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Emek Köşesi
Şantiyelerden Türkiye gerçeği!
Savaşın, zulmün, baskının ve yokluğun olduğu bir sürecin içindeyiz. Ekonomik krizin çöküşe doğru
gittiği ve dış politikanın manevra
alanının tükenmesi nedeniyle AKP
rejiminin ciddi bir sıkışma içerisinde olduğu nicedir görülüyor. Bu
süreci çözemeyen AKP, büyük bir
çıkmazla karşı karşıyadır. Son dönemde AKP’nin iç kenetlenmesinin
çözülmeye başlaması bu çıkmazın
bir sonucudur. Toplumsal sorunları çözecek enerjisi, kabiliyeti ve
ekonomik gücü bulunmayan AKP
rejimi hızlı bir zemin kaybı yaşıyor.
Doğruyu yanlışı ayırt edebilme
becerimizle bu süreci yorumlamalıyız. İşsizlik, kurdaki yükselişin
katlanarak artması, hayat pahalılığı insanları asgari ihtiyaçlarını bile
karşılayamayacak hale getirmiştir.

daha ileri taşımamız gerektiğini hatırlatıyor. Ülkemizdeki ekonomik yıkım sorunlara
tepki göstermeyi beraberinde getirmiştir.
Adaletsizlik, yolsuzluk ve her türlü zorbalık toplum gözünde çok daha açık hale
gelmiştir. Hüküm süren boğucu atmosferin
umutsuzluğa ve edilgenliğe sürüklediği
emekçilerde belirgin bir silkinme görülürken
bu böyle gitmez, gitmemeli duygusu artık
toplumun çok büyük bir kesimine egemendir. Ne yazık ki bu duygu örgütsüzlük ve
buna bağlı hedefsizlik nedeniyle anlamlı
bir eylemselliğe dönüşmüş değildir.
Ekonomik yıkımın toparlanmayacak bir
hale gelmesi pek çok şeyi çığırından çıkardığı gibi işçi sınıfını da kontrol edemeyecek
bir noktaya sıçraması burjuvaziyi korkuya
sevk etmektedir. Bunlar dışında hukuk işlememeye devam ediyor, güvensiz bir yaşam
sürüyoruz. Muhalifler iktidar tarafından
korkutulmaya çalışılıyor. Tüm bunlar örgütlenmemekten. Bir işçi olarak dayanışmaya
çağırıyorum. Rüzgar bizden yana esiyor,
ivme yakalayacağız. Ortak üretilen, ortak
tüketilen bir yurt dileğiyle. Düzeni değiştirirse işçiler değiştirir.

Yoksulluğun dayanılamayacak
halde olması, iş bulmak bu kadar
zor iken iş hayatında çekilen eziyet
ve alın terimizin karşılığını alamamak bizlere insanca bir yaşam
sloganıyla örgütlü mücadelemizi

|||||||| İnşaat İşçisi Ali Yıldırım

Genç Köşe
AKP’nin İmamlar Ordusu Okullarımızdan Defol!
Sermaye yanlısı neo- liberal, emperyalizm işbirlikçisi AKP iktidarının Türkiye’deki misyonu en
başından beri emperyalizmin bölge politikalarına
ve uluslararası sermaye çevrelerine uyumlu bir
Türkiye yaratmaktı. Bu misyonla iktidara gelen
AKP, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki İhvancılarla,
‘’Müslüman kardeşleriyle’’ bu misyonu hayata geçirmek için emperyalizmin projesi olarak devreye
sokuldular. Bu anlamıyla AKP, iktidara gelen herhangi bir burjuva partisinin aksine Türkiye’de uzun
bir süre iktidar olacak, emperyalizm ve sermaye
sınıfı için istikrarı sağlayacak bir düzen partisi
olarak iktidara geldi. Nitekim 20 senelik iktidarı
bunun ispatı olmuştur.

eklenmeye devam ediyor.

AKP iktidarı siyasal İslamcı karakteriyle toplumsal
kesimleri kontrol altına almak sağı kuşatmak için
emekçileri, gençleri, kadınları dinci- gericilikle
kuşattı cumhuriyetin, laikliğin değerlerini tasfiye
etti. 1923’te kurulan cumhuriyetin kazanımları yok
edildi.

Bir başka adım ise Amasya İl Müftülüğü ve İl Milli
Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan ‘’ahlaki değerler’’ protokolü oldu. Bu protokole göre müftülük, öğretmen ve öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okul, yurt ve pansiyonlarda kendi
personeliyle (vaiz, imam, müezzin) sosyal, kültürel
etkinlikler düzenleyebilecek. AKP o kadar çok
laikliği tahrip etti ki bazı soruları sormayı unutuyor atılan adımlara odaklanıyoruz. AKP iktidarı
eğitim sisteminde attığı adımlarda Diyanet İşleri
Bakanlığı’nı bir koçbaşı olarak kullanıyor. Diyanet
İşleri, MEB ile de Gençlik ve Spor Bakanlığıyla da
protokoller imzalıyor. Gençlik ve eğitim sistemiyle bağları sıkılaştırılıyor. AKP İmamlar ordusuyla,
okullarımızı ve geleceğimizi kuşatıyor. Hayatı
öğretmesi gereken okullarda, gençliğe dini dogmalar aşılanmaya çalışılıyor çünkü gençlik yaşadığı düzeni ona verilen eğitimi, ekonomik krizin
etkilediği yaşam koşullarını, geleceksizlik kaygısını

Kuşkusuz bu kuşatmanın en yoğunlaşmış biçimde
açığa çıktığı alanlardan birisi de gençlik ve eğitim olmuştur. Anaokullarından, liselere zorunlu din
dersleri yasallaşmasından, üniversitelerde akademinin içinin boşaltılmasına, gençliğin en temel
hakkı olan parasız ve eşit; laik ve bilimsel eğitime
aykırı teker teker hayata geçirilen uygulamalardan onlarca ve hatta yüzlerce sayılabilir.
AKP’nin güçsüzleştiği son dönemde de AKP’nin
eğitimi değiştirip, dönüştürdüğü uygulamalar,
gençliğe dair attığı adımlara her gün bir yenisi

Trabzon’da daha önce Şalpazarı İlçe Müftülüğü
bünyesinde imam olarak görev yapan 51 yaşındaki Murat Ayaz, Şalpazarı Gençlik ve Spor
İlçe Müdürlüğü’ne getirildi. Bu atamanın mantığı
nedir? Bir müftüyü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü
yaparak o ilçede gençliğin sportif faaliyetlerini arttırmak hedefi elbette ki değil. Bu atama
düpedüz, ‘’biz bu ülkede bütün toplumsal alanları
dinselleştirerek, din üzerinden hamasetle, demagojiyle sınır tanımadan toplumu sömürerek,
laikliğin esamesini okutmayacağız’’ demenin bir
başka halidir.
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sorgulamamalıdır. Kapitalist düzen ve düzen partileri gençliğin düşünme, öğrenme ve muhakeme
yeteneklerini kazandırmadığı bir şekilde saltanatını sürdürebilir.
Bu ülkenin geleceği olan gençliğin ise yaşadığı
dünyayı, bütünlüklü kavramaya, yeniliklere ayak
uydurmaya ve edindiği bilgileri organize olarak
kullanabileceği bir eğitime ihtiyacı vardır. Gençliğin kendisinin ve toplumun sorunlarını çözümleyebildiği ve çözüm getirebileceği bir eğitimin
verildiği okullara ihtiyacı vardır. İmamların gelip
vaaz verdiği okullara değil!
Gençliğin gerici- faşist düşüncelere hapsedildiği
değil; özgürlüğün, aydınlanmanın ve eşitlik düşüncesini yükselttiği okullara ihtiyaç vardır.
AKP’nin bizi mahkum etmeye çalıştığı tüm bu karanlık tablonun yanında ‘’dindar ve kindar’’ gençlik kalıplarına sığmayan bir gençliğin olması, AKP
ve yandaş kalemlerinin ‘’Z Kuşağı’’ tartışmaları
adı altında bundan da rahatsızlık duymaları umut
vericidir. Peki kurtuluşu sadece burada aramak
yeterli midir? Hiç sanmıyoruz. Kurtuluş liselerde
ve üniversitelerde, gençliğin örgütlü mücadelesindedir. AKP’nin imamlar ordusunu okullarından
def edecekte, liselerde ve üniversitelerde eşitlik
ve özgürlük mücadelesini yükselterek, ülkenin
geleceğini eşit, laik ve özgür kılacak olan da bu
örgütlü mücadelenin kendisi olacaktır.

|||||||| Suat Erdem
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Menderes’i referans alarak güçlendirilmiş
parlamenter rejim kurulamaz!
6 partinin imzaladığı ve duyurduğu Mutabakat Metni, düzen muhalefetinin niteliğini, niyetini, hedefini
açık ve somut olarak göstermiştir. 1921 Anayasası’nı
referans gösteren, 1961 Anayasası’nı ise karşıya alan
bir mutabakat metni ile karşı karşıyayız. İki anayasa metnini karşı karşıya koymalarının bir hinliği
bulunuyor. Buna geleceğiz; ancak baştan söylemek
gerekirse 1961 Anayasası’nı reddetmek Menderes’i
referans almaktır! Hinliğin büyüğü ise başka bir
yerdedir!
1921, 1924, 1961 anayasaları arasındaki farklar
başka bir yazının konusu. Doğaldır ki, bu anayasa
metinlerini değerlendirirken dönemin şartlarını ve
siyasi ihtiyaçlarını bilerek bir değerlendirmeye tabi
tutmak gerek. 1921 Anayasası, özgün bir dönemin
ürünüdür ve egemenliğin kayıtsız şartsız milletindir
şiarı üzerinden Ankara’daki Meclis’i merkeze alan,
bütün yetkileri bu Meclis’e veren bir metin olarak
görülmelidir. 1921 Anayasası’nın ruhu, Osmanlı
saltanatına yani monarşiye karşı milletin iradesinin
öne çıkarılmasıdır. Özgündür; yargı, yasama ve
yürütmeyi tek elde toplaması, ulusal kurtuluş savaşı
koşullarının sonucu olarak, Cumhuriyet’e giden yolda, saltanata ve işbirlikçiliğe karşı millet egemenliği
başa yazması nedeniyledir.
Ancak Mutabakat metnini imzalayanlar, saltanata
ve tek adamlığa karşı milli egemenliği vurgulayan
metnin bu özelliğini değil başka şeyleri görmektedir.
1921 anayasasını referans almalarının nedeni Osmanlı hanedanlığına karşıtlık değil, tersinden Birinci
Meclis’te İslamcı siyasetin varlığı ile ilgilidir. Hinlik
buradadır ve bu zihniyet bizzat CHP tarafından da
kabul görmüştür.
1961 anayasasından “vesayet rejimi” anlamı çıkararak 1921 anayasasından ise saltanat karşıtı cumhuriyetçiliği görmeyip hem Osmanlıcı hem hilafetçi hem
de tarikatlara özgürlük özlemcilerinin tutumuyla
karşı karşıyayız. Ama daha önemlisi 1921 anayasasında yargı, yürütme ve yasamanın Meclis’te tek
elde toplanması gerçeği karşısında bugün denge ve
denetleme adıyla cumhurbaşkanlığı sistemine karşı
çıkışın gerekçesi olarak 1921 anayasasını göstermek
ise işin başka bir garabet boyutudur!
Açık ki, hem cehaletten hem de dincilikten bahsediyoruz!
1921 ve 1924 Anayasasında kendini gösteren
özgünlük, Adnan Menderes iktidarı döneminde ise
tersine işleyen bir nitelik kazanmıştır. Menderes,
devrim, Cumhuriyet ve kuruluş sürecinin olağanüstü
koşullarında ortaya çıkan devlet yönetimini, istibdat
rejiminin kuruluşuna koşmuştur! Yargıyı, yürütmeyi ve yasamayı kendinde toplamaya kalkarak ülke
tarihinin en karanlık dönemine imza atmıştır.
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1961 Anayasası ise Menderes’in istibdat rejimine
karşıtlık olarak ortaya çıkan bir anayasa metninden
başka bir şey değildir. 1921 anayasası Osmanlı saltanatına, 1961 anayasası ise Menderes’in tek adam
yönetimine karşı ortaya çıkan metinlerdir! Diyalektik tam da budur!
Bu açıdan bugün Erdoğan istibdatına karşı bir
anayasa arayışı olacaksa, 1961 anayasasını “darbe
anayasası” söylemi kılıfıyla karşıya alınması tarihi
okumanın ters yüz edilmesidir. Çünkü 1961 Anayasası’nın ruhu ile bugün Millet İttifakı’nı ruhu taban
tabana zıttır. Bugün ülkemizin görece ileri bir adımı
sayılması gereken 1961 anayasasına yönelik Millet İttifakı’nın reddiyeci tavrı büyük bir çelişkidir.
Hem tek adam rejimine karşı çıkacaksanız, hem de
Menderes döneminin istibdat rejimine karşı düzen
siyasetinin çok sevdiği kavramlarla ifade edersek
kuvvetler ayrılığı, denge ve denetleme gibi işlevler yüklenen 1961 anayasasını karşıya alacaksınız,
devrim koşullarının ürünü olan yürütme, yargı ve
yasamayı tek elde toplayan 1921 anayasasına sarılacaksınız!

karanlık günlerinden birisi olan “6-7 Eylül olayları”
bizzat iktidar tarafından tertiplenmiş, suç aydınlara
ve komünistlere atılarak onlarca solcu aydın tutuklanmıştır. Yabancılara petrol arama ve çıkarma
izni bu dönemde verilmiştir. Yabancı Sermayeyi
Teşvik Yasası’nın bu dönemde çıkarılmıştır. Bazı
traktör ve basma fabrikalarının özelleştirilmesi veya
kapatılması, ülkemizin ilk uçak ve uçak motoru
fabrikalarının, Eskişehir tank fabrikası ve Kırıkkale
silah fabrikasının NATO standartlarına uymadıkları
gerekçesiyle kapatılması hep bu dönemde olmuştur.
Muhalefetteki CHP Genel Başkanı’nın yurt gezilerine saldırılmış, muhalif yazarlar tutuklanmış, basın
sansürlenmiş, her türlü demokratik muhalefeti engellemek üzere beş kişiden fazla yan yana yürümeyi
bile yasaklayan Tahkikat Komisyonu bizzat Menderes döneminde kurulmuştur.

Olmaz.

İşin ikinci boyutu da, yukaradaki kısa Menderes
dönemi ile bugünkü Erdoğan dönemi arasındaki
benzerliktir. Hem Erdoğan’a diktatör diyecekseniz
hem de Menderes’i öveceksiniz! 1961 anayasasını
karşıya alarak, bu anayasaya “vesayet rejimi” tanımı
yapmak tarihten, siyasetten ve toplum bilimden
nasibini almamaktır!

Millet İttifakı bileşenleri, güçlendirilmiş parlamenter
rejim söylemi altında büyük çelişki ve tutarsızlık
içindedir. Ancak asıl dert, 1961 anayasasının ilerici
özüdür. Ve aynı şekilde 1921 Meclis’ini işaret ederek özünde İslamcı siyaseti meşrulaştırma arayışından başka bir şey değildir. Bu hinlik görülmeden
Millet İttifakı’nın kodları çözülemez!
1961 Anayasası, 10 yıllık Menderes iktidarının bir
daha yaşanmaması için yazılmıştır. 1961 Anayasası’nın reddiyesi, Erdoğan tarafından temsil edilen
Menderes çizgisinin sahiplenilmesidir. Menderes
referans alınarak, bu ülkenin demokratikleştirilmesi
mümkün değildir!
Şimdi Menderes dönemine bakalım ve Erdoğan iktidarına hatırlayalım:
Menderes iktidarı Amerikancıdır. NATO’ya girmek
için Türk askerini Kore’ye gönderen Menderes
iktidarıdır. Bunu protesto eden Barışseverler Cemiyeti’ni kapatan ve Behice Boranların hapse atıldığı
dönemdir. Nazım’ın vatandaşlıktan çıkarılmış, 51
tevfikatıyla yüzlerce komünist tutuklanmıştır. İşçi
sınıfı partisini ve sosyalist siyaseti yasaklamak
için 141 ve 142 bu dönemde ağırlaştırılmıştır. 1952
yılında NATO’nun isteği üzerine yurt içinde sola,
ilericilere ve aydınlara karşı terör estirmek amacıyla, komünizme karşı gayri-nizami harp yapacak
Seferberlik Tetkik Kurulu, daha sonraki adıyla Özel
Harp Dairesi bu dönemde kurulmuştur. Sendika
kurma özgürlüğü ve grev hakkı tanınmamıştır.
CHP malları hazineye aktarılmış, Halkevleri’nin ve
Köy Enstitüleri’nin kapatılmıştır. Ülke tarihinin en
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1961 Anayasası işte bu sürece bir tepki olarak ortaya
çıkmıştır. Bugün 1961 Anayasasını karşıya almak
özünde Menderes döneminin sahiplenilmesidir. İşin
birinci boyutu budur.

Tam da bu yüzden bir daha anayasa çiğnenmesin
diye 1961 Anayasası ile anayasa Mahkemesi kurulmuştur. Devletin kanalı, iktidarın borazanı olmasın
diye TRT özerk olmuştur. Üniversiteler bilimin
kürsüsü olsun, iktidar tarafından belirlenmesin diye
üniversiteler özerk kılınmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuş, temel hak ve özgürlükler daha fazla
vurgulanmış, Meclis’in yetkileri artırılmıştır.
Bunlara vesayet rejimi deyip, Mutabakat metninde
benzerlerini savunmak ise cehaletin bir başka örneğidir!
Bugün tek adam rejimine karşı çıkıp, 1961 anayasasının reddiyesi ile Menderescilik yapılması büyük
bir çelişkidir.
Büyük bir hinliktir, tuzaktır, sinsiliktir!
Ülke tarihinin Menderes-Özal-Erdoğan dönemleri
aynı çizgidir. Bugün Erdoğan rejimiyle hesaplaşmak bu çizgiyle hesaplaşmaktan geçer! CHP, bugün
kendi tarihini ama asıl önemlisi bu ülkenin ilerici
değerlerini satmaktadır!
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Seçim yasası değişikliği:
Sadece AKP’nin seçildiği seçimler!
AKP’nin iktidarı kaybetmemek için tüm yolları deniyor. Bu yollardan biri olan seçim sistemi ise yapılan yeni yasa değişikliği ile
suskun muhalefeti daha da susturacak düzeyde!
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KP ve MHP’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı seçim kanunu değişikliği teklifi Meclis Başkanlığı’na
sunuldu. Genel tepki gören başlıklarda bir iyileştirme sunulduğu
izlenimi yaratan taslakta, seçim barajını yüzde
7’ye düşürmesi öngörülen kanun teklifinde dikkat
çeken maddeler yer aldı. AKP ve MHP’nin yaklaşık
iki yıldır üzerinde çalıştığı “Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi”nde Milletvekili transferiyle yeni
kurulan partilerin seçime girmesinin engellenmesi için seçime girme şartları arasında yer alan
‘TBMM’de grup kurma’ hükmü kaldırılarak, partilerin teşkilatlarını kurması ve kongresini yapması
esas alınması yasa değişikliği kapsamına alındı.
AKP ve MHP tarafından hazırlanan teklifte, tartışmalar seçim ittifakı oluşturan partilerin, ittifakların
oy oranına göre değil, kendi aldıkları oya göre
milletvekili çıkartabilmesine yönelik düzenlemeye odaklandı. Bu düzenleme nedeniyle, özellikle
Millet İttifakı’nda yer alan ve düşük oy yüzdesine
sahip partilerin vekil çıkartma şansları kalmadığına, CHP ya da İYİ Parti listelerinde bu partilerden
adaylara yer verilmemesi durumunda vekil çıkartamayacaklarına odaklandı.
Teklifte ilginç değişiklikler de var; seçim güvenliğini yakından ilgilendiren düzenlemeler yer alıyor.
Teklifte yer alan maddelere göre, kanun çıktıktan
sonra üç ay içerisinde il ve ilçe seçim kurullarının
tamamı yeniden seçilecek. Teklifte, kıdemli hakimlerin zorunlu olarak başkan ve üye olduğu bu

düzenleme kaldırılıyor. Teklife göre il ve ilçe
seçim kurulları o il ve ilçedeki birinci sınıfa
ayrılmış hakimler arasından kurayla belirlenecek. Kurada çıkan sıraya göre başkan ve
iki üye seçim kurulunu oluşturacak. Yeterli sayıda birinci sınıfa ayrılmış isim yoksa,
kıdemli hakim kurula başkanlık edecek.
Muhalefet partilerinin en çok itiraz ettiği başlık
burada başlıyor. AKP’nin getirdiği noktada hakimlere güvenin ortadan kalktığı ve iktidara yakın
hakimlerin geleceği beklentisidir.
Ancak değişim teklifle sınırlı değil. Yüksek Seçim
Kurulu’nun yürürlükteki görev kanununa göre
görev süresi 2022’de biten üyeler, Ocak 2023’e
kadar görevlerini sürdürecek. Bu tarihte kurula
süreleri bitenlerin yerine yeni isimler seçilecek. 11
üyeli YSK’da başkan ve başkanvekili dahil beş
üye, Ocak 2023’te değişecek. 2023 seçimlerinde
YSK’nin yenilenmiş heyeti görev yapacak. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
süresinde yapılacak bir seçimde yeniden aday
olmasına itiraz edilmesine odaklanan tartışmalara ilgili son sözü yenilenmiş YSK heyeti söyleyecek.
Eski İstanbul barosu başkanı Turgut Kazan yapılmasına düşünülen değişikliğe ilişkin açıklamalarında; “Şimdi, onlar yaşlıdır diyorlar. Kapalı komisyonda kurayla belirleyeceklermiş. Ve sonuçta,
bilinen davalardan tanıdığımız, doğrudan mevcut
iktidara bağlı yargıçlara, seçim adaletini teslim
etmiş olacaklar” dedi

Seçimlere kısa bir süre kala seçmen kütüklerinin
yer değiştirilmesi mümkün olmayacak. Bunun için
de seçmenin son bir yıl içerisinde sürekli olarak
bulunduğu adres dikkate alınacak. Tayin ve atama gibi zorunlu haller istisna tutulacak. Bu maddeyle, özellikle muhtarlık seçimlerinde tartışma
konusu olan seçmen kütüklerinin değiştirilmesinin
önüne geçilmesi planlanıyor.
Teklifin 11. maddesi ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum düzenlemesi yapıldığı iddia
edilmişti. Burada 65. madde başlığı başbakan
ve bakanlara ilişkin yasaklar başlığını taşıyor.
Bunu ‘bakanlar’a diye düzenleme yapıyoruz. 155.
maddesinde ise yine ‘Başbakan’ sözünü madde metninden çıkarıyoruz bakanların yasaklara
uymamaları halinde düzeltme yapıyoruz iddiası
ile sahiplenen iktidar sözcüleri, arka planda ise
Cumhurbaşkanı adayının tüm devlet olanaklarını
kullanarak seçim çalışması yürütmesi ve ayrıcalıklarını kullanması demek olacak.
Muhalefeti daha da köşeye sıkıştıracak bu değişikliğe dair yapabileceği ve söyleyebileceği
bir şey yok! Çünkü muhalefetin kendisine dair bir
beklentisi yok, doğal olarak iktidar bu alanda
istediği gibi ata oynatabiliyor.

“Gerici istibdat rejimini seçim oyunları da
kurtaramayacak”

T

ürkiye Komünist Hareketi (TKH) Genel Başkanı Aysel Tekerek, AKP ve
MHP’nin TBMM Başkanlığı’na sunulan Seçim ve Siyasi Partiler Yasası’nı
Cumhuriyet gazetesine değerlendirdi.

Tekerek, yasa taslağında birkaç başlığın öne
çıktığını belirterek şunları dile getirdi:
“Burada ön plana çıkan başlıklar ise seçim barajının yüzde 7’ye indirilmesi, seçim çevrelerinde
daha öncesinde ittifaklara dağıtılan oyların artık
ittifakların içindeki partilere dağıtılacak olması,
seçim yeterliliği konusunda Meclis’te grup sahibi olmanın yeter şart olmasının kaldırılarak bir
partinin iki defadan fazla kongre yapmamasının
yeterlilik için engel olması ve seçim kurullarına
dair bir dizi düzenleme olarak ön plana çıkıyor.
Gündeme getirilen başlıkların hepsini bir bütün
olarak ele aldığımızda bu atılan adım seçim kanununun AKP tarafından Cumhur İttifakı’nın lehine
yontulması girişimiyle karşı karşıya olduğumuzu
ifade etmek gerekir.”
AKP iktidarının 2018 yılında seçimlere ittifaklar
sistemini getirirken bunu yeni rejimin en önemli esbab-ı mucibesi olarak gösterdiğini, şimdi
ise üzerinden dört yıl geçmeden yeniden seçim
kanunu ile oynama ihtiyacı hissettiğini belirten

Tekerek, “Hatırlarsanız, ittifaklar sistemi o dönem
MHP’nin baraj sorununu aşmak için ortaya atılmış
ve Cumhur İttifakı bu şekilde kendisini ayakları
üzerinde doğrultmuştu. Şimdi ise önümüzdeki seçimler bağlamında daha fazla milletvekili çıkarmak ve ‘seçimi kazandık’ görüntüsü vermek için
bu yola girmiş gibi görünüyorlar. İttifak oylarının
partilere dağıtılarak milletvekili hesaplanacak olmasının arka planında yer alan olgu bu şekildedir.
Yüzde 7 barajı ise bu tartışmaların merkezine ‘demokrasi sosu’ olarak bırakılmış bulunuyor” dedi.
“Gerici istibdat rejimini seçim oyunları da kurtaramayacak” diyen Tekerek, şöyle devam etti:
“Türkiye ekonomik kriz içerisinde debelenirken,
emekçiler her geçen gün daha da dibe batarken,
laiklik ayaklar altına alınmış ve ülkemiz emperyalizmin oyuncağı haline dönüşmüşken Türkiye’nin
geleceğinin seçim kanunu değişikliğinde görülmesi AKP’nin riyakarlığını bir kere daha ortaya
çıkarmıştır. Türkiye’nin geleceğini kendi geleceğine endeksli hale getirenler şimdi de çıkmış
seçim kanununda yapılacak bir dizi değişikliğe
bel bağlamış görünüyor. Ancak bu noktada şunu
sormak gerekmektedir: Türkiye’nin şu an çözülmesi gereken en önemli sorunu gerçekten seçim
kanunu mudur? O yüzden bu dönemde Cumhur İttifakı’nın gündeme getirdiği bu değişikliğin
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aslında kendi çıkarları için olduğu teşhir edilmeli
ve gerici istibdat rejimini seçim oyunlarının da
kurtaramayacağı yüksek sesle ifade edilmelidir.”
Tekerek, getirilmek istenen yeni seçim sistemi karşısında sosyalist hareketin nasıl bir yol izleyeceği
konusunda ise şu ifadeleri kullandı:
“Şimdiden bir dizi tartışma başlamakla birlikte,
Türkiye sosyalist hareketi açısından ise kanundaki
değişiklik bir yere kadar anlam ifade etmektedir.
Geçmişte Türkiye’de işçi sınıfı siyasetinin ve sol
hareketin toplumsal alanında önünü kesmek için
getirilmiş olan seçim barajı tamamen ortadan
kaldırılmadığı sürece, barajın yüzde 7 mi olduğu
yoksa 10 olarak mı kaldığı gerçekten bir anlam
taşımıyor. Bununla birlikte ittifaklar sistemi üzerinden yapılan milletvekili hesapları da baraja
bağımlı olduğu için bir noktadan sonra iktidar
ya da muhalefet fark etmez, nedense hep güçlü
olanın haklı görüldüğü ve borusunun öttüğü bir
seçim rejimini gündeme getiriyor”
Tekerek sözlerini “Türkiye’de sosyalistler ve komünistler önümüzdeki seçimlere dönük ittifaklarını
kuracak, seçim platformunda da yerlerini alacaklar. Haklı olanların ve ezilenlerin sesinin daha
fazla çıkabilmesi için…” diyerek tamamladı.
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Ukrayna krizi, iliştirilmiş
medya ve
Nagehan Alçı’nın
üniforması
Rus uçaklarının Ukrayna’nın Kharkov kentini bombaladığının iddia edildiği haberin görüntülerinin 2020’ye,
Rus askeri paraşütçülerin Ukrayna’ya indiğinin iddia edildiği videonun ise 2016’ya ait olduğu ortaya çıktı
örneğin. İş o kadar çığırından çıktı ki, War Thunder isimli oyundan alınan görüntüleri, Rusya’nın Ukrayna’ya
yönelik hava saldırısı diye yutturulmaya çalışıldı.

S

uriye’ye yönelik emperyalist çullanmanın başları. İliştirilmiş medya
henüz ısınma turlarında. Neyin, nasıl
ve ne zaman servis edileceği son
derece ince bir biçimde ayarlanmalı ki zokayı yutsun milyonlar. Ardı ardına servis
edilen onca yalan haber arasında “yok artık bu
kadarına da tenezzül etmezler herhalde” dediklerimiz de var. “Esad ekmek fırınına füze attı”
bunlardan biri örneğin. Kıyamet kopuyor. Yüzüne
gözüne salça sürülmüş tiplerin ölü gibi yere uzandıkları kamera arkası görüntüleri ortalığa saçılıyor
da, haberin en kuyruklusundan yalan olduğu
ortaya çıkıyor. Çıkıyor da, kime ne anlatacaksın…
Dinci-Liberal koro “Esed rejimi kendi halkına varil
bombası atıyor” türküsünü öyle yüksek perdeden
icra ediyor ki, kulaklar sağır olmuş, kendi seslerini
bile duymuyorlar. Suriye gündemi ile ilgili 1000
tane haber yaptıysak, 900’ü bu yalanların afişe
edilmesi. Kalemler yoruluyor, çeneleri yorulmuyor.
Aynı yalanlar başkaca tonlarda şimdi de Ukrayna
krizinde karşımıza çıkıyor. Bu sefer koroya, barışın
envai çeşit dilde barış yazılınca geldiğini sananlar
da katılıyor. Sosyal medya deseniz orası karanlık
bir kuyu adeta. Bu sefer daha alçakça vuruyorlar, neyin ne olduğunu açıklamaya çalışana
yapıştırıyorlar “savaş yanlısı” yaftasını. “Geçiniz”
diyesi geliyor insanın da, diyemiyor işte. Gazetecilik sorumluluğu bu yalanlarla mücadele etmeyi
gerektiriyor.

Nagehan Alçı’nın “Mücadelesi”

Söylediği yalanların karşılığını yalı dairesi olarak
alan Nagehan Alçı ile açalım konumuzu. Malum
kendisi, eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile yaptığı röportajda, üzerinde Ukrayna
ordusunun askeri üniforması ile arzı endam eylemişti. Yaptığı şova yönelik eleştirilere ise ““Ben insani olarak Ukrayna halkının yanında duruyorum.
Bugün Ukrayna’nın yanında durmak İkinci Dünya
Savaşı’nda Hitler’in karşısında durmaktır. İçim
son derece rahat.” şeklinde yanıt verdi kendisi.
Öncelikle şu gazetecinin tarafsız olması gerektiği
yönündeki eleştirileri geçelim, gazeteci taraftır,
Alçı da taraf olmanın gereklerini yerine getirmiştir.
Ama tarafı kendi iddia ettiği gibi Ukrayna halkı
falan değildir, NATO’dur, ABD’dir, Ukrayna’daki
Nazi artığı hükümettir. Alçı’nın temsilinde vücut
bulan medya da tam da bunu yapmaktadır, illüzyonlarla gerçeğin üzerini örtbas etmek.
Rus uçaklarının Ukrayna’nın Kharkov kentini bombaladığının iddia edildiği haberin görüntülerinin
2020’ye, Rus askeri paraşütçülerin Ukrayna’ya

indiğinin iddia edildiği videonun ise 2016’ya ait
olduğu ortaya çıktı örneğin. İş o kadar çığırından
çıktı ki, War Thunder isimli oyundan alınan görüntüleri, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik hava saldırısı
diye yutturulmaya çalışıldı.

Tescilli Amerikancı Nevşim Mengü
Devrede

Tescilli Amerikancı, ABD’nin parmağının bulunduğu her olayda misyonunu yerine getiren ve şimdilerde sosyal medya hesabından “vitamin” reklamı
yapan Nevşin Mengü ile devam edelim. Kanbersiz
düğünün olmayacağı gibi Nevşin Mengü’süz ABD
provokasyonu da olmaz diyerek kendisinin Ukrayna konusundaki icraatlarına bir bakalım. Bilindiği
üzere Nevşin Mengü, Ukrayna Cumhurbaşkanı
Volodimir Zelenskiy’nin ortaya attığı Rus birliklerinin Mariupol hastanesine saldırdığı iddiasını
sosyal medyasına taşımış ve şunları kaydetmişti:
“Mariupol’de Rusya, yeni doğan hastanesini
bombaladı. Zelenskiy dünyaya Ukrayna hava sahasını Rusya’ya kapatma çağrısı yapıyor. Dünyanın ise nükleer bir savaşı göze almaya niyeti yok.
Tanıklık etmek zorunda kaldığımız en kanlı savaş
olacak sanırım. Bu kente yapılan saldırılar sonucu
1300 kişi yaşamını yitirdi.”
İlgili hastanenin, Ukrayna ordusunun da bir bileşeni olan Neo-Nazi örgütlenmesi Azov Taburu
tarafından daha önce boşaltıldığı ortaya çıkınca,
Nevşin Mengü’nün yalanı çabuk söndü.

Sosyal medya çöplüğü

Yeni medya düzeninin aparatı sosyal medya da
insanın “yahu kaç yaşında insanlarsınız utanmıyor
musunuz yalan söylemeye” diyeceği yalanlarla
dolu vaziyette.
Bunlardan bir tanesi Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın teyitli hesabından yapılan bir paylaşım. İki
uçak arasındaki dalaş sonrası birinin alev alarak
düşerken görüldüğü kare, Ukrayna Savunma
Bakanlığı tarafından “Silahlı kuvvetlerin Hava
Kuvvetleri’ne ait MiG-29, Rus işgalcilerin ‘eşsiz’
Su-35’ini imha ediyor” ifadeleriyle paylaşıldı.
Ancak bu görüntünün, Digital Combat Simulator World adlı oyundan alınmış bir kare olduğu,
ortaya çıktı.
Bir diğer görüntü de, ‘Rusya’nın hava saldırısı
nedeniyle Lugansk elektrik santralinde zincirleme tepkime yaşandığı’ iddiasıyla Twitter’dan
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paylaşıldı. Bu videoda aslında, Çin’in Tianjin
bölgesinde 12 Ağustos 2015 tarihinde bir kimyasal
deposunda yaşanan ve 173’ten fazla insanın ölümüne neden olan patlama görülüyor. Ancak farklı
versiyonları da paylaşılan görüntüler, Ukrayna’da
çekildiği zannedilerek yüz binlerce tık aldı.

BBC’nin Yalanı

Bunca yılın medya kuruluşu olduğunu iddia eden
BBC’nin de bir dizi yalanı arasında en çabuk
ortaya çıkanı, Harkov’da Rus birlikleri tarafından
bombalandığı iddia edilen bina haberi oldu.
BBC “Ukrayna Rusya’nın saldırısına uğrayan
Harkov kentinde kontrolü sağladığını iddia etti”
başlıklı haberini “Rusya’nın Harkov’da sivil evlerine
top ateşi açtığı” iddiasıyla servis ederken kullandığı fotoğrafın aslında Ukrayna ordusunun topçu
ateşine tuttuğu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde
çekildiği belirlendi.
BBC’nin Harkov’a ait olduğunu iddia ettiği fotoğraf ile Donetsk’teki yıkımın fotoğrafını yan yana
koyan Rusya Dışişleri Bakanlığı, “BBC Dünyası:
Rusya Harkov’da evleri top ateşine tutuyor. Bu
arada gerçek dünyada: Ukrayna ordusunun top
ateşine tuttuğu Donetsk şehrinin Myronova Sokağı’ndaki 5 numaralı ev” paylaşımını yaptı.
Rus Dışişleri’nın uyarısı üzerine BBC’nin canlı haberinin içinde kontrol yapanlar bu fotoğrafın yer
almadığını gördü, ama dünyaya servis edilen hali
Google’da kayıtlı kaldı.
Rus Dışişleri’nin BBC’yi etiketlediği paylaşımında
şöyle denildi:
“BBC Donbass halkının çektiği acıyı görmezden
gelmekle kalmıyor -8 yıl geçti ve hala yapıyorlar-,
aynı zamanda Ukrayna’nın sivillere karşı işlediği askeri suçları Rus güçlerine atfederek yalan
haberi aktif olarak destekliyor. Ama emin olun,
gerçek yolunu bulur.”

Sonuç Yerine

İliştirilmiş medyanın mahareti yalnızca yalan
haberlerde değil bir de yazmadıklarında saklı. Ki
yazılmayanlar bu provokasyonun önemli bir parçası. Örneğin Ukrayna ordusu ve Neo-Nazi çetelerinin, Donbass halkına yaşattığı acılar meselenin yazılmayan kısmı. Yalanları çürütmek mümkün,
mesele yazılmayanları da yazmakta. Her ikisini de
yapanlar, bu dünyaya barışı da getirecektir.
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Sağlık emekçisi “g(ö)revini” yere getirdi
Türkiye genelinde hekimlerin grevi ile 14-15-16
Mart tarihlerinde, sağlık sektöründe büyük bir
grev gerçekleşti. Türk Tabipler Birliği ve diğer
emek örgütlerinin çağrısıyla örgütlenen grev,
sağlıkta şiddet ve kötü çalışma şartlarına karşı
hekimlerin göstermiş olduğu en büyük tepki oldu.
Salgın döneminden bu yana ağır çalışma şartları,
düşük maaşlar ve iktidar tarafından sürekli hedef
tahtasına oturtulması gibi nedenlerle greve çıkan
hekimlerin grevi tüm sağlık hizmetlerini durdurdu.
Aciller dışında tüm sağlık hizmetleri grev sırasında
dururken, TTB’ye sağlıktaki diğer emek örgütleri de destek verdi. Hekimlerin grevinin başarıya
ulaşması nedeniyle, 14 Mart Tıp Bayramında AKP
iktidarı sözcüsü de geri adım attı. AKP iktidarının
sözcüsü olan Recep Tayyip Erdoğan’ın Tıp Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada “hekimler başımızın tacı” dendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha
önce, yurtdışına giden hekimleri kast ederek, “istedikleri yere gidebileceklerini” söylemiş ve çeşitli
suçlamalarda bulunmuştu.

Hekimler ne talep ediyor, iktidar ne
veriyor?

Ağır çalışma şartları ve iktidarın sözlerinin dışında,
hekimler ücretlerindeki adaletsizlik ve azalma için

de greve çıktı. Uzun süredir yapılması gereken
düzenlemeleri sürekli erteleyen iktidarın politikalarına karşı öfkeleri büyüyen hekimlerin, grev
dışında başka bir şansı kalmadı. Üç günlük uyarı
grevi ile bu konuda da değişiklikler yapılması talep ediliyor.

emeklilik şartlarının iyileştirilmesi, sağlık emekçilerine dönük şiddetin “kataloglanması” ve cezaların
arttırılması gibi başlıkları içeren “müjde” emekçilerin taleplerini karşılamaktan uzak.

1- Temel ücretlerin yoksulluk sınırının iki ila iki buçuk katına çıkarılması,
2- Sağlıkta şiddet yasasının yaptırımlarının arttırılması ve yeniden tanımlanması,
3- Çalışma şartlarının özel sektör, aile hekimi, işyeri hekimleri için iyileştirilmesi,
4- Emeklilik haklarının iyileştirilmesi,
5- Covid-19’un şartsız bir biçimde meslek hastalığı sayılması...

Sağlık emekçilerinin grevi, ciddi bir etki yaratırken,
iktidarın “böl-parçala-yönet” taktiği de devreye
girdi. Gerek “meslek sendikaları”, gerekse de “sarı
sendikalar” aracılığıyla grev kırılmaya ve etkisizleştirilmeye çalışıldı. Diğer yandan, sağlık emekçileriyle diğer emekçiler karşı karşıya getirilerek
“grevin meşruiyeti” azaltılmaya çalışıldı.

Hekimler grevlerinde şu talepleri öne çıkartıyor;

Diğer başlıklarla birlikte on temel talebi ileten
hekimlerin grevi büyük yankı uyandırırken, Sağlık
Bakanı da grevin başladığı gün içeriksiz bir “müjde” yayınladı. Daha önce yasa taslağı olarak
Meclis’e gelen, sonrasında ise hasır altı edilen
kimi başlıklar “paltonun altından” yeniden çıkarılmış durumda. Sağlık emekçilerinin gelişigüzel
değil, izinle soruşturulması, ücretlerin arttırılması,

İktidar hekimlerin meşruluğunu
sorguluyor, emekçiler örgütlülükle cevap
veriyor

İktidarın bu hamlelerine karşı emekçiler örgütlü
bir tavır takınırken, sağlık emekçilerinin sağlığın
kamusal bir hizmet olarak devreye alınması ve
sağlık hizmetlerinin yeniden örgütlenmesi, yeni
dönemin temel talepleri olarak öne çıkması gerekiyor. Emekçilerin birlikteliği temel strateji olarak
hekimlerin önünde bir görev olarak dururken, bugün elde edilen kazanımların mutlak bir “örgütlülük” zemininde yeniden üretilmesi gerekmektedir.

Erdoğan Herzog’un ziyaretinden memnun:

Türkiye-İsrail
ilişkilerinde
yeni dönüm noktası
Geçtiğimiz haftanın en önemli gelişmelerinden
bir tanesi kuşkusuz İsrail Cumhurbaşkanı Isaac
Herzog’un AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ile Ankara’da yaptığı görüşmeydi. Herzog 2008’den bu yana, Türkiye’yi ziyaret eden ilk
İsrailli lider olurken, bu görüşme AKP iktidarının dış
politikadaki adımlarının tutarsızlığını gözler önüne
serdi. Hatırlanacağı üzere, Erdoğan 12 Temmuz
2021’de mevkidaşı Herzog ile telefon görüşmesi
yaparak, göreve başlaması dolayısıyla kendisini
tebrik etmiş ve İsrail ile yakınlaşmanın sinyallerini
vermişti.
Erdoğan ve Herzog, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı
düzenlerken, Erdoğan, Herzog’un ziyaretini ‘tarihi’
olarak nitelendirerek “Türkiye-İsrail ilişkilerinde
yeni dönüm noktası olacağına inanıyorum” dedi.
Herzog’u Ankara’da misafir etmekten büyük
memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, “Bu
tarihi ziyaretin, Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir
dönüm noktası olacağına inanıyorum. Müşterek
hedefimiz, ülkelerimiz arasında ortak çıkarlara
dayalı ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde
siyasi diyaloğun yeniden canlandırılmasıdır.” diye
konuştu.
Erdoğan, Türkiye-İsrail ilişkilerinin gelişmesi ve
güçlenmesinin her iki ülke açısından olduğu ka-

dar bölgesel istikrar ve barış için de büyük bir
öneme sahip olduğunu dile getirerek, “Bölgemizde barış, huzur ve birlikte yaşama kültürünün
yeniden hakim kılınmasına katkı sağlamak bizim
elimizdedir. Pozitif bir gündem üzerinden ikili iş
birliği ve bölgesel diyaloğumuzu ilerletebildiğimiz
ölçüde fikir ayrılığı yaşadığımız konuları ele almamız da kolaylaşacaktır.” ifadelerini kullandı.
“Önümüzdeki dönemin ikili ilişkilerimizin yanı sıra
bölgesel iş birliği açısından da yeni fırsatları beraberinde getireceğine inanıyorum. Dışişleri Bakanımızın hemen bu ziyaretin ardından Filistin’e ve
İsrail’e yapacağı ziyareti önemsiyorum. Ardından
yine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın İsrail
ziyaretini de önemsiyorum. Türkiye olarak, daha
önce başlatılmış olan enerji noktasındaki iş birliğini yeniden hayata geçirmek için bu bir fırsattır
diye düşünüyorum. Şu anda bizim elimizde, dördüncüsü de yolda geliyor, dört tane sondaj gemisi var. İki tane de sismik araştırma gemimiz var.
Karadeniz’de, Akdeniz’de bu çalışmaları iş birliğimizle planlamak suretiyle hayata geçirebiliriz.”

“israil ve Türkiye birçok alanda çarpıcı bir
işbirliği yapabilir”

Herzog ise iki ülke arasındaki ilişkilerin son zamanlarda ‘darlık’ döneminden geçtiğini kaydetti.
Herzog, “İnanıyorum ki karşılıklı saygı temellerinde
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incelenip bölgesel ve küresel duyarlılıkla daha iyi
başa çıkmamızı sağlayacaktır. İsrail ve Türkiye
birçok alanda hepimizin ev olarak adlandırıldığı
bölgede çarpıcı bir işbirliği yapabilir ve yapmalıdır” diye konuşarak şunları kaydetti:
Beni Türkiye Cumhuriyeti’nde resmi ziyarete davet ettiğiniz için biraz önce sona eren verimli
toplantımız için teşekkür ederim. Benim buradaki
ziyaretim İsrail Cumhurbaşkanı olarak göreve
başladığım andan itibaren başlatmış olduğunuz
diyaloğun devamıdır. Bu an ülkelerimiz arasındaki
ilişkilerde çok önemli bir andır. Amacımız ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin
temellerini atmaktır. Halklarımız arasında ilişkilerimiz çok eskidir. Güçlü tarihi, dini, kültürel kökleri
vardır. Çok sayıda kadın erkek, lider, haham, şair,
tüccar ve girişimcilerden oluşan seçkin bir şahsiyet listesi bu ülkedeki Yahudi tarihinin geçmişinin
sadece bir parçasıdır.
İlişkilerimiz son zamanlarda ne yazık ki bir darlık döneminden geçmiştir. İnanıyorum ki karşılıklı
saygı temellerinde incelenip bölgesel ve küresel
duyarlılıkla daha iyi başa çıkmamızı sağlayacaktır. İsrail ve Türkiye birçok alanda hepimizin ev
olarak adlandırıldığı bölgeyi çarpıcı bir işbirliğini
yapabilir ve yapmalıdır.”

Ukrayna-Rusya savaşının
Türkiye ekonomisi üzerine
etkileri ne olacak?

U

krayna-Rusya arasındaki gerilimin
arttığı andan itibaren dünya ekonomisinde ve ticaretinde daraltıcı
etkiler görülmeye başladı. Türkiye
ekonomisi ise yaşadığı krizin içerisindeyken üzerine savaşın etkilerinin eklenmesi
durumu daha da kötüye götürmekte.
Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın dünya ekonomisine etkilerini sıralarken dünya ekonomisinin
mevcut yönelimlerini de ortaya koymamız gerekiyor.

Dünyada Genel Ekonomik Durum ve
Yönelimler

2008 ABD merkezli krizin küreselleşmesi sonrası
ABD Merkez Bankası para arzını arttırarak, enflasyon olmadan ve düşük faiz ile büyüyen bir ekonomi politikası ortaya koymuştu. Bu politika dünyada sermaye hareketlerini ve ticareti arttıran bir
etkide bulunmuştu. 2018 Trump iktidarı ile birlikte
sermayenin merkeze çekilmesi, ABD’de yatırım
artışı beklentileri, dünya çapında durumu değiştirmeye başladı. Bunun üzerine eklenen Covid-19
pandemisi, belirsizlik sebebiyle sermaye hareketlerini riskin düşük olduğu bölgelere iterken dünya
ticaretinde de daralmaya yol açtı. 2018 ile birlikte
sermayenin değişen yönelimleri Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler olarak adlandırılan ülkelerden
sermaye çıkışları yaratırken, ABD gibi gelişmiş
olan ülkelerde ise sermaye bolluğu ortaya koydu.
Bu durum ise iki tarafta da enflasyon artışına yol
açtı. ABD’ye giren dolarlar ile oluşan enflasyon,
Türkiye’de ithalatın yüksek olması ve açık veren
bir ekonominin maliyet yanlı bir enflasyona girmesine yol açtı. Bu eksende hükümetlerin uyguladığı
politikalar sonucunda işler tam “düzeliyor” derken
önce Covid-19 daha sonra Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkması ve ABD ve AB ülkelerinin
Rusya’ya yönelik yaptırımlar uygulaması ticareti
daraltırken aynı zamanda dünya çapında var
olan enflasyonist ortamı pekiştirdi.

Türkiye Ekonomisinin Durumu ve Savaşın
Etkileri

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki bir dönem hariç
olmak üzere giderek artan hacimli bir cari açık
veren Türkiye ekonomisi yukarıda bahsettiğimiz,
dünyadaki para hareketlerinin değişimleri gereği
oluşan enflasyonist ortamdan en fazla etkilenen
ülkelerden biri konumunda. Hali hazırda enflasyon ile büyüme gerçekleştirirken, dolar kurunun
yükselmesi sonucu enflasyonun daha da şiddetlendiği, fiyatlar genel düzeyinin arttığı, asgari ve
emek ücretlerinin değerinin düştüğü bir dönemde
politikalarını bu eksene adapte etmeye çalı-

şan Türkiye ekonomisi Rusya-Ukrayna savaşının
etkilerini hissetmeye başladı bile. Dolar kurundaki
artışı durdurmak adına ortaya çıkan Kur Korumalı
Mevduat sistemi savaşın başlaması ve KKM faiz
ödemelerinin yaklaşması ile birlikte oluşan beklentiler dolar kurunu tekrardan artışa sürükledi. Bu
dönemde politikanın kısmen etkili olduğu ortada
olsa bile savaşın ve yaptırımların şiddetlenmesi
politikayı etkinsiz hale getirebilir. Bu eksenden
değerlendirildiğinde ise AKP döneminde yaşanan
en büyük ekonomik çöküş ortada duruyor.
Rusya’nın ihracatındaki ilk 5 ülke arasında Türkiye
21 milyar dolar ile 4. sırada yer alıyor. İthalatında
ise 4,9 milyar dolar ile 5. sırada yer alıyor. Türkiye’nin Rusya’dan ithal ettiği ürünler ise; Petrol
gazları (%17,74), Petrol yağları (%15,31), Buğday ve
mahlut (%8,39), Ham petrol (%6,77), Taş kömürü
(%6,43), Diğer (%45,35) şeklinde.
Bunun yanı sıra turizm gelirleri açısından 5 milyar
dolarlık Rusyalı, 2 milyar dolarlık Ukraynalı turist
geliri söz konusu. Savaşın kızışması durumunda
bu gelirlerde buharlaşmış olacak. Müteahhitler
Birliği Başkanı Erdal Eren’in açıklamalarına göre
Rusya ile 21 milyar dolarlık 150 projenin, Ukrayna
ile 3 milyar dolarlık projenin devam ettiği görünüyor.
Rusyalı ve Ukraynalı turistlerin yanı sıra, Türkiye’nin
Rusyalı turistleri getirmek için izleyeceği politika
Avrupa ülkeleri tarafından “ondan gelirse biz gelmeyiz” şeklinde bir yaklaşımın ortaya çıkmasına
sebep olabilir.
Buğday, ayçiçek yağı, petrol fiyatlarındaki artışlar
aynı zamanda Türkiye’nin dış açığını arttırmaktadır. 2022 Ocak ayında cari açık 7,11 milyar dolar
olarak gerçekleşirken 12 aylık cari işlemler açığı
20,22 milyar olarak gerçekleşti. Fiyatlar genel düzeyinin artışın devam etmesi durumunda cari açık
daha fazla artacak ve bu durum daha yüksek
enflasyon, daha yüksek dolar kuru ve zaten eksi
düzeyde olan TCMB rezervlerinin daha da azalmasına yol açacak.
Bununla birlikte Türkiye’deki risk priminin yüksek
olması sermaye çıkışlarının önünü açarak bu
durumu daha şiddetli hale getirebilir bir nitelik
taşımakta.
Enflasyonla büyüyen ekonomi savaş durumunun
şiddetlenmesi ile birlikte enflasyonla birlikte küçülmeye başlarsa ekonomik kriz özellikle emekçi
sınıflar açısından (TÜİK verilerine göre GSYH’deki
emek ücretlerinin aldığı payın daralması sebebiy7

le) daha da şiddetli geçecek.
Bu durumda Hükümet seçimler yaklaşırken krizin
etkilerini hafifletmek adına kamu harcamalarını
arttırmayı tercih ederse ve bu harcamalar üretken
bir şekilde gerçekleşmezse bütçe açığını da arttırarak enflasyon üzerinde ek bir yük oluşturabilir.
Ek olarak Türkiye-Rusya arasındaki ticaretin büyük bir kısmını doğalgaz oluşturuyor. Avrupa’nın
%45 gibi bir oranda enerji ihtiyacını karşılayan
Rusya, Türkiye’nin %30’un üzerinde doğalgaz ihtiyacını karşılamakta.
Rusya SWIFT anlaşmasından çıkarılsa bile doğalgaz ticaretinin devam etmesini gerçekleştirmek
için birkaç banka hala sisteme dahil durumda.
Her ne kadar bir yaptırım furyası başlasa da AB
ve ABD açısından Rusya’ya ambargo uygulamak
tam olarak çıkarlı bir politika olarak gözükmemekte.
Türkiye ise yaptırımlar konusunda adım atmayarak, içerideki yağ fiyatlarının artışından sonra
Erdoğan-Putin görüşmeleri sonrası ticaret gemilerinin hareket etmesi ve ülkeye gelmesi sonucu
fiyat artışlarını bir ölçüde durdurmuş durumda.
Gerçekten yağ kuyrukları ve kıtlığı olabilir mi sorusunun cevabını ise savaşın durumu ve yaptırımların büyüklüğü tarafından belirlenecek.
Ukrayna Rusya savaşında ateşkes ilan edilmesi,
yapılan görüşmeler ve açıklamalar ile birlikte oluşan savaşın durma beklentisi doğrudan yükselen
fiyatları durdurma eğilimi gösterdi. 7 Mart tarihinde 130 doların üzerine çıkan Brent Petrol, 15 Mart
itibariyle 98 dolar seviyelerine düşmüş durumda.
Altın fiyatlarındaki artış ise “güven” hareketi
üzerinden okunurken aynı zamanda beklentiler
tarafından da şekillenmekte. Rusya’nın SWIFT’ten
çıkarılması sonrası ticaret işlemlerine dolar yerine
ne kullanılacağı sorusunun en önemli seçeneklerinden biri olarak altın duruyor. Bu durum ise altın
fiyatlarının genel düzeyinin artmasına etki ediyor.
Sonuç olarak özetleyecek olursak zaten var olan
ekonomik kötü gidişatın derinleşmesi Rusya-Ukrayna savaşının etkileri olarak karşımızda duruyor.
Yani dolar kurunun artışı, enflasyon artışı, büyümenin azalması ve uzun vadede küçülme beklentisi, fiyatların artması sonucu cari açığın daha
fazla artması ve ek olarak savaşın olduğu ülkelerden yapılan ithalat ürünlerinde yaşanabilecek
kıtlık ve o ürünlerde ultra fiyat artışları olarak
karşımızda duruyor.
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Kriz büyük, ülke yönetilemiyor, emekçiler arayış içerisinde…

Ülkenin komünist partisi TKH geliyor!
Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasal ve ekonomik durumdan kimsenin memnun olmadığı açık.
Emekçiler ise büyük bir arayışta. Bu arayıştaki
özlemler ile komünistlerin söylemi, programı artık çakışmış durumdadır. İnsanca bir yaşam ve
eşitlikçi düzen talebi toplumsal olarak tek gerçek
kurtuluş yoluna işaret ediyor. Böylesi bir dönemde
bu sözün sahibi ülkenin komünist partisi yükseliyor.
Türkiye Komünist Hareketi (TKH) toplumsal alanda yürüttüğü siyasi faaliyete büyük bir hız vermiş
durumda. Bunun somut karşılığı ise seçim örgütlenmesinin tamamlanması ile birlikte YSK tarafından Parti’nin seçim yeterliliğinin ilan edilmesi
olarak ortaya çıkmıştır.
Bugün ülkemizdeki sömürü düzeninden memnun olmak için herhangi bir neden bulunmuyor.
AKP iktidarı İslâmcı bir iktidar olarak liberaller ve
sermaye ile el ele vererek 1923 Cumhuriyeti’nin
yıkımına imza attı, yeni kurdukları rejimi ise topluma kurtuluş yolu olarak propaganda etti. Ancak
söyledikleri yalanların yaldızlarının artık tamamen
dökülmüştür.
Ülkeyi refaha çıkaracağız dediler, şu an ülke büyük bir ekonomik darboğazın içerisinde. Emekçilerin ücretleri enflasyon tarafından ezilmiş, Türkiye
ekonomisi kur-faiz-enflasyon sarmalına itilmiş
durumda. Bunun pratik sonucunun işsizlik ve yoksulluk olduğu net bir şekilde yaşadığımız gerçekliktir. Sermaye kârlarına kâr katmaya, emekçiler
ise yoksullaşmaya devam ediyor Bu sömürüye
mahkûm değiliz.
Demokrasi ve özgürlükler diyerek ülkede gericiliğin toplumsal alanda örgütlenmesinin ve iktidarda yer etmesinin önünü açtılar. Bugün “türbana
özgürlük” diyerek başlatılan siyasal örgütlenme,
anaokulu çağındaki çocuklarımızın Kur’an kurslarına gönderilmesinden tutun, zorunlu din derslerine ve mezhepçiliğe kadar uzanmaktadır. Tarikat
yurtlarında, Kur’an kurslarında yaşanan tecavüzler ve ölümler de cabası. Bunun temel sebebi
Türkiye’de laikliğin rafa kaldırılmasıdır. Bu gerici
istibdat rejimine de mahkûm değiliz.
AKP iktidarı ve sermayenin kıblesinin emperyalizm
olduğunu hep söyledik. Ülkemizdeki başkanlık
rejiminden, ekonomiye ve dış politikaya kadar her
şey bugün emperyalizmin belirleyiciliği altında.
AKP iktidarının bununla mücadele etmek gibi bir
gündemi bulunmuyor. Sermayenin emperyalizmle
mücadele etmek gibi bir niyeti yok. Başta CHP
olmak üzere düzen muhalefeti ise ülkeyi düzlüğe çıkarmanın yolunu emperyalist merkezlerde
arıyor. O zaman bize düşen görev emekçilerin
kurtuluşu için emperyalizme karşı mücadeleyi
yükseltmektir.
TKH bunun için vardır. Komünistler bugün gençler, işçiler, kadınlar ve aydınlar içerisinde bir örgütlenme hamlesine soyunmuştur. İnsanca bir
yaşam ve eşitlikçi bir düzen talebi artık sadece
komünistlerin diline pelesenk olmuş bir slogan
olmaktan çıkıp, emekçi sınıfların siyasal bir arayışı
olarak vücut bulmaktadır. Bu durum önemli ve
dikkate alınması gereken bir gelişmedir.
TKH bu arayışa yanıt verecek, emekçi halkın
umudu olacak ve başlattığı örgütlenme hamlesine hem işçi sınıfı içerisinde hem de tüm Türkiye
sathında toplumsal alanda büyütecektir.

TKH KİMDİR?
Yıllardır komünistler ve komünizm hakkında
sizlere hep yalan söylediler. Komünistleri düşman diye tanıttılar, olmadık iftiralar attılar.
Vatansız, dinsiz, bayraksız, vatan haini, devlet
düşmanı diyerek komünistleri karalamaya çalıştılar.

peryalizme bağımlılığa, ırkçılığa, faşizme hayır
diyorlar!

Çünkü kurdukları saltanat yıkılmasın, servetlerine servet kattıkları düzenleri bozulmasın
istiyorlar! Çünkü komünistler sömürüye, yağmaya, yoksulluğa, eşitsizliğe, yobazlığa, em-

Türkiye Komünist Hareketi, eşitliğin, laikliğin,
bağımsızlığın egemen olduğu yeni bir Cumhuriyet’in, Sosyalist Cumhuriyet’in kurulması için
sizleri birlikte yürümeye çağırıyor!

Komünistler yurtseverdir, ilericidir, cumhuriyetçidir, laiktir, kamucudur, emekçilerin
sesidir!

YENİ BİR CUMHURİYET,
SOSYALİST TÜRKİYE İSTİYORUZ!
Partimiz Türkiye’de yeni bir Cumhuriyet’in kurulması gerektiğini savunuyor.
100. yılına yaklaştığımız Cumhuriyet, iktidardaki patron sınıfı, emperyalizm ve gerici güçler tarafından içten ve dıştan kemirilmiş, adım
adım yıkıma sürüklenmiştir.
1923’teki zamanlarda değiliz. 1923 Cumhuriyeti’ne aynı şekilde dönüş mümkün olmayacak.
Cumhuriyet’i daha ileriye taşıyacağız. Ülkemizin geleceğinde yeni bir Cumhuriyet’i kurmak
ise bizlerin ellerinde.
Patronların, emperyalistlerin ve yobazların
kurduğu bu istibdat rejimini yıkalım, emekçile-

rin laik ve bağımsız Cumhuriyeti’ni kuralım!
Bugün Türkiye’de insanlarımızın geleceği için
yapılması gereken en önemli şey patronlara
sınırsız sömürme özgürlüğünü sağlayan kapitalist düzenin yıkılması, emekçilerin iktidarının
kurulmasıdır.
Biz, başka bir düzen, başka bir Türkiye mümkün diyoruz. Emeğin iktidarda olduğu, eşitsizliklerin ve sömürünün ortadan kaldırıldığı,
ülkenin yönetiminde patron kulüplerinin ve
gericilerin değil, emekçilerin, gençlerin ve
kadınların temsilcilerinin yer aldığı bir ülkeyi,
Sosyalist Türkiye’yi gelin birlikte kuralım!

LAİK VE BAĞIMSIZ BİR ÜLKE KURACAĞIZ!
Türkiye’de yirmi yıldır siyasal İslâmcı bir iktidar
vardır. Bu iktidarın temel karakteri hem piyasacı hem de emperyalizm işbirlikçisi olmasıdır.
Biz yurttaşların inanç ve ibadet özgürlüğünden yanayız. Toplumsal hayatta, siyasette ve
ekonomide gericiliğin değil, laikliğin egemen
olmasını savunuyoruz. Din ve inanç sömürüsü
yapan tüm örgütlenmelere karşıyız. Zorunlu
din derslerine, tarikatlara ve gerici uygulamalara karşıyız.
Ülkemiz, AKP iktidarı ile birlikte emperyalizme
tam boy bağımlı hale gelmiştir.
Aslında ülkemiz kendi ayakları üzerinde durabilecek, kendi kaynakları ile kalkınabilecek bir
ülkedir. O yüzden emperyalizmden kopmak,
bağımsız bir Türkiye kurmak mümkündür.
Türkiye’nin kuruluşunda emperyalizme karşı
mücadele vardır. Türkiye devrimci hareketinin
mayasında anti-emperyalist mücadele ve
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başta Deniz Gezmişler’in yükselttiği “Yaşasın
Tam Bağımsız Türkiye!” sloganı yer almaktadır.
TKH, sizi bağımsız Türkiye mücadelesine çağırıyor!

SOL BAKIŞ

ORAK ÇEKİÇ SEÇİM PUSULASINDA!
Komünist partilerin simgeleri her şeyden
önce emeği temsil ederler. Orak-çekiç
amblemi, emeği ve sosyalizmi temsil eden
tarihsel bir simge olarak ortaya çıkmıştır.
TKH’nin amblemi orak, çekiç ve kızıl yıldızdan oluşmaktadır. Bugün Türkiye’de TKH,
komünist bir parti olarak orak çekiçli bayrağı bütün alanlarda taşımaktadır.
Partimiz Türkiye çapında Siyasi Partiler
Kanunu tarafından belirlenen resmi örgütlenmesini tamamlamıştır. Önümüzdeki
ilk seçimlere katılması kesinleşmiştir. Türkiye Komünist Hareketi adı ve orak çekiçli
amblemimiz önümüzdeki süreçte yapılacak ilk seçimlerde yer alacaktır.
Partimiz TKH, eşitlik ve özgürlükten yana,
insanın insanı sömürmediği bir toplum he-

Ali Öztutan

defleyenlerin, işçi sınıfının ve emekçi halkın
çıkarlarını, yurtseverliği, ilericiliği, kamuculuğu, laik bir cumhuriyeti ve sosyalizmi savunan ve bu amaçla mücadele edenlerin
partisidir.
“Ben bu ülkenin gidişatından endişeliyim”
diyen; Sosyalizm Programı’nı ve Parti Tüzüğü’nü kabul eden her T.C. vatandaşı
TKH’ye üye olabilir.
“Bu Parti benim de partim” diyen herkes
büyük bir gönül rahatlığıyla, çekinmeden
ilişkide olduğu TKH örgütüne gidip üyelik
başvurusunda bulunabilir. Aynı zamanda
www.tkh.org.tr adresi üzerinden Partiye
üyelik başvurusu yapılabilir.

TKH NE ZAMAN KURULDU?
Partimiz, resmi olarak 21 Ağustos 2015
tarihinde İçişleri Bakanlığı’na başvuru yaparak kurulmuş, 11 Ekim 2015 tarihinde de
Kuruluş Kongresi’ni gerçekleştirmiştir. TKH,
adında “hareket” olan yasal bir siyasi partidir.

ilericilerle, yurtseverlerle buluşmuş siyasal
ve toplumsal bir güç haline gelmektir.

Türkiye Komünist Hareketi, 1920’de temelleri Bakü’de Mustafa Suphi ve yoldaşları
tarafından kurulan Türkiye Komünist Partisi’nin geleneğini temsil etmektedir.

TKH, emektar komünistlerin ve tarihsel
olarak sosyalizm mücadelesine emek
vermiş olan tüm devrimcilerin Partisi’dir.

TKH, ülkemizdeki işçi sınıfının, aydınlık bir
Türkiye arayışında olan gençliğin, ilerici
kadınların ve onurlu aydınların Partisi’dir.

YIKALIM BU KÖHNE DÜZENİ BİZ BAŞKA
ÂLEM İSTERİZ!
Bugün ülkemizde, halk ekmek kuyruklarında, hatta bayat ekmek kuyruklarında
bekleyen milyonlarca emekçinin yoksulluğu üzerinden kendini var eden bir avuç
parababasının düzeni vardır.
Ülkemizde geçmişte olduğu gibi bugün de
mafya babalarının, uyuşturucu baronlarının ve çetelerin düzeni vardır.
Bugün ülkemizde çocuk yaşta kızları evlendiren, müritlerine tecavüz eden, yurtlarında çocukların istismara uğradığı, öldüğü ya da intihara sürüklendiği tarikatların
düzeni vardır.
Bugün ülkemizde, Cumhuriyet’in enkazı
üzerine kurulan, sermayenin ve emperyalizmin çıkarlarından başka bir şey düşün-

Partimizin yükseldiği dönem solun geriye çekildiği bir dönem.
Solun bu geri çekilişi son otuz yıla ya da son on yıllık döneme
bakarak dönemselleştirilebilir. Geriye çekilişten kastımız yalnızca niceliksel değil niteliksel de bir yan taşıyor. Solun temel
ilkelerinin ve mücadele başlıklarının arkaik ve hayali olduğu
anlatılmaya çalışılıyor.
Bunu yalnızca düzenin siyasal bekçisi olan liberaller yapmıyor.
Kendisini sol olarak tanımlayan birçok kesim, siyaseti liberallerin kavramlarıyla anlamaya ve anlatmaya başladı. Solun
bir bölümü emperyalizme karşı mücadeleyi anti-militarizmle
eşitliyor, işçi sınıfının yerine kimlikleri merkeze alıyor, laiklik
sulandırılıyor.
Yükseldiğimiz zemin abartısı mı yapıyoruz, hayali bir sol inşa
edip kendimizi mi konumlandırıyoruz? Bu sorular sorulabilir…
O zaman kısaca son dönemde yaşanan siyasi gelişmeler ile
bahsettiğimiz siyasal aklın kendisine görev edindiği başlıklara
bakalım.
Solun Görevi midir?
Rusya- Ukrayna savaşında emperyalizmin hegemonyasını güçlendirmek için attığı adımları görmeden yalnızca savaşa karşı
barış demek solun görevi midir?
Ekonomik krizle birlikte yükselen işçi direnişlerinde işçilerin
yaşadığı sömürüyü yoksulluğu ortadan kaldıracak şey; altı muhalefet partisinin açıkladığı programın hayata geçmesi gerektiğini anlatmak mı solun görevi?
Gerici vakıf ve tarikatlarda çocukların yaşadığı cinsel taciz ve
ölümleri engellemenin yolu bu vakıf ve tarikatların denetlenmesinden geçtiği ya da yasadışı yapıların yasal statü kazanmasını savunmak mı solun görevi?
Sol Siyasal Aktivizm
Sola son dönemde sirayet eden en önemli başlıklardan birisi
örgütsüz siyaset. Liberaller yıllarca örgütlü siyaseti bireyin
özgürlüklerini kısıtlayan yapılar olarak anlattılar. Haksızlık
etmeyelim liberallere, her yapıyı böyle anlatmadılar. Gerici
örgütlenmeleri sivil toplum örgütü olarak gördüler, kimi zaman
otantik Anadolu örgütlenmesi bile dediler. Faşist örgütlenmelerin artık şiddetten uzak durduğunu, faşistlerin artık kitap
okuduğunu anlattılar. Solun örgütlü mücadele geleneğini ise
hala baskıcı ve despotik yapılar olarak anlatıyorlar.

Adı parti olan onlarca tabela partisi bulunuyor. Bizim partiden anladığımız ise
emekçilerle, işçilerle, gençlerle, kadınlarla,

Bugün ülkemizde, üçer beşer maaş alan
AKP’lilerin cirit attığı, AKP iktidarının yandaşlarının semirdiği, yağma ve talan üzerine kurulu bir haramiler düzeni vardır.

Ülkenin komünist partisi yükseliyor

meyen bir istibdat rejimi, tek adam saltanatı vardır.
Bu düzen köhnemiştir, çürümüştür ve yıkılmalıdır.
Bunun için sosyalist siyaset yükseltilmelidir.
Sosyalist siyaset iktidar mücadelesi demektir.
İktidar mücadelesi Parti ile yürütülür. Sosyalist siyaset örgütlü mücadele demektir.
Biz başka bir dünya ve yaşam istiyoruz.
Eşitlik, özgürlük ve kardeşçe bir yaşam
mümkündür.
Buna inanıyorsan, komünistlere sen de
omuz ver!
ÜLKENİN KOMÜNİST PARTİSİ YÜKSELİYOR!
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Liberallerin bu müdahalesi solun bir bölümünde örgütlü mücadeleyi ortadan kaldırdı. Solun önemli bir bölmesi tarihsel
referansları programda tutmayı ya da tarihsel figürleri kapak
yapmayı örgütlü bir mücadele sanıyor. Kamuoyuna yansıyan
toplumsal direnişlere yalnızca destek vermeyi önemli siyasal
süreçlerde ise programına yazdığı tarihsel referanslar yerine
dönem bunu gerektiriyor kolaylıcığıyla düzen siyasetine yedekleniyor.
Partimiz kimsenin vagonuna takılmadan kendi olanaklarını
örgütlü mücadeleyle üretip örgütlü mücadelesini sürdürüyor.
Solun temel mücadele başlıklarının silikleştirildiği örgütlü
mücadelenin yerine siyasal aktivizmin kutsandığı bir iklimde
orak çekiç yükseliyor.
Maziyi hatırlamak için değil ülkemizde yaşanan sömürü düzenini ve gericiliği yıkmak için bu mücadeleyi büyütüyoruz.
Savaşlarla ve işgallerle emekçileri boyunduruk altına alan
emperyalizme karşı partiyi büyüteceğiz.
Partinin büyümesi eşitlik, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin büyümesidir.
İçerisinden geçtiğimiz karanlık dönemde haramilerin saltanatını yıkacak komünistlerdir.

MANŞET
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ALTILI
MUTABAKATIN
KODLARI

CHP’nin başını çektiği Millet İtttifakı, henüz diğer partilerin katılımı resmi olarak açıklanmasa da,
bir mutabakat metni imzalayarak kamuoyuna duyurdu. 6 partinin ortak imzasını taşıyan “Mutabakat Metni”, özellikle sermayenin bir kesimi tarafından yeni demokrasi yolu olarak sunulmaya
başlandı. Başkanlık rejimine karşı güçlendirilmiş parlamenter sistem diye duyurdukları mutabakat metnine yakından baktığımızda ise süslü lafların arkasına saklanmış bir düzen restorasyon
programı karşımıza çıkıyor. Ancak özellikle ekonomik, toplumsal ve siyasal sorunlara kökten
ve doğru bir çözüm yerine düzenin üst yapısında gerçekleştirilecek düzenlemelerle kapitalizm
rayına oturtulmak isteniyor. Ancak bundan daha önemli olan ise mutabakat metninin içinde gizli.
Emekçilerin haklarına dair tek bir kelime yok. Laiklik ise tersinden ağza bile alınmamış durumda.
Liberallerin İkinci Cumhuriyet sözünü hatırlatan şekilde ve AKP eliyle kurulan rejimin yerleşmesini hedefleyen bir metin olarak karşımızda. Biz de Pusula’da Mutabakat Metni’ni konu edindik.
İlk yazımız Umut Kuruç tarafından yazıldı. “ALTILI MUTABAKAT: LAİKLİĞİN TABUTUNA ÇAKILAN SON
ÇİVİ” başlığını taşıyor. İkinci yazımız ise “MİLLET İTTİFAKINDAN KADINLARA MASALLAR” başlığı
iye Sema Aydın tarafından yazıldı. Son yazımız ise ekonomi üzerine. Millet İttifakı’nın özünde neyi
temsil ettiği ekonomi politikasıyla net olarak görülüyor. Seyhun Sarıtaş tarafından kaleme alınan
yazının başlığı “MİLLET İTTİFAKI’NIN EKONOMİ POLİTİKASI NE OLACAK?”. İyi Okumalar…

Altılı mutabakat: Laikliğin tabutuna çakılan
son çivi

| Umut Kuruç

ğünün güvencesi…”

azının konusu Millet İttifakı’nın
“mutabakat metninde laiklik var
mı?”. Kısa ve öz cevap: Yok. Ancak
bunu tartışmadan önce kısaca
değinelim. Zira laikliğin en çok
kimler için yaşamsal olduğu ve dolayısıyla bu
metinde neyin olmadığıyla birebir ilişkili. Mutabakat metninde emekçi sınıflar yok, çalışma hakları
ve koşulları, sendikal haklar, örgütlenme, yani
toplum olma yurttaş olma yok, sağlık hakkı,
eğitim hakkı, ülkenin kaynaklarının, kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi yok, toplum ve dolayısıyla
yurttaşlık yok, insani koşullarda barınma hakkı
yok… Emekçileri ilgilendiren daha birçok başlık
yok… Ancak, açık ki emekçileri bir şeylere ikna var.
Mesela sivil toplum var, kimlikler var. Yurttaşlık ve
dolayısıyla laiklik yok. Laikliğe, sadece usulden
tek bir yerde değiniliyor: “Din ve vicdan özgürlü-

Bir diğer önemli vurgu ise anayasalara… “1921
Anayasası’nın nispeten kapsayıcılığının peşinden
kurulan Türkiye Cumhuriyeti devleti, sonraki
anayasalarında daha dar kalıplara girmiştir.”
ifadeleriyle girizgâh yapılan metinde “1961 Anayasa’sı, birçok yeni ve önemli düzenleme getirmiş
olsa da çok partili siyasi hayatımıza sekte vuran
bir askeri darbenin ardından hazırlanmıştır. Buna
bağlı olarak da silahlı kuvvetler başta olmak
üzere, bazı bürokratik kurumlara demokrasi ile
bağdaşmayacak yetkiler tanımış, dolayısıyla
bürokratik vesayet düzenine sebep olmuştur. (…)
Reform önerimiz ile 1961 Anayasası’nda geçerli
olan, bürokratik kurumların, siyaset üzerinde bir
vesayet makamı olarak kurgulanmasını reddediyoruz.” denmektedir. Uzunca bir süredir 27 Mayıs
üzerinden, Türkiye’de toplumun örgütlenmesi,
sendika hakkı, planlama ve bunların sonucunda

Y
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bir aydın damarının ve işçi sınıfının örgütlü bir güç
olarak tarih sahnesine çıkışının zemini olan 1961
Anayasası karalanmaktadır.

Anayasa tartışmasını neden bu yazının
içerisine aldık?

Çok basit. Bu altılı mutabakat metninde Cumhuriyet yok. “Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü devlet ve
Cumhuriyet tecrübesinin demokrasi ile taçlandırıldığı yeni bir sisteme geçmek” var. Yani açıkça
söylenen: Cumhuriyet bitti. 1921 referansı da
buraya tekabül ediyor. 1921 Anayasası (Teşkilat-ı
Esasiye Kanunu) emperyalizme karşı yürütülen
savaşın meşruiyetini tahkim etmek ve savaşın
kazanılmasını güvence altına alacak, olağanüstü
koşulların bir metindir. Bu anlamda kuruluşun
zeminini önceleyen bir metindir. 2. maddesi
“Yürütme ve yasama yetkisi milletin yegâne ve
gerçek temsilcisi olan TBMM’de toplanır.” der.
Kuvvetler ayrılığı da laiklik ilkesi de bu metinde
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yoktur.
Ama çok daha önemlisi 1921’de Cumhuriyet,
henüz bir rejim ilanı olarak yoktur. Dolayısıyla
mutabakat metni, tarihsel anlamından bağımsız
olarak, Cumhuriyet ilanının öncesine, dinin
devletten henüz ayrışmadığı, adem-i merkeziyetçi bir özel duruma referans vermekte ve AKP
başta olmak üzere, topyekûn sermaye, gericilik,
emperyalizmin bütün siyasi temsilcilerince tasfiye
edilen Cumhuriyet’i ve onun ilerici bütün birikimini
gömmektedir.
Cumhuriyet olmayınca, onun değerleri de yoktur
bu metinde.
Metinde yer alan “Herkesin inancına, kanaatine
ve yaşam tarzına saygı duyulduğu, kişilerin din,
inanç ve yaşam tarzı fark etmeksizin özgürce
yaşadığı, herkesin kendi kimliğiyle ve kendisi
olarak eşit şekilde toplumsal, kamusal ve siyasal
yaşama katıldığı bir sistemi hep birlikte inşa
edeceğiz.” ifadeleri yurttaşlığın ortadan kaldırıldığı, aşiretler, tarikat ve cemaatler, etnik kimlikler

Mutabakat
metninde emekçi
sınıflar yok, çalışma
hakları ve koşulları,
sendikal haklar,
örgütlenme, yani
toplum olma yurttaş olma
yok, sağlık
hakkı, eğitim hakkı,
ülkenin kaynaklarının,
kamu hizmetlerinin
özelleştirilmesi yok,
toplum ve dolayısıyla
yurttaşlık yok, insani
koşullarda barınma hakkı
yok… Emekçileri
ilgilendiren daha birçok
başlık yok… Ancak, açık ki
emekçileri bir şeylere ikna
var. Mesela sivil toplum
var, kimlikler var. Yurttaşlık
ve dolayısıyla laiklik yok.
Laikliğe, sadece usulden
tek bir yerde değiniliyor:

üzerinden bir toplumsal yapı tarif ediyor. Burada
belirleyici olan işte bu ilkel ilişkiler ağıdır.
Konumuz laiklik. Başta dedik, laiklik en çok
emekçiler için yaşamsaldır. Dolayısıyla sorumuz
da şu: Emekçi sınıfların taleplerini içermeyen bir
mutabakat, laikliği kurar mı? Emekçi halkı, onun
çocuklarının geleceğini kuşatan, karartan tarikatları ve cemaatleri kapatır mı?
Laikliğin tasfiyesinin en önemli hedefi, emekçi
kitleleri hak gasplarına, kamu varlıklarının ve
hizmetlerinin özelleştirilmesine, yoksulluğun kader
olduğuna, “sosyal yardım” adı altında sadaka
sistemine ikna etmektir. Yurttaşlığın kullukla ikame
edilmesidir. Çünkü yurttaş örgütlenir, yurttaş
hesap sorar, yurttaş daha iyi bir yaşam için
harekete geçer.
Hatırlayalım. 12 Mart 1971’in darbeci generali
Memduh Tağmaç’ın, “Sosyal uyanış, ekonomik
gelişmeyi aştı, önünü kesmek gerekir. (…) Sosyal
uyanışın temelinde ekonomik nedenler aramak
komünistlerin uydurmasıdır. Tüm olaylar anayasanın özgürlükçü özünden çıkmaktadır. Bu anayasa
ve özgürlüğe açık yasalar değiştirilmeden
olayların üstesinden gelinemez” sözleri 1961
Anayasası’nın sağladığı zeminde emekçi sınıflar
ve aydın hareketinin örgütlü yükselişine, “tehlikeye” işaret etmektedir. Karşımızdaki altılı mutabakat da tıpkı AKP-MHP ittifakı gibi bu “tehlikeyi”
bertaraf etmenin derdindedir.
Laikliğin olmadığı koşullarda mutlak gerçeklik
vardır. Tanrı ve onun temsilcileri, ilkel kabile
kurallarının yürütücüleri olur, aşiret ağaları olur,
mutlak doğruları belirler. Buna göre zenginlerin,
aşiret liderlerin, ağaların, tarikat ve cemaat
şeyhlerinin, iktidar sahiplerinin gücü mutlaktır.
Yoksulların yoksulluğu, güçsüzlerin güçsüzlüğü,
ağır sömürü koşulları, eşitsizlikler kaderdir. Tevekkülle kabul edilir. Siyasi ve toplumsal gücü elinde
bulunduranların ayrıcalıklı olması kaçınılmazdır.
Onların sadaka, sosyal yardım vb düzeneği
içerisinde emekçi kitlelerin de iktidar ile tabiyet
ilişkisi vardır. Halk yoktur, yurttaş yoktur, tebaa ve
tabi olunan vardır, kulluk vardır. Bu durum mutlaktır, değişmez. Toplumsal yaşam da, eğitim de,
hukuk da buna göre yorumlanır, düzenlenir. Sivil
toplum örgütleri olarak ifade edilen ve bu “değerler” düzeneğinde finansal olarak beslenen
unsurlar da bu ikna sürecinin parçasıdır. İşte
emekçi kitleleri ikna etmeye çabaladıkları budur.
Laiklik öncelikle bu mutlaklık durumunun ortadan

“Din ve vicdan
özgürlüğünün güvencesi…”
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kaldırılmasıdır. Devlet yapısı anayasal hukuk
üzerinde yükselir. Asgari zemin anayasal olarak
eşit yurttaşlıktır.
Laiklik, insan aklının özgürleşmesidir. Bilimin
sermayenin denetimine terk edilmesi, onun
çıkarlarıyla sınırlandırılması laiklikle çatışır.
Laiklik ideolojik, siyasi ve toplumsal örgütlenme
ve mücadele sürecidir. Toplumun örgütlenmesidir.
Yurttaşların hukuk normları/anayasal ilkeler ve
yasalarla birbirine bağlanmasıdır. Dolayısıyla
hukukun ve toplumsal yaşamın da temelidir.
Yurttaşlıktır. Yurttaşlık, dünyayı ve yaşamı anlama,
idrak etme ve değiştirme, dönüştürme iradesini
bünyesinde taşır.
Ancak, başa dönecek olursak, karşımızda duran
“mutabakat”, Cumhuriyet’e Fatiha okuyanların
toplumu yeni rejimle uzlaştıracak “kurallar manzumesidir”. Burada CHP’nin oyuna geldiğini
söylemek, en hafif tabirle saflıktır. CHP, Cumhuriyet’i terk etmiş, yeni oyunun kurucularındandır.
Oyunun kurallarını koyanlar ise bugünkü iktidarın
artıkları olan gericisinden liberaline, faşistine
kadar sıralananlarla, esas olarak AKP ve MHP’dir.
Sermaye de emperyalizm de durumdan memnundur. Bunlar için ise müşteri memnuniyeti temel
ilkedir. En büyük korkuları da “Sosyal uyanışın,
ekonomik gelişmeyi aşmasıdır”.
Ağzını “kul hakkı”, “inşallah”, “Allah’ın izniyle”
diyerek açanların, tarikat ve cemaatlere “hassasiyet gereği” herhangi bir imada dahi bulunmayıp
“sivil toplum örgütü” olarak prim verenlerin, aşiret
ağalarını törenlerle üye yapanların, metinlerinde
“inançlara saygılı özgürlükçü laiklik” ifadeleriyle
“helalleşerek” laikliğin cenazesini kaldırmaya
soyunanların, tarikat ve cemaatleri kapatması,
faaliyetlerini engellemesi beklenemez.
Bu mutabakat, öz olarak, AKP eliyle kurulan rejimi
ete kemiğe büründürecek, onun idari süreçlerini
bağlayarak, toplumun direnç noktalarını bu
rejime ikna edecek bir mutabakattır. Niyet,
AKP’nin 2002’deki misyonunu üstlenmektir. Bu da
Cumhuriyet’in mezar taşını dikmekten, laikliğin
tabutuna son çiviyi çakmaktan başka bir şey
değildir. Burjuvazinin tarihsel olarak gericiliği, 1923
Cumhuriyeti’nin tasfiyesiyle sonuçlanmıştır.
Yapılacak şey, emekçilerin iktidarıyla, laikliği
temel norm olarak bu zeminde yükseltecek,
sermayenin, emperyalizmin ve gericiliğin tahakkümünden kurtaracak bir cumhuriyeti
kurmaktır. ||||||||
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Millet ittifakından kadınlara masallar
| Sema Aydın

T

ek adam yönetimine dayanan Başkanlık sistemi bugün sermaye sınıfının
farklı ihtiyaçlarına yanıt verememekte, sermaye cephesinde başka
arayışları gündeme getirmektedir.

Ekonomik istikrar iddiasıyla yola çıkan AKP iktidarının emekçilerin cebine el uzattığı bir döneme girildi. Emperyalizme bağımlılık ve işbirlikçi
politikaların ülkeyi uçurumun eşiğine sürüklediği
ise bugün çok daha açık şekilde ortaya çıkmış
durumda.
Öte yandan AKP iktidarının alameti farikası olarak
siyasal İslam anlayışı ile şekillendirmeye çalıştığı toplumsal yaşam başta kadınlar olmak üzere
toplumun geniş kesimlerinin büyük tepkisi ve
direnci ile karşı karşıyadır.
Gelinen aşamada AKP iktidarının misyonunu
tamamladığı ve düzen siyasetinde bir restorasyon
ihtiyacı bugünlerde daha fazla tartışılır oldu. CHP
ve İYİ Partinin merkezinde durduğu düzen muhalefeti düzeni restore edecek güçler olarak göreve
hazır olduğunu yayınlanan mutabakat metni ile
ilan etti.
Yaşanan ekonomik, siyasal ve toplumsal sorunlara yanıt ürettiği iddiasıyla kameraların karşısına
geçen 6 parti yayınladıkları metin ile düzenin dikiş
tutmayan kısımlarını yamamanın ötesinde bir
programa sahip olmadıklarını bir kez daha ortaya
koydu. Malumun ilanı…

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi hamasi
söylemlerden fazlasını gerektirir
Millet İttifakı’nın mutabakat programı kadınların mücadelesini görmezden gelememiş. Ancak
kadınların toplumsal eşitliği için köklü dönüşümler
yerine mevcut olumsuzlukları düzeltmeye dönük
öneriler ön planda. Mutabakat metninde kadınların talepleri ile ilgili öneriler özetle şöyle sıralanıyor;
‘’Yarının Türkiye’sinde kadına yönelik şiddetle
etkin şekilde mücadele edilecek, şiddetin önlenmesi adına uluslararası sözleşmeler ve ulusal
mevzuat hükümleri etkili şekilde uygulanacak.

Kadına karşı işlenen suçlarla ilgili Türk Ceza Kanunu’nda gerekli düzenlemeler derhal yapılacak.
Failler için caydırıcı cezalar öngörülecek, uygulanan indirim sebepleri yeniden düzenlenecek.
Eğitim müfredatına ilkokul birinci sınıftan itibaren insan hakları ve kadın-erkek eşitliği dersleri
konulacak.
Kız çocuklarının eğitim hakkı güvence altına alınacak ve bu hakka erişimin önündeki tüm engel-

ler kaldırılacak.’’
Derdimiz niyet okumak değil elbet. Ancak kadınların eşitliği nasıl sağlanacak sorusuna yanıt vermekten oldukça uzak olması bir yana, kadınların
her gün öldürüldüğü bir tabloda şiddetin önlenmesi konusunda atılması gereken ivedi adımlar
konusunda da muğlak ifadelerin ötesinde bir
somutluk bulunmuyor.

Millet İttifakı İstanbul Sözleşmesi konusunda mutabık değil
Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kadınların sokaklarda ortaya koyduğu çok somut
bir talep olan İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden
yürürlüğe girmesi, etkin uygulanması, bunun
uzantısı olan 6284 sayılı kanunun etkin uygulanması konusunda farklı duruşlar sergileyen düzen
muhalefeti anlaşılan bu konuda bir mutabakata
varmış değil.
Millet İttifakının ‘’nadide’’ bileşeni Saadet Partisi İstanbul Sözleşmesi’ne karşı yürütülen aktif
kampanyaların bir parçası olageldi. Geçtiğimiz
yıl AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geleneksel aile değerlerimize aykırı diyerek
sözleşmeyi bir gece kararnamesiyle rafa kaldırdığını ilan etmesinin ardından kararı alkışlayanların
başında Saadet Partisi geliyordu ve onun yayın
organı Milli Gazete kararı bir şenlik havasında duyurdu. Bununla yetinmeyerek 6284’ün de kaldırılmasını, İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükte olduğu
dönemde yapılan bütün iç düzenlemelerin ve
yayınlanan yönetmeliklerinde iptalini talep etti.
Saadet partisi genel başkanı Temel Karamollaoğlu da kararı olumlu bulduğunu ilan etti.

Gericilikte AKP ile yarışanlar Millet
İttifakı’nda kendine rahatlıkla yer buluyor
Saadet Partisi’nin İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin
görüşleri yeni değil. AKP ile gericilik yarışına giren
Saadet Partisi’nin önemli argümanlarından biri
İstanbul Sözleşmesi oldu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu iptal kararından kısa bir süre önce yaptığı
açıklamalarda İstanbul Sözleşmesi’nin kabulünün
ardından kadına yönelik şiddetin 10 kat arttığını
iddia ederek, ‘’Aileyi korumadan kadına şiddeti
önleyemezsiniz. Aile toplumun çekirdeği, temeli.
İnanca ihtiyaç var. İnancın bu konudaki temel değerlerinin topluma enjekte edilmesine ihtiyaç var.
‘Ben onu reddederim.’ Et. O zaman başına geline
razı olursun. Türkiye’de kadını öne çıkaracağız
diye aileyi yok saymanın yolları aranıyor. Evlenme
yaşı çıkmış 28’e. Allah akıl fikir versin.” İfadelerini
kullanıyordu.
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Sözleşmenin iptal kararının ardından Saadet
Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Ebru Asiltürk’ün
“İstanbul Sözleşmesi’nin ortaya attığı kavramlar
nedeniyle büyük bir tahribat ortaya çıkmıştır. İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesiyle sözleşmenin
yol açtığı tahribatın önüne geçilmiştir.” Demeçleri
de hatırlanacaktır.
Hızını alamayan Ebru Asiltürk şöyle devam ediyordu “Şiddet olaylarının arttığı ve yaşanan her
hadisesinde hepimizin yüreğinin parçalandığı
bir dönemde istisnasız her parti İstanbul Sözleşmesi’nin yanında yer alırken Saadet Partisi
tüm eleştirilere rağmen bu konuda farklı bir tavır
sergilemiştir… Hakikati ifade etmek için taşıdığımız
büyük sorumluluk nedeniyle İstanbul Sözleşmesi’nin olumsuzluklarını her fırsatta dile getirdik.
İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmekle iş bitmiş
değil. Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
tüm devlet mekanizmalarına ödevler yüklemişti.
Şimdi biz bu değişimlerin oluşturduğu tahribatların önlenmesi için takipte olacağız. ”

Kadını geleneksel rollerine hapseden gerici politikalarla AKP’nin Yeni Türkiye’sinin
devamcısı olunur

Kadını geleneksel aile kurumu ile özdeş gören
Saadet Partisi AKP’nin kan kardeşidir. Tıpkı DEVA
ve Gelecek partisi gibi. Tıpkı İYİ Partinin MHP ile
kan kardeşliği gibi.
AKP’nin muadili sağ bir ittifak şekillenirken kadınlara biçilen gelecek ise yine dini referanslarla şekillenmiş bir sosyal yaşam, aile içi rollerin pekiştirildiği, kadının ikincil kabul edildiği bir çeşit kulluk.
Bununla beraber kadınların ucuz işgücü olarak sömürü koşullarına mahkum edildiği, bakım
hizmetlerinin kadınların omuzlarına yüklendiği,
kamucu politikaların askıya alındığı bir ekonomi
programında kadınları, yine evin içine doğru ittirildikleri bir gelecek bekler.
Ve elbette laikliğin ruhuna el-fatiha diyen AKP’nin
kuruduğu yeni rejimin sınırlarını zorlamayacağını
her fırsatta ilan eden millet ittifakının kadınlara
sunduğu Yarının Türkiye’sine eşitliği, ne özgürce
bir yaşamı vaat etmiyor.
Laiklik yok, İstanbul Sözleşmesi yok, yetmez
6284’ü kaldırın diyen bir ittifak ortağı… Piyasacılık,
esnek ve güvencesiz çalışmanın egemen olduğu,
bakım hizmetlerinin fahiş fiyatlarla ticarileştirildiği, kamuculuğun rafa kaldırıldığı bir ekonomik
model… Bu programda kadınların eşit yurttaşlar
olarak sosyal yaşamda özgürce var olma şansı
bulunmamaktadır. Eh kadına yönelik şiddeti de
bitiriverir Millet İttifakı. Tıpkı AKP’nin 20 yıldır kadına yönelik şiddete sıfır tolerans masalı gibi… |||||||||
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Millet İttifakı’nın Ekonomi Politikası ne olacak?
| Seyhun Sarıtaş

adımları atacağız.”

ürkiye’nin güncel ekonomik tablosu
toplumun en rahatsız olduğu konuyu
oluşturuyor. Hayat pahalılığı ve
enflasyon artışının kökeninde Türkiye
ekonomisinin yabancı doğrudan ve
portföy yatırımlarına olan bağımlılığı yatıyor.
Küreselleşme, zenginleşme getirilecek diye
palazlanan dönemde emperyalizme uyum
çerçevesinde şekillenen politikalar bugün sermaye hareketlerinin yönünün emperyalist merkezlere
çekilme eğilimi göstermeye başladığı andan
itibaren bağımlılaştırılan ekonomilerde çöküş
yaratıyor. Türkiye’ye para girişlerine endeksli
politikaları sonrası giren paraların veya alınan
borçların kanalize edildiği alanlar ise istikrarlı bir
üretim ve bunun üzerinden anlamlı bir refah
seviyesi artışı yaratmıyor.

İstihdam ve İşsizlikle Mücadele Politikaları başlığında;
“İşsizlikle mücadelede en etkin yöntem, ekonomide güven ve istikrar ortamını tesis ederek yatırımları ve büyümeyi arttırmaktır. İşsizlikle ilgili yapısal
sorunların çözümü ise işgücü piyasası reformları,
çok yönlü aktif işgücü politikaları ve mesleki
eğitime yeni bir bakış açısı kazandırmaktan
geçmektedir.”

T

Bu duruma ek olarak yukarıda bahsettiğimiz
konjonktür çerçevesinde şekillenen toplumsal
tepkinin AKP’ye yöneltilmesi görünen bir kısmı
oluşturuyor, Millet İttifakı ise yaptığı çıkışlarla
ekonomiyi düzelteceğini söylüyor. Peki Millet
İttifakı’nın ekonomideki çözüm önerisi nedir?
Millet İttifakı’nın içerisinde yer alan her partinin
kendi ekonomi programları olsa da ittifakın
oluşma parametrelerine bakıldığında DEVA Partisi
Genel Başkanı Ali Babacan’ın daha önceki
ekonomi yönetiminin düzen muhalefeti tarafından
beğenildiği ve ortaklaşıldığını, yüksek ihtimalle
Millet İttifakı’nın iktidara gelmesi durumunda
Babacan önderliğinde bir ekonomi politikası
şekilleneceği gözüküyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun
söylemleri ve belli kulis haberlerine göre bu durum
destekleniyor.
DEVA Partisi’nin parti programının ekonomi
başlığında bugün yaşanan kur-enflasyon-faiz,
istihdam ve dış ticaret ekseninde şekillenen
ekonomik kriz tartışmalarına yönelik kısa vadeli
ve uzun vadeli çözüm önerileri sunuluyor.
Kamu Maliyesi başlığındaki göze çarpan maddeler şu şekilde;
“Bütçe disiplinini esas olarak vergi oranlarını
yükselterek değil tahsilat oranını arttırarak, kayıt
dışılığı azaltarak ve harcamaları kontrol altına
alarak tesis edeceğiz.
Kamu vicdanında büyük yaralar açan kamuda
lüks, gösteriş, israf ve savurganlığa son verecek,
bina ve araç kiralamalarına, temsil ve tören
harcamalarına sınırlama getirecek, bunların
tekrarını engelleyecek mekanizmaları geliştirecek
ve bu konularda kamuoyu denetimini teşvik
edecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz.
Devletin iktisadi alandaki müteşebbis rolünü
asgari düzeyde tutma hedefimizle uyumlu olarak
yeni iktisadi devlet teşekkülü ya da benzeri
kuruluşların oluşturulmasından kaçınacağız.”
Finans Sektörü Politikaları başlığında;
“…kredilerin etkin şekilde yapılandırılabilmesi ve
şirketlerin ekonomik varlık olarak yaşayabilmeleri
için başta icra-iflas kanunu olmak üzere gerekli
kanuni düzenlemeleri yapacağız.
Sermaye piyasasının toplam finansman içindeki
payını artırmak amacıyla, sektörün derinleşmesini, şirket sermayelerinin halka açılmasını ve halka
açıklık oranını arttırmayı teşvik eden düzenlemeleri hayata geçireceğiz.
Bireysel emeklilik sisteminin ve DASK uygulamasının etkinliğini ve kapsayıcılığını arttıracağız. Özel
sağlık ve hayat sigortalarının yaygınlaştırılmasını
destekleyeceğiz. Sigorta ve emeklilik sektöründe
dijitalleşmeyi kolaylaştıracak ve hızlandıracak

Diğer başlıklar da Kapsayıcı, Aktif ve Çok Yönlü
Politikalar, Mesleki Eğitimde Yeni Bir Bakış Açısı,
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Esnaf ve
Sanatkârlar, Tüketici Hakları ve Bölgesel ve Yerel
Kalkınma şeklinde yazılmış.
Yukardaki ekonomik program aslında 10 Şubat
2022’de DEVA Partisi’nin düzenlediği “ekonomi ve
finans eylem planı” basın toplantısında açıklanan
planın çerçevesini oluşturuyor. Ali Babacan basın
toplantısında “Şapkadan tavşan çıkarmayacağız,
şapkadan tavşan çıkaranlara da inanmayın…”
şeklinde bir yorumda bulunuyor.
Babacan’ın ortaya koyduğu ekonomi politikası
özetle;
-Kamu maliyesinde vergi yerine bütçe harcamalarını kısalacak, vergiler azaltılacak, devletin
ekonomiye etkisi azaltılacak ve AKP döneminden
farklı olarak “lüks” harcamalar azaltılacak.
-Finans sektörü politikalarında şirketlerin kredi
alması kolaylaştırılacak veya şirketlerin aldığı
kredilere düşük faiz uygulanacak, şirketlerin
hayali sermayesinin yoğunlaşması için hisse
senetlerinin yaygınlaştırılması teşvik edilecek,
emeklilik ve sağlık gibi temel insan hakları daha
da özelleştirilecek.
-İşsizlik ve diğer başlıklarda herhangi bir somut
öneri bulunmamakla birlikte piyasadaki aksaklıkların giderilmesiyle yatırımlar artacak ve dolayısıyla istihdam ve büyüme artışıyla sorunların
düzeleceği ortaya konmakta.
Yapılan araştırmalar Türkiye’deki risk artışının ve
dolayısıyla sermaye çıkışlarının genel olarak
ekonomik ve finansal risklerden çok politik
risklerden kaynaklandığını ortaya koymakta. Bu
durumda Millet İttifakı’nın ortaya koyduğu
programda “güçlendirilmiş parlamenter sistem”
aslında Türkiye’deki politik riskleri azaltmaktan
geçiyor. Bunun asıl adı ise sermayenin merkezleri
ile ekonomik ve hukuki uyum. 1980 sonrası adım
adım dizayn edilen ve bağımlılaştırılan Türkiye
ekonomisi, döviz kuru ve enflasyon istikrarı için
sıcak para girişine endekslenmiştir. Bu doğrultuda
yabancı sermayenin ülkeye girişleri için doğrudan
yabancı sermayedarlar ile uyum sağlanması
döviz kuru ve enflasyon istikrarı sağlar hale
gelmiştir. Bu sebeple Türkiye’deki düzen partileri
artık emperyalizmle kim daha uyumlu olur yarışı
vermektedir.
Babacan bu sebeple “Şapkadan tavşan çıkarmayacağız” diyor. Tekrardan yüksek faiz ve
sermayeye kâr elde ettirmek için uygun piyasa
koşulları sağlayan model ortaya koyuyor.
Programında açık açık devletin ekonomideki
müdahalesini düşüreceğini, özelleştirmeleri
arttıracağını ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri
oluşmasını engelleyeceğini yazıyor.
Bugün Millet İttifakı’nın ekonomik anlamda sol bir
programın yanından bile geçmemektedir. Sol
kamuculuktur, devletleştirmedir, planlamadır,
eşitliktir, sermaye karşıtlığıdır.
Millet İttifakı’nın programı ise doğrudan piyasa
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ekonomisinin görünmez eline odaklanan ve
devleti küçülten bir içerik barındırıyor.
Bütçe harcamalarından kısılacaksa, (hangi
harcamalar?) yani emeklilik ve sağlık mı olacak?
Hiç yabancı değil, Türkiye’de sağ iktidarların
Menderes’ten bu yana yaptığı bu değil mi?
Bu şekilde uzun vadeli ekonomik kalkınma
mümkün mü? Liberal iktisatçılar Güney Kore
dışında kaç örnek verebilir?
Bir internet programında gençlerle ekonomi
başlığındaki buluşmasında AKP’nin yaptığı gibi
“Benim dönemimde ihracat arttı” diyor ama
ithalata bakmıyor. Kişi başına düşen milli gelirin
kendi döneminde arttığını, sonra düştüğünü
söylüyor. 2008 krizi sonrası küresel krizin daha da
derinleşmesinin etkisi görmezden geliniyor. Kişi
başına düşen milli gelir artışı yoksulluğun ortadan
kaldırdığını mı ortaya koyuyor? 60.000$ kişi
başına düşen milli gelire sahip ABD’deki gelir
eşitsizliği yıllardır yükseliyor.
Düzenin içerisinde iki kanat ekonomi politikası
savaşı veriyor ama iki politika da düzenin içerisinde çözülmeye çalışıyor.
Halkın talepleri ortada, bugün Millet İttifakı
ekonomi programı doğrudan özelleştirmeci ve
işbirlikçi sağ politikalara endekslenmiş durumda.
Sonuç olarak bugün Millet İttifakı kemer sıkma
politikaları dışında bir şey önermiyor. Sadece bu
politikaları sermayeyle uyum ekseninde (belli
tavizler verilerek, özelleştirme ve yüksek faiz)
etkisinin hissedilmeyeceğini ve biraz daha
iyileşeceğini söylüyor. Bu politikaların sonucunda
ise uzun vadede sermayeye daha bağımlı ve
özelleştirmelerin arttığı bir Türkiye karşımıza
çıkması muhtemel gözüküyor. Kılıçdaroğlu’nun
elektrik konusundaki kamulaştırma çıkışı söylemden ibaret mi kalacak yoksa kurulacak iktidarın
İstanbul Sözleşmesi konusunda olduğu gibi
çelişkilerini mi oluşturacak göreceğiz.
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…|||||||||
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Yoldaştan Mektup
Türkiye’de öğrenci olmak
Türkiye’de garanti meslek adı altında önerilen ilk
meslektir doktorluk. Direkt işe başlaması olsun,
halk arasında dillendirilen yüksek maaşlar olsun
herkesin hayal ettiği bir meslek olarak görülüyor
belki de... Peki, işin iç yüzü gerçekten böyle mi?
Ben lisedeyken yaşıtlarım hocalarım ailem bu
konuda hep aynı şeyleri söylediler: Çok iyi bir
meslek olduğunu... Onların da isteğiyle seçtim
tıp fakültesini, çoğu arkadaşım da benimle aynı
fikirdeydi. Ama işin içine girince zorlukları görünce öyle olmadığını anladım. Hiç bahsedildiği gibi
bir yer değildi; uzun iş saatleri, düşük ücretler,
mobbing’lerle dolu bir hayat. Kısacası hayatını
adaman gereken bir meslek. Gece aradıklarında
gelmeni istemeleri, mesainin sabah saat 5’te bitmesine karşın iş saatlerinin uzaması, 10 kez nöbet
tutmana rağmen devletin yalnızca 7 tanesini
ödemesi, hasta yakınlarının senin elinden geleni
yapmana rağmen seni tehdit etmesi, yasaların
seni değil hastayı koruması, bu yüzden sürekli
malpraktis (yanlış uygulama) suçlamalarıyla uğraşman ve kaybedersen çok yüksek tazminatlar
ödemen bunlardan bazıları.
Ülkemizde tüm meslek gruplarında çok fazla me-

zun verilerek kalifiye iş gücü maliyetleri düşürüldü.
Daha ucuza işçi çalıştırıldı, işsizlik ertelendi. Bu
tıpta pek mümkün değil. Hastane laboratuvar
gibi yüksek maliyetli gereklilikler yüzünden tıpta çok fazla yapamadılar bu güne kadar. Ama
bugün görüyoruz ki 100 kişiye eğitim verebilecek
fakültelerde 250 kişi alarak düzgün eğitim alınması, bilim yapılması engelleniyor. Doktorların
yüksek maliyetlerinden kurtulmak için özel hastaneler yaygınlaştırılıyor, sağlık sistemi günden güne
bozuluyor. Hekimler devletteki düşük ücretler,
yüksek çalışma saatleri ve doktorlara uygulanan
şiddet karşısında çalışmak istemiyor, ya özele
geçiyor ya da yurt dışına çıkıyor. Son araştırmalara baktığımızda da son 5 yılda yurt dışına çıkan
doktorlarda %300 oranında bir artış görüyoruz.
Hastanelerde hasta bakacak doktorlar bulmakta
zorlanıyoruz.
Son yapılan açıklamalarda da gördük ki, hükümet durumu düzeltmeye değil halkı özel sektöre
mahkum bırakmaya çalışıyor. Tam da burada
bizim görevimiz ortaya çıkıyor: İnsanların en temel
hakkı olan sağlık hizmetleri bile paraya dökülmeye çalışırken insanlar tedavilere yüksek ücretler öderken zengin yaşasın fakir ölsün diyenler

TKH İzmir İl Örgütü
“Komünistlere Güç Ver”
Toplantılarını Gerçekleştirdi
Türkiye Komünist Hareketi (TKH)
İzmir İl Örgütü, ‘Komünistlere güç
ver’ başlıklı örgütlenme toplantıları
İzmir’de birçok ilçede gerçekleştirdi.
Yoğun ilgiyle gerçekleşen toplantılar
Karşıyaka başta olmak üzere Torbalı,
Bornova, Buca, Alsancak, Aliağa
gibi birçok ilçede gerçekleştirildi.
TKH’nin kendini anlattığı örgütlenme toplantılarında katılımcıların da
dahil olduğu interaktif sohbetler
gerçekleştirildi.
Toplantılarda ülkenin içinden geçtiği
ekonomik krizin etkileri ve sonuçları üzerine, Ukrayna tartışmaları
başta olmak üzere siyasi gelişmeler
konuşuldu. Ülkenin güçlü bir
sol harekete, sol bir programın emekçilerle buluşmasına
ihtiyaç olduğuna vurgu yapıldı.
Sosyalistlerin ittifakının yakıcılığıyla birlikte güçlü bir komünist
partinin örgütlenmesi gerektiği
anlatılarak örgütlü mücadeleye
çağrı yapıldı.
Seçimlere girme yeterliliğini
elde eden TKH’nin önümüzdeki
dönem mücadelesini büyüteceği, emekçilerin, gençlerin,
kadınların arasında örgütlü
bir partiyi ortaya çıkaracağı
vurgulandı. Bunlarla birlikte TKH İzmir İl Örgütü’nün 3
Nisan tarihinde gerçekleştire-

ceği ‘’Emek, Laiklik, Bağımsızlık ve
Sosyalizm için buluşuyoruz’’ başlıklı
açık hava etkinliğine çağrı yapıldı.
Bornova Büyükpark içinde bulunan
Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu’nda
gerçekleşecek etkinlik 3 Nisan pazar
günü, saat 16.00’da başlayacak.
TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek’in
de katılacağı etkinlikte aynı zamanda Barış Yıldırım & Murat Merginkaon - Geniş Merdiven Orkestra da
şarkılarıyla sahne alacak. TKH İzmir
İl Örgütü tarafından, tüm emekçilere çağrı yapılarak İzmir’de güçlü
bir çıkış için çalışmaların başladığı
belirtildi.

varken biz herkese ücretsiz eşit tedavi diyoruz,
bunun için mücadele ediyoruz. Biz herkes yaşasın
diyoruz, piyasacılar ise yalnızca cebini düşünen
patronlar ve parası olanlar yaşasın, olmayan ise
ölsün diyor. Bunlara karşı her noktada olduğu gibi
sağlık sisteminde de karşı çıkıyoruz ve bu çarkı
kırmak istiyoruz. Bunun yolu da her şeyde olduğu
gibi örgütlenmeye varıyor.
Tüm sağlık çalışanlarının beraber bunu düzeltmek
için çalışması; gerekirse iş bırakması, taleplerini
belirtmesi gerekiyor. Öğrencilerin, hocaların, merkezde ya da çeperde çalışan herkesin bunu hep
beraber yapması gerekiyor. Çünkü biz biliyoruz ki
hükümet böyle bir iş bırakmaya çözüm üretemeyecek, kraldan çok kralcı olan bazı hocalar yanında asistanları öğrencileri olmadan diğer sağlık
çalışanları olmadan hiçbir şey yapamayacak. Biz
bunu değiştirmek istiyoruz; çünkü, ben mezun olduğumda bu sorunlarla karşılaşmak istemiyorum.
Arkadaşlarımın kendi ülkelerini bırakıp yurt dışını
düşünmelerini istemiyorum. Biz bu sistemi değiştireceğiz. Ya hep beraber değiştireceğiz ya da hep
beraber çökeceğiz.

|||||||| Ali Kasap- Denizli

Gaziantep’te 8 Mart
etkinliği düzenlendi
İlerici Kadınlar Derneği-Gaziantep, Gaziantep Çepnileri Derneği, Tilkiler Köyü Eğitim Sağlık ve
Dayanışma Derneği ile Adıyaman
Balyanlılar Derneği tarafından
Gaziantep’te 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla
etkinlik gerçekleştirildi.
İKD Gaziantep temsilcisi Sibel
Altıntaş etkinlikte yaptığı konuşmada 8 Mart’ın tarihsel süreçte
emekçi kadınların mücadelesi
ile ortaya çıktığını, bugün de
bu emekçi sınıflar için önemli bir
mücadele günü olmaya devam
ettiğini vurguladı.
Etkinlikte bir konuşma
yapan İKD GYK Üyesi
Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir ise 8 Mart
vesilesi ile kadınların
mücadelesinin önemli bir
başlığının laikliğe sahip
çıkmak olduğunu ifade
etti. Laikliğin, kadınların
eşit yurttaşlar olarak toplumsal yaşamda özgürce
var olabilmelerinin temel
koşullarından biri olduğunun altını çizen Özdemir
kadınların örgütlü gücüne
vurgu yaparak ‘’ ‘’Bu ülkede, bu karanlığı bitirecek
güç kadın emekçilerde
14

var. Emekçi kadınlar direniyor”
ifadelerini kullandı.
Etkinlikte Gaziantep Çepnileri
Derneği adına söz alan Av. Emine
Alis Sönmez ve Tilkiler Köy Derneği
adına söz alan Av. İpek Serinkoz
İstanbul Sözleşmesi’nin kadına
yönelik şiddetin önlenmesinde
etkin uygulanması gerektiğine
ve yeniden yürürlüğe girmesinin
önemine vurgu yaptı.
Olumsuz hava koşullarına rağmen
emekçilerin yoğun ilgi gösterdiği
etkinlik halaylarla sona erdi.

16 MART 2022

1995 12 Mart’ında Gazi Mahallesi’nde yaşanan
olaylar yakın tarihimizin önemli duraklarından biriydi. Karanlık güçlerin silahlı saldırısıyla başlayan
olaylarda 17’si Gazi Mahallesi’nde, 5’i Ümraniye’de
olmak üzere toplamda 22 yurttaşımız hayatını
kaybetti. Otopsi sonucunda ölenlerin çoğunun
polis kurşunuyla öldürüldüğü belirlendi. Yıllarca
süren yargılamalarda ise tam anlamıyla bir hukuk
rezaleti yaşandı. Dönemin Başbakanı Tansu Çiler, İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, Emniyet Genel
Müdürü Mehmet Ağar, İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir

Ağırlığını alevi yurttaşların oluşturduğu Gazi Mahallesi 90’lı yılara gelindiğinde büyük bir gecekondu mahallesi halini almıştı. Mahallede kamu
hizmeti adına bir şey bulmak pek mümkün değildi. Halk temel ihtiyaçlarını dayanışma içinde
yardımlaşarak çözmeye çalışıyordu. Evi olmayana
ortaklaşa gecekondu yapılıyor, imkânı olan olmayana yardım ediyordu.
Her yoksul gecekondu mahallesinde olduğu gibi
bu örgütlülüğün büyümesini ve gelişmesini sağlayan devrimciler oldu. Devrimciler halkla birlikte

GÜNDEM

Bir miras, bir ödev:
24. yılında Gazi Olayları

rakola doğru yürüyüşe geçti. Polisin kitleye ateş
açması sonucunda 15 kişi yaşamını yitirdi.
14 Mart günü çatışmaların devam etmesiyle birlikte Valilik 3 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan
etti ve mahallelere asker sevk edildi. Yasağa rağmen protestolar durmadı ve kurulan barikatlarda
çatışmalar devam etti. Özlem Tunç’un polis tarafından öldü sanılarak bedeninin tekmelenmesi ve
çöpe atılması ise hafızalara yerleşen görüntülerden biri oldu.
Olayların daha fazla büyümemesi için cemevinde bir komite kuruldu ve 4 maddelik taleplerini
açıkladı: cenazelerin geri verilmesi, sokağa çıkma
yasağının son bulması, gözaltındakilerin serbest
bırakılması, polis ve askerin mahalleden geri çekilmesi. Ancak talepler reddedildi ve çatışmalar
belli aralıklarla devam etti.
15 Mart günü çatışmalar İstanbul Ümraniye’ye
sıçradı. Ümraniye 1 Mayıs Mahallesi’ndeki olaylarda 5 kişi daha öldürüldü. Ankara’da yapılan protesto gösterilerinde ise 36 kişi yaralandı. Yaşanan
olaylarda toplam ölü sayısı 22’ye yükselirken, en
az 300 kişi yaralandı. Ölü ve yaralılar dışında binlerce kişi de gözaltına alınmıştı.
Durum bu kadar vahimken dönenim Başbakanı
Tansu Çiller, “Açıkça söylüyorum; devlet bu kadar
sağduyulu ve olaya bu kadar hakim olmasaydı,
bugün kontrol altına alınmış olan bu olay çok
daha vahim bir hale gelebilirdi.” Açıklaması yaparak devletin olaylara bakışını özetledi.
Toplumda katliama ilişkin tepkiler gittikçe büyürken, olaylar cenazelerin teslim edilmesi ve sokağa
çıkma yasağının kaldırılması ile son buldu.

Gazi davası

gibi dönemin önde gelen isimleri yargılanmazken,
düşük rütbeli polisler göstermelik cezalara çarptırıldı.
Gazi olayları, aradan geçen neredeyse çeyrek
asırlık zamana rağmen belleğimizde tazeliğini
koruyor. Olayların genel bir çerçevesini çizmeden
önce, bir emekçi mahallesi olan Gazi Mahallesi’nin olaylar öncesindeki duruma kısaca göz
atarak başlayalım.

Olaylar öncesinde Gazi Mahallesi

Gazi Mahallesi, özellikle 70’li yıllardan başlayarak göç almaya başlayan İstanbul’daki onlarca
emekçi mahallesinden biriydi. 90’larda yaşanan
ikinci göç dalgası ile mahallenin nüfusu da giderek artmaya başladı. On binlerce emekçi ekmek
kavgası için köyünden göçüp, yorganını sırtına
atmış, iş bulmak umuduyla İstanbul’a gelmişti.
Birçok emekçi mahallesinde olduğu gibi Gazi
Mahallesi’nde de altyapı, su ve elektrik yoktu.
Halk, suyunu muhtelif yerlerdeki su tulumbalarından, aydınlatma ihtiyacını ise 90’lı yılara kadar
gaz lambalarından sağladı. Gazi Mahallesi’nde
asfalt yerine çamurlu toprak yollar, vasıta olarak
at arabaları kullanılır, çoğu zaman da emekçiler
çalışmak için gittikleri Elma Bahçesi’nden, Küçükköy’den evlerine yürüyerek gelirlerdi.

temel insani ihtiyaçların karşılanması için yılarca
mücadele yürüttüler. Gazi Mahallesi’ndeki ilk eylemler olan elektrik ve su eylemleri devrimcilerin
öncülüğünde gerçekleşti. O yılarda Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı olan Gazi Mahallesi’nde binlerce kişinin katıldığı eylemler yapılıyordu. Gazi
halkı bu eylem kültürü içinde hakları aradılar ve
örgütlü bir güç haline geldiler.

Olayların başlangıcı ve katliam

Olaylar 12 Mart 1995 günü akşamı Gazi Mahallesi
İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan 3 kahvehane ve bir pastanenin otomatik silahlar ile
taranmasıyla başladı. Özellikle alevi yurttaşların
bulunduğu yerlerin hedef alındığı saldırıda alevi
dedesi Halil Kaya ölürken, 5’i ağır 25 kişi de yaralandı. Saldırganlar kullandıkları taksiyi gasp ederek şoförünü öldürmüş, aracı ise saldırının hemen
ardından yakmışlardı.
Saldırının ardından, olay yerine uzun süre gelmeyen polise tepki gösteren halk, karakola doğru
yürüyüşe geçti. Protesto yürüyüşü esnasında
polisin açtığı ateş sonucunda Mehmet Gündüz
hayatını kaybetti.
13 Mart’ta binlerce kişi cenazeleri almak için cemevinde toplanmaya başladı. Cenazelerin polis
tarafından verilmemesi üzerine halk yeniden ka15

Katliamın ardından Gaziosmanpaşa Savcılığı’nın
fezlekesi sonucunda Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığı 20 polis hakkında “müdafaa ve zaruret sınırını
aşarak faili belli olmayacak şekilde adam öldürmek” iddiasıyla dava açtı. Eyüp Ağır Ceza Mahkemesi davanın “güvenlik” gerekçesiyle başka
bir şehre naklini istedi ve dava uzun süre Trabzon
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 2001 yılında
yargılanan 20 polisten 18’i beraat ederken, 2 polise sembolik cezalar verildi ve cezaları ertelendi.
Katliamda öldürülenlerin yakınları dönemin İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu, Emniyet Müdürü
Necdet Menzir, İçişleri Bakanı Nahit Menteşe,
Başbakan Tansu Çiller ve Emniyet Genel Müdürü
Mehmet Ağar hakkında suç duyurunda bulundu.
Ancak mahkeme sekiz günlük incelemenin ardından takipsizlik kararı verdi.

Gazi’nin mirası, Gazi’nin ödevi

Bugün 24. yılını anacağımız Gazi katliamını iki boyutuyla ele almamız gerekiyor. Birincisi, katliamda
yitirdiklerimiz ve Gazi halkının göstermiş olduğu
direniş bizlere önemli bir miras bırakmıştır. Bu miras önemlidir ve tarihe not olarak düşülmüştür.
İkincisi ve bugün için daha kritik olanı, 12 Mart’ın
bir anma merasiminden öteye anlamlar taşınması
gerektiğidir. Gazi’nin direniş mirasını omuzlarında
hisseden tüm emekçiler ve devrimciler, sorulacak
hesabı yalnızca direnerek değil, aynı zamanda
örgütlenerek sormalıdır.

|||||||| Gökmen Kılıç
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