AKP PROPAGANDASI MI?
Aydınlık Gazetesi, 6 Aralık 2016
Yıldırım Koç
Aydınlık’ta ve yazdığım kitaplarda tekrar tekrar anlatmaya çalıştığım konu, AKP iktidarları döneminde
asgari ücretin, memur aylıklarının ve emekli aylıklarının satınalma gücünün arttığı. Bunlar düşük, ancak
azalmadı, arttı. Yoksulluk ortadan kalkmadı, ancak daha fazla yoksullaşma olmadı.
Bu yazdıklarım AKP propagandası mı?
24 Ekim günlü “Halkımızı Aptal Zannetmeyin” yazıma gelen tepki şöyle: “Hayretler içindeyim. AKP
sözcüleri bile bu kadar AKP’yi savunamaz herhalde. Siz neden söylemiyorsunuz, AKP nasıl yıkılacak.”
28 Kasım günlü “Marx, Osmanlı’yı Niçin Destekledi?” yazıma da şu tepki geldi: “Sosyaliste Marks’ı
göstererek Tayyip’i milli ve anti‐emperyalist yapamazsınız. Biz bu hapı yutmayız hocam kusura bakmayın.”
GERÇEKLERE GÖZLERİ KAPAMAK
Bu gibi eleştirileri getirenler, gerçeklere gözlerini kapayan, gönlünden geçenin olduğunu zanneden,
zaman ayırıp ve kafa yorup gerçekliği kavramaya çalışmak yerine kolayca konuşan kişiler.
Bizde uzmanlığa saygı yoktur. Bazı kişiler herşeyi bildiğini düşünür. Halbuki bir konuyu iyi incelemeden
ortaya çıkarsanız, kendi davanıza zarar verirsiniz.
Asgari ücret düşük, ama AKP döneminde asgari ücretin satınalma gücü iki katın üstüne çıktı. Asgari
ücretli işçi bunu yaşayarak biliyor. Taş atıp kolu yorulmadan bu zammı alan asgari ücretli işçi, mantıklı
davranarak, oyunu AKP’ye veriyor. Siz gidip bu insana yoksulluk edebiyatı yapar, asgari ücretin nasıl
düştüğünü anlatırsanız, AKP’ye destek verirsiniz. Sizi dinleyen kişi, sizin ne kadar yalancı biri olduğunuzu
düşünür ve tüm söylediklerinize tepki gösterir.
Yalana dayalı propaganda ters teper.
İnsanlarımızı aptal yerine koyup onlara akıl öğretmeye kalkarsanız, AKP’ye değil, kendi davanıza zarar
verirsiniz.
Sonra da kalkar, gerçek durumu incelemeye çalışanlara haksız tepkiler gösterirsiniz.
Benim yapmaya çalıştığım şu:
Ben önce insanların akıllı, mantıklı, öncelikli olarak geçim kaygısıyla hareket eden kişiler olduğunu
düşünüyorum.
Eğer kendinizi çok akıllı ve bilgili buluyor, diğer insanların da cahil, aptal, kolayca aldatılabilen kişiler
olduğunu düşünüyorsanız, sizinle anlaşmamız mümkün değil.
İNSANLARI ANLAYIN
Bu varsayımım temelinde somut duruma bakıyorum: İnsanlar AKP’ye oy vermiş.
O zaman, bu mantıklı ve akıllı insanların AKP’ye niçin oy verdiğini anlamaya çalışıyorum.
Kaç defa yazdım. Asgari ücretin, memur aylıklarının, emekli aylıklarının satınalma gücü artmış. Ayrıca
tüketici kredisi ve kredi kartlarıyla geçmişte hayal bile edemedikleri arabaya, eve, yeni mobilyaya, akıllı
telefona, vb. kavuşmuşlar. Borçları var, ama altlarında arabaları, başlarını sokacak bir evleri var.
Memnunlar.
Ondan sonra şu soruyu soruyorum: AKP bunları Türkiye’yi geliştirerek mi yaptı? Hayır. Devlet bütçesi
içindeki faiz ödemelerini iyice düşürdü. İnşaat sektörünü başarılı bir biçimde kullandı. Büyük miktarda
özelleştirme yaptı. Devletin, özel sektörün ve ailelerin borçlanmasını sağladı.
Peki, diyorum, bunlar sürdürülebilir mi?
Bir iktisatçı olarak, bunların sürdürülemeyeceğini, denizin bittiğini, kaynakların tükendiğini
anlatıyorum.
Yani, önce mevcut durumu anlamaya çalışıyorum.
Ama eğer daha parasal ücretten gerçek ücrete nasıl geçileceğinden habersizseniz, devlet bütçesinde
faizin payının düşmesi aklınıza bile gelmiyorsa, vb. ve özellikle de kendinizi çok akıllı sanıyorsanız, benim
yazdıklarıma böyle eleştiriler getirirsiniz.
Bu eleştirileri getirenlerle ilgili değil ama genel olarak söylemeden de geçemeyeceğim. “Cahillik ne
güzel şey be; herşeyi biliyorsun.”

