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Genç Köşe
“Yeni İnsan”ın Romanı: Kulelerde Bayraklar
“Yeni insan” özellikle 1917’deki Ekim Devrimi’nden
sonra öne çıkacak başlıklardan biriydi. Çarlık rejiminden kurtulan emekçi halkı yeni bir düzenle birlikte, yeni bir eğitim anlayışı da bekliyordu. Bunun
için Çarlık rejiminin ve kapitalist sistemin yarattığı
insan tipinin değişmesi gerekiyordu ve bu en zorlu
süreçlerden biriydi. Bencilliğin pompalandığı,
herkese eşit olanakların sunulmadığı, bilimin yeri
geldiğinde ayaklar altına alındığı ve gericiliğin
öne sürüldüğü bu sistemi değiştirmek; bugünün
olduğu gibi, o dönemin de temel gündemiydi.
Çocuklar bu yoz sistemde yetişirken ya sokaklara
atılıyor ya küçük yaşta çalışmaya başlıyor ya da
hırsızlık yapıyor ve suç işleyen bireyler hâline geliyor. Kısacası, toplumun dışına itilen bir nesil oluşuyordu; geleceği ellerinden alınan, yoksulluğun
sürüklediği bataklıkta debelenen bir nesil... Bugün
daha farklı hâlleriyle de olsa aynı süreçlerden
geçiyoruz. Biz de gelecekte işsizliğe maruz bırakılıyor, gericiliğe teslim ediliyor, nitelikli eğitimden
yoksun bırakılıyor ve sistemin yetiştirdiği bencil,
cinsiyetçi, potansiyel suçlu, gerici özelliklere sahip
bireylere dönüşebiliyoruz.
Hâlâ dünyanın en iyi eğitimcileri arasında gösterilen, Sovyetler Birliği’nde pedagoji alanını kuran
eğitim teorisyeni, öğretmen, yazar Anton Makarenko’nun “Kulelerde Bayraklar” adlı eseri; başta
bahsettiğimiz üzere “yeni insan”ın yaratılması
sürecini en iyi biçimde aktaran eserlerden biridir.

sahip insandır.
Makarenko birçok eserinde, özelde “Kulelerde
Bayraklar” adlı romanında; insanı yalnızca salt
teorik bilgiden yararlanan ve eğitimini bunun
üzerinden geliştiren bireyler olarak değil, aynı zamanda pratik alanla bağ kuran ve üreten bireyler
hâline getiren bir süreçten bahsetmiştir. Bir nevi
kafa ve kol emeği arasındaki keskin çizgiyi ortadan kaldırmıştır. İleride “Politeknik Eğitim”i yaratan
dayanaklardan biri de bu olmuştur. Makarenko
bunu “Yaşam Yolu” adlı eserinde de ele almaya
çalışmıştır.
Makarenko bu romanında “Bir çocuk nasıl yetiştirilmeli?” “Potansiyel suçlu çocuklar topluma
nasıl kazandırılabilir?” sorularına cevap üretir.
“üretken emek” üzerinde durarak sosyalizmin her
alanda bir zorunluluk olduğunu ve bunun için de
bir değiştirme sürecinin başlaması gerektiğini öngörüyordu. “Yeni insan”ın romanı diyebileceğimiz
Kulelerde Bayraklar’ın konusu ise tam da bunun
örneğidir: Sokaklarda yaşayan, kimsesi olmayan,
suçlu konumunda görülen çocukların; 1 Mayıs Kolonisi adlı yere alınarak nasıl bir dönüşüm gerçekleştirdiğini, üretken ve toplumsal bilinci yerinde
olan bireyler hâline getirildiğini anlatmaktadır.
Bunu başta İgor, Vanya, Rişikov, Vanda isimli
sokak çocuklarının yaşadığı sefalet durumunu
aktararak, zor bir sürecin iyi bir yöntem sayesinde nasıl değişebileceğini gösterir. Sovyetler
Birliği’nde genç bir
insanın önünde bütün
yolların açık oluşunu, bu
yollardan geçildiğinde
yaşanılan onurun ve
kişiliğin gelişmesine olan
katkının öneminden söz
eder. Çocuk Hakları Kurulu’ndan geçip, 1 Mayıs
Kolonisi’ne alınan bu
çocuklara sorumluluklar
verilir ve hepsi ortak bir
yaşam sürerek toplumsallığın önemini kavrar.
Elbette bunu başarabilmek için bir zaman
gerekir ve karşı çıkan
çocuklar da olur. Fakat
bir arada olmanın ve
sorunları çözmenin getirdiği bu kolektif duygu ve
yaşam, potansiyel suçlu
olarak görülen çocukları
çokça etkiler. Ürettikleri
şeyin bilincinde olan,
emeğini önemseyen ve
birçok alanı bilerek ama
gittikçe bir alana yönelerek geliştirilen bu süreç
“yeni insan”ın yaratılmasında önemli bir noktadır. Bu yüzden Sovyetler
Birliği’nin, sosyalizmin
“yeni insan”ını kavramak
çok zor değildir: Yeni
insan; sosyalizmin yetiştirdiği, toplumsal bilincini edinmiş, iyimserliğe
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Burada “iyimserlik” kısmını biraz daha açmak
gerekir. Özellikle günümüzde; okullarımızda,
çevremizde, akademik yayınlarda hep “kötümserliğe” vurgu yapıldığını, umutsuzluğun aşılandığını
görürüz. İyimserlik de çok yüzeysel bir şekilde, bir
“saflık” olarak görülür ve biz de doğal olarak böyle görmeye meylederiz. Kulelerde Bayraklar’da
da tam olarak bunun üzerinde durulur ve saf
iyimserlikten sosyalist iyimserliğe giden yol şöyle
açıklanır:
“Yirminci yüzyılın başında şanlı Rus iyimserliğinden
kala kala naiflik ve duygusallık kalmıştı. Çünkü
nasıl bir nurun huşu dolu çıplaklığı aydınlattığı,
ancak sınırsız ölçüde naif bir insanın gözünden
kaçabilirdi. Daha gerçekçi insanlar bıyık altından gülerdi. Rus insanı büyük bir başarıyla soyup
soğana çevrilmişti ve o, iyimserliği ile bundan
gocunmamıştı bile. Ta 1917’de, bu halkın iyimserliğinin çok daha şiddetli olduğu ve hiç de safdil
olmadığı beklenmedik bir şekilde gün ışığına çıktı.
Rus halkı “belki”lerin, “ara sıra”ların hesabını yapmadan, eski kafalı estetleri “Karadeniz”in ötesine
kovdu, hem de kesin bir şekilde ve ciddi bir gerçekçilikle ve yeni bir estetik ve yeni bir iyimserlik
için ülkeyi temizledi.”
Aslında çok açık bir biçimde; burada bahsedilenin iyimserlik değil, gerçekçi bir kesinlik ve tarih
bilinci olduğunu anlayabiliyoruz. Sovyetler Birliği;
verdiği eğitimle bu kesinliğe varabilme yolunda
önemli adımlar atmıştır. Kitaptan da bunu anlıyoruz. Sınıflı-sömürücü bir toplum düzeninin yerine gelen, sınıfsız-sömürüsüz bir toplum düzeni;
aydın, bencil olmayan, laik, üretken çocuklar
yetiştirdi ve gelecek böyle inşa edildi.
Bugün de hem eğitim hayatımızda hem sosyal
hayatımızda yaşadığımız sıkıntılar bize yeni bir
yolun gerekliliğini tekrardan hatırlatıyor. Bize yeni
ufuklar açması gereken eğitim sistemimiz; bizleri
tamamen körelten yapıya dönüşmüştür. Pratik
alanla bağ kuracak bir eğitim yerine, salt teori
odaklı olan; ama onu da tam kavratamayan bir
sistemle karşı karşıyayız. Ne için üretim yaptığımızı
bilmiyor, hatta bazen ne ürettiğimizi dahi bilmiyoruz.
Bunun yanında hâlâ liselerde zorunlu din derslerinden, üniversitelerde külliye açılmasından bahsediliyor. Gericilik bizi akademisiyle, hocasıyla,
medyasıyla, siyasetiyle, kültürüyle kıskacı altına
almış, sermaye düzeninin gerekliliklerini yerine
getiren bir araç hâline gelmiştir. Fakat bizim buna
bir “dur” dememiz gerekmektedir. Geçmişteki örneklerle, tarihten edindiğimiz anlayışla ve bize bu
yolda bir rota gösterecek olan “Kulelerde Bayraklar” adlı eserde de zorunluluk olanı görüyoruz.
Bunun için kolları sıvamanın tam zamanıdır. Bu
sistemi her şeyiyle karşıya almak bir görev hâline
gelmiştir.
Makarenko gibi SSCB’nin eğitim teorisi üzerinde
çalışan ve önemli bir yer kapsayan, Sovyetler
Birliği Eğitim Halk Komiseri Yardımcısı Nadejda
Krupskaya’nın dediği gibi: “Mutlu, parlak, aydınlık
bir gelecekte yaşamak için kafanızla ve ellerinizle
nasıl çalışacağınızı öğrenmelisiniz.”.
|||||||Arjin Avcı
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Saray rejimi mi
kapitalist düzen
mi?
Toplumda tepki birikiyor. AKP’nin 20 yıllık iktidarına ve “yeni Türkiye” söylemi etrafında kurulan gerici istibdat rejimine gün geçtikçe tepkiler artıyor.
Tepkilerin toplumsal ve doğrudan emekçi sınıfları
da içine çeken bir hal almasının altında yatan temel olgu ise ekonomik krizin sonuçlarının hissedilir
boyuta gelmesi.
Toplumsal tepki, düzen siyasetinde burjuva muhalefetin de politik dinamizm kaynağı oluyor. Sorun şurada: Ülkede yaşanan toplumsal, ekonomik
ve siyasi sorunların yaratmış olduğu tepki bir kez
daha düzen siyasetinin reorganizasyonuna yontuluyor. Ancak bugün gelir adaletsizliğinin, yoğum
emek sömürüsünün, hayat pahalılığının, sınıfsal
eşitsizliğinin kaynağı bizzat sistemin kendisi. Sistem, aynı zamanda hukuksuzluğu ve baskıyı doğururken gericiliği ideolojik örtü olarak kullanıyor.
AKP’nin 20 yıllık iktidarı, bir karşı-devrim sürecidir.
Bolşevik devriminin yaratmış olduğu iklim koşullarında doğan 1923 Cumhuriyet’i, kapitalist yolu
seçmişti. Kapitalizmin bekası, çıkarları ve ihtiyaçları düzenin kurumlarından ideolojik yapısına kadar her noktasını belirleyen temel olgudur. NATO
üyeliği, gladio örgütlenmesi, dinci gerici örgütlenmelerin ihya edilmesi, siyasi katliamlar gibi ülke
gerçekliğimizin onlarca başlığının bugünkü varlığı,
bizzat sistem sorunuyla ilgilidir.
Bu açıdan, AKP iktidarı ya da Erdoğan’ın tek
adam yönetimi bizzat Türkiye kapitalizminin ihtiyaçlarından, kapitalizmin içinden ve onun dinamikleri arasından çıkmıştır! Sistem ve rejim arasındaki ilişki doğru kurulmak zorundadır.
Erdoğan’ın “faiz sebep, enflasyon sonuç” benzetmesi gibi bugün de düzenin bütün aktörleri, işi

tersinden tutarak, yaşanan ekonomik, toplumsal
ve siyasal sorunların biricik, tek, mutlak ve salt
nedenini başkanlık rejiminde görüyorlar. Doğaldır
ki, sistemin aktörleri, kendilerini var eden sistemi sorgulayacaklar değiller. Kaldı ki, onların asıl
derdi “sürdürülebilir ve yenilenebilir” kapitalizmdir.
Kapitalizmin bekası ve sistemin uyumu, bugün
düzen muhalefetinin temel derdi olarak karşımızdadır. O yüzden toplumsal tepkiyi, düzene
karşı değil, kapitalizminin yeniden organizasyonu
üzerinden soğurmak düzen muhalefetinin temel
karakteri olarak belirlenmek durumundadır.
Sosyalist hareketin mücadele tarihinde önemli
siyasi tartışmaların merkezinde, politik mücadelenin stratejisi bulunurdu. Bugün bu tartışma çok
fazla yapılmamaktadır. 1960’lı yıllara damgasını
vuran “milli demokratik devrim” yol mu yoksa “işçi
sınıfının öncülüğünde sosyalist devrim” mi tartışması, teorik olarak yürütülmese bile, ideolojik
ve politik ayrışmanın bel kemiği olmaya devam
ediyor. Bugün bu tartışmanın temel argümanları
çökmüş durumda. İşçi sınıfının fiili değil, ideolojik
öncülüğü, köylülükle ittifak, orduya biçilen ilerici
rol, milli burjuvazi ile ittifak gibi. Türkiye kapitalizminin gelişmesi ve gelişme dinamikleri artık bu
tartışmaları objektif olarak geride bıraktı. Yarı
feodal, yarı sömürge gibi tezlerin ya da Maocu
kalıplar bugünün Türkiye’sini açıklamaktan çok
uzak. Dün de böyleydi.
Bununla birlikte, ifade ettiğimiz gibi, ideolojik
yaklaşım ise devam ediyor. Önce aşama aşama
bir ilerleme çizgisi tarif ediliyor. Bu diyalektik gelişim yasalarına da aykırı. Ama yine de “demokrasi” söylemi etrafında geliştirilen politika özünde
aşamacı siyasetin somutluğu oluyor. Aslında aşamacılık, bütün sol kavramların arkasına ve demokrasi söyleminin cazibesiyle örtülen başka bir
gerçeği ifade ediyor. O da, düzen muhalefetinin
teknesine su taşımaktır. Ya da devrimci siyaseti
düzene bağlarken, toplumsal tepkiyi bir kez daha
düzen tarafından soğrulmasına koltuk değnekliği yapmak anlamına gelmektir. Reformizm adlı
adınca budur!
Bugün kitlelerin bilincini bulanıklaştıran sol görünümlü siyasete karşı uyanık olunmalıdır. Bütün
toplumsal, ekonomik ve siyasi sorunlarının kaynağı olarak “saray rejimini” göstermekten bahsediyoruz. “Saray rejimi sonlanacak, başkanlık rejimi
bitecek ve bütün dertler ortadan kalkacak” algısı
pompalanıyor. Düzenin baskıcı karakterinin modeli olan başkanlık rejimine, sol, kökten karşıdır.
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Kaldı ki, solun işi, düzen muhalefetinin sözcülüğünü üstlenmek olamaz. Ya da solun programı, düzen muhalefetinin programıyla bir ve aynı olamaz.
Özünde liberal ve reformist olan bu aşamacı yaklaşım, düzen siyasetinin sınırlarını asla aşamaz.
Tam da bu nedenle, düzen muhalefetine soldan
bir destek anlamına gelir ki, muhalefetin muhalefeti söylemi altında aslında burjuvazinin bir
kanadına yedeklenmek anlamına ve temsiliyetine
karşılık gelmektedir. Meseleyi, siyaset yapmak,
kitlelerin talep ve özlemleriyle bağ kurabilmek ile
açıklamanın bir yerden sonra karşılığı olmuyor.
Kitlelerin özlem ve taleplerine karşılık vermek, bugünün Türkiye’sinde devrimci bir toplumsal programın ortaya konulmasından geçiyor.
Söylenecek karşı argüman sadece şu kalıyor:
“Ama toplumsal tepkinin biriktiği yer tek adam
rejimine duyulan öfke. Bunu sol değerlendirmesin
mi?” Toplumsal tepkinin cisimleştiği somutluğu devrimci politikada ele almak başka bir şey,
toplumsal kurtuluşun “saray rejimi bir çöksün de”
sonrasında bakarız diyerek düzen muhalefetinin
parçası haline gelmek başka bir şey.
Zor da değildir: Başkanlığa, zorbalığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, baskıya, tek adam yönetimine oluşan tepkiyi düzene yönlendirmek niye zor
olsun ki?
Faşizim, gericilik, muhafazakarlık, liberalizm, sosyal demokrasi… Kapitalizmin ideolojileri olarak
karşımızda duruyor. Sosyalizm, bir siyasal sistem
olarak anti-kapitalizmle tanımlanan tek sistemdir! Solun işi, kapitalizmin yeniden üretimine ortak
olmak değil, kapitalizmi yıkmak için mücadeledir.
Çünkü Cumhur İttifakı, “iyileştirilmiş cumhurbaşkanlığı sistemi”ni, Millet İttifakı ise “güçlendirilmiş
parlamenter sistemi” savunuyor. “Saray rejimi”
kavramı, politik olarak popüler bir kavram olmakla birlikte, teorik ve ideolojik olarak kapitalizmi ve
burjuva diktatörlüğünün üstünü örttüğü oranda
reformist bir kavramdır. Düzen muhalefetinin kavramıdır!
Biz, burjuvazinin sınıf diktatörlüğünü alaşacağı
edeceğiz. Gerici-faşist modelden, muhafazakar-liberal-sosyal demokrat modele geçiş, burjuvazinin sınıf diktatörlüğünü yıkmaz, tersinden
tamir eder!

Sizi emperyalist para babaları da
kurtaramayacak!

H

şsiHazine ve Maliye Bakanı
Nebati, ABD’ye gitmiş, önce
IMF ile görüşmüş sonra da
emperyalist finans kapitalle
masaya oturmuştur!

“Dünyanın önde gelen portföy yatırımcılarıyla” toplantı yapan Nebati, “Yatırımcılarla son dönemdeki gelişmeleri konuşarak
Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde
ülkemizin sunduğu fırsatları kendilerine
aktardık. Türkiye’ye yönelik ilginin artarak
devam ettiğini görmek bizi ziyadesiyle
memnun etti.” Sözleriyle emperyalist finans
kapitale ülkemizin değerlerini pazarlamaktan memnun olduğunu utanmadan dile
getirmiştir!

Dün “faiz lobisi, dış güçler” hamasetiyle
“milli ve yerli” ekonomi diyenler, “ekonomi
şaha kalkacak” diye yüksek perdeden konuşanlar, “IMF’den para almayız” diye atıp
tutanlar, bugün bir kez daha emperyalist
para babalarına el açmaya gitmişlerdir!
Nebati’ye soruyoruz, ülkemizin emperyalist
para babalarına sunduğu fırsatlar nelerdir?
Sizi parababalarınız da kurtaramayacak!
Yoksulluğun, enflasyonun ve işsizliğin pençesinde yaşamaya çalışan emekçi halkımızın hesap soracağı günler yakındır!
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Yargıtay’dan Man Adası belgeleri kararı:

Para hareketleri var

“

AKP’li Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın akrabalarının,
sunduğu yüksek düzeyde
gizlilik ve vergi avantajı
nedeniyle dünyanın süper
zenginlerinin tercih ettiği Man
Adası’na para
gönderdiği iddiası Yargıtay
kararıyla doğrulandı.

”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun
2017’de AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu, kardeşi, eniştesi, dünürü ve eski
özel kalem müdürünün vergi cenneti olarak nitelenen Man Adası’ndaki off-shore hesaplara
2011’de 18 milyon dolar gönderdiği iddiası sonrası
3 ayrı tazminat davası açıldı. Yargıtay bu davalardan ikisine ‘ret’ kararı verilmesi gerektiğini
kaydederken, 3. davada ise tazminat miktarının
düşürülmesi için bozma kararına hükmetti. Kararda, “Davalı yanca dayanılan belgelerin sahteliği
hususunda da herhangi bir tespit bulunmamaktadır” ifadeleri yer aldı.
Yargıtay kararında ‘eleştirilerin hedefinde olan
davacı Cumhurbaşkanı ve yakınları diğer davacıların konumu ve tanınırlığı nedeniyle makul eleştiri
sınırları daha geniş kabul edilmelidir. Temsil ettiği
seçmenlerinin talep, endişe ve düşüncelerini po-

litik alana aktaran ve onların çıkarlarını savunan
seçilmiş kimseler için ifade özgürlüğünün özellikle
değerli olduğu açıktır’ denildi.
Kararda ayrıca Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının
kamusal çıkarla ilgili olduğu belirtilerek, “Bu çerçevede Cumhurbaşkanı davacının yakınlarının
adının geçtiği soruşturmaların ana muhalefet
partisi lideri olan davalının sıkı ve yakın denetimi
altında olması doğaldır” ifadeleri yer aldı.

“Belgelerin sahteliği hususunda herhangi
bir tespit yok”

Yargıtay kararından davaya konu olan belgeler
de değerlendirildi. Yargıtay kararında şu ifadeler yer aldı: “Davalının davaya konu ve TBMM’de
yaptığı konuşmalarda ileri sürdüğü iddialar davacı Cumhurbaşkanı’nın yakınları ile bir kısım
davacıları ilgilendiren ve bir kısım swift gönderimi

içeren banka para hareketlerine ilişkin bilgi ve
belgelere dayandırılmaktadır.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 15/01/2018
tarih 2018/460 Karar sayılı kovuşturmaya yer
olmadığına dair kararı ile sabit olduğu üzere,
Halk Bankası Galata Ticari Şubesince verilen
21/12/2017 tarihli cevabi yazıya göre Man Adasında faaliyet gösteren Bellway Limited şirketinin
belirtilen banka şubesinde bulunan hesabından yüksek miktarda yabancı paraların bir kısım
davacıların banka hesaplarına aktarıldığı ve
yine Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığının
22/12/2017 tarih ve E. 34321 sayılı yazısı ekinde
gönderilen raporda belirtilen para hareketlerinin
banka cevabi yazısı ile aynı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca davalı yanca dayanılan bu belgelerin sahteliği hususunda da herhangi bir tespit
bulunmamaktadır”

Kumarhaneler kralının annesi Saray’da görevli

Gazeteci Barış Pehlivan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları
Kurulu üyesi
Çok maaşlı bürok-

ratlar gündeme gelmeye devam
ederken, bunun son örneği Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları
üyesi Gülsüm Azeri olmuş, geçtiğimiz günlerde kendisine altıncı maaşın bağlandığı ileri sürülmüştü.
Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış
Pehlivan, Azeri’nin oğlu Sina Azeri’nin İngiltere’deki ‘kumarhane krallığını’ köşesine taşıdı.
Pehlivan, “Kumarhaneler kralının
annesi Saray’da” başlıklı yazısında,
Gülsüm Azeri’nin 2017’de Capital
dergine verdiği söyleşide oğlunu
anlatırken “Şimdi ise Harvard’dan
arkadaşlarıyla kurduğu Kingsley
Capital Partners özel sermaye şirketinin ortağı” ifadesini kullandığını
hatırlatarak yazısında şunları kaydetti:
“O söyleşiden bir yıl sonra, anne
Azeri, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi
Politikaları Kurulu Üyesi oldu. Ya
oğlu Sina? Annesinin Saray’da Türkiye ekonomisini yönetmeye başladığı yıl, o da İngiltere’de yeni bir
sektöre giriş yaptı. ‘City Gaming’
adlı bir şirket kurdu.”

Pehlivan, devamında bahsi geçen
şirkete dair araştırmalar yaptığını,
bu ‘çatı kuruluşun’ en büyük markasının ‘Game Nation’ olduğunu ve
kumar alanında faaliyet gösterdiğini anlattı.
Pehlivan, “İçi ‘slot’ adı verilen kumar
makineleriyle donatılmış, İngiltere’de onlarca yerde şubesi bulunan
dev bir kumar imparatorluğundan
bahsediyorum” diyerek, resmi sitelerinde ‘Mekanlarımızda bulacaklarınız’ başlığı altında kumar
tutkunlarına şöyle seslendiklerini
aktardı:“Game Nation, İngiltere’de
Slots Club piyasasının lideridir.
Londra’nın merkezinde en yüksek
sayıda olmak üzere, hepsi de ana
caddeler üzerinde yer alan 57 oyun
mekânıyla Game Nation eşsiz bir
oyun deneyimi sunar. Bağımsız bir
operatör olduğumuz ve imalatçı
ya da herhangi bir markaya bağlı
olmadığımız için, mevcut en iyi kumarhane ve klasik slot oyunlarından en geniş yelpazeyi sunma imkânına sahibiz. Rahat, konuksever
ortamımız, iyi eğitimli ve dostane
personelimiz, kaliteli, ücretsiz içki
ve atıştırmalık ikramlarımızla yeni
kulüplerimizi düzenli oyun severlerimizin beğenisine sunuyoruz.”
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İşçiler, kadınlar, gençler 1 Mayıs’ta ülkenin dört bir yanında meydanları dolduracak

Değiştirirse Düzeni İşçiler Değiştirir
Ülkemizin içine sürüklendiği ekonomik kriz emekçilerin omuzlarına yıkılırken, sermaye düzeninin
rant ve yağma politikaları hız kesmeden sürüyor.
İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ta farklı sektörlerden
işçiler, emekçi kadınlar, geleceğine ve memleketine sahip çıkan üniversiteli ve liseli gençler meydanları doldurmaya hazırlanıyor.

Sınıf Tavrı: Bu düzeni değiştirmek için sınıf
tavrını koymalıdır
Sınıf Tavrı çatısı altında örgütlenen işçiler 1 Mayıs’ın tarihsel anlamına uygun olarak işçi sınıfının
mücadelesini büyütmek için alanlarda olacak.
Sınıf Tavrı’nın yaptığı çağrıda şu ifadelere yer verildi: ’’İşçi sınıfının mücadele ile kazandığı hakları
bir bir elinden alınmış ve alınmaya devam ediliyor. 8 saatlik iş günü sınıfın büyük bir bölümü için
hayal oldu. Güvencesiz ve kuralsız çalışma kural
haline getirildi. İş cinayetleri gündelik olağan haberler haline geldi.
Ülkemiz, işçi sınıfımız, emekçi halkımız bu tabloyu hak etmemektedir. Bu tablonun değişmesi
gerekir. Ve bu tabloyu ancak ve ancak işçi sınıfı
değiştirir. Bunun değişmesi için 1 Mayıs’ta “sınıf
tavrını” koymalıdır.’’

Avukatlar Sendikası: Tüm avukatları 1 Mayıs alanında kortejimize bekliyoruz

2014 yılında kuruluşunu gerçekleştiren ve Türkiye’deki tek avukat sendikası olma özelliğini
taşıyan AV-SEN, avukatların ekonomik, sosyal,
toplumsal sorunları başta olmak üzere Türkiye’deki yargının sorunlarına ve adaletin tesisine ilişkin
mücadelesini sürdürüyor.
Avukatlar sendikası tarafından yapılan çağrıda
‘’Emekçinin hakkını savunmak için, eşit ve özgür
bir cumhuriyet için mücadele eden bir sendika

olarak, avukatların içinde bulunduğu bu ekonomik durumun değişmesi için mücadele etmekteyiz. Bu sene emek mücadelemizi kutladığımız
1 Mayıs’ta ilk kez fiziksel olarak miting alanında
olacağız. Bu nedenle tüm avukatları hem sendikamıza üye olarak, emek mücadelemizi yükseltmeye davet ediyor, hem de 1 Mayıs alanında
kortejimize bekliyoruz.’’ Denildi.

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN):
Sendikamız tüm inşaat işçilerini bu düzene karşı 1 Mayıs’ta birlikte olmaya çağırıyor!

İnşaat işçilerinin her geçen gün yoksullaştığı, iş
cinayetlerine kurban gittiği ve kölelik koşullarında
çalıştığı bu düzende İYİ-SEN sınıf sendikacılığı ilkeleri ile örgütlü mücadelesini sürdürüyor. İYİ-SEN
‘’ 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü tüm emekçi
halkımız için büyük önem taşımaktadır. Siyasi mücadelemizin doruk noktası olan, Türkiye’ de işçilerin örgütlü mücadelesi ile bu düzeni değiştireceğini kanıtlayan, kitleleri sokağa döken her 1 Mayıs
mücadelemizde önem arz etmektedir.
Bu 1 Mayıs’ta AKP iktidarına ve patronlara karşı işçilerin sözünü söyleyeceği, birlikte ne kadar
güçlü olduğunu ispatlayacağı bir 1 Mayıs olmalıdır, olacaktır da!’’ diyerek bütün inşaat işçilerini 1
Mayıs alanına çağırdı.

İKD: 1 Mayıs’ta bu yağma ve talan düzenini kabul etmediğimizi, değiştirebileceğimizi hep birlikte gösterelim.
İlerici Kadınlar Derneği (İKD) yayımladığı açıklama
ile kadınları zamlara, hayat pahalılığına ve yoksulluğa karşı 1 Mayıs’ta alanlara çağırdı.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
‘’Her güne zam haberleri ile uyanıyoruz. Bugün

milyonlarca emekçi en temel ihtiyaçlarını dahi
karşılayamaz hale geldi.
Rakamlardan öte biz emekçi kadınlar markete,
pazara gittiğimizde elimiz boş dönüyoruz. En
temel ihtiyacımız olan gıda, hijyen ve temizlik
ürünlerine gelen fahiş zamlar belimizi büküyor.
Çocuklarımızın ihtiyacı olan bebek mamaları lüks
tüketim ürünü sayılmakta, marketlerde bu ürünlere alarm takılmaktadır. Evimizde ısınmak için
doğalgaz kullanmaktan imtina ediyoruz. Elektrik faturalarımızı düşürmek için ev işlerini akşam
saatlerine bırakıyoruz. Ulaşıma üst üste yapılan
zamlarla evden çıkamaz hale geldik. Eğitim, sağlık hakkımız birer ticari faaliyete dönüştürüldü.
Barınma hakkımız ise yağma ve rant politikaları
ile gasp edilmektedir.
Bu düzen yağma ve rant düzenidir. Bu düzen sö
mürü düzenidir. Bu düzeni değiştirecek yegane
güç emekçilerin örgütlü gücüdür. Gelin işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1
Mayıs’ta bu yağma ve talan düzenini kabul etmediğimizi, değiştirebileceğimizi hep birlikte gösterelim. Güç verin, bu gidişata dur diyelim.
1 Mayıs’ta eşitlik için, özgürlük için, aydınlık, laik
bir ülke için İKD saflarında alanları dolduralım.’’
Gençlik işçi sınıfının safında yerini alacak
Geleceksizliğe mahkûm edilmek istenen üniversiteli ve liseli gençlikte 1 Mayıs’ta yerini alacak.
TKH gençliği yeni bir ülke, yeni bir üniversite için,
üniversite 1 Mayıs’a çağrılarıyla çalışmalarını sürdürürken Sosyalist Liseliler tarafından yapılan
açıklamada da ‘’ Paranın saltanatını ve yobazın
karanlığını yenecek işçi sınıfının safında, okumuş
insanın emekçi halka karşı sorumluluğu ile 1 Mayıs’ta alanlarda olacağız’’ ifadelerine yer verildi.

Teşvikin böylesi görülmedi
Erdoğan’ın imzasıyla ülkedeki konutları yurtdışına pazarlayanlara devlet desteği sağlanacak. Kararın
skandal olduğunu vurgulayan Eski TÜİK Başkanı Aydemir, “Gayrimenkulleri satarak para arıyorlar” dedi.
Ekonomik krizin günden güne derinleştiği ve halkın kira ödemekte dahi zorlandığı ülkede, AKP’li
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla gayrimenkulleri yurtdışında pazarlayan emlakçılara devlet
desteği sağlanacak. Resmi Gazete’de önceki gün
yayımlanan kararla birlikte gayrimenkul sektörü,
‘hizmet ihracatı’ kapsamına alındı. Böylece Ticaret Bakanlığı tarafından yabancılara gayrimenkul
satışı için reklam yapacak emlakçılara teşvik ve
destek verilecek.
Karara göre, gayrimenkulleri yurtdışında pazarlayıp satan şirketlere tescil edilmiş markalarının
yurtdışında tescili ve korunması için bu giderlerinin yüzde 50’si oranında, yıllık en fazla 600 bin TL
tutarında destek verilecek.
Karara göre 1,8 milyon liraya kadar reklam desteği sağlanacak, işletme açan emlakçılar ise 3,6
milyon TL’ye kadar destek alabilecek. Fuarlara
ve etkinliklere katılım için etkinlik başına 300 bin
TL’ye kadar destek sağlanacak. Film ve dizilerde
ürün yerleştirme için yıllık en fazla 600 bin TL verilecek. Sanal fuar organizasyon desteği faaliyet

başına 600 bin TL olacak. Yarışma ve etkinlik
desteği ise etkinlik başına 1,2 milyon TL.

“Söz konusu karar skandal niteliğinde”

Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir’e göre, söz konusu
karar skandal niteliğinde. “Bu teşvik değil başka
bir şey” diyen Aydemir, yabancılara sadece geçen yıl 58 bin 576 konut satıldığına dikkat çekerek,
“30 yıllık bürokratlığımda böyle teşvikle karşılaşmadım. Fuara katılmak için bile 300 bin TL destek
veriliyor. Bu yılın ilk üç ayında yabancılara satılan
konut, 2013 yılından daha fazla. Rekora gidiliyor.
Niye biliyor musunuz? Büyüme sağlanacak, enflasyon düşecek, kur artacak, cari açık azalacak,
faiz sebep, enflasyon sonuç masalları... Bunu ispatlamak için bir sürü şey yaptılar. Gayrimenkulleri ve toprağı satarak para bulmaya çalışıyorlar”
ifadelerini kullandı.
Aydemir, “Dünyada 250 bin dolara vatandaşlık
veren başka bir ülke bulabilecek misiniz?” diye
sordu ve ekledi: “Ülkeyi bu hale getirdiler. Bu kadar cömert bir teşvik görmedim. Bunun nedeni ise
ekonomik modellerinin işlemesini sağlamak…”
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AKP’nin “pudra şekeri” ile imtihanı
Özellikle son yıllarda Türkiye’deki uyuşturucu trafiği ile ilgili ortaya çıkan iddialar giderek artıyor.
AKP iktidarına yakın olan ya da doğrudan AKP
içerisinde yer alan birtakım isimlerin her geçen
gün yeni bir uyuşturucu haberi ortaya çıkıyor.
Öncelikle uyuşturucu gibi insan hayatına düşman
maddelerin sınıfsal bir karakteri olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Uyuşturucu maddelerinin ticareti, uluslararası tekeller ve bunlarla iltisaklı gruplar
eliyle tüm dünyaya pazarlanıyor. Bu dağıtım ağı
kimi finansörler tarafından desteklenip mevcut
siyasi nüfuzları üzerinden kolayca pazarlanırken,
kimi mafya ve çeteler eliyle de satış ve pazarlaması sağlanıyor.
Türkiye’nin geçmişinde bu ve buna benzer birçok
uyuşturucu skandalının olduğu biliyoruz. AKP döneminin farkı ise, uluslararası uyuşturucu trafiğinin
çok daha sistemli ve artık saklanamayacak boyutlara ulaşması oldu.
Bir diğer nokta ise, İslamcı ideolojinin sigara ve
alkol üzerinden toplum üzerinde kurmaya çalıştığı
hegemonya ile uyuşturucu trafiğinde adın geçen
AKP’li isimlerle oluşturduğu tezatlık. Alkol yasağı
ve peşi sıra yapılan zamları sözde ‘halk sağlığı’
üzerinden meşrulaştırmaya çalışan AKP’nin uyuşturucu gündemine bu kadar ‘batmış’ olması tuhaf
ve bir o kadar samimiyetsiz bir durum oluşturuyor.
Burada sigara ve alkol ile uyuşturucunun aynı
düzemde ele alınamayacağı muhakkak. Fakat
AKP’nin kendi argümanları üzerinden bir değerlendirme yaptığımızda, alkol yasağının bir ‘halk
sağlığı’ sorunu nedeniyle uygulanmadığı açık bir
biçimde görünmektedir.
AKP iktidarı ile uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin
gündeme geldiği kimi haber, iddia ve yargıya
intikal etmiş olayları yeniden hatırlamak gerekiyor. En son, bir kozmetik firması patronu ve eski
Türk-ABD İşadamları Derneği (TABA) başkanı Ali
Osman Akat’ın aralarında bulunduğu 3 kişinin
kokain ticaretinden tutuklanması, sermaye ve
düzen siyasetinin arasındaki uyuşturucu ilişkisini
bir kez daha gün yüzüne çıkarmış oldu.

AKP’li İsimlerin “Pudra Şekeri” Karnesi

Lüks araç içinde kokain kullanırken görüntüleri
ortaya çıkan ve ifadesinde “Kokain değil, pudra
şekeriydi” diyen Kürşat Ayvatoğlu AKP Genel Merkez çalışan ve AKP’nin önemkli isimleriyle yakın
ilişikleri bulunan biriydi. Kürşat Ayvatoğlu’ndan
örnekler Adli Tıp Kurumı’na gönderilmiş ve Ayvatoğlu’nun “uyuşturucu madde” kullandığı kesinleşmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla
gözaltına alınan Ayvatoğlu’nun ilk ifadesinde
“Bu madde pudra şekeridir. Biz zaten arkadaş
ortamında yabanca müzik dinlerken şaka, taklit
amaçlı sanki uyuşturucu madde kullanıyormuşuz
gibi yaparak eğleniyorduk. Bazen burundan sanki
kokain çeker gibi bazen de esrarlı sigara içer gibi
yapmış olduğumuz şakalar vardır. Ancak bugüne
kadar yapmış olduğum bu şekildeki şakaları kesinlikle videoya çekmedik. Zaten bu görüntünün
de benim haberim olmadan çekildiği aşikârdır.
Benim kesinlikle hayatım boyunca kokain maddesi kullanmadım” demişti.
Kürşat Ayvatoğlu önce adli kontrol kararıyla
serbest bırakılmış, ancak kamuoyunda oluşan
tepki üzerine yeniden gözaltına alınmıştı. İkinci
ifadesinde bu kez kokain kullandığını kabul eden
Ayvatoğlu, yakın dönemde uyuşturucu kullanmadığını öne sürmüş, görüntülerin 2 yıl öncesine ait
olduğunu savunmuştu. Savcılık ise ev hapsi kararı

verilen Ayvatoğlu’nun doğruyu söyleyip söylemediğini anlamak için kan, kıl ve idrar örnekleri
aldırmıştı.
Adli Tıp Kurumu ise alınan numuneler üzerinden
Ayvatoğlu’nun 6 ay içinde uyuşturucu madde kullandığına dair bulgular elde etmiş ve hazırladığı
raporu soruşturmayı yürüten savcılığa göndermişti. Raporu dosyaya delil olarak koyan savcılık,
Ayvatoğlu hakkında 7 yıldan 15 yıla kadar hapis
cezası istedi.
Bir diğer olay AKP’nin Yozgat Merkez İlçe Başkanı
Kürşat Kılıç’ın uyuşturucu kullanımını gösteren video görüntülerinin yayınlanmasıyla ortaya çıktı.
Videoda, Kılıç olduğu iddia edilen kişi AKP’ye ait
binada makamında uyuşturucu kullandıktan sonra sızmış halde görünüyor. Çekmecede bir poşet
içerisinde uyuşturucu madde ve hassas tartı
açık bir biçimde görülüyor. Görüntüyü çeken kişi
bir yandan Kürşat Kılıç olduğu iddia edilen kişiyi
videoya çekerken, bir yandan da çekmecede
‘metamfetamin’ adı verilen uyuşturucu madde ile
hassas tartıyı gösteriyor.
Kürşat Kılıç ise Facebook’tan yaptığı sosyal medya paylaşımında “işlerinin yoğunluğunu” gerekçe
göstererek görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.
Kılıç açıklamasında, “İşlerimin yoğunluğu sebebi
dolayısıyla AKP Merkez İlçe Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Her daim liderimiz Recep
Tayyip Erdoğan’a ve partimize bağlılığım devam
edecektir” ifadelerini kullanmıştı.
Hayatını kaybeden ve o yıllarda AKP Genel
Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan AKP’li
Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat da uyuşturucu ile gündeme gelmiştir. Bugünkü CHP lideri
Kılıçdaroğlu’nun ortaya attığı uyuşturucu ticareti
iddialarını, önce yalanlayan sonra da istifa etmek
zorunda kalan Dengir Mir Mehmet Fırat, ortağı
olduğu firma üzerinden hem hayali ihracat hem
de uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Dengir Mir Mehmet Fırat’ın en büyük ortağı
olduğu MENAS şirketine ait bir TIR’da 89 kilo eroin
yakalanmıştı. Bu iddialar gündeme gelirken Fırat, MENAS’ta ortaklığı olmadığını belirtmiş fakat
daha sonra firmaya o tarihlerde ortak olduğu
ortaya çıkmıştı. Yargılama sonucunda TIR şoförüne 13 yıl ceza verilirken, Dengir Mir Mehmet Fırat,
önce AKP Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez
Yürütme Kurulu üyeliğinden hem de Merkez Karar
ve Yönetim Kurulu’ndaki görevlerinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

AKP-Mafya-Uyuşturucu Üçgenindeki
İddialar

Bir zamanlar AKP ile kol kola duran ve son dönemde yurt dışına kaçan mafya lideri Sedat
Peker de AKP’li isimler hakkında çeşitli iddialarda bulunmuş, AKP’yi ve
AKP’li isimleri uyuşturucu
ticaretinin içinde olmakta
suçlayan Peker, uyuşturucu
trafiğine ilişkin birçok isim
ve olay gündeme getirmişti. Bunlardan biri AKP’li eski
Başbakan Binali Yıldırım’ın
oğlu Erkam Yıldırım ile olan
iddialardı. Peker açıklamasında, “Erkam Yıldırım, Halil
Falyalı’nın otelinde veya
casinosunda misafiriydi.
Mehmet Ağar bu senkronizenin ortasında. Erkam Yıldırım’ın Süleyman Soylu ile
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çevresinde bu konularla ilgili dostluğuna bakın.
Kokain önceden Kolombiya üzerinden geliyordu.
Geçen seni haziran ayında 4 ton 900 kilo yakalandı. Sonra yeni güzergâh çalışması yapıldı.
Çünkü Amerika Uyuşturucuyla Mücadele, çok
güçlü orada, sürekli üstlerinde. 800 kilometre
Venezüella’yla sınırları var. Oraya geçirmek kolay
çünkü Amerika’nın kontrolü yok. Suriye Lazkiye de
Amerika kontrolünde değil. Bu mal yakalandıktan
sonra yeni bir güzergâh kurmak için Venezüella’ya
kim gitti? Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım.
Ocak ayında ve Şubat ayında gidip 4 gün kaldı.
Hep böyle yapıyorlar, vatanseverlik ile milleti coşturuyorlar herkesi birbirine sokuyorlar.” İddiasını
gündeme getirdi.
Binali Yıldırım ise bu iddia üzerine, “Oğlum Venezuela’ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi
Ocak’ta, Şubat’ta değil; geçen sene Aralık ayında gitmiştir. Beraberinde de Covid ile mücadele
amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi birtakım malzemeler götürüp dağıtmıştır.”
Açıklamasında bulunmuştu.
Ancak Binali Yıldırım, oğlunun test kiti ve maske
götürdüğünü söylerken, 1 Ekim-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Türkiye’den Venezuela’ya hiçbir
maske sevkiyatı yapılmadığı ortaya çıkmıştı.
Peker’in iddiaları bununla da sınırlı kalmamış,
MAhmet Ağar, Binali Yıldırım, Sülayman Soylu’nun
da uyuşturucu trafiğinde etkin rol oynadığını
söylemişti. Erkam Yıldırım’ın bağlantılı olduğu isim
olan Halil Falyalı ise kısa bir süre sonra Kıbrıs’ta
bir silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirmişti.
Tüm bu uyuşturucu trafiğinde öne çıkan başka
bir yer ise Mersin Limanı oldu. 2021 yılı içerisinde
Mersin Limanı’nda bir konteyner içerisinde 460
kilo kokain ele geçirilmişti. Konuyu gündeme getiren CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ve CHP
Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Ekvador-Mersin
hattındaki uyuşturucu trafiğinde dikkat çeken, bu
şirketlerden birinin Alyans Meyveolduğu ve AKP
üyesi ortaklara sahip olduklarını ortaya çıkarmıştı.
Gazeteci Timur Soykan, Mafya, devlet, siyaset
üçgeninde dönen uyuşturucu trafiğin hakkında
yazdığı ‘Baronlar Savaşı’ kitabında Afganistan-İran-Türkiye üzerinden Balkanlar’a ve Avrupa’ya
uzanan eroin ticaret hattını yazmış, Türkiye’deki
siyasettin bunun araçlarından biri olduğunu belirtmişti. Soykan’ın kitabının ardından Peker’in iddiaları gündeme gelmiş ve Güney Amerika-Türkiye-Ortadoğu kokain hattının önemli bir ayağının
Türkiye olduğu söylemişti.
Tüm bu iddialar ve olaylar, ülkemizin giderek karanlığa mahkûm edildiğinin göstergesi olarak bir
ibret vesikası olmayı sürdürüyor.
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Bakan Nebati’nin Amerika maceraları:

Sermayeye “güven terapisi”

G20 toplantısı kapsamında ABD’ye giden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, burada
ABD’li şirketlerin yöneticileriyle görüştü. G20 üyesi
ülkelerin ekonomi bakanları ve Merkez Bankası
başkanlarının katılımıyla yapılan toplantılarda
“Dünya ekonomisinde yükselen riskler” gündeme
alındı. Bu toplantıda yükselen gıda fiyatları, karbon emisyonlarının artışı ve “yeşil dönüşüm” başlıkları ele alındı. Toplantının ardından Uluslararası
Finans Kurumu Başkanı Makhtar Diop ile görüşen
Bakan Nebati, Avrupa Merkez Bankası Başkanı
Christine Lagarde ile de görüştü.
Görüşmelerin ardından JP Morgan’ın öncülük ettiği yatırımcılar toplantısı düzenlendi. Yatırımcılar
toplantısına katılan finans şirketlerinin yöneticilere sunum yapan Bakan Nebati, “Türkiye’nin yeni
ekonomik modelinin yarattığı fırsatları” anlattığını
belirtti. Yeni model ile uluslararası yatırımcılar için
“Türkiye’nin cazip bir çekim merkezi haline geldiğini” iddia eden Bakan Nebati, görüşmeler sonrası “ABD’de Türkiye ilginin devam ettiğini görmek
güzel” diyerek “sevincini” gösterdi. Bakan Nebati
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin her alanda sergilediği güçlü duruşunu pekiştirmek, uluslararası platformlarda ülkemizi hak ettiği en iyi
şekilde temsil etmek için var gücümüzle çalıştık,
çalışmaya da hız kesmeden devam edeceğiz.”
Görüşmeler iktidar basını tarafından sevinçle
karşılanırken, net ifadeler kullanılmaktan çekinildi.
Ziyaretin ayrıntıları iktidar basını tarafından kısa
ayrıntılar şeklinde verilirken, muhalefete ait basın
organlarında ise Bakan Nebati’nin çelişkileri üzerinde duruldu. Yurtdışı basında konu fazla bir heyecan yaratmazken, görüşmelerin sadece teknik
ayrıntıları üzerinde duruldu.

Görüşmelerde JP Morgan ayrıntısı: Hangi
tavizler verilecek?

Bakanın şirket yöneticileriyle neler görüştüğü
ve hangi tavizler verdiği bilinmiyor. Daha önce
Londra borsasının temsilcileriyle de görüşen Bakan Nebati, orada da “Türkiye modelini” övmüştü.
Yurtdışı ziyaretlerinde “enflasyonun artmayacağına” ilişkin beyanatlar veren bakanın, uluslararası
çevrelerin raporlarına göre ihtiyaç duyduğu paranın 250 milyar dolar civarında olduğu düşünü-

lüyor.
ABD ziyareti sırasında şirket yöneticileriyle yapılan görüşmelere JP Morgan’ın aracılık etmiş
olması da dikkat çekiyor. JP Morgan’ın dolar 5 TL
civarındayken açıkladığı raporlarda doların 6 TL
civarında olacağına ilişkin tahminlerde bulunması, o dönem Erdoğan’ın tepkisini çekmişti. Bakan
Nebati’nin ziyaretiyle yatırım bankası JP Morgan
aracılığı ile sermayenin belli çevrelerine de “güven” verilmeye çalışıldı.
Görüşmeler sonunda Bakan’ın neleri garanti altına aldığı bilinmiyor. İngiltere’ye yapılan ziyaretin
ardından Türkiye’ye “büyük yatırım dalgası” geleceğine dair bir beklenti yaratılmış olsa da, bunun
karşılığı henüz alınmış durumda değil. JP Morgan
gibi ABD finans sermayesinin en önemli temsilcileriyle yapılan görüşmede de hangi tavizler karşılığı “sıcak para” istenildiği aynı şekilde bilinmiyor.
Ancak görüşmenin şimdilik ABD’de “kayıtsızlık”
yarattığı gözlemleniyor.

“Türkiye modeli” işbirlikçilik dayatıyor

Bakan’ın uluslararası sermaye çevreleriyle yaptığı
görüşmelerin ardında krizin etkisini azaltmak için
ihtiyaç duyulan krediler olduğu biliniyor. Türkiye
modelinin ucuz işgücü ve uluslararası sermayeye
tanınan yüksek faizler üzerinden yükseldiği bilinirken, bunun karşılığında olağanüstü devlet garantileri veriliyor. Sadece kur korumalı mevduatlar
aracılığıyla sene başından bu yana milyarlarca
dolar bütçeden çıkmış durumda.
Türkiye modelinin sermaye açısından karşılıkları
daha fazla taviz, uluslararası sermaye ile işbirliği
ve işçi sınıfına düşmanlıkla oluşturulduğu bugün
bilinmekte. Enflasyon aracılığıyla ortalama reel
gelirler olağanüstü düzeylerde düşürülürken, sermaye sınıfına da büyük krediler verilmiş durumda.
Piyasa faizlerinden yüksek bir biçimde yapılan
borçlanmanın, ülkenin varlıkları karşılığı yapıldığı
bilinirken, AKP’nin elindeki kozlar tükeniyor.
Ziyaretin bir diğer amacı da, içeride sermaye sınıfı içerisinde yaşanan bilek güreşinde AKP lehine
olumlu bir pozisyon yaratmak olduğu şeklinde
yorumlanıyor. TÜSİAD’ın uzunca bir süredir AKP
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tarafına yönelik en büyük eleştirisi, Batı ile kurulan “gel-gitli” zemin üzerinden olduğu biliniyor.
Reel politikadaki çıkar çatışmalarının ekseninde
AKP’nin yarattığı atmosferin TÜSİAD gibi AB ile
güçlü sermaye bağları olan çevrelerde endişe
yarattığı açığa çıkmıştı. AKP böylece TÜSİAD’ın
eleştirilerini boşa düşürmeyi de amaçlarken, içeride yeni müttefikler yaratma hamlesi AKP için en
önemli manevra aracı.

Emekçiler için mücadele varlık yokluk
zeminindedir

İktidar kozlarını seçimleri garanti altına almak,
emperyalist merkezlere güven vermek ve sermaye sınıfına “makul iktidar” görüntüsü için harcıyor.
Bununla birlikte, emekçiler olağanüstü bir biçimde yoksullaşırken, sömürü düzeyleri de artıyor.
AKP iktidarı kendi sermaye çevreleri için girdiği
bu yarışta, paçayı daha büyük işbirlikçilikle örtme
peşinde koşarken, emekçilere de bu düzenden
kurtulmak dışında başka bir seçenek kalmıyor.
Bakan Nebati’nin ziyareti, İngiltere ve ABD sermaye sınıfları ekseninde ilişkilerin yeniden kurulması anlamına da gelirken, bu ilişkilerin henüz işin
başında olduğu gözlemleniyor. Sadece ülkenin
varlıkları değil, emekçilerin kendisi de bu görüşmelerde pazarlanırken, sermaye düzeninin yeni
dönemde emperyalizm adına üstleneceği rolün
ayrıntıları henüz bilinmemekte. Öte yandan bu
ayrıntılar bilinmese de beklenen geniş tavizler
verileceğidir. Bu nedenle önümüzdeki dönem sermaye iktidarı tarafından işbirlikçiliğin hız kazanacağı rahatlıkla söylenebilir. Bu politikanın sonucu
olarak, uluslararası arenada Türkiye’nin askeri
varlığının NATO konsepti ekseninde yeniden şekillendirilmesi olasılıklar dahilindedir. Bu yeniden
yapılandırmada AKP iktidarına yakın sermaye
çevrelerinin, bilhassa Erdoğan’ın ailevi ilişkilerinin”
etkin bir rol üstleneceği şimdiden söylenebilir.
Böyle bir durumda emekçiler için olası sonuç
sömürü düzenindeki keskinleşmedir. Dolayısıyla
emekçiler için mücadele varlık yokluk zeminine
doğru sürüklenirken, düzen siyasetinin “işbirlikçilerinden” medet ummak ise ölüm anlamına gelmektedir.

MANŞET
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ÜLKENİN KOMÜNİST PARTİSİ İLE

1 MAYIS’A
İşçi sınıfının birlik mücadele ve dayanışma günü
olan 1 Mayıs’a bu sene büyük bir ekonomik kriz
ve zam dalgası altında gidiliyor. İçinde bulunduğumuz koşullar sınıf mücadelesinin ve sosyalizm
mücadelesinin ne kadar güncel olduğunu göstermesi açısından derslerle dolu.
AKP iktidarının ülkemizi bir uçuruma doğru sürüklediğini yıllardır söylüyoruz. 2002 yılından beri
büyük bir özelleştirme dalgası, emperyalizmin
yönelimleri doğrultusunda atılan adımlar, toplumu ve emekçileri teslim almaya dönük gerici
politikaların hepsi bugün yaşanılan krizin hem
sebebi hem de sonuçlarının derinleşmesinin temel
parçasıdır.

görmeyeceğinin örnekleri olarak ele alınmalıdır.

Bu düzeni ancak emekçilerin örgütlü gücü
değiştirebilir
Tarihte de yaşandığı gibi emekçilerin örgütlü
mücadelesinin önünde herhangi bir gücün duramayacağı çokça görülmüştür. Ülkemizin içinden

Bu anlamıyla patronların çıkarları korunurken
emekçilerin cebindeki delik büyümekte, milyonlarca insan açlık, yoksulluk ve sefalet içerisinde
bir yaşama terk edilmektedir. Emekçi çocuklarını
bekleyen temel tehlike geleceksizliktir. Bunun
pratik sonucu ise gençlerin ülkeyi terk etmesi
olarak karşımıza çıkmaktadır. Pandemi döneminde Avrupa ülkelerinde emeklilerin ve yaşlıların
evlerinde ölüme terk edilmesini hedef tahtasına
koyan AKP iktidarı bugün emeklilere açlık sınırının
çok altında bir emekli maaşını reva görüyor. Bunların hepsi, egemen sınıfların ve temsilcilerinin söz
konusu kendi çıkarları olunca gözlerinin hiçbir şey
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geçtiği kesit tam da böylesi bir döneme denk düşüyor. Türkiye tarihi de patronları korkutan örgütlü
sınıf eylemleri ve mücadeleleri ile doludur. Her
seferinde ülkemizdeki egemen sınıflar ile siyasi iktidarlar el ele vererek bu mücadeleyi bastırmaya
çalışmış, kimi zaman başarılı olmuş kimi zamansa
işçi sınıfı çeşitli kazanımlar elde etmiştir.

Bu kazanımların elde tutulmasının da, geleceğe dönük çok daha büyük bir dönüşümü
sağlamanın yolu da işçi sınıfının mücadelesini
büyütmekten geçiyor. Çünkü, sömürü düzenini
ortadan kaldıracak, eşit ve özgür bir toplumu kurabilecek değerler sadece emekçilerin
mücadelesinin ülke yönetimine taşınması ile
hayata geçirilebilir.

1 Mayıs’ta bu kavga büyümeli

İşte böylesi bir dönemde 1 Mayıs’ta yapılacak
olan eylemlerde bu düşünce çok daha fazla
ortaya çıkmalı ve kendini ifade etmeli. Bugüne
kadar toplumun karşısına sahte çözümlerle
ve sermayenin çıkarlarını korumak adına çıkan siyasi iktidarların vadesinin dolduğu ve
aslında bir alternatifin olduğu çok daha fazla
dile getirilmelidir. Bu ise adlı adınca bir düzen
değişikliği talebidir. Bu talebin birinci elden
öznesinin ise işçiler ve emekçiler olduğu açık
bir şekilde ortaya konulmalıdır.

Ülkenin komünist partisi yükseliyor

Türkiye Komünist Hareketi bu düşüncelerle
önümüzdeki 1 Mayıs’a hazırlanıyor. 1 Mayıs’ın
içinin yılda bir kere kutlanan bir bayram olarak boşaltılmasına karşı çıkmak önem taşıyor.
Mesele, bugün içinde yaşadığımız düzenden
memnun olmayan geniş emekçi kitlelerin ha-

rekete geçmesi ve örgütlü bir mücadele içerisinde yerini alması. Bu anlamda Parti “Değiştirirse bu düzeni işçiler değiştirir” diyerek
1 Mayıs’a tüm emekçileri davet ediyor. Türkiye’de solun değerleri emek, laiklik, bağımsızlık
ve sosyalizm başlıklarında toparlanmaktadır.
TKH bugün bu başlıkları emekçilerin politik
mücadelesinin bayrağında yer aldığı oranda
düzeni değiştirmenin mümkün olduğunu savunmaktadır.
İşte bu yüzden 1 Mayıs işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma gününün kitlesel bir
şekilde kutlanması önem taşımaktadır. Türkiye’nin emekçilerin örgütlü gücüne ve buna
öncülük edecek bir komünist partisine ihtiyacı
var.
Bu bilinç ve kararlılıkla 1 Mayıs’a hazırlanıyoruz. Ülkenin komünist partisi TKH yükseliyor. AKP’den kurtulmak istiyorsak, bu düzen
değişsin diyorsak, çocuklarımızın geleceğini
gözetiyorsak, tüm toplum için adil bir düzen
istiyorsak şimdi 1 Mayıs’ta safları sıklaştırmanın
zamanı…

Partiyle 1 Mayıs’a!

1 MAYIS TOPLANMA VE OTOBÜS KALKIŞ YERLERİ
İSTANBUL
1 Mayıs toplanma yeri:

Maltepe Sahil Yolu Piri Reis Caddesi Kavşağı Tesadüf
Cafe karşısı (Kartal yönü)
Saat:10:30

Avcılar........................0530 910 76 34
Metrobüs durağı
Yeşilkent Mah Cemevi önü

Bağcılar.....................0538 939 76 40
Bağcılar meydan
Bağcılar Tabya ışıklar
Bağcılar Yüzyıl köprüsü
(Esenler yönü)

Bahçelievler................0552 641 21 51
Şirinevler Metro durağı

Bakırköy......................0552 641 21 51
İncirli Metrobüs durağı

Esenler.......................0538 939 76 40
Esenler Kazım Karabekir durağı

Esenyurt....................0530 910 76 34
Esenyurt Meydan
Esenyurt Depo
Esenyurt Tabela

Küçükçekmece..........0533 450 93 61
Sefaköy Arel Üniversitesi önü
İkitelli Arenapark önü

Sultangazi..................0542 641 77 97
Gazi Cemevi önü

Şişli...........................0505 340 04 82
Mecidiyeköy Metrobüs durağı

Çekmeköy..................0544 419 92 61
Madenler Metro Önü
TKH Çekmeköy Parti Binası Önü

Kadıköy.......................0536 615 01 94

Marmaray Aydıntepe İstasyonu
Marmaray Tersane İstasyonu
Marmaray Pendik istasyonu

Sancaktepe..............0534 510 42 60
TKH Sancaktepe Parti Binası Önü
Sarıgazi Cemevi Önü
Samandıra Osmangazi Mahallesi
Kavaklık-Dörtyol
Emek Mahallesi Muhtarlık Önü

Sultanbeyli.................0539 578 92 21

Kul Himmet Cemevi Önü
-------------------------------------------------

ADANA

Toplanma Yeri:Kasım Gülek Köprüsü Üstü
Saat:15.00
Miting Alanı: Uğur Mumcu Meydanı
İletişim: 0 541 643 58 62

ANTALYA

Toplanma Yeri:Aydın Kanza Parkı
Saat:13.00
Miting Alanı: Cumhuriyet Meydanı
İletişim: 0 555 336 09 51

GAZİANTEP

Miting Alanı: Kırkayak Parkı-Şahinbey
İletişim: 0 545 655 03 72

ESKİŞEHİR

Toplanma Yeri:Hasan Polatkan Migros Önü
Saat:11.00
Miting Alanı: Odunpazarı Meydanı
İletişim: 0 552 742 66 26

TUNCELİ

Söğütlüçeşme Marmaray durağı
Bostancı Marmaray durağı
TKH Kartal ilçe örgütü önü
Marmaray Başak istasyonu
Marmaray Atalar istasyonu

ANKARA

Kartal.........................0536 812 53 45
Uğur Mumcu Kültür Merkezi
Yakacık meydan
Yakacık Lisesi ışıklar
Yakacık İhsan Zakiroğlu durağı
Kartal Köprüsü

Maltepe.....................0533 527 57 44
Maltepe Nâzım Kültürevi

Pendik........................0531 256 45 88

Kamil Tekerek

AKP’nin vadesi ve
sosyalizm mücadelesinin
ufku
“Türkiye’de bir dönem kapanıyor mu?” sorusuna beylik
yanıtlar vermek çok mümkün değil. Ancak 2002’de kurulan
AKP iktidarı açısından belli başlıkların tükendiğini ve bunu
yeniden üretecek bir baruta sahip olmadıklarını rahatlıkla
söylemek mümkün gibi görünüyor. O yüzden, AKP’nin vadesinin belli açılardan dolduğunu söyleyebiliriz.
Ancak bununla birlikte AKP’nin, liberallerin, başta FETÖ
olmak üzere tarikatların ve cemaatlerin, emperyalizmin
ve Türkiye sermayesinin son yirmi yılda ülkede kurdukları
yağma ve talan rejiminin vadesi tek başına AKP’nin ortadan kalkması ile son bulmayacak bunu bir kenara yazmak
gerekiyor.
Bu noktada AKP’den kurtulmak elbette önemli ancak
sonrasına dair toplumsal bir projemiz ya da sınıf mücadeleleri bağlamında bir hattımız yoksa AKP eliyle kurulan
yeni rejimin tadilatına destek vermek gibi çizgide kalacağımız açıktır. İşte bu yüzden sosyalizm mücadelesinin ufku
nerelere varıyor ya da varmalı bunları da ele almak önem
taşımaktadır.
Örneğin, bugünkü zam ve sömürü düzenine karşı sadece
ücretlerin yükseltilmesini talep etmek yeterli olabilir mi? Ya
da Türkiye ekonomisi ülkedeki beş tane talancı müteahhite
verilen ihalelerin kesilmesi ile düzlüğe çıkabilir mi? Üretim
ekonomisi denilince esnek üretimle hesaplaşmadan, büyük
bir devletleştirme hamlesini ortaya koymadan bir yol haritası
çiziyorsak vay halimize. Buradan derin bir sömürü çıkmaya
devam edecektir. Burada sayılanlar elbette güncel olarak
emekçilerin taleplerine karşılık geliyor. O açıdan reddedilmeleri mümkün değil. Ancak bununla birlikte düzen değişikliğini talep edeceksek Türkiye’de köklü bir dönüşümün temel
taşlarını da ortaya koymadan yol almak pek de mümkün
olmayacaktır. Bugün sosyalist bir toplumu hedeflemek ne
hayal ne de rüya. O yüzden bugünün işini yarına ertelemeye
ne gerek var ki?
Benzeri şekilde, laiklik mücadelesi de ele alınabilir. Bugün
AKP’ye alternatif olarak sunulan Millet İttifakı sağ bir ittifak
olmanın ötesinde, AKP’den çıkan siyasal İslâmcı öznelerin
de bir şekilde yeniden iktidara taşınmasının projesi olarak
karşımızda. Türkiye’de kurulacak olan “yeni bir iktidar” tarikatlar, cemaatler ve toplumsal alanda yayılmış olan dinselleşme ile ne kadar mücadele edebilir.

Toplanma Yeri:TKH PARTİ BİNASI ÖNÜ- Moğultay Mah.
Sanat Sokak Kardeşler İş hanı No:10-15 Merkez - Tunceli
Saat:10.00
İletişim: 0536 352 68 21

Kartal.........................0536 812 53 45

SOL BAKIŞ

Toplanma Yeri:Gazete yayına hazırlanırken tertip
komitesi toplanma yerleri konusunda henüz açıklama
yapmadı.
Saat:10.00
İletişim: 0536 352 68 21

İZMİR

Toplanma Yeri:Cumhuriyet Meydanı
Saat:11.00
İletişim: 0 507 475 27 88

Emperyalizm ile ilişkileri ise söylemeye gerek dahi bulunmuyor. Hepsi NATO’cu, hepsi AB’ci, hepsi ABD’ci ve IMF’ci!
Madalyonun iki yüzü gibi düşünebiliriz. Cumhur ve Millet
İttifakları arasında bu başlıklara dair güncel politik farklılaşmalar olsa da özünde bir ve aynılar.
Türkiye’de sosyalizm mücadelesinin ufku başta Millet İttifakı
olmak üzere düzen güçlerinin ufku ile sınırlı olmamalı. İçinden geçtiğimiz dönem bunun daha güçlü bir şekilde ortaya
konulmasının gerekliliğini bizlere dayatıyor.
“Önce AKP’den kurtulmak için düzen güçlerine destek verelim, sonrasında bakarız” anlayışı solu köreltir. Yirmi yıldır
AKP’den kurtulmak gerektiğini düşünen, söyleyen ve bunun
mücadelesini veren biz komünistlerin içi rahattır. AKP’den
sonra kapitalist Türkiye’de sermaye düzeni emekçilerin başına çoraplar örmeye devam edecek. Sosyalizm mücadelesi
güncelliğini de, yakıcılığını da daha güçlü bir şekilde ortaya
koymaya devam edeceğiz.
İşte tam da bu yüzden “Yağma yok sosyalizm var” demeye
devam…

9

MANŞET

27 NİSAN 2022

27 NİSAN 2022

GENÇLİK VE
MEMLEKET

Pusulamız bu hafta gençlik ve 1 Mayıs konulu çıkıyor. Sermaye düzeninde yaşanan
ekonomik krizin bütün ağırlığı emekçi sınıflarda kendini gösterirken ve seçimler düzleminde düzen siyasetinde sahte umutlar bir kez daha pompalanırken 2022 1 Mayıs’ı
daha da önem kazanıyor. Böylesi bir tabloda ülkenin geleceğini belirleyecek gençliğin
yolunu Pusulamızın konusunu yaptık. Ülkemizin temel siyasal ve toplumsal sorunları
karşısında gençlik yeni bir mücadele dönemi başlatıyor. Bireycilik ve kimlik siyaseti üzerinden ülke sorunlarına duyarlılık “aktivizm” ekseninde ele alınırken, ülkenin
sosyalist gençliği örgütlü mücadeleyi işaret ediyor. İlk yazımız Ceren Soner tarafından
kaleme alınan “AKTİVİST DEĞİL ÖRGÜTLÜ MÜCADELE” başlıklı yazı. İkinci yazımız ise
“BEKLENEN GÜNLER, GÜZEL GÜNLERİMİZ…” başlığıyla İlayda Ar tarafından yazıldı. Ali
Akif Ece tarafından kaleme alınan “GENÇLİK VE MEMLEKET” başlıklı yazımızı Tilbe Su
Aslanpay’ın yazdığı “SINIF, GENÇLİK VE 1 MAYIS” yazımız takip ediyor. Son yazımız ise
gençliğin 1 Mayıs’taki tutumu üzerine. Gülin Kara’nın kaleme aldığı yazının başlığı ise
“YENİ KUŞAK SÖZÜNÜ 1 MAYIS’TA SÖYLEYECEK”. İyi okumalar…

BEKLENEN GÜNLER, GÜZEL GÜNLERİMİZ…
| İlayda Ar
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ünya işçi sınıfının sömürü düzenine karşı bayrak açtığı ortak bir
mücadele günü olan 1 mayısa;
kapitalist sistemin yarattığı toplumsal sorunların had safhaya
tırmandığı bir düzlemden bakıyoruz. Ekonomik
kriz çıkmazında debelenen siyasi iktidar, sistemin
tarihsel eğiliminin yarattığı sorunları işçi ve emekçi
kitlelerin sırtına yüklemeye devam ediyor. Ekonomik krizin büyümesiyle orantılı olarak yoksulluk
artıyor, hegemonya savaşları büyüyor, savaşlar;
ekolojik krizi ve göç krizini de beraberinde getiriyor. Kurtuluş yolu bulunamayan her çıkmaz, yeni
bir krize gebe oluyor…
İçerisinden geçtiğimiz bu karanlık dönem; kapitalizmin tarihsel krizinin altında ezilmeye ve yoksullukla sindirilmeye çalışılan işçi sınıfı ile bireysel
kurtuluş vaatleriyle yalnızlaştırılıp yozlaştırılmış
genç kuşağın bugün birlikte mücadele etmeye
her zamankinden daha çok ihtiyaçları olduğunu
gözler önüne sermektedir.
Yaşamın her alanında etkisini gösteren kapitalizm, toplumsal iletişimlerde gençliğin sorunlarını
sınıfsallıktan uzaklaştırarak, onları burjuva saflarına düşürmektedir. Öyle ki gençlere bir gelecek
sunma gibi bir derdi olmayan bu düzen, sınıfsal
ayrışmanın temelinde yatan sorunları da “kuşak”
farkı adı altında ele alarak yozlaşmış bir toplumun nedeni olarak yine gençliği öne sürmektedir.
Bugün bireysel kurtuluş vaazları verenlerin, vadettikleri hayat imgesinin gerçekle bir ilişkisinin
olmadığını biliyoruz. Bir kaçış yolu sağlayacağı
düşünülen üniversitelere girmek için; hayatını
bir sınava bağlayıp, kurtuluş mücadelesini sınıf
atlamaya bağlayanların yüzleştikleri gerçeklik
karşısında ideolojik saldırının bir parçası olan psikolojik savaşa yenik düşecekleri de açıktır. Çünkü

gerçek bir kurtuluş ancak sınıfsal bir temel üzerinde yükselmektedir. Bir diğer deyişle gençliğin,
genç işçilerin çıkarları emekçi sınıfın çıkarlarından
bağımsız değildir. Tam da burada genç neslin,
işçi sınıfı saflarında bir araya gelmesinin sömürü
düzenini alt edecek yegâne gücün sağlanacağı demek olduğunu bilen sermaye sınıfı, baskı
aygıtlarını kimin üzerinde kullanması gerektiğini
çok iyi bilir.
Burjuvazi ideolojik bir saldırı olarak gençliğe
henüz en körpe olduğu dönemlerde edindirdiği
küçük burjuvazi alışkanlıklarıyla, kendi mücadelesine yabancılaşmış nesneler durumuna dönüştürür. Bugün işçi sınıfının büyümesine paralel olarak
büyüyen işçi sınıfının gençliği ve üniversite gençliğinin yıllar içindeki eylem değişimi bu doğrultuda atılan sinsi adımların sonuçlarından yalnızca
biridir.
Tüm bu sorunlar ancak gençliğin işçi sınıfının
devrimci çizgisini belirlemesi durumunda çözüme
kavuşacaktır. Sermaye sınıfı kendi sınıfsal iktidarını kabul ettirme uğruna insanlığın hayatını gün
geçtikçe daha da fazla karartmaktadır. Örgütlü
bir işçi sınıfı ve atılganlığıyla mücadeleyi genişletecek olan genç nesil, sosyalist kuşatma altında
bir güç haline gelerek bu karanlığı ancak alt edebilir. Emek mücadelesini zafere taşıyacak olan en
önemli unsur örgütlü olmaktan geçmektedir. Ve
işçi sınıfının mücadele perspektifinde örgütlenen
bir gençlik, devrimin vazgeçilemez bir unsurudur.
İnsanlığın kurtuluşunun işçi sınıfından bağımsız
olmadığı bir tabloda; sermaye sınıfı, işçi sınıfının
mücadelesine ket vurmak adına her türlü siyasal
mücadeleyi sürdürmüştür. Kapitalizmin yarattığı
sistemsel değişikliler işçi sınıfını belirleyici bir unsur
olmaktan çıkarmış ve sınıf mücadelesini çarpıtarak sınıf uzlaşmasını kabul etmiştir.
Burjuva devlet, 80 sonrası politikalarla işçi sınıfını
ve yeni nesli tarihsel devrimci rolünden uzaklaştır10

maya çalışmıştır. Nitekim kapitalizme karşı mücadelenin sembolik bir ifadesi olan 1 Mayıs’ın bahar
bayramı olarak ilan edilmesi bunun buradaki
örneklerinden yalnızca biridir. İşçilerin ve gençliğin örgütlü bir temelde buluşmasını engelleyerek
nesiller ve işçi sınıfı arasındaki bağı koparmak
istemiştir. Yıllardır bu uğurda verdiği mücadele ne
var ki kapitalizmin tarihsel çelişkileri ile istenilen
noktaya taşınamamıştır. Kapitalizm girdiği her
çıkmazda, insanlığın sınıflı toplumlardan kurtulup,
kazanılmış haklarının korunup büyütülmesinin şart
olduğunu göstermiştir.
İşte 1 Mayıs da kitlelerin sınıfsız bir toplum için
bayrak açtığı korunması ve büyütülmesi gereken o günlerden birisidir. 1 Mayıs işçi hareketinin
baskı ve yıldırmalara karşı direnç sembolüdür. Bir
nevi burjuvaziye göz dağı verdiği toplumsal bir
mücadele günüdür. 1 Mayıs Amerikan işçi sınıfının
yaktığı ateşin, bir yangın halini aldığı ve “beklenen günlerin, güzel günlerin” dünyanın dört
bir yanında haykırılmasını sağlayan, kapitalizmi
yıkabilecek tek gücün işçi sınıfı olduğunun da
göstergesi niteliğindedir.
Tüm baskı ve yasaklara rağmen 1 Mayıslardaki
mücadele ruhunun ortadan kaldırılamamış olması
işçi sınıfının bugün hala ayakları üzerinde durduğunun ve sömürü düzenin yok edileceği güne
kadar da sürdürecekleri bir kavgalarının olduğunun kanıtıdır. Bu noktada Marksist teori temelinde
işçi sınıfı ve gençliğin buluşması da mücadelenin
devamlılığı ve büyütülmesi açısından önemli bir
yerdedir. Gençlik diğer günlerde olduğu gibi 1
Mayıs’ta da işçi sınıfının birleştirici gücü altında,
kapitalizme karşı devrimci yanıt üreterek mücadeleyi yükseltip, geçmişten aldığı kuvvetle
alanlarda emek mücadelesine sahip çıkmalıdır.
İşçi sınıfının genç unsurları, devrimci bir mücadeleyle kenetlenerek sınıfının mücadele bilincini
sağlamlaştırmalıdır. Ancak böyle bir kaynaşma
Can Yücel’in de dediği gibi havayı işçiden yana
döndürecek, yeli işçiden yana estirecektir.
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er üretim biçimi ve ilişkisi, kendi
insanını yaratıyor. Bireylerin düşünüş
biçimini belirleyen de bu üretim
ilişkileri içerisindeki konumları oluyor.
Marks bunu; “Sarayda yaşayan
başka, kulübede yaşayan başka düşünür.” diye
anlatır. Yani bizler, özgür kararlar verdiğimizi
düşünürken bile aslında yaşadığımız sistem ve
içerisinde bulunduğumuz konum tarafından
belirleniyoruz. Bu, “Dünyayı üç tane aile yönetiyormuş” gibi bir komplo teorisi değil elbette.
Hayatımıza şöyle bir dönüp baktığımızda net bir
şekilde fark edebildiğimiz bir gerçeklik. Nerede
yaşayacağımıza, nasıl bir hayatımız olacağına
içine doğduğumuz ailenin koşulları karar veriyor
örneğin. Nasıl bir çocukluk geçireceğimize, hangi
imkanlardan mahrum kalacağımıza, ileride ne
okuyacağımıza (ya da okuyup okuyamayacağımıza) ve ne meslek seçeceğimize özgürce karar
verdiğimizi düşünen var mı? Geleceğe dair
kimsenin güvencesinin olmadığı bir sistem bu.
Bizler de gençlik olarak payımızı fazlasıyla
alıyoruz bu güvencesizlikten...
Yalnızca geleceğe emin bir şekilde bakabilmek
değil tek özlemimiz. Ne giyeceğimizi bile dikte
eden bir tüketim toplumunun içinde yaşıyoruz
örneğin. İnsanlara nasıl yaklaşacağımız, hangi
çağdışı düşünceleri normalleştireceğimiz, ilişkilerimizi nasıl kuracağımız, neye gülüp neye ağlayacağımız, ne kadar bencil olabileceğimiz… ve
daha birçok örnek. İnsanlık dışı bir sistemin içinde
insan kalmaya çalışıyoruz. Bizlere sürekli rekabeti
öğütleyen, daha küçücükken sınavdan sınava
koşturan, yedi yaşımızdan itibaren gördüğümüz
eğitimin boşuna olduğu bir sistem bu. Bizlere
sürekli birilerinin üstüne basmamız gerektiğini
yoksa bizim üstümüzden geçileceğini işliyorlar.
İnsan bunun için dünyaya gelirmiş, bunun için
yaşarmış gibi anlatılıyor; çünkü bu düşünce
bizlerin olmasa da başkalarının işine geliyor.
İnsanı bireyci düşünmeye itmek, çevresinden
bihaber hale getirmek, ne olursa olsun kişisel
hedeflerden sapmayan bireylere dönüştürmek
gerekiyor ki toplumun geri kalanını ve yaşananları
görmezden gelebilelim; “bana dokunmayan yılan
bin yaşasın” diyebilelim. Tüm bunlar o kadar
kurnazca oluyor ki bazen, görmekte zorlanabiliyoruz çünkü doğduğumuz gün itibariyle hep
bunlarla kuşatılmış; ailelerimizden, öğretmenlerimizden, televizyonlardan bunu duymuşuz. İnsanlığın dününü bilmiyoruz ki bugününü anlayalım,
yarınını kurabilelim. Peki bu kadar kuşatılmışlığın
içindeyken etkilenmeyi ve belirlenmeyi aşmanın
yolları yok mu? Var elbette; bilinçlenme…
Bilinçlenme ancak bireyin; tarihsel materyalist bir
bakışa sahip olmasıyla gerçekleşebilir. Yani;
tarihin ilerleme mekanizmasını kavrayabilmek, bu
süreçlerdeki ve toplumdaki yerimizi anlamlandı-

rabilmek gerekiyor. Yoksa bırakalım ne neden
oluyor, neden yaşadığımızı bile anlamakta
zorlanırız. Yukarıda dedik ya, insanlığın dününü
bilmek gerekir ki bugünümüzü anlayabilelim. Bu
bilinçle baktığımızda görüyoruz ki toplum, oluşumundan beri örgütlü ve iş birliğine dayanan bir
yapı olmuş ve bu sayede bireyler hayatlarını
devam ettirebilmişlerdir. Mülkiyetle birlikte sınıflar
da ortaya çıkmış ve bir sınıf mülk sahibiyken diğer
sınıf mülk sahiplerinin emrinde ya köle olarak ya
da ancak yaşamını idame ettirebilecek bir ücretle
çalışmıştır. Tarihteki büyük değişimleri ise, örgütlü
bir sınıftan başkası gerçekleştirmemiştir. Bütün
bunları bilmek, tarihin neresinde olduğumuzu
anlamak açısından önem taşımaktadır, anlamak
ise değiştirmenin ilk adımı olduğu için önemlidir.
Bilinçlenme; değiştirme gücünü vermesi dolayısıyla çıkarımızadır, o zaman diğer sınıfın da
aleyhine olmalı. Tüm bu kuşatılmışlığın sebebi tam
olarak burada yatmaktadır. Bu düzenin sürmesinden bir çıkarımız olmadığına göre, sanki varmış
gibi buna inandırılmalıydık. Önümüzde imkanlarla
dolu bir gelecek, sonsuz fırsat ve kaybedecek bir
sürü şeyimiz varmış gibi bir algı yaratıldı. Böylelikle bizleri ezen, güvencesiz bırakarak hayatımızı ve
tercih hakkımızı elimizden alan bu düzene karşı
başkaldırmayacaktık. Eğer hayatımızda yanlış
giden bir şeyler varsa bunun sorumluluğunu
kendimizden başkasında aramayacaktık. Yani her
şey düzenin devam etmesi içindi. Bunu sağlamanın en basit yolu ise, toplumu ve dolayısıyla
bireyleri bilinçsiz bırakmak fakat bu yazıdaki
hedefimiz ikinci yolu açığa çıkarmak olacak yani;
yanlış bilinçlendirme.
Tarihin her döneminde sömürü düzenine başkaldıranlar olmuştur. Düzen sahipleri iyi bilirler ki bu
başkaldırılar doğru şekilde örgütlendiğinde
saraylar yıkılmış, iktidarlar devrilmiştir. Başkaldıranlar ise işkencelerle, ölümle sınansalar bile
azalmamışlar, bitmemişlerdir. 1917 Ekim Devrimi,
içinde yaşadığımız düzenin bir gün yıkılabileceğine ve yerine insanca bir yaşam kurulabileceğine
dair en somut örneklerden biri olmuştur. Bunu
bilen kapitalistler, Ekim Devrimi’nin kazanımlarını
karalamak ve yok etmek için ellerinden geleni
yapmakta, Sovyet Rusya’sını kendisinden önce
var olan ve ‘halkların hapishanesi’ olarak anılan
Çarlık rejimiyle bir tutmak için tarihsel çarpıtmalara başvurmaktadır. Sovyetlerin çözülüşünden
sonra ise saltanatlarının bir gün biteceği gerçeğini olabildiğince ötelemek için bu tarihsel çarpıtmalara devam etmişler; artık sınıfların sönümlendiğini söyleyecek kadar ileriye gitmişlerdir.
İnsanlığın birikimini ve tarihini yok sayan bu
yaklaşımın ideologları; yazdıkları uzun makaleler
ve verdikleri seminerlerle neyi hedefliyorlardı?
Biraz önce bahsettiğimiz yanlış bilinçlendirme işte
buralardan çıkmaktadır.
Yeni nesilleri sınıf kavgasının artık mazide kaldığına, geçerli ve gerekli olanın sivil toplum kuruluşları
çatısı altında verilecek bir aktivizm mücadelesi
11

olduğuna ikna etmek başka türlü mümkün
değildi. Bu sürece paralel olarak bir sürü STK
açıldı ve gerek uluslararası anlamda gerek
devletler tarafından fonlanarak siyaset buralara
indirgenmek istendi. Bizleri bütünlüklü bir kavga
vermekten alıkoyabilmek için mücadele başlıklara
ayrıldı; kimlikler bir yere, kapitalizmin yarattığı
çevre sorunları bir yere, ekonomik talepler bir yere
kondu. İçerisinde bulunduğumuz sınıfa yabancılaştırıldığımız için problemlerimizin ortaklığını ve
kapitalizmle bağını görmemiz zorlaştı. Örgütlülük
fikriyatından git gide uzaklaşarak bireysel mücadelelere hapsolduk. “Herkes kendi kapısının önünü
temizlese…” mantığından öteye gidemeyen bir
çözüm işaret ediliyor bizlere. Örneğin; plastik
kullanımımızı azaltmamız gerektiğini öğütleyenler,
çevreyi asıl katledenin sermayenin kâr hırsı
olduğundan asla bahsetmiyor. Yakın gelecekte
içme suyu bulamama ihtimalimiz gün geçtikçe
artıyor fakat atıklarını tatlı su kaynaklarına döken
fabrikalar hiçbir yaptırımla karşılaşmadan üretime
devam edebiliyorlar. Depremler oluyor, binalar
yıkılıyor ve söylenenin kendisi önceden tedbirli
olmak, deprem çantası hazırlamak… Neden
binalar depremde yıkılıyor? Afet kayıplarını asgari
düzeye indirmenin toplumcu bir yolu yok mu? Ya
kadın cinayetleri? Mücadelemiz öldürülen kadınların davalarında adaletin yerini bulması için mi
olmalı yoksa kadınların öldürülmeyeceği bir düzen
için kavga mı vermeliyiz? Bu ve birçok örnek
aslında düzene dair bütünlüklü bir mücadele
vermek gerektiğini bizlere anlatıyor. Bunun yeri ise
sınıfın taleplerini ve siyasetini yükselten, reform
değil devrim isteyen bir örgütlü toplam yani
partidir.
Şu ana kadar insanlığın dünden bugüne nasıl
geldiğini, sömürü düzeninin düşüncelerimizi nasıl
hapsettiğini ve yerine kendi düşüncelerini koyduğunu, mücadelenin nasıl olması gerektiğini
anlatmaya çalıştık. Aslında tüm bunlar, yaklaşan 1
Mayıs’ın bizler için neden önemli olduğunu daha
iyi anlayabilmek için açılmış konular. Çünkü bizler
kurtuluşumuzun dönem dönem sivrilen, toplumsal
kırılmalarda ortaya çıkan bir ‘aktivizm’dense yarını
sabırla, ilmek ilmek örecek bir iradede yattığını
biliyoruz. Bu irade, yani örgütlü mücadele her
sene olduğu gibi bu 1 Mayıs’a taşınmalı çünkü 1
Mayıs; işçilerin, kadınların, gençlerin yani emeği
üzerinden geçinilen herkesin taleplerini haykıracağı, bilincini ve mücadelesini göstereceği,
sömürenlere “yeter!” diyeceği en önemli gündür.
Çünkü 1 Mayıs; işçi sınıfının tarihsel kazanımıdır.
Bize öyle kolay kolay baş eğdiremeyeceklerini
ancak 1 Mayıs’a güçlü gelerek gösterebilir,
kazanımlarımıza 1 Mayıs alanlarında sahip
çıkabiliriz. Unutmayalım, kapitalizmin devamını
isteyenler için işçi sınıfının örgütlü gücünden daha
korkutucu hiçbir şey yoktur…
Paranın padişahlığını, karanlığını yobazın ve
yabancının roketini yenecek işçi sınıfına selam!
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GENÇLİK VE MEMLEKET

| Alİ Akİf Ece
Bizler gençliğiz bugün Türkiye’de umursanmayan, ilgi odağı gibi gösterilen. Bir gün
doktor, bir gün mühendis bir gün öğretmen, bir gün teknisyen olan, bir gün atanamayan öğretmen, bir gün iş cinayetine
kurban giden tekniker olan. Bizler memleketin yarınlarıyız, üreten ve yaşatan bizleriz. Bizler diplomalı işçileriz. Bu memleketi
sırtlayanlarız. Bizler bugün barınamıyoruz,
yaşayamıyoruz, üretemiyoruz Kendimizi var
edemiyoruz…
Kendimizi bildiğimiz andan itibaren başlayan
eğitim hayatımız; ilk, ortaöğretim ve üniversite olarak şekilleniyor. Bu süreç yaşamımızda
ortalama on altı yıla mal oluyor. Bugün ülkemizde toplam 8 milyona yakın aktif üniversite
öğrencisi bulunuyor. Bu bakiye her sene artarak ilerliyor. 2002’de AKP iktidara geldiğinde
93 olan üniversite sayısı bugün 209, bu üniversitelerin 73’ünü vakıf üniversitesi oluşturuyor.
Yine 2002 yılında verili işsizlik sayısının %2’sini
üniversite mezunları oluştururken, 2022 yılında
verili işsizlik sayısının %40’ını üniversite mezunu
bizler oluşturuyoruz. Yani her 10 işsiz yurttaştan
4’ü üniversite mezunu. Bu rakam da yine her
sene olduğu gibi artıyor. AKP’nin her şehre bir
üniversite politikası, en başında Türkiye’de okur
yazarlık ve eğitim seviyesinin arttırmaya yönelik
bir hamle gibi gösterildi. Bu çok büyük bir aldatmacaydı. Tüm şehirlerde açılan üniversiteler
zaten vasat durumda olan eğitimin kalitesini
adeta yok etmiş oldu. Bugün ülkemizde 81 il
var ve 81 ilde de üniversite bulunuyor. Özellikle maliyeti düşük olan fakülteler önce açılıyor
(İİBF, Hukuk, Edebiyat, İlahiyat vb.) daha sonra
buraya alanında yetkinlikleri çok şüpheli olan
akademisyenler(?) atanıyor. Atanan akademisyenlerin ciddi bir kısmının yabancı dil yeterlilikleri dahi bulunmuyor. Çoğu akademisyen
mezun olduğu lisans alanında bile çalışmıyor.
Bu tabela okulların mantar misali türetilmesi, iktidarın anlattığı “Eğitim seviyesin göklere
çıkartacağız…” masalından çok farklı bir sebep
taşıyor. Öncelikle ülkemiz muhtelif, gelişmekte
olan kentlerde bu okulların açılması o yerelliklerde istihdam yaratıyor. Öğrenci nüfusun bu
bölgelere gitmesi ticari bir dolaşım yaratıyor.
Bunun yanı sıra en yakıcı neden üniversite eğitiminin işsizliği geciktirmesi. Ülkemizdeki gençler 18 yaşında değil, 22 – 23 yaşlarında işsiz
kalıyor. Bu sayede verili işsizlik gecikmiş oluyor.
AKP iktidarı bu tabloda sanki bir başarı öykü-

süymüş gibi üniversite mezunu sayısının artışını
anlatıyor. Kısa vadede tabloyu düzeltmeye
yarayan bu ucuz planlar Türkiye’de eğitim sisteminin iflas etmesine neden olmuştur. Bunların
yanı sıra bir de vakıf üniversiteleri gerçeği var…
Türkiye’de açılan ilk vakıf üniversitesi 1984 yılında İhsan Doğramacı tarafından kurulan Bilkent
Üniversitesidir. İhsan Doğramacı aynı zamanda
12 Eylül askeri faşist darbesinin komutanlarının emriyle YÖK’ün kurucusu ve ilk başkanı olmuştur. Bilkent Üniversitesinin kurulması
aslında eğitimde özelleştirmenin ilk adımıydı.
24 Ocak kanunlarının temel politikası olan
özelleştirmeler: sanayi, sağlık, hizmet derken
en sonunda eğitime de girmiş oldu. Başlarda
bu kurumlar sahip olukları sermayenin etkisiyle
fazla ilgi gördüler. Keza bu kurumların devletle
olan bağları görece daha zayıf olduğu için ve
şartları daha düzgün olduğu için birçok akademisyen tarafından tercih edildi. Daha sonra
bu kurumların sayısı kontrolsüz şekilde artmaya
başladı. Bugün sayıları 79’a ulaşmış bulunuyor.
Özellikle büyük şehirlerde patronlar her apartmanı bir üniversiteye dönüştürmeye başladı.
Bu üniversite fikrine, varlık sebebine en büyük
hakarettir. Bu üniversiteler ülkemizde diploma
fabrikalarına haline gelmiştir. Kentlerimizin her
köşesinde diploma pazarlayan bu üniversitelerinin birçoğunun kampüsü dahi bulunmuyor.
Üniversite yaşamımız tek başına bizlere çok
zorlu badireleri peşi sıra getiriyor. Devletin
sağladığı 850 TL olan geri ödemeli öğretim
kredisi hiçbir şeye yetmediği gibi, bizi mezun
olduktan sonra yaşamımıza borçlu başlatıyor. Geçen aylarda cumhurbaşkanı yaptığı bir
konuşmada “Biz iktidara geldiğimizde öğrenim
kredisi 45 liraydı nereden nereye geldik…” dedi.
2002 yılında AKP iktidara geldiğinde asgari
ücret 188 liraydı… Ailelerimiz ve bizler yaratılan maddi ve manevi yükün altında kalıyoruz.
Günden güne artan ekonomik kriz, başını alıp
giden enflasyon, yaşam pahalılığı ile ortalama 4 yıllık üniversite eğitimimiz bir servete mal
oluyor, sonu işsizliğe ve geleceksizliğe çıkan bir
servete. Devlet yurtları üniversite kapasitelerini
karşılamıyor, tarikatlara ve cemaatlere peşkeş
çekilen özel yurtlar ateş pahası, konut krizinin
yaşanmasıyla ev bulmak da aynı seviye de zor
ve artık barınamıyoruz. 11 Ocak 2021’de Elâzığ
Üniversitesi tıp fakültesi öğrencisi olan Enes
Kara arkadaşımız eğitimi için kalmak zorunda
olduğu(!) tarikat yurdunda yapılan baskılara
dayanamayıp yaşamına son verdi. Enes, bu
baskı ve zulme maruz kalan on binlerce arkadaşımızdan yalnızca biri.
12

Eğitim hayatımız boyunca bize sunulan “sınıf
atlama” vaatlerinin hiçbir gerçekliği olmadığı
gibi mezun olduğumuzda bulduğumuz işler
insanca bir yaşamı dahi imkânsız kılıyor. Okullarından mezun olup iş bulacak kadar “şanslı”
olan arkadaşlarımız özel sektörün sömürüsüne
maruz kalıyor. Haftanın sadece bir günü izin
yapıyor, günde 10 – 11 saat haftanın altı günü
çalışıyor. Açlık sınırında, güvencesiz ve yeteneklerimiz körelten işlerde çalışmaya mahkûm
ediliyor, patronlarımızın refahı için yaşamaya
zorlanıyoruz. Keza bilimsel ve teknolojik ilerlemenin getirdiği yeni üretim biçimlerine verili
eğitim sistemi yanıt olamıyor. Çoğu arkadaşımız alanında iyi okullardan bu gelişmelerden
bi’haber mezun oluyor. Yeni üretim biçimlerinin
(otomasyon, yapay zekâ vb.) yarattığı koşullar
istihdamı oldukça düşürüyor bu da işsizliğe
yeni kaplar aralamış oluyor.
Ölümü gösterip bizi sıtmaya mahkûm eden bu
ücretli kölelik düzeninde, alanında yetkin ve
ciddi birikime sahip olan arkadaşlarımız dahi
çareyi yurt dışına gitmekte arıyor. Yurt dışına
gitme fikri bugün genel bir kanı olarak gençliğe “tek çaresi” olarak sunuluyor. Bizler bunun
tek çare olmadığını hatta çare bile olmadığını
biliyoruz. Yurt dışında bizleri bekleyen muhteşem hayatlar bulunmuyor. Bugün kapitalizm
neredeyse tüm dünyada hâkim ve sömürü her
yerde devam ediyor. Politikanın yaşamımızda
ne kadar önemli olduğunun farkındayız, sermaye düzeni bize yıllardır “siyaseti karıştırmayın” vurgusu yapsa da bizi bu günlere yanlış
politikaların getirdiğini gün gibi açık ve ortadadır. Siyaset hayatımıza bu denli, doğrudan
müdahale ediyorsa biz de siyasete müdahale
etmek zorundayız. Ülkemizi seviyoruz, burada
mutlu ve özür şekilde, tüm insanlık için üreterek
yaşamak istiyoruz ve yaşayacağız. Bu geleceksizliğe mahkûm olmayacağız!
Bu karanlık dönemi aydınlığa çıkarmak yine
biz gençliğin elinde. Çünkü biliyoruz ki, yarına
kalacak olanlar yarınları üretenlerdir. İsteği
sadece insanca bir yaşam ve eşitlikçi bir düzen
olan biz gençliğe çok iyi biliyoruz ki bu patron
devleti tarafından verilmeyecek. İstediğimiz
yaşamı bizlere haklı ve örgütlü mücadelemiz
sağlayacak. Özgür ve onurlu bir yaşamı üretenler yöneten olduğunda kazanacağız. Şimdi
bu umudu büyültüyoruz, çünkü biliyoruz ki
“Okumuş insan emekçi halka karşı sorumludur.”
Taşıdığımız aydınlanma bilinci budur. Bu bilinci
işçi sınıfıyla omuz omuzsa sırtlayıp 1 Mayıs’a
gidiyoruz. Çünkü biliyoruz ki gençliğin yolu işçi
sınıfının politik hareketinin yoludur.
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evcut toplumsal düzenin çelişkilerini ve tezatlığını görmek,
insana ve doğaya zıt bir yapıya sahip olduğunu kavramak
bir devrimciyi devrimci duruş
alma ve harekete geçme sürecine ikna eden
ilk basamaklardır. Kurulması hedeflenen yeni
toplumsal düzenin teorisi kavrandıktan sonra
pratikte yürütülen devrimci mücadelenin zafere
ulaşabilmesi için mücadelenin sac ayaklarını
doğru tespit etmek kritiktir.
Sosyalist bir ülke için verilen kavga, ideoloji ve
teorinin bir araya gelmesi ile oluşur ve toplum
içerisinde mücadele alanının yaratılması ile
pratiğe dökülür. Teorimiz, yeni bir düzenin işçi
sınıfının iktidar savaşı vermesi ve düzenin bu
savaşın kazanılması ile kurulması gerektiğine
bir açıklama getirir. İdeolojimiz ise neden yeni
bir düzen arayışı içerisinde olduğumuzu, neden
devrimci bir akıl geliştirdiğimizi ve duruş aldığımızı açıklar. Devrimci faaliyet ise işçi sınıfının
iktidarına giden yolu döşediğimiz bir süreçtir.
Toplumun farklı bileşenleri tarafından yükseltilen toplumsal hareketler, düzenin ihtiyaçları
doğrultusunda geliştirilen politikaların “yaşam
alanlarına müdahalesi” nin verdiği rahatsızlığın
sonucudur. Çözümün ise bireye indirgenerek
aktivist bir tutumda ya da güne sığdırılan harekette aranmasının sebebi ideolojik ve teorik
okumadan eksik kalınmasıdır. Bu eksiklikten
dolayı düzen içi restorasyon arayışına girilir,
sınıf kavgasını ve devrimci duruşu kavramakta
güçlük çekilir. Bugün toplumsal krizlerin artıyor
olması, gençliğin pasif kalmak istememesine
kendince bir arayış içerisinde bulunmasına
sebebiyet veriyor. Gençliğin birikmiş öfkesi ise
doğru hedefe aktarılamadığı, mücadele alanını genişletmediği takdirde sadece bir “hareket”
olarak kalıyor. “Biz” den “ben” e geçiş yapılmasına yol yapan bireyciliği öven liberalizm
virüsünün etkisi ile öğrenci gençlik de çalışan
gençlik de toplumdan ve sınıftan uzaklaşıyor,
sistemin onu yok saymasına karşı kendisini belirlenen birtakım kimliklerin arkasına sığınarak

var etmeye çalışıyor. Çevre aktivistlerinin de
feministlerin de hayvan hakları savunucularının
da düzenle vermedikleri her kavga sistemin
işine yarıyor ve bu sorunların kalıcılaşmasına
yarar sağlıyor. Bundan dolayı toplumsal sorunlara (kadın, çevre, eğitim sorunu vs.) çözüm
arayışına girebilmemiz için öncelikle toplumun
yapısını açıklayabilmek gerekir. Ve bu durum
bize gösterir ki eğitim sorunu da kadın sorunu
da laiklik meselesi de sınıf temelli bir yaklaşım
geliştirilmediği müddetçe çözülemez. Çünkü
nasıl sınıfları üretim ilişkileri belirler ve alt yapıyı
oluşturursa, sorunlar da alt yapının etkisinde
olan üst yapıda ortaya çıkar.
Bugünün Türkiye’sinde gençliği sınıfsal ve
devrimci bir mücadeleden geri plana çeken
olguları bu şekilde açmak; neden gençliğin
sınıf kavgasında yer alması gerektiğini açıklayabilmemizi de kolaylaştırır. Sınıfsal çatışmaları
görmek ve düzenin çelişkilerini sınıfsal düzlemden bakarak okumak, mücadelenin nereden yana gelişmesi gerektiğini gösterdiği için
düzenin sınıf kavgasını eritmeye çalışmasının
ve kimlik ile var olunabileceğine ikna etmesinin
sebebini de açıklar. Gençliğin bugün doğru
tavrı gösterebilmesi için toplumu ve toplumun
sorunlarını doğru okuması ve kavraması gerekir.
İktidar olan sınıfın ideolojisi toplumun refahını
da krizlerini de belirleyici unsurdur. Bu yüzden
sınıfsal olarak verilen kavga ideolojik olarak da
verilmiş bir kavgadır. Sömürü üzerine kurulu bir
sistem içerisinde toplumsal sorunların ortaya
çıkması kaçınılmazdır. Geleceğin üreteni, düşünürü, söz sahibi gençlik ise sorunların sınıfsal
bağını kurabilmeli geleceğine sahip çıkmak
için de sömürü düzenine sebep olan ideoloji ile
kavga vermesi gerektiğini anlamalıdır. İdeolojik
bir kavganın ise pratikte karşılık bulduğu ilk yer
emeğin sömürüsüne karşı işçi sınıfının safında
bulunmaktır. Bu yüzden gençlik grevlerde de
mitinglerde de eylemlerde de yürüyüşlerde de
en önde yerini alır, işçiyle omuz omuza verir; boykot eder, söz söyler, tarafını belirtir. Bu
yüzden gençlik 1 Mayıs’ta da alandadır, işçi
sınıfının iktidar kavgasına ortak olur.
Bu ortaklığı ve mücadele hattını tarihsel olarak
da okumak sınıf ve gençlik hareketinin bağını
daha rahat kurabilmeyi, olgu ve olayları birbiri
ile bağlayabilmeyi, somutlaştırabilmeyi sağlar
13

ve umutsuzluğu yıkar. Tarihsel öğrenci hareketlerinin geliştiği dönem ve alanların, sınıfın
krizlerinin arttığı ve işçi sınıfının sesinin yükseldiği dönemlere denk gelmesi tesadüf olmadığı
görülür. Gençliğin sorunlarının çözümü için de
pusulanın ucunun sınıfı gösterdiği, mücadele
hattını belirlediği aşikârdır.
Örneğin, öncü olarak gördüğümüz 68 kuşağının da ortaya çıkışı kendi kendine gerçekleşmemiştir. Onlar 60’lı yıllarda yükselen sendikal
ve siyasal hareketlerin Türkiye’yi sürüklediği
atmosferin bir çıktısıdır. Dönemin Türkiye İşçi
Partisinin kurulması, meclis içerisinde emeğin
temsiliyetinin olması, sınıf bilincinin gelişmesi
ve rüzgârın soldan esmesi sınıfın siyasetinin
gençliği de hareket ettirdiğini gösterir. Üniversitelerin politikleşmesi, memleket sorunlarının
konuşulması, sahiplenilmesi, yanıt ve çözüm
aranması, düşünsel ortamın gelişmesi sınıf
çatışması gören ve buradan sorunları temellendirebilen, emeğin yanında yer alan, ilerici bir
duruşun sergilenmesinin önünü açar. Devrimci
gençlik önderlerini öncü yapan, toplumsal bir
sembol haline getiren şeyin kendisi memleket, işçi, sınıf diyerek yürümüş; emekçi halkın
iktidar kavgasını pratikte olduğu kadar teorik
ve bilimsel olarak da güçlendirmiş olmalarıdır. Siyasallaşan genç kesimin politik çizgisinin
fabrikadaki, madendeki, inşaattaki işçiden,
tarladaki ameleden; sendikalı öğretmen, doktordan; üretenden, emekçiden yana çizilmesi
gençliğin sorunlarının memleket sorunlarından
kopuk olmadığını, onu yaratan şeyin kendisinin
de hâkim ideolojinin iktidarı olduğunu kavramasının bir sonucudur. İşçi sınıfına ve devrime
olan inançları ile gençliğin öfkesini ve enerjisini
doğru hedefe aktarmasını sağlamış olmalarıdır.
Bu yüzden bugün 68 kuşağını sahiplenmek demek, onları salt posterleri ile var etmek değil;
bize bıraktıkları mirası yani onların devrimci
duruşlarını, siyasi bilinçlerini anlamak, anlamlandırabilmek ve bu mirasın devamcısı olmak
demektir. 68 kuşağı yalnızca kıymetli bir hatıra,
isimleri yad edilecek bir kuşak değildir; onlar
sosyalizm, anti-emperyalizm ve bağımsızlık
diyen sınıfın safında yürüyen devrimcilerdir.

27 NİSAN 2022

YENİ KUŞAK SÖZÜNÜ 1 MAYIS’TA
SÖYLEYECEK

| GÜLİN KARA

K

imi zamansa alkışlanan gençlikten
yalnızca memleket değil; memleketin başına çöreklenen sermaye
düzeninin türlü aktörleri de çok
şeyler bekliyor. Öyle ki memleketimiz, çok önemli bir dönüm noktasına doğru
ilerlerken kürsülerde de sokaklarda da en çok
konuşulanların başında gençlik geliyor. Siyasetin ittifaklar düzleminde çoktan kurulduğu
ülkemizde gençliği kapsama yarışı da devam
ediyor. Gençliğin taleplerinin arkasında durmadan gençlikle yol yürümek mümkün olmayacağından; düzen cephesinin bu “yarışta” kazananı olmayacak.
İkinci Cumhuriyet Rejiminin kurucusu AKP’nin
başını çektiği Cumhur İttifakı bilumum gerici-faşist özneleri çatısında toplamış, memleketin bütün kaynaklarını emperyalizme peşkeş
çekerken piyasacılıkta vites arttırmış, yağma,
soygun, rant ve “zamlarla” özdeşleşmiş; geleceksizliğe ittiği gençliğin baş düşmanı olmuştur. Attığı her adım artık memlekette tepkiyle
karşılanan AKP’ye gençliğin tutumu nettir.
Gençlik kendini çok net bir AKP karşıtlığında
konumlarken siyasetini AKP karşıtlığı ve saray
ve çetesi gibi söylemlere endeksleyenler tarafından da kapsanamıyor oluşuysa meselenin
özünde salt AKP’nin olmadığını işaret ediyor.
Gençliğin kavga ettiği tek başına bir Tayyip
Erdoğan figürü ya da AKP’nin bir iki adımı değildir; gençliğin kavga ettiği AKP ve onun tüm
değerleridir. Bu değerler piyasacılık, gericilik ve
işbirlikçiliktir. Siyaseten kapsanamayan gençliğin ideolojik olarak kuşatılmışlığı söylenen ile
var olan arasında bir açı olduğu fikrini doğurmamalı, tersine gençliğin kavgasını doğru
şekilde anlamlandırarak ideolojik tahakkümü
de kırmak zorunda olduğu görülmelidir. Ancak
başka bir yazının konusu olmalıdır.
Millet İttifakı verili tabloda Cumhur’dan geriye kalan gerici-faşist ve memleket düşmanı
artıklarla Cumhur’un karşıtı değil bir alternatifi
olarak konumlanmaktadır. Ülkemizi yoksullaştıran, gerici cemaat ve vakıflara her yanda alan
açan, eğitimi de ekonomiyi de bitiren, gençliği
geleceksizliğe sürükleyen AKP’nin değerleriyle
kavga etmek şöyle dursun bunların temsilciliği
için Cumhur’dan rol çalmaya çalışmaktadır!
Siyaset bugün sağ zeminden belirlenmekte, 21
yıllık büyük bir dönüşümün mimarı AKP neredeyse bütün özneleriyle siyaseti sağa çekmeyi
başarabilmiş ancak bunu yaparken ne toplumu
ne de gençliği buraya çekmeyi başaramamıştır.

21 yıldır sokaklardan ve okullarımızdan yükselen
en büyük sesin geleceksizliğe ve karanlığa karşı
olduğu unutulmamalıdır. Yükselmekte olan taleplerin sürdürücüsü olmak şöyle dursun, düzen
muhalefeti gençlik bu taleplere doğru her elini
uzattığında işin ucunun kendine de dokunacağını tahmin ederek taleplerle gençliğin arasına
neredeyse bir barikat da kendisi kurmuştur.
Gençliğin kavgalı olduğu değerler AKP’ye
gökten havale olmamış; siyasetini yaptığı sınıftan devredilmiştir. Yani AKP bu değerleri tek
taşıyan olmadığı gibi uzaydan da gelmemiştir.
AKP’nin değerleri özünde sermaye düzenin
değerleridir; siyaseti sermaye düzeninin sınırlarında kalan herkesin de yolu bu değerlerle
döşenmek durumundadır.
Bugün AKP ile AKP’lilikte yarışan Millet’in durumu da budur. Düzenin sınırları içinde örülen
bir siyasette yer edinebilmek için onun değerleriyle uyum aramak kimileri için yeni başlasa
da Millet için geride kalmış bir aşamadır. Millet
İttifakı’nın sonunda bulduğu yol Saadet’iyle,
İYİP’iyle, Gelecek ve Devasıyla bilumum gerici ve piyasacı toplamı “kapsamak”, sıkışan
sermaye sınıfının ihtiyaçlarına yanıt aramak
olmuştur. Millet’in yaptığı “eskisini getir, yenisini
götür” siyasetidir! Burada aranan toplumun ve
gençliğin sorularına dair çözüm değil, sermaye
düzeninin geleceğidir.
Bugün AKP, gençliği her yanda palazlandırdığı
cemaat ve tarikatları eline itmektedir. Saadet
ile kol kola giren Millet İttifakı yarın tarikat ve
cemaat yurtlarını kapatacak mıdır?
Memleketin tüm kaynakları emperyalizme
peşkeş çekilmiş, ülkemiz daha da bağımlı bir
hale getirilmiştir. Yarın Millet İttifakı buna dur
diyecek midir, yoksa sonunda çareyi AKP’nin bu
karanlığı beraber inşa ettiği liberallerle el ele
Avrupa Birliği ve IMF kapılarında mı arayacaktır?
Bugün Türkiye’de 5 milyondan fazla KYK borçlusu genç var. Millet İttifakı, borçlandırma
düzenine son diyebilecek midir?
Özel okullar her yanda mantar gibi çoğalmış
eğitim bir sektör haline getirilmiştir. Gençliğin
barınma, ulaşım, beslenme hakkı gasp edilmektedir, eğitim ulaşılabilir olmaktan çıkmıştır.
Şimdiden patronlara göz kırpan Millet İttifakı,
derhal kamulaştırma diyebilecek midir?
Üniversitelerimiz işsizliği erteleyen yerlere dönüşmüştür. Millet İttifakı, işsizliğe, yoksulluğa,
geleceksizliğe son verebilecek midir?
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Görüldüğü üzere AKP ile olduğu kadar AKP’nin
alternatifiyle de gençliğin arasındaki açı büyüktür. Geleceği kazanabilmek için gençliği
kapsama zorunluluğu Millet İttifakı’nı da aynı
Cumhur gibi gençliğe süslü sözlerle seslenmeye
itse de düzen siyasetinin gençliğin taleplerini
karşılamaktan bir hayli uzak olduğu örgütsüz
gençlik kesimleri tarafından da görülebilmektedir. Gençliğin talepleri karşılanmayacaksa,
sevimli gözükme çabasının açıklaması gençliği
“oy deposu” olarak görmektir. Sık sık dillendirilen şu kadar milyon yeni seçmen sözü de
buraya oturmaktadır.
Yarınlardan beklentisi olanların zaten “yarınsız”
burjuva siyaset düzleminde kapsanmasının
hiçbir olanağı bulunmadığı için asıl tartışılması gereken gençliğin karşısında bulunan yol
ayrımıdır.
Bu yol ayrımındaysa duraklardan birisi, Üçüncü
olarak düzenin kuyruğuna sıralanan Demokrasi
İttifakı hiç değildir. Dün AKP ile mutabakatlarda
masaya oturan pragmatizm, bugün çıkarları
ekseninde AKP karşıtı konumlanıyor; pek çok
noktadaysa AKP ile aynı değerleri taşımaya,
devam ediyor. Belli belirsiz çizgilerle yürünecek
bir yoldaysa gençliğin talepleri okunmuyor.
Siyasetin en asgarisinden açıldığı bu tabloda sermaye düzeniyle kavga geri çekilirken
AKP’nin alternatifi Millet’e bile tamah ediliyor.
Buradan da gerçekte gençliğe sunulan seçeneksizlik oluyor. Gençliğin hak ettiğiyse bundan
ve popülizmden daha fazlasıdır.
Düzen siyaseti koltuk kapmaca oynarken,
memleketimiz de tarihi bir kesite doğru ilerliyor

Dikkat! Gençlik geliyor!

Her dönem kendi kuşağını yaratır; gençliğin
her yönüyle kuşatıldığı ve taleplerinin göz ardı
edildiği bu dönem gençliğe “görünür” olmayı,
ayağa kalkmayı ve kendi yolunu çizmeyi öğretecektir. Gençlik bu önemli kesitte şüphesiz
tarihi bir yanıtı vermeye hazırlanan emekçi sınıflarla yan yana, yarından bir şeyler beklemek
gibi yarınları yaratmayı da bilerek yürüyecek…
Bu gerçekler 1 Mayıs’a, yalnızca taleplerin sıralanacağı bir gün olmanın ötesinde; gençliğin
ayak seslerini de duyurması gereken bir anlam
yüklemiştir. Umutsuzluğun, yılgınlığın esemesinin okunmayacağı yeni bir Türkiye’nin kapılarını
emekçi sınıflarla beraber aralayacak kuşağın
sözünü söyleyeceği yer 1 Mayıs’ta orak çekiçli
bayrağın gölgesi olacaktır.

Yoldaştan Mektup

İşçi çocukları için tek yol: Mücadele etmek
Benim hayat hikayem milyonlarca işçi-emekçi çocuğu gibi daha ilk ve ortaokul sıralarında sınıf atlama hayalleriyle geçti. Neden olmasın ki, küçük
yaşlardan itibaren tanıdığımız insanların bir beton
yığınında daha güzel yaşayabilmek için kredilere
bulaşıp bir ömür vermesi, yıllarını okuyup çalışarak geçiren genç abi ve ablarımızın okul bittikten
sonra çoğunun işsiz kalması, iş bulanların da karın
tokluğuna çalışması… Bu sayısız olumsuzlukların
üzerine ailelerin “büyük adam ol, hayatını kurtar”
sözü, masal anlatır gibi bireysel kurtuluş hikayeleri anlatmaları; bunlar yetmezmiş gibi internette,
sinemada, yerli ve yabancı dizilerde izlediğimiz,
kitaplarını okuduğumuz sınıf atlamış karakterlerin
örnek alacağımız insanlar haline getirilmesi beni
etkiliyor, okul sıralarının başında sınıf atlama düşlerimiz böylece başlıyordu.

mıza yabancılaşmıştık.

Hiç unutmam, sanırım ortaokuldayken sınıfa yeni
gelen öğretmenin öğrencilerle tanışmak için sorduğu “anne babanız ne iş yapıyor” sorusuydu. 37
kişilik sınıfta, ben de dahil 33 öğrencinin emekçi
ve işçi aile çocukları olmasına rağmen öğretmene
ailemizin mesleklerinden tiksinerek, korkarak temkinli bir şekilde cevaplar verirdik. Onları çalıştıkları
iş nedeniyle hep suçlu olarak görürdük.

Üniversiteye başladığımda artık kendimi sosyalist
olarak tanımlıyordum. Ancak birçok soru hala zihnimde cevapsızdı... Türkiye’de sosyalizm mümkün
mü? Sosyalist devrim kimin öncülüğünde, nasıl
gerçekleşecek? Sosyalist devrim diğer devrimlerden nasıl ayrılır? Bunun gibi sorularının cevaplarını
açıkçası bilmiyordum.

Ben ve arkadaşlarım Marks’ın deyişiyle daha ortaokul sıralarında kendimize, ait olduğumuz sınıfı-

16 yaşlarıma geldiğimde, yani liseli yıllarıma geldiğinde merak ve anlama duygusu hayatımda
kırılmaları da beraberinde getirdi. Bu yaşlar benim hem çalışıp hem okumaya başladığım yıllardı. Aynı zamanda çokça kulak aşinası olduğum
fakat anlamı bilmediğim sosyalizmi araştırmaya
ve okumaya karar verdim. Akademik ve derin
okumalar olmasa da sosyalizmin kabaca genel
hatlarını öğrenince, dünyadaki tüm kötülüğün;
örneğin yoksulluğun, savaşın, açlığın vb. sorunların kapitalizm kaynaklı olduğunu öğrenmiş oldum.
Oysa ben o zamana kadar ‘kötülüklerin anası’nın
insan doğasından kaynakladığını düşünüyordum.
Hayatımda ilk zihinsel değişimim böyle başlamış
oldu.

Üniversitede partiyle tanışınca bu sorularımın
cevaplarını da bulmuş oldum. Bu cevaplar deyim
yerindeyse, hayatın içinde karşılığını teker teker

buluyordu. Bu sorular başka gezegenin değil, bu
ülkenin ve yaşadığımız dünyanın soruları ve cevaplarıydı.
Örneğin bu ülke bir zamanlar kendi kendine yetebilecek bir ülkeyken, AKP ve önceli olan diğer sağ
partilerin yürüttüğü neoliberal politikalarla, en temel besinlerini bile üretemeyecek duruma getirildi. Uygulanan politikalarla bu ülkenin zenginliğinden, beyaz ya da mavi yakalı işçisine, kadınından
gencine, dünyaya yeni gelmiş bebeğine kadar,
payımıza daha fazla yoksulluk, daha fazla zam,
daha fazla gericilik düştü. Eğitim, sağlık, tarım,
enerji ve ulaşım başta olmak üzere; özelleştirmedikleri, satmadıkları tek bir alan bırakmadılar.
Ben çalışarak okumak zorunda olan bir üniversite öğrencisiyim. Bu ülkenin üniversite öğrencileri
olarak, “okumuş insan emekçi halka karşı sorumludur” şiarıyla yerimizin işçi sınıfının yanı olduğunu
biliyoruz.
Sınıf atlama hayalleri kurmak yerine, mücadele
etmeyi tercih etmeliyiz. Çünkü umut ve gelecek
biziz. Umut sosyalizmde…
||||||| Zana Özkan – Kocaeli Üniversitesi

TKH Gençliği 1 Mayıs’a Hazırlanıyor
1 Mayıs işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü yaklaşırken
üniversitelerde de 1 Mayıs hazırlıkları hızlandı. Pandemi gerekçesiyle
iki senedir kitlesel kutlanamayan 1
Mayıs, bu sene ülkenin birçok yerinde kutlanacak ve işçi sınıfı taleplerini yükseltecek. Sömürü düzenine, yoksulluğa, geleceksizliğe,
gericiliğe karşı yeni bir düzen talebinin yükseleceği 1 Mayıs’ta bütün
bu sorunlarla boğuşan gençler de
yerini alacak.
Türkiye Komünist Hareketi Gençliği
bulunduğu tüm üniversitelerde 1
Mayıs’ın örgütlenmesi için kollarını
sıvadı. “Üniversite 1 Mayıs’a” sloganıyla yapılan çağrı ardından bir
dizi üniversitede buluşmalar gerçekleştirildi.
İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Yıldız
Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
Ekonomi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve
Başkent Üniversitesi öğrencileri yan yana gelerek 1 Mayıs’ın tarihsel ve güncel anlamını tartıştı.
1 Mayıs’a katılma çağrısı yapılan buluşmalarda
öğrencilerin de söz aldığı forumlar yapıldı.
TKH Gençliği aynı zamanda 1 Mayıs’a çağrı bildirilerini binlerce öğrenciye ulaştırmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de birçok üniversitede
buluşmalar gerçekleştirilecek ve 1 Mayıs coşkusu
üniversitelere taşınacak.
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TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek:
Değiştirirse bu düzeni sol değiştirir!
TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek “Türkiye’de siyaset alanında karşımıza çıkan; televizyonlarda, gazetelerde, sosyal medyada bütün alanı kaplayan
düzen partilerine ve sağ siyasetçilere de mahkûm
değiliz” değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye Komünist Hareketi’nin (TKH) haftalık basın
toplantısı TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek’in
katılımıyla gerçekleşti. TKH’nin YouTube kanalı
ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan
basın toplantısında Tekerek emekçilerin örgütlenip, siyasete ağırlığını koyarak, AKP’yi gerçek bir
huzursuzlukla baş başa bırakacağını vurgulayarak, önemli siyasi ve politik gelişmeleri değerlendirdi.

rını sizin elinizden alacağımız güne kadardır. Ve
yine söyleyelim ki, ister çift maaş ister çift huzur
hakkı alın, onları sizlerden bu halk fersah fersah
geri almayı da bilecektir. Emekçiler örgütlenecek,
siyasette ağırlığını koyacak ve sizi gerçek bir huzursuzlukla baş başa bırakmayı da bilecektir.”

“Akp tmsf’yi kendi çıkarları için kullanıyor”
AKP’nin telaş içerisinde olduğunu belirten Tekerek, TMSF gündemine ilişkin ise şunları söyledi:

Tekerek, emekçilerin gündemine ve ekonomik
krize ilişkin, “Emekçilerde huzur kalmadı, çocuklarımızda huzur kalmadı, gençlerimizde huzur
kalmadı” diyerek şunları kaydetti:

“AKP bir telaş içinde. Bu telaşın asıl nedeni halka
karşı yapacakları yeni düşmanlıkların, yeni saldırılara sadece hukuki kılıflar aramak değil, aynı
zamanda bu operasyonlarda yer alan bürokratların da işlerini yapmamaları için hukuki güvenceye almak. Şimdi yeni plan TMSF bünyesine alınan
şirketlere atanan görevlilerin yaptıkları hatalı
işlemlerden bu görevlilerin sorumlu tutulmamasını
sağlamak. Yani eğer bu görevliler olur da hata
yaparlarsa bu zararı devlet karşılayacak.

“AKP için emekliler de işçiler de işsizler de bu
ülkenin en değersiz toplamıdır. Onlar için aslında
doğrudan söyleyelim değerli olan İşsizliğin artmasıdır. İşsizlik artsın ki, çalışan işçiler işsizlik korkusu ile işte bu asgari ücretleri daha rahat kabul
etsin. İşsizlik artsın ki, bu tür projeler kullanışlı hale
gelerek işçi sınıfının gözü boyanmaya çalışılsın.

Planlanan yasa tasarısı bu hali ile geçerse, AKP
nerdeyse bir arpalık haline gelen TMSF’de bürokratlara dokunulmazlık zırhı geçirerek “elini korkak
alıştırma demiş olacak” kişisel sorumluluğu olmayacak olan bu bürokratlar da aslında bu yasa
ile daha çok hata yapacaklar ve bu hataların
zararını devlet karşılayacak.

Emekçilerde huzur kalmadı, çocuklarımızda huzur
kalmadı, gençlerimizde huzur kalmadı. Ama ülkemizde huzur hakkı adı altında çift maaşlar varlığını devam ettiriyor. Asgari ücrete, ikramiyelere zam
yok ama bu huzur hakkı ödemelerine zam var.

AKP’nin kamu kaynaklarını bir de bu şekilde
kullanmak istiyor. Halkın cebinden çıkan vergiler
ile TMSF’yi idare değil, ikame ediyor ikame ettiği
TMSF’yi de yine kendi çıkarları için kullanıyor.

“Emekçilerde huzur kalmadı”

Son olarak içinde Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanı Fahrettin Altun’un eşi ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun ile Eski AKP
Gençlik Kolları Başkanı, Kartal İmam Hatip Lisesi
mezunu Melih Şükrü Ecertaş’ın da yer aldığı THY
yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ödemelerine
zam yapıldı.
Buradan bir kez daha ilan edelim. Sizlerin huzur
hakkınızın emekçilerin gerçekten haklarına sahip
olana kadardır. Sizlerin huzur hakkı adı altından
halkın kaynaklarını tırtıklamanız, halkın kaynakla-

AKP’nin bu dokunulmazlık hamleleri açık bir
itiraf anlamına geliyor peşinen. Neyin itirafı bu?
Usulsüzlük, kayırmacılık yapacağım ki bu yasayı
çıkarıyorum halinin itirafı.

“Gelin sesimizi birlikte yükseltelim”

Tekerek, yaklaşan 1 Mayıs’a ilişkin ise “Bu düzen
değişebilir, değiştirirse bu düzeni işçiler değiştirir”
diyerek şu çağrıda bulundu:
“1 Mayıs’a büyük bir ekonomik krizin ve zam dalgasının altında gidiyoruz. Bu düzen değişmeli,
emekçilerin çıkarlarını temsil eden bir düzen kurul-

“
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Türkiye
Komünist
Hareketi’nin,
devrimci ve
sosyalist bir güç
birliği için yaptığı
ziyaretlere devam
ediyor.

”

malıdır. Bu düzeni değiştirmek istiyorsak çareyi
yanlış yollarda aramak zorunda değiliz. Türkiye’de
siyaset alanında karşımıza çıkan; televizyonlarda, gazetelerde, sosyal medyada bütün alanı
kaplayan düzen partilerine ve sağ siyasetçilere
de mahkûm değiliz.
Bir tarafta Cumhur İttifakı diğer tarafta benzeri
Millet İttifakı! Bugün Cumhur İttifakı’nın karşısına
çıkan Millet İttifakı’nın işçilerin hakkını gerçekten
ne kadar savunduğunu ve ekonomik krize deva
olup olamayacağını oturup bir kere daha düşünmek gerekiyor.
Emperyalizme ve patronlara kafa tutmadan,
ülkedeki özelleştirmelere karşı kapsamlı bir devletleştirme yapmadan, emekçiler için ulaşımı, barınmayı, elektriği, suyu, doğalgazı, eğitimi, sağlığı
ve tüm kamusal hizmetleri ücretsiz hale getirmeyi
hedeflemeden ülkeyi refaha çıkarmak ve sömürü
düzeninden kurtulmak mümkün değildir.
Bu düzen değişebilir. Değiştirirse bu düzen sol
değiştirir!
1 Mayıs emekçilerin günüdür! 1 Mayıs alanlarda
gücümüzü gösterme, bizi açlığa mahkûm eden
patronlardan ve işbirlikçilerinden hesap sorma
günüdür! Bu düzen değişebilir. Değiştirirse bu
düzeni işçiler değiştirir! Partimiz 1 Mayıs 2022 tüm
üye ve dostlarıyla birlikte İstanbul, Ankara, İzmir,
Eskişehir, Antalya, Gaziantep, Adana ve Tunceli’de 1 Mayıs alanlarında yerini alacaktır. Gelin
sesimizi birlikte yükseltelim.”

Gezi Direnişi yargılanamaz!

M

ilyonlarca insanın katıldığı ve ülkenin en büyük halk hareketi olan
Gezi Direnişi’ni gayri-meşru ilan
etmek için AKP yargısı tarafından
verilen cezalar ve tutuklamalar,
bir kez daha ülkemizde hukukun değil AKP yargısının iş başında olduğunu göstermiştir. Verilen
bu karar siyasi bir karardır ve bütün topluma
gözdağı vermek için verilmiştir.
AKP yargısı tarafından verilen bu karar haksız,
hukuksuz bir karar olmakla birlikte siyasi ve doğrudan intikamcı bir karardır.
Bu karar, ülkemizdeki istibdat rejiminin somut
göstergesidir!
Gezi Direnişi, halk direnişidir. Halkı yargılayamazsınız!
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