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Türkiye’de Anayasa’nın “Vergi Ödevi baş-
lıklı 73. Maddesi şöyle: “Herkes, kamu gi-
derlerini karşılamak üzere, mali gücüne 
göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi 
yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, 
maliye politikasının sosyal amacıdır.”

Anayasada yazan bir çok cümle gibi ger-
çek hayatla ilgisi olmayan bir madde bu.

Vergi yükü, Türkiye’de emekçilerin, yok-
sulların ve asgari ücretlilerin omuzunda. 

Hiçbir adil dağılım söz konusu değil.

8 milyon asgari ücretlinin 2019’un ilk 10 
ayında ödediği vergi toplamı 25 milyar 
224 milyon TL olması bu adaletsizliği 
gösteriyor. 

Nisan ayında Cumhurbaşkanı, “Türkiye, 
her hal ve şart altında üretime devam 
etmek, çarklarının dönmesini sağlamak 

zorunda olan bir ülkedir. Üretimini sür-
düren şirketlerin çalışanlarının sağlığını 
koruması için gereken tedbirleri en sıkı 
şekilde almalarını sağlayacağız.” Bu he-
deflerin birinci kısmı, şirketlerin çarkla-
rının dönmesinin sağlanması kuşkusuz 
hayata geçti. Ama ikinci kısmı, çalışan-
ların sağlığının korunması konusunda 
hiçbir adım atılmadı.

Tersine, yoksullara yüklenildikçe yük-
lenildi. Zaten açlık ya da yoksulluk sını-
rında yaşayan insanlar hem vergi yükü-
nün artırılmasıyla hem yapılan zamlarla 
hem işsizliğin yarattığı basınç ve hem de 
patronların işyerlerinde hayata geçirdiği 
acımasız uygulamalarla daha da zor ko-
şullara iteklendiler.

2020 yılının bütçesine göre devlet va-
tandaşlardan, alışveriş yaparken, maaş-
larından keserek, kazandıklarından 913 

milyar TL vergi toplayacak. 

Bir hesaplamaya göre vatandaşlar olarak 
devlete her gün 2,5 milyar TL vergi vere-
ceğiz. Bu hesaplamadan sonra Özel Tü-
ketim Vergisinin yeniden artırıldı.

Bu arada Türkiye’de milyarder sayısı, 
2019’a göre 3 kişi daha arttı.

Türkiye’de yoksullar vergi gelirlerinin 
yüzde 70’ini omuzlamış vaziyetteyken, 
nüfusun en yoksul yüzde 40’ı toplam 
gelirin sadece yüzde 17’sini alıyor. En 
yoksul yüzde 20’nin ise, toplam gelirden 
aldığı pay sadece yüzde 6. 

Yani 2020 yılının vergi şampiyonu yine 
yoksul vatandaş olacak.

Üstelik, doların TL karşısında değerlen-
mesini, “Size ne, dolarla bir işiniz mi 
var?” diyerek “değerlendiren” ama as-

lında vatandaşla dalga geçen yetkililerin 
beceriksizlikleri ve ekonomi yönetiminin 
baştan sona çuvallaması nedeniyle daha 
da fakirleştik.

Ekonomist Kerim Rota’ya göre Son 19 
ayda doları 7 TL’nin altında tutmak için 
elden çıkarılan 105 milyar dolar. Bu pa-
ranın “60 milyar dolarlık kısmıyla Türki-
ye’den çıkan yabancı yatırımcının talebi 
karşılanmış. 45 milyar dolar ise ‘sabit 
kurdan döviz fırsatı’nı değerlendiren yer-
li faizcilerin cebine girmiş.”

Aynı dönemde dış borçta hiçbir azalma 
olmadığı gibi tersine 91 milyardan 97 mil-
yara çıkması, ekonomi yönetiminin sınıf-
sal tercihlerini gösteriyor.

Bu iktidar fakirden alıp zengine veriyor 
ve ekonominin bütün yükünü fakirlerin 
sırtına yıkıyor. 

FAKİRDEN ALIP ZENGİNE 
VEREN BİR SİSTEM

GÜNDEM

TUNA EMREN

Geçenlerde twitter’da, bir uzman hekim, 
bakanlığının, Covid-19 tanısıyla acile kal-
dırılan ama kurtarılamayan hastalar için 
dayattığı algoritmayı paylaştı. Testlerin vi-
rüsü tespit etme konusunda pek başarılı 
olmadıklarını, enfekte olanların önemli bir 
kısmında test sonuçlarının negatif çıktığını 
biliyorduk zaten. Yakınlarından birini bu 
nedenle hastaneye kaldıranlar daha iyi bi-
lir, hekimler önce testin sonucunu bekliyor. 
Pozitif çıkarsa sorun yok, hastaya hemen Co-
vid teşhisi konuyor, kayıtlara geçiyor, Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca’nın sunduğu turkuaz 
tabloda, “Bugünkü Vaka Sayısı” içinde yer 
alıyor. Fakat test sonucu negatif de çıkabilir. 
Sorun şu; hasta bir takım şikayetlerle kal-
dırılmış hastaneye zaten. Yani tedaviye ih-
tiyacı var. Hekimlerin Covid şüphesi, testin 
“virüs yok” demesiyle sonlanmıyor elbette. 
Bu kez bilgisayarlı tomografide bakıyorlar 
ve testle tespit edilemeyen, orada mutlaka 
“yakalanıyor”. Bundan sonra, hasta pande-
mi bölümüne sevk ediliyor, Covid-19 tedavisi 
görüyor. 

Bu vakalarda, (yukarıda bahsettiğim algorit-
ma uyarınca) ölüm sebebi “viral pnömoni” 
olarak gösterilmek zorundaymış. Paylaşılan 
tweette, hekimin Covid-19 yazmak istemesi 
halinde, doldurduğu formun reddedildiği-

ne dair görseller de mevcut. Çünkü testle 
yapılan tanı negatif çıkmıştı. Özetle, hasta 
Covid vakası sayıldı, bu yönde tedavi gördü 
ama “Bugünkü Vefat Sayısı” bölümünde yer 
almadı. Çünkü ölüm sebebi kayıtlara farklı 
şekilde geçirildi. Peki, Sağlık Bakanlığının 
buna hakkı var mı? 

Bu, verilerin göz göre çarpıtılmasıdır. 

Kriz Böyle mi Yönetilir?
Pandemi küresel bir sorun. Bu krizi sonlan-
dırmak için beklediğimiz aşı, dünyanın ne-
resinden gelirse gelsin dünya genelinde uy-
gulanacak çünkü insanlığa ait. Keza veriler 
de öyle. Dolayısıyla Sağlık Bakanı Koca’nın 
bize gerçek verileri sunması gerek. 

Bir hasta Covid nedeniyle hayatını kaybet-
mişse, oraya viral pnömoni yazılamaz. Veri-
ler değişime uğratılmadan, ayrıntılı bir liste 
halinde sunulmalı ki tüm dünyayı ilgilendi-
ren bu salgın için sağlıklı modellemeler ya-
pılabilsin. Ancak o zaman görebiliriz salgı-
nın hangi evresinde bulunduğumuzu. 

Ne var ki Mayıs’ın ortasında normalleşme 
planları yapmaya başlayan siyasi iktidar za-
ten bilime çoktan dönmüştü sırtını. Şiddetli 
yayılım evresinde hepimizi zorla normal-
leştirdiler. Bu da yetmedi, uçak seferlerini 
başlattılar ki turizm canlansın. Sağlık Ba-
kanı Koca her gün uyarıyor bizi; “tedbirlere 

uyun.” Ortada tedbir falan yok. İnsanları 
toplu halde bir araya getirecek ne kadar yan-
lış karar varsa hepsi alındı, hatta bu durum 
resmen teşvik edildi. Ayasofya’nın açılışını 
gördük işte. AVMleri görüyoruz. Toplu taşı-
ma seferlerinin hali ortada. 

Ne doğru düzgün bir düzenleme var ne de 
tedbir. Kaldı ki daha en başında, emekçileri 
bu koşullara terk ederken sermayeyi kayırı-
yorlardı. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda 
belirtilmiş olan “Çalışmaktan Kaçınma Hak-
kı”nı kullandıracakları yerde, emekçilerin 
haklarını gasp edip işten çıkarmaları yasal-

laştırdılar. 

Normalleşmeye başladığımızdan bu yana üç 
ay geçti. Bu üç ayda vaka sayılarında patla-
ma yaşandı, “zorunlu olmadıkça gidilme-
mesi gereken ülke” ilan edildik, sağlık sis-
temimiz çökme noktasına geldi, sağlıkçılar 
pes etmeye başladı. 

Ama Sağlık Bakanı Koca’nın tweetlerinden 
belli; kimsenin sorumluluk üstleneceği fa-
lan yok. 

Bize düşen, sorumluları sorumluluk almaya 
ikna edecek bir kitlesel basıncı yaratmaktır.

AKP’NİN SALGINLA İMTİHANI
Salgında dolmuşta izdiham.
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BARIŞTAN YANA
Yıldız Önen

BARIŞI SAVUNMAYA ARA 
VERİLEMEZ
1 Eylül vesilesiyle barış isteyen, barışı savunan açıklama-
lar arka arkaya geldi. İyi de oldu. Barıştan sık sık söz 
etmek, savaş davulları ne kadar güçlü çalınırsa çalınsın, 
barışı tavizsiz savunan insanlar olduğunu göstermek çok 
önemli.

Kapitalizmin tarihi sadece savaşlardan ibaret değil. Sa-
vaş, kapitalizmin kendisinden önceki toplumlardan dev-
raldığı ama sanayileşmenin bir piyasasına çevirdiği ve 
ölümleri kitlesel hale getirdiği bir suç.

Savaş istemek, kelimenin tam anlamıyla bir suç.

Onlar, yüzler, binler, on binlerce insanın öldüğü, tüm eko-
sistemin mahvolduğu, milyonlarca hayvanın, canlı türünü 
yok edildiği bir yıkım. Savaş, sadece yaşandığı anı değil, 
yarını, gelecek kuşakları da etkisi altına alan bir suçtur. 
Savaşlar, üstelik, iki ordunun karşı karşıya geçip birbirine 
girmesi değildir. Öncesinde milliyetçiliklerin tırmandırılışıy-
la, komploculuğun günlük düşünme şekli haline getirilme-
siyle, her toplumda güçsüz kesimlerin “hain, düşman” ilan 
edilmesiyle, linç girişimleriyle, kaynakların silahlanmaya 
harcanması ve hızla artan fakirleşmeyle, çoğu kez önce-
sinde ve sırasında açlık ve salgın hastalıklarla ilerleyen bir 
süreçtir. İçinde soykırım ya da soykırımı andıran kitlesel 
işkencelerin olmadığı savaşlar çok azdır. 

Göç yaratmayan, göçmenlerin dışlanmışlık içinde hayata 
tutunmaya çalıştığı berbat koşullara neden olmayan bir 
savaş yoktur.

Barışı savunmak bu yüzden çok önemli, hem bugünü hem 
yarını korumak hem bugünün hem yarının canlı yaşamına 
kol kanat germek demek çünkü. 

Otoriter liderlerin, aşırı sağcı hükümetlerin iktidarda oldu-
ğu her yerde, sanki örtülü bir şekilde böyle bir hazırlık 
yapılıyor. Emperyalist iki blok, birbirinden otoriter, sağcı 
ve giderek despot adamlar tarafından yönetiliyor. Çin’i 
yönetenlerin Trump’tan, Trump’ın Putin’den farkı yok. 

Dünyanın hem ekonomik hem askerî açıdan en güçlü 
ülkesi olan ABD’nin başkanının Trump olması, yeterli bir 
özet aslında durumun vahametini anlatması açısından. 
Washington Post gazetesi Trump’ın göreve geldiği 20 
Ocak 2017’den bu yana, görevinin ilk yılında bin 999, 
ikinci yılında 5 bin 689 ve 2019’da da 8 bin155 “yanlış 
ya da yanıltıcı” ifade kullandığını yazdı. Ocak 2020’de, 
dünyanın en güçlü ekonomisinin başında bulunan adam 
yaklaşık 16 bin yalan söylemişti.

Yalan, otoriter siyasetin alametifarikasıdır! 

Savaşlar, bu yalanların yıkım yaratmak üzere askeri üni-
formalar giyinip, silah kuşanıp, imha araçları halinde ör-
gütlenmesidir.

Bu yüzden barışı savunmak daima yalana karşı çıkmak, 
gerçeği savunmak anlamına geldi.

Akdeniz’de, Çin Denizi’nde, Körfez’de, farklı ülkelerin sa-
vaş gemilerinin birbirini tehdit ettiği bugün, küresel bir 
barış hareketine her zaman olduğundan daha fazla ihti-
yacımız var.

Savaşın kazananı olmaz!

Barış ise hayattır! 

OZAN TEKİN

Gazetelerde yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Tay-
yip Erdoğan geçtiğimiz günlerde bir söyleşisinde “Ülke 
olarak, millet olarak her geçen gün hamdolsun daha iyiye 
gidiyoruz. Sağda-solda konuşulanlara hiç kulak asmayın. 
Ülkemiz askeri alanda olsun, ekonomide olsun, eğitimde, 
ulaşımda, enerjide olsun, görüyorsunuz müjdeleri alıyor-
sunuz. Ve bunların devamı aynen gelecek, geliyor diyebili-
rim. Her geçen gün geçmişe göre daha iyi bir konumdayız” 
dedi.

18 yıldır Türkiye’yi yöneten AKP iktidarı, son dönemlerde 
işlerin iyiye gittiğine halkı inandırmakta zorlanıyor. Yeni 
başarı hikayelerine ihtiyaç duyuyor. Ancak başarı hikayesi 
olarak lanse ettiği gelişmelerin çoğu, hükümetin tabanın-
da beklenen rahatlamayı ve mutluluğu sağlamıyor.

Erdoğan “Sağda-solda konuşulanlara hiç kulak asmayın” 
diyor ama insanlar kendi hayatlarının gerçekliğini biliyor 
ve görüyorlar. Yani birilerinin “kışkırtmasıyla” değil bizzat 
deneyimleriyle işlerin iyi gitmediğini hissediyorlar.

İşçiler kaygılı

Bunun en temel sebebi ekonomi. Hükümet doğalgazla 
müjdeler dağıtırken dolar karşısında Türk Lirası son iki 
yılda iki kat değer kaybetti. İşsizlik sendikaların araştır-
malarına göre 17 milyonu aştı. Kayıt dışı çalışanların ge-
lirleri salgın döneminde en az yarı yarıya düştü. Salgın 
döneminde alınan tedbirlerde ise hep patronlar korundu. 
Hükümetin açıkladığı ilk 100 milyar TL’lik paketin yüzde 
90’ı sermayeye yarıyordu. Emekçilere çok küçük yardımlar 
yapıldı. DİSK-AR’ın araştırmasına göre, salgın döneminde 
işçilerin yüzde 75’i ekonomik zorluklar yaşıyor, yüzde 82’si 
ise kendisini ya da işini tehlikede görüyor.

Bunun yanı sıra iş hayatının hiçbir zaman tamamen dur-
durulmamış olması, şimdi “yeni normal” adı altında atı-
lan adımlar da büyük bir rahatsızlık yaratıyor. FikriMü-
him adlı ajansın kamu ve özel sektör çalışanları arasında 
yaptığı bir ankete göre, işçi sınıfının yüzde 60’ı pandemi 
döneminde tam zamanlı veya dönüşümlü olarak işyerine 
gitti. Evden çalışanların ise yüzde 50’si işyerine geri dönüş 

konusunda endişeli, yüzde 25 kararsız iken yalnızca yüzde 
5 endişe taşımadığını ifade ediyor. Yeni dönemde uygun 
şartlarda evden çalışma seçeneği sunulsa kabul edeceğini 
söyleyenlerin oranı yüzde 80. Kaygılar böyle yüksek iken 
21 Eylül’de yüzyüze eğitimin kısmi olarak başlatılacak ol-
ması öğretmenler, öğrenciler ve tüm toplum için yeni risk-
leri beraberinde getirecek.

Hem büyük gelir kayıpları, borçlanma gibi sorunlar hem 
de patronlar için çarkların dönmesi için işçilerin yeterince 
önlem alınmadan çalıştırılması, hepimizin hayatını kötü-
leştiriyor. Herkes ekonominin daha da kötüye gideceğini 
düşünürken, Erdoğan gerçeklikten kopuk bir şekilde “işler 
iyi gidiyor” algısı yaratmaya çalışıyor.

“Büyük güç” tezi rağbet görmüyor

Bununla ilgili atılan adımlar ise kimseyi ikna etmiyor. Aya-
sofya’nın cami yapılması hamlesinin AKP’nin oylarında 
binde birlik bir değişim yarattığı ortaya çıkmıştı. Benzer 
şekilde, doğalgaz müjdesi de A Haber ve Yeni Şafak dışın-
da kimsede heyecan yaratmadı. İnsanlar bulunan sınırlı 
doğalgazın faydasının kendi ceplerine olmayacağını bili-
yorlar ve “sevinmeme” haklarını kullanıyorlar.

Benzer şekilde Libya’daki savaşa müdahil olma, Yunanis-
tan ile askeri gerginlik üzerinden Türkiye’nin büyük güç 
olduğu yönündeki milliyetçi tezler de eskisi kadar rağbet 
görmüyor. İnsanlar bu ulusal birlik havasına değil, içeri-
deki gerçek sorunlarına bakıyorlar. Ekonomik ve pande-
mik krizin yanına özgürlüklerle ilgili sorunlar ekleniyor. 
Avukatlar çoklu baro yasasına karşı eylemde, kadınlar 
İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyor, LGBTİ+ bireyler 
tanınırlık ve haklarını istiyorlar, göçmenlerle dayanışanlar 
ırkçılığa karşı harekete geçiyor, iklim aktivistleri yeniden 
sokağa çıkmaya hazırlanıyor.

Hükümet istediği kadar “işler iyi gidiyor” desin, işçiler, 
yoksullar, ezilenler birleşip mücadele etmedikçe işler bi-
zim için iyi gitmeyecek. Bütün sosyal mücadelelerden işçi, 
öğrenci ve aktivistleri bir araya getirecek bir Antikapitalist 
Blok inşa edebilirsek, “yeni normal”de haklarımız ve öz-
gürlüğümüz konusunda bizim lehimize bir değişimi sağla-
yabiliriz. 

İŞLER İYİ Mİ GİDİYOR?

Avukatlar çoklu baro yasasına karşı İstanbul 
Çağlayan Adliyesi önünde eylemde.
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ÖZDEŞ ÖZBAY

ABD’de başkanlık seçim-
leri yaklaşırken Trump’ın 
seçim stratejisi faşistlere 
cesaret veriyor. Başkan 
adaylığının kesinleştiği 
Cumhuriyetçi Parti Kong-
resi’nde birçok ilk yaşan-
dı. Trump’ın bütün ailesi 
konuşma yaptı, neredeyse 
hiçbir farklı fikre yer veril-
medi. Trump yalan ve kış-
kırtmalarını arka arkaya sı-
raladı. Kendisi kaybederse 
ülkeyi Çin’in ele geçirece-
ğini, düzenin kaybolacağı 
ve kaosun hakim olacağını 
söyledi. Pek çok yorumcu 
ilk kez partinin bir lider et-
rafında bu şekilde yeniden 
inşa edildiğini yazdı. 

Trump toplumu kutuplaş-
tırmaya ve germeye devam 
ederken sokaklar da olduk-
ça hareketliydi. Bir yanda 
ırkçılık karşıtları öbür yan-
da Trump taraftarları ve fa-
şistler sokaklara indi.

Ülke çapında ırkçılara kar-
şı eylemler sürerken bin-
lerce kişi başkent Washin-
gton’da Sivil Haklar Yasası 
gününde biraraya geldi. 28 
Ağustos ABD’de Sivil Hak-
lar Yasası’nın kabulünün 
yıldönümü. Yıldönümü 
dolayısıyla Martin Luther 
King’in oğlu Martin Luther 
King III mitingi organize 
etti. ‘Dizlerinizi Boynu-
muzdan Çekin’ adı verilen 
yürüyüşe iki ay kadar önce 
polis tarafından boynuna 
basılarak öldürülen George 
Floyd’un kardeşi Bridgett 
Floyd da katıldı.  

Ertesi gün ise Portland’da 
sokağa inen Trump taraf-
tarları ve silahlı faşist grup-
lar sokaklarda terör estirdi. 
600 araç ve motosikletten 
oluşan konvoy, karşılarına 
dikilen faşizm karşıtlarına 
ve Siyahların Hayatı Önem-
lidir aktivistlerine ellerin-
deki sopa ve kalkanlarla, 
yanlarındaki biber gazı ve 

ses bombalarıyla saldır-
dı. Olaylar sırasında silah 
sesleri de duyuldu, bir kişi 
vurularak öldü ancak olay 
henüz netleşmedi. New 
York Times, öldürülen ki-
şinin beyaz bir paramiliter 
olduğunu yazdı.

Polis sokaklarda karşı kar-
şıya göstericilerin çatışma-
sını engellemek ve silahlı 
faşistleri bastırmak için 
hiçbir şey yapmadı.

Blake’in öldürüldüğü Ke-
nosha kentinde ise göste-
riler bir haftadır sürüyor. 
Blake’in vurulmasının 
hemen ardından valilik 
akşam 7’den sonra sokağa 
çıkma yasağı ilan etti. An-
cak buna rağmen gösteriler 
sürüyor. Kenosha polis şefi 
Daniel Miskinis, Salı günü 
gerçekleşen olayların, yani 
bir faşistin iki göstericiyi 
öldürdüğü olayların, soka-
ğa çıkma yasağına uyulma-
ması nedeniyle gerçekleş-
tiğini söyledi. Yasak hala 

devam ediyor ama çok sa-
yıda gözaltı ve kendilerine 
Kenosha Guards (Kenosha 
Koruyucuları) diyen yüz-
lerce faşist milisin topla-
narak sokaklarda durma-
sına rağmen gösteriler de 
sürüyor. Her şeye rağmen 
gösteriler barışçıl şekilde 
devam ederken, Trump’ın 
Salı günü kenti ziyaret ede-
cek olması nedeniyle ken-
tin karışması yüksek bir 
ihtimal. 

Faşistler polis  
teşkilatından destek 
buluyor

Huffington Post gazetesin-
de yer alan bir araştırmaya 
göre bu yılın başından beri 
Siyahların Hayatı Önem-
lidir gösterileri sırasında, 
kanun ve düzeni korumak 
adına veya polise yardımcı 
olmak adına göstericilere 
karşı faşist milislerin silah-
la sokağa indiği 497 vaka 
gerçekleşmiş. Bunların 

64’ünde göstericilere ‘ba-
sit’ saldırıda bulunulmuş, 
38’inde üzerlerine araba 
sürülmüş ve 9 defa da ateş 
edilmiş. Floyd sonrası gös-
terilerden faşistlerin silahlı 
saldırılarında altı gösterici 
vuruldu ve üçü hayatını 
kaybetti.

Bu faşist grupların polis-
lerle olan yakın ilişkisi de 
medyada sıkça yer aldı. Ör-

neğin, en son iki göstericiyi 
herkesin gözü önünde vu-
ran 17 yaşındaki katil, polis 
araçlarını görünce ellerini 
kaldırarak silahıyla birlikte 
polise doğru gidiyor ama 
polis hiçbir şey yapmayın-
ca aralarından yürüyerek 
geçiyordu. Polis, diğer gös-
tericilere müdahale eder-
ken, katil ertesi gün evinde 
gözaltına alındı. 

ABD’DE IRKÇILIK KARŞITLARI 
YİNE SOKAKLARDA ABD’de Black Lives Matter eylemi. 

Berlin’de aşırı sağcılar, 
20 bin kişilik katılımla 
örgütlenen ve koronavi-
rüs önlemlerini protesto 
eden eylemden sonra 
yeni bir eylem daha ör-
gütlediler. 

Geçen hafta sonu da 38 
bin kişi yine koronavirüs 
önlemlerine karşı kent 
meydanında buluştu.

Ancak göstericilerin bir 
kısmının maske takma-
ması ve fiziksel mesafe 
kurallarına uymaması so-
nucu polis gösteriyi iptal 
etti ve grubu dağıttı.

Gösteri için gelenlerin el-
lerinde, Almanya’da son 
yıllarda aşırı sağcıların 
benimsediği “Biz Halkız” 

sloganının yer aldığı afiş-
lerin yanı sıra hükümetin 
istifasını isteyen ve koro-
navirüs tedbirlerinin top-
tan kaldırılmasını talep 
eden pankartlar vardı. 

Göstericilerin elinde Nazi 
dönemine ait Reich bay-
rakları da yer aldı.

Gösterilere AfD gibi ırkçı, 
göçmen düşmanı gruplar 
da destek verdi.

Irkçıların bir kısmı bir kıs-
mı Alman Federal Meclis 
binası Reichstag’ın önün-
deki barikatları aşarak 
parlamentoya girmeye 
çalıştı. Polis göstericileri 
biber gazı kullanarak geri 
püskürttü.

IRKÇILAR VE 
FAŞİSTLER BERLİN’DE 

SOKAKLARA İNDİ
26 yıldır iktidarda bulunan Lukaşenko’nun seçimleri yüz-
de 80 ile kazandığını ilan etmesinin ardından başlayan 
gösteriler ülkeyi ve rejimi sarsmaya devam ediyor.

Gösterilerin ilk günlerinde, rejim, polis şiddeti ile eylem-
cileri yıldırmayı denemiş ve 7 bin kişiyi gözaltına almış-
tı. Ancak eylemler dinmek yerine yayıldı ve hatta grevler 
başladı. Eylemlerin bir aşamasında muhalif aydınlar Ulu-
sal Koordinasyon platformunu kurdular ve zamanla Ko-
ordinasyon üye sayısı arttı, grev sözcülerini de içermeye 
başladı.

Koordinasyon kendi amacını seçimlerin yenilenmesi, si-
yasi tutsakların serbest bırakılması ve baskı ve şiddetin 
sorumlusu politikacı ve bürokratların yargılanması ola-
rak duyurdu.

Koordinasyon genişledikten hemen sonra üç üyesi rejim 
tarafından gözaltına alındı. Ülkenin en önemli fabrikaları 
arasında yer alan traktör fabrikası MTZ’nin iki grev söz-
cüsü ve örgütçüsü Sergey Dilevski ve Olga Kovalkova, ar-
dından da ağır araç üreten bir başka önemli fabrika olan 
MZKT fabrikasının grev sözcüsü Aleksandr Lavrinoviç 
gözaltına alındılar. 

Gösterilerin bir aşamasında kadınlar ellerinde çiçekler 
ve beyaz kıyafetlerle mücadelede ön safhaya geçmişti. 23 
Ağustos Pazar günü 200 bini aşan kalabalığın içerisinde 
de kadınlar en öndeydi, ki bu gösteri sırasında Lukaşen-
ko, elinde tüfekle kameraların karşısına geçip göstericile-
ri tehdit etmişti.

Geçtiğimiz Cuma akşamı gerçekleşen gösteriler öncesi 100 
kadar gazeteci polisler tarafından gözaltına alındı. Yaban-
cı gazeteciler sınırdışı edildi.

29 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşen Kadınlar Yürüyü-
şü, onbinlerce kadının katıldığı müthiş bir gösteriye dö-
nüştü. 73 yaşındaki Nina Bahinskaja’nın elinde bayrakla 
polise karşı yürüyüşü, eylemlerin sembolü haline geldi. 
Polisin kadınları engellemeye çalışması ve kadınların po-
lisi aşarak alanlara çıkması, sosyal medyada bol bol pay-
laşıldı. Kadınlar “korkmuyoruz” diye polis baskısına karşı 
sürekli sloganlar attılar. Metronun kapatıldığı, meydana 
çıkışların engellendiği Minsk’te kadınlar, “kadın gibi mü-
cadele et”, “Bizim şehrimiz” dövizleri taşıyarak barikat-
ları aştı.

BELARUS’TA İSYAN SÜRÜYOR

Belarus’ta kadınların eylemi. 
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Batman’da intihar eden 
bulunan İpek Er yazdığı 
mektupta uzman çavuş 
Musa Orhan tarafından 
tecavüze uğradığını anlat-
mıştı. İpek Er’in hayatını 
kaybetmesinin ardından 
kamuoyu baskısıyla fail 
Musa Orhan hakkında “ni-
telikli cinsel saldırı” su-
çundan soruşturma açıldı. 
Orhan, önce “adli kontrol 
şartıyla” serbest bırakıldı 
ve sonra yine toplumsal 
tepkinin sonucunda hak-
kında yakalama kararı çı-
karıldı. Teslim olan Musa 
Orhan sadece bir hafta 
tutuklu kaldı, kaçma şüp-
hesi olmadığı gerekçesiyle 
tahliye edildi. 

Devlet suç işleyen kamu 
görevlilerini koruma gele-
neğinden yine vazgeçme-
di. Tıpkı Nadira Kadiro-
va’nın, AKP’li milletvekili 
Şirin Ünal’ın tacizine uğ-
radığını söylemesinin ar-
dından, Ünal’ın evinde 
ölü bulunması ve açılan 
soruşturmaya takipsiz-
lik kararı verilmesi gibi. 
Hâlâ bulunamayan Gü-
listan Doku’nun kaybının 
baş şüphelisi ve bir polis 
oğlu olan Zaynal Abaka-
rov da tutuklanmadı. Ra-
bia Naz Vatan’ın AKP’li 
eski belediye başkanının 
yeğeninin kullandığı ara-
cın çarpmasıyla öldüğüne 
dair iddialar asla aydın-
latılmadı, olayın üzeri ör-
tüldü. Kamu görevlilerinin 
dahlinin olduğu şiddet ve 
cinayet suçlarının aydın-
latılmaması, şüphelilerin 
korunması, davaların ka-
panması, soruşturma bile 
açılmaması konusunda 
devletteki devamlılık esası 
çok köklü. Özellikle Kürt 
illerinde bu durum on yıl-
lardır adeta bir bastırma 
yöntemi. 

Musa Orhan meselesinde 
failin uzman çavuş olması 

ve olayın Batman’da ya-
şanması konuya başka bir 
boyut katıyor. Savaş politi-
kaları nedeniyle kadınlara 
ve çocuklara karşı işlenen 
suçlarda ayrı bir sistematik 
var. Özellikle 90’lı yıllarda 
Kürt illerinde kadınlara 
ve çocuklara yönelik cin-
sel saldırıların faili kamu 
görevlileri, kolluk güçleri 
ceza almadı. İnsan Hakları 
Derneği’nin “gözaltında ta-
ciz ve tecavüze karşı huku-
ki yardım” bürosuna yirmi 
yılda yapılan yaklaşık yedi 
yüz başvurunun çoğu Kürt 
illerinde kadınların kolluk 
güçleri tarafından maruz 
bırakıldığı cinsel şiddet va-
kaları. Büronun raporuna 
göre 1997-2019 yılları ara-
sında yapılan 649 başvu-
ruda faillerin 389’u polis, 
125’i jandarma ve asker, 
33’ü özel tim, 22’si korucu 
ve 66’sı infaz koruma me-
muru. Kamu görevlilerine 
yönelik bu köklü cezasızlık 
politikası nedeniyle birçok 
kadın “nasıl olsa ceza al-
mayacak” diye düşünerek 
şikayetçi olmuyor. Zaten 
tıpkı Musa Orhan’da oldu-
ğu gibi birçok fail de “nasıl 
olsa ceza almayacağım” 
diyerek, korunacağına dair 
bir güvenle kadınlara sal-
dırıyor. Hem faillere güven 
veriliyor hem de kadın ve 
çocuklar sessizleştiriliyor. 
Musa Orhan derhal tutuk-
lanmalı. Kadınların kaza-
nılmış haklarına dönük 
sistematik saldırılara, fail-
lerin cezasız bırakılmasına 
son verilmeli. İstanbul Söz-
leşmesi başta olmak üzere, 
tacize, şiddete, tecavüze 
karşı kadınları ve çocukları 
koruyan mevzuatlar gerek-
tiği gibi uygulanmalı. Dev-
let, her katmanıyla, kadın-
lara ve çocuklara yönelik 
işlenen suçların üzerini ka-
payan, görmezden gelen, 
cezasız bırakan politikası-
na son vermeli. 

DEVLET ERKEKLERİ 
KORUYOR

Uzman Çavuş Musa Orhan kaçma şüphesi olmadığı 
gerekçesiyle tahliye edildi bu durumu nasıl değerlen-
diriyorsun genel olarak? Özellikle kamu görevlileri-
nin dahlinin olduğu suçlardaki cezasızlığın nasıl bir 
etkisi var?

Kamu görevlilerinin yargılanması çok zor bir hâle geli-
yor. Yakın zamanda da yazdım, Türkiye’nin batısındaki 
bir ilçede bir çocuğun birçok kişinin istismarına uğra-
dığı konuşuluyor. Okul müdürünün hatta ilçe eğitim 
müdürünün haberi var bu konudan ama hiçbir şey 
yapmadıkları gibi üstünü örtüyorlar. Savcı her ne kadar 
görevi ihmalle yargılanmalarını istese de izin çıkmıyor. 
Yani sadece polis, asker değil, okul müdürü için de aynı 
şey geçerli. Yargılanmaları çok zor ve böyle olunca da 
ihmaller artıyor. 

Genel olarak cezasızlık, kadına şiddetin önüne geçile-
memesinin en önemli sebeplerinden biri. Bazı insanlar 
sürekli idam cezası gelsin diyor, bu çok manasız. Ka-
dına şiddet, taciz, tecavüz konusunda iyi mevzuatlar, 
İstanbul Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmeler var. 
Mesele bunların uygulanmıyor olması. Elbette mevzua-
tın uygulanması sadece cezalandırma için önemli değil. 

Ama sırf ceza kısmında bile uygulanmıyor olması, fail-
lerin çeşitli indirimler alması, serbest kalması veya az 
ceza ile yırtması bir cezasızlık kültürü oluşturuyor. 

Bu durum yeni suçları teşvik ediyor. Geçen gün bir ha-
ber daha paylaştım, Kilis’te 15 yaşındaki bir kız çocuğu 
iki yıl boyunca sistematik cinsel istismara maruz bıra-
kılıyor ve hamile kalıyor. Fail 12 gün hapis yatıp çıkıyor. 
Ama kadına şiddeti önlemeye çalışan Kadir Şeker yedi 
aydır cezaevinde. Kadir Şeker kadına şiddet uygulayan 
kişiyi durdurmaya çalışırken ölümüne neden oldu. Kas-
ten öldürmekten yargılanıyor. Tamam o da yargılansın 
ama burada başka bir durum var. Bu da bir gözdağı. 
Tecavüz faili Musa Orhan serbest ama kadına şiddeti 
engellemeye çalışan Kadir Şeker cezaevinde.  

Toplumdaki hâkim zihniyetin yansımalarını yargıda 
veya kollukta beklememek saçma. Bu ülkenin yargıcı 
da polisi de bu toplumdan çıkıyor. 

Bu insanlar arasında kadınlara karşı suç işleyenler olu-
yor. Bu yokmuş gibi farz etmek veya bizim devletimizde 
olmaz demek doğru olmadığı gibi gerçek değil. Bunun 
arkasında durmuyorum demesi gerekir devletin. 

“CEZASIZLIK YENİ SUÇLARI 
TEŞVİK EDİYOR”
Gazeteci Melis Alphan’a kadınlara yönelik suçlarda giderek norm hâline gelen 
cezasızlığa dair görüşlerini sorduk.

Kadınlar öldürülen Pınar Gültekin 
için eylem yaptılar. Kadıköy.
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Akdeniz’deki en son askeri ve siyasi gerilimlerin altın-
da ne yatıyor?

Ortadoğu-petrol ve daha yakın zamanda doğal gazdaki 
zengin enerji kaynakları ve Basra Körfezi’ni Akdeniz ile 
birleştiren yolları kapsayan stratejik jeopolitik konumu 
ile-geleneksel olarak büyük emperyalist güçler arasında 
çıkar çatışmalarının sıklıkla görüldüğü bir bölge olmuş-
tur. 

Bu bölgede Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’nın önem-
li muharebelerinin yapıldığını hatırlamalıyız. Yirminci 
yüzyılın ikinci yarısı, Amerikan emperyalizminin bölge-
deki üstünlüğüyle sonuçlanan 1956, 1967, 1973, 1991’deki 
müdahalelere ve yerel savaşlara tanıklık etti.

“Yeni bir Amerikan yüzyılı” iddialarına (ve soldaki 
ABD’nin geriye kalan tek “süper güç” olduğunu iddia 
eden yanlış teorilere) rağmen, Amerikan egemenliği hem 
küresel ölçekte, hem de Orta Doğu’da geriliyor. İçlerinde 
Rusya ve Çin’in de bulunduğu rakip güçler, Amerika’nın 
yaşadığı gerilemeden yararlanmak için aceleci davrandı-
lar. Bu yaşananlar, yerel altemperyalist güçlerin daha bü-
yük  rol oynayabilmelerine imkan sağladı. Yerel egemen 
sınıflar da hemen ama çoğunlukla da birbirleriyle çelişen 
hamleler yaparak sürece katıldılar. Örneğin Suriye’de ya-
şananlara baktığımızda İran, Suudi Arabistan  ve Türki-
ye’nin Rusya, Fransa ve ABD ile birlikte etki bölgelerinde 
bir pay sağlamaya çalıştığını görebiliyoruz.

Bu bağlamda Yunan egemen sınıfının, büyük münhasır 
ekonomik bölgeler talep ederek Doğu Akdeniz’in kaynak-
larını bölmek amacıyla İsrail ve Mısır ile ittifakını geliştir-
diğine şahit olduk. Avrupa Birliği için ittifak tarafından 
desteklenen Doğu Akdeniz doğal gaz boru hattı projesi, 
alternatif bir enerji kaynağı olarak sunulmaktadır.

Bu nedenle, hem Türk hem de Yunan kapitalizmi, kendi 
çevrelerini yeniden şekillendirmede daha büyük bir rol 
oynamak için birbirleriyle çatışan girişimlerde bulunu-
yorlar. Bu gerilimin, 1964 ve 1974’te Kıbrıs’ta savaşa yol 
açan geleneksel bir rekabetten sonra yaşanıyor olması 
dikkat çekici. Her iki egemen sınıf da Kıbrıs’ta Türkleri ve 
Rumları koruduğunu ve uluslararası hukuk değerlerine 
sahip çıktığını iddia ediyor ancak iddialar, çatışmanın 
her iki taraftaki gerici karakterini de kesinlikle gizlemeyi 
başaramıyor. Libya’daki iç savaşa birbirlerine karşı pozis-
yonda katılımları, hem Türkiye hem de Yunanistan’daki 
işçilerin bu tür askeri maceraları desteklemek için hiçbir 
nedene sahip olmadıklarının açık kanıtıdır.

Egemen sınıflar milliyetçiliği nasıl kullanır?

İşçilerin ve patronların aynı ülkenin müttefikleri olduğu 
fikri, tüm kapitalist devletlerin varlığı ve gelişimi için zo-
runludur. Tarihsel olarak ulus-devlet, bir iç pazarın ya-
ratılması ve işçi sınıfının sömürülmesi için gerekli  tüm 
koşulları sağlar. Bu yüzden milliyetçilik, kapitalist top-

lumun tüm kurumları tarafından teşvik edilir. Okulda 
gençlere tarihin çarpık versiyonları öğretilir, orduda mil-
liyetçi propaganda yapılır, spor faaliyetlerinde rahatla-
maya çalıştıklarında bile bu fikirlerle kuşatılırlar. Sadece 
işçi sınıfı mensupları patronlarına karşı mücadeleye da-
hil olduklarında, ancak o süreçte tek bir ulusun değil, iki 
ulusun varlığını fark edebilirler: zenginlerin ‘anavatanı’ 
fakirlerin ülkesiyle aynı değildir.

Yunan ve Türk işçilerin ortak çıkarlarını savunan sos-
yalist siyaseti nasıl inşa edebiliriz?

İşçiler savaşlardan nefret ediyorlar. Aileleri sevdiklerini o 
kadar çok kaybetti ki geçmiş savaşların korkunç gerçek-
liği en güçlü milliyetçi propaganda tarafından bile giz-
lenemez. Bunu sıradan insanların, kıyılarımıza ulaşan 
savaş mağdurları mülteciler için gösterdikleri dayanışma 
duygularında görebiliriz. Devrimci sosyalistler işte tam 
da bu noktadan başlamalı; yani savaştan nefret eden, 
kendileri ve arkadaşları acı çekerken, savaşlarda ölürler-
ken patronlarının savaştan kar elde edeceğini fark eden 
işçiler ve gençlerle yola çıkmalılar.  Sloganımız, enerji şir-
ketlerinin petrol veya gaz için Akdeniz’de araştırma yap-

maları için savaşmayacağımız olacak. “Petrol için kan 
yok”, yirmi yıldan daha kısa bir süre önce Irak’ta Ame-
rikan istilasına karşı çıkan insanlara tanıdık bir slogan-
dır. Bu temelde birçok insanla birlikte hareket edebiliriz. 
Ama aynı zamanda da bizleri yönetenlerin yalanlarını 
açığa çıkarmaya çaba göstermeliyiz. İşçileri şaşırtmaya 
ve kafalarını karıştırmaya yönelik tüm ırkçı girişimlere 
karşı çıkmalıyız. NATO, AB ve tüm emperyalist örgütlerin 
kendilerini “barış aracıları” olarak sunmaya çalıştıkları 
her girişimde gerçek amaçlarını deşifre etmeliyiz . İklim 
değişikliğinde fosil yakıtların yıkıcı rolünü herkese hatır-
latmak zorundayız. 

DSİP, SEK ve Kıbrıs’taki yoldaşlarımızın ortak açıklaması 
bu yönde güçlü bir bildiridir. Uluslararası işçi dayanış-
ması için mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. ABD’deki 
Black Lives Matter hareketinden Beyrut sokaklarını sal-
layan insanlara kadar uluslararası alanda ortaya çıkan 
popüler sosyal patlamalar dalgası, tüm bunlar bize, pay-
laştığımız denizin kıyılarındaki işçilerin ortak çıkarlarını 
savunabileceğimize dair güven veriyor.

Çeviri: TN

“ZENGİNLERİN ‘ANAVATANI’ 
FAKİRLERİN ÜLKESİYLE AYNI 
DEĞİLDİR.”
Yunanistan’da mücadele eden ve Devrimci Sosyalist İşçi Partisi’nin kardeş örgütü olan SEK (Sosyalist İşçi Partisi)’nin dene-
yimli üyesi Panos Garganas’la Akdeniz ve Ege’de giderek tırmanan Türkiye-Yunanistan gerginliği hakkında konuştuk.

Panos Garganas.
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GÖRÜŞ
Roni Margulies

DİKTATÖRÜ BAĞRINIZA 
BASIN! 
Güzel ülkemizin güzel siyasî partilerinden biri Be-
larus’taki olaylar hakkında bir açıklama yayınlamış. 
Partinin isminde “komünist” kelimesi geçtiği için ilgimi 
çekti, okudum.

Açıklamanın başlığı da güzel: “Belarus’tan elinizi çe-
kin!”

Dünyanın herhangi bir ülkesinde, özellikle de Batı’nın 
nüfuz alanı içinde olmayan bir ülkede karışıklık çıktı-
ğı zaman, tüm emperyalist güçler, tüm çokuluslu dev 
şirketler, tüm uluslararası sermaye kurumları heyeca-
na gelir, seferber olur. Söz konusu ülkede hükümet 
veya rejim değişikliği olacaksa, bu değişimin Batı’dan 
yana, sermayenin önündeki engelleri kaldıran bir şekil-
de sonuçlanması için ellerinden geleni yaparlar.

Belarus’ta da büyük kitleler ayaklanıp Lukaşenko reji-
mini sallamaya başladığından beri Amerika, Avrupa 
Birliği, İngiltere ve Rusya yırtıcı kuşlar gibi Belarus 
semalarında dolanıyor. Ekonominin kapılarının büyük 
sermayeye açılacağını düşündükçe ağızları sulanıyor.

İsminde “komünist” kelimesi geçen partinin “Belarus’tan 
elinizi çekin!” başlığı bu açıdan güzel ve doğru.

Ne var ki, açıklamanın geri kalanı biraz sorunlu. 
Şöyle diyorlar:

“Belarus’ta yapılan seçimleri Lukaşenko kazanmasına 
rağmen, seçim sonuçları muhalefet ve muhalefete des-
tek veren emperyalist ülkeler tarafından tanınmamış; 
ölümlere varan protestolar devam etmiş ve protestolar 
emperyalist güçler tarafından körüklenmiştir.

Yıllardır Belarus’un istikrarsızlaşması için Avrupa Birli-
ği, ABD ve NATO tarafından yürütülen kampanyalar 
bilinmektedir. Amaç Rusya’nın emperyalizm tarafından 
kuşatılması olduğu kadar Belarus’un kapitalist-emperya-
list sistem tarafından yağmalanmasıdır.

Bugün özgürlük adına sunulan muhalefetin aslında 
yağmanın ve sermayenin temsilcisi olduğu herkes tara-
fından görülmelidir!

Belarus emekçileri kendi mirasına ve kazanımlarına 
sahip çıkmalıdır!

Belarus’a yönelik emperyalist müdahaleye hayır!”

Ne sihirdir ne keramet, el çabukluğu marifet! Fark 
ettiniz, değil mi? “Emperyalistler elinizi çekin” diye 
başlayan açıklama, çaktırmadan Lukaşenko savunusu-
na dönüşüyor!

Yani ayaklanan emekçilere, grev yapan işçilere, Minsk 
sokaklarını dolduran dev kalabalıklara “Lukaşenko’dan 
elinizi çekin” diyor.

Yani ne demiş oluyor Belarus işçi sınıfına? “İşçilerin 
iki seçeneği vardır: Ya emperyalizme teslim olmak ya 
diktatörü baş tacı etmek.” Ve ne öneriyor? “Emperya-
lizme karşı diktatörünüzü bağrınıza basın, etrafında 
kenetlenin.”

İlginç bir “komünizm” anlayışı, değil mi?

İşçi sınıfının kendi iktidarı için, eksiksiz bir demokrasi 
ve sosyalizm için mücadele etmesi seçenek bile değil. 
İsminde “komünist” kelimesi geçen bu partinin aklına 
bile gelmiyor böyle bir seçenek.

Ne mutlu ki, fabrikalarda, enerji sektöründe, çelik 
tesislerinde, madenlerde, petrokimya, medya ve diğer 
sektörlerde grev yapan Belarus işçileri bizim “komünist-
lere” kulak asmıyor.

VOLKAN AKYILDIRIM

Sosyalist İşçi’nin geçen sayısında manşet, “Ege’de Akde-
niz’de savaşa hayır” idi. Geçen 15 günde Yunanistan ile 
Türkiye arasındaki gerilim had safhaya çıkartıldı. Türki-
ye’yi yönetenler bugün açık açık savaştan bahsediyor.

Birkaç yıl öncesine kadar turizm sebebiyle kıyıları birbiri-
ne açık olan, buradan çok sayıda insanın tatil için gittiği 
ve halkların birbirine karıştığı komşu Yunanistan, nasıl 
oldu da yeniden “baş düşman” haline geldi?

Birinci Dünya Savaşı’ndan bu yana rakip iki altemperya-
list devlet arasındaki askeri gerilim ve Soğuk Savaş neden 
yeniden diriltiliyor?

Bunun başlıca sebebi, Panos yoldaşın belirttiği gibi, em-
peryalizmin yaşadığı kriz ve küresel hiyerarşisinin parça-
lanmış oluşu. ABD’nin Ortadoğu’daki gerileyişi, Avrupa 
Birliği ile kavgalı hale gelişi ve AB’nin kendi için (Alman-
ya-Fransa) bölünüşü, altemperyalist devletlere hareket 
alanı açıyor. ABD ile Çin’in Asya Pasifik’te Soğuk Savaş’a 
geçişi, diğer devletlere örnek oluyor.

Aşırı sağ ve milliyetçi yönetimler

Bir diğer önemli sebep ise birçok ülkede işbaşına gelen 
milliyetçi popülist hükümetler ve aşırı sağcı liderler. Oto-
riter milliyetçiler, neoliberal küresel kapitalizm içinde iş 
görseler de kendi halklarına içe kapanmacılığı reva gö-
rüyor. Sağcı popülist hurafeler ve milliyetçi ön yargılar 
pompalanırken, koronavirüs salgını ve ekonomik krizle 
birlikte hoşnutsuzluk içinde olan kitlelerin dikkati “dış 
mihraklara” çekiliyor. Savunma adı altında silah ve savaş 
araçları üreten şirketler, en fazla kar edenler listesinde 
baş sıralara yerleşirken, sorunları diplomasi ile çözme, 
Doğu Akdeniz’in kaynaklarını paylaşmak gibi çok taraf-
lı-çok uluslu sorunlar, askeri güç gösterileri ve emper-
yalist siyasetle çözülmek isteniyor ki savaş havasını bu 
yaratıyor.

Türkiye ve Yunanistan kapitalizminin arasındaki askeri 
rekabet de küresel otoriter eğilimin bir parçası. Yunanis-
tan’ı bugün sağ milliyetçiler yönetiyor. Syriza döneminde 
komşuyla görece iyi ilişkilere sahip Erdoğan yönetimi ise 
bugün aşırı sağ milliyetçi bir çizgiye konumlanmış du-
rumda. Tarih boyunca iki devleti karşı karşıya getiren hep 
bu milliyetçi militarist politikalar olmuştur.

Açlar ve işsizler ne düşünüyor?

Türk Lirası son 6-7 ayda yüzde 22 oranında değer kaybet-
ti, yani alım gücümüz beşte bir oranında geriledi. Türki-
ye işçi sınıfının üçte biri, 12 milyon kişi işsiz durumda. 

Göstermelik sosyal yardımlar çoğunluğa ulaşamazken, 
her yerden feryat sesleri yükseliyor. Kronikleşen sosyal 
sorunlara bir çözüm bulmayan iktidar, Türkiyeli işçileri 
milliyetçi savaş politikalarına destek olmaya çağırıyor.

Cumhurbaşkanlığı sarayı üzerindeki İHA gösterisinin 
şatafatı açlık ve işsizlikle boğuşan milyonlarca insanı ne 
kadar süreliğine ikna edebilir ki? Her ay düzenli olarak 
yapılan Cumhurbaşkanı görev onay anketlerine bakılırsa 
aşırı sağ politikalar artık iktidar blokuna kazandırmıyor.

Bunu hak etmiyoruz!

Yunanistan ve Türkiye kapitalizmlerinin 20. yüzyıl boyun-
ca sürdürdükleri Soğuk Savaş, Kıbrıs’ta sıcak bir savaşa 
dönüşmüştü. Bölünmüş adanın iki tarafında yaşayan ve 
birlikte yaşam iradesini defalarca belirtmiş olan iki halk 
on yıllarca savaş ve baskı ortamında yaşatıldı. Batı Trak-
ya’da yaşayan Türk azınlık gibi, gerçekte birbiriyle düş-
man değil kardeş olan Türk ve Rum işçiler bir kez daha bu 
kötü koşullara itiliyor. 

Devrimci sosyalistler, altemperyalist ve emperyalist dev-
letlerin paylaşım kavgalarına karşıdır. Ege’de, Akdeniz’de 
karşıya gelen devletlerin, esas olarak enerji şirketleri ve 
hâkim elitlerin kasalarını doldurmak için yaptığı manev-
ralar, Doğu Akdeniz etrafından yaşayan işçilerin ve yok-
sulların aleyhinedir.

Karmaşık uluslararası sorunlar diplomasi yoluyla çözül-
meli savaşla değil. Milliyetçi hükümetleri savaşçıl tutum-
lardan uzaklaştıracak olan emperyalist devletlerin müda-
haleleri olmayacak. Her bir ülkenin işçilerinin kendi acil 
talepleri için mücadeleleri ve Doğu Akdeniz’de işçilerin 
uluslararası birliği savaşın sesini susturabilir. 

Barış, iklim ve sosyal haklar mücadelesi

Aşağıdan ve uluslararası bir mücadele acil bir gereklilik, 
çünkü Doğu Akdeniz’in yeniden paylaşım kavgasının or-
tasında iklim krizi duruyor. Devletlerin birbirine girdiği 
doğal gaz kaynakları, fosil yakıt demektir. Doğu Akde-
niz’deki hidrokarbon kaynaklarını yer üstüne çıkartmak 
ve bizi kazıklamaları için enerji şirketlerine sunmak, ik-
lim yangınını körüklemektir.

Fosil yakıtlar su altında kalmalı. Doğu Akdeniz barış de-
nizi olmalı. Kirli enerji dayatmasını boşa çıkartıp, yeni-
lenebilir enerjiye ve sosyal adalete dayalı yeni bir düzeni 
kuracak yine işçilerdir. Doğu Akdeniz’de, her yerde başka 
bir seçenek var: Aşağıdan antikapitalist mücadele.

DOĞU AKDENİZ’DE  
BAŞKA BİR SEÇENEK VAR!
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ÖZDEN DÖNMEZ

6 Eylül 1955 saat 11.00’de İstanbul radyosunda bir haber 
yayınlandı. Haber, devletin resmi kurumu olan Anadolu 
Ajansı’ndan alınmıştı: Atatürk’ün Selanik’te doğduğu eve 
bombalı saldırıda bulunulmuştu. Bombalı saldırı haberini, 
normalde 20-30 bin tirajı olan İstanbul Ekspres gazetesi, 6 
Eylül günü, 150-200 bin baskı ile duyurdu. Gazetenin ikinci 
baskısının 150 bin adedi sokaklarda satıldı. Saldırganlar, 
öğleden sonra İstanbul İstiklal Caddesi başta olmak üzere 
“azınlıkların” yaşadığı yerlerde toplanmaya başlamıştı.  

Peki bir tek haberle mi bu kadar büyük bir kıyım oldu? 

Hayır! O sırada başka bir yerlerde başka şeyler de oluyor-
du. 1950’lerin başından beri Kıbrıs halkının özerkliğe ka-
vuşmasını istemesiyle ilgili siyasi gelişmeler olmaktaydı. 
Bütün bunların sonucunda, Doğu Akdeniz’deki gelişmele-
ri konuşmak üzere Londra’da bir konferans toplandı.  Kon-
ferans’ın, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin katılımıyla 
29 Ağustos ve 7 Eylül 1955 tarihleri arasında yapılması 
planlanmıştı. 

Kıbrıs merkezli Türk milliyetçiliği

Dış politikada bunlar olurken, içeride de başka gelişmeler 
oluyordu. Hürriyet gazetesi kurucularından Sedat Simavi 
Kıbrıs konusunu alevlendirmeye başladı. Meclis’te Rum 
aleyhtarlığını kışkırtacak önergeler verildi. Kıbrıs’taki Türk 
davasını savunmak için çeşitli cemiyetler kuruldu. Bu ce-
miyetlerin, hem basınla hem de hükümetle oldukça yakın 
ilişkileri vardı. İstanbul’da kurulan Kıbrıs Türk’tür Cemiye-
ti başkanı aynı zamanda Hürriyet gazetesi yazarı Hikmet 
Bil idi. Kıbrıs Türk’tür Cemiyeti kurulduğunda, idare kuru-
lu, dönemin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Başbakan 
Yardımcısı Fuat Köprülü ve Devlet Bakanı Mükerrem Sarol 
ile toplantıya katılmışlardı. Derneğin Başkanı Hikmet Bil, 
6/7 Eylül’den bir gün önce Başbakan Menderes tarafından 
Adalet Sarayı’nın açılışına davet edilmişti. 

Hükümet tarafından böylesine desteklenen, sevilen Kıbrıs 
Türktür Cemiyeti’nin, 6 Eylül günü faaliyetlerinden bazıla-
rı ise şöyleydi: Öğlen saatlerinde, “Atamızın evi Bomba ile 
hasara uğradı” manşeti ile ikinci baskısı yapılan, İstanbul 
Ekspres gazetesinin 150 bin nüshasını sokaklarda dağıttı-
lar. Kıbrıs Türktür Cemiyeti’nin rozetlerini dağıtarak Kıbrıs 
Türktür diye sloganlarla yağma ve talan yaptılar. 

Menderes hükümeti ve basının rolü

Menderes sadece Cemiyet yetkililerini davet etmiyordu el-
bette, 24 Ağustos’ta yaptığı konuşmada, Yunanlılara, Yu-
nan Hükümeti’ne, Kıbrıs Rumlarına, Rum vatandaşlarına 
ve kiliselere uyarılarda bulundu. İki gün sonra, Londra’da 
basın toplantısında Kıbrıs konusuna ilişkin “...bu mezalim 
karşısında Türk efkarı umumiyesinin ve hükümetinin ilgi-
siz kalacağını düşünmek çok hatalı olur” diyecekti. Döne-
min Dışişleri bakanı ise 28 Ağustos 1955’te Adanın statüko-
sunda yapılacak en ufak bir değişikliğin, Lozan’ın feshine 
neden olacağını, bunun sonucu olarak da Batı Trakya, On 
İki Ada ve İstanbul Rumlarının statükosunun değişeceğini 
söyleyerek İstanbullu Rumları hedef göstermekten çekin-
medi. 

Basın da bu kışkırtmalarda iştahla yerini aldı ve Batı 
Trakya Türklerini ve İstanbullu Rumları gündeme getirdi. 

Patrikhane’ye ilişkin bir basın kampanyası başlattı. Resmi 
olarak, İstanbul Rumlarını sadece dini olarak temsil etme-
sini, politikaya karışmamasını istedikleri Patrikhane’den, 
Kıbrıs konusuna ilişkin açıklama, hatta Kıbrıs’taki olayla-
ra müdahale etmesini bekliyorlardı. Hürriyet ve Yeni Sabah 
gazeteleri, Türkiye Rumlarının, Türk Devleti’ne bağlılıkla-
rını Patrikhane vasıtasıyla ispat etmelerini istiyordu. Bası-
nın Patrikhane üzerinden İstanbullu Rumlara sopa göster-
meleri doz doz artmış, sonunda 27 Ağustos’ta Cumhuriyet 
gazetesinde Patrikhane’nin Kıbrıslı teröristler için kapı 
kapı dolaşıp para topladığı yalan haberi yapılmıştı. 

Adım adım örgütlenen linç

Olaylar, 6/7 Eylül’den birkaç gün önce sokaklara taşınma-
ya başlamıştı. 26 Ağustos’ta Apoyevmatini gazetesinin önü-
ne gelen “birkaç Türk genci”,“protesto” gösterisi düzenle-
di. İki gün sonra Vatan gazetesi 25 bin kişinin savaşmak 
için Kıbrıs’a gitmek istediğini yazdı. Gazetelerde Rumlarla 
Türkler arasında çıkan kavga haberleri görülüyordu. Kıbrıs 
Türktür Cemiyeti Cemiyeti üyeleri Beyoğlu’nda dükkanlara 
afişlerini asmaya gidiyor, asmak istemeyenlerle tartışıyor-
lardı. Malul Gaziler Günü vesilesiyle, Ağustos ayında İstik-
lal Caddesi’nde bir gösteri düzenlenmiş, 6/7 Eylül’ün adeta 
provası yapılmıştı. Hürriyet, 30 Ağustos “Zafer Bayramı 
vesilesiyle evlerine, işyerlerine bayrak asılmadığını gören 
gençler, için için kaynamaya başlamıştır” diye haber yaptı. 
6/7 Eylül pogromuna giden aynı hafta içinde pek çok nefret 
suçu da işlendi. Bunlardan birine, Vatan gazetesinde çıkan 
bir habere bakalım: “Bir Rum kadını, Türklüğe hakareta-
miz sözler sarf ettiğinden dolayı mahalle halkı tarafından 
dövülmüştür.”

Bütün olayların başlamasına sebep olan Atatürk’ün doğ-
duğu evin bombalanmasının bir provokasyon olduğu or-
taya çıktı. Bombaladığı iddia edilen Oktay Engin ve Kon-
solosluk görevlisi Hasan Uçar yakalandılar. 9 Ay Selanik 
cezaevinde yatan Oktay Engin Türkiye Konsolosluğu tara-
fından Türkiye’ye getirildi. Menderes ve İstanbul Valisi Gö-
kay sayesinde yarım kalan eğitimini tamamladıktan sonra 
Emniyet Genel Müdürlüğü’nde çalıştı ve Nevşehir valiliği 

yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nde çalışması için davet 
eden kişi, 6/7 Eylül 1955’te Beyoğlu Kaymakamlığı yapan 
Hayrettin Nakipoğlu’dur. Yassıada Duruşmalarında her iki 
isim de beraat etmiş, devletin devamlılığı sağlanmıştır.

Derin devlet çok çalışkan

6/7 Eylül sonrasında, yaşanan pogromla ilgili çeşitli itiraf-
lar, yazılan kitaplar, açılan arşivler oldu. Bu itiraflardan 
biri, belki de en önemlisi, Özel Harp Dairesi Başkanı Sabri 
Yirmibeşoğlu’nun, askeri ve siyasi anılarım adlı kitabında 
yazdığı “Özel Harp’te bir kural vardır; halkın mukavemeti-
ni artırmak için düşman yapmış gibi bazı değerlere sabotaj 
yapılır. Bir cami yakılır. Kıbrıs’ta cami yaktık biz”. Yirmi-
beşoğlu, gazeteci Fatih Güllapoğlu’na şunları söyler: “Son-
ra 6/7 Eylül olaylarını ele al... 6/7 Eylül de bir özel harp 
işiydi. Ve muhteşem bir örgütlenmeydi. Amaca da ulaştı...” 

Övündüğü şeye bak!

6/7 Eylül pogromunun sistematik bir örgütlenme sürecinin 
ürünü olduğunu sadece öncesinde basının, hükümetin 
yaptığı nefret söylemi içeren açıklamasında görmüyoruz. 
6/7 Eylül katliamının derin bir örgütlenmenin işi oldu-
ğunu yağma ve yıkım için Sivas’tan, Trabzon’dan, Kas-
tamonu’dan, Erzincan’dan getirtilen yüzlerce kişiden de 
görüyoruz. Aynı anda İstanbul Beyoğlu’nda, Kumpapı’da, 
Samatya’da, Kadıköy’de, onlarca yerde ellerinden tek tor-
nadan çıkmış sopalarla saldıran insanlarda görüyoruz. 

Bu, bambaşka şehirlerden gelen saldırganların, başta 
Rumlar olmak üzere tüm azınlıkların evlerini, işyerlerini 
tespit edebilmesinden biliyoruz. Basının, siyasilerin, em-
niyet teşkilatının, karanlık cemiyetlerin birbirleriyle iliş-
kisinden biliyoruz. Adeta bir seri katilin itiraf etmek için 
kıvranması, cinayetleriyle övünmesi gibi peş peşe yapılan 
itiraflardan biliyoruz. 

Bizim ihtiyacımız olan, pogromlara giden yolu kapatmak. 
Bunun için, geçmiş dönemin bu yıkıcı ve kitlesel linç gi-
rişimi ve kitlesel katliamlarıyla yüzleşmek bir zorunluluk. 

6-7 EYLÜL: Makalede 6-7 Eylül 
1955’te sistemli bir 
şekilde örgütlenen 

ve hayata geçirilen 
insanlık suçunun 
arka planı ele 

alınıyor.BİR DAHA ASLA!

6-7 Eylül 1955
Yağma ve talanın ardından İstiklal Caddesi, 
yapılan yağma ve talan görüntüleri (üstte). 
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KRİZE YANIT: BİRLEŞİK İŞÇİ 
MÜCADELESİ  
Dünya çapında ekolojik felaketler giderek çoğalırken, 
kapitalizm, pandemiyle birlikte özellikle ekonomi alanın-
da derin bir krize girmiş bulunuyor. 

Kapitalist merkezlerdeki finans kuruluşları bu krizi, 20. 
yüzyılın “1929 Büyük Buhran” yıllarıyla kıyaslıyor. Kapi-
talist devletlerin açıkladığı, 2020 yılının Nisan-Haziran 
(2. çeyrek) dönemine ilişkin ekonomi verileri krizin de-
rinliğini ortaya koyuyor. 

Hem pandemiyi sağlık sistemlerinin çöküşüyle yaşayan-
lar, hem de süreci “başarılı” götürdüğünü iddia eden 
kapitalist devletler, ekonomilerinde “rekor” küçülme 
oranları kaydediyorlar. 

Pandemiyle birlikte sağlık sistemi çöken ABD ekonomisi 
2020 yılının ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 33 daralarak rekor seviyede küçüldü. 

Salgını ağır yaşayan ülkelerden biri olan Fransa, eko-
nomisinde, 2. çeyrekte yüzde 14 oranında tarihi bir 
küçülme gerçekleşti. 

Avrupa Birliği’nin en büyük ekonomisi olan Almanya 
2020 ikinci çeyreğini ‘tarihi’ küçülmeyle geride bıraktı. 
Ekonomi geçen yıla kıyasla yüzde 12 küçüldü. 

MÜCADELENİN İÇİNDEN
Faruk Sevim

Türkiye ekonomisinin de ikinci çeyrekte yüzde 12 küçül-
düğü tahmin ediliyor.

Devlet bütçelerini şirketlerin kurtarılması için cömertçe har-
cayan kapitalist devletler, boşalan kasalarını yeniden dol-
durmak için saldırıyorlar.

Sağlıktan eğitime, emeklilik yaşının yükseltilmesinden işçi 
aylıklarının ve ücretlerin reel olarak düşürülmesine, işten 
atmalardan işsizlik sigortalarına, doğrudan vergilerden 
dolaysız vergilere kadar işçilerin pek çok hakkı gasp 
ediliyor.

Kapitalizmin küresel çapta ağırlaşan krizinin yükünü işçi 
sınıfı ve emekçilerin sırtına yıkma saldırıları, emek-sermaye 
çatışmasını kaçınılmaz olarak daha da keskinleştirerek 
sınıf mücadelesini yükseltecektir. 

İşçi sınıfı ve emekçiler, bilinçli ve örgütlü bir hazırlıkla 
bu sınıf mücadelesine katılabildikleri oranda, kapitalizmin 
krizi işçilerin ve emekçilerin lehine son bulabilir. Aksi tak-
dirde kapitalizm tüm dünyayı daha ağır bir yıkımla karşı 
karşıya bırakacaktır.

Bir yandan pandemi, diğer yandan ekonomik ve ekolojik 
kriz üstüne gelirken, işçi sınıfı tüm ezilenlerin sözcüsü 
olacak bir mücadeleyle, bu üç krizin de faturasını, sorum-
lularına yüklemek için birleşmelidir. 

Bu mücadele, işçiler ve emekçiler birleşik bir işçi cephe-
sinde bir araya gelirse, başarıya ulaşabilir.

Antikapitalist Blokta bir araya gelen işçi ve emekçiler, 
birleşik bir işçi cephesinin oluşturulması için çaba göste-
recektir.

CPS işçisi düşük zam dayatmasına karşı grevde
Tuzla Serbest Bölgede faaliyet yürüten, DERİTEKS’in ör-
gütlü olduğu CPS Otomotiv’de toplu iş sözleşmesi (TİS) 
görüşmelerinde patronun düşük zam dayatması nede-
niyle anlaşma sağlanamadı, Patronun yüzde 5’lik zam 

önerisine karşı yüzde 25 isteyen işçiler fabrikaya grev 
pankartı astı.

Yusufeli’nde salgın nedeniyle şantiyeden çıkışı 
yasaklanan işçiler iş bıraktı
Limak-Kolin-Cengiz Ortak Girişimine yaptırılan Yusufe-
li Barajı ve Hidroelektrik Santralında koronavirüs vaka 
sayıları arttığı gerekçesiyle Artvin Valiliği işçilerin şanti-
ye dışına çıkışlarını yasakladı. Valiliğin kararına sırtını 
yaslayan işveren, işçileri zorla iş başı yaptırmaya çalıştı. 
İşçiler tepki olarak 25 Ağustos’ta iş bıraktılar.

DİSK İzmir Şubeleri:  
İşçilerin yaşam hakkı yok sayılıyor
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege 
Bölge Temsilciliği ve DİSK’e bağlı sendikaların İzmir 

temsilcilikleri Kovid-19 vakalarının işyerlerinde artması 
üzerine, basın açıklaması düzenledi. Açıklamada “Çark-
lar dönsün diye işçiler ön-
lemsiz çalıştırılıyor” denildi.

Kendini yakan seyyar sa-
tıcı Yavuz Polat hayatını 
kaybetti
Erzincan Belediyesine ait 
mesire alanının önünde, mı-
sır satması engellendiği için 
kendisini yakan ve bir aydır 
tedavi gören Yavuz Polat ha-
yatını kaybetti. Seyyar satıcı 
Polat’ın ekmek mücadelesi uğruna öldüğü gün, Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın, Devlet Bahçeli’ye 700 milyon TL’lik 
jest yapması, dikkat çekti..

Tempo Çağrı Merkezi işçileri:  
Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz
Batman’da bulunan Tempo Çağrı Merkezinde 20’ye ya-
kın işçinin işten atılması, şirketin Şişli’de bulunan mer-
kez binası önünde yapılan açıklamayla protesto edildi.

İŞÇİ EYLEMLERİ MEMUR-SEN: KADIN HAKLARINA DÜŞMAN 
BİR SENDİKA! 
Toplumun tüm kesimlerinden kadınların savunduğu 
İstanbul Sözleşmesi Memur-Sen’in hedefinde.  Ağus-
tos başında Eğitim Bir Sen Eskişehir Şube Başkanı Mu-
ammer Karaman Twitter hesabından “Neslimizi ifsad 
edip geleceğimizi karartan sapkınlardan, aile kurmayı 
ve aileyi korumayı zorlaştıran anlayışlardan, Rabbi-
mizin aralarına sevgi ve şefkat yerleştirdiği kadın ve 
erkeği birbirine düşmanlaştıran ideolojilerden uzak 
durmanın tam vakti” diyen bir yazı paylaştı. Kadınlar 
hayatlarını ve haklarını korumak için sokaklara çıktığı, 
aynı günlerde “Aile Kongresi” düzenledi.  Üstelik sade-
ce Temmuz ayında katledilen Pınar Gültekin de dahil 
36 kadın öldürülmüşken! 

Memur-Sen yöneticileri her fırsatta kadınları aşağılı-
yor. Kadın erkek eşitliğinin “fıtrata” uygun olmadığına 
ilişkin açıklamalar yapıyor. Kadın Kolları Komisyonu 
2018 yılında yaptığı açıklamada, “Toplumsal rollerin 
dağılımındaki fıtri farklılıkları görmezden gelerek salt 
eşitlik arayışı içinde değerlendirme aile kurumunun 
geleceğine dair kaygı uyandırmaktadır.” gerekçesiyle 
İstanbul Sözleşmesinin iptal edilmesini istemişti. 

Memur-Sen’e kadınlar da üye

Memur-Sen’in 1 milyonun üzerinde üyesi var. Bunun 
en az yarısının kadın olduğunu düşünürsek, Me-
mur-Sen yönetiminin üyelerinin yarısına savaş açtığını 
söylemek abartılı olmayacaktır. Daha vahimi, konfe-
derasyon yönetiminin, temel işlevinin üyelerinin, eko-
nomik, demokratik ve sosyal haklarını savunmak ve 
korumak olduğunu unutmuş olması.

Memur-Sen, ekonomik krizin en yakıcı hissedildiği 
günlerde, 2020 yılı için yüzde 4 artı 4, 2021 yılı içinde 
yüzde 3 artı 3 zam oranını imzaladı.  Emekliler dahil 
5 milyon kamu işçisinin sefaletinin mimarı oldu. İşçi-
lerin pandemiyle baş etmeye çalıştığı karantina günle-
rinde, hakları gasp edilip, hayatları hiçe sayılırken sus-
tu.  Üstelik işçilerin üye aidatlarından 2 milyon lirayı 
iktidara bağışladı. Kadın işçiler karantina koşullarının 
artırdığı ev içi iş yükünden şikâyet edip, “evde şiddet 
var” diye bas bas bağırırken çıtı çıkmadı.  

Memur-Sen Başkanlığına Eğitim Bir Sen’den gelen Ali 
Yalçın vaka sayılarının hızla arttığı koşullarda, hiçbir 
hazırlık yapılmadan, öğretmenlerin riskli sınıf ortam-
larında “mezbahalara sürülür” gibi çalışmaya zorlan-
ması karşısında sessiz. Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 
“Öğretmen maaşları yük” sözleri karşısında da sessiz. 
Ali Yalçın üyelerinin en yakıcı sorunlarını umursamaz-
ken, “Ailenin çözülmesini” sorun ediyor.  “Çalışma 
hayatının sağlamlığı ailenin de sağlamlığının temina-
tıdır” diyen Yalçıntaş, üyelerinin haklarını savunmu-
yor, kadınlara yönelik şiddetin odağı aileyi ve devlet 
politikalarını savunmakla meşgul!

Hatırlatmakta fayda var, İstanbul sözleşmesi ve 6284 
sayılı yasa kadınların, dolayısıyla Memur-Sen üyesi ka-
dınların da kazanılmış hakkıdır. Ayrıca, Uluslararası 
Çalışma Örgütü (İLO), işyerinde cinsel taciz ve şiddeti 
önlemeye yönelik 190 sayılı sözleşmeyi kabul etti. Me-
mur-Sen dahil tüm konfederasyonlar İstanbul Sözleş-
mesi ve 6284 sayılı yasayı temel almalıdır. İLO tarafın-
dan kabul gören 190 sayılı sözleşmenin standartlarına 
uygun, toplu sözleşme düzenlemelidir.  İş yerlerinde 
eşit iş, eşit ücret, her işyerinde kreş hakları garanti al-
tına alınmalı ve cinsel taciz ve şiddet dahil toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğiyle ilgili her türlü uygulamayla mü-
cadele etmelidir. İşçilerin sessizliği Memur-Sen Yöne-
ticilerini yanıltmasın. Zira sınıf mücadelesi işçilere sırt 
çeviren yozlaşmış sendikacıları koltuklarından indir-
dikleri birçok örnekle dolu.
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MELİKE IŞIK

Filmlerde suçluları bir şeytan ya da kahraman olarak 
görmeye oldukça alışkınız. Suçlular kimi zaman doğuş-
tan kötü, kimi zaman ise geçmişte yaşadığı münferit bir 
travmanın etkisinde. Courtney Hunt tarafından yönetilen 
Donmuş Irmak ise bize daha kitlesel bir travmanın etkisin-
de, çok daha yaygın bir suç hikayesini anlatıyor. Hikâye, 
Kanada’nın Amerika sınırına yakın bir bölgede, biri beyaz 
biri Mohawk iki kadının etrafında gelişiyor. Geçim sıkıntısı 
yaşayan iki kadın her seferinde son olduğunu söyleyerek, 
fakat her seferinde yeniden çaresiz kalarak yasadışı işlere 
bulaşıyor. Korkusuz ya da hırslı değiller, her eylemlerinde 
endişe ve korkuları bariz bir şekilde hissediliyor. Gelgele-
lim borçlarını ödemek, evlerine para götürmek için başka 
bir yol bulamıyorlar. 

Geçim sıkıntısının vahametini en iyi anlatan sahne her-
halde Ray’in başından vurulmuş halde arabayı sürerken 
bir yandan da Lila’ya parayı sayması için bağırdığı an. O 
an seyircinin düşündüğü tek şey Ray’in hayatta kalıp ka-
lamayacağı iken Ray’in tek düşünebildiği eve daha fazla 
para götürüp götüremeyeceği. Tıpkı ailesini geçindirmeye 
çalışan diğer karakterler gibi o da hayatının paradan daha 
değersiz olduğuna inanmış durumda. Böyle düşünmekte 
haksız da değil, çünkü o parayı alamadığı takdirde yarı-za-
manlı işinden aldığı ücretle çocuklarına bakması, evde 
patlamış mısırdan başka bir şey yenmesi pek de mümkün 
görünmüyor. Son dönemlerde iş bulamadığı, ailesini ge-
çindiremediği için intihar edenler düşünüldüğünde maa-
lesef bu sahne bize de hiç yabancı gelmiyor.  

Kapitalizmin yarattığı suçlular

Ray 15 yaşındaki oğluna, sık sık hırsızlık yapan, uyuştu-
rucu satan çocuklarla arkadaşlık yapmamasını tembih 
ediyor. Buna karşılık kendisi çok daha büyük bir suça, 
yasa dışı göçmen taşıma işine kalkışıyor. Karakterlerin 
her biri yasadışı yollara başvurmadan geçinilemeyeceğini 
kabullenmiş durumda. Hiçbiri suç işlemeye hevesli değil, 
popüler suç filmlerindeki heyecan onlarda yok. Film, çok 
alıştığımız bir yalana, suçluların sadece istedikleri, kötü 
oldukları, mizaçları gereği suça meyilli oldukları için suç 
işlediği yalanına başvurmaksızın kapitalizmin bir suçluyu 
nasıl yarattığını tüm gerçekliğiyle gözler önüne seriyor. 

Kahramanları suça yönlendiren şey ahlaki yargılarındaki 
değişiklikler değil; birbirlerinin işlediği suçlara verdikleri 
tepkiden görüyoruz ki onlar da tıpkı diğerleri gibi, hırsızlık 
yapmanın, uyuşturucu satmanın ve diğer yasa dışı işlere 
bulaşmanın yanlış olduğunu düşünüyor. İşte bu yüzden 
her biri ilk olarak şansını yasal işlerde deniyor. Ne zaman 
ki bu yolla geçinemeyeceklerini anlıyorlar, işte o zaman 
son çare olarak yasadışı yollara başvuruyorlar. Yaptıkları 
işler sadece yasaya aykırı olmakla da kalmıyor, hem kendi 
hayatlarını hem de başkalarınınkini tehlikeye atan kor-
kunç işlere kalkışıyorlar, birbirlerinin canına kastediyor, 
bu işlerden daha fazla para almak için birbirlerinin kuyu-
sunu kazıyorlar. 

Geçim sıkıntısı ve ırkçılık

İki kadının başlangıçtan beri birbirine karşı duyduğu nef-

Makale, kapitalizmin 
suç olgusunu nasıl 
ürettiğini gösteren 

‘Donmuş Irmak’ filmini 
tanıtıyor

ret, ırkçılığın yoksulları nasıl birbirine düşürdüğünü gös-
teriyor. Sadece ikisi arasında da değil, taşıdıkları göçmen-
lerle, çalıştıkları yerlerdeki iş arkadaşlarıyla sürekli bir 
mücadele içerisindeler. Öyle ki Lila, beyaz olduğu için suç 
ortağı Ray’e şüpheli yaklaşıyor, Ray tek arzusu batıda iyi 
bir hayat kurmak olan Pakistanlı göçmen ailenin bomba 
taşıdığından şüpheleniyor. Ray’in oğlu ise yaşadıkları her 
ekonomik problemin ardından “bir Mohawk pataklamak” 
istiyor. Daha yüksek rütbeye gelmek, daha çok para ka-
zanmak, kendilerini güvence altına almak istiyorlar. Onlar 
birbirleriyle savaştıklarını zannederken, seyirci daha geniş 
bir açıyla, savaştıkları şeyin kapitalizm olduğunu kolaylık-
la görebiliyor. 

Sıkça insan doğasının bencil ve hırslı olduğunu duyuyo-
ruz. Filmde de bu bencillik ve hırs açık bir şekilde görülü-
yor. Fakat bu bencillik ve hırsı yaratan şeyin insan doğası 
değil, kapitalizm olduğunu anlamak çok da zor değil. Ka-
pitalizm bireyleri bencil olmaya, geçinebilmek için diğerle-
riyle mücadele etmeye mecbur bırakıyor. Fakat elbette bu, 
kapitalizm içerisinde dayanışmaya engel değil. Son yasa 
dışı işlerinde, filme konu olan iki kadın, kültürel farkları-
na, otoritenin gözündeki farklarına (biri sabıkalı ve her an 
suç işlemesi beklenen bir Mohawk, diğeri ise sabıkasız bir 
beyaz) rağmen her ikisi de benzer bir geçim ve çocuklarını 
koruma mücadelesi veriyor. 

Bu açıdan Pakistanlı göçmen kadının bebeğine kavuştuğu 
sahne oldukça can alıcı. Hem Ray hem de Lila bu görün-
tüyle oldukça sarsılıyor. Çünkü yol boyunca potansiyel bir 
terörist olarak gördükleri kadının yalnızca çocuğuna iyi bir 
hayat sunmak isteyen bir anne olduğunu fark ediyorlar. Bu 
kadın, düşündükleri gibi “etraftakileri uçurmak isteyen bir 
canavar” değil. Tıpkı kendileri gibi geçinmek ve çocuğunu 
yaşatmak isteyen biri. Kadının başındaki örtü, aralarında 
zannettikleri gibi bir uçurum yaratmıyor; aksine hemen 

hemen aynı kaderi paylaşıyorlar. Bu farkındalık Ray ve Lila 
arasında da gerçekleşiyor. İşte bunun ardından başından 
beri bencil ve acımasız olarak görmeye alıştığımız kahra-
manlar birbirleri için fedakârlık yapıyor ve diğerinin ce-
zalandırılmaması için çabalıyor, suçu üstleniyor. Bu feda-
karlıklar aralarındaki buzların erimesinden de öte geçim 
sıkıntısındaki ortaklıklarının anlaşıldığının bir göstergesi. 

DONMUŞ IRMAK 
KAPİTALİZM, HAYAT KAVGASI 
VE SUÇ ÜZERİNE BİR FİLM

LGBTİ + KURTULUŞU 
İÇİN ANTİKAPİTALİST 
MÜCADELE BROŞÜRÜ

LGBTİ+ KURTULUŞU İÇİN 

ANTİKAPİTALİST 
MÜCADELE

ANTİKAPİTALİST BLOK 

Buradan 
indirebilirsiniz: 

https://dsip.org.
tr/images/stories/

kutuphane/lgbti.pdf
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İKLİM ACİL DURUMU
HEMEN! ŞİMDİ!
TİBET ŞAHİN

23 Eylül’de New York’ta 
Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri Antonio Guterres 
yönetiminde gerçekleşecek 
BM İklim Eylem Zirvesi’n-
de, küresel ısınmayı 2030 
yılında 1,5 derece sınırında 
tutmak için gerekli adımları 
içeren somut planların du-
yurulması bekleniyor.

Rekabetçi sistem krizi  
derinleştiriyor

Zirve’den hemen önce ise, 
Greta Thunberg’in öncülü-
ğü ile başlayan iklim grevi-
nin büyümesiyle, 20-27 Ey-
lül tarihleri dünyanın dört 
bir yanında küresel iklim 
grevi haftası ilan edildi. İk-
lim krizi 1960 yılından beri 
biliniyor. Geçen zaman içe-
risinde birçok kez masaya 
oturuldu, kurullar toplan-
dı, iklim kriziyle makro bir 
mücadele için ekonomik 
kalkınma planları yapıldı. 
Buna rağmen 2015-2019 yıl-
ları arası beş yıl arka arka-
ya dünyanın en sıcak beş 
yılıydı. Nisan ayında metan 
gazı seviyesi tüm zaman-
ların en yüksek seviyesine 
ulaştı. Hükümetler Paris 
İklim Anlaşması’ndan çık-
mayı düşünürlerken, bilim 
insanları Paris İklim Anlaş-
ması’nın taahhütleri yenile-
nip gelişmediği takdirde 1.5 
derece sıcaklığı korumanın 
imkansız olduğunu söylü-
yorlar. 

Bilim insanlarının yıllarca 
ısrarına ve tüm insanlığı 
tehdit eden krizin bilinme-
sine rağmen ne şirketler 
ne de hükümetler kalıcı 
önlemler alıyorlar. Teker 
teker ve devletler düzeyin-
de rekabet içerisinde olan 
bir sistem, bilim insanları 
ne kadar uyarırsa uyarsın 
ekonomik çıkarları öncele-
meden hiçbir adım atmıyor. 
Rekabetin mevcudiyeti bu 
konuda dahi ortak bir tavır 
almayı engelliyor. Bu yüz-
den konu yalnızca bilim ile 
ilgili değil, bilime meydan 
okuma gücünü koruyan sis-
temlerle ilgilidir. Bizi yöne-

tenlerin, doğrudan bizim ve 
diğer canlıların hayatlarını 
etkileyen ve doğal düzeni 
alt üst eden fenomenleri 
ekonomik planlamalarında 
“dışsallıklar” olarak ele al-
maları, bu konuda kitlelere 
ısrarla direnmeye devam 
etmeleri bize onlardan her-
hangi bir yardım gelmeye-
ceğini gösteriyor. Bu du-
rumda değişimin failleri de 
yalnızca biz olabiliriz. 

Değişim bizim eserimiz 
olacak

Aktivizmin gerekliliği de 
tam olarak budur. İklim 
mücadelesi geçen yıllarda 
tüm dünyada Greta Thun-
berg sayesinde büyük kitle-
lere ulaştı. Şu anda mevcut 
bir iklim hareketinin var-
lığı, bir antikapitalist blok 
için umut verici görünüyor, 
tüm dünyada alınan soka-
ğa çıkma kararı da bunu 
gösteriyor. İnsanlar için-
de bulundukları durumu 
daha derinden hissetmeye 
başladığında ve bu konuda 
duyarlılık geliştirdiklerinde 
kitle hareketleri de büyür 
ve daha da radikalleşir. 
FFF (Gelecek için Cumalar) 
ve Antikapitalist Öğrenci-
ler olarak bizler de Küresel 
İklim Eylemi Haftası’na 
Türkiye’den destek verece-
ğiz. İklim krizinin rekabet 
ve sürekli büyüme odaklı 
bir sistem içerisinde çözü-
lemeyeceğini biliyoruz, bu 
yüzden daha kapsayıcı, 
kalıcı, eşitlikçi bir alternatif 
öneriyoruz ve bu alternatifi 
bugünün şartları içerisinde 
dile getirmenin ilk adımı 
olarak aktivizm yapıyoruz. 
Herkesi 25 Eylül’de hangi 
şehirde yaşıyorsanız bu-
lunduğunuz şehirdeki iklim 
grevine katılmaya davet 
ediyorum, değişim yalnızca 
kitlelerin iradesiyle müm-
kündür, çünkü şirketler ve 
hükümetler için bunları 
ekonomik ve politik planla-
ma içerisine almak yalnızca 
bir lüks harcamadır. İklimi 
değil, sistemi değiştir!

SALGIN TÜM 
HIZIYLA 
BÜYÜYOR 
Dünyadaki Covid-19 pozitif vaka sayısı günlük 250 bini 
geçmiş durumda. Toplamda ise vaka sayısı 25 milyonu 
ve ölen sayısı da 850 bini geçti.

Vaka ve ölüm sayılarında ABD birinci sırada. Trump’ın 
uzun süre reddettiği ardından da küçümsediği salgın-
da test sonuçları pozitif çıkan kişi sayısı 6 milyonu aştı, 
ölen sayısı ise 187 binin üzerinde.

ABD’nin arkasında en fazla etkilenen ülke Brezilya, 
onu Hindistan ve Rusya takip ediyor. 

Tüm bu devletlerin ortak yönü salgını küçümsemeleri 
ve gereken tedbirleri almamaları. Hepsinin küçüm-
seme nedeni de ekonomiyi durdurmak istememeleri 
yani şirketlerin çıkarlarını açıkça savunmaları. 

Ancak koşullar bu ülkeleri de bir dönem ekonomiyi 
kapatmaya zorlamıştı. Çin’in kısa sürede ekonomisini 
açması üzerine de ekonomik rekabette dezavantajlı 
duruma düşmemek için salgını henüz tam anlamıyla 
kontrol altına almadan “normalleşmeye” başladılar.

Salgının görece başarılı şekilde kontrol altına alındığı 
Almanya, Avusturya, Güney Kore, Tayland gibi ülke-
lerde dahi vaka artışları görüldü.

Tüm bu süreçte Fransa ekonomisi ikinci çeyrekte yüz-
de 13,8; Almanya yüzde 9,7 küçüldü. ABD rekor daral-
mayla yüzde 32,9 oranında küçülürken Japonya yüzde 
27,8; İtalya yüzde 4,7; Rusya ise yüzde 3,6 küçüldü. 

İlk çeyrekte yüzde 6,8 küçülen Çin ise ikinci çeyrekte 
yüzde 3,2 büyüyerek diğer kapitalist devletlere karşı 
büyük avantaj elde etmiş oldu.

IMF 2020 için dünya ekonomisinde küçülme bekler-
ken Rusya ve ABD’nin sağlık prosedürlerini atlayarak 
hızla aşı üretimine başlama hedefleri hep kapitalist 
ekonomilerin içerisine düştüğü bu krizin bir sonucu.

Kapitalizm insan yaşamını değil kâr ve büyümeyi ön-
celeyen bir sistem ve koronavirüs salgını bunu redde-
dilmez şekilde gözler önüne sermiş oldu.

İstanbul
Kadıköy: 0 533 447 97 09
Şişli: 0 555 637 24 50
Fatih: 0 536 219 63 41
Ankara: 0 535 884 21 22
İzmir: 0 507 555 02 72
Akhisar: 0 544 327 04 45
Antalya: 0 536 335 10 19
Antep: 0 533 627 30 25
Bursa: 0 507 727 50 45
Çanakkale :05324623804
Dersim: 0 543 447 24 15
Edirne: 0 539 429 17 58
Malatya: 0 534 982 59 26
Muğla : 0 539 932 21 17
Samsun: 0 551 450 64 52
Sivas: 0 533 515 28 24
Soma: 0 532 693 70 57
Tekirdağ: 0 533 233 41 50

BİZİ ARAYIN, 
SOSYALİST İŞÇİ’YE 
ULAŞIN!
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İKLİM KRİZİNE KARŞI 
ANTİKAPİTALİST MÜCADELE
İklim değişikliği artık inkâr edilemeyecek kadar açık 
bir gerçek. Antikapitalist Öğrenciler olarak iklim mü-
cadelesinin bireysel önlemlerle çözülemeyecek kadar 
küresel bir sorun olduğunu söylüyor ve tam da bu yüz-
den iklim krizine karşı küresel eylemlerin gerekliliğini 
savunuyoruz. Kâr uğruna iklim değişikliği inkâr edilir-
ken, iklim değişikliği en başta yoksulları tehdit eder-
ken iklim mücadelesinin antikapitalizmden ayrıla-
mayacağını söylüyoruz. Kapitalizmin insanı, hayvanı 
ve tüm gezegeni bir kâr aracına indirgeyen anlayışına 
karşı antikapitalist ve eşitlikçi bir anlayışı savunuyo-
ruz. 

Her geçen gün gezegenimiz biraz daha tahrip edili-
yor. Kâr uğruna geleceğimizin, gezegenimizin tehli-
keye atılmasını kabul etmiyoruz. Tüm dünyada başta 
geleceği çalınmakta olan gençler olmaz üzere iklim 
değişikliğine karşı büyük mücadeleler veriliyor. Bu 
mücadelenin bir parçası olarak bizler de dünyayı de-
ğiştirecek olanın bu küresel mücadeleler olduğunu sa-
vunuyoruz. Bu yüzden herkesi 25 Eylül’deki iklim krizi 
etkinliklerine davet ediyoruz ve hem iklim krizine hem 
de kapitalizme karşı mücadeleye çağırıyoruz. 

Antikapitalist Öğrenciler

“Çocukları dinleyin”.
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SAĞLIK ÇALIŞANLARI KORUNMALI!
ÇAĞLA OFLAS

Vaka sayılarının artmasına paralel olarak, hastalarla birin-
ci dereceden temas halindeki sağlık emekçileri arasında en-
fekte olanların sayısı artıyor. Enfekte olmayan sağlık emek-
çileri ise ağır çalışma koşulları ve hastalığa yakalanma riski 
nedeniyle tükenmiş vaziyette. 

Çalışma saatleri uzuyor

Vaka sayıları arttıkça çalışma saatleri de artıyor. Türk Ta-
bipler Birliği bir süre önce sosyal medyada hekimlerin uzun 
saatler çalışmasının tehlikelerine işaret eden bir kampanya 
yaptı. TTB,  hekimlerin günlük çalışma saatlerinin 8 saatin 
çok üzerinde olduğu söylüyor.  Ağır çalışma koşullarına rağ-
men ücretler de yüzde 40-60 oranında azalmış vaziyette. 
Daha da vahimi göğüs hastalıkları ve enfeksiyon hastalık-
ları servislerinde, istifalar yaşanmakta.  Toraks Derneği’nin 
yaptığı açıklamaya göre, Alanya, Batman, Manisa, Düzce, 
Kocaeli, Diyarbakır, Ankara, Antep, Mersin gibi vaka artış-
larının tırmandığı illerde aile hekimleri arasında da tayin, 
istifa ve emeklilik taleplerinde artış yaşanıyor.

Tüm yük sağlık emekçilerinin omuzunda

Sağlıkta özelleştirme tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de yıkım getirdi. Pandemiyle mücadele tamamen sağlık 
emekçilerinin omuzlarına yüklendi.  Vaka sayısının hızla 
arttığı karantina günlerinde, sağlık çalışanları, yeterli koru-
yucu ekipman olmadan, günlerce ailelerini görmeden, uzun 
saatler boyunca çalıştılar. Pek çok haksızlığa maruz kaldı-
lar. Ek ücretlerde bile ayrımcılık uygulandı.  Kadroya geçen 
sözleşmeli işçilerin sendika ve toplu iş sözleşmesi hakları 
gasp edildi. 1 Haziran sonrası “normalleşme” adı altında 
her yer açıldı. Virüsün yayılacağı ortamlara bizzat iktidar 
tarafından yol verildi. Vaka sayıları kontrolden çıkarken, 
sağlık çalışanlarının omuzlarındaki yük arttı.  

Sağlık emekçilerinin taleplerini kabul edin

Pandemiyle mücadelede, sağlık emekçilerinin ruhsal ve fi-
ziksel güvenliği öncelikli önemde. Sağlık emekçilerinin ta-
lepleri karşılanmadan pandemiyle mücadele edilemez.  An-
cak Sağlık Bakanlığı sağlık emekçilerine kulaklarını tıkamış 
vaziyette.  Sağlık emekçileri, günlük çalışma saatlerinin 6 

saatle sınırlandırılmasını, tüm sağlık çalışanlarına ayrımsız 
kadro verilmesini, pandeminin iş kazası kapsamına alınma-
sını, performans uygulamasının kaldırılmasını ve ekonomik 
haklarının ve iş güvenliğinin temin edilmesini istiyor.  

Sağlık sisteminde tüm yükün sağlık emekçilerinin üzerine 
yüklenmesinin yol açtığı çözülme, işçi sınıfının varlığını 
etkileyecek bir tehdittir. Bu nedenle sağlık emekçilerin ta-
leplerini işçi sınıfının tamamı sahiplenmelidir. Sendikalar 
sağlık çalışanlarının yaşam hakkını savunmalı, “kazanana 
kadar grev” dahil her türlü mücadele yöntemini hayata ge-
çirmelidir. Patronların kârı  uğruna feda edilen yaşam  hak-
kını savunmanın başka yolu yoktur.

Eyüp Devlet Hastanesi sağlık emekçileri

JEAN JAURES 
Fransız sosyalist hareketinin önde gelen isimlerinden Jean Ja-
ures 1859 yılında Fransa’nın Tarn şehrinde küçük burjuva bir 
ailenin çocuğu olarak doğdu. Çok parlak bir öğrenci olan 
Jaures, lise öğretimini Paris’te tamamladı. 1878’de felsefe 
okumak için üniversiteye girdi. Mezun olduktan sonra bir süre 
lisede daha sonra üniversitede felsefe dersleri verdi. 

1885’te Cumhuriyetçi bir milletvekili olarak parlamentoya gir-
di. Bu dönemde hem ılımlı liberallere hem de radikallere ve 
sosyalistlere muhalefet etti. Daha sonra üniversiteye dönen Jau-
res, 30’lu yaşlarındayken artık sosyalizmi savunmaya başladı, 
aynı dönemde Luther, Kant, Fichte ve Hegel üzerine çalışmalar 
yaparak doktorasını tamamladı ve Fransız Devrimi’nin Sosya-
list Tarihi isimli bir eser de yazdı. 

1892 yılında Clemaux’ta başlayan ve 1895’e kadar devam 
eden grev dalgası Jaures’in sosyalizmi seçişinde belirleyici 
oldu. Önce madencilerin, sonra ise cam işçilerinin katıldığı 
grevlere karşı burjuvazinin tutumu Jaures’i sosyalizmi benim-

PORTRELER
Can Irmak Özinanır

semeye ikna etmişti. 1894 yılında Fransız Sosyalist 
Partisi’nin adayı olarak Clemaux’tan milletvekili seçildi. 

Çok etkileyici bir konuşmacı olduğu, hakkındaki bütün 
yazılarda vurgulanan Jean Jaures, sosyalist harekete 
katıldıktan sonra hem dünya sosyalizminin hem de 
Fransız politik yaşamının en etkili figürlerinden biri 
hâline geldi. Leon Troçki ondan “Üçüncü Cumhuriyet’in 
en büyük adamı” diye bahsediyordu.

Öne çıktığı ilk olaylardan biri, Yahudi bir yüzbaşı olan 
Alfred Dreyfus’un haksız yere ajanlıkla suçlandığı Drey-
fus Davası oldu. Başlangıçta davayı burjuva kliklerinin 
proletaryayı ilgilendirmeyen bir çatışması olarak gören 
Jaures, yazar Emile Zola’nın etkisiyle bu davaya sahip 
çıktı, antisemitizme, milliyetçiliğe ve militarizme karşı 
çıkarak Dreyfus’u sonuna kadar savundu.  

Fransa’daki sosyalist hareketin dağınıklığı karşısında 
Jaures, çoğu Sol Blok adı altında beraber hareket 
eden sol partileri birleştirmek için adım attı ve sosyalist 
grupların çoğu İşçi Enternasyonali’nin Fransız Seksiyonu 
(SFIO) adı altında bir araya geldi. Bu örgüt dönemin 
en büyük uluslararası işçi örgütü İkinci Enternasyonal’in 
üyesiydi. Bu birleşmenin gerçekleştiği yıl olan 1905 
yılında Jaures daha sonra Fransa solunun en önemli 

yayın organlarından biri olacak L’Humanité’yi (İnsan-
lık)) çıkarmaya başladı. Bu yayın organı daha sonra 
Fransız Komünist Partisi’nin yayın organı olacaktı. Bu-
gün hâlen yayımlanmaya devam ediyor.

Jaures’in son büyük kavgası ise 1914’te başlayan Bi-
rinci Dünya Savaşı’na karşı oldu. İkinci Enternasyonal 
partileri bir bir kendi burjuvazilerinin yanına dizilirken 
Brüksel’de yürütme organı toplantısına katılan Jaures, 
diğer partilerin önderlerine karşı savaşa karşı çıkan en 
ateşli konuşmalardan birini yaptı. 

Adanmış bir antimilitarist olan Jaures, bu toplantıdan 
kısa bir süre sonra gazete bürosunun yanındaki bir 
kafede akşam yemeği yerken Raoul Villain isimli bir 
Fransız milliyetçisi kafeye girdi ve Jaures’i iki kurşunla 
öldürdü. Jaures’in ölümünden üç gün sonra Fransa 
savaşa katıldı. Jean Jaures, işçi sınıfını insanlığı özgür-
leştirebilecek bir güç olarak görüyordu. Hayatı boyun-
ca parlamentarizme sadık kalan bir reformistti ancak 
ırkçılığa, savaşa ve militarizme karşı mücadelesiyle hep 
işçi sınıfının yanında yer aldı. Troçki ardından şöyle 
yazıyordu: “Jaures bir fikrin sporcusu olarak, ringde 
insanlığın -l’humanite’nin- içine düştüğü en büyük fela-
kete, savaşa karşı dövüşürken öldü”. 

İzmir 9 Eylül Üniversitesi sağlık 
emekçileri eylemi, 18 Haziran 2020.


