da tarihe geçmiştir!

Şimdi de internet yasakları için düğmeye
basıyor. 7300 sahte AKP’li hesap kapatılAncak en acı olanı ise 15 Temmuz Darbe
dıktan sonra ve Erdoğan’ın gençlerle kurgirişimi sırasında yaralanan yurttaşlarımaca programı gençler tarafından ‘oy moy
“BU HARAMİLER DÜZENİNE SON
mız için toplanan paraların nerede olduğu yok’ diyerek beğenilmeyince internetin ve
VERECEĞİZ!”
bilinmiyor. Tıpkı temeli atılan kayıp baraj sosyal medyanın yasaklanmasını gündegibi 15 Temmuz’da yaralanan yurttaşlar
me getirmişlerdir. AKP tarihe yasakçı ve
AKP’nin yağma ve rant politikasına da de- için toplanan paraların hesabını da veremi- sansürcü olarak geçecektir.
ğinen Kılçer, “Bu haramiler düzenine son yorlar. Vermiyorlar!
vereceğiz” diyerek şunları kaydetti:
Hatta bunun hesabını soran 15 Temmuz
Bütün bunlar şunu göstermektedir: AKP,
Ülkemiz açılışı yapılan barajın kayboldumağdurlarını işten çıkarmaya varacak kadevletin bütün kurumlarını bir sopa olarak
ğunu da AKP iktidarıyla birlikte görmüş
dar kindar bir iktidarla karşı karşıya kaldı- kullanmaktadır. RTÜK, Basın İlan Kuruoldu. Tam bir Aziz Nesinlik olay yine Tür- ğımızı herkes görmelidir…
mu, hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi,
kiye’nin başına geldi. 2017 yılında bizzat
Bunlar hakkını isteyen herkese düşmanyargı, valilikler başta olmak üzere bütün
AKP’li bakanların katıldığı, Çankırı ilinin lar!”
devlet organları kamusal kurumlar olmakneredeyse bütün devlet görevlilerinin hazır
tan çıkmış AKP’nin cezalandırma kurumbulunduğu baraj temel atma töreni üzerin- “BUNUN ADI İSTİBDAT
larına, vatandaşı dövme sopasına dönüşden geçen 3 yıl sonra temelinin, inşaatının REJİMİDİR”
müştür!
ve barajın kaybolduğu anlaşıldı.
Basın toplantısında son olarak AKP’nin
Bunun adı istibdat rejimidir, Devletin
İşte AKP’nin göz boyaması, yalanı, dobaskı politikalarına değinen Kılçer, Devbütün kurumlarını bir sopa olarak kullanan
lanı, plansızlığı, hesapsızlığı bir kez daha
letin bütün kurumlarını bir sopa olarak
AKP, ülkemizde tam bir istibdat devleti
ortaya çıktı. Büyük bir törenle temeli atıkullanan AKP’nin ülkemizde tam bir istib- kurmuştur!
lan barajın izi bile bugün bulunmuyor.
dat devleti kurduğunu ifade ederek şunları
kaydetti:
Ancak emekçiler ve yurttaşlar şunu iyi
Aynı AKP, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
“AKP, sadece 15 Temmuz mağdurlarının
bilmelidir: Baskı ve zulümle hiçbir iktidakatılımıyla şehir hastaneleri açılışları
hak mücadelesi sonrası onlara kindar olrın ayakta kalmadığı da tarihin en büyük
yapmaktadır. Her yerde Şehir Hastaneleri- masıyla tanımlanabilecek bir parti değildir. gerçeğidir!”

7

öne çıkanlar

13 TEMMUZ 2020

İSTANBUL SÖZLEŞMESI’NI TARTIŞMAYA
AÇMAK KADINA ŞIDDETI MEŞRULAŞTIRMAKTIR
AKP iktidarı döneminde kadına dönük şiddet zirve yaptı. Şimdi böylesi bir durum yokmuş gibi gerici AKP İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlükten kaldırmak istiyor.

Uzun süredir gerici kuruluşların ve yandaş basının hedefinde olan İstanbul Sözleşmesi AKP iktidarı tarafından masaya
yatırılmış görünüyor. Geçtiğimiz günlerde
AKP’li Numan Kurtulmuş’un “Nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa, usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır”
sözleriyle bu konuda hazırlık yapıldığı ilk
defa resmi olarak deklare edilmiş oldu.
Bilindiği üzere 2011 yılında, İstanbul’da
imzaya açıldığı için İstanbul Sözleşmesi
olarak bilinen “Kadına Yönelik Şiddet ve
Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla
Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi”, kadına yönelik şiddetin önlenmesi
ve cinsiyet ayrımcılığının önüne geçilmesi
konusunda taraf devletlere önemli yükümlülükler getirmektedir. Sözleşmenin aile
içi şiddetle mücadele konusunda getirdiği
yükümlülükler dört ana başlıkta sıralanıyor. Önleme, koruma, kovuşturma ve
politika. Sözleşme “toplumsal cinsiyet”
kavramının tanımını yapan ilk uluslararası
sözleşme olma özelliğini taşıyor. Toplumun kişilere ve cinsiyetlere biçtiği rollere
ve buna dayalı olarak kadına yönelik şiddete dikkat çekiyor. Kadına yönelik şiddeti insan hakkı ihlali ve ayrımcılık olarak
nitelendiriyor.

SÖZLEŞMENIN HAZIRLIK AŞAMASINDA TÜRKIYE ETKIN BIR ROL
ÜSTLENDI
Türkiye, sözleşmenin ilk imzacılarından
olmuş, 2014 yılında da sözleşme yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin imzalanmasında AKP’nin siyasi hesapları kadar,
artan kadın cinayetleri ve kadına yönelik
şiddete karşı ortaya çıkan tepki, kamuoyunda oluşan rahatsızlık ve kadınların
mücadelesinin de etkisi büyüktür. Sözleşme o dönem parlamentoda bulunan bütün
partiler tarafından desteklendi ve oybirliği ile kabul edildi. Akabinde iç hukukta
sözleşmeye uygun düzenlemeler yapılarak
6284 sayılı kanun yürürlüğe girdi.
İSTANBUL SÖZLEŞMESI AKP
IKTIDARI TARAFINDAN
GEÇERSIZ KILINDI
Ancak AKP iktidarı döneminde imzalanan
sözleşme aynı iktidar tarafından tartışmalı
hale getirildi ve uygulamada sözleşmenin
yükümlülükleri geçersiz kılındı. Başta
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “eşitlik fıtrata aykırı”, “anne olmayan kadın
yar mıdır”, “kızı kendi haline bırakırsan
ya davulcuya ya zurnacıya” türü açıklamaları, yandaş ve gerici basının kadını
ikincilleştiren yayın ve propagandaları,
tarikat ve cemaat mensuplarının kadın
düşmanı vaazları ve diyanetin fetvaları

“

“

sözleşmenin aslında AKP iktidarı tarafından hiçbir zaman benimsenmediğinin açık
göstergeleri olarak karşımıza çıkmıştır.
İstanbul Sözleşmesi cinsiyet ayrımcılığının önlenmesi konusunda taraf devletlerin
yükümlülüklerine vurgu yaparken, AKP
iktidarı kadın düşmanı propagandanın
hamiliğini üstlendi.

İstanbul Sözleşmesi’nin ayrımcılığı önlemekle yükümlü kıldığı devletin temsilcileri bizzat bu ayrımcılık üzerine kurulu yeni
bir toplumsal yapı kurma işine girişti.
HUKUKI DÜZENLEMELER YAPILDI ANCAK GEREĞI YERINE GETIRILMEDI
Uygulamada, hukuki süreçler açısından da
sözleşmeyi yok sayan pek çok karara imza
atıldı, atılıyor. Bunun en bilindik örneği
ise kadın cinayetlerinde iyi hal indirimlerinin uygulanmaya devam edilmesidir.
Bununla birlikte şiddete uğrayan kadınların şikayetlerinin değerlendirilmemesi,
etkin şekilde korunamaması sözleşmenin
uygulanmadığının açık göstergesi. Daha
birkaç ay önce Eskişehir’de eski kocası
tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan’ın
aynı kişiden şiddet gördüğü için 23 kez
suç duyurusunda bulunması gibi pek çok
örnek kadınların korunmadığının ispatıdır.
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GERICILERDEN “KUTSAL
AILE” PROPAGANDASI
İmzalandığı günden itibaren
gericilerin aileyi yıktığı gerekçesiyle hedef haline getirdiği
İstanbul Sözleşmesi herhangi bir
aile formu tanımlamıyor. Açık ki,
gericilerin propaganda ettiği ve
kutsadığı aile, kadının her koşulda itaatini gerektirmektedir. Gericilerin kutsadığı aile, kadının ev
içi ve toplumsal cinsiyet rollerinin gereklerini yerine getirmesini,
getirmediği takdirde baskı altına
alınmasını, şiddet görmesini meşru görmektedir.
Gericilerin kutsadığı aile, kadın
ve erkeğin “fıtrat gereği” yani
“yaradılış emri” olarak eşit olamayacağı, kadının ikincil olduğu
ve erkeğe bağımlı olması gerektiği fikri üzerine kuruludur ve
elbette ki toplumsal yaşamın da
bu doğrultuda dizaynını gerektirmektedir. “İstanbul Sözleşmesi
aileyi yıkıyor” feveranın altında
yatan yalın gerçek gericiliğin ve
kadın düşmanlığının kutsanmasıdır.
GERICILER NEFRET SUÇLARININ DA MEŞRULUĞUNU TALEP EDIYOR
Gericilerin İstanbul Sözleşmesi’ne dönük bir diğer karşı çıkışı
ise “sözleşmenin eşcinselliği
özendirdiği” yaklaşımı üzerine kurulu. İstanbul Sözleşmesi
şiddetin önlenmesinde sözleşme
hükümlerinin “cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, din, dil,
siyasi veya başka görüşe sahip
olma, ulusal veya sosyal menşe,
bir ulusal azınlıkla bağ, mülkiyet, doğum, cinsel tercih, cinsel kimlik, yaş, sağlık durumu,
engellilik, medeni hal, göçmen
ya da mülteci olma durumu veya
başka statüler temelinde herhangi
bir ayrımcılık olmaksızın taraflarca uygulanması güvence altına
alınmıştır” şeklindeki maddesinden yola çıkan gericiler “cinsel
tercih” ibaresinin eşcinselliği
özendirdiği iddiasında bulunmaktadırlar. Özellikle geçtiğimiz
günlerde Onur Haftası dolayısıyla
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LGBTİ bireylere karşı yürütülen
linç kampanyası düşünüldüğünde
gericilerin bu propagandasının
nerelere evrilebileceğini öngörmek zor olmasa gerek. İstanbul
Sözleşmesi’nde bütün cinsel
tercihlerine bakılmaksızın aile içi
her türlü şiddetin önlenmesine
karşı çıkan gericiler açık açık linç
özgürlüğü talep etmektedirler.

İKD’den yapılan açıklama şu şekilde:

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN
ÇIKMAK KADINA ŞİDDETİ
ONAYLAMAKTIR

YASALAR YETMEZ, EŞITLIKÇI BIR DÜZEN KURULMALIDIR
Bugün kadınların uğradığı cinsiyet ayrımcılığının sınıflı toplumların tarihi kadar eski bir geçmişe
dayandığı bilinen bir gerçek. Kadınlara biçilen toplumsal roller,
sınıflı toplumların ve bugün de
kapitalizmin güncel ihtiyaçları tarafından belirlenmekte, dönemin
siyasi figürleri tarafından politik
tartışma başlıkları haline getirilmektedir. Kapitalizmin bir refah
toplumu yaratamadığı günümüz
dünyasında gericilik kullanışlı bir
aparat olarak kullanılmakta, kadınların geleneksel rollerine geri
dönmeleri gerektiği propaganda
edilmektedir. Dolayısıyla bugün
kazanılmış haklarımıza sahip çıkarken, cinsiyet ayrımcılığının ve
kadınlara biçilen gerici toplumsal
rollerin tamamen ortadan kalkacağı gerçek anlamda eşitlikçi bir
toplumsal yaşamın inşası içinde
kadınlar mücadelenin ön saflarında yer almalıdır.
İKD’DEN İSTANBUL SÖZLEŞMESI’NE ILIŞKIN AÇIKLAMA VE IMZA KAMPANYASI
İstanbul Sözleşmesi’nin iptal
edilebileceğine dair açıklamalar
büyük tepkilere neden oldu. İstanbul Sözleşmesi’nin tartışmaya
açılmasının kadına şiddeti onaylamak olduğuna dikkat çeken
İlerici Kadınlar Derneği bütün
ilerici, emekçi kadınları sözleşmenin etkin şekilde uygulanması
ve kadına şiddetin önlenmesi
için imza kampanyasına destek
vermeye, mücadeleyi büyütmeye
çağırıyor.

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un bugün
basına yansıyan ‘’İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeye
dönük hazırlıklar yapılıyor, imzalanması yalnıştı’’ şeklinde
ki açıklamaları AKP’nin kadınlara şiddeti reva gördüğünün
açık beyanıdır.
Uzun zamandır değişik bahanelerle gericilerin ve yandaş
basının hedef haline getirdiği ve iptalini istediği İstanbul
Sözleşmesi’nin, yürürlükten kaldırılmasına dönük girişimler kadına yönelik şiddetin onaylanmasıdır.
AKP hükümetinin ‘’halkımızın talebi’’ gibi garabet bir
gerekçe ileri sürmesi, her gün öldürülen, şiddete uğrayan
milyonlarca kadını yok saydığını göstermektedir. Kadına
yönelik şiddetin önlenmesi devletin sorumluluğudur ve milyonlarca kadının talebi ve beklentisi İstanbul Sözleşmesinin
uygulanmasıdır. İstanbul Sözleşmesinin iptalini isteyenler
gericiler ve gericilikten nemalananlardır
Bizler kadına yönelik şiddetin meşrulaştırılmasının, cinsiyet ayrımcılığının fıtrat denerek olağan hale getirilmesinin,
kadınların ikincilleştirilmesine hizmet edecek her türlü
adımın karşısında olduğumuzu ilan ediyoruz.
Kadınların yaşam haklarına kastedilmesine, şiddetin meşrulaştırılmasına, İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesine
izin vermeyeceğiz. Kazanımlarımızdan ve haklarımızdan
vazgeçmeyeceğiz.
İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ
02.07.2020
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ri yüksektir.” (**) Neden böyledir? buna
neden olan şey nedir? Bunların cevapları
yok.

AKP’DEN YENI YASAKLAR GELIYOR:

İNTERNETI YASAKLAMAK
MÜMKÜN MÜ?

“

AKP iktidarının tüm hayatı kendi çıkarları için dizayn etme arayışına şimdi bir de internet yasakları ekleniyor.

“

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya mecralarını, Youtube,
Facebook, Twitter, Netflix gibi platformları “bir an önce tamamen kapatacağız,
kontrol altına alacağız” dedi. Erdoğan,
“hukuki düzenleme tamamlandığında erişim engeli ve mali düzenleme için ne gerekiyorsa yapacağız” diyerek devam etti. Bu
olayın hemen ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli düzenlemeler yapılana
kadar twitter hesabını askıya alacağını duyurdu. Birçok MHP milletvekili bu kararın
ardından hesaplarını askıya aldı.
ERDOĞAN’IN FIYASKOYLA SONUÇLANAN YAYINI VE YASAKLAR
Son günlerde yapılan Z kuşağı tartışması üzerine gelen bu yasaklama gündemi
tartışmalara neden oldu. Özgürlük kavramı üzerine kısıtlı olan tartışmayı yazının
ilerleyen kısmında tekrar ele almak üzere
güncel tartışmaya biraz bakalım. Öncelikle Erdoğan’ın gençlerle seslenmek
için yaptığı Youtube yayını bir fiyasko ile
sonuçlandı. Sınav tarihlerini kafasına göre
değiştiren AKP, genç işsizliği en yüksek
düzeye ulaştığı dönemde bu riskli adımı
attı. Ana akım medyada değneksiz gezen
AKP, sosyal medyada ciddi bir “Oy moy
yok size” tepkisi ile karşılaştı. Bu tepkinin
üzerine videoda yorumları kapatan AKP
sosyal medya sorumluları daha büyük bir

tepki ile karşılaştı. AKP’nin burada yaşadığı hayal kırıklığı üzerine “sosyal medya
platformlarını bir an önce tamamen kapatacağız, kontrol altına alacağız” açıklaması
geldi. Bütün burjuva partilerinin ağzını
sulandıran bir Z kuşağı oy potansiyeli var.
AKP de buna oynamaya çalışırken beklemediği bir tepki ile karşılaştı.
BURJUVA MUHALEFET PARTILERI
ŞAKALAŞIRKEN
Burjuva muhalefet partileri kendi aralarında Twitter üzerinden şakalaşıyor komiklikler yapıyor. Genç işsizlikte ise oran yüzde
24,5 olmuş muhalefet Netflix dizileri
üzerinden şaka yapıyor. AKP gençleri sosyal medyadan uzaklaştırmaya çalışırken
muhalefet gençliğin tüm dinamizmini sosyal medyaya hapsetmek istiyor. Z kuşağı
ile ilgili herkes bir yoruma sahip. Burada
Gamze Yücesan hocamızın geçtiğimiz
yıl yazdığı yazıdan birkaç önemli notun
altını çizmek gerekiyor. “Aşinalık hissi ile
işleyen bu tartışma ‘neden’ sorusunu sevmez. Belli tarihler arasında doğan bireyler neden benzer özellikler taşır? ‘Nasıl’
sorusu bir şekilde cevaplanıyor ise ‘neden’
sorusuna neden gerek duyulsun ki?” (*)
(…) “Y kuşağı aynı anda birçok şeyle ilgilenir. Çok sık iş değiştirir. Girişimcidir ve
risk almayı sever. Esnek çalışmaya açıktır.
Çevreden onay ve kabullenme beklentile-

“Çok sık iş değiştirir, Esnek çalışmaya
açıktır” açıkçası iş güvencesi yoktur, 90’lı
yılların neoliberal dalgası iş güvencesi
denilen hakkın üstünde tepindi. Şimdi
kıdem tazminatını kaldırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. “Girişimcidir ve
risk almayı sever” yine neoliberal dalganın
yarattığı köşe dönme hemen zengin olma
hayallerinin yarattığı toplumsal çürüme ve
sömürünün olağan karşılandığı bir iş ortamı yarattı. Yukarıda kısaca değindiğimiz
Z kuşağının burjuva ideolojisine ilişkin
bir kavram olduğunun altını kalınca çizelim. “Neden”ine değil sadece “nasıl”ına
bakıyorlar. Bu bakış açısı Z kuşağını nasıl
müşteri yapacakları ile ilgilidir. Bu konudaki araştırmaların hemen hepsi satın alma
gücü ya da tüketici reflekslerine yoğunlaşır. Beyaz yakalı olmaya giden Z kuşağı
(2000 yılından sonra doğan) ile üniversite
okumanın maddi olarak imkansızlaşması
ile mavi yakalı olacak olan Z kuşağı aynı
değildir. Velhasıl “Z Kuşağı” diye adlandırıp 1-2 sosyal medya kampanyası ile
büyük oy alacağını düşünmek saflıktır.
Bu kısmı biraz uzun tuttuk çünkü sosyal
medya yasaklamaları üzerine konumlanış
genel olarak bir kuşak tartışmasına bağlanıyor.
“İNTERNETIME DOKUNMA!”
EYLEMINI UNUTMAYALIM
Sosyal medyanın ana akım medya karşısında oluşturduğu bir seslenme kanalı var.
Bu kesin belki bu yüzyılın başında internet
ile tanışan ülkemizin son on yılda interneti kullanma alışkanlıkları sosyal medya
üzerinden oluyor. Ama özgürlük kavramı
bundan ibaret değil. Sosyal medya üzerinden yapılan manipülasyonların haddi
hesabı yok. Hatta bu yönlendirmelerin bizzat sosyal medya şirketlerinin üzerinden
yapıldığının bunun bu şirketlerin artık bir
hizmete dönüştürdüğü bir çağdayız. İsteyen herkese örneğin “Gebze bölgesinde
20-25 yaş aralığı internetten alışveriş yapan kadınların” oluştuğu bir havuzu para
karşılığı satan bir şirket özgürlük alanının
içine sığmaz. Sosyal medyanın kapatılması tartışması sadece ABD’li şirketlerin
faaliyetlerine indirgenemez. Sosyal medya yasaklanmasına karşı en önemli çıkışın
internet üzerinde değil 15 Mayıs 2011
tarihinde yapılan “İnternetime Dokunma!”
eylemi olduğunu unutmayalım.
* X, Y ve Z kuşakları için Marx ne diyor?
(BirGün Pazar), 25.08.2019
** A.G.E
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KIDEM TAZMINATI ÜZERINE

Son günlerde gündeme gelen kıdem tazminatı tartışmalarına bu haftaki Pusula’nın sayfalarını ayırdık. Kıdem tazminatı dosyasında, giriş yazısında Irmak Ildır kurulmak istenen fonun ve diğer fonların ekonomi
politiğin mantığını teorik bir arka planla ele alıyor. Hukukçu Dr. Murat Özveri kıdem tazminatının gelişiminin
tarihsel gelişimini bizlerle paylaşıyor. Dosya konumuzun son yazısında ise Kemal Parlak, “kıdem tazminatı
ve sınıf mücadelesi” başlığı ile tartışmanın sınıflar mücadelesi zemininden nasıl yorumlanacağını yazdı.
İyi okumalar dileriz.

“KARANLIK” BIR KAPITALIZM HIKÂYESI:
“FON KAPITALIZMININ” EKONOMI-POLITIĞI
IRMAK ILDIR
Ekonomi politiğin eleştirel olarak ele
alınması kapitalizmin tarihi kadar eski.
Ekonomi-politiğin eleştirisinin her çeşidine rağmen, Marksist çözümlemenin getirmiş olduğu eleştirinin kapsamı bugüne
kadar aşılabilmiş durumda değil. Bununla birlikte, bu çözümlemenin sunmuş
olduğu bakış açısını günümüz kapitalizminin gelişme dinamiklerine uyarlamak
gerekiyor.
Günümüz kapitalizminin göstermiş
olduğu tarihsel sınırlar, yaşamış olduğumuz küresel salgınla birlikte bir kez daha
masaya yatırılmış durumda. Emperyalist-kapitalist sistemin içsel doğasından
kaynaklanan “tarihsel limiti”, günümüz
dünyasının tüm gelişmelerinde kendini
göstermektedir. Küresel salgının yarattığı
sosyal ve ekonomik bunalım, kapitalist
üretim tarzının üstesinden gelebileceği iç
kaynaklara sahip olmadığını açığa çıkarırken, sınıflar mücadelesinin “klasik”
yöntemlerinin gündeme gelmesine neden
oldu.

ürettiği değerlerden sermaye sınıfına
aktarılır.
Görülen ikinci olgu ise, merkezileşme ve
yoğunlaşmanın artmasıdır. Emperyalizmin temel özelliği olarak merkezileşme
ve yoğunlaşma eğilimleri, kriz dönemlerinin sonucunda daha fazla gözlemlenir.
Bu durumun yaratmış olduğu sonuçların
başında ise finans-kapitalin araçlarının
daha fazla öne çıkması gelmektedir.
Nitekim kapitalist üretim tarzının gelmiş
olduğu noktada finans kapitalin tüm sistemin temel özelliği olması reddedilemez
bir gerçektir.
FINANSALLAŞMA: NEDEN VE
NASIL?

Reddedilemeyecek bu durumun bir nişanesi olarak görülen finansallaşma eğilimi, genel olarak kapitalizmin “üretmeden artı değer sahibi olma” isteği olarak
görülmesi, bize göre yeterli olmayan bir
bakış açısıdır. [1] Emperyalist sistemin
yaşadığı krizler, tarihsel olarak görülen
uzun dönemli “kârların düşme eğilimi”,
finansal sistemin daha fazla araç üretGündeme gelen ilk olgu, sermaye sınıfı- mesine neden oldu. 1970’lerden itibaren
nın ihtiyaç duyduğu karın korunmasının, “para politikalarının” yükselme dönemine girmesi, finansal araçların “yaygınlaşsermaye devleti aracılığıyla sağlanmamasına” neden oldu.
sı zorunluluğudur. Kapitalist krizlerin
doğası gereği sermaye sınıfı içindeki
Nitekim bu dönem gündeme gelen sosyal
gerilimleri yükseltmesi ve zayıf olanlagüvenlik sisteminin tasfiyesi ve eğitim
rın kurban edilmesi geleneği, sermaye
devleti aracılığıyla bir “yeniden düzenle- ile sağlığın metalaştırılması, 19.yüzyılın
meyi” gündeme getirmektedir. “Yeniden ikinci yarısından itibaren işçi sınıfının
elde ettiği kazanımlara set çekme amacı
düzenlemenin” en önemli özelliği, sermaye sınıfının ihtiyaç duyduğu birikimi taşımaktadır. Sermaye sınıfının başından
transfer mekanizmalarıyla aktarılmasıdır. beri karşısında duyduğu bu uygulamalar,
Bu nedenle, artan bir eğilim olarak mali bir kaynak aktarım mekanizması çerçevesinde yeniden ele alınması gündeme
düzenlemeler hayata geçirilirken, bu
gelmiştir. Bu anlamda finansallaşma, işçi
mali düzenlemelerin bedeli emekçilerin

sınıfının ürettiği değerlere el konulmasının ve sisteme daha fazla bağlanmasına
aracılık etmiştir. [2]
Bunun nasıl işlediği ise, günümüz kapitalizminin ekonomi-politiği açısından
önem kazanmaktadır. 1960’ların burjuva iktisadının teorik tartışmaları ardında sıyrılıp öne çıkan fonlar, tasarruflar
açısından mevduat hesaplarının yerini
alırken, menkul kıymetleştirme işlemleri de klasik borçlanmanın yerini alarak,
kredi sisteminin belkemiği haline geldi. [3] Oluşturulacak fonlar ve menkul
kıymetleştirme işlemleri için göz dikilen tasarruf araçları ise sosyal güvenlik
sisteminden elde edilen tasarruflardı. Bu
tasarruflar emeklilik gelirleri, işsizlik
sigortası ve sağlık sigortası gelirleridir.
Özellikle emeklilik ödemeleri büyük bir
gelir oluştururken, bu gelirin kaynaklık
ettiği “işçilerin çalışmasından doğan artı-değerin parasal ifadesi” olduğu gerçeği
tartışmanın bir kenarına bırakıldı.
Bu nedenle 1950’lerden itibaren ABD’de
de emeklilik sistemi tartışmaya açılırken,
1980’lerde kapitalist sistem bu sistemi
özelleştirme adımları attı. Şili’de bu
sisteme geçiş ile başlayan süreç, merkez
kapitalist ülkelerde İngiltere’nin öncülüğünü yaptığı bir süreçle, pek çok ülkeye
yayıldı. Birçok ülkede büyük emeklilik
fonları kurulurken, bu fonlar menkul
kıymetleştirme işlemlerine dâhil edildi.
Emeklilik fonları, finansal sistem içinde
alıcı bulurken, sermaye için büyük bir
“borçlanma aracı” olarak görüldü.
SOSYAL GÜVENLIK SISTEMININ
DÖNÜŞÜMÜ
Nitekim başta emeklilik sistemi dâhil
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olmak üzere, sosyal güvenlik sistemini
oluşturan unsurlarda kamusal ihtiyaçlar bir kenara bırakılıp, “kâr elde etme”
güdüsü öne çıkarılırken, bir diğer gelişme de Merkez Bankaları öncülüğünde
oldu. Kamusal iktisadi işletmeler birçok
ülkede özelleştirilirken, özelleştirilemeyecek kadar büyük olanları belirli çatılar
altında toplandı. Çatı altında toplanan
işletmeler ilk başta büyük oranda doğal
kaynakları işleten işletmelerdi. Özellikle petrol ihracı yapan ve bütçe fazlası
veren ülkeler, bu fazlayı büyük ulusal
fonlara koyarak finansal sistemin bir
parçası haline dönüştürdüler.
Ulusal varlık fonları 1970’lerde yaygınlaşırken, bu fonların sayısı gene de
2000’lerin ortasına kadar sınırlı kaldı.
2007 kriziyle birlikte ortaya çıkan bedel,
sermaye devletleri tarafından üstlenilirken, bu bedeli ödemek için daha fazla
sayıda ulusal varlık fonu kuruldu. Bu
fonlar, emeklilik fonları ile birleştirilerek karma fonlar ortaya çıkarken, 2018
itibariyle büyüklükleri 8 trilyon doları
aşmış durumda. [4]

rolü giderek artıyor. Emeklilik fonlarına
artan iştah, kapitalist krizin de önemli
uyarıcısı haline gelmiş durumda.
Ara başlık: Artan riskler, kapitalizmin
kara hikayesinin görünmeyen yüzüdür
Financial Times 2018 tarihli bir yazısına
göre, 2008 krizinden bu yana bankaların aniden çökme olasılıkları azalırken,
emeklilik fonlarındaki risk önemli ölçüde arttı. 2018 itibariyle ABD’de riskli olarak tanımlanacak emeklilik fonu
oranı yüzde 75’e dayanırken, bu oran
AB için yüzde 55 düzeyinde. [5] 2020
itibariyle AB’de emeklilik fonlarındaki
kesintiler yüzde 30’a yaklaşmış durumda. Aylık 500 Euro civarında kişi başına
düşen emeklilik geliri azalma ile karşı
karşıya kalırken, bu durum aynı zamanda büyük bir krizin habercisi olarak da
görülüyor.

Sonuç olarak, kapitalizmin artan ihtiyaçları yeni tür araçları ön plana çıkartırken, ister emeklilik gelirleri olsun,
isterse de kamusal iktisadi teşekküllere
ait gelirler olsun sermaye sınıfının tarihBu fonların bir kısmı sermaye sınıfına
sel limitlerini değiştirmiyor. Emekçiler
transfer mekanizması olma özelliğinin
açısından bu tarihsel limitler aşılmayı
dışında duruyor. Özellikle Çin açısından, beklerken, ülkemizde de gündeme gelen
bu fonlar ekonomik kontrolün bir aracı
fonlar, bir de bu gözden okunmayı hak
haline geldi. Ancak gene de, fonların
ediyor. Karanlık bir kapitalizm hikayesi
önemli bir çoğunluğu sermaye sınıfı için olarak fonların ekonomi-politiği, yenidoğrudan ya da dolaylı bir aktarım meden yazılmayı bekliyor.
kanizmasının aracısı haline gelmiş durumda. Bu noktada emeklilik fonlarının
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KIDEM TAZMINATININ TARIHSEL GELIŞIMI
MURAT ÖZVERI
Kıdem tazminatı çalışma yaşamında
sürekliliği olan en önemli kurumlardan
birisidir. Hak ediş koşulları, miktarı,
güvencesi sürekli olarak değişmiştir.
Hemen her değişimde kıdem tazminatı
yeniden tanımlanmıştır.
İŞÇILERIN FABRIKALARDAN
KAÇIŞ DÖNEMI VE KIDEM
TAZMINATI
Kıdem tazminatını düzenleyen 3008
sayılı iş yasası 1936 yılında kabul edilmiş, 1937 yılında yürürlüğe girmiştir.
İş yasasının yürürlüğe girdiği yılların
Türkiye’sinde işyerlerinde çalışacak işçi
bulmak büyük bir sıkıntıya dönüşmüş
durumdadır. İşçi sayısının yetersizliği
yanında, var olan işçilerin vasıf düzeylerinin çok düşük olması bir diğer önemli
sorundur. ,
Diğer yandan işyerlerindeki çalışma koşullarının ağırlığı, ücretlerin düşüklüğü,
işçiliği cazip olmaktan çıkartmaktaydı.
1934 tarihli iş yasası tasarısının hazırlandığı dönemde Amerikalı bir uzmanlar
kuruluna rapor hazırlatılmıştır. Bu raporda işçilerin 1930’lu yıllarda içerisinde
bulundukları çalışma ortamı değerlendirilmiştir. ABD li uzmanların hazırlamış
olduğu rapora göre özetle;
•Türkiye’de işçi ücretleri çok düşük, çalışma süreleri çok uzundur.
•Bazı işçilerin ücretleri ayni
olarak ödenmekte, işçiler çalıştıkları
şirketlerin açmış oldukları dükkanlardan
alışveriş yapmak zorunda bırakılmaktadır.
•Yerli ve yabancı işçiler arasında
büyük bir ücret uçurumu vardır.
• Ücret farklılıkları kadın işçilerle
erkek işçiler ve çocuk işçiler arasında da
vardır.
•Çalışma sürelerini sözleşme
özgürlüğü ilkesi gerekçesiyle işveren belirlemektedir. Bu nedenle günlük çalışma
süreleri değişik işlere göre önemli ölçüde değişmektedir.
•Günlük çalışma süresi oratalama
16-17 saat arasında değişmektedir.
•İş güvenliği açısından işçiler
oldukça elverişsiz konumdadır.
•Amerikalı uzmanlara göre iş
güvenliği için alınan önlemlerin en iyisi
dahi ilkel durumdadır. Bu nedenle “1927
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1932 yıllarında Ereğli kömür havzasında
meydana gelen iş kazalarında toplamı
282 kişi ölmüş 3109 işçi de ağır ya da
hafif olmak üzere yaralanmıştır”

tazminatı alabilecekti. Kıdem tazminatı
için doldurulması gereken beş yıl ise
tazminatın hesabında dikkate alınamayacaktı.

İşçiler bu sefalet koşullarında çalışmamak için işyerlerini terk edip köylerine
kaçmaktadır. Teknik bir deyimle ifade
etmek gerekirse, “dönemin hemen tüm
sanayi tesisleri için “yüksek işgücü devri” en temel sorunlardan birini oluşturur.
Bir ayağı köyde, küçük tarım işletmeciliğinde olan, çalışma süreleri devamlılık
göstermeyen bir figür olarak köylü-işçi
tipolojisi” ortaya çıkmıştır.

Görüldüğü işçi sayısının yetersiz olduğu
dönemde kıdem tazminatı işçilerin beş
yıl işçilik yapmakta sabretmeleri koşuluna bağlanmış, başka bir koşul aranmamıştır. Bu dönemde kıdem tazminatı
işçilerin beş yıllık sabırları ve işçilik
yapmakta ki sadakatleri karşılığında
ödenen bir tutardır. İşçi bu tutarı hak
etmek için beş yıl çalışmıştır. Tersinden
okursanız, işçi çalışmış, işten ayrılmasını
engellemek için çalışması karşılığı ücretinin bir kısmı işveren tarafından rehin
olarak tutulmuş adına da kıdem tazminatı denilmiştir.

Yabancı ülkelerden getirilen ustalar
aracılığıyla vasıflı işgücü KİT’lerde
yetiştirilmeye çalışılırken, işçiliği cazip
hale getirecek sosyal politikalar devreye
sokulmaya çalışılmıştır. Bazı sektörlerde
çalışan işçilere vergi indiriminin sağlanması, KİT’lerde yüksek ücret uygulaması ve iş yasasının çıkartılarak çalışma
yaşamına düzen getirme çabaları, işçiliği
cazip hale getirme, emeğin yağmasını
frenlemeye dönük politikaların örnekleridir.
Bu politikalarda işçiliği cazip hale getirmeye yetmediği durumlarda, Milli Korunma Kanunda olduğu gibi bu kez yasa
yoluyla zorla çalıştırma, iş yasasındaki
hakların askıya alınması devreye sokulmuştur.
Kıdem tazminatı işçiliği cazip hale
getirmek işçileri fabrikalarda tutmak
için yapılan düzenlemelerin birisi olarak
devreye sokulmuştur. Kıdem tazminatını düzenleyen 3008 Sayılı İş Yasasının
13/5.maddesi kıdem tazminatı deyimini
kullanmamıştır. Yasa “bilumum işçiler
hakkındaki fesihlerde, beş seneden fazla
olan her tam iş senesi için ayrıca onbeş
günlük ücret tutarında tazminat dahi verilir” demekle yetinmiştir.
Düzenlemenin kıdem tazminatını hak etmek için sadece kıdem koşulunu aramış
olması çarpıcıdır. İşçi sıkıntısının olduğu
bir dönemde yasa kıdem tazminatını sadece kıdem koşuluna bağlayarak, işçileri
fabrikada tutmak istemiştir. Yasaya göre
işçilere kıdem tazminatının ödenebilmesi
için hizmet akdi feshedilmiş olan işçinin
beş yılını doldurmuş olması gerekiyordu.
Sözleşmesi fesih edilmiş olan 5 yıllık
işçi ancak beş yıldan sonra ki çalışmalarında doldurduğu her 1 iş yılı için kıdem

KÖYDEN KENTE GÖÇÜN
HIZLANDIĞI İŞÇI SAYISININ
ARTTIĞI 1950’LI YILLAR VE
KIDEM TAZMINATI.
1950 yıllarda tarıma makinenin girmesi,
sanayileşmenin artması, tarımda işgücü
fazlalığının oluşması, bu işgücü fazlalığının kentlere akın etmesi işçi sayısını
arttırmıştır. Köyden kente göçle birlikte fabrikalardan kaçıp köylerine dönen
işçilerin yerini, kentte bir iş arayan ve
yerleşmeye, tutunmaya çalışan işçiler
almıştır.
3008 sayılı yasada düzenlenen kıdem
tazminatı, en önemli ve kapsamlı değişikliğe 25.01.1950 tarihli 5518 sayılı
yasayla uğramıştır.
25.01.1950 tarihinde yapılan bu değişiklikle kıdem tazminatı her fesih halinde
yapılan bir ödeme olmaktan çıkartılmıştır. Kıdem tazminatının ödenmesi belirli
fesih halleriyle sınırlandırılmıştır. Beş
yıllık kıdem süresi 3 yıla indirilmiştir.
Kıdem süresinin üç yılı doldurmuş olması koşuluyla işçinin işe girdiği tarihten
itibaren kıdem tazminatının hesaplanacağı, süresinin hesabında “iş akdinin
devam etmiş veya fasılalarla yeniden
akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı
işverenin bir veya müteaddit işyerlerinde
çalıştıkları sürelerin” dikkate alınacağı
hükmü getirilmiştir. İşyerinin devir ve
intikali durumunda kıdemin işyerindeki
hizmetlerin toplamı üzerinden hesaplanacağı, kıdem tazminatından devir sırasındaki işverenin sorumlu olacağı, devir
sonrası işyerinde işçi çalışmaya devam
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etmişse aksine hüküm bulunmadığı durumlarda yeni işverenin sorumlu olacağı,
aynı kıdem süresi için bir defadan fazla
kıdem tazminatı ödenmeyeceği esasları
kabul edilmiştir.

PUSULA

ne ve işsizlik sigortası karşılığı kıdem
tazminatının tümden ortadan kaldırılmasına dönük yasa taslağının geri çekilmek
zorunda bırakılmasıdır. Gerçekten de
“1968 yılında hazırlanan işsizlik sigortası yasa taslağı ile kıdem tazminatının
Ayrıca “5868 Sayılı Kanun’la 3008
tümüyle kaldırılması gündeme gelmiş̧
sayılı İş Kanunu’nun kıdem tazminatına ancak sendikalardan gelen sert tepkiler
ilişkin hükümlerinde yapılan değişiklik- nedeniyle bu girişimden vazgeçilmiştir”.
ler sonucu ihtiyarlık sigortasından aylık Kıdem tazminatına ilişkin bu dönemde
veya toptan ödeme almak amacı ile iş
yaşanan ilk değişim 3008 sayılı yasanın
sözleşmesinin feshedilmiş olması hali,
931 sayılı yasayla yürürlükten kaldırılkıdem tazminatından yararlanma sebep- ması olmuştur. 3008 Sayılı İş Yasasını
leri arasına alınmış; ancak tazminat heyürürlükten kaldıran 931 sayılı yasa
sabında 1 Nisan 1950 tarihinden önceki
kıdem tazminatını 14.maddesinde dühizmetlerin değerlendirileceğine dair bir zenlemiştir. 931 sayılı yasa 3008 sayılı
sınırlamada getirilmiştir.”
yasadan farklı olarak, kıdem süresinin
hesabında “iş yılı” yerine “takvim yılı”
1950’li yıllara kadar işçinin işyerinde
esasını benimsemiş, altı ayı aşan sügeçirdiği kıdem süresi öne çıkartılarak,
relerin yıla tamamlanacağı hükmünü
kıdemli işçiliğin, işyerine sadakatin ödü- getirmiş ve işçinin ölümü halinde kıdem
lü olarak sunulan kıdem tazminatı, işçi
tazminatının mirasçılarına ödeneceği
sayısının artmasıyla birlikte geçirdiği
konusuna açıklık getirmiştir.
değişiklikle, bu kez işyerinde iş disiplinine uygun davranarak geçirdiği kıdem
12.11.1970 tarihinde yürürlüğe giren
yılları üzerinden hak edilen bir ödemeye 1475 sayılı İş Kanunu esasen kıdem tazdönüştürülmüştür.
minatı konusunda da aynı esaslarla eski
düzenlemenin devamı şeklinde olmasına
Artık işçilerin kıdem tazminatı alabilme- karşın, başlıca iki noktada yenilik geleri için işyerinde geçirilen kıdem yeterli tirmiştir. Bunlardan biri emeklilik sedeğildir. Kıdem tazminatı için işçinin
bebi ile kıdem tazminatına hak kazanan
iş disiplinine aykırı davranmaması da
işçilerin sadece 1 Nisan 1950’den önceki
zorunludur. İşveren tarafından haklı
sürelerinin nazara alınacağına dair hüknedenlerle fesih kıdem tazminatı hakmünün kaldırılması, ikincisi de 15 günkını ortadan kaldıran bir durum haline
lük sürenin iş sözleşmeleri ve toplu iş
gelmiştir. Dolayısıyla işçinin önceden
sözleşmeleri ile artırılabileceğine ilişkin
karşılığını çalışıp, fesih halinde almak
hükmüdür.
üzere bıraktığı ücreti olan kıdem tazminatı, işçileri kontrol etmenin işyerinde iş 1475 sayılı iş yasasının yürürlüğe girmedisiplini adı altında işveren otoritesinin
sinden sonra kıdem tazminatına ilişkin
tesisi etmenin bir aracı haline dönüştükapsamlı değişiklik 04.07.1975 yılında
rülmüştür. Bu dönüşümle birlikte beş yıl 1927 sayılı Yasayla yapılmıştır. 1927
sabredeyim kıdem tazminatı alayım disayılı yasayla yapılan değişikliklerle
yen işçi tipinin yerini, tutarım tutanağı,
kıdem tazminatını hak etmek için gerekli
kapının önüne beş parasız tazminatsız
olan kıdem süresi üç yıldan bir yıla indikoyarım diye tehdit edilen, bu tehditle
rilmiştir. Kıdem tazminatı tutarı her yıl
terbiye edilen işçi tipi almıştır.
için 15 günlük ücretten 30 günlük ücrete
çıkartılmıştır. Kıdem süresinin hesabınGÜÇLÜ SENDIKAL
da yıldan artan sürelerin orantılı olarak
ÖRGÜTLENMENIN YAŞANDIĞI
dikkate alınması benimsenmiştir. Kıdem
DÖNEMDE KIDEM TAZMINATI
tazminatına esas ücretin son ücret olacağı, kıdem tazminatına esas ücretin belirTürkiye’de 1963-1980 dönemi birçok
lenmesinde işçiye düzenli olarak yapılan
araştırmacı tarafından tüm eksiklik ve
tüm menfaatlerin dikkate alınacağı esası
sorunlarına karşın, sendikacılığın “altın
açıkça yasada ifade edilmiştir. Kesintili
çağı”, “sendikacılığın kişilik kazandığı
geçen kıdem sürelerinin birleştirilmesi
gelişme dönemi”, sendikal hareketin
olanağı sağlanmıştır.
“vesayetten kurtulduğu” dönem olarak
nitelendirilmiştir.
Kıdem tazminatı hakkını bu şekilde genişleten 1927 sayılı Yasa, kıdem tazmiİşçi hareketinin örgütlü gücünün göster- natına tavan getirerek, kıdem tazminatıgelerinden biriside kıdem tazminatının
na esas aylık ücretin 15 günden 30 güne
işsizlik sigortasıyla ilişkilendirilmesiçıkartılmasını, asgari ücretin 7,5 katıyla
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sınırlamıştır. 1927 sayılı yasa ayrıca
işverenler tarafından bir kıdem tazminatı
fonunun kurulmasına ilişkin bir hükme
de yer vermiştir.
Yeri gelmişken belirtmeliyiz ki 19601980 arasında kıdem tazminatının fesih
şekline bağlı olması esası ise değiştirilmeksizin devam etmiştir. Kıdem tazminatının çıkış mantığına aykırı olan bu
düzenlemelere işçi kanadından güçlü bir
itiraz gelmedi. Üstelik, “1954 yılında
toplanan 2. Çalışma Meclisi, kıdem tazminatının tespitinde esas tutulan üç senelik sürenin bir seneye indirilmesini ve
iş akdinin herhangi bir sebeple infisahı
veya feshi halinde isçiye kıdem tazminatının ödenmesini” kararlaştırmış olmasına karşın alınan kararın yasalaşması için
etkin bir çaba gösterilememiştir.
Kıdem tazminatının ancak belirli fesih
hallerine özgülenmesinin dolayısıyla da
kıdem tazminatının işverenlerce disiplin
aracı olarak kullanılmasının, işçi sendikalarınca bir sorun olarak görülmemesi
üzerinde ayrıca durmak gerekir. Belki
de o dönemin güçlü sendikacılığı kıdem
tazminatını alamama sorununu önemli
bir sorun olarak görmemiştir. Belki, kıdem süresinin beş yıldan bir yıla indirilmesinin bir karşılığı olarak kabul etmiştir. Ancak bu kabulün nedeni ne olursa
olsun, kıdem tazminatının kıdem süresinin dışında belirli fesih hallerine indirgenmesi, fesih şekline bağlı olmaksızın
her durumda ödenmesi gereken bir hak
olmaktan çıkartılması, etkisini bugüne
yansıtan önemli sorunların doğmasına
neden olmuş, kıdem tazminatının güvencesi sorununu ortaya çıkartmıştır.
ALTIN ÇAĞIN SONU YENI
LIBERAL POLITIKALAR DÖNEMI
12 EYLÜL DARBESI VE KIDEM
TAZMINATI.
1970’li yılların sonuna gelindiğinde
dünyada ve Türkiye’de sosyal refah devletine karşı yürütülen güçlü eleştiriler,
sosyal refah devletinin olmazsa olmazı
olarak görülen sosyal hakların kısıtlanmasına dönük ekonomik, yasal önlemleri
gündeme getirmiştir.
Türkiye’de ise, bu süreç 24 Ocak 1980
kararları ve bu kararları harfiyen yerine
getirecek siyasal, yasal koşulları yaratan
12 Eylül darbesiyle somutlaşmıştır. Konumuzla ilgili olarak sürece baktığımızda kıdem tazminatına önemli kısıtlamaların getirilmesinin 12 Eylül Darbesisin
hemen ertesine denk gelmesi çarpıcıdır.
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12 Eylül darbesinden yaklaşık bir yıl
önce kıdem tazminatı tavanı Anayasa
Mahkemesinin 25.01.1979 E., 1975/14
K., 1979/6 K. Sayılı kararı ile iptal
edilmiştir. Anayasa Mahkemesince iptal
edilen tavan sınıra ilişkin hüküm 12
Eylül darbesinden sadece 41 gün sonra
23.10.1980 tarihinde çıkartılan 2320 Sayılı Yasa ile yeniden getirilmiştir. 2320
Yasa tavan uygulamasının başlangıcını
da askeri darbenin yapıldığı gün olan 12
Eylül 1980 olarak belirlemiştir. Anayasa
Mahkemesinin üst sınırı iptal etmesine
karşın, askeri darbeyi yapanların üstelik
darbe tarihinden 41 gün sonra, yeniden
üst sınır belirlemeleri askeri darbenin
işçi haklarına yaklaşımını gösteren somut bir olay olarak tarihe geçmiştir.
Üstelik 2320 sayılı yasa kıdem tazminatı
konusunda yasanın çizdiği çerçevenin
dışına çıkılması halinde İş Yasasının
98.maddesine eklediği bir hükümle altı
aydan iki yıla kadar hapis ve 20 bin
liradan, elli bin liraya kadar ağır para
cezası esası getirmiştir. 4857 sayılı iş
yasasının yürürlüğe girdiği 2003 yılına
kadar uygulanan bu hüküm, işverenlere
iş yasasına aykırı davranılması halinde
hapis cezası öngören tek hüküm olması
nedeniyle de benzersizdir.
12 Eylül sonrası kıdem tazminatına
ilişkin bir diğer değişiklik 08.05.1981
yılında 2457 Sayılı Yasayla yapılmıştır.
Anılan değişikle tavan sınırın kapsamı
genişletilmiş cezai yaptırım pekiştirilmiştir. 2457 sayılı yasayla yapılan değişiklikle kanunla kurulmuş kurum ve
kuruluşlarda çalışan personelin kıdem
tazminatı niteliğindeki ödemelerinin de
tavan sınıra tabi olacağı, aksine tutumun
98.maddedeki cezai yaptırımı gerektireceği esası getirilmiş, kıdem tazminatı
tavanının 12.09.1980 tarihinden itibaren
uygulanacağı hükmünü getiren 2320
sayılı yasaya açıklık getirilerek, yasanın
yayınlandığı 23.10.1980 ile yürürlüğe
girdiği 12.09.1980 tarihleri arasında
tavan sınırına bağlı olmaksızın yapılan
ödemelerin geri alınamayacağı ancak
tavanı aşan kısımların vergilendirilmesi
kabul edilmiştir.
12 Eylül darbesini yapanlar kıdem tazminatına asgari ücretin 7,5 katı olarak
getirilen tavan sınırı iki yıl sonra fazla
bulmuşlar, tavan sınırla yetinmeyerek,
bu kez kıdem tazminatı tavan sınırına
ilişkin ölçüyü 11.12.1982 tarihinde 2762
sayılı yasayla, “en yüksek devlet memurunun bir hizmet yılı için alacağı emeklilik ikramiyesini geçemez” şeklinde
düzenleyerek kıdem tazminatı tavanını
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aşağıya çekmişlerdir.
Mayıs 2019 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı tavanı 6.017,60 TL dir. Asgari
ücret 2.558,40 TL dir. Kıdem tazminatı
tavanı 1927 sayılı yasanın öngördüğü
biçimde kalmış olsa, 12 Eylül darbesini
yapanlar tavan uygulamasına hiç dokunmamış olsalardı, kıdem tazminatı Mayıs
2019 tarihi itibarıyla 6.017,60 TL yerine
2.558,40 TL X 7,5 = 19.188,00 TL olacaktı. 12 Eylül darbesini yapanlar kıdem
tazminatı tavanını bir dokunuşla üç kat
aşağı çekmişlerdir. Yaşanan hak kaybının görülmesi açısından çarpıcı olan bu
durum özellikle vurgulanmalıdır.
Kıdem tazminatı 30.07.1989 tarihinde
ise 2869 Sayılı Yasayla değiştirilmiştir.
2869 Sayılı Yasa kıdem tazminatı ödenmesi gereken durumlara kadın işçinin
evlilik nedeniyle işten ayrılmasını eklemiş, kıdem tazminatının geç ödenmesi
halinde de bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizin uygulanacağı
esasını getirmiştir.
Son olarak 4447 Sayılı Yasayla yapılan
değişiklikle 1475 Sayılı Yasanın kıdem
tazminatına ilişkin 14.maddesi bugünkü
halini almıştır. 4447 sayılı yasayla 14.
maddenin birinci fıkrasına” 506 sayılı
kanunun 60 maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer
şartları veya aynı kanunun geçici 81.
maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için ön görülen sigortalılık süresini
ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları
nedeni ile” hükmünü ilave etmiştir.
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KEMAL PARLAK

Kapitalizmin 1970’lerde girmiş olduğu krizinden, dönem dönem etkisi çoğalan ve çeKıdem tazminatı işçi sınıfının yüz yılı
şitli enstrümanlarla ertelense de kriz devam
aşkın verilen mücadele sonucu hak edilmiş
eden, çıkmanın yolu olarak işçi sınıfının
bir kazanımdır. İlk uygulamaların Avrupa
kazanımlarına saldırıyı gündemine almıştır.
ülkelerinde 1800’lü yılların sonlarına doğru Yeni yönetim teknikleri ve esnek çalışma ile
oluşmaya başladığı, 1890’larda Almanya’da nispi ve mutlak artı değeri artırırken, ekonotoplu iş sözleşmeleri ile kayıt altına alındığı mik ve toplumsal yaşamdaki kazanımlarında
bilinmektedir. 1932 Yılında Uluslararası Ça- bir bir geri alınmaya başlamıştır. Eğitim ve
lışma Örgütü (ILO) tarafında hazırlanan bir sağlık piyasalaştırılırken, ücretler düşürülrapor ile kıdem tazminatı uygulaması tüm
dü. Tüm bu saldırılara karşı işçi sınıfı çeşitli
ülkelere önerilmiştir.
ülkelerde zaman zaman refleks gösterip
Ülkemizde 1936 da çıkarılan 3008 sayılı
eylemler yaptıysa da saldırılara karşı top
ilk İş Kanunda, kıdem tazminatı kanunla
yekûn bir mücadele veremedi, saldırıları
uygulanmaya konulmuştur. Beş seneden
durduramadı.
fazla çalışan işçilere her yıl için 15 günlük
Aynı süreç ülkemizde de yaşandı. Saldırılar
ücret olarak uygulanmaya başlanan kıdem
1980 darbesi öncesinde, 24 Ocak kararları
tazminatı, 1967 yılında 931 sayılı yeni İş
ile gündeme gelmiş olsa da, dönemin topKanunu ile beş yıldan fazla çalışan süre üç
lumsal muhalefeti ve işçi sınıfı hareketinin
yıla indirilmiş, hak kazanma nedenine ölüm güçlülüğünden dolayı ancak darbeden sonra
ve askerlikte eklenmiştir.
uygulanmaya konulmuştur. Darbeden son1971 yılında çıkartılan 1475 sayılı iş kanu- ra sendikalar kapatıldı, kıdem tazminatına
nun 14. Maddesi ile kıdem tazminatı yenitavan sınırlanması getirildi, ikramiyeler
den tanımlanmış, hak kazanmak süresi 1
sınırlandırıldı. Saldırıları dönemin TİSK
çalışma yılı olarak belirlenmiş ve tazminat
başkanı Halit Narin “artık gülme sırası
miktarı 15 günden 30 güne çıkartılmıştır.
bizdedir” diyerek memnuniyetini açıklaHak etme nedenleri işçinin kendisi iş akdini mıştı. 1990’dan sonra sınıf hareketinin geri
haklı nedenle feshi, işçinin işten çıkartılçekilmesi ile birlikte saldırılar daha da arttı.
ması, ölüm hali, askerlik ve kadın işçilerToplu iş sözleşmeleri tarihsel olarak işçi
den evlenmesi hali olarak kabul edilmiş,
sınıfın yeni haklar kazanma aracı iken bu
tazminat miktarı ise 30 günlük ücretin
tarihlerden kazanımların geri alınması ve
yedi buçuk katında fazla olamaz şeklinde
patronların saldırı aracına dönüştü. İkramidüzenlenmiştir. Getirilen yedi buçuk kat
yeler bölünerek ücretlere dahil edildi.
sınırlanması daha sonra anayasa mahkemesi Emperyalizm ve Türkiye sermaye sınıfının
tarafından iptal edilmiştir. 1980 Darbesinde ortak çıkarları ile bu saldırılar 1990’ların
sonra kıdem tazminatına tavan uygulaması, sonlarından itibaren şiddetlendi. Dünya
en yüksek devlet memurunun bir hizmet yılı Bankası, IMF, AB ve patron örgütlerinin oriçin alacağı emeklilik ikramiyesini geçemez tak talepleri ile 1999’da mezarda emeklilik
olarak, yeniden sınırlandırılmıştır. Tazmina- uygulanmaya konuldu. Daha önce zaman
ta esas gün ücretini hesaplarken, yıllık ayni, zaman gündeme gelmiş olsa da kıdem taznakdi bütün gelirler toplanıp günlük ücret
minatına yönelik saldırılar yeniden gündeme
tespit edilip tazminat günü ile çarpılır, bu
geldi, emeklilik yasasını değiştirdiler, kıdem
uygulama halen devam edilmektedir.
tazminatına yönelik saldırı ise ertelendi.
Kıdem tazminatı tüm diğer kazanımlar gibi
sınıf mücadelesinin bir sonucu olarak zaman SERMAYENIN ISTEDIĞI, IŞÇININ
içerisinde farklılaşmıştır. 30 gün esası toplu BEKLEDIĞI
iş sözleşmeleri ile 60 güne kadar çıkartılmıştır. AKP döneminde Toplu İş Sözleşme- AKP iktidarı ile birlikte bu saldırılar daha
leriyle gün artırımı yasa ile engellendi. An- da yoğunlaştı. 2003’te çıkartılan 4857 İş
cak kıdem tazminatına dönük saldırı isteği
Kanunu, işçiler o dönem kölelik yasası disadece AKP dönemine ait değil.
yorlardı, ile esnek çalışma yasalaştı. DenkKıdem tazminatına yönelik saldırıyı işçi
leştirilme, fazla çalışma ücretini % 50 den
sınıfının diğer kazanımlarındaki saldırılar% 25 e indirilmesi ve sonrasında istihdam
la birlikte ele almak gerekiyor. Gerek işçi
büroları ( işçi simsarlığı )ile ödünç işçilik
sınıfının 100 yılı aşkın süredeki mücadelesi gibi uygulamalar yasallaştı. Aynı yasada
sonuç, gerekse de reel sosyalizmin varlığı,
kıdem tazminatına yönelik saldırıda geçmiş
kapitalist ülkelerde uygulanan Keynesçi
oldu. 4857 sayılı yasanın 6. Maddesi “Kıekonomik politikalar gibi faktörlerle beraber dem tazminatı için bir kıdem tazminatı fonu
güncel kazanımlar ve toplumsal yaşamda bir kurulur. Kıdem tazminatı fonuna ilişkin kadizi haklar kazanmıştı.
nunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçileKIDEM TAZMINATI HAKKI NASIL
TÖRPÜLENDI?
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Bu tarihten itibaren neredeyse her yıl kıdem
tazminatı fonu gündeme gelmekte yoğun
tepkiler üzerine ertelense de, ne sermaye
sınıfı nede onları temsilen siyasi iktidarlar
bundan vaz geçmeyecekleri ortadadır. Eğer
işçi sınıfı kapsamlı bir mücadele programını
ortaya koymazsa kıdem tazminatı dâhil yeni
saldırılarla karşı karşıya gelecektir. Kıdem
tazminatı fonu ile birlikte geçmişteki oluşan
fonların başına ne geldi ise aynısı olacaktır.
Sermaye sınıfına yeni kaynak aktarımı ve
kapitalist ekonomi için yeni para kaynağı.
İşçiler ise 30 günlük yasal sınırın gerisine
düşecek. Neredeyse her tasarıda bu süre 15
gün olarak gündeme gelmekte olan yasaya
göre, emeklilik ( zaten imkânsız hale getirildi), ölüm hallerine bağlanma, evlenme
iş akdinin sonlanması, askerlik gibi hallerin
kaldırılması, tazminat gününe esas ücretin
yıllık ayni ve nakdi tüm gelirlerin toplamının ortadan kaldırılması gündeme gelecek.
Sermaye iktidarı ve yandaşları, fonun
işçilerin lehine olduğunu çünkü önemli bir
kesimin kıdem tazminatında yararlanmadığını propaganda etmekteler. işçileri düşünüyorsanız yapılacak bellidir: kurulacak
fona işçilerin 30 günlük ücret gün hesabının
yıllık nakdi ve ayni tüm kazancı baz alınarak aylık yada yıllık olarak patronlar tarafından fona aktarılması, fonun denetimi ve
yönetiminde işçilerin olması, sermaye sınıfına ucuz kaynak olarak kullandırılmaması,
kıdem tazminatında yararlanma hallerinin
şimdiki hali ile kalması yönünde yapılması
gerekir. Bunu yapmayacaklarını biliyoruz,
amaçları işçilerin ellerindeki son kırıntıya
kadar bütün kazanımları almak.
İşçi sınıfı kıdem tazminatına yönelik saldırıyı, elinde alınan diğer kazanımları ile birlikte değerlendirip hem elindekilerini korumak
hem de kaybettiklerini geri almak için top
yekûn bir mücadele vermez ise, kıdem tazminatında kaybeder. Bu mücadele bu günkü
sendikal yapıları aşmaktadır. Sendikaların
kıdem tazminatı için kırmızıçizgi demelerini anlamlı bulmakla beraber, bu yapıların
önemli bir kesiminin samimiyeti elbette ki
kuşkuludur.
4857 sayılı yasanın geçici 6. Maddesi
geçerken bu sendikalar o zaman neredeydiler? İşçi sınıfı bu gün kıdem tazminatı için
mücadelesini, geçmişteki kayıplarını geri
alma ve tarihsel çıkarları ile birleştirip bir
mücadele hattı oluşturamazsa kaybedecektir.
Bu durum ancak politik bir zeminde sınıfın
birliğini esas alan bir örgütlenme ile mümkündür. Sendikalar sınıf açısında elbette ki
önemlidir, ama bu gün sendikaları kapsayan
ve aşan yeni örgütlenmeler ile birlikte ancak
işçi sınıfı siyasette kendi ağırlığını ortaya
rin kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanunu’nun koyar, kayıp ettiklerini geri alır ise, hem
14. maddesi hükümlerine göre kıdem tazmi- kendisi için hem de tüm insanlığın kurtuluşu
natı hakları saklıdır ‘’ şeklindedir.
yeni ufuklar açar.
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ÜFÜRÜKTEN TIBBA:
GERICILIĞIN SON KOZLARI
İnsan bedenini anlamak uzunca araştırmaların konusu olmuştur. Günümüzde
insan bedeninin işleyişi hâlâ daha yürütülen bir tartışma olmakla beraber, beden
sağlığı noktasında çok büyük adımlar
atmış bulunmaktayız. Modern tıp dediğimiz alan, insan sağlığında materyalist
bir yöntem ile ilerleyerek sağlıksal sorunların kökenine inebilmeyi başarmıştır.
Diyalektiğin yasaları gereği hiçbir şeyin
birden ortaya çıkmadığını kavrarken,
modern tıbbın ortaya çıkışının bir süreç
dâhilinde olduğunu biliyoruz. İnsanlığın
ortalama yaş ömrünün 25-35 arası olduğu
dönemler içerisinde savaşların ve kıtlıkların etkisi olduğu kadar, tıbbi anlamda
gelişme seviyesinin bugünden çok daha
gerilerde olması da önemli bir nedendir. İnsanın tedavi amaçlı olarak otları,
bitkileri karıştırarak “büyüler” yaptığı
dönemler, büyücülüğün tedavi edemediğini görmesiyle birlikte büyücülük hâkim
yöntem olmaktan çıktı. Üfürükle, tükürükle tedavi eden büyücülüğün yerini ise
tedaviyi bilimsel yöntemle ele alan tıp
aldı.
İnsan bedeninin anlamanın ön koşullarından birisi olarak karşımıza çıkan şey,
insanın “madde” olduğunun kabulüyle
birlikte ilerleyen, çivi çiviyi söker misali,
madde maddeye etki eder yaklaşımıdır.
Topluma ve insana materyalist yaklaşmayanların ise anlamadığı, kabullenmek
istemediği şey ise budur. Virüsleri ilahi
güçlerle açıklayanlar, virüslerin tedavisinde de ilahi güçlere sığınıp, üfürükçü
hocaların koronavirüs yaymasıyla karşılaştılar.[1] Hâlbuki insan bedenine üfü-

rüklü tedaviden vazgeçilmesi, ortalama
insan yaş ömrünü bunca uzatmışken,
eski yöntemlerin çaresizliği ve yanlışlığı
karşımızda duruyor. Bu durumu ise iyi
niyetli masumane cahillik diyerek, “Bilmiyorlarmış ablası, bir hata yapmışlar”
derecesinde açıklamaya çalışmak ise
iktidarın hatasını gizlemekten başka bir
işe yaramayacaktır. Atılan temelleri bilen
kaybolan barajları yahut “duble yolları”
açarken yaygara koparanlar, konu sağlığa
gelince köşelerine çekiliyorlar. Toplumu
üfürükçülerden kurtarmak çok mu zordur? Hayır, çok zor değildir ancak çok
da kârlı değildir. Hem ekonomik açıdan
kârlı değildir, hem de siyasi açıdan kârlı
değildir. Piyasada serbest meslek erbabı
gibi çalışan bu insanlara talebi azaltmak
adına, insanların gitmemesi için yapılması gerekilen şey halka bilimsel yöntemlerin anlatılmasıdır ancak bu durum
iktidarın işine gelmez. İnsanları ilahi
güçlerle tedavi etmenin mümkün olmadığını anlatmanın sonucu, insanların ilahi
güçlerle yönetilememesine kadar varacak
bir yoldur ve bu iktidarların işine gelmez.
Geniş insan topluluklarını gericiliği
kullanarak “avuçta tutanlar” öte yandan
piyasalaşmış tıp sektörünü de karşılarına almazlar. Kapitalistlerin tıp anlayışı,
tedavi edici tıp yöntemi olması gereği,
kapitalistlere bırakılan sağlık alanı daha
fazla kâr getirirken, bu kapitalistlerin
ise “yandaşlardan” çıkması, kârı kat kat
arttırır. Bugün özel hastane sahiplerinin
bakanlıklarda bulunması tam da bunun
göstergesidir.[2] FETÖ’den alışık olduğumuz ticaretle uğraşan tarikat biçiminin,
piyasaya açılmış sağlık alanında güç

kazanıyor olması hiç şaşırtıcı değildir.
Yöntem olarak maddeci yaklaşımı benimseyen tıbbın, “ye ve yedir” yöntemi
üzere gericilere verilmesinin ise sonuçlarını görmeye başladık. Hastane açan,
hastane gezen tarikatlar devlet destekli
şekilde kârlarına kâr katıyorlar.[3] Gericiliğin kol gezdiği yerde piyasacılığa izin
vermek, sağlığın “ya Menzil’in ele geçirmesine sebep olur ya İskenderpaşacıya.”
Kamusal hizmetin, “hastanede kuyruk
bekliyorduk” söylemleriyle piyasalaşması ise beklenmeyen bir sonuç doğurmaz.
Sağlıktan kâr etmeye çalışanlar, gerici
yöntemlerden de taviz vermeden devam
etmeye çalışırlar. Bunun en somut örneği
ise geçtiğimiz günlerde karşımıza çıktı;
üniversite hastanesinde “hastalara dini
telkin ile motivasyon” verildiğini gördük.
[4] Dini telkinin motivasyonu hastalığa
iyi gelir mi bilinmez ama dini telkini vermeye çalışanların motivasyonu olan gericilik ve piyasalaşmanın, bu toplumu hasta
ettiği bir gerçek. Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde “Sağlıkta Pozitif Düşünce
Kulübü” olarak çalışma yürüten dini telkincilerin ise evrim karşıtı söylemlerden,
LGBT bireylere hakaretlere kadar başka
telkinlere de başvuruyorlar. Üniversite
hastanelerine baktığımızda görüyoruz ki,
akademi de bu gericilikten nasibini almıştır ve yetiştirilen üniversite öğrencileri de
bu şekilde yetiştirilmektedir.
İçinden geçtiğimiz dönem sağlığın sektör
hâline gelerek piyasalaştığı ve gericilerin
yerleştiği bir dönemdir, ilaç firmalarının
Sağlık Bakanlığına rüşvet verdiği haber-
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cileri, akademisyenler gericilerin kitaplarını okuyarak “şifa” bekliyorlar. Bunların dile getirilmesi elbette umutsuzluk,
karamsarlık yaymak için değil; aksine
mücadelenin zorunluluğunu bilince çıkarmak içindir. Türkiye’de yaşadığımız,
içinden geçtiğimiz durum ne durduk yere
ortaya çıkan bir durumdur ne de birden
ortaya çıkan bir durumdur. Türkiye gençliğini imam-hatiplerle, sistemde isteğe
bağlı duran ancak işleyişte zorunlu olan
din dersleriyle, başörtüsüyle dinselleştirmeye çalışanlara karşı iş başa düşmüştür.
Bu toprakların yurtseverleri, ilericileri,
öğrencileri, emekçileri içinden geçtiğimiz
bu iğrenç düzeni değiştirmek için kolları
sıvamalıdır. Özel okul sahiplerinin, özel
tur sahiplerinin, özel hastane sahiplerinin
oturdukları bakanlık koltukları halkın
çıkarları için değil, sermayenin ve sermayenin aygıtı olan gericilerin çıkarları için
çalışmaktadırlar ve koltuklarını bırakmaya razı değiller. Öte yandan bizler
15-16 Haziran Direnişlerinde gördük ki,
iktidar koltuğuna oturan sermayedarlar,
emekçiler yürümeye başladıklarında
lerinin havada uçuştuğu bir dönemdir.
yöntemleri reddeden hocaların tasfiyesi
[5] Öte yandan bu gericileşmenin odave akademinin buna bütünlüklü ses çıka- bile koltuklarını bırakıp kaçıyorlar. 68
ğında iktidarın işine yararlık söz konusu
ramamasının sonucu olarak, bir üniversite Kuşağında gördük ki üniversiteli gençler ayağa kalktığında sömürenler tir tir
olduğu için sadece sağlıkta değil, iktidahastanesinde üfürüklerle, tükürüklerle
titriyorlar. Emekçinin, öğrencinin ayak
rın işine yarayan her alanda gerçekleştedavi aranıyor. Koca bir gençliğin zihsesi bile onların kâbusu olmaya yettiği
mektedir. Hasta olduğumuzda gittiğimiz
nini çağ dışı düşüncelerle doldurmak
hastanenin özel hastane olması, gittiğimiz isteyenlerse, bu salgın günlerinde gördük için biliyoruz ki bu düzeni değiştirecek
yegâne güç bizleriz. Eğer bizlerin ödediği
doktorun özellikle gericilerden seçilmesi, ki maddeci yöntemlere sığınmalarına
borçlar yetmezmiş gibi, yeni kuşaklara
verilen ilaçların ilaç şirketleriyle anlarağmen gericiliklerinde ısrar ediyorlar.
dahi borç bırakacağımız bir düzen istemişılarak verilmesi sağlığın iktidarın işine
Hacamat gibi yöntemlerin, bizzat gericiyarayacak şekilde dönüştürülmesiyken,
ler eliyle, hastanelere sokulması bilimsel yorsak, kuşaktan kuşağa gericilik, piyasacılık değil aydınlık bir gelecek aktarmak
öte yandan bu durumun üniversite hasta- yöntemi çöpe atmaktır. Üniversite hasistiyorsak bugün örgütlenme, mücadele
nelerini de etkilemesi itibariyle işler daha tanelerinin, en güvenilir yerler olması
etme vaktidir. Sermayenin ve gericiliğin
da ilginçleşmiştir. Bir üniversite hastane- gerekirken, “Risale-i Nur” okuyarak
okullarımızı, akademiyi, iş yerlerimizi,
sinde uygulanması gereken şey bilimsel
motivasyon uygulanmaya çalışılması
hastaneleri çepeçevre sardığı bu dünyanın
yöntemlerken, Said-i Nursi okumak terbilimin, bilimsel yöntemin reddiyesidir.
değişimi zordur; ama zorunludur.
cih ediliyor. Bilimin kalesi olması gereMemleketi geriye götürmek isteyenler,
ken üniversite hastanesi, sağlıkta tıbbın
tıbbı ve doğalında bilimsel olan her şeyi
en gelişmiş yöntemlerini uygulamaya
çağın gerisine götürmek istemektedirler.
koymak yerine çağın gerisinde kalmış
Gençliği ve bilimi kıskaca almak için
[1] https://gazetemanifesto.com/2020/
yöntemleri uygulamaya çalışıyor. Memellerinden geleni yapıyorlar
careyi-ufurukcude-aradilar-virus-herkeleketin başlıca gündemleri arasında gelen
se-yayildi-356624/
laiklik ise AKP döneminde her yerde
ZORLUKLAR VE
[2] https://gazetemanifesto.com/2019/
saldırıya uğradığı gibi, üniversite hastaZORUNLULUKLAR
tus-sorularinin-sizdirilmasinda-ibreler-isnelerinde de saldırıya uğruyor. Bu durum
kenderpasa-tarikatini-gosteriyor-245629/
yalnızca bir grup öğrencinin “dini telkin” “Eskiden böyle değil miydi?” sorularını
[3] https://gazetemanifesto.com/2019/
isteği ile açıklanabilir mi? Aksine bu
bir kenara bırakarak, bugünün güncellidurum üniversitelerde solcu, ilerici hoca- ğinde karşımıza çıkan sonuçlarla ilgilen- menzil-seyhinin-hastane-gezdigi-goruntuleri-gundem-oldu-282146/
ların tasfiyesiyle birlikte açılan süreçlerle mek daha büyük bir önem taşımaktadır.
paraleldir. Bu öğrencileri yetiştiren hoKarşımızda duran yapı devletin her türlü [4] https://gazetemanifesto.com/2020/
universite-hastanesinde-hastalara-risacalardan, öğrencilerin göreceği derslerin
aygıtına, yani güce sahiptir. Hukukun,
le-i-nur-okunuyor-370622/
zeminini hazırlayanlara kadar sistemli
tıbbın, kolluk kuvvetlerinin, eğitimin
[5] https://gazetemanifesto.com/2020/
şekilde gericilik pompalanmaktadır.
ve akla gelen her türlü aygıtın, içeride
abdli-ilac-sirketinden-saglik-bakanliginAkademinin gerici dönüşümünün bir
muhalif olacak hiçbir unsur kalmayacak
sonucu olarak tıp öğrencilerinin, bireysel derecesinde, ele geçirildiği bir dönemde- da-kimler-rusvet-aldi-370213/
inanç alanını tedavi edici şekilde uyguyiz. Bilimsel yöntemlerin bekçisi olması
lamaya çalışması karşımızdadır. Gerici
gereken üniversiteler, üniversite öğren-
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SAKARYA’DA HAVAI FIŞEK FABRIKASINDA
YAŞANAN PATLAMALARDA IŞÇILER VE ASKERLER YAŞAMINI YITIRDI

KATIL BELLI: SERMAYE

Sakarya’nın Hendek ilçesinde Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikas’ında 3 Temmuz günü
patlama gerçekleşti. Bu patlamada 7 işçi yaşamını yitirdi, 100’ü aşkın işçi ise yaralandı.
Birkaç gün sonra malzeme taşınma sırasında
tekrar bir patlama yaşandı, 3 asker yaşamını
yitirdi.
Kuralsız çalışmanın olduğu işçi sağlığı ve
güvenliği önlemlerin alınmadığı Coşkunlar’da
bu patlama ilk değil. İki yılda bir Coşkunlar
Havai Fişek Fabrikası’nda patlama yaşanıyor.
Yaşanan patlamalarda gerekli iş güvenliği
önlemleri alınmamasına rağmen fabrika sahibi
Yaşar Coşkun sanık sandalyesine nedense
oturmuyor ve “fabrikasını kaybetmiş mağdur”
oluyor.
Son yaşanan patlamanın geçmişte yaşanan
patlamalardan daha büyük olması 10 kişinin
yaşamını yitirip yüzden fazla işçinin yaralanması sonrası kamuoyunun baskısıyla patronlardan birisi tutuklandı.
Tutuklanan Yaşar Coşkun savcılıkta verdiği
ifadede yaşanan işçi katliamının sorumluluğunu işçilere, iş güvenliği uzmanlarına ve mü-

hendislere yıktı. Kendisinin hiçbir sorumluluğu olmadığını söyleyerek işçi ailelerini daha
cenazelerini almadan tazminat peşine düştüklerini söyledi. Daha önce yaşanan patlamaları
doğal afet olarak nitelendirdi. Yaşar Coşkun,
daha önceki farklı örneklerde de görüldüğü
üzere patlama kamuoyunun gündeminden
düştükten sonra serbest bırakılacağını hesap
ediyor olmalı.
Yıllardır her patlamada yaşanan iş cinayetlerine rağmen Coşkunlar Fabrikası kimi zaman
Venüs, Yertaş gibi isim değiştirerek işçileri
ağır koşullar altında kuralsız ve güvencesiz
çalıştırmaya devam ediyor. Kamuoyunun
tepkisi nedeniyle tutuklu bulunan Yaşar
Coşkun aynı zamanda İslâmcı sermayenin
patron kulübü olan MÜSİAD’ın Sakarya Şube
Başkanlığını yapıyor. Son yaşanan patlamada
işçilerin cenazeleri bulunmadan MÜSİAD
Yaşar Coşkun’a “moral yemeği” düzenledi.
Yaşar Çoşkun yaşanan iş cinayetlerini kader,
fıtrat olarak gören AKP iktidarının politikalarına destek veren Bilal Erdoğan “onuruna”
verilen yemeklere katılan arkasını siyasi
iktidara dayamış bir patron. Yine son patlamaYaşanan basit bir iş kazası değildir. İşçilerin
yaşamak için ölmek zorunda kaldığı bir katliamdır.
Patlama, Sakarya ve çevresinde de duyulmuş
ve hissedilmiştir. Sanki savaşta atılan bir bomba gibi fabrikada işçilerin üzerinde bu bomba
patlamıştır. Bugün Sakarya Hendek’te yaşanan patlama, askeri bir savaşta değil ama sınıf
savaşında işçilerin üzerine atılan bombadan
farksızdır!
Tam bu yüzden yüzlerce işçinin çalıştığı bir
fabrikada yaşanan katliam, ülkemizdeki sınıf
savaşının açık fotoğrafıdır. Bu savaşta emekçiler ölmektedir!

Hendek’teki patlama sınıf savaşında işçilerin
üzerine atılan bombadır!
Sakarya Hendek’te 4 işçinin yaşamını yitirdiği, 3 işçiye henüz ulaşılamadığı ve 1’i ağır
114 işçinin yaralandığı bir havai fişek fabrikasındaki patlama ülkemizdeki sınıf savaşımını
bir kez daha ortaya koymaktadır.

Daha önce de aynı patrona ait ve aynı şirketin
bünyesinde bulunan fabrikalarda benzer 6
patlama yaşandığı, onlarca işçinin yaralandığı
ve 6 işçinin yaşamını yitirdiği biliniyor. Bütün
bunlara rağmen ‘Coşkunlar’ ismiyle faaliyet
gösteren MÜSİAD patronuna verilen izinler
sorgulanmak zorundadır. Daha önce yaşanan
olaylar ortadayken bu kez Hendek fabrikasında yaşanan patlama iş güvenliği ve işçi sağlığı

da Cumhurbaşkanı tarafından aranıp “Geçmiş
olsun” denilerek “teselli” edildi.
Siyasi iktidarın yaşanan iş cinayetlerini kader
olarak görmesi ve yaşanan işçi cinayetlerinin
asıl sorumlusu patronların hesap vermemesi
ülkemizi işçi mezarlığına çeviriyor. AKP
iktidarı döneminde tersanelerde, madenlerde,
inşaatlarda birçok iş kolunda toplu iş cinayetleri yaşandı. Her gün 5 işçi çalışırken yaşamını yitirmekte.
Patronlar iş güvenliğini maliyet olarak görüyor işçilerin canını hiçe sayıyor denetlemekle yükümlü kamu kurumlarının yetkilileri
yukarıdan gelen emirlerle iş yerlerine yaptırım
uygulayamıyor. Yaşanan birçok iş cinayeti
ailelere kan parası teklif edilerek kapatılmaya çalışılıyor. Yargı yaşanan iş cinayetlerin
patronları çoğu zaman ifadeye dahi çağırmıyor. İş cinayetlerinin failli patronlar iktidardan
aldıkları destekle işçilerin kanıyla zenginliklerine zenginlik katıyor.
Son Sakarya örneğinde de görüldüğü üzere
işçilerin mazlumluğunda ve patronların gaddarlığında bir değişiklik yok.
Ve katil belli: Sermaye
açısından önlemlerin bir kez daha alınmadığını yeterince göstermektedir.
“İşçilerin ödü koptu” diye açıklama yapan
MÜSİAD yöneticisi, Coşkunlar fabrikasının
patronu dalga mı geçiyor?
Katliamda 4 işçi ölmüş, 3 işçi ise henüz bulunamamışken MÜSİAD’ın Coşkunlar fabrikası
patronuna destek yemeği düzenlemesi patronların sınıf karakterini açığa çıkarmaktadır.
Hendekte yaşanan patlama bir kaza değil,
katliamdır.
Hendekte yaşanan patlama, ülkemizde işçilerin yaşamını yitirdiği sınıf savaşımının acı bir
karesidir!
Yaşamak için çalışmak, çalışırken ölmek
durumunda kalan işçi sınıfı bu makus talihini
sermayeye karşı mücadelesini yükselterek
yenecektir!
Sermayeye karşı mücadele aynı zamanda sermaye partilerine karşı da mücadeledir!
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100. YIL KOMITELERI YOLA ÇIKTI

PARTIMIZIN 100. YILINI ADINA
YARAŞIR BIR ŞEKILDE KUTLAYACAĞIZ
Türkiye Komünist Partisi’nin kuruluşunun
100. yıldönümünde, yüz yıllık mücadele
tarihine yakışır bir şekilde kutlamak için
TKH’nin çağrısı ile 100. Yıl Komiteleri
kurulmaya ve toplanmaya başladı. 100.
Yıl Komiteleri, nostalji olsun, yan yana
gelip anı anlatmak için kurulmuyor. Partimizin 100. yaşını hak ettiği bir şekilde
anmak ve kutlamak için bu tarihte emeği
geçen ve mücadeleye önemli katkıları olan
emektarların yan yana gelmeleri, komiteler kurarak anma ve kutlamaların yapılması kadar anlamlı bir şey olamaz. Aynı
zamanda 1920’den günümüze yüz yıllık
mücadele tarihinden önemli dersler çıkartmak ve bu mirası genç kuşaklara aktarmak
da bu komitelerin görevi olacaktır.
Tarihsel TKP’nin 1990’lardaki likidasyonu sonrası, Parti’nin mücadele tarihi
ile ilgili birkaç tane kişisel kitap dışında
önemli bir siyasi muhasebe yapılmadığını
biliyoruz. Bu tarih konuşulurken, anlatılırken, çoğu zaman sanki tarihte yaşanmış
herhangi bir olgu, olay gibi anlatılmaktadır. Oysa tarihimiz bu topraklarda verilmiş
koskoca yüz yıllık işçi sınıfı ile burjuvazi
arasındaki mücadele tarihidir.
Bu toprakların emperyalistler tarafından
işgali ve işgale karşı verilen savaşın yıllarında kuruldu Partimiz. Onun içindir ki,
Partimiz anti-emperyalist mücadeleden bir
milim dahi şaşmamıştır. Emperyalizme
karşı verilen savaşın sosyalist iktidarla tamamlanması için, kurucu önderlik ölümü
de göze alarak bu devrimci cüreti göstermişlerdir. Ardılları bu gün de sosyalist
iktidar arayışlarını sürdürürken, bu topraklara atılan o maya sağlamdır.
Yüz yıllık tarihimizde Partimiz kuruluşundan itibaren sınıf kavgasının en zorlusuyla her dönemde karşı karşıya kalmıştır.

Kuruluşundan üç buçuk ay sonra önderliği
Karadeniz’de öldürüldü, kısa aralıklarla
sürekli operasyonlara maruz kaldı, içinden hainler ve ajanlar çıktı. Nâzım 13 yıl
hapiste kaldı, 1951’de “kızıl balyoz” gibi
toplu tutuklamalar yaşansa da, Partimiz
her zaman yaratıcılığını göstermiştir. En
yasaklı dönemlerde tütün işçileri örneği
gibi, ağır baskıcı yıllara rağmen fırsatını bulur bulmaz işçi sınıfı öncülüğünü
1946’da ispatladığı gibi, Bizim Radyo,
TKP’ nin Sesi radyosundaki örnekler gibi.
Bu topraklarda yaşanan en ileri uçlar
bu gelenekten çıkmıştır. Aydın, sanatçı,
yazar, şair en değerlileri bu geleneğe bir
biçimiyle dokunmuştur. Ruhi Su, Nâzım
Hikmet, Orhan Kemal, Abidin Dino, İbrahim Balaban, Ahmet Arif, Suat Derviş,
Enver Gökçe, Yaşar Kemal ve onlarcası.
1960’larda sosyalizmi bu topraklarda
toplumsallaştıranlar, Behice Boran, Mehmet Ali Aybar, Sadun Aren, Mihri Belli,
Hikmet Kıvılcımlı ve daha niceleri. Her
dönem devrimci önderliği dolduranlar
Mustafa Suphi, Şefik Hüsnü, Reşat Fuat,
Zeki Baştımar, İsmail Bilen, Mustafa Hayrullaoğlu ve niceleri. Sınıf sendikacılığının
en ileri uçları bu gelenek saflarında çıkmıştır, Güzelce’ler, Türkler’ler ve burada
ismini sayamadığımız isimiz kahramanlar.
1960’ların fabrika direnişlerinin öncüleri,
15 – 16 Haziranın öncüleri, DGM direnişinin öncüleri ve 1973 Atılım hareketinin
mimarları… En kitlesel gençlik hareketi
İGD, Türkiye’nin ilk kitlesel Marksist kadın hareketi İKD, en özgün liseli hareketi
İLD bu geleneğin başarılarındandır.
Kısaca bahsettiğimiz bu tarihin 100. yılı
ebette ki kendisine yaraşır bir şekilde
kutlanmalıdır. Onun içinde yer alanlara,
emeği geçen emektarlara, mücadele içinde

yer alan tarihsel TKP üyelerine ve sempatizanlarına, tarihsel TİP üyelerine, TSİP
üyelerine, İGD, İKD, İLD, Genç Öncü
üyelerine yapılan çağrı ile 100. Yıl Komiteleri kurulmaya başladı. 1960’lardaki
fabrika direnişlerinin, 15 – 16 Haziran,
DGM direnişinin işçi önderlerinin komitelerde yerlerini almaları ise şimdiden ayrı
bir heyecan yarattı.
Komiteleri 10 Eylül’e kadar bir dizi görev
bekliyor. 100. yıl vesilesi ile röportajlar,
çıkacak olan kitaplara ve belgesele katkılar, 100. yıl müzik albümüne katkılar,
paneller, toplantılar ve bunların sonucu 13
Eylülde Kartal meydanında yapılacak olan
büyük “100. Yıl Buluşması” çalışmalarını
yürütmek. Pandemiden dolayı biraz geç
başlasa da, İlk iki toplantısını gerçekleştiren 100. Yıl Komiteleri’nin olanak olan
her yerde kurulması hedeflenmektedir.
100. Yıl Komiteleri nostalji yapmayacak dedik. Ülkenin komünist partisinin
yükselmesine nasıl katkı sunacaklarını
konuşuyorlar, konuşacaklar. İşçi sınıfının
örgütsüzlük ve bölünmüşlüğünü ortadan
kaldırılıp, yeniden nasıl ayağa kalkacağını,
sınıf hareketinin nasıl toplumsallaşacağını da konuşacaklar. Ve elbette ki büyük
tarihin, köklü mirasın deneylerini yeni
kuşaklara anlatıp, bugünkü mücadelenin
sahiplerine dağarcıklarında ne varsa aktarmak da önem taşımaktadır. Övüneceğimiz
bir geçmişimiz var, onu geleceğe taşıyacak ise genç kuşaklar olacaktır. Onun için
“Gelenek Sürüyor Parti Yükseliyor” şiarı
100. yılımızın en anlamlı söylemi olarak
akıllarda kalacaktır.
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