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Bir Stalin yazısı
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947’den bugünlere canavarlaştırıldığına bakmayın. 1945’te O, emperyalist
dünyada Joe Amca’ydı.

Korkunç Nazi savaş makinesini paramparça eden Sovyetler Birliği halkları, Büyük
Yurtseverlik Savaşı’nda sosyalist anayurtlarını
emsalsiz bir fedakarlıkla savunurlarken geri adım
atmayan bir devrimci önderdi.
Nazi askerlerinin çizmeleri altında ezilen Avrupa’yı
kurtaran Sovyet halklarının ikinci bir cephenin
açılması ihtiyacına uzun süre sırtını dönen Batı’nın
bu iki yüzlülüğüne karşı Sovyetler Birliği’nin mücadelesi çarpıtılmayacak kadar canlıydı.
ABD’de başkanlığın Roosevelt’ten Truman’a geçişi, savaşın sonra ermesi ve sonrasında Churchill’in
meşhur “Demir Perde” konuşmasıyla emperyalizm
sosyalist dünyaya karşı savaş ilan ederken bir
yandan da tarihi yeniden yazmaya başlayarak
Joe Amca unutturulmak istendi.
Aynısı 1953’te Hruşçov’un 20. Kongre’de yaptığı
“Gizli Konuşma” ve Sovyetler Birliği’nin ve dünya
sosyalist sisteminin çözülmesinin ardından da
yaşandı.
Sonuçta Stalin’in bugün dahi Rus işçi sınıfının

ve emekçi halkının en yüksek saygısına mazhar
olmasına engel olunamıyor.
Aslında bunun bizim için nedenleri açık olmalı.
Zira O, İç Savaş’ın üzerine Sovyetler Birliği’ni kuran
ve yükselen Nazizm’i görerek onunla savaşmak
üzere Sovyetler Birliği’ni tereddüt etmeksizin savaşa hazırlayan önderdi.
Bütün çabasını “tek ülkede” sosyalizmi yaşatmak
için harcayan ve en sonunda dünya sosyalist sisteminin kuruluşunu sağlayan komünist önderdi.
Aslında emperyalistlerin onu “Joe Amca” olarak
anmasından da kendisi etrafında bir kişi kültü
yaratılmasından da hoşnut değildi. Bir Bolşevik
olarak Parti’nin önderliğine, örgüte, kadrolara
dayandığını iyi biliyordu. Kendisinin övüldüğü pek
çok yazıyı diğer Bolşevik önderlere yapılan övgülerle düzeltiyordu.
Stalin’in savaş komünizmi sonrasında attığı her
adım sosyalizmin kuruluşu için yorulmak bilmeyen bir çabanın parçasıydı. Tarihsel dönüşümlere imza atan çok ağır kararlar almak zorunda
kalmıştı. Yeni Ekonomi Politikası’nın başlatılması,
sona erdirilmesi, ülkedeki karşı devrimciler ve
Troçkistler ile mücadele, bunların Almanya için
ajanlaşmasına karşı mücadele, tarımda gerici

özel mülkiyetçilik ve bunun doğurduğu üretmeme
ve stokçuluk ile mücadele için kolektivizasyon,
hızlı sanayileşme gereği ve son olarak kaçınılmaz
Alman savaş makinasının saldırısına karşı Sovyet
ordularının her açıdan yeniden ve daha güçlü
şekilde kurulması.
Kuşkusuz her biri Sovyetler Birliği ve sosyalizmin
kurulması ve korunması için birer tarihsel dönem
niteliğindeki tüm bu başlıklarda 30 yıl boyunca
bir toplumu bir cepheden diğerine mücadeleye
sürüklerken hatalar da yaptı ve eksikler de bıraktı.
Dünya tarihinin en hareketli yıllarında tüm emperyalist dünyaya meydan okuyarak devrimci
olmanın bedelleri de oldu.
Tüm bunların sonucunda henüz Sovyet toplumunun normalleşme ihtiyacını sağlıklı bir kanala
akıtamadan emperyalizmin Kore’de başlayan
saldırganlığıyla boğuşmaya kalkıştıktan sonra biraz da erken bir şekilde aramızdan ayrıldı 5 Mart
1953’te.
Tarihin yeniden yazılmasına yönelik tüm çabalar
ve buna karşı gösterilen gaflet, dalalet ve hatta
hıyanete rağmen Mareşal Stalin’in önderliği ve
emekleri sosyalizmin hala dünya halklarının aklında olmasının en temel nedenlerinden biri olmayı
sürdürüyor.

Genç Köşe
Biz daha son sözümüzü söylemedik!
Ülke tarihimizin en büyük işçi eylemlerine, kırmızı
çatkılı kadınların emekçi mahallelerden ayağa
kalkışına, bin bir türlü baskıya rağmen sindirilemeyen gençliğin direncine tanıklık etmişti 70’ler.
Sermaye sınıfı ve siyasi temsilcilerinin militanlaşan
işçi sınıfının karşısında telaşı her halinden belli
oluyor, izleyen yıllarda Yeşilçam filmlerinden okunacak kadar büyüyordu. Diğer yandan emperyalist-kapitalist sistem dünya çapında bir dönüşüm
geçiriyor; bu dönüşüme entegre edilmek istenen
Türkiye’de, sınıfınsa söyleyecek çok sözü bulunuyor ancak sermayedarlarsa uyanan devin asıl son
sözünü söylemesinden korkuyordu!
Bu çerçevede 70’ler hatıratların, tarih defterlerinin
ötesine geçecek şekilde ülke tarihimizin, üniversitelerimizin şekillendirildiği ve büyük bir dönüşüme
hazırlandığı yıllardı. Korkusu her halinden belli
olan sermaye iktidarı da saldırılarını bu dönüşüme yaraşır “büyük bir özenle” sürdürüyordu. Solun
köklerini iyice derinlere saldığı bu dönem, diğer
taraftan memleketten aydınlığın kökünü kazımak
için yeminli sermaye ve emperyalizm beslemesi kontrgerillanın da tam boy sahada olduğu
bir dönemdi. Ülke tarihimizde katliamlarla, polis
copuyla, artan baskı ve yasaklarla bugünlere
uzanacak yeni bir dönemin kapıları aralanmak
isteniyordu. Tüm bu sıkı ve planlı saldırılarla büyük
dönüşümü sağlamak mümkün olmayınca; solun

direncini kırmak için 12 Eylül Amerikancı-faşist
darbesi gerçekleşecekti. Sola, ülkenin ilerici birikimine karşı saldırı üstüne saldırılar gerçekleşiyorken 16 Mart 78 de bu yolda üniversitede devrimci
öğrencilerin varlığına ve büyüttükleri kavgaya
karşı yapılan alçak bir saldırı olarak tarihte yerini
aldı.
Üniversitelerde artan saldırılara karşı İstanbul
Üniversitesi’nde toplu giriş-çıkış yapma kararı
alan devrimci öğrencilerin okuldan çıktığı sırada,
Eczacılık Fakültesi önünde silahın yanı sıra tahrip
gücü yüksek TNT bombasıyla gerçekleştirilen katliamda kullanılan bomba ABD’den TSK’ya, oradan
da Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Çatlı’ya “hibe
ediliyor”; aynı seriden bombalar Maraş Katliamı’nda kullanılmak üzere yolda yakalanıyor; katliamın gerçekleştiği gün müdahaleyi engelleyen
komiser yardımcısı Reşat Altay da gazeteci Hrant
Dink’in öldürülmesi dahil bir dizi kirli saldırıda ve
üst üste aldığı terfilerle karşımıza çıkıyor. Olaya
dair istihbaratı olan kolluk buna kulak asmıyor,
7 devrimci öğrencinin öldürüldüğü katliamı itiraf
etmesi beklenen Zülküf İsot ise başka bir ülkücü
tarafından öldürülüyor; 16 Mart davası 2008 yılında zaman aşımına uğruyor…
Tüm bunlar emperyalizm-sermaye devleti-kontrgerilla iş birliğini bütün açıklığıyla ortaya koyuyor;
saldırıların biçimi değişse de aktörler ve nihai
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amaç bugün hala kendini koruyor. Tüm çabalarına, döktükleri kana rağmen hala nail olabilmiş
değiller. Başaramayacaklar; ancak artık defteri
dürmek gerek!
Memleketin adım adım hangi yapılanmalara
yaslanarak, kimlerle iş birliği yapılarak bu günkü
karanlığın içine çekildiği tarihe bakınca görülmektedir. Öyleyse bu karanlığın karşısına kontrgerilla artıklarıyla, faşist-gerici yapılanmaların
“muhalif” yüzleriyle değil; devrimci bir güç birliğiyle çıkılması gerektiği de bilinmelidir. 16 Mart’ı
yalnızca hatırlamanın ötesine geçmek, üniversitelerimizi devrimci gelenekle yeniden buluşturmak
da ancak böyle mümkün olacaktır.
Bunu bildiğimiz için ne anti-emperyalizmden ne
de işçi sınıfının iktidar mücadelesinden bir adım
geri basmayacağız! Emperyalizm ve beslemelerinin el birliğiyle bu memleketten devrim fikrini,
işçi sınıfının iktidar mücadelesini, üniversitelerden
devrimci geleneği silmek için seferber olduğu o
günlerden bugüne biz hala Beyazıt’tayız, hala
üniversitelerdeyiz.
Biz daha son sözümüzü söylemedik: Beyazıt da
memleketin bütün üniversiteleri ve sokakları da
zafer şarkılarıyla geçişimizi beklesin…

||||||||| Gülin Kara

Türkiye solunun utangaçlığı üzerine
Sol, siyasi mücadelesinde görüş ve düşüncelerini net,
kararlı ve iddialı hale getirmek durumunda. Bu olmadan verilecek mücadelenin etki derecesi kaçınılmaz
olarak düşecektir. Bununla birlikte Türkiye solunda
siyasi tutum ve netlik, ne yazık ki kafa karışıklığıyla
birlikte, dalgalanmalar gösteriyor.
Siyasetin ve mücadelenin pusulasını saptıran onlarca
unsur var. Pusulayı şaşırtan, pusulanın ibresini titreten
alanların çekimine kapılıyorlar. Özellikle sosyal medyaya göre pusulamızı ayarlamaya çalışmak pusulanın
ibresini sürekli bir sağa bir sola dönmesini sağlıyor.
Doğaldır ki bu durumda ya pusula bozulur ya da eninde
sonunda gerçekler karşısında pusulanın ibresi yalpalayıp duracaktır.
Irak, ABD emperyalizmi tarafından işgal edildiğinde,
emperyalizme karşı net duruş “ama Saddam da diktatör” şerhiyle etkisizleştirilmişti. Emperyalist merkezlerin, emperyalist çıkarlarının gerekçesi olarak sunulan
“diktatör” söylemi, küçük burjuva hassasiyetin sol
üzerindeki etkisinden başka bir şey değildi.
Sıra Suriye’ye geldiğinde yine aynı nakaratı dinlemiştik. “Esad da diktatör ama” şeklinde karşımıza çıkan
söylem cihatçı çetelerin katliamları ve vahşetleri karşısında, boşa düşen şerh olarak kayıtlara geçti. Gönülsüzce emperyalist işgale karşı çıkış, söz konusu cihatçılar
olunca bir nebze olsun giderilebildi.
Ama ülkemizde AKP eliyle 20 yıldır sürdürülen gerici
dönüşümün hedefine koyduğu laikliğin tasfiyesinde
solun titrek tutumu büyük zararlar vermiştir. 1923
Cumhuriyeti’nin önemli kazanımlarından birisi olan
laikliğin “katı, sert, despotik, jakoben” sıfatlarıyla güya
eleştiriye tutulması aslında gericiliğin ve AKP’nin
ekmeğine yağ sürmek dışında bir işe yaramadı. Karşısına konulan söylem ise herkes tarafından biliniyor:
“Özgürlükçü laiklik”
Hatta daha da ileri giderek, laiklik tanımını bile değiştirmeye giriştiler. Laikliğin, devlet ve toplum işlerinden
birbirinden ayrılmasını başa yazıp, niye devlet tarikatlara, cemaatlere karışıyor, ayrı olması gerekmez mi tezi
üzerinden aslında tarikat ve cemaat örgütlenmelerin
önünün açılmasının yolunu yapıyorlardı. “Özgürlük-

çü laiklikten”, laikliğin korunması değil, tarikatların
tanınması ve kapsanması çıkıyordu. Ama laiklik tanımı,
din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması kadar, aynı
zamanda, dinin toplumsal idarenin ve devletin işlerine
müdahalesine hayır demekti. Burayı es geçen, burayı
yokmuş gibi davrananların tutundukları laiklik tanımı,
gerici siyasete alan açarken, özgürlükçü laiklik söylemi
ile Türkiye’de dinci gerici siyasi hareketine ideolojik
ve siyasal destek anlamına geliyordu. Dinci gericilik,
yıllardır laikliği düşman belleyerek, dinin, dindarların,
muhafazakarların büyük bir baskıya, haksızlığa ve zulme maruz kaldığını iddia ediyor, baskıcı bir yönetimin
nedeni olarak ise laikliği görüyordu.
Kuşkusuz, yalandı. Dindarların, muhafazakarların ya
da dini yapılanmalarının ülkemizde baskı görmediği,
tersine sermaye devleti ve derin devlet tarafından nasıl
korunduğu, beslendiği, desteklendiği ve önlerinin açıldığı yaşadığımız gerçekler karşısında gün gibi ortadaydı. FETÖ’nün güçlenmesi ve devleti ele geçirecek hale
gelmesine ne demeli? Ya da bugün yargının Hak-Yolcu’lara teslim edilmesi, Sağlık Bakanlığı’nın Menzil
tarikatına verilmesi. Diyeceksiniz ki bütün bunlar AKP
döneminin ürünüdür. Bir açıdan doğru, ancak yıllardır
bu ülkede tarikatların bizzat devlet tarafından nasıl
örgütlendiği ve bugüne geldikleri verilen destek ve alan
açma ile ilgiliydi. Soğuk savaş döneminin anti-komünist ittifakının bir bileşeni olan dinci gericiliğin iktidar
alternatifi haline gelmesi doğrudan emperyalizmin
ılımlı İslam projesinin hedefiydi. En büyük destek ise
doğrudan liberallerden geldi. Örneğin liberallerin tarih
okuması, gericiliğin tarih okumasının en büyük ideolojik zemini haline gelmişti.
Bugün Türkiye’de dinci gericiliğin alanı siyasi ve ideolojik olarak açılmışsa, bunun müsebbibi liberalizmdir.
Liberalizmin ise kıblesi New York aydınları, liberalizmin bütün dünyada söylemini belirleyen ise emperyalist odaklardır. Ülkemizde laikliğin tasfiyesine dayanak
oluşturulan “özgürlükçü laiklik” söylemi, işlevini
yerine getirmiş, sol düşmanlığı ile birlikte laikliğin iğdiş iğdiş edilerek bugünkü İkinci Cumhuriyet rejiminin
temel ideolojik kodu haline getirilmiştir.
Benzer bir biçimde, söz konusu emperyalizm olunca,
solun kafası bizzat liberalizm tarafından yine karıştırı-
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lacaktır. Avrupa Birliği, emeğin birliği safsatası altında
desteklenecek, ülkeye demokrasi bizzat AB tarafından
getirilecekti. Bugün Ukrayna-Rusya savaşında AB’nin,
Rus olan her şeye dönük tepkisi ve düşmanlığı, AB’nin
nasıl bir ırkçılıkla ve Nazi sempatisiyle malul olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Ya da Yugoslavya’nın ve Libya’nın bombalanmasında, AB’nin
emperyalist yüzü bir kez daha karşımıza çıkmıştı. Ama
AB üyelik kampanyaları eninde sonunda, ülke ekonomisinin gümrük birliği adıyla AB’ye teslim edilmesiyle
sonuçlanmıştı. Liberaller bir kez daha emperyalizmin
teknesine su taşımış, demokrasi söylemleri ekonomik
olarak ülkenin bağımlılığına ve ekonomik değerlerin
AB sermayesinin eline geçmesine kılıf yapılmıştı.
Türkiye solu, ise liberalizmin etkisinden kurtulmadıkça
bu kafa karışıklığını hep yaşadı. AB’ye üyelik sürecine
“havet” en masum talep gibiydi. Ama net, kararlı ve
iddialı bir hayır diyemeyen solun, ülkenin bugün geldiği gerici rejimi yaşamasında payı olduğunu söylemek
fazla abartılı sayılmamalı. Çünkü hareket alanı açılan
liberalizm, gericiliğin önünü açmıştı.
Bugün bir kez daha Ukrayna gündeminde benzer bir
tablo karşımıza çıkıyor. Havetçi bir yaklaşım gibi emperyalizmin ve neo-Nazi yönetiminin misyonu, rolü ve
hedefi görmezden geliniyor, hedefe NATO değil, Rus
düşmanlığıyla şerhlerle utangaç bir konum alınıyor. Aslına bakarsanız bugün bir kez daha batının, emperyalist
medya organlarının basıncı altında kalan bir sol var.
Bunun nedeni ise sınıfsaldır. Sol, emekçi sınıflar yerine
küçük burjuva duyarlılığa takıldıkça bu utangaç tutumdan çıkamayacaktır. Solun kendi kimliğini, siyasetini
ve söylemini net, keskin ve radikal hale getirmesinin
yolu, dayandığı sınıfsal temsiliyeti bir gerçeklik haline
getirmesinden geçiyor. Rusya’yı emperyalist baş güç
haline getirmenin politik söylemi ise Ukrayna’dan
ve Suriye’den Rusya defol söylemidir. Ancak dinci
gericiliğin ve neo-Nazilerin taleplerini de dillendiremeyen solun yaşadığı kafa karışıklığı bir gerçek olarak
karşımızda duruyor.
Dün özgürlükçü laiklik tanımıyla bugün utangaç
anti-emperyalizm tutumu görüyoruz. Devrimciler net,
kararlı ve iddialı olmalıdırlar. Topluma güven ancak
buradan verilebilir.
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Emperyalizmin Rusya’ya yönelik Kültürel
Çevreleme Politikası

A

vrupa’nın mülteci kriziyle sonuçlanan Ukrayna’ya yönelik tutumu,
Avrupalı olmayan etnik kökenleri
dışlayan ve ayrımcılık yapan köklü
bir ırkçı Avrupa politikasını açığa
çıkarırken Avrupa emperyalist kapitalist sisteminin yüzündeki demokrasi makyajı da akmış oldu.
Ukrayna’da yoğunlaşan çatışma, salt Ukrayna’da
değil, Avrupa’da da ırkçılık sorununu gündeme
getirdi.
Ukrayna’dan kitlesel kaçışta Beyaz Ukraynalılara
öncelik verildiğinden, Afrikalıların, Hintlilerin, Pakistanlıların, Orta Doğu kökenli insanların Ukrayna
şehirlerinden ayrılan tren ve otobüslere binmeleri
zorla engellendi. Afrikalıların-Asyalıların trenlerden atıldığı ve sınır geçişlerinde bekletildiğini
gösteren videolar sosyal medyada hızla yayıldı.
Kaçamayanların ise Ukrayna’daki sığınaklara
erişiminin engellendiği görüldü.
Ukrayna ve Polonya’daki güvenlik yetkilileri ve diğer Avrupalı politikacılar ve gazeteciler, Rusya’nın
24 Şubat’ta Ukrayna’ya yönelik başlattığı Nazilerden arındırma (denazifikasyon) operasyonundan kaçan sığınmacılara karşı ırk, ten rengi ve
din temelinde farklı biçimlerde ırkçılık ve ayrımcılık
sergilediler.
Polonya sınır muhafızlarının Afrikalıların geçişini
engellerken Ukraynalıların geçişine izin vererek ve
onlara yiyecek ve ilk yardım sağlayarak Avrupalı
olmayanlara karşı ayrımcı bir politika izlediğini
gösteren tanıklıklar ve videolar ortada. Polonya
sınırına ulaşanlar (bazıları yürüyerek), yine beyaz
Ukraynalıların girişine öncelik verildiğine tanıklık ettiler. Kimi Afrika, Asya ve Orta Doğu ülkeleri
yurttaşları sözlü ve fiziksel birçok olumsuz davranışla karşılandılar. Sınır kontrol noktalarında
beklerken dondurucu kış koşullarında yiyecek, su,
barınma veya temel destekten yoksun bırakıldılar.
Avrupalı gazeteciler ve medya kuruluşları, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan “terörist” olarak
damgalanan ve “uygar olmayan” sığınmacıların
aksine, Ukraynalı sığınmacıların uygar olduğu
gerçeğine odaklanan ırkçı söylemlerle gündeme
geldiler.
Tarihe not düşmek için yinelemekte yarar var.
Kelly Cobiella: “Açıkça söylemek gerekirse, bunlar
Suriye’den gelen mülteciler değil. Bunlar komşu
Ukrayna’dan gelen mülteciler. Bunlar Hristiyanlar, beyazlar. Polonya’da yaşayan insanlara çok
benziyorlar.” NBC
Ulysse Gosset: ”21’inci yüzyıldayız. Bir Avrupa kentindeyiz ve sanki Irak’ta ya da Afganistan’daymışız gibi seyir füzesi ateşimiz var, hayal edebiliyor
musunuz?” BFM TV
Ukrayna eski başsavcı yardımcısı David Sakvarelidze “Mavi gözlü Avrupalıların ve sarı saçlı çocukların her gün Putin’in füzeleriyle öldürüldüğünü

görüyorum. Bunlar müreffeh orta sınıf insanlar.
Ortadoğu’da halen büyük bir savaş durumunda
olan bölgelerden kaçmaya çalışan mülteciler
değil bariz bir biçimde. Bunlar Kuzey Afrika’daki
bölgelerden uzaklaşmaya çalışan insanlar da
değil.” BBC
Charlie D’Agata: “Burası, Irak ya da Afganistan
gibi, on yıllardır şiddetli çatışmaların yaşandığı bir
yer değil. Biliyorsunuz ki burası nispeten medeni
ve Avrupalı.” CBC News
Daniel Hannan “Bize çok benziyorlar. Bu durumu
çok şoke edici kılıyor. Ukrayna bir Avrupa ülkesi.
İnsanlarının Netflix ve Instagram hesapları var”
Emperyalist Avrupa ülkeleri, şiddetli çatışmalara
tanık olan Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan gelen
sığınmacılarla ilgilenirken izledikleri sınır dışı etme
ve geri gönderme politikasının tam tersine, Ukraynalı sığınmacılara esneklik göstererek karşıladı;
sığınma taleplerini ve oturumlarını kolaylaştırmak
için acil kararlar aldılar.

Kültür, Ukrayna savaşında üçüncü
cephedir

Emperyalist dünyanın dört bir yanındaki hükümetler Moskova’ya karşı yaptırımlarını artırırken
geçen hafta İngiltere Kültür Bakanı Nadine Dorries’in “Kültür, Ukrayna savaşında üçüncü cephedir” demesi kültür meselesinin, özünde ne kadar
önemli bir silah olduğunu da doğrulamış oldu.
Münih Filarmoni Orkestrası’nın 68 yaşındaki
dünyaca ünlü orkestra şefi Rus, Valery Gergiev’e,
Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter, Rusya’nın
Ukrayna’ya yönelik operasyonunu kınaması için
24 saat süre tanıyıvermişti. Şef Valery Gergiev’in
‘bu çağrıyı yanıtsız bırakması’ üzerine işine son
verildi. Yine Gergiev’in, Edinburgh Uluslararası
Festivali’ndeki onursal başkanlığı görevinden de
istifa etmek zorunda bırakıldı. Gergiev’in dünyanın önemli orkestra şeflerinden biri olması bir
yana, kendisini, cihatçı IŞİD’den geri alındıktan
sonra Palmira’daki St. Petersburg Mariinsky Tiyatro Orkestrası’nı yönettiği ve uygarlığın karanlığa
karşı cevabı olan konserle de hatırlayalım.
Aynı baskıya maruz kalan dünyaca ünlü Rus
soprano Anna Netrebko’nun, doğrudan Putin’i
kınamadığı için, New York Metropolitan Operası’ndaki görevine son verildi. New York Metropolitan Operası yönetiminin Netrebko’nun yerine,
Ukraynalı sanatçı Liudmyla Monastyrska’ya görev
vermesi büyük bir zavallılık örneğiydi.
Katar’ın başkenti Doha’daki FIG Artistik Jimnastik
Dünya Kupası’nda paralel barda bronz madalya
alan 20 yaşındaki Rus jimnastikçi İvan Kulyak’ın,
madalya törenine göğsündeki Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonuyla ilgili bir sembol
olan (‘zafer’ anlamına gelen) ‘Z’ işareti ile çıkması
cesurcaydı.
4

İngiltere Kültür Bakanı sporda, sanatta ve eğlencede Putin’i küresel sahnede dışladıklarını, yaklaşan Şampiyonlar Ligi Finali ve Formula 1 Grand
Prix artık Rusya’da yapılmayacağını yine Rusya’nın UEFA, FIFA, World Rugby, Uluslararası Tenis
Federasyonu ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi
tarafından yasaklandığını hatırlattı. Bu listeye
artık Uluslararası Paralimpik Komitesi de dâhildi.
İngiltere, Bolşoy ve Sibirya Balelerinin yaklaşan
performanslarını iptal etti.
Disney ve Warner Bros. Rusya’daki film çekimi
projelerini durdurdu; BBC Studios ve ITV Studios
da Rusya ile ticareti kesti ve Rusya’nın Eurovision
Şarkı Yarışması’na katılması yasaklandı. İzlanda,
Finlandiya, Norveç ve Hollanda gibi ülkelerin devlet yayın kuruluşları Rusya’nın yarışmadan men
edilmesi için çağrıda bulunmuştu.
İngiltere Kültür Bakanı Nadine Dorries attığı tweette: “Eurovision ülkeler arasında özgürlük, birlik
ve saygı anlamına geliyor dünya çapında on
milyonlarca kişi tarafından izleniyor ve beğeniliyor. Eurovision’un harekete geçtiğini ve Rusya’nın
kovulduğunu görmekten memnun oldum.” diyordu. Bunlara ek olarak, Rusya’nın Haziran ayında
UNESCO’nun yıllık Dünya Mirası Konferansı’na ev
sahipliği yapmasının engelleneceği duyuruldu.
Nazi Alman Öğrenci Birliği 10 Mayıs 1933’te 25.000
ciltten fazla “Alman olmayan” kitabı yakmıştı.
İnsan merak ediyor, ABD ve AB emperyalizminin
kültür sanat alanında Rusya’ya yönelik uygulamaları arasında Aleksandr Herzen, Lev Tolstoy,
Nikolay Nekrasov, Nikolay Gogol, Konstantin
Simonov, Nikolay Çernişevski, Fyodor Dostoyevski, İvan Turgenyev, Anton Çehov gibi birçok Rus
yazarın kitaplarını yakmak düşüncesi var mı?
Basitçe ifade etmek gerekirse, nasıl düşündüğümüzü şekillendiren kültür endüstrileri benzeri
görülmemiş bir ölçeğe ulaştı. Her düzeyde uygulanan küresel bir strateji olarak kültür, emperyalizmin etkisi yüksek bir silahı haline geldi.
1946’da ABD’li diplomat George F. Kennan,
“Sovyet komünizminin yayılmasını durdurmak için
Amerika’nın bir Çevreleme Politikası (Containment
Policy) izlemesi gerektiğini” savunmuştu. Amerikalı dış politika danışmanları, bir ülke komünizme
evirildiğinde, çevredeki her bir ülkenin de domino
taşları gibi “düşeceğine” inanıyorlardı. Bu görüş
domino teorisi olarak biliniyordu. ABD ve AB emperyalizminin kültürde, sporda, sanatta, medyada ve eğlence alanında Rusya’ya uyguladığı bu
yaptırımların adını Kültürel Çevreleme Politikası
(Cultural Containment Policy) olarak koymak
uygun olur.
Emperyalizmin Rusya’ya yönelik uyguladığı Kültürel Çevreleme Politikası, kültürün aynı zamanda
bir ideoloji ve hegemonya mücadele alanı olduğu
gerçeğini ortaya koymuştur.

|||||||| Cengiz Kılıçer
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Ukrayna rejimi neyi temsil ediyor?

Zelenski: Bir kuklanın portresi

L

iberaller, açık ya da çekingen NATO’cular, ABD ve AB emperyalizminin
distribütörlüğünü üstlenenler tarafından “kahraman” ilan edilen, “bağımsız
bir Ukrayna” için mücadele ettiği ve
ülkesini “arslanlar gibi savunduğu” iddia edilen
Volodimir Zelenski’nin bu janjanlı ambalajını kazıyınca altından neler neler çıktığını göstermeye
çalışacağız bu yazıda. Yazının sonunda, okuyucularımız kendisi için diledikleri sıfatı kullanabilir,
takdir onların, biz kısaca bir kuklanın portresi
diyelim ve geçelim.
Ülkesinde biyolojik silah üretilmesi için ABD Savunma Bakanlığı tarafından finanse edilen 30
tane askeri biyolojik silah laboratuvarı kurulmasına izin veren bir insandan, “bağımsızlık sevdalısı”
yaratmaya çalışmak zor bir iş. Aynı zamanda,
Avrupa Birliği bizi alsın, NATO üyesi olalım, ABD
sürekli sırtımızı sıvazlasın diyen birinde de…Ama
emperyalistler zoru oldurma konusunda maharetlidir, haklarını teslim edelim ve merceğimizi
Zelenski’ye çevirelim.

Neo-nazi çetecisine kahramanlık ödülü
veren bir yahudi

Bir fotoğrafla başlayalım önce. Zelenski’nin,
Ukrayna’da faaliyet gösteren Neo-Nazi örgütlenmesi Sağ Sektör komutanı Dmytro Kotsyubaylo’ya
“Ukrayna kahramanı” ödülünü verdiği fotoğraftan
bahsediyoruz. Tarih Zelenski’yi kayıtlara öncelikli
olarak Neo-Nazi’lerle işbirliği yapan, onların elini
kıvançla sıkan, bir çeteciye kahramanlık ünvanı
veren bir Yahudi olarak geçti. Ukrayna hükümeti
ise irili ufaklı Neo-Nazi örgütlenmelerinin önünü
açarken, Donbass’ta 14 bin sivilin vahşice katledilmesinden sorumlu Azov Taburu’nu resmen
Ukrayna ordusuna dahil etti.
Hatırlanacağı üzere, Ukrayna’da 2010’da iktidara
gelen Viktor Yanukoviç, 2013’te Avrupa Birliği ile
yapılan ortaklık anlaşmasını askıya alması nedeniyle, 2014’te ABD-NATO-Soros işbirliği ile düzenlenen tezgahla devrilmişti. Bu tezgâhın “başarı”ya ulaşmasındaki en büyük pay sahibi olan
Neo-Nazi’ler ise, paramiliter bir güce dönüşerek,
ağırlıklı olarak Rus nüfusun yaşadığı ve darbenin
ardından halk cumhuriyetleri ilan edilen, Lugansk
ve Donetsk’te etnik kıyıma başladılar ve binlerce
sivili katlettiler.
2 milyar dolara yaklaşan serveti ile Ukrayna’nın
önde gelen oligarklarından olan İgor Kolomoysky
başta Azov Taburu olmak üzere 50’ye yakın paramiliter gücü finanse ededursun, Svoboda gibi
Nazi artığı partiler darbe hükümetinde yerlerini
alacaktı. Maidan darbesinde, Kiev’deki bir sendika binasını içindeki 50 kişi ile ateşe verecek kadar

gözü dönmüş bu güruhun, geçtiğimiz günlerde
“Ulusal Muhafızların Azak savaşçıları, Kadırov
orklarına karşı kurşunları domuz yağıyla yağladı” mesajıyla militanların kurşunları yağladıkları
görüntüleri içeren bir video paylaşması açıkçası
kimseyi şaşırtmadı.

yalizmin kuklası olduğu gerçeği. Geçtiğimiz gün,
ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck
Schumer, NATO’ya, ABD’ye avuç açan Zelenski’nin video konferans yoluyla ABD’li senatörler ve
Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüştüğünü açıklamıştı.

Bu Neo-Nazi sever hükümetin son icraatı da, Nazi’lere karşı tarihi bir mücadele veren ve insanlığı
bu beladan kurtaran komünistleri tutuklamak
oldu. Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu’nun duyurduğu habere göre Ukrayna Leninist
Komünist Gençlik Birinci Sekreteri Mikhail Kononovich ve kardeşi Aleksander Kononovich Ukraynalı
yetkililerce ”gözaltına” alındı.

Schumer’in Amerikan medyasına yaptığı açıklamaya göre, Zelenski görüşmede ülkesinin Rusya’ya karşı savunmasını güçlendirebilmek için
şiddetle uçağa ihtiyacı olduğunu ve bu konuda
ABD’nin yardım etmesini beklediklerini söyledi.

Pandora belgelerinden de Zelenski çıktı

Sovyetler Birliği’nin çözülmesiyle beraber, Rusya’da olduğu gibi Ukrayna’da da, devlete ait
varlıkların hızlı şekilde özelleştirilmesiyle birlikte
türeyen oligarkların, mevcut Ukrayna hükümetinin
de etkin bir bileşeni olduğunu söylemekte beis
yok. Sosyalizmin mirasını yiyen bu akbabaların
toplam servetinin, ülkedeki tüm nihai ürünlerin/
GSYİH yüzde 85’ine eşit olduğu herkesçe bilinen bir gerçek. Dünyada büyük yankı uyandıran
Organize Suç ve Yolsuzluk Araştırma Projesi’nin,
Ekim 2021’de yayınladığı Pandora Belgeleri’ne biraz bakınca bu oligarkların, “kahraman” Zelenski
ile teması da rahatlıkla görülebiliyor.
Pandora Belgeleri’nde yer alan bilgilere göre
Zelenski’nin İngiliz Virgin Adaları, Güney Kıbrıs ve
Belize’de off-shore şirketlere sahip ve 2012’ye kadar uzanan off-shore belgelerinde milyar dolarlık
dolandırıcılık yapıldığı görülüyor.
2019’da seçimlere “yolsuzlukla mücadele” propagandası ile giren Zelenski’nin en büyük destekçisi
de 5,5 milyar dolarlık yolsuzlukla suçlanan oligargk Ihor Kolomoisky. Zelenski, ise off-shore şirket
ağına Kolomoisky’nin Privatbank’ından 41 milyon
dolar fon alarak dahil olmuş. Zeleski, eşi Olena
Zelenska ve yakın ekibinin 14 off-shor şirketinde
ortaklığı olduğu Pandora Belgeleri’ne yansırken,
Zelenski’nin deniz aşırı şirketlerine ortak olan
Serhiy Shefir ve Ivan Bakanov isimleri ise dikkat
çekiyor. 2019’da devlet başkanı olan Zelenski,
off-shore ortağı Serhiy Shefir’ı, cumhurbaşkanı
yardımcılığına, Ivan Bakanov ise Ukrayna Güvenlik Servisi’nin başına atadığını hatırlatalım. Zelenski ve suç ortaklarının, yolsuzlukla elde edilen
kaynaklarla Londra’da 6 milyon dolar değerinde
iki gayrimenkul satın aldıklarını da ekleyelim.

Emperyalizm sevdalısı bir “bağımsızlıkçı”
Belki de tüm bunlar arasında, üzerinde en çok
durulması gereken nokta, Zelenski’nin emper5

Toplam 280’den fazla senato ve meclis üyesinin
görüşmeye katıldığını bildiren Schumer, “Bu uçaklara (Ukrayna’nın) ihtiyacı had safhada. Ben de
yönetimin bunları sağlaması için elimden geleni
yapacağım” değerlendirmesinde bulundu.
Schumer, Kongrenin Ukrayna’ya insani ve savunma yardımı anlamında 10 milyar dolarlık pakete
onay vereceğini ve Ukrayna halkını desteklemeye
devam edeceğini de sözlerine ekledi.
ABD yönetimi Ukrayna’ya destek amacıyla 10 milyar dolarlık bir paket için Kongre’ye başvurmuş,
kısa süre önce de 350 milyon dolarlık savunma
yardımının Kiev’e gönderilmesini onaylamıştı.

Sonuç yerine

Zelenski’yi olabildiğince objektif bilgiler ışığında
resmettiğimiz portremizin sonunda, “Kendisi bir
kahraman mıdır, yoksa bir kukla mıdır?” sorusunun
yanıtını okuyucuya bırakalım. Takdir onların.

Neo-Nazi çete
liderlerine
kahramanlık nişanı
veren, Avrupa Birliği’nin
kapılarını tırmalayan,
ABD’nin ve NATO’nun
taşeronluğuna soyunan
Volodimir Zelenski’nin
temsil ettiği rejimi
yazdık.
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Zam yağmuru devam ediyor
Son bir yıldır devam eden zam yağmuru, sağnak
şekilde devam ediyor. Resmi enflasyonun yüzde
55 olarak açıklanmasına rağmen, bağımsız çalışmalar enflasyonun çok daha yüksek olduğunu
ortaya koyuyor. ENAG araştırma grubuna Şubat
ayında enflasyon yüzde 123,8 olarak ölçüldü.
ENAG grubundan yapılan yazılı açıklamada aylık artışın yüzde 5,44 düzeyinde olduğu belirtildi.
Tüik’e göre en büyük zam grubunu ulaşım oluştururken, onu ev eşyası, gıda ve alkolsüz ürünler
grupları izledi.
ENAG ve TÜİK tarafından yapılan açıklamaların
ardından petrol ve gıda ürünlerine zam gelmeye
devam etti. Brent petrolün fiyatı 70 dolar seviyesinden 125 dolar seviyesine çıktı. Brent petroldeki
bu artış benzin ve diğer ürünlere yansırken, Türkiye bu ürünleri ithal ettiği için daha fazla zam yapıldı. Sene başından bu yana bu ürünlere yapılan
zamlar yüzde 250 civarına dayandı. Ardı ardına
birer liralık zamlar yapılırken, zamlar öncesinde
uzun sıralar yaşandı. Tüketiciler benzin ve diğer
ürünlere daha ucuz ulaşmak için saatlerce sıra
bekledi.
Benzer durum gıda ürünlerinde de gözleniyor.
Yumurta son bir ayda yüzde 20 artarken, daha
önce aylarda yüzde 50’ye yakın artmıştı. Sene

başından beri yumurtaya neredeyse yüzde 80
civarında zam yapılırken, yağ fiyatları da çıldırdı.
Hafta başından bu yana ayçiçek yağına yüzde
50’den fazla zam yapılırken, bazı yerlerde karaborsa görüntüleri gözlemlendi. Marketlerde uzun
sıralar görüşürken, ayçiçek yağının 18 lt’lik bidonu
bin lira bandını aştı.
Zam yağmuru pek çok emekçilerin en temel gereksinimlerine “yağarken”, ürünlerin de üretilmesi
için gerekli ürünlerde de büyük zamlar görüldü.
Bu durum zincirleme bir enflasyona sebebiyet
veriyor. Büyük tekellerin “kârları” için her düzeyde
zam yaptığı bir dönemde, fiyatlar uçarken, emekçilerin yaşam giderleri de giderek artıyor.

Tek suçlu “dış güçler” mi?

Emekçilerin aklını ise zam yağmurunun nedeni
üzerine sürüp giden tartışma karıştırıyor. Gerçekten zamlar “yurtdışı” kaynaklı etkilerden mi
kaynaklanıyor, yoksa kötü yönetimin eseri mi? Bu
konunun ise ikili bir yanıtı buluyor. Kovid salgını
sonrasında uygulanan kesintiler, küresel gıda arzını azaltırken, enerji fiyatlarının da artışıyla birlikte büyük bir gıda enflasyonu oluşmuş durumda.
Dünya genelinde bitkisel yağ fiyatları yüzde 38,

sütte yüzde 24,6, tahılda ise yüzde 16’lık bir artış
kaydedildi. Dünya genelindeki artışın en büyük
nedeni, enerji fiyatları olduğu gibi, daralan gübre
arzı. Gübre üretiminde de yaşanan düşüş, üretimi
kısıtlıyor.
Bu kısıtlamalara Ukrayna-Rusya savaşının etkileri
de eklenirken, Türkiye’de ikinci bir kriz de, üretimde yaşanıyor. Son 20 yılda tarım üreticisi sayısı
da, alanı da azaldı. Birçok ürün gıda tekellerinin
insafına bırakılırken, tarım alanları yarı yarıya
azaldı. Tarımsal üretim çıktıları da azalırken, maliyetler arttı. Maliyet artışları dünyadaki artışa
kıyasla Türkiye’de daha fazla kaydedildi.

Planlı bir ekonomi sorunları aşar

Üretimdeki dışa bağımlılık ve emperyalist şirketlerin ihtiyaçlarının önceliği durumu çıkmaza sürüklerken, gıdada hem üretimde, hem de dağıtımda
kamusal müdahaleyi zorunlu kılıyor. Gıda üretimi
ve dağıtımı emekçiler için en temel sorunlardan
biri haline dönüşürken, üretimin planlı kılınmaması
durumunda enflasyonun önüne geçilmesi mümkün olmayacak. Bunun için emekçilerin tekellerle
kıran kırana bir mücadeleye girişmesi tek seçenek
olarak önümüzde duruyor.

Kadına yönelik şiddete karşı reform paketi açıklamaları
yapan Erdoğan kadın örgütlerini hedef aldı:

Erdoğan bildiğiniz gibi
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
geçtiğimiz günlerde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirilen Kadın ve Demokrasi
Derneği (KADEM) 4. Olağan Genel Kurulu’nda
yaptığı konuşmada, ülkedeki kadın cinayetlerinin
oran olarak Avrupa ülkelerinin çoğundan daha
geride olduğunu iddia ederek şiddet ile mücadele konusunda yeni bir reform paketi üzerinde
çalıştıklarını ifade etti.

Reform taslağı hazır TBMM’nin gündemine
gelecek
Erdoğan konuşmasında: Taslağı üzerindeki çalışmaları biten bu paketi en kısa sürede Türkiye
Büyük Millet Meclisimizin gündemine getireceğiz.
Yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda faillerin somut pişmanlık emaresi içermeyen
hiçbir davranışı indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir. Sadece takım elbise giyip kravat takarak, ellerini önünde birleştirip başını yana eğerek sergilenen tiyatrovari görüntüler takdiri indirim
gerekçesi olmayacaktır.’’ İfadelerini kullandı.

Aynı Erdoğan İstanbul Sözleşmesi’ni rafa
kaldırmıştı

Kadına yönelik şiddet ile mücadelede kararlı
olduklarını ifade eden Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi’nin hukuksuz bir şekilde iptalini bir gece
kararnamesiyle onayladığını unutturmaya çalışıyor. Yıllardır kadın cinayetlerinde iyi hal ve tahrik
indirimlerinin kaldırılması talebini görmezden gelen AKP iktidarı anlaşılan yeni düzenlemede de
indirimlerin gerekçelerini değiştirmekle yetinecek.

Somut pişmanlık emaresi gibi muğlak bir ifade ile
yine cezada indirimlere kapı açılıyor.

Kadın istihdamı arttı ücretler düştü, güvencesiz ve esnek çalışma yaygınlaştı

Erdoğan konuşmasında iktidarları döneminde
kadın istihdamının arttığını da ifade etti. Kadın
istihdamının son 20 yıldır sadece ülkemizde değil
bütün dünyada arttığı biliniyor. Ancak kadınları
ucuz işgücü olarak gören kapitalizm doğrudan
Dünya Bankası’nın geliştirdiği projelerle kadın
istihdamını arttırma kılıfı altında esnek çalışma
biçimlerini temel çalışma modeli haline getirdi.
Esnek ve güvencesiz çalışmanın kadın erkek bütün emekçilere getirisi ise, güvencesizlik, artan
mesai saatleri, yıllar içerisinde eriyen ücretler ,
sosyal hakların budanması ve sendikal örgütlülüğe vurulan büyük bir darbe oldu.

Mecliste kadın milletvekilleri arttı, tek
adam rejimi kuruldu

Erdoğan’ın kadın milletvekili sayısının arttığı yönündeki açıklamaları ise ironiktir. Bugün parlamentonun bay-pas edildiği, bakanların atandığı
ve bir gecede görevden alındığı, idari, iktisadi,
siyasi bütün kararların tek adama bağlandığı
başkanlık sisteminde adeta bir istibdat rejimi
kurulmuşken kadın milletvekili sayısından övgü ile
bahsetmek büyük bir manipülasyondur.

AKP iktidarında işlenen kadın cinayeti,
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cumhuriyet tarihinin tamamında işlenmedi

Kadın hakları konusunda Cumhuriyet tarihinin
tamamında yapılanları 5’e, 10’a katladık diyen
Erdoğan’a hatırlatmak isteriz; AKP iktidarı döneminde yüzde 1400 artan kadın cinayetleri, gündemden düşmeyen kadına yönelik şiddet, sokak
ortasında kadınların tekmelenmesi gerici tahakkümün ürünüdür. AKP eliyle kurulan yeni rejim tam
da bu gerici tahakkümü beslemiştir.

Münevver Karabulut için sarf ettiği sözleri
unuttu, kadın örgütlerini hedef aldı
Son olarak Erdoğan kadın örgütlerini ‘’cibilliyetsiz’’ ifadesi ile ağır hakaretlerde bulunmayı ihmal
etmedi. Başak Cengiz cinayetinde kadın örgütlerini sessiz kalmakla itham eden Erdoğan Münevver Karabulut cinayetinin ardından sarf ettiği
sözleri unutmuşa benziyor. Biz hatırlatalım. 2009
yılında öldürülen Münevver Karabulut için yalnız
bırakılan ya davulcuya, ya zurnacıya ifadelerini
kullanarak aileyi suçlamıştı.
Kadınların yıllardır kadına yönelik şiddete karşı
sürdürdüğü mücadele ortada iken asıl öldürülen
kadınları siyasi kimliklerine göre ayrıştıran AKP
iktidarının temsilcileri olmuştur.
Sonuç olarak kadına yönelik şiddete karşı reform
paketi hazırladığı iddiasıyla açıklama yapan AKP
iktidarı kadınları kendi gerici ideolojisine sığdırma
çabalarına ve sınırlar çizmeye devam ediyor.

GÜNDEM
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Yeni Tarım ve Orman Bakanı
Vahit Kirişçi’de ne ararsan var:

Lobi şirketi başkanlığı, şalgam suyu
tüccarlığı, FETÖ ile ilişkiler, İsrail dostluğu…
Bakan atamalarında artık esas haline gelen gece yarısı kararlarına geçtiğimiz hafta bir yenisi eklendi. Yazın
yaşanan yangın felaketi üzerinden büyük tepki toplayan Bekir Pakdemirli’nin yerine, eski bir AKP milletvekilinin Tayyip Erdoğan tarafından atanması pek de şaşırtıcı olmadı. Yeni bakan Vahit Kirişçi’nin profiline baktığınızda ise ülke tarımını kalkındıracak bir kişiden ziyade tüccar siyasetin bir temsilcisi görülüyor.

A

KP iktidarının bakan atamalarında son gelişme Tarım ve Orman
Bakanı Bekir Pakdemirli’nin “affını
istemesi” ile yaşandı. Cumhurbaşkanlığı sisteminde bakan değişiklikleri bilindiği üzere eski bakanların Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan af dilemesi üzerine yeni
atama yoluyla gerçekleşiyor. Ülkenin yönetim
kademesinde ve bakanlıklar düzeyinde neyin ne
için yapıldığının belli olmadığı bu düzende, ilgili
bakanlık konusunda yetkinlik, liyakat ve kamunun
çıkarlarının nasıl gözetildiği büyük soru işaretleri
barındırıyor.
Babası Ekrem Pakdemirli kontenjanından bakanlığa atandığı söylentilerinin gölgesinde bakan olan
Bekir Pakdemirli de bu liyakatsizliğin bir örneği
olarak tarihe geçti. İşletme mezunu olan Pakdemirli’nin bakanlık dışında Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Albaraka Türk Katılım Bankası Yönetim
Kurulu Üyeliği’ni sürdürdüğü, aynı zamanda McCain Foods şirketi ile danışmanlık ilişkileri devam
ettiği bilinmekteydi. Geçen yaz yaşanan orman
yangınları başta olmak üzere tarımın sistematik
çöküşünde büyük bir rol oynayan Bekir Pakdemirli tüccar bir siyasetçi olarak bakanlık koltuğa
yerleşti, Türkiye’nin tarım ve ormancılığına darbe
vurup hiçbir şey yokmuş gibi ayrıldı.
Ziraat profesörü Kirişçi derde deva olacak mı?Bekir Pakdemirli’nin yerine atanan Vahit Kirişçi ise
Ziraat Fakültesi mezunu. 2001’de profesör olan Kirişçi, AKP’den 22. ve 23. Dönem Adana Milletvekili
oldu. 22. Dönem’de Türkiye AB Karma Parlamento
Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 23. Dönem’de
aynı Komisyon’un Başkanlığına yeniden seçildi.
Akademik olarak ve daha önceki görevleri açısından getirilmiş olduğu bakanlık ile uyumlu bir profil
çizen Vahit Kirişçi’nin bu göreve getirilmesinde
ne gibi siyasi dengelerin rol aldığı ise tartışma
konusu. Bekir Pakdemirli’nin tepki toplaması üzerine meslekten bir akademisyenin göreve getirilmesi AKP’nin ve sermayenin tarım ve ormancılığı
çökerten politikaları ne kadar toparlayabileceği
ise büyük bir soru işareti olarak ortada duruyor.
Bakan atamalarında son dönem bir dizi akademisyenin benzeri şekilde göreve getirilmesi
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin adım
adım bir teknokratlar hükümeti görüntüsü kazanmasına yol açarken, Vahit Kirişçi’nin tüccar kimliği
ve yöneticisi olduğu kurumlara bakıldığında işin iç

yüzünün çok da öyle olmayabileceği değerlendirmeleri de beraberinde geliyor.

Kirişçi’nin gerçek kariyeri

Akademik kariyerinin ötesinde Kirişçi’nin parçası
olduğu kurumlar ve yaptıklarını geçmişe doğru
mercek altına almak geleceği görebilmek açısından da bizlere fikir verecektir.
22. ve 23. dönem milletvekili olmasından sonra
bir kere daha AKP tarafından aday gösterilmeyen Kirişçi’nin tekrar milletvekili olma çabaları
olmakla birlikte bu esnada ticarete atıldığı ve bir
ayağı İngiltere’de olan New Bridge Government
Affairs and Consulting adlı bir devletler arası lobi
ve danışmanlık firmasının icra kurulu başkanlığı
yaptığını görüyoruz. Bakan olmadan önce ya da
olduktan sonra Kirişçi’nin bu görevden ayrıldığına
dair kamuoyunda herhangi bilgi bulunmazken
şirketin yürüttüğü faaliyetlere de dair de ayrıntılı
bir bilgi bulunmuyor.
Kirişçi’nin ilk danışmanlık şirketi faaliyeti bununla
da sınırlı değil, 1999-2002 döneminde kurucusu ve
ortağı olduğu, Adana’da bulunan Arda Araştırma
ve Danışmanlık Ltd. Şti.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışıyor.
New Bridge şirketi ise bir dizi AKP’li eski milletvekili
ve sermaye çevresinin bileşimi ile oluşmuş görünüyor. Şirketin yönetici ortaklarından Nevzat Pakdil, 2002-2015 arasında 3 dönem AKP Kahramanmaraş Milletvekili oldu. Milletvekili olmadan önce
Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Genel Müdürlüğü yapan Pakdil de milletvekilliği sonrasında
lobi faaliyetlerine ağırlık vermiş görünüyor.
Şirketin bir diğer ortağı ise, AKP’den üç dönem
milletvekilliği yapan, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun. Alaboyun 26 Kasım
2021’de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini en
çok destekleyenlerden birisi olduğunu ancak
başkanlık sisteminin beklentilerinden uzak çıktığını
ifade ederek, “Kendimi aldatılmış hissetmiyorum
ama beklediğimiz gibi çıkmadı. Bugün başkanlık
sistemi oylama çıksa mevcut durumu gördükten
sonra evet oyu vermem” demiş ve oğlunun Saadet Partisi’ne oy vereceği gündeme gelmişti.
Şirketin Londra ofisinin ortağı ise Nevzat Pakdil’in
yeğeni Ahmet Enes Tekcan. 2016 yılında Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği’ne Ticaret Müşaviri
olarak atanan Tekcan, 2020’de bu görevden ayrı-
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larak şirketin ofisinde görev almaya başlamış.
Şirketin yönetim kademesine ve ilişkiler ağına
bakıldığında Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni Tarım ve
Orman Bakanı’nın uluslararası düzeyde ve özellikle İngiltere bağlantılı böylesi bir şirkette geçmiş
dönemde AKP milletvekili olan bir dizi isimle ne
aradığı soruları da beraberinde geliyor. Bununla
birlikte 2020 yılında Kirişçi’nin Adana’da Ali Babacan’ın DEVA Partisi’ne katılacağı da gündeme
gelen başlıklar arasındaydı.
Şalgam suyu tüccarı Kirişçi’nin FETÖ’yle kesişen
yolları ve ilginç İsrail tesadüfü
Ticari hayatın dışında kalmayı tercih etmeyen
Vahit Kirişçi, bakan olmadan önce Gübretaş
yönetim kurulu üyeliğine devam ediyordu. Bakan olunca bu görevinden istifa eden Kirişçi aynı
zamanda şalgam suyu tüccarlığına AltınKoza Organik Gıda A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak
devam ediyor. Buradan ayrıldığına dair de henüz
kamuoyunda bir bilgi bulunmuyor.
Kirişçi bakan olduktan sonra basında geçmişte çekilmiş olan bazı fotoğrafları yer aldı. Artık
AKP’liler için sıradan bir olaya dönüşmüş olan
FETÖ ile ilişkiler anlamında da Kirişçi’nin bir dizi
ilişkisi bu süreçte gündeme geldi.
2008 yılında FETÖ’nün Fezalar Eğitim Kurumu’na
ait Erbil’deki Işık Üniversitesi’nin açılışına katılıp
kurdele kesen Kirişçi, Fethullah Gülen bir Avustralya’daki bir katolik üniversitesinde İslami Bilimler
kürsü açtığında oraya gezisiyle de hatırlanıyor.
AKP’li bakanın FETÖ’nün önde gelen isimlerinden
Kemal Öksüz’le birlikte çektirdiği fotoğrafı da
bulunuyor. Kirişçi ve diğer AKP’li vekillerden oluşan
heyetin Öksüz’ü Arkansas’ta ziyaret ettiği sırada çekilen fotoğraf AKP’li Mustafa Ataş’ın sosyal
medya paylaşımlarıyla ortaya çıkmıştı.
Son olarak, yeni bakan Vahit Kirişçi’nin 22. dönem
milletvekilliği zamanında Türkiye-İsrail Dostluk
Grubu Başkanlığı yürüttüğünü hatırlatmak gerekiyor. Son dönem AKP iktidarının İsrail ile yakınlaşan politikaları ile eski bir “İsrail dostunun” tarım
bakanlığına atanmasının tesadüf olma ihtimali
elbette yüksek. Ancak tesadüf değilse, İsrail
tarafından “eski dost düşman olmaz” denilerek
yeni bakan Prof. Dr. Vahit Kirişçi aracılığıyla tarım
alanında bu sefer de İsrail tarafından sömürülmemizin önü açılacaktır. Kim bilir?

MANŞET

9 MART 2022

Millet ittifakı’nın
NATO ile sınavı

Geçtiğimiz hafta 70 yılını dolduran Türkiye’nin
NATO üyeliği siyasette hala tartışma konusu.
Özellikle Suriye’de cihatçılara, Ukrayna’da Neo-Nazi Zelenskiy’e arka çıkan NATO, ABD’nin ve
emperyalist sistemin jandarmalığını üstlenmekte.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyetler Birliği’ne ve diğer sosyalist ülkelere karşı kurulan Atlantik Paktı her ne kadar kendini bir savunma anlaşması olarak lanse etse de kurulduğu günden
itibaren halkların bütün ilerici kazanımlarını yerle
bir etmek adına gericilerle iş birliği yapmakta,
Türkiye dahil pek çok ülkede darbeler aracılığıyla
emperyalist\ kapitalist sistemin devamlılığını güvence altına almak için çalışmaktadır.
Türkiye’de Cumhur İttifakı’nın NATO’ya bütünleşmiş siyaseti tartışma götürmez ancak onun
yerine yurttaşların gözünde ‘umut’ olarak görülen
Millet İttifakı’nın da Atlantik Paktı’na bakış açısı
farklı değil. Burjuva siyasetinin iki kutbu olan bu
ittifaklar ABD ve emperyalist sistemin çıkarlarını
korumak için birbirleri ile yarışmakta.
Millet İttifakı’nın büyük ortağı Kılıçdaroğlu’nun
‘Biz NATO ittifakının bir parçasıyız. NATO’yu sadece savunma gücü olarak görmemek lazım.
Biz NATO’nun bir parçası olarak NATO’nun öngördüğü şekilde çalışmak zorundayız. NATO’ya
karşı çıkmanın bir anlamı yok.’ sözleri AKP’nin ve

MHP’nin söylemlerinden farksız değildir.
İttifakın ortaklarından Meral Akşener,
2017 yılında partisine yapılan NATO eleştirilerine karşılık NATO üzerinden İyi Parti’ye vurmalarını kahkaha ile karşılıyorum”
açıklamasında bulunmuştu. Akşener, 23
Şubat’ta yaptığı grup konuşmasında,
“İktidarın, Türkiye’nin Ukrayna’ya SİHA
satışına devam etmesi yönündeki kararını, olumlu buluyoruz. Ukrayna, Türkiye
için savunma sanayisinin gelişiminde,
kritik rol oynayabilecek bir ülkedir. Bu
alandaki iş birliğinin, geliştirilmesini ve
derinleştirilmesini destekliyoruz” demişti.
2 Mart’ta yaptığı açıklamada ise “Putin haddini
aşmıştır. Vakit boş laf vakti değil, yaptırım vaktidir. Vakit çekimser kalma vakti değil, zalimin karşısında dik durma vaktidir. Rusya’nın bu durumu
ortadayken Türkiye’nin güvende olduğunu kim
iddia edebilir? Putin’in kafasındaki Rusya’nın eksik
parçalarının Kars, Erzurum ve Ardahan olmadığını kim rahatlıkla söyleyebilir?” açıklamasıyla on
yıllardır anti-komünist histeriyle NATO tarafından
üretilen söylemleri tekrar gün yüzüne çıkarmıştır.
Millet İttifakı bileşenlerinden Deva Partisi Genel
Başkanı Ali Babacan, NATO’yu sahiplenme konusunda Erdoğan’ı geride bırakarak AKP’li Cumhur-

başkanı’nı ‘Türkiye, hem Avrupa hem NATO üyesidir. Siz Avrupa’yı NATO’yu suçlayana kadar siz
napıyorsunuz onu söyleyin.’ sözleriyle yeterince
NATO’cu olmamakla suçlamaktadır. 2016 yılında
sınırımızda NATO varlığı görmek isteriz ifadelerini
kullanan Ahmet Davutoğlu ise Türkiye’nin artık
Atlantik Paktı’nda ciddiye alınmadığını, bundan
dolayı daha etkin politikalar uygulanması gerektiğini savunmakta.
Görüldüğü üzere Millet İttifakı da burjuva siyasetinin temel alışkanlıklarından olan NATO’culuğu
şiar edinerek ABD ve diğer emperyalist devletlere bu düzeninin devamını vaat etmektedir. Bu
durumda açıkça göstermektedir ki Millet İttifakı,
NATO sınavında başarısız olmuştur.

Emek Köşesi
Yeniden ve Yeni Bir Kavganın Adı:

Bağlantıyı Kes
Güncel, sağlıklı bir çalışma bulamadık ancak Ofis
Çalışanlarının işçi sınıfı içerisinde sayısal olarak
günden güne çoğaldığını tahmin etmemek zor
değil. Bunun yanında yine aynı tahminler şunu da
söylüyor, işçi sınıfının bu önemli parçası örgütsüz.
Bu çözülmesi gereken büyük bir sorun. Örgütsüz olmanın nedenlerini sosyolojiden yardımla
çözmeye çalışırsanız durumu kabullenir, normalleştirir ne örgütlenir ne örgütlerseniz. Ne yazık ki
bugüne kadar özellikle örgütleme mücadelesinde
saman alevi gibi parlayanlar, sosyolojik tespitlerin
içinde boğuldular hatta belgesellere danışmanlık
yaparak bu duruma meşrutiyet kazandırmaya
çalıştılar.
Bugünlerde bu konuda çok tekrar ediyoruz ama
bu düşünce kalıbını kırmadan sağlıklı ilerlemek
çok mümkün değil.
Kazandığımız, mesleğimiz, eğitimimiz, ne için nasıl
harcadığımız sosyolojik çözümlemelerin konusu
olabilir ancak eğer biz sınıf sömürüsünün bizi nasıl etkilediğini ve bu sömürüye nasıl karşı çıkacağımızı ve alt edeceğimizi konuşacak, haklarımız
için savaşacaksak o zaman emek sürecindeki
yerimize bakacağız ve işte o zaman Marksizm
diyeceğiz.
Ve ondan sonra mücadele doğru yola girecek.
Önce ezber şablonları bozacağız; orta sınıf baş-

ka bir şey, biz işçiyiz biz işçi olduğumuzu kabul
ediyoruz kabul etmeyen sizsiniz, örgütlenmek
hakkımız dağınığız ama bunu da başaracak örgütlenmeyi yapabiliriz diyeceğiz, gelişen teknoloji
ile yeni çalışma şekilleri emek sürecindeki yerimizi
değiştirmiyor diye üstüne basa basa konuşacak
ve yazacağız.
Bağlantıyı Kes tüm bunlardan başlayarak beyaz
yakalının bilinçlenmesini, örgütlenmesini ve sınıf
mücadelesine katkısını amaçlıyor.
Elbette kolay değil. Günümüz koşullarında ister
fabrikada ister büroda örgütlenmenin zorlukları
var. Sermaye bu örgütlenmeleri engellemek için
elinden geleni yapıyor. Bu koşulların yanında
ayrıca burjuvazi ofiste çalışanlar ile sınıfın diğer
bölmeleri arasında bölünmeler yaratarak mücadeleyi zayıflatmak istiyor ki bugüne kadar da
bunu başardı.
Bu başarıyı kabullenir ve teslim olursak cepheyi
sürekli geriye taşırız.
Biz sınıf mücadelesinde bu cepheyi ileriye taşıyacak hamleler yapmak istiyoruz.
Eğer sizi kısa sürede hayal kırıklığına uğratan
ayakları yere basmayan hedeflerden uzaklaşıp
bu hedefleri rasyonellikle harmanlar sabırlı ve
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emin olursanız beyaz yakalı da örgütlenir, hakları için mücadele eder, orta sınıf tartışmalarını
geride bıraktırır ve burjuvaziye karşı işçi mücadelesinde hak ettiği yerde olur
Bağlantıyı Kes’in ilk hedefi bu. Beyaz Yakalıyı
mücadelenin içine tüm gücü mücadelenin içine
çekmek

|||||||| Kerem Usluer

Düzenin restorasyon programı imzalandı

Millet İttifakı: Ortanın sağı
Millet İttifakı, Deva Partisi ve Gelecek Partisi katılımıyla yeni bir Mutabakat Metni’ni imzalayarak
kamuoyuna sundu. Başkanlık rejiminin karşısında
Güçlendirilmiş Parlamenter Rejim’i koyan muhalefetin Ankara’da açıkladığı program, ülkenin
temel toplumsal ve ekonomik sorunlarına yanıt
üretmekten uzak. Mutabakat metni düzenin restorasyonundan ibaret. Ekonomik kriz, tarikatlar
sorunu, dış politika, eğitim gibi temel sorunlara
dokunmayan metnin laiklik başlığının ise olmaması dikkatler kaçmadı.

maddeler Mutabakat Metni’nde bulunmuyor.

Mutabakat Metni, restorasyon metni

Gericilik sorunu ülkenin en temel sorunu. Yargıdan
orduya kadar tarikat ve cemaatlerin her yeri ele
geçirdiği bir dönemde Güçlendirilmiş Parlamenter
Rejim adıyla yayınlanan restorasyon metni her
kapıyı açacak bir anahtar olarak sunuldu. Mutabakat metni sanki siyasetten arındırılmış teknik bir
metin olarak karşımıza çıkmış bulunuyor. Ancak
bugün tarikat ve cemaat sorunu ülkenin en temel
sorunu olarak karşımızda duruyor.

6 parti tarafından imzalanan ve kamuoyuna gösterişli sunulmak istenen Mutabakat Metni, deyimin gerçek anlamıyla dağ fare doğurdu. Bütün
başlıklarıyla daha çok düzenin restorasyonuna
endekslenen metin, düzen siyasetinin ve devletin
aksayan yanlarını düzeltmek dışında bir anlam
ifade etmiyor.
Kökten ve radikal bir çözümü bırakın yeni bir
reform programı bile olmayan metin barajın düşürülmesi, Cumhurbaşkanı veto yetkesi, Meclis
soruşturmasında yeter sayının düşürülmesi, çoklu
baro uygulamasının son bulması, AYM kararlarının
uygulanması, HSYK’nun ikiye bölünmesi, RTÜK,
TRT başlıkları, rektör seçimleri gibi konuları içeren
bir metin olarak karşımıza çıktı.
Ülkenin temel ekonomik, toplumsal ve siyasal
sorunlarını restorasyon maddeleriyle çözümleye
çalışan bir ittifakın sınırlarını da bu metin bir kez
daha ortaya koymuş bulunuyor. Örneğin Devlet
Planlama Teşkilatı neden yok, özelleştirilen kurumların yeniden kamulaştırılması, ya da yasak
olan tarikat ve cemaatlerin kapatılması, ya da
eğitim birliğinin yeniden sağlanması gibi en temel

SOL BAKIŞ
Irmak Ildır
“Demokrasi programı”
Türkiye’nin sorunlarını çözebilir
mi?

Millet İttifakını oluşturan partiler ile AKP’den kopan
Gelecek Partisi ve Deva Partisi’nin oluşturduğu “mutabakat” 28 Şubat günü açıklandı. Kamuoyunda altılı ittifak olarak bilinen ittifakın “Yarının Türkiyesi” başlıklı
manifestosu, öncesiyle ve sonrasıyla çokça konuşuldu.
Açıklanan manifestoyu siyasi taraflar “kendi cephelerinden” yorumladı.

Laiklik yok

En önemli konu ise laiklik maddesinin metinde
bulunmuyor oluşu. Genel ifadeler dışında AKP rejimi en çok laikliğin tasfiyesi ile gündeme gelmişti.
Tarikat ve cemaatlerin artık yasal hale gelmesi,
devleti ele geçirmesi gibi başlıklar mutabakat
metninde yer almıyor. Asıl bunlar hem toplumsal
hem de siyasal sorunların başında geliyor.

Ülkenin temel sorunlarına dokunmuyor

Yine aynı şekilde bugün toplumun yaşadığı temel
sorunlarından birisi eğitim birliği konusu. Eğitim,
paramparça edilmiş, eğitim alanı tarikat ve cemaatlerin dernek ve vakıflarına teslim durumda.
Buna dair de metinde tek bir ibare bulunmuyor.
Millet İttifakı, Güçlendirilmiş Parlamenter Rejim
metni olarak eğer Mutabakat Metni’ni çıkarmış
olsaydı yargıdan, YÖK’e, RTÜK’ten siyasi etik kanuna kadar bir dizi başka başlığın metinde yer
almaması gerekirdi. Eğer bu başlıklar metinde yer
alıyorsa neden laiklik, eğitim, yoksulluk, işsizlik, dış
politika gibi başlıkların metinde yer almadığı ayrıca tartışılmalı.
YÖK kaldırılacak maddesini barındırmasına rağmen Diyanet İşleri Başkanlığına hiç dokunmayan
çizgiden değerlendirdi. HDP’nin siyasi programının,
açıklanan manifesto ile genel hatları itibariyle “uyum”
gösteren bir yanı bulunmasına rağmen, ittifakın
bıraktığı boşluğun HDP açısından “sistemin solundan
doldurulacak” bir alan olarak görülüyor.
Taraflar açısından konu bu şekilde değerlendirilirken,
ittifakın açıklamış olduğu programın özü de detaylarla
birlikte daha iyi anlaşılıyor. CHP’nin başını çektiği
ittifakın açıklamış olduğu manifesto özü itibariyle bir
“demokrasi programı” olarak görülebilir. Bu programın, AKP iktidarının yerleştirmiş olduğu yeni rejimle
doğrudan hesaplaşma yerine, “aşırılıklarını törpülemeye” dönük bir yaklaşımı içerdiği açık.

AKP-MHP koalisyonu, “altılı ittifak” programı için,
“küçümseyici” ve “yaftalayıcı” ifadeler kullanarak, “bu
programı ciddiye almıyorum” demeye çalıştı. İktidar
bloğu bu yaklaşımın siyaseten bir anlam ifade etmediği
ortada. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krize
eşlik siyasi tıkanıklık, iktidar bloğu açısından “ikna
edici” hiçbir stratejinin kalmadığını göstermektedir.

Manifestoda sıkça geçen “uzlaşı”, “özgürlükçü ve
demokratik Anayasa” vurguları, Türkiye’nin önümüzdeki dönem “geçiş sürecinin” programına dair siyasi
tavrıdır. Bu tavrın, 2002 AKP programına dönüş olarak
görülmesi gerekmektedir. Manifestoda öne çıkan hem
AB vurgusu, hem de AKP öncesi dönemin “vesayet
rejimi” olarak değerlendirilmesi, ittifaka dahil olan
AKP kalıntılarının eseri olarak görülemez. Program,
2002 AKP’sinin yaratmış olduğu siyasi atmosfere
geri dönüşü, “restorasyon” diyebileceğimiz bir içeriği
taşımaktadır.

Manifestoyu açıklayan ittifak açısından ise “manifestonun” tarihi öneme sahip bir içeriğe sahip olduğu ve
“büyük uzlaşının” sağlandığı müjdesi verildi. İttifakta
kendine doğrudan yer bulamayan HDP ise manifestoyu ittifakın bırakmış olduğu boşluğu işaret eden bir

Açıklanan “demokrasi programının”, birkaç ay önce
açıklanan TÜSİAD programıyla uyumlu olduğu ve
“hukuk”, “hesap verilebilirlik”, “demokratik uzlaşı”
kavramlarıyla, şu anda tıkanmış olan sistemin önünü
açma gayretinde olduğu açıktır.
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ya da tarikat ve cemaat üniversitelerine tek laf
etmeyen bir metnin ülkenin temel sorunlarına çözüm getirebileceğini düşünmüyoruz.
Millet İttifakı’nın siyaset yelpazesindeki yeri
Millet İttifakı özünde sağ bir cephe görüntüsü veriyor. CHP’nin 1960’larda tanımladığı ortanın solu
tanımı bugün geçerli değil. Kılıçdaroğlu ile birlikte
CHP yönetimi, direksiyonu sağa kırmış, Millet İttifakı ile birlikte ortanın sağına dönüşmüştür.
AKP ve MHP’nin içinden çıkan partilerle kurulan
Millet İttifakı’nın, 20 yıllık AKP iktidarıyla kökten bir
mücadele içinde olacağını beklememek gerekir.
Çünkü Millet İttifakı’nı oluşturan partiler AKP’nin
ve MHP’nin içinden çıkan partiler olarak 20 yıllık
iktidarın ortakları ve paydaşları. Böylesi bir zemin,
20 yıllık karşı devrim sürecinden hesap sormayı
değil, tersinden düzenin hatalarını düzeltme yoluna gitmek dışında bir durumu olamaz.
AKP eliyle kurulan rejime karşı kökten karşı çıkış
Bugün AKP eliyle kurulan rejime karşı kökten bir
karşı duruş gerekiyor. Yoksa bütün sorunları başkanlık rejimine bağlayıp, sanki başkanlık olmasaydı sorunlar olmazdı gibi bir yaklaşım karşmızda. Ancak başkanlık rejimine geçilmeden önce
de AKP’nin attığı adımlar tek tek hatırlanmalı.
Özelleştirmelere hız verilmesi, yabancı sermayenin yağmasına ülkenin tam boy açılması, laikliğin
tasfiyesi, tarikat ve cemaatlere devletin teslim
edilmesi gibi. Bugün bu açıdan tarikat ve cemaatlere dokunmadan düzenlenecek bir basın yayın
düzenlenmesinin ya da yargıda tarikat örgütlenmesini ele almadan AYM kararlarının uygulanmasını istemenin hiçbir karşılığı bulunmuyor.
Düzene kökten karşı çıkmak gerekiyor.

Programın “restorasyoncu” özüne rağmen, bıraktığı boşluklar üzerinden “programında neden işçilere,
emekçilere, halkın taleplerine yer yok” demek bir anlam ifade etmiyor. Programda bu kesimlerin yer alması
mümkün değil, çünkü ittifak açısından tüm sorunların
çözümünde sermayeye güven verecek bir “hukuk sisteminin” kurulması yatmaktadır. O yüzden esas sorulması gereken soru, “demokrasi programının Türkiye’nin
önüne dizilmiş sorunlara çözüm olabilir mi?” olarak
görülmesi gerekmektedir.
Bugün Türkiye’de ekonomiden siyasete, dış politikadan
sosyal yaşama, eğitimden sağlığa kadar yaşanan problemler ilginç bir kesişme yaşamaktadır. Bu kesişmenin
AKP’de cisimleşmesi, sorunun sistem sorunu haline
geldiğinin üstünü örtmemesi gerekmektedir. Dolayısıyla ortada “klasik yöntemlerle” aşılabilecek bir sorun
bulunmuyor.
Türkiye’de laiklikten, bağımsızlığa, özgürlükten
eşitliğe kadar her türlü tıkanmanın önündeki engeli, bu
düzenin ufkunu aşacak bir yaklaşımla, başka bir programla aşmak gerekmektedir. Bu programın, adlı adınca
“sosyalizm programı” olduğu, emekçilerin mücadelesi
olmaksızın bugünkü baskı ve eşitsizliğin giderilemeyeceği açıktır. O nedenle verilmesi gereken yanıt, siyasette emekçilerin örgütlü gücüne yerin olup olmadığıdır.
Bizce buna ihtiyaç vardır ve emek, laiklik, bağımsızlık
ve sosyalizm diyenleri tarihi görevler beklemektedir.
Biz bu tarihi görevlere hazırız!

MANŞET
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SERMAYENİN
ÖRGÜTLERİ

Ülkenin ekonomik kriz altında bulunduğu bugünlerde emekçilerin yoksulluk ve işsizlik karşısında
geçim mücadelesini izliyoruz. İşçi sendikaları ve işçi örgütlerinin verdiği mücadele kadar patronların emeğin karşısında nasıl durdukları da bir başka olgu. Bu haftaki Pusula’mızda patronların
örgütlü olduğu sermaye örgütlerini masaya yatırdık. Sermaye sınıfının emekçiler karşısında
nasıl örgütlü oldukları, kendi sınıf çıkarlarını nasıl koruduklarını yazdık. İlk yazımız İlker Demirer
tarafından kaleme alındı ve sermayenin üst basamağında bulunan TÜSİAD’ı konu edindi. Yazımızın başlığı “SERMAYENİN AMİRAL GEMİSİ: TÜSİAD”. İkinci yazımız ise TOBB üzerine. “HÜR TEŞEBBÜSÜN “BENZERSİZ” ÖNDERİ: TOBB” başlıklı yazımız Yusuf Kurt imzasını taşıyor. Toplu sözleşme
masasında işçi sendikalarının karşısına çıkan ve asgari ücret karar mekanizmasının daimî üyesi,
patronların sendikası üzerine yazımız üçüncü yazı. Mehmet Güven tarafından kaleme alınan
yazımızın başlığı “SERMAYENİN KOÇ BAŞI: TİSK”. Sonraki iki yazımız ise iki patron örgütü üzerine.
Sait Erenler “SERMAYENİN MİLLİYETİ OLUR MU: DOĞU VE GÜNEYDOĞU İŞ ADAMLARI DERNEKLERİ”
başlıklı yazısını, Seyhun Sarıtaş’ın “MİLLİ SERMAYE SÖMÜRMEZ Mİ: ULUSAL SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ” yazısı izliyor. İyi okumalar.

Hür teşebbüsün “benzersiz” önderi:
TOBB
| Yusuf Kurt

B

urjuva demokrasisi, temeli olan kapitalist ideolojinin egemenliğini sürdürmek için işçi sınıfının örgütlenmesinin önüne sürekli engel çıkartırken,
sermayenin örgütlenmesinin yolunu
hep açar. Bunun için de bazı araçlara ihtiyaç
vardır. Günümüzün en önemli araçlarından biri de
neredeyse her alanda karşımıza çıkan sermayenin
ve sivil toplum örgütlenmesidir. Sivil Toplum Örgütleri’nin amacını, sermayenin daha da büyümesi yolunda önüne çıkacak engellerin bertaraf
edilmesi için baskı oluşturmak, kamuoyu desteği
için de iletişim kanallarını kullanarak algı yönetmek olarak kısaca özetlemek yerinde olacaktır.
Ama doğrudan sermaye örgütlerinin başında, bu
örgütlerin büyüklüğü ve burjuva siyasetinde oynadığı rol göz önüne alındığında Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) nadide örneklerden
biri olduğu su götürmez bir gerçek.

Tarihsel yolculuk ile TOBB

Kendi sayfasından aldığımız bilgiler ile 1950 yılında kurulmuş, özel sektörün Türkiye’deki mesleki
üst kuruluşu ve yasal temsilcisi, bir buçuk milyon üyesi olan bir örgüt TOBB. İlk başkanı Üzeyir
Avundur Demokrat Parti Ankara İl Başkanı’dır, kuruluşundan bu yana da doğal olarak sermayenin
temsilcisi sağ partilerin arka bahçesidir. Sermayenin bu temsilcileri arasında başkanlık yapmış
birçok tanıdık isim de vardır. Örneğin kısa bir süre
de olsa başkanlık yapmış olan Vehbi Koç’u buna
örnek olarak gösterebiliriz.
Sağ siyasetin arka bahçesinde her zaman huzur
yoktur. Kendi içindeki paylaşım savaşı da dönem
dönem yükselmektedir. Bu savaşın en iyi örneklerinden biri 1960’lı yılların sonunda TOBB başkanı
seçilen Necmettin Erbakan’ın dönemin başbakanı Süleyman Demirel tarafından tanınmaması
sonucu Emniyet’in yaptığı baskın ve bu baskın
karşısında Milli Türk Talebe Birliği’nin Erbakan’ın
yanında yer almasıyla kullanışlı bir aparat olarak
milliyetçi gençlerin sermayenin kavgasında kendilerine yer bulmasıdır.
CHP-MSP koalisyonunda ise TOBB’un tarafı
muhalefettir, bu yüzden Ticaret Sicili Gazetesi çı-

karma yetkisi elinden alınır bir süre. 1980 darbesini
ise çok rahat atlatır TOBB. Darbeciler sermayenin
bu nadide örgütüne dokunmazken işçi sendikaları
kapatılmaktadır. Darbe sonrası görev alan, “seküler” sermayenin günün koşullarına uygun olarak
tepkisine neden olan Ali Coşkun ve uzun dönem
başkanlık yapan Yalım Erez diğer tartışmalı isimlerdir. Bugün ise başında 20 yıldır başkanlığını ve
bir dönem IMF’nin en büyük destekçisi olan Rıfat
Hisarcıklıoğlu vardır.
1987 yılında Ali Coşkun, genel kurul öncesi iftar
yemeği verip bir de Diyanet’in İslam Ansiklopedisi reklamında oynayınca Yönetim Kurulunda
bir kişi istifa eder ve birkaç üye de ültimatom
verir. O gün için sermayenin laiklik duyarı açık
gibi görünse de aynı örgüt, 2008 yılında KKTC’de
TOBB İlahiyat Kolejini açar. 2008 yılının İçişleri
Bakanı Beşir Atalay’ın ifadesi ile “Kuzey Kıbrıs dini
eğitime muhtaç bir yerdir” ve bir şeyler yapılmalıdır, Kıbrıs’ın en ünlü tekkesi bu nedenle devredilir
TOBB’a. Çözüm sürecinde akil insanlar listesinde
sermayenin temsilcilerinden biri olarak Akdeniz
bölgesinde yer alır TOBB başkanı. Gittiği köylerde
kendini postacı olarak tanımlar, dertleri dinleyecek ve Ankara’ya iletecektir. Birkaç yıl sonra ise
“Teröre Hayır Kardeşliğe Evet” mitingi düzenleyecektir TOBB ve Selahattin Demirtaş tarafından
ırkçılık ile suçlanacaktır. Sağın rüzgârı nereden
eserse onunla birlikte savrulmaktadır TOBB.

İşçi sınıfının düşmanı olarak TOBB

Asıl olarak ise işçi sınıfına karşı açılan cephede
kendine sürekli yer bulur. 2013 yılında Türkiye’deki
sendika yasasının yasaya uygunluğunu savunmak
için AB kapılarına koşturan heyetin içindedir, aynı
yıl 30’dan az işçi çalıştıran işyerlerinde sendikal
faaliyetler nedeni ile atılanlara tazminat verilmesine engel olan protokole imza atar, 2014 yılında
Erdoğan’ın seçilmesi ile “azami düzeyde yapısal reform için düğmeye basılmalı” açıklamasını
yapar. Elbette bu reform sermayenin ihtiyaçlarını
içermektedir. 2017 yılında gündeme gelen Kıdem
Tazminatı Fonu tartışmaları sırasında “işverenin
yükleri” daha da azaltılsın diyen koronun başındadır. Mayıs 2018 tarihinde TOBB Başkanı Rıfat
Hisarcıklıoğlu, “Özellikle iş mahkemelerindeki davalarda, işveren yüzde 99 haksız çıkıyordu. Bunu
değiştirmek üzere, zorunlu arabuluculuk sisteminin uygulamaya alınmasını sağladık. Aylar, hatta
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yıllar süren davalar, artık günler-haftalar içinde
çözülüyor.” diyerek işçi sınıfına karşı mücadelesinde aldığı rolü hiç çekinmeden söylüyordu. 2020
yılında pandemi sürecinde açıklanan ve sermayeyi mutlu eden vergilerin, sigorta primlerinin
ertelenmesi, esnek çalışma modelinin gündeme
geldiği toplantının da baş aktörlerinden biriydi
TOBB.

Dolar milyarderi olarak TOBB

Pandeminin başında Sabah gazetesinde çıkan
bir haber dikkat çekiciydi. “Çeşitli meslek örgütleri
kaynak için TOBB’u işaret ediyordu: Zücaciye ve
Ev tekstili İşadamları Derneği (ZETSİAD) Başkanı
Mustafa Sartık da, TOBB’un kasasında 3 milyar
dolar mevduat olduğunun iddia edildiğini belirterek, “Her şeyi devletten beklemek yanlış. Bu
gibi durumlarda üyelerinden aldığı paralarla
ayakta duran TOBB’un bu parayı şu anda kullanma zamanı geldi. Hem aidat alınmamalı hem de
kasadaki para şirketlere faizsiz verilerek ekonomiyi ayakta tutmaya çalışan şirketlere destek olma
zamanı”
Şu an kasada ne kadar var bilmiyoruz uzun süredir sanırım bu rakam açıklanmadı ancak kasanın
bu rahatlığı ile hep cömert olduğunu biliyoruz
TOBB’un. 2008 yılında milletvekillerine armağan
ettiği cep telefonu ve çantalar basına yansımıştı.

Sermayenin Sesi Olarak TOBB

TOBB, başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun tanımı ile
özel sektörün daha da ileriye gitmesi için büyük
bir heyecanla ve durmaksızın çalışması lazım olan
bir örgüttür.
Bu; daha çok sömürü, bu sömürünün devlet iş
birliği ile organizasyonu, bu organizasyonun tüm
pisliğini örtmek için sponsorluklar, PR çalışmaları
demektir. Evet heyecan gerekir ve evet durmaksızın çalışmak gerekebilir. Bu heyecanı ve odaklanmayı ve aslında TOBB’un ne olduğunu sitesindeki marşındaki şu dörtlükten daha iyi ne ifade
edebilir?
“Tüccar Sanayicinin eşsiz eseri
Şanlı hür teşebbüsün yasal önderi
Yüce saygınlığıyla yoktur benzeri
Türkiye Odalar Borsalar Birliği…”|||||||||
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Sermayenin amiral gemisi:
TÜSİAD

| İlker Demirer

T

ürk Sanayici ve İş İnsanları Derneği
(TÜSİAD) kurulduğu günden bu yana
Türkiye’de sermaye sınıfının en büyük,
etkili ve temsil eden örgütü oldu. Sermaye sınıfının kendi iç çekişmelerinin
ve eğilimlerinin her daim temsil edildiği TÜSİAD,
siyaseten “partiler üstü” gözükse de, her zaman
sınıf iktidarını savundu. Bu yazıda, TÜSİAD’ın
sadece tarihçesini değil, aynı zamanda dünden
bugüne Türkiye siyasi tarihinde de nasıl bir rol
üstlendiğini/üstleneceğini de tartışmaya açmak
istiyoruz.
Sol açısından TÜSİAD’ın anlam ve karakteri her
zaman açık oldu. TÜSİAD ilk kurulduğu 20 Mayıs 1971 tarihinin 12 Mart sonrasına denk gelmesi
tesadüfi değil. 27 Mayıs sonrasında yükselen sol
ve sınıf hareketinin, oluşum sürecini yeni tamamlamış sermaye sınıfı açısından yarattığı rahatsızlık
1970’lerin başında artık kabul edilemez hale gelmişti. Bunun nedenleri ise Türkiyede sermayenin
kısa tarihinde bulunuyor.

İşverenleri Sendikası (TİSK) çevresinde örgütlenen
sermaye çevreleri, Koç-Eczacıbaşı-Sabancı-Yaşar holding dörtlüsü ve buna eklenen diğer gruplarla birlikte 12 Mart’tan sonra TÜSİAD’ı kurdular.
TÜSİAD’ın kurulma amacı, 12 Mart öncesinde
etkinliğini yitiren sermayenin, siyasetteki ağırlığını
arttırmak, politikalarını “partiler üstü” bir platformdan Meclis partilerine aktarmaktı. Özellikle
bu dönem, sermayenin önünün açılması için
işçi sınıfı örgütlenmesinin kırılması TÜSİAD ve
müttefiklerinin temel gündemidir. “Partiler üstü”
görüntüsüyle, sermayenin akıl hocalığına soyunan TÜSİAD, Milliyetçi Cephe iktidarından sonra
kurulan CHP iktidarına karşı “bir bildiri” yayınlamaktan geri kalmaz. CHP’nin işçi sınıfı hareketini
ehlileştirme, yer yer bastırma isteklerine rağmen
TÜSİAD ve müttefikleri bunu yeterli görmemektedir. Solun ve işçi sınıfı hareketinin ehlileştirilmeye değil, tamamen bastırılmaya ihtiyacı vardır
TÜSİAD’a göre.

bir evreyi temsil eder.

Nitekim 24 Ocak 1980’deki kararlar, bu bastırma
hareketinin ilk hamlesi olmuştur. TÜSİAD’ın serbest
piyasa modeli, 12 Eylül ile birlikte emekçi halka
“dayatılmıştır.” Bugün demokrasi havarisi kesilen
TÜSİAD’ın, geçmiş politikalarında faşist cunta ile
işbirliği ve “akıl hocalığı” bulunmaktadır.

TÜSİAD’ın başkanlık referandumu sonrasında
ortaya yeni çıkan rejimden “memnun kalmaması”
ekonomik krizin de tetiklediği bir süreci doğurmaktadır. Bugün TÜSİAD, Türkiye ekonomisinde
üretimin ve istihdamın yüzde 50’sini, dış ticaretin
yüzde 85’ni kontrol etmektedir. TÜSİAD, mali sermayenin en etkin siyasi örgütlenme aracı olarak
yeni bir misyonu önüne koymaktadır. Düzenin
ihtiyaç duyduğu “restorasyon” için hamle yapan
TÜSİAD, geçtiğimiz aylarda bir “geçiş programı”
ilan etti.

Türkiye’de sermaye sınıfının oluşum süreci boyunca emperyalist sistemle olan bağı ve devletle
kurmuş olduğu “özel ilişki”, sermaye sınıfını “partiler üstü ama siyasetin tam merkezi” konuma çekmişti. Cumhuriyetin kuruluş yılları ve CHP iktidarı
boyunca sermaye-devlet ilişkisi, devletin sermaye
oluşum sürecinin göbeğinde yer almasına neden
oldu. Devletçi ekonominin özel sermayenin önünü
açacak bir biçimde oluşturulması uzun ama sancısız bir süreci doğurmuştur. Bu dönemde, sermaye sınıfının genç temsilcileri siyasetin merkezinde
yer almadan işlerini rahatça halletmiştir.

Sermayenin “amiral gemisi” olarak öne çıkan
TÜSİAD, 90’larla birlikte hedefini “sermaye sınıfının
yeni ihtiyaçlarına” çevirmiştir. İşçi sınıfı hareketinin
geriye çekildiği, sosyalizmin çözüldüğü bir dönemde sermayenin amiral gemisi, kendine yeni
bir misyon üstlenerek “AB üyeliği” ve “Yeni Cumhuriyet” tezlerini gündeme getirmiştir. 90’lı yılların
sonunda “Türkiye’nin mevcut gömleğinin kendilerine dar geldiğini” ilan eden TÜSİAD, başkanlık
rejiminin de gündeme gelmesini sağlayan ilk
oluşumdur.

TÜSİAD’ın kurulma dinamikleri

AKP döneminde TÜSİAD

Bu dönemin ardından gelen Demokrat Parti
iktidarı emperyalizmle sermayenin tam entegrasyonunu sağlamış, mali sermaye gelişkin bir sistem
kurmaya yönelmiştir. Ancak bu modelin büyük
siyasi bedeller ve ekonomik krizle biten içeriği,
27 Mayıs’ın “ithal ikameci” sistemini doğurdu. 27
Mayıs’tan sonra sermaye sınıfının siyasetteki etkinliğini “klasik” bir biçimde devam ettirememesi
sonucu, yeni bir çevrede örgütlenmesinin zorunluluk olduğu ortaya çıktı. Daha önce Türkiye Sanayi

Sermaye çevrelerinin etkin, hızlı ve emperyalizmle
bütünleşmiş bir iktidar arayışı, “çok parçalı” siyaset görünümünde kendine yer bulamamaktadır.
Özelleştirmelerin önünün açılması, serbest piyasanın tahakkümünün geliştirilmesi için, TÜSİAD,
çok parçalı görünümden kurtulmak istemektedir.
Bununla birlikte TÜSİAD, ara bir dönem olarak 28
Şubat sürecinde Asker Partisinin çizgisine eklemlenmeye çalışmış ve ona göre bir pozisyon
belirlemiştir. 28 Şubat’ın ara rejimi geride kalırken,
AKP’nin kuruluşu ve iktidara gelişi TÜSİAD için yeni
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AKP’nin azgın bir sermaye yanlısı parti oluşu,
TÜSİAD’ın iştahını kabartmıştır. AB’ye giriş sürecini
sonuna kadar destekleyen TÜSİAD, bu dönem
Avrupa pazarından gelecek sıcak paranın peşindedir. Hızlı özelleştirmelerin ve yeni sermaye uyum
yasalarının çıkarıldığı AKP’nin ilk yıllarında “demokrasi türküsü” söyleyen TÜSİAD, AKP’nin kritik
dönemlerinde “açık destek” vermekten çekinmedi.
Bununla birlikte, AKP’nin gerici toplumsal dönüşümü ve kurduğu yeni koalisyonda sermayenin
amiral gemisi yeni bir misyon edinmekte zorlandı.
2013 sonrası süreçte TÜSİAD, AB üyeliği hedefinden uzaklaşmaktan duyduğu çekincelerden
ötürü siyasi olarak AKP ile mesafe koydu. Gene
de bu mesafenin belli belirsizliği, AKP’ye belirli bir
manevra alanı tanımıştı.

Sermayenin amiral gemisi yeni dönemde
ne yapacak?

AB’ye üyelik, adalet, sermayeye güvenlik ve
etkinlik başlıklarını içeren program, özü itibariyle
emperyalizmle daha fazla uyumu temsil ediyor.
AKP’nin emperyalizmle uyum başlıklarında yaşadığı tıkanmalar, kendi iktidarının zeminini zayıflatırken, TÜSİAD hem muhalefete, hem de iktidara
işaret vermektedir.
TÜSİAD, dünden bugüne misyonunu korumaya
devam ederken, bugün sermayenin belirli bir
eğilimi temsil etmeyi sürdürüyor. AB pazarı ile
iyi ilişkiler isteyen TÜSİAD, emperyalist sistemin
yaşadığı çelişkilerin de taşıyıcısı haline gelmiş
durumda. TÜSİAD’ın yeni dönemde aldığı konum, restorasyonun kurucu unsuru olmak olurken,
amiral gemisinin su alması emekçilerin önünü
açacaktır. |||||||||
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Sermayenin Koç Başı:
TİSK
| Mehmet Güven

Ü

lke sermayesinin yurt içi ve yurt
dışında temsil etme yetkisi olan tek
üst kuruluş olarak 1962’de kurulan
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu her sektördeki işveren
sendikaları içerin bir kurum. Onu diğer patron
örgütlerinden ayıran en önemli özelliği ise Ekonomik ve Sosyal Konsey’deki yeri. Emek dünyası
ile ilgili bir karar alınacaksa patronların temsilcisi
olan TİSK, asgari ücret komisyonunda patronları
temsil etmekte.
Yani kabaca söylersek gece gündüz çalışan
emekçilerin maaşlarını belli bir seviyenin altında
tutmak için gece gündüz çalışan patron örgütü. Genel söylemleri üretim, endüstriyel ilişkiler,
rekabetçilik, verimlilik olan bunu da her yerde
söyleyen bu patron örgütü bahsi geçen her kavramı ücrete bağlama yeteneğini göstermektedir.
Üretimin gerçekleşmesi için emekçinin az maaş
alması, rekabet için daha da az maaş alması
diye özetleyeceğimiz bir misyona sahiptir. Mesela
2021 asgari ücret önerileri emekçileri enflasyona
ezdirmediklerini iddia ettikleri öner 3500 TL idi.
Kendi şirketleri için yapılan hiçbir değerlendirmede dikkate almadıkları Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) enflasyonunu asgari ücret için değerlendirmekteler. Son 20 yılda işçi düşmanı iktidarla
birlikte hem asgari ücreti mümkün olduğunca
azalttılar hem de asgari ücreti reel olarak kabul
edilen bir ücret haline getirdiler. Son 20 yılda asgari ücretin yüzde 20 fazlası ve altında ücret alan
işçilerin sayısı 9,7 milyondur. Bütün ücretli çalışanların yüzde 50’ye yakını bu kapsamdadır. Ülkenin yoksulluğunun sistematik olarak artmasının

Sermayenin Milliyeti Olur Mu?

DOĞU VE GÜNEYDOĞU
İŞ ADAMLARI
DERNEKLERİ
| Sait Erenler

G

üneydoğu illerinde sermaye
sınıfının temsilcilerinin TÜSİAD
ve Türk Girişim ve İş Dünyası
Konfederasyonu (TÜRKONFED)
ve çatısı altındaki Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu’nda (DOGÜNSİFED) ve illerdeki dernekler,
odalar üzerinden Güneydoğu illerinde bölge
sermaye sınıfının temsilciliği görevini üstleniyorlar.
Yazının sonunda söyleyeceğimizi başında söylemekte fayda var: Kürt illerinde sermayenin temsilcileri Türkiye burjuvazisiyle bütünleşmiştir ve “Kür-

sorumlusu olan patron temsilcisi TİSK’tir. Yine son
22 yılda belirlenen asgari ücrete 2 kez itiraz eden
bu patron örgütü AKP iktidarı boyunca sadece iki
kez istediğini almamadan asgari ücret komisyonu
masasından kalkmıştır. Kendini “Çalışma yaşamına ilişkin asgari ücret, sosyal diyalog, çalışma
barışı gibi ülkenin siyaset üstü olan konularında
toplumsal düzenin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlar.” diye tanımlayan TİSK’in ve AKP’nin
birlikte işini çok iyi yaptığı kesindir.
Yine bu patron örgütünün en önemli misyonlarından biri de ülkeyi yurtdışında da temsil etmesi.
Buradaki temsilyeti birtakım uluslararası kurum
ya da kuruluşta temsil etmek olarak anlamayın
tabi. Bu temsiliyet emperyalist kapitalist sistem
içinde bu memleketi bir ucuz emek merkezi olarak
tanıtılmasıdır. Üyeleri olan işveren sendikalarının
temsil ettiği işletmelerin birçoğu ihracat yapan ve
uluslararası sermaye ile göbekten bağlı işletmelerdir.
Televizyona çıkıp ekonomi konuşan liberal ekonomistlerin sürekli söylediği yabancı sermaye, ülkenin ekonomik olarak rekabet gücü vb. laflarının
arkasında bu ucuz emek gücü vardır. Uluslararası
ekonomik gücünü ucuz emek cehenneminden
alan bir ülke.

TİSK’e yakından bakınca ne görünür?

Bahse konu olan bu sermaye örgütüne biraz
yakından bakalım. 60 yıllık tarihinde 9 başkan
değiştiren TİSK başkanlarının tahmin ettiğiniz
üzere hepsi patron değiller. Yanlış anlamayın
bu başkanların patronların çıkarı için çalıştığına hiç kuşku yok ama pek çoğu patron değiller.
Daha çok büyük firmalarda yöneticilik yapan bu
başkanların en önemli ortak noktalarından birinin
dün zengini” burjuvazinin kardeşi haline gelmiştir.
Kürt ve Türk emekçileri birbirlerine milliyetçi bir
hamaset üzerinden doldurulur ve düşmanlaştırılırken, kimlik siyaseti üzerinden burjuvaziyi ve işçi
sınıfını arasındaki çelişkilerin önemsiz olduğunu ve
sınıf mücadelesinin değil kimliklerin önemli olduğunu söylenirken, sermaye sınıfının ise sınıfdaşlığının ve çıkar ortaklığının üzeri örtülmektedir. Kürt
ve Türk emekçileri hamasetle kendilerini sömüren
düzene ikna edilirken, Kürt ve Türk burjuvaları ise
kendi kârına bakmaktadır. Tüm bir yazıda tüm
Kürt patronlarının bölgedeki rollerini incelemek
mümkün değil; kaldı ki bir sürü kapitalistleşmiş
aşiretin daha kapsamlı bir araştırmanın konusu
olmakla beraber bu konu pusulada görece kısa
da olsa incelenmeyi hak ediyor.
Hemen başlayalım Tarkan Kadooğlu, Cizreli bir
patron ailenin oğlu. Akaryakıt, enerji, gıda, gayrimenkul-inşaat, sağlık ve dış ticaret sektörlerinde 10 şirket ile faaliyet gösteren ve bünyesinde
KADOİL, Oil Master, Bizce, Mayra, Azime ve Brinto
markalarını barındıran Kadooğlu Holding’de
yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. Tarkan
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hemen hepsinin iyi bir yurtdışı eğitiminden geçmesi. Şimdilerde çok olağan üstü bir durum değil
bu, ancak 60’lı ve 70’li yıllarda çok fazla mümkün
olmayan bir durum olduğu da kesin. Önemli bir
detay yani bu kurum yıllarca emperyalist ülkelerde eğitim almış ve ülkenin en büyük holdinglerinde çalışmış profesyonellerle yönetiliyor. Hatta bu
büyük holdinglere bir örnek verelim Koç Holding.
TİSK tarihi boyunca görev yapan 9 başkanın 7’si
Koç Holding profesyoneli. Bir tesadüf olmadığı
kesin ama önemi nedir? Biz solcuların sermaye
dediği kimilerine soyut gelen kavramın cisimleşmiş hali olan Koç Holding yukarıda bahsettiğimiz tablonun baş aktörüdür ama sıradan bir
aktör olmadığının altı çizilmelidir. Çünkü sadece
yukarıdaki tabloyu yaratmakla işi bitmemektedir.
23 Nisanlarda, 29 Ekimler, 8 Martlarda ağlamaklı
duygu dolu reklamları önümüze koyan bu holding.
Cumhuriyetin bütün değerlerine saldıranlarla
birlikte önemli sanayi kuruluşlarını yağmalayıp
sonra “çok özledik”, “cumhuriyet çok değerli” diye
reklam çekip makyajlı bir yüzünü bize göstermektedir. Sermaye dediğimiz şey aslında hem
yukarıda saydığımız yoksulluğun ve sömürünün
yaratıcısı olup hem de bundan müzdarip olanları
başka başka yerlerden kapsamaktadır. Bu oyunu
kurarken çok planlı ve örgütlü davranmaktadır.
Sonuç olarak biz solcuların hep söylediği sermaye, burjuva ideolojisi gibi soyut bazı kavramlar
hızlıca somut kavramlar haline dönüşebiliyor.
Bu yazı bu düzeni kuranların ne kadar örgütlü
olduğuna dair bir hatırlatma yazısı olarak okunabilir. Ama daha önemlisi emekçilerin ne kadar
örgütlü olması gerektiğinin hatırlatılmasıdır. |||||||||

Kadooğlu, bir TÜSİAD üyesidir. 2013-2014 yıllarında TÜSİAD yönetim kurulu üyesi olmuştur.
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı
yapmış, 11. Genel Kurulundan sonra TÜRKONFED
Başkanıdır.
Hürriyet Gazetesi’ne verdiği demeçte çözüm
sürecini desteklediğini söyleyen Kadooğlu, 2014
yılında Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesini çözüm sürecini sağlamlaştırmada önemli
bir katkı olduğunu söylerken Demirtaş’tan tam
da böyle bir performans beklediğini ifade etmişti.
Aynı demeçleri verdiği röportajda “Tamam ben
Kürdüm ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım.
Ben bu ülkede doğdum, okuluna gittim, askerliğimi yaptım, vergimi ödüyorum, istihdam yaratıyorum. Kimliğimde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
yazıyor. Benim bir işadamı olarak TÜSİAD’a üye
olmamdan daha doğal ne olabilir ki. Sanki olması
imkânsız bir şey olmuş, sanki ben büyük bir fetih
yapmışım gibi lanse edilmesi gerçekten beni çok
rahatsız etti. TÜSİAD’ın bu Laz’dır, bu Türk’tür,
bu Kürt’tür olur veya olmaz diye bir kuralı yok ki.
TÜSİAD’ın belli kriterleri vardır, belli başarılar elde
etmişseniz, belli cirolara ulaşmışsanız, TÜSİAD
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Milli sermaye sömürmez mi:
Ulusal Sanayici ve İş Adamları Derneği
| Seyhun Sarıtaş

B

urjuva sınıfının tarihsel gelişimi gereği
ortaya koyduğu en büyük örgütlü
yapılanma olan “devletin” sınırlarındaki yurttaşlara dayattığı “yerli, milli”
hamasetin yanı sıra burjuva sınıfı
kapitalist piyasa anlayışında yaşanan yapısal
ve konjonktürel krizler, işçi sınıfının örgütlülüğüne,
sendikal hakları ve mücadelesine karşı örgütlü
yapılanmalar ortaya koymaktadır. Bu yapılanmaların en temelinde, sermaye sınıfının kapitalist
ideologların ortaya koyduğu “rekabet” anlayışının
piyasadaki kaçınılmazlığı kenara atılarak, tarihsel
gelişim içerisinde sermaye sınıfı açısından ana
düşmanın (aynı zamanda zenginliğin kaynağının)
işçi sınıfının olduğunun bilince çıkarılması vardır.
Marx sektörler arası rekabetin sektörler arası kar
oranlarının eşitlenmesinin önünü açacağını söyler.
Çünkü sermayenin, karın (artı-değerin) oranı düşük olduğu sektörlerden yüksek olduğu sektörlere
geçerek kar oranları genel düzeye ulaşacaktır. Bu
kar oranların ve sermayedarların sektörel ihtiyaçlarının belirlenmesi, işçi sınıfına karşı ortak ücret
politikası izlemesi gibi ihtiyaçlarda bu örgütlerin
kuruluşunu zorunlulaştırmıştır.
İşçi sınıfının gerek ekonomik gerek siyasal mücadelesinin güçlendiği dönemlere denk gelen ve
sermaye sınıfının dünya üzerinde farklı dönemlere girdiği 1960 yıllarda Türkiye’de burjuva sınıfı
örgütlülüğünü oluşturacak dernekler meydana
çıkmıştır. Osmanlı’nın son dönemlerinde de var
olan ama Cumhuriyetin kuruluşuyla yerli sermaye
kurma çabaları sonucu ortaya çıkan oda-dernek-sendikalar 1960 sonrası “demokratikleşme”
adımları sonrası daha yaygın hale geldiler.
Burjuva sınıfı kar oranlarını maksimize etmek ve
üyeliğine seçiliyorsunuz, o kadar...” TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanıyken verdiği bu demecin anlamı şudur: ‘Patronun Türk’ü Kürt’ü yoktur, patron
patrondur!’[1]
Bir farklı Kürt sermayedarına geçelim, Dimer
Mermer sahibi Raif Türk Diyarbakır Sanayici ve İş
İnsanları Derneği’nin (DİSİAD) kurucularındandır,
Türkiye Mermer, Doğaltaş ve Makineleri Üreticileri
Birliği Başkanlığı yapmıştır. Mermercilikten önce
gazetecilik yapan Raif Türk, Kürt siyasi hareketinin 90’lardaki gazetesi Özgür Gündem’de ve
Evrensel’de çalışmıştır. 1995’ten sonra Diyarbakır
Mermer İnşaat Sanayi ve Ticaret şirketini (DİMER)
şirketi üzerinden zenginleşen Raif Türk, AKP’nin
anayasa değişiklikleriyle ülkemizi başkanlığa
götürmesinin ilk adımı olan 2010 yılında yapılan
anayasa referandumuna ‘evet’ diyeceğini açıklamıştır. Referandumdan bir gün önce PKK tarafından mermer Diyarbakır’da bulunan bir maden
ocağı basıldı ve bazı iş makinaları yakıldı. Burada
not edilmesi gereken Raif Türk’ün yanında duran
dönemin Diyarbakır Belediye Başkanı Osman
Baydemir oldu. Baydemir “Ha Diyarbakır Bü-

sürekliliğini sağlamak adına, devleti doğrudan
kendi ihtiyaçlarına göre dizayn etmişken yine
kendi güncel çıkarları gereği mevcut yönelimlerini ve reformlarını da bu örgütler üzerinden
organizasyonuna devam ediyordu. Örneğin 1980
darbesi öncesinde TÜSİAD’ın yayınladığı muhtıralar, yabancı sermayedarlar ve devletler ile yaptığı
görüşmeler 12 Eylül darbesini işaret ediyordu.
Kapitalist-Emperyalist sistem farklı bir sürece
girerken bu örgütler ise siyase tasarımında büyük
rol oynamaktadır.
1990’lı yılların sonuna doğru kurulan USİAD (Ulusal İş Adamları Derneği) yukarıda tariflediğimiz
örgütlü yapılanmalardan biridir. “Ulusal ve milli”
hamasetinin sermaye açısından en büyük örgütlü
kuruluşudur.
Tüzüğünde yer alan amacı ise; “Ulusal geleceğimizin ve varlığımızın, ülkemizin bağımsızlığının
güvencesi olduğunun bilincinde olarak, tamamen
ulusal çıkarları gözeten bir ekonomik faaliyetin
ülke düzeyinde gelişmesini ve hâkim kılınmasını
amaç edinmek. Bu amaç doğrultusunda, tüm
toplumsal bilimlerin rehberliğinde sosyal-kültürel-siyasi çözümler üretmek; bu çözümler ışığında,
planlı bir üretimi, üretken bir toplumu, toplumun
gönenç düzeyinin yükseltilmesini ve adaletli bir
toplumsal paylaşımı esas kılmaktır”
Yerli üretim, planlama, yerli sermayenin gelişmesi
ve toplumsal kalkınma, planlı ekonomi, üretimin teşvik edildiği bir toplum arasında ince bir
çizgi vardır. Bu ince çizgi 1960’larda ortaya çıkan
Türkiye’de yerli sermayenin gelişmemesi sonucu
burjuva devriminin tamamlanmamış olması ve bu
sebeple burjuva demokratik devriminin gerçekleştirilmesi gibi tezler üzerine verilen mücadelelerin sosyalist iktidar mücadelesi açısından kimi
kesimlerde yarattığı kafa karışıklığını yaratabileyükşehir Belediyesi şantiyesindeki makinelerimiz
yakılmış, ha bir iş adamımızın mermer ocağı basılmış, iş makineleri yakılmış. Benim açımdan zerre
kadar fark yoktur. Nedeni ne olursa olsun kabul
edilemez. Derhal bunun son bulması gerekiyor.”
Diyerek AKP’den demokrasi arayan Raif Türk’e
sahip çıkmıştır.[2]
Bir diğer örnek 2015’li yıllarda Suriye’de Kürt siyasi
hareketini destekleyen sonra bir sermayedar
olarak çıkarı için AKP’ye dönen, bölgede burjuva
sınıfının temsilcilerinden Van Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Necdet Takva. Necdet Takva çözüm süreci devam ederken 27 Mart 2014’te attığı
bir tweette ‘’AKP’lilere oy veren Kürt, babam da
olsa evime almam, sokağa atarım’’ derken 2019
yerel seçimlerinde AKP’den aday oldu… [3]
Çözüm süreci ve sonrasında Kürt patronların
tutumları değişirken, Kürt siyasi hareketi ve iktidar
arasında odak noktaları ‘milliyetleri’ değil kârları
olması bir kenara not olarak kayıt edilmelidir.
Söz gelimi Kürt illerinde de Türkiye burjuva sınıfı13

cek bir potansiyel taşımaktadır.
Sermaye özü gereği işçi sınıfını sömürerek gelişmekte, bu sömürü ise Marx’ın tarifiyle yapısal
ve dönemsel krizler barındırmakta, değişmeyen
sermayedeki yoğunlaşma, değişen sermayedeki sömürü oranını arttırsa da, işsizler ordusunu
nicelik olarak büyütmekte ve yine aşırı üretim
tarzı bir kriz ortaya koymaktadır. Hatta bu durum
ulusal sınırları aşarak uluslararası sömürüyü teşvik
etmekte ve emperyalist bir dönemi oluşturmaktadır…
Planlı ve yerli üretim USİAD açısından sadece yerli
sermayedarların kar oranlarını arttırmak dışında
bir anlam taşımamaktadır. Bu eleştiri kapitalizmin gelişimini Türkiye üzerinden okumak dışında
bir anlam ifade etmese bile ortaya koymamız
gerekiyor.
Yukarıda TÜSİAD üzerinden örnekle belirttiğimiz
ve yine USİAD’ın tüzüğünde yazan siyasal çözümler ise “ulusal” karakterinin sözde olduğunun altını
çizelim. 1980 sonrası kurulsa bile 2010 referandumuna açık bir şekilde “EVET” demiştir. 2010
referandumunun 12 Eylül karakterini nasıl temsil
ettiğini, sermayenin sömürüyü arttırmak önündeki
engelleri kaldırılmasını sağladığını, 1. Cumhuriyetle nasıl hesaplaştığını hatırlayalım. Cemaat
ve tarikat örgütlenmesinin ve ülkemizdeki darbe
girişimine etkilerini hatırlayalım...
AKP-MHP’nin yerli milli hamasetinin içi nasıl boşsa
USİAD’ın da pek bir farkı bulunmamakta…
Sermayedarlar arasındaki rekabetin tarifi de
Marx tarafından net bir tekelleşme eğilimi içerisinde ortaya konmuştur. Bunun dışında, kurulan
örgütlerin anlamı ise ortada…|||||||||
nın temsilcileri Kürt- Türk demeden bütün siyasi
çatışmalara rağmen sınıfının safında olduklarını
belli ediyorlar. Birileri ise onlara ulus olduklarını
ve uzlaşması gerektiğine dair yazdıkları yazılarla
ayet indiriyorlar. Kürt illerinde emekçiler yoğun
işsizlik, açlık ve yoksulluk içinde olmaya devam
ederken, Kürt zengini lüks arabasıyla zenginlik,
şatafat içinde yaşam sürüyor. Kürt emekçisinin
eşit ve özgür bir yaşama hakkı sömüren sermayeden ayrışıyor.
Sermaye sınıfının ve düzen partilerinin emekçiler
üzerindeki sömürüsüne, gericiliğine ve işbirlikçiliğinin olduğu ülkemizde kurtuluş Kürt- Türk emekçilerinin ortak kurtuluş mücadelesinde, yeni bir
ülkede, sosyalist bir Türkiye’de beliriyor.|||||||||
[1] https://t24.com.tr/haber/kadooglu-kurt-isadami-demeyin,268657
[2] https://tr.boell.org/index.php/tr/2015/05/28/
kurt-isadami-raif-turk
[3] https://odatv4.com/guncel/akplilere-oy-veren-babam-olsa-evime-almam-sokaga-atarim-10121847-151869
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İKD 8 Mart için sokağa indi:

Haramilerin, gericilerin saltanatını
yıkacağız
İlerici Kadınlar Derneği (İKD) 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü dolayısıyla, İstanbul, İzmir, Ankara
ve Antalya’da eylemdeydi.

İstanbul Kadıköy’de 8 Mart Mitingi

İstanbul-Kadıköy’de İKD, Kadın Meclisleri, Kadınlar Direnişte, Eşitlik Kadın Örgütü, DİP’li Kadınlar,
FKF’li Kadınlar, Sosyalist Kadın Hareketi, İlerici
Kadınlar Dayanışma Derneği ve Kırmızı Gazete’nin katılımıyla miting yapıldı. ‘’Şiddeti, sömürüyü bitireceğiz, eşit, özgür yaşayacağız’’ çağrısıyla
yapılan mitingte kadınlar, yoksulluğa, işsizliğe,
AKP’nin her gün yenisini eklediği zamlara, gericiliğe ve şiddeti protesto ederken, eşitlikçi bir düzen
vurgusu yapıldı. Laiklikten ve İstanbul sözleşmesinden vazgeçmeyeceğini haykıran kadınlar
mücadeleye devam dedi.
Kadıköy’de düzenlenen mitinge “Haramilerin Saltanatını Yıkacağız” pankartı ile katılan İKD adına
konuşan İKD Genel Sekreteri Nuray Yenil konuşmasında, Türkiye’nin içinde bulunduğu tabloyu
emekçi kadınlar açısından özetlerken, emekçilerin
yaşadığı ekonomik krizi vurguladı. Ekonominin
patronlar için şaha kalktığını belirten Yenil, milyonlarca emekçi kadının yoksullukla mücadele
ettiğini ifade etti. AKP iktidarının kadınlara hediye
ettiği şeyin, gerici bir karanlık olduğunu belirten
Yenil, laikliğin adım adım tasfiye edildiğini ve tarikatlar-cemaatler saltanatı kurulduğunu vurguladı. Yenil konuşmasında şunları kaydetti:
“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü yaratan
emekçi kadınların, devrimci kadınların, sosyalist
kadınların mücadelesidir. Bugün bu mücadeleyi,
bu topraklarda, eşitlikçi bir düzen, insanca bir yaşam kurana kadar devam ettireceğiz. Haramilerin
saltanatını, tarikatların-cemaatlerin saltanatını
yıkacağız. İnsanca bir yaşam, eşitlikçi bir düzen,
sosyalist bir cumhuriyet kurana kadar mücadelemiz devam edecek.”

Ankara’da kadınlar Sakarya Meydanı’nda
buluştu

Ankara’da Sakarya Meydanı’nda toplanan kadınlar çıkan arbede sonucu yaşanan göz altılara
rağmen dağılmayarak basın açıklaması gerçekleştirdi.

İKD, DİP’li Kadınlar, FKF’li Kadınlar, Kadın Meclisleri, Kadınlar Direnişte, Eşitlik Kadın Örgütü
ve Sosyalist Kadın Hareketi’nin katıldığı basın
açıklamasında İKD Genel Başkanı Umut Kuruç
konuşma yaptı.
Kuruç konuşmasında göz altıların derhal serbest
bırakılması gerektiğini vurgularken, kadınların değil, hırsızların, katillerin, çocuk istismarcısı tarikat
şeyhlerinin gözaltına alınması gerektiğini söyledi.
Farplas İşçileri ve Yemek Sepeti emekçileri başta
olmak üzere direnen işçilere selam gönderen
Umut Kuruç konuşmasında: ‘Mücadelemiz krizin,
yoksulluğun, sömürünün, gericiliğin ve şiddetin
kaynağı olan bu haramilerin saltanatına karşıdır.
Bu düzenin adı kapitalizmdir. Biz eşit, özgür, laik
bir ülke istiyoruz. Örgütlü olursak bizi hiçbir güç
yenemez’’ dedi. Kuruç, “Bugün dünyanın birçok yerinde emperyalizmin ve onun suç örgütü
NATO’nun ellerinde milyonlarca kadının, çocuğun kanı var. Buna da demokrasi diyorlar. Selam
olsun emperyalizme ve onun suç örgütü NATO’ya
karşı mücadele edenlere!” sözleriyle konuşmasını
sonlandırırken bütün emekçi ve ilerici kadınları
örgütlü mücadeleye çağırdı.

İzmir’de kadınların buluşma adresi Alsancak İskelesi oldu
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İzmir’de de 5 Mart Cumartesi akşamı bir araya
gelen İKD, Kadın Meclisleri ve Eşitlik Kadın Örgütü
Alsancak İskele Meydanı’nda basın açıklaması
gerçekleştirdi.
İzmir’de yapılan eylemde konuşan İKD İzmir Temsilcisi Deniz Çelik ‘’Sömürüye, gericiliğe, şiddete, tacize, iş yerinde mobinge karşı buradayız’’
ifadelerini kullandı.

Antalya’da Üç Kapılar’da Basın açıklaması gerçekleştirildi

Antalya’da İKD ve Kadın Meclisleri Üç Kapılar’da
basın açıklaması gerçekleştirdi. İKD adına açıklamayı Şerife Can okudu. Yapılan açıklamada ‘’Bu
yıl 8 Mart’ta Türkiye’nin dört bir yanında farklı iş
kolarında işçiler, emekçiler, ayakta. Emek sömürüsüne, hayat pahalılığına, gericiliğe, kadına şiddete karşı ön saflarda yer alan emekçi kadınların
mücadelesi büyüyor’’ ifadelerine yer verildi.
İKD 8 Mart dünya emekçi kadınlar günü dolayısıyla haramilerin, gericilerin saltanatına karşı, eşit,
özgür, laik bir ülke, sosyalist bir cumhuriyet için
emekten, aydınlanmadan, eşitlikten yana olan
bütün kadınları örgütlü mücadeleyi büyütmeye
çağırıyor.

TKH’den NATO karşıtı eylem:

Bugün dünyada savaş varsa arkasında
ABD emperyalizmi ve NATO vardır!
Türkiye Komünist Hareketi (TKH) ABD’nin ve NATO’nun, bölgemizdeki kışkırtıcı adımlarına karşı bir
eylem düzenledi. İstanbul-Kadıköy’de düzenlenen
eylemde okunan basın metninde Dünya barışının
baş düşmanının NATO ve emperyalizm olduğu
belirtilirken, Türkiye’nin NATO üyeliğinden çıkması
ve Montrö Sözleşmesi hükümlerine sıkı sıkıya bağlı
kalınması gerektiği vurgulandı. Okunan basın
metninde:

Eylem “Kahrolsun emperyalizm, Kahrolsun NATO!”
ve ” Yaşasın halkların kardeşliği!” sloganları ile
sona erdi.

“İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Nazilerin kalıntıları üzerine kurulan NATO’nun Kore Savaşı ile
başlayan kanlı tarihinin, dünyanın her yerinde
karanlık kontrgerilla faaliyetlerinden sosyalist
sisteminin çözülmesiyle Bosna Hersek, Kosova
ve Sırbistan’da Yugoslavya’nın parçalanmasına,
Afganistan işgali ve Libya müdahalesine kadar
geniş bir çerçevede yazıldı.”
“2004’te SOROS sponsorluğundaki Turuncu Devrim ve 2014’teki Nazi örgütlerinin başını çektiği
AvroMeydan darbesi ile Ukrayna’nın, ABD ve AB
emperyalizmi ile bunların savaş örgütü NATO’nun
ileri kolu haline getirilmesine ses çıkarmayanların
bugün NATO’nun yalanlarına ve savaş propagandasına sessiz kalmasına şaşırmıyoruz.”
“Bilinmelidir ki, bugün dünya halklarını korkutmak
için kullanılan bir terör örgütü olan NATO dağıtılmadan dünyaya barış gelmeyecektir.” İfadelerine
yer verildi.

Yoldaştan Mektup
Türkiye’de öğrenci olmak
Evet öğrenci kelimesi kimilerine basit geliyor olabilir, peki biz öğrencilere kolay mı?
Anlatmak istediğim daha doğrusu anlatmak istediklerimiz anlatılması kolay ama yaşanması zor
şeyler. Örneğin 4 yıllık liyakatsiz bir lise eğitimiyle
üniversite sınavına hazırlanmak, fakülte bitirmiş
borçlu bir işsiz olarak hayata atılma çabası...
Bunlar yetkili kişiler tarafından irdelenmeyen,
yeterince önemsenmeyen, kulağa kolay gelen
şeyler.
Gelin kendimizi yüzeysellikten kurtaralım ve işin
derinliklerine inelim. Ülkemizde lise eğitimini tamamlamaya çalışan milyonlarca gencin okullarda karşılaştığı zorluklardan birkaçını sıralayalım:
Zorunlu din eğitimi, var olan ama çoğu lisede
asla verimli kullanılmayan laboratuvar sınıfları, elektrik olmayan okullar, öğretmensiz geçen
dersler, müfredattan çıkarılan konular (evrim vb.),
anti-materyalist eğitim, öğrencilerin okula olan
ulaşım sorunu...
Yüksek öğretime geçmek için girilen YKS sınavına
hazırlanma süreci belki de bunlar içinde en zoru
olabilir. Bunu söyleme nedenim bu dönemin içinde bularak, bizzat yaşıyor olmam.

Neden mi zor? 9 aylık çalışma süreci içinde
tedarik edilmesi gereken kitaplar ve araç gereçler günümüz Türkiye’sinde temin edilmesi maddi olarak zor şeyler. Kitapların bu kadar pahalı
olması, dershane eğitiminden mahrum kalmamız
ve dahası...
Bu zorlukların içerisinden sıyrılıp çıktığımızı ve
üniversite hayalimizin gerçekleştiğini düşünelim. Şimdi de karşımıza fakülteyi bitirebilmek için
zorunlu olan burs ve yurt ihtiyaçlarımız çıkıyor.
“Avrupa’nın kıskandığı” ülkemizin bizlerin yurt
ihtiyacını karşılamakta zorlandığını, sadece bir
kısmımıza aylık 850 liralık burs verildiğini, buna
karşın temin edilmeye çalışılan yurt hakkımızın
dahi parayla olduğu ve bu miktarın verilen bursun
yarısına tekabül ettiği herkesçe bilinmektedir.
Ülkemizde 5,5 milyon KYK borçlusu var ve bunlardan 400 bini hacizli hale düşmüş durumda.
Eminim ki bu nesnel bilgiyi ilgili makamlar çok iyi
biliyor fakat ilgilenmiyordur. Bütün bunlar göz
önünde bulundurulduğunda Türkiye’de öğrenci
olmanın çok kolay olmadığı aşikâr.
Peki okumak herkes için bu kadar zor mu? Örneğin dershane sahibinin ya da zengin bir ailenin
çocuğu için de şartlar aynı mı gerçekten? Ülkemizde gelir eşitsizliği almış başını gidiyorken,
15

çalışma koşulları her geçen gün ağırlaşırken,
emekçiler git gide fakirleşirken bir takım azınlık servetlerine servet katmakta. Dünyanın her
yerinde olduğu gibi yaşadığımız coğrafyada da
çalışma koşulları oldukça ağır. Yöre halkının (Trabzon) gündelik işlerde çalışması, çalışılan işlerin
sigortasız olması... Örneğin, taş ocağı fabrikasının
sürekli mülkiyet değiştirmesi sonucu fabrika işçilerinin iş garantisinin olmaması. Biz bu zor şartlarda
çalışan emekçi sınıfının çocukları olarak zorluk
çekerken varlıklı ailelerin çocuklarıyla aynı parkurda yarışıyor olamayız.
Umutsuzluk, ne bizi niteleyen bir sıfat ne de başka
bir şey. Biz gençler olarak bunların bizleri yıldıracağına inanmıyoruz. Çarenin, sorunlarımızın ve
mutlak suretle sorulması gereken sorularımızın
cevabı nerede biliyoruz. Bütün bu adaletsizliklerin bulunduğu sistemde yegâne çıkış yolunun
örgütlü mücadelede olduğunu da biliyor, görüyor ve anlıyoruz. Okumuş veya okumakta olan
bireyler, aydınlar ve gençler olarak işçi sınıfına,
ülkemize, geleceğimize karşı sorumlu olduğumuzu
unutmamalıyız. Bunun için ivedilikle çalışmalı ve
çaba sarf etmeliyiz. İnsanca bir yaşam, eşitlikçi
bir düzen mümkün.

||||||| Gökdeniz Altuntaş - Trabzon

GÜNDEM

9 MART 2022

ARKA MANŞET

Avukatlar Sendikası Genel Başkanı
Selin Aksoy:

2 MART 2022

AVUKATLARIN SENDİKASI VAR!
Avukatlar Sendikası, Avukatların Sosyoekonomik
Durum Anketi, çalışması başlatmış bulunuyor. Bu
vesileyle Avukatlar Sendikası Genel Başkanı Selin
Aksoy’a sendika çalışmaları ve avukatların sorunlarını sorduk.

Ülkemizdeki ekonomik koşulların avukatlar üzerindeki etkilerini araştırmak ve
değerlendirebilmek amacıyla başlatmış
olduğunuz “Avukatların Sosyo Ekonomik
Durum Anketi” ile ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Neden böyle bir anket yapma
ihtiyacı duydunuz?

Avukatlar Sendikası olarak tüzüğümüzde de yer
verdiğimiz üzere öncelikli amaçlarımızdan biri,
avukatların ekonomik ve sosyal haklarının en üst
seviyede olması için mücadele etmek. Bu kapsamda üyelerimizin ekonomik ve sosyal hak ve
çıkarları ilgilendiren konularda ilgili kurumlara
ve yetkili makamlara sunulmak üzere çalışmalar
yapmak ve önerilerde bulunmak da yapacağımız
işler arasında sayılmış durumda. Türkiye’nin içinde
bulunduğu ekonomik krizin en büyük sonuçlarının görüldüğü mesleklerden biri avukatlık. Artık neredeyse her ay bir meslektaşımızın çeşitli
nedenlerle hayatına son verdiğine ilişkin haber
alıyoruz. Bunlar arasında ekonomik sebepler ilk
sıralarda geliyor, öte yandan avukatlar büyük
bir umutsuzluk içinde mesleklerini icra ediyorlar.
Bu haliyle avukatlık mesleğinin içinde bulunduğu
durum, Türkiye’de emekçilerin içinde bulunduğu
koşullardan ayrı düşünülemese de, avukatların
geçmişten gelen ezberlerinin tamamen bozulduğu bir dönemin içinde olduğumuz da açık. Öyle
ki, kendisini “işçi” olarak görmeyen avukat, asgari
ücretin belirli bir oranda – ve hala insan onuruna
aykırı miktarda – yükseltilmesiyle erişilen rakam
kadar ücret aldığı gerçeği ile karşı karşıya kaldı. Ücretlerin düşüklüğü yanında derin bir işsizlik
sorunu gündemde. Bu haliyle biz de avukatları
bugün ekonomik olarak içinde bulunduğu koşulların genel bir tablosunu görebilmek adına oldukça ayrıntılı bir anket yapmaya karar verdik, bu
anketin sonucundan gelecek analizlerin mesleğin
içinde bulunduğu durumun değerlendirilmesi bakımından çok önemli olacağına eminiz.

Sorular arasında özel olarak kendi ofisini açarak çalışan avukatların tevkil ile
çalışıp çalışmadığı, bu şekilde çalışıyor
ise aylık kazancının ne kadarını tevkilden
sağladığını soruyorsunuz? Buna özel olarak değinmenizin bir nedeni var mı?

Tevkil bir başkası adına başka bir kişiyi vekil tayin
edebilme yetkisine denir. Avukatlık uygulamasında tevkil ise, bir avukatın kendi üstlendiği bir işi
başka bir avukat aracılığıyla yapması şeklinde
uygulanıyor ve daha çok avukatlar kendi dosyalarının duruşmalarına tevkil yöntemiyle başka
avukatların girmesini sağlıyor. Buradaki dikkat
çekici noktanın, bağımsız olarak çalışmak üzere
kendi ofisini açan avukatın, sürekli olarak başka
avukatların duruşmalarına girmek veya hacizlerine gitmek veya tevkil yöntemiyle başkaca bir işini
görmek şeklindeki çalışma yöntemiyle aslında
tam bir bağımsızlık sağlayamadığını, parça başı
iş olarak adlandıracağımız bir yöntemle çalışmak zorunda kaldığını görüyoruz. Bunu özellikle
genç avukatların, kendi ofislerini açmış olsalar
dahi büyük bir yoksulluk içerisinde yaşadığını

bilerek söylüyoruz. Bugün 30-50 avukatın işçi
olarak çeşitli cezbedici sıfatlarla (junior/ senior/
associate avukat) çalıştığı şirketleşmiş avukatlık ofislerinin karşısında kendi ofisini açabilmiş
avukatların, ofislerini döndürecek kadar müvekkil
bulabilmeleri ve kazanç sağlayabilmeleri çok zor.
Böyle olunca da bu genç avukatların birçoğunun,
adeta ucuz iş gücü olarak tevkil yöntemiyle çalışarak, gündelik gelirlerini sağlayabildiğini tespit
ediyoruz. Bu nedenle tevkil ile geçimini sağlayan
avukatların gittikçe arttığı bir dönemde, sayısal
olarak bu avukatların toplam avukat sayısına
oranını belirleyebilmek adına bu şekilde bir soru
sormayı tercih ettik.

Kültürel aktivite yapıp yapamadıklarına
ve mesleki olarak kendilerini geliştirme
imkânı bulup bulamadıklarına ilişkin sorular da görüyoruz. Bunun nedeni nedir?

Avukatların nicelik olarak arttığı ancak büyük bir
niteliksizleşme yaşadığını bugün dile getirmeyen
kalmadı. Bu nitelik probleminin önemli nedenlerinden biri, hukuk fakültelerindeki eğitimin ve
öğretimin yetersizliği olduğu kadar yine bu fakültelerin zaten sosyal ve kültürel olarak öğrencileri
geliştirebilecek araçlardan yoksun olması. Hukuk
profesörünün olmadığı onlarca hukuk fakültesini
gördüğümüz kadar kütüphanesi bile olmayan
üniversiteler gerçeğini de görmeliyiz. Bugün
gençlik entelektüel gelişimini sağlayacak araçlardan tamamen yoksun bir ortamda. Şimdi denilecek ki, öğrencilerin barınma ve beslenme gibi
çok daha yakıcı sorunları var, gerçekten de böyle.
Biz de tam da bu nedenle, anketimizde avukatlara ikamet ettikleri yer kira ise bu kira bedelini
ve kazançları ile kira/beslenme/yol gibi temel
ihtiyaçlardan hangilerini karşılayabildiklerini de
sorduk. Çünkü biliyoruz ki, özellikle genç avukatların büyük bir kısmı, tek başlarına elde ettikleri
kazançla sadece oturdukları evin kira bedelini
ancak karşılayabilecek durumdalar. Yani ne yazık
ki, barınma/yol/beslenme gibi temel ihtiyaçlarını
karşılayabilmek için çalışıyor bugün bir avukat.
Oysa hukukun toplumsal olanla yakın ilişkisi, bir
avukatın kendisini kültürel anlamda gelişmesini
zorunlu kılmaktadır. İçinde yaşadığı toplumu entelektüel olarak değerlendiremeyen hukukçuların,
mesleki olarak kendilerini geliştirememeleri bir
yana adalet mekanizmasına katkıları çok sınırlı
olacaktır.

Anket soruları arasında, avukatların fazla
mesai yapıp yapmadıkları, yapıyorlarsa karşılığı olan fazla mesai ücretini alıp
alamadıkları, sigortalarının gerçek ücret
üzerinden ödenip ödenmediği, yıllık izinlerini tam kullanıp kullanamadıkları, mobbinge uğrayıp uğramadıkları gibi adeta
iş mahkemesi duruşmasında sorulacak
cinste sorular var. Okuyucularımız şunu
sorabilir, avukatlar başkalarının haklarını
savunurken, kendilerinin en temel nitelikteki bu haklarını savunmuyorlar mı?

Soruyu böyle sorduğunuzda, bunun cevabına hayır demek doğru olmaz. Meslektaşlarımız kendilerinin bu haklarının ziyadesinde farkındalar. Ancak
bugün 160 bini aşkın avukatın olduğu, denetimsiz
ve kontrolsüz bir hukuk ortamında, işten çıkarılma
ve yeniden iş bulamama, kıdemini kaybetmeme
korkuları ile uğradıkları haksızlıklara karşı itiraz
etme direncini kendilerinde bulamıyorlar. Biz de
sürekli duyduğumuz bu şikayetlerin, avukatlar
arasındaki yaklaşık olarak yaygınlığının tespiti
için anketimizde bu sorulara yer verdik. Burada
avukatları en yalnız bırakan da mensubu oldukları barolar. Sendika olarak daha önce barolara
yaptığımız bilgi edinme başvuruları sonucunda,
baroların avukatların çalışma biçimlerine ilişkin
hiçbir bilgi sahibi olmadığı, bu bilgileri SGK’dan
öğrenmemiz gerektiği yanıtını aldık. Barolar
bugün üyeleri olan avukatların, SGK primlerinin
eksik ödenmesi gerçeğini görmezden geliyorlar,
hiçbir işveren avukata bununla ilgili bir denetim
yapmadıkları gibi bu başlıkta görüşlerini bile
söylemekten çekiniyorlar. Yine dile getirdiğiniz
gibi mobbing de avukatlık mesleği pratiğinde çok
yaygın bir hukuka aykırılık. Avukatlar, meslek ilke
ve etiklerine aykırı olduğu kadar, temel iş yasalarına da aykırı şekilde diğer bir meslektaşına mobbing uygulamaktan ve bunu “meslektaş” ilişkisi
içerisinde “normalleştirmek”ten çekinmiyorlar. Ne
yazık ki bir çok idealle hukuk fakültesini bitirerek avukat olabilen meslektaşlarımız, mobbing
uygulamalarının yaygınlığı nedeniyle mesleklerini
yapmaktan vazgeçiyorlar. Barolar ise mobbinge
ilişkin önüne gelen disiplin soruşturmalarını etkili
bir şekilde yürütmediğinden, avukatlar mobbinge karşı yanlarında meslek örgütlerinin desteğini
de göremiyorlar. Dolayısıyla da avukatlar da ne
mobbing uygulamalarını ne fazla mesai ücretlerini ne de primlerinin gerçek ücretleri üzerinden
yatırılması gerektiği veya itirazlarını tek başlarına
işveren avukatlara karşı dile getiremiyorlar. Bu
yüzden de biz meslektaşlarımızı, avukatların tek
sendikası olan sendikamızda örgütlenmeye davet
ediyoruz. Meslektaşlarımız arkalarında örgütlü sendikalarını hissettikçe hak gasplarına karşı
daha direngen bir tavır sergileyebilecektir.
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