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BAŞ YAZI

Ne Olacak Bu 
Ekonominin Hali?
Sözde Başkanlık sistemi, ülkeye istikrar 
getirecekti! Nasıl bir istikrarsa ekonomi 
dibi gördü. Dolar tekrar 8 TL’yi görmüş 
durumda. Hep birlikte “bir ekonomik fiyasko 
nasıl yaratılır”ı, hem de ikinci defa izliyoruz. 
2018 krizinden bir gram ders çıkarmayanlar 
uzunca bir süre burunlarının dikine gitmeye 
devam ettiler. sf 5

Elektrik Piyasası Kanun Değişikliği:
Enerji ve Maden Şirketleri’ne 
Erken Yeni Yıl Hediyesi             
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DERYA KOCA

Pandeminin ağır bedelinin emekçi 
halkın sırtına yüklendiği bir yılı geride 
bırakırken; milyonlar korona virüs 
nedeniyle yaşamını yitiriyor, işsizlik 
tarihi rekorlar kırıyor, sağlık sistemleri 
çöküyor, eğitimde fiili iflas yaşanıyor.  
Kapitalizmin kendi doğasından 
kaynaklanan toplumsal eşitsizlikler 
pandemiyle daha da görünür hale geliyor. 
Derinleşen sınıfsal çelişkilerin patlaması 
ile emekçilerin 2019’da tüm kıtalara 
yayılan isyan dinamiği (her ülkede başka 
bir hikayeye sahip olsa da) alternatifsizlik 
nedeniyle şimdilik bekleme sürecinde 
görünüyor. Bu dinamiğin en canlı 
unsurlarından olan kadınların mücadelesi 
ise dünyada halen canlı. 

Türkiye’de de AKP döneminde yeni 
bir şekillenme sürecine giren, canlılığını 
yitirmeyen kadın hareketinin varlığına 
rağmen bu potansiyellerin ciddi anlamda 
altında kalan bir toplumsallaşma sorunu 
söz konusu. Oysa kadın cinayetinin 
işlenmediği tek bir gün bile geçmiyor, 
kadın işsizliği zirvelerde. Kadınların 
mücadelesinin artan meşruiyetine rağmen 
bulunduğu nokta, bize ertelenmemesi 
gereken tartışmalarla harekete yeni 
bir yön vermek ihtiyacını tekrar tekrar 
gösteriyor.

Şiddet Sorunu
12 Eylül’den itibaren uygulamaya 

koyulan neoliberalizm ve AKP iktidarının 
vahşi bir şekilde sürdürdüğü piyasacı 
otoriter muhafazakarlık altında Türkiye 
kadınların adeta cehennemine dönüştü. 
Bu tabloya son dönemde tarihi işsizlik 
ve döviz krizi eklendi. Emekçiler için 
derince bir cehennem kazıldı. İki kat 
altına da kadınlar konuldu. Tüm bu 
merkezi çerçeveyi bir kenara atıp salt 
erkek karşıtı söylemle hareket etmeyi 
öncelik haline getirmek en temel zayıflık. 
Erkeklerin şiddeti uygulayan taraf olması 
ise bir sonuç. Şiddete karşı mücadelede 

bu sonucu değiştirecek şekilde hareket 
etmek zorundayız. 

Kadınların sokak ortasında güpegündüz 
öldürüldüğü günler daha tazeyken AKP 
İstanbul Sözleşmesi’ni diline doladı. 
Sözleşme’ye karşı geliştirilen gerici 
kampanya, geniş bir toplumsal tepki ile 
püskürtüldü. Şimdilik kağıt üzerinde 
Türkiye’nin imzacısı olduğu sözleşmenin 
gerçek yaşamda bir karşılığı ise fiilen 
yok. İstanbul Sözleşmesi’nin tek başına 
hiçbir kadını yaşatmaya yetmeyeceğini 
anlatamayan; kadınları eve kapatan, 
gelecek işçi kuşaklarını bedavaya 
getiren kapitalist düzenin muhafazakar 
AKP versiyonunun kadınların asıl 
cehennemi olduğunu ortaya koyamayan 
bir kadın hareketi ne yazık ki “savunma” 
pozisyonundan çıkamadığı ölçüde 
duyarlılık yaratmanın ötesine geçemiyor. 

Savunmadan Saldırıya 

İstanbul Sözleşmesi’nin sınırlı 
çerçevesine bile tahammül edemeyen 
iktidar ciddi bir geri adıma zorlandı; 
ancak ortada pozitif bir kazanım yok. 
Kapitalist düzenin beş kuruş para 
harcamak istemediği kreş, bakım evleri, 
sığınma evlerinin yaygınlaştırılması; 
kadın istihdamının artırılması gibi 
somut adımlar atılmaksızın kadının 
toplumsal konumunu ilerletmek, 
kadını içinde ne yaşanırsa yaşansın 
aileye mahkum eden koşulları ortadan 
kaldırmak ve kadın cinayetlerine ket 
vurmak mümkün değil. Sosyalistlerin 
mücadelesinin merkezinde, kadınların 
çoğunluğu olan emekçi kadınların bu 
acil ihtiyaçları olmak zorunda.  Böylesi 
bir gündem; AKP’ye ve hizmetinde 
olduğu/sefasını sürdüğü sistemin kadın 
düşmanlığını asıl geriletecek siyasi ve 
sosyal enerjiyi açığa çıkaracaktır. Kadın 
hareketinin içine sıkıştığı dar katmanın 
sınırları başka türlü aşılamaz. Şiddet 
bile görse ses çıkaramayan milyonlarca 
yoksul muhafazakar kadına başka türlü 
ulaşılamaz. Peki bu neden yapılmıyor? 
Nedeni kadın hareketinin ideolojik 
temellerinde yatıyor.

İdeolojik Savrulma
Kadın hareketinin yasaların 

uygulanmasına dair geliştirdiği feminist 
söylem son derece savunmasız. Burjuva 
siyaset, toplumdaki basınç noktalarını 
soğurma esnekliğine sahip. Kadın 
hareketinin söylemi güçlü bir toplumsal/
sınıfsal içerikle donatılmadığı ölçüde 
iktidarın üzerinde kurulan baskı, fiili 
pozitif kazanımlara dönüşmüyor. Kimlik 
politikalarının burjuva düzende sahip 
olduğu popülerlik son derece kullanışlı 
bir karşı silaha çok kolay dönüştürülüyor. 
Sınıfsal bileşimi itibariyle, şu an hareketin 
hitap ettiği orta sınıflar ise her ne kadar 
konuya duyarlı olsa da hem toplumu 
dönüştürme ve iktidar üzerine yaptırım 
uygulama gücüne sahip değil hem de ruhu 
emekçi kadının acil ihtiyaçlarına hitap 
etmiyor. İşte temel çelişki burada.

Arjantin’den bir örnek verelim: 
2016’da zirve yapan; kadın cinayetlerini 
durdurmak ve kürtaj hakkını kazanmak 
için mücadele eden kadın hareketi içinde 
oldukça güçlü olan burjuva Peronizm, 
Macri’ye karşı kilise gericiliğinin 
desteğini almak için seçim vaatlerinden 
bile kürtaj talebini geri çekmişti. Şimdi 
de iktidarda olmasına rağmen pandemi 
nedeniyle sağlık sisteminde kürtajın 
“öncelik edilemeyeceğini” iddia ederek 
ayak sürüyor. Çünkü biliyor ki kendi 
üzerinde yaptırım yok ve asıl meselesi 
krizdeki ülkeyi kapitalizmin sularında 
yüzdürmek. İktidardaki Peronistler, gerici 
burjuva programı uygulamakla meşgul. 
Kız kardeşlik söyleminin aşılıp sınıf 
mücadelesinin araçları hakim kılınmadığı 
ölçüde bu tıkanmanın aşılması o kadar da 
kolay olmayacak.

ABD’de de farklı bir senaryo yok. 
Geçtiğimiz günlerde emperyalist 
restorasyon programıyla başa gelen 
Biden’ın yardımcısı Kamala Harris, 
siyah ve kadın dinamiğinin aynı anda 
desteğini almak üzere devreye sokuldu. 
Aynı şekilde kadın düşmanı Trump’ın ilk 
kez seçime girdiği 2016 yılında, kadın 
hareketinin ABD’nin müesses nizamının 
çıkarlarına kanalize edilmebilmesi için 

Hillary Clinton imdada yetiştirilmişti. 
Dün “kız kardeşleri” Hillary’yi 
destekleyenler; bugün “göçmen”, “siyah”, 
“kadın” Harris’in ABD emperyalizminin 
tepesine tırmanışını alkışlayacak kadar 
kimlikçiliğin kör kuyularına dalmış 
görünüyor. Ve ne yazık ki sayısal olarak 
küçük bir kesimin kadın hareketindeki 
etkisi, kendi boyundan büyük.  

25 Kasım’a Doğru 

25 Kasım’ın 60. yılında; yani Mirabel 
kardeşlerin kanlı diktatörlüğe karşı 
verdiği mücadelede katledilmelerinin 
yıldönümü vesilesiyle bir kez daha ifade 
etmekte fayda görüyoruz: 

Kadınların, özgürlük ve eşitlik 
mücadelesinin müttefiki değil, olsa olsa 
düşmanı olabilecek olanları bir kenara 
itmek, mücadelenin sınıfsal karakterini 
netleştirmek zorundayız. 

Düzenin sahipleri mor da giyse eşitliğin 
düşmanıdır. Burjuva siyasetin bilinçli 
olarak kullandığı bu koza karşı kadınlar 
donanımlı hale gelmeden özgürlük 
ve eşitlik bir hayal! Çünkü biz eşitlik 
ve özgürlüğü kazanacaksak onlara 
rağmen, onlara karşı kazanacağız. Bu 
yolda emekçi kadınlar ile sadece kimlik 
üzerinden siyaset yapılamaz. Emekçi 
kadınlar herhangi bir kimlik değil, 
kadınların en geniş kesimidir. Ancak 
sorun şu ki harekete rengini veren ses, 
emekçi kadınların sesi değil. Bu seyri 
tersine döndürmek zorundayız.

Emekçi kadınların en doğal müttefiki 
yine emekçilerdir! Kadınlar kendi 
müttefiklerini toplumsal taleplerin bizzat 
öncüsü ve örgütleyicisi olarak ilerletecek; 
eşitlik düşüncesini, toplumda güçlü 
kılacaktır. Toplum da gelecek de ancak 
böyle değişir!

İdeolojik netleşme olmaksızın ilerlemek 
imkansız. ABD emperyalizminin tepe 
ismi kadın diye sevinecek kadar körleşmiş 
olanların ezilen, sömürülen, katledilen 
kadınlara verecek hiçbir şeyi 
yoktur.
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EMRE GÜNTEKIN

AKP iktidarının piyasa 
dostluğu malum. Özellikle söz 
konusu olan maden ve enerji 
şirketleri olunca iktidar bütün 
imkanlarını seferber etmekten 
çekinmiyor. 

Meclis genel kurulunda kabul 
edilen Elektrik Piyasası Kanun 
teklifi ile iktidar maden ve enerji 
şirketlerinin yüzünü bir kez daha 
güldürdü. 

Yeni yasa neler 
getiriyor?

• Örneğin kanunun 5. 
Maddesinde yapılan 
değişiklikle maden 
şirketlerinin ruhsat 
sahalarının dışına “tedbirsiz 
ve dikkatsiz faaliyetler 
sonucu” taşması ceza 
kapsamından çıkarılmaktadır. 

Ayrıca bu şirketlerin 12 ay 
süreyle ruhsatsız faaliyet 
gösterebilmelerinin ve devlete 
olan borçlarının ötelenmesinin 
önü açılmaktadır.

• Başkanlık rejimine geçilmesi 
ile birlikte kamu kurumları ve 
kaynakları üzerindeki kontrol 
mekanizmaları neredeyse 
tamamen ortadan kaldırılmıştı. 
Özellikle Varlık Fonu 
bünyesine alınan maden ve 
enerji alanındaki birçok kamu 
kurumu üzerinde ne Sayıştay 
denetimi yapılabiliyor 
ne de bu kurumların 
ekonomik faaliyetleri ile 
ilgili bilgilere ulaşabilmek 
mümkün. Değişiklikle 
birlikte bu denetimsizliğin 
çapı genişlemektedir. 
Cumhurbaşkanına petrol, 
doğal gaz ve madencilik 
alanında faaliyet 
gösterebilecek ve piyasacı 
mantığa uygun bir şekilde 
denetim kapsamı dışında 
faaliyet gösterecek şirketler 

kurma yetkisi sağlanmaktadır.

• Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarını Destekleme 
Mekanizması (YEKDEM) 
iktidar tarafından bu alana 
el atan şirketlere kaynak 
aktarmanın bir yoluna 
dönüşmüştü. Şimdi bunun 
kapsamı genişletilerek 
sermayedarlara karlı bir 
kapı daha açılıyor. Dahası 
kanun artık dereleri, köyleri, 
tarım arazilerini işgal 
eden yenilenebilir enerji 
yatırımlarının kontrolsüz 
bir şekilde artışı teşvik 
edilirken, çevresel zararı 
umursanmamaktadır. 
Yeter ki bu alanda yatırım 
yapan enerji patronlarının 
karları artırılabilsin. Yaşam 
alanlarının işgal edilmesine 
direnen köylülere uygulanan 
polis ve jandarma şiddeti 
devletin kimden yana saf 
tuttuğunu daha açık bir 
şekilde göstermektedir. 
Karadeniz’in derelerinin, 

Ege’nin tarım arazilerinin 
HES’lerle, JES’lerle 
neden yağmalandığını, 
burada yaşamlarını 
sürdüren ve geçinen yöre 
halklarına neden baskı 
uygulandığını; Giresun’da, 
Rize’de neden her şiddetli 
yağışın bir sel felaketini 
dönüştüğünü anlamak için bu 
mekanizmanın nasıl işlediğini 
anlamak şart. 

• Kanun değişikliğindeki 
bir başka fecaat lastik, 
çöp ve orman atıklarının 
yakılarak enerji elde 
edilmesinin yenilenebilir 
enerji kapsamına alınmasıdır. 
Bu halk sağlığının bir avuç 
patronun karı için satılmasıdır. 
Özellikle Kocaeli, Düzce 
ve Erzincan’da atık lastik 
yakma tesislerinin kurulacağı 
daha önce basına yansımıştı. 
Kocaeli gibi kanser 
oranlarının Türkiye’de en 

yüksek olduğu bir ilde bunun 
önünü açmak cinayetle 
eşdeğerdir. Fakat birilerine 
kar kapılarının önünü açıyorsa 
iktidar bunu neden gözardı 
etmesin ki? 

AKP’nin enerji ve maden 
politikalarının sermayeye hizmet 
etmekten başka bir amacı yok. 
İstiyorlar ki akan bütün dereler; 
yeraltı ve üstündeki bütün doğal 
kaynaklar, rüzgarlar, güneş 
ışığı bir avuç patronun cebini 
doldursun. Kapitalist işleyişin 
değişmez kuralı burada da 
fütursuzca işliyor. Marks’ın 
sözünden hareketle gölgesini 
satamadıkları ağaç yaşamasın 
istiyorlar. 

Yaşam alanlarımızı, doğal 
zenginlikleri sermayenin kar 
hırsına teslim etmemek için 
tıpkı geçmişte Bergama’da, Kaz 
Dağları’nda, Gezi’de olduğu gibi 
direnmekten başka şansımız yok!

Elektrik Piyasası Kanun Değişikliği:
Enerji ve Maden 
Şirketleri’ne Erken 
Yeni Yıl Hediyesi

ASGARI ÜCRETTEN 
VERGI ALINMASIN!

AV. ENGIN KARA

Yine bir yılsonuna 
geldik. Bu haftalar, 
milyonlarca emekçi 
açısından yeni asgari 
ücretin belirlenmesi 
açısından önem taşıyor. 
Hükümetin, patronların 
ve işçilerin kafasında 
şimdiden bazı rakamlar 
ve talepler belirlenmiş 
durumda. Aralık ayında 
belirlenecek asgari 
ücreti tespit edecek olan 
komisyonda 5 hükümet, 5 
patron, 5 de işçiler adına 
Türk-İş temsilcisi olacak. 
Bu komisyondan fazla 
bir şey beklenemeyeceği 
ortada.

Ama asgari ücretin 
ne kadar olacağı kadar 
emekçilere ilgilendiren 
bütçeyle ilgili bir konu 
daha var. Asgari ücretten 
ve diğer düşük ücretlerden 
alınan vergiler.  Gelir 
vergisi dilimleri öyle 

bir düzenleniyor ki 
milyonlarca asgari ücretli 
bu yıl Eylül ayından 
itibaren %15’lik vergi 
diliminden %20’lik vergi 
dilimine geçti. Yani başta 
brüt ücreti üzerinden %15 
gelir vergisi kesilirken, 
Eylül ayından itibaren %20 
gelir vergisi kesiliyor. 

AKP’den 
Patronlara Her 
Fırsatta Kıyak!

Erdoğan/AKP rejiminin 
her fırsatta patronlara 
vergi affı, istisnası, teşviki 
getirdiği malum. İnşaat, 
turizm, enerji gibi iktidara 
yakın şirketlerinde yer 
aldığı birçok sermaye 
grubu, neredeyse 
düzenli olarak vergi 
indirimlerinden/aflarından 
yararlanıyor. Haliyle 
burada bahsettiğimiz öyle 
ufak tefek rakamlar değil. 
Mesela 9 Eylül’de Resmi 
Gazete’de yayımlanan 
Ticaret Bakanlığı’nın 
Vergi, Resim ve Harç 

İstisnası Belgelerinin 
Listesi tebliğine göre 
250 milyon dolar ve 
milyarlarca TL’lik bir 
kapsamda 100’e yakın 
şirkete vergi istisnası 
getirildi.

Enflasyon ve 
İşsizlik Tehlikesi

Erdoğan/AKP rejiminin 
ekonomik tıkanması 
aldı başını gidiyor. Hem 
dünya genelinde hem de 
Türkiye’de ekonomik kriz 
ve pandemiye rağmen 
kârlarını artıran şirketler 
olmasına rağmen, bütün 
fatura yine emekçilerin 
sırtına yüklendi. 

Resmi enflasyon 
rakamları son aylarda 
%12 civarında seyrediyor. 
Rakamların gerçeği 
ne düzeyde yansıttığı 
milyonlarca emekçi 
açısından tartışmalı olsa 
da, resmi enflasyonun bile 
%25 bandına çıktığı dönem 
çok uzakta değil. 2018’de 

gerçekleşen bu 
pahalılaşmanın, mevcut 
tıkanmayla tekrarlanması 
şaşırtıcı olmayacak.

Aynı şekilde resmi 
işsizlik rakamları %13-
14 seyrinde ilerliyor. 
Ancak TÜİK’in açıkladığı 
bu rakamların gerçeği 
yansıtmadığı hiç kimse 
için sır değil. DİSK’in 

Eylül 2020 tarihli raporuna 
göre geniş tanımlı işsizlik 
oranı %28,9 (10,2 milyon 
kişi!). Bu rakama pandemi 
nedeniyle yaşanan ücretsiz 
izinler sonucu iş kaybı da 
eklendiğinde Haziran ayı 
için %40,4 işsizlik/iş kaybı 
oranı ortaya çıkıyor!

Vaka ve ölü 
sayılarının hızla arttığı 

ve kış mevsiminin de 
ağırlaştığı önümüzdeki 
sezonda yeniden ciddi iş 
kayıplarının ve yüksek 
enflasyonun yaşanması, 
emekçiler için karakış 
anlamına gelecek.

Emekçiden 
Değil Patronlar 

Sınıfından 
Vergi Al!

Bu tabloda emekçilerin 
daha fazla verebileceği 
bir şey kalmadı! Zengin 
azınlığın sefasını, yoksul 
milyonların ise cefasını 
çektiği bir düzende 
yaşıyoruz. 

Bu koşullarda acil 
taleplerimizi öne çıkarmak 
ve bunlar için mücadele 
etmek zorundayız:

• Asgari ücretten vergi 
alınmasın!

• Emekçilerin vergi yükü 
hafifletilsin!

• Patronlar sınıfından 
servet vergisi alınsın!
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V. U. ARSLAN

AKP’ye karşı bir 
oyun planı olmayan ve 
ekonomik krize rağmen 
tıkanma yaşayan her 
renkten burjuva muhalefet, 
AKP-MHP’nin kendi 
ayağına sıkmasını umuyor. 

Gerçekten de manevra 
ustası RTE’nin bu sefer işi 
epey zor. İyice sıkıştı ve 
manevra alanı bir hayli dar.

TL’nin serbest düşüşü 
ve ağırlaşan ekonomik 
kriz karşısında RTE önce 
damadını feda etti. Bu 
seferlik bedeli ödeyen 
Damat oldu, ama dövizin 
bir sonraki sıçramasında 
üzerine suç atılacak kimse 
de kalmamış oldu. Hatların 
zayıfladığının önemli bir 
göstergesi... 

“Fedanın” ardından 
RTE “ekonomimizi 
demokrasimizi, hak ve 
özgürlükleri ve hukuku 
güçlendirerek büyüteceğiz” 
çıkışını yaptı. Değişim 
vurgusu “Kendimizi başka 
yerde değil, Avrupa’da 
görüyoruz, geleceğimizi 
Avrupa ile kurmayı 
tasavvur ediyoruz” 
tonlamasıyla kendi 
zirvesine ulaştı. . 

Yeni bir dönem mi 
başlıyordu? AKP içerisinde 
“yumuşama” yanlıları 
cesarete geldiler. Bülent 
Arınç ve Cemil Çiçek 
gibi “sadık rahatsızlar” 
seslerini yükseltti, Çeşitli 
yandaş kalemler tutuklu 

yargılamaları hedef 
aldı. İçlerinde Soma 
işçilerinin eylem hakkını 
savunmaya kalkanlar bile 
oldu. Özellikle Kavala 
ve Demirtaş’ın serbest 
bırakılmasından yana 
olduğunu söyleyen ve bu 
arada Biden’ı kutlamayı 
akıl eden Arınç, hukukta 
reform söyleminin adeta 
üzerine zıplamış oldu. Ve 
bu gayretkeşlik RTE’nin 
hışmına uğradı. İşin ilginci 
belki de AYM kararı ile 
serbest bırakılabilecek 
Osman Kavala’nın işi 
zorlaşmış oldu. Aynı 
zamanda Osman Kavala’yı 
serbest bırakmayı düşünen 
RTE’nin de işi zorlaşmış 
oldu. 

Derken Çakıcı devreye 
girdi, MHP dişini 
gösterdi... 

Hal böyle olunca 
muhalif kesimlerde 
büyük bir heyecan dalgası 
başladı. Özellikle yerimiz 
Avrupa’dır vurgusunu 
satın alan çok oldu. AKP-
MHP koalisyonu dağılıyor 
muydu? Bahçeli 2021’de 
erken seçim ister miydi?

Mamafih RTE isim 
vermeden Arınç’a ağzına 
geleni verdi, fitnecilikle 
suçladı. Eski üsluba 
dönülmüştü: Gezi’nin 
finansörü Kavala, 
Kobani Katliamı’nın 
faili Demirtaş... Bu 
arada Cumhurbaşkanı 
sözcüsü Kalın, Bahçeli’ye 
Çakıcı ile “arkadaşlığı” 
bağlamında arka çıktı ve 
Diyarbakır’da Demokratik 
Toplum Kongresi’ne 

(DTK) yönelik yürütülen 
soruşturma kapsamında 
101 kişi hakkında gözaltı 
kararı çıkarılırken, 24’ü 
avukat, 72 kişi gözaltına 
alındı. 

Evet şimdi tekrar 
soralım: AKP-MHP 
koalisyonu dağılıyor 
mu? Mesela eski hızlı 
AKP’lilerin toplandığı 
Karar Gazetesi’nden Akif 
Beki ve Fehmi Koru, 
bu işin bittiğinden çok 
emindiler. Basındaki AKP 
karşıtı çoğu isim benzer 
şeyleri yazdı.

Burjuva siyasete 
dair kesin konuşmanın 
manası yok ama kanımca 
ittifakta dağılma tahmini 
yapmak için çok erken. 
Tam da ekonomik krizin 
derinleştiği zor bir kışa 
girerken RTE MHP’ye sırt 
çevirip kimle yola devam 
edecek!

MHP AKP’ye verdiği 
destekle o kadar önemli 
bir noktaya geldi ki RTE 
köşeye sıkışmış durumda.  
Hadi Osman Kavala neyse 
de Demirtaş’ın serbest 
bırakılmasını MHP’nin 
sineye çekmeyeceği açık. 
RTE’nin manevra alanı bu 
sefer çok dar. MHP’nin 
bu son krizden güçlenerek 
çıktığını, AKP’nin 
MHP’ye esir olduğunu 
düşünenler hiç az değil. 

Bahçeli erken seçim 
çıkışlarıyla bilinir, ama 
bir noktayı akıldan 
çıkarmamak lazım: Şu 
anda ülkede hüküm 
süren aşırı sağcı 
yönetim, MHP’nin de 

vazgeçmek istemeyeceği 
bir çeşit zirvedir. Kürtleri 
ezelim, solcuları ezelim, 
demokratik hakları 
ezelim... Faşist MHP’nin 
rüyalarını süsleyen bir 
ortam. Üstelik RTE’ye 
hakaretler yağdıran 
mektupçu Çakıcı’yı 
hapisten çıkartacak kadar 
da güçlüler. Bürokraside 
ellerinde tuttukları gücü 
bilmeyen yok. Kısacası 
MHP, ayar vererek AKP’yi 
kendi yörüngesinde 
tutmaya çalışacak ve 
köprüleri atmak için 
acele etmeyecektir. Kendi 
adlarına bu çizgi epey 
mantıklı görünüyor. 
RTE ise MHP’ye halen 
muhtaç. Yerine İyi Parti’yi 
mi koyacak, HDP’yi mi 
koyacak! Tek başına seçimi 
mi göğüsleyecek! Bunlar 
hiç kolay işler değil! 

RTE ekonomik krizin 
ülkeyi vurduğu bu virajı 
dönmek zorunda. Şu zor 
günleri atlatmak için döviz 
lazım. Bu da Batı’dan 
gelecek. Biden’ın ABD 
Başkanı olması uluslararası 
iklimi çok daha sert hale 
getireceği beklentisi var. 
Avrupa’ya ve ABD’ye göz 
kırpma çabası bundan. 
Ama Batı’nın talepleri ile 
içerideki aşırı sağcı AKP-
MHP birlikteliğinin temel 
taşlarını salladığında ne 
olacak?

Erdoğan Batı’ya göz 
kırpmalarını MHP’yle 
bağları kopartmadan 
yapmak zorunda. Zor iş. 
Ama unutmayalım AKP 
ile MHP arasında bir çeşit 
kazan-kazan ittifakı var. 

O yüzden bir manevra 
yapılıyorsa da bunun imaj 
çalışmasından ne kadar 
öteye gidebileceği oldukça 
şüpheli. Demokrasi ve 
hukuk konusunda bol 
laf var ama MHP dişini 
gösterince anında çark 
edişi de herkes gördü. 

RTE reddediyor, ama 
bu planın arkasından 
parlamenter sisteme dönüş 
manevrası çıkarsa çok da 
şaşırmayız. Ne de olsa 
başkanlık sistemi %50 oy 
gerektiriyor. Bunu almak 
zor. RTE’nin işi çok zor. 
Ekonomik kriz emekçiyi 
bunalttıkça bunaltıyor. 
Ama Erdoğan “acı 
reçete”den daha fazlasını 
vaat edemiyor. Hal böyle 
olunca iktidarın toplumsal 
destek tabanı da azar 
azar eriyor. Karabağ’daki 
“başarılar” ve tam gaz 
pompalanan milliyetçilik 
de AKP desteğini 
toparlayamıyor. Üstelik dış 

gerilimlerde Karabağ’dan 
daha bereketli kullanılacak 
mevzu da yok. Oysa halkın 
yoksullaşmasında gidilecek 
epey bir mesafe var. 
İstanbul belediye seçimleri 
senaryosu RTE’nin gözünü 
korkutuyor. İşte hiç bu 
riski almadan parlamenter 
sisteme geri dönüp, aşırı 
haksız bir seçim sistemiyle 
zafere gitmek, şimdikine 
göre çok daha kolay 
olacaktır.

Sözün özü AKP-
MHP koalisyonunun 
dağılmasından ya da 
parlamenter sisteme 
dönüş ihtimalinden medet 
ummak yerine örgütlü 
mücadeleyi yükseltmenin 
peşinde olmalıyız. Soma 
ve Ermenek madencileri, 
Dilovası’nda direnen 
metal işçileri yol 
gösteriyor. Yükselen sınıf 
mücadelesiyle birleşen 
örgütlü sosyalist mücadele 
ile bir geleceğimiz olabilir. 

RTE’nin Işi Bu Sefer Zor!

Bahçeli erken seçim çıkışlarıyla bilinir, 
ama bir noktayı akıldan çıkarmamak 
lazım: Şu anda ülkede hüküm süren aşırı 
sağcı yönetim, MHP’nin de vazgeçmek 
istemeyeceği bir çeşit zirvedir.
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Sözde Başkanlık sistemi, 
ülkeye istikrar getirecekti! 
Nasıl bir istikrarsa ekonomi 
dibi gördü; MB’nın faiz artırımı 
sonrasında ilk başta TL yabancı 
paralar karşısında değer kazansa 
da bu durumun bir haftalık 
ömrü olmadı. Dolar tekrar 8 
TL’yi görmüş durumda. Hep 
birlikte “bir ekonomik fiyasko 
nasıl yaratılır”ı, hem de ikinci 
defa izliyoruz. 2018 krizinden 
bir gram ders çıkarmayanlar 
uzunca bir süre burunlarının 
dikine gitmeye devam ettiler. 
Boşuna değildi ısrarları: İki ucu 
boklu bir değnek var ellerinde. 
Faiz artırsalar Covid sonrası 
çırpınan ekonomi daha çok 
yavaşlayacak ve bu adımları 
dövizin ateşini de tamamen 
kesmeyecek; dövizi kendi haline 
bıraksalar TL rezil rüsva olacak, 
vatandaş hayat pahalılığından 
yıpranacak. Merkez Bankası’nda 
da rezerv kalmadı ki müdahale 
etsinler. Piyasayı ateşlemek 
için ucuz kredi stoklarını da 
çoktan tükettiler. Dövizdeki 
artış füze hızıyla devam edince 
el mahkum Merkez Bankası 
Başkanı’nı değiştirdiler, yetmedi 
kasanın başına oturan Damat 
gitti; sonrasında da 19 Kasım’da 
politika faizini %15’e çıkardılar. 
Damat da ekonominin başından 
gitse, Merkez Bankası başkanı 
da değişse, faiz artsa ne olacak 
ki!? Yeni gelenler takla atsa da 
bu ekonomide döviz artmayacak 
da ne yapacak? Yapısal sorunlar, 
kötü yönetim, finansal bağımlı 
bir ülkenin fütursuzca aldığı 
jeopolitik riskler… 

Döviz Krizlerinin 
Gerisinde Neler Var?
1- Döviz cinsinden çok borçlu 

bir piyasa. Yılda 80 milyar 
dolara yakın bir borç ödemek 
zorunda olan ve şimdilik bu 
borçları çevirmesini sağlayacak 
yeni borçları daha yüksek faizler 
karşılığında temin edebilen 
özel sektör ve mega projeler, 

patronlara teşvikler, ekonomiyi 
toparlayacağım derken bütçe 
açığına hız veren dolayısıyla 
döviz cinsinden de borçlanan 
bir kamu sektörü var ortada. 
Kısacası ülkede dış borçların 
ödenmeye devam edebilmesi 
için en az 130 milyar dolarlık 
bir dövize ihtiyaç var. Oysa ki 
Merkez Bankası doları yerinde 
tutacağım diye rezervlerini 
tüketti bile.   

2- TÜİK ne tür enflasyon 
rakamı açıklarsa açıklasın 
faizden, ev fiyatlarından yeterli 
getiriyi elde edemeyeceğini 
düşünen ve parasının değerini 
korumak için TL’den fellik 
fellik kaçan mevduat sahipleri. 
Bankalarda tutulan mevduatların 
%60’a yaklaşan bir kısmı döviz 
cinsinden. Döviz fiyatındaki 
yükselme üzerinde bu basınç da 
oldukça etkili. 

3- İthalata bağımlı bir 
ekonomi. Üretimin vazgeçilmezi 
enerji konusunda Türkiye’nin 
ithalata bağımlılık oranı 
%77; petrol ve ürünlerinde 
ithalata bağımlılığı %96. 
Ekonomi Bakanlığı’nın 2012 
yılında hazırladığı “İthalatın 
Değerlendirilmesi” raporuna 
göre 2011 yılında, Türkiye 
genelinde 100 dolarlık imalat 
yapmak için 43 dolarlık ara/
yatırım malı ithal etmek 
gerekiyor. Üretimde %50’nin 
üzerinde ithalata bağımlı olan 
sektörlerin; gübreler (%72), 
demir-çelik (%69), bilgisayar 
ve veri işleme makineleri 
(%67), kimyasallar (%56), diğer 
metaller ve mamulleri (%51) 
ve motorlu kara taşıtları (%51) 
gibi önde gelen sektörler olduğu 
görülüyor. Dolayısıyla ihracat 
da dahil olmak üzere bütün 
hatlarıyla ithalata bağımlı bir 
ekonomide döviz talebi güçlü 
şekilde kendini gösteriyor.

4- Turizm ve ihracat 
gelirlerindeki düşüşle döviz 
gelirlerinde azalma. İlk üç 
başlıkta Türkiye ekonomisinde 
dövize yönelik talebi artıran 
başlıkları ele aldık. Bu talebe 
karşılık ülke içine giren döviz 
miktarı 2020 için oldukça 

gerilerde seyretti. 2020 yıl 
sonuna kadar turizm gelirlerinin 
8,5 milyar doları bulması 
bekleniyor. Bu rakam 2019’da 
34,5 milyar dolardı. 2019’da 
ihracat gelirleri ise 180,5 milyar 
dolarken 2020 yılının ilk dokuz 
ayında bu rakam 118 milyar 
dolar civarında kaldı. 

5- Sıcak para çıkışı. 2020 
Eylül sonuna kadar ülkeden 21 
milyar dolarlık sıcak para çıkışı 
oldu ve sıcak para stoku tarihi 
dibi görerek 53 milyar dolara 
kadar indi. Merkez Bankası 
verilerine göre Şubat 2019 
sonu itibarıyla Türkiye’de 205 
milyar dolarlık sıcak para stoku 
bulunuyordu oysa ki. Kısacası 
döviz kıtlığı yaşanıyor. 

Faizlerin Artması 
Neden Yetmedi?

Merkez Bankası dövizdeki 
yükselişin önünü almak için 
politika fazini %15’e çekmek 
zorunda kaldı. Bir süreliğini 
piyasaları rahatlatan bu adımın 
yetersiz kalacağı şimdiden 
görülüyor. Daha kararın 
verilmesinin üzerinden ancak 
günler geçmişken yeni bir 
faiz artırımına ihtiyaç olacağı 
konuşulmaya başlandı; döviz 
eski seviyelerine tekrar tırmandı. 
Neden bu önlemler yaraya 
merhem olmuyor? 

2018’de faiz oranını %24’e 
kadar çektiklerinde dövizde ciddi 

bir düşüş yaşanmıştı. Bugün ise 
aynı manzara zor. Erdoğan’ın 
yeni bir faiz artırımı için onay 
vermesi, 2018’de olduğu gibi 
faizlerin %20’leri geçmesi zor. 

Kaldı ki ekonomi de 2018’den 
daha büyük girdaplara sahip. Bir 
kere 2018’den beri devam eden 
kriz atmosferine pandeminin 
yavaşlatıcı etkisi eklendi. 
Vatandaş zaten yoksullaşmış 
durumda; pandemi sonrası 
birçok işyeri kapandı ya da az 
personelle çalışıyor. Kısacası 
yoksul halkın alım gücü düşmüş 
durumda. Zaten satışları daralan 
firmalar dövizdeki yükselmenin 
maliyetlere etkisini şimdilik tam 
yansıtmıyorlar; ama bir şekilde 
yansıtacaklar. Sonuç daha da 

büyük hayat pahalılığı, düşük 
tüketim ve kapanan yeni işyerleri 
olacak. 

İkincisi 2018 sonrasında para 
politikasındaki belirsizlikler 
sıcak para çıkışını hızlandırdı. 
Bu döviz kaynağının aynı 
çapta geri dönüşü pek mümkün 
görünmüyor. Yüksek faizler 
karşılığında her türlü riski alıp 
Türkiye piyasasına girecek 
yabancı yatırımcılar olacaktır 
ama eski büyüklükte değil. 

Üçüncüsü döviz borçları 
özellikle özel sektör tarafından 
azaltılmaya çalışılsa da çok 
büyük bir döviz talep kaynağı 
olmayı sürdürecek. Kamu da ise 
mega projeler adı altında verilen 

döviz cinsi garantilerle döviz 
cinsi borçları hız kesmeden 
devam etmektedir. 

Son olarak Türkiye 
ekonomisinin ithalata bağımlı 
olması dış kaynak bağımlılığını 
beraberinde getirmektedir. Dış 
kaynak kısıldığındaysa dövizde 
sıçramalar yaşanmaktadır.  AKP 
iktidarının izlediği siyaset de dış 
kaynak girişini zorlaştırmaktadır. 
Türkiye ekonomisinin katma 
değer üretme kapasitesi sınırlıdır, 
net ihracatçı sektörler yetersiz 
kalmaktadır. Sonuç sürekli 
sürekli döviz talebi yaratan 
bir ekonomidir. Bu yapısal 
problemleri aşma kapasitesi ne 
Türkiye sermaye sınıflarında ne 
de iktidarlarında vardır. 

Bizi Ne Bekliyor?

Pandemide artık gizlenemez 
hale gelen ikinci dalga 
nedeniyle ülke çapında artan 
kısıtlamalar altında 2021’e 
gireceğiz. Devletin kasası 
Mart’tan daha kötü durumda. 
Pandeminin maliyeti bir yandan, 
toplanamayan vergiler diğer 
yandan, yaz aylarında ucuz 
kredi kullandıracağız diye zarara 
sokulan kamu bankaları öte 
yandan. Mart’taki kapatmalar 
2,5 ay sürmüştü oysa ki şimdi 
önümüz kış ve kısıtlamalar daha 
uzun sürecek. Yeme ve eğlence 
sektörü çalışanlarının önemli 
bir kısmı pandemi önlemleri 
kalktığında işyerlerini yerlerinde 
bulacaklar mı belli değil. 2021 
daha çok işyerinin kapandığı, 
işsizliğin arttığı, patronların 
üretim maliyetlerini fiyatlara 
yansıtmasıyla enflasyonun 
yükseldiği bir yıl olacak. Zaten 
sürmekte olan krizde yeni bir 
ivmelenme kaçınılmazdır. Yoksul 
halk pandemi koşullarında, eline 
az da olsa bir para geçmeye 
devam ettiği için idare ediyor 
ama ekonomi daha da tepetaklak 
olduğunda öfke de daha çok 
olacak. Örgütlü olmadığı için 
işçi sınıfının öfkesi kendisini 
ne kadar sokakta ifade eder 
bilinmez ama bu öfkenin 
Erdoğan rejimini zorlayacağı 
kesin. 

Ne Olacak Bu 
Ekonominin 
Hali?
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ABD’nin saçma sapan başkanı, saçma sapan bir seçim sistemi ve sürecinin ardından yolun sonuna yaklaşmış görünüyor. Bu saatten 
sonra aşırı saçma sapan bir şeyler yaşanmazsa Trump dönemi bitecek. Bitecek bitmesine ama ABD müesses nizamı ve bunun ilerici 
(!) kafa karıştırıcıları epey ecel teri döktü. Zira Trump az daha büyük bir sürprize imza atacaktı. Rahat bir Biden zaferi öngören anket 
şirketleri ise kendi ayaklarına sıkmış oldu.

V. U. ARSLAN

Bunama emareleri gösteren 77 
yaşındaki bir adamı Trump’ın 
önüne koyarsanız olacağı budur, 
diyenlar olabilir. Ama sadece 
Biden’ın değil, ABD’deki 
sistemin de bunama emareleri 
gösterdiğini kaçırmamak gerekir. 
Zira unutmayalım “Sleepy Joe” 
(Biden) Amerikan kapitalizminin 
ortak aklının ürünüydü.

Demokrat Partili aday 
adayları yarışmasında sol sosyal 
demokrattan fazlası olmayan 
Bernie Sanders’ın önünü kesmek 
için Demokrat Parti içerisindeki 
bütün burjuvalar “Sleepy Joe” 
etrafında birleşmişlerdi. Yani 
anlayacağınız kapitalistler solcu 
Sanders yerine bir kez daha 
Trump’ın seçilmesini göze 
almıştı ve az kalsın öyle de 
olacaktı. Sanders radikal biri 
değildi, nitekim Demokrat Parti 
dışında bir dünyayı hayal bile 
edemedi, Hillary Clinton’un 
ardından Biden’ın arkasında 
saf tuttu. Ama emekten yana 
reformcu politikaların gündeme 
gelmesi bile Demokrat Parti 
kodamanları için fazlasıyla irrite 
edicidir. Nancy Pelosi partisi 
içerisindeki solcu lafazanların 
adlarından söz ettirmeleri üzerine 
üstüne basa basa şöyle demişti: 
Demokrat Parti kapitalist bir 
partidir, bunu kabullenin!

Yani bunlar sosyal demokrat 
bir adamın seçilme ihtimaline 
karşı faşizmi, Amerikan 
demokrasisinin ve genel olarak 

liberal demokrasinin sonunu 
göze mi aldı? Evet burada bir 
tuhaflık var. Şöyle açıklayalım: 
Ne Trump yönetimi faşist 
bir yönetimdi, ne ABD’nin 
dandik demokrasisinin sonuna 
gelinecekti, ne de Trump bir 
kez daha seçildi diye liberal 
demokrasinin sonuna gelmiş 
olacaktık.

Bu aşırı yorumlar elbette ki 
niyetliydi. Kitleleri Biden için 
seferber etmenin bir yolu… 
Unutmayalım kapitalistler 
için Biden ideal bir başkandır. 
Ayarları bozulan sistemi 
normalleştirecek, sol hareketi 
koltuğunun altına alacak, sola 
kayışı ve sokağın radikalizmini 
frenleyecek bir başkan… 
Bütün bunları yaparken de sol 
popülizme pabuç bırakmayacak 
kadar klasik bir Amerikan 
başkanı olacak. Clinton ve 
Obama’nın çapsız versiyonu 
da diyebiliriz… Hani Nancy 
Pelosi üstüne basa basa 
diyordu ya Demokrat Parti 
kapitalist bir partidir, işte 
öyle bir politikacı bu Biden. 
Zaten seçim kampanyasında 
da onca ekonomik krize ve alt 
sınıfların daha çok Trump’a oy 
verme eğiliminin bilinmesine 
rağmen emekçileri kayıran 
sosyal demokratik bir içerikten 
itinayla kaçındı. Oysa 1930’larda 
Demokrat Roosevelt, New Deal 
uzlaşmasına cüret edebilmişti. 
Ama ABD’nin ve kapitalizmin 
dinamik çağları çoktan geride 
kalmış durumda.

Emperyalist Demokrat 
Parti’nin kapısında dilencilik 
yapan “ilerici” kanaat 
önderleri böyle bir Biden’a 
yedeklenmek için Trump’ın 
aşırı çarpıtılmış bir imajına 
muhtaçtılar. Faşizm gelecek, 
demokrasimiz ölecek vs vs. 
Bu korkulara oynamak elbette 
kendi oportünist çizgilerini 
aklamak için gerekliydi. 
Bu kişiler rahat yaşamlarını 
sürdürdükleri istikrarlı liberal 
sistemde konforlu solculuğun 
tadını çıkararak geçinip gitmeyi 
istemekteler. Bu yüzden de her 
türlü olağanüstülükten ödleri 
kopuyor. Yani Biden’ın bunların 
kurtarıcı kahramanı olmasında 
şaşıracak bir şey yok. Bir de 
hiçbir şeye takati olmayan 
müzmin karamsarlar var. Bu 
entel solcular kendilerine verilen 
köşelerinde distopya satmakla 
meşguller. Onlara bakarsak 
dünyada faşist diktatörlük 
kuruldu bile!

Mesele 2008’den beri 
atlatılmayan ekonomik kriz 
yüzünden ABD’de ayarların 
bozulmasıyla alakalı. Trump 
bu bozuk ayarların bir 
dışavurumuydu ve bu dönemde 
sistemin bütün zayıflıkları ortaya 
çıktı. Şimdi egemen sınıf Biden 
döneminde normalleşmeye 
çalışacak. Ama işleri hiç 
kolay değil. Biden iktidarında 
sokağın nabzı kimliksel 
çatışmaların yavaşlaması 
anlamında bir miktar düşecektir. 
Ama sınıfsal gerilimlerden 
doğacak mücadelelerin büyük 
patlamalara namzet olduğunu 
unutmayalım. Hatırlayacak 
olursak Obama ABD liberal 
demokrasisinin hegemonyasını 
tesis etmeyi başarmış ama 
Occupy (İşgal) hareketinin 
gelişmesini engelleyememişti. 
Biden döneminde de sınıf 
mücadelesi gücünü gösterecek 
ve Demokrat Parti içerisindeki 
sözde ilericilerin tantanalarını bir 
kenara fırlatacaktır.

Ama biliyoruz ki kitlesel 
mücadeleler siyasi bir önderliğe 
sahip değilse egemen sınıfın şu 
ya da bu kanadının güdümüne 
girmeye mecburdur. Burada 
aktarma kayışı işlevini gören 
solcu-ilerici-sosyalist-anarşist 
vb’leri devreye girer. Demokrat 
Parti ABD’de oldum olası sol 
hareketin boğulduğu bir bataklık 
işlevi görmüştür. ABD’de son 
dönemde büyük çıkış yapan 
ve sola kayışı kendi siyasi 
bünyelerinde realize edebilen 
DSA ve Sanders Demokrat 
Parti’den ayrılarak ülke çapında 
bağımsız solcu bir parti kurmak 
perspektifine yanaşmayarak bu 
sürecin daha olgun bir evreye 
girmesine engel olmuşlardır. 
Kısacası tarihsel görev bir kez 
daha devrimci sosyalistlerin 
omuzundadır. Unutmayalım 
bizler sistemin hasta bakıcısı 
değil, mezar kazıcısıyız. ABD’de 
ve her yerde zoru başarmak ve 
kitlesel hareketlere öncülük 
etmek bizlere düşüyor.

GÜNCEL

ABD
Normalleşebilecek mi?



7|GENÇLİK |
GENÇLİK

Gençlik açısından yaşam 
koşullarının çetinleştiği bir 
dönem görüyoruz. İşsizlik 
oranları, çalışma koşulları, 
eğitimdeki eşitsizlikler ve 
daha nicesi milyonlarca 
genç için zorlu koşullar 
yaratıyor. Bu koşulları siz nasıl 
yorumluyorsunuz?

Emrecan Konyalı: AKP ve 
pandeminin ortaklaşa yarattığı 
bir ameliyat masası var ortada. 
Genç milyonların yaşamı masaya 
yatırılmış deşildikçe deşiliyor. 
Masadaki genç hayatlar, 
elinde neşteri tutan AKP 
olduğu müddetçe o masadan 
kalkamayacak. Hayatta tutmaya 
değil masada bırakmaya dayalı 
bir ameliyat çünkü bu. Genç 
denince akla gelen ne varsa 
silinmeye çalışılıyor. Sayısal 
verilerden tutun da yaşamdaki 
tekil örneklere kadar görüyor ve 
yaşıyoruz bu koşulları. Sözüne 
güvenmesek de TÜİK verilerine 
göre bile 25 yaş altında genç 
işsizlik yüzde 26,1. Eğitim desek 
programsız, plansız ilerliyor. 
Düzenli olarak siyasi salvoların 
bir aracı haline getiriliyor. 

Gençliğin yaşam koşullarını 
etkileyen en önemli faktörlerden 
biri ekonomik durum. Sosyal 
yaşam ve eğitim koşulları 
bunun üzerinden şekilleniyor. 
Kapitalizmde hiçbir nedeni 
ya da sonucu tek başına ele 
alamayız. Dolayısıyla iç içe 
geçmiş, birbirine bağlanmış bir 
nedenler ve sonuçlar bütünün 
yarattığı bataklık var. Örneğin 
istihdamdaki düşüş, sistematik 
işten çıkarmalar yeni nesil için 
işsizliği derinleştiriyor. Hak 
arama mücadelelerine bütün 

kuvvetiyle saldıran tek adam 
diktası, güvencesiz çalışmayı 
yaygınlaştırıyor. Dolayısıyla 
kötü koşullar yine genç işçilere 
dayatılıyor, hakkını aramaya 
kalkarsan işten atma ya da 
ücretsiz izin dayatması geliyor. 

Öte yandan eğitim nasıl 
gidiyor. Aslında AKP döneminde 
eğitim gitmiyor. 2002’den 
2019’a kadar eğitime ayrılan 
bütçe yüzde 17’den yüzde 
5 seviyelerine kadar düştü. 
Öğretmen açığı gözle görülür 
düzeydeyken öğretmenlerden 
devasa bir işsizler ordusu 
yaratıldı, öğretmenler de özele 
gitmeye zorlandı. Devlet 
okullarına verilmeyen maddi 
destekler özel okullara teşvik 
şeklinde akıtıldı. Özel okullara 
kayıtlarda öğrenci başına 
teşvikler verildi. Düzenli olarak 
değişen eğitim politikalarıyla 
eğitimde izlenecek bir yol 
bırakılmadı. Hem nitelik hem de 
nicelik olarak devlet okullarının 
içi boşaltıldı. İmam hatipleşme 
süreci başlı başına AKP’nin 
ideolojik kavgasıydı. Eğitimdeki 
yapısal dönüşümlerle AKP bir 
yandan büyük sermaye gruplarını 
doyurdu öte yanıyla niteliksel 
dönüşümlerle ‘kendi gençliğini’ 
yaratma çabasına girişti. Tabii ki 
biat eden bir nesil yaratılamadı, 
proje ters tepti. Bütün bunlar 
düşünüldüğünde AKP’nin 
eğitim politikaları sınıfsal 
çelişkileri arttırdı, pandemi ise 
bu çelişkileri katmerlendirdi. 
Pandemi sürecindeki eğitim 
kararlarında AKP iki uç noktadan 
politikalarını sürdürüyor. Ya 
örgün eğitim olacak ve sağlıksız 
koşullarda öğrenciler ölümle 
burun buruna derslerine girecek 

ya da uzaktan eğitim olacak ve 
öğrencilerin büyük çoğunluğu 
eğitim alamayacak. Elbette AKP 
açısından kimin eğitim aldığı 
önemli kimin alamadığı değil. 
Yoksul ailelerin çocuklarına 
lisede de üniversitede de 
ucuz işgücü olarak bakılıyor. 
Geleceksiz, hayal kuramayan, 
kendi hayatını idame ettiremeyen 
dolayısıyla mutsuz umutsuz olan 
bir nesil yaratılıyor. 

AKP döneminde gençliğin 
politik duruşu hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Mevcut 
umutsuzluk hali dağılabilir mi, 
nasıl dağılır?

Emrecan Konyalı: Genç 
olmanın kendiliğinden getirdiği 
bir dinamizm, heyecan, istek var. 
Kapitalizm bataklığında bunları 
canlı tutmak gerekiyor. Çünkü 
hayat başından itibaren bitmek 
bilmez bir maraton çıkarıyor 
karşımıza. Okulunu okuyacaksın, 
kendini geliştireceksin, mezun 
olacaksın, işe gireceksin derken 
bunları asgari düzeyde dahi 
gerçekleştirebilmek için gençlik 
büyük bir enerji harcıyor. 
Yaratılan rekabet ortamının 

içerisinde debelenip duran 
milyonlar ortaya çıkıyor. Bu 
“olağan” akış düzenin gençliğe 
sunduğu yol. Elbette hayat 
bunlardan ibaret değil. Neden 
parası olan iyi şartlarda okuyor, 
neden tanıdığı olan rahatlıkla 
işe giriyor diye düşünmeye 
başlandığında mücadele etmek 
için bir kapı aralanıyor. 

Gelelim meselenin gerçekten 
genç gibi hissedebileceğimiz 
mücadele tarafına. AKP 
kurduğu ilişkiler ağıyla neyi 
yaratmak istiyor? Sessiz yığınlar. 
Yanındaki sıra arkadaşının 
dertlerinden tutun da toplumsal 
sorunlardan uzak, sadece 
kendi hayatına odaklanan bir 
nesil projesi bu. Günümüz 
koşullarında bu mümkün 
mü elbette hayır. Gençlik 
hayatın akışında politikayla 
ilgilenmek zorunda kalıyor. 
Gençliğin doğalında kendini 
siyasetin içerisinde bulduğu bu 
ortamda görev kitleleri aktif 
siyasete çekebilmek. Örneğin 
uzaktan eğitim sürecinde 
sorun yaşamayan bir hane 
bile yok. Herkes bu durumdan 
yakınıyor. Gelgelelim yakınmak 
değiştirmeye yetmiyor. 
Hatta değiştiremediği ölçüde 
umutsuzluk halini yaratıyor. Bu 
umutsuzluk kalıcı değil, bunu 
bilmek lazım. Gençliğin kendi 
üretken gücünü kullanabildiği, 
kendini anlamlı hissettiği alanlar 
yaratarak, ortak problemlere 
karşı ortak bir güç olmak 
ve dayanışma duygusunu 
umutsuzluğun yerine koymak 
şart. 

Eğitim Zengine Yakın Yoksula 
Uzak kampanyasının nasıl 
ilerlediğini ve neyi amaçladığını 
anlatır mısınız?

Emrecan Konyalı: AKP 
dönemi ve pandemi sürecindeki 
eğitim politikalarının en net 
ifadesi bu slogandır. Eğitim 
Zengine Yakın Yoksula Uzak. 
Resmi verilerde öğrencilerin 
yüzde 51,1’inin EBA sistemine 
giriş dahi yapamadığını gördük. 
Ortak bir dert ve ortak bir 
mücadele dediğim tam olarak bu. 
Öğrencilerin büyük çoğunluğu 
sosyal medyada dertlerini 
sıralamanın ötesine geçemiyor. 
MFT kampanyasıyla amaçlanan 
gençliğin ortak derdini 
sokaklardan gündem etmek oldu. 
Bildiri, afiş, eylem, sosyal medya 
çalışmalarıyla gerçek sorunları 
gündeme taşıyoruz. Ortak 
dertleri olan arkadaşlarımızla 
tanışıp onları da eğitimdeki 
eşitsizliklere karşı seferber 
olmaya çağırıyoruz. Dünyanın 
dört bir yanında gençlik benzer 
problemlerle boğuşuyor. 
Örneğin pandemi sürecinde 
eğitim politikaları Arjantin’den 
Pakistan’a gençliğin gündemleri 
arasında. Kitlesel eylemler de 
düzenleniyor çeşitli ülkelerde. 
Türkiye’de gençlik uzun bir 
süredir kitleselliğe, ortak 
mücadele alanlarına, kazanımlara 
aç kaldı. MFT burada 
sorumluluğu alıyor. Gençlik 
sokaklara dökülmeden en temel 
hakları için bile mücadele 
etmeden kazanamayacak. 
Coşkuyu, mücadele azmini, 
gençliğin iddiasını tekrar 
canlandırmak için gençliğin 
sosyalist mücadelesini büyütmek 
şart. 

MFT Başkanı Emrecan Konyalı:  
“Yalnız Değilsin, 

Mücadele Edersen 
Değiştirebilirsin”



EMRE GÜNTEKIN

“Yeni Türkiye” hayalleriyle 
çıkılan yolda yeniden 90’ların 
meşhur lügatına geri döndük. 
Erdoğan 10 Kasım’da grup 
toplantısında yaptığı konuşmada 
post-Damat dönemi ekonomi 
politikalarının nasıl işleyeceğine 
dair ipucunu acı reçete çıkışıyla 
gösterdi.

Acı reçete, acı ilaç… 
Bu kavramlar bizlere 
hiç de yabancı değil.

Özellikle 12 Eylül 1980, 
bunun emekçi sınıfların 
sosyal ve ekonomik haklarına 
yönelik ciddi bir sınıf taarruzu 
şeklinde gerçekleştirilmesinin 
adımıydı. Tabiri caizse ordu 

emekçilerin tepesine çökmüş, 
patronlar da siyasi temsilcisi 
Özal eliyle acı ilacı ağzımıza 
tıkamıştı. Yine benzeri şekilde, 
Çiller-Karayalçın ortaklığıyla 
yaşama geçirilen 5 Nisan 1994 
kararları ve 2001 krizi sonrası 
Kemal Derviş’in ekonominin 
dümenini eline almasıyla 
başlatılan neoliberal huruç 
harekatını sayabiliriz. Kemal 
Derviş’in siyasi ömrü belki bu 
programı layıkıyla uygulamaya 
yetmedi; ancak AKP, 18 yıldır 
bu programı “hakkını vererek” 
uygulamayı sürdürüyor.

Nedir bu programın özü: 
Kapsamlı ve geniş çaplı bir 
özelleştirme programının yaşama 
geçirilmesi; eğitim, sağlık 
gibi sosyal hakların piyasanın 
insafına terk edilmesi, çalışma 
yaşamında esnek ve güvencesiz 
çalışma biçimlerinin kural 
haline getirilmesi, taşeronlaşma 

ve üretim süreçlerinin mikro 
parçalara ayrılarak işçi 
sınıfının atomize edilmesi 
ve örgütlülüğünün kırılması, 
tarımda küçük çiftçiliğin, şehirli 
küçük burjuvazinin büyük 
tekellere yem edilmesi… 

Acı reçete denilen şey de tam 
olarak budur. Kabaca özetlersek 
emekçinin kesesinden alıp, 
sermayeye vermek. Yoksulların 
belindeki kemeri son deliğine 
kadar sıkarken, sermayedarların 
semirmesi için elinden geleni 
yapmak…

Neden Acı Reçeteye 
Döndük?

Berat Albayrak’ın istifasıyla 
birlikte Türkiye ekonomisinin 
kara bir kışın ardından yeniden 
bahara yelken açacağını 
zanneden yorumlar hayli artış 
gösterdi. Merkez Bankası’na 

Naci Ağbal’ın getirilmesi, 
ardından Albayrak’tan boşalan 
koltuğun Lütfü Elvan’a teslim 
edilmesi ve piyasaya dağıtılan 
mavi boncuklar yabancı 
yatırımcılar için. Emekçiler için 
kapıda bahardan ziyade kara kış 
var.

Peki ya sonrası?

Erdoğan’ın acı reçete 
çıkışından turbun büyüğünün 
heybede olduğunu düşünmek 
için çok fazla sebep var. Birincisi 
krizden çıkışın yolunu iktidar 
ve sermaye yine eninde sonunda 
kapsamlı bir sınıf taarruzunda 
arayacaklar. Yani yeni vergilerle, 
zamlarla, ücretlerin erimesiyle 
şekillenecek bir kemer sıkma 
politikası… Bir süredir iktidarın 
ve sermayenin gündeminde yer 
alan ve son olarak torba yasada 
kısmi olarak geçirilmeye çalışılıp 
tepkiler üzerine geri çekilen 

kıdem tazminatının ve emeklilik 
hakkının gasp edilmesi tekrar 
denenecektir. 

Acı reçete dediğimiz şey 
kamu kaynaklarını talan eden 
ihale avcılarına, kriz ortamında 
karlarını büyüten Koçlara ve 
büyük sermaye gruplarına 
uygulanacak değil ya! Bu 
süreçte sermayeye bolca vergi 
affı göreceğimizden; saray 
harcamalarının tam gaz devam 
edeceğinden, büyük projelerin 
taşeronları olan Cengizlere, 
Limaklara, Kolinlere yüklü 
garanti ödemelerinin aksatmadan 
yapılacağından şüpheniz 
olmasın.

Bu saldırı dalgasını işçi sınıfı 
kol kola girmeden durduramaz! 
Emekçi sınıfların tüm katmanları 
tıpkı Somalı madenciler, Gebzeli 
metal işçileri gibi hakları için 
inatçı bir mücadele yürütmeden 
bu kavgadan zaferle ayrılamaz!

Erdoğan’dan “Acı Reçete” Çıkışı: 
Yeni Bir Saldırı Dalgası 
Kapıda mı?


