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Bu ülkenin sol damarının
güçlendirilmesi lazım
TKH MK Üyesi Kurtuluş Kılçer, Manifesto’nun Gündemi programında
“Başkanlık rejimine karşı en güçlü mücadele sosyalistler gerçek bir güç
olduğu takdirde yürütülebilir. Eğer sosyalistler gerçek bir odak haline
gelmezse bu mücadele zayıflar, gider birileri helalleşir” değerlendirmesinde
bulundu.

T

ürkiye Komünist Hareketi (TKH) MK
Üyesi Kurtuluş Kılçer, Manifesto
TV’de yayınlanan Manifesto’nun
Gündemi programının konuğu oldu.
Seçim ve sosyalist ittifak tartışmalarının değerlendirildiği programda Kılçer bu
ülkede sol damarın güçlendirilmesi gerektiğini
vurgulayarak şunları kaydetti:
“Türkiye Komünist Hareketi olarak, Türkiye’de
devrimci, komünist, sosyalist güçlerin yan yana
gelerek, bir sol alternatif, sol odak yaratması
gerektiğini düşünüyoruz. Sosyalizmin bağımsız
bir odak haline gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Başka siyasi güçlerin vesayeti altında
sosyalist hareketin güçlenebileceğini düşünmüyoruz. Millet ittifakına bağlanacak, Millet ittifakına yedeklenecek, millet ittifakında kırmızı
sos haline gelecek bir pozisyonda olduğumuzu
düşünmüyoruz. Sosyalist hareket bu ülkede,
emekçi sınıfların taleplerine, ihtiyacına karşılık
gelecek bir programa sahiptir. Bu programın
toplumsal bir proje haline gelmesi, güç kazanması bizim açımızdan önemli bir tercihtir.
Bu ülkenin sol damarının güçlendirilmesi lazım.
Bu sol damarın güçlendirilmesi için de Türkiye
sosyalist hareketinde bir sinerji yaratılması lazım. Tekil tekil her özne, her devrimci yapı, güç,
parti devrimci bir mücadele yürütmektedir.
Yeni bir sinerji yaratılması için de sosyalist ittifakın büyük bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.”
Kılçer, seçim barajına da değinerek şu değerlendirmede bulundu:
“Biz seçim barajının kalkmasından yanayız.
Yüzde 10 seçim barajı nedeniyle yıllardır boşa
gitmesin diye Türkiye sosyalistlerinin oyları
başka partilere gitti. Biz bu ülkenin ilerici birikimine fazlasıyla güveniyoruz. Sosyalistlerin ayrı
bir güç olması, tek adam rejiminden kurtulmaya zarar verecekmiş gibi bir algı var. Başkanlık
rejimine karşı en güçlü mücadele sosyalistler
gerçek bir güç olduğu takdirde yürütülebilir. Eğer sosyalistler gerçek bir odak haline
gelmezse bu mücadele zayıflar, gider birileri
helalleşir. Sosyalistlerin bir odak haline gelmesi
çok önemlidir. Bu ülkede AKP’ye alan açmayan
tek güç sosyalistlerdir.”
“Zaman Sosyalistleri Sıkıştırmakta”
Sosyalistlerin tarihsel, siyasi sorumluluklarını
yerine getirmeleri gerektiğini ifade eden Kılçer,
güç birliğine ilişkin şunları söyledi:
“Türkiye sosyalist hareketinin toplumsal des-

teğinin seçim sonuçlarına bakılmadan daha
büyük olduğunu düşünüyorum. Türkiye sosyalist hareketi her şeyden önce ideolojik bir güç.
Türkiye sosyalist hareketi bugün daha fazla
siyasal bir güç haline geliyor. Toplumsal bir
güce dönüşme noktasında ciddi bir zemini var.
Bu açıdan da bizim temel derdimiz seçimler,
milletvekilliği, meclise girmek değil, Türkiye’de
emekçi sınıflara basan ülkenin sol damarının
güçlendirilmesi, büyütülmesi, bu odağın yaratılmasıdır. Bu açıdan sosyalist güç birliğini bir
seçim ittifakı değil Türkiye’de bir sol, sosyalist
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sinerjinin ortaya çıkartıldığı bağımsız bir odağın, bir ağırlık merkezinin, bir çekim merkezinin
yaratılabileceği, bir mücadele birliği, bir güç
birliği olarak değerlendiriyoruz.”
Zaman sosyalistleri sıkıştırmaktadır. Sosyalistlerin güç birliğinin oluşturulması için biz dahil
sosyalist güçlerin, tarihsel, siyasi sorumluluklarını, emekçi sınıflara dair görevlerini yerine
getirmeleri gerekmektedir. O yüzden bu güç
birliği çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini
düşünüyoruz.”

İŞÇILER GREVE, HÜKÜMET İSTIFA
20 yıllık AKP iktidarının emek düşmanı karakteri yaşanan ekonomik krizle birlikte su yüzüne çıktı.
“Milli ve yerli”, “milli irade” ya da “yeni Türkiye” gibi
hamaset söylemiyle siyaset yapan AKP’nin uyguladığı ekonomi politikası duvara çarpmış, artık emekçi
kesimler açısından da gerçekler tek tek ortaya
çıkmıştır.
Yaşanan işsizlik ve yoksulluğa karşı şimdi de dine ve
dini söyleme sarılan AKP lideri Erdoğan, doğrudan
İslamcı bir söylemle insanların yoklukla sınandığını
söyleyecek kadar ileri gitmiş, gerçekler karşısında bir
kez daha dini siyasete alet etmiştir.
Bugün ekonomik kriz kendisini döviz krizi olarak
göstermektedir. Sıcak parayı bağımlı, borçlanmaya
dayalı ve inşaat odaklı ekonominin sonuna gelindi.
Bağımlı ekonomi
AKP’nin uyguladığı ekonomi politikasının özü borca dayalı sıcak paraya bağımlılık. Tıpkı bir insanın
uyuşturucuya bağımlı olması gibi 20 yıllık AKP iktidarının uyguladığı ekonomi politikası da sıcak paraya
bağımlı hale gelmiş, faizlerin düşürülmesi ile birlikte
sıcak paranın ülkeyi terk etmesi ya da giriş hızının
azalmasıyla birlikte kur yükselişine neden olmuştur.
Bunun karşılığı ise enflasyon ve hayat pahalılığı oldu.
AKP, yandaş sermayeye para bulmak için faizleri
indirerek günü kurtarmak dışında bir şey düşünemiyor. Bir kez daha patronların çıkarları için ülke ateşe
atılıyor.

Tası tarağı toplayıp kaçan bakan

Ekonominin kitabını yazdığını söyleyen AKP, ekonomi
şaha kalkacak diyen bakanının tası tarağı toplayıp
kaçmasıyla film senaryolarını bile aratmayacak bir
zavallılık örneği sergiliyor. Sonrasında atanan Merkez
Bankası başkanının ve yeni Maliye ve Hazine Bakanı’nın görevden alınması AKP’nin yönetme ehliyeti
kalmadığını ayrıca göstermektedir.

Emekçilerle dalga geçen ekonomi bakanı

Yeni Maliye ve Hazine Bakanı Nebati, hem bir patron
hem MÜSİAD üyesi hem de siyasal İslamcı bir kimliğe
sahip. Eğer kuru düzeltemezsek neler yaşanacağını şu sözlerle açıklayan yeni bakan halkla dalga
geçmektedir: “Eğer ekonomi çözülmezse senin bir
maaşın var benim ise milyonlarım gider” minvalli
söylemiyle neyi temsil ettiğini bir kez daha göstermiştir.

Bedelini emekçiler ödüyor

Yaşanan ekonomik kriz bütün ağırlığıyla kendisini
hissettiriyor. İşsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığı
olarak kendini gösteren krizin bedelini ise emekçiler

ödüyor. Daha doğrusu sermaye sınıfı bu krizin bedelini yine emekçilere ödetecek, düzen partileri ise
bunun yolunu yapacaklar.
İşçiler hakları için mücadele etmeli
Ekonomik kriz karşısında emekçilerin yaşamları bir
kez daha zorlaşacak. Asgari ücretteki teklif edilen
rakamlar bile, yaşanan erimeyi karşılamıyor. Enflasyon karşısında büyük bir ücret kaybı yaşayacak olan
emekçileri bekleyen bir başka olgu da enflasyon
karşısında ezilmesi. Emekçilerin insanca bir yaşam
için eğer mücadele etmezlerse, faturayı emekçilere
keseceklerdir.

İşçiler greve, hükümet istifa

Ülkenin bu çukurdan çıkmasının tek yolu emekçi
sınıfların kaderlerini ellerine almalarıyla mümkün.
Emeğe dönük saldırılara karşı işçiler haklarına sahip
çıkmazlarsa, kaybedecekleri büyük olacaktır. Bu
gidişe ve AKP iktidarına karşı emekçilerin en büyük
gücü genel grevdir. Ekonomik krize, krizin bedelini
emekçilere ödetmek isteyenlere ve AKP iktidarına
karşı emekçiler greve, hükümet istifa!

Ekonomi şaha kalkacak demişlerdi
Tıpkı dış politika gibi ekonomi alanında da duvara
çarpan AKP’nin geçmiş dönemde sarfettiği sözler ise
halkla dalga geçtiğinin somut örnekleri. “Ekonomi
şaha kalkacak” diyenler, kur krizinin başında doların
yükselmesi karşısında “dolarla mı maaş alıyorsun”
diyecek kadar emek düşmanı olduklarını göstermişlerdi. En son “ekonominin kitabını yazdık” diyen
Erdoğan’ın sözleri bugünkü tablo karşısında neyin
kitabını yazdığını da gösteriyor: Yoksulluk, işsizlik ve
hayat pahalılığı!

Seçim öncesi diktatörlüğün yolunu arıyorlar!

Yandaş profesörden “OHAL” çağrısı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi, AKP yandaşı
Prof. Dr. İzzet Özgenç ülkemizdeki durumu “ağır ekonomik
bunalım” olarak niteleyerek Olağanüstü Hal (OHAL) ilanına
hazır olunması gerektiğini söylemiştir.
Bunun adı faşizm çağrısından başka bir şey değildir. Ekonomik krizin sorumluları, iktidarı bırakmamak için şimdi de
OHAL ilanıyla diktatörlüğün yolunu aramaktadırlar!

AKP tam anlamıyla yavuz hırsız misali Türkiye’nin gerçek
sahibi olan emekçileri bastırmak, sesini kısmak istemektedir.
Biliyoruz ki krizin bedelini ödetmek için OHAL adıyla baskı
rejimini emekçilere karşı kullanacaklar!
Tıpkı 24 Ocak kararlarını geçirmek için 12 Eylül faşist cuntasının yaptığı gibi!

Ülkemizde ekonomik bir kriz yaşanmakta, emekçi halkın
durumu günden güne kötüleşmekte ve AKP iktidarı ülkeyi
yönetememektedir. Yandaşlar bile bunu “ağır bir ekonomik
bunalım” sözüyle kabul etmişlerdir!
Bu sözleri eden yandaş akademisyen, yirmi yıldır Türkiye
ekonomisini sermayenin talanına açan, kamu mallarını yabancılara peşkeş çeken, ülkeyi tam boy dışa bağımlı hale
getiren, tarımı tasfiye eden, emekçilerin tüm kazanılmış
haklarını ortadan kaldıran, mezarda emekliliği yasalaştıran
gücün AKP iktidarı olduğunu unutmuşa benziyor.
Krizin faturasını emekçilerin, yoksulların ve geleceksizliğe mahkum ettikleri gençlerin sırtına atarak bu krizden
çıkmayı hesap edenler şimdi de utanmadan OHAL çağrısı
yapıyor ve bugün bu tablodan memnun olmayan halkı
sindirmeye çalışıyorlar.
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Yıllardır “Vesayet rejimi” demagojisine sarılanların bugün
OHAL çağrısı yapması ise gerçek kimliklerinin tezahürüdür!
Ancak ne yapsanız da emekçi halka boyun eğdiremeyeceksiniz!

MANŞET

15 ARALIK 2021

GÜNDEM

15 ARALIK 2021

Damadın sağ kolu, MÜSİAD üyesi ve patron
Maliye’de Nureddin Nebati dönemi başladı

H

azine ve Maliye Bakanlığı’na
Lütfi Elvan’ın yerine gelen Nureddin Nebati göreve gelir gelmez
Erdoğan’ın da istediği düşük faiz
politikasını sürdürmeye başladı.
Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’a yakınlığı ile bilinen Nebati aynı zamanda İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı ve TÜGVA gibi AKP
döneminde önce çıkan kuruluşlarda da aktif
durumda.
Geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Nureddin Nebati
atandı. Nebati, bir süredir görevden ayrılacağı
konuşulan ve en sonunda ‘affını’ isteyen Lütfi
Elvan’ın yardımcı konumundaydı.
Bütçe görüşmeleri öncesinde Erdoğan’ın “Faizi
savunanla beraber olamam” açıklamasını
alkışlamayan Elvan’ın görevden alınacağı ve
yerine Nureddin Nebati’nin getirileceği bir
süredir konuşulan konular arasındaydı. Bütçe
görüşmelerinin hemen ardından beklenen oldu
ve Lütfi Elvan’ın yerine yardımcısı Nureddin Nebati atandı. Nebati’nin tercih edilmesindeki en
önemli faktörün Erdoğan’ın düşük faiz politikasına verdiği kararlı destek olduğu söylenebilir.
Yeni göreve getirilen Bakan Nebati beklentileri
haklı çıkararak düşük faiz politikası hakkında,
“Sadece faiz ve döviz kuru ikilisini esas alan
bir makroekonomik yaklaşım yerine düşük faiz
yüksek üretim hacmine dayanan temel politika ekseninde yüksek istihdam, yüksek ihracat,
düşük cari açık ve düşük dış borç hedeflenmektedir” ifadeleri kullanarak, Erdoğan’ın
politikasını sahiplendiğini ilan etmişti.
Bakan Nebati’nin Twitter üzerinden düşük faizi
savunduğu diğer açıklamalar ise şu şekilde:
“Düşük faiz avantajı ile birlikte ihracat artışından elde ettiğimiz geliri ithalatımızın en büyük
kalemleri olan enerji, hammadde ve ara malı
yatırımlarına yönlendireceğiz. Bu sayede hem
enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız
hem de istihdamın artmasını sağlayacağız.
2013’ten beri düşük faiz politikamızı her uygulamaya yeltendiğimizde güçlü bir itirazla karşılaştık. Bu sefer bunu uygulamada kararlıyız.
Sonuç olarak, pandemi sonrası dönemde de
ülkemiz genç nüfusu, kalifiye işgücü, modern
lojistik altyapısı, gelişen teknolojisi ve düşük
faiz ortamı gibi birçok cazip yatırım olanaklarıyla istikrarlı bir şekilde kalkınmasını sürdürecek ve pozitif ayrışmaya devam edecektir. Bu
politikamıza yönelik manipülatif kur ataklarının olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bunlarla
mücadelede, tüm kesimlerin, bize dikte edilmiş
‘yüksek faiz, düşük enflasyon’ politikasının yanlışlığını yapısal cari açık veren ülkemiz özelinde
tekrar değerlendirmelerini öneriyorum.”
“Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim
hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver,
bizi muvaffak kıl. Sn. Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı
görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah”
Berat Albayrak’ın Sağ Kolu Olarak Nureddin
Nebati
Nureddin Nebati, Berat Albayrak’a yakınlığı ile
bilinen isimlerin başında geliyor. Albayrak’ın

istifaya hazırlandığı son günlerinde Albayrak’a
ilk destek açıklamasında bulunanların başında Nebati geliyordu. Nebati o dönem sosyal
medya hesabından, “Biz sizi çok seviyor, size
inanıyor ve güveniyoruz Sn. Bakanım” diyerek
açıktan desteğini iletmişti.
Berak Albayrak’ın görevden ayrılmasıyla birlikte aynı ekipten koltuğunu koruyabilen tek
bakan yardımcının Nebati olması ise dikkat
çekici başka bir detay. Ocak 2021’de bakan
yardımcıları Osman Dinçbaş ve Bülent Aksu
görevlerinden alınırken, Nebati görevine devam etmişti.
Göreve getirilmeden kısa bir süre önce Berat Albayrak ile İstanbul Süleymaniye’de bir
restoranda görüntülenen Nureddin Nebati,
bu görüşmenin ardından Erdoğan tarafından
göreve atanan isim oldu.
Bakan Nebati hakkında dikkati çeken başka
bir detay ise Fethullah Gülen’le birlikte fotoğraflarının yayınlanmasıydı. Fethulla Gülen fotoğrafları Akit gazetesinde yayımlanan Nebati,
fotoğrafları yayınladığını düşündüğü Nurettin
Veren hakkında “Keşke FETÖ seni öldürseydi. 4
sene değil de 40 sene hapis yatsaydın” demişti.
Ayrıca MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti üyesi
olan Nebati, İlim Yayma Cemiyeti, ENSAR Vakfı,
TÜGVA, ÖNDER, UTESAV, TDED, BEK, İDD, İDV
gibi vakıf ve derneklerde de aktif bir isim olarak öne çıkıyor.
Nebati şimdiye kadar 24., 25. ve 26. dönemlerde Urfa Milletvekili olarak AKP’den seçilerek
meclise girmişti.
Derviş’ten Nebati’ye Türkiye’de Ekonomi ve
Maliye Politikası
Türkiye yönetici sınıflarının son 20 yılda izlediği ekonomik ve mali politikalar halkın giderek
fakirleşmesine ve gelir uçurumunun artmasına neden oldu. Bülent Ecevit’in Başbakanlığı
döneminde DSP-MHP-ANAP’ın oluşturduğu 57.
Hükümet’e dışarıdan davet edilerek getirilen
Kemal Derviş, Mart 2001 tarihinde Ekonomiden
Sorumlu Devlet Bakanı olarak göreve başladı.
Derviş’in sürdürdüğü ekonomik model, sermayenin istekleri doğrultusunda Türkiye ekonomisinin yeniden yapılandırılmasını ve borçların
ödenebilir duruma getirilmesini amaçlıyordu.
Kemal Derviş’in yürüttüğü ve direkt IMF’den
alınan plana göre yürütülen ekonomi politikası,
sermayenin ülke üzerindeki yıkımını emekçilerin
omzuna yükleyen bir “kemer sıkma” politikasını
kapsıyordu. 2002 yılında AKP’nin iktidara gelmesiyle birlikte Kemal Derviş dönemi kapanmış
olsa da aynı ekonomik ve mali model sürdürülmeye devam etti.
Şimdilerde Deva Partisi’nin başında bulunan
dönemin AKP’li Bakanı Ali Babacan birçok kez
Kemal Derviş’in başlattığı mali politikayı sürdürdüklerini ifade ederken, Kemal Derviş’in de
Babacan hakkında övgüyle bahsettiği biliyor.
ABD ekonomisinin politikası gereği o yıllarda
nispî bir para bolluğu yaşandığı dönemde
Babacan ve AKP iktidarı gerekli yasal düzenlemeleri sağlayarak Derviş’in ortaya koyduğu
mali politikaya devam ettiler.
Ancak yıllar içinde AKP’nin sürdürdüğü ekonomik yapının sürdürülebilir olmadığı ortaya çıktı.
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Tüm kamu varlıklarını satan AKP iktidarı, ikinci
on yıllık iktidarı döneminde ekonomiyi yönetemez duruma getirdi.
AKP döneminde gerek Ekonomiden Sorumlu
Devlet Bakanları (2018 yılından itibaren Ticaret
Bakanlığı) gerek Hazine ve Maliye Bakanlığı
görevini yürütenler, bugün Türkiye’nin içinden
geçtiği ekonomik krizinde pay sahibi durumundalar. Emekçilerden alınıp sermayeye
peşkeş çekilen her kamu varlığı, her sosyal hak
bugün emekçilere acı bir reçete olarak sunulmaya çalışılıyor. Yıllar içinde isimler değişse de
emekçiler için değişen hiçbir şey olmuyor.
Yeni Bakan Nureddin Nebati’nin son açıklamasında emekçiler için söylediği bir cümle tüm
süreci özetliyor; “Sen maaş alıyorsun. En fazla
neyini kaybedersin? Enflasyon altında ezilirsin.
Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş
düzelmezse eğer”.
Bakan haklı; yaşanan ekonomik krizin faturasını emekçilere değil sermayeye ödettiğimizde
ancak emekçiler kazanabilir.

AKP Dönemi Hazine ve Maliye
Bakanları (2002-2021)
Kemal Unakıtan
(19 Kasım 2002 - 1 Mayıs 2009)
Mehmet Şimşek
(1 Mayıs 2009-24 Kasım 2015)
Naci Ağbal
(24 Kasım 2015-10 Temmuz 2018)
Berat Albayrak
(10 Temmuz 2018-9 Kasım 2020)
Lütfi Elvan
(10 Kasım 2020-2 Aralık 2021)
Nureddin Nebati
(2 Aralık 2021-Görevde)

AKP Dönemi Ekonomi ve
Hazineden Sorumlu
Bakanlar (2018’den İtibaren
Ticaret Bakanlığı)
Ali Babacan
(18 Kasım 2002-29 Ağustos 2007)
Mehmet Şimşek
(29 Ağustos 2007-1 Mayıs 2009)
Ali Babacan
(1 Mayıs 2009-6 Temmuz 2011)
Mehmet Zafer Çağlayan
(6 Temmuz 2011-25 Aralık 2013)
Nihat Zeybekci
(25 Aralık 2013-24 Kasım 2015)
Mustafa Elitaş
(24 Kasım 2015-24 Mayıs 2016)
Nihat Zeybekci
(24 Mayıs 2016-10 Temmuz 2018)
Ruhsar Pekcan
(10 Temmuz 2018-21 Nisan 2021)
Mehmet Muş
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AKP’nin Ekonomi Yalanları!
Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz, kur ve enflasyon üzerinden tartışılırken ve geçmişte bugün yaşanan ekonomik
sorunların yani halkın açlığa, sefalete, hayat pahalılığına
ve gelir eşitsizliğine sürüklenmesinin sinyalleri verilirken
AKP iktidarı türlü yalanlar ile ekonomik sorunları ötelemeye
girişmişti.

Kimi gazetelerde enflasyon ve kurdaki gelişmelere rağmen
AKP’nin “EKONOMİK İSTİKRARIN VE BÜYÜMENİN GÜVENCESİ” olduğuna dair gazete manşetleri atılıyordu!

Geçtiğimiz günlerde çiçeği burnunda Hazine ve Maliye
Bakanı Nureddin Nebati bir televizyon programında:
“Çin modeli değil, Türkiye modeli uyguluyoruz…”

Döviz kuru her geçen gün tarihi zirveler yaparken, Merkez
Bankası rezervleri sürekli azalırken Batman!da düzenlenen
gençlerle buluşma programında AKP’li Cumhurbaşkanı
Erdoğan “Ben ekonomistim, siz ne kadar kaynak oluşturursanız, devletin kasasından da bir kuruş çıkmaz.” dedi.
Merkez Bankası rezervi 25 milyar doların altına düştü!

“Türk Lirasının döviz karşısındaki rekor değer kaybı herhangi bir dış saldırı sonucunda oluşmamaktadır, bu duruma

2011 yılında 11,1 olan yıllık büyüme 2020 yılında 1,8 oranına geriledi!

“FAİZ SEBEP, ENFLASYON SONUÇTUR…” dediler, faizi düşürdükçe enflasyon arttı!
TCMB tarafından 2021 yılı 8,30TL şeklinde
hedeflenen dolar kuru tarihin zirvesi 14,80
seviyesini gördü.
Hazine ve Maliye Bakanı olduğu dönemde Berat Albayrak
bir televizyon programında “Ben ekonomiden anlayan biri
değilim. Dolar yükselince telaşlanıyorum. Eyvah diyorum
herşey pahalanacak. Endişelenmeli miyim?” sorusuna

“Dolarla mı maaş alıyorsunuz; dolarla bir işiniz var mı?” cevabını vermişti.

Doların artmasıyla market, Pazar, enerji, kira, fiyatlarındaki
artışa Erdoğan stokçulara tepki göstererek karşılık verdi!

Türkiye’yi demokrasi, adalet, ekonomi ve üretimde şaha kaldırdık!
AKP il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan “Türkiye’yi
şaha kaldırdık!”
2015 yılında 17,9 olan işsizlik 2020 yılında 25,3 olarak
gerçekleşti!
Türkiye ekonomisi dünya GSYH’nin %1’ini üretmekte, 30 yıl
önce de %1’di
İmalat sanayinin Türkiye’deki payı %1 oranında gerçekleşti.
2002’de eksi 15 milyar dolar olan dış ticaret dengesi
2018’de 55 milyar dolara yükseldi!
Kişi başına düşen gelirde 2002 yılında 73. Sıradan 78.
Sıraya geriledik!
2021 Özgürlük Endeksi’nde Türkiye 196 ülke arasından 152.
Sırada yer aldı.
karşı Tayip Erdoğan’a rağmen bir şey yapamam ve doların
artması iç piyasadaki manipülatif hareketler sonucunda
gerçekleşiyor…”
“Bu ekonomik model başarıya ulaşacak yeter ki bize
güvenilsin. Güvenin, inanın bize… Bu işi faiz arttırmadan
yapacağız…”
“Bu model tutmazsa üzülürüm! Çünkü kahraman olacağım
ya da boynu bükük bir şekilde eve döneceğim…”
“Batarsak hepimiz batarız…” şeklinde demeçlerde bulundu…
AKP’nin yeni ekonomi modelinin ne olacağı ve ne sonuçlar
doğuracağı üzerine şekillenen tartışmalar bir kenara bırakıldığında “Bize inanın, bize güvenin bu işi başaracağız…”
söyleminin de ötesinde bugün Türkiye ekonomisi üzerine
AKP başarısızlığını ortaya konmuştur.
Bu başarısızlık ise yerli ve yabancı sermayedarlara peşkeş
çekilerek, inşaat odaklı, müteahhitleri ve müslüman sermayesini zenginleştirerek, serbest piyasaya tam anlamıyla
hizmet edilerek gerçekleşmiştir.
Bugün ise AKP’nin ekonomideki sihirli değneği gibi gösterilmeye çalışılan “Yeni Ekonomi Modeli” olarak ortaya konan
politikalar ise AKP’nin geçmişteki söylemlerine bakıldığında
yine başarısız olacağının sinyallerini veriyor.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası son 10
yıllık enflasyon hedefleri tutmadı!
2011 5,5 hedeflenen enflasyon 10,4 olarak gerçekleşti!
2012-2020 yılları arasında 5 hedeflenen enflasyon;
2012’de 6,2
2013’te 7,4
2014’te 8,2
2015’te 8,8
2016’da 8,5
2017’de 11,92
2018’de 20,30
2019’da 11,84
2020’de 14,60 olarak gerçekleşti!

Dolar 10 lira olacak ya 15 olacak ya!
10 Temmuz 2018’de göreve gelen Hazine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak 2019 yılında yaptığı bir konuşmada “Dolar
10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya… Çok beklersiniz.” demişti.

Çok değil 2 yıl sonra Dolar tarihin zirvesini
görerek 14,80 seviyesine yükseldi!
Yine aynı yıl A Haber “Dolar 10 lira olacak! Diyen sözde
ekonomistler neredeler?” başlıklı bir haber yapmıştı.

2 yıl sonra 12 Kasım 2021 tarihinde dolar
10TL’yi gördü!
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22 Kasım 2021 tarihindeki kabine toplantısı sonrası konuşma gerçekleştiren Erdoğan “Kur artışı, istihdamı arttırır.”
diyerek Türkiye’deki işçilerin ucuza çalıştığını ortaya koydu!
14 Kasım 2021 tarihinde Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması’nda konuşan Recep Tayyip Erdoğan “Biz ekonominin
kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz…” demişti.
Yazılan kitap ekonomik istikrarsızlığın, emekçi halkı sefalete
sürüklemenin, eşitsizliğin, zenginleri daha fazla zengin
etmenin, işçinin ücretinin düşük olmasıyla övünmenin, arap
patronlarına dilenmenin, bu ülkenin gençlerini geleceksizliğe mahkum etmenin kitabıdır…

GÜNDEM

AKP’nin Ekonomi Beklentileri ve Gerçekler
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Binlerce emekçi “insanca yaşam”
talebiyle Kartal’da buluştu
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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) “İstanbul ses veriyor: Artık yeter geçinmek
istiyoruz” sloganıyla İstanbul’daki Kartal Meydanı’nda bir miting düzenledi. Mitinge çok sayıda
siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve yurttaş katıldı.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)
“İstanbul ses veriyor: Artık yeter geçinmek istiyoruz”
sloganıyla İstanbul’daki Kartal Meydanı’nda bir miting düzenledi. Mitinge çok sayıda siyasi parti, sivil
toplum kuruluşu ve yurttaş katıldı.
İstanbul Kartal’da, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) “Artık yeter, geçinmek istiyoruz” sloganıyla çağrısını yaptığı miting düzenlendi.
DİSK’e bağlı sendikalarda örgütlü işçilerin katılım
gösterdiği mitingde Türkiye Komünist Hareketi (TKH)
ve birçok siyasi parti ile demokratik kitle örgütü de
yer aldı. Kartal Meydanı’nda düzenlenen mitingde
“Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbiri-

Hekimler ve sağlık emekçileri yurdun
dört bir yanında iş bıraktı
Sağlık emekçileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücretlerin düzenlenmesi talebiyle yurt
genelinde iş bırakma eylemi yaptı.
Sağlık emekçileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi
ve ücretlerin düzenlenmesi talebiyle yurt genelinde
iş bırakma eylemi yaptı.
Hekimler ve sağlık emekçileri yoksullaşmaya, ağır
çalışma koşullarına, sağlığın piyasalaştırılmasına ve
iktidarın çalışanlar arasındaki iş barışını bozmaya
yönelik girişimlerine karşı tüm yurtta Türk Tabipleri
Birliği (TTB) öncülüğünde grev yaptı.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES),

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş),
Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş) ile Birinci Basamak
Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası’nın
örgütlü olduğu tüm sağlık kuruluşlarında acil hizmetler dışında işler durduruldu.
TTB Merkez Konseyi’nin açıklamasında, “Sağlıkta
Dönüşüm Programı” adı altında sağlık sisteminin
artık çökertilip devam ettirilemez bir hâl aldığına
dikkat çekilerek “Koronavirüs salgını mevcut sağlık
otoritesinin, toplum sağlığını korumak gibi bir derdi
olmadığını bir kez daha göstermiştir. Sağlık sistemi,
artık sağlık değil sağlıksızlık üretmektedir. Yaşanılan
bu çöküşe tanıklık eden biz sağlık emekçileri artık
nefes alamıyoruz! Bilimden, yaşamdan, emekten
yana değil sermayeden yana olan sağlık politikalarına sabrımız tükendi” denildi.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Küçükosmanoğlu, Sadi Konuk Devlet Hastanesinde iş
bırakan TTB üyesi hekimler adına yaptığı açıklamada, eylemin bir uyarı eylemi olduğunu vurguladı. Küçükosmanoğlu, “Eğer hekimleri görmezden gelmeye
devam ederseniz eylemlerimiz devam edecek” dedi.
Küçükosmanoğlu, sağlık emekçilerinin taleplerini
şöyle sıraladı:
İnsanca yaşayabileceğimiz, insanca geçinebileceğimiz, emekliliğe yansıyan temel ücret, 7.200 ek
gösterge ve pandemide çalışılan her yıl için 120 gün
yıpranma payı istiyoruz!
Performans sisteminin kaldırılmasını, döner sermaye uygulamasına son verilmesini, sabit maaşımızın
bunlara muhtaç etmeyecek, emekliliğe yansıyacak
şekilde düzenlenmesi istiyoruz!
Mevcut 5 dakikada bir muayene dayatmasına son
verilmesini; randevuların hastalarımıza en az 20
dakika ayırabileceğimiz şekilde düzenlenmesini
istiyoruz!”

“Ekonomi De Sağlık Gibi İflas Etmiş Durumdadır”

Antalya’dan Kars’a, İzmir’den Samsun’a birçok ilde
iş bırakma eylemlerine sağlık emekçilerinin yoğun
olarak katılım gösterdiği görülürken, yürüyüşlerin
ardından yapılan ortak basın açılamasında “Artık
yaşamımıza bile mâl olan bunca sorunumuzu duymazdan, görmezden gelen iktidar, aslında her şeyi
görmektedir ve bilmektedir. Yaşanan sorunları ne
yazık ki pandemi döneminde çok daha belirgin olan
SALGINı değil ALGIyı yönetmeye çalışarak, kendisini
bir şeyler yapıyormuş gibi göstermeye çalışarak, yok
saymaktadır. Bunun en son örneği de hekimlerin,
sağlık çalışanlarının artık yoksulluk sınırının çok altına düşmüş; açlık sınırına kadar gerilemiş gelirleri ve
özlük hakları ile ilgili düzenleme yapacağı iddiasıyla
getirdikleri yasa tasarısıdır” denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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“Ekonomi de sağlık gibi iflas etmiş durumdadır ve
maaşlarımız açlık sınırının dahi altındadır. TBMM’de
yaşanan bunca süreçte Sağlık Bakanı’na defalarca,
yeniden yeniden seslenmemize rağmen ne yazık ki
yine sessiz kalmış ve halen de kalmaktadır. Sorumlu
olduğu çalışanların hakları için sessiz kalan bakan
görevini bir kez daha yapmamıştır: İstifa bizlere vereceği en iyi cevap halini almıştır.
İktidara ve Sağlık Bakanlığı’na çeşitli açıklama,
eylem ve yürüyüşlerle anlatmaya çalıştık yine söylüyoruz: Salgın döneminde yaşamımızı da ortaya
koyup verdiğimiz emeğin böyle/daha fazla değersizleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Toplum sağlık
hakkı; emeğimiz ve geleceğimiz için artık G(ö)REV
zamanıdır.
Sağlıkta özelleştirmeci, hastanelerimizi satan politikalara karşı bu uyarı G(ö)REVi;
• Koruyucu sağlık hizmetlerini savunmak içindir.
• Emekliliğe de yansıyacak yaşanabilir temel ücret
talebimiz içindir.
• Güvencesiz, gerçekdışı bahanelerle işimizden edildiğimiz ve köleliği dayatan çalışma koşullarına son
verilmesi, güvenceli çalışabilme talebimiz içindir.
• Şiddete karşı etkili yasa, güvenli işyerleri, sağlıklı
çalışma ortamları talebimiz içindir.
• COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası
çıkarılması, her yıla 120 gün yıpranma payı içindir,
• Ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli
olarak yükseltilmesi içindir.
Bu G(ö)REV emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık
hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir uyarıdır. Artık
toplumun, sağlık çalışanların çığlığına kulak verilmelidir. Taleplerimiz kabul edilmediği, sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarını düzeltecek
bir düzenleme hızla Meclis’e getirilmediği takdirde
eylemlerimiz devam edecektir. İktidar bilmelidir ki
söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var.”

miz”, “Zafer direnen emekçinin olacak”, “Genel grev,
genel direniş”, “Yağma yok sosyalizm var!”, “Asgari
değil insanca yaşam!’, “Geliyor geliyor, genel grev
geliyor” sloganları atılırken DİSK Genel Başkanı Arzu
Çerkezoğlu yaptığı konuşmada şunları kaydetti:
“Patronundan daha fazla vergi ödemeye yeter di-

yenler, memleketine emeğine sahip çıkanlar bugün
Kartal Meydanı’nda toplandık. Geçinemeyenler adına, barınamayanlar adına bu meydanı doldurduk.
TÜİK diyor enflasyon sadece yüzde 21. Biz geçinemiyoruz diyoruz, onlar ‘ekonomi şahlanıyor’ diyorlar.
Kardeşlerim bu meydan yanıtlasın, enflasyonun

yüzde 21 olduğuna inanan var mı? Asgari ücrette
kırmızı çizgimiz en az 5 bin 200’dü. İşçi sınıfının alın
teriyle dalga geçenler, tarih sizi affetmez, biz de affetmeyeceğiz. Biz, sizin gibi para sayma makinelerinde dolar saymıyoruz. Sizin dolar garantili ödemelerle ihaleleri verdiğiniz üç-beş müteahhitten birisi
değiliz. Onlar zenginleştikçe biz her gün daha fazla
yoksullaşıyoruz. Türk lirası değer kaybettikçe, ülkenin
kaynaklarını ucuza kapatmaya gelen, her gün birisinin gelip öbürünün gittiği petrol şeyhleri kazanıyor.
Paramız değer kaybettikçe biliyoruz ki bu ülke daha
yoksul ve bağımlı hale geliyor. Ülkeyi yönetenler
liranın her gün değer kaybetmesiyle övünüp ‘kurtuluş savaşı’ diyorlar. Bunların kurtuluş savaşı dedikleri
kendi koltuklarının kurtuluşu.”
“PATRONLAR EMEKÇİLERE KURU SOĞAN ÖNERİYOR”
TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek de mitinge ilişkin
değerlendirmesinde “Bugün DİSK’in İstanbul’da
düzenlediği kitlesel mitingdeyiz. Bugün işçi sınıfının
örgütlü olarak gücünü göstermesi, itiraz etmesi ve
insanca bir yaşam talebi için çok önemlidir. Patronlar bir eli yağda bir eli balda yaşarken, emekçilere
kuru soğan önermektedirler, bunu reddediyoruz.
Parti olarak işçi sınıfının örgütlü gücünün her zaman
yanında olduğumuzu bu mitingden bir kez daha ilan
ediyoruz” dedi.

SOLDAN SAĞA
1 – 1917 yılında Çarlık sisteminin yıkılıp, yerine
Sovyetler birliğinin kurulmasıyla sonuçlanan Ekim
Devriminin diğer bir adı
2 – Talep – yapma, etme - kötü
3 – Hollanda’nın plakası – eski dilde otlar - imkân
4 – Bir terör örgütü kısaltması – Karadeniz bölgesine özgü motorlu bir Deniz teknesi – karışık
renk
5 – İlkel bir silah – kısaca su altı komandoları
6 - Resimde gördüğünüz Sovyetler Birliği’nin
kurucusu ve Komünist partisinin ilk öncü lideri
7 – Bira yapımında kullanılan arpadan yapılmış
maya -bir taşıtın hızını kesmeye ya da durdurmaya yarayan düzenek
8 – Bayrak – bir nota
9 - Arapça el yazası biçimi - namzet
10 – Üstün karşıtı – tavla oyununda bir sayı
11 – Şairin yazdığı – bir harfin okunuşu
12 – bir tıbbı değim – Devletçe verilen yazılı izin
belgesi - şair
13 – insanları kendi isteği dışında düşünüp,
istemediği şekilde etkilemek için yaratılan çaba
- genişlik
14 - Casus - Rusça evet - briç oyununda kullanılan bir kısa terim - mesafe
15 - Kuran da insan anlamına gelen bir süre Bir
Devletin resmi para biriminin diğer ülke dövizleri
karşısında değer kaybetmesi
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1 - Binilen taşıt – Kıbrıs’ta yasaklı bölge – Nazım
Hikmetin soyadı
2 - Norveç’in başkenti – vilayet – Almanca evet
3 - Kısaca litre – bir ortak çalışma sistemi - bir
kürk hayvanı
4 – çizim, plan - atmak eylemi – bir sayı
5 – İlave – ateş
6 – Tesir – geri verme
7 - bir işi yerine getirme, yürütme – bir etnik topluluk, beyaz Ruslar
8 - Uygun olmayan, ters – gümüşün simgesi
9 – Bir bağlaç – İsviçre’de bir nehir – kısaca nikel
10 – Yankı – kısaca Türk lirası – çıplak vücut resmi
11 - İli yöneten en yetkili görevli - Derebeylik
Japonya’sında En Aşağı Sınıfı Oluşturan Halk
12 – Fiyatların yükselişi, para değerinin düşmesi,
hayat pahalılığı
13 - (bir konuda birini) inandırma - dilek, buyruk
– bir zaman birimi

14 – Anlam, kavram – soru zamiri - büyük boyut
15 - Olanak – ney çalan – hatırla, yad et
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GENÇLIK MÜCADELEYI YÜKSELTMELI!
Memleketin içinden geçtiği süreç emekçi kesimlerde
olduğu gibi gençlik üzerindeki sorunları da derinleştiriyor ve büyütüyor. Uzun yıllardır yapısal bir sorun
olarak kendini var eden genç işsizlik ve geleceksizlik, ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte daha da
yakıcı bir evreye geçmiş durumda. Bütün bu süreç
aynı zamanda seçim tartışmalarıyla birlikte ilerliyor.
Seçim anketleri gençliğin önümüzdeki dönem sandıkta belirleyici bir dinamik olduğuna işaret ediyor
ve iktidar bloğundan düzen cephesine kadar bütün
unsurlar gençlik üzerine daha fazla eğiliyor. AKP’nin
gençlikle yaşadığı sorunlar beraberinde anketlere
de yansımış durumda. Birçok anket AKP-MHP iktidarına en az oyu verecek olan kesimin öğrenci gençlik
olduğuna işaret ediyor. Bu durum ise gençlik açısından AKP karşıtlığından öteye gidebilmiş durumda
değil. Sorunun tam olarak ortaya konulamayışı ve
gençliğin örgütsüzlüğü beraberinde sahte umutlara
kapı aralanmasına ve düzenin devamına da hizmet
ediyor.

Gençlik memleketin kurtuluşuna dair tartışmaları yükseltmelidir

Ülkemizde yaşanan bir dizi kırılma döneminde
gençlik de memleketin gidişatına dair tartışmalarda
yerini almış ve tavrını oluşturmuştur. 68’de yükselen
anti-emperyalist mücadele, 90’larda özelleştirme
karşısında yükselen sesin gençlik alanında da parasız ve eşit eğitim mücadelesi olarak cisimleşmesi,
Haziran Direnişi’ne gençliğin yoğun katılımı bu tavra
örnek olarak gösterilebilir. Uzun bir süredir gençliğin memleket gündeminden uzaklaşan ve kendi
kabuğuna çekilen görüntüsü bugün değiştirilmek
zorundadır. Bir toplumsal dinamik olarak gençliği
belirleyen faktörün siyasal alan olduğunu da not
etmemiz gerekiyor. Rejim tartışmalarına, saray ve
çetesi tezlerine sıkışmış bir Türkiye okumasının ise
gençliği depolitize ettiği, yürütülmesi gereken asıl
mücadeleyi geri plana ittiği ifade edilmek durumunda. Fakat gerek memlekette yaşanan değişim,

gerekse de ekonomik krizin yeni bir evreye geçmesi
önümüzdeki dönem üniversite ve liselerin de siyasallaşmasını ve “memleket nasıl kurtulur?” sorusunun tartışılmasını beraberinde getirecek. Bu açıdan
gençliğin yaşadığı sorunların memleket ile bağını
kurması, kendi kurtuluşunun ülkenin kurtuluşundan
bağımsız olmadığını kavraması önümüzdeki dönem
ciddi bir gençlik damarını da oluşturmanın ön koşulu
olarak şekilleniyor.

da. Dönemsel tepkilerin ya da hareketlenmelerin
süreklileşmesi ve düzen karşıtı bir seçeneğin güçlenmesinin ön koşulu yeni bir kuşağın örgütlü mücadelesi olarak şekilleniyor. Ülkemizdeki bir dizi ilerlemenin ise örgütlü bir mücadele ile sağlandığı bilinmek
zorunda. Dolayısıyla gençlik kurtarıcı beklemek
yerine kendi yolunu açmalı ve kaderini belirlemelidir.

Gençlik mücadele programını şekillendirmelidir

Gençliğin siyasallaşması ve etkili bir dinamik haline
gelmesi için ise güçlü bir mücadele programına
ihtiyaç duyuluyor. Üniversite ve liselerde yaşanan
sorunlar ekseninde yürüyen hak mücadelesinin önümüzdeki süreç açısından yetersiz olacağı, gençliğin
doğrudan memleketin kurtuluşu noktasında atılması
gereken adımları tartışması ve bunu bir mücadelede
biriktirmesi gerektiği şimdiden ortaya çıkmış durumda. Bu mücadelenin ise sorunların temelini oluşturan, işsizliği, geleceksizliği, ülkeden kaçışı yaratan
ve besleyen sermaye düzenine karşı yükseltilmesi,
sosyalist Türkiye kavgasının başa yazılması gerekiyor. Bununla birlikte, bu düzeni besleyen ve sorunları derinleştiren faktörlere karşı da gençliğin karşı
duruşunu güçlendirmesi gerekiyor. Anti-emperyalizm
ve gericilik karşıtlığı bu açıdan gençliğin mücadelesinin önemli halkaları olarak şekillenmek durumunda.
Memleketi teslim alan gericilik ve emperyalizme karşı
söz söylemeyen bir mücadelenin ise o veya bu şekilde bu düzenin devamına hizmet edeceği görülmeli.

Örgütsüz mücadele zafere yürümez

Düzene ve AKP iktidarının adımlarına duyulan bireysel tepkilerin ise sosyal medyada biriken paylaşımlardan öteye geçemediği uzun süredir görülmektedir. Gençliğin tepkisini örgütlü hale getirmesi ve
gücünü örgütlü bir şekilde ortaya çıkarması memleket açısından en önemli halkalardan biri durumun-

Türkiye’nin sol seçeneği Bakırköy’de tartışıldı
Türkiye Komünist Hareketi’nin (TKH) Türkiye’nin bir dizi noktasında gerçekleştirdiği “Yeni bir Cumhuriyet Konferansları-Karanlıktan Aydınlığa Türkiye’nin Sol Seçeneği Ne Olmalı”
konferansının İstanbul-Bakırköy paneli gerçekleşti.
Yasemin Yalçın Sahnesi’nde gerçekleşen oturumda, Akademisyen-Yazar Prof. Dr. İzzettin Önder, BirGün gazetesi
Genel Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, Bilim ve Gelecek
dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ender Helvacıoğlu ve TKH
MK Üyesi Kurtuluş Kılçer konuşmalarıyla yer alırken, panele
katılımın yoğun olduğu gözlendi.
“Biz Hangi Parti Gelecek Hangi Parti Gidecek Diye
Tartışıyoruz”
Konferansın ilk konuşmacısı olarak söz alan Prof. İzzettin
Önder, Türkiye’nin bir açmaz ile karşı karşıya kaldığına dikkat çekerek mevcut sistemin tartışılması gerektiğini belirtti.
Önder şunları kaydetti:
“Biz sistem tartışmıyoruz, biz emeği tartışmıyoruz; biz hangi
parti gelecek hangi parti gidecek diye tartışıyoruz. Bu
emeğin yabancılaşması, politikanın metalaşmasıdır. Misalen ÇEKO’yu düşünelim, böyle bir bilim dalı olabilir mi? ‘Biz
sömürüyü nasıl kaldıracağız?’ diye değil de ‘nasıl devam
ettirebiliriz?’ diye tartışıyoruz. Biz bunları kaldırmadan başka şeyleri tartışamayız. Bir merkez kaç kuvveti gibi biz kendi
konuşacağımız alanlardan çıkıyoruz.
Krizi yaratan biz değiliz fakat yükleri bize biniyor. Peki bu
nasıl oluyor. Gelir dağılımı şiddetle dağılıyor. Zenginler
gittikçe zenginleşiyor, fakirler gittikçe fakirleşiyor. Bizim
bunu anlamamız gerekir ki karşı çıkalım. 2000’de yapılan
programı bir kurtarma programı değil Türkiye pazarını
açmak için yapıldı.”

“Sosyalistlerin Dönemi Geldi”
BirGün gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın
ise sosyalistlerin Türkiye ve dünya için verdiği mücadeleyi
hatırlatarak bu mücadelenin boşa gitmemesi gerektiğine
vurgu yaptı. Geleceğin Türkiyesinin ’emekçilerin Türkiye’si
olması gerektiğini söyleyen Aydın şunları kaydetti:
“Biz AKP’yi davulla zurnayla yollayacağız fakat ondan
sonrası için bize sunulanla yetinmemizin şansı yok. Bu yeni
Erdoğanların çıkacağı, kadınların öldürüldüğü, emeğin sömürüldüğü, gericiliğin hortladığı bir Türkiye olmaya devam
eder. Bizim daha köklü daha radikal bir programla ortaya
çıkmamız gerekir. İlk kez toplumsal taleplerle solcuların
taleplerinin bu kadar yakınlaştığını görüyorum. Sokaktaki
kişilerin söylemleriyle bizim söylemlerimiz gayet uyuşuyor.
Milyonlarca genç Millet İttifakı’nın söylediği Türkiye’de
yaşamak istemiyor. Biraz cüret göstermeliyiz, kekeme olmanın, yuvarlak cümlelerle konuşmanın zamanı değil. Bizim
kimseye borcumuz yok, biz yaptıklarımızla varız. Çok kritik
bir süreçte bize verilenle yetinirsek, bir süreci kaçırmış oluruz. Bizce sosyalistlerin dönemi geldi, biraz kekemeyiz eğer
bunları atlatırsak ileriki günler emeğin günleri olacaktır.”
“Devrimci Bir Odağın Var Olması Gerekir”
Konferansta daha sonra sözü Bilim ve Gelecek dergisi
Genel Yayın Yönetmeni Ender Helvacıoğlu aldı. Türkiye’nin
farklı bir seçeneğe ihtiyacı olduğunu söyleyen Helvacıoğlu
şunları kaydetti:
“Bu iktidarın sandıktan çıkmayarak her şeyi bırakacağı çok
olası bir seçenek değil. Ben önümüzdeki dönemde çatışmalı bir süreç olabileceğini düşünüyorum. Biz bunu İstanbul
seçimlerinde gördüğümüzü biliyoruz. İktidarı kaybettiklerinde ne yapabileceklerini biliyoruz. Bu dalgalı ortamda Türkiye emekçilerine önderlik edebilecek bir devrimci odağın

var olması gerekir. Ben bu nedenlerden dolayı devrimci bir
odağın var olması gerektiğini düşünüyorum.
Bu seçenek gerekli ama nasıl olacak? Türkiye sosyalistleri
40 yıldır siyaset sahnesinin dışında. Nasıl girilir bu siyaset sahnesine? Gezi’deki dalgayla biz siyaset sahnesine
girebilirdik ama olmadı. Birleşik Haziran Hareketi gibi bir
odak da bu konuda becerilemedi. Önerilerden biri sosyalist
bir blok kurmaktır. Bu benim olanak gördüğüm konulardan
biri. Eğer bunu yaratamazsak bir kuşağı daha harcamış
olacağız.”
“Türkiye Sosyalistlerinin Yeni Bir Ülke Projesini Ortaya
Koyması Gerekir”
Konferansta son olarak TKH Merkez Komite Üyesi Kurtuluş
Kılçer konuştu. Kılçer, Türkiye sosyalistlerinin tepkisel bir çizgiden çıkıp yeni bir ülke projesinin ortaya konması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:
“Bugün sokağa çıktığımızda emekçilerin taleplerini alt alta
yazalım. İş, insanca bir ücret, gençlerin gelecek korkusu,
laiklik, kadın hakları. Bu talepler bize gösteriyor ki halkın
talepleri sol bir programdır. Eğer siz sermayeyi karşınıza almazsanız iş, aş olmaz. Eğer kamucu bir ekonomiye
geçmezsiniz yoksulluk sorunu çözemezsiniz. Bu yüzden de
bugün toplumsal olarak taleplerin sosyalistlerin talepleriyle
bir çakışması olduğu görülmeli.
Biz 40 yıldır savunmada kaldık. 12 Eylül, AKP iktidarının saldırıları gibi. Biz gelen saldırılara karşı hep direnişte kaldık.
Ben gelinen noktada artık bu çizginin en geride çizildiğini,
Haziran’ın buna bir çizgi çektiğini düşünüyoruz. Artık deniz
bitti düzenin ekonomik, ideolojik olarak vereceği bir şey
kalmadı. Türkiye sosyalistlerinin tepkisel bir çizgiden çıkıp
yeni bir ülke projesini ortaya koyması gerekir.”
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