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Fakire ekmek yoksa 
zengine de huzur yok!

Kolombiya halkı haykırıyor

Kolombiya Ulusal İstatistik İdaresi verilerine göre, 
nüfusun %30’u, günlük üç öğün yemek olanağına 
sahip değil. Son bir yıl içerisinde, mutlak yoksulluk 
sınırında yaşayanların sayısı 2.8 milyon kişi artmış, 
Latin Amerika Stratejik Jeopolitik Merkez’e göre top-
lam sayı 7.6 milyonu buluyor. 

koLomBiya’da haLk Pandemi 
karŞIsInda Çaresiz BIrakILdI

Latin Amerika kıtasının diğer kapitalist ülkeleri 
gibi, halkın büyük bir çoğunluğu, pandemi karşısın-
da çaresiz bırakılmış durumda. Sonuçta, 50 milyon 
nüfusa sahip olan ülke, 75 bin vatandaşını pandemi 
nedeni ile kaybetti. Geçtiğimiz hafta ise, pandemiye 

bağlı günlük ölüm sayıları en üst düzeye ulaştı ve 
yaklaşık 500 kişiyi buldu.

Yaşananlar yetmezmiş gibi, Kolombiya’da İvan 
Duque liderliğindeki hükümet, Nisan ayının ortala-
rında, ekonomik krizin finansmanı için ¨Sürdürülebilir 
Dayanışma Yasası / Vergisi¨ adı altında bir düzenle-
me yaptı. Düzenleme, ürün ve hizmetlerdeki katma 
değer vergisinin, maaşlardan alınan vergilerin artırıl-
masını, kentlere girişte ayak bastı parası alınmasını 
ve Vergi Kanunu’nun 424. maddesinde değişiklik 
yapılarak orta sınıflara ve düşük gelirlere vergi mua-
fiyeti sağlayan maddelerin kaldırılmasını ve sıradan 
vatandaşların daha çok vergi öder hale getirilmesini 
içeriyordu.



Vergi reformu, toplumun büyük bir bölümünde 
tepki topladı. Hükümete yönelik tepkiler için, bardağı 
taşıran bir damla olmuştu bu hamle. Anket sonuçla-
rına göre, Kolombiya Devlet Başkanı Iván Duque’ye 
verilen destek, bir ay içerisinde %57.6’dan %40.9’a 
düşüyordu. (Eylemler sonrasında desteğin %33’e 
düştüğü belirtiliyor.)

24 saatLik geneL grev iLan ediLdi
Ülkede örgütlü olan sendikaların öncülüğünde 

halk, 28 Nisan tarihinde tepkisini göstermeye karar 
verdi ve 24 saatlik bir genel grev ilan edildi. Genel 
grev, vergi reformunun hızlıca geri çekilmesini talep 
ediyordu. Sendikalara göre, reformun, yolsuzluğu ve 
vergi kaçakçılığını arttırması, Kolombiyalıların hak-
larını hiçe sayması kaçınılmazdı. Genel grev çağrısı, 
büyük bir karşılık buldu. En yoğun katılım Bogota, 
Medellin, Cali, Barranquilla ve Cartagena şehirlerin-
de oldu. Köylüler, kent merkezinde gerçekleştirilecek 
eylemlere katılmak için büyük gruplar halinde hare-
kete geçti. Cali’de, taksi şöförleri, reforma karşı tepki-
lerini dile getirmek için yolları araçları ile kapattı.

vergi reFormu isyan ettirdi 
Vergi reformunu hedef alan eylemlerde, ekono-

mi ve sağlık alanındaki krize çözüm bulunması talebi 
güçlü bir şekilde yükseliyordu. Ayrıca, 2016 Barış An-
laşması sonrasında toplumsal figürlere karşı düzen-
lenen suikastlar olmak üzere şiddetin son bulması 
talep ediliyordu. Çünkü, 2016 yılından bu yana 289, 
sadece 14 – 21 Nisan tarihleri arasında ise 7 eski FARC 
gerillası, kontrgerilla tarafından öldürülmüştü.

Halkın tepkisi, örgütlenerek sokağa çıkmıştı. 28 
Nisan’daki eylemler esnasında, Cali kentinde, İspan-
yol sömürgeci Sebastián de Belalcázar’ın heykeli, 
göstericiler tarafından yıkıldı. O gün gerçekleştirilen 
eylemlerde, polis tarafından halka saldırılmış, saldırı 
sonrasında bir kişi hayatını kaybetmiş, onlarcası ise 
yaralanmıştı.

PoLis Şiddeti  
tePkiyi tIrmandIrdI

Genel grev için belirlenen 24 saatlik sürenin 
dolmasının ardından, sendikalar, hükümetin mev-
cut düzenlemede ısrar etmesi durumunda grevi  



19 Mayıs’a kadar sürdüreceklerini açıkladılar.
29 Nisan’da, Kolombiya’nın bir önceki başkanı 

olan faşist Uribe ortaya çıkıyor ve askerlerin sokak-
ları kontrol altına alması gerektiğini açıklıyordu. Van-
dalist yıkım karşısında askerlerin varlığının acil bir 
ihtiyaç olduğunu söylüyordu. Bu açıklama ile birlikte, 
eylemlerin ikinci gününde, hükümetin halka dönük 
saldırısı şiddetini arttırdı. 

haLk Şiddet karŞIsInda sinmedi
Kolombiya halkı ise, örgütlü duruşundan vaz geç-

medi. Şiddet karşısında sinmedi. Kolombiya Devlet 
Başkanı Duque tarafından önce, Maliye Bakanı’na 
reformu yeniden gözden geçirmesi emri verildi. 2 
Mayıs’ta ise, Katma Değer Vergisindeki artışların geri 
çekildiği açıklandı. Ardından, Uribe dönemindeki ver-
gi reformunun hazırlayıcısı olarak da bilinen Maliye 
Bakanı Alberto Carrasquilla istifa etti.

kazanIma raĞmen sokaktaLar
Kolombiya halkı, 28 Nisan’da sokağa çıkmala-

rına neden olan başlıklarda somut kazanımlar elde 
etmişti. Ancak, sorunun sadece birkaç yasa ile çözü-
lemeyeceğinin farkındalardı. Sendikalar Sağlık Refor-
mu’nun geri çekilmesi, aşılamanın hızlandırılması ve 
yaygınlaştırılması, asgari ücretin arttırılması talepleri 
ile eylemlerine devam etme kararları aldılar ve 5 Ma-
yıs için yeni bir buluşma çağrısında bulundular. Ve 
hala sokaktalar...

Bunun karşısında ise, Devlet Başkanı Duque’nin, 
sosyal ayaklanmalar karşısında hükümetin hakları 

kısıtlamasına olanak sağlayan Anayasa’nın 213. mad-
desini hayata geçirmesi bekleniyor. Bu maddenin 
uygulanması durumunda, bölgesel liderlerin statüsü-
nün askıya alınması, gösterilerin yasaklanması, radyo 
ve televizyonların en fazla 90 günlük süre ile kontrol 
altına alınması ve gerek görmesi halinde, izne gerek 
olmaksızın ev aramaları gerçekleştirebilmesine gibi 
¨önlemler¨le halkın tepkisi kırılmaya çalışılacak.

İşte takip ettiğimiz sürecin kısa özeti bu... 
Kolombiya halkı, krizin faturasının kendilerine çı-

karılmasına direnmeye kararlı görünüyor. Yoksulluğa 
ve yoksullaşmaya direniyor. 

Elbet, kazancaklar...

* Fakire ekmek yoksa zengine de huzur yok!



Türkiye Komünist Gençliği 68 kuşağının önder-
lerlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin 
İnan’ı idam edilişlerinin 49. yıl dönümünde sosyal 
medya üzerinden yaptığı açıklamayla andı. “Mem-
leketimiz direnmeye ne zaman başlamıştır?” soru-
suyla başlayan açıklama şöyle devam etti: 

“Dönüp geriye baktığımızda, ümidi zedeleyen 
değil artıran bir tablo karşılıyor bizleri. Anadolu’nun 
emperyalist işgale karşı koyup gerici hanedanlığı 
alaşağı etmesinden tutalım, “Bu memleket bizim!” 
diyenlere dek. Şüphesiz bu tablonun en göz alıcı, en 
yürekli parçasıydı Denizler. Hayıflanmamızı gerek-
tirecek kadar öngörmüşlerdi bugünleri: Üniversite-

ler gericilere, memleket halk düşmanlarına teslim 
edilemezdi. NATO öncülüğündeki emperyalizm baş 
düşmanımızdı, onların yerli işbirlikçileri ise en az 
onlar kadar “yabancılardı” Anadolu’nun ilericiliğine. 

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın, 
sermaye sınıfı tarafından korkakça katledilmesinin 
üzerinden neredeyse yarım asır geçti. Direnci nere-
de başlar diye başımızı çevirdiğimizde gördüğümüz 
dik başlı onurlu yüzlerden bugüne uzanan bir mü-
cadele var. Suçlu sınıfı tarihin derinlerine gömeceği-
miz bir gelecek var. İkizdere’de, Boğaziçi’nde, 1 Ma-
yıs’ta emekçi mahallelerinde: “Denizler’in ardında 
milyonlar var!”

TKG: ‘Denizler’in arDınDa milyonlar var!

İkizdere’de Cengiz İnşaat ve AKP eliyle ger-
çekleştirilen doğa talanına karşı bir açıklama 
yapan TKP’li Hukukçular, “İkizdere’de yürütülen 
mücadeleyi selamlıyor, AKP ve sermaye ortak-
lığıyla yürütülen İkizdere talanının karşısında 
olduğumuzu ilan ediyoruz. İkizdere’de yaşanan 
hukuksuzlukların ve dava sürecinin takipçisi ola-
cağız.” dedi. Uzun yıllardır ülkenin kaynaklarının 
sermaye yararına peşkeş çekildiği belir-
tilen açıklamada, yeni talan hikaye-
sininse AKP’nin gözde patronla-
rından Cengiz Holding tarafından 
yazıldığı ifade edildi. TKP’li Hu-
kukçular, Cengiz Holding’in taş 

ocağı açmak için Rize İkizdere’nin Şimşirli, Gür-
dere ve Cevizlik köylerini kapsayan 455 futbol 
sahası büyüklüğündeki araziyi 75 yıl boyunca 
işleteceğine ve bunun doğaya vereceği tahriba-
ta işaret ederek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 
Rize Valiliği ve Cengiz Holding’in proje ve süre-
cin hukuka uygun olduğuna dönük açıklamaları-
nın hiçbir gerçekliği olmadığını dile getirdi. Yaşa-

nanların ardında hukuk değil; patronların 
rant arzusu, bitmek bilmeyen para 

ve talan hırsı bulunduğuna işaret 
eden TKP’li Hukukçular, yaşanan 
hukuksuzluğun ve dava süreci-
nin takipçisi olacaklarını ilan etti. 

TKP’li Hukukçular:  iKizDere’De yaşanan  
HuKuKsuzluKların ve Davanın TaKipçisi olacağız



Her üç çalışandan birinin işsiz, halkın ise ciddi yoksulluk tehdidi ile 
karşı karşıya olduğu, esnafın soluk alamaz hale geldiği Türkiye’de iki 

sermaye grubunun sözcüleri demiş ki...
İlk çeyrekte %47 kâr açıklayan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper “Dünyada ve ülkemizde, pandemi ekonominin tüm 
unsurlarını derinden etkilerken, Topluluk şirketlerimiz belirsizliklerle mücadele noktasında çok başarılı bir sınav verdi.”
İllk çeyrekte kârını ikiye katlayan Telekom CEO’su Ümit Önal “Ülkemiz, bir çeyreği daha pandemi kısıtlamalarıyla geçirdi. 
Umuyoruz ki, bu zor zamanların hızla sonuna yaklaşıyoruz. Bu dönem boyunca işimizin zirvesinde kalmaya ve 
sürdürülebilir güçlü büyüme için iddialı hedeflerimiz üzerinde çalışmaya odaklandık. 2021 yılına tahminimizden 
daha güçlü başladık bu nedenle, 2021 öngörümüzü yukarı yönlü revize etmek için sağlam bir zemin oluştu.”
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“Siyasal kriz egemenlerin yönetememesi boyutunu içermek zorundadır. 
AKP nereye doğru yöneteceğini bilmese de, dünyadaki benzerleri, serma-

yenin açgözlülüğü ve muhalefetin beter hali sayesinde bir biçimde günü yö-
netmeye devam ediyor. Durumu hafife almanın, nasılsa gidiyor’a yatmanın, 
işi alaya vurmanın veya tersine AKP’yi yenilmez sayıp uzlaşma kanallarında 
gezinmenin manası yok. Ama bu çerçeveyi kırıp dağıtacak bir gelecek için 
emekçilerin örgütlenmesi ve harekete geçmesinin imkânları çok zengin.”  

tkP Pmk üyesi aydemir güler, 06.03.2021, soL haber  

“Biz Cumhur ittifakını inşallah pazara 
kadar değil mezara kadar kurduk.” 
akP’li Cumhurbaşkanı recep 
tayyip erdoğan, 24 Şubat 2019  
twitter paylaşımı

“Anketlerde iki partinin oyu 42 
civarında, AK Parti 25 civarında. 

Buna karşılık Millet ittifakı ise İYİ 
Parti büyüyor, CHP düşmüyor, 

Deva ve Gelecek Partileri var Sa-
adet Partisi fena gitmiyor. Muh-
temelen yarın bir iş birliği olacak 
gibi gözüküyor. Deva ve Gelecek 

Partisinden bahsediyorum. Böyle 
baktığınız zaman Cumhur ittifakı-
nın seçilmesi mümkün görülmü-

yor.”  
iyi parti Genel Başkanı meral 

akşener, 6 mayıs 2021  
KRT TV Programı

ÜÇ tarz-I 

siyaset

Önceki gün soL TV’de yayınlanan Ekoloji, 
Sağlık ve Toplum programında, Cengiz İnşaat’ın 
Rize İkizdere’de açmak istediği taş ocağına karşı 
bölge halkının sürdürdüğü mücadele konuşuldu. 
Ekoloji Aktivisti Eren Dağıstanlı, İkizdere Der-
nekleri Federasyonu Çevre Komisyonu Başka-
nı Osman Baş, Avukat Yakup Okumuşoğlu ve 
İkizdere direnişçileri Güngor Baş, Pervin Baş ve 
Ayşe Baş’ın katıldığı programda mücadeleyle 
ilgili son gelişmeler ve  mücadelenin hukuksal 
boyutu konuşuldu. ÇED Raporu’nun arkasından 
nasıl dolanıldığını, bölgeyi ağaçsız göstermek 
için Erzurum’dan çekilmiş bir görüntünün proje 
dosyasına konduğunu anlatan Osman Baş, Cen-
giz İnşaat’ın kendilerine ulaşıp “siz ne yaparsa-
nız yapın, devlet bizim arkamızda” dediğini ak-
tardı. Programa katılan eylemcilerden Ayşe Baş 

“tarlalarını bıraktıklarını ve eyleme 
devam ettiklerini, bu sene soğan 
ekmek yiyececeklerini ama yine 
eylemlerine devam edeceklerini” 
söylerken Pervin Baş “doğadan, 
bahçeden edindikleriyle geçinen birisiyim. Ço-
cuklarıma buradan kazandıklarımla bakıyorum, 
doğama, ormanıma her şeyime dokundular, taş 
ocağı istemiyoruz” dedi. Programın tamamını 
karekoddan izleyebilirsiniz.

iKizDere Direniyor’den yansıyanlar


