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    ürkiye ‹statistik Kurumu-TÜ‹K-2008 y›l›n›n üçüncü
üç ayl›k dönemine iliflkin büyüme h›z›n› yüzde 0,5 olarak
aç›klad›. Ülkemizin makro ekonomik planlar›na göre 2008
y›l› büyümesi %4 olarak belirlenmiflti. Anlafl›l›yor ki, 2008
y›l› büyümesi %2’nin alt›nda kalacak. Ayr›ca, onlarca yan
sektörün lokomotifi olarak kabul edilen inflaat sektörü de,
2003 y›l›ndan bu yana göstermifl oldu¤u performans›n
oldukça alt›nda kalacak. 2008 y›l›n›n üçüncü çeyre¤inde
inflaat sektörünün % - 4,3 ölçe¤inde küçüldü¤ü de geçti¤imiz
günlerde aç›kland›.

Geldi¤imiz noktada ekonomik kriz sadece ülkemizin de¤il,
tüm dünya ülkelerinin de önemli gündem maddelerinin ilk
s›ras›na oturmufl bulunuyor. Her geçen gün batan flirketlerin
say›s› biraz daha art›yor. ‹flsiz kalanlar›n yan›nda, ücret dü-
flüklü¤ü de insanlar›n sosyal yaflam›n› önemli ölçüde etkiliyor.

Türkiye ‹fl Kurumu’nun verilerine göre de ‹fiKUR’a kayd›n›
yapt›ran ve ifl arayanlar›n say›s› her geçen gün biraz daha
art›yor. Aral›k ay›nda 59 bin, Kas›m ay›nda da 49 bin kifli
‹fiKUR’a iflsizlik baflvurusu yapm›fl durumda. 2009 y›l›n›n
2008 y›l›ndan iyi olmayaca¤› da aç›kl›kla görülüyor.

‹flsizlik sorunu sadece ülkemize özgü bir sorun de¤ildir.
Di¤er ülkelerde de iflsizlik sorunu var. Ama di¤er ülkelerde
iflten ç›karmalar› bir yandan daha aza indirgemek, di¤er
yandan da iflsiz kalanlar› öncelikle aç b›rakmaman›n yan›nda,
yeni ifl alanlar› ve ifl imkanlar› yaratmak için ciddi çal›flmalar
yap›l›yor. Bizde ise sürekli olarak gündem de¤ifltiriliyor, yeni
gündemlerle dikkatler sürekli olarak baflka yerlere kayd›r›-
l›rken, iflsizlerin umudu da baflka yerlere havale ediliyor.

Bir yandan ‹srail’in Gazze’yi iflgali ve oradaki insanlar›n k›y›-
m›, bir yandan Ergenekon Davas› gündemin yerel seçimlere,
iflsizli¤e, yoksullu¤a ve yolsuzluk konular›na tafl›nmas›na
imkan vermiyor.

Buna karfl›n emek örgütleri öncülü¤ünde di¤er sivil toplum
örgütleri de “‹flsizli¤e, Yoksullu¤a ve Zamlara Karfl›, Emek,
Bar›fl ve Demokrasi Mitingi” düzenleyerek, krizin bedelini
emekçi y›¤›nlar›n›n ödememesi gerekti¤ini ifade ediyorlar.

Ayr›ca, 2001 y›l› krizinde oldu¤u gibi yüksek faizle borç ve-
ren bankalar›n TMSF’ye devredilmeleri nedeniyle ortaya ç›-
kan iflletmelerin riskini, ilgili bankalarda hiç paras› olamayan-
lar›n ödemeleri gibi bir durumla karfl›laflmak da istemiyorlar.

2008 y›l› krizine kadar, “Devlet ekonomiden elini ete¤ini
çekmelidir. Tüm kamu kaynaklar› özellefltirilmelidir. Böylece
piyasalar kendi yolunu bulur. Her fley serbest piyasa koflul-
lar›n›n kurallar›na uygun olarak düzenlenmelidir.” diyenler,
krizle birlikte, devlet ekonomiden elini ete¤ini çekince “piya-
salar›n kendi yolunu bulamayaca¤›n›” ifade etmeye baflla-
d›lar. Aç›kças› kazanç sözkonusu olunca “bireysel olmal›”,
fakat zarar edilince de bu zarar›n toplum taraf›ndan karfl›lan-

mas›n›n istenmesi, gelir pastas›n›n da¤›l›m›n› bir kez daha
emeklilere, emekçilere, namuslu ve vergisini düzenli ödeyen
“bordro” mahkûmlar›n›n aleyhine geliflmesini sa¤lamak
demektir.

Sadece kriz dönemlerinde de¤il, ekonominin büyüdü¤ü dö-
nemlerde de gayri safi milli has›ladan al›nan pay, sürekli
olarak ücretli çal›flan kesimlerin aleyhine geliflmifltir. Ülkemizi
yönetenler giderek büyüyen yoksul ve iflsiz kitleye, sosyal
devletin gereklerinin yap›lmas› yerine, kömür ve g›da mad-
deleri da¤›tarak sadaka kültürünün gereklerinin haz›rlay›c›s›
olarak gündeme geliyorlar.

‹flsizli¤in çaresi, altyap› ve üst yap›ya yönelik yeni yat›r›m,
istihdam ve üretim alanlar›n›n yarat›lmas›d›r. Ayr›ca, her
yat›r›m›n birilerine ifl ve afl sa¤lamak çerçevesinde de¤il,
bir bilimsel çal›flman›n ve ihtiyac›n sonucu olarak belirlenmifl
olmas› gerekir. Üretimin artt›r›lmas›n›n en temel yolu da ta-
lebin canland›r›lmas›n› sa¤layacak önlemlerin al›nmas› ola-
rak kendisini gösteriyor.

Kiral›k ve Sat›l›k Konutlar

2006 y›l› May›s ay›nda döviz kuru yükselince konut kredi
faizleri de ayl›k %1’den %2’ye ç›kt›. Konut al›m sat›mlar›
önemli ölçüde geriledi. Bir süre sonra da gerek döviz kurlar›,
gerekse kredi faizleri yeniden düflmeye bafllad›. Bu durum
Ekim 2008’e kadar devam etmesine karfl›n konut al›m ve
sat›m›nda kayda de¤er bir ilerleme olmad›. Birikmifl olan
konut talebine yönelik yeni konutlar›n üretilmesi, her y›l
600 bin yeni konutun yap›lmas›na ihtiyaç duyulmas›n›n ya-
n›nda, depremde y›k›lmas› muhtemel yap› stokunun oldukça
fazla olmas›n›n yeni konutlara olan talebi art›raca¤› gibi var-
say›mlar ne yaz›k ki geçersiz kald›.

Bu evrede toplu konutlara ait metrekare bedelleri 2.000
dolar›n üstüne ç›kt›. Konuta ihtiyaç duyan kesimlerin iflsiz,
çal›flan kesimin de ifl garantilerinin olmamas› üretilen ko-
nutlara olan talebi büyük ölçüde durdurdu.

Konuta olan talebin durmas›na karfl›n, konut üreticilerinin
fiyatlarda yapt›klar› indirimler ve senetli sat›fl yaparak faiz
almamalar› da yeni bir talep yaratmad›. Öyle ki, konut alan-
lara bedava otomobil, evlerin iç mobilyalar›n›n döflenerek
teslimi gibi öneriler de sat›fl için pek etkili olamad›. Bugün
iki daire alana üçüncü daireyi bedava veriyorlar. Art›k konut
fiyatlar›n› konut üreticileri belirlemiyor, konut fiyatlar›n› cebin-
de paras› olanlar belirliyor. Yine, y›llard›r ‹MF’nin öngörüleri
do¤rultusunda belirlenen kamu yat›r›m harcamalar›n›n birkez
daha k›s›lm›fl olmas›, kamu yat›r›m planlar›n›n yeniden ask›-
ya al›nmas›n› sa¤layacakt›r.

Tüm ‹nflaat Müteahhitleri Federasyonu, 120 bin müteahhidin
20 bininin iflas etti¤ini, geriye kalan›n önemli bir k›sm›n›n
da iflasla karfl› karfl›ya olduklar›n› ifade ediyorlar. Sektör,
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hükümetten yeni bir “acil plan” aç›klamas›n› bekliyor. Ayr›ca,
ifl yapan müteahhitlerin hakedifl karfl›l›¤› olan paralar›n› ala-
mamalar›, hat›rl› (!) kiflilere göre bu paralar›n ödenmesi de
önemli bir sorun olarak duruyor.

Aç›kças› ABD’de konut sektöründe bafllayan ve finansal
piyasalardan sonra reel kesimi de büyük ölçüde etkisi alt›na
alan küresel ekonomik kriz, 2008 y›l›na damgas›n› vurmufl
bulunuyor.

Kriz ve ‹flsizlik

Baflta ABD ve Avrupa olmak üzere küresel kapitalist krize
çare ar›yorlar. Bir yandan borsan›n %50’den fazla kayba
u¤ramas›, di¤er yandan Amerikan Merkez Bankas› ve di¤er
ülkelerin merkez bankalar› faizleri önemli ölçüde afla¤› çeki-
yorlar. ABD ve AB ülkeleri bankalardaki mevduatlar›n garanti
alt›na al›nmas› do¤rultusunda önemli kararlar al›yorlar.

Küresel kapitalist krizin ortaya ç›kard›¤› sorunlara karfl› çe-
flitli ülkeler taraf›ndan trilyonlarca dolarl›k kurtarma paketi
aç›klan›yor, buna karfl›n ekonomilerini durgunlu¤a girmekten
kurtaram›yorlar. 2009 y›l› sonuna kadar 20 milyondan fazla
insan›n iflini kaybedece¤i ifade ediliyor.

Küresel kapitalist kriz, tüm dünyay› etkilemeden önce petrol
fiyatlar›n›n 147,27 dolarla bugüne kadar tüm zamanlar›n
en yüksek fiyat›na ulaflm›fl olmas› dünyan›n önemli gündem
maddelerinden birisi olarak gündeme gelmiflti.

Bugün petrol varil fiyatlar›n›n 40 dolar›n alt›na inmifl olmas›na
ra¤men ülkemizde petrol fiyatlar›nda herhangi bir de¤iflikli¤in
olmamas›, son derece ilgi çekici bir konu olarak de¤erlen-
diriliyor.

Ülkemizde hissedilmeye bafllanan reel sektör krizinin de
düflünülenden çok daha fazla oldu¤u görülüyor. TÜ‹K verilerine
göre iflsizlik oran›n›n %13’ü aflt›¤›, iflsizlik kervan›na 207
bin yeni iflsizin kat›lmas›yla birlikte iflsiz say›s›n›n 5 milyona
ulaflt›¤› ifade edilmektedir.

Özellikle y›l›n ikinci yar›s›ndan sonra düflmeye bafllayan pet-
rol fiyatlar›na ra¤men elektrik fiyatlar›n›n %65, do¤algaz
zamlar›n›n da %80’e ulaflmas›, ücretli ve iflsiz kesimler aç›-
s›ndan önemli bir konu olarak ülke gündemine girmifltir.
Ayr›ca ortaya ç›kan zamlara karfl›n, ücretli çal›flan kesimlere
ve emeklilere yap›lmas› düflünülen %4’lük ücret art›fl›, bu
kesimlerin asgari geçimlerini sa¤layacak bir ücretlendirmeden
de son derece uzak olmufltur.

Demokrasi ve Yerel Gündem

29 Mart 2009 tarihinde yerel yönetim seçimleri yap›lacak.
Demokrasinin ve yönetime kat›lman›n aile, mahalle ve kent
ölçe¤inde ele al›naca¤› bir gündemle karfl› karfl›yay›z. Ne
yaz›k ki, kifli ve kurumsal ölçekte ciddi sorunlar yafl›yoruz.
Cumhuriyetimizin 1923 y›l›nda kurulmas›na, çok partili dö-
neme 1950 y›l›nda geçilmifl olmas›na ra¤men partilerimizin
yafl› oldukça genç. Askeri rejimler ve dikta dönemleri siyasal
yap›m›z›n ve demokrasimizin do¤al bir süreç içinde gelifl-
mesini devaml› olarak engellemifltir.

12 Eylül dönemi faflizminin insan haklar›na ve insan yaflam›na
karfl› getirdi¤i yönetim biçimi, ayn› zamanda bugünkü sorun-
lar›n da önemli ölçüde temel kayna¤›n› oluflturuyor. Devlet
içinde yuvalanan ve kendisini “ülke mülkiyetini” elinde
tutan bir güç olarak gören baz› kifli ve gruplar›n yapt›klar›
k›y›mlar halen aç›¤a ç›kar›lamad›.

“Siyaset, bürokrat ve mafya” iflbirli¤inin iflledi¤i suçlar ve
siyasal cinayetler, halen ayd›nlat›lamad›. Yak›n geçmiflte
öldürülen ve halen faili meçhul olarak kalan binlerce insa-
n›m›z›n katilleri halen bulunamad›. Aç›kças› bir yan›yla da
bulunmakta istenmedi.

Son dönemde sürekli olarak ülke gündemini önemli ölçüde
meflgul eden Susurluk ve Ergenekon davalar› olarak bilinen
davalar›n iç içe geçirilmesi, özel yaflamlar›n bile telefon
dinlemelerine konu olmas›, ülke gündemini önemli ölçüde
iflgal etmeye bafllad›. Bu geliflmelerin siyasal bir ranta dö-
nüfltürülmeden sadelefltirilmesi ve tez elden sonuç al›nmas›,
günümüzün olmazsa olmazlar› aras›nda yer almaktad›r.

Bugüne kadar ifllenen siyasal cinayetlerin üstü örtülmemeli,
sadece teti¤i çekenlerin de¤il teti¤i çektirenlerin de bir an
önce bulunup yarg› karfl›s›na ç›kar›larak sorgulanmalar›
gerekir. Aksi halde ülkemiz, ifllenen her cinayetin bir baflka
cinayete yol açt›¤› bir ülke olarak sürekli bir tart›flman›n
içinde olacakt›r.

Sonuç olarak,

Yaflad›¤›m›z küresel kapitalist krizin bizden de “te¤et geç-
medi¤i” anlafl›l›yor. ‹ç talebin daha çok d›fl kaynakla finanse
edildi¤i bir geliflme modelinden vazgeçmek gerekiyor. Yeni
liberal politikalar, varolan pastan›n da¤›l›m›n› daha çok
çal›flanlar aleyhine bozmufl; ülkemizi bir yandan cari aç›kla,
di¤er yandan da d›fl ve iç borçlarla bafl bafla b›rakm›flt›r.

Art›k ülkemize giren ve ç›kan sermayenin bir kurala ba¤lan-
mas› gerekiyor. Sadece “özellefltirerek” ekonominin düzlü¤e
ç›kmad›¤›, ç›kmayaca¤› anlafl›l›yor.

Gelir da¤›l›m›nda adaletli bir da¤›l›m olmadan, kamu harca-
malar› ve kamu yat›r›mlar› ifllevsel bir yere gelmeden, en
temel tüketim mal ve hizmetlerini, yani; e¤itim, konut, bes-
lenme ve enerji kullan›m›na yeni bir deste¤in getirilmesi ka-
ç›n›lmaz olarak gündemin bafl köflesine oturuyor.

Ayr›ca, afl›r› lüks tüketimle birlikte çevre kirlenmesine yönelik
daha fazla verginin al›nmas›n›n yan›nda, vergi adaletinin de
sa¤lanmas› gerekiyor.

Demokrasi, yönetime kat›l›m ve hukukun üstünlü¤ünün
hakim k›l›nmas›, bugüne kadar “faili meçhul” kalm›fl tüm
siyasal cinayetlerin ayd›nlat›lmas› gerekiyor.

Yasa devleti olmak yerine, insan haklar› ve evrensel hukuk
kurallar›n›n hakim oldu¤u bir ülkede yaflamak; dil, din, ›rk
ve renk ayr›m› gözetmeden sevgiyi ve hoflgörüyü hakim k›l-
mak için de bir çaba gerekiyor.

E¤er demokrasiye, insan haklar›na ve hukukun üstünlü¤üne
sayg›l› demokratik bir toplum olmak istiyorsak; birilerinin
at koflturdu¤u ve istedi¤i gibi top oynad›¤› bir ülke olmak
istemiyorsak, fazladan ve sürekli olarak özel gündemler ya-
rat›larak as›l gündemin yok edildi¤i bir ülke olmaktan ç›kal›m
diyorsak; Neyi?, Neden?, Ne zaman?, Nas›l?, Ne yap›lmak
isteniyor?, Kimin için? vb. sorular›n› kendimize sormam›z
gerekiyor. Yaflad›klar›m›z bize, olaylar›n bir ön yüzünün birde
arka yüzünün olabilece¤ini ö¤retmifl olmas› gerekir.

Yerel demokrasinin geliflip güçlenmesi için, toplumun yöne-
time kat›l›m›n›n ve aç›kl›¤›n sa¤lanmas›, ayr›ca ça¤dafl bir
kentin ortaya ç›kmas› için kentle ilgili kararlara müdahil ol-
mak gerekiyor. Aç›kças›, çocuklar›m›z›n ve torunlar›m›z›n
gelece¤ini bugünden belirledi¤imizi unutmamak gerekiyor.
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