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AKP Anayasa Değişikliği İçin Yandaş Arayışında
“

C

HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsüne yasal
güvence önerisinin ardından AKP
iktidarı Anayasa değişikliği için
düğmeye bastı. Siyasal İslam’ın
sembolü haline getirilen türban, bugün ekonomik kriz, dış politika ve siyasi başlıklarda sıkışma
yaşayan AKP iktidarı tarafından yeniden imdada
çağrılmaktadır. 2023 seçimlerine gidilirken, kendi
tabanını konsolide etmek ve yeniden türban tartışmaları üzerinden düzen siyasetinin referanslarını belirlemek isteyen AKP iktidarı Anayasa’nın 24.
ve 41. maddelerinde değişiklik için destek arayışlarına başladı. Bu çerçevede CHP, HDP ve İyi Parti
ile görüşen AKP, değişiklik önerisi metnini önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı’na sunacak.

partisiyle “bir anayasa değişikliği çalışması içinde
olmayacağı” yanıtı verdi.

Düzen Partileri Sağcılıkta Yarışıyor

Bununla birlikte Beştaş “konusu hak ve özgürlükler
olan bir olguda referandumu doğru bulmadıklarını” ifade etti. Öte yandan HDP’nin “her türlü
ayrımcılığa karşı” düzenleme yapılmasından yana
olduğu bu çerçevede, Anayasa’nın 10. maddesine, dil, din, cinsiyet, kimlik gibi nedenlerle her türlü
ayrımcılığa karşı kapsamlı düzenleme yapılmasını
önerdiği belirtiliyor.

AKP’nin doğrudan dini referanslarla Anayasa’nın
laiklik ilkesini ayaklar altına alarak değişiklik önerisine “muhalif” partilerden bir itiraz gelmezken,
AKP’nin seçimler yaklaşırken Anayasa’yı değiştirme ehliyetinin olmadığı yönünde itirazlar öne
çıktı.
AKP’nin partilerle yaptığı görüşmelerin ardından, başörtüsü konusunda yasa teklifi veren ve
buna destek isteyen CHP, “yeni anayasa, yeni
parlamentonun işi olmalı” gerekçesiyle, iktidar

AKP’ye somut yanıt vermeyen İyi Parti ve HDP ise
topu “yetkili kurullar”a attı. HDP Grup Başkanvekili
Meral Danış Beştaş yaptığı açıklamada, iktidar
partisinin önerisini Eş Genel Başkanlar ve Merkez
Yönetim Kurulu’na götüreceklerini, orada yapılacak müzakereler sonrasında kamuoyuna açıklayacaklarını bildirdi.
Beştaş, “Kıyafet özgürlüğü, türban, kadın hakları
konusunda tutumumuz çok net. Negatif tutumumuz olmadı. Böyle bir dönemde nasıl bir karar
alacağımızı ilgili kurullarımızla karar vereceğiz”
dedi.

İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ise yaptığı
açıklamada “Heyetin ziyareti anayasa değişikliğinin genel çerçevesi üzerine iki madde oldu. Bir

AKP türban hamlesi ile
birlikte rejim
değişikliğini referanduma
götürmek niyetinde. Siyasal
İslam’ın ajandasında
Cumhuriyetin ve laikliğin
tasfiyesinin yazdığı açıktır. Son Anayasa değişiklik
önerisi ile temel hak ve özgürlükler dini referanslarla
tanımlanarak şer-i hukuka
zemin hazırlanmaktadır.

“

bilgilendirme oldu. Heyete teşekkür ederiz. Biz
konuyu sayın Genel Başkanımızla ve parti kurullarında görüşüp kararımızı paylaşacağız” açıklaması yapmakla yetindi.

AKP 2023 Seçimlerini Rejim Değişikliği
Referandumuna Dönüştürmek İstiyor

AKP türban hamlesi ile birlikte rejim değişikliğini
referanduma götürmek niyetinde. Cumhuriyetin
yüzüncü yılında Türkiye’nin Yüzyılı açılımını yapan
AKP, kurduğu gerici istibdat rejimini 2023 seçimlerinde tescillemek istiyor. Siyasal İslam’ın ajandasında Cumhuriyetin ve laikliğin tasfiyesinin yazdığı
açıktır. Son Anayasa değişiklik önerisi ile temel
hak ve özgürlükler dini referanslarla tanımlanarak
şer-i hukuka zemin hazırlanmaktadır.

TKH’den Açıklama:

Anayasa Değişikliğine Hayır!
İnanç ve vicdan özgürlüğü söylemi ile birlikte kişi hak
ve hürriyetler başlığı altında gündeme getirilen ve doğrudan dini bir referansı temel alan anayasa değişikliği,
Anayasa’yı dini referanslarla değiştirme girişimidir ve
çok tehlikeli bir adımdır.
Mesele, insanların din ve vicdan özgürlüğünü tanıyıp
tanımama, dolayısıyla bu başlık altında somut olarak
tartışılan, kadınların türban takması ya da takmaması
değildir. Komünistler kadınlara yönelik kılık kıyafetleri üzerinden yapılan yasaklama ve dayatmaların
karşısındadır. Kaldı ki esas dayatma ve baskı, başta kadınlara olmak üzere bütün topluma dönük olarak dinci
ve şeriatçı çevreler tarafından yapılmaktadır.
Bugün ülkemizde dine yönelik baskı yoktur, tersine
dinci baskı vardır.
AKP’nin LGBTİ bireyleri hedef alan ayrımcı ve ırkçı
söylemleri ile İstanbul Sözleşmesi’ni bir gecede rafa
kaldırması gerici baskı ve yasaklamanın iki örneğidir. Ancak baskı sadece bu iki örnekle sınırlı olmayıp
doğrudan her gün yurttaşların yaşam tarzına yönelmektedir.

Tam da bu yüzden laiklik ilkesi bu baskı, dayatma ve
zorlamaya karşı kişi hak ve özgürlüklerini korumak
için en önemli kalkandır.
Sorun kılık kıyafet özgürlüğüne ya da kadınların başını
örtmesine-örtmemesine karşı olup olmamak değil,
Anayasa’yı “dini bir referansla” değiştirme girişimidir.
1.Anayasa dini referanslarla değiştirilemez. Böylesi bir
adım, teokratik bir devletin ve şeriat rejiminin yolunu
açmak anlamına gelir. Çünkü anayasa, devlet biçimlerinin karakterini ortaya koyan temel metindir.
2.Anayasa’nın değiştirilmez hükümlerinden birisi laiklik ilkesidir. Böylesi bir adım, laiklik ilkesinin kökten
ilgası anlamına gelir. Laik Anayasa’da dini kurallar
olamaz. Dini referanslarla yapılacak bir değişiklik
Anayasa’nın temel ilkesine ve özüne aykırıdır!
3.Laik devlet, her türlü inançtan yurttaşlara karşı nötr
ve eşittir. Anayasa’nın tek bir din ve hatta bir mezhebe
göre yazılması Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır.
4.Din ve vicdan özgürlüğü ile temel hak ve özgürlükler
anayasal güvence altındadır. Dolayısıyla, yurttaşların
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nasıl giyineceğinin tarif edilmesi Anayasa’da yer alamaz. Böylesi bir adım anayasa usulüne de aykırıdır!
Bugün gündeme getirilen, türban üzerinden Anayasa’nın dini referansla düzenlenmesi girişimidir.
Laiklik, aynı zamanda din ve devlet işlerinin ayrılmasıdır. Bu anlamıyla devlet işlerinin ve kamu
hizmetlerinin dini kurallara göre düzenlenemeyeceği,
yerine getirilemeyeceği açıktır. Laiklik, dinin devlet ve
toplum idaresine müdahalesinin önlenmesidir. Bunun
tersi açıktır ki teokratik bir devlet yönetimidir.
Bugün türban üzerinden açılmak istenen anayasal gedik, yarın “din ve inanç özgürlüğü” adı altında Medeni
Kanun’un, Miras Hukuku’nun ve kadın haklarının da
tartışmaya açılması anlamına gelir. Anayasa’da açılacak herhangi bir gedik yarın ‘devletin dini karakteri’
tanımlamasının da gündeme getirilmesine zemin olur.
AKP, Anayasa’yı değiştirerek şeriat rejiminin yolunu
açmak istiyor! Afganistan’da ve İran’da yaşananlar
ortadadır.
Buna izin verilemez!
Özgürlük, eşitlik ve inanç özgürlüğü için laiklik!
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Türban, Aile ve Hamaset
Bilindiği üzere AKP kurmayları oturup düşündüler,
CHP’nin dinci açılımı “başörtüsü” (aslında siyasi
simge olan türban) konusunda geride kalmamak
için karşı hamle yaparak yeni bir taktik geliştirdiler.
Anlaşıldığı kadarıyla bu yol haritasının mimarı
Erdoğan gibi gözüküyor. Türbana resmiyet kazandıran yasa teklifine karşılık yasalardan daha
üstün anayasada yer alsın şeklinde özetlenecek
bir karşı hamle bu. Ancak işin ilginç tarafı türban
gündemine aileyi de eklemesi ve bu ekleme işini
de cinsiyet/cinsel kimlikler konusuna bağlaması.
Erdoğan tarafından dile getirilen gerekçe şöyle:
Anayasada aile maddesinde geçen eşler arası
yerine kadın-erkek kavramının doğrudan kullanarak genel olarak LGBTİ+ kavramıyla kısaltılarak
kullanılan farklı cinsel/cinsiyet kimliklerine sahip
yurttaşların olası “evlilik” taleplerinin ya da çocuk
sahiplenerek “aile” kurmalarının önüne geçmek!
Bunu da “milli, manevi, kültürel değerleri ve toplumun çekirdeği aileyi korumak” tezi üzerine oturtmaktadır.
Türkiye’de böyle bir gündem yokken, Erdoğan
yine LGBTİ+’lere ve bu konuya sarmıştır! Daha
önce İstanbul Sözleşmesi’nden de çıkma gerekçesi olarak bu konuyu yine gündeme getirmişti.
Aslında dinci ve gerici odakların, cemaat ve
tarikatların dayatması Erdoğan’ın daha önce imzaladığı İstanbul Sözleşmesi’ne attığı imzayı geri
çekmesinin nedenlerinden birisiydi.
Toplumsal hassasiyet noktalarına dokunup aralarında hiç bağlantı yokken bu iki konuyu birlikte
ele alarak, LGBTİ+ ve aile olguları üzerinden muhafazakâr tabana seslenerek kaybettiği desteği
buradan almaya çalışan Erdoğan’ın yeni seçim
oyunu ile karşı karşıyayız. Erdoğan tarafından
kullanılan dil ise çok keskin; bu konuyu sapkınlık
kavramı ile kin ve nefrete giden bir üslupla ele alıyor. Böylesi bir söylemin, toplumda faşist ve ırkçı
saldırıları beslemesi ise gayet mümkündür. Daha
önce “onlar da Allah’ın bir kulu” söyleminden şimdi
“sapkınlığa” karşı aileyi korumamız tezine gelinmiş durumda!
Meselenin özü belli: Seçimler yaklaşıyor, AKP’nin
toplumsal desteği azalıyor, Erdoğan toplumsal
hassasiyet noktalarına dokunan siyasetten yeniden medet umuyor!
Yeni bir İslamcı hamasetle daha karşı karşıyayız.
“Türban, Abdülhamit, Taksim’e cami, Ayasofya
cami olsun” hamaseti artık iş görmüyor olsa gerek, şimdi “sapkınlığa karşı aileyi koruyoruz” hamaseti gündeme getiriliyor.

Referandum Olasılığı: Rejimin Oylanması

Aile nasıl korunur sorusuna geleceğiz. Ancak bundan önce Erdoğan tarafından türbanı anayasal
güvenceye alma girişimine bakmak gerekir. Bu
konuda elinin zayıf olduğunu düşündüğü için aile
maddesiyle bu konuyu birlikte ele alma yolunu
tercih etmişe benziyor.
Şöyle ki: Anayasanın dini bir referansla değiştirilmesi başta anayasanın laiklik ilkesine aykırı.
Ayrıca insanların nasıl giyinip giyinmeyeceğinin
anayasada bir madde halinde bulunmasının anayasa usulüne aykırılığı da ortada.

Ancak AKP tarafından doğrudan başın açık ya da
kapalı olması üzerinden tarif edilen bir anayasa
değişikliği açık bir dini hükmü referans aldığından
anayasanın değiştirilemez olan temel laiklik ilkesine taban tabana zıtlık içerir. Açıktır ki, böylesi bir
adım laikliğin tasfiyesi, anayasanın değiştirilemez
hükmünün değiştirilmesi ve bu anlamıyla bir rejim
değişikliği anlamına gelir.
AKP, bu gerçek karşısında aile maddesine “aile
eşlerden yerine kadın-erkek tarafından kurulur”
cümlesini ekleyerek, türban maddesinin laiklikle
çelişmesinden dolayı bu değişikliğe hayır diyenleri, “işte aile düşmanları, işte sapkınlar” suçlamasıyla bertaraf etmeye çalışacaktır.
Erdoğan’a bir eleştiri de kendi mahallesinden.
Erdoğan’ın biz anayasa değişikliğini referanduma
götüreceğiz sözü üzerinden gelen eleştiri şöyle: İnsan hak ve hürriyetleri referandum konusu
olamaz. Yaşam hakkı ya da ifade özgürlüğünü
halk oylamasına sunmak mümkün değildir, denilmektedir. Hatta olası bir referandumun Erdoğan
oylamasına dönüşeceği ve hayır çıkma olasılığı
karşısında türbanın yasaklanmasının bizzat yolunun Erdoğan tarafından açılacağına dair kendi
mahallesinden eleştiriler eksik olmuyor.
Bu eleştiriler Erdoğan’ın kulağına da gitmiş olmalı
ki, Erdoğan son yaptığı açıklamada türban konusunu “insan hak ve hürriyeti” başlığı altına sokup,
referandumdan geri adım atabileceğinin sinyalini
vermiştir.

Aileyi Korumak Anayasa ile Mümkün mü?

Seçim siyaseti, Erdoğan’a yeni oyunlar kurdurtuyor. Dünyada başka muhafazakâr, dinci ya da faşist siyasetlerin söylemlerinin bir benzerini bugün
AKP yeniden kullanılıyor: “Aileyi koruyalım”.
Seçimlerde muhafazakâr toplumsal kesimlerin
hassasiyetini “LGBTİ+ tehdidi”ni öne sürerek kaşıma siyasetiyle Erdoğan kaybettiği desteği yeniden
kazanmaya çalışırken aslında bir taşla iki kuş
vuruyor. Erdoğan, aile kurumunu anayasal madde değişikliği ile koruyacağını düşünüyor. Ancak
ailelerin bugün enflasyon karşısında nasıl korumasız kaldığının üzerini ise işte tam da bu şekilde
örtüyor. Bugün ülkemizde eğer ailenin korunması
gündeme getirilecekse önce hayat pahalılığından,
enflasyondan, işsizlikten ve yoksulluktan ailelerin
korunması gerekmez mi? Ailelerin parçalanmasının ya da aile dramlarının altında yatan temel olgu
hep yoksulluk değil mi?
AKP aileleri yoksulluktan koruyamadığı gibi aynı
zamanda çocuklarımızı uyuşturucu çetelerinden
de koruyamıyor. Bugün ülkemiz uyuşturucu baronlarının, mafyanın ve uzantısı sokak çetelerin
hakimiyetinde. Türkiye, dünyanın uyuşturucu ticaretinin merkezi haline gelmiş durumda. Mafya,
çete ve uyuşturucudan aileleri koruyamayan AKP,
dinsel bir söylemle anayasa değişikliği ile aileyi
koruyacağını ilan ediyor!
Bunlarla birlikte ailenin korunması gereken asıl
tehlikenin başında cemaat ve tarikatlar gelmektedir. Çocuklar tarikatlar tarafından anne-babalarından yoksulluk nedeniyle kopartılıyor, cemaat ve
tarikat yurtlarında gericiliğin pençesine düşüyor.
LGBTİ+ konusunda “sapkınlık” diyen AKP, cemaat
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ve tarikat yurtlarında yaşanan istismar, tecavüz ve
taciz vakalarına ise ses çıkarmıyor!

Dinciliğin Propaganda Tezleri

Dinci siyasetin temel propaganda kalıbı belli. İslamcı değilsen, din eğitimi almamışsan, tarikat ve
cemaatler yoksa, İmam Hatip’e çocuğun gitmemişse, edep, ahlak, namus gider, biter, yok olur!
Erdoğan’ın sözlerinden alıntı yapalım: “İnsanlık
onca imkana rağmen manevi bakımdan giderek
daha fazla irtifa kaybediyor. Materyalist ideolojiler,
sosyal açılardan felakete sürüklüyor. Bunun işaretlerine pek çok alanda şahit oluyoruz.”
Benzer bir akıl yürütme Cübbeli Ahmet diye bilinen yobaz tarafından yapılıyor. Çürümenin temel
kaynağını iman, ibadet, inanç eksikliğine bağlıyor.
Hatta bugün rızk verilmiyorsa, yoksulsak, işsizsek
hep bu inançsızlar yüzünden diyor. Namaz yoksa,
oruç yoksa, Cuma yoksa ne bekliyorsunuz diyor…
Erdoğan, 20 yıldır iktidarda olmalarına, tarikatlara,
cemaatlere ve Diyanet’e her türlü imkânı sağlamalarına rağmen toplumsal ve ahlaki çürümenin
nedenini çarpıtmak istemektedir.
Toplumsal çürümenin sebebi kapitalizmdir. Materyalist ideoloji ise Erdoğan’ın zannettiği şey
değildir. O felsefede bir öğretidir! Her şeyi yağma,
rant, faiz ve kâr olarak gören kapitalizm bugün
insanlığın çürümesinin baş sorumlusudur. Çünkü
kapitalizm her şeyi metaya dönüştürmüştür! Bugün dünyada kapitalizmin savunucuları ise hep
dine sarılmışlardır, muhafazakarlık yapmışlardır.
Yani materyalizm dinciliğin karşısındadır. Dincilik
ise kapitalizmin ideolojisi olagelmiştir.
AKP’ye ya da holdingleşen tarikatlara bakarsak
göreceğimiz açık gerçek ile İslamcı ideolojinin
savunduğu ekonomi siyaseti şudur: Serbest piyasacılık, özel mülkiyetçilik, rantçılık, faizcilik, özelleştirmecilik yani kapitalizmdir.
Kapitalizmin, serbest piyasacılığın, özel mülkiyetçiliğin, rantçılığın, faizciliğin, özelleştirmenin âlâsını yapıp, konuyu “materyalist ideolojiye” bağlamak
temelden yanlış olduğu gibi, bir o kadar da insanları aldatmaktır. Buradan çıkacak sonuç açıktır: Bir
yandan kapitalizmi yeniden üreten İslamcı ideoloji
ve siyaset, aynı zamanda toplumsal çürümenin de
zeminini sürekli yenilemektedir. Ama her defasında zeytinyağı gibi üste çıkıp toplumsal çürümeden
şikâyet edip, dincilik pazarlıyorlar!
Ahlak, edep, namus, aile diyerek…
Tarikat ve cemaatlerdeki istismar vakalarından,
gerici ve feodal ailelerde yaşanan töre cinayetlerine kadar gerçekler ortadayken AKP’nin aileye
sarılması, yarattığı kirliliği ve sömürüyü örtme girişimidir. Aile kavramıyla bir yandan kadınlar yedek
işgücü ordusu olarak eve kapatılıyor ve erkeğe
bağımlı kılınıyor, diğer yandan aile kavramı üzerinden yoksulluğun üstü örtülüyor, yoksulluğun
sonucu olarak çocuklar tarikatlara ya da geleceksizliğe mahkûm bırakılıyor!
Aileyi koruyorum mavalı okuyan AKP, bugün anaları, babaları, çocukları sömürünün, yoksulluğun,
uyuşturucunun, çetelerin, gerici örgütlenmelerin,
tarikatların pençesine bırakıyor! Kapitalist sömürünün, bunun sonucu olan eşitsizliğin ve çürümenin
sorumluları, kutsal ve manevi değerler edebiyatıyla büyük bir sahtekarlık örneği sergilemektedirler.

GÜNDEM
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Kılıçdaroğlu Londra’da
Para Bulabildi mi?

K

ılıçdaroğlu’nun Londra ziyareti hem
iktidar hem de muhalefet içerisinde
tartışılmaya devam ediyor. Londra’ya para bulmak için Kılıçdaroğlu’nun parayı bulup bulamadığı bir
yana, bu tutumu, ülkenin emperyalist odaklara
daha fazla göbekten bağlanması olarak okumak
gerekmektedir.
Londra’da çeşitli fon grubu ve yatırımcılarla
görüşen Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından
videolu paylaşımda bulundu. CHP lideri, paylaşımında “Bay Kemal Londra’da ne mi yapıyor?
Buyurun açıklıyorum” ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, İngiltere’de neler yaptığını şöyle
açıkladı:
“Bu sabah Londra’dan halihazırda dünyanın farklı
bölgelerine 100 milyar sterlin yatırım yapmış 14
devasa fon ile toplantı yaptık. Dijital sağlık teknolojisi, veri analizi, yapay zeka, makine öğrenimi
ve finansal teknolojiler gibi önemli sektörlere büyük yatırımlar yapıyor ve bu alandaki girişimcileri
destekliyorlar.

Temiz, teknolojik ve iklim dostu parayı ve büyük yatırımları Türkiye’ye getireceğiz. Kara para
ekonomisini, mafyayı, çeteyi hızla temizleyeceğiz.
Ülkemize temiz yatırımları çekerek halkımıza nefes
aldıracağız. Hiç kimse merak etmesin, çok ama
gerçekten de çok güçlü geliyoruz.”
“Gençler, sözüm var size, temiz parayı size mutlaka ama mutlaka getireceğim. Evet size getireceğim. Görüştüklerim arasında tefeci yok. Borç yok.
Hepsi yatırımcı. Hele hele uyuşturucu baronları
hiç yok. Yatırımlar size yapılacak.”
İktidar tarafında ise bu duruma beklenen tepki
zayıf kaldı. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan,
“Birileri kıta kıta geziyor. Amerika olmadı, İngiltere, İngiltere olmadı, Almanya. Dönüşte bakıyoruz
yediği hamburgerden başka dediği yok. Temiz
para arıyormuş ama gittiği yer tüm dünyanın iliğini kemiğini sömürenlerin kapısı. Nereye gittiğinin
farkında mısın? Bu kardeşiniz IMF’ye kapıları kapattı mı, sizinle işimiz bitti dedi mi? Bizim artık IMF
ile bir işimiz yok. Artık o kapılarda işimiz yok. CHP,
IMF temsilcileri ile bir araya geldi. Bu zatın yaptığı

her konuşma, siyaset adı altında yaptığı her iş
Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak isteyenlere malzeme
oluyor.” ifadelerini kullandı..
AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD ve İngiltere’ye gidişini eleştirerek, Kılıçdaroğlu’na seçimin Londra’da
ya da New York’ta olmayacağını birinin hatırlatması gerekiyor” dedi.
Ülkenin tüm kaynaklarının tüketildiği, peşkeş
çekildiği bu düzende muhalefetin, ülkenin bir süre
daha ayakta kalabilmesi için çıktığı para arama
turları, geldiğimiz durumun farkına varılması için
çarpıcı bir tablo sunuyor. Londra gezisi ise muhalefetin merkez emperyalist ülkelerden borç dilenme işinin ve başka kaynak kalmadığının bir itirafı.
Ülkenin yeniden kurulmasının içler acısı bir hal
aldığı, kamu kaynaklarının tüketildiği, emekçilerin
şartlarının daha da kötüleştiği böylesi bir tabloda
yakın dönemde Yunanistan örneğinin ülkemizde
yaşanacağını görmek gerekiyor belki de. Ülkenin
emekçileri bu tabloya itiraz etmek zorundadır.

Biz “Yabancı Sermayeyi” Kovacağız!
CHP lideri Kılıçdaroğlu, İngiltere’de finans
kurumlarıyla yaptığı görüşmeleri Türkiye’nin kaynak sorununa çözüm diye sunmuştur. Hatta uyuşturucu parasına karşı
temiz para için İngiltere’de temaslar yürüttüğünü söylemiştir.
Ülkemiz, AKP eliyle büyük bir ekonomik kriz
içinde. Bu krizin temel nedeni AKP’nin dış
borca dayalı, sıcak paraya bağımlı ve inşaat odaklı ekonomi politikasıydı. Duvara
çarptı.
Üretim yerine tıpkı uyuşturucu gibi dış
borca dayalı sıcak paraya bağımlılık ülkemizin kurtulması gereken ilk iştir. Abdülhamit’ten Menderes’e Özal’dan Erdoğan’a

ülkemiz hep dışarıya borçlanmış ve ülkemiz emperyalistlere teslim olmuştu. Şimdi
de Kılıçdaroğlu aynısını yapmaktadır.
Dış borçlanma, faiz ödemesiyle ülkenin
teslim alınmasıdır. Yabancı yatırımcı denilen, ülkenin kaynaklarını ve emek gücünü
ucuza sömürmek için gelen emperyalist
tekellerdir!
Ülkemizin kurtuluşu için, yabancı sermayenin çağrılması değil, ülkemizden kovulması gerek!
Fabrikalar, bankalar, madenler, işletmeler
halkın olursa, ülkemiz krizden çıkar, bağımlılık son bulur!
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Bütün yabancı şirketlere, işletmelere ve
bankalara el koyacağız!

Meksika’dan ABD’ye Tepki

A

BD’nin Küba’da sosyalist iktidarı
yıkmak için düzenlediği “ticari
ambargonun” kaldırılması için Birleşmiş Milletler’de yapılan 29.kez
oylama düzenlendi. Oylamada
sadece ABD ve İsrail’in ret oyu vermesi nedeniyle
ambargo kalkmadı. Ambargonun kaldırılmaması üzerine Meksika’nın BM Daimi Temsilcisi Juan
Ramon de La Fuente duruma tepki gösterdi.
Ambargoya karşı farklı ülkelerin tepkisi bulunurken, Meksika da, açık eleştirilerinde ses yükseltmiş
oldu. Birleşmiş Milletler’de yapılan oylamada tam
185 ülke Küba’ya dönük ambargonun kaldırılması
yönünde oy verdi.
Genel Kurulda yapılan görüşmelerde konuşan
Meksika temsilcisi, ambargonun sadece Küba
ekonomisini değil, Küba halkının sağlık ve yaşam
koşullarını da haksız bir biçimde zarar verdiğini
belirtti. Ambargonun Biden hükümeti tarafından
yenilenmesi üzerine pandemi döneminde zorluk
çektiğini belirten Meksika temsilcisi, “Ambargonun
pandemi ve Ian kasırgasının etkilerini nasıl arttır-

dığını herkes tanıklık” etti dedi. Pandemi ve kasırga gibi doğal afetlerde ambargonun uluslararası
işbirliğini zedelediğine dikkat çeken Meksika
temsilcisi, “sivil halkı açlıkla karşı karşıya bırakan
ambargo, insan hakları hukukunda yasaklanan
davranışları içermekte” şeklinde açıklamalarını
sürdürdü.

“Ambargo Küba halkına dönük bir soykırım uygulamasıdır”

Meksika temsilcisi BM’de yaptığı konuşmada,
ambargonun politik amaçlarla zorlayıcı bir biçimde yapılmasının BM İlkelerine aykırı olduğunu
belirtti. Kurulda konuşan Küba temsilcisi, “otuz
yıldır sürdürülen ve “kalıcı pandemiye” dönüşen
ambargo, Küba halkına karşı işlenen bir soykırıma
dönüşmüştür” dedi. Oylama sonrasında bir basın
açıklaması yayınlayan Küba Dışişleri Bakanlığı
“halkımız bir zafer kazandı” dedi. Küba Komünist
Partisi’nin yayın organı olan Granma’ya göre
bugüne değin sürdürülen ambargo 150 milyar
dolarlık bir zarar vermiş durumda. Granma’da
yayınlanan bir makaleye göre, Biden hükümetinin
ambargo uygulamalarını arttırması dolayısıyla

son bir buçuk yılda 6,5 milyar dolarlık bir zarar
oluştu.

Meksika Meclisi, ABD’nin ambargosunu
insanlık dışı ilan etti

Meksika’nın BM’deki tepkisini, Ulusal Kongre’de
alınan kararla daha da arttırdı. Oylamanın ardından yeni bir açıklama kaleme alan Meksika Ulusal
Kongresi, yapılan oylama sonucu ABD’nin ambargo tutumunu insanlık dışı olarak kabul eden bir
tasarıyı kabul etti. Meksika, Küba ile olan ilişkilerini
arttırmayı hedeflerken, ABD’nin Küba’ya dönük ambargosunun etkileri de böylece azalıyor.
Meksika’da iktidarda olan merkez sol hükümet,
ABD ile olan ilişkilerde uzaklaşma eğilimi taşırken,
bölge ülkeleriyle yakınlaşma hedefleri ön planda
tutuluyor.

İspanya’da İşçiler Ayağa Kalktı:

“Ya Pay Verin Ya Da Çatışmaya Hazır Olun”
İspanya’da artan hayat pahalılığı ve ücretlerdeki genel azalma nedeniyle binlerce
işçi sokakları doldurdu. Ülkenin en büyük iki
sendikası Genel İşçi Sendikaları (UGT) ve İşçi
Komisyonları (CCOO) çağrısıyla Madrid’de
yapılan mitinge 50 bine yakın işçi katıldı. Mitingte ücretlerdeki düşüklük ve hükümetin işçi
düşmanı yasaları eleştirilirken, “eğer ücretlerde artış yapılmazsa, farklı sektörlerde grevlere
gidileceği” duyurusu yapıldı.
Madrid’de toplanan binlerce işçiye seslenen
sendikalar, “ya ücretleri arttırın ya da çatışmaya hazır olun” diyerek merkez sol İspanya
Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Podemos koalisyonunu uyardı. UGT adına mitingte konuşan
Pepe Alverez, “Bu miting çağrımızın bir şaka
olmadığını gösteriyor. Genel olarak işçi sınıfının çıkarlarının korunması gerekiyor, ancak
bugün durum tersidir. Bu durumu kabul edemeyiz” dedi.
Mitingde İşçi Komisyonları adına söz alan
temsilci de “bugün İspanya, savaşın etkilerini
yaşıyor. Enflasyon enerji fiyatlarının artışından
kaynaklanıyor olsa da, şirketler kârlarından
vazgeçmiyor. İşçiler bu durumda korumasız
kalmış durumda” dedi.

ABD yanlısı hükümet işçilerin karşısında

Mitingin çağrısını yapan iki kurumda genel
ağırlık iktidar yanlısı olsa da, iktidarın işçi düşmanı yasaları ağır eleştiri altında. PSOE ve
Podemos hükümetinin Şubat ayında çıkardığı
yeni yasa ile birlikte “kamu sektöründeki” işçiler ve asgari ücret alan emekçilerin ücretleri
genel olarak donduruldu. Üç yılda yüzde 8
artması beklenen ücretlerin, genel enflasyon
düzeyinin çok altında kalıyor. Ücretlerin don-

durulmasına tepki gösteren sendikalar, 2010
yılındaki krizden bu yana en büyük “ücret kesintisi” olarak görüyor durumu.
Özellikle merkez sol hükümetin Ukrayna savaşındaki ABD yanlısı tutumu, Rusya ile ilişkileri geriyor. Gerilen ilişkiler nedeniyle enerji
sağlamakta güçlük çeken İspanya, ağır bir
enflasyon ile karşı karşıya. Genel İstatistik Kurumu’na göre ücretlerdeki kesintiler 2010 yılındaki kesintilerle paralel gidiyor.

Sol partilerden mitinge destek verirken,
demiryolu işçileri greve hazırlanıyor

Mitinge sol partilerin de katılımı vardı. İspanya
Komünist Partisi, Meclis’te Birleşik Sol İttifakı
5

ile 6 milletvekili bulunuyor, eyleme güçlü bir
biçimde katılırken, “işçilerin yanındayız” mesajı
verdi. İKP, iktidarı dışardan desteklerken, işçi
karşıtı yasaların karşısında duruyor. Bu tutumu
eksik ve yanlış bulan İspanya İşçileri Komünist
Partisi ve İspanya Halkarının Komünist Partisi
de eyleme katıldı. Her iki partide “zenginler
zenginliklerini arttırıyor, işçiler ise sefalet içinde. Bu durum zenginlerin bizi sömürmesi nedeniyle” diyerek eylemde yer aldı.
Miting sonrası emekçilerin kararlılığı artarken,
farklı sektörlerde de grevler gündemde. 7 Kasım günü 30 bin demiryolu işçisi greve giderken, farklı sektörlerde de grevlerin başlaması
bekleniyor.
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2022 Ekim Enflasyon Verileri Açıklandı:

Şirketlere Kar, Emekçiye yoksulluk.
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
faiz sebep enflasyon sonuç teziyle birlikte diğer ülkelerde hakim
para politikalarının aksine Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası faiz
oranlarında indirime gitmeye başlamıştı. Geçtiğimiz ayki toplantıda
alınan 150 baz puanlık azalış kararı ile politika faizi 10,5 seviyesine
indirildi. Türkiye’deki enflasyonun
kökeninde faiz oranlarının düşürülmesi yatmaktadır tezi her ne kadar
doğru olsa da bu tezin altında da
ülke ekonomimizin dolara bağımlılığı yatmaktadır. Faiz oranlarını
değiştirerek sıkı veya genişlemeci
politikalar izlemenin de ötesinde enflasyonun kökeninde TCMB
rezervlerinin azalması, Türkiye
Cumhuriyet tarihinin rekor cari açık
seviyelerine ulaşması yan, ülke
ekonomisinin bağımlılaşması yatmaktadır.
FED’in açıklamalarına göre ekonominin yavaşlaması göze alınarak
faiz oranlarının arttırılması bir süre
daha devam edeceğe benziyor.
Türkiye’deki enflasyon oranlarının
ise gerek sermaye merkezlerinin
gerek TCMB’nin politikaları aynı şekilde devam ettiği sürece artacağı
bekleniyor. AKP’nin döviz kurunu
baskılamak adına Kur Korumalı
Mevduat gibi araçları devreye sokması ise bir vade sonrasında daha
büyük bir Hazine yükü ve enflasyonla sonuçlanabilir.
Tüm bunlar yaşanırken ise iş gücü
ödemelerin aldığı pay toplam gelir
içerisinde azalmaya başlıyor. Resmi
verilere göre 2. Çeyrek itibari ile
%25 seviyelerine gerileyen iş gücü
ödemeleri, bağımsız araştırmalara
göre %20’nin altına düşmüş durumda.
Yine bu dönemde Türkiye’deki yerli
ve yabancı şirketler tarafından 3.
Çeyrek bilançoları tarihi kar oranları ile açıklanmaya başladı.
AKP’nin ve dünyadaki diğer ülkelerin para politikaları bu dönem
farklılık gösterse de sonuç aynı
şekilde gerçekleşiyor. Yurt dışında
enflasyonun önlenmesi adına atılan adımlar ekonomiyi yavaşlatıyor,
yük emekçilerin sırtına biniyor.

büyümesine rağmen azalıyor. Yük
emekçilere bindiriliyor.
2008 krizinden bu yana en yüksek
faiz oranlarına sahip olan ABD,
Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte
enerji krizini derinden hissetmeye
çalışan Avrupa Birliği benzer politikalar izlese de sonuçlar değişmiyor.
Dünya ekonomisinde enflasyon,
stagflasyon, resesyon gibi kavramlar tartışılırken şirketler zenginleşmeye devam ediyor. Büyüme
oranlarında dünya üzerinde düşüş
beklentisi olsa bile, buradaki açık
iş gücü ödemelerinden karşılanıyor.
TÜİK tarafından açıklanan verilere
göre 2022 Ekim ayı Tüketici Fiyat
Endeksi (TÜFE) %3,54 olarak gerçekleşirken yıllık TÜFE ise %85,51
oranında açıklandı.
ENAGrup tarafından açıklanan verilere göre ise 2022 Ekim ayı TÜFE
%7,18 oranında gerçekleşirken yıllık
enflasyon %185,34 olarak açıklandı.
10 aylık (Ocak-Ekim) enflasyon ise
%115,82 olarak açıklandı.
TÜİK ve ENAGrup’un harcama
gruplarına göre enflasyonları aşağıdaki grafiklerde verilmiştir
Ekim ayı enflasyonunda iki araştırmaya göre de ağırlık giyim ve
ayakkabıda olmuştur.
Dışa bağımlı hale gelen ekonomimiz, tedarik zincirlerindeki sorunlar
veya enerji krizi başlıklarından büyük ölçüde etkilenmiştir.
Asgari ücret ise artan enflasyonla birlikte her geçen gün değerini
yitirmiştir. Son yapılan zam oranının
dahi kasım sonu itibariyle geride
bırakılması muhtemel görünüyor.
Asgari ücretin bu şekilde olduğu bir
tabloda, sınırlı sayıda şirket enflasyonun altında kar açıklamış. %300
ile %1500’lere ulaşan şirket karları
enflasyonun üzerinde kalıyor.
Emekçilerin yaşamı ise her geçen
gün daha da zorlaşmaya devam
ediyor.

Türkiye’de ise enflasyon ile birlikte
iş gücü ödemelerinin payı ülkenin
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Tarihin Kızıl Şafağı:
Ekim Devrimi
Şimdiye kadarki bütün toplumların tarihi, sınıf
savaşımları tarihidir… Bu tespit, Marx ve Engels’in
kaleme aldığı ve 1848 yılında yayımlanan Komünist Parti Manifestosu’nun ilk maddesine aittir.
Manifesto’nun bu maddesi, şimdiye kadar yapılan
tarih okumalarının toptan reddiyesi anlamına gelirken, toplumların tarihinin gerçekte hangi temeller üzerine oluştuğunu da bizlere gösteriyordu.

olarak oluşturuldu. Lenin’e göre işçi sınıfının kendiliğinden hareketi en fazla ekonomik mücadele
yürütebilirdi. Oysa iktidar için tarihsel akla dayanan siyasal bir mücadele şarttı. Bu mücadeleyi
yürütecek en önemli araç ise öncü partiydi. İşte
devrimin öznesi olacak işçi sınıfının öncü partisinin temelleri bu sayede atılmış oldu.

Marx’ın belirttiği sınıf savaşımları Avrupa’dan
başlayarak kısa sürede neredeyse tüm dünyayı
etkiledi. Bu savaşımlar eşitsiz gelişime sahip birçok ülkede farklı şekillerde tezahür etse de, ezen
ile ezilen arasındaki mücadelenin her durumda
bir hesaplaşmaya dönüşmesi kaçınılmazdı.

Birkaç yıl sonra 1905 devriminin yenilgiyle sonuçlanmasının ardından uzun yıllar ‘gericilik dönemi’
olarak adlandırılan baskı yılları da başlamış oldu.
Bu dönemde Bolşeviklerin kimi ideolojik tartışmalarla kendisini arındırarak güçlendiği söylenmelidir. Lenin’in devrimci harekete yapılan ideolojik
saldırılara karşı yürüttüğü mücadele, Bolşeviklerin
örgütlüğünü korumasına ve güçlenmesine neden
oldu. Diğer yandan devrimci bir yükseliş döneminin geldiğini hisseden Bolşevikler, 1905 devriminin
bir kazanımı olarak ortaya çıkan Sovyetler’de
aktif olarak örgütlenmeye başladılar ve burada
güç biriktirdiler.

Yaşanan devrimci dalgada işçi sınıfının ilk iktidar
denemesi 1871 yılında Paris Komünü’nde görülürken, ikinci büyük hamle Rusya’da Bolşevikler
tarafında gerçekleştirilecekti. 7 Kasım (25 Ekim)
1917’de gerçekleşen Büyük Ekim Devrimi ile tarihin ilk işçi devletinin temelleri atılmış oldu. Lenin
öncülüğündeki Bolşevik Partisi bundan tam 105
yıl önce tarihin en önemli devrimine imza attı.
Devrimci mirasımızın bu büyük devrimini yeniden
anarken, günümüzün görevlerini yeniden hatırlamaya ihtiyacımız bulunuyor.

Öncü Parti’nin Ortaya Çıkışı

Rusya 19. yüzyılın devrimci dalgası içinde devrime
yakınlık bakımından kendisinden en az söz edilen ülkelerden biriydi. Büyük bir tarım ülkesi olan
Rusya’da gelişkin bir işçi sınıfının varlığı hep tartışıldı. 1861 yılında serflik sisteminin kağıt üzerinden
kaldırılmasından itibaren oluşmaya başlayan
devrimci gruplar, 20. yüzyılın arifesine kadar ciddi
bir etkinlik gösteremedi. 1898 yılında kurulan Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi (RSDİP) Rusya’da
Marksist anlamda kurulan ilk partiydi. Çeşitli
Marksist grupların yan yana gelmesiyle oluşan
partide Vladimir İlyiç Ulyanov (Lenin), Julius Martov ve Georgi Plehanov gibi isimler yer aldılar.
Fakat yapılan kuruluş kongresi tam anlamıyla bir
partinin varlığına işaret etmekten uzaktı. Kuruluş ilanının ardından partinin 1903 yılındaki ikinci
kongresine kadar ciddi bir faaliyette bulunmadığını söyleyebiliriz. İkinci kongrede yaşanan tartışmaların ardından RSDİP’te ortaya çıkan Bolşevik
ve Menşevik gruplar, Parti’nin devrime kadar olan
siyasal mücadelesinin de temelini oluşturdu.
Lenin’in tartışmaya açtığı başlıklar, özü itibariyle
Rusya’da parlamenter bir muhalefet hareketinin
mi yoksa devrimci bir partinin mi yaratılacağına
ilişkin tartışmalardır. Bu tartışmaların üzerinden
RSDİP fiilen iki kanada bölünmüş ve her kanadın
kendi yayın organları ortaya çıkmıştır. Ayrışmanın
ardından Iskra grubundan ayrılan Lenin, 1905 yılında kendi gazeteleri olan Vperyod’u kurarak ayrı
bir Bolşevik merkez kurma kararı alır.
Kurulan Bolşevik merkez, Lenin’in Ne Yapmalı’da
esaslarını belirttiği öncü örgüt teorisine uygun

Kriz Koşullarında Devrimi Aramak

Oluşabilecek krizlerin devrimci bir duruma yol
açacağını öngören Lenin, Bolşeviklerin yaklaşan
krize hazırlanmasını sağladı. Beklenen kriz emperyalist savaşın yaklaşmasıyla belirginleşmeye
başladı. Savaşın başladığı 1914 yılından yıllar
önce kapitalist Avrupa devletlerinde işçi sınıfına
karşı yürütülen militarist propagandaya karşı Bolşevikler seslerini yükselttiler. Lenin daha 1907 yılında düzenlenen İkinci Enternasyonal kongresinde
yükselmekte olan militarizm ve savaş tehlikesine
dikkat çekiyordu.
1912’de Basel’de yapılan İkinci Enternasyonal
Olağanüstü Kongresi’nde yaklaşan savaşa karşı
tutum almayan ve kendi ülkelerindeki burjuvaziyi
destekleyen sosyal demokratlara karşı önemli
kararlar alındı ve Basel Manifestosu yayınlandı.
Lenin savaşın her ne pahasına olursa olsun engellenmesi gerektiğini söylerken, tüm işçi sınıfına
‘emperyalist savaşı iç savaşa çevirme’ çağrısında
bulunuyordu.
Yapılan çağrılarda savaşın yaratacağı yıkımdan
en çok işçi sınıfının etkileneceği vurgulanırken,
emperyalist yağmaya karşı savaşı yalnıza işçi
sınıfının durduracağı belirtiliyordu. Bu çağrı açık
bir devrimci duruma işaret etmekteydi. Kriz koşullarında öncü partinin hızla toplumsallaşması ve
iktidar alternatifi olması ise kaçınılmaz görünüyordu.
Avrupa sosyal demokrasisi tarafından savaşa
sürüklenen işçi sınıfı için tek alternatif, iktidarı
düzen dışında arayanlar devrimci partiler tarafından söylenmişti. Bu partilerin başında Lenin’in
Bolşevik Partisi bulunuyordu. Lenin’in emperyalist
savaş koşullarındaki benzersiz teorisi işçi sınıfına
şovenizm yerine enternasyonalist bir çıkışı gösteriyordu. Bolşevikler bununla da kalmıyor, savaşın
insani ve ahlaki eleştirisinin yanında iktidarı he7

defleyen bir ihtilal çağrısı da yapılıyordu. Yaklaşan Ekim Devrimi, Kapitalizmin krizi ile ortaya
çıkan devrimci durumun teoriden pratiğe dönüşmesinin en önemli örneği olacaktı.

Devrim: Olmaz Deneni Oldurmak

Bolşevik Partisi kriz koşullarında dahi işçi sınıfı
adına devrimini arayanların partisi olmuştur. Rusya’da gelişkin bir işçi sınıfının olmadığını söyleyen
aşamacı-determinist tezlere karşı nesnelliğe
yapılan iradi ve devrimci bir müdahaledir. Bu nedenle Bolşevizm devrimci olanla olmayanın keskin
çizgilerle ayrılmasıdır.
Savaş koşullarında Bolşevik Partisi’nin almış olduğu tutum, devrimciler ile düzen içinde muhalefet
pozisyonun kabul edenler arasında belirgin bir
farkın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Çarlığın
Şubat 1917’de yıkılmasıyla oluşan Geçici Hükümet’te yer almak için sıraya giren oportünist
partilere karşı Bolşevikler, işçi sınıfının iktidarı için
mücadeleyi tercih etmişlerdir. Lenin’in mart ayında Rusya’ya gelmesinin ardından yazılan ‘Nisan
Tezleri’ devrimci iddianın en stratejik örneklerinden biridir. Genel beklenti Bolşeviklerin mevcut
burjuva devrime destek vermesi yönündeyken,
Nisan Tezleri’nde ortaya çıkan siyasi çerçeve işçi
sınıfının kırıntılarla yetinmeyeceğinin ilanı gibidir.
‘Geçici Hükümete destek yok’ olarak özetleyebileceğimiz bu çıkış ciddi riskler taşımakla birlikte,
işçi sınıfını iktidara götüren yegane hamle olmuştur.
İşçi sınıfının onlarca yılı bulan devrimci mücadelesinin kurulan Kerenski hükümetinde koltuk kapmak olamayacağı açıktı. Bolşevikler bu ‘olanağı’
reddetmişlerdir. Devrimciliğin bir muhalefet öznesi
olmak değil, bir iktidar örgütlüğü olmak olduğu
Şubat-Ekim döneminde Bolşevikler tarafından
bizlere öğretilen önemli bir kazanımdır. Şubat’tan
Ekim’e uzanan kritik süreçte oluşan ‘ikili iktidarın’
ardından eski Rus takvimine göre 25 Ekim gecesi
(6 Kasım gecesi) iktidar Bolşevikler tarafından
alınmıştır. 7 Kasım’da hem Rusya hem de dünya
proletaryası başka bir güne uyanmış, tarihin ilk
işçi devletinin kızıl şafağı tüm görkemiyle ortaya
çıkmıştır.
Bugüne geldiğimizde, Ekim’den çıkaracağımız
hala önemli dersler bulunuyor: Devrimin güncelliği, öncülük, bir özne olarak devrimci partinin nesnelliğe yaptığı iradi müdahaleler…
Tüm bunlar günümüz siyaseti için de geçerlidir.
Ekim Devrimi’nin bizlere kattığı onlarca tarihsel
doğruya rağmen kendisini düzen muhalefetinden
öteye konumlandıramayanların Ekim Devrimi’nden doğru dersleri çıkarması beklenmemelidir.
Ekim Devrimi düzenin ışıltılı vitrinlerinde süs olanların değil, devrimi işçi sınıfı iktidarı için örgütleyenlerin devrimidir.
(Bu yazı Sosyalist Cumhuriyet Gazetesinin 215.
Sayısında yayımlanmıştır)
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Özelleştirmeci İstibdat Rejimi Budur:
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20 Yılda 273 İşletmeyi Sattılar
20 Yılda 283 Cezaevi Yaptılar
Cumhuriyetin ilan edilişinin yıl dönümünde tüm
kazanımlar tek tek yok edildi. 20 yıllık AKP iktidarı sürecinde halkı birbirine düşman ettiler,
neredeyse tüm kamu kuruluşlarını yok ettiler,
ekonomik kriz ciddi boyutlara ulaştı, doğal
afetler, savaşlar, bombalı katliamlar, sansürler,
iş cinayetleri, kadın cinayetleri, tacizler, tecavüzler, eğitimin - sağlığın çöküşü, darbeler vs…
99 yıl öncesinin kazanımları tek tek yok edilerek
Türkiye bir bataklığın içine sürüklendi. Bunun
üstüne utanmadan 99. yılında Cumhuriyet’in
öneminden bahsediyorlar.
Bu süreç içerisinde en dikkat çekici yıkım
özelleştirmeler oldu. Yıllardır kamulaştırmanın
önemini anlatmak için çaba sarf eden ise komünistler oldu. Hatırlanacaktır dönemin Maliye
Bakanı Kemal Unakıtan “Ne komünist ülkeymiş.
Sat sat bitmedi” şeklinde utanmazca memleketi yıkıma sürüklediğini açıkça ifade etmişti.

Özelleştirmelere Neden Karşı Durmalı?

Özelleştirmeler basit bir devletleştirme hamlesi
değil. Gerçekleştikten sonra ciddi bir yıkımın
en önemli aşaması. Bunu özellikle son 20 yılda
fazlasıyla yaşıyoruz, AKP dönemi boyunca 273
özelleştirme yapıldı. Özelleştirmeler kamudan
çıkış olduğu için güvencesiz iş yaşamına ilk
adım anlamına da geliyor ve elbette rant, sermaye arttırımı da peşi sıra ilerliyor. Özelleştirmelerin yıkım olduğunu görebilmek için birkaç
örneğe bakmak yerinde olacaktır:

Vatan Hainliği

Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları AŞ (SEKA)
kağıt sanayinde önemli bir kamu kuruluşuydu.
8 fabrika ve 2 tersanesi bulunan SEKA, Cumhuriyetin ilk sanayi kuruluşlarındandı. SEKA
2005 yılında tamamen kapandı. Özelleştirilmesi
defalarca iptal edilen Balıkesir fabrikası yasal düzenlemeyle Bakanlar Kurulu’na bırakıldı.
Bakanlar Kurulu fabrikayı tabii ki Albayraklar’a
verdi. Giresun fabrikasında ise doğrudan bina
yıkılarak yerine TOKİ konutları dikilmeye başlandı. Türkiye bugün kağıdını yurtdışından temin
ediyor ve dövizin yükselmesiyle artan ücretler
halkın cebinden alınanlarla karşılanıyor.
TEKEL, ülkemiz tarihinde oldukça önemli bir kuruluş. Yüzbinlerce çalışanıyla, işçi direnişleriyle
adından her defasında bahsettiren TEKEL’in içki
bölümü, 2004 yılında 292 milyon dolara Amerikalı bir konsorsiyuma satıldı. Konsorsiyum ise,
işletmenin yüzde 92’lik hissesini Amerikan Teksas Pacific Group’a aldığı bedelin 3 katı fiyatla,
810 milyon dolara sattı.
2008 yılında özelleştirme kapsamına alınan
TEKEL’in 8 fabrikası satıldı. TEKEL’i 1 milyar 720
milyon dolara British American Tobacco satın
aldı ve peşi sıra 10 bin 818 işçiden 8 bin 247’sini
işten çıkardı. Bunun üzerine işçiler özelleştirmeye karşı Ankara’da günlerce soğuk demeden 78
gün direndi.
Ve Türk Telekom… 2004 yılında 2,2 milyar lira
net kâr elde eden kurum en çok kurumlar ver-

gisi ödeyen şirketlerden birisiydi. 75 bin çalışanı
vardı. Dünyanın en büyük 13’üncü telekomünikasyon şirketiydi. Ancak Türk Telekom’un yüzde
55’i 2005 yılında Oger Telecoms Ortak Girişim
Grubu’na (OTAŞ) satıldı. Satış bedeli sadece
6,5 milyar dolardı. Tabii bu da ödenmedi. Ödemelerde çeşitli değişiklikler yapıldı, maddelerle
oynandı vs.
Örnekler elbette böylece bitmiyor. O yüzden
yukarıdaki örnekleri aşağıdaki tabloya uyarladığınızda ortadaki yıkımın ne vahim boyutlara
evrildiğini görmek pekala mümkün.

Türkiye’nin Parlayan Yıldızı: Cezaevleri!

Özelleştirmelerde tablo bu şekildeyken Türkiye’de sanıyoruz sayısını en çok arttıran çalışma
cezaevleri üzerinden oldu. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi
Gazete’de yayınlanan 2022 yılı yatırım programına göre; Türkiye’deki 383 cezaevine yenileri
eklenecek ve toplam cezaevi
sayısı 419’e çıkacak. Yeni yapılacak 36 cezaevinin sonuncusu
2025 yılında bitecek ve bu cezaevleri toplam 8 milyar 713 milyon
944 bin liraya mal olacak.
AKP döneminde sayıları her geçen gün artan cezaevleri bizi
şaşırtmamalı. Bir ülkede sistem
bozuksa, çürümüşse, yargısından
yürütmesine bağımsızlık yoksa o
ülkede artacak olan şey elbette
cezaevleri olur. Bu yüzdendir ki
ABD cezaevleri konusunda dünyada ilk sırayı kimseye kaptırmıyor.
Türkiye’de yaklaşık 310 bin kişi
cezaevlerinde mahkûm veya tutuklu. Ayrıca, dünyadaki 195 ülke
içinde, cezaevlerinde en fazla
kişi bulunduran yedinci ülke.
Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel
Müdürlüğü’nün 2022 verilerine
göre ilçe cezaevleri 2006 yılından
bu yana kapatılıyor. Ancak yerine
yeni cezaevleri yapılıyor:

• 2006 yılında 7 adet, 2007 yılın-

da 8 adet, 2008 yılında 13 adet,
2009 yılında 8 adet, 2010 yılında
7 adet, 2011 yılında 2 adet, 2012
yılında 14 adet, 2013 yılında 10
adet, 2014 yılında 14 adet, 2015
yılında 18 adet, 2016 yılında 38
adet, 2017 yılında 12 adet, 2018
yılında 15 adet, 2019 yılında 26
adet, 2020 yılında 23 adet, 2021
yılında 32 adet olmak üzere toplam 247 yeni ceza infaz kurumu
açılarak 199 bin 991 kişilik kapasiteye ulaşıldı.
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• 2010 yılında 5 adet, 2011 yılında 7 adet, 2012

yılında 9 adet, 2013 yılında 6 adet, 2014 yılında
5 adet, 2015 yılında 2 adet, 2019 yılında 2 adet
ve 2020 yılında 1 adet olmak üzere toplam 37
adet ceza infaz kurumuna ek bina ve ek açık
yapılmak suretiyle 11 bin 892 kişilik kapasite
olmak üzere toplam 196 bin 682 kapasiteli yeni
ceza infaz kurumu ve ek bina ve ek açık yapımları tamamlandı.

• 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 18. maddesi uyarınca akıl
hastalığı dışında ruhsal rahatsızlıkları bulunan
hükümlüler için Adana, Elâzığ, Manisa ve Samsun E-Tipi ceza infaz kurumlarında oluşturulan
üniteler faaliyete geçirildi. İstanbul Metris R Tipi
Kapalı (158 kişi kapasiteli) ve Menemen R Tipi
Kapalı (156 kişi kapasiteli) sağlık ünitesi kuruldu.

Haram Diyorlardı:
Maarif Vakfı Öğrenci Ücretlerini
Faize Yatırmış!
Her fırsatta faize karşı olduğunu belirten, ‘Nas’
politikası yürüttüklerini söyleyen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta
övdüğü Maarif Vakfı, öğrencilerden aldıkları ücreti faize yatırıyor. Yurtdışındaki FETÖ okullarını
devralmak için kurulduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinden milyarlarca lira kaynak
aktarılan ve ‘Gölge bakanlık’ olarak nitelendirilen
Maarif Vakfı, gelirlerini faize yatırıyor.
Cumhuriyet’ten Rıfat Kırcı’nın haberine göre Maarif Vakfı, ülke temsilcileri ve muhasebe sorumlularına attığı mailde elde edilen gelirin bankalarda
‘nemalandırılması’ ve faiz gelirlerinden yararlanılması istendi.
Ülke temsilcileri ve muhasebe çalışanlarına atılan

mailde şu ifadelere yer verildi:
“Geçtiğimiz istişare toplantısında sizlere öğrenci
ücretlerinin nemalandırılması hakkında bir bilgilendirme yapmıştık. Bildiğiniz üzere Vakfımızı
denetleyen Denetim Heyeti Başkanı Mutalip Ünal
Bey’in talimatı ile Vakfımızın kamudan aldığı bütçe günlük ve aylık olarak banka hesaplarında
tutulmakta ve nemalandırılmaktadır. Aynı şekilde
bulunduğunuz ülkede güvenilir banka alt yapısı
bulunuyor ise sizlerin de elde ettiğiniz gelirleri
bankada nemalandırmanız gerekmektedir. Bu
mail toplu olarak gönderildiği için her ülkede
farklı uygulamalar olabileceğini tahmin ediyoruz. Bu işlemi yapabilmeniz için bulunduğunuz
ülkede bankacılık sisteminin güvenilir olması çok
önemlidir. Güvenilir olmayan bankalara yatırılan

mevduatların başına gelebilecek sıkıntılı durumlar mevduatı o ülkeye yatıran Ülke Temsilcilerine
aittir. Eğer bulunduğunuz ülkede gecelik faiz ya
da haftalık faiz opsiyonu yok ise ve bankada
nemalandırmak istediğiniz tutar 1 aydan kısa sürede kullanılacaksa bu hesabı vadeli mevduata
yatırmanız gerekmemektedir. Vakfın mal varlığını
zarara uğratmamak adına ülkenizdeki durumu
değerlendirmeli ve ona göre hareket etmeniz
gerekmektedir. Bu konu ile ilgili tüm sorularınızın
cevaplarını Mali İşler Kıdemli Sorumlusu Hasan
Tavukçu Bey ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.”
Mailin sonunda Tavukçu’nun numarası yer alıyor.

Müftülerden Uyarı:
Cemaatleri Koruyorsunuz
Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından düzenlenen ilçe müftüleri kongresinde, müftülerin çeşitli
sorunlara işaret ettiği belirtilirken cemaat uyarısında bulunulduğu öne sürüldü.
Basına yansıyan habere göre: Diyanet; 4. İlçe
Müftüleri Kongresi’ni, “DİB’in Gelecek Perspektifi,
Hizmetler, Hedefler, Stratejiler” gündemiyle Ankara Kızılcahamam’daki bir otelde yaptı. Kongrede,
Başkan Ali Erbaş’ın da çalışmaları takip ettiği ve
bazı ilçe müftüleri ile görüştüğü belirtildi. Ayrıca
müftülerin de görüşlerini aktarabileceği açık kürsüler düzenlendi. Bu açık kürsü ve çalıştaylarda
müftülerin çeşitli eleştirilerde bulunduğu belirtildi.

“FETÖ’den Tehlikeli”

Bazı müftülerin “cemaat uyarısı yaptığı, siyaset
eleştirisinde bulunduğu” öne sürüldü. İddiaya

göre, Diyanet’in tarikatlara ilişkin raporunda “son
derece içe kapalı yapısı bulunduğu” belirtilen Süleymancıların, “Kuran kurslarını yönettiği” belirtildi.
Süleymancılar, “en tehlikelilerden biri” olarak nitelendirilirken “yönetimin Süleymancıları koruduğu,
Kuran kurslarını yönettiği, müftülere bu konuda
sahip çıkılmadığı, gelecekte FETÖ’den daha tehlikeli sonuçların doğabileceği” eleştirisi yöneltildi.

“Referans” Vurgusu

Ayrıca müftüler, “siyasi baskıların olduğunu” söylerken “toplumun güvenmesi, siyasetle aramıza
mesafe koymamıza bağlı” değerlendirilmesinde
bulundu. Dikkat çeken bir diğer eleştirinin ise
“atamalara” ilişkin olduğu belirtildi. İddiaya göre,
“müftü atamalarında adaletli davranılmadığı,
referansı olanın isteğinin yapıldığı, referansı olmayanların atamalarında sorunlar yaşandığı”
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aktarıldı. Erbaş ile personel arasında tartışmaya
neden olan “promosyon” konusu nedeniyle “personelin güveninin kaybolduğu”, “merkez ile taşra
arasında iletişim sorunu yaşandığı, yöneticilere
ulaşılamadığı” da eleştirilerin arasında yer aldığı
kaydedildi.

“Tespit Edilemiyor”

Diyanet’in “gizli” koduyla hazırladığı belirtilen
“Dini-Sosyal Teşekküller, Geleneksel Dini-Kültürel
Oluşumlar ve Yeni Dini Yönelişler” başlıklı raporda, “Süleymancılar olarak anılan oluşumun son
derece içe kapalı yapısı bulunduğu, bu nedenle
görüşlerinin sağlıklı bir şekilde tespit edebilme
imkânının bulunmadığı, faaliyetleri arasında Kuran kursları bulunduğu” belirtilmişti.
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Pusula:
Uyuşturucu Trafiği ve
Türkiye Gerçeği
BBu haftaki Pusula’mızı Türkiye’nin uyuşturucu tablosuna ayırdık. Son
günlerde gündemden düşmeyen uyuşturucu konusunda sarf edilen sözler,
önümüze konulan tablolar durumun vehametini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu hafta Pusula’mızı da bu konuya ayırdık. “Uluslararası Uyuşturucu
Trafiği Ve Türkiye Gerçeği” başlıklı ilk yazımız, Neşe Deniz Babacan tarafından kaleme alındı. Ülkemizin uyuşturucu konusunda geçiş noktası olması
ve uluslararası platformdaki yerine mercek tutuyor. “Devletin Uyuşturucu
Raporlarını Yakmalı Mı?” başlıklı Yalım Oktay’ın kaleme aldığı yazı
ise çarpıcı rakamlarla Türkiye’deki tabloyu ortaya koyuyor.
Son yazımız ise “Çetecilerin Kanlı Hesaplaşmaları” başlığını taşıyor. Alev
Doğan’ın kaleme aldığı yazıda uyuşturucunun AKP iktidarı dönemindeki
yerini ortaya koyuyor.
İyi okumalar..

Uluslararası Uyuşturucu Trafiği ve
Türkiye Gerçeği
| Neşe Denİz Babacan

D

ünyada kapitalizmin yarattığı en
büyük kirlerden birinin uyuşturucu pazarı olduğu açıktır. Genel
olarak gayri meşru görünmesine rağmen kapitalist sistemin
bütünselliği içerisinde uyuşturucu yolları, üretim
merkezleri ve bunların satıldığı yerler büyük ve
adı konmasa da meşru bir pazar olmaya devam ediyor. Geçmişten beri bunlarla içli dışlı bir
pozisyonda bulunan Türkiye’nin güncel durumu
ise ülkemiz açısından hiç de iyi bir noktada
görünmemektedir.
Uyuşturucu trafiği konusunda geçmişte Türkiye’nin pozisyonu, Afganistan’da üretilen eroinin
İran ve Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine
dağıtılması olarak bilinirdi. Bu rotaya “Balkan

rotası” adı verilmektedir. Bu ticaretteki sıçrama
noktalarından bir tanesi 2001 yılında ABD’nin
“terörle mücadele” adı altında Afganistan’ı
işgali olarak ifade edilebilir. İşgalden sonra
Afganistan’da üretilen eroinin 40 kat arttığı ve
Afganistan’da 1 milyona yakın kişinin eroin nedeniyle yaşamını yitirdiği bilinmektedir. Üretimi
artmış olan eroinin hepsi elbette Afganistan
içerisinde tüketilmemiş, dünya üzerindeki uyuşturucu pazarı bu yeni üretim üzerinden genişleme fırsatları yakalamıştır.
Bunun Türkiye’ye yansıması ise dünyada genişleyen uyuşturucu pazarından pay kapmak
isteyen yeni ilişkilerin, kartellerin ve baronların
ortaya çıkması olmuştur. Burada basına da
çok fazla yansıyan bir örnek olarak İran kökenli Zindaşti ve onunla rekabet içerisinde olan
uyuşturucu baronlarını ve hatta siyasi iktidar
10

katında Burhan Kuzu ile kurulan ilişkiler ağını
hatırlatmak yeterli olacaktır.
2010’lu yıllar itibariyle dünya üzerinde genişleyen bir diğer uyuşturucu pazarının Latin Amerika ülkelerinden köken alan kokain üretimindeki artışa bağlı oluştuğu görülmektedir. Bu
noktada Türkiye’nin geçmişteki Afganistan-İran-Türkiye-Avrupa hattındaki pozisyonuna bir
de Latin Amerika-Türkiye üzerinden Avrupa ya
da Ortadoğu ülkelerine kokain dağıtım üssüne dönüştüğü gerçeği eklenmiştir. Özellikle
son dönem Mersin ve İzmir limanlarının yüksek
miktardaki kokain ticaretinde kritik bir yerde
durduğu ortaya çıkmıştır.
Tüm bu saydıklarımızın Türkiye’nin içindeki
uyuşturucu baronlarının kendi aralarındaki pazar kapma arayışı ve rekabeti boyutu olduğu
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kadar, işin siyasi boyutları, devlet katındaki
bağlantıları ve hatta Türkiye’de sentetik uyuşturucuların üretiminin ya da eroinin iyileştirilmesi gibi üretim faaliyetlerin varlığındaki artışı
gibi boyutlarının mevcut olduğunun gözden
kaçırılmaması gerekir. Özellikle son dönem tüm
bunların daha fazla ayyuka çıkmasının arka
planına bir de bu gözle bakmak gerekmektedir.

olan tahmini 1784 tona ulaştığı belirtilmiştir.
Kokainin en çok tüketildiği bölgeler arasında
Avrupa’nın ilk sıralarda yer aldığı, kısmı düşüşe
rağmen dünya genelinde en çok kokain tedarikinin Kolombiya’dan sağlandığı aktarılmıştır.
Bu noktada, 2019 yılında Türkiye’nin yakalanan
20 ton kokain ile birinci sırada yer alıyor olması
ise dikkat çeken bir veri olarak raporda yerini
almıştır.

BM Raporlarında Türkiye Üst Sıralarda

Ölümler de Artıyor

Birleşmiş Milletler’in (BM) 2019 yılına ait verilerin
paylaşıldığı “2021 Dünya Uyuşturucu Raporu”nda en fazla uyuşturucu ele geçirilen ülkeler
İran ve Türkiye olarak tespit edilirken, en fazla
kokainin yakalandığı ülke ise 20 ton ile Türkiye
olarak ifade edilmiştir. Rapora göre, İran’da 17
ton, Pakistan ve ABD’de 8’er ton ve Çin’de 6 ton
kokain yakalanmıştır. En çok eroinin ele geçirildiği üç ülke Türkiye, İran ve Pakistan, 2019’da
küresel pazar toplamının yüzde 48’ini oluşturmuştur.

2021 BM raporuna ek olarak Avrupa Uyuşturucu
Raporu da hem Türkiye’nin uyuşturucu trafiğindeki pozisyonu hem de insan hayatı üzerindeki
negatif etkileri üzerinde çarpıcı veriler sunmaktadır. Avrupa Uyuşturucu Raporu 2020’ye göre,
Avrupa Birliği’nde ele geçirilen eroin miktarı
2017’de 5.2 tondan 2018’de 9.7 tona çıkmış, 2017
ve 2018’de Türkiye’de her yıl yaklaşık 17 ton eroin ele geçirilmiştir. 2012 ve 2018 arasında AB’de
aşırı doza bağlı ölümler 20-29 yaş kategorisi
hariç üstündeki tüm yaş kategorilerinde ar-

Devam edildiğinde, 2019 yılında en fazla uyuşturucunun yakalandığı ülke yüzde 52’lik payla
İran olmuştur. Onu yüzde 10 ile Türkiye ve yüzde
9 ile Pakistan izlemektedir. Amerika Birleşik
Devletleri’nde bu oran yüzde 4, Çin’de ve Afganistan’da yüzde 3 seviyelerindedir.

Balkan Rotası: Afganistan-İran-Türkiye-Avrupa

Uyuşturucu pazarında, dünyanın en büyük eroin kaçakçılığı rotasının, Afganistan’dan İran’a,
Türkiye’ye, Balkan ülkelerine, Batı ve Orta
Avrupa’daki çeşitli noktalara uyuşturucuların
taşındığı “Balkan rotası” olmaya devam ettiğini
ifade etmiştik. Rapora göz atıldığında, Balkan
rotası üzerindeki ülkeler 2019’da yakalanan
toplam küresel eroin ve morfin miktarlarının
yüzde 50’sini oluşturmuştur.

tarken, 2018’de Türkiye tarafından raporlanan
ölümcül aşırı doz vakalarının analizine göre yaş
ortalaması 32.5 olmuştur.
Metamfetamin trafiğinde hedef ülke olarak değerlendirilen Türkiye’de bu maddenin kullanımı
da bu nedenle ölümler de hızla artıyor. 2020’de
yüzde 15,3 oranındaki bağımlı, bu madde
nedeniyle tedavi olmak isterken bu yıl bu oran
yüzde 25,6’ya fırladı. Görece daha ucuz olan
bu maddelerin kullanımı artarken eroin kullanımı yüzde 55’ten yüzde 43’e geriledi. 2021’de
224’ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 270 kişi
uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirdi. Diğerlerine oranla daha ucuz ve üretimi kolay olan
metamfetamin kaynaklı ölümlerin sayısı 125
olarak kayıtlara geçti. Raporda, metamfetamin
kaynaklı olay ve şüpheli sayıları ile ele geçirilen
miktarlardaki artışın, madde bağlantılı ölüm
oranlarına ve bu maddeden kaynaklı tedavi
başvuru sayılarına da yansıdığı belirtildi.
Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı
İzleme Merkezi’nin 2022 için hazırladığı Avrupa
Uyuşturucu Raporu’nda ise şu tespite yer verilmiştir: “Türkiye’de metamfetamin kullanımının
ve ele geçirme vakalarının arttığına dair raporlar, uyuşturucunun halihazırda Afganistan’dan
ithal edildiğinin belirtisi olabilir. Son yıllarda,
menşeinin Afganistan olduğu düşünülen rekor
miktarlarda metamfetamin ele geçirilmiştir.
Örneğin 2019’da 1 ton metamfetamin ele geçirilmişken 2020’de ele geçirilen miktarın 4 ton
olduğu bildirilmiştir.”
Tüm bu verilere göz atıldığında, Türkiye’nin
dünya üzerindeki uyuşturucu trafiğinde oturduğu yer daha da genişlemiş olduğu görülmektedir. Dünya üzerindeki uyuşturucu pazarı
genişledikçe bunun ülkemiz açısından da
önemli sonuçları olduğu bir gerçektir. Türkiye’nin egemen güçleri bu durumu “Türkiye
transit ülke” diyerek geçiştirmeye çalışsa da,
ülkemizdeki uyuşturucu baronlarının çok daha
geniş bir ölçekte hareket ettikleri açıktır. Bunun
Türkiye’de artık gözden kaçırılamaz büyük bir
toplumsal sorun olduğu ise herkesin bildiği bir
gerçek haline gelmiştir. Uyuşturucu ile mücadeleyi sadece sonuçları ile baş etmeye çalışan
anlayışın yetersiz olduğu, esas nedenle yani
kapitalizmle mücadele etmeden sonuca ulaşmanın mümkün olmadığı ise daha büyük bir
gerçek olarak karşımızda durmaktadır.

2019 yılında, Balkan rotası boyunca ele geçirilen en büyük miktarda eroin ve morfin, önceki
yıllarda olduğu gibi İran tarafından 36 ton
olarak rapor edilmiştir. Türkiye’de 20 ton, Balkan ülkelerinde ise toplam 1 ton, Batı ve Orta
Avrupa ülkelerinde toplam 9 ton uyuşturucu ele
geçirilmiştir.

2014 İtibariyle Kokainde Yeni Dönem ve
Türkiye

Raporda, dünya üzerindeki kokain üretiminin
2014-2019 döneminde neredeyse ikiye katlandığı, 2019’da şimdiye kadarki en yüksek seviye
11
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Devletin Uyuşturucu Raporlarını Yakmalı Mı?
|YALIM OKTAY

C

Valiliğin açıklamasında yer verilen, 2019’dan

umhuriyet Halk Partisi Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
geçen hafta bir video yayımlayarak sokaklarda giderek
yaygınlaştığını belirttiği uyuşturucuya karşı yurttaşları uyararak, “Türkiye’de
bir metamfetamin salgını var. Saray’ın düzeni
bu salgını besliyor. Breaking Bad Süleyman
çocukların zehirlenmesine göz yummuştur”
ifadelerini kullanmıştı.
İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ise
Kılıçdaroğlu’nun iktidara yüklenip İçişleri Bakanı Soylu’ya ‘Breaking Bad Süleyman’ dediği
videoyla ilgili suç duyurusunda bulunulacağını
duyurmuştu.

Süleyman Soylu’nun Açıklamaları ve İstanbul Valiliği’nin Raporu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yazı yayıma
hazırlanırken bir açıklamada bulundu. Kamuoyunun işaret ettiği tehlikenin itirafı niteliğindeki
bu açıklamada özetle şunları söyledi:
“Haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısını
veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz. Daha
dün Diyarbakır’da 1900 kilonun üzerinde esrar
ele geçirildi. Gençlerimizi bu illete bulaştırmaya
çalışanlara müsamaha göstermeyeceğiz.”
Soylu’dan önce ise İstanbul Valiliği bir rapor
yayımlayarak, uyuşturucu verilerini gözler önüne serdi.
İstanbul Valiliği, kentte bu yıl ekim ayı sonu
itibarıyla yürütülen 42 bin 442 operasyonda
61 bin 612 şüphelinin yakalandığını, 6 bin 103
kişinin de tutuklandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul’da
uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla yürütülen mücadelenin her alanda güçlü bir şekilde
devam ettiği iddia edildi.
Açıklamada, “Ayrıca, sürekli kılık değiştiren
zararlı alışkanlıklara karşı gerçekleştirdiğimiz
eğitim faaliyetleriyle insanlarımız bilinçlendirilmekte gayretli, etkili ve kararlı çalışmalarla
toplumsal hayatımıza ve geleceğimize yönelik
tehditlerle mücadele edilmektedir” denildi.
İstanbul’da bu yıl ekim sonu itibarıyla 42 bin
442 operasyon düzenlendiği ifade edilen
açıklamada, operasyonlarda toplam 61 bin 612
şüphelinin yakalandığı, 6 bin 103 şüphelinin ise
tutuklandığı aktarıldı.
Açıklamada, operasyonlarda, 841,6 kilogram
eroin, 6 bin 821 kilogram esrar, 739 kilogram
kokain, 545,7 kilogram bonzai, 17,1 kilogram
bonzai hammaddesi, 4 bin 639,4 kilogram
metamfetamin, 279,9 kilogram diğer uyuşturucu
maddeler, 10 bin 700 litre asetik anhidrit ve 22
milyon 375 bin 82 ecstasy ve captagon hapın
ele geçirildiği kaydedildi.

günümüze kadar uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına ilişkin detaylı bilgiler şöyle:

Emniyet’in Raporları ve Metamfetamin
Tehlikesi

Valiliğin raporunda metamfetamin kullanımında ciddi bir artış olduğu görülürken, EGM
Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi’nin Ağustos
2022’de yayımladığı “Metamfetamin Türkiye’de
ve Dünyada Kullanımı” başlıklı rapora bir bakalım.
Rapora göre, BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin
(UNODC) verileri son 10 yıl içinde metamfetamin yakalanan
ülke sayısında %50 artış
gösterdiğine
dikkate çekiyor. 2014-2018
döneminde
dünya genelinde yaklaşık
30 bin yasa
dışı Amfetamin Tipi
Uyuşturucu
laboratuvarı
tespit edildi.
Bunların %95’i
ise metamfetamin üretiyor.
Metamfetamin
üretilen laboratuvarların
%84’ü ABD’de bulunurken ABD’yi %6 oranında
Avrupa ve Asya, %3 oranında Okyanusya ve
%0,2 oranında Afrika takip ediyor.
Raporda 2016-2021 yılları arasında Türkiye’de
her geçen yıl metamfetamin yakalama miktarlarında artış yaşandığı görülüyor. Özellikle
2020’de bir önceki yıla göre 4 kat artışın yaşandığını görmek mümkün. 2022 yılının sadece
ilk yedi ayında görülen metamfetamin yakalama miktarı ise 8 bin 600 kilograma ulaşmış.
Rapora göre 2015 yılında yalnızca 54 ilde yakalanan metamfetamin maddesi 2020 ve 2021
yıllarında 81 ilde de görülmüş. Dünya ve Avrupa’da da yıllara göre farklı oranlarda olsa da
12

metamfetamin yakalama miktarlarının sürekli
yükseldiği
görülüyor.
EGM’nin
paylaştığı
aynı rapora göre
Türkiye’de
uyuşturucu
kaynaklı
ölümlerin en
yüksek görüldüğü yıl
2017 olmuştu. 941 kişinin hayatını
kaybettiği
2017’de kişilerde metamfetamin görülme oranı %7,8 iken,
270 ölümün meydana geldiği 2021 yılında bu
oran %46,3’e yükseldi. Sadece metamfetamin
kaynaklı ölümler 2017 yılında binde 3 iken, 2021
yılında %38,3’e çıktı. 2021 yılında metamfetamin
olay sayısı, bir önceki yıla oranla %70,3’lük artış
gösterdi. Artan olay sayısına paralel olarak da
2021 yılı metamfetamin olaylarında yakalanan
şüpheli sayısı da bir önceki yıla göre %61,5 oranında arttı. Ayrıca, Türkiye’de yatarak metamfetamin tedavisine başvuru oranı 2016’da %3,5
iken bu oran, 2021’de %15,5’e yükselmiş.

Sonuç Yerine

Valilik ve Emniyet’in raporları Türkiye’deki uyuşturucu tehdidini gözler önüne serer nitelikte.
Bizim Süleyman Soylu’ya naçizane önerimiz ise,
her fırsatta kamuoyuna saldırmak yerine, şapkasını önüne alıp oturduğu koltuğun gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmediği için istifa
etmesi yönünde. Bu raporları yalanlayacak
kadar ileri gitmeyeceğini düşünerek, istifanın
da bir kurum olduğunu hatırlaması dileğiyle.

Çetecilerin Kanlı Hesaplaşmaları

| Alev Doğan

A

KP iktidarı her ne kadar 90’lı yılların karanlığına atıfta bulunarak
daha iyi bir Türkiye’de yaşadığımızı iddia etse de geride bıraktığımız bu 20 yıl, iddia edilenin
tam tersi bir tablonun içinde bulunduğumuzu
gösteriyor. Interpol tarafından kırmızı bültenle
aranan çete liderlerinin sokaklarımızda cirit
attığı, uyuşturucu baronlarının ellerini kollarını
sallaya sallaya ülkemize girdiği, sokak ortasında mafya hesaplaşmalarının yaşandığı, çürümüş, kokuşmuş bir karanlığın içinden geçiyoruz.
Örnekler o kadar çok ki, kronolojik olarak sıralı
tam listesini bu sayfalara sığdırmamız mümkün
değil. O yüzden en çok bilinen bir iki örnekle bu
karanlığı aralamaya çalışalım ve en güncelden
başlayalım.
Bilindiği gibi Türkiye son günlerde Sırp mafyasının kanlı hesaplaşmalarına sahne oluyor.
Yaşanan son gelişme ise adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan ve Interpol’ün kırmızı bülten
ile aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic, Sırp
uyruklu Rosto Mijonovik’i öldürdüğü şüphesiyle
İstanbul Sarıyer’de kaldığı villada yakalanması.
Bojanic, uluslararası uyuşturucu kaçakçıları listesinde aranan isimlerden biri. Bojanic,
hakkında Europol ile Slovenya polisi 2016’da
yayımladıkları ortak açıklamaya göre, uzun yıllar önce çıkan bir çatışmada öldürülen Dragan
Dudic Fric’in sağ kolu olarak görülen Bojanic’in
Eylül 2014 ve Haziran 2015 tarihleri arasında KT
olarak bilinen Avusturya vatandaşı bir kişiyle birlikte Slovenya, Brezilya ve Avusturya’da
uyuşturucu kaçakçılığı operasyonuna katıldığı
belirtiliyor. Bojanic’in 2014’te Türkiye’ye kaçtığı
tahmin ediliyor.

yanında olan eşi Maşa Misic’in ifadesini aldı.
Misic, eşiyle birlikte Ataköy’de kaldıkları adresten yola çıkarak Zorlu AVM’ye gittiklerini, Mecidiyeköy viyadüğündeyken yanlarına yanaşan
ve üzerinde iki kişinin olduğu motosikletten
dört el ateş edildiğini anlattı.
Misic, 2018’de Türkiye’den sınır dışı edilen kocasının 2021’de İstanbul’a geldiğini de söyledi.
Saldırının düzenlendiği aracın sahibinin ise
eşinin güvendiği ve bir yere gideceği zaman
çağırdığı bir tanıdığı olduğunu belirtti.
Organize Suçlar polisi, Vukotiç ve ilişkilerinin
belirlemek için araştırma yaptı. Elde edilen
bilgiler Vukotiç’in Sırbistan ve Karadağ’da etkin
olan Skaljari çetesinin lideri olduğunu ortaya
koydu. İnterpol’le yazışmalar yapıldı. Skaljari ve
rakibi olan Kavac çetesi arasında 2014’ten beri
kanlı hesaplaşmalar yaşandığı öğrenildi.
Kavac ve Skaljari arasında uyuşturucu kaynaklı kavgada son 8 yıl içerisinden 50’ye yakın
kişinin öldürüldüğü bilgisine ulaşıldı. Kanlı
hesaplaşmanın İspanya’da yakalatılan 300 kilo
kokainden kaynaklandığı öne sürüldü.
Vukotiç’in çete savaşlarının kurbanı olduğunu
değerlendiren polis ekipleri, saldırganın belirlenmesi için günlerce güvenlik kameralarını
inceledi. Vurulduğu aracı da inceleyen polis
ilginç bulgular elde etti. Araçta ikisi otomobilin
altında, biri bagajda üç GPS bağlantılı takip
cihazı bulundu. Organize Suçlar ve İstihbarat Şube polisleri, saldırının tahmin edilenden
daha planlı olduğunu tespit etti.

Edirne’de Mafya Hesaplaşması

Hamile karısı ve 2 yaşındaki oğlunun yanında
ölen Vukotiç’in üzerinden Predrag Popoviç adına düzenlenmiş sahte bir pasaport bulundu.

Tarihler, 9 Haziran 2014’ü gösterdiğinde, Türkiye
kamuoyunun gündemine Edirne’de iki mafya
grubu arasında yaşanan bir çatışma haberi düştü. Çatışmanın tarafları, Gürcistan ve
Azerbaycan vatandaşı “Lotu Quli” lakaplı Nadir
Salifov ile Azerbaycanlı Ali Hayderov’un adamlarıydı. Çıkan çatışmaya polis müdahale ederken, kaçan bir zanlıyı kovalayan Edirne Organize Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru
Hüseyin İmrağ Salifov’un adamlarından Mahir
Shukorov tarafından öldürüldü. İki çete liderinin
arasındaki husumet, uzunca bir süre devam
ederken, Nadir Salifov 2020’de Antalya’da, Ali
Hayderov ise 2021 Moskova’da bir spor salonunda başlarından vurularak infaz edildi.

İEM Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Jovan Vukotiç’in vurulduğu sırada

İş burayla sınırlı değildi elbette. AKP ile arası
açıldıktan sonra ifşaatlarına başlayan organi-

Bojanic, elbette ilk örnek değil. İstanbul Şişli’de
7 Eylül günü seyir halindeki bir otomobile silahlı
saldırı düzenledi. Saldırının hedefinde Sırbistan’ın en etkin suç örgütü liderlerinden Jovan
Vukotiç vardı. Skaljari çetesinin lideri Vukotiç,
bulunduğu otomobile motosikletle yaklaşan bir
tetikçi tarafından dört kurşunla öldürüldü.
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ze suç örgütü lideri Sedat Peker, arkadaşı olan
Nadir Salifov’la ilgili önemli iddialar ortaya attı.
Peker’in iddialarına göre Salifov’un serbest
bırakılması için dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ı aradığını iddia ettiği
isim Mehmet Ağar’dı. Nitekim, 8 Ekim 2018’de
İstanbul polisinin operasyonuyla yakalanan
ve hakkında çok sayıda suçlama olan Salifov,
tutuklanmayarak deport edildi. Hakkındaki
deportu kaldıran ise yine aynı isim Mehmet
Ağar’dı.
Peker ifşaatlarında Salifov’a Türkiye’de durmaması gerektiğini söylediğini ancak onun
“Mehmet Abi ile (Mehmet Ağar) aram çok iyi”
diyerek dinlemediğini anlatacaktı. Tarihler 19
Ağustos 2020’i gösterdiğinde ise Ağar’a güvenerek Türkiye’den ayrılmayan Salifov, Antalya
Serik’teki otelde 15 yıllık koruması tarafından
başından vurularak öldürüldü. Azerbaycan
cenazeyi kabul etmeyince, kayıtlara “polis
katili” olarak geçen Salifov, İstanbul’da Büyükçekmece Gölü’nün kıyısındaki Karaağaç köyü
girişindeki mezarlığa gömüldü ve üzerine de bir
de anıt mezar diktirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun TRT ekranlarında “En azılı mafya” olarak tarif ettiği
Salifov’un yakın arkadaşı olarak bilinen Dzhumageldiyev’in ilişki ağı da en az Salifov kadar
karanlık. Sedat Peker ve Alaattin Çakıcı ile
oldukça samimi olan Vahşi Arman’ın, Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüştüğü,
ikilinin el sıkışırken çektirdikleri fotoğraflar ile
sabit. Dzhumageldiyev’in Türkiye ile ilişkileri,
ülkemize sık sık giriş yaptığı biliniyor. Bu ziyaretlerin en çarpıcı olanı ile özel bir jetle 2021’in
Mart ayında, Çakıcı’ya kaftan hediye ettiği ziyaret. Bu kaftanı daha önce Peker’e de hediye
ettiğini hatırlatalım.

Sonuç

Verdiğimiz örnekler buzdağının yalnızca görünen kısmı. Görünmeyen kısmında ise nice
uyuşturucu karteli, nice mafya, nice suç örgütü, nice çete var. Bu ülkenin emekçi halkının
kanıyla beslenen, zenginleşen bu çetecilerin
Türkiye’de nasıl ellerini kollarını sallayarak
dolaştıklarını sormak bizim yurttaşlık ödevimiz.
O makamları işgal edenlerin görevi ise halkı
“dezenformasyon yapıyorsunuz” diyerek tehdit
ederek, meselelerin üstünü örtmek değil, sorduğumuz soruların yanıtını vermek.
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İnsanlığın Kurtuluş Marşı’nın Mimarı:

Pottier

Eugene Pottier, Paris Komünü’nün militanlarından biridir. İşçi sınıfı mücadelesinin evrenselliğini ve sınıf kardeşliğini ısrarla omuzlarında taşıyan Pottier,
yıllarca coşkuyla söylenen Enternasyonal marşının söz yazarıdır. Marşın
sözleri bugün hala dünyadaki milyonlarca insanı yüreklendiriyor:
Uyan artık uykudan uyan
Uyan esirler dünyası...
Pottier’i ölümünün (6 Kasım 1887) yıl dönümünde saygıyla anıyoruz…
Aşağıdaki metin ise Pottier’i şimdiye kadar en iyi anlatan yazılardan biri.
Yazı ilk olarak 1913’te Pravda’da yayımlandı.
“Geçen yılın Kasım ayında, 1912’de, Fransız işçi-şair, ünlü proleter şarkı
Enternasyonal’in yazarı Eugène Pottier’in ölümünün üzerinden yirmi beş yıl
geçmişti.
Bu şarkı tüm Avrupa’da ve diğer ülkelerin dillerine çevrildi. Sınıf bilincine
sahip bir işçi hangi ülkede bulunursa bulunsun, onu nereye atarsa atsın,
kendisini ne kadar yabancı, dilsiz, dostsuz, anavatanından uzak hissederse
hissetsin – Enternasyonal’deki tanıdık nakaratlarla kendine yoldaşlar ve
arkadaşlar bulabilir.
Bütün ülkelerin işçileri, en önde gelen savaşçıları olan proleter şairin şarkısını benimsediler ve onu proletaryanın dünya çapındaki şarkısı haline
getirdiler.
Ve böylece tüm ülkelerin işçileri şimdi Eugène Pottier’in anısını onurlandırıyor. Enternasyonal’in yazarı eşi ve kızı ile tüm hayatı boyunca ciddi maddi
sıkıntılar yaşadı.
Pottier, 4 Ekim 1816’da Paris’te doğdu. İlk şarkısını bestelediğinde 14 yaşındaydı ve adı “Yaşasın Özgürlük!”tü. 1848’de işçilerin burjuvaziye karşı büyük
savaşında barikatlarda bir savaşçıydı.
Pottier fakir bir ailede doğdu ve tüm hayatı boyunca fakir bir adam, bir
proleter olarak kaldı, ekmeğini bir paketçi olarak ve daha sonra kumaşlar
üzerinde desenler çizerek kazandı.
1840’tan itibaren Fransa’nın hayatındaki tüm büyük olaylara şarkılarla
yanıt verdi, geride kalanların bilincini uyandırdı, işçileri birleşmeye çağırdı,
Fransa’nın burjuvazisini ve burjuva hükümetlerini kınadı.
Büyük Paris Komünü (1871) günlerinde, Pottier kullanılan 3.600 oydan
3.352’sini aldı. İlk proleter hükümet olan Komün’ün tüm faaliyetlerine katıldı.
Komün’ün düşüşü ile birlikte Pottier önce İngiltere’ye sonra da Amerika’ya
kaçmak zorunda kaldı. Ünlü marşı Enternasyonal, Haziran 1871’de yazıldı,
Mayıs’taki kanlı yenilgiden sonraki gün diyebilirsiniz.
Komün yenildi ama Pottier Enternasyonal fikirlerini dünyaya yaydı ve şimdi
her zamankinden daha canlı.
Pottier 1876’da sürgündeyken bir şiir yazdı. Amerika’nın İşçilerine, Fransa’nın
İşçilerine. İçinde, kapitalizmin boyunduruğu altındaki işçilerin yaşamını,
yoksulluklarını, ağır ağır emeklerini ve sömürülmelerini ve davalarının yaklaşan zaferine olan kesin güvenlerini anlattı.
Pottier, Komün’den sadece dokuz yıl sonra Fransa’ya döndü ve hemen İşçi
Partisi’ne katıldı. Şiirinin ilk cildi 1884’te, Devrim Şarkıları adıyla çıktı. İkinci
cildi ise 1887’de...
Ölümünden sonra işçi-şairin bir dizi başka şarkısı yayınlandı.
8 Kasım 1887’de Paris işçileri, Eugène Pottier’in kalıntılarını, idam edilen

Komünarların gömüldüğü Père Lachaise mezarlığına taşıdı. Polis, kalabalığa vahşice saldırsa da cenazeye büyük bir kalabalık katıldı. Her taraftan
“Yaşasın Pottier!” sesleri yükseldi.
Pottier yoksulluk içinde öldü. Ama insan elinden gerçekten daha kalıcı
olan bir anıt bıraktı. Şarkıların en büyük propagandacılarından biriydi. İlk
şarkısını bestelerken sosyalist işçilerin sayısı en fazla onlarca denilebilecek
kadardı. Eugène Pottier’in tarihi şarkısı şimdi on milyonlarca proleter tarafından biliniyor.”
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Aliağa Sınıf Tavrı Komitesi: Paranız Batsın,
İşçiler Yaşasın!
“Ruhsat bedeli yüzünden yıkım kararı çıkması
Gemi Söküm’de bir ilk değil. Birkaç ay önce farklı
şirketlerde de aynı sıkıntılar yaşandı ve yine yıkımı
def edebilmek için işçilere gidildi.”
Aliağa Sınıf Tavrı Komitesi, Bereket Gemi Söküm’de yaşananlara ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Ruhsat bedeli yüzünden yıkım
kararı çıkması Gemi Söküm’de bir ilk değil. Birkaç
ay önce farklı şirketlerde de aynı sıkıntılar yaşandı
ve yine yıkımı def edebilmek için işçilere gidildi.”
denildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Aliağa Gemi Söküm’de yer alan Bereket Gemi
Söküm şirketine ödenmeyen ruhsat bedeli se-

bebiyle yıkım kararı çıktı. Bu karar üzerine, çok
sayıda polis, çevik kuvvet ve zabıta ekibi şirketin
önünde toplandı.
Bereket Gemi Söküm patronları ise bu duruma
karşı kapı önündeki iş makinelerini yığınak olarak
kullandı ve bununla beraber işçilere ‘Gerekirse
sabaha kadar burada bekleyeceğiz, yine de
yıkım işlemini gerçekleştirmeyeceğiz!’ diyerek işçileri kapı önünde yıkım kararına karşı durmaları
söylendi.
Ruhsat bedeli yüzünden yıkım kararı çıkması
Gemi Söküm’de bir ilk değil. Birkaç ay önce farklı
şirketlerde de aynı sıkıntılar yaşandı ve yine yıkımı
def edebilmek için işçilere gidildi.

Geçtiğimiz şubat ayında işçiler insanca yaşam
ve çalışma koşulları için direnişe başlamışlardı.
Gemi Söküm Direnişi boyunca bu sürecin bitmesi
için her türlü yola başvuran, hak arıyor diye bir
çok işçiyi işten çıkaran ya da gözünü korkutan da
patronlar iken, aynı patronlar bugün yıkım kararı
çıkan tesislerinde bu kararı değiştirebilmek adına
işçileri ön plana sürüyor, bu karara engel olunmasını istiyorlar.
İşçiler geçirdikleri Gemi Söküm Direnişini unutmamalılardır. Kar hırsından vazgeçmeyen, işçiyi öne
süren bu sermaye düzenine karşı olan mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Paranız batsın, işçiler
yaşasın!”

Genç Köşe
Aydınlanma Okulları Tüm Hızı İle Sürüyor
Merhaba liseli arkadaşlarım,

üzerinde ağır ve kalıcı tahakküm sağlamak istiyor.

Okullarımızda gericilik, yobazlık, çağ dışı uygulamalı dersler gün geçtikçe çoğalıyor. Bizleri
dindar ve kindar nesil yetiştirmek için bilimden,
ilimden uzak tutmaya çalışıyorlar. Kendi nesillerini
yetiştirmek için din üzerinden islamlaştırmaya,
milli duyguları, çıkarları üzerinden milliyetçi, ırkçı
düşünceleri taşımamızı istiyorlar. Liselerimizde
cemaatler, vakıflar, TÜSİAD, MÜSİAD kol geziyor.
Tacizi meşrulaştıranların, gerici zihniyetleriyle
fetvaalar yağdıran örgütlerin, vakıfların liselerde
ne işi var diye sorgulanmalı. Laiklik ilkesine laf
söyleyenler, karşı çıkanlar liselerimizde gerici, yoz
insanlar yetiştirmek için örgütlenmeler yapıyor.
Gelen iktidar kendi nesillerini yetiştirme projesiyle
gençlerin hayatlarını çalıyor.

Ülkemizdeki hayat pahalılığı okullarımıza da
yansıtılmış durumda. Kantin fiyatları, test kitapları çok pahalı. Emekçi aileler çocuklarını okula
gönderirken gözleri yaşlı oluyor. Çünkü çocuklarına harçlık veremiyorlar. Öğrenciler, istedikleri test
kitapları çok pahalı olduğu için alamıyor.

Bunların yanı sıra, meslek lisesi öğrencileri staj
sömürüsü altında, geleceğe “genç işçiler” yetiştiriyoruz denilerek ucuz iş gücüne, ağır koşullar
altında çalıştırılıyor. Sermaye iktidarı gençlerin

Liseli arkadaşlarım, bu karanlık tablo bizleri geleceksizliğe itiyor. Gençler okumasın , sorgulamasın
istiyorlar. Ama biz bunları kabul etmiyoruz. Ülkenin
bu hâle gelmesinde sermaye iktidarından tutalım
muhalefetine kadar herkesin suçu var. Bizlere gelecek sunamayan AKP iktidarı ve onların yandaşlarıyla hesaplaşmamız var.
Bu yüzden Sosyalist Liseliler olarak bizler, yedi
yıldır Aydınlanma Okulları düzenliyoruz. Liselerimizde ilericiliğin, aydınlanmacılığın mücadelesinin veriyoruz. Bizler sistemin yetiştirmek istediği
kindar-dindar gençlik olmayacağız. Gençlik
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sorunları Aydınlanma Okulları’nda tartışmalı ve
bu sorunlara karşı doğru cevaplar üretmeli. Doğru
cevaba ulaşmak için okumalı, sorgulamalı, tartışmalı, bilinçlenmeli. Sistemle kavga etmeli. Bilimsel,
eşit, parasız eğitim bizim hakkımız. Hakkımız için
mücadele etmeliyiz.
Türkiye’nin bir çok ilinde liseliler kantin fiyatlarına
karşı çıkıyor, imza topluyor ve mücadeleleri kazanımla sonuçlanıyor. Mücadele etmek, örgütlenmek bizi korkutmasın.
İktidarın her kolu gerici cemaatlerle örgütleniyor,
herkesi kapsamaya çalışıyorlar. Onların karşısına laiklik için bilimsel, parasız, eşit bir eğitim için
örgütlenelim, mücadele edelim. Okumuş insan
emekçi halkına karşı sorumludur. Sorumluluğumuzun bilincinde sıra arkadaşlarımızla birlikte
Sosyalist Liseliler’e güç verelim, örgütlenelim.
||||||| Sevilay İşler
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