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KAFKASLAR’DA 
KALICI BARIŞ İÇİN…

TUNA EMREN

Tüm baskıların yanında, HDP’nin Ermeni milletvekili Garo Paylan özel olarak hedef alınıyor. Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında 
barıştan yana tutum alan Paylan, hedef gösterildi. Bu milliyetçi kışkırtmalara karşı “ben her zaman barışın yanında durdum.  

Ege meselesinde de Kürt meselesinde de Karabağ meselesinde de barışçı çözümün yanında durdum” diyen Paylan’la dayanışmak için 
başlatılan imza kampanyasına yüzlerce insan destek verdi.

BARIŞIN 
VE GARO 
PAYLAN’IN 
YANINDAYIZ!

IRKÇILIĞI DURDURACAĞIZ
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ÇAĞLA OFLAS

Sağlık Bakanı sonunda itiraf etti.  Belirti 
göstermeyen ama testi pozitif çıkan vakala-
rın günlük tabloda yer almadığını bildirdi. 
Aylardır gerçekler gizlendi. Ölümler istatik-
sel bir tabloda sıradanlaştırıldı. Manipüle 
edilmiş rakamlar üzerinden “başarı hikaye-
si” anlatıldı. “Normalleşme” çağrısı yapıldı, 
her yer açıldı. Tedbirler sıradan insanların, 
hastalar da sağlık çalışanlarının omuzlarına 
yüklendi. Türk Tabipler Birliği (TTB) süre-
cin şeffaf yürütülmediğini, bakanlığın vaka 
sayılarını doğru yansıtmadığını defalarca 
söyledi. TTB’nin uyarılarının kulak arkası 
edilmesi yetmezmiş gibi şimdi bir de hedef 
gösteriliyor. Bu skandal, sürecin başından 
beri “yönetemiyorsunuz” diyenlerin haklılı-
ğını gösterdi.  Bakanın gelen tepkilere verdi-
ği yanıt ise skandal üstüne skandal. Sağlık 
Bakanı “Bilelim ki salgınla mücadele süre-
cinde devletimiz halkın sağlığı kadar, ulusal 
çıkarlarını da korumaktadır” diyerek kamu-
oyunu “leke aramakla” suçluyor. 

80 milyonun sağlığından sorumlu Bakan’ın 
önceliği “ulusal çıkarları” savunmakmış! 
Pandeminin ilan edildiği Mart ayından beri 
tüm tedbirlerin sermayenin çıkarları doğ-
rultusunda alındığını göz önüne alırsak, 
Bakan’ın 80 milyonluk nüfusun çok az bir 
kesiminden bahsettiği aşikâr. Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ) testlerin, virüsün nerede oldu-
ğunu anlamak ve kontrol altına almak için 
kritik bir halk sağlığı önlemi olduğunu ve 
temasları izlemenin, olumlu vakaları izole 
etmenin ön şart olduğunu belirtiyor. Ortada 
“küçük bir leke” yok, kocaman bir delik var.  

Salgınla mücadele etmede en temel kuralı 
hiçe sayarak, binlerce insanın enfekte ol-
masından, yüzlerce insanın da ölümünden 
sorumlu olan Bakan istifa etmeli.

Gerçekler gizleniyor

Sadece Sağlık Bakanı değil, ülkeyi yöneten-
lerin hemen hepsi sayıları manipüle ederek, 
gerçekleri halktan gizliyor. Ekonomi Bakanı 

Berat Albayrak’ın ekonominin temel göster-
geleri olan işsizlik ve enflasyon rakamlarını 
düşük göstererek krizin geldiği boyutları 
kamuoyundan gizlediği artık hemen her-
kesin malumu. Eğitim Bakanı da EBA’dan 
yararlanan öğrencilerin sayısını gizlemek-
te. HDP’nin verdiği “EBA’daki eğitimle kaç 
öğrenciye ulaşılıyor?” soru önergesi MEB 
Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından “23 
Mart 2020 ile 19 Haziran 2020 tarihleri ara-
sında öğrencilerimiz herhangi bir mağduri-
yet yaşamamıştır” şeklinde yanıtlandı. Aynı 
yanıtta 8.687.106 öğrencinin EBA platfor-
mundan yararlandığı belirtildi. Oysa, ilk ve 
orta öğrenimdeki öğrenci sayısı 16,5 milyon. 

Hepsi istifa etmeli

Burjuva demokrasilerinin işlediği toplum-
larda bu türden olaylar yaşandığında sorum-
lular hemen istifa ederler. Nitekim, Avust-
ralya’da Victoria eyaletinin Sağlık Bakanı 
Jenny Mikakos, ikinci dalgaya yol açan otel 
karantinasındaki ihmallerden dolayı göre-
vinden istifa ettiğini açıkladı. Covid-19 salgı-
nı boyunca tüm gelişmeler sürecin yönetile-
mediğini aksine bizzat kamu gücünü elinde 
bulunduranlar tarafından savsaklandığını 
göstermekte. Ama ortaya çıkan tablonun 
sorumlularına ilişkin hiçbir istifa mekaniz-
ması işlememekte. İçişleri Bakanı karantina 
günlerinde sokağa çıkma yasağı ilan ederek 
binlerce insanın panikle sokaklara çıkma-
sına neden olup, bulaş yollarını açtı. İstifa 
etti ama kabul edilmedi. Eğitim döneminin 
başında EBA sistemi çöktü. Eğitim Bakanı 
“Bu bizim için aslında olumlu bir haber. 
Talepte sıçrama oluştu” diyerek skandal 
bir açıklama yaptı. O da istifa etmedi. Belli 
ki, Sağlık Bakanı’nın da istifa etmeye niyeti 
yok. Çünkü tek bir istifa bile, zaten yönetim 

krizi içinde olan ve pandemiyle iyice açığa 
çıkmış olan, tüm yetkileri kişiselleşmiş mer-
kezde toplayan Cumhurbaşkanlığı hükümet 
sisteminin çözülmesine yol açacak. Her ne 
kadar tüm başarılar Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın hanesine, başarısızlıklar bakanların 
hanesine yazılıyormuş gibi görünse de ger-
çekte yönetimsel krizle ilgili bütün işaretler 
Cumhurbaşkanlığı makamını göstermekte-
dir. Bu nedenle de istifa artık tek taraflı bir 
irade beyanı olmaktan çıkmıştır. 

Kapitalizmden kurtulmalıyız

Salgın karşısında egemenlerin gösterdiği 
kayıtsızlık ve yalancılık konusunda Türkiye 
tek örnek değil. Pandemi konusunda farklı-
lıklar gösterseler de hepsinin ortak noktası 
salgını fırsata çevirerek, krizden sermayeyi 
kazançlı çıkaracak ve sermaye güvenliğinin 
sürekliliğini sağlayacak adımların atılma-
sıdır. Salgının yarattığı şoktan her şekilde 
yararlanmasına rağmen, aslında fiilen sürü 
bağışıklığını savunan devletlerin de salgını 
küçümseyerek her yeri açan devletlerin de 
hepsinin ortak bir noktası var: İşçilerin ha-
yatı pahasına ekonominin çarklarını dön-
dürmek. Aylar sonra geldiğimiz nokta ise 
gerçekten vahim: 34 milyar insan enfekte 
olurken, 1 milyonun üzerinde insan öldü. 
Kimi hesaplamalara göre yaklaşık 20 trilyon 
dolar sermayeye aktarıldı. Türkiye’de bu ra-
kam 500 milyon lira. Hastalığa karşı müca-
dele sorumluluğu ise tek tek kişilerin sırtına 
yüklenmiş vaziyette. İşçi sınıfının dünya 
çapında hem krizden hem de salgından kur-
tulmak için mücadele etmekten başka şansı 
kalmamıştır. Kapitalistlerin kârları uğruna 
milyonların can verdiği koşullarda, kapita-
lizmden kurtulmak zorunluluktur.

2014 yılında HDP MYK ve GYK üyeleri 
ve o dönemde eş başkanlar olanlar Ko-
bani soruşturmasıyla yeniden gözaltına 
alındılar, gözaltına alınanlardan 17 kişi 
tutuklandı. Soruşturma muhtemel bir 
“gizli tanık”la ve bu tanıktan elde edi-
len “delillerle” yenilenecek. altı yıl son-
ra yeniden gündeme gelen soruşturma, 
“Kobani soruşturmasının sadece Koba-
ni soruşturmasından ibaret olmadığını” 
gösteriyor.

AKP-MHP koalisyonu, Kürt sorununda 
çözüm sürecinin askıya alınmasına pa-
ralel olarak şekillendi. Bu, iktidar blo-
kunun birleştirici harcı. 2015 yılında dış 
politikada yaşanan sert dönüş, iç politi-
kada çözüm sürecinden sert bir şekilde 
kopulması anlamına geldi. Kuşkusuz bu-
nun tersi de doğru, HDP’nin 2015 seçim 
başarısı, Suriye’nin Kuzey’inde gelişen 
özerklik hamleleriyle birlikte ele alındı 
ve devlet bir beka kaygısı vurgusu yap-
maya başladı. Bu vurgunun ideolojik 
harcı, “yerli-milli” konseptiyle tamam-

landı. Pratik olarak ise Erdoğan’ın 7 Ha-
ziran seçimlerinden sonra hemen gün-
deme gelen 1 Kasım seçimlerinden önce 
dile getirdiği “Sizden 550 yerli ve milli 
milletvekili istiyorum” görüşüyle ifade 
buldu ve MHP ve devletin geleneksel ka-
nadıyla yakınlaşma adımları arka arkaya 
geldi.

Aynı dönemde Devlet Bahçeli HDP hak-
kındaki görüşlerinin değişmediğini söy-
leyerek, “Biz HDP’ye bakınca flu görüyo-
ruz, görmeye de devam edeceğiz.” dedi.

Son beş yılda yaşanan gelişmeler, hadi-
senin HDP’nin flu görülmesinden ibaret 
olmadığını gösterdi. Son HDP operasyo-
nu, Kürt sorununun çözümü konusunda 
iktidarın bambaşka bir hattı savunmaya 
başladığını gösteriyor. Böylece, artık, 
çözüm-diyalog-barış gibi süreçler bütü-
nüyle devre dışı bırakılıyor ve mevcut ge-
rilim politikasının sürdürülebilir olduğu 
hakim görüş haline geliyor.

Öte yandan HDP’ye yönelik, hedef gös-

teren bir dilin de kullanıldığı operasyon, 
tabanı yavaş yavaş erimekte olan iktida-
rın, milliyetçiliğin alıcısı olan kesimleri 
tutması açısından işe yarar görülüyor 
olabilir.

Son olarak, bu operasyon, iki tür muha-
lefeti de paralize etmeyi amaçlıyor. Birisi, 
meclisi içinde HDP, CHP ve İYİP’in oluş-
turduğu muhalefet. “Bölücülük” suçla-
masıyla gündeme getirilen operasyon se-
çimlerde birlikte davranması muhtemel 
olan bu üç parti arasında gerilimi artırı-
yor. HDP tabanı, kimlerin operasyonlara 
karşı kendi yanında durduğunu gözlem-
lerken, İYİP liderliği, Kobani eylemleri 
nedeniyle HDP’nin uğradığı baskıyı en 
iyi ihtimalle görmezden gelecektir.

Meclis dışı muhalefet ise belediye baş-
kanlarının, milletvekillerinin, 6 milyon 
oy alan bir partinin MYK üyelerinin uğ-
radığı baskı nedeniyle derin bir iç sıkın-
tısına kapılmaktadır. Korku duvarına bir 
tuğla daha koymak açısından son ope-

rasyonların bir işlevi olduğunu görmek 
gerekiyor.

Çözüm için atılan adımların her birin-
den rahatsız olan, hatta nefret eden tüm 
odaklar, sürecin yarım kalmasından al-
dıkları güçle baskının dozajını artırıyor. 
15 Temmuz’da Fethullahçı darbecilerin 
başlattığı darbe girişiminin ardından 
oluşan siyasi alan, OHAL rejimine dönü-
şürken, barışı savunanlar baskı gördü. 
“Barış İmzacıları” olayı darbeden önce 
başlasa da çözüm sürecinin bitişinin ar-
dından gündeme gelmişti ve denilebilir 
ki sürecin bitişini ilan etmişti.

Bu, neden bugün yeni bir çözüm sürecini 
savunmanın önemli olduğunu da göste-
riyor.

Çözüm-diyalog ve barışçıl seçenekler, 
sorunun demokratik zeminlerde çözümü 
için şart değil sadece, Türkiye’de genel 
demokratikleşme hamlesi açısından da 
elzem.

HDP’YE GÖRÜLMEMİŞ BASKI: BİR TAŞLA BİRDEN ÇOK HEDEF

GÜNDEM

SAĞLIK BAKANI İSTİFA ETMELİDİR
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BARIŞTAN YANA
Yıldız Önen

SURİYELİ SIĞINMACILARLA 
DAYANIŞMAK İÇİN
Göçmenlerle dayanışmanın neden önemli olduğunu kav-

ramak için, İlay Aksoy adlı İyi Partili ırkçıyı yakından 

izlemeye tahammül etmek yeterli. En son Kızılay’a ait yar-

dım kolilerinin içindeki malzemelerin boşaltılarak mülteci 

derneklerinin kolilerine aktarıldığını iddia etti. Teyit.org bu 

iddianın içinin boş olduğunu açıkladı. Suriye Nur Derneği 

Başkanı Mehdi Davut, “Görüntülere dikkatli bakarsanız 

Kızılay logolu kolilerin hiç açılmadığını, içlerinden bir şey 

alınmadığını veya içlerine bir şey koyulmadığını görebilir-

siniz. Kızılay’dan gelen kolilerle birlikte bu hurmalar da 

yardım olarak dağıtıldı. Biz bu iddiayla ilgili olarak adli 

makamlara başvurduk.” dedi. 

İlay Aksoy gibiler açısından bu açıklama önemli değil. 

Önemli olan Suriyelileri hedef gösteren yeni bir paylaşım 

yapmış olması. Bu yalan, başka insanlar tarafından sosyal 

medyada paylaşıldı. Yalana başka yalanlar eklendi.

Bu yalanlar boşlukta asılıp kalmıyor. Irkçıların sistema-

tik bir şekilde büyüttüğü yalanlar, ırkçı eylemlerin, ırkçı 

pratiğin örgütlenmesinde motivasyon kaynağı oluyor. Irkçı 

her yalan, doğrudan ırkçı linç girişimlerine giden yolun 

taşlarını döşüyor.

Göçmenler hakkında yalan söyleyenler bu yüzden ma-

sum değiller ve işledikleri suçlar bu yüzden nefret suçları 

kapsamında.

Irkçı bir “fikrin” üretilmesinden ırkçı bir güruh tarafından 

harekete geçirici motif olarak kullanılmasına kadar geçen 

süre, ırkçılık karşıtlarının harekete geçme süresini de be-

lirler.

Irkçı her yalana hemen yanıt vermek zorundayız.

Meydanı yalan söyleyenlere bırakmamak zorundayız.

Özellikle iktidara muhalifmiş gibi görünenlerin karşıtlıkları-

nı göçmenler üzerinden örgütlemelerine, iktidarın göçmen-

leri desteklediği fikrini işleyerek, bunun yaşanan tüm olum-

suzlukların, sıkıntıların temel kaynağı olduğu yönündeki 

propagandalarına izin vermemek zorundayız.

Çünkü Türkiye’de göçmenler hakkındaki en tehlikeli yalan, 

her Suriyelinin doğal bir “AKP aktivisti” olduğu yönündeki 

görüştür.

İktidar, göçmenleri sık sık bir pazarlık aracı olarak kulla-

nır ve göçmenlerin yasal statüleri konusunda hiçbir adım 

atmazken, hükümeti göçmenler üzerinden sıkıştırmaya ça-

lışan muhalefet anlayışı tek kelimeyle acımasızdır.

Göçmenler hakkında üretilen yalanlara yanıt vermek, ırk-

çı girişimleri durdurmak, konu hakkında gerçekleri teşhir 

etmek, göçmenlerle hem doğrudan dayanışmak hem de 

göçmen hakları için politik kampanyalar yapmak üzere 

çok çeşitli siyasi görüşlerden, mesleklerden, kurumlardan 

aktivistler olarak “Sığınmacı Hakları Platformu” oluşturduk.

“Sığınmacı Hakları Platformu” göçmen düşmanlığına ve 

ırkçı yalancılara geçit vermemek için kolları sıvıyor.

FARUK SEVİM

2021-2023 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), 
geçen hafta Yeni Ekonomi Programı (YEP) adıyla yayın-
landı. Yasaya göre bütçe hazırlama süreci OVP ile başlar. 
OVP ekonomik politikaları, ilkeleri, hedefleri ve gösterge 
niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri belirler. Üç 
yıllık ekonomik hedefleri ortaya koyar. OVP ekonominin 
geneli için olduğu kadar çalışma yaşamı ve istihdam açı-
sından da önem taşır. 

Yasal olmayan, keyfi biçimde OVP’nin isminin YEP olarak 
değiştirilmesi, hükümetin kuralsızlığının başka bir göster-
gesi. Bu yazıda karışıklık olmaması için YEP ismi kullanı-
lacaktır.

YEP çalışma yaşamında kuralsızlığı ve  
ayrımcılığı artıracak

2021-2023 dönemi YEP’i “salgından fırsat yaratmak” için 
kapitalistlerin ihtiyaçlarına odaklanmış durumda. O yüz-
den yayınlandığında sadece patronlar sevinç gösterilerin-
de bulundu.

Sosyal politika kavramının hiç geçmediği programda, ça-
lışma yaşamıyla ilgili politika ve tedbirler, esnekliği ve gü-
vencesizliği artırmaya dönük olarak ele alınıyor.

YEP’te işçilerle ilgili şu hedefler var:

• Kısmi süreli çalışma teşvik edilecek.

• 25 yaş altı gençler ile 50 yaşın üstündeki çalışanlar için 
daha esnek çalışma koşulları yaratılacak.

• 50 yaş üstü tam zamanlı çalışanların kısmi zamanlı ça-
lışmaya geçişi teşvik edilecek.

• 10 günden az çalışan 25 yaş altı gençlerin istihdam ko-
şulları patronlar lehine değiştirilecek.

• Esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması için daha 
fazla mevzuat çıkarılacak.

YEP’te yer alan bu hedeflerin tamamı, işçilerin aleyhine. 
Böylece işçilerin kazanılmış hakları ellerinden alınacak, 
daha esnek ve kuralsız bir çalışma yaşamı oluşturulacak.

Bu hedefler esnek çalışma biçimlerini (belirli süreli çalış-
ma, kısmi süreli çalışma gibi) artıracak, belirli yaş grup-
ları için daha güvencesiz ve ayrımcı çalışma koşullarına 
yol açacak. 

Yaşa dayalı ayrımcılık, anayasanın eşitlik ilkesine aykırı-
dır. Gençler ve yaşlılar için ayrımcılık değil daha fazla ko-
ruma gerekir. Gençler ve yaşlılar çalışma yaşamında özel 
olarak korunması gereken gruplardır.

YEP’te yer alan hedefler başta kıdem tazminatı olmak üze-
re, iş güvencesi ve emeklilik haklarını ortadan kaldıracak 
niteliktedir. Bu hedefler uygulamaya geçerse, 25 yaş altı ve 
50 yaş üstü çalışanlar “ikinci sınıf” işçiler haline getirile-
cek, anayasa ve yasalarda güvence altına alınan hakların 
bir bölümü onlara uygulanmayacak.

Hükümet bu yolla işverenlerin maliyetlerini düşürmeyi 

hedeflerken, işçilerin yaşam ve çalışma koşullarını kötü-
leştirmektedir.

YEP hedefleri gerçekçi değil

YEP’te pek çok makro ekonomik hedefe ulaşmaktan söz 
ediliyor. Bu hedefler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-
minin kurulduğu 2018 yılında bile daha iyi durumdaydı. 
Şimdi 2018’deki, hatta 2013’teki duruma ancak 2023’te 
ulaşılacağı YEP’te açıkça itiraf edilmiş ki bu rakamlara 
2023’te bile ulaşmak oldukça zor, gerçekçi değil.

Yani aslında YEP, iktidarın ekonomiyi batırdığının, özel-
likle 2018 ile 2023 arasının kayıp yıllar olduğunun belgesi.

Mesela enflasyonun yüzde 8’lere inmesi öngörülüyor. 
2013’te yüzde 8’di, 2018 yılında yüzde 15’lerdeydi, şimdi 
yüzde 30’larda.

Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH), yani toplam üretimin 
2023’te 875 milyar dolara çıkarılması öngörülüyor. 2013’te 
950 milyar dolardı, 2018’de 800 milyar dolardı, şimdi 700 
milyar dolar seviyesinde.

2023’te çalışan sayısının 31 milyona yükselmesi, işsiz sayı-
sının 4 milyona indirilmesi öngörülüyor. Şimdi 23 milyon 
çalışan, 10 milyon işsiz var. Üç yılda 7 milyon yeni iş nere-
den bulunacak belli değil.

İşçi Haklarına Yönelik Saldırılara Karşı Durmalıyız

YEP’te yer alan çalışma yaşamına ilişkin düzenlemeler, 
kabul edilemez niteliktedir. 

YEP salgına karşı işçilere destek yerine, patronlara fırsat 
yaratmaya odaklanmaktadır. 

Çalışanlar arasında ayrımcılığı artıran, güvencesiz ve es-
nek çalışmayı yaygınlaştıran, kıdem tazminatı, iş güven-
cesi ve emeklilik haklarına sınırlama getiren girişimlere 
karşı mücadele etmemiz gerekir.

YENİ EKONOMİ PROGRAMI: 
İKTİDARIN EKONOMİYİ 
BATIRDIĞININ BELGESİ 
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ALEX CALLINICOS

Donald Trump’ı hafife almak her zaman bir hatalı bir yak-
laşım olmuştur. Bu şimdi, Beyaz Saray’da kalabilmek için 
yırtıcı bir savaş verdiği günlerde özellikle geçerli. Onu ha-
fife almamak, bir politik uygulayıcı olarak ciddiye almanın 
yanı sıra bir ideolog olarak da ciddiye almak anlamına ge-
liyor.

Trump’ın ideolojik duruşunun üç boyutu var. Birincisi, 
2016’da seçimi kazanmasına yardım eden ekonomik mil-
liyetçilik. Bu, Çin ile ve -daha yavaş bir tempoda- Avrupa 
Birliği ile yürüttüğü ticaret savaşlarında kendini gösteriyor.

İkinci boyut, başarısız sağcı başkan adayı Pat Buchanan’ın 
1992 Cumhuriyetçi kongresinde ilan ettiği “kültür savaşı”. 
Bu, 1960’larda ve 1970’lerdeki kitlesel mücadeleler sayesin-
de kazanılan reformları tersine çevirmeyi amaçlayan bir 
savaş. Söz konusu reformlar, Amerikan kapitalizmini de-
virmeyi değil, 1861-65 İç Savaşı’nın sonunda herkese vaat 
edilen vatandaşlık haklarını genişletmeyi amaçlıyordu. 
Güney’deki siyahların Sivil Haklar için mücadelesi bunun 
iyi bir örneği.

Anayasa Mahkemesi’nin kürtajı yasallaştıran 1973 tarihli 
kararı da dönüm noktası olan bir zaferdi. Buchanan, De-
mokrat başkan adayı Bill Clinton’ı “talep üzerine kürtajı, 
eşcinsel haklarını, dinî okullara karşı ayrımcılığı ve askerî 
birimlerdeki kadınları” desteklediği için hedef almıştı.

Bunlar, Trump’ın bilhassa muhafazakârları federal yargıç 
atayarak geliştirmeye özen gösterdiği Hıristiyan sağını 
özellikle seferber eden konular.

Liberal feminist bir Anayasa Mahkemesi yargıcı olan Ruth 
Bader Ginsburg’un geçen Cuma günü ölmesi, Trump’a 

Anayasa Mahkemesi’nde 6’ya 3 sağcı bir çoğunluk yarat-
ma fırsatı veriyor. Bu kürtaj yasasının değiştirilmesine yol 
açabilir.

Ancak Trump’ın üçüncü ideolojik boyutunu, antikapitalist 
ve anti ırkçı sola karşı savaşı görmezden gelmemeliyiz. Bu 
en açık şekilde geçen hafta Amerika’nın tarihi üzerine bir 
konferansta yaptığı konuşmada ortaya çıktı. Trump, “Sol-
cu çeteler kurucularımızın heykellerini yıktı, anıtlarımıza 
saygısızlık etti ve bir şiddet ve anarşi kampanyası yürüttü” 
dedi. “Aşırı solcu göstericiler ‘Amerika hiçbir zaman harika 
değildi’ sloganı attılar” diyerek şöyle devam etti:

“Üniversitelerimizdeki öğrenciler eleştirel ırk teorisiyle bo-
ğulmuş durumda. Bu, Amerika’nın aşağılık ve ırkçı bir ulus 
olduğunu, küçük çocukların bile bu baskının suç ortağı 
olduğunu ve tüm toplumumuzun kökten dönüştürülmesi 
gerektiğini savunan Marksist bir doktrindir.”

Etki

Trump elbette haklı. Marksistler ve diğer ırkçılık karşıtı dü-
şünürler onlarca yıldır Amerikan toplumunun ırkçı kökle-
rini belgeliyor. Ama maalesef bu düşünürlerin etkisi sınırlı.

Ancak Black Lives Matter’ın (BLM) bu yaz yaşadığı yükseliş 
durumu değiştirdi. ABD’nin “post-ırkçı” bir toplum olduğu 
fikrini yalanlayan militan bir hareket ortaya çıktı.

Trump, bu hareketi suçlayarak kendisini kanunları ve dü-
zeni destekleyen kişi olarak sundu.

Ve Trump’ın sola karşı ideolojik saldırısı, Twitter’da “An-
tifa” aktivistlerini suçlamasıyla ve hem polisleri hem de 
taraftarlarını fiziksel olarak BLM aktivistlerine saldırma-
ya teşvik etmesiyle bağlantılı. Bu, en az üç silahlı saldı-

rıya yol açtı.

Trump’ın taktikleri, Biden’ı “solun kültürel devriminin” 
gizli bir destekçisi olarak damgalamayı amaçlıyor. Ancak 
bu taktikler aynı zamanda Trump’ın kendi militan sokak 
hareketi için ideolojik bir çimento sağlamak üzere tasar-
lanmış gibi de görünüyor.

Daha şimdiden ana akım çevrelerde, eğer Kasım ayında 
seçimi kaybedecek gibi görünürse Başkanlığı bırakmamak 
için silahlı destekçilerini harekete geçirebileceğine dair 
yaygın korkular var.

Trump’ın anayasal veya anayasaya aykırı olarak Beyaz Sa-
ray’da kalıp kalamayacağını göreceğiz.

Ancak kendi oportünist çıkarları için, dağınık, parçalan-
mış, tutarsız aşırı sağı gerçek bir faşist hareketin başlangıcı 
olabilecek bir şeye dönüştürüyor.

Bu, bırakacağı mirasın en kötü kısmı olabilir.

Socilalist Worker’dan çeviren Akın Deniz Sorucu.

TRUMP İDEOLOJİK BİR 
SAVAŞI TIRMANDIRIYOR

ÖZDEŞ ÖZBAY 

ABD’de 3 Kasım başkan-
lık seçimleri tüm dünya 
için önemli sonuçlar do-
ğuracak. Her ne kadar 
sosyalist başkan adayı 
Bernie Sanders Demokrat 
Parti içinde yarışı merkez 
sağcı bir isim olan Obama 
dönemi başkan yardımcı-
sı Biden’a bırakmış olsa 
da Trump’ın yükselttiği 
küresel tehdidin mutlaka 
geriletilmesi gerekiyor.

Trump’ın ırkçı ve aşırı sağ-
cı kampanyası tüm dünya-
da onu örnek alan partile-
rin yükselişe geçmesine 
neden oluyor. İspanya’da 
Vox partisi, Brezilya’da 
Bolsonaro, Hindistan’da 
Modi gibi aşırı sağcı si-

yasetçi ve partiler bütün 
güçleriyle göçmenlere, 
LGBT’lere ve demokratik 
kitle örgütlerine saldırı-
yor, militarizmi küresel 
ölçekte tırmandırıyor  ve 
iklim değişimi de yoluna 
son sürat  devam ediyor.

Trump, Covid-19 salgını 
başlamazdan önce yü-
rüttüğü kutuplaştırıcı 
siyasetle içeride beyaz 
çoğunluğun desteğini alı-
yordu. Ekonomideki göre-
ce toparlanma sayesinde 
de işler iyi gidiyor gibiy-
di. Yükselttiği tehlikeli 
ve radikal militarist dış 
siyaset içeride Amerikan 
milliyetçilerinin desteğini 
toplamasına bir kez daha 
yardımcı oluyordu. 

Sanders kampanyası Bi-
den’a karşı kaybettikten 
sonra Trump’ın yarışa 
avantajlı girdiği söyle-
nirken koronavirüs sal-
gını Trump’ı zor duruma 
düşürdü. Biden, Trump 
kadar radikal bir konuş-
macı değil üstelik çeşitli 
rahatsızlıkları nedeniy-
le ayakta durmakta dahi 
güçlük çekiyordu. Merkez 
politikaları savunan hattı 
tabanda hiç bir heyecan 
yaratmıyor.

Korona salgınınıyla mü-
cadelede Trump’ın izle-
diği politiklar ve ekono-
minin tarihin en büyük 
küçülmesine şahit olması 
Trump’ın en büyük silahı 
olan ekonomi avantajı-
nı elinden aldı. Siyah bir 

Amerikalı olan George 
Floyd’un polis tarafından 
öldürülmesi sonucu yaşa-
nan isyanın ardından da 
Biden neredeyse hiç bir 
şey yapmadan anketlerde 
Trump’a 8-10 puan fark at-
maya başlamıştı.

Trump geriledi

Ancak Trump’ın seçim 
kampanyasına dönüşen 
“kanun ve düzen” sloga-
nıyla hareketi bastırması, 
faşist paramiliterlerin ya-
rattığı korku ve Trump’ın 
birkaç eyalette, salgına 
rağmen on binleri sokağa 
dökerek yaptığı heyecanlı 
kampanyalar farkın biraz 
olsun kapanmasını sağla-
mıştı. Artık gözler son bir 
ayda gerçekleşecek 3 baş-

kan adayının canlı yayın 
tartışmasına çevrilmişti.

İlk canlı yayın tartışması 
geçen hafta gerçekleşti ve 
anketlere göre Trump bek-
lediği ivmeyi yakalayama-
dı. Geçmişteki kampan-
yasının aksine bu sefer 
değişim vaad eden değil 
savunmada, yaptıklarını 
anlatan bir konumdaydı. 

Trump şimdi de Covid-19’a 
yakalandı. Yani 15 Ekim’de 
gerçekleşecek ikinci can-
lı yayın öncesinde ve bir 
dizi miting düzenleyecek-
ken hastalandı. Hastalığı 
nedeniyle önce mitingler 
iptal edildi. Canlı yayın 
ise tehlikede.

Farkı kapatmak için kendi 
kitlesini mobilize etmek 

zorunda olduğunu bilen 
Trump bu nedenle sadece 
iki günde televizyonların 
karşısına geçip iyileştiğini 
ve eskisinden bile sağlıklı 
olduğunu söyledi. Canlı 
yayına katılmak istediği-
ni söyledi ama doktorlar 
bir hafta daha insan içi-
ne çıkmaması gerektiğini 
söylüyorlar. 

Trump’ın kaybedecek 
olması tüm dünya için 
emekten, barıştan ve 
ekolojiden yana olanlara 
umut verecek ama Biden 
herhangi bir umut verdi-
ği için değil. Aşırı sağın 
yükseleşi biraz olsun du-
rabileceği ve toplumsal 
muhalefete toparlanmak 
için zaman kazandıracağı 
için.

ABD’DE BAŞKANLIK YARIŞI: BIDEN KORONA FARKIYLA ÖNDE
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“YUNANİSTAN’DA  
ANTİFAŞİST HAREKETİN 
ZAFERİ!”
Yunanistan’daki faşist örgüt Altın Şafak’a karşı yaklaşık 
altı yıldır süren davada, 453 oturumun ardından karar 
açıklandı. Mahkeme Altın Şafak’ın suç örgütü olduğuna 
karar verdi. Örgütün kurucusu ve lideri Mihaloliakos’un 
dışında altı kişi de suç örgütü yöneticiliğiyle suçlandı. Ay-
rıca göçmenlere, solculara yönelik diğer saldırılardan ve 
Pavlos Fyssas cinayetinden de suçlu bulundular.

Altın Şafak 2008’deki derin ekonomik krizin etkisiyle oyla-
rını arttırarak parlamentoya girmişti. 2009’da yüzde 0.46 
oy alan örgüt, 2012’deki seçimlerde yüzde 7’ye yükselerek 
meclisteki üçüncü parti olmuştu. Ardından Avrupa Parla-
mentosu’nda üç sandalye kazanmıştı.

Bu süreçte sokaktaki paramiliterleri göçmenlere, anti 
faşistlere, komünistlere yönelik saldırılarını sürdürdü. 
2013’te Killah P adıyla bilinen anti faşist rapçi Pavlos Fy-
ssas, bir kafede arkadaşlarıyla maç izlediği sırada Altın 
Şafak üyeleri tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Fyssas 
cinayeti Yunanistan’daki antifaşist hareketi fişekleyen bir 
dönüm noktası oldu. Partinin kapatılması, liderliğinin ve 
saldırılardan sorumlu üyelerinin yargılanması talebiyle 
büyüyen kitle hareketi sayesinde örgüte karşı soruşturma 
açıldı. Kitle hareketinin etkisiyle örgüt meşruiyetini büyük 
ölçüde yitirdi, oylarını kaybetti, parlamento dışında kaldı, 
parti bürolarını kapatmak zorunda kaldı, liderleri cezaevi-
ne gönderildi. 

Ekonomik krize karşı işçi sınıfının kitlesel mücadelesinin 
etkisiyle iktidara gelen reformist sol parti Syriza’nın gü-
cünü kaybetmesi ve sağcı Yeni Demokrasi partisinin ikti-
dara gelmesi, davanın sonucu konusunda endişelere yol 
açmıştı. Fyssas cinayeti ve göçmenlere dönük saldırıların 
bireysel suçlara indirgenmesinden endişe ediliyordu. An-
cak karar günü mahkemenin önünde toplanan ve on yılla-
rın en büyük kalabalığı olduğu söylenen on binlerce kişi, 
antifaşist mücadelenin ne kadar güçlü ve etkili olduğunu 
gösterdi. Mahkeme sonucunda Altın Şafak’ın suç örgütü 
ilan edilmiş olması çok önemli bir kazanım. Yunanistan’da 
Altın Şafak’a karşı örgütlenen mücadele, faşist hareketle-
rin son yıllarda tüm dünyada yükselişe geçtiği bir dönem-
de derslerle dolu bir deneyim. Faşizme karşı sendikaların, 
farklı eğilimlerden siyasi hareketlerin, aktivistlerin birleşik 
cephesini inşa edenler tüm Avrupa’daki anti faşist örgüt-
lenmelerin de son yıllardaki sürükleyicisi oldu. 

Altın Şafak davası görülürken binlerce 
antifaşist mahkeme önünde toplandı.

Sosyalist İşçi olarak, 
Nazi örgütü Altın 

Şafak duruşmalarını 
yıllardır İşçi 

Dayanışması gazetesi 
için takip eden 

devrimci Afroditi 
Fragou’yla görüştük.

Antifaşist hareket Yunanistan’daki en büyük zaferle-
rinden birini kazandı. Altın Şafak son beş buçuk yıldır 
yargılandığı mahkeme tarafından bir suç örgütü sayıl-
dı. Lideri Nikolaos Mihaloliakos ve altı eski milletvekili 
suç örgütü yönetmekten suçlanırken, diğer tüm eski 
milletvekilleri suç örgütüne üyelikten suçlu bulundu. 
Mahkeme kararını açıklarken dışarıdaki on binlerce 
kişi Yunanistan’ın gördüğü en büyük antifaşist eyleme 
katılıyordu. Onlarca işçi sendikası, öğrenci birlikleri, 
okullar, göçmen toplulukları, politik partiler ve örgüt-
lenmeler üç saatlik genel grev çağrısıyla oradaydı.

Mahkeme kararı açıklanırken mağdurlar ve Pavlos 
Fyssas’ın ailesi salondaydı. Mısırlı balıkçılardan ikisi 
mahkeme salonuna girmeden önce dışarıdaki antifa-
şist gösteriye katıldı. Saad Abu Hamed kalabalığa “Yu-
nanistan’a çalışmaya geldik. Yunanlar bizler gibi işçi, 
hepimiz kardeşiz ve arkadaşız.  Altın Şafak’ın mahkûm 
edileceğine ve bizler birleştiğimiz sürece her şeyin yo-
lunda gideceğine inanıyorum” sözleriyle seslendi. Ka-
rarın açıklanmasını kutlamalar ve Atina’nın merkezin-
deki Syntagma Meydanı’na doğru kitlesel bir yürüyüş 
izledi. 

Suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği kararının dışında 
mahkeme, yargılamanın üç büyük davasına ilişkin 
kararlarını açıkladı. Pavlos Fyssas’ın katili yargılandı-
ğı her şeyden suçlu bulunurken 15 kişi daha cinayete 
karışmaktan suçlu bulundu. Mısırlı balıkçılara karşı 
ölümcül saldırıyla suçlanan beş sanığın tamamı cina-
yete teşebbüsten suçlu bulundu. Komünist sendika-
cılara ölümcül saldırıyla suçlanan dört sanığın hepsi 

ciddi bedensel zarar vermekten suçlu bulundu. Suç ör-
gütüne üye olmaktan yargılanan diğer sanıkların çoğu 
suçlu bulundu, aynı şekilde yasadışı silah bulundur-
maktan yargılananlar da. Mahkemenin cezaları açıkla-
ması birkaç günü bulacak. 

Bu kararlar muazzam bir etkiye sahip. Nazi çetesi yıl-
lardır devlet, polis, politik sistemin büyük partileri ve 
egemen medya tarafından yıllardır korunmasına rağ-
men Yunanistan’daki antifaşist hareket Altın Şafak’ı 
izole etmeyi, parçalamayı ve nihayet suç örgütü olarak 
cezalandırılmasını başardı. Altın Şafak’ın mahalleler-
de göçmenlere, solcu aktivistlere ve diğer “düşmanla-
rına” karşı ölüm mangalarıyla terör yaratma planları 
şimdi kesin bir darbe aldı. Başka hiçbir nazi veya faşist 
çete, Altın Şafak’ın büyümesinden ilham alan Avrupa 
çapındaki örgütler, bu yolu kolayca takip etmeye gi-
rişemeyecek.  Altın Şafak’a karşı örgütlü işçi sınıfının 
dev güçleri on yıllardır devam eden ve son on yıldır 
yoğunlaşan bir mücadeleyle seferber oldu. Dolayısıyla 
bugünkü karar örgütlü işçi sınıfının kazanabileceğinin 
de kanıtı oldu. 

Bu zaferle birlikte işçi sınıfı, kriz boyunca egemen sını-
fın aldığı her şeyi geri almak için artık daha güçlü. Irk-
çılığa ve hükümetin göçmenlere ve mültecilere yönelik 
kanlı ırkçı politikalarına son verme mücadelesi daha 
güçlü. Milliyetçiliğe ve bizi savaşa sürüklemekle tehdit 
eden propagandaya karşı mücadele daha güçlü. Faşist 
tehdit sona ermedi. Ama Altın Şafak’ı ezdikten sonra 
Yunanistan’daki ve tüm dünyadaki işçiler onu üreten 
sisteme karşı savaşmak için daha güçlü. 

Altın Şafak duruşmalarını yıllardır İşçi Dayanışması gazetesi için takip eden 
devrimci Afroditi Fragou’dan mahkeme sonucu hakkındaki görüşleri şöyle:

Altın Şafak davası mahkeme önü.
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25 Eylül sabahına yedi 
ilde Kobani operasyonuy-
la başladık. Gözaltılar 6-8 
Ekim 2014 tarihinde Koba-
ni’ye yönelik IŞİD saldırı-
sına karşı, Türkiye kentin 
savunması için gerekli 
adımları atmamasına yö-
nelik protestolarda oluşan 
şiddet sarmalı nedeniyle 
başlatılan bir soruşturma-
nın sonucuydu.

Gözaltına alınan 20 kişiden 
17’si tutuklandı.  Ayhan Bil-
gen, Nazmi Gür, Ayla Akat 
Ata, Emine Ayna, Emine 
Beyza Üstün, Bircan Yo-
rulmaz, Bülent Parmaksız, 
Can Memiş, Dilek Yağlı, Gü-
nay Kubilay, Zeki Çelik, Ali 
Ürküt, Pervin Oduncu, Alp 
Altınörs, Berfin Özgü Köse, 
Cihan Erdal ve İsmail Şen-
gül cezaevine gönderildi. 
Sırrı Süreyya Önder, Altan 
Tan ve Gülfer Akkaya ise 
adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı.

6-8 Ekim eylemlerinde 
 ne olmuştu?

2014 yılının son çeyreğin-
de en güçlü dönemlerini 
yaşayan Irak Şam İslam 
Devleti (IŞİD) adlı cihatçı 
örgüt, Kürtlerin kontro-
lündeki birçok yeri ele ge-
çirmek için saldırıyordu. 
Kobani’deki savaş bir sem-
bole dönüşmüştü. Uzun 
süren saldırıların ardından 
direniş kazandı ve kent 

işgalcilerden temizlendi. 
Bu süreçte Türkiye başta 
savaşa karşı tarafsız gibi 
gözüken bir tutum almıştı. 
Fakat aşağıdan baskının 
sonucunda Türkiye tutu-
munu yumuşattı ve Kuzey 
Irak’tan gelecek peşmerge 
desteğine koridor açtı.

Ancak 6-8 Ekim arası so-
kaklardaki gösterilerde 
bir şiddet sarmalı patlak 
verdi ve onlarca kişi ha-
yatını kaybetti. Hayatını 
kaybeden 46 kişinin büyük 
çoğunluğu HDP’liler ol-
masına rağmen, devlet bu 
şiddet sarmalının sorumlu-
sunun HDP olduğunu ilan 
etti..

Çözüm sürecinin  
akıbeti…

Eylemler için çağrı yapan 
HDP MYK’sının sorumlu 
tutulacağı uzun süredir 
biliniyordu. Ancak son 
operasyonlara bakılırsa, 
yalnızca MYK üyeleri değil 
tüm GYK üyeleri hakkında 
kovuşturma başlatıldı.

Oysa Kobani eylemlerinden 
birkaç ay sonra 28 Şubat 
2015 tarihinde, Dolmabah-
çe’deki Başbakanlık ofi-
sinde, AKP heyetiyle HDP 
heyeti bir araya gelmiş ve 
basına Abdullah Öcalan’ın 
çözümle ilgili önerilerini 
içeren metnini okumuşlar-
dı. Çözüm sürecinin zirvesi 

kabul edilen bu olaydan bir 
süre sonra süreç akamete 
uğramış, Temmuz ayında 
ise tamamen rafa kaldı-
rılmıştı. Bununla birlikte 
diyalog da sona erdi ve ça-
tışma süreci yeniden baş-
ladı. Bu aşamadan sonra 
devletin ve hükümetin Kürt 
sorunundaki politikası 180 
derece değişti.

Dönemin Başbakanı Davu-
toğlu Kürt tarafını eleştir-
mekle beraber, Kobani’nin 
düşmemesi için Türkiye’nin 
elinden geleni yapacağını 
ifade etmişti.

Kayyumlar ve  
Kars Belediyesi

Ancak mesele sadece Ko-
bani olaylarıyla ilgili değil. 
HDP’ye yönelik baskılar 
tüm kanatlardan devam 
ediyor. 31 Mart 2019’da ya-
pılan yerel seçimde 3 bü-
yükşehir, 5 il, 45 ilçe ve 12 
belde belediyesi kazanan 
HDP, o günden bu yana 
kayyum kararlarıyla he-
defte. Kazanılan 65 bele-
diyenin yalnızca altısına 
kayyum atanmadı. Geri ka-
lanların hepsinde, halkın 
meşru demokratik seçimler 
yoluyla verdiği kararlar, 
iktidar tarafından hiçe sa-
yıldı ve darbelere benzer 
bir mantıkla, seçilmiş yö-
netimler atamalarla yok 
edildi. Halkın iradesi hiçe 
sayıldı.

6-8 Ekim 2014’teki Kobani 
olayları nedeniyle gözal-
tına alınan Kars Belediye 
Başkanı HDP’li Ayhan Bil-
gen avukatları aracılığıyla 
“gözaltı sürem bitene kadar 
kayyım atanmamış olursa 
Belediye Başkanlığı göre-
vimden istifa edeceğim” 
açıklaması yaptı. İçişleri 
Bakanlığı, tutuklanma-
sının hemen ardından 
Bilgen’i görevden alarak 
yerine Kars Valisi Türker 
Öksüz’ü kayyum olarak 
atadı. Öksüz, belediye bi-
nasına namaz kılarak, si-
lahlı güçlerle girdi. Bunun 
Kars halkının demokratik 
tercihlerine yönelik bir mü-
dahale olduğu genel kabul 

gördü. Kayyum Öksüz ayrı-
ca 25 kişiden oluşan Bele-
diye Meclisini de feshetti. 
Belediye Meclisi, 10 HDP, 5 
CHP, 4 MHP, 3 AKP, 2 DSP 
ve bir bağımsız üyeden 
oluşuyordu.  Öksüz, HDP’li 
belediyenin tweetlerini sil-
dirdi ve Kürtçe hesabı da 
kapattı.

Erdoğan Kürtlerden 
“umudunu” kesti

Saldırılar MHP ile ittifak 
yapan AKP liderliğinin Kürt 
oylarından artık umudunu 
iyice kestiğini ortaya çıkarı-
yor. Kürt işçilere, Kürtlerin 
diline yönelik ırkçı saldırı-
lar artarken, hükümet bun-
ları durdurmak için önlem 

almıyor, kendi deyimiyle 
“Kürt kardeşlerini” artık 
pek önemsemiyor, Kürtçe 
ödev verdiği için, muhafa-
zakâr cenahtan gelen aka-
demisyenler işten atılabi-
liyor. Hükümet ise apaçık 
ırkçı uygulamalarla boğuş-
mak yerine doğrudan Kürt 
siyasetçileri hedef alıyor.

Erdoğan 6 milyon kişinin 
oyuyla yüzde 10 – yüzde 
13 bandında bulunan Tür-
kiye’nin üçüncü büyük 
partisi HDP için “Varlığıy-
la yokluğu arasında zaten 
herhangi bir fark yok. Çün-
kü onların her zaman yeri 
ya dağdır ya sokaklardır” 
ifadelerini kullanabildi.

HDP’DEN 
ELİNİZİ 
ÇEKİN!

6 yıl sonra gelen 
Kobani soruşturması, 

hükümetin HDP’ye baskı 
uygulamak için her fırsatı 
değerlendireceğini bir kez 

daha gösterdi..

2018 HDP Diyarbakır Mitingi.
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Çözüm sürecinin başlamasıyla bitişi arasında iki buçuk 
yıl var. Bu iki buçuk yıl içinde çok önemli gelişmeler ya-
şandı.

Her şeyden önce süreç, Kürt sorununun tüm yönleriyle 
tartışılması anlamına geldi.

Ekonomik, siyasi, hukuki, ideolojik ve askeri açılardan 
Kürt sorununun her bir veçhesi kamuya açık tartışma 
platformlarında ele alınmaya başlandı. Her tartışma, 
önceki dönemlerde dile getirilmesi bile ürkütücü olan 
konuların, sırların üzerindeki örtüyü kaldırdı. 

Çözüm sürecine Kürt halkının desteği ezici bir oran-
daydı. Milyonlarca insan, sorunun “Böyle gelmiş böyle 
gider” diyerek geçiştirilmeme ihtimali karşısında he-
yecanlanmıştı. Bu heyecan, Kürtlerde siyasal gerilimi 
düşürdü, genel bir rahatlamayı ve umut dolu bir politik 
atmosferi besledi. 

Türkiye’de “Anadil hakkı” ve düşünce, ifade, gösteri ve 
örgütlenme özgürlüğü gibi alanlarda yaşanan sorunla-
rın Kürt sorununun çözümsüz bırakılmasıyla bağı, çö-
züm sürecinin her bir gününde daha da belirgin bir hale 
gelmeye başladı. Bu, batıda da çözüm sürecine yönelik 
iyimser bir havanın oluşmasına neden oldu.

Bu gelişmeler, birçok açıdan siyasal alanda etkili bir de-
mokratikleşme yaşanmasına neden oldu. Kürt sorunun 
“bölücülük” ekseninden çözüm eksenine doğru kayışı 
ve sorunun kaynağı hakkında giderek belirginleşen ka-
naatler milliyetçi fikirlerde gerilemeye de neden oldu. 
En azından bu fikirler önceki döneme göre daha kendine 
güvensiz bir şekilde ifade edilir oldu.

Örneğin İstanbul’da Gezi Parkı etrafında başlayan ey-
lemlere yüzbinlerce gencin katılmasında çözüm süre-
cinin yarattığı iklimin önemli bir payı var. Kürt sorunu 
etrafında süregiden çatışma ortamı, milliyetçiliğin sü-

rekli beslenmesi, işçi sınıfı saflarında bu gerilim etrafın-
da oluşan bölünme birleşik mücadelenin gelişmesinin 
önünde büyük bir engeldi. Çözüm süreci bu engel orta-
dan kalktığında milyonlarca emekçinin gerçek sorunlar 
etrafında daha rahat hareket edebileceğini, bir araya ge-
lebileceğini gösterdi.

Çözüm sürecinin bütün kazanımlarının geri alınması 
için gösterilen çabanın altında bu gerçek yatıyor.

ÇÖZÜM SÜRECİ NEDEN ÖNEMLİYDİ?

GÖRÜŞ
Roni Margulies

KATİLİN HASTALIĞINA 
ÜZÜLMELİ MİYİZ? 
Bu yazının okurlarına, sosyalist, insancıl kişilere ger-
çekten de yakışmıyor.

Adamcağız hasta. Hastalığının iyice ciddileşmesini is-
temek, hatta belki de ölür diye heyecanla umutlanmak 
ayıp olmuyor mu?

Tamam, itiraf edeyim, haberi ilk okuduğumda ben de 
gaza geldim, “Allahın sopası yok” diye bağıra bağıra 
odamda koşuşturdum.

Ama sonra toparlandım. Ve Allah’la şöyle bir anlaşma 
yaptım: Peki, ölmesin, ama en azından akciğerlerinde 
kalıcı bir hasar olsun.

Ben bu vicdan muhasebelerini yapar, yeterince insan-
cıl olmadığımı düşünüp kaygılanırken, Trump sinema-
dan bildiğimiz o kocaman parlak siyah arabalara 
binip hastaneden çıktı, dışarıda bekleyen taraftarlarına 
selam verip geri döndü.

Arabada Trump’la beraber üçü de gizli servis üyesi 
olan iki koruma ve bir şoför vardı. Üç devlet görevlisi. 
Bunların virüsü kapmamış olma ihtimali hemen hemen 
sıfır.

Yine vicdanî bir sorunla karşılaştım!

Amerikan gizli servis çalışanlarının hastalanıp ölmesi 
beni üzmeli mi, üzmemeli mi?

Ben bunu düşünmeye devam ederken, şunu gözden 
kaçırmayalım: Trump, basit bir show yapmak amacıyla 
üç kişinin hayatını doğrudan ve kuşkusuz bir şekilde 
tehlikeye attı. Bu görevlilerden ölen olursa, bire bir 
Trump tarafından öldürülmüş olacaklar.

Ayrıca Trump’ın, tam bire bir olmasa da, hemen he-
men bire bir öldürdükleri var: 200.000 kişi.

Salgının başından beri Trump maske takmıyor, maske 
takanlarla dalga geçiyor, salgının gripten farksız oldu-
ğunu iddia ediyor, önlem almanın gereksiz olduğunu 
savunuyor. Taraftarları arasında gerçekte salgın filan 
olmadığına inanan yüz binler, milyonlar var. Yedi ay-
dır Trump’ın her lafı salgının bir aldatmaca olduğuna 
inananların inancını pekiştiriyor.

Ve salgına değil Trump’a inandıkları için ölüyorlar: 
200.000 kişi.

Dünyada şu ana kadar Covid-19’dan ölenlerin beşte 
biri Amerika’da.

Dünyanın en zengin ülkesi, bilimin, tıbbın, hastanelerin 
en gelişkin olduğu ülke. Buna rağmen 200.000 kişi 
öldü.

Trump’ın umurunda mı? Elbette değil.

Niye? Çünkü ölenlerin büyük çoğunluğu yoksul ve/
veya siyah.

İşin ilginç tarafı, Trump yakın çevresinin sağlığını da 
umursamıyor.

Kesin olmamakla birlikte, hasta olduğunu bilmesine 
rağmen Trump’ın Beyaz Saray görevlileriyle ve Cum-
huriyetçi Parti’ye bağış yapan zenginlerle toplantılara 
katıldığı anlaşılıyor. Şimdiye kadar yedi Saray görev-
lisi ve iki senatörün virüsü kapmış olduğu bildiriliyor. 
Bunlardan da ölen olursa, katil Trump.

‘Sosyalizm iyi fikir, ama gerçekte işlemez’ derler ya; 
zirve noktasında Trump bulunan kapitalizm ne güzel 
işliyor, değil mi? Tıkır tıkır.

Bütün baskı politikalarına, devletin ve milliyetçi güçlerin 
kışkırtmalarına karşı bugün barış için HDP’nin yanında 
durmak, onunla dayanışma göstermek son derece önemli.

DSİP bu konuda bir basın açıklaması yaparak şunları vur-
guladı:

“İktidar giderek daha fazla hukuk ve adalet dışına çıkıyor, 
özgürlükleri kısıtlıyor. Ekonomiyi düzeltemeyen, salgınla 
baş edemeyen, dış politikada başarısızlıklar yaşayan ikti-
darın gücü, sadece muhaliflere baskı yapmaya yetiyor. 

Türkiye’de halkların, işçilerin ve yoksulların ihtiyacı mu-
halefete daha fazla baskı yapılması değil, demokratik 
haklara saygı gösterilmesi ve demokratik hakların geliş-
tirilmesidir. HDP’lilere yönelik gözaltı dalgası, seçme ve 
seçilme hakkına, demokratik muhalefet yapma hakkına 
bir saldırıdır. HDP demokratik ve meşru zeminde siyaset 
yapan bir partidir.

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi olarak Halkların Demokra-

tik Partisi üye ve yöneticilerinin tutuklanmasını kınıyo-
ruz. HDP’ye yönelik baskılara bir an önce son verilmesini, 
tutuklananların derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.”

Antikapitalist Öğrenciler de benzer şekilde “HDP bir suç 
örgütü değil, demokratik ve meşru zeminde siyaset yapan 
bir partidir. 

Herkesi hukuku ve demokratik hakları savunmaya çağı-
rıyoruz” diyerek HDP’lilerin serbest bırakılması çağrısını 
yaptı.

Bugün her türlü bahaneyle HDP’ye saldıranlar, artık “Kürt 
kardeşlerimiz” masalını bile tekrarlamıyor, doğrudan ezi-
len bir kimliği ve milyonlarla ifade edilen bir halkı hedef 
alıyorlar. Buna karşı barışı, eşitliği ve özgürlüğü savun-
mak için kitlesel mücadeleleri inşa etmeye ve Türkiye işçi 
sınıfı içerisinde milliyetçiliğin etkisini kırma gayretine de-
vam edeceğiz.

DAYANIŞMAYI 
BÜYÜTELİM!

Gezi Parkı Direnişi

KÜRT SORUNU
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VOLKAN AKYILDIRIM

33 yıl önce anlaşmazlıklarla başlayan ve 28 yıldır, komşu 
iki devlet arasında süren savaş yeniden canlandı.

Azerbaycan ve Ermenistan orduları, Karabağ için yeniden 
çarpışmaya başladı. Ağırlıklı olarak roket ve füzelerin kul-
lanıldığı savaşta her iki taraftan yüzlerce kişi hayatını kay-
betti.

Sivil yerleşimler, altyapılar da vurulurken siviller, kadınlar 
ve çocuklar ölüyor.

Emperyalist devletler seyirci

İki devlet son olarak 2016’da 4 gün boyunca çarpışmıştı. 
Ardından ateşkes sağlandı. Bu kez ise çatışmaların 10. gü-
nünde henüz ne bir arabulucu ortaya çıktı ne de ateşkes 
kapısı aralandı.

Azerbaycan yönetimi, Ermenistan, Karabağ ve askerlerini 
bulundurduğu diğer illerden tamamen çekilip, özür dile-
medikçe savaşı sürdüreceklerini söylüyor.

Ermenistan yönetimi ise bir yandan Rusya, AB, ABD gibi 
uluslararası güçlerin desteğini kazanmak isterken diğer 
yandan da savaşı sürdürüyor ve geniş bir cepheye yayabi-
leceğinin işaretlerini veriyor.

Kafkaslar’da hâkim devlet Rusya. Putin yönetimi iki tarafın 
kapışmasına açıkça göz yumuyor. Hazar petrolleri ve do-
ğalgazı üzerinde imtiyaz sahibi olan Avrupa Birliği devlet-
leri de aynı tutumda.

Ermenistan ve Azerbaycan milliyetçi egemenleriyle emper-
yalist devletler, Azeri ve Ermeni halklarını savaşla bir kez 
daha birbirlerini kırdırıyor.

Türkiye savaşın tarafı

Kafkaslar’daki çatışmanın en açık tarafı ise Ankara. Erdo-
ğan yönetimi açıkça Azerbaycan’ı desteklerken, muhale-
fette yer alan CHP ve İYİP’i de arkasına taktı. Türkiye’deki 
iktidar ve muhalefet blokunun başlıca temsilcileri, Aliyev 
ailesi tarafından yönetilen Azerbaycan devletinin yanında.

Öte yandan Türkiye’nin sattığı SİHA’ların bugünkü çatış-
malarda kullanıldığı ileri sürülüyor. Yerli üretim olduğu 
söylenen SİHA’ların kamera ve odaklanma teknolojisinin 
Kanada’dan çıktığı anlaşılınca Başkan Justin Trudeau Tür-
kiye’ye SİHA ekipmanı satışlarını durdurdu.

Türkiye’nin savaştaki tarafgirliğine en sert eleştiri ise İs-
rail’den geldi. Azerbaycan’ın başlıca silah satıcısı olan Tel 
Aviv, Türkiye’yi ortalığı karıştırmakla suçladı.

Türkiye devletinin Azerbaycan’la yakın ilişkileri ve iki dev-
let arasında imzalanmış güvenlik-istihbarat anlaşması var. 
Tarihsel olarak Türkçe, iki toplum arasında güçlü bağlar 
oluşturdu.

Azerbaycan’ın yanında olan bir diğer bölgesel devlet ise 
İran. Hem Azerilerle dini bağları hem çatışmanın Rusya 
ile İran arasında köprü olan Azerbaycan’da patlak vermesi 
mollalar rejimini de teyakkuza geçirdi. Yani bölgesel güç 
olmaya çalışan devletleri, Karabağ sorunu üzerinden kapı-
şıyor. Azerbaycan ise halkı fakir, ama yönetenleri zengin 
bir ülke. Petrol ve doğalgaz zenginliği sonucu son 20 yılda 
hızla silahlanarak, politik ve ekonomik kriz yaşayan bir 
tarım ülkesi olan Ermenistan karşısında güçlendi ve ya-
sal olarak kendisine ait olan toprakları alarak sınırlarını 
genişletmek istiyor. 

İktidar blokunun faşist kanadı için bu da yeterli değil. 
Nahçıvan Özerk Yönetimi’nin Azerbaycan tarafından ilhak 
edilmesini savunan MHP lideri Bahçeli arada kalan Erme-
nistan şehirlerinin de alınmasını savunuyor.

Karabağ’da sorunun tarihi

On yıllardır süren bu savaşta on binlerce kişi hayatını kay-
betti. 

Yüz binlerce kişi mübadele anlaşmaları yüzünden ve zorla 
göç ettirmelerle yaşadıkları yerlerden edildi. 

Aynı zamanda Azerbaycan ile Ermenistan arasında Kara-
bağ sorununun çözümü için bir adım atıldı. Fakat hiçbiri 
çözüme ulaşmadı.

Karabağ, Ermenistan-Azerbaycan sınırında yer alan dağ-
lık bir bölgedir. Nüfusunun yüzde 80’i Ermeni, yüzde 20’si 
Azeridir. Transkafkasya’da Ermeni, Azeri, Gürcü, Tatar 
halkları daima iç içe yaşadılar, Karabağ’daki durum istisna 
değildir.

Transkafkasya’da ulusal sorunun kökleri çok daha eskiye 
uzanıyor. Karabağ sorunu etrafında şekillenen Azerbay-
can-Ermenistan çatışması ise SSCB’nin dağılışıyla baş gös-
terdi.

1922 yılında ilan edilen Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği, Ermenistan ve Azerbaycan’da kendisine bağlı yö-
netimler kurarken, tarihsel olarak Ermenilerin yaşadığı 
Karabağ’ı özerk bir bölge olarak Azerbaycan’a bağlamıştı.

SSCB ekonomik krizle birlikte yeni bir yönelime girerken 
1987 yılında Karabağ özerk bölgesinde Azerbaycan hakimi-
yetine karşı hareketler de başladı.

1987-1991 yılları arasında yaşanan çatışmalarda siviller 
ölürken, Stalinist rejim Karabağ’ın kendi kaderini tayin et-
mesini şiddetle engelledi.

SSCB’nin yıkılmasından birkaç gün önce, 10 Aralık 1991’de 
Dağlık Karabağ’da referandum düzenlendi. Azeri liderlik-
lerin boykot ettiği referanduma katılanların yüzde 99,89’u 
tam bağımsızlıktan yana oy kullandı. Bakü referandumu 
yasadışı ilan ederken, Dağlık Karabağ’ın özerklik statüsü-
nü de sonlandırdı.

Bu gelişmeyi takiben Karabağ’da nüfus ayrıştırması niye-
tiyle sivillerin topluca katledildiği çatışmalar ve olaylar ya-
şandı. Yüzlerce Azeri’nin öldürüldüğü Hocalı Katliamı, en 
kanlı saldırılardan biri oldu.

Bunun ardından Ermenistan askeri desteğini alan Karabağ 
özerk yönetimi filli iktidarını kurdu. Karabağ yönetimi, Bir-
leşmiş Milletler tarafından tanınmıyor ve Azerbaycan top-
raklarını işgalle suçlanıyor.

33 yıldır süren sorun sadece savaş ve çatışmalarla geçme-
di. İki tarafı yönetenler zaman zaman barış ve çözümden 
bahsetti. 

Ermenistan’ın yedi Azeri şehrinin verilmesi karşılığında 
Azerbaycan’ı birleştiren bir geçidin açılmasından, bunun 
karşılığında Karabağ’ın Ermenistan’a verilmesi de günde-
me geldi. 1999’da Haydar Aliyev ve Robert Koçaryan uzun 
görüşmelerden sonra bu formül üzerinden anlaşmaya çok 
yaklaşsalar da temaslar son anda kesilmişti.

Kalıcı barış için ateşkes ve siyasi çözüm

Karabağ sorunun tarihi, ulusal sorunlara siyasi çözüm ge-
tirilmediği takdirde kanlı çatışma ve boğazlaşmaların yeni-
den yaşanabileceğine bir örnektir. 

Ateşkes sağlanmadıkça savaş sertleşecek, cepheler büyü-
yecek, daha çok yerleşim yeri bombalanacak ve siviller 
ölecek.

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki Karabağ sorunu masa-
da siyaseten çözülmedikçe, Azeri ve Ermeni hakları fakir-
lik, göçmenlik ve baskıyla yaşayacak.

Suriye’nin ardından Türkiye’nin bir sınır komşusunda 
daha savaşa hayır!

Karabağ sorunu yaratan ve büyüten emperyalist/tepeden 
müdahalelere hayır, tüm dış güçler bölgeden ellerini çek-
melidir.

Sosyalistler, Kafkaslar’da barıştan ve aşağıdan-demokratik 
siyasi çözümden yana.

Makale yeniden savaşın hakim 
olduğu Karabağ’da yaşanan 

sorunun tarihsel arka planını ele 
alıyor ve sosyalistler açısından 

güncel tutumun ne olması 
gerektiğine işaret ediyor.

KAFKASLAR’DA 
KALICI BARIŞ İÇİN…

Azerbaycanlı barış aktivisti Giyas Ibrahimov.
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GÜVENCELİ ÇALIŞMA 
VE KIDEM TAZMİNATINI 
SAVUNMAK GEREKİR 
Hak-İş Konfederasyon Başkanı Mahmut Arslan, geçen 
hafta çeşitli konulardaki görüşlerini gazetecilere anlattı. 

Esnek çalışma ve kıdem tazminatı konusunda anlattıkları, 
işçi düşmanı görüşlerdir. İşçiler, Hak-İş üyesi işçiler, Mah-
mut Arslan’dan bu sözlerin hesabını sormalıdır.

Pandemi döneminde hükümet, 25 yaş altı ve 50 yaş 
üstü kişilerin kısmi süreli (2 yıla kadar uzayacak şekilde) 
çalıştırılmasını serbest bıraktı. 

Bu sayede işverenler 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçileri 
2 yıl boyunca çalıştırıp, istediği zaman işten çıkarabile-

MÜCADELENİN İÇİNDEN
Faruk Sevim

cek, karşılığında herhangi bir ihbar veya kıdem tazminatı 
ödemeyecek, ayda 10 günden az çalıştırdığı işçiler için 
sigorta primi ödemeyecek. Bu yasa çıktı, şimdi yönetme-
liklerini çıkarıp uygulama başlatılacak. 

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan böylesi işçi düşmanı bir 
maddeyi savunuyor. Ama “güvence” istiyor. “Güvenceli 
esneklik” olsun diyor. Gazeteciler de sormuyorlar, “esnek-
lik demek zaten güvencesiz çalışma demek, güvence ve 
esnek çalışma aynı anda nasıl olacak?” diye.

Esnek çalışma, işverenin işçiyi istediği zaman çalıştırıp, ih-
tiyacı olmadığını düşündüğünde çalıştırmaması, yani ücret 
ödememesi demektir. 

Güvenceli çalışma ise işçinin haftalık veya aylık belirli bir 
ücret karşılığı, sürekli çalışması, sigorta primlerinin yatırıl-
ması, haksız nedenlerle işten çıkarılmaması, çıkarıldığında 
ihbar, kıdem, kötü niyet adı altında tazminatlar alabilmesi 
demektir. 

Güvenceli çalışma ile esnek çalışma aynı anda olmaz ya 
biri ya da öbürü olur. Esnek çalışma işçi düşmanı, patron 

dostu bir çalışma yöntemidir. Bir işçi sendikası yöneticisi 
esnek çalışmayı savunamaz, savunmamalıdır.

Mahmut Arslan aynı söyleşide, kıdem tazminatına el ko-
nulmasını da savunuyor. Şöyle diyor: “Mevcut kıdem taz-
minatı sistemi yerine yenisini istiyoruz.”

Mahmut Arslan, daha önce de kıdem tazminatı konusun-
da zamanlamanın uygun olmadığı sözleriyle gündeme 
gelmişti. Arslan, şimdi sorulan “makul zaman nedir” soru-
suna 2023 olarak cevap veriyor.

Hükümet, kıdem tazminatı sistemi yerine “Kıdem Tazminatı 
Fonu” sistemini getirmek istiyor. Mahmut Arslan bunu mu 
savunuyor? Fon uygulamasının aslında işçinin parasının 
hükümete verilmesi demek olduğunu bilmiyor mu? Elbette 
biliyor. Mahmut Arslan, kıdem tazminatı konusunda işçi sı-
nıfının sağladığı kararlı duruşu, birliği bozmaya çalışıyor.

Hak-İş tabanı Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan’ı uyarmalı-
dır. Hiçbir sendika başkanı, kıdem tazminatını tartışma 
konusu yapamaz. İşçi sınıfının bu konuda sağladığı birliği 
bozamaz.

Emekçiler iş cinayetlerini ve ırkçı saldırıları protes-
to etti
Tuzla DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikasına üye işçiler, ar-
tan iş cinayetlerine ve işçilere yönelik ırkçı saldırılara 
karşı Kadıköy’de eylem yaptı.

Akkuyu Santrali işçileri eylem yaptı
Mersin Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında çalışan 
işçiler, aylardır maaşlarını alamadıklarını ve servis ko-
nusunda sıkıntı yaşadıklarını söyleyerek, Akkuyu’da 
yol kapatıp eylem yaptı.

Cenne Maden’de işçilerin direnişi sürüyor
Ermenek’te Cenne Maden Ocağı işçilerinin, ödenme-
yen ücretlerini ve tazminatlarını almak için başlattığı 
direniş 1 aydır devam ediyor.

Sağlık emekçileri: Tükeniyoruz, ölüyoruz
Erzincan SES İstanbul şubelerinin çağrısıyla Başakşe-
hir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi önünde bir araya 
gelen sağlık emekçileri, adaletsiz performans ödeme-
lerini ve son zamanlarda artan sağlıkta şiddeti protes-
to etti.

Lipton çay fabrikalarında işçiler grev kararı aldı
Tekgıda-İş sendikasının örgütlü olduğu Rize Ardeşen, 
Fındıklı ve Artvin Arhavi’deki Lipton çay fabrikaların-
daki işçiler, 6 Ekim’de greve çıkıyor.

İŞÇİ EYLEMLERİ

“SALGINLA MÜCADELE 
 İÇİN ADIM ATIN!”
Covid-19 pandemisi tüm hızıyla sürü-
yor. Tüm dünyada bu hastalık sebe-
biyle yaşanan ölümler 1 milyonu aştı. 
Türkiye’de hastalığa yakalananlar ile 
ölenlerin sayısı üzerine resmi kurum-
larla, STK’lar, belediyeler arasında bir 
tartışma yaşanıyor. Ölüm sayıları açık-
lanan bir dizi şehirde geçtiğimiz yıllara 
göre beklenenden çok daha fazla ölü-
mün olduğu, bu sayının Covid-19’dan 
öldüğü açıklananların sayısının epey-
ce üzerinde olduğu tespit edilebiliyor.  
Türk Tabipleri Birliği (TTB) de kendi-
sinin tespit ettiği vaka sayısının açık-
lananlardan çok daha fazla olduğunu 
ifade etti. 

Bu tartışma üzerine Devlet Bahçeli 
TTB’nin kapatılması gerektiğini söyle-
yecek kadar ileri gitti. Rakamlar arasın-
daki farkın saklanabileceği bir durum 
kalmayınca Sağlık Bakanı da durumu 
“teknik” bir açıklamayla kabul etti. 
Üstelik kaç kişinin hastalığı atlattıktan 
sonra hastalığa bağlı olarak sonrasın-
da gelişen başka hastalıklardan öldü-
ğünü henüz bilmiyoruz. Sadece bu da 
değil. Tüm hastaneler riskli hale gel-
diğinden kronik hastalığı olan kaç ki-
şinin  kontrollerini yaptıramadığı için 
hayatını kaybettiğini de bilemiyoruz. 

Yıkım engellenebilirdi

Rakamları düşük gösterme çabasının 
arkasında elbette ki çökmüş olan eko-
nomiyi insanların hayatları pahasına 
canlandırma çabaları var. 

Salgın Türkiye’nin etrafındaki tüm ül-
kelere yayılıp Türkiye’ye geleceği ke-
sinleşmişken bile gerekli hazırlıklar 
yapılmamıştı. Oysa bugünden bakınca 

çok daha iyi görüyoruz ki salgın başla-
dığında sağlık çalışanlarının ve halkın 
koruyucu malzemeleri tam olsaydı, uy-
gun bir planlama  yapılmış, eğitim ve-
rilmiş olsaydı çok daha az insan ölür, 
halkın ekonomik yıkımı daha az ola-
bilirdi. Halka sosyal mesafe tavsiyesi 
verip AVM’leri, Ayasofya’yı açmak gibi 
atılan adımlar sözde normalleşme adı 
verilen süreçte salgının yeniden hız-
lanmasına sebep oldu.

Gelinen noktada hem salgının hem de 
ekonomik krizin faturası çalışanlara 
kesiliyor. 

Salgının yayılması hastalığı tedavi ede-
rek değil, önlemler alınarak engellene-
bilir. Sosyal mesafeyi biz koruyamayız. 
Siz buna uygun çalışma, eğitim, toplu 
ulaşım koşulları oluşturmak zorunda-
sınız. Bu adımlar atılmadan, bireysel 
önlemler bulaşmayı engelleyemiyor. 

Patronlar salgını fırsata çevirdiler

Üstelik yıllarca esnek çalışma ile ça-
lışanlardan daha fazla faydalanmak 
isteyen işverenler salgında fırsatı yaka-
ladılar ve esnek çalışmayı bir pandemi 
önlemiymişçesine hayata geçirdiler. 
Pek çok çalışan bu sayede çok daha 
fazla çalışır hale geldi. 

Sağlık çalışanları da bu süreçten faz-
laca etkilendi. Hastalığa yakalanma 
oranı diğer insanlardan 8 kat daha 
fazla olduğu hesaplanan sağlık çalı-
şanları artan hasta yoğunluğu, eksik 
personel, yeterince dinlenememe, uy-
gunsuz iş ortamı, ailelerine bulaştırma 
kaygısı gibi sebeplerle çok daha fazla 
tükenmişlik hali yaşamaya başladılar. 

Üstelik salgın bile sağlık çalışanlarına 
yönelik şiddet girişimlerini azaltmadı. 
Sanki bu yaşananların karşılığı maddi 
olarak veriliyormuş  gibi yapılsa da pek 
çok sağlık çalışanı bu ödemelerden ya 
hiç yararlanamıyor ya da çok düşük 
meblağlarda yararlanabiliyor. Üste-
lik henüz birçok kurumda ödenmeye 
başlanmayan 2. pandemi ödemeleri 
performans üzerinden hesaplanacak. 
Ne kadar Covid-19 hastası bakıyorsanız 
“tavana” o kadar yaklaşacaksınız. 

Sendikamız SES ve meslek örgütümüz 
TTB bu süreçte bir yandan hem halkı 
hem de yöneticileri daha doğru bilgi-
lerle uyarmak için çalışmalar yapıyor, 
diğer yandan da sağlık çalışanlarının 
haklarını koruma çabası içindeler. 
Haklarını aramak için mücadele eden 
sağlık çalışanlarına ve örgütlerine yö-
nelik baskılar da artıyor. Çalışanların 
yerleri değiştiriliyor, ücretlerinden 
kesintiler yapılıyor. Birçok kalabalık 
etkinliğe izin verilirken, çalışanların 
yaptıkları hak arama eylemleri sosyal 
mesafeye uyulmadığı vb. gerekçelerle 
cezalandırılıyor.

Bu dönemde meslek örgütlerimize, 
sendikalarımıza sahip çıkmak ve tüm 
çalışanların birleşik mücadelesi ile sal-
gın için gerekli adımların atılmasını ta-
lep etmek her şeyden önemli hale gel-
di. Salgınla mücadelede ya sermayenin 
talepleri kazanacak ve biz çalışanlar 
çok daha kötü günler yaşamak zorun-
da kalacağız ya da biz kazanacağız ve 
onların kâra dayalı, insan hayatını hiçe 
sayan dünyalarını alt üst edeceğiz.

Bir sağlık çalışanı

OKUR MEKTUBU
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Deniz ve okyanus ekosistemleri hem plastik kirliliği hem 
de küresel ısınma yüzünden zincirleme bir yıkıma maruz 
kaldı. Yağmur ormanlarına özgü böcek türleri kaybolma-
ya yüz tuttu, böcekler kayboldukça sürüngenler, kuşlar 
ve memeliler de tükeniyor. Tarım ilaçları arıların sonunu 
getiriyor. Ekosistemler parçalandı, habitatlar onarılamaz 
zarara uğradı.

Friedrich Engels “Maymundan İnsana Geçişte Emeğin 
Rolü” başlıklı makalesinde, sermayedarlar sadece yakın 
geleceğe odaklanıp bir an evvel kâr etmeye çalıştıkları için 
geri kalanını umursamıyorlar diyordu; “Küba’daki İspan-
yol yetiştiriciler, yüksek oranda kâr sağlayan tek kuşaklık 
kahve ağaçlarını yetiştirmek için ihtiyaç duydukları gübre-
yi, dağların yamaçlarındaki ormanları yakıp küllerinden 
elde ederken buna aldırış ettiler mi?”

Etmediler elbette. Üstelik artık çok daha yıkıcılar. Türler, 
eşi benzeri görülmemiş bir hızla tükeniyor. 

BM Marx’ı Farkında Olmadan Onayladı

Geride bıraktığımız günlerde New York’ta gerçekleştirilen 
Birleşmiş Milletler (BM) Biyoçeşitlilik Zirvesi’ne katılan 
60’tan fazla ülke bu sorunu masaya yatırdı. Trump ve Bol-
sonaro, beklenebileceği üzere, zirveye iştirak etmediler.

İçinden geçmekte olduğumuz salgın krizi gündemi daha 
fazla meşgul etti, biyoçeşitlilik ve iklim krizinin 2030’a ka-
dar çözülmesi kararlaştırılmış olsa da planların çoğu sal-
gın sonrasına ertelendi.

İmzalanan taahhütname, önümüzdeki on yıl içinde türle-
rin tükenişine son verilecek adımlar atılacağını söylüyor. 
İyi taraflarından biri nihayet iklim krizi, yoksullaşma, bi-
yoçeşitlilik krizi, toplumsal eşitsizlik ve pandemi gibi bir-
çok sorunun birbirleriyle temelden bağlı olduklarının bu 
taahhütnamede kabul edilmiş olması. Diğer bir deyişle, 
Marx’ın ‘metabolik yarılma’ olarak adlandırdığı kuramı, 
yani sermayenin yerküredeki yaşam destek sistemlerimize 
verdiği zararın insan ve doğa arasında geri dönülemez bir 
yarık oluşturduğuna dair çözümlemesi kabul görmüş oldu. 
Taahhütnamede bu şekilde dile getirilmemişti tabii ama 
imzaladıkları buydu.   

İşin aslı, siyasi iktidarlar bir yandan bu atılımlara iştirak 
ederken, diğer taraftan tüm bunların müsebbibi olan fosil 
yakıt endüstrisini desteklemeye devam ediyor. Daha önce 
de Paris Sözleşmesi’nde ya da Katowice müzakereleri veya 
Japonya’daki Aichi Biyoçeşitlilik Zirvesi’nde benzer taah-
hütler verilmiş, ancak sorunların aciliyeti karşısında yeter-
siz kalan sözlerin çoğu zaten yerine getirilmemişti. 

Çin’in Büyük Sürprizi

Zirvenin sürprizi kuşkusuz Çin’den gelen karbon nötr ta-
ahhüdüydü. Başkan Xi Jinping, 2060’tan önce bu hedefe 
ulaşacaklarını duyurdu. Umut vaat edici görünse de 2060, 
yaşanmakta olan krizin boyutları, şiddeti ve artışta olan 
hızı düşünüldüğünde çok uzak bir hedef. Yine de etkisi 

BİYOÇEŞİTLİLİK KRİZİ VE  
LİDERLERİN GÖSTERMELİK 
ADANIŞI

olabilir. Hatta dünyanın en büyük kirleticilerinden biri 
olan Çin ekonomisi ölçeğinde düşünülürse, küresel ısın-
mayı 0,2 derece civarında azaltabileceği söyleniyor.

Peki ısınmayı azaltmayı taahhüt eden diğer ülkeler ne ya-
pıyor? Yaklaşık 200 ülke vardı Paris Sözleşmesi’ne imza 
atan. Hemen harekete geçmesi gerekenler, en büyük kirle-
ticiler. Yani ABD ve AB. Trump ülkesinin taahhüdünü geri 
çekti. Üstelik ABD, tarihsel emisyonların yüzde 26’sından 
sorumlu. AB’de de durum pek iç açıcı değil. AB ülkelerinin 
tarihsel emisyonlardaki payı ise yüzde 22 civarında. Çin 

güncel küresel emisyonlarda önemli bir paya sahip olsa 
da gerçekte tarihsel emisyonların yüzde 13’ünden sorumlu 
sadece. Ve dünyayı tek başına kurtaracak kadar da güçlü 
değil. Ne de olsa ondan büyük fosil yakıt endüstrisi var. 

Son 30 yılda, küresel emisyonların yüzde 71’i 100 fosil yakıt 
şirketi tarafından gerçekleştirildi. Tarih boyunca salınan 
karbonun yüzde 52’sinin sorumlusu da yine aynı şirketler. 

Kapitalizm bir fosil yakıt sistemi. Bu krizleri sonlandır-
mak istiyorsak, önce fosil yakıt endüstrisini bitirmemiz 
gerekiyor.

2030’a kadar, ısınmayı 1,5C’de sabitlemeliyiz. Başarı ih-
timalimiz, boşa harcanan her bir yılda biraz daha düşü-
yor. Bunun sebebi teknik zorluklar değil, hatta o anlam-
da hiçbir sorun yok. Yol haritası ortada, fosil yakıtları 
yerin altında bırakmamız ve yenilenebilir enerji yatırım-
ları yapmamız gerekiyor. 

Gerçeğimiz buyken, bir fosil yakıt olan doğalgazı müjde-
leyen Erdoğan Biyoçeşitlilik Zirvesi’ne gönderdiği konuş-
ma kaydında, “Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar 
az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en 
ön saflarda yer alıyoruz” diyordu.  

Erdoğan’ın “yaptık” diye saydıklarıysa şunlar: “4,5 mil-
yar fidan diktik”, “Türkiye’nin gen kaynaklarını oluş-
turan bitki çeşitlerini koruma altına aldık”, “Biyolojik 
çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir kullanımı ve res-
torasyonuna yönelik küresel çabalara destek veriyoruz.” 
Bunların hangisi ne ölçüde yapıldı, ne kadarı sürdürül-
dü, bir işe yarıyor mu tartışılır. 

Şimdi gerçeğe bakalım. 

Türkiye fosil yakıt sübvansiyonları konusunda şeffaf 
davranmıyor ama G20’nin 2015 raporuna göre, yıllık 
tahmini 300 milyon ile 1,6 trilyon dolar arasında destek 
akıtıyor. Emisyonlarımızın büyük kısmı fosil yakıtlardan 
kaynaklanıyor. En çok emisyon gerçekleştiren ilk 20 ülke 
arasındayız ve bunun en büyük sorumlusu termik sant-
rallerimiz. Ekonomik büyüme planlarımız da daha fazla 
kömüre, daha fazla doğalgaza dayalı. 

Emisyon yoğunluğu en hızlı artan ülkelerden biri olsak 
da Paris Sözleşmesi’ni onaylamadık. AB raporlarına 
göre, 2030 hedeflerini gerçekleştirmekten çok uzağız, 
zaten taahhütlerle uyumlu bir strateji yürütmüyoruz. 
2020’den önceki dönemi kapsayan tek bir eylem sözü-
müz bile yok. BM raporları ise, 2030’da kişi başına düşen 
emisyon miktarımızı (böyle gidersek) iki kat artıracağı-
mızı söylüyor. 

Emisyonlarımızı azaltmak için 20’den fazla uluslararası 
finansman desteği aldık, en çok destek alan beşinci ülke 
olduk fakat bu yönde tek bir adım atmış değiliz. Üstelik 
olağanüstü bir yenilenebilir enerji potansiyelimiz var.

ERDOĞAN NE DİYOR?

Makalede, geçen 
hafta New York’ta 

düzenlenen 
Biyoçeşitlilik 

Zirvesi’nin sonuçları 
tartışılıyor. 



11EĞİTİM

ÖNCE ZOOM’A GİR, SONRA DEZENFEKTAN ÜRET
ŞAFAK AYHAN

Katı olan her şey buharla-
şıyor, kutsal olan her şey 
dünyevileşiyor ve en sonun-
da insanlar yaşamın gerçek 
koşullarıyla ve diğer insan-
larla ilişkileriyle yüzleşme-
ye zorlanıyor.

Karl Marx

Anadilinde, parasız, eşit 
bir eğitim için yapılan 
mücadeleler artık yerini 
hayatta kalmak için yapı-
lacak eylemlere bırakacak 
galiba. Yeni normal döne-
mi diye adlandırılan yaz 
aylarının başında, ‘’ulusal 
çıkarlar’’ ve sermayenin 
kaygıları göz önüne alına-
rak, insanlar virüs tehlike-
si ve açlık ikilemine terk 
edilmişti ve süreç hâlâ tüm 
hızıyla devam ediyor. Vaka 
sayılarının aylarca gizlen-
miş olması, sağlık emek-
çilerinin üzerine yüklenen 
yükler ve yöneticiler tara-
fından her daim her hangi 
bir sebepten dolayı suçla-
nan vatandaşlar, TTB’yi 
düşman gösteren fikriyat. 

Tek başına kararlar alan 
mekanizma, eğitim konu-
sunda da yine eğitimin 
diğer bileşenleri olan “öğ-
retmen-öğrenci ve veli’’ sa-
cayağını hiçbir karar alma 
sürecine katmadan, hiçbir 
önlem almadan, okullarda 
yüz yüze eğitime başlana-
cağının ‘’müjdesini’’ veri-
yor.

Gerçekten de temel kay-
gısı eğitim olan bir ülke 
için milyonlarca öğrenciye 
ücretsiz internet ve bilgisa-
yarı altı ayda dağıtmak hiç 
te zor olmasa gerek. Altı 
ayda hiçbir şey yapmamış 
olan MEB, okulları açacağı 
tarihi aylar öncesinden be-
lirlemiş olan MEB, uzaktan 
eğitimle okulların açıldığı 
gün ‘’aşırı yoğunluk oldu, 
EBA çöktü” denilince, bu 
iyi bir şey diye değerlendi-
riyor.

Çöken sadece EBA mı?

Özel okulların harıl harıl 
hem de bakanlığın gözü 
önünde, bakanlığın genel-
gelerine aykırı olarak bu 
dönemde yüz yüze eğitim 
yapması, devlet okulla-
rında ise uzaktan eğitime 
girmek için saatlerce çaba-
layan öğrenciler. Beklenen 
açıklamayı bakanlık daha 

sonra şöyle yapıyor. ”Her 
öğrenci sınavlarda tüm ko-
nulardan sorumlu olacak‘’ 
yani Türkçesi ne haliniz 
varsa görün, ben sınavı 
yapar geçerim internetinin 
bilgisayarının olmaması 
benim sorunum değil? 

Doğru, bu ülkede parasız-
lıktan internet ve bilgisa-
yarı olmayan bir öğrenciyi 
MEB kendine sorun etme-
meli, bu sorun Finlandiya 
eğitim bakanlığının soru-
nudur. Öyle kolay değil 
PISA sonuçlarında dünya-
ya eğitim dersi verdirmek. 
Liderliğe oynuyorsan bu 
konuda Türkiye gibi sürek-
li kıskanılan bir ülkenin 
eğitim sorunlarını da ken-
dine dert edinmelisin.

Mevsimlik tarım işçiliği-
nin emek sömürüsü olan 
çocuk işçiliğini meşrulaş-
tıran, herkes üniversite 
okumak zorunda değil 
diyen Eğitim Bakanı Ziya 
Selçuk, geçenlerde vermiş 
olduğu bir demeçte geçmiş 
yıllardaki eğitime ve okula 
bakış açısından, şimdi de 
asla taviz vermediğini söy-
ledi.

Bakan Selçuk “Üretim 
portföyünde değişikliğe 
giderek maske, dezenfek-
tan, yüz koruyucu siperlik, 
maske makinesi ve solu-
num cihazı gibi bu süreçte 
talep edilen ürünlerin üre-
timine odaklandık. Böy-
lece bu süreçte de üretim 
kapasitemizi arttırabildik. 
Bu dönemde mesleki ve 
teknik eğitim okullarının 
ve kurumlarının yaptıkları 
üretimlerden İstanbul 23,8 
milyon lira, Ankara 17,5 
milyon lira ve İzmir 10,5 
milyon lira gelir elde etti’’ 
dedi.

Özel okul sahibi  
Bakan olunca

Okulları ucuz iş gücü sağ-
layan bir fabrika gibi ve 
oradan elde edilen kârı 
eğitim başarısı olarak gör-
mek ancak özel okul sahibi 
olan, süreci kâr odaklı yü-
rüten bir anlayışta hâkim 
olabilir ki o da oluyor. Geç-
tiğimiz aylarda Mersin’de 
bir meslek lisesinde de-
zenfektan üretimi sırasın-
da meydana gelen patla-
mada bir eğitim emekçisi 
yaşamını yitirmişti. Okul-
lar adeta birer fabrika gibi 

pandemi sürecinde maske, 
dezenfektan, siperlik gibi 
malzemeler üretiyor. Üre-
timi yapan ise meslek li-
sesinde eğitimiyle alakası 
olmayan, ucuz iş gücü ola-
rak görülen öğrenciler ve 
bu süreçte buna zorlanan 
eğitim emekçileri.

Meb, daha geçenlerde ba-
kanın söylediği dünyada 
güya ikincisi olduğumuz 
digital eğitimi terk edip 
yüz yüze eğitime geçiyor. 
Dünyada bu kadar iyi po-
zisyonda olunan bir sistem 
varsa neden terk ediliyor 
da milyonlarca insan virüs 
tehlikesi ile karşı karşıya 
getiriliyor.

Uzaktan eğitim sürecinin 
hiçbir şekilde bu koşullar-
da ilerlemeyeceği çok açık 
bir şekilde belliydi. Çünkü 
milyonlarca öğrenci inter-
net ve bilgisayar olmadığı 
için uzaktan eğitime katı-
lamıyordu. Uzaktan Eğitim 
istemi (EBA)’nın çökmesi, 
yoksulluğun gün geçtikçe 
daha fazla artması, çelişki-
lerin derinleşmesi, tepki-
lerin çığ gibi büyümesine 

karşı iktidar çareyi okulla-
rı açmakta buldu.

Uzaktan eğitimin başarı-
sızlığı gün gibi ortadayken 
süreci daha fazla bu şekil-
de götüremeyeceğini an-
layan iktidar ilkokulların 
tüm kademeleri, köy okul-
ları, 8. ve 12.sınıf öğrenci-
leri ve özel eğitime ihtiyaç 
duyan öğrenciler için yüz 
yüze eğitime başlıyor. 

Vaka sayıları söylenen-

lerin onlarca katı fazlay-
ken, dünyada ikinci dalga 
yaşanmaya başlamışken, 
uzaktan eğitime yatırım 
yapıp para harcamak-
tansa, altta kalanın canı 
çıksın mantığıyla okullar 
açılıyor. Nasıl olsa eğitim 
bakanı 45 kişilik sınıfta 
günde 6 saat ders işleme-
yeceği için okulların açıl-
masından oldukça mutlu. 

Uzaktan eğitimi tamamen 

Zoom adlı programa bağ-
lı olan Türkiye’de, Zoom 
şirketi fişi çekse eğitim ta-
mamen bitecek. Her şeyin 
tek bir kişiye ve bir şeylere 
bağlı olduğu ülkede, bir 
kişi okullar açılsın dediği-
nin akşamında okulların 
açılacağını duymak hiç de 
şaşırtıcı değil artık…

Her alanda olduğu gibi 
eğitim alanı da tamamen 
iflas etmiş durumda.

Antikapitalist kadınlardan yeni bir 
broşür. Antikapitalist Blok’ta ör-
gütlenen kadınlar yeni bir online 
broşür yayınladılar. Broşürün giriş 
yazısı şöyle başlıyor: “Kapitalizmin 
krizlerinin her yeni gelişmeyle be-
raber derinleştiği bir dönemden ge-
çiyoruz. Halihazırda ekonomik ve 
ekolojik krizlerle boğuşan küresel 
sistem, şimdi de pandeminin ya-
rattığı basınç altında can çekişiyor. 
Artan eşitsizlik, iklim felaketleri ve 
salgınla beraber alınan önlemlerin 
işçi düşmanı içeriği her yerde öfke-
yi büyütüyor. Kitleler radikalleşiyor, 
mevcut siyasi partiler çözülüyor ve 
siyasi iktidarlar bu kutuplaşmanın 
sonucunda daha da otoriterleşiyor. 
Türkiye’de bunun savaş tamtamla-
rıyla, ırkçı ve militarist politikalarla 
merkeze oturtulduğunu hissediyo-
ruz.” 

Bu krizi en ciddi düzeyde yaşayanla-
rın kadınlar olduğu çok açık. Kadın 
istihdam oranları düşüyor. Aynı za-
manda ücretsiz izin ya da işten çıkar-
mayla eve gönderilen erkek işçilerin 
yeniden üretimi, okula gidemeyen 
çocukların gündelik bakımı, sağlık 
hizmeti alamayan yaşlıların evde 
bakımı gibi sorumluluklar da kadın-

ların omzuna her zamankinden çok 
yüklenmiş durumda. Kapitalizmin 
gündelik işleyişi sebebiyle maruz 
kaldığımız cinsiyetçilik, şiddet ve 
ayrımcılık bu süreçte daha görünür 
oldu. Milyarlarca lira patronlara 
teşvik olarak sunulup sermayenin 
yarasını sarmak için kullanılırken 
kadınlara kölelik koşullarında ça-
lışma şartları ve evdeki tüm işlerin 
sorumluluğu düşüyor. 

Yazıda, “Göçmen olanlarımız ise 
işsizlik, statüsüzlük ve ırkçılığın 
pençesinde insanlık dışı şartlarda 
yaşamaya mahkûm edilmiş halde. 
Cinsel yönelimi heteroseksüel norm-
lara uymayanlarımız, baskıcı ailele-
rin yanında sistematik şiddet ya da 
evsizlik kıskacı arasında seçim yap-
maya zorlanıyor. Trans kadınlar sü-
rekli şiddet ve yoksullukla mücadele 
ederken en temel kimlik beyanları 
sorgulanıyor, görmezden geliniyor 
ve bastırılıyor. Kapitalizm virüsü 
statükoyu korumak için kürtaj hak-
kına ve toplumsal cinsiyet eşitliği 
gibi tartışılması bile kabul edilemez 
temel haklarımıza karşı saldırıya 
geçti. Diyanetten okul kitaplarına, 
televizyon programlarından siyasi 
iktidarın demeçlerine kadar her yere 

cinsiyetçiliği ve homofobiyi yerleş-
tirmekte hiçbir beis görmüyorlar.” 
vurgusu yapılıyor.

Broşürde üç makale yer alıyor. Ce-
ren Devrim Karabulut cinsiyetçilikle 
mücadelenin her alanda sürdürül-
mesi gerektiğini ve bunun yollarını 
anlatıyor. İnci Ercan, kadına yönelik 
şiddetle mücadelenin önemini an-
latıyor. Son makalede ise Ayşe De-
mirbilek “Kadın özgürlüğü mücade-
lesinin özgünlüğü nerede yatıyor?” 
sorusunu tartışıyor. Canan Şahin ise 
broşürün giriş yazısını kaleme aldı.

KORKMUYORUZ, SUSMUYORUZ, İTAAT ETMİYORUZ!
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DEVRİMCİ ANTİKAPİTALİST HAFTALIK GAZETE

BİR KADIN DAHA ÖLDÜRÜLDÜ!
MELTEM ORAL

Kadına yönelik tacize, şiddete, tecavüze karşı “politika-
sızlık” ve İstanbul Sözleşmesi’nin ihlali bir kadının daha 
ölümüne neden oldu. Tuğba Keleş reddettiği erkek tarafın-
dan öldürüldü. Fail Erdoğan Küpeli’nin başka bir kadını 
öldürmekle ve cinsel saldırıda bulunmakla tehdit etmesi 
nedeniyle geçen sene aldığı 8 yıl üç aylık hapis cezası ol-
masına rağmen ceza uygulanmadı. 

Erdoğan Küpeli’nin cezasının bir yıl boyunca istinaf mah-
kemesinde bekletilmesi, bu süreçte bir kadını ölümle 
tehdit eden potansiyel bir katil olmasına rağmen sokakta 
özgürce dolaşmasına göz yumulması faili bir cinayet işle-
mesi için adeta teşvik etmektir. 

Geliyorum diyen bu cinayet İstanbul Sözleşmesi’nin uygu-
lanmadığının, devletin tüm sorumlu kurumlarının kadın-
ları gözden çıkardığının, görevlerini yerine getirmediğinin 
kanıtı. 

Erdoğan Küpeli 2015’te sosyal medyada tanıştığı Gülay 
Mübarek tarafından reddedilince, taciz ve tehditleriyle 
şiddet uygulamaya başladı. Gülay Mübarek 2016’da savcı-
lığa başvurmasına rağmen şikâyeti ciddiye alınmadı. Ga-
zeteci Melis Alphan’ın 2018’de konuyu yazmasının ardın-
dan kamuoyunda oluşan tepkilerin sonucunda savcılık 
ilgilenmeye başladı. 

Bu arada fail Küpeli gazeteci Melis Alphan’ı da tehdit etti. 
Küpeli kadınları taciz ve tehditten değil, Cumhurbaşka-
nı’na hakaretten tutuklandı. Yedi ay sonra hapisten çık-
masının ardından tacizlerine devam etti. Kasım 2019’da 4 
yıl boyunca uyguladığı sistematik şiddet, tehdit, hakaret, 
kişisel verilerin kullanımı gibi farklı suçlardan indirimsiz 
ve ertelemesiz 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gülay 
Mübarek’i ve ona destek veren herkesi açıkça öldürmekle 
tehdit eden Küpeli tutuklanmadı. 

Cinayetler teşvik ediliyor

Erdoğan Küpeli’nin potansiyel bir katil olduğunu medya-
da, sosyal medyada defalarca haykıran Gülay Mübarek’in 

dediği gibi “Tuğba’nın birçok katili var”. Erdoğan Küpeli 
bir ay önce Tuğba Keleş’i kaçırmaya çalışmış. Tuğba Ke-
leş şikayetçi olmasına, taciz ve tehditten 8 yıllık cezası 
olmasına rağmen fail serbest bırakılmış. Tuğba Keleş Mor 
Dayanışma adlı kadın örgütüyle iletişime geçip, savcılık 
tarafından uzaklaştırma kararı aldırmış. 

Kadınlar her gün göz göre göre saldırıya, tacize, tecavüze 
uğrayıp öldürülürken iktidar kadınları koruyan İstanbul 

Sözleşmesi’ni karalamakla, yerli milli taslaklar hazırla-
makla, var olan haklara saldırmakla meşgul. İstanbul 
Sözleşmesi’nin yerlileştirilmesine değil, uygulanmasına 
ihtiyacımız var. Sözleşmenin önleyici tedbirler almak-
la yükümlü kıldığı tüm kurumların görevlerini yerine 
getirmemesi açıkça kadınların katledilmesinin teşvik 
edilmesidir. İktidar derhal İstanbul Sözleşmesi’ne karşı 
hamlelerinden vazgeçtiğini açıklamalı, eksiksiz, koşulsuz 
uygulanacağını açıklamalıdır. 

JOHN LENNON
John Lennon, 9 Ekim 1940’ta İngiltere’nin Liverpool kentinde 
dünyaya geldi. Birer işçi olan anne ve babası Lennon iki ya-
şındayken boşandı. Babasını 20 yıl boyunca yalnızca iki kez 
gördü. 1956’da 15 yaşında lise öğrencisiyken, annesi ona ilk 
gitarını hediye etti. Bu sırada Paul McCartney’le tanıştı. Şubat 
1958’de Paul McCartney, George Harrison’ı Lennon’a tanıttı. 
Daha sonra Stu Sutcliffe basçı olarak gruba katıldı ve grubun 
adının ‘The Silver Beatles’ olmasını önerdi.

Temmuz 1960’ta grubun The Silver Beatles olan adı, The 
Beatles adına çevrildi. Bir yıl sonra da Ringo Starr gruba 
katıldı. Grubun ilk 45’liği olan ‘Love Me Do’ Ekim 1962’de 
piyasaya çıktı.

The Beatles ile dünya çapında başarı kazandılar, bazı eleş-
tirmenler tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en iyi grubu 
olarak nitelendirildiler. Kazandıkları ödülleri kendileri bile sa-
yamıyordu. The Beatles’ın bu yükseliş yıllarında, 1966’da John 
Lennon “biz İsa’dan daha popüleriz” dedi. Bu sözleri ırkçılar 
ve sağcılar tarafından büyük bir nefretle karşılandı. Ku Klux 
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Klan Beatles’ın plaklarını yaktı. Ancak bu protestolar 
genel olarak rock müziğin kendisine de yöneliyordu. 
Rock o dönemde otoriteye baş kaldırıyor, savaşı ve 
savaşmayı reddediyor, geleneksel ahlaki değerleri de 
yerle bir ediyordu.

John Lennon da 1966’dan sonra hızla radikalleşmeye 
başladı. Artık dünyayla daha fazla ilgileniyor, dün-
yayı tanıdıkça, dünya onu değiştirmeye başlıyordu. 
1966’nın sonunda Lennon, Japon sanatçı Yoko Ono 
ile tanıştı. Her ne kadar Yoko Ono’nun Beatles gru-
bunun parçalanmasında rolü olduğu iddia edilse de 
Lennon’un sola kaymasına katkıda bulundu.

Lennon ve Yoko Ono İngiltere’de Troçkist hareketin üye-
leriyle tanıştılar. Bunun sonucunda Lennon’un Revolution 
yani Devrim adlı şarkısı ortaya çıktı.

Revolution’dan sonra Lennon ve Yoko Ono, politik me-
sajlarının yayılması için Lennon’un konumunu giderek 
daha çok kullanmaya çalıştılar. Bu arada “Barışa Bir 
Şans Tanıyın” çıktı. Kısa zamanda bu şarkı savaş kar-
şıtı gösterilerde yaygın olarak kullanılmaya başlandı. 
Tam 500 bin kişi, Vietnam savaşına karşı bu şarkıyı 
söylerken Lennon’a eşlik etti.

1970 yılında The Beatles içindeki gerilimler tırmanma-
ya başladı ve grup 1970 yılında dağıldı. Solo çalışma-

larına başladıktan sonra Lennon hızla radikalleşmeye 
devam etti. Şarkıları artık neredeyse tümüyle politik 
içerikliydi. 1972’de çıkardığı albümünde Attica State 
şarkısı1971 hapishane ayaklanmasını, Sunday Bloody 
Sunday ise Kuzey İrlanda’daki katliamı anlatıyordu.

1971 yılında Lennon-Ono çifti, daha önce girmesine 
izin verilmediği Amerika’ya yeşil kart almak suretiyle 
yerleşmeyi başardı. ABD’ye taşınmalarından sonra ora-
daki radikallerle birlikte olmaya, tartışmaya başladılar. 
1971’de ırkçılık karşıtı Beyaz Panterler hareketinin hap-
se atılan lideri John Sinclair için bir şarkı yaptılar ve 
onun için konserlere katıldılar.

Bu konserin ardından Nixon’un seçim kampanyasına 
muhalefet eden bir konser turuna çıkma hazırlığı yap-
tılar. Ancak Nixon boş durmayarak, Lennon için bir 
cadı avı başlattı. FBI’ın Lennon ve Ono’yu sınır dışı 
etme kampanyası bir ölçüde yıldırıcı oldu ve Lennon’un 
politik faaliyetleri gerilemeye başladı.

8 Aralık 1980 tarihinde, kariyerinde yeni bir döneme 
girmek üzereyken Mark David Chapman adında, Be-
atles hayranı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından 
vuruldu. Aradan geçen 30 yıldan sonra ise Lennon’un 
şarkıları başka bir dünya mümkün diyenlerin sesi olma-
ya devam ediyor.


