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Çiftçi borçlu, esnaf borçlu, kamu çalışanı 
borçlu, henüz mezun olmamış öğrenciler bile 
borçlu… Borçluluk Türkiye’de halkın en önemli 
sorunlarından biri haline geldi. İktidar pande-
mide “iş dünyası”nı memnun etmeye çalışsın, 
emekçiler borçlarını borçla kapatarak, aldıkları 
maaşı olduğu gibi kredi kartlarına yatırarak, 
yani gelecekleri ipotek altında yaşamaya de-
vam ediyor. Pandemi ile birlikte kepenk kapat-
mak zorunda kalmış olan küçük esnafın borç-
luluk oranı %65’e yükselmiş durumda. İşini 
kaybedenlerin çaresizliği ise dağ gibi büyüdü.

İktidar düşük faizli kredileri bir müjde gibi 
tanıtmayı çok seviyor. Oysa ülkenin geleceği  
bu kadar belirsizken, halka kredi kullanmak 
özendirilerek adeta bir tuzak kuruluyor.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ TUZAĞI 
Pandemi boyunca ciddi ekonomik zorluklar 

yaşayan vatandaşa çözüm yolu olarak düşük 
faizli krediler gösterildi. Başka seçeneği olma-
dığından ve kısa sürede kapatılabilir düşün-
cesiyle çok sayıda kişi bu kredilere başvurdu. 
Ancak borçluluk sürüyor, alınan krediler ise 
kapatılamadı. Üstelik bu kez düşük faiz gün-
lerinin de sonuna gelindiğinden mecburen çok 
daha yüksek kredi faizlerinin altına imza atıl-
mak zorunda kalınıyor. 

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, 2021 
Şubat verilerine göre bankalara bireysel kre-
di borcu olan kişi sayısını 34,4 milyon olarak 
açıkladı. Bireysel krediler konut, taşıt ve ihtiyaç 
kredilerinden oluşuyor. 

BU DÜZENDEN 
ALACAKLIYIZ



Bu 3 kredi türünde en büyük artış ihtiyaç 
kredilerinde yaşandı. İhtiyaç kredisi borcu 400 
milyar TL’nin ilk kez üzerine çıkarak 403,6 mil-
yar TL’ye ulaştı. Bu borcun 28,2 milyon kişiye 
ait olduğu belirtildi. Ortalama kişi başına ihtiyaç 
kredisi borcu 14 bin 291 TL’ye ulaşarak rekor kır-
dı. Benzer şekilde 155 milyar liralık da kredi kartı 
borcu var. Neredeyse 2.5 milyon kişinin kredi 
kartı borçları ise takipte. Bir karşılaştırma ya-
pacak olursak, bu sayı toplam istihdamın onda 
birine denk geliyor. Ayrıca kredi kartı kullanı-
mında da ciddi bir artış var. Bunda salgına bağlı 
uzaktan harcama yapma zorunluluğunun payı 
olsa da, esas neden cüzdanların boş olması. 

Bunu birçok emekçinin geçtiğimiz bir yıl için-
de kripto paralara başvurmasından da görebi-
liriz. Geçim zorluğu ve ayakta kalma umuduyla 

girilen bu yolun sonu da hemen her zaman borç 
batağına çıkıyor. 

ARTIYI EKSİYE ÇEVİREN DÜZEN: 
KAPİTALİZM

Borçluluk bir istisna değil adeta kural. Yaşa-
mak için borçlu olmak zorunluluğu, kapitalist 
düzenin ta kendisidir. Her gün saatlerce çalışan, 
emeğiyle bir şeyler üreten, kıt kanaat yaşayan 
kişilerin nasıl olup da eksiye düştüğünün tek 
açıklaması kapitalizmin işleyişidir. Kredileri, tak-
sitleri müjde diye açıklamaları bundan. Emekçi-
leri düzene bağladıkları zincirleri ilan ediyorlar. 
Oysa emek hırsızlığı olmasa, herkes emeğinin 
karşılığını alabilse kimse borç içinde yaşamak 
zorunda kalmaz. Yani esas alacaklı biziz. Müjde-
leri onların olsun, biz insanca yaşam istiyoruz. 

TÜİK’in Gelir ve Yaşam Koşulları Anketi’ne (2018) göre hanehalklarının yaklaşık %20’sinin 
faturalarını ödeyemediği, %16’sının da kredi kartı ve diğer borçlarını ödeyemediği görülmektedir.

Hanehalklarına Sorulan Ekonomik Durum Soruları
Son 12 ay içinde EV KİRASININ, FAİZLİ BORÇ GERİ ÖDEMESİNİN veya 
KONUT KREDİSİNİN planlandığı gibi ödenememe durumu

Son 12 ay içinde ELEKTRİK, SU, GAZ FATURALARININ planlandığı gibi öde-
nememe durumu (Borç alınarak ödeme yapılanlar ödenmiş kabul edilecektir)

Son 12 ay içinde TAKSİT, KREDİ KARTI ve DİĞER BORÇ ÖDEMELERİNİN 
planlandığı gibi ödenememe durumu

Bir kez: %2
İki veya daha fazla kez: %6

Bir kez: %4
İki veya daha fazla kez: %15

Bir kez: %3
İki veya daha fazla kez: %13

Verilen Yanıtlar

Kaynak: Fatma Pınar Arslan, “Türkiye’de hanehalkı yaşam koşulları: Gelir eşitsizliği ve karşılanamayan ihtiyaçlar”, Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’nun Bahar - 2020 Çalıştayı Altıncı Oturumu.

’den yansıyanlar

Türkiye’nin Mafya Tarihi
Çarşamba akşamı soL TV’de yayınlanan soL 

Bakış programında temelleri 12 Mart’ta atılan, 12 
Eylül sürecinde taçlanan ve AKP döneminde maf-
yanın devletleşmesiyle devam eden devlet mafya 
ilişkisinin tarihi ele alındı. 

ABD 1943’TE, TÜRKİYE  
12 MART’TA RESMEN İLİŞKİLENDİ

Modern mafya düzeninin ABD’nin 1943’te Si-
cilya’ya düzenlediği askeri operasyon için İtalyan 
mafyasıyla anlaşmasından doğduğu belirtilen 
programda, bunun Türkiye ayağının da solun tas-

fiyesi için 12 Mart Darbesi ile birlikte ortaya çıktığı 
anlatılıyor. İstanbul Sıkıyönetim Komutanı Faik 
Türün’ün emriyle General Memduh Ünlütürk tara-

https://www.youtube.com/watch?v=J-eVBlyLWLY



BSM TV: LENİN NEDEN ÖNEMLİ?
Geçtiğimiz günlerde BSM TV’nin Youtube 

Kanalındaki “Lenin Neden Önemli?” 
programına konuk olan TKP Genel Sekreteri 
Kemal Okuyan, Cansu Fırıncı ve Onur Doğan’ın 
sorularını yanıtladı. 

Lenin’e dönük ilginin kaynağında insanlığın 
başarıya dönük ilgisinin yattığını söyleyen 
Okuyan, Lenin’in sadece devrime önderlik 
ettiği için değil, kapitalizmi yıkmaya dair 
beslediği yoğun tutku sayesinde de parladığını 
ifade etti. 

Okuyan yüz yıl öncesiyle bugünün 
devrimcilerini ortaklaştıran noktanın bu düzeni 
değiştirme iradesi olduğunu vurguladı.https://www.youtube.com/watch?v=xgTf_PyUjXA

fından yönetilen ve sol için bir işkencehaneye çev-
rilen Ziverbey Köşkü’nün devletin mafyayla tanış-
tığı mekan olduğu belirtiliyor. 70’li yılların sonunda 
kurulan Milliyetçi Cephe hükümetleri döneminde, 
mafyanın sağladığı silah ve para ile ülkücü çete-
ler özellikle solda korkunç katliam ve cinayetlere 
imza atıyorlar. Ve bu dönemde mafya devletin en 
önemli taşeronlarından biri haline geliyor. Mehmet 
Ali Ağca, İbrahim Çiftçi, Haluk Kırcı, Abdullah Çatlı 
gibi mafyöz ülkücü katiller, devletin oluşturduğu bu 
çöplükte yetişerek kırmızı pasaportlarla MİT’e bağ-
lanıyor. 

73’TE ORTAYA SAÇILAN  
PİSLİK HASIR ALTI EDİLİYOR

1973’te mafyayla mücadele etmeye karar veren 
Faik Türün, Ziverbey performansından memnun 
kaldığı MİT elemanı Mehmet Eymür’ü bu iş için gö-
revlendiriyor. Pek çok mafyanın evine düzenlenen 
baskınlarda dönemin yüksek bürokratları ve asker-
leriyle mafya arasındaki ilişki mektuplar, kartvizitler, 
fotoğraflarla ortalığa saçılsa da, “aşırı solla müca-
deleye zarar vereceği” endişesiyle hepsi hasır altı 
ediliyor. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Şükrü 
Balcı da, hasır altı edilen operasyonda ismi çokça 
geçenler arasında yer alıyor. 

80’LER: NECDET ÜRUĞ, ŞÜKRÜ BALCI
80’ler mafyanın silah ticaretinden eroin ticareti-

ne geçtiği, İtalyan mafyasıyla kurulan bağ ile maf-
yanın olanaklarının arttığı bir dönem oluyor. Kürt 
İdris, Alaattin Çakıcı, Bekir Çelenk, Dündar Kılıç, Drej 
Ali, Abuzer Uğurlu, Berber Yaşar gibi dönemin eli 

kanlı mafyaları ile devletin arasında daha sıkı bir 
ilişki kuruluyor. Dönemin MİT elemanı Mehmet 
Eymür’ün hazırladığı 1. MİT Raporu’na göre, 80’ler-
de Faik Türün’ün yerini Necdet Üruğ ve operas-
yoncusu Eymür’ün yeriniyse ABD’nin kontrgerilla 
okulunda yetişmiş İstanbul Emniyet Müdürü Şükrü 
Balcı alıyor. 84’te dönemin mafyasıyla birlikte azın-
lıklardan haraç alınması olayından yargılanan Şük-
rü Balcı, daha sonra varisi olacak Mehmet Ağar’ın 
lehte ifadesiyle davadan beraat ediyor. Dönemin 
Kürt mafyasından Hüseyin Baybaşin, 70’lerde dev-
let eliyle yapılan uyuşturucu kaçakçılığının başında 
Şükrü Balcı’nın yer aldığını söylüyor. 

90’LAR: MEHMET AĞAR VE  
KÜRT MAFYASININ TASFİYESİ

90’lı yıllarda Kürt hareketine Kürt mafyasının 
kaynak aktardığını düşünen devlet, Emniyet Mü-
dürü ve sonra İçişleri Bakanı olacak Ağar’ın öncü-
lüğünde Kürt mafyasını tasfiye ediyor, yerine ül-
kücüler yerleştiriliyor. AKP döneminde ise devletin 
mafya ile ilişkisi karşılıklı bir ilişki olmaktan çıkıp 
devletleştiriliyor. soL Bakış programı, şu sözlerle 
bitiyor: “Öyle bir tarih ki bu içinde kanunsuz adam-
lardan çok devlet memurları var. Rastlantı değil, 
mafya kapitalizmin başka bir biçimi. Kaçakçılık, 
uyuşturucu ticareti hür kapitalizm demek; çünkü 
en az çabayla en çok karı sağlayan bir sektör. Öyle 
olduğu için üyeleri meşhur birer işadamı muame-
lesi görüyor. Kapitalizm öyle bir aşamaya geldi ki, 
iş adamlarının da mafya babalarından pek bir farkı 
yok zaten. Milletin validesini belleyerek zenginleşen 
Cengizlere baksanıza... “



“Ben İçişleri Bakanlığı ile ilgili bir şey 
biliyordum desem yanlış olur, bir tane 

güvenlik makalesi okumadım.” 19 Mayıs 2021, TRT, Süleyman Soylu
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“Halkın altında ezildiği borç yüküne dair ise borçları taksitlendirmekten, borç faizlerini 
azaltmak ya da kaldırmaktan ileri tek bir söz eden yok. ... Emeği ile geçinen halkın; işçinin, 
köylünün, esnafın, emeklilerin, işsizlerin ve gençlerin tüm kredi ve fatura borçları derhal ve 

koşulsuz olarak silinmelidir.” Türkiye komünist Partisi, 11.12.2020

“Kısıtlamalardan etkilenen 
esnaflarımızın bir kısmı ile turizm 
sektörümüze de bu zor dönemde 
ayakta kalabilmeleri için her 
türlü desteği vermenin gayreti 
içerisindeyiz. Buna rağmen 
sıkıntıya düşen insanlarımız, 
esnafımız, çalışanımız olduysa 
hepsinden helallik istiyoruz” 
recep Tayyip erdoğan, 
Cumhurbaşkanı, 14.5.2021

“Yıllarca ekonomiyi 
yönetmiş bir kardeşiniz 

olarak söylüyorum. Kredi 
borçları, en az 1 yıl ödemesiz 

olarak, uzun vadeye 
yayılmalıdır. Ötelenen bu 
borçlardan kesinlikle faiz 

alınmamalıdır.”  
ali Babacan, Deva 

Partisi Genel Başkanı, 
22.11.2020

ÜÇ TARZ-I 

SİYASET

soL Kültür: BağIMSIz SineMa Merkezi
Her Pazartesi soL TV’de 

yayınlanan soL Kültür programına 
bu hafta Bağımsız Sinema 
Merkezi’nden Mustafa Kenan 
Aybastı ve Onur Doğan konuk 
oldu. BSM’nin ortaya çıkışının 
bir üretim süreciyle olduğunu 
belirten Onur Doğan, sonrasında 
merkezin gelişmesinin de 
üretimin devamıyla gerçekleştiğini 
vurguladı. 

Sinema dışında yapılan tüm 
çalışmaların BSM Kolektif adı 
altında toplandığını belirten Aybastı da, 
bunun eğitici yanı ağırlıklı BSM TV Youtube 
kanalı, Megafon isimli podcast yayını ve sınıf 
mücadelesinin sanatsal üretimlerinin ağırlık 

taşıdığı BSM kolektif isimli internet sitesi 
olmak üzere üç ayaklı olduğunu, mücadeleye 
destek olmak isteyen herkesin kolektife katkı 
koyabileceğini vurguladı.

https://www.youtube.com/watch?v=Jy4L58lrOME


