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Türkiye 
Normalleşiyor mu?
Geçtiğimiz günlerde 
Gezi Davası’nda Osman 
Kavala dahil mahkemede 
bulunan bütün sanıkların 
beraat etmeleriyle bir anda 
“normalleşme” sevdalılarının 
istediği zemin oluşmuş 
oldu.
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ABD Başkanlık 
Seçimlerinde 
Sanders Rüzgarı
ABD’de Kasım 2020’de 
yapılacak başkanlık seçimi 
için Cumhuriyetçi ve 
Demokrat Parti’de aday 
belirleme yarışı sürüyor.

sf 6

Pakistanlı Devrimci 
Marksist Önder Lal 
Khan’ı Kaybettik
Pakistanlı devrimci Marksist 
önder Lal Khan’ın ölüm 
haberi Türkiye’de devrimci 
Marksizmi inşa eden bizleri 
derinden üzmüştür.
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Almanya’da 
Faşistlerin Yükselişi 
ve Hanau Saldırısı
19 Şubat Çarşamba gecesi, 
Almanya’nın Hanau kentinde 
gerçekleştirilen faşist 
saldırıda 5’i Türkiyeli 10 kişi 
hayatını kaybetti.
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İktidar Emeklilerin 
Haklarına Saldırı 
Hazırlığında!
Geçtiğimiz günlerde 
SGK’nın emeklilerin sosyal 
ve ekonomik haklarında 
kesintiler yapılması 
konusunda çalışmalar 
yürüttüğü gündeme 
gelmişti.
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Suriye İle Savaş: 
Kim İçin, Ne İçin!

Komşu ülke topraklarından 
“bir parça da ben de 
koparabilir miyim” diye 
topyekün savaşı göze 
almak, Türkiye’deki yandaş 
tv kanallarında en yüce 
davranış olarak anlatılıyor.
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8 Mart’ı Nasıl 
Örgütlemeliyiz?

Türkiye’de ve dünyada 
kadınlar mücadeleye 
katılıyor. 2019 yılı, isyanın 
yılı oldu. Bu görkemli 
isyanlarda kadınlar en 
önde cesurca mücadele 
etti, etmeye de devam 
ediyor.
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Koronavirüs ve 
Dünya’nın Ahvali

Çin’de ortaya çıkan 
Koronavirüs Covid-19 hızla 
yayılmaya devam ediyor. 
Hastalığın yayıldığı ülke 
sayısı 40’ı çoktan aştı. 
Hastalığın pandemiye 
dönüşeceğinden endişe 
ediliyor.
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Tekstil İşçileri 
Güç Birliği: Taze 
Ama Umutvar Bir 
Girişim

Tam bir hafta öncesinde 
çağrı çalışmaları başlayan 
Tekstil İşçileri Buluşması, 15 
Şubat günü gerçekleşti.
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Deniz Bitti mi?
2020 yılında yapılan dünya patronları zirvesi Davos’un 
en çarpıcı olaylarından biri 121 milyonerin ve milyarderin 
imzaladığı “Milyonerler Yabalara Karşı” başlıklı bir 
metnin kamuoyuyla paylaşılmasıydı. Brecht oyununu 
andıran ifadelerin olduğu bildiri ekonomik kötü gidişatın 
patronların korkularını nasıl harekete geçirdiğini 
gösteriyor.   
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Gökçe Şentürk

V. U. Arslan

Derya Koca

Engin Kara

SAVAŞA 
HAYIR!

Bu düzende savaşın ceremesini çeken 
yalnızca yoksul emekçilerdir. Bugün 
savaşa evet demek, iktidarın savaş 
borazanının peşine takılmak yarın 
geleceğini, emeğini, hakkını iktidarın ve 
sermayenin insafına terk etmek anlamına 

gelecektir. Bir savaş verilecekse bu 
ezilenleri, emekçileri birbirine düşman 
edenlere; savaş dönemlerinde bize 
sadece ölümü ve yoğun sömürüyü reva 
görenlere karşı verilmelidir.
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Yayılma Potansiyelleri

Virüsün saptanmasından 
sadece haftalar sonraki 
potansiyel yayılma hızı, hem 
virüsün tehlikeli doğasını 
hem de özellikle Çin’deki ve 
dünyanın geri kalanındaki 
modern ekonomik ve toplumsal 
yaşamla son derece bütünleşmiş 
yapısını gösteriyor. Wuhan 
koronavirüsü, büyük ölçüde 
insanların ülkeden ülkeye 
seyahat edebilme kolaylığının 
sonucunda hızla yayılıyor. Kıyas 
olması bakımından, 2003 yılında 
salgına dönüşen SARS, bulaştığı 
her 10 kişiden 1’ini öldürdü; 
yani SARS-CoV’un öldürücülük 
oranı %10 idi. Şimdiye kadar 
yapılan analizlerde 2019-n 
CoV’un öldürücülük oranı %2.3 
olarak ifade ediliyor. 

Önlemler

Wuhan’ın da dahil olduğu 
Hubei eyaletindeki toplam 15 
kent kısmen ya da tamamen 
tecrit edildi ve bölgede yaşayan 
58,5 milyon insanın büyük 
çoğunluğu karantina altına 
alındı. Fakat hem koruyucu tıbbi 
materyaller (maske gibi) hem 
de sağlık hizmetleri anlamında 
ciddi eksiklik var hatta bazı 
kaynaklara göre çöküşe doğru 
gittiği söyleniyor. Bu noktada 
bizim için tartışılması gereken 
konu ulaşım olanaklarının bu 
denli arttığı bir dünyada salgın 
hastalıklar konusunda önleyici 
tedbirler ne noktada? Burada 
top sadece Çin’e atılamayacak 
kadar ağır ve kaldırmak için 
uluslararası bir plan ve iş birliği 
gerektiriyor. Sadece bugün için 
değil gelecek için de.

Gelgelelim kapitalizmin kar 
döngüsü ve ulus devletler 
arasındaki rekabet bunun tam 
tersi bir sonuç doğuruyor; 
Çin’deki durum vahim olmakla 
birlikte, sözüm ona birinci dünya 
ülkeleri de Wuhan’da şu anda 
yaşanan ölçekte bir salgınla başa 

çıkmaya Çin’den daha fazla hazır 
değil. Her yıl, yalnızca Amerika 
Birleşik Devletleri’nde 30.000 
insan, Wuhan koronavirüsünden 
çok daha az bulaşıcı bir hastalık 
olan gripten ölüyor. Şaka değil. 
Aynı zamanda, ekonomideki 
bozulmalar, hastalıklar ve 
ölümler, etkilenen bölgelerdeki 
yoksulluk, toplumsal eşitsizlik ve 
bozulmuş sağlık altyapısı eliyle 
salgın şiddetleniyor.

Sağlık sektörü tamamen ilaç 
tekellerinin kar hırsına terk 
edilmiş durumda. Bunun 
en büyük göstergesi bütçe 
planlamalarında kar amacı 
gütmeyen kuruluşlara ayrılan 
kaynaklar oluyor. Hastalık 
Kontrol ve Korunma Merkezleri 
(CDC) gibi epidemiyoloji (salgın 
hastalıkları inceleyen bilim dalı) 
üzerinde çalışmalar yürüten 
kurumların fonları 2010’daki 
10,8 milyar dolardan 2020’de 6,6 
milyar dolara indiriliyor.

Bununla beraber, ABD 
Kongresi, 738 milyar dolarlık 
bir savunma bütçesini daha 
yeni kabul etti. Çin’in yıllık 
savunma bütçesinin 250 
milyar dolar olduğu tahmin 
ediliyor. Üstelik ABD “terörle 
mücadele”ye 6 trilyon dolar 
harcamış ve 2008 çöküşünün 
ardından Wall Street bankalarına 
trilyonlarca dolar aktarmıştı.

1996’dan beri dünya genelinde 
67 salgın hastalık oldu. 1996-

2001 arasındaki deli dana 
salgını, 2009’daki grip salgını, 
2015-16’daki Zika ve hâlâ 
devam eden HIV/AIDS salgını. 
HIV/AIDS salgını, ilk kez ortaya 
çıktığı 1960’tan bu yana en az 
30 milyon insanı öldürdü. Tıp 
bilimi, yeni virüsleri haftalar 
içinde tespit edip aylar içinde 
aşı geliştirebilecek kadar 
ilerlemiştir. Durum böyleyken, 
2014’te, dönemin WHO (Dünya 
Sağlık Örgütü) Genel Müdürü 
Dr. Margaret Chan, Ebola salgını 
ile ilgili olarak, “kâr odaklı 
bir sektör, ödeme yapamayan 

pazarlar için ürünlere yatırım 
yapmaz,” diye belirtmişti.

Sonuç Olarak;

Bütün bu verilerden sonra 
söyleyecek fazla şey 
yok. Kapitalizmin bugün 
geldiği noktada yarattığı 
olanaklar “ulaşım gibi” kâr 
mekanizmasının içinde büyük 
risklerin gerçekleşebilmesinin 
aracı oluyor. Sağlık, genel 
anlamda önlenebilir, koruyucu 
hizmetlerle bütünleştirilmekten 

çok kâr edilecek alanlardan 
biri olarak görülüyor. Büyük 
salgınları geçtim bugün günlük 
sağlık hizmeti bile neredeyse 
tamamen özel sektörün vahşi kâr 
hırsına terk edilmiş durumda.

İnsanlığın her anlamda 
bataklığını yaratan şey adeta bir 
salgın hastalık gibi hücrelerimize 
sirayet eden kapitalizmden başka 
bir şey değil. İklim, ekoloji, 
salgın hastalıklar ve bütün 
yönleriyle insanlığa karşı ortaya 
çıkan krizler ve risklerin ortadan 
kaldırılmasının yolu topyekûn 
kapitalizme karşı yürütülecek 
mücadeleden geçiyor. Bazıları 
bundan hoşlanmayacak olsa da 
üzgünüm sonuç yine buraya 
çıkıyor.

Virüs’ün Dünya Ekonomisi 
Üzerine Etkisi (kutu şeklinde 
olacak)

Koronavirüs önce Çin’i 
dolayısıyla zaten resesyon 
beklentisi içinde olan Dünya 
ekonomisini de vurdu. 2008 
krizinde dünya ekonomisinin 
yeni ağırlık merkezi haline 
gelen Çin’de, Çin ekonomisinin 
yaklaşık %60’ını oluşturan 
küçük ve orta ölçekli şirketler 
iflasın eşiğinde. Çin Halk 
Bankası’nın verilerine göre, 
KOBİ’ler ekonominin yüzde 
60’ını, istihdamın da yüzde 
80’ini temsil ediyor. Milyonlarca 
insanın yaşadığı kentler 
karantina altına alındı, hayat 
durma noktasına geldi. Büyüme 
hızının on yıllar sonra ilk kez 
yüzde 5’in altına inerek 4.5’e 
gerilemesi bekleniyor.

Küreselleşme süreci 
gerilemeye devam ederken 
Çin’in haricinde Almanya’nın 
ekonomik büyüme hızı yüzde 
0’a geriledi. ING’den Carsten 
Brzeski’ye göre, resesyon 
olasılığı hızla güçleniyor. Fransa 
ve İtalya’da büyüme hızı negatif 
alanda. Avrupa Birliği ekonomik 
büyüme hızı da yüzde 0.6. 
New York Times’ın aktardığına 
bakılırsa yüzde 2.1 ile ABD 
ekonomisi de 2016’dan bu yana 
en düşük düzeyde seyrediyor.

CNBC’nin, Dun&Bradstreet adlı 
araştırma şirketinin verilerine 
göre, 51 bin küresel şirketin her 
birinin, virüs salgınının başladığı 
ve şimdi karantina altında olan 
bölgede en az 2 tedarik şirketi 
var. Bölgedeki 49 bin şirket 
yabancı şirketlerin ortağı ya da 
şubesi olarak çalışıyor. Bunların 
ortaklarının merkezlerinin 
yüzde 49’u Hong Kong’da, 
yüzde 19’u Amerika’da, yüzde 
12’si Japonya’da ve yüzde 5’i, 
Almanya’da. Dun&Bradstreet, 
tedarik zincirlerindeki 
aksamanın, 938’i Fortune 1000 
listesinde olmak üzere en az 5 
milyon şirketi etkileyeceğini 
hesaplıyor. Uluslararası deniz 
ve hava taşımacılığı da adeta 
çöküyor: “Baltic Dry Index”, 
2010 düzeyinin altına indi, 
bakır ve petrol fiyatları yerlerde 
sürünüyor. Tüm bunlar sert bir 
mali sarsıntı olasılığına işaret 
ediyor. Yani kapitalizmin aslında 
insan sağlığından çok daha fazla 
ilgilendiği yanıyla Koronovirüs 
dünya ekonomisine de ciddi bir 
yük getirmiş durumda.
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Çin’de ortaya çıkan 
Koronavirüs Covid-19 
hızla yayılmaya devam 
ediyor. Hastalığın yayıldığı 

ülke sayısı 40’ı çoktan aştı. Hastalığın pandemiye 
dönüşeceğinden endişe ediliyor. Yani, dünyada 
eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla 
sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalık olması.

Koronavirüs 
ve Dünya’nın Ahvali

Gökçe Şentürk



3|GÜNCEL |

Kadın düşmanlığı, en yakıcı 
biçimde emekçi kadınları, 
yoksul kadınları vuruyor. İşi, 
sosyal güvencesi, gidecek bir 
kapısı, koruyucu sosyal hakları 
olmayan milyonlarca kadın 
bağımlı bir hayata mahkum 
olduğu için sessiz sedasız 
bir cehennem hayatı yaşıyor. 
Türkiye, emekçiler için tam 
bir cehennem haline getirilmiş, 
yoksullaşma almış başını 
yürümüşken; kadınların eve 
kapatılmışlığının ve üzerine 
yıkılan ev işlerinin çok normal 
gibi gösterildiği ama aslında 
kreş masraflarını kadınların 
üzerine toplumsal bir vazife 
olarak yıkan patronlardan hiç söz 
açılmadığı bir kadın gündemi söz 
konusu. Muhafazakârlarsa büyük 
patronlarla ortak bir şekilde 
kadın işsizliğini “ev kadınlığı” 
uydurması ile meşrulaştırıyor. 
Kapitalizmin çıkarları ile 
muhafazakârların aile kafesi 
anlayışı büyük oranda örtüşüyor. 
Ama sorunu doğru biçimde 
ortaya koymak, mücadelenin 
öznelerinin birincil sorumluluğu 
olmalı. Oysa kadın sorununa 
dair en temel sorunlar tartışma 
konusu haline bile gelemiyor. 

En yakıcı gündem olarak 
şiddet sık sık gündemimizde. 
Kadınların şiddetli yoksulluğu ve 
bağımlı yaşamı sorgulanmadan 
ne şiddet sorununda ne eşitlik 
konusunda bir adım ileriye 
gidilebilir. Şiddetin, yoksulluk 
ve çaresizlikle bağını anlatmak 
ve sorunun merkezini bu noktaya 
çekerek politika geliştirmek 
zorundayız. Çünkü erkeklerin 
tek tek hedef alındığı bir 
kadın mücadelesi söylemi, 
iktidarın, patronların, rejimin 
sorumluluğunu neredeyse 
havaya buharlaştıran bir söylem 
yaratıyor. 

Kadın cinayetleri sonrası 
“kadınlar yaşayacak” 
sloganlarımız hiç eksik 
olmuyor. Ancak kadınların şu 
an nasıl yaşadığı üzerine 
ve nasıl yaşayacağı üzerine, 

özgürlük merkezli genel geçer 
söylemler dışında somut bir 
toplumsal program ortaya 
koymak zorundayız. Kadın 
sorununu en şiddetli boyutlarıyla 
yaşayan yoksul kadınların 
sesi, mücadelede sadece bir 
renk olarak görülemez. Asıl bu 
kadınların yaşamsal sorunları 
mücadelenin merkezine 
getirilmeli. Milyonlarca yoksul 
kadının günübirlik en temel 
sorunlarının, işsizliğin, kreş 
hakkının, sosyal hakların yok 
edilmesinin merkeze konduğu 
bir kadın gündemi, piyasacılık 
üzerine saraylarını kurmuş 
kadın düşmanlarının en zayıf 
noktası. Üstelik sadece böyle 
bir mücadele gerçek bir 
hak kazanımı ve toplumsal 
dönüşümün kapısını açabilir. 
Kadınlar, saldırılar karşısında 
savunma mücadelesinin yanında, 
eşitliğin temeli olan ve tüm 
emekçileri kesen hak taleplerini 
ülkenin gündemine getiren 
bir noktaya gelmeli. Gelmeli 
ki mücadele ederken bugün 
en çeperde kalan kadınlar da 
bir başka dünyanın mümkün 
olabileceğini görebilsin. 
Dolayısıyla Türkiye’de 
kadınların şiddet ve yoksulluk 
sarmalında yaşamaya 
mahkum edilmesinin çıkışı 
da bu noktadan sağlanabilir. 
Türkiye, çaresizlikten intihar 
eden yoksulların ülkesi haline 
gelmişken kadınların her türlü 
talebinin en genel anlamda 
bu karanlık günlerden çıkışı 
sağlayabileceği yer de burası. 

Biz kadın mücadelesi verenler, 
kadınları örgütlerken bu en 
genel “toplumu değiştirme” 
iddiamıza sıkıca sarılmak 
zorundayız. Kadın sorununu 
en şiddetli biçimiyle yaşayan 
yoksul muhafazakâr kadınlara 
dokunmak gibi bir derdimiz 
olmalı. Üstelik AKP’nin kendi 
muhafazakâr tabanlarındaki 
kadınların sorunlarına “aile 
kutsaldır”, “eş olarak görevini 
yap” dışında verebilecekleri bir 

cevap bulunmuyor; bu yüzden 
de hayat bizden yana. Artık 
kadınlar çalışmak, bağımsız bir 
hayata sahip olmak, iyi bir hayat 
sürmek, özgür olmak istiyor. 
O yolda verilecek mücadele bu 
güruhu dağıtmaya da kadınları 
güçlendirmeye de adaydır.

Kadınların, LGBTİ’lerin ve 
çocukların üzerindeki sopayı 
kırmak için verilen her mücadele 
büyümeli. Bu yolda farklı 
unsurlarla birlikte yan yana 
mücadele etmeli, dayanışma 
kültürünü ayakta tutmalıyız. 
Fakat sosyalist kadınların 
kendi programını tamamen 
erkek-kadın kısırlığı içinde 

eritmesini ve kendi rengini bir 
kenara bırakmasını bekleyen 
bir anlayışın karşısında da 
bağımsız mücadele bayrağımızı 
açık tutacağımız bilinmelidir. 
Çünkü kadınların eşitliği, 
ezilmenin sona ermesi, eşitlik 
ve özgürlüğün kazanması 
bu mücadele bayrağının 
yükselmesine bağlıdır. 

Bu 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü’nde tüm 
emekçileri eşitlik ve özgürlük 
için mücadeleye katılmaya, 
kadınları da bu mücadele 
safının en önünde yer almaya 
çağırıyoruz. 

Yaşasın 8 Mart!

GÜNCEL

Türkiye’de ve dünyada 
kadınlar mücadeleye katılıyor. 
2019 yılı, isyanın yılı oldu. 
Bu görkemli isyanlarda 

kadınlar en önde cesurca mücadele etti, etmeye de 
devam ediyor. Türkiye’de kadın hareketi, kadınların AKP 
rejimi ile yaşadığı derin çelişkiler altında gelişiyor.  Bu 
çelişki, kısaca ifade edecek olursak kadın düşmanlığı: 
otur, sus, talep etme, ev işlerini sırtlan, çocuk doğur, 
şiddet de görsen boşanma, nafakayı aklına bile 
getirme, özgürlüğün hayalini kurma. AKP’nin bu arkaik 
düşünceleri hayatın akışına ters, bu yüzden de kadınların 
politize olması kaçınılmaz.

8 Mart’ı Nasıl 
Örgütlemeliyiz?

Derya Koca
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Sadece patronlar mı? İktidarlar 
için de kabus senaryosu! 

AKP de ekonominin tepe 
takla oluşunun tehlikelerinin 
bilincinde ki 2018 
Ağustos’undan beri krizin 
etkilerini azaltmak, ekonomik 
daralmayı tersine çevirmek için 
yapmadık hamle bırakmadı. 
Bu çabalarla geçen 2019 
sonunda tam da ekonomi 
kuyruğu doğrultu mu derken 
Şubat sonuna doğru vatandaş 
için ekonominin barometrisi 
gibi algılanan döviz fiyatları 
ve altın tekrar yükselişte. 
2020’de ekonominin büyüyeceği 
beklentilerine rağmen intihar 
haberlerinin, vatandaşın 
faturalara isyanının sonu 
gelmiyor. 

Borçlan, Borçlan; Nereye 
Kadar?

2001 krizi sonrasında ülkede 
borçlanmaya dayalı bir 
büyüme modeli AKP iktidarı 
döneminde tamamen yerleşti. 
Bu modelin 2008’deki derin 
bir krize yol açması, yapısal 
sorunlar yaratması da iktidarı 
bu modelden vazgeçirmeye 
yetmedi. Emekçi sınıflar bahsi 
geçen yıllar boyunca yoksullaşsa 
da geleceğini ipotek altına 
alarak borçlanıp tüketmesi için 
teşvik edildi. ABD Merkez 
Bankası’nın para bastığı, 
dünyada likidite bolluğunun 
yaşandığı uluslararası ortam da 
bu model için idealdi. Sonuçta 
döviz stabil kalıyor (Dolar 
2002-2011 arasındaki 9 yıl 
boyunca 1,6 TL’ye sabitlenmiş 
gibiydi), TL değerleniyor, 
ucuza kredi bulunuyordu. 
Vatandaş da iyi bir tüketici 
olmaya ikna edildiğinde (eğitim, 
sağlık, emeklilik gibi kamusal 
hizmetlerin zayıflamasıyla 
kimi zaman zorlandığında) bu 

büyüme modelinin bir gideri 
vardı. Özel sektör üretim 
için ucuza (çoğunlukla döviz 
cinsinden) borç buluyor, inşaat 
başta olmak üzere ürettiği 
metalar kendi bütçesinin 
ötesini kredilere dayanarak 
harcayan halk tarafından 
tüketiliyordu. Bu model, sürekli 
bir büyüme sağlama konusunda 
önemli handikapları içinde 
barındırıyordu tabi. Bir kere 
dövizin ucuz, TL’nin değerli 
oluşu ithalata yönelmeyi 
kolaylaştırıyor; reel ekonominin 
gelişiminin önüne set koyuyordu. 
İkincisi bu model dışarıdan 
ucuza borç bulmaya devam 
etmeyi gerektiriyordu. Özellikle 
de ithalatın çapı arttıkça dış borç 
miktarı büyüdüğünden borç elde 
etme döngüsündeki sıkıntılar 
modelde tıkanmayı beraberinde 
getiriyordu. Üçüncüsü 
borçlanarak tüketen kitleler 2001 
sonrasında AKP’nin neoliberal 
saldırıları altında sürekli 
yoksullaşmıştı; yani tüketim 
kapasiteleri sınırlıydı. Özellikle 
inşaat-otomotiv gibi alanlarda 
ülke içinde tüketim kapasitesinin 
bir sınırı vardı.

Borçlanarak büyüme modelini 
zora sokan bu başlıklar az ya 
da çok biraraya geldiği için 
2018’de derin bir kriz ekonomiyi 
vurdu. ABD Merkez Bankası 
parasal genişlemeye son vermiş, 
dolayısıyla ucuza borç bulma 
zamanları geçmişti. Konut stoku 
alım kapasitesinin ötesine çoktan 
geçmiş, bir milyona yakın konut 
eritilmeyi bekleyen büyük bir 
dağ gibi olmuştu. Diğer yandan 
da bir zamanlar yüksek kazanç 
vaat eden konut piyasası artık 
enflasyon karşısında bile değeri 
koruyamaz hale gelmişti. Bu 
koşullar altında satışlarda 
tıkanma kaçınılmazdı, üstüne 
bir de yüksek konut faizleri 
eklenince yıllarca ekonominin 

motoru olmuş konut piyasasında 
çöküşe doğru ilerlendi.

Bütün bu kötüye gidişin üstüne 
uluslararası gelişmeler (ABD ile 
Rahip krizi, Rusya ile uçak krizi 
gibi) benzin dökünce kırılma 
yaşandı; ciddi bir yabancı 
sermaye çıkışı, dövizde ciddi 
bir sıçrama sonrasında artan 
faizler, füze gibi çıkan enflasyon, 
can yakan hayat pahalılığı ve 
işsizlik... 

2019: Toparlanmanın Yılı mı?

Ekonomik krizin seçmen 
desteğini ne kadar hızlı 
eritebileceğinin bilincinde olan 
AKP, kamu kaynaklarını sonuna 
kadar kullanarak 2019’da her 
yolu denedi. 

Öncelikle dövizdeki artışı 
durdurmak için Merkez Bankası, 
kamu bankaları aracılığıyla 
piyasaya döviz satmakla yılı 
geçirdi. 2019’un 2018 gibi 
sermaye çıkışının yoğun 
yaşandığı bir yıl olmaması da 
büyük bir avantajdı. Çeşitli 
hesaplamalar sonucunda 
(MB verilerini şeffaf şekilde 
açıklamayı kestiğinden) 2019 
boyunca 32 milyar dolarlık bir 
kaynağın bu amaçla kullanıldığı 
söyleniyor. Rusya ile Suriye 
üzerinden yaşanan gerilimin 

sıcak çatışma noktasına daha 
ulaşmadığı 21 Şubat tarihinde 
bile Merkez Bankası rezervleri 
son 20 gün içinde yaklaşık 10 
milyar dolar azalmıştı bile. Ki 
İdlip gerilimi bir savaşa doğru 
evrilince döviz fiyatını tutmaya 
güçleri de yetmedi.

İktidarın ekonomiyi toparlamak 
için diğer bir hamlesi de 
iç talebi canlandırmak için 
faizleri düşürebildikleri kadar 

düşürmekti. Merkez Bankası 
2019 başından bu yana 
13,25 puanlık faiz indirimi 
gerçekleştirmiş oldu. Faizin, 
enflasyon rakamının bile altına 
indirilmesiyle konut, otomotiv ve 
bireysel tüketim kredi kullanımı 
ve kredi kartı harcamalarının 
artması hedeflendi. Hedefe bir 
miktar yaklaşılsa da yaraya 
merhem olacak çapta olup 
olmadığı şüpheli. Konut 
piyasasını canlandıracak sıfır 
konut satışlarının istenilen 
düzeyde olmaması, otomotiv 
sektöründeki canlanmanın 
cılız olması sermaye açısından 
düşündürücü olsa gerek. AKP’li 
yıllar boyunca ekonominin motor 
gücü olan inşaat sektörünün 
derdine deva olmayacak 
toparlanma karşısında Kanal 
İstanbul gibi mega projeler can 
suyu olarak kenarda beklemiyor 
değil tabi.

Faizin negatife düşüşü kredi 
kullanımını artırıp iç talebi belli 
ölçüde canlandırsa da yatırım 
yapacak parası olanlar açısından 
döviz ya da altına yönelişi 
de teşvik ediyor. Uluslararası 
düzeyde salgın hastalıklar, dünya 
çapında resesyonun ayak sesleri, 
Çin ve birlikte gelişmekte olan 
piyasalardaki sıkıntıların dolar 
ve altının fiyatını yükseltmesi de 
cabası. Dolardaki artış üretimin, 

ihracatın ithalata bağımlı 
olması nedeniyle bir süre sonra 
fiyat artışlarını ve enflasyonu 
da beraberinde getirecektir. 
Kaldı ki ekonominin büyüme 
yönünde ilerlemeye devam 
etmesi de cari açığın ve döviz 
ihtiyacının artması, dolayısıyla 
da Merkez Bankası’nın cari fazla 
verilen, tüketimin zayıfladığı, 
büyümenin sıfırı gösterdiği 
koşullardaki dövize müdahale 
kapasitesine sahip olmaması yani 
dövizde yukarı yönlü hareketin 
yaşanması demek.

O Nasıl Büyümeymiş?

Türkiye ekonomisi 2019 yılı ilk 
çeyrekte %2,6; ikinci çeyrekte 
1,5 daralmıştı. İktidarın büyük 
gayretleriyle üçüncü çeyrekteki 
%0,9’luk büyüme sonrasında 
2019 yılı son çeyrekte büyüme 
%6 çıktı. Ancak bu büyüme 
rakamına rağmen kamunun 
katkısını bir kenara bırakınca 
özel sektörde istihdam artışı 
yok. Aksine ekonomi 2018 
Kasım ayında yıllık bazda 210 
bin kişiye istihdam yaratırken 
2019 yılının aynı döneminde 
149 bin kişinin işini kaybettiği 
görülüyor. 2018’deki %24’lük 
enflasyon artışının geride kaldığı 
2020 sonuna kadar enflasyonun 
%10’lara düşececeği iddia edilse 
bile halk enflasyondaki artışı 
geride bırakabilecek bir gelir 
artışı yaşamadı. Ücretlerin kuş 
gibi arttığı, işsizlik meselesinin 
emekçilerin korkulu belası 
olduğu koşullarda yoksulluğun 
diz boyu olması; bunun da halkta 
umutsuzluk ve öfke olarak 
geri dönüş yapması şaşırtıcı 
değil. Yani kamu kaynaklarının 
ittirmesiyle ekonomide ılımlı bir 
toparlanma görünümü sergilense 
de bunun yoksul halkta karşılığı 
çok zayıf.

2020’deki ekonomik görünümü 
ise iktidarın istekleri değil 
ekonominin yapısal açmazları 
ile siyasal ve uluslararası 
dinamiklerin nasıl şekilleneceği 
belirleyecek: Suriye üzerinden 
gelişen jeopolitik gerilimler, 
ekonominin motor sektörlerinin 
toparlanma düzeyi, küresel 
koronovirüs korkusu nedeniyle 
geçen yılın turizm gelirlerine 
ulaşmanın tehlikeye girişi, 
enflasyon verilerinde istenilen 
düşüşün olmayışı ve böylece de 
döviz, altın birikimine yönelişin 
sürmesi gibi.

2020 yılında yapılan dünya patronları zirvesi Davos’un en çarpıcı olaylarından biri 121 
milyonerin ve milyarderin imzaladığı “Milyonerler Yabalara Karşı” başlıklı bir metnin 
kamuoyuyla paylaşılmasıydı. Brecht oyununu andıran ifadelerin olduğu bildiri 
ekonomik kötü gidişatın patronların korkularını nasıl harekete geçirdiğini gösteriyor: 

“Dünyada varlıklı insanlar ikiye ayrılır: Vergileri veya ‘yaba’ları yeğleyenler. Aşağıda imzası 
olan bizler vergileri yeğliyoruz.  Sizin de aynı tercihi yapacağınıza inanıyoruz. Bu ricayı, 
yeryüzüne ayak basan insan türünün en ayrıcalıklı sınıfının mensupları olarak yapıyoruz.”

Deniz Bitiyor mu?
Güneş Gümüş
SEP Genel Başkanı

İstanbul’da konut fiyatları son 3 yılda yüzde 6 geriledi. Türkiye 
genelinde emlak fiyatlarını izleyen veri şirketi Endeksa’nın 
kurucusu Görkem Öğüt, konut fiyatlarının önümüzdeki 6 ayda 
Türkiye genelinde yüzde 8, İstanbul’da ise yüzde 4 artmasını 
beklediklerini söylemiş. Resmi enflasyon verisinin bile %12 olduğu 
düşünüldüğünde konut fiyatları bırakalım artmayı reel olarak 
düşüşünü aşabilmiş değil. Bu koşullarda da yatırım amaçlı ev 
alımları artış göstermiyor. TÜİK verilerine göre 2019 Aralık ayında 
bir önceki yıla göre sıfır konut satışı sadece %8 artmış durumda. 
Faiz düşüşüyle birlikte konut satışlarındaki artışın asıl kaynağı 
çoğunlukla ihtiyaç temelli alınan ikinci el konut satışları.
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Komşu ülke topraklarından “bir parça da 
ben de koparabilir miyim” diye topyekün 
savaşı göze almak, Türkiye’deki yandaş 
tv kanallarında en yüce davranış olarak 
anlatılıyor. Suriye’nin bir kısmına ABD, 
bir kısmına İsrail çökmüşken muazzam 
fırsatçılık doğrusu. Gece gündüz müthiş 
bir kara propaganda işliyor. Osmanlı’nın 
dirilmesi de sözümona böyle olacak. 
Sorsan insanlık namına bu işe girmişler! 
Gariban göçmenlere nasıl muamele 
yapıldığını gördük. AKP için göçmenler 
anında harcanabilecek siyasi kozdan 
başkası değil. Sırf NATO ve AB efendileri 
üzerinde bir parça tesiri olur diye derme 
çatma botlara bindirilen çoluk çocuk 
kurbanlık koyun gibi denizlere salındı, 
Yunan polisinin üzerine sürüldü. İdlib’e 
müdahale için eldeki tek malzeme olan 
mültecilik bahanesinin gerçek mahiyeti de 
böylece günyüzüne çıktı. Tüm dünyanın 
gözüne baka baka yapılan utanç verici 
suçlar. Bir de ne alakaysa; İdlib’deki 
TSK karargahını Ruslar vuruyor, ama 
Avrupa’ya mesaj vermek için mülteciler 
seferber ediliyor. Ortada ne ciddiyet 
var ne de gram prestij. Vicdansızlık ise 
gırtlağa dayanmış. 

Peki İdlib’de iktidarın göğsünü siper 
ettiği cihatçı oluşumlar kimler? Bunu 
da bilmeyen yok! Adını Heyet Tahrir 
Şam (HTŞ) olarak değiştiren El Nusra 
Cephesi! Bu örgüt IŞİD’in tarihsel 
lideri Bağdadi’nin Irak’tan Suriye’ye 
gönderdiği kişiler tarafından kuruldu. 
Sonra Irak ve Suriye yapılanmaları 
iktidar kavgasına girişince ortaya rakip 
iki örgüt çıkmış oldu. El Nusra El 
Kaide’ye bağlı kaldı, sonra taktik gereği 
ilişkileri sınırlandırsalar da ne oldukları 
belli, IŞİD’in değişik tonlaması olan bir 
sürü alt kola sahipler. Üstelik Türkiye 
dahil tüm dünyada terör örgütü olarak 
kabul edilen bir örgüt bu HTŞ. İşte 
İdlib’i kontrol eden bu örgüttür. Fanatik, 
mezhepçi ve tekfirci... Bu unsurlar 
içerisinde on binlerce yabancı fanatik 
bulunuyor. Orta Asyalılar, Uygurlar ve 
çeşitli Arap ülkelerinden gelen bir sürü 
cihatçı aynı zamanda Rusya’nın yakın 
markajında çünkü Ruslar biliyorlar ki bu 
cihatçılar İdlibistan’da kendilerine bir 
güvenli bir merkez oluştururlarsa sonraki 
hedefleri Orta Asya cumhuriyetlerinden 
doğru Rusya olacaktır. Ruslar için bu 
mesele uzun erimli bir güvenlik sorunu. 
Bu konu yandaş medyada doğal olarak 
konuşulmuyor. 

Rus uçakları TSK’nın karargahını 
vurduğunda AKP yöneticileri bunu Rusya 
yaptı bile diyemediler! İşlerine gelmediği 

için, Rusya’dan 
korktukları için 
elbette! Diğer 
türlü Rusya’ya 
karşı bir hamle yapmaları gerekiyordu. 
Ama askerlerin cenazelerini almak için 
Rusya’dan ricacı olanların Rusya’ya 
meydan okumasının altyapısını kimse 
anlamış değil! Neticede resmi rakamlarla 
bile çok sayıda askerin hayatı orada 
sönüyor, ama AKP’nin tavrı “şehitler 
tepesi boş kalmayacak.” Nasıl olsa 
ölenler kendi çocukları değil. Kendi 
çocukları gemicik yürütür, Avrupa’da 
okur, askerden kaçmak için çürük raporu 
alır ama sıra atıp tutmaya gelince şehitler 
tepesi boş kalmayacak! Ülkem insanı ise 
işsizlikten, geleceksizlikten, çaresizlikten 
dolayı profesyonel asker olur. Ama 
sonra o askerin başına bir şey geldiğinde 
ailelerin kalpleri bir daha dinmemecesine 
aç kalsaydı da gitmese miydi sorularıyla 
sıkışacaktır.

Ülke ekonomik krizde! Emekçiler 
yoksullaşıyor ve daha da 
yoksullaşacaklar. Milyonlarca eğitimli 
genç için iş yok ve geleceksizler. AKP 
ülkenin geleceğini çalıyor. Haliyle 
toplumsal desteği istikrarlı biçimde 
gerileyen AKP çareyi güçlü Türkiye 
imajına yaslanmakta buluyor. Türkiye 
artık o eski Türkiye değilmiş, büyük 
bir oyuncuymuş! Osmanlı yeniden 

diriliyormuş, mehter, fetih... Bu hikayeler 
için ne canlar heba oluyor. Ateş her iki 
tarafta da düştüğü yeri yakıyor.

Bu arada muhalif sesler susturuluyor, 
Türkiye’nin Suriye’yi tanıması 
gerektiğini söyleyenler korkutulmak 
isteniyor. Zira biliyorlar ki Suriye ile 
savaşmayı toplumun çoğunluğu istemiyor. 
Türkiye’de maalesef ki Kürt sorunu 
konusunda şovenist bir hava yaratmak 
kolay, ama Suriye’deki savaş macerasını 
toplumun çoğunluğu istemiyor. Aşırı 
İslamcılar, faşistler ve bunların gazına 
gelen çeşitli lümpen unsurlar dışında 
toplumun geri kalanında büyük bir 
sorgulama var. Bizler bu memleketi bu 
güruhun insafına terk edemeyiz. 

Sonuç olarak yazıyı şöyle bağlayabiliriz: 
Bu düzende savaşın ceremesini çeken 
yalnızca yoksul emekçilerdir. Bugün 
savaşa evet demek, iktidarın savaş 
borazanının peşine takılmak yarın 
geleceğini, emeğini, hakkını iktidarın ve 
sermayenin insafına terk etmek anlamına 
gelecektir. Bir savaş verilecekse bu 
ezilenleri, emekçileri birbirine düşman 
edenlere; savaş dönemlerinde bize sadece 
ölümü ve yoğun sömürüyü reva görenlere 
karşı verilmelidir.

İmamoğlu’nun “yargıya güven 
tazelendi” şeklinde yaptığı 
çıkışla birlikte başlayan bu çıkış 
titrek bir mum alevi gibi saatler 
sonra yargının siyasal iktidar 
tarafından nasıl darmadağın 
edildiğini kanıtlarcasına 
sönüverdi. Gezi Davası’ndan 
beraat eden Osman Kavala’nın, 
bir başka mahkeme tarafından 
15 Temmuz darbe girişimiyle 
ilişkilendirilerek salıverilmesinin 
önüne geçildi.

Sonrasında Kavala’yı beraat 
ettiren mahkeme heyeti için 
soruşturma başlatıldı.

Bunlar ve içinde yaşadığımız 
süreçle ilgili veriler bir 
araya getirildiğinde soruyu 
şu şekilde değiştirmek daha 
anlamlı olacaktır: Türkiye 
normalleşebilir mi?

Böyle bir istek toplumun 
kimi katmanlarında mevcut. 
Daha ehlileşmiş ve aşırılıkları 
törpülenmiş bir “Erdoğan rejimi” 
özellikle TÜSİAD merkezli 
büyük sermaye tarafından öpüp 
de başa bile konabilir ki, Gül-
Babacan ikilisi, Davutoğlu veya 
İmamoğlu seçenekleri böyle bir 
işlevi yerine getirmeye oldukça 
yatkın. Bunların Erdoğan’ı 
zorlayan bir alternatif haline 
gelip gelemeyeceklerini zaman 
belirleyecek. Şimdilik kesin olan 
böyle bir arayışın varlığı…

Öte yandan toplumun alt 
katmanlarında da 18 yıllık AKP 
iktidarının yorduğu, son haliyle 
umutsuzluğa gömdüğü muhalif 
kesimler içerisinde de gitsinler 
de nasıl olursa olsun yaklaşımı 
kendisini hissettiriyor.

Şurası kesin: İktidarın yarattığı 
bu çürümeden kolay bir çıkış 
yolu yok. Kötü bir haber belki 
ama 2020 yılında da eğer 
mucizeler olmazsa iktidar yerli 
yerinde kalacak. 

Sorunun cevabını da verelim: 
Giderek anormalleşerek kalacak.

Önümüzdeki süreçte ekonomik 
krizin etkilerinin ağırlaşacağı 
muhakkak. İşsizlik her geçen gün 
yükseliyor ve iş bulma umutları 
tamamen köreliyor. İşsizlik ve 

yoksulluk kaynaklı intiharlar 
daha da görünür hale geliyor. 
Zamlar, vergiler emekçilerin 
belini bükmeyi bırakın hayatı 
yaşanmaz hale getiriyor.

Tersinden iktidarın kendi 
yandaşlarına kamu kaynaklarını, 
kadroları nasıl fütursuzca 
dağıttığını artık herkes biliyor, 
duyuyor, görüyor.

En ufak bir afet bile iktidarın 
içine battığı kirli ilişkileri, 
yolsuzluk ve yağma düzenini, 
halkın sağlığını ne denli 
umursamadığını tekrar 
hatırlatıyor. Çılgın projelerle 
kentler talan ediliyor, gelecek 
kuşakların bile geleceği 
karartılıyor.

İktidar sıkıştıkça Suriye ve Libya 
üzerinden savaş politikalarını 
harlıyor, ancak artık toplumun 
küçük bir kesimi dışında 
kimsenin eski heyecanı yok! İç 
kamuoyunda yaratılmak istenen 
milliyetçi-şoven hava dönüp 
dolaşıp yine hayatın gerçeklerine 
çarpıyor. Dahası kitlelerde artan 
Suriyeli düşmanlığı giderek 
iktidara karşı bir tepkiye 
dönüşüyor.

Adalet sisteminin artık nasıl 
işlediğini, yargıya zerre 
güvenilemeyeceğini kime 
sorsanız söylüyor.

Erdoğan ve iktidar bu saatten 
sonra ancak anormalliğin 
sınırlarını sonuna kadar 
zorlayarak, baskıyı 
koyulaştırarak, toplumun nefes 
alma kanallarını kapatarak 
ayakta kalabilir. Onlar da en ufak 
bir gevşemede yeni ve belki de 
daha geniş çaplı Gezilerle karşı 
karşıya kalacaklarını biliyorlar. 
Öte yandan bu kez tepkinin 
daha sınıfsal olacağı da bir 
gerçek. Özellikle kriz süreciyle 
birlikte hem işsizlik hem de 
emekçi sınıflarda yaşanan 
yoksullaşma iktidarın erimesinin 
başat sebebi ki bunu iktidarın 
yerel seçimlerde neredeyse 
bütün büyük sanayi kentlerini 
muhalefete kaptırmasıyla bir kez 
daha gördük. 

Dolayısıyla normalleşme 

bekleyenler enseyi karartabilir.

Bizim için emekçi yığınların 
sorunlarının halının altına 
süpürüldüğü ve yine kazananın 
sermaye olacağı bir normalleşme 
kabul edilebilecek en son 
seçenektir. AKP elbet gidecek, 
gitmeli; ama bunu kolay bir 
yolu yok. Bunu iktidar da 
görüyor ve safları sıklaştırmak 
için darbe söylentilerinden 
savaş kışkırtıcılığına kadar 
her yolu deniyor. İktidar 
gidecekse bu bugüne kadar 
dizginsiz bir sömürüye tabi 
tuttuğu, çocuklarının geleceğini 
çaldığı emekçiler eliyle 
gerçekleşmelidir. Eşit, özgür, 
adil bir düzeni kuracak; bizi bu 
karanlıktan çekip çıkaracak güç 
ellerimizdedir.

Geçtiğimiz günlerde 
Gezi Davası’nda Osman 
Kavala dahil mahkemede 
bulunan bütün sanıkların 
beraat etmeleriyle bir 
anda “normalleşme” 
sevdalılarının istediği 
zemin oluşmuş oldu.

Suriye İle Savaş: 
Kim İçin, Ne İçin!

Türkiye Normalleşiyor mu?

V. U. Arslan

Emre Güntekin
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19 Şubat Çarşamba gecesi, Almanya’nın 
Hanau kentinde gerçekleştirilen faşist 
saldırıda 5’i Türkiyeli 10 kişi hayatını 
kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin 
annesini de öldürdükten sonra intihar 
ettiği öğrenildi. Almanya’da son yıllarda 
göçmenlere karşı büyüyen tepkiler, bu 
şekilde toplu katliamların meydana 
gelmesi ve aşırı sağ partilerin mecliste 
güçlenmesi herkesin kafasında aynı 
soruyu uyandırıyor: Almanya’da Nazizm 
yeniden mi güçleniyor?
2008 krizi sonrası bütün dünyada aşırı sağ 
unsurların güçlenmesi ve iktidara gelme 
süreci yaşanmıştı. Bu durum etkinliğini 
hala koruyor. İsveç, Norveç, İsviçre, 
Almanya gibi “refah” devletleri olarak 
görülen ülkelerde yaşam standartlarının 
düşüşüyle fatura göçmenlere kesiliyor. 
Sistem krize girdikçe işsizlik, hayat 
pahalılığının artması ve yaşam kalitesinin 
düşüşüne karşı tepkiler Latin Amerika 
gibi sol hareketlerin güçlü olduğu 
ülkelerde kapitalizm ve neoliberalizm 
karşıtı bir kanaldan örgütlenirken, 
Avrupa’daki aşırı sağ ve faşist 
yapılanmalar bu durumu ırkçılığı ve 
ayrımcılığı körüklemek için kullanıyor. 
Faşistlerin örgütlendiği legal bir parti 

olan AfD (Alternative für Deutschland) 
yani Almanya için Alternatif Partisi 2013 
yılında Euro krizi döneminde kuruldu ve 
2015-2016 yıllarında göçmen karşıtlığı 
üzerinden hızlı bir şekilde örgütlendi. 
2017 seçimlerinde % 12 oranında oy alan 
ve 1930’larda Nazilerin güçlü olduğu 
şehirlerde seçim kazanan parti, merkez 
sağ partilerle de işbirliği yaparak gücünü 
arttırdı. 
Faşistlerin liberal demokrasi adı 
altında bu kadar kolay örgütlenmesi 
ülke çapında tepki görüyor. Çarşamba 
günü gerçekleşen Hanau Saldırısı’nın 
ardından 46 şehirde büyük protestolar 
gerçekleştirildi ve Almanya sokaklarında 
“Kahrolsun Nazizm” sloganları atıldı. 
AfD ile seçim birlikteliğine giren 
partilerin de tepki görmesi üzerine, 
bu partiler bir daha AfD ile ittifak 
yapmayacaklarını açıklamışlardı. 
Bild gazetesinin genel yayın yönetmeni 
Julian Reichert, Hanau Saldırısının 
ardından şu açıklamaları yaptı:
“Breidscheidt Meydanı saldırısı (2016 
Noelinde İslamcı bir terörist kitlenin içine 
tırla girerek katliam yapmıştı.) ardından 
hissedilen sıkıntının aynısını hissediyor 
muyuz? ... Erfurt ve Winnenden’deki 
cinnet vakalarındaki gibi gözyaşı döküyor 
muyuz gerçekten? Dünya tarihinde 
ırkçıların en büyük soykırımı yaptığı 

ülkenin duyması gereken dehşet, utanç 
ve öz eleştiri gibi duygulara sahip 
miyiz? ... Maalesef emin değilim ben. ... 
Hanau’daki terör saldırısının ardından 
Almanya’da yaşayan herkes şu soruyu 
sormakla yükümlüdür: Benedikt ve 
Britta için tuttuğum yası Bilal için de 
tutuyor muyum? Dürüst bir cevap vermek 
hepimizin bu ülkeye borcu.”
Beklenilen dürüst cevap AfD’den ya 
da Alman hükümetinden hiçbir zaman 
gelmeyecek. Parlemento’da ırkçı 
eylemlerin sözde her türlüsü kınanacak 
ve önlemlerin arttırıldığı vb. açıklamalar 
yapılacak; fakat önemli olan nokta 
faşist, ırkçı, aşırı sağ yapılanmaların 
nasıl örgütlendiği. 2020’nin ilk iki 
ayında kurulan ve AfD içinden çıkan 
büyüklü küçüklü birçok ırkçı örgütlenme 

var. Bu yapılanmaları Almanya’daki 
burjuvazi el altından destekliyor ve 
fonluyor. AfD’nin adayları içinde de 
bu tarz zenginlere rastlamak mümkün. 
Yani ırkçılığın örgütlenmesinin perde 
arkasında patronların yüzü gözüküyor. 
Almanya hükümeti gerçekten AfD’ye 
ve ırkçı saldırılara karşı önlem alacaksa, 
ilk önce onları fonlayanlarla sürtüşme 
yaşamak zorunda. Bu radikalizmi de 
beklemek de boşuna beklemek olur. 
Almanya’da da, dünyanın her yerinde 
olduğu gibi, göçmen düşmanlığını 
örgütleyenlerle göçmenlerin sırtından 
geçinenler aynı. Almanya için alternatifin 
ırkçılıktan, neonazilerden yana değil, 
emekçilerden,göçmenlerden, gençlerden 
yana oluşturulacağı bir mücadele örülmek 
zorunda. 

ABD’de Kasım 2020’de 
yapılacak başkanlık seçimi için 
Cumhuriyetçi ve Demokrat 
Parti’de aday belirleme yarışı 
sürüyor. Cumhuriyetçi Parti’de 
beklenildiği üzere sürpriz yok. 
Donald Trump’ın aday olması 
kesin görünüyor.

Asıl merak konusu Demokrat 
Parti’de adayın kim olacağı. 3 
Şubat’ta büyük tartışmalarla 
noktalanan Iowa, 11 Şubat 
New Hampshire ve 22 Şubat 
Nevada önseçimleri sonucunda 
oluşan tabloda Demokratik 
Sosyalistlerin başkan adayı 
Barnie Sanders’ın en yakın 
rakibi Pete Buttigieg’in 
önüne geçtiği görülüyor. Üç 
seçim sonucunda Sanders 
45, Buttigieg 25, Joe Biden 
15, Elizabeth Warren 8, Amy 
Kloubuchar 7 delegeyi kazanmış 
durumda. Şimdi ise gözler 
3 Mart’ta gerçekleştirilecek 
olan ve 14 eyalette önseçimin 
gerçekleştirileceği “Süper 
Salı”da. Buradan çıkacak sonuç 
Demokratların başkan adayını 
belirlemelerinde büyük öneme 
sahip olacak.

Önseçimler başlamadan önce 
Demokrat Parti’de yarışın 
Sanders ile Obama döneminin 

başkan yardımcısı olan Joe 
Biden arasında geçmesi 
bekleniyordu. Ancak eski bir 
savaş gazisi ve aynı zamanda 
eşcinsel bir kimliğe sahip olan 
South Bend Belediye Başkanı 
Pete Buttigieg yarışı kafa kafaya 
götürüyorlar. 

ABD egemen sınıfları arasında 
daha şimdiden Sanders 
rüzgarının yarattığı rahatsızlık 
kendisini gösteriyor. Sanders’ın 
kazanabileceği ihtimalinin 
güçlenmesi durumunda parti 
içerisinde etkili olan Barack 
Obama, John Kerry ve Hillary 
Clinton gibi isimlerin sürece 
müdahil olabileceği iddiaları 
geçtiğimiz aylarda sıkça 
gündeme getirilmişti. Öte 
yandan son günlerde Clinton’ın 
Michael Bloomberg’in aday 
olmayı başarması halinde başkan 
yardımcısı olarak ön plana 
çıkarılabileceği belirtiliyor. Öte 
yandan son günlerde Washinton 
Post gibi Demokratlara yakın 
medya organlarında Rusya’nın 
başkanlık seçimlerinde 
Sanders’ın seçilmesi 
doğrultusunda müdahalede 
bulunabileceği iddiaları 
köpürtülüyor. Seçimlere kadar 
bu tarz iddiaların ve kara 

propaganda tekniklerinin sıkça 
gündeme getirilmesi muhtemel.

“Establishment” yani Demokrat 
Parti içerisindeki nizamın 
sahiplerinin ön seçim öncesinde 
büyük beklentilere sahip 
olduğu Joe Biden’ın daha ilk üç 
önseçimde teklemesi ve başarısız 
performansı egemen sınıfları 
yeni bir alternatif arayışına itmiş 
görünüyor. Liberal çevrelerde 
kadın kimliği ve sol kesimlere 
de hitap edebilmesi nedeniyle 
Elizabeth Warren ismi sık 
sık zikredilse de şansı düşük 
görünüyor. Şu an itibariyle ana 
beklenti seçim sürecine son anda 
giriş yapan ve büyük bir maddi 
güç yığan Michael Bloomberg’in 
önplana çıkması. Bloomberg’in 
özellikle 3 Mart gerçekleşecek 
“Süper Salı”da büyük bir çıkış 
yapmayı hedeflediği belirtiliyor. 
Başkanlık kampanyası için 
400 milyon dolarlık bir kaynak 
ayıran ve yoğun bir reklam 
kampanyasına girişen Bloomberg 
üç ay içerisinde popülerlik 
sıralamasındaki yerini % 4’ten 
% 19’luk bir oranla ikinci sıraya 
taşıdı. 

ABD’li egemenler de 
tehlikenin fazlasıyla farkında. 
Özellikle gençlik içerisinde 

kapitalizme dair inancın 
giderek zayıfladığını, derin 
sınıfsal uçurumların, neoliberal 
saldırılarla budanan hakların 
emekçi sınıflarda derin bir 
huzursuzluk yarattığını 
görüyorlar. 4 Şubat’ta 
Newsweek’te yayınlanan bir 
yorumda buna vurgu yapılıyor: 
“Young People Aren’t Crazy. 
Capitalism Is in Trouble, and It’s 
Up to Us to Save It” (Gençler 
çılgın değil. Kapitalizmin başı 
dertte, ve onu kurtarmak bize 
bağlı.) Makalenin yer verdiği bir 
araştırmaya göre yaşları 18-29 
aralığında olan gençlerin % 51’i 
sosyalizme daha olumlu bakıyor. 
Makalenin yazarı nedenini ise 
şöyle vurguluyor:

“Bu Mayıs ayında kolejden 
mezun olduğunuzu ve 100.000 
$ öğrenim kredisi borcunuz 
olduğunu hayal edin. Borç içinde 
birisiyle çıkıyorsunuz, ve belki 
evlenmeyi düşünüyorsunuz, fakat 
yeni bir evin maliyeti yüzbinlerce 
dolar tutuyor, ve okuldan sonraki 
ilk işinizden yılda 50.000 $ 

kazanıyorsunuz. Amerikan 
rüyasını unutun. Bu durum 
Barnie Sanders ve Elizabeth 
Warren’ın ekonomik reçetesinin 
yankı uyandırmasına neden olan 
yeni bir kabustur.”

Sanders’ın yükselişinin 
gerisinde böyle bir maddi 
zemin yatıyor. Emekçi sınıflar 
ve gençlik kendilerini yoğun 
bir sömürü girdabına iten, 
her gün haklarını budamaya 
çalışan kapitalistlerden ve 
onlardan beslenen yozlaşmış 
politikacılardan bıktıklarını 
her fırsatta gösteriyorlar. 
Zenginlerden daha fazla vergi 
alacağını söyleyen, herkese 
sağlık sigortası ve ücretsiz sağlık 
hizmeti sözü veren, saatlik 
ücretleri 15 $’a yükselteceğini 
dile getiren bir adayın ön plana 
çıkması çok doğal. Sanders 
bugüne kadar bu çıkışlarıyla 
sol bir rüzgar estirse de, yeri 
geldiğinde egemen sınıflara 
sandıkları kadar radikal 
olmadığını kanıtlama çabasına 
girişerek sınırlarını hatırlatıyor.

Almanya’da Faşistlerin 
Yükselişi ve Hanau 
Saldırısı

ABD Başkanlık Seçimlerinde 
Sanders Rüzgarı

Bahar İmla

Pakistanlı devrimci Marksist 
önder Lal Khan’ın ölüm haberi 
Türkiye’de devrimci Marksizmi 
inşa eden bizleri derinden 
üzmüştür. Onun aramızdan 
erken ayrılması sadece Pakistan 
emekçileri ve gençliği için 
büyük bir kayıp olmamıştır, 
onun eksikliği Afganistan’dan 
Hindistan’a tüm güney Asya’da 
hissedilecektir. The Struggle’ı 
ve sınıf mücadelesini büyütmek 
görevi artık Lal Khan’ın 
öğrencilerinin omuzlarındadır.
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Sendikal hareketteki tıkanma 
herkesin malumu. Sendikalar 
bürokratlaştı, işçilerin sözü 
dinlenmiyor… Anlatılabilecek 
tonla şey var bu konuda. O 
kadar ki sendikaların yönetim 
koltuklarına çöreklenmiş 
bürokrat takımı bile başka 
sendikaların bürokratlarını, 
bürokrat olmakla eleştirebiliyor... 
Ama asıl önemlisi, 
sendikalardaki mevcut yapısal 
sorunlar emekçilerin harekete 
geçmesinin önünde neredeyse bir 
barikata dönüşmüş durumda.

Bu tıkanmanın nasıl aşılacağı 
sorusunu cevaplamak, daha da 
önemlisi sendikal alanda yeni 
bir soluk yaratmak söz konusu 
olduğunda bu defa bir kısırlık 
karşımıza çıkıyor.

Nedense bizde hep işçi 
komiteleri, işçi konseyleri hatta 
gülmeyin ama işçi sovyetleri 
ilan edilir durulur. Ama bunlar 
emekçi yığınlardan kopuk 
fantezilerden öteye gidemez.

Bu kısırlığı aşmak için laftan 
daha fazlasına ihtiyaç var. Sorun 
ortaya ilkeler atıp durmakta 
değil, bir sınıf hareketini 
yeşertebilmekte. Bu işin kolay 
olmadığının, bu işe girişmenin 
başarmakla aynı anlama 
gelmediğinin farkındayız. Ama 
Tekstil İşçileri Güç Birliği’nin 
sadece 3 aylık deneyimi bize 
gösteriyor ki doğru ve başarılı 
bir girişim söz konusu.

Ekim 2019’da İstanbul - 
Sultangazi merkezli kurulan 
Tekstil İşçileri Güç Birliği, üç 
ay boyunca çeşitli gündemlerde 
dağınık sayılabilecek bir çalışma 
yürüttü. Nihayet Ocak ayında 
alınan kararla bir işçi toplantısı 
hedefi ortaya kondu. Tekstil 
İşçileri Buluşmalarının ilki 15 
Şubat günü ikincisi 29 Şubat’ta 
gerçekleşti.

Toplantılar, işçi sınıfının 
tabandan yükselecek bir 
hareketinin nasıl organize 
edilebileceğini gösterdi. Söz 
alan işçiler hem çalışma ve 
yaşam koşullarını değerlendirdi 
hem de çalıştıkları işyerlerini, 
işyerlerinin bulunduğu 
binayı ya da bölgeyi nasıl 
örgütleyebileceklerini ele aldı. 
Yeni toplantı talepleri, çeşitli 
komisyonların kurulması gibi 
öneriler, doğrudan ilk defa 
toplantı aracılığıyla Tekstil 
İşçileri Güç Birliği ile tanışmış 
işçilerden geldi.

Buluşmaya katılan işçiler kendi 
sorunlarını kendileri ele alıp 
nasıl çözeceklerini tartışırken 
bir soru sorduk: Acaba daha 
önce böyle bir toplantıya katılan 
bir işçi var mıydı aralarında? 
Sadece ileri yaşlardaki bir işçi, 
daha önce 1990’lı yıllarda böyle 
bir deneyime şahit olduğunu, 
şimdi de EYT mücadelesinin 
içerisinde yer aldığını söyledi. 
Yani koca salonda, birkaç on 
kişiden sadece bir kişi çıktı daha 
önce bir sınıf çalışmasına dâhil 
olan. Ama bunun sebebi hiç de 
salondakilerin bilinçsizliği vb. 
değildi. Toplantılara katılanların 
neredeyse tamamı, sınıfsal 

çıkarların ve çelişkilerin farkına 
varmış görünüyordu. Esas sorun, 
daha önce hiçbir yerden böyle 
bir pratik inisiyatifin gelmemiş 
olmasıydı.

Bir önemli mesele de toplantılara 
katılan işçilerin bileşimiydi. Bir 
yanda sol kökenli, mücadele 
deneyimi olan birkaç işçi ile 
diğer yanda muhafazakâr 
kökenli, hatta takkeli ama 
ekonomik sınırlarda olsa da sınıf 
bilincini geliştirmeye başlamış 
işçiler. Bir yanda genç ve enerjik 
işçiler diğer yanda yaşça büyük 
ve meseleye ağırlık katabilecek 
işçiler. Ve tabii ki Türk’ü, 
Kürt’ü ve belki başka halklardan 
gelenleri. Herkes toplantı 
sırasında tek yumruk olmuş 
gibi konuştu. Bu tablo, sınıf 
mücadelesinin ne kadar geniş 
potansiyellere sahip olduğuna 
dair öngörülerimizi doğruladığı 

için ayrıca dikkat çekici.

İki toplantının neticesinde tekstil 
işçileri, işçi temsilcileri komitesi 
kurarak örgütlü mücadelenin ilk 
ama en önemli adımını atmış 
oldu. Bundan sonra işyerlerinin 
örgütlenmesine başlanacak. Aynı 
zamanda sendikalaşma yönünde 
de bu sürece paralel adımlar 
atılacak. Ama en önemlisi, 
işçilerin tabanda kurmaya 
başladıkları güç birliğimi 
sağlamlaştırmak ve büyütmek 
olacak.

Şimdilik mütevazılığımızı 
koruyalım. Henüz yeni başlayan 
bir deneyim söz konusu. Ama 
kısa süreli çalışma pratiği bize 
gösteriyor ki tekstil sektöründe 
işçi hareketinin örgütlü bir 
gücü hızla mayalanacak. Bu 
durumda, Sultangazi’deki en az 
30 bin tekstil işçisinin, İstanbul 

genelindeki on binlerce tekstil 
işçisinin, ülke genelindeki 
kayıtlı-kayıt dışı yaklaşık 2 
milyon tekstil işçisinin çalışma 
ve yaşam koşulları değişmeye 
başlayacak. Sultangazi işçilerinin 
kazanımları, İstanbullu işçilere 
kazandıracak; tekstil işçilerinin 
kazanımları metal, enerji ya da 
inşaat işçilerine kazandıracak!

GAZETEMİZE 
NEREDEN 
ULAŞABİLİRSİNİZ?
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Tekstil İşçileri Güç Birliği: 
Taze Ama Umutvar Bir Girişim

İstanbul - Sultangazi’de kurulan 
Tekstil İşçileri Güç Birliği, 
ilk işçi toplantısını 15 Şubat 
Cumartesi günü gerçekleştirdi. 
Yaklaşık 40 kişinin katıldığı 
toplantıda Tekstil İşçileri Güç 
Birliği adına konuşan tekstil 
işçisi Osman, sorunlarının ortak 
olduğunu ancak birleşmedikçe 
çözüm üretemeyeceklerini 
vurgulayarak toplantının açılışını 
yaptı.

Toplantıda konuşma yapan Av. 
Engin Kara, iş hukukunda yer 
alan hakları değerlendirerek 
işçilerin haklarını etkili şekilde 
kullanabilmelerinin yolunun 
örgütlü mücadeleden geçtiğini 
belirtti. 

Tekstil işçilerinin mücadelesine 
destek olmak için toplantıya 
katılan Doğa Koleji emekçisi, 
Doğa Koleji’nde yaşanan hak 

gaspı ve mücadele sürecini 
anlattı. Emekçilerin birlik 
olmasının böyle mücadelelerin 
sonucunu belirleyeceğini 
söyleyerek tekstil işçilerinin 
güç birliği kurma çabalarını 
selamladı.

Toplantıda 20 civarı işçi söz 
alarak işyerlerinde yaşadıkları 
sorunları anlattı. Bu sorunlarda 
en çok göze çarpan ortak 
sorunun işçilerin hakları için 
ses çıkaramaması olduğu 
görüldü. Bu durum işçilerin 
konuşmalarına da yansıdı. Söz 
alan işçiler, birlik olmadan 
haklarını kazanamayacaklarını 
vurguladı.

İki saat süren toplantının 
sonucunda yeniden toplantı 
yaparak bu defa diğer işyerlerine 
ulaşmak, bulunulan işyerlerinden 
daha fazla işçiyi bir araya 

getirmek, işçi komiteleri kurmak 
ve talepler için mücadeleye 
girişmek kararları alındı.

Gazetemize konuşan Tekstil 
İşçileri Güç Birliği temsilcisi, 
tekstil üretiminin ve tekstil 
işçilerinin yoğun olduğu 
diğer ilçelerde de benzer bir 
örgütlenme yaratarak bu gücü 

büyütmeyi hedeflediklerini 
belirtti. Güç Birliği temsilcisi, 
sadece birkaç haftalık çalışma 
sonucunda onlarca öncü işçinin 
bir araya geldiğini, aylar 
ve yıllar sürecek sabırlı bir 
mücadele sonucunda çok daha 
büyük işler başaracaklarına 
inandıklarını söyledi.

Tekstil İşçileri Güç Birliği’nden 
Önemli Bir İşçi Toplantısı

Av. Engin Kara



FOX TV’nin haberine göre 
SGK’nın emekli maaşlarında 
% 5’lik bir kesinti yapacağı, 
bayram ikramiyelerini 
kaldıracağı, kız çocuklarına 
babadan kalan maaşlardan 
da kesintiler yapılacağı, 
ölen emeklinin maaşının 
eşe bağlanmasına yaş sınırı 
getirileceği, sosyal güvenlik 
destek priminin yeniden 
kesilmeye başlanacağı 
belirtilmişti. 

SGK bu iddiaları yalanlasa da, 
ateş olmayan yerden duman 
çıkmaz. İktidarekonomik krizin 
tüm yükünü zaten emekçilerin 
sırtına yüklemeye devam 
ediyor. Zamlar, vergiler yaşam 
koşullarını giderek zorlaştırıyor. 
Başka bir çalışmanın 
memurların servis hakkının 
gasp edilmesi için başlatıldığı 
da ortaya çıkmıştı. Bunlar 
şimdilik yalanlansa da ilk 
fırsatta şanslarını deneyecekleri 
kesin.

Ekonomik krizin etkisini 
en ağır şekilde yaşayan 
kesimlerden biri de emekliler. 
Cumhuriyet’in geçtiğimiz 
Ocak ayında yayınladığı bir 
haberde 2019 yılında yeniden 
çalışmaya başlayan emekli 
sayısının % 40 artışla 94 bin 
579’a yükseldiği belirtilmişti. 
Bu sadece resmi rakamlara 
yansıyanlar. 12 milyon emekli 
içerisinde kayıt dışı çalışanların 
sayısının 4 milyonu bulduğu 
tahmin ediliyor. DİSK-Ar’ın 
yaptığı araştırmada emeklilerin 
% 77,5’inin hayatından 
mutlu olmadığı, % 89,9’unun 
sağlık hizmetlerini yetersiz 
bulduğu, % 90,2’sinin maaşıyla 
geçinemediği açıklanmıştı.

Emeklilerin geçim sıkıntıları 
yaşamaları ve milyonlarcasının 
çalışmak zorunda kalması 
kadar doğal bir şey yok; çünkü 
Türkiye’de insanca yaşamaya 
yetecek bir maaş alamadıklarını 
hepimiz görüyoruz. 2020 ocak 
ayı itibari ile en düşük emekli 
memur aylığı 2 bin 522 liradan 
2 bin 660 liraya yükselirken, 
2000 öncesi emeklilerde en 
düşük SSK aylığı 1.983 TL’den 
2 bin 111 TL’ye, 2000 sonrası 
emeklilerde en düşük SSK 
aylığı 1.181 TL’den 1.258 
TL’ye; en düşük BAĞ-KUR 
aylığı 1.775 TL’den 1889 
TL’ye, en düşük tarım BAĞ-
KUR’lu aylığı da 1.250 TL’den 
1330 TL’ye yükselmişti. 
Bu rakamların hemen hepsi 
bırakın yoksulluk sınırını, açlık 
sınırının bile altında. Bu bile 
gözlerini batmış olacak ki yeni 
kesintiler peşide koşmaktan 
geri durmuyorlar.

Kriz zamanlarında haklarına 
göz dikilen ilk toplumsal 
kesimin emekliler olması 
da şaşırtıcı değil. Emekliler 
sistem tarafından ekonominin 
sırtında bir yük olarak 
görülüyor. Bu nedenle dünya 
genelinde sermayenin kemer 
sıkma programlarının başat 
konularından birisi emeklilik 
yaşının yükseltilmesi ve emekçi 
sınıfların yoğun mücadeleler 
sonucunda kazandığı sosyal 
hakların budanması oluyor. 
Örneğin yakın dönemde 
Fransa’da Macron’un emeklilik 
programında emekçi sınıflar 
aleyhine yapmaya çalıştığı 
reformlar emekçilerin yoğun 
genel grev mücadelesiyle 
püskürtülebilmişti. 
Türkiye’de de iktidarın 

başlıca hedeflerinden birisi 
de emekçilerin geleceğini 
emeklilik haklarını ve kıdem 
tazminatını ortadan kaldırarak 
yok etmek.

İktidar emekli bakan, 
milletvekili ve bürokratların 
haklarına her gün yenilerini 
eklerken, bunu yoksul 
emekçiler ve emeklilerden 
finanse ediyor. Emekliye % 
4’maaş zammını layık görenler, 
Bülent Arınçların maaşına % 
30’lara varan zamlar yapmış 

sırf iktidara bağlılığı artırmak 
için eski meclis başkanlarına 
onbinlerce liralık ekstra 
maaşlar bağlamıştı. Yoksul 
emeklinin payına ise geçim 
sıkıntısı, yoksulluk ve gün 
yüzü göremeden ölüp gitmek 
düşüyor.

Her ay maaşlarımızdan yüklü 
SGK ve vergi kesintileri 
yapılmasına rağmen sağlıkta 
ekstra ödemeler yapmak 
zorunda kalan emekliler, 
sistem tarafından bizzat 

sosyal ölüme zorlanıyor. Bunu 
tersine çevirmek mümkün. 
Emeklileri bu duruma itip 
saraylarda yaşayanlardan, lüks 
otomobillerle dolu konvoylarla 
seyahat edenlerden, halkın 
sırtından zenginleşenlerden 
hesap sormanın vakti gelip 
geçiyor. Vereceğimiz mücadele 
sadece bizim değil, gelecek 
kuşakların da kaderini 
belirleyecek.

İnsanca bir yaşam için 
mücadele şart!

Geçtiğimiz günlerde SGK’nın emeklilerin sosyal ve 
ekonomik haklarında kesintiler yapılması konusunda 
çalışmalar yürüttüğü gündeme gelmişti.

İktidar, Emeklilerin Haklarına 
Saldırı Hazırlığında:

Nedir Emeklinin 
Sizden Çektiği!


