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BAŞ YAZI

İktidar Gider mi?: 
Bize Düşen
Bütün göstergeler AKP rejiminin sarsıldığını 
gösteriyor. Akıllardaki soru ise erken seçimle 
ya da en geç 2023 seçimlerinde iktidar 
değişikliğinin olup olamayacağı ile ilgili. Ve 
tabi AKP böyle bir yenilgiyi kabul eder mi?
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KESK’e Dair KESK’e Dair 
Bazı FikirlerBazı Fikirler
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YA ÇETE DÜZENİ
YA SOSYALİZM!

ZAM YAĞMURUNA VE YOKSULLUĞA 
KARŞI MÜCADELE ŞEMSIYESI

Hayat kendi kendine pahalılaşmıyor. 
Yoksullaşmak ifadesi de ülkenin büyük 
çoğunluğunu kapsasa da tamamı için 
geçerli değil. Birileri zenginliklerine 
zenginlik katarken milyonlarca emekçi daha 
fazla yoksullaşıyor. Yani makas giderek 
açılıyor.
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ALEVILER 
YENI HEDEF MI?

Uzun yıllardır laiklik saiki ile CHP’den 
medet uman Alevi halkı bu zamana 
kadar bir kazanım elde edemedi. 
Ülkenin tarihi, Alevi halkının sorunlarının 
devrimci mücadele dışında hiçbir 
çözümünün olmadığını ayan beyan ortaya  
koymaktadır.
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ISTANBUL SÖZLEŞMESI’NDEN 
SONRA KADIN MÜCADELESI

Türkiye 1 Temmuz itibariyle resmi olarak 
2011’de imzaladığı İstanbul Sözleşmesi’nden 
çıktı. Aynı gün 20’den fazla şehirde binlerce 
kadın sokaklardaydı. İstanbul Taksim’de 
sokakların bariyerlerle kapatıldığı yoğun 
polis ablukasına karşı kadınlar barikatları 
zorladı, polis geri çekilmek zorunda kaldı.
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Keynes, ekonomik daralma 
durumunda kamu müdahalesinin 
gerekli olduğunu savunuyordu. 
Kamu müdahalesi kamu 
harcamalarının artması ve 
Merkez Bankası’nın para arzını 
genişletmesiyle gerçekleşecek; 
böylece istihdam yaratılıp iç 
talep canlandırılarak ekonomi 
yoluna sokulmuş olacaktı. 

ABD’de 2020’de pandeminin 
yıkıcı şekilde patlak vermesi 
sonrasında FED para arzının 
sınırlarını zaten zorladı. 
Biden yönetimi enflasyon 
artışı emarelerine rağmen 
tahvil/menkul kıymet alımı, 
ucuz krediye dayalı parasal 
genişlemede ısrarcı. Üstüne 
devasa altyapı bütçesiyle kamu 
harcamalarının artırılması, 
böylece istihdam ve iç talep 
yaratılması da eklendi. 

2009 krizinden sonra 
sermayeye akıtılan trilyonlarca 
neredeyse bedava paraya, 
bu parayla ülke ülke dolaşıp 
tatlı faizler elde eden finansal 
sermayenin kazançlarına 
rağmen ABD ekonomisi 
istenilen toparlanmaya bir türlü 
ulaşamıyor. Çare Biden ve yeni 
ekonomik yöneliminde mi; gelin 
bakalım. 

Kapitalizmin Umudu 
Keynes’te mi?

Keynesyen model, dünya 
çapında aslen İkinci Dünya 
Savaşı ile 1970’lerdeki büyük 
krizin çıkışı arasındaki dönem 
uygulandı. 1974 Petrol Krizi 
olarak tarihe geçen kapitalizmin 
en büyük krizlerinden biriyle 
Keynesyen modelin tabutuna 
son çiviler çakılmış oldu. 
Keynesyenizme yönelik en 

büyük suçlamalardan biri yüksek 
miktarda kamu harcamalarının, 
merkez bankalarının para arzını 
genişletmesinin enflasyonist 
etkide olduğu ve ekonomiyi 
böylece krize sürüklediği 
yönündeydi. Bugün de Biden’ın 
Neo-Keynesyen modeline 
yönelik eleştirilerin odağında 
bu ekonomi politikasının 
yeni bir enflasyon dalgası 
yaratacağı iddiası var. Zaten 
pandemi sonrasında ABD 
tarihinin piyasaya en büyük 
para pompalaması gerçekleşmiş 
durumda ve enflasyon emareleri 
var. Yıllardır sürdürülen bu para 
politikası gelecekte yükselecek 
enflasyon nedeniyle tıkanır mı?

2009 sonrasında patronların 
karlılık krizini aşmak için 
dünyanın yüksek faiz veren 
piyasalarından beslenmeleri 
için ucuza kredi ve batık 
tahvillerin alımı politikası 
yoğun şekilde uygulandı. 
Hatta daha geriye gidelim 
2001’den beri ABD Merkez 
Bankası FED sermayeye çok 
ucuza kredi vermekle meşgul. 
Bahsi geçen dönem boyunca 
bu sıcak para sürekli dışarıya, 
yükselen piyasalar olarak 
anılan geç kapitalistleşmiş ülke 
piyasalarına akarak yüksek faiz 
toparladı. Doların uluslararası 
rezerv para olmasının ekmeğini 
yiyen ABDli finansal burjuvazi 
hem tatlı faiz kazancı elde 
etti hem de para ülke içinde 
kalmadığından para bolluğunun 
yarattığı enflasyonist etki 
olmadı. Ama artık denklemler 
değişti. Yükselen piyasalar; 
özellikle de pandemiyle birlikte 
çöken piyasalara dönüşmüştü. 
Bu ülkelerdeki piyasa 
dengesizlikleri bir yana reel faiz 
getirileri de düşmüş durumda. 

Dolayısıyla sıcak para bugün 
çok daha fazla ABD içinde 
kalacak; hisse senedi ya da coin 
çılgınlıklarına bakınca bile bu 
gerçek görülüyor. Dolayısıyla 
orta vadede enflasyon tehlikesi 
2009 sonrasından daha güçlü. 
Ama meselenin özü aslında 
enflasyon değil. 

Ne İkinci Dünya Savaşı sonrası 
kapitalizmin altın yıllarının 
gerisinde Keynesyen modelin 
talep artışı ne de 1970’lerdeki 
krizin altında Keynesyenizmin 
enflasyonist etkisi var. Yani 
ortada Keynesyenizmin yarattığı 
bir mucize filan yok ki yenisi 
yaratılsın. 

1929 Buhranı sermayenin 
karlılık krizlerinden biriydi. 
Ondan çıkışın yolu da İkinci 
Dünya Savaşı’nın yarattığı 
büyük yıkım sonrası Avrupa’nın 
yeniden inşa edilmesi, 
Japonya’nın sermayeye geniş 
imkanlar sunması, SSCB 
ile Soğuk Savaş döneminin 
gerektirdiği silahlanma 
ekonomisinin dinamikleri gibi 
sermayenin düşen kar oranlarını 
toparlamasına imkan veren 
gelişmeler oldu. Bu imkanlar 
1970’lerde tekrar tıkandığında, 
sermaye açısından yeni bir 
karlılık krizi farklı emarelerle 
kendini göstermiş oldu. 

2009 krizinin doğası da 
1929’dan, 1974’ten farklı 
değil. Kapitalist krizler kar 
oranlarındaki düşme eğiliminin 
sürdürülemez noktaya gelmesini 
ifade ediyor. Kapitalistler yaptığı 
yatırım, harcadığı sermayeye 
oranla elde ettiği kar güdük 
kalmaya başladığında ilk 
olarak üretimden elini ayağını 
çekip spekülasyonlar peşinde 
karları toparlama yoluna gider. 

Bakın 2009 öncesi mortgage 
piyasasına ya da 2009 sonrasında 
finansal yüksek kazanç peşinde 
koşanlara. Bu yöntem de bir 
yerde tıkanır ve ekonomide 
domino etkisiyle topyekün 
çöküş başlar. Hangi ekonomik 
model uygulanırsa uygulansın, 
karlılık krizi çözülmediği 
sürece kapitalistler üretim 
süreçlerinden kaçmaya, bütün bir 
kar mekanizması meta üretimine 
dayanan kapitalist ekonomi 
tıkanmaya devam eder. 

Ancak krizin boyutuna göre 
çapı değişse de yıkım kapitalist 
krizin gerçek çözümü olur. 
Çünkü yıkım; yeniden inşayı 
gerektirir. Yeniden inşa yüksek 
karlılık demektir. 

Keynesyen model, talep 
artışıyla filan bugün kapitalizmin 
krizine ekonomik çare olmasa 
da farklı dinamikleri yaşama 
geçirerek ihtiyaç duyulan yıkım 

için yeni kanallar açabilir. 
Şöyle ki… Keynesyenizm talep 
artışını teşvik ederken bu talebin 
ülke içinden karşılanmasını 
hedefler. Özünde ekonomik 
milliyetçilik, korumacılık 
vardır. Ekonomik milliyetçilik, 
korumacılık ise uluslararası 
gerilim demektir; hele ki 
küresel ticaretin zirve yaptığı 
neoliberal çağda. Zaten Biden, 
önüne Çin’le kavgayı koymuş; 
Rusya ile gerilimi yedekte 
tutuyor. Artan gerilimlerin bir 
dünya savaşına uzayacak kadar 
barutu olmayabilir ama vekalet 
savaşları, bölgesel çatışmalar 
hiç de şaşırtıcı olmayacaktır. 
Ancak onların yıkımı da bir 
dünya ekonomisini toparlamaya 
yetmeyecektir.

Güneş Gümüş
SEP Genel Başkanı

Biden, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri gerçekleşecek en büyük federal harcamayı Senato’dan geçirmek için 
harekete geçti. Altyapı, eğitim, sağlık gibi alanlara yatırımları içeren 6 trilyon dolarlık bütçe planın öncelikli 
kısmı (1,25 trilyonluk parçası) Demokrat ve Cumhuriyetçilerin ortaklığıyla Temmuz ayında onaylanacak. Bütçe 
anlaşmasını değerlendirirken Biden’ın anlaşmanın Amerikalıları iyi maaşlı işlere sokacağı vurgusu ABD’de 
1929 krizi sonrası yaşama geçen, Keynesyen modelin erken bir uygulaması olan New Deal’i (Yeni Anlaşma) 
hatırlatmıyor mu?

2009 krizinin doğası da 1929’dan, 1974’ten farklı değil. 
Kapitalist krizler kar oranlarındaki düşme eğiliminin 
sürdürülemez noktaya gelmesini ifade ediyor. Hangi 

ekonomik model uygulanırsa uygulansın, karlılık krizi 
çözülmediği sürece kapitalistler üretim süreçlerinden 

kaçmaya, bütün bir kar mekanizması meta üretimine 
dayanan kapitalist ekonomi tıkanmaya devam eder. 

t GunesGumus_SEP

BIDEN’IN NEW DEAL’I: 
   NEO-KEYNESYEN BIR EVREYE MI GIRDIK?
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Türkiye 1 Temmuz itibariyle resmi 
olarak 2011’de imzaladığı İstanbul 
Sözleşmesi’nden çıktı. Aynı gün 20’den 
fazla şehirde binlerce kadın sokaklardaydı. 
İstanbul Taksim’de sokakların bariyerlerle 
kapatıldığı yoğun polis ablukasına karşı 
kadınlar barikatları zorladı, polis geri 
çekilmek zorunda kaldı. Uzun zamandır 
toplumsal bir eylem karşısında polisin 
geri çekilmek zorunda kaldığı bir görüntü 
verilmemişti. Oysa aynı yerde birkaç 
gün önce Onur Yürüyüşü’nü engellemek 
üzere eylemci olmayan yurttaşların ve 
gazetecilerin de dahil edildiği “ağzını açanı 
alın” zorbalığı gündem olmuştu. 

AKP toplumsal tabanı ekonomik 
kriz nedeniyle eridikçe muhafazakar 
mahallelerde emekçilere yoksulluğu 
unutturacak kutuplaştırıcı hamlelere 
her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyor. 
Neoliberal birikimin azgın piyasa 
kurallarının devreye sokulması ve devletin 
kamusal hizmetlerin arzından çekilmesiyle 
devreye giren tarikatlar, cemaatler yoksul 
mahallelerdeki sınıf öfkesini muhtaçlık ve 
tabiyet ilişkisine çevirmek için başat roller 
üstlendi. Bunun temelinde de muhafazakar 
aile yapısı ve bu ailede köleleştirilen kadın 
duruyor. İşte o yüzden kadınların okuması, 
çalışması, toplumsal hayatın içinde var 
olması, eşitlik mücadelesi vermesi bu 
çete-yağma düzeni için temelden tehlike 
oluşturuyor. 

AKP sıkıştıkça ezilenleri hedef gösterirken 
emekçiler ve ezilenler arasında yarattığı 
ayrımla iktidara tutunmaya çalışıyor. 
İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi bunun 

önemli bir örneği oldu. En vahşi ve kan 
donduran örnekleriyle artan kadın cinayetleri 
toplumun her kesiminden, muhafazakar-
laik, başı açık-kapalı, ses çıkmasına neden 
oluyor, vicdanlara dokunuyor. Yani AKP 
kadın düşmanlığını “din-diyanet-ahlak elden 
gidiyor” mavalına bağlayıp “örf-adetlerimize 
uygun yeni düzenlemeler” getireceğini 
söylese de muhafazakar mahallelerde 
ve hatta AKP’nin kendi içinde de kadın 
cinayetlerine karşı artan bir hassassiyet 
olduğunu biliyoruz. Bu noktada özellikle 
son dönemde İstanbul Sözleşmesi üzerinden 
ele alarak kadın hareketinin ideolojik 
yaklaşımlarına da bakmakta fayda var.

Dünyada ve Türkiye’de yükselen bir 
kadın hareketi var. Özellikle okumuş orta 
sınıf, genç üniversiteli, çalışan kadınların 
kendilerine dayatılan kalıplara sığmak 
istemediği bir görüntü mevcut. Aynı 
zamanda yukarıda bahsettiğimiz gibi geniş 
kesimlerde şiddet ve cinayetler karşısında 
bir ses yükseliyor. Yani aslında kadınların 
eşitlik ve özgürlük mücadelesi anlamında 
toplumsal potansiyel çok yüksek ama 
bu potansiyel ne kadar değerlendiriliyor 
sorusu önem arz ediyor. 

Türkiye’de emekçilerin ve ezilenlerin 
hak arama mücadelelerinin, hukukun 
ve demokratik yöntemlerin böylesine 
tahakküm altına alındığı bir dönemde, salgın 
koşullarında artan yoksulluk ve şiddete 
rağmen kadınların sokaklardan çekilmemesi 
önemli bir başarıdır. Ama bir toplumsal 
hareketin başarısının tek ölçütü de değildir. 
Neden mi?

Çünkü bir toplumda kadınların nasıl 
koşullar altında yaşadığı o toplumda 
bütün emekçi kesimlerin de hangi 
koşullarda yaşadığının aynasıdır. Yani 

kadınların katledildiği, çalışma hayatından 
dışlandığı bir toplumda bütün emekçiler, 
gençler ve ezilenler açısından da durum 
vahimdir; sendikasızlık, yoğun sömürü, 
işsizlik, artan milliyetçilik… uzar gider. 
Öyleyse bir toplumsal hareketin 
ilerleyebileceği taleplere sahip olması 
ve taleplerine uygun dost ve düşmanlar 
seçmesi gerekir. 

Ne yazık ki şu biçimiyle kadın hareketinin 
özellikle bugün düzenle derdi olmayan 
şiddeti kadın-erkek, laik-yobaz karşıtlığına 
indirgeyen bir söylemi var. Diğer yandan da 
kadının tarihsel olarak ezilmesine neden olan 
üretim ilişkilerinden yani bugünkü kapitalist 
sömürü çarkından çıkarı olan zengin 
sınıfların bazı üyeleri, laiklik hassasiyeti 
ve şiddet karşıtlığı ile “İstanbul Sözleşmesi 
Yaşatır” maskesi takıyor. Ama aslında 
maskenin altında kadınları bedava işgücü 
olarak ailede ev içi işlere ve çocuk bakımına 
hapseden düzenin efendileri onlar. Yani 
görüntü ve gerçeklik farklı. Bu gerçeklik 
de hem AKP’ye hem sisteme vuran talepler 
etrafında örgütlenen, güçlenen, geniş emekçi 
kesimlerle ortaklaşılan taleplerle ortaya 
çıkar. Ne mi onlar?

• Her işyeri ve mahalleye ücretsiz kreş 
hakkı; birçok kadın çocuğunu kreşe 
gönderecek para olmadığı için işten 
ayrılıp evde çocuk bakımını yükleniyor. 
Kreş hakkı kadınların ve emekçilerin 
mücadelede yan yana geleceği kadın 
sorununun sınıf karakterini de gösteren 
temel taleplerden. Mor maskeyle 
açıklamalar yapan patronların hangisi 
kadın işçilerine kreş hakkı tanıyor? Oysa 
eve kapanan ve ekonomik güvenceden 
yoksun pek çok kadın ve çocuk şiddete 
tahammül etmek zorunda kalıyor.

• Eşit işe Eşit Ücret; Dünyanın her yerinde 
sömürü ve kadının ezilmesinin aynı 
bataklıktan beslendiğini gösteren temel 
taleplerden.

• Kadınlara istihdamda öncelik 
sağlanması; Özellikle muhafazakar 
mahallelerde eve kapatılan kadınların 
toplumsal hayatın içinde özne olmasını 
sağlayacak önemli bir talep daha.

Daha pek çok talep sıralanabilir. 
Vurguladığımız nokta şu; sadece 
“İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” demek 
yetmez. Kadınların örgütlü ve politize 
olduğu, toplumun geniş emekçi kesimleri 
ile birleşebileceği talepler etrafında 
kampanyalar yapmak ve güçlenmek 
gerekiyor. Sadece şiddete odaklanan bir 
hareket birtakım tehlikeler de barındırıyor. 
Yasal düzenlemeler elbette önemli ama 
yanına  kadının toplumsal konumunu 
ilerletecek, kendi olumlu gündemlerini 
yaratan bir içerik de eklenmeli. Ana söylem 
yalnızca sözleşme olduğunda sözleşmenin 
feshedilmesi umutsuzluk da yaratabilir. 

Kadına şiddeti, kadının ezilmesini ortaya 
çıkaran nedenleri görünür kılmak gerekiyor. 
Aynı zamanda böyle bir hareket emekçiler 
ve kadınları aynı safta birleştirecek, 
muhafazakar yoksul mahallerde yaşayan 
kadınları da kapsayacak ve en önemlisi 
de kadına şiddeti önlemek için erkek 
emekçilerin de dönüşüme uğrayabileceği bir 
zemin yaratacaktır. Toplumun değişmesini 
hedeflemeden kadının özgürleşme 
mücadelesinde başarı kazanılamaz. İşte tam 
da bu yüzden emekçilerin ve kadınların 
bu mücadelede çıkarları ortaktır. Bundan 
sonrası için “Mücadele Yaşatır” şiarını somut 
taleplerle birleştirmek görevi önümüzde 
duruyor.

Sedat Peker, Alevilerin dikkatli 
olması gerektiği konusunda 
uyarıda bulunup, “Devamlı 
Alevilik konusuna değinmemin 
sebebi Derin Mehmet’in 
adamları tarafından geçmişte 
Gaziosmanpaşa’daki kahve 
saldırısından çok daha büyük bir 
eylem yapılıp, ülkede kaos çıkarma 
planlarını boşa çıkarabilmek 
içindir. Planları bir cemevine 
saldırıdır” diyerek açıklama 
yapmıştı.

Derin devletin adamı olarak 
Sedat Peker, devletin Kürtlere 
ve Alevilere yönelik gerilimleri 
nasıl kullandığını, sayısız insan 
katletmekten çekinmeyeceğini 
biliyor. Tam da bu nedenle 
Alevilerin ve Kürt halkının en 
meşru taleplerinin bile çözümünün 
bu düzende mümkün olmadığını 
aslında istemeden de olsa belirtmiş 
oluyor. 

Alevi halkının bu topraklarda 
hiçbir zaman düzenle başı hoş 
olmadı: Alevilerin baskılanmasının 
kökeni, Osmanlı devletinin 
kurumsallaşması aşamasında 
farklı öğretileri benimseyen inanç 
gruplarına yönelik baskısına ve 
İran Safevi devletinin politik 
etkisini kırmak için kendi 

topraklarındaki Alevilere her türlü 
zulmü reva görmesine kadar gider. 
İmparatorluktan cumhuriyete 
devamlılık sağlayan Sünni devlet 
anlayışı, şekil değiştirerek devam 
ettiğinden Alevi halkının gördüğü 
baskılar sürmüştür. 

Hilafeti kaldırdığı için Alevilerin 
sahip çıktığı cumhuriyet, Aleviler 
için tam bir hayal kırıklığına 
dönüştü. Diyanet İşleri Başkanlığı 
eliyle Sünni anlayış sürdü, Alevilik 
düşmanlaştırıldı, hedefe kondu. 
Osmanlı’da, devletin zulmünden 
kaçarak dağ köylerinde yaşamış 
olan Aleviler, 1950’lerde kırdan 
kente göçün yoğun biçimde 
yaşanmasıyla birlikte yoksul kent 
emekçileri oldu. Ve bu dönemde 
iç göçle kurulan Alevi mahalleleri 
devrimci mücadelenin deyim 
yerindeyse üsleri oldu. Baskılar bu 
mahallerden hiç eksik olmadı. 70 
darbesiyle ezilemeyen devrimci 
mücadeleyi kazımak isteyen 
egemenler, 70’ler boyunca Alevi 
katliamlarına başvurdu. Bu amaçla, 
CIA beslemesi Ülkü Ocakları 
faşist terörü yaygınlaştırarak 
devrimcileri, demokrat aydınları, 
Alevileri katletmeye başladı.

CIA ajanı Robert Alexander 
Peck, 1978 yılı boyunca Aleviler 
ile Sünnilerin birlikte yaşadığı 
mahalleleri gezmiş, Alevi-Sünni 
çelişkisi üzerinden hızlı bir 
kutuplaşma yaratabileceği 

düşüncesinin verilerini de ortaya 
koymuştu. Ülkü Ocakları’nın 
“komünistler Kızılbaştır” 
denkliği ile faşist terör egemenlere 
hizmet edecek en uygun ideolojik 
zemine çekildi. Peck’in ziyaretleri 
sonrası Maraş ve Çorum’da 
Aleviler katledildi; Amasya’daki 
katliam denemesi, Yeni Çeltek 
madencilerinin tüm yöre halkını 
“Alevi Sünni bir olsun faşistler 
kahrolsun” sloganı etrafında 
örgütleyip nöbet tutmaları sonucu 
bertaraf edildi.

12 Eylül, Alevilerin yok sayıldığı 
iklimi derinleştirdi. Ilımlı İslam ve 
dindarlaştırılmış toplum yaratma 
hedefi uygulamaya konmuştu: 
Zorunlu din dersleri,  imam hatip 
okullarının ve Kur’an kurslarının 
yaygınlaştırılması, Alevilerin köy 
ve mahallelerine camiler inşa 
etme…

1990’lar Türkiye’si, çok sert bir 
İslamcı-faşist iklime sahipti. Kürt 
isyanı karşısında devlet; köy 
boşaltmaları, faili meçhulleri, 
ülkücü mafyayı, Hizbullah’ı, 
suikastleri devreye soktu. 
Toplumsal muhalefeti bastırmak 
için giderek daha yoğun biçimde 
kontrgerilla yöntemlerine 
başvuruyordu. 90’lar boyunca 
kamu emekçilerinin ve işçilerin 
mücadelesi de büyümüştü;  KESK 
kurulmuş ve büyük bir sokak 
gücüne dönüşmüştü. 89 bahar 

eylemlilikleriyle bir emekçi 
baharı yaşanırken 1991’de büyük 
madenci yürüyüşü ile sokaklar 
yeniden emekten yana büyük bir 
atılım sağlamıştı. 
Tam da bu ortamda Alevilerin 
“şeriat” korkuları derinleştirilerek 
devlete ve orduya yedeklenmeleri 
sağlanacaktı. 2 Temmuz 1993’te 
Sivas’ta, Mart 1995’te Gazi 
Mahallesinde gerçekleştirilen 
katliamlar, laikliği savunan 
aydınların katledilmesi bu 
ortamı yarattı, 28 Şubat askeri 
muhtırasının temel taşları döşendi.
AKP dönemine geldiğimizde 
Madımak katliamının sanıkları 
aklandı; sanık avukatları AKP’den 
milletvekili oldu. Suriye savaşı 
boyunca Alevileri hedef gösteren 
AKP, kapılara işaretler koyan 
cihatçılar özgüven aşıladı. 
Ortadoğu’yu mezhepçilikle 
şekillendirmek konusunda aktif 
rol oynayan AKP, korkunç Alevi 
katliamlarına destek verdi. 
Alevi halkı için AKP iktidarı 
her yönüyle yaşanmaz bir düzen 
anlamına geliyordu:2013 yılında 
Gezi direnişi başladığında 
ayaklanmanın en güçlü üsleri yine 
Alevi mahalleleri oldu; 7 Gezi 
şehidi Aleviydi. 
Bugün AKP, derin bir bunalım 
yaşıyor. Taban desteği düşerken 
Erdoğan’ın iktidar hırsının her türlü 
yöntemi mubah gördüğü tecrübesi 

ile şu soru soruluyor: “Aleviler 
yeni bir hedef olabilir mi?” 

Şurası açık ki AKP’nin özel 
ihtiyaçları, bir kez daha “kaosa” 
ihtiyaç duyuyor: Deniz Poyraz 
tam da bu nedenle katledildi ancak 
ülkede de son yılların tecrübeleri 
artık bu tür cinayetlerin kullanılma 
kapasitesi azaltıyor. Yine de 
örgütlü olmak, uyanık olmak, 
tetikte olmak zorundayız. 

Uzun yıllardır laiklik saiki ile 
CHP’den medet uman Alevi halkı 
bu zamana kadar bir kazanım elde 
edemedi. Sosyalistlerin, emekçi 
radikalizmi programı etrafında 
Alevi halkının eşit yurttaşlık 
taleplerinin mücadeleye 
katması; demokratik mevzilerin 
savunması ve Alevi mahallelerinde 
örgütlenmeyi bekleyen genç 
ve dinamik kitlelerin sınıf 
mücadelesiyle buluşturması en iyi 
savunma hattını örmektir. Ülkenin 
tarihi, Alevi halkının sorunlarının 
devrimci mücadele dışında hiçbir 
çözümünün olmadığını ayan beyan 
ortaya koymaktadır.

Toplumun büyük çoğunluğu olan 
Sünni halkının Alevi halkına 
yabancılaştırılması yoluna giden 
egemenler yalnızca emekçilerin 
birleşik mücadelesi yöntemiyle 
yenilebilir. 

Açalım kızıl sancağı, geçsin 
zalimlerin çağı!

ALEViLER YENi HEDEF Mi?

ISTANBUL SÖZLEŞMESI’NDEN SONRA KADIN MÜCADELESI

Derya Koca

Gökçe Şentürk
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Erdoğan, siyaseti istediği 
gibi şekillendirecek stratejiler 
üretmek ve uygulamak 
konusunda mahir olduğunu 
geçmişte gösterdi. Kurduğu 
ittifaklar, istediğini elde 
ettikten sonra bu ittifakları 
dağıtıp yeni rotasında yoluna 
devam edişi… Örneğin 
2015 Haziran seçimlerinin 
kaybedilmesinden sonra 
çözüm süreci defteri büyük 

bir hışımla kapatılmış, Kürt hareketinin 
de çatışmasızlık durumunu bitirmeye 
gönüllü olmasıyla çok kanlı geçen bir 
döneme kapı açılmıştı. 

Bu Haziran ayında İzmir HDP binasına 
yönelik saldırı ve Deniz Poyraz’ın 
öldürülmesi bu dönemi hatırlatmadı 
değil. Bu saldırının ışığında ilk şu 
soruluyor: AKP, iktidarı kaybetmemek 
için her türlü yolu kullanarak milliyetçi 
histerinin yardımıyla seçmen desteğini 
tekrar toparlayabilir mi? Kürt hareketine 
ya da başka aktörlere yönelik yeni 
provokasyonlar, siyasi cinayet ya da 
katliam girişimleri yaşanır mı sorusunun 
bugünden kesin cevabını vermek 
mümkün değil ama siyasi gelecekleri 
adına otoriter iktidarların neleri göze 
alabileceğinin bir dolu örneği hem 
Türkiye hem de dünya tarihinde mevcut. 
2015 koşullarında değiliz, korkutulmaya 
ve kutuplaştırılmaya karşı daha 
bağışıklı bir toplumsal doku var ama 
provokasyonlara karşı hazırlıklı olmamız 
gerektiği ortada. 

AKP Seçmeni Eriyor mu?

Gelelim iktidar bloğunun yenilgisi 
adına elzem olan toplumsal destek 
tabanında belirleyici bir  kayıp yaşanıyor 
mu sorusuna. Muhalifler arasında bu 
konuda kanıksanmış bir karamsarlığın 
yaygın olduğunu biliyoruz. Muhalif 
kamuoyunda 19 yıllık iktidarı boyunca 
her şeye rağmen iktidara desteğini 
sürdürdüğü için AKP tabanındaki yoksul 
halka yönelik “makarnacılar”, “örümcek 
beyinliler”, “cahiller” gibi çeşitlenen 
yaftalamalarla küçümseme hakim. Oysa 
ki AKP’nin kitle desteğinin uzun yıllar 
konsolide edebilmesinin somut birçok 
nedeni var: En önemlisi yaşam tarzları 
üzerinden bir kutuplaşmada muhafazakar 
yoksul tabanın kendisini AKP’ye 
yakın hissetmesi, bu kitle üzerinde 
Erdoğan’ın kişisel karizması, AKP’nin 

iktidarının önemli bir dönemi boyunca 
ekonomik refah hissi yaratabilmesi, 
burjuva muhalefetin yetersizliği… 
Dünya Bankası’nın geçtiğimiz aylarda 
yayınlanan Türkiye izleme raporunda 
“2003 ile 2018 arasında Türkiye’de 
yoksulluk oranının yüzde 77 gerileyerek 
yüzde 37.5’ten yüzde 8.5’e” düştüğü 
ama 2018 sonrası önceki 15 yılın 
kazanımlarının ciddi oranda eridiği ilan 
edilmişti. 2003-2018 arası TL’nin Dolar 
karşısında değer kazandığı (1 Dolar’ın 
uzun bir dönem 1,5 TL ve altında 
olabildiği) bir dönemdi. Bu durum bir 
yanda faizlerin çok düşük tutularak ev, 
araba gibi refah hissi yaratan tüketimin 
yaygınlaşmasını diğer yandan da ithal 
ağırlıklı ekonomide halkın alım gücünün 
artması sağlamıştı. AKP bu hormonlu 
büyümeden büyük siyasi kazanç 
elde etmişti. Şimdi ise ekonominin 
durumu 2018’de başlayan kriz durumu 
ve pandemi etkisiyle tepetaklak. 
AKP tabanındaki yoksul emekçiler 
de hız kesmeyen enflasyondan, 
yoksullaşmadan, işsizlikten en çok 
canı yanan kesim. Ayakta kalmak için 
debelenen küçük esnaf da aynı durumda. 

Seçim anketlerinin ortaklaştığı nokta 
AKP’den (ve de Cumhur İttifakı’ndan) 
seçmen kopuşu yaşandığı ama bu 
kitlenin şimdilik bir siyasi adrese tam 
kayış yaşamadığı yönünde. Dolayısıyla 
AKP’ye geri dönüşe hala açık bir kapı 
var. Bu dönüşün normal koşullarda 
gerçekleşmesi için iktidar açısından bir 
başarı öyküsü yaratılması gerekiyor; bu 
başarı öyküsünün merkez üssü de bugün 
ekonomi olmalı. Erdoğan o nedenle 
ekonomik canlanmayı sağlamak adına 
faiz indirmenin, iç talebi canlandırmanın, 
sıcak para girişi sağlamak için 
uluslararası ittifaklara tekrar dahil 
olmak adına herkesle arayı düzeltmenin 
peşinde. Ancak ekonomik toparlama 
imkan dahilinde değil. Aksine yeni bir 
döviz krizi (sokağa taşınsa da taşınmasa 
da) iktidarın altından kalkamayacağı 
bir halk tepkisini tetikleyecektir. 
Böyle bir durumda MHP’nin AKP 
ile birlikte yıkıntının altında kalmak 
istemeyeceğini, Erdoğan’ı ilk terk 
edenlerden olacaklarını Bahçeli’nin 
geçmiş performanslarından biliyoruz.

Yakın dönemde AKP’yi en çok 
yoran muhalefet biçiminin yoksulluk, 
ekonomik kriz temelli konular olduğunu 
iktidarın verdikleri tepkilerden görmek 
mümkün. Ülke çapında Merkez 
Bankası’nın 128 milyar dolarlık 
rezervine ne oldu sorusunun gündem 
olmasını engellemek için yapmadıkları 
kalmadı.

Giderler mi?

Sosyalist addedilen entelektüeller 
arasında “AKP nasıl gider?” 
tartışması revaçta. İktidarın zayıflama 
emarelerindeki artışla birlikte Sol portal, 
Birgün ve Cumhuriyet yazarları arasında 
hem AKP’nin iktidara gitmemek üzere 
yapışmasının engellenmesinin nesnel ve 
öznel imkanları var mı hem de muhalefet 
bu süreçte nasıl davranmalı üzerine akıl 

yürütmeler yaygınlaştı. Tartışmanın 
yürütücüsü Korkut Boratav, Oğuz 
Oyan, Ergin Yıldızoğlu gibi isimler 
farklı kavramlaştırmalar kullansalar da 
özünde iktidarın faşist olduğu konusunda 
ortaklaşıyor. Faşist bir diktatörlüğün 
seçimi kaybedince gitmesinin yolları için 
muhalefete yol haritası önermek daha 
önce görülmemiş bir komedi olsa gerek. 
Faşist bir rejimde muhalefet iktidarı 
alt edecek kadar güçlü olabiliyormuş, 
bu muhalefet cesaret gösterebilirse 
iktidar seçimi kaybettiğinde ısrarcı 
olmuyormuş… Kendi faşizm analizlerini 
kendileri yalanlıyorlar, farkındalar mı 
bilinmez.

Bahsi geçen yazarların ortaklaştığı bir 
diğer nokta da AKP iktidarı sonrasına 
yumuşak bir geçişe karşıtlıkları. Böyle 
bir karşıtlık görünce insan, “devrimci bir 
dönüşüm” çağrısı filan bekliyor. Yok. 
Ana gündemde laiklik var; yumuşaklık-
sertlik bu noktadan belirleniyor. Ülke 
kaynakları talan edilmiş, yolsuzluk 
görülmemiş bir açlıkla hüküm sürüyor; 
enflasyon 90’lar seviyesine gelecek; 
işsizlik-yoksulluk can yakıyor... 
Siz bugünden ana derdinizi laiklik 
yapıyorsanız ne genel olarak sosyalist 
mücadelenin temel dinamiklerini ne de 
yoksul emekçileri AKP’den koparmanın 
gereklerini anlamamışsınız demektir. 
Ülkede sosyalist geçinenlerin bir kısmı 
kimlik siyasetine batmış sol liberallerden 
oluşuyor, kalanların büyük çoğunluğu da 
Cumhuriyetçi ufuktan ötesini göremiyor. 
Yoksa yol haritası olarak 61 anayasası 
nasıl önerilir!

Gelelim asıl soruya… Seçimleri 
hiçe sayarlar mı? Ne olursa olsun 
iktidarı bırakmayız derler mi? AKP 
bloğu ekonomik çöküntü ve halk 
tepkisinin neticesinde çatırdamaz 
ve kendi bütünlüğünü seçime kadar 
koruyabilirse işler sertleşecek ve pisliğin 
dozu artacaktır. Cumhur İttifakı’nın 
yenilgisinin aleni olduğu hallerde bile 
zafer ancak dişe diş bir mücadeleyi göze 
alan bir muhalefet tarafından söke söke 
alınabilir. Ki bu dişe diş mücadele de 
Gezi direnişini yaratanların toplumsal 
kompozisyonunun ötesine geçebildiği, 
yoksul muhafazakar emekçileri de 
bünyesi katabildiği oranda kazanabilir.

Ama ya işler olağan seyrinin dışına 
çıkarsa. Yoksulları sokağa dökecek kadar 
öfkelendirdiği oranda rejimin geleceğini 
de tehlikeye atacak büyüklükte bir 
ekonomik kriz hali kendini gösterirse. 
Yeni bir döviz krizi yaşanırsa - ki 
enflasyon rakamları yükselirken faizleri 
indirmeyi zorlarlarsa olmayacak iş 
değil - halkın öfkesiyle o koltuklarda 
kalmaları zor olur. Kitlesel işsizlik, 
yüzde 40-50 bandına yükselmiş bir 
enflasyon, iflaslar dalgasının yaratacağı 
bir çöküntüde şansları olmaz. Elbette 
ki bizim ekonomik krizin derinliğini 
belirleme şansımız yok. Ama kriz 
derinleştiğinde yoksul halkın öfkesinin 
sokağa taşabilmesi için muhafazakar 
yoksul emekçilerle devrimci bağlar 
kurma imkan ve görevimiz var. İşte 
önümüzdeki büyük görev de budur.

GÜNEŞ
GÜMÜŞ
SEP GENEL BAŞKANI

AKP’nin MHP ile 
kurduğu iktidar bloğu 
sıkıntılarla her yandan 
sarılmış durumda. 

Bütün seçim anketlerinde 
görülen seçmen 
desteğindeki hızlanan 
düşüş, ekonomik kriz, 
ayyuka çıkan AKP içi 
çatışmalar, MHP’nin 
manevra alanını 
sonlandırması, Delta 
varyantı sonrasında yeni 
bir pandemi dalgasının 
yaşanması tehlikesi, 
uluslararası ilişkilerdeki 
dışlanma, Sedat Peker 
ve devamında dökülen 
pisliklerin toplumun 
çoğunluğu tarafından 
gerçek olarak kavranması 
ve yarattığı hoşnutsuzluk…

Bütün göstergeler AKP 
rejiminin sarsıldığını 
gösteriyor. Akıllardaki soru 
ise erken seçimle ya da 
en geç 2023 seçimlerinde 
iktidar değişikliğinin olup 
olamayacağı ile ilgili. Ve 
tabi AKP böyle bir yenilgiyi 
kabul eder mi? 

iiKTKTiiDAR GDAR GiiDER MDER Mii?: ?: 
BİZE DÜŞENBİZE DÜŞEN

t GunesGumus_SEP
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KESK’E DAiR 
BAZI FiKiRLERV. U. Arslan

t veliumutarslan

KESK Genel Kurulu Haziran sonu itibariyle tamamlandı. Bu genel kurul da en az öncekiler kadar 
cansızdı. KESK, tarihinin en etkisiz ve en küçük hallerinde dibe batmaya devam ederken genel kurulların 
formaliteden öteye gidememesi, haliyle, gelecek adına hiç umut vermiyor.

KESK yönetici koltukları nasıl 
paylaşılacak? Genel kurulun 
“mega” gündemi bu. Bu soruyu 
şu şekilde daha ayrıntılı hale 
getirebiliriz: Delege yapısına 
hakim olan Yurtseverler 
(HDP çizgisi), yönetimde kimi 
yanına alacak; kimi yönetimden 
uzaklaştıracak? Örneğin bu genel 
kurulun kaybedeni Sol Parti’ye 
yakın DSD (Devrimci Sendikal 
Dayanışma) oldu. Yeni yönetim 
2 Yurtsever (HDP), 2 Sendikal 
Birlik (CHP), 1’er de EMEP, 
ESP ve SYKP çizgisinden oluştu. 
Eş başkanlardan Aysun Gezen, 
tasfiye edilen DSD kanadından 
olduğu için yönetimden 
uzaklaştırıldı. Oysa geçtiğimiz 
dönem eş başkanlardan daha 
canlı olan Gezen’di. Diğer eş 
başkan Mehmet Bozgeyik ise 
olağanüstü etkisiz liderliğine 
karşın yine eş başkan seçildi. 
Yurtseverler içerisinde daha 
etkin bir figür yok mudur 
bilinmez ama Bozgeyik’in 
kapasitesi meselenin küçük bir 
kısmı elbette. Sorunun kökleri 
derinde.

Türkiye işçi sınıfının en güçlü, 
en radikal ve dinamik örgütü 
olan KESK zaman içerisinde 
sendika olmaktan çıktı, kamu 
emekçilerinden koptu ve basına-
kamuoyuna demeçler veren 
dernek benzeri bir STK (sivil 
toplum kuruluşu)’ya dönüştü. 
Demokratik kitle örgütü yerine 
STK’yı özellikle kullanıyorum 
çünkü KESK’in içeriği yıllar 
içerisinde “sivil toplumcu” bir 
liberalizmle dolduruldu.

Yönetimini HDP çizgisinin 
domine ettiği KESK yazılı 
metinlere yansıyacak şekilde 
sınıf temelli bir yaklaşımı 

reddediyor. Düşünün 
Türkiye’deki en etkili sınıf 
örgütünün liderliğini uzun bir 
süredir sınıf paradigmasına 
karşı olanlar yürütüyor. 
Örneğin 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar günündeki “Emekçi” 
kısmından feci şekilde irite 
olan bir anlayıştan söz 
ediyoruz. Sınıf politikalarının 
yerine konan kimlik politikaları 
ise kamu emekçilerinin büyük 
çoğunluğuna hitap etmediği 
gibi onları ters tarafa itiyor. 
Zira kimlik politikaları karşıt 
kimliklerin çatışma dinamiği 
üzerinden var olur. Karşıt 
kimlik sahipleri kazanılmak 
istenen taraf değil, mücadele 
edilen taraftır. Birleştirici emek 
politikaları ve emek merkezli 
bir radikalizm terk edildiğinde 
kendi küçük mahallemize 
hapsoluyoruz. KESK’in başına 
gelen budur.

1990’lı yıllarda postmodernizmin 
etkisi sosyalist solda yeni 
yeni başlıyordu ve KESK’in 
ana gündemi birleştirici emek 
mücadelesiydi. KESK emek 
merkezli olduğu bu yıllarda yüz 
binleri sokağa dökebiliyorken 
bugün onca saldırıya rağmen yüz 
kişiyi bile bir araya getiremiyor.

Peki emek merkezli 
radikalizmden ne anlıyoruz? 
Örneğin eğer KESK atanamayan 
yüz binlerce öğretmeni 
yanına alıp ülke çapındaki 
güçlü kampanyalarla sokağa 
dökülseydi bu ülkenin kaderi 
farklı olurdu. Milyonlarca 
ailenin travmasını gidermek 
için sahici bir mücadele veren 
KESK’in kamu emekçileri 
ve tüm toplumdaki gücü ve 
prestiji de bambaşka olurdu. 

Ama KESK’in ana örgütü 
Eğitim-Sen uzun yıllar boyunca 
atanamayan öğretmenler için 
kayda değer bir mücadele 
vermedi. Bunun yerine KESK 
Başkanı Lami Özgen AKP’nin 
akil insanlar heyeti oyununda 
figüranlığa soyundu. KESK 
Kürt sorununda enternasyonalist 
çizgisini korumalıdır, aksi 
büyük bir yozlaşma olurdu. Ama 
tersinden KESK’in bir partinin 
arka bahçesine dönüşmesi de 
yıkıcı oluyor. Hele bu parti HDP 
gibi sınıf çizgisini yadsıyan bir 
partiyse KESK’in etkisinin sıfıra 
gelmesinde şaşılacak bir yan 
yoktur.

KESK İçerisinde 
Muhalefet

KESK içerisinde tutarlı bir 
muhalefetten söz etmek mümkün 
değil. Örneğin son genel kurulda 
tasfiye edilen DSD bir süredir 
muhalif pozlar takınıyor, ama 
uzun yıllar boyunca HDP 
çizgisiyle kurulan bürokratik 
ortaklıklar sayesinde KESK 
yönetiminde kalmadılar mı? 
Bugün kalkıp hangi perspektifle 
neyi nasıl eleştirecekler? Bu 
yüzden de ancak karınlarından 
konuşabiliyorlar. EMEP, 
Halkevi, CHP gibi oluşumlarsa 
son genel kurul örneğinde 
görüldüğü gibi Yurtseverler 
çağırdığında koşa koşa koltuk 
kapmaya koşan bir yapıdalar. 
İdeolojik bağlamlarda EMEP’in 
sınıftan dem vurması ya da 
CHP’nin (Sendikal Birlik) 
Kemalizmden yürümesinin pek 
bir anlamı bulunmuyor. Diğer 
“sosyalist” bileşenler ise zaten 
Yurtseverler gibi postmodern 
sulara yelken açmış durumdalar. 

Uzun lafın kısası KESK 
içerisinde bir muhalefetten söz 
edemeyiz. Yaşanan çekişmeler 
tutarsız ve ilkesiz koltuk ve 
pozisyon kapma telaşından 
kaynaklanıyor o kadar. KESK’i 
domine eden HDP çizgisine 
kimi zaman itirazlar gelse de 
diğer örgütlü sol bileşenlerin 
ne tutarlılıkları var, ne de farklı 
ve sağlam bir perspektifleri 
mevcut. Bu yüzden de enerjik 
ve donanımlı kadrolara sahip 
olamıyorlar. Yeni unsurları 
kendilerine çekme şansları yok, 
zaten emekçileri örgütleyip 
eğitecekleri bir perspektifleri 
de yok. Eldeki cılız kadrolar 
da sadık bir şekilde eski 
geleneklerine tutunan yaşlı 
üyelerden oluşuyor.

Tabana gelirsek… KESK 
tabanı çoktan sendikadan 
kopmuş durumda. İstifalar ve 
emekli olanlarla üye sayısı 
istikrarlı biçimde düşüyor. 
KESK yönetiminin bu gidişatı 
tersine çevirecek bir planı 
olmadığı gibi bu küçülmeyi ve 
etkisizleşmeyi ne kadar dert 
ettikleri de ayrı bir soru işareti. 
KESK içerisindeki sol oluşumlar 
küçük bürokratik kabuklardan 
ibaret. Sadece Yurtseverlerin 
Kürt dinamiğinden gelen 
canlı bir tabanı mevcut. Ama 
sendikanın üye yapısının çok 
büyük kısmının sendikanın 
genel kurulundan haberi bile 
yok. Bu ilgisizlik KESK’ten 
hiçbir beklentinin olmaması ile 
alakalı. Bürokratik kabuk kendi 
arasında top çeviriyor, koltuklara 
“münasip” kişiler oturuyor; 
diğer taraftan sendika küçülüyor, 
özelleştirmelerle kurumlar 
tasfiye oluyor, ama bunlar 
kimsenin de umrunda değil.

Sol gruplar arasında bozulan ve 
yeni oluşan ittifakların hiçbir 
ilkesel zemini bulunmuyor. 
KESK ve kollarında tek kriter 
koltuklara yerleşmek, yönetimde 
olmak. Bu yüzden de delege 
sayı dengelerine göre ve sonuçta 
HDP’nin keyfine göre her 
türlü ittifak varyasyonu gayet 
mümkün oluyor. paylaşım 
yapılıyor.

Devrimci Alternatif
KESK’in önündeki tek 
alternatif sınıf radikalizmidir. 
Toparlanmanın ve kamu 
emekçileri arasında yeni ve 
taze unsurları kazanabilmenin 
yegane yolu budur. Mevcut dar 
grupçu, hantal ve kısır anlayışlar 
KESK’in ayağını prangaya 
vurmaktadır. Öyle ki KESK iç 
hayatına tanıklık eden genç ve 
canlı bir kamu emekçisinin böyle 
bir ortama tahammül etmesinin 
imkanı yoktur. O derece toksik 
bir ortamdan bahsediyoruz. 
Ve bu ortama yol açanların 
memleketimizin “devrimcileri” 
olması Türkiye sosyalist solunun 
hali hakkında fikir vericidir. Kürt 
sorununda ulusalcılığa taviz 
vermeyen enternasyonalist sınıf 
merkezli bir radikalizm, sadece 
böyle bir çizgi, taze güçlerin 
KESK’e katılmasını sağlayabilir. 
Sadece böyle yeni bir dinamik 
KESK içerisindeki aşırı sekter ve 
ilkesiz toksik havayı dağıtabilir. 
Bunları başarmak zor ama 
kesinlikle imkansız değil. KESK 
her ne kadar bürokratikleşse 
de taban inisiyatifini 
geliştirmek için yeterli alanlara 
ve araçlara sahip olacağız. 
Yeter ki mücadeleye konsantre 
olup taze güçlerin gelişimini 
gösterelim.
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AKP’li bakanlar, mesela 
Süleyman Soylu, ve bizzat 
Erdoğan’ın “şahsı” her fırsatta 
ekonominin uçuşa geçeceği, 
Türkiye ekonomisinin 
güçleneceği palavraları atıp 
tutuyor. Ama gerçekte her 
gün neye zam geleceğinin 
tedirginliğiyle yaşar olduk. Ama 
unutmayalım ki kısa bir süre önce 
“ekonomi uçacak” masallarını 
en çok anlatan damat Berat’ın bu 
aralar nerelerde olduğu bile pek 
bilinmiyor. Hayatın gerçekleri, 
masalların karşısına dikilmekte 
inatçı.

Temmuz ayının ilk haftasında 
elektriğe %15 doğalgaza %12 
zam yapıldı. Bu zamlarla birlikte 
elektrik son iki buçuk yılda 
neredeyse iki buçuk kat zamlandı. 
Hane elektriği tüketiminde 
Ocak 2018’de 100 kilovatsaat 
birimlik elektrik enerjisi için 40 
TL civarında ödenirken şu an bu 
rakam 90 TL’nin üzerine çıkmış 

durumda.

Öte yandan enflasyon 
rakamları da tırmanışını 
sürdürüyor. Haziran ayı için 
açıklanan rakamlara göre tüketici 
fiyatlarında (TÜFE) enflasyon 
Haziran ayı içinde %1,94 
yıllık bazda ise %17,53 oldu. 
Bu rakamlar Haziran ayı için 
2018’deki hızlı artan enflasyon 
döneminden sonraki en yüksek 
enflasyon oranı oldu. Yıllık 
enflasyon oranı da yine aynı 
dönemde %20’lere sıçramadan 
önce kaydedilen son enflasyon 
oranıyla çok yakın. Bu rakamları, 
üretici fiyatlarındaki (ÜFE) 
daha yüksek artışla beraber 
düşündüğümüzde ilerleyen 
aylarda enflasyondaki tırmanışın 
devam edeceğini öngörebiliriz.

Bu tablolar uzun süredir 
hayatımızın olağan bir parçasına 
dönüştü. Gıda gibi pek çok 
temel tüketim ihtiyaçlarındaki 

pahalılaşma, enflasyon 
rakamlarından daha yüksek. 
Örneğin gıda enflasyonu pek çok 
sendikanın araştırmasına göre 
%20-30 bandında seyrediyor. 

Pahalılaşma ve 
Yoksullaşmanın 

Sorumlusu Kim?

Hayat kendi kendine 
pahalılaşmıyor. Yoksullaşmak 
ifadesi de ülkenin büyük 
çoğunluğunu kapsasa da tamamı 
için geçerli değil. Birileri 
zenginliklerine zenginlik katarken 
milyonlarca emekçi daha fazla 
yoksullaşıyor. Yani makas 
giderek açılıyor.

Dolayısıyla terazinin bir 
tarafında pazara ya da markete 
gittiğimizde temel gıda 
ihtiyaçlarından bile kısmak 
zorunda kalan bizler, diğer 
tarafında ise sermaye sahipleri 

ile AKP iktidarı bulunuyor. 
Kapitalistlerin doymak bilmeyen 
kâr iştahı ekonomiyi krize 
sokuyor. AKP iktidarının işçi 
düşmanı ve sermaye dostu 
politikaları ise krizin faturasını 
emekçilere kesiyor. Ayrıca 
iktidarın basiretsiz ekonomi 
politikaları krizin ve emekçiler 
üzerindeki yükünün daha fazla 
artmasına yol açıyor. 

Mücadele Şemsiyesinin 
Altında Birleşmek 

Zorundayız
Pahalılaşma ve yoksullaşma 

süreğen bir şekilde artarken biz 
emekçilere başka çare kalmıyor. 
Geçinmek, insanca yaşamak hatta 
pek çok durumda sadece yaşamak 
için mücadele etmek zorundayız. 
Ancak bu mücadeleyi tek tek 
bireyler olarak verme ve kazanma 
ihtimalimiz sıfırın bile altında.

Bu yüzden örgütlü bir 
sınıf mücadelesini büyütmek 
zamanımızın acil ihtiyacı. Artan 
yoksullaşmanın yaratabileceği 
büyük toplumsal mücadelelere 
hazırlanmak için şimdiden 
mücadelede öne çıkan kadrolarla 
devrimci bir sınıf hareketinin 
önsözünü yazmak gerekiyor.

Son yıllarda üzerinde büyük 
çelişkilerin biriktiği Türkiye ile 
ABD ilişkileri açısından önemli 
bir dönüm noktası olarak görülen 
Biden-Erdoğan buluşması nihayet 
gerçekleşti. Özellikle Erdoğan ve 
iktidar açısından bu görüşmeye 
özel bir önem atfediliyordu. Zira 
hem ekonomik kriz hem de içeride 
iktidarın toplumsal desteğinde 
önü alınamayan erime Erdoğan’ı 
ABD ile ilişkileri bir şekilde 
yoluna koyma konusunda mecbur 
bırakıyordu. 

ABD basınında ise özellikle 
Biden’ın göreve geldiğinden 
bu yana yaptığı ve Çin, Rusya, 
İran gibi ülkeleri hedefe koyan 
demokrasi ve insan hakları 
söylemi üzerinden Türkiye hedef 
tahtasına konulurken; Türkiye’nin 
NATO üyeliği sorgulamaya 
açılıyordu. Görüşmeden bir gün 
önce Bloomberg’de yayınlanan 
bir makalede Türkiye ile ABD 
arasındaki ilişkiler Gordion 
Düğümü’ne benzetilirken, bu 
düğümün çözümü için nükleer 
silahların ve ittifaka ait diğer 
değerli varlıkların çekilerek 
NATO’nun ayak izlerinin 
Türkiye’den silinmesi, Türkiye’nin 
NATO’da istenmediğinin 
çeşitli şekillerde ifade edilmesi, 
silah satışının yasaklanması ve 
ekonomik yaptırım uygulanması 
gibi öneriler dile getiriliyordu.

Yakın zamana kadar benzeri 
sertlikte çıkışları Türkiye’de de 
görebilmek mümkündü. Cumhur 
İttifakı’nın bileşenleri hamaset 
yüklü bir anti-Amerikancılığa 
ve Batı karşıtlığına, Amerikancı 
geçmişlerini unutturmak 
istercesine, içeride sağ-
muhafazakar-milliyetçi kitlelerin 
afyonu haline getirilen bir 
siyaset biçimi olarak sıklıkla 
başvuruyordu. 

Ancak dün yapılan görüşmede 
ne Erdoğan Biden’a “kanlı elleri”ni 

hatırlattı ne de Biden seçim 
sürecinde Erdoğan için kullandığı 
otokrat nitelemesini…

Beklenildiği üzere Türkiye’nin 
bir şekilde Batı ekseninde 
tutulmasının faydaları ön plana 
çıktı ve ne Erdoğan ne de Biden 
ilişkileri daha da gerecek bir krizin 
yaşanmasına imkan tanıdılar. 
Erdoğan, sosyal medyada trolleri 
coşturacak şekilde zirvede 
beklediği fotoğraf karelerini aldı. 
Aile fotoğrafında en önde yer 
alması Türkiye’nin gücünün bir 
göstergesi olarak ön plana çıkarıldı. 

Sosyal medyada yükseltilen 
hamaseti bir kenara bırakacak 
olursak, Erdoğan zirveye 
gidebileceği en dezavantajlı 
koşullarda gitmişti. Yaşanacak olası 
bir yol kazası pamuk ipliğine bağlı 
dolar kurunda yeni bir sıçramayı 
tetikleyebilir ve ekonomik krizi 
biraz daha derinleştirebilirdi. 
Erdoğan 14 Haziran’a gelene dek 
bu yol kazalarının önünü alabilmek 
için eldeki imkanlarla atabileceği 
siyasi ve ekonomik adımları zaten 
atmıştı: 
• Mayıs ayı sonunda Boeing, 

Amazon, Microsoft gibi dev 
şirketlerin yöneticileriyle yaptığı 
görüşmede 14 Haziran’ı Türk-
Amerikan ilişkilerinde bir dönüm 
noktası olarak işaret etmiş ve 
yatırım talep etmişti. 

• 6 Haziran’da gıda devi 
Cargill’in nişasta bazlı şeker 
kotası konusundaki talepleri 
karşılanarak kota yüzde yüz 
artırılmıştı. 

• Sakarya havzasında bulunan 
doğalgaz rezervleri konusunda 
ise gerekli teknik bilgiler 
paylaşılarak Exxon ve Chevron 
gibi Amerikan enerji devleri 
işbirliğine davet edilmişti. 

• NATO’nun çekilmesinin 
ardından TSK’nın Kabil’deki 

Hamid Karzai Havalimanı’nın 
güvenliğinin sağlanmasında rol 
üstlenebileceği iktidar sözcüleri 
tarafından dile getirilmişti.

• Bunlara uzunca bir süredir Doğu 
Akdeniz’de sondaj çalışmalarının 
durdurulmasını ve “Mavi Vatan” 
söyleminin sessiz sedasız rafa 
kaldırılmasını; Rusya ilişkileri 
gerecek şekilde Ukrayna’ya 
yapılan SİHA satışlarını ve 
kurulan askeri ilişkiyi, ABD’ye 
Karadeniz’de askeri açıdan 
ayakbağı olan Montrö’nün iptali 
konusundaki çıkışı da ekleyelim.
Peki Erdoğan cephesi bunların 

karşılığında istediklerini alabildi 
mi? 

Bu soruya evet yanıtını vermek 
imkansız. İki ülke ilişkileri 
arasındaki krizin temel dinamikleri 
hala yerli yerinde duruyor. 
• Türkiye’nin kırmızı çizgisi 

olarak öne çıkarılan YPG ile 
ilişkiler konusunda ABD’nin 
tavrının değişmediği anlaşılıyor. 
Erdoğan, görüşme sonrası yaptığı 
basın toplantısında “…terör 
meselesinde örgütler arasında 
ayrım yapan, iyi terörist, kötü 
terörist sınıflamasına giden 
çarpık anlayış mevcudiyetini ne 
yazık ki koruyor.” ifadeleriyle 
ABD’den bu konuda istediğini 
alamadığını ifade etti.

• Bir başka önemli başlık olan 
S-400 ve F-35 meseleleri 
konusunda Erdoğan’ın basın 
toplantısındaki ifadelerinden 
tarafların sadece mevcut 
tavırlarını ifade etmekle yetindiği 
görülüyor. İktidar S-400’leri 
paketleyip ardiyeye kaldırırken, 
kendisine en azından gri bir alan 
bırakılmasını umuyordu. Fakat 
Biden yönetiminin bu konuda 
taviz vermeyeceği; ayrıca, S-400 
krizi çözülmeden F-35’lerin 
teslim edilmeyeceği ve CAATSA 
yaptırımlarının kaldırılmayacağı 

görülüyor.
• Erdoğan, 24 Nisan’da Biden’ın 

yaptığı Ermeni Soykırımı çıkışını 
yüz yüze gündeme getireceğini 
ifade ederek şimdiye kadar 
yumuşak tonda geçiştirmişti. 
Ancak basın toplantısında 
gazetecilerin bu konudaki 
sorusuna verdiği “Hamdolsun 
gündeme gelmedi.” cevabı, 
görüşmenin ağırlık merkezinin 
ne yana kaydığı konusunda fikir 
verici. 

• İktidarın ajandasında bekleyen 
Halkbank davası, Fethullah 
Gülen’in iadesi gibi konulara 
sıra gelmediği de Erdoğan’ın 
açıklamasından anlaşılıyor.
Bir süredir Erdoğan rejiminin 

Batı ile kurduğu sorunlu ilişki 
Türkiye Batı’dan kopuyor mu 
sorusunun akıllara düşmesine 
neden oluyordu. Gelinen noktada 
bu zirve Türkiye’nin kırmızı 
çizgilerine ve sorunlu başlıklara 
rağmen ABD ve Batılı ülkelere, 
bu dönemde Batı’nın kendisine 
duyduğundan daha fazla ihtiyaç 
duyduğunu teyit etti. Erdoğan 
mevcut ekonomik şartlarda 
yabancı sermayeyi bir şekilde 
Türkiye’ye çekmek zorunda ve 
ilişkilerdeki kronikleşmiş kriz hali 
bu konuda ayakbağı oluşturuyordu. 
Atılan geri adımlara rağmen 
zirveden bu konuda olumlu bir 
hava yayıldığını söylemek zor. 
Ekonomiyi, bu fırtınanın ortasında 
2023 seçimlerine taşımak için 
Erdoğan’ın elindeki seçenekler 
oldukça az ve bundan böyle ABD 
ve AB ile kurulan ilişkilerde bu 
zayıflık kendisini hissettirecektir. 
Muhattapları da tıpkı bu süreçte 
olduğu gibi Erdoğan’ı kişisel olarak 
fazla örselemeden istediklerini 
alma konusunda daha şanslı 
olacaklardır.

Batılı ülkelerin ve özellikle 
göreve geldikten sonra demokrasi 
ve insan haklarını bir kez daha 

ABD’nin dış politikasının örtüsü 
olarak kullanmasına rağmen 
Biden yönetiminin Erdoğan 
rejimini mevcut arızalarına 
rağmen, kendileri açısından 
kullanışlı olduğu sürece birlikte iş 
tutulabilecek bir figür olarak kabul 
edeceği karşımızda duruyor. Suud 
rejimi gibi otokrasileri sindirebilen 
“demokratik değerler” için Erdoğan 
rejimi de bir şekilde tolere edilebilir 
duruyor.

Buradan mesajı çıkarması 
gereken ise Erdoğan sonrasına 
hazırlanan muhalefet aktörleri 
olmalı. Özellikle İsrail’de 
Natenyahu’nun 12 yıllık iktidarının 
bitişi ve yeni bir sağ ittifakın 
iktidara gelmesi birçokları 
tarafından 2023 seçimleri için bir 
örnek olarak gösteriliyor. Biden’ın 
ABD’nin küresel liderliğini 
yeniden inşa etmede koçbaşı haline 
getirdiği demokrasi ve insan hakları 
söyleminin Erdoğan gibi figürlerin 
sonuna işaret ettiği düşünülse de, 
bu düşüncenin altının ne kadar 
boş olduğu bugün daha fazla 
somutlaşmış görünüyor. 

Son olarak şunu vurgulamak 
gerekir. Dış politikada kurulan 
ilişkilerin içerde de politik 
kazanıma tahvil edilmesi iktidarın 
bir alışkanlığıydı. Ancak elde bu 
kez Batılı liderlerle çekilmiş birkaç 
samimi poz ve zirvenin sonuç 
bildirisine eklenen Türkiye’nin 
güvenliği ile ilgili madde dışında 
bir kazanım bulunmuyor. İçerde 
hem ekonomik anlamda hem de 
Sedat Peker’in çıkışlarıyla politik 
olarak eli giderek daralan iktidar 
için Biden’dan gelebilecek sıcak 
mesajlar önemli bir araç olabilir, 
belki de Erdoğan atmaktan imtina 
ettiği bazı adımları (mesela Soylu 
muamması gibi) atma konusunda 
daha özgüvenli olabilirdi. Fakat 
Batı ile ilişkilerde terazideki 
ağırlığı iyiden iyiye azalan iktidar 
için bir umut kapısı daha kapanmış 
görünüyor.

Av. Engin Kara
t avenginkara

ZAM YAĞMURUNA VE YOKSULLUĞA 
KARŞI MÜCADELE ŞEMSIYESI

Emre Güntekin
t emregntekin

TÜRKIYE-ABD ILIŞKILERINDE 
GORDION DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLDÜ MÜ?

SOSYALİST 
EMEKÇİLER 
PARTİSİ’NE 

KATIL!

TELEFON
0538 669 1917

Twitter/
Facebook/
Instagram
sepmedya
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MOLLA REJIMI 
PETROKIMYA SEKTÖRÜNDEKI 
GREVLERLE SARSILIYOR!
Geçtiğimiz hafta cumhurbaşkanlığı seçimlerine sahne olan İran’da 
petrol endüstrisinde patlak veren grev dalgası ülkeyi sarsmaya 
devam ediyor. 19 Haziran’da lokal çapta başlayan grevler, 
geçtiğimiz günlerde ülkenin 8 kentinde yaklaşık 60 işletmeye 
sıçramıştı. 

İran seçimlerini değerlendirdiğimiz yazıda özellikle seçim 
sürecinde birçok reformcu ve muhafazakar adayın elenmesinin 
ciddi bir toplumsal tepki yarattığını belirtmiştik. Molla rejiminin 
aşınan meşruiyeti kendisini 1979’dan bu yana en düşük katılımlı 
seçimin gerçekleşmesiyle göstermişti. Öte yandan rejime yönelik 
öfke yoksul emekçi katmanlara doğru inildikçe daha da derinleşiyor. 
Zira ülkenin devasa petrol ve doğalgaz gelirleriyle zenginleşenler 
bugüne kadar sadece Molla rejiminin elitleri olurken; yoksul 
emekçilerin payına özellikle son birkaç yıldır ekonomik krizin de 
etkisiyle daha fazla yoksulluk ve sefalet düşüyor.

İran kapitalizminin can damarı olan petrokimya sektöründe son 
birkaç yıldır öfke mayalanmaktaydı. Özellikle sektörde kadrolu 
işçilerin yerine geçici işçilerin ikame edilmesi ve çalışma 
şartlarındaki bozulmalar tepkileri artırıyordu. Sektörde geçici 
sözleşmeyle çalışan yaklaşık 150.000 işçi bulunuyor. 

Enflasyonun yaklaşık % 50’ye, gıda fiyatlarındaki artışın % 
70’lere ulaşması ve rejimin işgücü maliyetini düşürmeye yönelik 
adımları bugünlerde süren grevlerin temelini oluşturuyor. Ülkede 
kadrolu olarak çalışan işçilerin ücretleri ortalama 300 $ düzeyinde 
seyrederken; grevlerin temel talepleri arasında bu ücretin 500 $ 
düzeyine yükseltilmesi, 20 günlük çalışmanın ardından verilen 5 
günlük iznin 10 güne yükseltilmesi bulunuyor. Fakat 2021-2022 
yılı için belirlenen bütçe en yüksek maaşın, en düşük maaştan en 
fazla 15 kat fazla olabileceğini öngörüyor ve bu da işçilerin talep 
ettiği maaş artışının önündeki bir engel olarak öne sürülüyor. 
Meclis Enerji Komitesi ise yasanın ilgili bölümünün değiştirilerek 
% 25’lik bir zam yapılacağı sözü verdi. 

Ülkede yaz aylarında sıcaklığın 50 C’ye ulaştığı güney bölgelerinde 
özel sektöre ait rafinerilerde çalışan emekçiler ise kendilerinden 
kendilerinden 3 kat daha fazla maaş alan devlete ait rafinerilerde 
çalışan emekçilerle aynı koşullara sahip olmak istiyor. 

Molla rejimi, petrol sektöründe başlayan grevlerin nereye 
evrilebileceği konusunda önemli bir tarihsel hafızaya sahip. Zira 
1979 Devrimi’nde isyanın petrol endüstrisine sıçraması sonrasında 
ABD destekli Rıza Pehlevi için koltuğunu kurtarmak imkansız hale 
gelmişti. Meşruiyeti sorgulanan çürümüş Molla rejimi de grevlerin 
diğer sektörlere ve özellikle ülkenin ulusal petrol şirketine de 
sıçraması endişesini taşıyor. Mahmud Ahmedinejad gibi rejimle 
son yıllarda uzlaşmazlığa düşen figürler de yangının daha da 
büyümemesi için işçilerin taleplerine kulak verilmesi çağrısında 
bulunuyor. 
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Derin Kriz
ABD doları, Mart Ayından beri görülmeyen bir 
seviyeye, karaborsada 15.300 Lübnan lirasına 
ulaştı. Resmi oran hala dolar karşısında 1.515 lirada 
duruyor, oysa gerçekte durum çok farklı. En son 
çöküş, küçük ülkenin yakıt ve ilaç da dahil olmak 
üzere hayati ürünlerde ciddi kıtlık yaşamasını 
getirdi. Şu an Lübnan’da ilaç bulunamıyor. Süt yok. 
Elektrik yok; elektrik kaynağı olarak kullanılan 
jeneratörler için gerekli olan mazot, mezhepçilik 
üzerine kurulu sistemde büyük bir rant ve mafya 
faaliyetine dönüştüğünden yakıt bulmak da çok 
zor.

Kriz öylesine derin ki Mart 2020’de Lübnan, 
tarihinde ilk kez borcunu ödeyemedi.

Ne ayaklanma, ne yoksulların çektiği acılar, ne 
de 4 Ağustos’taki liman patlaması Lübnan siyasi 
otoritesinin tavrını değiştirmeye yetti. Gerçekte 
hızlanan ekonomik ve sosyal çöküşe rağmen, 
Lübnan yönetici sınıfı klasik uygulamalarına, yani 
küstah tavrına devam ediyor. 

Açlık ve hastalık karşısında yoksulların 
mücadelesine izin verilmiyor, ilaç tedarikindeki 
büyük kıtlıklar ve bir damla yakıt almak için 
arabaların yığıldığı aşağılayıcı benzin istasyonu 
kuyrukları mevcut.

Çöken Siyasal Sistem
Egemen sınıf açıkça sermayenin mafyalarıyla 
ittifak halinde. Sermaye, sübvansiyonların 
kaldırılmasından sonra, yoksul halkı bu mafyaların 
insafına bıraktı! Yani egemen sınıf resmen halkı 
kuşattı! 

Yoksullar, ancak ancak yiyecek arama döngüsünde 
yaşayabilirken, egemen sınıfı oluşturan mezhepçi 
partiler, yandaşları aracılığıyla sokak gösterileri 
düzenleyip birbirlerine karşı siyasi üstünlük 
sağlama ve gövde gösterisi yapma yoluna gidiyor. 

Egemen sınıfın arasındaki bu güç yarışı, aynı 
zamanda, onları önümüzdeki aşamanın ne 
getireceği konusunda kör kılıyor. Bu denklemde 
dayatılan sessizliğin uzun sürmeyeceğini 
düşünecek olursak bu durum limandaki nitratlardan 
daha güçlü ve etkili bir patlamaya dönüşecek! 

Yoksullar Çıkış Arıyor
Ve bu davranışin ilk işaretleri fiilen iki biçiminde 
gerçekleşiyor: Birincisi, benzin istasyonlarının 
kuyruklarında her geçen gün oluşmaya başlayan 
silahlı gerginlikler, diğeri ise temel ihtiyaç 
maddelerinin bulunduğu dağıtım kamyonlarına el 
konulup içindekilerin halka dağıtılması. Halkın bu 
fiili eylemlere girişmesi, Lübnan’da birikmekte 
olan sınıfsal öfkeyi görünür ve harekete geçer hale 
getiriyor.

Eğer ilk biçim, yani silahlı anlaşmazlıklar 

büyümeyi başarırsa, patlama bir “güvenlik sorunu” 
şeklinde olacak ve egemen sınıfın fraksiyonları 
silaha ve paraya sahip olduğu için (zaten derin 
şekilde bölünmüş olan Lübnan toplumunda) bizi 
bölgeler arası bir iç savaşın eşiğine getirecek olan 
iç güvenlik bahanelerini gündeme getirecekler. 
Her parti, temsil ettiği mezhebin nüfusu üzerinde 
daha fazla hakimiyet kurma ve hegemonyasını 
derinleştirme fırsatı bulmuş olacaktır. Bu, 
mezhepçi Lübnan sisteminin konsolidasyonu ve 
protesto dalgasıyla yükselen mezhepçilik karşıtı 
damarın yatıştırılmasına yarayacak; egemen 
sınıfları güçlendirecektir. Öte yandan, ikinci 
davranış biçimi ilgi büyümeyi başarırsa, patlama 
popüler bir biçimde gelecek ve yoksul sınıfı; 
yönetici sınıf ve onun polis organları, tekelciler ve 
vurguncular ile doğrudan karşı karşıya bırakacaktır. 
Bu, öfkenin daha sınıfçı bir yerden yükselmesinin 
zeminini oluşturabilir.

Devrimci Manevra

Bu mücadeleyi daha tehlikeli yapan şeyse bu 
devrilme noktasını devrime dönüştürebilecek 
devrimci bir gücün yokluğudur.

Lübnan’daki yönetici sınıfın çöküşü, mücadelenin 
yoksullar ile yönetici sınıf arasındaki mücadeleden, 
egemen sınıfın kendi aralarında partiler ve 
mezhepler olarak mücadeleye dönüşmesinde 
katalizör olacaktır.

Başından beri, bizi bu çöküşe sürükleyen para 
ve ekonomi politikalarının yolunu değiştirmeyi 
hedefleyen, egemen sınıfla uzlaşmayan insanlardan 
oluşan bir geçiş hükümeti çağrısında bulunduk. 
Ayrıca, bu amaca ulaşmak için net hedefleri olan 
acil bir ekonomik plan önerdik. Ve bu önerinin 
yalnızca örgütlü biçimde baskı uygulayarak ve 
bu projenin arkasındaki temel siyasi güç olan 
emekçilerin kendi gücünün kullanılmasıyla 
gerçekleşeceğine inanıyoruz.

Sonuç olarak, bugünün acil ihtiyaçları etrafındaki 
rolümüzün her türlü mezhepçi çatışmayı 
engellemek olduğunu düşünüyoruz. Bu önerinin 
halk tarafından benimsenen bir somut mücadeleye 
dönüşmesini sağlamak için devrimci muhalefetin 
tüm güçlerine ulaşarak; toplantılar, tartışmalar, 
propaganda ve gösteriler yoluyla halk saflarında 
bu öneriyi duyurmak olan birleşik bir blok 
oluşturmak istiyoruz.

Lübnan tipi kapitalist sisteminin yapısal çelişkileri 
onun çöküşünü kaçınılmaz kılıyor.

Bu yüzden güçlerimizi, mezhepsel iç savaşın 
önlenmesi ve bunun yerine bu çöküşü radikal 
bir değişim fırsatına dönüştürmesi için 
yönlendiriyoruz.

Nihai yol ise bu mezhepçi sistemi Ortadoğu’da bir 
bütün halinde ayakta tutan emperyalizmi yenmek 
ve Sosyalist Ortadoğu Federasyonu perspektifini 
tüm bölgede hakim kılmaktır.

Lübnan para birimi hükümet karşıtı protestoların patlak verdiği Ekim 2019’dan 
bu yana değerinin %90’ından fazlasını kaybetti. Temel ürünlerinin %80’den 
fazlasını ithal eden ülkede enflasyon ve temel ürün fiyatları fırladı.



Süleyman Soylu canlı yayında önceki İç İşleri 
Bakanı Muammer Güler’in oğlunun para sayma 
makinalarından bahsederek inkar ettikleri 17-25 
Aralık yolsuzluklarını kabul etmiş oldu. Bugünkü 
yolsuzluklara ise para sayma makinalarının 
yetişemeyeceği açıktır.

Şirketlere getirilen devasa vergi afları, kamu 
bankalarından elde edilen kredi vurgunları, 
spekülatif döviz kazançları, arsa spekülasyonları, 
ihale vurgunları, çılgın projeler, özel şirketlere ve 
cemaatlere aktarılan kamusal kaynaklar… Ve bütün 
bunlardan alınan komisyonlar…

Yargının ve polisin mutlak AKP denetiminde 
olduğu bir ortamda egemenlerin dahil olduğu kirli 
işler soruşturmadan azade durumdadır. Neticede 
ortaya çıkan devasa rantın paylaşımı konusunda 
AKP içerisindeki farklı klikler arasında iç savaş 
yaşanmakta ve ortalığa pislikler saçılmaktadır. 
Cinayet, tecavüz, mala “çökme”, gazete baskınları, 
yargısız infazlar, milletvekillerinin maaşa 
bağlanması…

Görüyoruz ki uyuşturucu, silah ve insan 
kaçakçılığında dönen para astronomik 
boyutlardadır. Uluslararası ayakları olan bu yasa 
dışı işlerden elde edilen gelir bu kadar büyük 

olduğu için kopan kavga da büyük 
olmaktadır. Rejimin en yüksek 
mevkilerinin bu işlere bulaştığı gün 
yüzüne çıktıkça sarsıntı büyümektedir.

Bütün bu skandallar her geçen ay 
milyonlarca insanın yoksulluk ve 
açlık sınırının altına itildiği bir 
dönemde patlıyor. Emekçiler olarak 
bu kirli çarkın bizleri öğüttüğünü ve 
çocuklarımızın geleceğini çaldığını 
unutmamalıyız. Bu çarka çomak 
sokmak isteyen cesur muhaliflerin, 
geçmişten bugüne, aynı hırsız ve katil 
tayfası tarafından hedef alındığını 
unutmamalıyız. Demokratik hak 
ve özgürlüklerin bu kokuşmuş 
düzenin sürmesi için hedef alındığını 
unutmamalıyız.

Vatan millet naralarıyla, milliyetçi 
saldırgan nutuklarla ülkeyi yağmalayan bu 
yiyicilerle hesaplaşmak zorundayız. İnsanca 
bir geleceğimiz olsun istiyorsak bu hesaplaşma 
kaçınılmazdır.

Yapmamız gereken sosyalist saflarda örgütlenmek 
ve belirleyici kavgalara hazırlanmaktır. Her 

biri kendi çıkar,yağma ağlarını oluşan sağcı/
düzeniçi partilerle hayatımızda değişen hiçbir şey 
olmayacaktır. Oysa bir avuç yönetici haydut ve 
ortakları kapitalistler, biz emekçiler karşısında 
bir hiçtir. Yeter ki örgütlenelim, yeter ki bu 
haydut sömürü düzenine karşı sınıf mücadelesini 
büyütelim. İşte o zaman yeni bir ülke ve yeni bir 
dünyayı kurmak mümkün olabilecek.

Çeteleşme, yolsuzluk, muhalifleri hedefleyen yasadışı devlet yapılanmaları, cemaatler, faşistler ve her türlü karanlık 
faaliyet… Başından beri Türkiye’deki sömürü sistemine karakterini veren bu oluşumlar, bugün AKP iktidarında zirve 
yapmış, tepeden tırnağa düzenin esas işleyişi haline gelmiştir.

Daha düne kadar toplumsal muhalefeti sindirmek için kullandıkları, kirli işlerini yaptırıp birlikte “iş tuttukları” çete 
lideri Sedat Peker’in ifşaları çürümenin boyutlarını görmeyenlerin de gözüne sokmuştur.

Bugün Türkiye’de gerçekleşen yolsuzluklar hiç olmadığı kadar büyüktür. Kamuoyunda 5’li çete olarak tanınan 
holdinglerin milyarlarca dolarlık vurgunları yasal kılıflar dahilinde gerçekleşirken bu paraların gerçekte kimler 
tarafından nasıl paylaşıldığı bilinmemektedir.
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