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Gazeteci-Yazar Barış Pehlivan, Gazeteci-Yazar Barış Terkoğlu ve TKH MK Üyesi Kurtuluş
Kılçer yer aldığı konferansta, sermayeye, gericiliğe ve emperyalizme karşı güçlü bir
hattın oluşturulması gerekliliğinin altı çizildi.

T

ürkiye Komünist Hareketi (TKH)
tarafından düzenlenen “Karanlıktan
Aydınlığa / Türkiye’nin Seçeneği Ne
Olmalı?” başlıklı Yeni Bir Cumhuriyet
Konferansları’nın üçüncüsü İstanbul
Kadıköy’de gerçekleşti.
Kadıköy Evlendirme Dairesi Büyük Salon’da
gerçekleşen konferansın panelistleri arasında
sırasıyla Gazeteci-Yazar Barış Terkoğlu, Gazeteci-Yazar Barış Pehlivan ve TKH MK Üyesi
Kurtuluş Kılçer yer alırken, 2023 seçimlerinde gerçekten emekçi halkın çıkarlarını temsil
edecek bir aday için sermayeye, gericiliğe ve
emperyalizme karşı güçlü bir hattın oluşturulması gerekliliğinin altı çizildi.
“TÜRKİYE’DE SİYASET GERÇEKÇİ PROJELER
ÜZERİNDEN TARTIŞILMAYA BAŞLANDI”
Konferansın ilk panelisti Barış Terkoğlu
konuşmasında Millet
İttifakı’nın siyasi
sınırlarına dikkat çekerek, sol bir hattın
seçimlerde temsil
edilmesi gerekliliğini
vurguladı. Terkoğlu
şunları kaydetti:
“Türkiye siyasetin
her dakika konuşulduğu bir ülke, her konunun
siyasete bağlanabildiği bir ülke. Türkiye fiilen bir seçim sattı mahalline girdi. Türkiye’de
siyaset gerçekçi projeler üzerinden tartışılmaya
başlandı. Bunu eleştirel anlamda söylüyorum.
2023’te bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. Muhalefet de ne yapılması gerektiğini tartışıyor, o
eleştirdiğim gerçekçi projeler üzerinden tartışıyor. Muhalefetin ne yapmalı sorunun yanıtı
da şuradan besleniyor; Erdoğan’ın karşısındaki
aday bıyıklı mı olmalı, bıyıksız mı olmalı, muhafazakâr mı olmalı, sosyal demokrat mı olmalı,
hem solcuları hem sağcıları nasıl kucaklamalı,
hem patronun hem işçinin hakkını nasıl savunmalı, hem kadınları hem de kadın karşıtlarını
incitmeyecek bir biçimde nasıl siyaset yapmalı? Benzer projeler, benzer isimler üzerinden
bir tartışma yürütülüyor. Siyaset toplumsal
hareketlerden, toplumsal sınıflardan bağımsız bir şey değildir. Eğer siz siyaseti toplumsal
sınıflardan bağımsız bir şeymiş gibi, kişiler ve
kimlikler üzerinden konuşuyorsanız; siyaseti
toplumdan saklıyorsunuz demektir. Siyaset en
genel anlamı ile bir grubun çıkarını tüm toplumun çıkarıymış gibi gösterme sanatıdır. Bugün
Türkiye’de, Cumhurbaşkanlığı tartışması da
dahil olmak üzere, o bütün gerçekçi projeler,
hep sınıflar saklanarak konuşuluyor. Bütün toplumu kucaklayacak bir arayıştan bahsediliyor.
Türkiye’de siyasi iktidara alternatif olan siyasi
projeyi konuşmadan, hangi sınıfsal grup için ne
önerdiğini konuşmadan, yalnızca kişileri, hangi
partilerin yanyana geleceğini konuşmanı bu
topluma yapılmış bir haksızlık olduğunu düşünüyorum.”

“SOLUN BÜTÜN BİLEŞENLERİNİN ORTAK BİR
CUMHURBAŞKANI ADAYI ÇIKARTMASI GEREKİR”
Konferansın ikinci
panelisti Barış Pehlivan Fethullahçıların
devlet kadrolarından atılması sonrası
boşalan kadrolara
diğer tarikatçıların
nasıl yerleştirildiğini
ve Türk adalet sisteminin nasıl çürütüldüğünü anlatarak,
şunları dile getirdi:
“Cumhuriyet neydi; yeni bir cumhuriyet diyorsak aslında biraz da bunu tartışmanın gerekli
olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyetin 3 ana
damarı vardı. Öncelikle cumhuriyet, emperyalizme karşı verilen mücadelenin bir zaferi idi.
Biz şu an o cumhuriyette değiliz, çünkü emperyalizmin çıkarları için Suriye’deyiz, ABD ve
AB askerileri bizim ülkemiz topraklarında, Tank
Palet fabrikasını Katar’a sattık. İkincisi cumhuriyet laiklik demekti. Bugün devletin en kılcal
damarlarına yerleşmiş durumda tarikat ve
cemaatler. O yüzden o bildiğimiz cumhuriyette
değiliz. Cumhuriyet hukukun egemenliği idi.
Türk adalet sistemine hüsn-ü şehadet sistemi
getirildi. Yetkili kişiler ben Fethullahçı değilim
Nurcuyum, İskenderpaşacıyım gibi şeyler söylediler. Bu kişiler Fetullahçı olmadığını kanıtlamak için tarikat şeyhleri adliyelere getirdiler ve
Fethullahçı olmadıklarına şahitlik ettiler. Eğer
cumhuriyette hukuk önünde eşitlik varsa bu o
cumhuriyet değil. Eğer bu cumhuriyetin çürütüldüğü acı gerçeğini kabul edersek, çözüm
yollarını da bulabiliriz. CHP’nin Saadet Partisi
ile ortak nokta bulabildiği bir Türkiye’de, solun
bütün bileşenlerinin ortak bir cumhurbaşkanı
adayı çıkartması gerektiğini düşünüyorum”
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“İKİNCİ BİR EKMELLEDDİN VAKASININ OLMAYACAĞININ GARANTİSİ YOKTUR”
Konferansın son
panelisti Kurtuluş
Kılçer ise sermayeye,
gericiliğe ve emperyalizme mesafe koymadan Türkiye’nin
yapısal sorunlarının
çözülemeyeceğini
vurgulayarak şunları
kaydetti: “Cumhuriyet ilelebet Payidar
kalacaktır sözünün
elbette bir anlamı var ama geldiğimiz noktada bizlerin bir tartışma yürütmesi gerekiyor.
Bugün adına Cumhuriyet dediğimiz bugünkü
rejim, sistem ile. 100 yıl önce kurulmuş Cumhuriyet arasında korkunç bir açı var. Bu saptanmak zorunda. 100 Yıl öncenin şartlarına sahip
değiliz. Bizim yeni paradigmalar ne düşünme
zorunluluğumuz olmalı.
Milllet İttifakı konuyu güçlendirilmiş parlamenter rejime sıkıştırmış bulunmakta. Millet İttifakı’nın bu açıdan sınırları açıktır. AKP’nin koptuğu Saadet Partisi ile MHP’den kopan İyi Parti
ile yapılacak bir ittifaktan sol program çıkmaz.
Bugün ikinci bir Ekmelleddin vakasının olmayacağının garantisi yoktur.
‘İş’ diyorsanız ‘ekmek’ diyorsanız sermayeyi karşınıza almanız gerek. ‘Kadınlar için eşit
yurttaşlık’ diyorsanız gericiliği karşınıza almanız
gerekir. Yani bugün halkın taleplerini ortaya
koymak istiyorsanız sol bir program ortaya
koymamız gerekir. Yani halkın talepleri aslında
solcudur. Hem TÜSİAD’la görüşeceksiniz hem
emperyalistlerle uyum politikası güdeceksiniz
böyle halkın taleplerini karşılayamazsınız.
Biz çok uzun süredir savunmada kaldık. Çünkü
haklarımız saldırı altındayken biz hep ‘hayır’
dedik direnişte kaldık. Bugün bu dönem geride
kaldığı düşünüyorum. İşte bu yüzden Yeni Bir
Cumhuriyet Program’ önemlidir.”

Yolsuzluk, yağma ve yoksulluk

A

KP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Biz ekonominin kitabını yazdık” diyerek ekonomi konusunda çok büyük bir bilgiye ve
deneyime sahip olduğunu bir
kez daha iddia etti. Daha önce faiz tartışmalarında “faiz sebep, enflasyon netice”
tezini öne süren Erdoğan, ekonomi konusunu bilmemekle eleştirilmişti. Merkez Bankası’nın faiz indiriminden sonra ekonomik
göstergelerin daha da kötüleşmesi Erdoğan tarafından söylenen sözlerin altının ne
kadar boş olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.
Erdoğan’ın “ekonominin kitabını yazdık
sözü” kibir değilse ya kendisini kandırıyor
ya da gerçeklerin üzerini örtmek için bir
kez daha demagojiye başvuruyor. Çünkü ülkemizde ekonomik veriler, ekonomik
krizi gösterirken, bu krizin sonuçlarının ise
doğrudan emekçi halk tarafından yaşandığını ortaya koyuyor. Bir yandan işsizlik ve
yoksulluk artıyor diğer yandan enflasyon
rakamları yükseliyor ve hayat pahalılığı artıyor. Döviz kurunda yaşanan tarihi
yükselme Erdoğan’ın neyin kitabını yazdığını sorduruyor. Döviz kurunun yükselmesiyle kazananlar belli. Sermaye kazanıyor,
yandaşlar devlet ihalelerinden besleniyor.
Ancak halkın çok büyük çoğunluğu ise
giderek daha da yoksullaşıyor.
Bugün ülkemizin en büyük sorunlarından
birisi yağma ve yolsuzluk. Halk bir yandan
yoksullaşırken yandaşların yağma ve yolsuzlukla zenginleşmesi Erdoğan’ın yazdık
dediği ekonomi kitabının adı olmalı: Yağma, yolsuzluk ve yoksulluk!
İşsizlik rakamları ortada
Resmi rakamlara artık kimse güvenmiyor.
TÜİK, AKP’nin partizan siyasetinin parçası
haline gelmiş, gerçekleri değil gösterilmesi
gereken istatistikleri yayınlıyor. Ancak yine
de TÜİK rakamları bile ülkemizdeki işsizliğin geldiği boyutu göstermesi bakımından
ibretlik. Yüzde 12’ye yaklaşan işsizlik rakamı
bile AKP’nin kitabını yazdık dediği ekonominin geldiği yeri gösteriyor. Sendikalar
tarafından yapılan araştırmaya göre geniş
tanımlı işsizlik oranı neredeyse yüzde 29’a
yaklaşmış durumda.
Enflasyon canavarı yeniden
Özallı yıllara damgasını vuran enflasyon
canavarı yine piyasaya çıktı. Yüzde 20’ye
yaklaşan enflasyon rakamları yine TÜİK
rakamları. Bu rakamlar bile fiyatlardaki artışı yeterince ortaya koyuyor. Hatta son 12
ay bir ölçüt olarak alınacaksa fiyatlardaki
artış yüzde 45 civarında. Yani son bir yılda
neredeyse bütün fiyatlarda yüzde 50 artış
söz konusu. Ancak emekçilerin gelirlerinde
bir artş yok enflasyon oranında bir artış
yok.

Asgari ücret açlık sınırının altında

Yolsuzluk iktidarın artık normali sayılıyor

Bugün Türkiye’de asgari ücret miktarı
net 2825 lira. Avrupadaki bir dizi ülkedeki
asgari ücretten daha yüksek diye övünen AKP iktidarı, asgari ücretle çalışan
işçi sayısının oranını ise vermiyor. Bugün
ülkemizde çalışanların yaklaşık yüzde 36’sı
asgari ücretle çalışmaktadır. Asgari ücretle
çalışma oranında Türkiye Avrupa’da birinci. Hemen arkasından yüzde 15’lik oranla
Slovenya ve Bulgaristan geliyor. Bu tablo
ülkemizde emeğin ne kadar ucuz olduğunu
gösteriyor, aynı zamanda çalışan nüfusun
çok büyük bir bölümünün açlık sınırının altında çalıştırıldığını göstermektedir. Asgari
ücret ile açlık ve yoksulluk sınırı karşılaştırılması ise durumun daha vahim olduğunu
gösteriyor.

Sadece yandaş sermaye grupları değil
aynı zamanda başta belediyeler ve bakanlıklar olmak üzere devlete yerleşen
bütün yandaş kesimler başta ihaleler
olmak üzere rant hortumunu kendi ceplerine bağlamış durumdalar. AKP’li her isim
ihaleler yoluyla zenginleşirken bunu kitabına kitabına uydurarak yapıyorlar. Aslında
ekonominin kitabını yazdık diyenlerin yazdığı kitap, yağma ve yolsuzluk nasıl yapılır
kitabından başka bir şey değil.

Halk daha da yoksullaşıyor
Sendikalar tarafından açıklanan rakamlara baktığımızda 4 kişilik ailenin açlık sınırı
3000 liranın üzerinde, yoksulluk sınırı ise 10
binin üzerinde. Bugün emekçilere reva görülen asgari ücret açlık sınırının bile altında. Toplumsal gerçeğin ücret kısmı böyle
iken enflasyonun artmasıyla birlikte hayat
pahalılığı almış başını gidiyor. “Ekonominin
kitabını yazdık” diyenlerin yazdıkları kitap
bundan ibaret.
Yağmaya devam
Fakat bütün tablo ortada olmasına rağmen AKP ve yandaşlar ekonomiden memnunlar. Çünkü onlar yağma çarkını işletmeye devam ediyorlar. Yandaş sermaye
sınıfına peşkeşler, ihaleler, vergi indirimleri
ve muafiyet bizzat AKP tarafından sağlanıyor. Toplumun madenleri, limanları,
işletmeleri, ormanları, arazileri doğrudan
belli sermaye gruplarının yağmasına ve
talanına bırakılmış durumda.
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Ekonominin kitabının adı belli: 3Y
Bugün ülkemizde büyük bir ekonomik kriz
var. Yandaşlara ve yandaş sermayeye
yağma ve rant hortumu bağlanmış durumda. Halk ise daha da yoksullaşıyor. Ekonomi kitabının adı belli: Yağma, yolsuzluk
ve yağma!lamenter rejim olarak sunuluyor.
Düzen muhalefeti bugün kendisini buradan
kodlamış, başkanlık rejimi değişirse herşeyin düzeleceğini vaaz ediyor. Ancak sermaye, yolsuzluğa, gericiliğe ve emperyalist
tekellere hayır demeden bu düzenin değişmesi mümkün değildir. Bugün ülkemizin en
büyük sorunu düzen sorunudur. Bu düzen
değişmeden, düzeni ıslah ederek ülkenin
düze çıkması mümkün değildir.
Bu düzen değişmeli!
Düzenin sahipleri bellidir. Düzenin sahipleri
sermaye sınıfı, çeteler, gericiler ve mafya
babalarıdır. Onların bu sömürü ve yağma
düzeninin çarkına çomak sokmadan bu
düzenin değişmesi mümkün değildir. O
yüzden düzenin ıslahı değil, düzenin değiştirilmesi için emekçilerin güncel ve tarihsel
çıkarlarını temsil eden sol bir program ortaya konmalıdır! Düzen muhalefeti bir kez
daha emekçileri sahte umutlarla kandırıyor.
Kapitalist sömürünün, yoksulluğun, işsizliği,
gericiliğin ve çeteleşmenin son bulması için
bu düzen değişmeli!

MANŞET

Ekonominin kitabını yazdılar: 3Y
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KARADENIZ’DE NATO TATBIKATI,
DEDEAĞAÇ’TA ABD ÜSSÜ!
ABD emperyalizmi, komşumuz Yunanistan’ın
Dedeağaç bölgesine askeri yığınak yapıyor.
Helikopterlerin, uçakların ve tankların sevk edildiği
Dedeağaç üssüne yapılan sevkiyatın Anadolu
Ajansı’na göre nedeni Rusya’ya karşı Avrupa’nın
korunması hedefiyle gerçekleştirilen tatbikatlar.
Anadolu Ajansı’nda yapılan haberde aynen şu
ifadeler yer alıyor: “15 NATO üyesi ülkenin katıldığı, Mayıs 2021’de düzenlenen, NATO “Steadfast
Defender 2021” tatbikatı ve bununla ilişkilendirilmiş
26 ülkeden 30 binin üzerinde personelin katıldığı
“Defender Europe 2021” tatbikatına Türkiye de
önemli katkı sağlamıştı.”
ABD’nin Yunanistan’da 5, Girit’te 3 ve Güney
Kıbrıs’ta 1 üssü bulunuyor. Dedeağaç üssüne, deniz ve kara unsurları konuşlanmış ve son zamanlarda ciddi oranda silah, tank, helikopter ve uçak
sevkiyatı yapılmıştır. Rusya’ya karşı Balkanlar’ın ve
Karadeniz ‘in “savunulması” kılıfıyla bu yığınağın
yapıldığı söylenmesine rağmen Cumhurbaşkanı
Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ise devletin resmi görüşü olup olmadığı tartışmalarını da
beraberinde getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Ankara’da gerçekleşen
görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısında
ABD’nin Dedeağaç Limanı’na askeri sevkiyatlarına ilişkin soru üzerine “Aslında sadece Dedeağaç bir üs değil, Yunanistan’ın kendisi şu anda
Amerika’nın bir üssü durumuna gelmiştir. Şu anda
Yunanistan’ın içerisindeki Amerikan üslerinin sayısını ben saya saya bitiremedim. O denli Yunanistan’ın içinde Amerika’nın üsleri var. Şöyle hepsini
bir araya toparladığımız zaman ortaya öyle bir
tablo çıkıyor ki Yunanistan’ın kendisi adeta Amerika’nın bir üssü gibi. Böyle bir tablo var.” yanıtını
verdi. Dedeağaç’ın bunlar içerisinde sadece ufak
bir bölge olduğunu söyleyen Erdoğan “Şu anda
bütün bunlar niye yapılıyor, neden yapılıyor? Biz
bunu tabii gerek (ABD Başkanı Joe) Biden’la gerek
ilgililerle Savunma Bakanım, Dışişleri Bakanım
yaptıkları görüşmelerde sorduklarında kaçamak
cevaplar veriyorlar, dürüst davranmıyorlar” diye
konuştu.
Erdoğan’ın bu açıklaması, Dedeağaç’ta büyük bir ABD askeri üssünün varlığının doğrudan
Türkiye’ye karşı kurulmuş olduğuna işaret etmektedir. Bugün ABD ile bir yandan stratejik müttefikiz
deyip diğer yandan ABD’nin bu adımını Türkiye’ye
karşı yapılmış bir faaliyet olarak göstermek büyük
bir çelişki ve kafa karışıklığıdır.
Üstelik Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kafa karışıklığı bundan ibaret değil. Bir yandan Yunanistan’ın
Dedağaç bölgesine ABD’nin askeri yığınak yapmasını eleştirip diğer yandan Karadeniz’de ABD
emperyalizmi ile birlikte ortak tatbikat yapmak
söylemin ve pratiğin samimiyetsizliğini de gözler
önüne seriyor.
Ukrayna tarafından yapılan açıklamada,
“Karadeniz’de Ukrayna donanması gemileri, ABD,
Türkiye ve Romanya donanmasından gemilerle
PASSEX tipi tatbikat gerçekleşti. Tatbikatta başka

Türkiye, esir alınmış gibi.
Türkiye, bugün ABD
emperyalizminin kuyruğunda
Rusya’yla karşı
karşıya getiriliyor. Daha önce
yine bizzat ABD’nin
kuyruğunda
Suriye’ye sokulduğu gibi.
gemilerin yanı sıra ABD 6. Filosu’nun amiral gemisi
Mount Whitney yer aldı. ABD donanmasına ait
P-8 Poseidon devriye uçağı ve bir helikopter de
tatbikattaydı” ifadeleri kullanıldı.
Benzer bir açıklama Türkiye Savunma Bakanlığı’ndan geldi. 6 Kasım Cumartesi günü ABD 6.
Filosu amiral gemisinin katıldığı tatbikat için ABD
tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı ise
Türkiye’nin de bu tatbikatta yer almasını süsleyerek veriyordu.
Karadeniz’de icra edilen bu tatbikata tepki
gecikmedi. Putin, bu tatbikatın kendilerine karşı bir
“meydan okuma” olduğunu söyleyerek “ABD ve
NATO müttefikleri, Karadeniz’de plansız eylemler
gerçekleştiriyor. Üstelik bu tatbikatlar için oldukça
güçlü bir şekilde oluşturulan donanma grubu ve
hava güçleri de tatbikata katılıyor. Bu bizim için
ciddi bir meydan okuma” dedi.
Ortada Türkiye açısından büyük bir çelişki ve
sorun bulunmaktadır. Bir yandan Akdeniz’de Güney Kıbrıs’ın Nemesis Tatbikatıyla Türkiye’ye verilen
gözdağı diğer yandan Karadeniz’de Türkiye’nin
katıldığı NATO tatbikatı! Bir yandan Türkiye’nin hemen sınır dibinde ABD askeri üssü/yığınağı ve bu
yığınağa dönük soru işaretlerinin bizzat Erdoğan
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tarafından dile getirilmesi diğer yandan Karadeniz’de ortak askeri faaliyet.
Hem de ABD’ye rağmen S-400 alınan Rusya’ya karşı.
Türkiye, esir alınmış gibi. Türkiye, bugün ABD
emperyalizminin kuyruğunda Rusya’yla karşı
karşıya getiriliyor. Daha önce yine bizzat ABD’nin
kuyruğunda Suriye’ye sokulduğu gibi.
AKP iktidarı, ABD emperyalizminin işbirlikçisi bir
hükümet olarak şikâyet etme hakkına sahip değildir. Dedeağaç’taki ABD üssünden şikâyet etmek
yerine Karadeniz’deki NATO tatbikatından çekilmek mümkünken. Tam da bu nedenle Erdoğan
tarafından yapılan açıklama hem çelişkili hem de
samimiyetsiz bir açıklamadır.
Karadeniz’de emperyalizmin yeni savaş senaryolarına ve provokasyon girişimlerine izin verilmemeli, ülkemiz buna ortak olmamalıdır. Komşumuz
Yunanistan’da ABD emperyalizminin askeri varlığına karşı iki ülkenin halklarının ortak mücadelesi
örülmelidir. ABD’nin Yunanistan’da bulunan üsleri
sadece Rusya’yı değil ülkemizi de kuşatmaktadır, aynı zamanda Yunan halkının bağımsızlığına
vurulmuş prangadır.
Tarihten ders almak gerekir. Alman emperyalizmi ile kurulan ittifak Osmanlı’yı savaşa sokmuştu.
İki Alman zırhlısının Boğaz’dan geçip Çarlık Rusya’sının limanlarını bombalaması ülke tarihimizde
bir dönüm noktasıdır.
ABD emperyalizminin çıkarları ülkemizin çıkarı
değildir. Karadeniz’de ABD mevcudiyetine derhal
son verilmelidir. Türkiye, Karadeniz’de emperyalizmin saldırgan siyasetinin kuyruğuna takılmaktan
bir an önce vazgeçmelidir.

Düzenin restorasyonu CHP’nin misyonudur!

Helalleşme “açılımı” ne
anlama geliyor?

C

HP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
tarafından gündeme getirilen
helalleşme “açılımı” ülke gündeminde yeni bir tartışmanın ekseni
oldu. Millet İttifakı’nın kurucu
partisi CHP’nin bu açılımı, seçim öncesi daha
geniş kesimlerden oy almaya ve daha geniş
kesimleri kapsamaya yönelik bir adım. Bu anlamıyla bu adım seçim siyaseti olarak görülmeli.
Ancak bir başka taraftan; sıkışan AKP iktidarının olası bir seçim yenilgisinden sonra Türkiye’de yaşanacak iktidar değişikliğinin çerçevesini ve niyetini önceden belirlemek açısından
da değerlendirmek gerekir.
Üzerinde asıl durulması gereken bu ikinci taraf.
Buna geçmeden önce, verilen tepkilere kısaca
bakarsak karşılaşılan tablo şaşırtıcı değil: Bu
adıma yönelik soldan ve sağdan gelen tepkiler
sığ bir propagandadan ibaret. Soldan “helalleşme değil hesaplaşma” sesleri yükselirken
AKP ve MHP tarafından ise “geçmişte yaşananlarla nasıl helalleşeceksin” söylemi üzerinden özellikle “türban mağduriyeti” yeniden
gündeme getirilerek, CHP’nin bu adımına karşı
argüman geliştirilmeye çalışıldı. Ancak CHP’nin
düzen siyasetinde gündem belirleyen bir parti
haline gelmesi, iktidarda bulunan AKP’nin sıkışmış vaziyetini ortaya koyar nitelikte.
CHP, uzun bir süredir, yüzünü sağa dönmüştür.
MHP ile kurduğu ittifakın İslamcı adayı Ekmelleddin vakası, CHP’nin siyasal yöneliminin hatası değil, tersine yöneliminin bir tercihi olarak
görülmeli. Yine benzer bir biçimde MHP’den
kopan İYİ Parti ile Milli Görüş geleneğini temsil
eden Saadet ile ittifak içinde. Hatta bu ittifak
AKP’den kopan DEVA ve Gelecek partileriyle
genişletilmeye çalışılmaktadır. CHP’nin ortaklarının tamamının sağ siyasetinin temsilcileri
olması CHP’nin oyun kurucu olarak rol aldığı
Millet İttifakı’nın daha çok merkez sağı temsil ettiği açık olsa gerek. Bu anlamıyla uzun
süredir yüzünü sağa dönen CHP’nin bugün
helalleşme başlığı altında gündeme getirdiği
açılımın ruhu, bu yönelimle doğrudan ilgilidir.
Bütün bunlarla birlikte işin özünü oluşturan
temel olgu ise, AKP sonrası Türkiye’de nasıl bir
iktidar olunacağının “sözünün verilmesi”, bu
çerçevenin bizzat CHP tarafından ifade edilmesidir. “Toplumun bütün kesimlerini kucaklayacak ve geçmişte yaşanmış acıları unutturup
yeni bir gelecek projesi” söylemini dillendiren
Kılıçdaroğlu’nun bu adımı, sermaye düzeninde
uyum ve düzenin restorasyon ihtiyacıyla doğrudan ilgilidir. Aslından başından beri CHP’nin
başını çektiği Millet İttifakı’nın temel misyonunun tahrip olmuş burjuva düzen siyasetinin, reformundan daha çok ıslahatı olduğunu
söylemiştik. 20 yıllık AKP iktidarıyla somutlanan
karşı-devrim sürecinin yıkım ve tahribatlarının
artık düzeni ve sermaye devletini taşıyamadığı
ve AKP iktidarının nefesinin tükendiği ortaya
çıkmış, kapitalist düzenin bütün kurumlarıyla
nasıl düze çıkacağı bizzat burjuvazinin bütün

aktör ve kanatlarıyla sorunu haline gelmiştir.

sözlerinin altında gizlidir.

Sadece burjuva düzenin siyasal düzleminde
değil sermaye devletinde -ister güvenlik ister
dış politika ister ekonomi bürokrasisi olsun- ve
aynı zamanda sermaye sınıfı açısından da
bugünkü tablonun daha ileriye taşınamayacağı, hatta başkanlık rejimi ve AKP’nin 20 yıllık
misyonunun yüklediği politik çizginin sermayeyi,
sermaye devletini ve düzenin kurumları ileri götürümeyeceği artık yüksek sesle dillendirilmektedir. Son dönemde Peker ile başlayan Ağar
ve Eymür ile devam eden sermaye devletinin
gladio artıklarının bile konuşmaya başlaması devletin kanatları arasındaki çekişmeyi de
gözler önüne sermektedir.

Ancak bugün ülkenin temel sorunu bu değildir.
Bu düzenin bekasını savunanların programıdır.
Ancak ülkenin ve emekçilerin en temel sorunu
doğrudan emekçi halkın taleplerinde saklıdır.
İnsanca yaşanacak ücret, iş, yoksulluğa hayır,
gençlerin gelecek, kadınların özgürlük, Kürt ve
Alevi yurttaşların eşit yurttaşlık talepleri doğrudan emekten, laiklikten ve kamuculuktan
geçen talepler olarak karşımızdadır. Bugün
eğer ülkenin ve toplumun sorunları çözülmek
isteniyorsa, temel sorunların nasıl çözüleceğine
dair bir program ortaya konmak zorundadır.
Doğaldır ki, böylesi bir program emekten yana,
laiklikten yana ve anti-emperyalist bir içerikten
yana program olacak.

Sermaye sınıfı uyum aramaktadır; emperyalist
tekellerle ve finans kurumlarıyla uyum. Sermaye devleti uyum aramaktadır; emperyalist devletlerle uyum. Sermaye düzeni uyum
aramaktadır; kutuplaşan bir toplumsal dokunun daha fazla kapitalizmin ekonomik krizini
taşıyamayacağı için. Bir uyum programının
tezahürü olarak karşımıza çıkan helalleşme
adımı, CHP’nin seçim taktiğinden öte, burjuva
düzenin ihtiyaç duyduğu düzlemin ve siyasetin
adı olarak değerlendirilmelidir.
Düzenin bekası istenmektedir. Sömürücü ve
gerici sermaye düzenin değişimi değil bu düzenin sürdürülebilir olması için uçlarının törpülenmesi bizzat Kılıçdaroğlu’nun helalleşme
5

Ya da başka deyişle sermayeyi, gericiliği ve
emperyalizmi karşıya almadan ülkenin temel
sorunlarının çözümü mümkün değildir. Bugün
ortaya konulması gereken en önemli mesele
hangi toplumsal programı temsil ettiğindir?
Bu açıdan CHP lideri tarafından dile getirilen
helalleşme adımı, sadece sözde bir hesaplaşma söylemi ile ele alınamaz. Tersine düzen
siyaseti bir kez daha devrimci bir dönüşümün
üzerini örtmektedir.
Hesaplaşma ise emperyalizme, sermayeye ve
gericiliğe karşı mücadele ile mümkündür!
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Emekliler Kadıköy’den seslendi:
Açız, geçinemiyoruz, insanca yaşanacak bir ücret istiyoruz!
Emekliler Kadıköy’den seslendi: Açız, geçinemiyoruz,
insanca yaşanacak bir ücret istiyoruz!
Sınıf Tavrı Emekliler Platformu, “Açız, geçinemiyoruz”
sloganıyla basın açıklaması gerçekleştirdi.
Sınıf Tavrı Emekliler Platformu, emeklilik ücretlerinin insanca bir düzeyden uzak olmasına, EYT’lilerin yaşadıkları sorunlara ve emekli sendikalarının
kapatılmasına karşı “Açız, geçinemiyoruz” sloganıyla
Kadıköy Süreyya Operası önünde basın açıklaması
gerçekleştirdi.
Eylemde Sınıf Tavrı Emekliler Platformu adına söz
alan Ertan Köymen, “Biz emeklilere ve EYT’lilere
‘kaynak yok’ diyorlar. Herkese kaynak var, yandaşlara kaynak var, bürokratlara, danışmanlara kaynak
var, emeklilere gelince kaynak yok denmesini kabul
etmiyoruz” ifadelerine yer verdi. Basın açıklamasını
Otomobil-İş Sendikası eski merkez yöneticisi İsmail
Aykanat okurken açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Bugün on dört milyon emeklinin büyük bir çoğunluğu asgari ücretin altında maaş alırken yaklaşık 6
milyon emekli ise bin beş yüz lira ile iki bin lira arasında maaş almaktadır.
AKP iktidarı öncesi bağlanma oranları yüzde yetmiş
iken şimdi yarı yarıya azaltılıp yüzde otuz beşe
düşürülmüştür. Bunun anlamı: yeni emekli olacak
olanların daha az ücretle emekli olması demektir.
Diğer yanda emekliliği hak eden beş buçuk milyon
kişinin emeklilikte yaşa takılarak, emeklilik hakları
gasp edilmiştir.
Biz emekliler bu adaletsizliğe haksızlığa yeter artık
diyoruz, bırakın ülkenin emekçilerinin yarattıkları zenginliklerini peşkeş çekmeyi düşün bu ülkenin
yakasında artık. Eskiden biz emekliler, babaanne, anneanne, dede olarak torunlarımıza bayram
harçlığı verirken şimdi biz bayram harçlıklarını bekler
olduk. Bekleyerek ömür geçirmeyeceğiz! Emekliler
olarak bayram harçlığı değil insanca yaşanacak bir
ücret istiyoruz.
Yıllarca çalışıp, değer üretip emekli olunca da bir
kenara atılmayı, açlığa ölüme terk edilmeyi kabul
etmiyoruz. Emekli maaşları kiralara yetmiyor, açız
geçinemiyoruz, sağlık sorunlarımız çözümsüzlükle
karşı karşıya.

Bu durumun değişmesini talep ediyor, emeklilerin
hak ettiği saygının gösterilmesini istiyoruz. Emekliler
olarak taleplerimiz açıktır:
1-Açlık sınırında bile olmayan ücretlerimizin insanca
yaşanacak bir düzeye çıkarılmalıdır.
2-Sağlık sorunlarımıza yönelik yeteri kadar çözümün
üretilmesini, emeklilerin insanca vakit geçirecekleri özel alanlarda, sosyal tesislerin oluşturulmasını
istiyoruz.
3- Örgütlenmek herkesin hakkıdır. Emekli sendikalarına yönelik kapatma davalarının derhal durdurulmalı, emeklilerin örgütlenmesi önündeki her türlü
engelin kaldırılmalı ve uluslararası sözleşmelere
uyulmasını istiyoruz.
Sınıf Tavrı Emekliler Platformu olarak on dört milyon
emekliye ve beş buçuk milyon emeklilikte yaşa takılan EYT’lilere sesleniyoruz: gelin güçlerimizi birleştirelim! Birleşik ve tek bir çatı altında örgütlenelim,
bizi bu duruma düşürenlerden hesap sormak ve
insanca yaşamak için, hak ettiğimiz saygıyı yeniden
kazanmak için birlikte mücadele edelim.”

Şeker fiyatlarına yüzde 25 zam!
Özelleştirme zararlıdır demiştik…
Dün Türkşeker’in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere
göre, kilogramı 3,93 TL’den satılan kristal şekerin fiyatı 4,91 TL
oldu. Kristal şekerin KDV dahil
fiyatı ise 5,30 olarak belirlendi.
Böylece halkın en temel besin
maddelerinden biri olan şekere
yüzde 25 zam geldi.
Ülkeyi yönetemeyen, ekonomik
krizin bütün faturasını emekçilere kesmek için canla başla
uğraşan AKP iktidarı zam yağmuruna şekeri de eklemiştir.
Şeker fabrikalarını özelleştiren, satamadıklarını kapatan,
tarımda yerli üretim yerine
ithalatı merkeze koyan AKP’nin
bu zam kararı açık bir emekçi
düşmanlığı ve sermayeyi ihya
etmekten başka bir anlama
gelmemektedir.

geçmişte AKP’nin onay verdiği
IMF politikaları bulunmaktadır.
AKP, bu politikaları canla başla
devam ettirmektedir.
Ülkemizde neredeyse işgalci
pozisyonunda olan Amerikan
şeker tekeli Cargill başta olmak
üzere, tarımsal üretime çöken
yerli ve yabancı şirketler, halkın
yoksulluğunun ve açlığının
en temel nedenidir. AKP, bu
anlamıyla emekçi halkın değil
zenginlerin ve emperyalistlerin
dostudur.
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi zararlıdır demiştik. Şekere
yapılan yüzde 25 zam tam da
bunun en temel göstergesi
olmuştur.
Onlar özelleştirdi, biz devletleştireceğiz. Emekçilere ait olanın
gerçek sahiplerine dönmesini
sağlayacağız.

Tarımın tasfiyesinin arka planında temel olarak yakın
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SOLDAN SAĞA
1 – Sömürücü Devlet yönetim biçimlerinden biri – düşünce
sanatı, bilimin temelini oluşturan ilkeler bütünü
2 – Bir besin maddesi – Akıl – Rey - Saha
3 – Bir nota – bir nota - soyluluk unvanı – olumsuzluk ön
eki
4 – Lüks tekne – kısaca Atatürk Kültür Merkezi – Güneş
tanrısı - Vilayet
5 - İngilizce deniz – para çekme makinesi – Tayin
6 – Kısaca İlerici Kadınlar Derneği - Matem
7 – Bir harfin okunuşu
8 – Kısaca otomobil
9 – Bir harfin okunuşu - fizik, kimya, matematik ve yaşambilime verilen ortak ad
10 – Sert, katı
11 – soy büyükleri , cet - yılan
12 – sosyal
13 - Bir müzik terimi – Bir otomobil markası – avını yerken
gözyaşı döken bir hayvan
14 - Devletin dinler karşısında tarafsız olmasını savunan bir
prensiptir – toplumsal
15 – Bir kıta – bir bağlaç - işe emeği çok geçmiş olan
(kimse)
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1 - Diyalektik materyalist bir yorumuna dayanan ekonomik
ve toplumsal bir dünya görüşü – im
2 - Deneyimli, olgun –bereket, bolluk - oksit
3 – Bir harfin okunuşu – el, yabancı - bedensel özürlü
(kimse) – eski iplik eğirmede kullanılan alet
4 – Atmak eylemi – Eski bir ağılık ölçüsü
5 –Ödeme, verme – elektriksel enerji aleti
6 – Bir gösterme sıfatı - din işleriyle dünya işlerini ayıran,
dinin dünya, özellikle devlet işlerine karışmasını istemeyen
(kişi, toplum, devlet).
7 - Tek tanrı inancına dayalı dinlerden bir din - bir bağlaç
8 - İlkel bir silah – mobilden
9 – Öğrencilerin, sporcuların giydikleri, tek tip giysi. – bir
harfin okunuşu
10 – Kısaca Emeklilikte yaşa takılanlar – Maddenin en
küçük yapı taşı
11 - Güneş tanrısı – Bir öğretim kurumu
12 – Hüner, – kısaca Merkez Yönetim Kurulu
13 - Bir göz rengi – Dünyanın uydusu – Trabzon’un bir ilçesi – bir bileme aleti
14 – Bir nota – dolaylı sezdirme - bir besteyi oluşturan ana
motif
15 - Fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışını
ifade eden bir durumdur - Dn ve felsefede, insan varlığının
maddi olmayan tarafı, tin

HAZIRLAYAN :Dursun ÇELİK

TKH, Mustafa Hayrullahoğlu ve Talip Öztürk’ü andı
Türkiye Komünist Hareketi (TKH) İstanbul İl örgütü,
TKP İstanbul İl Sekreteri ve Merkez Komite üyesi Mustafa
Hayrullahoğlu ve TKP üyesi ve TÖB-DER Başkanı Talip
Öztürk’ü mezarları başında andı.
12 Eylül darbesinin ardından 16 Kasım 1982’de gözaltında işkenceye maruz kalan daha sonra katledilen
TKP İstanbul İl Sekreteri ve Merkez Komite üyesi Mustafa Hayrullahoğlu’nun Kulaksız Merzarlığı’nda bulunan
mezarı başındaki anmada konuşan TKH İstanbul İl
Sekreteri ve Merkez Komitesi üyesi Kamil Tekerek, “Deniz
yoldaşın mücadelesi yılda bir kere buraya gelerek değil,
onun mücadelesini ve onun hayallerini gerçekleştirerek
anılacaktır. 12 Eylül faşizminin, karanlığının Türkiye’de
komünist harekete dönük işlemiş olduğu siyasi cinayetlerden en önemlisinin hayata geçtiği günlerden biridir
bugün. Deniz yoldaşın mücadelesi bizim için miheng
taşı, direnç sembolü ve işçi sınıfına adanmışlığın tarihidir.
Mustafa Hayrullahoğlu yoldaşımıza baktığımızda parti
ismini vermeyecek kadar büyük bir kararlılığın yanında
İşçi sınıfının iktidar mücadelesini asla satmamayı görüyoruz. Yoldaşlarımızı her sene anacak ve mücadelelerini
unutmayacağız, devrimden sonrada biz her yıl burada
olacağız.”
Mustafa Hayrullahoğlu anmasından sonra 16 Kasım
1979 tarihinde öğretmenlik yaptığı okulun çıkışında fa-

şistler tarafından sinsice katledilen TKP üyesi ve İstanbul
TÖB-DER Başkanı Talip Öztürk’ün anmasına geçildi.
Topkapı Mezarlığı’nda, mezarı başında Talip Öztürk
anıldı. Anmada konuşan TKH Merkez Komite üyesi Kemal Parlak, “Talip Öztürk, Mustafa Hayrullahoğlu ve bir
dizi yoldaşımız tesadüfen öldürülmedi. Bunlar sınıf kavgasının sonuçlarıdır. Temenni etmiyoruz ama bundan
sonrasında da komünistlerin, devrimlerin başına gelme
ihtimali vardır. Burjuvazi, partimizin ilk kuruluşundan beri
yolumuzu kesmeye çalıştı 1921 Ocak ayının sonunda
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olduğu gibi ama yapamadı. 1970’lerin sonuna baktığımızda kavganın en dorukta olduğunu görüyoruz çünkü
Türkiye işçi sınıfı, burjuvazi ile amansız bir mücadele
ediyordu. DGM direnişine baktığımızda Talip Öztürk’ün
payını çok net görürsünüz. Burjuvazinin saldırılarının
yanı sıra Talip Öztürk’ün, Mustafa Hayrullahoğlu’nun
mirasından vazgeçenler oldu. İyi ki komünist mayamızı
onların partisinden, onların örgütünden almışız. Bugüne
baktığımızda amansız bir gericilik, sömürü var. Şimdi ise
komünistlere deniliyor ki önce şu gericiliği gönderelim
hatta bunun için sermaye ile uzlaşalım, emperyalizm
ise sonraki iş… Talip Öztürk yoldaşımızda diğer yoldaşlarımızda Türkiye işçi sınıfının iktidarı için mücadele etti.
Eğer bugün toplum nefessiz bırakılıyorsa bu birilerinin
padişah olma hayalleri değil, Türkiye sermaye sınıfının
tercihidir. Bizim birinci görevimiz Türkiye’de işçi sınıfının
siyasette ağırlığını koymasını sağlamamızdır. İşte o
zaman yoldaşlarımızın mücadelesini yaşatmış oluruz.
Sermaye sınıfının yanında olan, sermaye sınıfıyla kol
kola olanlar gericiliği temizleyemezler. Komünistler emperyalizmle asla ve asla yanyana gelmemeli, sermaye
sınıfına karşı kinini yükseltmelidir. Bugün Talip Öztürk’ün
ve Mustafa Hayrullahoğlu’nun mücadelesi ancak bu
şekilde yükselecektir.”

ARKA MANŞET

17 KASIM 2021

SÖMÜRÜYE, GERICILIĞE, ŞIDDETE KARŞI

KADINLARIN EŞİT VE ÖZGÜR YAŞAYACAKLARI
YENİ BİR ÜLKE MÜMKÜN
Kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin
tırmanmaya devam ettiği ülkemizde AKP iktidarı önleyici politikalar geliştirmek yerine kadınları ikincilleştiren söylem ve uygulamalara devam ediyor.
Kadına yönelik şiddetin önlenmesini öngören İstanbul Sözleşmesi geçtiğimiz Mart ayında AKP’li
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından
bir gece vakti kararnamesi ile rafa kaldırıldı. Gerekçe
olarak sözleşmenin ülkemizin geleneklerine ve aile
yapısına uymadığı ileri sürüldü. İstanbul Sözleşmesi’nin iptali bir kez daha tarikat ve cemaatlerin
iktidar ortağı olduğu gerçeğini gözler önüne serdi.
İstanbul Sözleşmesi’nin iptalinin ardından kadınlar
öldürülmeye, mahkemeler ise saldırganlara iyi hal ve
tahrik indirimleri ile ödül gibi cezalar vermeye devam
etti, ediyor.
Geçtiğimiz günlerde ise Erdoğan yaptığı açıklamada ‘’Her kim bu ülkede bir daha İstanbul Sözleşmesi
ile başlayan bir cümle kurarsa, ona en başta ve en
çok kendi adlarını sapkın ideolojik ajandaları uğruna
istismar ettiği için kadınlarımız tepki göstermelidir.”
Şeklinde ki tuhaf ifadelerle bir kez daha İstanbul
Sözleşmesi’ni hedef haline getirdi.
Kadına yönelik şiddet son yirmi yılda yaşanan
toplumsal gericilikten besleniyor. Kadına yönelik
şiddet kadın emeğini değersizleştiren, kadınları ucuz
ve yedek işgücü olarak gören sömürü düzeninden
bağımsız değildir.
Laikliğin tasfiye edildiği, kadınların üretimde, kültürel
ve sosyal hayatta cinsiyet ayrımcılığına daha fazla
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maruz kaldığı bu tablo kadına yönelik şiddeti körüklüyor.
Kamucu anlayışın tamamen tasfiye edildiği, eğitim,
sağlık, barınma, ulaşım gibi en temel hakların dahi
ticarileştiği, serbest piyasacılığın kutsandığı bu düzende kamu hizmeti olması gereken pek çok hizmet
kadınların asli görevi olarak tanımlanıyor. Kadınlara
aile ve ev içi rollerle sınırlar çizen gerici politikalar
kadının toplumsal kimliğini zayıflatıyor, şiddete adeta davetiye çıkarıyor.
Öte yandan bugün kadına yönelik şiddete karşı
olduğunu iddia eden düzen temsilcileri sorunun kaynağını örtme gayretindedir. Senede bir gün kadın
haklarını hatırlayan, kadına yönelik şiddet konusunda ‘’duyarlılık’’ ifade eden büyük sermaye grupları
ve düzen partileri kadın emekçileri insani olmayan
koşullarda çalışmaya, açlık sınırında ücrete mahkum
etmektedirler.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası
Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla emekçi,
ilerici, yurtsever kadınlar toplumsal kurtuluşun yolunu
döşemeye devam ediyor.
Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için ;
Laiklik amasız fakatsız tesis edilmeli gericiliğe karşı
köklü bir mücadele verilmelidir.
Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde taraf devletlere önemli yükümlülükler getiren İstanbul Sözleşmesi
yeniden yürürlüğe konmalıdır.
Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri davalarında iyi hal ve tahrik indirimlerine son verilmeli, 6284
sayılı kanunun gerekleri yerine getirilmelidir.
Emek sömürüsüne son verilmeli, işsizlik yasaklanmalı,
bütün emekçiler için güvenceli çalışma ve eşit işe
eşit ücret ilkesi uygulanmalıdır.
İnsanca bir yaşam eşitlikçi bir düzen kurulmalıdır.
Kadına yönelik şiddetin önlenmesi kadınların eşit ve
özgür yaşayacağı yeni bir ülkenin inşası ile mümkündür.
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