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“Mekanın Sahibi”
Geri mi Döndü?:
Derin Devlet Tartışması

Bir süre önce Gazete Duvar’da “‘Mekanın Sahibi’ Devlete
Geri Döndü” başlığıyla bir yazı yayınlandı. Yazının temel
argümanının ifade ettiği gibi gerçekten “mekanın
sahibi” (derin devlet) geri mi geldi, yoksa yazarımız
“mekan sahipliği” meselesini anlamamış mı? Cevaba
Troçki’nin “Sürekli Devrim” perspektifi ışık tutacaktır.
sf 4
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Aşı Reddi Neden
Artıyor?
Son birkaç yılda dünyadan
neredeyse silinmiş olan
hastalıkların bir anda
hortlamasıyla beraber aşı
tereddüdü ve reddi tekrar
gündeme geldi.
sf 2

İşçi-Emekçi İktidarı ve Uluslararası Sosyalizm için

Bedeli Hep

Biz mi

Ödeyeceğiz?

Sınıfsal
Kutuplaşma
Yükselirken
RTE’nin Stratejisi
V. U. Arslan

Kadir Has Üniversitesi’nin
10 yıldır düzenlediği
“Türkiye Eğilimleri” başlıklı
saha çalışması, çarpıcı
sonuçlara ulaşmış. Bu
sonuçlar bir süredir bizim
de gözlemlediğimiz ve
yazdığımız toplumsal
eğilimlerle paralellik arz
ediyor.
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Metalde Toplu
Sözleşme
ve Grev Süreci:
Perspektifler
Engin Kara

24 Ocak Kararları
40 Yıldır Yaşıyor!

Bir sahici mücadele
yükselecekse de bu,
sendikaların yönetimlerinin
eliyle olmayacak. Sendika
yönetimlerine rağmen
olacak.

Süleyman Demirel ve Turgut
Özal ortaklığıyla hazırlanarak
açıklanan 24 Ocak Kararları
sadece gelecekteki Türkiye
ekonomisini yapısal bir
dönüşüme uğratmakla
kalmamış, aynı zamanda
politik ve kültürel olarak
da yeni bir sürecin kapısını
aralamıştı.
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Gezegeni
Emperyalizmden
Kurtaralım

Lübnan’da EmekçiGençlik Hareketi
100 Günü Doldurdu:
Selam Olsun Onlara!

Derya Koca

Emekçilerin ve gençlerin
bozuk düzene isyan ettiği
Lübnan’daki gösteriler 17
Ekim’den bu yana devam
ediyor.
sf 6

Bir süredir karbon
salınımını azaltmak
ve küresel iklim
değişikliğini durdurmak
gibi söylemlerle yeşil
kapitalizm propagandası
yapılıyor.
sf 7

Her Yönüyle
Doğalgaz Soygunu!
Bilim Her Zaman
Tarafsız mıdır?
Bugün rant için Kanal
İstanbul projesini hayata
geçirmeye çalışan iktidarın
bilimi kendi sınıfsal çıkarları
için kullanması bu konuya
güzel bir örnek.
sf 7

Gökçe Şentürk

İktidar Türkiye’nin deprem gerçeğine
yıllardır yüz çeviriyor; her yeni felakette
sorumsuzluğun, umursamazlığın,
hazırlıksızlığın bedeli halkı vuruyor. Son
olarak Elazığ’da gerçekleşen afet bu
gerçeği bir kez daha su yüzüne çıkardı.

Öyle ki iktidarın aklına depremin
ardından oluşan can kaybını ve yıkımı
yerine Elazığ valisinin de bir anlık
dalgınlıkla ifade ettiği üzere kamuoyu
algısı geliyor. Kabahatleri büyük olunca
bunu düşünmeden edemiyorlar

Doğalgaza, elektriğe
yapılan zamlarla soyuyor;
maaşlarımıza yapılan
zamlarla dalga geçiyorlar
sf 8
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Metalde Toplu Sözleşme
ve Grev Süreci: Perspektifler
Engin Kara

Metal İş Kolunda Toplu
Sözleşme Tıkanıklığı
MESS sözleşmeyi 3 yıllık
imzalayarak daha uzun süre
düşük zam oranlarını korumak
istese de işçi sendikaları bunu
kabul etmiyor.
Ücretler konusunda sendikalar
%26’dan aşağı inmezken,
masada MESS’in son teklifi %6
zam olmuştu! Bugüne kadar ek
görüşmelerde MESS teklifini en
son %12 olarak revize etti.
Sendikalar geçtiğimiz hafta grev
kararlarını ilan etti. Birleşik
Metal-İş, grev tarihi olarak 5
Şubat’ı duyurdu.
Tavırlar, Taktikler, Hamleler...
Öncelikle sendika yönetimleri ile
sendika tabanlarını ayırt etmek
gerekiyor.
Hayatta hiçbir şey sabit
niteliklere sahip değil, bu
kural sınıf mücadelesinin canlı
süreçlerinde çok daha fazla
geçerli. Sendikaların bürokratik,
hatta mafyatik (Türk Metal)
yönetimleri, bazı özel anlarda

kendi sınırlarının çok ötesinde
hamleler yapmak zorunda
kalabilir.
Düşünün, emekçilerin doğalgaz
faturasını gördükçe, doğalgazı
açmadan oturduklarından daha
fazla titredikleri bir dönemde,
gider de %6’lık bir zamma imza
atarsanız bunun sonu ne olur?
2015’teki “metal fırtına”yı
hatırlıyoruz değil mi? Sendika
bürokratları da en az bizim
kadar iyi hatırlıyorlar bu süreci.
Bu yüzden işçilerin bir nevi
“gazlarını almak” zorunda
hissediyorlar.
Sendika bürokrasisinin her türlü
ayak oyununu teşhir etmek
devrimci bir görev. Ama onun
içine düştüğü çıkmazlarından
yararlanmayı da bilmek lazım.
Sendikal Bürokrasi, Hangi
Aşamada İhanet Edecek?
MESS’in son iki haftada üst üste
görüşme talebinde bulunarak her
seferinde zam önerilerini ikişer
puan artırması, patronların da
olası bir grevin önünü almaya
çalıştıklarını gösteriyor.
Rahatlıkla tahmin edebiliriz ki
Türk Metal %12-14 bandında bir
rakama anlaşmayı planlıyor.

Biraz daha tepkisel ifadeler
kullansalar da Birleşik Metalİş de benzer bir rakama imza
atacaktır.
Çok net; %20’nin altında kalan
her rakam sefalet anlamına
gelecektir.
Metal İşçileri Mücadeleyi
Kendileri Göğüslemek Zorunda
Bir sahici mücadele yükselecekse
de bu, sendikaların yönetimlerinin
eliyle olmayacak. Sendika
yönetimlerine rağmen olacak.
Ama işçilerin mücadele
dalgasının yükselmesi için
taban örgütlülüklerine ihtiyaç
var. Fabrika komiteleri, grev
komiteleri...
Tabii ki imkânı olan yerlerde
sendikalardaki mevcut
mekanizmaların sınırlarının
zorlanması da bu yolda ön açıcı
olacaktır. Örneğin, mevcut
mekanizmaya muhalefet
ederek yönetime gelen Birleşik
Metal’in Gebze şube yönetimi bu
noktada daha ile adımlar atmaya
zorlanabilir...
Toplumsal Patlama Er Ya Da
Geç Gelecek, Hazırlanalım!
“Türkiye’de bir emekçi
patlamasının objektif

Erdoğan Türkiye’sinde Grev
Hakkı

koşullarının olgunlaştığına
şüphe yoktur. Bahsini ettiğimiz
şey genç emekçilerin ön
planda olduğu ekmek, iş ve
gelecek isyanlarıdır… Mesele
sosyalist alternatifin güçlenmesi
ve bu olasılıklara hazırlıklı
olarak sınıf mücadelesine
etki edebilmesidir. Özetle
devrimciler olarak zamana karşı
yarışıyoruz.” (V.U. Arslan sosyalistgundem.com)
2020, sürpriz olmayacak sıra
dışı mücadelelere gebe olabilir.
Ne var ki mesele bu kabarmaya
sınıf hareketinin hazır olup
olmayacağında düğümlenecektir.
Şimdilik bu konuda henüz zayıf
olduğumuzu dürüstçe söylemek
gerekiyor. Ama hızlı zamanlardan
geçiyoruz. Hazırlıkları
hızlandırmak da mümkün. Yeter
ki hazırlanmak için harekete
geçelim.
* Bu yazının yayına gönderildiği
dakikalarda, Türk Metal Sendikası,
27 Ocak Pazartesi MESS ile
yaptığı görüşmenin ertesi gün
devam edeceğini açıkladı. Görülen
o ki Türk Metal yöneticileri MESS
ile anlaştı. Rakam, henüz yansımış
olmasa da %12-13 bandında
olacağından şüphe yok.

Marx, anayasayı tartışırken,
anayasa bir hakkı tanımlar
ve düzenlenmesini yasalara
bırakır, yasalar ise anayasadaki
kâğıt üzeri varlığına halel
getirmeden o hakkı istediği
kadar sınırlar diyordu.
Türkiye’de grev hakkı tam
da bu durumda. Anayasa’da
var. Ama yasal düzenlemeler
nedeniyle zaten yasal greve
başlamak alabildiğine
zorlaştırılmışken, bir de “grev
erteleme” sayesinde iktidarın
canı istediğince yasaklanabilir.
“Milli güvenlik” bahanesinin
ön plana çıktığı grev yasakları,
AKP’li yıllar boyunca tam
16 defa uygulandı. Bunlardan
dördü (%25’i) metal iş
kolundaki grevlerdi.
Anayasada yer almasına
rağmen grev yasalarının bir
türlü çıkmaması üzerine Ocak
1963’te Kavel kablo işçileri
fiilen grev yapmaya başlamıştı.
Kavel işçileri ilk başta hapis
cezaları ile karşılaşsa da
toplumsal destek sayesinde
nihayet grev yasaları çıkarılmak
zorunda kalınmıştı. Yani grev
hakkı, pratikte grev yaparak
kazanılmıştı.
Şimdi grev hakkını korumak
için benzer girişimlere ihtiyaç
var.

Aşı Reddi Neden Artıyor?
Son birkaç yılda dünyadan neredeyse
silinmiş olan hastalıkların bir anda
hortlamasıyla beraber aşı tereddüdü ve
reddi tekrar gündeme geldi.
Aşı ile önlenebilir boğmaca, difteri,
tetanos, kızamık, çocuk felci, verem
nedeniyle çocuk ölümlerinin sayısı
1989’da 5 milyon dolayındayken,
günümüzde bu altı hastalıktan ölüm yılda
yalnızca 100 bin civarındadır. Dünya
Sağlık Örgütü (WHO)’nün raporuna
göre Avrupa’da kızamık vakalarının
2018’de 2017’ye göre üç kat arttığı ve 72
kişinin kızamıktan öldüğü biliniyor. Pek
çok ülkede aşılanma oranlarında düşüş
gözlenirken, özellikle Avrupa’da son 10
yılda kızamık vakaları konusunda rekor
kırıldığını gösteriyor. Yine WHO’nun
açıklamasına göre, aşılanma oranlarının
düşmesine paralel olarak 2019’un ilk üç
ayında, bir önceki yılın aynı dönemine
göre dünyada kızamık vakası % 300
aranında artmış durumda. WHO kızamık
aşısı yapılmadığında yılda 2,7 milyon
çocuğun kızamık komplikasyonları sonucu
yaşamını yitireceğini öngörüyor.
Aşı karşıtlarının temel argümanlarının
başında, önlenebilir hastalıkların bir

Sosyalist

kısmının toplumdan silinmesiyle
beraber sonuçlarının da gözlemlenebilir
olmaktan çıkmasının bir yansıması olan
“bulaşıcı hastalıkların çoğunun ölümcül
olmadığı” iddası geliyor. Bu argümanların
sonucunda, bulaşıcı hastalıkların yaşamın
doğal bir parçası olduğu ve bu hastalıklarla
başta anne sütü, güzel beslenme ve hijyen
kurallarına uyarak baş edilebileceği fikri
yaygınlaştırılıyor. İddalara göre çok sayıda
antijenin bağışıklık sistemine zara vereceği
ve aşının içerisindeki eser miktardaki
bileşenlerinden olan alüminyum ve civanın
otizm ve bazı dejeneratif hastalıklara neden
olacağı, aşı yerine hastalığı geçirmenin
bağışıklığı güçlendireceği ve geleneksel/
altarnatif yöntemlerin daha iyi olacağı gibi
iddalar söz konusu.
Aşı karşıtlarının bir diğer iddiası, aşı
üreticilerinin çok büyük karlar elde
ettiği ve aşı konusundaki çalışmaların
araştırma bursu ya da finansal destek
verilerek manipülasyonu sonucu aşının
yan etkilerinin gizlendiği şeklinde. Fakat
bunun da tutarlı bir yanı yok; çünkü aşı
üreten firmalar aynı zamanda hastalıklara
yönelik ilaçları da üretiyorlar. Bu durumda
aşılama programı yerine, hastalıkların
ortaya çıkması ve tedavisine yönelik
ilaçların satılması bu firmalar için daha
karlı.
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Arzu Görmez

Türkiye’ye baktığımızdaysa aşı
karşıtlığı iki grup üzerinden ilerliyor:
aşının güvenliği konusunda kaygılı
postmodernler ve aşının günah olduğunu
düşünerek reddeden muhafazakarİslamcı kesimler. Son dönemde ise Soner
Yalçın’ın tamamen çarpıtma ve komplo
teorileriyle bezeli “Kara Kutu” kitabı da
laik kesimlerde popülerleşmiş ve tıpçılar
tarafından aşı karşıtlığı propagandası
yaptığı gerekçesiyle eleştirilmişti. Kısacası
Türkiye’de aşı karşıtlığının hemen hemen
her kesim içerisinden az ya da çok bir
alıcısı var.

birçok eyaleti ve Avrupa ülkeleri aşılamayı
zorunlu kılan yasalar çıkartmaya başladılar.
İtalya ve Almanya gibi ülkelerde caydırıcı
para cezaları uygulanmaya başlarken,
Fransa gibi aşı reddinin en yüksek olduğu
ülkelerdeyse para cezasının yanında hapis
cezaları da uygulanmaya başlandı.

Türkiye’de ise 2015 yılında bir savcının
bebeklerine aşı yaptırmaması üzerine
Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın
Son yıllardaki veriler bu konuda kötüye
gittiğimizi gösteriyor. Sağlık Bakanlığı’nın açtığı dava sonucu aşı reddi “hukuksal”
boyuta taşınmıştı. Anayasa Mahkemesi’nin
verilerine göre, Türkiye’de 2016’da
“istemeyen çocuğuna aşı yaptırmaz”
sadece 9 kızamık vakası gerçekleşirken
kararıyla davayı kazanan baba, aşı
2017 yılında bu sayı 84’e, 2018’de ise
karşıtları içinde bir örnek teşkil etmiş;
716’ya ulaştı. Birçok uzman, aşı reddinin
sonuç olarak ebeveynler kendi rızalarıyla
popülerleşmesi ile kızamık vakalarının
çocuklarına aşı yaptırmamaya başlamıştı.
artması arasında bir ilişki olduğuna dair
Sağlık Bakanlığı’nın Nisan 2018 verilerine
hem fikir.
göre aşıyı reddeden aile sayısı 20.000’i
Tüm bu süreçlerin önüne geçmek
geçmişti.
konusunda çok ciddi hukuki boşluklar var.
İktidarın ve emrindeki kurumların
Sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok
tıpkı AYM kararında olduğu gibi bunu
ülkesinde aşılama yasal bir zorunluluk
özendirmek yerine aşı karşıtlığı konusunda
değil. Eskiden aşı zorunluluğuna ihtiyaç
caydırıcı önlemler olması şart görünüyor.
duyulmazken “aşı reddi” ile birlikte bu
mesele tekrar gündeme geldi. ABD’nin
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Yağmacı Düzenin
Depremle İmtihanı
İktidar Türkiye’nin deprem gerçeğine yıllardır yüz çeviriyor; her yeni felakette
sorumsuzluğun, umursamazlığın, hazırlıksızlığın bedeli halkı vuruyor. Son
olarak Elazığ’da gerçekleşen afet bu gerçeği bir kez daha su yüzüne çıkardı.
Öyle ki iktidarın aklına depremin ardından oluşan can kaybını ve yıkımı yerine
Elazığ valisinin de bir anlık dalgınlıkla ifade ettiği üzere kamuoyu algısı geliyor.
Kabahatleri büyük olunca bunu düşünmeden edemiyorlar.
Deprem sonrası iktidar
cephesinden ve adeta iktidarın
çiftliği haline gelmiş olan
kurumlardan yapılan açıklamalar,
iktidarın halkın can güvenliğini
ne derece düşündüğünün bir
göstergesi oldu. Enerji Bakanı
Fatih Dönmez TV’de canlı
yayınına bağlanarak “Herşeyi
devletten beklemek doğru
olmaz.” diyerek topu vatandaşa
atarken; görevi olası afetlere
karşı hazırlıklı olmak ve hızlıca
yardım ulaştırmak olan ve yakın
geçmişteki sicili hayli bozuk
olan Kızılay Başkanı Kerem
Kınık twitterdan vatandaşa bağış
çağrısı yaptı.
Bu açıklamaların ardından
halkın tepkisi ise doğal
olarak 1999’daki Marmara
Depremi’nden bugüne kadar
geçen 20 yılda deprem vergisi
adı altında toplanan 66 milyar
TL’nin akıbetini sormak oldu.
Elbette bugüne kadar bırakın
deprem riski taşıyan bölgelerde
tek bir çivi çakmayı, olası
afetlere karşı hazırlık yapmayı;

paranın alakasız alanlarda
kullanıldığı bizzat iktidarın
maliye bakanları tarafından
açıklanmıştı. Geçmişte bakanlık
yapan Mehmet Şimşek deprem
vergisinin duble yollara vb.
projelere harcandığını açıklamış,
Kemal Unakıtan’sa “Bu vergiler
deprem için getirilmiş olsa,
alınır biterdi. Bütçenin ihtiyacı
olduğu için toplandı, milleti
aldatmanın alemi yok.” itirafında
bulunmuştu.

Balık baştan kokuyor. Rejimin
tepesinin kendisine 1150 odalı
saraylar yaptırdığı ülkede,
Kızılay Başkanı da elbette
pastadan payını alacak. Yakın
zamanda Kızılay’ın merkez
olarak kullanmak amacıyla
Rumelihisarı’nda aylık 12.000
dolara boğaz manzaralı
ve havuzlu bir tarihi köşk
kiraladığı; köşkün mobilyalarına
600.000 TL para harcadığı
Yaşanan depremin ardından Prof. ortaya çıkmıştı. Ayrıca Kızılay
Dr. Naci Görür’ün birkaç ay
yöneticilerinin maaşlarına dört
önce yapılan bir canlı yayında
yılda % 170’lere varan zamlar
Elazığ bölgesinde bir deprem
yapıldığı ortaya çıkmıştı. Dahası
tehlikesine dikkat çektiği
Kızılay’ın Suriye’de savaşan
ortaya çıkmıştı. Naci Görür
cihatçı çeteler için SMS’le
dünse depreme ilişkin olarak
yardım kampanyası düzenlediği,
“Elazığ ve köylerini depreme
ayrıca erzak ve çadır yardımı
hazırlayın dedim. Bu konuda
yaptığı biliniyor. Bütün bunların
kitaplar basıldı. Ama maalesef
ardından Elazığ halkı için
pek bir şey yapılmadı” dedi.
harcanacak para kalmamış
Çılgın projeler için yandaş
olacak ki Kızılay Başkanı
müteahhitlere devasa kaynaklar
SMS’le para dileniyor!
aktarma konusunda oldukça
Bütün bunları dile getirdiğinizde
mahir olan iktidarın söz konusu
halkın güvenliği olduğunda nasıl ise iktidarın trolleri sizi siyaset

Deprem
Seferberliği
İlan Edilsin!
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yapmakla suçlayacak, iktidarın
“soylu”ları sopa sallayacaktır.
Oysa depremden daha çok
yağma düzeni insanları felakete
sürüklemektedir. Şimdi hep
birlikte olası bir İstanbul
depreminin yaratacağı yıkımı
düşünüyoruz. Elazığ örneğinden
yola çıkarsak halkın nasıl
zorluklarla karşılaşacağı açık
değil mi? Toplanma alanlarına
AVM ve lüks rezidansların inşa
edildiği, imar affıyla kaçak
yapılaşmanın ve rantın adeta
özendirildiği, çılgın projelerle
bütün doğal yaşamın talan
edildiği bir kentte depremin
etkisi tahmin edilemeyecek
kadar ağır olacaktır. AKP’nin
gözde müteahhitlerinden Ali
Ağaoğlu’nun itirafları da bu
konuda çarpıcı: “Avazım çıktığı
kadar bağırıyorum. İstanbul
konut inşaat sektörünü en iyi
bilen isimlerden biri olarak
söylüyorum ki; mevcut yapı
stoğunun yüzde 70’i deprem
açısından güvenli değil. 1970’li

Meslek odalarından deprem 		
komisyonu oluşturulsun; raporları
halkla paylaşılsın
1999 depreminden beri 		
toplanan deprem vergilerinden
deprem fonu oluşturulsun

Hasarlı evler tespit edilsin; içinde
55
oturanlar kiraları karşılanarak 		
depreme dayanıklı evlere yerleştirilsin
88

sırt çevirdiğinin bir örneği daha!

Hasarlı evlerin müteahhitlerine
ve ruhsat veren kamu görevlilerine
kamu davası açılsın

44

Hasarlı kamu binaları
hemen taşınsın

66

99

22

yıllarda İstanbul’un Anadolu
yakasında yapılan yapıların
büyük bir kısmına inşaat
malzemesini ben sattım.
Kumları Marmara Denizi’nden
demirleri hurdadan çektik. O
zamanın şartlarında en iyi
malzeme buydu. Sadece biz
değil tüm firmalar aynı şeyi
yapıyordu. Deprem olursa
İstanbul’a ordu bile giremez,
ölen şanslıdır.”
Türkiye’de deprem riskinin
yüksek olduğu alanlarda
bugünden tezi yok halkın can ve
mal güvenliğini güvence altına
alacak önlemler alınmalıdır. Bu
konuda kılını bile kıpırdatmayan,
afetlerin ardından şov yapmakla
yetinen ve muhaliflere deprem
vergileri nerede diye sorduğu
için parmak sallayan, Kızılay
örneğinde olduğu gibi tepeden
tırnağa yağma düzenine batmış
iktidara karşı mücadele etmek
ve hesap sormak kaçınılmaz
görünmektedir.

Toplanan deprem 			
vergilerinin hesabı verilsin

Evlerin güçlendirme 		
çalışmaları fondan karşılansın
77

Yeni toplanma alanları 		
belirlensin; toplanma alanını
işgal eden yapılar yıkılsın

Okul, işyeri ve ortak yaşam 		
alanlarında deprem eğitimi verilsin

Deprem değil,

İktidarıyla Patronuyla
Rantınız Öldürüyor!
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“Mekanın Sahibi” Geri mi Döndü?:

Derin Devlet Tartışması
Güneş Gümüş
SEP Genel Başkanı

Bir süre önce Gazete Duvar’da “‘Mekanın Sahibi’ Devlete Geri Döndü” başlığıyla bir yazı
yayınlandı. Oktay Candemir’in yazısı kendi başına bir parlaklık taşımasa da benzer
görüşler özellikle Kürt hareketi ve liberal solda oldukça yaygın olduğundan mesele ele
alınmayı hak ediyor. Yazının temel argümanının ifade ettiği gibi gerçekten “mekanın
sahibi” (derin devlet) geri mi geldi, yoksa yazarımız “mekan sahipliği” meselesini
anlamamış mı? Cevaba Troçki’nin “Sürekli Devrim” perspektifi ışık tutacaktır.
Analizler ‘devleti Erdoğan da
yönetmiyor’ noktasına kadar
varırken haliyle asıl ipler derin
devletin elinde oluyor. Derin
organizasyonun devletin başına
geçişinin işareti olarak da Mehmet
Ağar, Tansu Çiller, Devlet Bahçeli,
Doğu Perinçek gibi isimlerin
AKP’ye yönelik azimkar desteği
ve Ağar’a yakın olduğu söylenen
Soylu’nun İçişleri Bakanı olması
gösteriliyor.
Bu analizi ortaya atanların uzun
iktidarı boyunca AKP ile açık
ya da örtülü ittifaklar ya da
anlaşmalar yürütmüş unsurlar
olması boşuna değil. “Benim
ilişkiye girdiğim AKP bu değildi”,
“ben hata yapmadım”, “bu
sonuca katkı sunmadım”… Sol
liberaller ve HDP çevresindeki
unsurlardan bahsediyoruz.  

Bu tarz organizasyonlar seçilmiş
hükümetlerin işlerine müdahale
etmenin yanı sıra yargısız
infazlar, sabotajlar, sistematik
işkence, kanlı provokasyonlar
vb’ni gerçekleştirirler. İşin özeti,
burjuva devlet sınıf mücadelesinde
koşullara göre bazen yasalara
uygun olarak bazen de kendi
kanunlarını çiğneyerek devlet
terörü uygular. Bu yöntemlere
pek sık başvurmayan burjuva
demokrasilerinin yumuşak yüzü
de aslında maskeden başka
birşey değildir. En gelişkin Batı
Avrupa örneklerinden de örnekler
verebiliriz, başı sıkıştığında
bu işlere girişmeyecek bir
burjuva devlet yeryüzüne henüz
gelmemiştir, geleceği de yoktur.      

Fabrika Ayarları
Öncelikle derin devlet kavramını
tartışarak başlayalım. Devletin
iç ve dış düşman belledikleriyle
mücadele etmek için kendi yasal
sınırlarının ötesine çıkmasını
sağlayan çeşitli yapılanmalar
olarak tarifleniyor derin devlet.
Bu anlamıyla derin devlet belirli
şartların özel ürünüdür. Netice
itibariyle her devlet doğası
gereği kurulu düzeni korumak
ve düşman bellediklerini
zayıflatmak isteyecektir. Bu
bağlamda her burjuva devletin
temel refleksi devrimci
hareketleri, radikalleşebilecek
çeşitli mücadeleleri ve ulusaldini azınlıkların faaliyetlerini
yakından takip etmektir. Bu iş için
her devletin özelleşmiş istihbarat
birimleri, siyasi polisleri ve diğer
silahlı unsurları bulunur. Takip
altındaki toplumsal hareket ve
örgütlenmelerin yarattığı tehdit
büyürse egemen sınıf olağanüstü
hal, sıkı yönetim, askeri
darbe ya da faşist
diktatörlükler örgütleyebilir.
Bunların başarılı biçimde
örgütlenmesi her şeyden evvel
mücadelenin gidişatına bağlıdır.
Burjuvazi bu tarz olağanüstü
rejimleri örgütlemeyi başarırsa
devlet terörü ya tamamen ya
da büyük ölçüde yasal hale
gelir. Ama eğer egemen sınıflar
demokrasi maskesini tamamen
atmayı tercih etmiyor, ama bir
yandan da “iç düşmana” karşı
ellerinin kollarının hak-hukuk vb
ile bağlanmasını istemiyorlarsa
işte o zaman burjuva yasallığının
dışına çıkan bir takım devlet
organizasyonları gerekli oluyor.

Kısacası derin devlet
uygulamalarını burjuva devletin
sınıf doğasından ayıramayız.
Tersi burjuva demokrasisi
güzellemelerini ifade eden bir
çeşit aldatmaca olacaktır. Sanki,
Lenin’in kelimeleriyle “bir sınıfın
diğer sınıfları egemenliği altında
bulundurduğu örgütlenme” olan
devlette sıkıntı yok da mesele
Gladyo olur, Kontragerilla olur,
derin devlet olur onun sınırlarının
dışına taşmış yapılanmalarmış
gibi. Oysa ki burjuvazinin
saldırganlığını yansıtan devlet
terörünün sınırlarını belirleyen
şey, emekçi halkın, ezilenlerin ya
da rakip devletlerin oluşturduğu
tehdidin şiddetidir.
Devlet yapılanması statik değildir;
bir noktada gösterdiği tavrı başka
bir konuda göstermeyebilir.
Mesela İngiltere’de polis silah
taşımaz. Bu egemen sınıfın kendi
hegemonyasına güveninin bir
ürünüdür. Boşuna da değildir.
2001’de Irak’ı bombalamaya
giden uçakların kalktığı
havalimanının yanı başında 2
milyon insan savaş karşıtı miting
yapar ama teller yıkılıp havalimanı
işgal edilmez mesela. Diğer
taraftan Kuzey İrlanda’da sertliğin
dozu İngiliz devleti açısından
bambaşkadır. Yeri geldiğinde
İngiliz istihbaratı bir stadyum

dolusu insanı otomatik silahlarla
tarayabilir.
Unutmamak gerekir devletin
rızadan zora kayışı (ya da tersi)
tamamen koşullara bağlıdır. Bu
koşulları oluşturan da egemen
sınıfın yönetebilme kapasitesi
ve ezilenlerin, sömürülenlerin
örgütlenme-radikalleşme
eğilimleridir. İspanya Devleti,
Katalanlar ayrılmak istediğinde
birden canavara dönüşebilir
ya da Sarı Yelekliler etkili bir
protesto dalgası yarattığında
Fransa polisi Türkiye polisini
geride bırakabilir. Yani burjuva
devletin vazgeçilmez formu
liberal parlamenter düzen değildir;
tek vazgeçilmezleri vardır sınıf
iktidarları. Onu güvende tutmak
için yapmayacakları yoktur,
sadece Türkiye’de değil dünyanın
en gelişmiş ülkelerinde de.

ülkelerdeki sıkıntı derin devletin
varlığı değildir; aslen rejimin
demokratik olabilme kapasitesi
budur. Ayakta kalmak için egemen
sınıf adına iktidara kim taşınırsa
taşınsın gerektiğinde kanlı
yöntemleri kullanmaktan geri
durmayacaktır. Yani mesele sol
liberallerin fetiş haline getirdiği
İttihatçılıkla, Kemalizmle sınırlı
değildir; sorunun geri planında
devletin, egemen sınıfların
üzerinde oturduğu, üstü sıkıca
kapatılmadığında hızla patlayacak
çelişkiler volkanındadır.
Derin Devlet, Dün ve Bugün

Derin devletin geri dönüşünü
(2015) işaret edenler gerçekliği
eğip bükerek her durumda kendi
siyasal perspektiflerini haklı
çıkaran bir tantana tutturuyor.
Neticede bu ülkede bir sürü
şehrin yakılıp yıkıldığı, sonuçları
Gelelim Türkiye gibi kapitalizmle çok belirleyici olan bir özerklik
geç tanışmış ülkelerdeki
girişimi ve şehir savaşları yaşandı.
duruma. Gramsci’nin işaret ettiği
Burjuva devletin o dönem
hegemonyayı oluşturan zor ile
yaptıklarının burjuva devletlerin
rızanın birlikteliğinde hangisinin
genelinin temel yaşamsal refleksi
öne çıkacağının belirleyeni
olduğunu görmek gerekir. Bu
egemen sınıfın gücü ile sömürülen açıdan burjuva devletin topyekün
sınıfların, ezilenlerin mücadele
silaha başvurmasının sürpriz
dinamikleridir. Troçki, sürekli
olmadığı herkes için açıktır diye
devrim tezlerinde kapitalizmle
düşünüyorum. Bu bağlamda
geç tanışan ülkelerde burjuvazinin mesele şehir savaşları inisiyatifinin
zayıf, kaypak ve iradesiz olduğunu Kürt ulusal hareketi tarafından
belirtir, bu yüzden de toplumsal
alınması veya kabul edilmesidir.

hegemonya kurabilme kapasitesi
pek azdır. Bunun yanında eski
toplumsal dokudan alınan ya da
yeni üretilen çelişkiler, tehdit
edici büyük bir yumak gibidir.
Burjuvazi, toplumun önemli bir
kesimi üzerinde rızaya dayalı bir
hegemonya oluşturamadığından
ve/veya şiddetli çelişkiler
nedeniyle kendisini risk altında
hissettiğinden devlet sopasının
gücüne güvenerek ayakta kalmak
durumundadır.
Bu tarz ülkelerde Batı’nın görece
istikrarlı ülkelerindeki olağan
burjuva demokratik işleyişe
pek yer yoktur. Özellikle işlerin
egemen sınıf açısından kötü
gittiği koşullarda türlü yöntemlere
kapı açılır. Dolayısıyla bu

Şehir savaşlarının özellikle Kürt
hareketinin sonraki yıllarına
damga vurması kaçınılmazdır.
Bugün yaşadıklarımız önemli
oranda bu durumla ilgilidir.
Nitekim şehir savaşlarından AKPMHP ortaklığının doğduğunu,
ardından yaşanan darbe girişimi
ile OHAL ilan edildiğini ve
bu sayede bir çeşit otoriter tek
adam rejimine geçişin mümkün
olduğunu söyleyebiliriz.
Bugün Mehmet Ağar ve Tansu
Çiller AKP iktidarını destekliyor
olabilir, ama bundan nereye
varılabilir ki! “Derin devlet
geri geldi, devleti Erdoğan
yönetmiyor” noktasına mı
varacağız! 1990’lar zayıf
koalisyon iktidarları, güçlü gerilla

hareketi ve burjuvazinin AB’ye
katılım hedefi ve demokrasi
görünümünü koruma çabası
ile geçen özel bir dönemdi. Bu
şartlar altında kontrolü tamamen
kaybetmek istemeyen burjuva
devlet yapılanmasının derin devlet
uygulamaları olarak bilinen bir
sürece imza attığını biliyoruz.
Kısacası burjuva devlette
devamlılık esası Kürt sorununda
kendisini gösteriyor, ama
bambaşka bir ortamda ve farklı
araçlarla. Bu yüzden 1990’ların
derin devleti geri döndü demek
tarih üstü metafizik bir aktör
tanımlamak anlamına gelir.
Yani biz öyle büyük bir şeytanla
mücadele ediyoruz ki, ‘içerisinde
bulunduğumuz zor durum
bundan ötürü’ demeye getiriliyor.
Siyasal perspektifimizde ya da
analizlerimizde sorun olduğundan
dolayı değil, İttihatçı-Kemalizm
geleneği derin devlet devreye girdi
de ondan. Her zaman kendisini
haklı çıkaran bir zihniyetin
benzer hataları tekrarlaması
kaçınılmazdır.
Sonuç
Kaypak burjuvazi 1990’larda
AB’den aldığı destekle cılız
da olsa Kürt sorununda
sesini yükseltebiliyordu.
Ama bugün sığınabileceği
bir gölge olmadığından AKP
karşısında mum gibi. İhale
alma peşinde, o da olmazsa
öfkelendirmeyeyim derdinde. AB
ve liberal demokrasinin yaldızları
döküldü. Dünyada Trump vb.
otoriter-sağ popülist liderler
yükselirken meseleler savaşlarla
çözümleniyor. Yani sol liberallerin
bir zamanlar bel bağladığı
demokratik cumhuriyet, tüm az
gelişmiş kapitalist ülkelerde her
zamankinden daha kifayetsiz.
Meselenin derin devletin geri
dönüşü ile hiç alakası yok,
mesele emperyalist kapitalizmin
yapısal krizinin derinleşiyor oluşu
ve demokratik programların
tamamen boşa çıkmasıyla alakalı.
Demokratik programlara bel
bağlayanların hayal kırıklığı
yaşaması bu yüzden gayet normal.
Bunun dışında burjuva devletin
her türlü aracı kullanarak kendisi
açısından tehdit haline gelen,
gelme potansiyeli yüksek olan
devrimcileri, ezilen hareketleri
bastırmaya çalışması geç
kapitalistleşmiş bu devletin sınıf
dinamiklerinden kaynaklanır ve
bu cendereden de tek çıkış yolu
vardır: sürekli devrim!
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Sınıfsal Kutuplaşma Yükselirken

RTE’nin Stratejisi
V. U. Arslan

Kadir Has Üniversitesi’nin 10 yıldır düzenlediği
“Türkiye Eğilimleri” başlıklı saha çalışması, çarpıcı
sonuçlara ulaşmış. Bu sonuçlar bir süredir bizim de
gözlemlediğimiz ve yazdığımız toplumsal eğilimlerle
paralellik arz ediyor.
Araştırma sonuçlarındaki en
dikkat çekici husus, Türkiye’de
toplumsal kutuplaşmanın artık
yön değiştirmekte oluşu ile
alakalı. Belli ki AKP artık laikmuhafazakar kutuplaşmasının
ekmeğini eskisi gibi yiyemiyor.
Saha çalışmasının sonuçlarına
göre 2017’de Türkiye’de
kutuplaşmanın laikler ve
dindarlar arasında olduğunu
söyleyenlerin oranı yüzde
52’ydi; bu oran 2019’da yüzde
43.5’e gerilemiş. Buna karşın,
“kutuplaşma zenginle fakir
arasındadır” diyenler yüzde
9.5’ten yüzde 20.5’e çıkmış.
Sınıfsal çatışma perspektifinde
iki katın da üstünde bir artış
gözleniyor. Şüphesiz bu artışta
ekonomik krizin etkisi çok
büyük. Ama AKP’nin kültürel
kutuplaştırma taktiklerinin
zamanının geçmekte olduğu bir
gerçek.
Özellikle yeni kuşaklar bu
oyunlara tepkili. Göreceli bir
ekonomik toparlanma mümkün
olsa bile gençliğin işsizlik
ya da berbat işler kıskacında
geleceksiz olduğu kimse için
bir sır değil. Lafı uzatmayalım,
kültürel kutuplaşmanın eğilimi
aşağı yöndeyken zengin-fakir
kutuplaşmasının eğilimi yukarı
doğrudur.
AKP’nin o kadar yüklendiği
Goebbelsvari “terörle mücadele,
iç düşmanlar, teröristler”
kampanyasının da yeterince
etkili olmadığı araştırmanın
sonuçlarından bir tanesi. Zira
araştırmaya göre Türkiye’nin
en büyük sorunu olarak
“terör”ü görenler sadece İç
Anadolu ve Karadeniz’de önde
görünüyor. Bu da AKP-MHP
temel dayanağının aşırı sağın
güçlü olduğu taşraya doğru
çekildiği anlamına geliyor. Bu
sonucun hergün TV kanallarında
şov yapan Süleyman Soylu
gibilerinin yürüttüğü şoven
kampanyaya, Suriye’nin Kürt
bölgelerindeki “zafer”lere
ve Libya’daki neo-Osmanlı
şovlarına rağmen ortaya çıktığını
düşündüğümüzde RTE’nin
işinin ne kadar zor olduğu ortaya
çıkıyor.
Tıkanmakta olan RTE’nin
stratejisi şu şekilde gelişiyor
diyebiliriz:

1. Terör gündemiyle aşırı
sağ destek tabanını
sağlamlaştırmak, çözülme
eğiliminin bu en sağlam
bileşime kadar sıçramasını
engellemek.
2. MHP ile mecburi ittifakı
yine terör gündemiyle ayakta
tutmak.
3. Neo-Osmanlı fantazileri
ve dış politikada yaratılan
suni gerilimlerle “güçlenen
Türkiye” imajı çizmek.
4. Terör gündemiyle ülkede
otoriter bir iklim yaratarak
toplumsal muhalefetin
güçlenmesini engellemek.
5. Ekonomik krizin etkilerini
hafifletmek için bir an
evvel inşaata ve tüketim
harcamalarına dayalı
ekonomik büyümeyi
canlandırmak.
6. Kanal İstanbul gibi çılgın
projelerle ülkenin gündemini
değiştirmek ve kendisi için
daha elverişli bir kutuplaşma
alanı yaratmak.
7. Bu arada ekonomik krizin
derinliğini yansıtan işsizlik
ve enflasyon gibi verileri
manüple etmek.
8. Ülkenin can damalarlarında
yerel yönetimin başına geçen
CHP’li belediye başkanlarını
başarısız kılma ya da o yönde
algı yaratma.
Bu strateji de gösteriyor ki AKP
şapkadan tavşan çıkaramayacak.
Ortada pozitiv olan ön açıcı
hiçbir plan yok.
Stratejinin işleyip işlemediğine
dair madde madde yorumlar
yapalım:
1. Terör vb gündemlerle aşırı sağ
destek tabanını sağlamlaştırma
planı “genel olarak” yürüyor.
Ama bu defansif pozisyona
sıkışmak AKP’deki gerilemeyi
durdurmaya yetmez.
2. MHP ile ittifak sürmesine
sürüyor, ama bu ilişki bir
takım riskleri ve yan etkileri
beraberinde getiriyor.
Siyaseten Bahçeli’ye
bağımlı olmak gibi, farklı
manevralara girişememek
gibi, ırkçı çizginin Kürtleri
kaybetmek ve dahası CHP’ye
kazandıracak şekilde itmek
anlamına gelmesi gibi ve
Bahçeli’nin işler kötüye

internet, sosyal medya
ve alternatif medyadan
doğru yayıldıkça yayılıyor.
Toplumsal muhalefetin
seslerini susturmak mümkün
olamıyor.
5. Ekonomik oyun planı geçmiş
dönemde kriz getiren,
iflas etmiş aynı oyunun
ısıtılmasından ibaret. Halkta
kredi kullanacak gelir
yok, şirketler aşırı borçlu.
Saha çalışması
Ekonomi kırılgan olmayı
sonuçlarına
sürdürüyor, AKP ikinci bir
döviz şokundan gelecek
göre Türkiye’de
bir ekonomik kırılmayı
kutuplaşmanın laikler yeni
atlatamayacaktır.
ve dindarlar arasında 6. Kanal İstanbul
olduğunu söyleyenlerin itirazlarının ekonomik
darboğazla, yolsuzluk ve
oranı yüzde 52’den
işsizlik gündemiyle birleşme
43.5’e gerilemiş. Buna eğilimi var. İstenilen sonuçları
vermeme eğilimleri yüksek.
karşın, “kutuplaşma
7.
Veriler manüle edilmesi
zenginle fakir
TÜİK gibi kurumların
arasındadır” diyenler itibarının bitmesine ve
söylediklerinin inandırıcılığını
yüzde 9.5’ten yüzde
hepten yitirmesine yol açıyor.
20.5’e çıkmış.
8.
CHP’li belediyeler
kelimenin burjuva anlamında
bile biriken toplumsal
başarılı belediye başkanları
gerilimlerin sınıfsal temalı
olmak için çok dikkatliler.
toplumsal patlamalara yol
AKP fırsat kolluyor, ama
açma ihtimali güçleniyor.
hata ve zaafiyet beklemek
Böyle bir patlama yaşanmasa
durumundalar. Belediyeler
dahi toplumsal huzursuzluk
üzerinde kurdukları baskı, bir

gittiğinde AKP’nin ipini
çekecek noktada olması gibi.
3. Kürtleri darbelemek anlamına
gelen Suriye maceraları bile
fazla işe yaramamışken Libya
benzeri maceralardan AKP’ye
fazla ekmek çıkmayacaktır.
4. Toplumsal muhalefet baskılar
yüzünden sokakta kendisini
güçlü bir şekilde yansıtamasa

yandan da tersine çalışarak
CHP’li başkanlar için bir
savunma ve sahiplenme
noktasına dönüşmekte.
Sonuç:
AKP’nin metropollerde,
gençlerde ve eğitimli gruplarda
bariz biçimde ivme kaybettiği
görünüyor. Buna ekonomik kriz
yüzünden yoksul emekçilerin
de eklenmesi durumunda RTE
için işler iyice içinden çıkılmaz
hale gelecektir. Diğer taraftan
sınıfsal kutuplaşmanın toplumda
öne çıkması tam da sosyalistlerin
arzu ettiği bir durum. Ama bunu
değerlendirebilmek bambaşka
bir şey. Bu konuda sosyalist
siyasal öznelere çok iş düşüyor.
Canlı olmak, birlikte somut
kampanyalar düzenleyebilmek,
emekçilerle ve gençlerle
buluşabilmek, yeni devrimci
kadrolar yetiştirebilmek…
Elbette ki ortada sosyalistler
adına kısa vadede çözüme
kavuşacak bir tablo yok. Ama
bu dönemler pekala bir sıçrama
dönemi olabilir. Gelgelelim
bunun için evvela sosyalistlerin
çoğunlukla kapana kısıldıkları
kültürel politikaları terk etmeleri
ve sınıfsal politikaya dönmeleri
gerekiyor.
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24 Ocak Kararları
40 Yıldır Yaşıyor!
krizi emekçi yığınlar aleyhine
çözmesinin önünde bu engel
oluşturuyordu. Hatta emekçiler
hem örgütlülükleri hem de
mücadele güçleri sayesinde,
Bundan 40 yıl önce Süleyman
yüksek enflasyona rağmen
Demirel ve Turgut Özal
reel ücretlerinde 1976-1979
ortaklığıyla hazırlanarak
yılları arasında % 45’lik bir
açıklanan 24 Ocak Kararları
artış kazanabilmişlerdir. Bir
sadece gelecekteki Türkiye
başka göstergede ise imalat
ekonomisini yapısal bir
dönüşüme uğratmakla kalmamış, sektöründe ücretlerin katma
aynı zamanda politik ve kültürel değerdeki payı 1976’daki %
31,7 oranından 1979 yılında %
olarak da yeni bir sürecin
38,3’e yükselmiştir. Öte yandan
kapısını aralamıştı.
Türkiye’nin birçok bölgesinde
1977-1980 yılları arası Türkiye
(Yeni Çeltek maden havzası
hem ağır bir ekonomik krizin
gibi) patronlar açısından tehlike
hem de siyasal bir krizin
çanlarının çalmasına sebep
ortasındaydı. Emekçi sınıflar
olacak bir üretimde işçi kontrolü
bu süreçte ekonomik krizin
deneyimi ortaya çıkmıştı.
etkilerini gündelik yaşamlarında
Ancak 1980 yılına gelindiğinde
ağır bir şekilde hissediyorlardı:
sermaye sınıflarının, 1979
Filmlere bile konu olan
Kasım’ında iktidara yeniden
karaborsa ve uzun kuyruklar;
gelen Demirel başbakanlığındaki
yağdan benzine kadar temel
Milliyetçi Cephe Hükümeti’yle
tüketim maddeleri fiyatlarına
1978 yılında % 53, 1979 yılında karşı saldırısını başlatacaktı. Bu
süreçte ekonomik karşı-saldırıyı
% 64 olarak yansıyan zamlar;
yönetecek isim ise adeta gölge
1977 yılı sonundan 1978
ekonomi bakanı olarak hareket
Haziran’ına kadar 17,5 TL’den
eden Turgut Özal’dı. Onun
47 TL’ye fırlayan dolar kuruyla
hazırladığı 24 Ocak Kararları
birlikte yaşam şartları oldukça
ise izlenecek yol haritasını
ağırlaşmıştı.
oluşturdu.
Yakup Kepenek’in aktarımına
Emre Güntekin

göre grevler nedeniyle yitirilen
işgünlerinin göreli ağırlığı
1977-1980 arasında, 19731976 dönemine göre iki buçuk
kat artmıştı. Egemen sınıfların

Kararların temel unsurlarını
dolar kurunun % 32,7’lik
develüasyonu, devletin
ekonomideki payının
küçültülmesi, KİT’lerin

özelleştirilmesi ve tarımdaki
destek alımlarının,
sübvansiyonların; fiyat
denetiminin kaldırılması,
dış ticaretin ve yabancı
yatırımların serbestleştirilmesi;
ihracatın vergi iadesi, gümrük
muafiyeti, düşük faizli kredi
gibi yöntemlerle teşvik edilmesi
oluşturdu. Bu programın
uygulanabilmesi için sermaye
ve iktidarı tarafından emek
hareketinin ezilmesi bir
önkoşul olarak görülüyordu.
MC hükümetinin bunu olağan
yollarla gerçekleştiremeyeceği
ise 1980 yılındaki deneyimlerle
kanıtlanmıştı.
Askeri yönetimin ekonominin
iplerini eline bıraktığı Özal
80’ler boyunca, neoliberalizmin
uluslararası siyasi önderleri olan
ABD’de Reagan ve İngiltere’de
Thatcher’ın ayak izlerini
takip edecek ve Türkiye’de
sermaye düzenini uluslararası
sermayeyle tam olarak
eklemlenmiş bir hale getirecekti.
Ancak Türkiye’de bu süreç
olağan parlamenter işleyişle
gerçekleştirilebilecek kadar
kolay olmamış, neoliberalizmin
ilk laboratuarı olan Şili’deki
gibi kanlı bir şekilde yaşama
geçirilmişti. 90’ların fenomen
deyimiyle ifade edersek asker
emekçilerin boğazını sıkacak,
Özal acı ilacı içirecekti. Özal bu
durumu “12 Eylül olmasaydı bu

ekonomik programın neticelerini
alamazdık.” diyerek ifade
edecek; TÜSİAD’ın sembol
isimlerinden Rahmi Koç “askeri
yönetimin zamanında ve doğru
kararlar almasıyla çok değerli
zaman tasarrufu” sağlandığını
söyleyecekti. Emekçilerin bu
süreçten nasıl etkilendiğine bir
örnek vermek gerekirse reel
ücretler 1988 yılına gelindiğinde
1977 yılına göre % 55 oranında
geriletilmişti.
Elbette 24 Ocak Kararları’yla
başlatılan neoliberal
politikalar sadece ekonomi
alanında etkisini göstermedi.
Kapitalizmin tek alternatif
olduğu iddiası, serbest piyasa
ve hür teşebbüs kavramları,
toplumsal dayanışmanın yok
edilerek yerine bireyciliğin
ve köşe dönmeciliğin ikame
edilmesi, bankerler, hayali
ihracatçılar, vurguncular bu
dönemin simgesi oldular.
Sermayenin elinin değdiği her
alan, sanattan kültürel yaşama,

Lübnan’da Emekçi-Gençlik
Hareketi 100 Günü Doldurdu:

SELAM OLSUN
ONLARA!
Emekçilerin ve gençlerin bozuk düzene
isyan ettiği Lübnan’daki gösteriler 17
Ekim’den bu yana devam ediyor. Dinsel
ayrışmalara göre şekillenen Lübnan
burjuva politik düzeni boğazına kadar
yolsuzluğa batmış haldeyken Lübnan
gençliği buna daha fazla tahammül
edemezdi. Hayat pahalılığı, işsizlik ve
geleceksizlik sarmalındaki gençler bozuk
düzene isyan ettiklerinden beri Lübnan
sallanmaya devam ediyor. İlk sarsıntılarda
Lübnanlı oligarklardan Suudların
adamı başbakan Hariri önderliğindeki
hükümet istifa etmişti. Şimdi 3 aydan
sonra yeni bir hükümet kuruluyor, ama
düzen aynı düzen, partiler aynı partiler...
Eylemcilerin yatışması söz konusu bile
değil, tersine bir başka yolsuz hükümetin
kurulması eylemcileri sadece teşvik
edebilir.
Lübnan’da değişen hiçbir şey yok. Bu
yüzden protestoların aylar içerisinde
dinmesi beklenirken Lübnan emekçigençlik hareketi geri çekilmiyor. İşte

bu yüzden iyice asabı bozulan burjuva
düzenin yiyicileri eylemcilere karşı
kullandıkları sertlik dozajını son
haftalarda arttırdılar. Bozuk düzenin
en kirli isimlerinden birisi olan
Cumhurbaşkanı Michel Aoun, ordu
ve güvenlik komutanlarını göreve
çağırarak, önceki gece güvenlik güçleri
ile protestocuların çatıştığı başkent
Beyrut’un merkezindeki “huzuru” geri
getirmelerini istemişti. Sokaklara salınan
polis ve askerlerin kullandığı yoğun
şiddet yüzünden gözaltı ve yaralıların
sayısında ciddi artış yaşanıyor.

Eylemciler hepsi gitmeli şiarıyla
Lübnan’daki köklü değişim istemini
vurgularken bir yandan da en büyük
öfkeyi bankalara karşı gösteriyorlar.
Eylemciler büyük çoğunlukla örgütsüz
olsalar da kapitalistlere ve bankerlere
karşı muazzam bir öfke var. Dinsel
cemaatlerin politik elitleri ve kapitalistleri
topyekün hedefteler.

eğitimden sağlığa kadar herşey
hızlı bir metalaşma sürecine tabi
tutuldu. 24 Ocak Kararları’nın
mantıki sonucunu görmek için
bugüne bakmak yeterli. İktidar
40 yıl sonra bile yarıda kalan
işi nihayete erdirerek, kıdem
tazminatı gibi elde kalan son
haklara da saldırmanın ve krizi
emekçilerin sırtına yıkmanın
fırsatını arıyor.
Sorulacak tek bir soru var: 40
yıldır gülen sermayedarları
ağlatmanın ve artık bizim
gülmemizin zamanı gelmedi mi?
Kaynakça
• Korkut Boratav, Türkiye İktisat
Tarihi 1908-2015, İmge Kitabevi,
24. Baskı
• Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de
Siyasal Hayat, Yordam Yayınevi, 2.
Baskı
• Sosyalizm ve Toplumsal
Mücadeleler Ansiklopedisi, İletişim
Yayınları, Cilt 7
• https://tr.wikipedia.org/wiki/24_
Ocak_Kararlar%C4%B1
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Gezegeni Emperyalizmden Kurtaralım
oluyorsunuz. Aynı miktarda
kürsü verip imaj çalışması yapıldı.
“yeşil otomobil” üreterek
Zirveye katılan devasa şirketlere
başka kaynakları tüketiyor,
tek tek bakılırsa (Apple,
başka hammaddeler üzerinden
Google, Facebook, Microsoft,
doğayı yıkıma uğratıyorsunuz.
Huawei, Volkswagen, Siemens,
Bir süredir karbon salınımını
Sonuç değişmiyor. Kaynaklar
Airbus, Total, Deutsche Bank,
azaltmak ve küresel iklim
insanların ihtiyaçlarına değil,
Gazprom, HSBC, JP Morgan,
değişikliğini durdurmak gibi
patronların karlı sektörlerine
IBM, Morgan Stanley, Cocasöylemlerle yeşil kapitalizm
akıtılıyor.
propagandası yapılıyor. Ancak ne Cola, Pepsi, Goldman Sach)
2“Yenilenebilir
enerji”ye
karbon salınımında ne de ekolojik hepsinin dünyaya plastik atık
yatırım
yapınca
yeşillenmiş
ve
karbon
salınımı
konusunda
yıkım getiren anlayışta en ufak
olmuyorsunuz.
HESler,
rüzgar
muazzam
katkılar
sunduğu
bir değişiklik yok. Bunun ilk
tribünleri,
güneş
panelleri
ya
gözlerden
kaçmayacaktır.
Burjuva
nedeni, küresel rekabetin getirdiği
kuruyor. Diğer yandan ABD,
da
jeotermal
kaynaklardan
ikiyüzlülük
Green
Peace’in
üretim baskısı ve kapitalizmi
kaya gazından kendi petrolünü
sağlanan
yenilenebilir
enerji,
raporuna
da
yansıdı:
Davos’a
kapitalizm yapan kar hırsının
üretiyor ancak maliyeti yüksek.
sadece
bir
vitrin.
Kendi
katılan
bazı
kurumlar
Paris
enerji ihtiyacını devamlı olarak
Alternatif enerji kaynaklarına
ülkesinde
yenilenebilir
İklim
Anlaşması’ndan
bu
yana
arttırması. İkincisi, kapitalizmin
yönelmek burjuvalar için
enerji
kullanan
ilk
10
ülke
fosil
yakıtlara
1,4
trilyon
dolar
tarihsel seyrinin endüstrileşmenin
pekala bir yatırım ve rekabet
şunlar:
İsveç,
Kosta
Rika,
yatırım
yaptı.
Bu
bile
ciddi
bir
fosil yakıtlara olan bağımlılıkla
alanı. Yüksek maliyet
Nikaragua,
İskoçya,
Almanya,
ikiyüzlülük
iken
raporun,
iklim
gelişmesi. Üçüncüsü, bu
sorununu aştıkları takdirde tüm
Uruguay,
Danimarka,
Çin,
Fas,
soruna
yaklaşımında
çok
önemli
yakıtların (kömür, petrol vb.) en
gezegeni daha yeşil biçimde
ABD,
Kenya.
Evet
dünyanın
sorunlar
var.
İklim
değişikliğine,
ucuz maliyetli yakıtlar olması.
sömürebilirler.
en çok karbon salınımı
çevre yıkımına “fosil yakıtlar”
Dördüncüsü ise bu enerji
yapan Çin ve ABD başı
merkezli bir yaklaşım son
4- Yenilenebilir enerji doğaya
kaynaklarına sahip olmanın
çekiyor. Geri kalan ülkeler ise
derece eksik. Çünkü bu yaklaşım,
zarar vermemek anlamına
emperyalist güçle özdeş olması.
üretim ve tüketim kapasitesi
gelmiyor, asıl sorun enerji
Tüm bu faktörler düşünüldüğünde sadece var olan enerji ihtiyacını
açısından kıyaslama bile
veri alıp, “yenilenebilir” enerji
ihtiyacını azaltmak.
kapitalizmin, fosil yakıtlardan
yapamayacağımız kadar küçük
kaynaklarına geçişi öngörüyor. Bu
Örneğin güneş panelleri bile
vazgeçmeyi öyle güle oynaya
ülkeler.
propaganda biçimi kapitalizmin
kapitalizmin elinde hiç de
yapabilecek bir kapasiteye
çok işine geliyor. Neden mi:
“temiz” bir enerji değil. Çin’de
3- Yenilenebilir enerjiye
sahip olmadığı görülüyor. Zaten
ucuz üretilen güneş panelleri
geçmek, petrole sahip
1- Emperyalizminin rekabet
sağcı popülizmin aklı-evvel
ağır metaller içeriyor. Geniş
olmayan (örneğin Avrupa
için körüklediği üretim ve
isimlerinden Trump da Paris
tarım arazilerine kurulup
kapitalistleri gibi)
enerji ihtiyacı reddedilmeli.
İklim Anlaşması’ndan çekilerek,
enerji patronlarının tarım
coğrafyaların egemenlerinin
Oysa planlı ve ihtiyaç
Çin ile girdiği rekabeti birkaç
topraklarını işgal etmesine
çıkarlarıyla çok derin
merkezli bir üretim olmadan
yeşillik uğruna heba etmeyeceğini
neden oluyor. Bu büyük panel
çelişkiler içermiyor.
(ki bunu ancak bir sosyalist
ilan etmişti. Çevre eylemcilerini
çiftliklerini ayakta tutabilmek
Avrupa’nın bu alanda yatırım
düzen yapar) şimdiki enerji
yaygara yapmakla, sözde iklim
için çok geniş tarım alanlarını
yapan kapitalistleri, iklim
ihtiyacını azaltmak mümkün
değişikliği gibi gündemlerle
kurutmak pahasına tonlarca
eylemlerine
destek
veriyor,
değil.
Söz
gelimi,
otomobil
ABD ekonomisini baltalamaya
su kullanılıyor. ABD’nin
toplumsal hareketlerin fosil
endüstrisinin dayattığı
çalışmakla suçlamıştı. Diğer
çeşitli bölgelerinde bu vakalar
yakıtları bırakma merkezli
bireysel ulaşım anlayışının
yanda dünyanın Yeşil Kapitalist
yaşanıyor. HES’ler güya
söylemini ve hareketin
yok edilmesi gerekir. Ama
liderleri var. Bu iki uç da her ne
“temiz” ancak sonuçlarını
meşruiyetini kendileri için bir
kapitalizm bunu elektrikli
derse desin kapitalizmin çevreye
Karadeniz’den biliyoruz.
ideolojik vitrine dönüştürüyor.
“yeşil” araçlarla bir piyasa
düşman doğasında bir düzelme
Sanayinin yüksek enerji
Dünyanın en büyük sanayi
fırsatına çevirmeye çalışıyor.
beklenemez. “Merak”la beklenen
ülkeleri ABD ve Çin açısından
Tesla’nın hisseleri eylülden bu
ihtiyacını karşılamak için
Davos da Avusturalya felaketinin
ise durum bu kadar kolay
yana iki katından fazla artış
her yeri rüzgar tribünleri ile
gazını almak için 1 trilyon ağaç
değil. Yine de ikisi de, devasa
gösterdi. Yani kapitalizme
dolduran emperyalist ülkeler
dikilmesini duyurmak dışında bir
alanlara güneş panelleri
dokunmadan güya çevreci
ise canlı yaşamına ciddi
vaatte bulunmadı. Greta’ya da bir
Derya Koca

Bilim Her Zaman Tarafsız mıdır?
için bilimin katkısı büyüktür.
Buna karşılık egemen sınıflar
Tıpkı sanat ve siyaset gibi objektif bilimin tarafsız olduğunu iddia
ederek, bilimsel gerçeklerin
bilgilerle uğraştığını iddia etse
sınıflar üstü bir gerçeklik
de, bilim de insanın kollektif
olduğunu söyler, kendi
bir ürünüdür. İnsanlar, yaşadığı
toplumda belli bir sınıfsal konuma sınıfsal konumlarını bilimsel
bağlı olduğundan, temelde bütün gerçeklik arkasına sığınarak
meşrulaştırmaya, garanti altına
bilimler de, sosyal veya doğal,
almaya çalışır.
matematik ve mantık dahil
olmak üzere, bir sınıf karakterine Bugün rant için Kanal İstanbul
projesini hayata geçirmeye çalışan
sahiptirler. Bu yüzden bilimin
tarafsız olduğu, siyaset ve sınıflar iktidarın bilimi kendi sınıfsal
çıkarları için kullanması bu
üstü bir mesele, gerçekliği
açıklayan kutsal bir kaynak olarak konuya güzel bir örnek. Devletten
8 yılda 42 ihale alan, kendi
gösterilmesi gerçeği yansıtmaz.
şirketine ÇED olumlu raporu
Tarih boyunca bilimin gelişimi
ayrıcalıklı sınıfların hegemonyası veren, rüşvet verdiği iddiasıyla
altında bir silah olmuştur. Tarihte hapis cezası alan ,ÇED raporunu
ilk rahipler, matematik bilgilerini hazırlayan şirket sahibi Selahattin
Hacıömeroğlu (http://bianet.org/
kendi kutsal kimliklerini
pekiştirmek için kullanmıştır, yeni bianet/ekoloji/217697-kanalçağda antropoloji sömürgeleştirme istanbul-un-ced-raporunu-kimhazirladi), bilimin tarafsızlık
döneminde kültürel egemenliğe
yalanına sığınmaya çalışan
hakim olmak için geliştirilmiş,
insanlardan biri. Sorsanız
bugün ekonomistler kapitalist
Hacıömeroğlu ÇED raporunun
sömürü çarkının daha iyi
”..mühendis ve uzmanlardan
işleyebilmesi için ekonomi
oluşan 20 kişilik ekip, 7
bilimini geliştirmiştir. Örneğin
bugün hala devam eden nükleer
üniversiteden 33 bilim dalında
silah savaşında egemen sınıflar
200’e yakın akademisyenle
Denizhan Eren

çalışarak” hazırlandığından
bahsediyor; ama kabarık uzman
sayısı gerçekleri ortaya koymanın
garantisi mi?

çıkarlarına göre hareket ederler.

Bir yandan da bilim insanlarının
önemli bir kısmı da ucu
kendi ayrıcalıklı yaşamlarına
dokunabileceği korkusuyla
Bazı muhalif bilim insanları
insan ve doğanın geleceğini
Kanal İstanbul projesini savunan
ilgilendiren birçok konuda
yandaş politikacı ve bilim
insanlarını cahillikle suçluyor, kaç sessiz kalmayı tercih eder. Her
konuda konuşmayı pek seven
tane uluslararası makalelerinin
Celal Şengör’ün iktidarın gözde
olduğundan yakınıyor. Burada
bilimsel bilgiye sahip entellektüel projesi Kanal İstanbul konusunda
konuşmaktan yan çizmesi gibi.
bir insanın her zaman doğrudan
ve adaletten yana olacağı gibi bir Sonuç olarak Kanal İstanbul
önyargı yatıyor.
meselesinde veya gelecekte
Halbuki mesele bu insanların
cahil veya ne kadar bilimsel
makaleleri olduğu değil. Bu
“bilim insanları”nın bir kısmı
projenin tahribatının bilimsel
olarak ne anlama geldiğinin
gayet farkındalar, ancak çıkarları
halktan değil şirketlerden veya
kendi sınıfsal konumlarından
yana olduğu için gerçekliği
istedikleri şekilde çarpıtıyorlar.
Bilim insanlarının bilgili olması
bu insanları otomatikmen
sisteme karşı muhalif bir duruşa
yönlendirmeye yetmiyor. Çünkü
bilimi yapan insanlar toplumsal
sınıflara bağlıdırlar ve bu sınıfların

bilimsel argümanları
değerlendirirken tek ölçütün
argümanın sahiplerinin
bilimsel geri planı olmadığını
aklımızdan çıkarmamalıyız.
Bilim de sınıfsaldır ve bilimsel
alanda yürütülen mücadele,
sınıfsal olandan ayrılamaz.
Bu yüzden AKP’nin ve onun
destekçisi bilim insanlarına
karşı yürütülen mücadelede
onların sadece bilimsel yanlışlığı
veya yetersizliği değil, sınıfsal
konumları da ifşa edilmelidir.
Bu sayede iktidarın dayandığı
bilimsel argümanlar tutarlı bir
şekilde yanlışlanabilirler.

zararlar veriyor. Yani, karbon
salınımını bitirmek mesele
değil. Kapitalizmin elinde en
“masum” enerji kaynakları bile
doğaya zarar verecektir.
Kapitalizm, yeni modellere
uyum sağlayıp buralardan da kar
elde edebilecek kadar esneklik
kapasitesine sahip ama tarihsel
gelişimin seyri nedeniyle de bir
o kadar fosil yakıtlara bağımlı.
Avusturalya kıtası cayır cayır
yanar, buzullar tehlikeli biçimde
erir, kasırgalar fakir Asya ve
Afrika ülkelerinden Güney
Avrupa’ya doğru gelirken dünyayı
kapitalizme karşı savaşmaktan
başka bir şey kurtarmayacak.
Bireysel tüketim kalıplarının
değiştirilmesi propagandasıyla
milyonlarca insan oyalanırken,
savaşlar ve kirletici endüstrilerin
bir avuç patron için kar sağlaması
üzerine kurulu düzen sorgulamaya
açılmadan bu iş olmaz.

GAZETEMIZE
NEREDEN
ULAŞABILIRSINIZ?
ANKARA
İlhan İlhan Kitabevi
(Karanfil Sk. 30/3 Kızılay)
Spartaküs Kültür-Sanat
(Karanfil Sk. No: 14/9 Kızılay)
Tel: 0536 658 8228

ISTANBUL
Mephisto Kitabevi - Taksim
Şube
(İstiklal Cd. No: 125)
Mephisto Kitabevi - Beşiktaş
Şube
(Köyiçi Cd. No: 15)
Mephisto Kitabevi - Kadıköy
Şube
(General Asım Gündüz
(Bahariye) Cad. No:23)
Spartaküs Kültür-Sanat
(Caferağa Mah. Nail Bey Sk.
No: 58/5 Kadıköy)
Tel: 0538 765 3669

DENİZLİ
Spartaküs Kültür-Sanat
(835 Sk. Şarkaya İşhanı No: 17
Altıntop Mah.)
Tel: 0505 835 4780

İZMİR
Tel: 0536 241 1140

AYDIN
Tel: 0536 241 1140

AMASYA
Tel: 0543 723 2235

İşte Emekçi Halkın Gerçekleri:

HER YÖNÜYLE

DOĞALGAZ
SOYGUNU!
YENI YILA ASGARI
ÜCRETIN GÜNLÜK
10 LIRAYA DENK
DÜŞEN ARTIŞIYLA
GIRDIK.

Önemli işletmelerde ve işkolu grup sözleşmelerinde 2019 yılı ücret
artışları, asgari ücretteki artışın bile gerisindeydi. Geçen yıl büyük
işletmeler içinde TÜPRAŞ işçileri altı aylık %6, THY çalışanları
bir yıllık %12 zam aldılar. Kamu işçilerinin ücretlerine %8+4 zam
yapıldı. Tekstil grup sözleşmesi de aynı zam oranlarıyla sonuçlandı.
Devlet memurlarının ise ücretleri bu yıl sadece %4+4 artacak.

eğitim, sağlık, ulaşım hizmetleri ile boğuşuyor.

Milyonlarca emekçi artık ödemekte zorlandığı faturalar, şişen kredi
kartları, her geçen gün daha fazla bütçe ayırmak zorunda kaldığı

Doğalgaza, elektriğe yapılan zamlarla soyuyor; maaşlarımıza yapılan
zamlarla dalga geçiyorlar!

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

2019’un ilk 9 ayında 710 bin abonenin gazı faturasını
ödeyemediği için kesildi
2019 Ocak-2019 Eylül,9 aylık dönemde borcunu
ödeyemediği için hakkında işlem yapılan elektrik abone
sayısı 3.365.784, doğal gaz abone sayısı 710.364
Doğalgaz dağıtım firması AKSA, sayaçların soğukta
dönmediğini iddia ederek tüketilmeyen doğalgazı
fatura ediyor.
BOTAŞ ile yaptıkları sözleşme gereği, fazla geçen
miktarı, tüketilen doğalgazın belirlenen 0.9 yerine, 1.21
katsayısı ile çarpılarak gerçek tüketimi bulduklarını
iddia ediyor halkı soyuyorlar.
Son iki yılda doğalgaza yüzde 64 zam gelirken, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgazın olması
gerekenden yüzde 59 daha ucuz olduğunu öne sürdü.
Doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından 2020’de
uygulanacak abone bağlantı bedeli 594 liradan, 656
lira 70 kuruşa çıktı.

Yıllık Doğalgaz Tüketimi 50 milyar metreküp
neredeyse tamamı ithal ediliyor
İthalatı %85 oranında BOTAŞ
gerçekleştiriyor;
%37’si elektrik üretiminde, %26’sı konutların
ısınmasında kullanılıyor
Avrupa piyasalarında doğalgaz fiyatı bin
metreküp için ortalama 120 dolarken,
alıyor
Dünyada doğalgaz fiyatları %50
düşerken Türkiye’de artmasının sebebi
petrol fiyatlarına endeksli gaz alımından
kaynaklanıyor. ( Rusya ile yapılan
anlaşmalar ve dış politika hamlelerinin bir

■■

karşılığı olarak verilen tavizlere dayanıyor)
Doğalgaz faturalarının % 74,2’sini doğalgaz
alış fiyatı, % 16,6’sını ÖTV ve KDV, % 9,2’sini
ise sistem kullanım bedeli oluşturuyor.

Büyük şirketlere yapılan kıyaklarla elektriği, suyu, doğalgazı fahiş
fiyatlara alıyor, soyuluyoruz. Biz soyulurken karına kar katanlar da var.
Kabaran faturalara yansıyan dolaylı vergileri de unutmayalım.
Tabii vergi borçları silinen Cengiz Holding ve Ağaoğlu’nu da!

Son İki Yıl İçinde Elektrik %71, Doğalgaz %64 zamlandı!

Türkiye aynı miktarda gazı 280 dolara

■■

Gökçe Şentürk

SOYGUNUN BÖYLESI
ŞAKA GIBI;

■■
■■
■■
■■

17 milyona yakın doğalgaz abonesinin yaklaşık 700 binin
kartlı sayaç kullanıyor
Ön ödemeli doğalgaz sayacı kullanan
yurttaşlardan, parasını peşin ödeyip aldıkları gaza daha
sonradan gelen zamlar da tahsil ediliyor
Yurttaşlar zamlı doğalgaz faturalarını ödeyemez hale
gelirken, Ankara’da kartlı doğalgaz kullanan abonelerin
geçmiş dönemde aldığı gazlara da zam yansıtıldı,
yurttaşlara toplam 12,7 milyon liralık fatura çıkarıldı.
2019’un ilk 9 ayında 710 bin abonenin gazı faturasını
ödeyemediği için kesilir

YILLIK DOĞALGAZ TÜKETIMININ
YILLARA GÖRE DÜŞÜŞÜ;

■■
■■
■■

2017 yılında doğalgaz, 0,947 birim fiyatıyla, 6 milyar
476 milyon 462 bin 973 m³
2018 yılında gelen zamların ardından birim fiyatı
1,059’a çıktı, tüketim de 6 milyar 422 milyon 663 bin
486 m³.
2019’da gazın birim fiyatı 1,291’e çıkarken, tüketim
düşerek 5 milyar 513 milyon 517 bin 902 m³ oldu.

2020 IÇIN ASGARI ÜCRETTE
NET YÜZDE 15 ARTIŞ
YAPILIRKEN, SADECE
2019’DA DOĞALGAZ
FIYATLARINA TOPLAMDA
YÜZDE 37 ZAM YAPILDI.

KATLANMA!
ÖRGÜTLEN!

