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15’lerin katledilmesini unutmadık

Kökümüz sağlam, yolumuz açık
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5’lerin katledilmelerinin üzerinden
bir asırdan fazla süre geçti. Sadece
işgal altındaki ülkelerinin bağımsızlık mücadelesine katılmak için yola
çıkmamışlardı. Gerçek bağımsızlığın
emeğin kurtuluşuyla mümkün olduğunun bilinciyle ve bunun için işçi sınıfının partisini, Türkiye
Komünist Partisi’ni kurarak çıkmışlardı yola.

Parti 10 Eylül 1920’de Bakü’de kuruluşunu ilan
ederken beslendiği ana kanallar emperyalist
paylaşım savaşı sonrası fiili işgale uğrayan ülkemizde yükselen ulusal kurtuluş savaşı, hemen
yanımızda gerçekleşen Ekim Devrimi, başta
İstanbul olmak üzere büyük kentlerde gelişmeye başlayan işçi hareketleri, saltanat ve
hilafete karşı siyasal mücadeleye giren aydınlar
ve tüm dünyada yükselen uluslararası komünist hareketti. Bakü’de gerçekleşen kongreye
İstanbul’dan, Anadolu’dan ve Rusya’dan Türk
komünistleri katılmış, kongreyle birlikte tüm
komünist grupların tek bir program etrafında
bir araya gelmeleri sağlanmış ve dağınık faaliyetlerin merkezileştirip birleştirilmesi yönünde
önemli bir adım atılmıştır.
Parti’nin kurulduğu dönem Ekim Devrimi’nin
ve Bolşeviklerin Anadolu’da büyük sempatiyle
anıldığı, ülkenin geleceğiyle ilgili tartışmalarda
yeni kurulan sosyalist ülkenin de alternatiflerden biri olarak değerlendirildiği dönemdir.
Devrimin yarattığı muazzam dönüşüm ve sosyalist iktidarın kurtuluş savaşına yaptığı mali ve
askeri yardımlar komünizmin siyasal bir alter-

natif olmasını beslerken, Suphi’lerin Anadolu’ya
geçişleri bu alternatifin siyasal bir güce, dolayısıyla iktidar adayı haline dönüşmesi anlamına
gelmektedir ve bu olasılığın bertaraf edilmesi
için seçilen yol Suphilerin katli olmuştur.
Aradan geçen 101 yıl, Suphilerin katledilmesinin
o günün koşullarında düzen için “sorun çözücü”
bir hamle olduğunu, ama bu hamlenin Suphilerin ektiği tohumların kök salmasını engelleyemediğini göstermektedir. Aradan geçen
on yıllar boyunca, tüm baskı ve engellemelere rağmen, partili mücadele kendini hep var
etmenin yolunu bulmuş, uygun koşullar oluştuğunda da düzeni sarsacak/korkutacak etkiye
ve etkinliğe ulaşabilmiştir.

Suphileri mi anacağız? Öyleyse daha çok örgütleneceğiz, daha çok büyüyeceğiz, fabrikaları, okulları, işyerlerini Parti’nin kaleleri yapacak, işçilerle, gençlerle, kadınlarla, aydınlarla
birlikte sosyalizm mücadelesini büyüteceğiz…
Çünkü, biliyoruz ki bu topraklara salınan kök
sağlamdır; tohumu Suphiler ekmiştir…

Bugün ülkemizde eşitlik özgürlük mücadelesi
anlamında akla gelen her başlığın kaynağında Suphilerin çıktığı bu yol ve partileri vardır.
Emperyalizme karşı mücadele, gericiliğe karşı
mücadele, laiklik, düzenin siyasi öznelerinden
bağımsız bir sınıf siyaseti, işçi sınıfının ve emeğin gerçek temsiliyeti Suphilerin bıraktığı miras
dışında tartışılamaz bile…
101 yıl önce katledilen yoldaşlarımızı anmanın
güncel anlamı da burada yatmaktadır. Suphiler, 15’ler elbette tarihin, tarihimizin önemli bir
parçasıdır, ama asla tarih değildir. Sosyalizme
olan inançlarıyla, Parti’ye olan güvenleriyle,
idealleriyle, hedefleriyle, devrimcilikleriyle bugünün mücadelesinin de öğretmenleri ve yanı
başımızdaki omuzdaşlarıdır.

Faizcilik sizin işiniz!

Türkiye Komünist Hareketi (TKH), Merkez Bankası’nın faiz oranını
değiştirmediği kararının ardından “Faizcilik sizin işiniz!” başlıklı bir yazılı
açıklama yaptı.
Türkiye Komünist Hareketi (TKH), Merkez Bankası
Para Politikası Kurulu’nun (PPK) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14’te sabit bırakması üzerine
“Faizcilik sizin işiniz!” başlıklı bir açıklama yaptı.
Merkez Bankası’nın bu kararıyla birlikte, çıktığı
kürsülerde “faize karşı savaş” ilan eden AKP’li
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve partisinin söz
konusu sermayenin çıkarları olduğunda “nerede
duracağını” net bir biçimde gösterdiği vurgulandı.
AKP iktidarının uluslararası sermayenin ve tekellerin düzenine kökten bağlı olduğu hatırlatılan
açıklamada, “Faizle kavga ediyor görünümü
verip, serbest piyasa düzenine tabi olmak ve
emekçileri açlığa terk etmek ülkemizdeki soygun
düzeninin tescilidir” denildi.

Ülkeyi faiz-kur-enflasyon sarmalına, emekçileri
de işsizlik ve yoksulluğa yuvarlayan AKP iktidarı
başta kur korumalı mevduat örneğinde olduğu
gibi emekçi halkın tasarruflarını ve vergilerini sermayeye aktarmak için her türlü hamleyi yapmaktadır.
AKP iktidarı uluslararası sermayenin ve tekellerin
düzenine kökten bağlıdır. Faizle kavga ediyor
görünümü verip, serbest piyasa düzenine tabi olmak ve emekçileri açlığa terk etmek ülkemizdeki

TKH açıklamasının tamamı şöyle:

“Merkez Bankası’nın bugünkü toplantısında faizi
sabit tutma kararı alındı. Daha önce sıkça “faizleri düşüreceğiz” diyen ve “Orada nas var” diyerek
meseleye dinsel bir boyut kazandırmaya çalışan
AKP iktidarı, kendi çelişkisini bir kez daha gözler
önüne serdi.
Kürsüde “faize karşı savaş” ilan eden AKP iktidarı
ve lideri, söz konusu sermayenin çıkarları olunca
“nerede duracağını” net bir biçimde göstermektedir.
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soygun düzeninin tescilidir.
Bu düzen çürümüştür! Gelin, haramilerin, para
babalarının saltanatını yıkalım!
Yoksulluğa, zamlara, sömürüye ve eşitsizliğe karşı
tek seçenek bu soygun düzenin alaşağı edilmesidir.
Faizsiz ve sömürüsüz bir düzen ancak sosyalizmle
mümkündür!”

SOL TAVIR
Öz ve biçim aynı
olsaydı bilime gerek
kalmazdı!

Tarihsel bilinç, güncel gelişmeleri anlamak ve gelişmelerin yönünü belirlemek açısından önemli. Tarihsel
bilinçten yoksunluk, güncelliğin geçici ve yanıltıcı etkisine teslimiyet anlamına geliyor. Bugün bir kez daha,
birileri tarafından dayatılan projelere tekabül eden
güncelliğin yanıltıcı etkisine Türkiye’de sol siyasetin
maruz kalma riskini görüyoruz.
Söylenen ve propaganda edilen şudur: Çok önemli bir
dönemden geçiyoruz, AKP’nin istibdat, Erdoğan’ın tek
adam rejiminden kurtulmak için yapılması gereken tek
şey, “muhalefete” güç vermek. Eğer güç verilmezse,
tek adam karşısında oluşan “muhalefete” zarar verilir,
güçler bölünür, muhalefet cephesi zayıflatılır. Acil ya
da asgari ihtiyaçlar zemininde buluşmak en önemli
görev!
Proje ise bellidir: AKP-MHP karşısında Millet İttifakı’nın tek alternatif haline gelmesi, HDP’nin etrafında
solun birikerek “dolaylı” ya da “doğrudan” Millet
İttifakı’nı destekleyen bir siyasal duruş ile Millet
İttifakı’na güç vermek. Bugüne kadar seçim siyasetinde
yürütülen tartışmaların özü, özetlemeye çalıştığımız
çerçeveden ibaret.
Sosyalistlerin, seçimlere yönelik yaklaşımı ise başka
bir boyut taşıyor. Ona geleceğiz. Ancak bugün sosyalistlerin seçimleri ele alışı, yukarıdaki tezin etrafından
şekillendirilmeye çalışılmakta, tartışmalar hep bu
zeminde, üstü kapalı bir biçimde ve sol söylemler kullanılarak yapılmaktadır. Burada ifade edilenler abartılı
sayılmamalı, karikatürize de etmiyoruz. Eninde sonunda solun seçim siyaseti tartışılırken ortaya konan eksen,
ne yazık ki, analitik bir yaklaşımla ele alındığında hep
bu dar çerçeve oluyor. Açıktır ki bu tezin ortaya koyduğu yol, düzen muhalefetini desteklemekten dışında bir
yere çıkmıyor.
Sosyalistlerin bağımsız tutumu, mücadeleyi bölüyor
mu?
Ezber bu. Sosyalistler ayrı ve bağımsız bir odak haline
gelirse, sanki verili istibdat rejimine karşı mücadeleyi zayıflayacakmış gibi bir önkabul bulunuyor. Ya
da sosyalistlerin bağımsız bir mücadele hattı örmesi,
zaten başarısız ve etkisiz bir girişim olacak diye burun
kıvırılıyor. Bu yaklaşımın, son kertede, CHP ve HDP’yi
desteklemek dışında somut bir almaşığa karşılık gelmeyeceği açık olsa gerek.
Tersinden, bu yaklaşım toptan reddedilmelidir. Eğer
bugün AKP-MHP iktidarına birileri alan açtıysa, bu
listeye yazılamayacak tek güç sosyalistlerdir. 2010
yılındaki referandumunda alınan tutum, kimlerin alan
açıp açmadığını göstermeye yeter de artar bile. Bununla
birlikte bugün istibdat rejimine, gericiliğe, emperyalizme ve sermayeye karşı etkin bir mücadele yürütülmesinin yolu ancak ve ancak güçlü bir sol odaktan geçmektedir. Solun güçlü olması, bu başlıklardaki mücadeleyi
daha etkin ve direngen kılar. Uzun süredir solun geriye
çekildiği, meydanı CHP ve HDP’ye bıraktığı bir tabloda ne yazık ki etkin bir mücadele verildiğini söyleyebilmek mümkün değildir.
Parlamentoda CHP ve HDP’nin belli bir yer kapladığı
açık olsa gerek. Hatta bazı sosyalist isimlerin HDP
aracılığıyla Meclis’te bulunduğu da biliniyor. Ancak
başkanlık rejiminin inşa edildiği ve istibdat rejiminin
kurulduğu bir dönemde Meclis’in bir tasdik kurumuna
indirgenmiş olması, Meclis kürsüsünün ya da Meclis’te
basın açıklaması yapılmasının sınırlarını da yeterince
kanıtlıyor. Kararlı ve devrimci mücadele, milletvekili

popülizmiyle değil, toplumsal mücadelenin örgütlenmesiyle sağlanabilir!
Gericiliğe, sermayeye ve emperyalizme karşı mücadele
ve hatta CHP’nin ve HDP’nin yüzünü sağa dönmemesi
için sosyalistlerin bağımsız bir güç oluşturması büyük
önem taşır.
Sosyalistlerin bağımsız bir hattı ortaya koymaması,
istibdat rejimine karşı verilecek mücadelenin de gerçek
zemini olacaktır.
Akıl tutulması: Düzen muhalefeti neyi temsil ediyor?
İşin bir başka ve önemli boyutu da, bütün bu tartışmalarda düzen muhalefetinin neyi temsil ettiğinin hasır
altı edilmeye çalışılmasıdır. Bugün Millet İttifakı,
bileşenleri itibariyle sağ bir cephe görüntüsündedir.
AKP ve MHP’nin programatik ve politik zemininden
doğan ve ortak bir tarihe sahip kesimlerle kurulan Millet İttifakı’nın, gericiliğe, emperyalizme ve sermayeye
karşı bir çizgiyi temsil ettiğini kimse söyleyemez. Hatta
daha ilerisi söylenebilir: Millet İttifakı, sermaye düzeninin, kapitalizmin, 20 yıllık tahribatına karşı tam bir
restorasyon misyonuna sahip. Millet İttifakı, düzenin
‘normalleşmesi’ ve restore edilmesini amaçlamaktadır.
Bunun yolu da düzen siyaseti açısından emperyalist
tekellerle yeniden uyum, dış politikada emperyalizm
ile uyum, sermaye sınıfı içinde uyum, devlette uyum
hedefidir. Açıktır ki, “sürdürülebilir ve yenilenebilir
bir düzen” arayışı bizzat burjuvazinin işi. Devrimciler,
düzeni iyileştirme misyonuna sahip değildir, biz emekçi
sınıfların çıkarları ve kurtuluşu için düzen karşıtı bir
mücadeleyi başa yazarız.
Şimdi buradaki sihirli söz olarak şu kullanılıyor: “AKP
bir gitsin de”. Bu doğrudan düzenin bir başka kanadına kapı açmak dışında bir anlama gelmiyor. Örneğin
“madem ikinci turda oy vereceğiz, niye birinci turda da
oy vermiyoruz, yeter ki Ekmeleddin gibi aday olmasın”
açıklamaları ne demek istediğimizi tam olarak göstermeye yeter de artar bile. Karşımızda bir akıl tutulması
var. Sosyalist hareketten gerici, piyasacı ve işbirlikçi
burjuva partilere destek vermeleri isteniyor! Ancak
devrimci siyaset kimseye yedeklenmeden AKP karşıtı
mücadele yürütebilme beceresine sahiptir.
Temcit pilavı: “İktidar bir değişsin, sonrasına bakarız”
“Tatava yapma, bas geç” düzeysizliği ile gündeme gelen benzer bir yaklaşım bugün de “önce AKP iktidardan
bir düşsün, şu tek adam rejimi bir sonlansın, ondan sonra zaten düzene karşı muhalefeti sürdürürüz” şeklinde
karşımıza çıkarılıyor. Temcit pilavı gibi ısıtılıp ısıtılıp
önümüze konulan bu tezin, sosyalist siyaseti yedeklemek ve devrimci siyaseti biraz kenara koymak dışında
bir anlamı bulunmuyor. Sermaye düzeninin ve devletinin önemli bir kanadı olarak AKP-MHP ile cisimleşen
gerici-faşist iktidardan kurtulmak ile sermaye düzeninin bir başka kanadının iktidarını desteklemek çelişkili
bir tutumdur. “Kral öldü, yaşasın kral”sözünün bugüne
uyarlanmış halidir.
Sosyalistler, mevcut istibdat rejimine karşı mücadeleyi
başa yazarken, aynı zamanda emekçi sınıfların burjuvazinin başka bir kanadına mahkum ve mecbur olmadıklarını göstermek gibi öncü siyaset yürütürler. Bugün
emekçi sınıfların karşı karşıya bulunduğu ülkenin
toplumsal ve siyasal temel sorunlarına yanıt verecek sol
bir program ortaya konmak zorundadır. Önemli nokta
şudur: İktidar değişmeli ve sonrasına da bakılmalıdır!
Bütün bu yazdıklarımızdan “HDP çatısı altında yan
yana gelmeye çalışan solu, Millet İttifakı’nın destekçisi
gibi gösteriyorsunuz” itirazı gelebilir. Ancak bugün
HDP’nin çizgisi, duruşu ve arayışı söz konusu olduğunda da düzen siyasetinin yeniden yapılanmasına paralel
bir çizgi, duruş ve arayış içinde olduğunu söylemek
gerekir. Ayrıca solun bağımsız bir odak yerine kendi
programını gölgelemesi nasıl açıklanacak? İktidarın değişmesi bir şeydir, ancak sonrasında solun kendi önünü
açması için kendi duruşunu net olarak ortaya koyması
bambaşka bir şeydir.
Bizimkiler bina okur: “Daha demokratik ortam gelir,
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solun da önü böyle açılır”
Dile getirilen argümanlardan birisi de “AKP’nin
iktidardan düşmesi, tıpkı 27 Mayıs gibi, solun önünü
açacaktır” tezi. Basit ve açık olan bu çıkarım, sosyalistlerin bağımsız bir odak olarak siyaset sahnesine çıkmasını niye ertelesin ya da önemsizleştirsin? Tersinden,
yapılan bu tespit, sosyalist harekete yeni görevler ve
misyonlar yükler.
AKP’nin iktidardan düşmesinin getireceği objektif
koşullar ile AKP’nin yerine gelecek burjuvazinin başka
bir kanadının desteklenmesini içeren subjektif tutum
bir ve aynı şey değildir. Objektif koşulları gösterip,
reformist subjektif tercihleri doğrudan sürecin sonucuymuş gibi meşrulaştırmak doğru bir yöntem değildir.
Bugün AKP eliyle kurulan rejimin aldığı yol, Türkiye
kapitalizminin geldiği aşama, sermaye devletinin ve
kurumlarının niteliği, Millet İttifakı’nın misyonu ve
uluslararası dünya siyaseti düşünüldüğünde 27 Mayıs
döneminin örnek verilmesinin belli kısıtları bulunmaktadır.
Sürecin kendiliğinden ve zorunlu bir biçimde sola alan
açacağını düşünmek saflık olacaktır. Tersinden, objektif
koşullar belli bir zemin sağlasa bile, bu zeminden
solun yükselmesi, bir kez daha sosyalistlerin bağımsız
bir odak olarak kendi kaderlerini ellerine almalarıyla
mümkündür. 27 Mayıs sonrası süreç örnekleri bile, sosyalistlerin bağımsız bir güç olmaları gerektiğini işaret
ediyor. Kulağı tersten göstermenin gereği niye?
Kaldı ki bugün kimse AKP-MHP iktidarına karşı mücadeleyi geri çekelim, çok da önemli değil, biz kendi
işimize bakıp geçelim demiyor!
Fakat, aynı suda iki kere yıkanılmaz. 27 Mayıs sonrası
süreçle paralellik kuran beklenti, son 40 yıllık örnekler söz konusu olduğunda ihtiyatlı yaklaşımı gerekli
kılmaktadır.
Tarih tekerrür eder, solcular da bakar mı?
Bu ihtiyatlı yaklaşım 12 Eylül sonrası seçim platformlarında solun karşısına çıkan örnekler düşünüldüğünde
daha fazla dikkate alınmalıdır. 27 Mayıs örneği, 1989
ya da 2007 seçimlerini görmezden gelmeği gerektirir
mi? Genel olarak her seçim, siyaseten önemlidir. Türkiye solu ise her seçime çok büyük anlamlar yüklemiş,
devrimci bir mücadale hattının üzerine çoğunlukla
seçim siyasetini çıkarmıştır. Bunun karşılığı ise boş
umutlar ve düzenin kendini tahkimatı birlikte solun
makus talihi olmuştur.
1989, 2007 ve 2010 seçimlerinde görülen benzer bir
politik iklim yine solun kafasını karıştırıyor. Kafa karışıklığından kurtulmanın tek yolu, tarihsel bir bilince
sahip olmaktır. Tarih tekerrür ediyor, bugün bir kısım
sol ise aynı hatayı tekrarlamaktan geri duramıyor. Devrimci mücadele ve örgütlenme hattındaki başarısızlık,
burjuva siyasetine öykünmekle ikame ediliyor.
Seçimler önemli, sol önemsiz mi?
Önümüzde bir seçim var. Bu seçim 20 yıllık AKP eliyle
kurulan karşı-devrim sürecinde önemli bir dönemeç
olabilir, AKP iktidarının sonuna işaret edebilir. Kesin
bir kanaat ileri sürmek doğru değildir, politik süreçlerin
neler getireceğine bakmak durumundayız.
Seçimlerin önemi açıkken, solun kendisini önemsizleştirmesi ise bizim asıl derdimiz. Sol böylesi önemli bir
konjonktürde, sol siyaseti, programı ve örgütlenmeyi
önemli hale getirmelidir. Bunun yolu da CHP ve HDP
gölgesinde değil, kendi programı, kadroları, aydınları
ve söylemi ile toplumun karşısına çıkmaktır. Bağımsız
bir sosyalist odağın kurulması Türkiye sosyalist hareketinin önünü açacak biricik yoldur.
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AKP’de “Sedef Kabaş” mesaisi

Bir gazeteci daha
tutuklandı

Gazeteci Sedef Kabaş’ın kaçma şüphesi ve ortada karartılacak delil olmadığı halde
tutuklanması AKP’nin ne kadar sıkıştığının göstergesi oldu.
İçinde yaşadığımız gerici istibdat rejimi baskılarını her geçen gün arttırırken, açtığı 38 bin dava
ile rekora koşan Erdoğan’ın hedefindeki son isim
gazeteci Sedef Kabaş oldu. Konuk olduğu, Tele
1’de yayınlanan Demokrasi Arenası programında
kullandığı ifadeler nedeniyle Kabaş, gece yarısı
evinden gözaltına alınırken, ertesi sabah tutuklandı. Kabaş’ın kaçma şüphesi ve ortada karartılacak delil olmadığı halde tutuklanması AKP’nin
ne kadar sıkıştığını gösterirken, AKP Sözcüsü
Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kabaş’ı hedef alarak şu açıklamada bulundu:
“Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş adlı kişinin
yaptığı şey hiçbir şekilde kabul edilemeyecek ahlaksız bir davranış biçimidir. Cumhurbaşkanımızın

şahsına, Cumhurbaşkanlığı Makamına dönük o
ifadelerin kullanılması başlı başına ahlak yoksunluğu, bir pespayeliktir. Bunun hiçbir şekilde fikir ve
ifade hürriyetiyle alakası yoktur. Eğer birisi buna
fikir hürriyeti veya ifade hürriyeti diyorsa milletin evi olan, seçilmiş Cumhurbaşkanının millete
hizmet mekânı olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesine
birisinin edepsizce ‘ahır’ demesini meşru gören
birisi varsa ifade hürriyetinden hiçbir şey anlamamıştır. Bu millete hakarettir, milli iradeye hakarettir.
Milletin verdiği oylarla seçtiği Cumhurbaşkanlığı
Makamına, devlet başkanlığına, devletin başına
hakarettir. Cumhurbaşkanımızın şahsına dönük
asla kabul edilemeyecek bu ahlaksız yaklaşım
aynı zamanda milletin iradesini temsil eden Cumhurbaşkanlığı Makamına dönük olarak ortaya
koyulan yaklaşım.”

Erdoğan’dan Partisine Talimat

Erdoğan’ın partisine, “Sedef Kabaş talimatı” vermesi ise konuyla ilgili yaşanan son gelişme oldu.
Partisinin MYK toplantısında konuşan Erdoğan,
Kabaş’ın sözlerini doğru bulmadığını belirtip partisine de bir talimat verdi. Erdoğan, AKP teşkilatları tarafından 81 ilde yapılan suç duyurusunu
hatırlatarak, konunun takipçisi olunmasını ve
üzerine gidilmesini istedi. Toplantıda, Kabaş’ın
sözleriyle ilgili sosyal medyadaki paylaşımlar da
değerlendirildi. Kabaş’a tepki göstermek için
sosyal medyada açılan hashtaglerde 400 binden
fazla tweet atıldığı, o tweetlere 20 milyondan
fazla erişim sağlandığı ifade edildi.

Deniz Poyraz davasında skandal sözler:

Kanın su gibi
aktığı bir
baskın
olacaktı
Deniz Poyraz’ı katleden
Onur Gencer ifadesinde, “15
dakika sonra gelmiş olsaydım bol leşli, kanın su gibi
aktığı bir baskın olacaktı”
sözleri tepki çekti.

İzmir’de, HDP il binasında Deniz
Poyraz’ı tabancayla vurarak
öldüren Onur Gencer’in, yargılanmasına devam edildi.
Poyraz’ı katleden Onur Gencer
ağırlaştırılmış müebbet istemiyle
yargılanırken, Gencer, yaptığı
silahlı baskından dolayı pişman
olmadığını söyleyerek “Doğru
zamanı bekliyordum. Masumlara
zarar vermeden intikam almak
istiyordum ve HDP binasını uy4

gun gördüm. 16 Haziran’da tüm
kutsallarıma küfreden HDP’li
birinin ardından ok yaydan
çıkmıştı. 4-5 yaşımdan beri kafamdaydı ama şekillenmemişti.
Sadece doğru zamanı bekledim. Av tüfeğini atışa ve silahlara merakım için aldım. Silaha
merakım olduğundan poligonda eğitim aldım. Tüfeği eğlence
amacıyla aldım” dedi.

Mahkeme başkanının sorusu
üzerine olay gününü anlatan
Gencer, “Bir önceki gece heyecandan uyuyamadım. Bir an
önce sabah olsun istiyordum.
Sabah taksiyle binaya geldim.
15 dakika sonra gelmiş olsaydım
bol leşli, kanın su gibi aktığı bir
baskın olacaktı” dedi. Mahkeme
heyeti bir sonraki duruşmayı 29
Nisan’a erteledi.

“

Son orman yangınlarında da görüldüğü
üzere bu ülkedeki iktidar sadece rant ve
buna bağlı işlerin peşinden koştuğu bu ülkenin kaynaklarını satmak ve savmak için çaba
gösterdiği için herhangi bir doğa olayına karşı
planlamadan ya da buna ayrılmış kaynaktan
bahsetmek imkânsız hale gelmiştir. Havaalanı açılır ama konaklama yoktur. Dere yatağına
imar izni verilir hemen üstüne HES yaptırılır. Orman uçakları satılır yerine yenisi konmaz, pişkin
pişkin sırıtılır. Bunlardan kurutulmak bizim için
birinci görevdir, kurtulurken de hesap sormak
boynumuzun borcudur.

Devlet Kar
Altında Kaldı
Doğal felaketler konusunda son dönemde bir yönetim felaketi gösteren AKP, yağan kar yağışı ile
birlikte “felaket o şekilde olmaz bu şekilde olur”
örneği vermeye devam ediyor. Daha üzerinden
bir yıl geçmemiş olmasına rağmen Kastamonu’da
yaşanan sel felaketinden hiçbir ders çıkarılmış
değil. Kar yağışını doğa olayları içerisinde belki de ani zararları en düşük frekansta olmasına
rağmen bunu bile yönetemeyecek bir performans
göstermeleri iktidarın insana dair herhangi bir
odaklanması kalmadığını gösteriyor.

Gaziantep’te kar esareti: Binlerce araç
mahsur

Geçen hafta içi başlayan ve Antep ile çevresinde
etkili olan kar yağışında yerel ve merkezi yönetim
sınıfta kaldı. Şehre yağan kar yoğunluğu fazla
iken kar yüksekliği temizlenemeyecek noktada
değildi. 15000 bin aracın yolda kaldığı Antep’te
sadece 6902 araç kurtarılabildi. Hastanelere
gitmeye çalışan hasta ve yaralı sayısında ise bu
rakam 2 bin 286 kişi ile sınırlı kaldı. Hastanelere
gidemeyen ve evine geri dönmek zorunda kalan
vatandaşların sağlığı konusunda ise bir açıklama
yapılmadı.
Otobanda yaşanan sıkışma ise planlama ve personel yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Otobanda mahsur kalan vatandaşları yemek
ve gıda dağıtımı için helikopterler kullanılmaya
başlandı. 18 saat mahsur kalan vatandaşlara
yemek ve gıda yardımı ancak ilerleyen saatlerde
yapılabildi. Hava durumunu takip etmek ve buna
göre yönlendirmeyle bile yapılacak basit işleri
yapmaktan aciz bir iktidarın olduğu ülkemizde
herhangi bir ölümün olmaması şans ile açıklanıyor.

Bolu yolu kapalı: İstanbul’a otobüs
gönderilmiyor

Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “İstanbul Ankara TEM ve Devlet Yolu,
Gerede Düzce arası kesim yoğun kar yağışı nedeniyle, güvenli trafik akışı sağlanana kadar, tüm
araç geçişlerine kapatılmıştır” denildi. Ayrıca, ülke
genelinde birçok yol kar yağışı nedeniyle ulaşıma
kapandı, çok sayıda insan ve araç mahsur kaldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi TIR trafiğine kapatılmıştır. Devlet Yolu Bolu Dağı Geçişi
ise tüm araçlar için trafiğe kapatılmıştır” denildi.
Etkisini gösteren kar yağışı sonrasında TEM Otoyolu Düzce-Bolu geçişinde yaşanan yoğun tipi
sebebiyle yaklaşık 17 kilometrelik araç kuyruğu
oluştu. İş o noktaya vardı ki TEM Otoyolu’nun Bolu
Dağı mevkiinde yola kurdukları çadırın içerisinde
dondurucu soğukta ısınan insanlara rastlandı.

”

THY’nin İstanbul Havalimanı’ndaki kargo
tesisinin çatısı kar nedeniyle çöktü

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı’nda
Turkish Cargo’ya hizmet sunan tesisin çatısında,
biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çökme
oluştuğunu bildirdi. Sosyal medyaya yansıyan
görüntülerde de çatının çökme anları yansıdı.
Çökme sırasında herhangi bir işçinin yaralanmaması şans eseri oldu. Yapımı ve açılması ile
tartışmaların merkezinde yer alan yeni havalimanı
bir planlama faciası olarak görülüyor. Sert doğa
olaylarının yaşandığı bir bölgede bu şekilde bir
inşanın sonuçlarının yaşanması ile yapılan itirazı haklı kılıyor. Daha öncede gündeme şiddetli
rüzgârların yol açtığı inemeyen uçak görüntüsü ile
hatırlanan havalimanı daha çok felaket görüntüleri ile anılacak gibi duruyor.

İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalan
turistler “otel istedi” polis geldi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların iptal
edildiği İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalan
turistlerin durumu protesto etmesi üzerine havalimanına polis ekipleri sevk edildi. Sosyal medyada dolaşıma giren fotoğraflarda havalimanında
mahsur kalan yolculara otel istekleri ise karşılanmamış alternatif olarak karton verilmesi ile çözüm
bulunmaya çalışılmıştı. Oda kalmadı polis verelim!

Otel yok karton verelim

Basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde
havaalanına ulaşılamadığı durumda, içeride vakit
geçirmek zorunda kalan yolculara karton mukavva dağıtıldığı görüldü. Uçağı havalanamayan
ya da ertelenen yolcular geceyi havaalanında
geçirmek zorunda kaldılar; yakın bir konaklama
yeri de ayrılmadığından yolcuları yer ile teması
kesmesi için kartonlar üzerinde yatırma fikri başka
bir ülkeye nasip olmazdı. Ülkenin kalan yerlerinde de benzer kar yağışı ve önlemleri de gözüktü. Malatya-Kayseri ve Malatya-Sivas karayolu
ulaşıma kapandı. Tokat-Erzincan yolu ağır tonajlı
araçlara kapatıldı. Yola çıkacaklar için erken
önlemler alındı.

Sanayide doğalgaz gerilimi büyüyor

Türkiye, İran’dan gelen doğalgazda yaşanan
kesinti yüzünden büyük bir problemle karşı karşıya. Doğalgaz tedarikinde yaşanan bu durumun
yansımaları ise ilk olarak ağır sanayide kendini
gösteriyor. Zira Türkiye, bu süreçte elindeki gazı
daha dengeli dağıtabilmek için öncelikle gaz
talebinin en yüksek olduğu sanayi bölgelerinde
kullanılan doğalgazı yüzde 40 kısıtlama kararı
aldı. Ayrıca sanayi kuruluşlarında 3 günlük elektrik
5

kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Sanayiciler bu
durumun planlanan üretim süreçlerini bozacağını
belirtirken enerji uzmanları ise kesintilerin uzama ihtimalinin bulunduğunu ve havaların soğuk
gitmesinin bu sıkıntıyı büyüteceğini belirtiyor.
Türkiye’nin bir şekilde arz ve talebi dengelemek
zorunda olduğunu söyleyen Boru Hatları ile Petrol
Taşıma AŞ ( BOTAŞ) eski Genel Müdürü Gökhan
Yardım’a göre Türkiye’nin sistemine giren gaz ile
çıkan gaz miktarı arasında bir problem var. Biz
şu anda Tuz Gölü’nde depoladığımız gazı da
hızla tüketiyoruz. Onun yerine gaz koyamıyoruz.
Bu da İran gazındaki tedarik sorununun uzaması
durumunda Türkiye genelinde enerji kesintilerinin
daha kapsamlı uygulanmasına neden olabilir.
Hükümet bu noktada hanelerin elektriğini kesmemek için çalışacaktır” şeklinde konuştu. Bu arada
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,
sanayicilerle bir araya geldiği toplantıda BOTAŞ’ın İran’a borcu olduğu ve İran’ın gazı iletmesine rağmen Türkiye’nin teknik sebepler sebebiyle
gaz alınamadığı gibi iddiaları yalanladı. Enerji
piyasası uzmanlarına göre ise bu konudaki diğer
bir iddia, pandemi döneminde İran hattında yaşanan patlama sonrasında oluşan arızanın giderilmesi konusunda Türkiye’nin işleri ağırdan alması
ve bu süreçte daha ucuz olan LNG’ye yönelmesi.
İran’ın, Türkiye’nin özellikle ABD’den LNG almaya
yöneldiği o dönemdeki davranışına şimdi durumu ağırdan alarak karşılık verdiği öne sürülüyor.
Gündeme ise seçim öncesi getirilen Karadeniz de
doğalgaz bulundu haberleri gelmiyor. Nerede bu
doğalgaz?

Bolu yolu kapalı: İstanbul’a otobüs
gönderilmiyor

Dünyanın herhangi bir ülkesinde temel doğa
olaylarına karşı önlemler bellidir. Öngörü ve hazırlık ile olası doğal felaketlerde zarar minimize
edilebilir. Diğerleri içinde ez az zarar ve sonuç
ile atlatılması için önceden önlemler alınır. Son
orman yangınlarında da görüldüğü üzere bu
ülkedeki iktidar sadece rant ve buna bağlı işlerin
peşinden koştuğu bu ülkenin kaynaklarını satmak
ve savmak için çaba gösterdiği için herhangi bir
doğa olayına karşı planlamadan ya da buna
ayrılmış kaynaktan bahsetmek imkânsız hale
gelmiştir. Havaalanı açılır ama konaklama yoktur.
Dere yatağına imar izni verilir hemen üstüne HES
yaptırılır. Orman uçakları satılır yerine yenisi konmaz, pişkin pişkin sırıtılır. Bunlardan kurutulmak
bizim için birinci görevdir, kurtulurken de hesap
sormak boynumuzun borcudur.
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Sağlık Haktır ve Hpv Aşısı
Aşı Takvimine Alınmalıdır!

A

KP’li yıllarda sağlığın özelleştirilmesi en ileri düzeye ulaşmıştır.
Kamu hastanelerindeki dönüşüm
CEO’ların atanması, ilaç ve tedavi hizmetlerinin tekellere ve özel
hastanelere terk edilmesi ve aşı çalışmalarının
kapitalizmin insafına terk edilmesi sonucu sağlık,
emekçiler açısına ulaşılması güç bir hizmete dönüşmüştür. Dünyada yaşanan pandemi süreci ile
birlikte aşılama çalışmalarının zorunluluğu kendini
yeniden dayatmaktadır. Çağımızın hastalığı olan
kansere çözüm çalışmaları ve aşı denemeleri her
ülkenin öncelikli sağlık çalışmaları arasında yer
almaktadır. Rahim ağzı (serviks) kanserine neden
olan HPV (Human Papilloma Virüsü)’nden koruma
sağlayan HPV aşısı mevcuttur ve ülkemizde ulusal
aşı programında yer alması gerekmektedir.

HPV nedir?

”

HPV (Human Papilloma Virüsü) doğrudan deri ve
mukozolardaki çatlaklardan cinsel yollarla, enfeksiyonun bulaştığı ortak banyo zeminlerinden,
havlu vb. eşyalardan, enfekte doğum kanalından yeni doğana bulaşabilir. 200 civarında tipi
mevcut olan HPV’nin bilinen yaklaşık 20 farklı
türü genital enfeksiyona neden olmakta. HPV’nin
kanser yapan (yüksek riskli) ve siğil yapan (düşük
riskli) tipleri bulunmakta. Yüksek riskli HPV tipleri
ise kadınlarda rahim ağzı kanseri (servikal kanser),
vulva (dış genital organlar), vajina, orofarinks,
anüs kanserlerine neden olmaktadır. Diğer yandan HPV’nin erkeklerde de penis kanserine neden
olduğu bilinmektedir.
Dünyada her yıl yaklaşık 630.000 yeni HPV ile
ilişkili kanser vakaları bulunmaktadır, ayrıca
dünyadaki tüm kanserlerin % 4,5’i HPV kaynaklıdır. 2017 verilerine göre Türkiye’nin HPV yaygınlık hızı % 67,6’dır. Yüksek riskli HPV tipleri serviks,
vulva, vajina, orofarinks, özofagus, penis ve anal
kanserlerin gelişimine sebep olmaktadır. HPV’nin
enfekte ettiği bölgelerde kanser oluşumunu önleme yöntemleri mevcut olsa da en etkili yöntem
aşılamadır.

HPV aşısının önemi

Yapılan bilimsel çalışmalara göre her 10 rahim
ağzı kanseri vakasının 9’undan fazlası HPV’den
kaynaklanmaktadır. Rahim ağzı kanseri, HPV aşısıyla % 99,7 oranında koruyuculuk sağlanmaktadır.
Örneğin, ülkemizde yılda yaklaşık 2.356 yeni HPV
kaynaklı servikal kanser vakası teşhis edilmektedir. Servikal kanser, kadın kanseri vakalarının en

önemlileri arasındadır. Rahim ağzı kanseri 15-44
yaş kadınlarda 4. en sık görülen kadın kanseridir.
Türkiye’de yılda serviks kanseri nedeniyle yaklaşık 1.280 ölüm meydana gelmektedir (tahmini
2018 için). Serviks kanseri Türkiye’de kadın kanser
ölümlerinin 10. önde gelen nedenidir. Türkiye’de
15-44 yaş arası kadınlarda serviks kanseri kanserden ölümlerde 8. sıradadır. (Cancer, 2019, June 19)
Ayrıca ölüm dışında erken yaşta tanılanan serviks
kanseri total histerektomi (rahim, yumurtalıklar
dahil kadın genital organlarının alınma ameliyatı)
gibi sağlık sorunlarına da yol açmakta ve doğurganlığı etkilemektedir.

% 3,5 olarak tespit edilmiştir. Ancak aynı bakanlık
bu sonuçlara rağmen aşılamayı ulusal programa
almayarak önlenebilecek koruyucu sağlık hizmetlerini ilaç ve sağlık patronlarına peşkeş çekmektedir.

Yüksek riskli HPV tiplerine yönelik üç profilaktik
HPV aşısı şu anda mevcuttur ve HPV ile ilişkili hastalıkların önlenmesi için dünya genelinde
uygulanmaktadır. Her üç aşı da dünya çapında
rahim ağzı kanseri vakalarının yaklaşık % 70’inden
sorumlu olan virüs tipleri ile enfeksiyonun önlenmesinde oldukça etkilidir. Aşılar ayrıca, bu virüs
türlerinin neden olduğu kanser öncesi servikal
lezyonların önlenmesinde de oldukça etkilidir.

25 Şubat’ta görülecek duruşma öncesi bilirkişi
heyeti tarafından hazırlanan raporda şu ifadelere yer verilmiştir: “Ödeyici Kurumu ilgilendiren
5510 sayılı kanunun 63. Maddesinde, sigortalının
ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için Kurumca
finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri kısmında, hastalanmalarına bakılmaksızın kişiye yönelik
koruyucu sağlık hizmetleri diye yazmaktadır…
Rahim ağzı kanseri (serviks kanseri) ülkemizde de
görülen, Human Papilloma Virus (HPV) bulaşması
ile oluşan, ölümcül, başta aşı ve diğer yöntemlerle önlenebilir bir hastalık olduğu güncel tıbbi
bilgilerle sabittir. Sağlık Bakanlığımızın yayınlarında da dünya tıbbı ile uyumlu şekilde işlenmiştir…
Aşının koruyuculuğu %99,7 olarak kabul edilmektedir… Bu veriler ışığında rahim ağzı kanserlerine
karşı aşılama yapılmasının tıbben gerekli olduğu
kanaati oluşmaktadır…”

31 Mart 2017’ye kadar, dünya genelinde 71 ülke (%
37) kız çocuklarına yönelik aşılama programlarında HPV aşısı başlattı ve 11 ülke (% 6) erkekler için
de aşılandı. DSÖ’ne göre 2019 yılı itibarıyla dünya
çapında 100 ülke, insan papilloma virüsüne (HPV)
karşı aşıyı ulusal programlarına dahil etti (WHO,
2020).
DSÖ verilerine göre, uygulamada olan üç çeşit
aşının gelişimi şöyledir: 4’lü HPV aşısı 2006’dan
beri, 2’li HPV aşısı 2007’den beri ve 9’lu HPV aşısı
da 2014’ten beri uygulanmaktadır. Bu aşıların her
biri farklı kanser türlerine karşı geliştirilmiştir.
Ülkemizde HPV aşısının piyasada bulunan 2’li ve
4’lü tipleri mevcuttur ve genellikle 3 doz uygulaması ve cinsel aktiflik başlamadan (ilk cinsel ilişki
öncesi) aşı dozlarının tamamlanması gerekmektedir. HPV aşısına yönelik temel sorun, aşılamanın
ulusal programa dahil edilmemesi ve aşı ücretinin
her bir dozunun yüksek ücrette olmasıdır. HPV
aşısı bireylerin kendi teminine bağlı kılınarak, halk
sağlığının ve koruyucu sağlık politikalarının hiçe
sayıldığını bir kez daha göstermiştir. Yine HPV
aşısının cinsellik başlamadan önce yapılması koruyuculuk açısından önemlidir ve bilgilendirmeler
yetersiz kalmaktadır. 2018 yılında Sağlık Bakanlığı’nın 3 milyon kadın üzerinde yaptığı araştırmada ilk sonuçlara göre; Türkiye’de HPV Pozitif oranı
6

Aile Sağlığı Merkezleri, KETEM, her düzey Kamu
Hastaneleri’nde kanser tanılaması için pop-smear ve HPV taramaları ücretsiz olarak yapılsa da
genelde kadınlar bu taramaları düzenli yaptırmadığı için tanılamalar kanserin ileri aşamasında
gerçekleşmektedir.

HPV aşısı aşı takvimine alınmalıdır!

Bilirkişi heyetinin rahim ağzı kanserlerine karşı
aşılama yapılmasının tıbben gerekli olduğu kanaatini bildirmesine rağmen kadınlarda rahim ağzı
kanserine neden olan HPV’den aşıyla korunmak
mümkün olsa da aşı Türkiye’de sigorta kapsamında değil. Sağlığın piyasalaşması ve koruyucu
sağlık anlayışının terk edilmesi birçok başlıkta da
olduğu gibi HPV aşısı temininde ve uygulanmasında da karşımıza çıkmaktadır.
Hukuki süreç sonuna kadar işletilmelidir. AKP’nin
elinde tamamen paraya dönüşen, halka satılan
sağlık hizmetleri ve aşılama gibi bir konunun en
yakıcı örneğini pandemi sürecinde yaşayarak
gördük.
Sağlık bir hak olarak planlı, kamucu içeriğiyle
ücretsiz olmalıdır. HPV aşısı ve tüm diğer aşılar
ulusal aşı programına dahil edilmelidi

||||||||| Ela Karabaş

Sınıf Tavrı’ndan Lüleburgaz’da ‘İşçi
Sınıfı ve Ekonomik Kriz’ paneli

SINIF TAVRI

27 OCAK 2022

S

ınıf Tavrı tarafından düzenlenen
‘Ekonomik krizin işçi sınıfı üzerindeki
etkileri’ konulu panel Lüleburgaz’da
gerçekleştirildi. Lüleburgaz Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan salonunda
panelin moderatörlüğünü Kemal Parlak üstlenirken, Prof. Dr. İzzettin Önder, Yazar Zafer Aydın ve
cam işçisi Koray tokatlının konuşmacı olarak katıldı. Panelde ekonomik kriz, asgari ücret ve toplu iş
sözleşmeleri ve sendikaların rolü konuşuldu.
Kemal Parlak‘ın yaptığı açılış konuşmasında, işçi
sınıfının birikmiş sorunları konu edindi. Yaşanan
sorunların temelinde işçilerin emeğiyle gerçekleştirilen değerlerin paylaşımıyla başladığını, var
olan bütün sorunların bu paylaşım ile ilgili oluğunu yaratılan bu değerlerin çok az bir kısmının
patronlar tarafında ücret adı altında işçilere
ödendiğini, ülkemizde ve bir çok ülkede asgari
ücret ve toplu iş sözleşmeleri ile ücret ortalamasının belirlendiğini ve sendikaların rolünü anlattı.
Prof. Dr. İzzettin Önder, ekonomik kriz ve sonuçlarını anlatırken sorunun kapitalist sistem sorunu olduğunu vurguladı asgari ücret kavramını
ret ettiğini işçilerin kendi ürettiklerini istemeleri
gerektiğini, bunun içinde bu sistemin değişmesi
gerektiğini önce sınıfın politik zeminin güçlenmesi gerektiğini politikadan örgütlülüğe gidilmesi
gerektiğini belirtti.

Yazar Zafer Aydın, sendikaların tarihsel sürçlerini
anlatırken ülkemizde işçilere yönelik yapılanları
anlattı hak yerine lütfun, mücadele yerine vesayetin tarihsel örnekleri ile anlattı. Önemli olan
işçilerin hak arama ve mücadele kültürlerinin gelişmesini ve bunun içinde sendikaların bu günkü

olumsuz rollerinin değişmesi gerektiğini vurguladı.
Cam işçi Koray Tokatlı, bugün yaşanan ekonomik
krizin bütün kesimler üzerindeki etkilerini örnekleri
ile anlatı. Cam işçilerinin sorunlarına vurgularda bulunarak kendilerinin verdikleri mücadeleyi
anlattı.

Trendyol eylemi kazanımla sonuçlandı:

Bize çapulcu dediler çapulcuların onları
nasıl dize getirdiğini gördük

T

rendyol işçilerinin düşük maaş zammına karşı başlattıkları eylemleri
bugün de devam ediyor. İşçiler taleplerinin yerine getirilmemesi üzerine
bugün saat 13’te İstanbul Maslak’ta
bulunan Trendyol Genel Merkezi önündeki eylem
için çağrı yayınladı. Yayınlanan çağrıda “hakkımızı yedirmeyeceğiz, almadan dönmeyeceğiz”
denildi.

Yapılan Zammı Samimi Bulmuyoruz

MTV’sinden ÖTV’sine, Bağ-Kur masrafı bile. Düşünün bir Bağ-Kur masrafı bile bu yılın başında 470
lira arttı. Bir de şu an 500 liradan aşağı mazot
dolmuyor en küçük depoda bile. yapılan zam ile
bizim iki depomuz doluyor şu an da” ifadelerini
kullandı.
Yapılan zammın yaklaşık bin liralık bir tutar olduğunu, bu zammın düzeltilmesi için mücadele
ettiklerini söyledi.

Manifestoya konuşan Trendyol emekçisi “Bugün
Trendyol ‘un %11’lik zammı üzerine buradayız.
%11’lik bir zam aldık. Türkiye’de hiçbir şeyin zammı %11 olmadı son 4 aydır. Ben 2 yıldır Trendyol
çalışanıyım, ağır pandemi koşullarında yöneticiler
evlerinde bizim operasyonlardan sorumluydu.
Biz dışarıda saha hizmetinde o hastalığın içinde
insanlara dağıtım yaptık ve kendimizi tehlikeye
attık” dedi.

%11’Lik Zam %38’E Yükseltildi

Yapılan zammı samimi bulmadıklarını ifade
eden Trendyol emekçisi “z.%11’lik zam bizi dökme
amaçlıdır. Başka bir samimiyeti olmadığını düşünüyorum. Onun dışında bütün masraflar bize ait.

Nakliyat-İş temsilcileri görüşme sonrası yaptıkları
açıklamada “Bize çapulcu dediler çapulcuların
onları nasıl dize getirdiğini gördük” ifadelerini
kullandılar.

Şirket yöneticileriyle, şube temsilcilerinin görüşmeye çağırdığı ve yapılan zammın %11’den %38’e
çıkarıldığı öğrenildi.

Trendyol Eylemi Kazanımla Sonuçlandı

Nakliyat-İş sendika temsilcileri ile şirket yetkilileri arasında gerçekleşen görüşme sonucundan
Trendyol eylemi kazanımla sonuçlandı.
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“Ülkemizin Umudu Örgütlü İşçi Sınıfındadır”

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Genel Başkanı
Aysel Tekerek, Trendyol direnişine desteklemek
için, Trendyol işçilerine destek ziyaretinde bulundu. İşçi ziyareti sırasında birtakım açıklamalarda bulunan Tekerek “direnen işçiler her zaman
kazanır” dedi.
“Bugün Trendyol direnişine ziyarette bulunuyoruz,
arkamızda gördüğünüz gibi işçilerin kararlı direnişi
devam ediyor, sermaye sınıfı/patronlar emekçilere her zaman daha azına razı etmeye çalışıyorlar.
Bugün buna direnen bu haksızlığı kabul etmeyen,
emeğinin karşılığını isteyen işçi sınıfı, direnişte
bulunduğunda boyun eğmediğinde bu ezberleri
de bozacaktır. Ülkemizin umudu direnen hakkını
arayan örgütlü işçi sınıfındadır.”

Ne Olmuştu

Trendyol işçileri kötü çalışma koşullarına ve maaşlarına yapılan %11’lik zam sonrasında kontak
kapatarak eylemlerine başladı.

MANŞET

27 OCAK 2022

Haramilerin saltanatanı
yıkalım!
Ü

lkemiz, bugün adı cumhuriyet fakat
kendisi tek adam yönetimi olan bir
saltanat rejimiyle yönetiliyor. 100 yıl
önce kaldırılan saltanat ve hilafet geri gelmiş gibi. Bugün hilafet
Diyanet İşleri Başkanlığı ile, saltanat ise tek
adam yönetimiyle iş başında. AKP eliyle kurulan
tek adam rejimi, tam anlamıyla yağma, rant ve
sömürü düzeni olarak karşımızda. Yağma, rant
ve sömürüden beslenen haramiler ülkemizi teslim
almış durumda. Tarikatlar, yandaşlar, müteahhitler, parababaları, çeteler bu haramiler düzeninin
temsilcileri. Haramilerin saltanatı, tek adam rejimi
olarak karşımızda.

Anayasa Mahkemesi dinlenmiyor

Anayasa’yı korumak için kurulan Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararların bile uygulanmadığı
bir ülkedeyiz. Daha da ilerisi Anayasa Mahkemesi
kapatılsın diyen iktidar ortağı, tehdit etmekten
bile çekinmiyor. Anayasaya uygunluğu denetleyen Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararları beğenmeyenler tehdide başvururken, AYM bileşimini
değiştirerek AYM’yi kendilerine bağımlı kılıyorlar.

Laiklik kağıt üstünde

20 yıldır, “İslamcılık” adıyla insanların din duyguları üzerinden siyaset yaptılar, dini siyasete alet
ederek kendi iktidarlarını kurdular. İslamcılık siyaseti bugün yağmacıları, rantiyecileri, ihalecileri,
rüşvetçileri, uyuşturucu baronlarını temsil ediyor.
Hepsi bu düzenden besleniyorlar.

Lakliklik tasfiye edilmiştir. Kağıt üstünde laiklik yazsa da uygulamalar laiklik ilkesiyle taban
tabana zıt. Tarikat ve cemaatlere yapılan devlet
desteği, laikliğin altını oymaya devam ediyor. Din
ve devlet işlerinin ayrılmasını öngören laiklik ilkesi,
Diyanet’in devlet işlerindeki rolü düşünüldüğüne
havada kalıyor. Diyanet fetvalar yayınlıyor, hatta
bir kamu bankasının fetva kurulu bile var. Bütün
bu örnekler din devleti uygumaları olarak karşımızda duruyor.

Meclis yok

Adalet tek adama bağlı

Artık Meclis’in adı var kendisi yok. Milletvekilleri el
kaldırıp indiriyorlar. Meclis tam anlamıyla bir tasdik kurumuna indirgenmiş, noterlik yapıyor. Meclis
işlevsiz kılınarak, yağmacıların, rantçıların ve
ihalecilerin at koşturduğu bir düzen kurulmuş durumda. Meclis’in yetkisiz kılınması ve göstermelik
bir kurum olarak kalmaya devam etmesi, Osmanlı
dönemindeki Meclis-i Mebusan’dan daha geri bir
durumdur. Meclis denetleme yapmıyor, yaptırmıyorlar. Meclis, tek adam rejimine demokratik kılıf
olmak dışında bir işleve sahip değildir. Meclis’in
devam etmesinin, saltanat rejimine meşruiyet
dışında hiçbir anlamı bulunmuyor.

Anayasa rafta

Ülkemizdeki bütün uygulamalar ile anayasa
maddeleri arasında büyük çelişki bulunuyor.
Ancak kimse dönüp de anayasaya aykırı demiyor, diyemiyor. Dense de ele geçirilmiş yargıda
yol alınamayacağını herkes biliyor. Tarikatlar ve
cemaatler, anayasal ilke olan laikliğe aykırı çalışmalar içindeler fakat anayasaya aykırı faaliyetleri
soruşturacak bir mekanizma ortada bulunmuyor.
Laik, demokratik, sosyal hukuk devleti tanımı
anayasada olmasına rağmen, bu temel değerlerin bugün yaşadığımız rejimde hiçbir karşılığı
olmadığını herkes bilmektedir.

Sıkça dillendirilen yargının bağımsızlığı hikaye.
Yargı, bütün kurumlarıyla yürütmenin emri altına
girmiş durumda. Hükümetin emri ve talebi olmadan yargı harekete geçmezken, yolsuzluklar
ve hukuk dışı uygulamalar almış başını gidiyor.
İşlerine geldiğinde yargı bağımsız oluyor, işlerine gelmediği zaman ise yargı siyasi bir sopaya
dönüştürülüyor. Adalet, bugün sadece yandaşlar
ve patronlar için işliyor.

İfade özgürlüğü mü dediniz?

Her eleştiri ve muhalif sözü, bugün yargının
soruşturmasının kurbanı oluyor. Gazetecilere davalar bitmiyor, yetmezse dövülüyor, o da
olmazsa tutuklanıyor. Bugün başta gazeteciler,
aydınlar ve sanatçılar büyük bir tehdit altında.
Sanatçıların “dilini kopartırız” diyen bir anlayışın
hüküm sürdüğü ülkemizde ifade özgürlüğünden
bahsetmek mümkün değildir. Onlarca gazeteci
sokak ortasında dövülürken ülkemizde fikir ve
ifade özgürlüğünün bulunduğu söylemek büyük
bir aldatmacıdır.

Liyakat yok yandaşlık var

Devlette liyakat gitmiş, yerine yandaşlık ve torpil
gelmiştir. Devlet kurumları AKP’nin arpalığıdır.
Devletin bir çok kurumu AKP açısından bir istihdam ofisine dönüştürülmüştür. Görev alanıyla
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ilgisiz isimlerin devlet kurumlarının tepelerine
atandığı binlerce örnek, devletin ve kurumlarının
içler acısı durumunu göstermektedir. Siyaseten
görev alamayanlar, bürokraside istihdam ediliyor,
çifter çifter maaşlarla sus payı veriliyor.

Tek adam saltanatını yıkalım

Bu böyle gitmez. Ülkemiz saltanatla, tek adam
rejimiyle yönetilemez. Hukuku, devlet işleyişini,
Meclis’i, Anayasa’yı yok sayan bir anlayışla yönetilen bu rejim, tam anlamıyla tek adam rejimidir.
Bunun cumhuriyetle ve demokrasi anlayışıyla
uzaktan yakından ilgisi bulunmuyor.

Tarikatların saltanatını yıkalım

Tarikat ve cemaat saltanatı kurulmuş durumda.
Eğitimin özelleştirilmesi, tarikat ve cemaatlerin
eğitimi ele geçirmesine neden olmuştur. Yasal ve
yasadışı binlerce kurs, yurt, okul bizzat tarikat ve
cemaatler tarafından işletilmektedir. Tarikat ve
cemaatler, hem siyaset hem de ticaret yaparak, bugünkü saltanat rejiminin temel dayanağı
haline gelmişlerdir. Tarikat ve cemaat yurtlarında
ortaya çıkan çürüme, ülkemizin karşı karşıya kaldığı sorunu fazlasıyla göstermektedir. Cumhuriyet
ve laiklik düşmanı tarikat ve cemaatler ülkemizi
ve gençliği teslim almış durumdalar.

Parababalarının saltanatını yıkalım

Bu rejim parababaları rejimidir. AKP, ülkemizin
bütün değerlerini yerli ve yabancı tekellere teslim
etmiş, kamu kurumlarını ise bu parababalarına
peşkeş çekmiştir. Büyük müteahhitler Saray’dan,
binlercesi ise bizzat AKP’li belediyelerden aldıkları ihalelerle kamu kaynaklarını yağmalıyorlar.
Adrese tesli ihaleler veriliyor. Kamu kaynakları
doğrudan yandaş patronlara aktarılıyor. Patronlara teşvikler, vergi indirimi gelirken, emekçilerin
payına ise yoksulluk düşüyor.

Çetelerin saltanatını yıkalım

AKP’nin 20 yıllık iktidarı, ülkemizdeki çetelerin
yeniden işbaşına geldiğinin tarihidir. Mafya, uyuşturucu baronları ve çeteler cirit atıyor, bu yağma
ve rant düzeninden beslenmeye devam ediyorlar.
Bizzat AKP iktidarı döneminde daha fazla büyüdüler. Mafya liderleri yeniden boy gösteriyor,
iktidarın bakanlarıyla ilişkileri gün gün ortaya
çıkıyor. Ülkemiz, bizzat AKP iktidarı döneminde
dünya uyuşturucu trafiğinin merkezi haline getirilmiş bulunuyor.

Tek İmza İle Hazine’den
6 Milyar TL Beşli Çeteye

D

evlet tarafından yapılan ihale önce
iptal edilmiş sonra da yeniden düzenlenerek patronlara kaynak aktarımını bir örneği daha karşımızda.
3 Nisan 2018 tarihli açık ihale 2018
yılında 3,2 milyar TL’ye yapılan ihale iptal edildi.
Sonrasında 2020 yılında aynı ihale 9.4 milyar TL’ye
beşli çeteden birine verildi. Tek imza ile 6 milyar
TL çeteye peşkeş çekildi. İki ihale arasında
6 milyar liralık bir fark bulunuyor. Bu tablo
bir yağma ve soygun tablosudur.

ihaleye 5 şirket teklif verdi ve ihaleyi 9 milyar 449
milyon TL’ye Kalyon İnşaat aldı. Kalyon İnşaat,
ilk turda yüksek teklif verirken, ikinci turda fiyat
düşürmüştü.
İhale adrese teslim şekilde 21/b sayılı Kamu İhale
Kanunu çerçevesinde yapıldı.

Emekçilerden toplanan vergiler, ihale
kanunuyla ve tek adam yönetimi altında doğrudan patronlara aktarılıyor. Söz
konusu ihale, Bandırma – Bursa – Yenişehir – Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi ihalesi. Bu ihalenin ilki 3 Nisan
2018’de düzenlenmiş, 15 firma teklif vermiş
ve 3 milyar 198 milyon TL’ye bir firmaya
verilmişti. Ancak ilk ihale iptal edildi. İkinci
ihale ise 21 Ağustos 2020’de yapıldı. Bu kez

Uzay Ajansına,
Sebze Üretim Tekniği
Bölümü Mezunu Atandı

İ

ktidarın, “20 yıllık rüya gerçek oluyor”
diyerek kurduğu Türkiye Uzay Ajansı’na
(TUA) yapılan atama “bu kadarı da olmaz”
dedirtti. 2023’te “Ay’a sert iniş” görevi
verilen ajansa iki yıllık Sebze Üretim Tekniği
Bölümü mezunu AKP’li İlyas Haliloğlu atandı.

si Ödemiş Meslek Yüksek Okulu Sebze Üretim
Tekniği ön lisans bölümünden mezun. Öğrenim
durumunu gösteren, “Personel Hareketleri Onayı”na göre Haliloğlu, Sebze Üretim Tekniği’ndeki
öğreniminin yanı sıra Anadolu Üniversitesi İktisat
bölümünde de okudu.

21 Eylül 2013’te Van’da meydana gelen depremin
ardından yaşanan artçı sarsıntıları, “Erdoğan’a
teşekkür edilmemesi” nedeniyle gerçekleştiğini
savunan Haliloğlu’nun Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı’na, “Başkanlık Müşaviri” olarak atandığı
ortaya çıktı.

Haliloğlu’nun öğrenim durumu ve depreme dair
skandal sözlerinin yanı sıra siyasi kariyeri de
dikkat çekti. Haliloğlu’nun 2014 yerel seçimlerinde
AKP’den Erciş Belediye Başkan Aday Adayı olduğu, 2015’te yine AKP’den Van Milletvekili Aday
Adayı olduğu belirtildi. Haliloğlu’nun AKP milletvekili danışmanlığı da bulunuyor.

İktidarın, siyaset üstü kurum dediği ajansa,
kariyerinde çeşitli AKP aday adaylıkları bulunan
Haliloğlu’nun 9 Aralık 2021’deki atanması Nükleer
Enerji Araştırma Enstitüsü’nden naklen gerçekleştirildi.
Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü’nde teknisyen
olarak çalışan İlyas Haliloğlu, Ege Üniversite-

Henüz kendisine ait bir binası olmayan TUA, TÜBİTAK’a ait binanın bir katında çalışıyor. 2023’te
Ay’a iniş yapmak ile görevlendirilen ajansın
bugüne kadar yaptığı harcamaların arasında, VIP
minibüs ve 30 bin TL’lik tabela ve kapı isimlikleri
yer alıyor.
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SOL BAKIŞ
KAMİL TEKEREK

Zam, zulüm, işkence…
Bu sloganın sonuna “İşte AKP!” diye bir ek yaptığınız
zaman son yirmi yılın özetini çıkarmış oluyorsunuz.
AKP’nin ülkenin bütününü büyük bir işkencehaneye
döndürülmüş olması, süreci açıklamak için yeterli olsa
gerek.
Özellikle son aylarda sağanak yağmur gibi gelen zamlar emekçi halkın belini bükme noktasına getirmiştir.
Halk ekmek kuyrukları, çöplerden yiyecek toplamak
zorunda kalanlar, açlık ve yoksulluk ile mücadele
etmek zorunda kalan insanlarımız. İşte bunlar ülkemizdeki sermaye iktidarının emekçilere yaşattığı işkencedir.
Asgari ücrete yüzde elli zam yaptık diye övünen bu iktidar büyük bir yalan rüzgârı estiriyor. Yapılan zammın
daha geçerli dahi olmadan buharlaştığı, resmi olmayan
enflasyon rakamlarının yüzde 80’ler seviyesine ulaştığı, bırakın açlık ve yoksulluk sınırını emeklilere asgari
ücretin dahi altında ücretin reva görüldüğü bir ortamda, AKP ortalığı paraya boğuyormuş gibi bir görüntü
verse kaç yazar?
Kışın ortasında yapılan elektrik ve doğalgaz zamları da
cabası… Bunları da görüp hâlâ AKP iktidarını aklamak
için çalışanlar varsa, bilin ki onlar bu memlekete ve
halka en büyük ihanet içerisindedirler.
Bu düzen patronların düzeni. AKP de onların desteği
ve onayıyla iktidara gelmiş olan bir parti. Bugün patronlar çıkıp evlerde de gerekirse doğalgazın kesilmesi
gerektiğini bu kadar rahat söyleyebiliyorlarsa bu durum tam da kurulan rant ve yağma düzeni ile ilgili.
Yağma ve rant düzeninden nemalanlar bugün kendi sınıfsal çıkarları doğrultusunda emekçi düşmanı
politikalarına hız verecekler. Bu artık net bir şekilde
ortadadır.
Cumhuriyetle ve Türkiye’nin kuruluşu ile hesaplaşmak
konusunda gözü dönmüş olan AKP iktidarının içinden
geldiği siyasal İslâmcılığın en temel söylemlerinden bir tanesinin “Zulüm 1923’te başladı” olduğunu
hatırlarsınız. AKP’nin de demokrasi havarisi kesildiği
zamanları ve en büyük destekçisi olan liberalleri de…
AKP’nin hamasetini geçelim ama Cumhuriyetle hesaplaşmak adına bu ülkeye yaşatılanlar az buz değildir unutmayalım. Dinselleşmeden tutun kindar nesil
yetiştirme söylemlerine kadar; işçi sınıfının haklarının
tasfiyesinden tutun Türkiye’de kadın sorununun geldiği noktaya kadar; Ergenekon ve Balyoz örneklerinde
olduğu gibi “darbecilerle mücadele” söylemi altında
halkın bütünü nezdinde bağımsızlıkçılık ve yurtseverlik ile hesaplaşmaya kadar ve sayamadığımız onlarca
örnek ülkemize verilen zararın en önemli örnekleri
olarak yer alıyor. O açıdan AKP’nin iktidarı altında
ülkede tam anlamıyla bir zulüm rejimi kurulduğunu
söylemek doğru olacaktır.
Bir ülkede sermayenin diktatörlüğü varsa orada zam
da, zulüm de, işkence de vardır. AKP iktidarı bugün bu
düzeni arkasına alarak eşitsizlikler üzerinde yükselen
sistemin sigortası gibi davranmak için varını yoğunu ortaya koyuyor. Ancak bunun yeterli olmadığını
bilelim.
Çünkü artık, bir avuç asalak parababasının ve ülkenin
tepesine çöreklenen AKP iktidarı ile yandaşlarının
kurdukların yağma düzeninin yıkılması gerektiğinin
emekçi halkın içerisinde daha geniş bir kesim düşünmeye başlamıştır.
Kuvveden fiile geçmeyen bir düşüncenin ise tek başına
emekçi halkın kurtuluşu için yeterli olmadığı açıktır. O
yüzden eyleme geçmek şarttır.
Bu açıdan önümüzde iki yol bulunuyor. Ya boyun eğeceğiz ya da haramilerin saltanatına son vereceğiz!
Zam, zulüm ve işkence düzenine mecbur değiliz.
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DÜZENİN
EKONOMİK
KRİZLERİ

Ülkemiz derin bir ekonomik krizin pençesinde. AKP’nin, ekonomik kriz karşısında
tutunduğu tek silah dış borç ve bu borç sayesinde sıcak para girişi oluyor. Katar ve
BAE başta olmak üzere dış borç alarak krizi geçiştirmeye çalışan AKP, liranın döviz
karşısında değer kaybı ve enflasyonun artışı ile birlikte aslında emekçi sınıflara krizin
bedelini ödetmeye çalışıyor. Bu pusulamızda ülkemizin son 3 krizini masaya yatırdık.
Çiller hükümetinin uyguladığı 5 Nisan kararlarını, Ecevit-Bahçeli hükümetinin Kemal
Derviş uygulamalarını gündeme getirdik. Buradan bugünkü ekonomik krize yönelik
sermayenin ve AKP’nin attığı adımların ne manaya geldiğini göstermeye çalıştık. İlk
yazımız Seyhun Sarıtaş tarafından kaleme alınan ‘Düzenin truva atı: Kemal Derviş
politikaları’. İkinci yazımız ise Mehmet Güven tarafından yazıldı ve yazımızın başlığı ‘5
Nisan: Türkiye’nin kriz modeli’. Son yazımız ise bugünkü krize dair. ‘Bugünün krizi ve
“Derviş 2.0” programının ayrıntıları’ başlığını taşıyan yazımız İlker Demirer tarafından
kaleme alındı. İyi okumalar.

DÜZENİN TRUVA ATI: KEMAL DERVİŞ POLİTİKALARI

Kemal Derviş’in politikaları gördüğümüz üzere merkez sermayenin ihtiyaç duyduğu nesnelliğin yaratılması şeklinde gerçekleşmişti. Çok kutuplu dünya ile birlikte şekillenen süreçte merkez sermayenin ihtiyaç
duyduğu nesnellik farklılaşmaktadır. İşte soru burada şekilleniyor, Kemal Derviş versiyon 2 mi geliyor?

| Seyhun Sarıtaş

M

erkez sermayenin kendi sınırlarındaki sömürünün doruklara
ulaşmasıyla birlikte yaşadığı
buhran, onu kendi sınırlarının
dışarısına, çevre ülkelere doğru
yönlendireli çok olmuştu. Türkiye gibi çevre
ekonomilerinin sermaye ile tanışması 1980 öncesine dayanıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundaki dinamikler her ne kadar farklı olsa da tercih
sermayeden yana yapılmıştı. Çok partili dönemle
birlikte terkedilmeye başlanan kamucu politikalar
kendini hissettirmeye başlamış ve yabancı
sermayenin ülkemize girişine dair hukuki yapı
oluşturulmuştu.
1954 yılında çıkarılan Yabancı Sermaye Yasası’nın
kabul edilmesiyle birlikte ülkemize sermaye
girişlerinin önü açıldı. Yasanın kabulünden sonraki
dönemlerde, yabancı sermaye girişleri bugün ya
da 2001 krizi ile birlikte İMF ile yapılan anlaşmalardan farklı olarak dönemin konjonktürü ve

iktisat çevreleri tarafından hâkim görülen Keynesyen ekonomi politikalarına paralel şekilde
ilerledi. Hayek’in savunduğu devletin piyasaya
müdahalesinin ortadan kaldırıldığı politikalar geri
plana atılmış, Keynes’in devlet müdahalesinin
piyasada talebi arttıracağına yönelik görüşlerin
hâkim olduğu bir dönemdi. Bu sebeple kamunun
etkisi bu dönem de diğer dönemlere görece
küçültülmemişti.
1973 dönemi yaşanan petrol şoku ile birlikte
Keynesyen politikaların uzun vadede enflasyon ve
işsizliği arttırıcı etkisinin tespiti sermaye çevreleri
tarafından yapıldı. Bu dönemde Hayek’in temellerini attığı devlet müdahalesinin tamamen
kaldırılması görüşünün pratik uygulayıcısı olarak
Chicago okulundan Milton Friedman ortaya çıktı.

Akhalılar savaştan çekiliyor mu?

Bu durumun önemli olmasının sebebi 2001
krizinde ülke ekonomisinin tamamen İMF’ye yani

ABD finans-kapitaline teslime edilişini anlamamız
açısından önemlidir.
1980 ile Türkiye’de başlayan özelleştirmelerin,
uluslararası ticari faaliyetlerin, emeğe yönelik
saldırıların arttığı süreç sadece Türkiye’de değil
dünyanın birçok ülkesinde farklı şekillerde yansımalarını buluyordu. Emperyalizm darbeler, işgaller
ve örtülü saldırılarıyla kendi ihtiyaç duyduğu
nesnelliği çevre ülkelere dayatıyordu. Kendi
ihtiyaç duyduğu nesnelliği çevre ülkelerde
gerçekleştirecek iktidarlarla iş birliği yapılıyordu.
1989 Bretton Woods anlaşması ile birlikte ekonomik ve sosyolojik olarak küreselleşmenin rayları
döşeniyor, toplumsal direncin kırılması hedefleniyor ve ideolojilerin sonu, tarihin sonu, bireyselciliğin ön plana çıkarılması, alt kimliklerin ortaya
çıkarılması gibi tezlerle sınıf bilincinin geriletilmesi
hedefleniyordu. (Önder, 2016)
1980 ve sonrasında yabancı sermaye girişlerinin
artması, Cumhuriyet döneminde kurulan fabrikaların satılmaya başlanması, köprü hisse senetlerinin ortaya çıkması gibi ultra özelleştirme hamleleri Türkiye’de yabancı sermayeye bağımlılığın
önünü açtı.
1989’da serbestleşen sermaye hareketleri ise
Türkiye ekonomisi üzerinde 16 yıl gibi bir sürede 4
finansal krizi tetikledi. (1994,1999,2001,2009)
(Boratav, 2018)

Truva atı Troya’ya armağan ediliyor

1998-2001 yıllarında Dünya ekonomisi Doğu
Asya’dan başlayan ve Doğu Avrupa ve Latin
Amerika ekonomileri gibi bağımlı ve kırılgan
ekonomileri etkileyen bir dizi finansal kriz içerisinden geçti. Bu durum serbestleşen sermaye
hareketleri vesilesiyle Türkiye Ekonomisini de
10
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etkiledi. 1998 yılında faiz gelirlerinin milli gelirdeki
payı %28’in üzerinde seyrederken devlet borç
senetlerinin reel faiz oranları yüzde 39’a ulaşmıştı.
Bu yılda enflasyon yukarıdaki tablodan da
anlaşılacağı üzere çok yüksek oranlara ulaşmış ve
tasarrufları korumak amacıyla enflasyona endekslenen mevduat faizleri, kredi kullanan
sermaye gruplarını çok zor duruma düşürmüştü.
Haziran 1998 sonunda Mesut Yılmaz hükümeti İMF
ile 18 aylık gözetim anlaşmasını imzaladı. İMF ile
yapılan anlaşmalar sonraki 1999 ve 2002’de
Ecevit hükümetiyle devam etti. (Boratav, 2018)
2000-2001 krizinde İMF ile yapılan anlaşmalar
Ecevit hükümetinde gerçekleşti. İMF kredilerinin
açılması için 15 günde 15 yasa denilerek, babası
Siemens’in ortaklarından olan, Dünya Bankası
Başkan Yardımcısı görevini üstlenen Kemal Derviş
bir program ile Türkiye ekonomisinin başına bir
kurtarıcı olarak getirildi.
Türkiye ekonomisi Finans kapitalin, merkez
sermayenin tam boy kontrolüne Kemal Derviş
aracılığıyla teslim edildi. Duvarlarında, “Hakimiyet

kayıtsız şartsız milletindir.” yazan mecliste alınan
kararlar, Türkiye’yi İMF’nin yani ABD baskın sermayeye teslimiyetine karar verdi.

Troya yanıyor…

arttırılıyordu.
Para politikasında 1999 yılında ortaya konan
“enflasyonla mücadele programı” çerçevesinde
şekillenen döviz kuru çapa olarak kullanılıp, faiz
serbest bırakılmıştı. Bu program 2001 yılında
terkedilerek, kur serbest bırakılıyor ve faiz kontrol
altına alınıyordu.
1999 yılında uygulanan politika İMF için deneysel
olarak bir karakter taşıyordu. Uluslararası sermaye hareketlerinin arttığı bir dönemde bu politika
talep kısıtlayıcı olmaktaydı, Arjantin’de daha katı
bir biçimi denenmişti. 2001 krizine doğrudan
katkısı bulunmuştu ve bu dönemde İMF’nin baş
ekonomisti Stanley Fischer bu modelin riskli
olduğu vurgulayan bir makale yayınlamıştı.
(Boratav, 2018)
Faiz giderlerinin bu politika ile birlikte 1999-2003
sonunda tam 3 kat artmıştı. Merkez bankası kamu
kredilerini kısıtlayıp, özel kredileri büyük oranda
arttırmıştı.
Krizler, “sermayenin emekten revanş aldığı”

dönemeçlerdir. (Boratav, 2018)
Bölüşüm ilişkileri bu dönemde emek aleyhine
ilerliyordu, reel ücretler düşüyor, işsizlik artıyordu.

Kemal Derviş’in uyguladığı politika ise sermayenin
lehine Türkiye’yi daha bağımlı, finansal krizlerden
ve sermaye hareketlerinden daha fazla etkilenen,
ulusal artı değerin uluslararası sermayeye aktarılmasının önünü açan bir politikaydı.

2000 yılının sonunda İMF Ecevit’ten Türkiye
bankalarının dış borçlarının da Hazine garantisine
alınmasını istiyordu. Bu karar hemen kanunlaştırıldı ve gerçekleşti.

Maliye politikasında faiz dışı fazla verilmesi
hedefleniyor, bu fazla ise kamu bütçelerinden
(eğitim, sağlık) GSMH oranla kısılması gibi piyasacı bir anlayışla ilerliyordu.

Tüm bu yaşananlar en başında bahsettiğimiz bir
gerçeği ortaya koyuyor. Kemal Derviş’in Ecevit
hükümeti tarafından getirilişi farklı analizlerin
konusu olabilir. 70’li yıllardaki Ecevit hükümeti ile
bu dönemi farklı okumamız gerekiyor.

Tablodan anlaşılacağı üzere bu dönemde
vergilerin yapısı değişiyordu. Servet vergilerinin
gelirleri azaltılarak, tüm halkın ödediği vergiler

Sonuç

Bu sebeple merkez sermayenin çevre ülkelere
yönelik saldırıları en vahşi boyutlarını alırken,
11

felsefi, sosyolojik olarak bir temel atıldığının altını
çizilmesi önemlidir.
Yüksek faiz oranı ile yabancı parayı çevreye
çekmeye çalışan Türkiye sermaye sınıfı, uluslararası sermaye ile el ele verip emeğe karşı olan
savaşı arttırırken deneyim kazandığını not etmemiz gerekir. Kemal Derviş politikaları sonrası 2005
yılında İMF ile AKP’nin anlaşmaları devam ediyor.
AKP Kemal Derviş’ten devraldığı ekonomi politikalarını, Babacanla birlikte devam ettiriyor. Hane
halkına ve bireylere borçlanma hakkı büyük
ölçüde tanınıyor. Kredi kartları yaygınlaşıyor.
Yurttaşlar bankalara borçlandırılıyor.
Bugün yaşanan krizde uluslararası sermayenin
hareketliliğinin, yönelimlerin etkisi çok büyük, çok
kutupluluk ile birlikte merkeze çekilme yönelimi
gösteren sermaye, bağımlı ekonomileri enflasyon-kur-faiz sarmalına sürüklüyor.
Türkiye sermaye sınıfı 2001’de İMF’den, özelleştirme ve Türkiye sınırları içerisindeki emek sömürüsünü bölüşme şartı ile aldığı kredileri, yeşil serma-

yeyi zengin ederek ve inşaat sektörüne kanalize
ederek üretken olmayan bir şekilde harcıyor.
Bugün yaşadığımız krize Babacan’ın ve Millet
ittifakının çözüm önerisi ile yine Bretton Woods
kurumlarından (İMF, WB) sıcak para akışı sağlanarak, Yeni bir Kemal Derviş getirilerek, (“Daron
Acemoğlu”), AKP döneminde inşaat sektörüne
aktarılan parayı, katma değerli mallara aktarma
gibi bir plan çerçevesinde şekilleniyor.
Kemal Derviş’in politikaları gördüğümüz üzere
merkez sermayenin ihtiyaç duyduğu nesnelliğin
yaratılması şeklinde gerçekleşmişti. Çok kutuplu
dünya ile birlikte şekillenen süreçte merkez
sermayenin ihtiyaç duyduğu nesnellik farklılaşmaktadır. İşte soru burada şekilleniyor, Kemal
Derviş versiyon 2 mi geliyor? |||||||||
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5 Nisan: Türkiye’nin kriz modeli
| Mehmet Güven
Siyasi olarak ise yine aynı şablonun izlendiği söylenebilir. Burjuvazi her krizde bir önceki burjuva siyasi
aktörü günah keçisi ilan edip aynı politikaları izleyecek yeni bir burjuva siyasi aktörü parlatıyor. Bazı dönemlerde ise bu aktörler sol görünümlü bile olabiliyor.

Ö

zal’lı yılların neo-liberal rüzgarını
arkasına alıp ekonomik olarak
genişlemenin bir sonucu olarak
ortaya çıkan 5 Nisan krizi Türkiye
ekonomisinin geri dönüşsüz bir
biçimde tahrip edildiği bir dönemin başlangıcıydı.
80’li yılarda Turgut Özal’ın ekonomi şahlandırması
ve dışa açması olarak anlatılan liberal masal 5
Nisan ile birlikte çöktü. Ülkede suni bir refah sağlanması adına alınan dış borçlarla ANAP hükümeti sürekli olarak ekonominin büyük bir dönüşüm
geçirdiğini ve ülkenin kalkındığı masalını anlatıyordu. Yeni köprüler, yeni yollar ve yeni barajlar
yapılıyor bunun yine şimdi olduğu gibi ekonomin
şahlanmasının kanıtı olduğu anlatılıyordu.

da dövize karşı faiz hamlesi ile dövizi frenlemeye
çalıştı. Ancak ocak ayı sonunda yaklaşık %14’lük
bir devalüasyon gerçekleşmiş oldu. Şubat ayı
başında Merkez Bankası Başkanı istifa etti. Refah
Partisi’nin Mart ayı sonundaki yerel seçimlerinde
hızlı bir yükseliş sergilemesi ve bir iktidar alternatifi haline gelmesiyle düğmeye basıldı. Yukarıda
bahsedilen önlemlerin alt alta sıralanması olarak
özetleyeceğimiz kararlar özetle şunlardı:
-Merkez Bankası kur belirleme sistemini değiştirdi. Kurlar, seçilen 10 bankanın verilerine göre
belirlenecek. Bugün geçerli olmak üzere doların
satış kuru 32 bin 53 lira olarak belirlendi. 5 Nisan
kararları ile yılın ilk 5 ayında ikinci devalüasyon
gerçekleşti oranı yüzde 38,8 oldu.

Ancak ANAP, 89 yerel seçimlerinde kan kaybetmesi ve siyasi yasakların kalkması ile siyaset
sahnesine geri dönen Demirel’in daha sağcı baskılarına yanıt veremedi. Özellikle 89’daki bahar
eylemleri ve NETAŞ grevi ile 80 sonrası ilk kıpırdanışlarını yaşayan işçi sınıfının da siyaset sahnesine
çıkması ile burjuva siyaseti 1991 seçimlerinde yeni
bir oyun kurma yoluna gitti. 1991 seçimlerini birinci
parti olarak bitiren DYP, yeni hükümeti SHP ile
oluşturarak 49. Türkiye Hükümeti’ni kurdu. Sosyal
demokrasinin iktidar ortağı olması ile hem sol
kamuoyu hem de işçi sınıfı hareketinin önü kesildi.
Genel bir rahatlama havası yaratıldı. İlk kez bir
araya gelen iki ayrı burjuva siyaseti akımı o zamanlar Türkiye siyasetinde demokrasinin büyük
zaferi olarak pazarlanıyordu. Demokrat Parti ve
cumhuriyetin kurucu partisi CHP geleneği ilk kez
bir araya geliyordu. Ancak bu “demokrasi şöleni”nin allı pullu yaldızları çabuk dökülmeye başladı.
ANAP dönemi neo-liberal politikalar, hız kesmeden devam ediyordu. Dış borçları kapatmak için
daha fazla borç alınıyor, sürekli olarak dövize ve
buna bağlı olarak emperyalist merkezlere daha
da bağımlı bir ekonomik politika çıkışsızlığa doğru
hızla ilerliyordu.

-1994 işçi ve memur maaş ödemelerinin mevcut
bütçe ödenekleriyle sınırlı tutulması kararlaştırıldı.

Buna karşı önlem almak yerine daha fazla
borçlanma ve o zaman için yaratılacak günah
keçisi olan Kamu İktisadi Teşekkülleri bilinen adı
ile KİT’ler daha fazla zarara sokulmaya başlandı.
Sonuç olarak enflasyonun hızla artışı, Türk lirasının döviz karşısında sürekli değer kaybetmesi ve
yüksek faizlerle ekonomi bir dar boğaza girmesi
olmuştu.

Krizin ayak sesleri ve ekonomik yıkım

1994 yılı başında ekonomik krizin ayak sesleri
daha güçlü duyulmaya başlandı. Yaklaşan krizin
önlenmesi için ilk olarak enflasyonu hızla düşürmek, ardından yapısal reformlar uygulamak ve
kemer sıkma politikaları gündeme geldi. Ama kriz
bu konular konuşulurken erken davrandı ve ocak
ayında döviz ciddi oranda arttı. Merkez Bankası

-İşçilerin fazla mesai ücretleri yüzde 50 kısıldı.
-Kamuda personel alımı donduruldu.
-Emekliliğe hak kazandıran prim gün sayısının
beli geçiş süresi tanınarak kadın sigortalı işçi için
7200, erkek sigortalı işçi için 9 bin güne çıkarılması
için çalışmalara başlanması kararlaştırıldı.
-SSK’nın emekli aylığında yeni bir katsayı sistemine geçilmese karar altına alındı.
-Bu yıl sonuna kadar Erdemir, TÜPRAŞ, Petrol Ofisi, PETKİM, THY-Turban, HAVAŞ ve DİTAŞ kısmen
veya tamamen özelleştirilecek. Bu önlemlerle “38
trilyonluk tasarruf” hedeflenirken, zam yağmuru
başladı. Akaryakıta yüzde 45.9 ile yüzde 90 arasında zam yapıldı.
-Nisan Ayında, Standart And Poor’s (uluslararası
derecelendirme kuruluşu) Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunu bir kez daha indirerek BB’den B
artıya düşürdü.
Mayısta ise enflasyon üç haneli rakamlara ulaşmıştı bile. Haziran ayında TOFAŞ ve OYAK-Renault firmaları üretimi azaltma ya da tamamen
durdurma yoluna giderek işçi çıkarmaya başladı.
Temmuz ayında IMF ile kredi anlaşması tamamlandı ve ekonomik dışa bağımlılık perçinlenmiş
oldu. Yine ayını ay içinde asgari ücret zammı yüzde 67 olarak belirlendi ancak bu zam yıl sonunda
açıklanacak olan yüzde 149.6 enflasyon ile birlikte
açıklandığı an pula döndü.
Ekim ayındaki bütçe görüşmelerinde ise Cumhuriyet tarihinde ilk kez, bütçe katrilyonla bağlandı.
Bir yıl içinde dolar 14.900 liradan 40.400 liraya
çıkmış oldu.
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Rantçılar kazandı fatura emekçilere
kesildi
Kamu açığını gidermek için faizin yüksek artışı
doğal olarak rantçıları zengin etti. Emekçilerin
payına ise önce emeklilik yasasının değiştirilerek
emeklilik yaşının yükseltilmesi, enflasyon oranının
yarısından da az zam oranları ve yaklaşık olarak
4 kat yoksullaşma kaldı.
Ancak emeğe ve halka karşı saldırıların en büyüğü yine bu dönemde başladı: Özelleştirme”.
Kamu ve bütçe açıklarının kapatılması bahanesi
ile özellikle borç batağına itilmiş KİT’ler satılmaya
başlandı. Çünkü o günün masalı KİT’ler zarar ediyordu ve çok hantaldılar. Liberal ekonomistlerin
ayakta alkışladığı bu süreçte KİT’ler yok pahasına
sermayeye satılarak, sermaye için ciddi bir zenginleşme yarattı. Bununla birlikte gelir adaletsizliği emekçiler aleyhine ciddi oranda bozuldu.
Özelleştirilen KİT’lerin bazıların sadece arazileri
bile satış tutarlarının birkaç katıydı. Bu dönemde
estirilen liberal rüzgâr o kadar güçlüydü ki özelleştirme bazı sol çevrelerce devletin küçülmesi
anlamına geldiği iddiası ile selamlandı bile.

Türkiye’nin kriz modeli
Konumuz olan bu kriz, Türkiye kriz şablonu olarak
okunabilir. Bu ekonomik krizle birlikte ülke ekonomisi aynı kriz sarmalını birçok kez yine yaşadı.
Hepsinin çıkış yolu ise yine aynı oldu. Her krizde
emperyalist merkezlerden borç alınarak ve gelir
adaletsizliğini daha fazla emekçiler aleyhine
bozarak devam etti. Bu krizden çıkış reçetesi ise
ekonomik krizin çözümü olmadı tabi. Sadece kriz
bir süre daha ertelendi ve daha sert bir şekilde
geri döndü. 94 krizini izleyen Şubat 2001 krizi,
2008 krizi ve bugünkü kriz hemen hemen aynı nedenlere bağlanabilir. Dışa bağımlı ve üretmeyen
bir ekonomi, borçlanarak büyüyen ve borç bulamayınca kriz üreten sistem yeni bir şey sunmuyor.
Siyasi olarak ise yine aynı şablonun izlendiği söylenebilir. Burjuvazi her krizde bir önceki burjuva siyasi aktörü günah keçisi ilan edip aynı politikaları
izleyecek yeni bir burjuva siyasi aktörü parlatıyor.
Bazı dönemlerde ise bu aktörler sol görünümlü
bile olabiliyor.
Son krizde ilgili önemli bir not olarak belirtmek
gerekiyor bu kez sermaye sınıfı yeni bir şey deniyor. Krizin getiren ekonomik politikaların mimarını
bu kez önümüze çözüm olarak koyuyor. CHP’nin
ekonomi alanında politikaları Ali Babacan’a emanet ederek gerçekten bu halkla dalga geçiyor. ||||||||

Bugünün krizi ve “Derviş 2.0”
programının ayrıntıları

27 OCAK 2022

AKP iktidarının ekonomik sıkışmışlığı Körfez sermayesine ya da emperyalizmin herhangi bölmesine yaslanarak aşması ise “memleketi satma becerisiyle” ve işçi sınıfının buna karşı mücadelesiyle belli olacak.

| İlker Demirer
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ürkiye’de ekonomik krizin boyutlarını
emekçiler her geçen gün daha fazla
deneyimliyor. Düşen ücretler, artan
yaşam giderleri ve işsizlik, emekçilerin yaşam standartlarını her geçen
gün geriye götürüyor. TÜİK’in 2021 yılında yaptığı
ve 2020 yılını esas aldığı Gelir ve Yaşam Koşulları Anketine göre yoksulluk bir önceki yıla göre
yüzde 0,6 artarak yüzde 21 civarına çıkmıştı. [1]
Araştırmanın diğer sonuçlarına bakıldığında gelir
dağılımındaki bozulma 2010’dan bu yana en kötü
düzeyine çıkarak, yeni bir rekora imza attı. En
zengin yüzde 10’nun gelirden aldığı pay en yoksul
ile kıyaslandığında 14 kat daha fazla.
2021 yılının araştırmaları henüz yayınlanmadığı
için, net bir bilgi söylemek mümkün değil. Ancak
Dünya genelinde COVID-19 kapanmaları nedeniyle yoksullaşmanın arttığı, işçi sınıfının genel
olarak “hak kayıplarına” uğradığı bir zamandan
geçiyoruz. Dolayısıyla geçen yıla göre krizin
etkilerinin azalması beklenemez. Üstelik, 2021
yılında enflasyon-kur-faiz sarmalının daha fazla
etki etmesi ile Türkiye ekonomisinde ortaya çıkan
belirsizlikler, krizin etkilerinin de hangi düzeye
vardığına ilişkin tartışmaları da ortaya çıkarmış
durumda.
Genel olarak 2018’den beri çeşitli aşamalardan
geçerek gelinen sürecin bir krize işaret edildiği
üzerinde genel bir fikir ortaklaşması var. Solda bu
konuda ortaya çıkan sınırlı sayıda itiraz, esasen
yaşamakta olduğumuzun durumun daha ağır bir
noktaya evrildiğine işaret ediyor. Korkut Boratav
hocanın bu konuda geliştirdiği çerçeve, yaşanan
durumun bir krizden çok “sosyal bunalım” olarak
görülmesi gerektiği üzerine. [2] Korkut hocanın
itirazının tartışılmaya değer olsa da, yaşanan durumun bir kriz olduğu gerçeği değişmiyor. Gelinen
aşamada farklı aşamaları kaydederek devam
eden bir krizin varlığı, tartışılmaz bir gerçeklik haline dönüşmüş durumdadır. Öte yandan, AKP iktidarının, bir sermaye partisi olarak attığı adımların
da çeşitli aşamalardan geçerek bugüne geldiği
bir diğer gerçeklik.

Krizler ve siyasi çerçeve: 94’ten bu yana

Çoğunlukla “AKP IMF’siz IMF programını uyguluyor” değerlendirilmesi yapılsa da, krize dönük
AKP iktidarının verdiği tepkiler kendi dar çevresinin kurtarılmasına dönük hamlelerden oluşuyor.
Dolayısıyla AKP iktidarının bugün krizden çıkış
olarak önerdiği program, iç içe geçmiş sorunlara
verilen parçalı yanıtlardan oluşuyor. AKP iktidarının 2022 yılında uygulamaya çalıştığı ekonomik
ve sosyal programın özü, sermaye sınıfının belli
bir çevresinin kurtarılmasına dayanmaktadır. Bu
durumun sağlanması için ise uluslararası mali
sermayeye verilen sözlerin tutulması, yeni politik
görevlerin kabulü gerekmektedir.
Türkiye’de kapitalizmin yaşadığı krizlerin aşılmasında etkin bir rol oynayan politik süreçler, aynı

zamanda krizin sonrasında sermaye düzeninde
de bazı değişiklikleri getirmektedir. 12 Eylül ve 24
Ocak kararları arasındaki ilişki iyi bilinen bir örnek
olurken, 94 sonrası yaşanan krizler, 94, 2001 ve
2008, gene politik çerçevde değişiklikler yaşatan
krizlerdi. 94 krizi ve sonrasında yaşananlar 28 Şubat’a değin uzanan politik çalkantıları beslemişti.
2001 krizi AKP’yi iktidara taşırken, 2008 krizi sonrası Türkiye’nin Ortadoğu’da emperyalizm adına,
özellikle de Körfez ülkeleri üzerinden, rol üstlenme
çabalarına tanık olmuştuk.
Özellikle 2001 krizine burada ayrı bir parantez
açmak gerekiyor. “Aslan sosyal demokratların”
IMF’den ithal ettiği ve uluslararası sermayenin
adına Türkiye’yi yönetmeye gelen Kemal Derviş’in programı, IMF’nin 90’lı yıllardaki doktrinine
sıkı sıkıya bağlı kalıyordu. 80’li yıllardan bu yana
çeşitli ülkelerde “şok doktrini” olarak bilinen IMF
uygulamalarının özü sıkı bir mali politikaya ve
serbest kur rejimine dayanıyordu. Derviş programı olarak bilinen bu uygulama, bir yandan işçi
ücretlerinin törpülenmesini ve haklarının gasplarını, öbür yandan “devlet küçültülmesi” adı altında
büyük bir özelleştirme programının uygulanmasını
içeriyordu.
Derviş programının öngördüğü uygulamalar, “mali
sıkılaşma” ve “finansal serbestleşme” görece
özerk bir Merkez Bankası paketini içerirken, bu
dönemde mali sermayenin ekonomi üzerindeki
kontrolü de arttı. 2002 sonrası AKP iktidarı da
benzer politikalarla bu uygulamaların daha fazla
kurumsallaşmasını sağladı.

2008: Değişen dengeler ve yeni IMF doktrini

2008 krizi sonrası dünya kapitalizminin “parasal genişleme” olarak bulduğu formülasyon ise
IMF’nn bu politikalarında revizyon getirdi. ABD’de
başlayan kriz her yerde etkisini gösterirken, “mali
canlandırma” politikalarıyla “mali sıkılaşma” politikaları aynı anda uygulamaya konuldu. IMF’nin
direksiyona geçtiği ekonomilerde bu uygulama
politik gerilimlere de sebebiyet verirken, özellikle
Yunanistan örneğinde emperyalizmin egemenlik
haklarıyla ilgilenmediği ortaya çıkmış oldu.
Nitekim bu “piyasayı paraya boğma taktiği”
finansal araçlarla özel sektörün borçlanması
amacını taşımaktadır. Merkez Bankaları para
arzını genişletirken, faizleri de düşük tutarak sermayenin kredileri daha bol bir biçimde kullanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. AKP iktidarının
bu parasal genişleme döneminde, sermayenin
ihtiyaç duyduğu dövizi yurtdışından ucuza temin
etmesi de tam bu döneme denk geldi. Ancak bu
politika sonsuza kadar “bereket” getirmedi.
Nitekim AKP iktidarı faiz-kur-enflasyon sarmalına giren bir yola girerken, IMF programları da
revizyona gitti. IMF, 2000’li yıllardan edindiği
deneyimle “mali sıkılışma mı canlandırma mı?”
sorusunu ikincisinden yana uygulamalardan yana
olacağının sinyalini 2015’ten beri vermektedir. [3]
Kredi ve borçlanma tahvilleri aracılığıyla daha
13

fazla borçlanmayı hedefleyen bu politikaların,
bütçe açıklarına göz yumulması politikasına
dönüşmesi de COVID salgını ile birlikte oldu. IMF
politikaları bütçe açıklarını belli oranlarda göz
yummayı gündeme getirdi.

Krizle mücadelenin üç evresi

AKP iktidarı açısından da “krizle boğuşma” evrelerinde benzer süreçler işledi. Bir yandan yaratılan
sermayenin ihtiyaç duyduğu daha fazla sermaye
krediler aracılığıyla sağlanırken, diğer yandan da
döviz kuru belli bir düzeyde tutulmaya çalışıldı.
Krizin bu ilk evresinde Albayrak’ın uyguladığı politikalar, sermaye lehine 2001 yılındaki politikalara
benzer adımları atmayı taahüt ediyordu. Ücretlerin düşürülmesi, hakların gaspları, mali sermayeye
daha geniş özgürlükler tanıyan bu politikanın
takıldığı yer AKP iktidarının yarattığı sermayenin
ihtiyaçlarıyla, geriye kalanların ihtiyaçları arasındaki gerilimle ortaya çıktı.
Nitekim burada, AKP iktidarı ikinci faza geçmişti. Bu ikinci fazda, Kemal Derviş programının
“Derviş 2.0” olarak özetlenecek mutant bir hali
devreye sokulmuştur. Bir yandan parasal genişleme hedeflenirken, diğer yandan mali sıkılaşma
ile “bütçe hedefleri” korunmaya çalışılmaktadır.
Ancak bunun da başarıya ulaşma şansı, ilk fazda
yaşanan aynı gerilimden ötürü bulunmamaktadır.
Dolayısıyla AKP iktidarı üçüncü bir faza geçmiş,
Derviş 2.0 programını kendi sermaye iktidarının
devamı için mali genişlemeyi de içeren bir formatta yenilemiştir. Haliyle bu yeni durumun da
enflasyon, işsizlik, yüksek kur belalarıyla uğraşma
gerçeği ortada durmaktadır. O nedenle iktidarın
emekçi sınıfların haklarına ve hayat koşullarına
saldırma dışında bir şansı bulunmuyor.
Bu nedenle, yeni uygulamaya konulan ekonomi
politikalarının geleceği AKP’nin emekçilere dönük
saldırganlığını ne denli büyüteceği gerçeğine sıkı
sıkıya bağlıdır. Ancak, bunun da AKP’nin sonunu
hızlandıracak sosyal ve politik koşulları besleyeceği bilinmektedir. AKP iktidarının bu sıkışmışlığı
Körfez sermayesine ya da emperyalizmin herhangi bölmesine yaslanarak aşması ise “memleketi satma becerisiyle” ve işçi sınıfının buna karşı
mücadelesiyle belli olacak.
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Liselilerden Milli Eğitim Bakanlığı’na
Karne Ve ‘Tekdir Belgesi’
2021-2022 eğitim- öğretim yılının ilk dönemi tamamlandı. Milyonlarca öğrenci karne alırken, bu
sene ülkenin geleceği ve umudu Sosyalist Liseliler
tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) tekdir
belgesi ve karne verildi.
AKP 20 yıllık iktidarı süresince Cumhuriyetin bütün
ilerici birikimlerini tasfiye ederken, öğrencilerin en
temel eğitim hakkı olan laik ve bilimsel; parasız
ve eşit bir eğitimin zerresini bırakmayarak, eğitimi
dönüştürdü. Gerici ve piyasacı uygulamalarıyla
hafızamızda yer tutan MEB’in ve AKP’nin eğitim
alanında sicili bir hayli karanlık.
Sosyalist Liseliler yaptığı açıklamayla AKP ve Milli
Eğitim Bakanlığı’nın karanlık sicilini hatırlatırken,
karne ve ‘tekdir belgesi’ verdi.
Ülkenin umudu Sosyalist Liseliler’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Meb Sınıfta Kalmıştır!

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı, eski MEB bakanı
Ziya Selçuk’un istifası sonrasında onun yardımcısı
konumunda olan Mahmut Özer’in yeni MEB bakanı olarak göreve gelmesiyle başladı. Mahmut
Özer, gerek eğitimdeki gerici dönüşüm ve söylemleriyle gerek ise piyasacı bir eğitim anlayışıyla
eski bakanı aratmadı.
Gerici vakıf ve derneklerle imzalanan anlaşmalar,
diyanetle yapılan işbirliği, tacizci idareciler ve
gerici öğretmenler, seçmeli adı altında dayatılan
zorunlu din dersleri her yıl olduğu gibi bu yıl da
kendini gösterdi.
Taciz ve istismar haberleriyle gündeme gelen
okullarımızda laikliğin ve bilimin esamesi okun-

mazken diyanet; din dersinin seçilmesi için vaaz
verir oldu.
Çağdışı ve bilimsellikten uzak bilgilerle şekillenen müfredatlar sayesinde laik ve bilimsel eğitim
tasfiye edilmiş oldu.

Bütün liseli sıra arkadaşlarımıza çağrımızdır!
Sen de Sosyalist Liseliler’e katıl, sosyalizm mücadelesine güç ver!
Paranın saltanatını ve yobazın karanlığını hep
beraber yıkalım!

Gericilerle yapılan anlaşmalar yetmezmiş gibi
okullarımızdaki gerici öğretmen ve idareciler sayesinde öğrenciler; kızlı-erkekli yürüyemez oldu.
Gelenin gideni aratmadığı 1. dönemde gericilik ve
piyasacılık tavan yapmış oldu.
AKP iktidarıyla birlikte palazlanan gericilik ve
piyasacılık her geçen gün eğitim sistemine yamalanmaya devam ediyor. Eğitimin niteliksizleştirilmesi ve iktidarın gençliği kapsama hamleleri boş
değildir.
Yıllardır kindar ve dindar bir nesil yaratma hayaliyle gençliği çeşitli araçlarla kapsamaya çalışan
AKP, en büyük hamlesini eğitim sistemi üzerinden
gerçekleştirmeye çalışmaktadır.
Bu doğrultuda MEB ve AKP işbirliğiyle yapılan
dönüşümler eğitimi çökertmiştir.
AKP iktidarında Milli Eğitim Bakanlığı’nın notu liseli
gençlik açısından nettir: MEB sınıfta kalmıştır!
Bu saltanat, bu düzen sömürüyle sürüp gittiği
sürece de sınıfta kalmaya mahkumdur.
Yaşanılabilir bir ülke, bilimsel, eşit ve parasız
eğitim için gerici ve piyasacı eğitim saltanatı
yıkılmalıdır.

Genç Köşe
Üniversite Ne İşe Yarar?
Toplumdaki yozlaşmanın, ahlaki çöküşün, yaşanılan birçok sorunun sebebinin “eğitimsizlik” olduğu
üzerine yeterince yazıldı. Toplumun “cahil” olduğu
konusunda ortaklaşan akıllar eğitim sorunun ortaya
çıkmasına sebep olan gerçeklerden ise ısrarla kaçındı, hala kaçınıyor. Toplumla eğitim arasında sıkı
bir bağ olduğu anlaşılmış durumda fakat eğitimin
niteliksizleşmesinin ardında yatan sebebin ideolojik
ve siyasi olduğunu kimse görmek istemiyor. “Bireylerin topluma kazandırılması.” bu cümle MEB’in kendi
kitaplarında geçiyor olmasına rağmen MEB’e bağlı
mevcut eğitim kurumlarında birey ve toplum arasındaki bağı kavratabilmek için sağlıklı bir eğitim
verilmediği aşikâr. Bireylerin toplum ile bağının ne
derece önemli olduğunun farkında olan mevcut iktidar, toplumsal bir değişim hedefine ulaşabilmek için
ideolojik bir dönüşüm çabasında. Ve bunların doğru
işleyebilmesi için bireylerin toplumsal konumunu sorgulamaması ve kendisini toplumun dışında görmesi
gerekiyor ki yapılan dizaynın farkında olmasın.
İlköğretimden ortaöğretime kadar verilen “eğitim”,
bireylerin bir sonraki durağı olan üniversitelerin
gerçek amaçlarını algılayış noktasında büyük bir
yanılgıya girmelerine sebep oluyor. Geleceksizlikle boğuşan genç nüfus için üniversiteler yalnızca
hızlı bir şekilde istihdam edilmelerini sağlayacak
“diploma” aracı olarak görülüyor. Toplumun gerçek
kaygısı ekonomik alanda ortaya çıktığı için bireyler
alan seçimi yaparken maddi getirisi dışında bir kriter
aramamaya başlıyor. Gerek aile zoru gerek toplum

baskısı da bu durum tetiklemiş oluyor. Bireyin bugün
toplum içersinde konumunun ekonomik temelli olduğunun farkında olan “cahil” topluma ise sınıf bilinci
aşılanmaması noktasında ideolojik olarak büyük bir
çaba harcanmaya devam ediyor.
Tabi ki üniversiteler yalnızca öğrencilerin girdiği
yanılgı ile bugün bu hale gelmedi. Bireylerin algılarının şekillendirilmesi, akademinin her anlamıyla
tasviye ediliyor olması birbiri ile bağlantılı bir süreç.
Tüm bunlar bugün üniversitelerin tam anlamıyla
yok olmaya yüz tuttuğunu gösteriyor. Diyanet İşleri
Bakanlığına yüklü miktarda ödenekler hazırlanabiliyorken üniversitelere verilen ödeneklerin her geçen
gün daha da azalması, araştırma ve geliştirme noktasında yetirince teşvik verilmemesi, ders içeriklerinin
bilimsellikten uzaklaşması gibi birçok alanda yapılan
değişiklikler ile üniversitelere müdahaleler artarak
devam ediyor. İktidarın akademi içerisindeki ilerici,
aydın kesimi tasviye etmesi, üniversiteleri kendi ideolojisi ile uyuşan gerici kadrolarla doldurması, kampüslerde külliyeler açması, kadın üniversiteleri açma
hedefleri ideolojik tutumlarının birer yansıması.
Üniversitelerin yalnızca mesleki gelişkinlik kazandıran kurumlar gibi gösterilmesinin karşısında dururken üniversitelerin ne olması gerektiğini açıklamak
gerekiyor. Bireylerin üniversiteye girişi ve çıkışı
arasında geçen sürece baktığımızda akıl gelişkinliği
ve olguları, olayları kavrayışın bir hayli değiştiğini gözlemliyoruz. Yani bireyin toplumsallığının ve
ideolojik tutumunun kuvvetinin ne derece önemli
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olduğunun farkına vardığı bir dönem olması gerektiğini söyleyebiliriz. Üniversitelerin mevcut koşullarda
öğrencilere “girişimcilik” adı altında fikirlerini pazarlamaları için verdikleri teşviklerin reddedilmesi,
öğrencilerin varolan rekabet ortamından çıkarılması
ve kolektif düşünce üretiminin yeniden kurulması ile
üniversiteler gerçek anlamına kavuşturacaktır. Pazar
alanı olarak görülen üniversitelerin nihai amacının
toplumun gelişimine katkı sunmak, bilimin ve sanatın
da bu doğrultuda hayata geçirilmesi gerektiğini
vurgulamak gerekiyor.
Yukarıda da bahsettiğim gibi bugün üniversitelerimizin mevcut islamcı ideoloji ile dizayn edilmeye
çalışılmasının yanında bireyin toplum ile bağını inkâr
eden ve onu bireyselciliğe iten bir diğer anlayışla
da kavga vermemiz gerekiyor. Akademinin gerçek
anlamına kavuşabilmesi, bilimselliğin ve diyalektiğin
vücut bulduğu kurumlar haline gelmesi için sanatın,
siyasetin, fikirlerin üniversitelerde tartışılması gerekiyor. Bireysel bir kurutuluşun mümkün olduğuna dair
verilen vaazların büyük birer çelişki içerdiğini idrak
eden, toplumsal bir değişim olmadığı müddetçe bireyin kurtulamayacağının bilincinde olan bir nesil ile
bu kurumlar toplumu ileriye taşıyacaktır. Bireylerin zihinleri sistemin ve onun iktidarının örgütlü çabası ve
ideolojik araçları ile bu denli şekillendirilirken, gençlik
hakettiği yaşamı kazanmak, kendi sözünü söylemek
için harekete geçmelidir.

||||||||| Tilbe Su Aslanpay
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Gençliğin
Mücadele
Programı
broşürü
gençliğe
ulaşıyor!
Türkiye Komünist Hareketi Gençliği tarafından hazırlanan, memleket ve üniversitelere dair gençliğin alması gereken tavrı
ifade eden “Gençliğin Mücadele Programı” üniversiteli gençliğe ulaşmaya devam
ediyor.
Gençlik üzerine bir dizi tartışmanın

yürüdüğü, üniversitelerin bilimsellikten
tamamen koptuğu, gençliğin işsizlik ve
geleceksizlik sorunları altında ezildiği bu
dönemde kurtuluş yolunun tartışılması
büyük bir öneme sahip. Bu doğrultuda
TKH Gençliği daha fazla üniversite öğrencisine ulaşıyor ve örgütlü mücadeleye
katılma çağrısını güçlendiriyor.

Yoldaştan Mektup
Düzen Partileri Zincirleri Gevşetmeyi Vaat Ediyor
Ülke tarihinin en karanlık dönemlerinden birini yaşıyoruz. AKP iktidarı süresince madenler, enerji üretim ve dağıtım kurumları, kağıt fabrikaları, şeker
fabrikaları ve daha onca kamuya ait kurum ve varlık sermayeye peşkeş
çekildi. Yerli ve yabancı şirketler Cerattepe’de, Kazdağları’nda doğamızı
yağmaladı, toprağımızı zehirledi. Ülke tarihi boyunca gerçekleşen onca
yağma ve katliamın faili tarikatlar AKP eliyle palazlandı ve sermayenin işçi
sınıfına dönük ideolojik saldırısının enstrümanı olma görevini sürdürüyor.
Tüm bu politikalar neticesinde gerçekleşen krizin faturası emekçilere kesilmiştir. Memleketin diğer kentlerinde olduğu gibi Eskişehir’de de emekçiler
barınma, beslenme, ısınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır.
Bugün ülkemiz toprağı ekilmeyen bir ülke haline gelmiştir. Sermaye senelerdir termik santral, kömür madeni gibi projelerle Alpu Ovasına, Eskişehir’in
tarım arazilerine göz dikmiştir. Onca verimli araziye sahip olan ülkemizde
emekçiler kuru ekmeğe erişmekte zorluk çeker hale gelmiştir. Emekçilere ait
olan enerji ve doğalgaz kurumları sermayeye peşkeş çekilmiştir. Isınma gibi
insani bir ihtiyaç toplumun neredeyse tamamını oluşturan, üretimi üstlenen
emekçilere yönelik toplumsal fayda ile değil bir avuç patronun kâr hırsı ile
ilişkilendirilmiştir. Bugün faturalar cep yakmakta, milyonlarca emekçi ise
üşümektedir.
Eskişehir’de kentin önemli bir parçası üniversite öğrencileridir. Fakat binlerce öğrenci bilimsel üretimin parçası olarak değil, sermaye için ucuz işgücü

olarak anılmaktadır. Öğrencilere devlet tarafından verilen burs/kredi beslenme, barınma, ders kitaplarına erişim gibi ihtiyaçların bir kalemini karşılamaya dahi yetmemektedir. Bunun sonucunda binlerce öğrenci okuyarak,
öğrenerek geçirmesi gereken süreyi geçim mücadelesi vererek geçirmektedir. Sermaye çok düşük ücretlerle binlerce gencin emeğini sömürmektedir.
Devlet yurtları yetersizdir fakat onca tarikat sermaye ve iktidar eliyle güçlenip yurt açabilmektedir. Öğrenciler baskı ve tecavüzle anılan tarikatlara
mahkum edilmektedir. Sermaye düzeninin yarattığı bu karanlık tabloda
gençlik ihtihara ve madde kullanımına varan bir bunalıma sürüklemektedir.
İşçi sınıfının kuvvetli elleriyle çok kısa sürede çözülebilecek, Sosyalizmde
esamesi dahi okunmayacak sorunlar bugün milyonlarca emekçinin hayatını
karartmaktadır. Bugün ne AKP’nin ne de diğer düzen partilerinin nüfusun
çoğunu oluşturan emekçiler için aydınlık bir gelecek tayin etmeyeceği gün
gibi ortadadır. Açlığa ve sömürüye maruz bırakılan emekçiler için yegane
kurtuluş yolu sermayenin karşısında emeğin örgütlülüğünü yaratmak ve
özgürlük ve dayanışmanın başa yazılacağı sosyalizmi kurmaktır.
Bugün düzen partileri sadece zincirleri gevşetmeyi vadetmektedir. Tüm
ülkede olduğu gibi Eskişehir’de de örgütlü mücadeleyi güçlendireceğiz ve
zincirlerimizden kurtulacağız.
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TKH MK Üyesi Kurtuluş Kılçer:
Tarihten ders çıkartacağız ve
bugüne bakacağız

Devrimci ittifakın önünü
açmak istiyoruz

“

TKH MK Üyesi Kurtuluş Kılçer “Bugün yaşadığımız seçim atmosferinin benzerleri daha önce
de yaşandı. Bu ülkenin komünistleri olarak, tarihten ders çıkarmak gerektiğini, bir tarihsel
bilince sahip olmak gerektiğini ve bu bilinç doğrultusunda bugünkü seçimlere yaklaşmak
gerektiğini düşünüyoruz. Tarihten ders çıkartacağız ve bugüne bakacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Merkez Komite
Üyesi Kurtuluş Kılçer Manifesto TV’de yayınlanan
Manifesto’nun Gündemi programına konuk oldu.
Seçimlere, sol ittifaka ve güncel gelişmelere ilişkin
değerlendirmelerde bulunun Kılçer, Türkiye’de her
seçimin önemli olduğunu ve sosyalist harekete bir
rol biçildiğini ifade ederek şunları kaydetti:
“Türkiye’de her seçim önemlidir. Türkiye son 20
yıldır AKP’nin yarattığı bir karşı devrim sürecinden
geçiyor, gerici bir istibdat rejimi içerisindeyiz şu
anda. Haliyle ‘bu karanlığın sonu gelir mi?’ gibi bir
soru var karşımızda. Türkiye siyaseti, emekçi sınıflar ve özel olarak da sosyalist hareket açısından
da önemli bir yere oturuyor seçimler. Ama başta
da ifade ettiğim gibi her seçim çok önemli Türkiye’de. Son 50 yıla baktığımızda seçimler hiçbir
zaman önemsiz olmadı.
Seçim süreçlerine baktığımızda Türkiye sosyalist hareketine dönük bir elbise, bir rol biçilmeye
çalışıldığını görüyoruz. Bu biçilen rolün gerekçesi
olarak seçimlerin kritikliği argüman olarak kullanılıyor. 1977, 1989, 2007 seçimleri bu seçimlere
benzer bir hava ile yürütüldü. Sosyalist hareket
bir yöne doğru itilmeye çalışıldı. Ortada bir düzen
projesi var ve bu düzen projesinde sosyalistlere
bir yer biçiliyor.”

“Bugün Yaşadığımız Seçim Atmosferinin
Benzerleri Daha Önce De Yaşandı”

Sosyalistlerin tarihten ders çıkartması gerektiğini
vurgulayan Kılçer şunları söyledi:
“Millet İttifakı’nın desteklenmesi, Milet İttifakı’nın
Cumhurbaşkanı adayına tereddütsüz oy verilmesi ya da HDP çatısı altında bir ittifak tezleri öne
sürülüyor. Gerekçe olarak da yine seçimlerin kritik

olduğu argümanı kullanılıyor.
Bugün yaşadığımız seçim atmosferinin benzerleri
daha önce de yaşandı. Bu ülkenin komünistleri
olarak, tarihten ders çıkarmak gerektiğini, bir tarihsel bilince sahip olmak gerektiğini ve bu bilinç
doğrultusunda bugünkü seçimlere yaklaşmak
gerektiğini düşünüyoruz. Tarihten ders çıkartacağız ve bugüne bakacağız. Türkiye sosyalist hareketi aynı hatayı bir daha yapmak zorunda değil.”

“Önemli Bir Seçimde Sol Kendini Niye
Önemsizleştiriyor?”

Solun kendini önemsizleştirmemesi gerektiğini
belirten Kılçer, şunları kaydetti:
“Seçimler çok önemli doğru, peki önemli bir seçimde sol kendini niye önemsizleştiriyor? Mesele bu. Biz madem önemli bir döneme giriyoruz,
önemli bir seçimle karşı karşıya kalacağız, öyleyse sol da kendine gereken önemi vermelidir.
Geçmişe ilişkin anlattığım örneklerde, sol kendini
önemsizleştirecek konumlar aldı. Önemli bir seçim
sürecine giriyorsak, sol da kendini daha önemli
bir hala getirecek bir çıkış yapmalı, tutum almalı,
tavır göstermeli, iradesini ortaya koymalıdır.
Türkiye sosyalist hareketinin gücünü, etkisini bilmek ve görmesi gerektiğini, Türkiye’de devrimci,
bağımsız, sosyalist bir odağın yaratılması konusunda becerikli davranacağını, önümüzdeki süreçte böyle bir odağın ortaya çıkması noktasında
müjdeli haberler verebileceğimize kendi adımıza
inanıyorum. O yüzden de birlikte, sağduyulu bir
biçimde, Türkiye’de sol siyasetin ortak paydalarda buluşmasının yolunu döşemek için hepimizin
emek vermesi gerektiğini düşünüyorum.”

”

“Sosyalistlerin İttifakı Konusunda TKH’nin
Diğer Partilerle Bir Anlaşmazlığı Yoktur”
Programda sosyalistlerin ittifakı konusuna da
değinen Kılçer konuyla ilgili şunları söyledi:

“Türkiye Komünist Hareketi’nin gerek EMEP gerekse de Sol Parti ile yaptığı görüşmelerde görüş
ve düşüncelerimiz net, ilkeli, samimi olarak ortaya
koyduk. Bu görüşmelerde bizi rahatsız eden hiçbir
şey olmadı. Biz görüşmelerde mutabık kaldığımızı
düşünüyoruz. TKH açısından hiçbir sorun bulunmuyor. Genel olarak üç partinin (TKP-EMEP-Sol
Parti) kendi arasında bir ortaklaşma gerekliliği
ortaya çıktı. Biz de TKH olarak bu partilere ortaklaşmaları için zaman tanıdık. Zaten bunun sonrasında ‘sosyalistlerin ittifakı’ konusunda yol alınacaktı. Biz de TKH olarak EMEP-TKP-Sol Parti’nin
anlaşmalarını bekliyoruz. Anladığımız kadarıyla
böyle bir anlaşma zemini gerçekleşmedi.”

“Devrimci İttifakın Önünü Açmak
İstiyoruz”

Kılçer, devrimci ittifakın geleceğine ilişkin ise şunları kaydetti:
“Bugün gelinen nokta itibariyle yeni bir düzleme
geçilmesi gerekliliğini tespit ediyoruz. TKH olarak
seçimlere giren girmeyen, savunduğumuz ilkelerde yan yana gelecek sosyalist güçlerle devrimci
bir ittifakın önünü açmak istiyoruz.
TKH, seçim girme yeterliliğini resmi olarak kazandığını yeni öğrenen bir parti olarak biz seçim
ittifakları sürecinin yeni başladığını düşünüyoruz.
Meşhur bir söz var ‘yeni bir dünya kurulur Türkiye
de orada yerini alır’ diye; yeni bir dünya kurulur
Türkiye’nin devrimci, sosyalist güçleri de orada
yerini alırlar alacaklardır.”
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