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AKP 17 KEZ GREVLERİ YASAKLADI

Petrol İş Sendikası’nda örgütlü,  
Mersin Soda Sanayi ile Kromsan ve 

Tuz İşletmeleri fabrikalarında çalışan 
işçiler toplu iş sözleşme süreci sonunda 
grev kararı aldılar. İşçiler önce işveren 

tarafından zorunlu ücretsiz izne çıkarıldı, 
ardından Cumhurbaşkanı kararıyla milli 

güvenlik ve genel sağlık gerekçesiyle 
grev yasaklandı. İşçi sınıfının mücadele 
tarihi grev hakkını korumanın yolunun 

kazanana kadar grev yapmaktan 
geçtiğini gösteriyor.  
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Böyle öneriler, ilk bakışta, “hangi mem-
lekette yaşıyorsun sen” tepkisiyle karşı-
lanıyor. Oysa milyonların hareketi hem 
mümkün hem gerekli hem de aslında 
zorunlu.

En AKP yanlısı gazeteciler bile, se-
çimlerde AKP-MHP ittifakının oylarını 
yüzde 50’nin biraz üzerinde gösteriyor. 
Üstelik bunu, AKP’ye tepki gösterdi-
ği, baskıcı politikalardan ve ekonomik 
krizin yükünü taşımaktan bezdiği için 
iktidar partisinden kopan kitlelerin ve 
kararsızların oylarını dengeli bir şekil-
de iktidara yeniden dağıtarak yapma-
larına rağmen böyle. İktidar ittifakının 
seçimlerden başarıyla çıkması çok zor. 
Zorluklara her geçen gün yeni zorluklar 
ekleniyor. İnsanların sahte ekonomik 
başarılara ya da doğalgaz müjdelerine 
karnı tok! Çünkü insanlar aç!

Açlık sınırı, yoksulluk sınırı milyonlarca 
insanın derin bir ekonomik krizin pen-
çesinde olduğunu gösteriyor.

İktidar iktidarda kalmayı  
her şeyden çok istiyor

Tayyip Erdoğan, yaptığı bir konuşma-
da “fikri iktidarımızı tesis edemedik” 
dedi. Bunun öylesine söylenmiş bir söz 
olmadığı ortada. Bu, neden daha uzun 
yıllar boyunca iktidar da kalmak zorun-
da olduklarını açıklamak için  üretilen 
tezlerden birisi. “Yerli ve milli” bir nesil 
yetiştirmek, çeşitliliğin ürünü olan fikri 
çoğulculuğu tekdüzeleştirmek için daha 
uzun süre iktidarda kalmaları gerekiyor.

İktidarın bunun gibi sayısız gerekçesi 
var. Açık olan şu: Kendilerini iktidarda 
kalmaya mecbur hissediyorlar. İçinden 
geçtiğimiz dönemi karakterize eden ve 
muhalefetin aktivistlerinin sık sık boğu-
luyormuş gibi hissetmesine neden olan 
şey, kendini iktidarda kalmaya mecbur 
hisseden ve iktidarı elinde tutmak için 
yapmayacağını bırakmayacağı mesajını 
bazen somut bir uygulamayla bazen de 
ima yoluyla ifade eden aşırı merkezileş-
meye devam eden bir yönetim tazıyla 
karşı karşıya olmamız.

Kutuplaştırmaya devam!

Bu tutum, kendisini kutuplaştırma si-
yasetinde ifade ediyor. Özellikle kutbun 
diğer tarafındakilerine karşı kendi ku-
tuplarını, bu kutbun olağan koşullarda 
eylemleri, sözleri hiçbir şekilde kabul 
edilemeyecek olan figürlerini korumak 
zorunda olmalarının nedeni de bu. Ko-
rumak, etrafına bir kalkan örmek an-
lamında değil, merkeze yaklaştırarak, 
terfi ettirerek korumak.

Bu sarmal iktidarın isteyip istememe-
sinden bağımsız olarak, arabasını yol 
kenarına çekip tabancasıyla şov yapan-

ların da uluyan köpekleri taklit eden in-
sanların da iktidara eklemlenmiş olma-
sına ya da görülmesine neden oluyor.

Sorun, sadece kutuplaşmadan değil, 
iktidar ittifakını karakterize eden asli 
özelliğin, destekçisi olan siyasi oluşu-
mun niteliğinde yattığını gösteriyor. 
Türkiye’de aşırı sağ özlemleri olan tarih-
sel deneyimleri olan, faşist bir kitlesel 
güç tarafından desteklenen otoriter bir 
iktidar altında yaşıyoruz. 

14. Ağır Ceza ile Anayasa Mahkemesi 
(AYM) arasındaki gerilim, AYM’nin her 
kurum tarafından uyulmak zorunda 
olan kararlarının sorgulanmaya başla-
ması, hiçbir zaman bağımsız olmayan 
yargının görülmemiş ölçüde iktidarın 
siyasi yönelimleriyle örtüşen kararlar 
alması, bu kararlar alınırken mevcut 
hukuksal kuralların “fiilen” delik deşik 
edilmesi sorunun bir yanı.

Buhran üstüne buhran

Sorunun bir başka yanı ise Türkiye kapi-
talizmi tarihinin en ağır buhranlarından 
birisinin içinden geçmeye başlaması ve 
milyonlarca insanın sadece bugünü de-
ğil geleceğini de kaybettiği duygusunu 
daha derinden hissetmesi. Bir ekonomi 
anlayışının doları 7 TL civarında baskı-
lamak için 120 milyar doları piyasaya 
akıtması, bir hesaplamaya göre düşük 
faiz eşittir düşük enflasyon teorisinin 
ekonomik maliyetinin 2 trilyon lirayı 
bulması ve bu maliyetin bütün yükünün 
bu buhranın ortaya çıkmasında hiçbir 
sorumluluğu olmayanlara yüklenme-
si bir diğer gerilim alanı. Gerilimin bu 

alanda ışık hızıyla ve her an tırmanma-
sının nedeni ise iktidarın ekonomik ter-
cihlerinin görülmemiş bir netlik, açık-
lık ve cüretle sermayeden yana olması. 
Kaynaklar, fakirden alınıp zenginlere 
aktarılıyor. Bu süreklilik kazanmış bir 
ekonomik davranış tarzı haline geldi.

Kürt sorununda çözüm sürecinin değil, 
sorunun adıyla ele alınmasının bile bas-
kıyla karşılaşma ihtimali var. 2015 yılın-
dan beri HDP’nin sürekli bir suç örgütü 
gibi gösterilmeye çalışıldığı koşullara, 
milliyetçiliğin tırmandırılması ve bütün 
bu iç politikadaki sertliğe tekabül eden, 
bölgesel bir askeri-ekonomik güç olma 
iddiasıyla sürdürülen politikalar eşlik 
ediyor. 

Her şey 1 oy için

İktidar, HDP operasyonundan ekonomik 
gerçeklerin üstünü örten açıklamalara, 
yargıda hatların en demokratik yargı 
reformunun bile çözemeyeceği kadar 
kördüğüm olmasından işsizlik ve enf-
lasyon gibi olguları olduğundan düşük 
gösteren “hesaplama yöntemi değişik-
liklerine” kadar her adımı, seçimlerde 
bir oy daha kazanmak için atıyor. Ama 
Sosyalist İşçi’de daha önce de vurgula-
dığımız gibi AKP’nin “bir oy, bir oydur” 
politikası, kurduğu ittifakların doğası 
gereği ve izlenen aşırı sağ politikaların, 
bizzat siyasi iktidarın tırmandırdığı eko-
nomik krizin ve sürekli dışlayan, sürekli 
kötüleyen, sürekli düşman yaratan ama 
sürekli ve kaçınılmaz olarak sermaye 
sınıfını kollayan tercihlerin sonucunda 
oy ve taban kaybediyor.

Solun çeşitli kesimlerinin bu keskin dö-
nemeçte, Millet İttifakı’nın cumhurbaş-
kanı adayı, başkan yardımcıları kim ola-
cak diye düşünmesi gerekmiyor. İktidar 
ittifakının ekonomik-politikalarından 
mağdur olan, hukukun ulaştığı nokta-
dan rahatsız ve mağdur olan, grev hakkı 
yasaklanan, Kıdem Tazminatı tehlikede 
olan, sendikal örgütlenmesi engelle-
nen, açlık sınırında, yoksulluk sınırın-
da yaşayan milyonlarca insanın birleşik 
mücadelesinin örgütleyicisi olması için 
çaba göstermesi gerekiyor. 

Seçtiği, oy verdiği belediye başkanları 
kayyum politikalarıyla yerinden edilen, 
ayrımcı, dışlayıcı politikaların ve uygu-
lamaların mağduru olan, keyfi devlet 
uygulamalarıyla işinden edilen, en te-
mel kazanılmış hakları sürekli tehdit 
edilen tüm toplumsal kesimlerin nasıl 
birleşik ve uzun soluklu bir mücadele-
nin örgütleyicisi olmasının sağlanacağı-
nı düşünmesi gerekir. 

Köyünü, deresini, tarihini, ormanını, 
hayvanları, ekosistemi korumak için 
mücadele eden yüz binlerce insan, baş-
ka sorunlar için mücadele eden yüz bin-
lerce insan yan yana gelebilir. 

Bugün, en temel haklar için, emek ör-
gütlerinin omurgasını oluşturacağı bir 
merkezi miting inşa edilebilir. Böyle bir 
süreç zamana yayılarak örgütlenebilir. 
Tüm mağdurlar, tüm öfkeliler, bu de-
mokratik eylemin aktif bir bileşeni ola-
bilir. Milyonların hareketi! İşte bu her 
şeyi değiştirebilir!

HEDEF: MİLYONLARIN HAREKETİ

GÜNDEM
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BARIŞTAN YANA
Yıldız Önen

KÜRESEL İNTİFADA DEVAM 
EDİYOR
2019 küresel intifadanın yılıydı. ABD’de egemen sınıfın 

sözcülüğünü yapan gazeteler, Irak, Cezayir, Sudan, Hin-

distan, Hong Kong, Lübnan, Venezuela, Fransa, Sırbistan 

ve ABD gibi ülkelerde arka arkaya yaşanan gösterilerin 

ürkütücü olduğuna vurgu yapıyorlardı. Bazı ülkelerde gös-

teriler 2018 yılından beri devam ediyordu.

Bu eylem dalgasının zirvelerinden birisi Şili’de gerçekleşen 

gösterilerdi. 2019 yılının 25 Ekim günü Şili tarihinin en 

büyük gösterilerinden birisi gerçekleşti. Gazeteler, “Baş-

kent Santiago’da bir milyondan fazla kişi gelir eşitsizliği 

ve yaşam standartlarını protesto için Cuma günü sokak-

lardaydı. Göstericilerin çoğu Devlet Başkanı Sebastian 

Pinera’ya istifa çağrısında bulundu” haberini veriyordu. 

Şili Devlet Başkanı twitter hesabından, “Hepimiz değiştik, 

bugün Şililerin daha adil ve daha birleşik bir ülke talebin-

de bulunduğu neşeli ve barışçıl bir yürüyüş düzenlendi, 

bu geleceğe dair umut yollarını açıyor” türünden mesajlar 

yayınlamıştı. Ama gösterilerde 18 kişi öldürülmüş ve yüz-

lerce gösterici polis tarafından plastik mermilerle vurularak 

kör edilmiş ya da tek gözlerini kaybetmişlerdi.

Şili’deki eylemler, toplu taşımada bilet zamlarının protes-

tosuyla başlayıp, hızla tüm adaletsizliklere, eşitsizliklere 

karşı bir mücadele halini almıştı. Feminist kolektif La Tesis 

tarafından hazırlanan ve 2019 yılının sonlarında tüm 

dünyayı etkisi altına alan dans performansı Şili’deki eylem 

dalgasıyla birleşti. Polisin insanlara saldırmasına yönelik 

tepkilerle kadınlara yönelik cinsel saldırı ve şiddete yöne-

lik tepkiler yan yana ilerledi.

Bu yılın başlarında Covid-19 salgını nedeniyle göstericiler 

geri çekilmişti. Fakat neoliberal politikaların polis terörüyle, 

otoriter saçmalıklarla, ırkçılıkla ve zenginleri açıktan ko-

ruyan ekonomik önlemlerle sürdürülmesi, Covid-19 nede-

niyle ara verilen gösteri dalgasının yavaş yavaş yeniden 

sahneye çıkmasına neden oluyor. ABD’de aylardır süren 

ve zaman zaman radikal isyanlar şeklini alan ırkçı polis 

cinayetlerine karşı eylemlerden sonra şimdi Şili’de de gös-

teriler yeniden başladı. Geçen sene başlayan gösterilerin 

yıl dönümünde yapılan eylemlere polis yine şiddetle saldır-

dı. 1 kişinin öldüğü eylemlerde 580 kişi gözaltına alındı. 

Financial Times 2019’u isyanın yılı, The Economist ise 

“Havada bir koku var” diyerek tanımlamıştı.

Benzer gazeteler 2020 yılında salgınla beraber artan eşit-

sizliklerin ABD’de sınıf mücadelesine zemin hazırladığını 

da yazmışlardı.

Yanılmıyorlar. Dünyanın bir yerindeki eylemler başka bir 

yerindeki eylemlere ilham kaynağı oluyor. Kriz üretmekten 

başka hiçbir işe yaramayan kapitalizmin savunucuları bo-

şuna uyarmıyorlar kendi sınıflarını.

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkındaki yasa teklifleri, diğer adıyla Torba 
Yasa tasarısı bu hafta TBMM’de görüşülecek. Cuma günü 
Meclis’e sunulan yasa teklifleri her ne kadar sadece vergi 
borcu yapılandırması ile gündeme gelse de işçilerin yaşa-
mını etkileyecek pek çok düzenlemeyi de içinde barındı-
rıyor. Düzenlemelerin hemen tümü, patronlara kolaylık-
lar sağlanması üzerine. Torba yasa kabul edilirse; 25 yaş 
altı, 50 yaş üstü işçilerin kıdem tazminatı gasp edilecek; 
işsizlik fonu patronlar tarafından yağmalanmaya devam 
edecek; patronlar daha az vergi ödeyecek; patronların 
kara paraları affedilecek; esnafa verilmesi planlanan iş-
sizlik maaşı bir kez daha ertelenecek.

Kanun teklifinde yer alan en önemli düzenlemeler şunlar:

25 yaş altı 50 yaş üstünün kıdem tazminatı tehlikede

Patronlar, 25 yaşını doldurmamış veya 50 ve üstü yaşta 
olan işçilerle belirli süreli iş sözleşmesi imzalayabilecek. 
İş yasasının işçiyi koruyan hükümleri bu sözleşmelerde 
geçersiz olacak. Bu hüküm uyarınca bir defada veya ye-
nilenerek yapılan belirli süreli iş sözleşmelerinin toplam 
süresi 2 yılı aşamayacak. Belirli süreli iş sözleşmesi yapan 
kişiler sözleşmeleri bittiğinde kıdem tazminatı almaya 
hak kazanamayacak. Bu madde ile patronlar istedikleri 
pozisyonlara “geçici işçi”ler alıp, istedikleri zaman işten 
atabilecekler, bunun için ihbar, kıdem veya kötü niyet 
tazminatı ödemek zorunda olmayacaklar.

Şirketler, holdingler, en yoksul kesimin ödediği oran-
da vergi ödeyecek

AKP’nin hazırladığı yeni istihdam ve af paketiyle milyar-
lık devasa holdinglere büyük şirketlere vergi avantajı ge-
liyor. Teklife göre, yüzde 20 olan Kurumlar Vergisi oranı 
Cumhurbaşkanı’nın yetkisiyle yüzde 15’e kadar düşürü-
lebilecek. Bu yetkinin kullanılması halinde holding ve 
şirketler asgari ücretliden dahi daha düşük oranda vergi 
ödeyecek. Yüzde 15’lik oran halen yılda 22 bin liranın al-
tında kazanç elde eden toplumun en düşük gelirli kesi-
mine uygulanıyor. Böylece zaten işçilerle kıyaslandığın-
da çok az vergi veren patronlar, daha da az vergi vermiş 
olacaklar.

Kısa çalışma 30 Haziran 2021’e kadar uzatılabilecek

İşveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teş-
viki ile damga vergisi desteği 2023 sonuna, kısa çalışma 
ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021’e kadar uzatılabile-
cek. Salgın döneminde 3 milyon işçi için uygulanan kısa 
çalışma uygulaması kalıcılaştırılıyor. Böylece patronların 
zararları işsizlik fonuna dolayısıyla işçilere yüklenmiş 
olacak.

Prim ve vergi borçları erteleniyor 

Kanun Teklifinin görüşmeleri sırasında patronların vergi 
ve SGK prim borçlarının ertelenmesinin de tasarıya ek-
lenmesi bekleniyor. Böylece son 10 yılda 5. defa patron-
lara vergi affı çıkarılmış olacak.

Esnafa işsizlik maaşı erteleniyor

Esnafın işsizlik maaşı almasını sağlayacak Esnaf Ahilik 
Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, 1 Ocak 2021’den 
31 Aralık 2023 tarihine erteleniyor. Korona salgını döne-
minde esnafa verilebilecek önemli bir destek geri bırakıl-
mış oluyor.

Yurt dışındaki paralar için af geliyor

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet 
ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran 2021 ta-
rihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildi-
ren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe 
tasarruf edebilecek. Söz konusu varlıklar nedeniyle “hiç-
bir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı” yapılmaya-
cak. Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan süreleri, bitim 
tarihlerinden itibaren her defasında 6 ayı geçmeyen sü-
reler halinde bir yıla kadar uzatmaya yetkili olacak. İlgili 
varlıklar Türkiye’ye getirme şartı aranmaksızın dış borç 
kapamada da kullanılabilecek. Kara para aklaması ola-
rak isimlendirilen düzenleme yine patronlar için önemli 
bir destek olacak.

TORBA YASA
İŞÇİDEN ALIP 
PATRONA VERİYOR

3 Şubat 2011, KESK, DİSK, TTB ve 
TMMOB torba yasaya karşı eylemde
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Yeni Zelanda’da cumartesi günü yapılan genel seçimleri 
Başbakan Jacinda Ardern liderliğindeki İşçi Partisi kazan-
dı.

Üç yıl önce Yeni Zelanda Partisi ile koalisyon kuran ve Ye-
şiller Partisi’nden de dışarıdan destek alan Ardern, salgın 
dönemini en iyi yöneten lider olarak tüm dünya basınında 
örnek gösteriliyordu. Salgının birinci dalgasını sıkı ted-
birler alarak sıfıra düşürmeyi başaran tek örnek olmuştu. 
Haftalarca ülkede hiç vaka görülmedi ancak yurt dışın-
daki Yeni Zelanda vatandaşlarının getirilmesi ile birlikte 
yeniden vakalar başlamış ve tedbirler bir kez daha artırıl-
mıştı.

Ardern yönetimi sırasında gerçekleşen cami saldırısında, 
faşist bir saldırgan tarafından 51 kişi öldürülmüştü ve bu 
faşist saldırganlığa Ardern, başörtüsü giyerek, Meclis’te ve 
ülke genelinde ezan okutarak yanıt vermişti. 

Dünyada sağcılığın yükseldiği bir dönemde ekoloji ve in-
san odaklı bir yönetim sergileyen Ardern seçimlerde yüz-
de 49 oy alarak tek başına iktidar olacağı sandalye sayısı-
na ulaştı. Böylece İşçi Partisi 1996’dan beri ilk kez böyle 
bir başarı elde etmiş oldu. Ancak Ardern yönetimi eski ko-
alisyon ortaklarıyla görüşeceğini ve belki özellikle Yeşiller 
ile birlikte koalisyona devam edeceğini söyledi.

Ardern zafer konuşmasına da Yeni Zelanda yerlileri Mao-
rilerin dilinde başladı ve “Yeni Zelanda, İşçi Partisi’ne son 
50 yıldaki en büyük desteğini gösterdi” dedi.

İşçi Partisi yönetimini şimdi zor bir dönem bekliyor çünkü 
salgın tedbirleri ve dünya ekonomik gerilemesi Yeni Ze-
landa’da resesyona sebep oldu. 

Bolivya’da MAS zafer kazandı

Bolivya’da Eva Morales’in ordunun zorlamasıyla istifa 
edişinin ardından, 11 ay sonra yapılan seçimleri yine Mo-
rales’in partisi MAS (Sosyalizm Hareketi Partisi) kazandı.

Bolivya’da 2019 yılında 20 Ekim’de düzenlenen ve Mo-
rales’in yüzde 47,8 ile kazandığı seçimlerde, muhalefet 
“hile” yapıldığı iddiasıyla tüm ülkede protesto gösterileri 
düzenlenmesini istemiş, gelişmeleri darbe girişimi olarak 
niteleyen Morales de destekçilerine sokağa çıkma çağrısı 
yapmıştı. Ülke geneline yayılan ve 3 kişinin hayatını kay-
bettiği şiddet eylemlerinde, yaklaşık 400 kişi yaralanmış-
tı. Olayların ardından ordu Morales’e istifa çağrısı yaptı ve 
Morales istifa ederek önce Meksika’ya, sonra Arjantin’e 
sığındı. 

18 Ekim’de gerçekleşen seçimlerden yüzde 52’lik zaferle 
çıkmış olsa da resmi sonuçlar henüz açıklanmadı ve oyla-
rın sayımı bir süre durdu. Eğer MAS yüzde ellinin altında 
oy alır veya yüzde 10 fark atamazsa Bolivya sistemi uya-
rınca göre ikinci tur seçimler yapılacak.

KKTC seçimlerinde Erdoğan kazandı!

KKTC’de 18 Ekim’de yapılan seçimlerin ikinci turunda 
anket sonuçlarının aksine Başbakan Ersin Tatar yüzde 
51,7’lik oy oranıyla Cumhurbaşkanlığına seçildi.

11 Ekim’deki ilk tur seçimlerde Ulusal Birlik Partisi adayı 
ve Başbakan Ersin Tatar yüzde 31 oy alarak birinci olmuş-
tu. Bağımsız sol aday ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı 
yüzde 30 oy alırken, CTP adayı Tufan Erhürman da yüzde 

21,6 oy aldı.

Seçimlerin hemen öncesinde, Akıncı Türkiye resmi ma-
kamlarınca tehdit edildiğini ifade etmişti. Erdoğan ve AKP 
iktidarı açıkça Ersin Tatar’a destek verdiler. Seçime günler 
kala bir hayalet kent olan Maraş’ın 1,5 kilometrelik plajı 
Türkiye desteğiyle “Maraş halka açılıyor” şeklinde, pro-
paganda malzemesi olarak kullanılmıştı. Türkiye büyü-

kelçiliğinin de seçim bürosu gibi çalıştığı haberlerde yer 
alıyordu.. Adada yaşayan ama vatandaşlık hakkı olmayan 
binlerce Türkiyeliye de vatandaşlık hakkı verilmesi, Tatar 
lehine bir müdahale olarak tarihe geçti. 

Aslında ilk tur sonunda üçüncü çıkan CTP bir toplantı 
yaparak Akıncı’ya destek vereceklerini duyurmuştu ve bu 
nedenle Akıncı’nın seçimleri kazanması bekleniyordu.

YENİ ZELANDA, BOLİVYA VE 
KUZEY KIBRIS’TA SEÇİMLER

17 Ekim Cumartesi günü ABD’de başta Washington 
olmak üzere çok sayıda şehirde on binlerce kadın so-
kaklara indi. Maskelerinin yanı sıra renkli kostümle-
riyle de dikkat çeken kadınlar cinsiyetçi ABD Başkanı 
Trump’ı 3 Kasım’da sandığa gömeceklerini söylediler.

ABD’nin son yıllardaki en büyük kadın eylemlerini ör-
gütleyen Women’s March (Kadınların Yürüyüşü) plat-
formu başkanı Rachel O’Leary Carmona “Başkanlığı 
kadın eylemleriyle başlamıştı, şimdi sonu kadınların 
oylarıyla olacak” dedi.

21 Ocak 2017 tarihinde Başkan Trump’ın başkanlık ye-
min töreni sırasında eylem çağrısı yapılmış, Women’s 
March platformunun çağrısıyla ABD tarihinin bir gün-
de gerçekleşen en kitlesel gösterisi düzenlenmişti. Sa-
dece Washington’da 500 bin kadın, ABD genelinde ise 
5 milyondan fazla kadın sokaklarda Trump’ı mücade-
leyle karşılaşmıştı. 

Sonrasında ABD, MeToo ve benzeri çok sayıda kadın 

eylemleri ile sarsıldı. Bu mücadeleleri hatırlatan ka-
dınlar “oy ver gitsin” dövizleri taşıdılar.

KADINLARDAN TRUMP’A:  
“BAŞKANLIĞI KADIN EYLEMLERİYLE  

BAŞLAMIŞTI, SONU OYLARIMIZLA GELECEK”

Yeni Zelanda’da cami saldırısını 
protesto eden kadınlar, 2019

Kadın eylemi, ABD. 
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BEYAZ SARAY’DAN 
GELEN HASTALIK

ABD’de başkanlık 
seçimlerine çok az 
bir süre kala Alex 
Callinicos Trump’ın 
dünya siyaseti için 

yarattığı tehdidi 
tartışıyor.

ABD’de Coronavirüs önlemlerine karşı 
çıkanları sağlık emekçileri protesto etti. 

ALEX CALLINICOS

Bugünlerde Donald Trump hakkında üç şeyi bilmemiz 
gerekiyor. İlki; tutarsız ve kendini beğenmiş olsa da ke-
sinlikle aptal biri olmadığıdır. Trump’ın New York Times 
gazetesinde yayınlanan vergi kaçakçılığı yöntemleri bunu 
açıkça gösteriyor. Trump, milyarder yaşam tarzını ve sta-
tüsünü, vergilerini dengelemek için kullandığı büyük iş 
kayıplarını, ününü ve borçlanmayı sonuna kadar zorlaya-
rak sürdürüyor.

Bunu başarmasını sağlayan karmaşık mali kaçış sistemi, 
Trump’ın işe aldığı zeki avukatlar ve muhasebeciler tara-
fından tasarlanmış olmalı.

Tıpkı Anthony Trollope’un “The Way We Live Now” adlı ro-
manındaki sermayedar Augustus Melmotte gibi, Trump’ın 
muazzam serveti de tam bir efsane. Eğer başkan olmasay-
dı, Melmotte’yi intihara sürükleyen türden bir yıkımın içi-
ne girebilirdi.

İkincisi ise, aslında bir faşist olmamasına rağmen ABD’de 
faşizmi inşa ediyor oluşu. Trump, ABD süper zenginleri 
arasında uzun zamandır yaygın olan aşırı sağcı görüşle-
re sahip bir kişilik. Ancak kişisel statüsüne ve servetine, 
yeni bir rejim yaratmakla ilgilenemeyecek kadar takıntılı. 
Ve zaten büyük sermayenin, zayıflamış sendikaları ezmek 
için faşizme ihtiyacı da yok. 

Ancak Trump, Demokrat Joe Biden’la girdiği başkanlık ya-
rışında çok gerilerde kaldı. Yeniden seçilebilmek için hem 
küçük kasabalarda yaşayan beyaz ırktan taraftarlarını oy 
kullanma yönünde motive etmesi hem de Demokratları 
sandıktan uzak tutması gerekiyor. Bilhassa da yoksul-
lar ve siyahlar arasında seçmen katılımını azaltmak için 
Cumhuriyetçi devlet yasama organları tarafından gelişti-
rilen bazı yarı yasal önlemlere başvuruyor. Aynı zaman-
da gözdağı vermeyi de seviyor. Ve bunun için Black Lives 
Matter (Siyahların Yaşamı Önemlidir) protestolarına karşı 

seferber ettiği silahlı ve kavgacı aşırı sağ çetelere ihtiyacı 
var. Bu nedenle, iki hafta önce yapılan başkanlık tartışma-
sında, bu çetelerden biri olan Proud Boys’a “geri çekil ve 
beklemede kal “ çağrısı yapmıştı.

Bekledikleri şey, 3 Kasım’daki seçim günü. Trump’ın oğlu 
Donald Junior, “Her sağlıklı erkeği ve kadını Trump’ın se-
çim güvenliği operasyonu için orduya katılmaya” çağırdı. 
Aşırı sağcı milislerin, Biden seçmenlerini korkutmak için 
sandık merkezlerinde olmalarını bekleyebiliriz.

Üçüncüsü ise şu; Trump’ın başı dertte. Covid-19’a yaka-
lanmak onun için bir felaket oldu. Üstelik bu bir kaza da 
değildi.

Maskesiz

Virüs Cumhuriyetçilerin ileri gelenlerini silip süpürüyor. 
Trump üç hafta önce, Yüksek Mahkeme’ye sağcı yargıç 
Amy Coney Barrett’i aday göstermişti.  Partililerin çoğu, 
adaylık açıklamasının ardından yapılan kutlamaya mas-
keleri açık katıldılar. 

ABD hükümetinin bulaşıcı hastalıklar birimi başkanı Ant-
hony Fauci bunu “süper yayıcı bir hadise” olarak nitelen-
dirdi.

Trump’ın salgını en başından beri yanlış idare etmesi, Bi-
den’la sürdürdüğü yarışa zaten büyük bir darbe indirmiş-
ken, şimdi bir de hastalığa yakalandı. Ama sadık destek-
çileri arasında yaygın olan Covid şüpheciliğini ve komplo 
teorilerini de beslemesi lazım. Artık hastalığı yenerken gö-
rüntülenmesi şart. Beyaz Saray’a döndüğünden bu yana 
gerçekleştirilen tüm törenlere yansıyan bu maskesizlik 
hali, işte tam da bu yüzden. Artık hem oyları geri döndür-
mek hem de karşı tarafı terörize edebilmek için, tabanını 
harekete geçirecek türden bir kampanya yürütmesi gere-
kiyor.

Ancak Trump’ın sosyal mesafe kurallarını görmezden gel-
me ve aylarca maskeyi reddetme konusundaki akılsızlığı, 
özellikle yaşlı seçmenlerin desteğinin azalmasıyla birlikte 
kendisine çok zarar verdi.

Senatonun çoğunluk lideri Mitch McConnell gibi yakın bir 
Cumhuriyetçi müttefik bile aylardır Beyaz Saray’a gitme-
diğini ifade ederken, “Bu salgından korunmak adına yete-
rince önlem almadıklarını düşündüğünü” söylüyor.

Pozitif test sonucuyla kampanyayı sürdüren eden Trump, 
kendisine yakın olan herkesi tehlikeye atmaya devam edi-
yor. Biden şimdiden, seçmenlerin neredeyse eşit dağıldığı 
ve başkanlık seçiminde çok önemli bir eyalet olduğu bili-
nen Florida’da, yaşı 65’ten büyük seçmenler arasında bir 
puan önde. 2016 yılında Trump 17 puan farkla öndeydi.

Birçok yorumcu Trump’ın seçimi kaybedeceğini dile geti-
riyor. Bu doğru olabilir, ancak bunu söylemek için henüz 
erken. Ve kaybetse bile, arkasında korkunç bir miras bı-
rakacak. Aşırı sağa, daha önce hiç sahip olmadıkları ka-
dar güven ve görünürlük kazandırdı, öncesinde yoksun 
oldukları ulusal bakış açısını hediye etti. İşte böyle bir 
başkandan söz ediyoruz.

Biden ve Demokratik düzen, onların karşısına koyabile-
cekleri bir şey bulamıyor.

Socialist Worker’dan çeviren TN.  
Redaksiyon: Tuna Emren
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HAZIRLAYANLAR: 
ÇAĞLA OFLAS  
FARUK SEVİM

Enflasyon almış başını gi-
diyor. Gerçek enflasyonu 
uzmanlar “yüzde 30 ile 50 
arasında” diye açıklıyor. 

Açlık sınırı 4 kişilik bir aile 
için aylık 2448 TL, yoksul-
luk sınırı 7973 TL. Bu gelir-
leri Türkiye toplumunun 
yüzde 80’i elde edemiyor, 
70 milyon insan açlık ve 
yoksulluk sınırının altın-
da bir gelirle yaşıyor. İşçi 
sınıfının ise yüzde 90’ı aç-
lık ve yoksulluk sınırının 
altında gelir elde ediyor. 

10 milyondan fazla insan 
işsiz, iş bulamıyor, her-
hangi bir gelir elde edemi-
yor. 

Ücretli çalışanların yarısı 
açlık sınırının altına inmiş 
olan asgari ücrete, ayda 
2325 TL’ye çalışıyor. 

Bütün bu olumsuz koşul-
larda, ücretlerini enflas-
yon karşısında ezdirme-
mek için sendikalaşan ve 
toplu sözleşme yapmaya 
çalışan işçilere hükümet 
engel oluyor, grevlerini 
yasaklıyor.

Grev işçi sınıfının üretimi 
durdurmasıdır, patronlara 
karşı elindeki en önemli 
silahtır. İşçiler grev yaptı-
ğında, patronlar satacak 
ürün bulamaz. Patronlar 
ve hükümet, grevler için 
“bedeli millet öder, bu 
yüzden olmaz” diyorlarsa 
bilinmelidir ki, milletten 
kastettikleri kendileridir, 
kendi çıkarlarıdır.ZGrev 
hakkı, geçmişi yüzyıllara 
dayanan, hem anayasal 
hem de evrensel bir haktır. 

Grev hakkımızın elimiz-
den alınması, özgür bir 
şekilde toplu sözleşeme 
yapabilme hakkımızın eli-
mizden alınması demek-
tir. Grevsiz toplu sözleşme 
hakkı bir “hiç”tir.

Geldiği günden bu yana 
grev ertelemelerini alış-
kanlık haline getiren hü-
kümet, grevlerimizi yasak-
layarak, toplu sözleşme 
hakkımızı elimizden alıyor 
ve bizlere “patronlar size 
neyi layık görüyorsa ona 
razı olacaksınız” diyor. 
Bu, alınteri dökerek, eme-
ği ile geçinen işçiye sefale-
ti reva görmektir.

İşçilerin, sadece ve sadece 
patronları koruyan, işçi-
nin alınterini gözetmeyen, 
anayasal bir hakkın kul-
lanımını engelleyen grev 
yasaklama kararlarını ta-
nımaması, buna karşı mü-
cadele etmesi gerekir. 

Hükümetin bu güne kadar 
17 grevi yasaklamış olma-
sı, artık bunu bir alışkan-
lık haline getirdiğini ve 
en küçük grev girişimini 
bile yasaklayacağını gös-
termektedir. Yasaklara 
hemen şimdi DUR demek 
gerekir. 

Grev yasakları, işçilerin 
hiçbir sorumluluğunun ol-
madığı ekonomik krizin ve 
salgın krizinin faturasını 
işçi sınıfına yüklemenin 
aracıdır. Buna son vermek 
için grev yapmak gerekir. 

Grev yasakları kazanana 
kadar sürdürülecek grev-
lerle aşılabilir. Türkiye işçi 
sınıfı grev hakkını tekrar 
kazanmak zorundadır.

GREV HAKTIR!
YASAKLANAMAZ!

Grev yasal hak olmasına rağmen “milli düzeni bozucu 
nitelik” taşıdığı gerekçesiyle, işverenlerin talebiyle ya-
saklanabiliyor. Aynı işveren işçilerin grev kararı alma-
sından dolayı üretimi durdurarak işçileri ücretsiz izne 
çıkarabiliyor. Ne milli düzen bozuluyor ne de devlet bu 
duruma karşı ses çıkarıyor.

Maden işçilerinin, kâr hırsı yüzünden alınmayan tedbir-
ler nedeniyle uzuvlarını kaybetmesi, ciğerlerinin çürü-
mesi ve hayatlarını yitirmeleri yetmiyormuş gibi, alın ter-
lerine çökülerek ücretleri ve tazminatları gasp ediliyor. 
Devlet yetkilileri sessiz kalırken, işçiler Bağımsız Maden 
İşçileri Sendikası öncülüğünde, alacakları için mücade-

le edince, devlet patronlara kol kanat gererek işçilerin 
karşısına dikiliyor. Devleti yöneten sermaye sahipleri, 
aynı gemideyiz safsatasıyla lüks içinde yaşarken, işçilere 
fakirliği övüp, fakir olmanın kıskanılacak bir mertebe ol-
duğunu telkin edebiliyorlar. 

“Sendikalar topyekûn bir duruş sergilemeli.” Hem Pet-
rol-iş Sendikası hem de Bağımsız Maden İş Sendikası 
yalnız bırakılmamalı. Emek örgütlerinin ortak mücadele 
edebileceği koşullar oluşturulmalı ve topyekûn bir duruş 
sergilenmeli. Emeğe karşı saldırıları ancak, emek örgüt-
lerinin güçlerini bir araya getirmesi, harekete geçmesi ve 
dayanışmayı büyütmesiyle durdurabiliriz.

“EMEK ÖRGÜTLERİ TOPYEKÛN BİR DURUŞ SERGİLEMELİ”

Şivan Kırmızıçiçek (Petrol-İş Sendikası)

Petrol İş Sendikası’nda örgütlü, Mersin Soda Sanayi ile Kromsan ve Tuz İşletmeleri fabrikala-
rında çalışan işçiler toplu iş sözleşme süreci sonunda grev kararı aldılar. İşçiler önce işveren 
tarafından zorunlu ücretsiz izne çıkarıldı, ardından Cumhurbaşkanı kararıyla Milli güvenlik 
ve genel sağlık gerekçesiyle grev haklarından oldular. Soda işçileri yine de üretimden ge-
len güçlerini kullanma ve direnme kararı aldılar. Çeşitli sektörlerden sendika temsilcileri ve 
aktivistleri grev yasağını değerlendirdi. 

İKTİDAR GREV YASAĞINDA ISRARCI
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GÖRÜŞ
Roni Margulies

TRUMP VE FAŞİSTLER 
FBI başkanı Christopher Wray, şubat ayında Kong-
re’ye sunduğu bir raporda “ırk ve etnik köken teme-
linde örgütlenen ve şiddet kullanan aşırı hareketler 
[daha basitçe söylersek, ırkçı, sağcı ve faşist hareket-
ler] Amerika’da ideolojik temelli cinayetlerin birincil 
kaynağı hâline gelmiştir” dedi.

İki hafta önce ABD İç Güvenlik Bakanı Chad Wolf yıl-
lık “ulusa karşı şiddet içeren tehditler değerlendirmesi” 
raporunu sundu. Raporun önsözünde Wolf, “beyaz üs-
tünlükçü, şiddet kullanan aşırı hareketler bizi özellikle 
kaygılandırıyor” diyor.

Raporun yayınlanmasından iki gün sonra FBI, beyaz 
üstünlükçü bir grubun 13 üyesini Michigan eyaletinin 
Demokrat Partili valisi Gretchen Whitmer’i kaçırmayı, 
yargılamayı ve öldürmeyi planlamak suçuyla tutukladı.

FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı konuya yeni uyanıyor, 
ama en ünlüsü Ku Klux Klan olan bu gruplar Ameri-
ka’da çok uzun zamandır var ve çok uzun zamandır 
cinayet işliyorlar.

Geçen yıl Texas’ta İspanyol kökenli nüfusun çoğunluk 
olduğu El Paso’da bir AVM’de ateş açarak 23 kişiyi 
öldüren Patrick Crusius ile yine 2019’da California’da 
Poway Sinagogu’na ateş açıp bir kişiyi öldürüp 53 
kişiyi yaralayan ve daha önce bir caminin kundaklan-
masına da karışan John Earnest ırkçı, sağcı gruplarla 
ilişkili kişilerdi. 

Sadece ırkçı olanlardan bildiğimiz anlamda faşist 
olanlara kadar geniş bir yelpazeye yayılmış olan bu 
grupların hepsinde ortak olan özellikler ırkçılık, an-
tisemitizm, antikomünizm. Ayrıca hepsi silah taşıma 
özgürlüğünü ve Amerika’nın kurucu babalarının (o 
dönem için) müthiş ileri bireysel özgürlük anlayışının 

manyaklaştırılmış bir şeklini savunuyor. (Bu ‘bireysel 
özgürlük’ siyahlara ve Yahudilere iş vermemek, hizmet 
etmemek gibi şeyleri içeriyor!)

FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı’nın konuya ilgi duymaya 
başlamasının nedeni bu grupların ve ırkçı milislerin 
birkaç yıldır büyümüş, azgınlaşmış ve meşrulaşmaya 
başlamış olması.

Niye azgınlaşıyorlar?

Çünkü dört yıldır her cinayetten sonra Trump bunları 
eleştirmeyi reddediyor, zaman zaman övüyor, göz kır-
pıyor. Ve dolayısıyla meşrulaştırıyor.

Trump faşist değil. Ama Amerika’da faşist bir hareke-
tin oluşmasına zemin yaratıyor.

GREV HAKKI

“ARTIK KONFEDERASYONLAR 
ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI” 
Grev yasakları, toplu pazarlık sürecinde tek pazar-
lık gücümüzün elimizden alınması anlamına geliyor. 
Sağlık sektöründe zaten grev yasakları vardı. Şimdi 
sürecin daha genele yayıldığını görüyoruz. Önceleri 
Bakanlar Kurulu ya da Cumhurbaşkanı kararıyla milli 
güvenlik gerekçe gösterilerek getirilen grev yasakları 
şimdi pandemi bahane edilerek genel sağlık gerek-
çesiyle getirilmekte. Toplu sözleşmeyi fiilen ortadan 
kaldıran grev yasakları, sürecin işverenin dayattığı 
şekilde sonuçlanmasına yol açıyor. Sendikaların elini 
kolunu bağlayan bir saldırıyla karşı karşıyayız.  Sen-
dikaların varlığının hedef alınması karşısında ortak 
hareket edilmeli. Ancak, konfederasyonlar kıdem taz-
minatına yönelik saldırıda bile bir araya gelemiyorlar. 
Bu sendikaların önündeki en önemli açmaz.  Sendikal 
hareketteki bölünmeyi aşmak zorundayız. Bu, zor sü-
reçte sendikalara her zamankinden daha çok iş düşü-
yor. Sendikaların içini boşaltan bu saldırılara karşı bir 
duruş geliştirmemiz zorunludur. Artık konfederasyon-
ların elini taşın altına koyması gerekiyor.

Nedime Yıldırım (Sağlık İş Sendikası)

“TEK YOL MÜCADELE” 
Ekonomik ve pandemi krizinin faturası çalışanlara 
kesiliyor. İşverenler, onların temsilcisi seçilmiş ve se-
çilmemiş yöneticiler kârların korunması için ne gere-
kiyorsa yapıyorlar.  Anayasaya aykırı davranabilen bu 
anlayış, işçilerin hak arayışına bile tahammül edemi-
yor. Adana ve Mersin’de grev yasaklayanlar, Soma’da 
yürüyüş yapan işçileri gözaltına alıyor.  İzmir’de sağlık 
çalışanlarının basın açıklamasına yasak getiriyor.  Yıl-
lardır üyelerinin ve halkın haklarını savunan meslek 
odalarını terörist ilan ediyorlar. Biliyorlar ki hak ara-
yışı ve ekonomik talepler için yapılan eylemleri engel-
leyemezlerse, bu krizden kendileri daha çok etkilene-
cek. Bu nedenle eylemlerin büyümesini, birleşmesini 
engellemeye çalışıyorlar. 

Krizin faturasını ödememek için, yasaklara rağmen 
mücadeleyi yükseltmekten başka yolumuz yok. Sendi-
kaların, işçi hareketinin tüm bölünmüşlüğüne rağmen 
somut talepler etrafında, birleşik bir mücadeleyle ka-
zanmamız mümkün olacaktır.

İzmir’den bir sağlık çalışanı

“GÜN DAYANIŞMA, BİRLİKTE  
MÜCADELE VE EN KÜÇÜK  
MÜCADELEYE SARILMA GÜNÜDÜR” 
İktidar uzun zamandan beri grevleri yasaklıyor. Ya-
saklanan grevler işçi sınıfını geçici bir süre durdursa 
da artık daha çok birleşik mücadelenin önemine vur-
gu yapılıyor.  1980 darbesinde grev, toplu sözleşme 
ve sendikal faaliyetlerin yasaklanması nedeniyle, işçi 
ve emekçi sınıflar çok ağır yenilgi almıştı. Ama işçiler 
bazen sevk eylemleri, basın açıklamalarıyla, bazen de 
grevlerle darbenin etkilerini kırdılar. 1986’daki NETAŞ 
direnişi bu karanlık ortamı yırtarken 1991 yılında Zon-
guldak maden işçilerinin Ankara yürüyüşü 12 Eylül 
darbesini darmadağın etti.  Bu grevlerin kazanması 
ve işçi sınıfının önünün açılıp kazanımlar elde etme-
sinde, dayanışma ve birlikte mücadelenin payı çoktur. 
İktidar pandemi ve ekonomik krizin faturasını işçilere 
kesmek istiyor. Belki geçici bir süre için başarılı ola-
caktır. Ama unutmamak gerekir ki işçi sınıfının zincir-
lerinden başka kaybedecek hiçbir şeyi yoktur. Gün da-
yanışma, birlikte mücadele ve en küçük mücadeleye 
sarılma günüdür.

Can Şahin (Eğitim Sen)
“GREV YASAKLARI  
ANTİ-DEMOKRATİK  
SÜRECİN BİR PARÇASI” 
Grev yasakları bütün yetkileri Cumhurbaşkanlığı’nda 
toplayan anti-demokratik bir sürecin parçası. Daha 
önce de grevler defalarca yasaklandı. Covid-19 salgını-
nın fırsata çevrildiği, ücretlerin 1.000-1.200 TL’ye geri-
lediği koşullarda başka türlüsü olamazdı. Sermayenin 
bütün isteklerinin tek tek yerine getirildiği bir süreç ya-
şanıyor. Anayasal bir hak olan grev ve toplu sözleşme 
hakkını tanımayan bir durum söz konusu. Seçilmiş be-
lediyelere kayyum atanması, tutuklanan milletvekille-
ri, sendikal hakların gaspları bir bütün olarak antide-
mokratik uygulamaların parçası. Bütün bir muhalefet 
hizaya sokulmaya çalışılıyor. Baroya müdahale edildi. 
TTB Covid-19 enfekte sayısında  halkın yanıltıldığını 
söyledi diye terörist ilan edildi.  Grev yasakları, pande-
miyi bahane eden sermayenin işçi sınıfına yönelik çok 
daha büyük saldırılarının gerçekleşeceğinin habercisi.  
Bu süreç aynı zamanda sendikaların da işlevsizleşme-
sine yol açacaktır.  Tüm sendikalar bir araya gelip, sü-
reci tersine çevirmeliyiz.

Haydar Canpolat (Deriteks Sendikası)
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ATİLLA DİRİM

İçinde bulunduğumuz günler için “bu bir distopya!” diyen-
lerin sayısının ne kadar fazla olduğunun farkında mısınız? 
Gerçekten de otoriterliğin yükseldiği, sağcı, ırkçı, kadın 
düşmanı, cinsiyetçi burjuva politikacılarının her yerde 
iktidara geldiği, kapitalizmin giderek derinleşen krizinde 
işçi sınıfının sefalete sürüklendiği, iklim krizinin dünya-
nın sonunu getirmek üzere olduğu, felaket üzerine felaket 
yaşandığı bu dünya adeta bir film platosu gibi. Ancak ya-
şananlar ne bir film, ne bu dünya bir set, ne de ezilenler, 
yoksullar, ötekiler, işçiler birer figüran! Hayır, bundan 103 
yıl önce, dünya şimdikinden bile kötü bir yerken, o cahil, 
dindar, geri kafalı, kaba saba denilerek horlanan işçiler ve 
köylüler, yeni ve daha güzel bir dünya yaratmak üzere aya-
ğa kalkmıştı.

Ezilenlerin iktidarı

Gerçekten de 1917 yılında, yani Birinci Dünya Savaşı’nın 
en korkunç günlerinde, çarlık rejiminin baskısından, sava-
şın sebep olduğu felaketlerden, ölümlerden, yıkımlardan, 
yokluktan, adını bile duymadıkları uzak diyarlarda, hiç 
tanımadıkları kendileri gibi yoksul gençlerle birbirlerini 
boğazlamaktan bıkan Rus işçileri, köylüleri, askerleri tam 
450 yıllık monarşiyi devirdi ve Rusya’nın savaştan çekilme-
sini sağladı.

İktidarı ele geçiren ezilenler, ülkenin her yerinde “Sovyet” 
adı verilen meclisler kurdular, büyük toprak sahiplerinin 
topraklarını köylülere dağıttılar, fabrikaları ve işyerlerini 
demokratik kontrolleri altına aldılar. Orduda askerler su-
baylarını artık kendileri seçiyordu. “Halk Temsilcileri Kon-
seyi” adı verilen yeni bir hükümet oluşturuldu. Sonradan 
Komünist Partisi’ne dönüşecek olan Bolşevikler, hükümet-
te çoğunluğu oluşturuyordu ve başlarında Lenin bulunu-
yordu.

Bu devrim hükümeti, kısa sürede birçok ülkede ezilenle-
rin bugün bile sahip olamadığı uygulamaları yürürlüğe 
koymaya başladı. Fabrikalarda işçiler artık temsilcilerini 
kendileri seçiyor, bu temsilciler ortalama bir işçiden fazla 
ücret almıyor, her an geri çağrılabiliyordu. Özellikle kadın 
ve eşcinsel hakları konusunda büyük adımlar atıldı. Dev-
rimden dört gün sonra sekiz saatlik iş gününü getiren bir 
kararname yürürlüğe kondu ve kadınların uzun çalışması 
yasaklandı. Kadınların ve çocukların ağır ve sağlıksız ko-
şullarda, yeraltı ve gece işlerinde çalışması da yine aynı 
kararnameyle yasaklandı. Devrimden sonraki ilk yılda ka-
dınlara tam oy hakkı tanındı, erkeğin aile reisliğine son ve-
rildi, boşanma hakkı tanındı, meşru ve gayri meşru çocuk-
lar arasındaki ayrıma son verildi, eşit ücret, eşit çalışma 
hakkı ve ücretli doğum izni sağlandı. Zina ve eşcinsellik 
ceza yasasından çıkartıldı.

O geri kalmış, cehaletin pençesinde kıvranan Rusya, mu-
azzam bir kültürel sıçrama yaşadı. İşçiler üniversiteye git-
meye başladı, ülkenin her yerinde kültür ve sanat faaliyet-
leri güçlendirildi, halkın geleneksel sanatlarında, sinema 

gibi yeni alanlarda bile büyük gelişmeler yaşandı. Bütün 
bunlar işçilerin, ezilenlerin bizzat kendileri tarafından ger-
çekleştirildi. Bolşevik Partisi’nin yol gösterici bir rolü vardı 
ama bunu sınıfın içinde, sınıfla birlikte, ezilenlerin önüne 
geçmeyerek yapıyordu.

Bütün bunlar olurken, her şey güllük gülistanlık mıydı? 
Rusya gerçekleşmiş bir yeryüzü cenneti mi olmuştu? Hayır, 
elbette değildi, elbette alınacak çok yol vardı, ancak daha 
güzel bir dünyanın kapıları aralanmıştı bir kere. Dehşet 
içindeki kapitalist/emperyalist devletler ordularını dev-
rimi boğmak için Rusya’ya gönderirken, derin bir sosyal 
ve ekonomik krizin pençesinde kıvranan Almanya, İtalya, 
Avusturya, Macaristan, İspanya, Çin gibi bir dizi ülke dev-
rimlerle sarsılmaya başladı. Avrupa’nın birçok ülkesinde 
işçi ve asker konseyleri iktidarı ele geçirdi. Bu ülkelerde de 
ezilenler muazzam sosyal ve ekonomik haklar elde ettiler.

1917’den bugüne

Ne yazık ki Ekim Devrimi kalıcı olmadı. Avrupa ülkelerin-
de yaşanan devrimlerin boğulmasının ardından tek ülkeye 
sıkışan devrim, Stalin önderliğindeki bürokrasi tarafından 
ele geçirildi. Rusya’da artık adı sosyalizm olan, ancak as-
lında kapitalizmin farklı bir türünden başka bir şey olma-
yan bir sistem kurulmuştu. İşçi sınıfının kazanımlarının 
neredeyse tümü elinden alındı, sosyalizmin temel ilkesi 
olan işçi iktidarı sona erdirilerek parti iktidarına dönüştü-

rüldü, kazanılan hak ve özgürlükler yerlerini baskı ve zor-
balığa bıraktı.

Ancak yine de Ekim Devrimi bütün dünyada başka bir dün-
ya isteyenlere dev bir mücadele mirası bıraktı. Her şeyden 
önce, kazanmanın mümkün olduğunu gösterdi. Yıkılmaz 
denilen yüzlerce yıllık çarlık, birkaç günde tarihin çöp-
lüğüne gönderildi. Bu miras, hâlâ hayatta olduğunu, çok 
da uzak olmayan bir geçmişte bize defalarca gösterdi. Yı-
kılmaz denilen Stalinist diktatörlükler, zalim başkanlar 
tarafından yönetilen Arap diktatörlükleri, yeter artık diye 
ayağa kalkan ezilenler tarafından yok edildi. Şu anda da 
dünya hepimizin canını yakan derin bir krizin eşiğinde. 
Üstelik bu kriz sadece ekonomik boyutuyla değil, ekolojik 
boyutuyla da can yakıyor. Can yakmaktan çok öte, dünya-
yı geri dönüşü mümkün olmayan bir şekilde yaşanmaz bir 
yer haline getirmeye hazırlanıyor. Sadece insanlar için de-
ğil, dünyayı paylaştığımız bütün canlılar için de.

İçinde bulunduğumuz korkunç durumdan çıkmak için bir 
kılavuz arıyorsak, Ekim Devrimi’nden daha iyisini bulmak 
mümkün değil. Ekim Devrimi bize sıradan insanların dün-
yayı değiştirmeye muktedir olduğunu gösterdi. Kazandığı 
başarıları, idealleri, hataları ve trajik sonuyla hem bize yol 
gösteriyor, hem de hatırlatmayı ihmal etmiyor: Dünyanın 
bütün ezilenleri, birleşin! Zincirlerinizden başka kaybede-
ceğiniz bir şey yok ama kazanacağınız harika bir dünya, 
Ekim Devrimi’nin işaret ettiği yolda sizi bekliyor!

Makale 1917 
yılında Rusya’da 

gerçekleşen 
işçi devriminin 
arka planını ve 

ardından yaşanan 
tüm gelişmeleri 

nasıl etkilediğini 
tartışıyor.

EKİM DEVRİMİ: 
BİR HAYAL 
GERÇEK OLUYOR
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“İŞÇİ SINIFINI VE ÖRGÜTLERİNİ 
FAŞİZME KARŞI SEFERBER ETTİK”
Altın Şafak davasının önemi nedir?

Mahkeme 5.5 yıldır sürmekteydi. Sonuç antifaşist hareket 
için büyük bir zafer oldu. 2019’a kadar mecliste olan Altın 
Şafak net bir şekilde suç örgütü olarak tanımlandı. Biz za-
ten 30 seneden uzun zamandır böyle tanımlıyorduk. Lider-
leri 13 yıla kadar cezalar aldı. Kararın ertelenmemesi du-
rumunda führerleri Nikolaos Michaloliakos hapse gidecek.

1996 yılında Sosyalist İşçi Partisi olan SEK’in öncülü 
OSE’nin militanlarına saldırdığında, miting yapmanın 
yanı sıra dava açmış ve devletin bu partiyi suç örgütü ola-
rak tanımlamasını istemiştik. Bunu yapmış olsalardı Pav-
los Fyssas öldürülmemiş olacaktı. Dahası ilerleyen yıllarda 
meclise girdiler. Bunu başardıklarında aylar boyunca so-
kakta terör estirdiler ve sonucunda 2013 Eylül’ünde Fys-
sas’ı öldürdüler. Ve arkasından büyük bir antifaşist tepki 
geldiği için, suç duyuruları davalara dönüştü. O kadar bü-
yük eylemler oldu ki devlet pek gönüllü olmasa dahi hare-
kete geçmek zorunda kaldı.

Davanın kendine özgü bir karakteri var. Bunlar yalnızca 
cinayetleri işleyen ve doğrudan şiddet eylemlerinde bulu-
nan üyeler değildi. Örgütün kendisi ve liderleri yargılandı. 
İddianame Altın Şafak’ın kriminal bir nazi örgütü olduğu 
üzerine kuruluydu ve artık buna şüphe kalmadı.

Soruşturma sırasında Altın Şafak’ın gizli törenlerinde Nazi 
sembolleri kullanıldığı ortaya çıktı. Yine bu gizli toplan-
tılarda, Michaloliakos, Altın Şafak’ın 1945’te yenilen Nazi 
Ordusu’nun tohumlarından doğduğunu söylüyor.

Altın Şafak nasıl bir örgüt?

Sadece bir Nazi örgütü değil, aynı zamanda bir suç örgütü. 
Kendini hukuki bir politik varlık olarak sunarken kullan-
dığı el kitabı Hitler’in partisi NSDAP’e aitti. Kendi içinde 
paramiliter silahlı gruplar yetiştirdi. Bunlar yabancılara, 
örgütün siyasi karşıtlarına saldırılar gerçekleştirmekteydi. 
Bunların üç tanesi çok önemlidir; birincisi 2012’de Pire’de 
fakir Mısırlı balıkçılara yapılmıştı. Bu ırkçı saldırı bir mil-
letvekili tarafından önceden açıklanmıştı ve Altın Şafak’ın 
yerel kadroları tarafından örgütlendi. Karakola götürül-
düklerinde polis tarafından üzerlerindeki Altın Şafak ya-
zılı tişörtleri değiştirmelerine izin verildi ve bu sayede tu-
tuklanmadılar. 

İkinci büyük saldırı Yunan Komünist Partisi ve PAME 
sendikasınaydı. Sopalarla saldırdılar ve sendika liderinin 
başını ezmeye çalıştılar. Bu bölgedeki patronların çıkarla-
rını koruyan bir saldırıydı. İşçiler maaşların düşürülmesi-
ne karşı mücadele ediyorlardı. Altın Şafak onların başını 
ezme çabasını üstlendi. Yine bu saldırının tepeden aşağı 
örgüt tarafından tasarlandığına dair telefon kayıtları orta-
ya çıktı. Üçüncü büyük saldırı ise antifaşist rapçi Pavlos 
Fyssas’ın öldürülmesiydi. Kendi bürolarında toplanıp bı-
çaklar, sopalar ve çeşitli silahlarla kime saldırmaları ge-
rektiğinin talimatını aldılar. Bunlar birkaç tane militanın 
taşkınlığı olarak görülebilecek şeyler değil. Faşist partinin 
işleyişi bu. Bürolarında toplanıp saldırılar planlarken, 
bunu ancak tepeden emir aldıktan sonra yapacaklarını 
söyledikleri videolar da ortaya çıktı. Altın Şafak böyle teh-
likeli ve 20’lerin 30’ların faşist partilerine bu kadar benze-
yen bir örgüt.

Dava nasıl kazanıldı?

Devletin savcısı, bunca delile rağmen, suçlananların be-
raat etmesini savundu. Bu, böylesi örgütlerin devlet tara-
fından nasıl bir cezasızlıkla korunduğunun iyi bir örneği. 
Tam da bu sebeple antifaşist hareket dava süresince de-
vamlı eylemlilik hâlindeydi. Bizler sadece Mısırlı balıkçı-
ların avukatı değildik, tüm antifaşist hareketin avukatları 
olarak davrandık.

Antifaşist hareketin, tanıklara korkmadan mahkemeye ge-
lebilmeleri için fiziksel koruma sağlaması gerekliydi. Çün-
kü başta Altın Şafak mahkemeye gelecek herkesi terörize 
etmeye çalışıyordu. Hareket, savcı beraat istedikten sonra 
da eylemler yapmak zorundaydı. Ve bu 7 Ekim’deki çok ka-
labalık gösteriyle sonuçlandı. Devasa bir kalabalığın karar 
açıklandığında çığlıklar attığını salonun içinden bile du-
yabiliyordunuz. Polis ise gösteriye saldırdı, çünkü hoşuna 
gitmemişti.

Parlamentodaki tüm siyasi partiler “Biz kazandık” dediler, 
demokrasinin galibiyetini ilan ettiler. Yeni Demokrasi lide-
ri Başbakan Mitsotakis tüm televizyonlara açıklama yaptı. 
Oysa mahkeme sürecinde bu partiden tanıklar çağrıldığın-
da, hiçbiri gitmediler.

Antifaşist hareketin gücü nereden geliyor?

2009 yılında ırkçılık ve faşizm karşıtı koalisyon KEERFA’yı 
kurduk. Yükselen aşırı sağ ve faşist tehdidi gördük ve siyasi 
bir tercih olarak bunların karşısına çıkma kararı aldık. Fa-
şistlere sıfır tolerans politikasıyla, her harekete geçmeye ça-
lıştıklarında, karşılarında kitlesel eylemler örgütledik. Fa-

şizmin bir tür siyasi düşünce olduğunu kabullenmedik. Bir 
diğer kritik siyasi kararımız ırkçılık karşıtlığıydı. Faşistlerin 
göçmenlere karşı ırkçı politikaların yarattığı alan içerisin-
de büyüyebildiğini tespit ettik. Yerelde halkla göçmenleri 
ırkçılığa karşı birleştiren hareketler inşa ettik. Pakistanlı ve 
diğer göçmen topluluklarıyla iyi ilişkiler kurduk.

Ve ayrıca işçi sınıfının merkezinde olduğu bir hareket inşa 
etmeyi önemsedik. Faşizmin işçi sınıfının kolektif gücüy-
le yenileceğini savunduk. Tüm eylemlerde o yerelin sen-
dikalarını da bu mücadeleye katmaya çalıştık. Faşistlerin 
yumruklarıyla kendi yumruklarımız üzerinden bir kavgaya 
girişmedik. İşçi sınıfının ve onun örgütlerinin faşizme kar-
şı seferber edildiği bir ortam yarattık. Bunların her ülkede 
faşizme karşı mücadele edenler için vazgeçilmez ilkeler ol-
duğunu düşünüyorum.

Aşırı sağın yükselişi durdurulabilir mi?

Altın Şafak’tan önce Yunanistan’da LAOS adlı milliyetçi 
bir aşırı sağcı parti vardı. Süreç içerisinde onun tüm gücü 
Altın Şafak’a geçti. Aşırı sağcı partiler faşistlerle aynı şey 
değil, ancak zamanında karşı çıkılmazsa böyle bir yolun 
açılacağını görebiliriz. Devlet kurumları asla bu gidişatı 
durduramayacaktır. Yani aşırı sağa karşı da sürekli olarak 
eylem hâlinde olmalıyız.

Trump’ın Amerikasında Black Lives Matter protestoları, 
Almanya’daki ırkçılık karşıtı hareket gibi tüm dünyadaki 
mücadelelerden ilham alıyoruz. Bunlar aşırı sağın yük-
selişinin kaçınılmaz, durdurulamaz bir süreç olmadığını 
gösteriyor.

Yunanistan’da Altın Şafak adlı neonazi partisini “suç örgütü” ilan ettiren mahkeme sürecinde antifaşistlerin avukatlarından 
biri olan Thanasis Kampagiannis, Sosyalist İşçi gazetesinin sorularını yanıtladı.

Altın Şafak üyelerinin yargılandığı mahke-
menin  mahkemesi önünde antifaşist gösteri.
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İnsanlığın akıbeti,  
kısa vadede bile tasavvur  

edilemeyecek kadar belirsizleşiyor. 

Martin Empson

Küresel iklim kampanyasının en güçlü isimlerinden biri 
olan çevre aktivisti Martin Empson’ın derlediği 11 makale-
den oluşan İklimi Değil Sistemi Değiştir, Z yayınlarından 
çıktı. 

Empson’ın, girişteki sunuş yazısında belirttiği gibi; “Bu 
kitabın yazarları, var olan yıkıcı tehditlerin sebebinin ka-
pitalist toplumun doğası olduğunu ileri sürüyor.”

BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Panelinde (IPCC) 
hedeflendiği üzere, 12 yıl içinde küresel sıcaklık artışını 
1,5°C’de sınırlandırmalıyız. Çünkü IPCC’nin 2018’de pay-
laştığı 1,5°C’lik Isınma raporunda dile getirildiği şekliyle; 
“2°C ile kıyaslandığında 1,5°C’de sınırlayabilirsek, 2050 
yılı itibariyle hem iklim krizi kaynaklı felaketlere hem de 
yoksullaşmaya maruz kalacak yüz milyonlarca kişi kurta-
rılabilir.”

2030 hedefi, iklim krizi sorunun özünde bir sınıf mesele-
si olduğu gerçeğinden yola çıkılarak oluşturuldu. Bu kriz 
hem ülkeler özelinde hem de uluslararası düzeyde şahit 
olunan sosyo-ekonomik adaletsizliğin bir sonucudur. 

Gelişmiş ülkelerin azaltım hedefleri yetersiz kalıyor. Ve ik-
lim acil durumu ilan edip hemen harekete geçmeleri ge-
rekirken tam aksini yapıp sermayenin çıkarlarını korumak 
için örgütlenmeye devam ediyorlar. 

1,5°C hedefini tutturmak için 2050’ye tamamen karbonsuz 
girmek zorundayız. İklim krizi felaketlerini azaltmak isti-
yorsak, buna mecburuz. Fakat bu krizi, doğası gereği an-
ti-ekolojik bir sistem olan, kendisini fosil yakıt endüstrisi 
üzerinden büyüten kapitalizm ile çözemeyiz. 

Türlerin yok oluşu, gıda krizi, plastik kirliliği ve iklim krizi-
ni yaratan da, tüm bunları içinden çıkılamaz hale getirene 
kadar gezegeni sömürmeye devam eden de yine bu sistem. 

“Bu kitapta yer alan makaleler, karşılaştığımız çevresel 
krizlere büyüteç tutup kapitalist sistemle bağlantısını or-
taya seriyor ve radikal bir değişim stratejisi öneriyor” diyor 
Empson; kapitalizm “ait ve muhtaç olduğumuz doğal ya-
şamı yıkıma uğratıyor.” 

“Kendisinin sebep olduğu bu ekolojik krizlerin çözümü 
onda değil. Doğrusu, kapitalizmin çözüm önerileri duru-
mu daha da kötüleştirip, yalnızca çokuluslu şirketlerin kâ-
rını artırmaya hizmet ediyor. İhtiyacımız olan şey, devrimci 
bir dönüşüm.”

Metabolik yarık derinleşiyor

Vardığımız bu kritik eşikte, ılımlı reformların yüz yüze kal-
dığımız ekolojik krizleri çözebileceğine inanmak, geleceği 
kendi ellerimizle ateşe vermek olur. Bunlar birbirleriyle 
kökten bağlantılı, iç içe geçmiş krizler. Bir tanesi için atılan 
yanlış bir adım, hepsini daha da derinleştiriyor. 

Radikal sorunlar karşısında radikal çözümlere ihtiyaç du-
yulur. 

Marx, kapitalizmin, insan ve yerküre arasındaki metabolik 
etkileşimi altüst ettiğini görmüş, buna ‘metabolik yarılma’ 
adını vermişti. Dahası, Kohei Saito’nun, kitapta yer alan 
“Yirmi Birinci Yüzyılda Karl Marx’ın Ekososyalizm Fikri” 
başlıklı makalesinde değindiği gibi; “Kapital’de bu meta-
bolik yarılma sorununu aslen toprak yorgunluğuyla ilişkili 
olarak” tartışıyordu. 

Yıkıcı etkiler doğuran kapitalist tarımın doğası, günümüz 
ekolojik krizlerinin tam da kalbinde yer alıyor. Tarım ve 
toprak kullanım faaliyetlerinden kaynaklı emisyonlar, kü-
resel sera gazı emisyonlarının yüzde 19-29’unu oluşturu-
yor. Bu olağanüstü payın sebepleri; yanlış tarım pratikleri 
(toprağı aşındıran monokültür tarımı, besi hayvanlarını 
beslemek için yetiştirilen mahsullere ağırlık veriliyor ol-
ması, vb.) tarım arazisi açmak için yürütülen ormansızlaş-
tırma faaliyetleri ve maalesef modern endüstriyel tarımın 
her aşamada yoğun fosil yakıt kullanıyor oluşu. 

Bunların her biri toprağın verimini, karbon tutma kapasi-
tesini düşürüp, orada yetiştirilen tüm mahsullerin besle-
yici öğelerini yitirmesine yol açıyor, çünkü toprak da bes-
leyici öğelerini kaybetmiş oluyor. Hâlihazırda yaşanmakta 
olan korkutucu biyoçeşitlilik krizini de unutmayalım. Keza 
bunda da tarımsal faaliyetlerin büyük payı var. Yerde bun-
lar yaşanırken, sağlıklı toprağın emmesi gereken karbon 
fazlası atmosferde birikmeye devam ediyor. 

Özetle toprağın aşınması bize; iklim krizinin hızlanması, 
biyoçeşitlilik kaybı, felaketlerin katlanarak artması ve gıda 
krizi olarak geri dönüyor. Bu da yetmezmiş gibi, verimi 
azalmış toprağı, GDO üreticilerinin ihya olması için kulla-
nımı bilhassa (ve genelde devlet teşvikleriyle) artırılan ot-
kıranlar ve böcekkıranların aşırı kullanımıyla zehirledik, 
arı popülasyonlarını öldürüp tozlaşma sürecini sekteye 
uğrattık. Bu otkıranlar ve böcekkıranlar, ekolojik krize su-
nulan kapitalist çözümlerden biriydi işte…

Çoklu krizlerden çıkışın yolu: Sosyalizm

Kanser hücreleri gibi sınırsız büyümeye çalışan kapita-
lizm, yerküre kaynaklarını açgözlülükle sınırlarına kadar 
zorluyor, büyüdükçe, her biri birbirinden beter olan krizle-

ri yaratıyor. Kapitalistler elbette ellerindeki gücü ve servet-
lerini korumaya çalışacaklar. İçinde bulunduğumuz duru-
mun bunu değiştirmesi beklenemez. Suzanne Jeffery’nin, 
kitapta bulabileceğiniz “Zamana Karşı: İklim, Toplumsal 
Hareketler ve Marksizm” adlı makalesinde belirttiği üzere; 
“Kapitalizmin dinamiklerinin, kalbinde yatan çelişkilerin 
derinlemesine kavranması,” var olan iklim hareketinin 
güçlenmesi adına son derece önemlidir; “Çünkü bu, ken-
disi için esas faydayı sistemin ayakta tutulmasının değil, 
yerle bir edilmesinin sağlayacağını bilen işçi sınıfının, 
tabandan başlayan bir hareketle gelebilecek çözümün ta 
kendisi olduğunun anlaşılmasını sağlar.” 

Sürdürülebilir bir geleceğe geçiş yapabilmenin önkoşulu, 
Martin Empson’ın dikkat çektiği üzere; “mevcut yarığın 
kapatılmasıdır.” Marx bu yarığın, insan ve doğa ilişkisini 
iyileştiren bir toplum modeli kurulamadığı sürece derinle-
şeceğini söylüyordu. Sistemin, sürekli büyüme ve birikim 
dürtüsü yüzünden yarattığı yarığı, ancak ekolojik, sürdü-
rülebilir bir sosyalist toplum iyileştirebilir. 

Her bir mücadelemiz, birbirleri ile bağlantılarının yanı sıra 
iklim kriziyle de bağlantılı.

İklimi Değil Sistemi Değiştir, karşı karşıya kaldığımız tüm 
ekolojik ve toplumsal krizlerin doğasını ortaya sermekle 
kalmıyor, insanlığın hak ettiği sosyalist geleceği yaratma-
nın mümkün olduğunu da gösteriyor: Bunun için kitlesel 
bir ekososyalist harekete ihtiyacımız var. 

İKLİMİ DEĞİL  
SİSTEMİ DEĞİŞTİR

Ömer Madra iklim eyleminde konuşma 
yaparken, İstanbul, 2010
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ÖNE ÇIKAN 
Avukat Ayşen Funda Ata

HUKUKSAL OLMAYAN 
GELİŞMELER… 
Geçtiğimiz hafta İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahke-
mesi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği hak ihlali 
kararını tanımadı. AYM, 25’inci, 26’ncı ve 27’nci 
dönem CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun 
seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hür-
riyeti ve güvenliği hakkının oy birliğiyle ihlal edildiğine 
karar vermişti. İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi 
AYM’nin yerindelik denetimine girdiğini ileri sürerek 
kendi kararında direnmişti. 

Anayasa Mahkemesi 1961’de kuruldu, 12 Eylül 
2010’da ise bireysel başvuru hakkı yasalara girdi. 

Bireysel başvuru çerçevesinde Anayasa Mahkemesi 
her çeşit bilgi ve belgeyi isteyebilir, duruşma yapabi-
lir. Telafisi mümkün olmayan zararların ortaya çıkma 
ihtimaline karşı ihtiyati tedbir kararı alabilir. Anayasa 
Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Anayasa’nın 153. 
Maddesi Anayasa Mahkemesi kararlarının kesin oldu-
ğunu, tüm kişi ve kurumları bağladığını söyler.

Anayasa Mahkemesi’nin kuruluşundan bu yana ilk di-
renme kararını İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 
vermiş oldu. Bu karara karşı itirazı ise 15. Ağır Ceza 
Mahkemesi değerlendirecek. 15. Ağır Ceza Mahke-
mesi de aynı yönde karar verirse, Ağır Ceza Mahke-
meleri Anayasanın 153. Maddesi hükmünü tanımamış 
olacak.

2010 yılında getirilen bireysel başvuru mekanizma-
sı, AİHM öncesi zorunlu bir iç hukuk yolu olarak 
karşımıza çıkmıştı. AİHM başvurularını azaltmayı he-
defleyen bu kanun yolu, bugüne kadar çok tartışılan 
ve kurumların değil vatandaşın başvuru yapabilmesini 
sağlayan, zaman zaman hak ihlalleri ile ilgili olumlu 
sonuçlar da alınabilen bir mekanizma idi. 14. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nin direnme kararı ile Bireysel Baş-
vuru yolunun işlerliğini önümüzdeki dönemde yitireceği 
ve belki de Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetki-
lerinin yeniden düzenleneceği ya da varlığına son 
verilebileceği düşünülebilir.

Son yıllarda bütün yönetim biçiminin yeniden şekillen-
diği Başkanlık sisteminde, Anayasa Mahkemesi işleri 
hızlıca yürütmenin önünde engel olarak görülmeye 
başlandı. Sıklıkla bu konuda düzenleme yapılacağı 
dile getirilir oldu.

Bir başka açıdan bakıldığında, AİHM kararlarının uy-
gulanmadığı durumlarla da karşı karşıya kaldığımız 
düşünüldüğünde, zaten siyasi olan hukuk mekanizma-
larının, artık çok açık bir şekilde siyasi eğilim ve olay-
lara göre şekillendiğini görüyoruz hep birlikte.

Esas sorun “Bağımsız yargı” kavramının bir ideal ola-
rak bile artık var olmaması, tüm yargılamalarda siya-
sallaşmanın meşruiyet kazanmasıdır. Göreceli de olsa 
yargı mekanizmalarında “adalet” bulamayacağına 
inanan bir toplumsal yapıda “toplum sözleşmesi”nden 
dolayısıyla Anayasa’nın üstünlüğü ve bağlayıcılığından 
bahsetmek mümkün olmayacaktır. Herkesin kendi ada-
letini tesis etmeye başlayacağının işareti başka pek 
çok mecrada da vardır. Bir yandan tutuklamaların twit-
ter oylamalarına göre şekillendiğini, başka bir yandan 
son derece popüler yargılamalarda rüşvet iddialarının 
daha sıklıkla gündeme geldiğini görüyoruz. Kriz za-
manlarında en kolaylıkla şirazesi kaçan ve “taraf”ını 
belli eden mekanizma belki de hukuk mekanizması. 
Önümüzdeki dönem dünyada yaşanan ekonomik ve 
sosyal krizlerin bu coğrafyaya yansımasını ve bu den-
gesiz ve güvensiz ortamın yarattığı hukuku yaşayıp 
göreceğiz gibi görünüyor.

“GENÇLER MARKSİZMİ 
TARTIŞIYOR”
Antikapitalist Öğrenciler, 23-24-25 
Ekim’de online olarak düzenleyece-
ği “Gençler Marksizmi Tartışıyor” 
başlıklı etkinlikte bir araya gelecek. 
Cinsiyetçiliğe karşı mücadeleden 
Marx’ın ve Troçki’nin fikirlerine; 68 
Mayısı’ndan, üniversitelerin duru-
muna kadar geniş bir yelpazede, lise 
ve üniversite öğrencilerinin yapacağı 
sunumlarla, teorik tartışmalar ve ha-
reketin güncel sorunları bir arada ele 
alınacak. Program kapsamında Bü-
lent Somay ve Ferda Keskin de birer 
konuşma yapacaklar. 

2020 yılı, küresel kapitalizmin in-
sanlık için herhangi bir şey vadet-
mediğini tüm yıkıcılığıyla gösterdi. 
Milyonlarca işçinin ve yoksulun 
koronavirüsün insafına terk edildi-
ği bir ortamda, dünya halklarının 
çıkardığı tek ders bu değil. Egemen 
sınıflar krizi kendi lehlerine çöze-
bilmek adına bir yandan baskının 
dozunu arttırmak, otoriterleşmek, 
sağcı fikirleri yaygınlaştırmak için 
ellerinden geleni yapsa da gezegenin 

dört bir tarafında direnişlerin patlak 
verdiğini gördük. Geçtiğimiz yıl, son 
dönemde ivmesini arttıran iklim ha-
reketinin yanına, Hong Kong, Sudan, 
Şili gibi ülkelerdeki mücadeleler de 
eklenmişti. Bu yıl pandeminin derin-
leştirdiği eşitsizliğe karşı ABD’deki 
Black Lives Matter (Siyahların Ha-
yatı Önemlidir) hareketinin George 
Floyd’un ırkçı polis teşkilatı tarafın-
dan katledilmesine gösterdiği kitle-
sel reaksiyon başta olmak üzere, bir 
dizi ülkede ırkçılık karşıtı ve antika-
pitalist gösteriler gerçekleşiyor. Tay-
land’dan Bolivya’ya, Lübnan’dan En-
donezya’ya dünyanın pek çok ülkesi 
işçilerin, öğrencilerin ve ezilenlerin 
mücadelesiyle sarsılıyor. 

Dünyada bunlar yaşanırken Türkiye 
kapitalizmi ise girdiği krizin maliye-
tini milyonlarca işçinin, öğrencinin 
ve yoksulun sırtına yüklemek istiyor. 
Buna karşı verilecek mücadelede an-
tikapitalist bir blok kurmanın önemi 
ise bir kez daha kendisini hepimize 
hissettirdi. Çünkü son yıllarda ülke-

mizde birçok alanda direnişin yük-
seldiğini görmek mümkün ancak 
bunlar dağınık ve birbirinden kopuk 
mücadeleler. Kadın cinayetlerine ve 
cinsiyetçi uygulamalara karşı sokak-
ta radikal bir muhalefet unsuru olan 
kadın hareketinin, haklarını arayan 
işçilerin, iklim krizine karşı mücade-
le eden aktivistlerin, gelecek kaygısı 
duyan gençlerin, ırkçılığa karşı göç-
menlerle dayanışma gösterenlerin 
bir araya geldiği bir mücadele plat-
formu olarak Antikapitalist Blok, 
tüm bu başlıkların ezilenler lehine 
kazanımla sonuçlanmasını sağlaya-
cak önemli bir potansiyel sunuyor. 
Antikapitalist Öğrenciler, “Gençler 
Marksizmi Tartışıyor” başlığı altın-
da düzenlediği bu toplantılarda, 
dünyadan ve Türkiye’den ezilenlerin 
deneyimlerini ve onların mücadele-
sinden süzülen teorinin, yarına dair 
sunacağı imkanları ele alacak. Etkin-
lik Devrimci Sosyalist İşçi Partisi’nin 
Facebook sayfasından ve Marksist.
org’un YouTube hesabından canlı ya-
yınlanacak.
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DEVRİMCİ ANTİKAPİTALİST HAFTALIK GAZETE

“BİZ BİTTİ DEMEDEN  
BU DAVA BİTMEZ!”
Hrant Dink 19 Ocak 2007’de, güpegündüz, çıkarttığı ga-
zetenin binası önünde vuruldu. O gün bugündür Hrant 
Dink’i öldürenlerin ve bu cinayeti organize eden, işlenece-
ğini görmezden gelenlerin yargılanması için bir mücadele 
veriliyor.

Şimdi, ikinci dönem dava sürecinin içindeyiz ve bu süre-
cin de sonlarına geldik. 

Agos gaztesinde Yetvart Danzikyan ve Bülent Aydın’ın 
yaptığı haberde, “Son olarak 9 Temmuz’da yapılan otu-
rumda mahkeme Hrant Dink ile 2004 yılında İstanbul Va-
liliği’nde görüşen iki MİT mensubu ile dönemin MİT Bölge 
Başkanı’nın tanık olarak dinlenmesine gerek görmemiş-
tir” deniliyor.

14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki  duruşmada Ahmet Kök-
soy’un tanıklığına dair MİT’ten mahkemeye herhangi bir 
yanıt gelmediği ortaya çıktı. Dink Ailesi avukatlarından 
Hakan Bakırcıoğlu, 2004’de Hrant Dink ile İstanbul Vali-
liği’nde görüşen MİT mensuplarının dinlenmesine gerek 
olmadığı şeklindeki, geçen duruşmada alınan kararın geri 
alınması ve bu şahısların dinlenilmesi talebini tekrarladı.

Aradan sonra oturumu açan mahkeme heyetinin başka-
nı Akın Gürlek “Tüm kararlar oy birliğiyle alındı” diyerek 
sözlerine başladı. Mahkeme heyeti MİT mensubu Ahmet 
Köksoy’un dinlenmesi kararından da geri dönülmesine, 
müdahil tarafın tüm taleplerinin de  reddine karar verdi.

Agos gazetesi, Hrant Dink’in ailesinin avukatlarından Ha-
kan Bakırcıoğlu’na davanın gelişimini sordu. Bakırcıoğ-
lu’nun verdiği yanıtlar şöyle:

“Yargılamayı sonlandırma kararı vermişler.”

“İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 16 
Eylül 2020 tarihli duruşmasında, müdahil avukatlar ola-
rak, 24 Şubat 2004 tarihinde İstanbul Valiliği’nde Hrant 
Dink ile görüşülmesini karara bağlayan MİT görevlisi ile 

görüşmeye bizzat katılan 2 MİT görevlisinin bu görüşme 
ve bu görüşme sonrası yaşananlar konusunda ‘tanık’  sı-
fatı ile bilgilerine başvurulmasını talep ettik. İstanbul 
14.Ağır Ceza Mahkemesi esasında 14 Mart 2019 tarihinde 
bu kişilerin tanık olarak dinlenmelerine yönelik karar 
oluşturmuş fakat 7 Temmuz 2020 tarihli duruşmada bu ki-
şilerin bilgilerine başvurulmasına dair kararından vazgeç-
mişti. Mahkeme, bu kişilerin dinlenmesine yönelik karar 
oluşturmadı. Mahkeme, cinayetin işlendiği tarihte MİT İs-
tanbul Bölge Başkanı olan kişinin tanık sıfatı ile bilgisine 
başvurulmasına yönelik karar oluşturmuş, bu amaçla MİT 
Müsteşarlığından ‘izin’ talep etmiş, MİT Müsteşarlığı bu 
yazıya yanıt vermemişti. Mahkeme, son duruşmada, bu 
kişinin tanık olarak dinlenmesine yönelik kararından da 
rücu etti. 

Sabiha Gökçen’in Ermeni yetimlerinden biri olduğuna yö-
nelik habere dair Genelkurmay Başkanlığı 22 Şubat 2004 

tarihinde Hrant Dink’e yönelik ağır ifadeler içeren bir ba-
sın açıklaması yayımlamıştı. Hrant Dink ile görüşmeye 
katılan MİT görevlisi, 24 Şubat 2004 tarihinde İstanbul 
Valiliği’nde Hrant Dink ile gerçekleşen görüşmenin Ge-
nelkurmay Başkanlığı’nın isteği ile gerçekleştiğini beyan 
etmişti. Bu duruşmada Genelkurmay Başkanlığı’na yazı 
yazılarak, basın açıklamasının neden ve nasıl karara bağ-
landığının, basın açıklaması ve Hrant Dink ile görüşme 
yapılması ile ne amaçlandığının sorulmasını talep ettik. 
Bu talebimiz de reddedildi. 

Bu taleplerimizi reddeden 14.Ağır Ceza Mahkemesi dava 
dosyasını Cumhuriyet Savcısına tevdi ederek dava hak-
kında esas hakkında mütalaasını sunması için süre verdi. 
Mahkeme, bu kararı ile delil toplamayacağını ve yargıla-
mayı sonlandırmaya karar vermiş olduğunu ortaya koy-
du.”

19 Ocak2017, Hrant Dink anması.

HÜSEYİN HİLMİ
Hüseyin Hilmi ya da daha çok bilinen ismiyle İştirakçı Hilmi, 
Osmanlı’daki sosyalist hareketin öne çıkan figürlerinden biriy-
di. Hüseyin Hilmi’nin tam doğum tarihi bilinmemekle birlikte 
İzmir’de 1885 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Kısa bir 
süre polis memurluğu yaptıktan sonra materyalist bir yazar ve 
felsefeci olan Baha Tevfik ile beraber Haftalık İzmir gazetesini 
çıkarmaya başladı. Hilmi’nin sosyalizmi nasıl benimsediği tam 
olarak bilinmiyor, bazı yazarlar bir yurtdışı gezisinde tanık 
olduğu bir işçi gösterisinden etkilendiğini, bazı yazarlar ise 
sosyalizmi Baha Tevfik ile öğrendiğini yazıyor. Ancak kesin 
olan, Hüseyin Hilmi’nin sosyalizmi benimsedikten sonra genç 
yaşındaki ölümüne kadar tüm hayatını sosyalizmin yayılma-
sına adadığıdır. 1908 Devrimi sonrasında Hüseyin Hilmi ve 
Baha Tevfik, İstanbul’a taşınmaya karar verdiler ve 13 Şubat 
1910’da İştirak dergisini çıkardılar. Hüseyin Hilmi’nin imtiyaz 

PORTRELER
Can Irmak Özinanır

sahibi ve sorumlu yazıişleri müdür olduğu İştirak der-
gisinin kapağında “Biri yer, biri bakar kıyamet ondan 
kopar” yazıyordu. Gazete kendisini “Sosyalizm efkârı-
nın mürevvici” olarak tanıtıyor ve henüz ilk yazısında 
şöyle diyordu: “Milletim nevi beşerdir vatanım ruy-i 
zemin” (Milletim insanlık, vatanım yeryüzüdür). Dergide 
işçilerin durumu, sosyalizmin ne olduğuna dair yazı-
ların yanısıra dünyadaki sosyalist lidererle ilgili maka-
leler de yer alıyordu. Örneğin İştirak’ın ilk sayısında 
Fransız devrimci Louis Auguste Blanqui ile ilgili bir 
makale yayımlanmıştı. İştirak’ın çıkışından sonra Hilmi, 
İştirakçı Hilmi ya da Sosyalist Hilmi diye anılmaya 
başlandı. Hüseyin Hilmi sadece gazeteyi çıkarmakla 
ilgilenmiyor işçiler ile bağ kurmaya çalışıyor, Osman-
lı’da işçi sınıfı bulunmadığı yönündeki eleştirilere karşı 
çıkıyordu. Haziran ayında İttihat ve Terakki muhalifi 
gazeteci Ahmet Samim’in öldürülmesi üzerine İştirak 
tutum alarak Ahmet Samim için bir özel sayı çıkardı. 
15 Eylül 1910’da Hilmi ve arkadaşları, Osmanlı Sos-
yalist Fırkası’nı (OSF) kurdu. OSF, II. Enternasyonal ve 
Fransız sosyalist Jean Jaures ile de bağlantı kurmaya 
çalışıyordu. Politik olarak kendini İttihat ve Terakki Ce-
miyeti’nin karşısına yerleştiren parti diğer İttihatçı karşıtı 

partilerle de dayanışıyordu. 1913’te İttihat ve Terakki 
Partisi Bab-ı Âli baskını ile iktidara el koyunca tüm mu-
halefetle beraber OSF’nin de faaliyetlerine son verildi. 
Hüseyin Hilmi ise yurtdışı gezisi dönüşünde Sinop’a 
sürgüne gönderildi ve Mondros Mütarekesi’ne kadar 
sürgünde kaldı. 1918’de İstanbul’a dönen Hüseyin Hil-
mi, OSF’nin devamı olarak Türkiye Sosyalist Fırkası’nı 
kurdu ve partinin yayın organı olarak İdrâk dergisini 
çıkarmaya başladı. TSF, II. Enternasyonal’e üye oldu. 
Bu seferki derginin sloganı Karl Marx’ın ünlü çağrı-
sıydı: “Dünyanın bütün işçileri birleşin”. TSF, mütareke 
İstanbul’unda grevlere öncülük etti. Liman işçilerinin gre-
vinde Hilmi büyük rol oynadı, ardından ise tramvay ça-
lışanlarının grevi geldi. İşgal güçleri tarafından işletilen 
Tramvay Kumpanya’sındaki grev başarıyla sonuçlandı. 
Yaklaşık 18 saat  çalıştırılan tramvay işçilerinin çalışma 
saati 9 saate çekildi ve işçiler yüzde 25 zam kazandı. 
Hüseyin Hilmi’nin en çok çaba gösterdiği etkinliklerden 
biri ise 1 Mayıs’ın tatil ilan edilmesi ve kutlanmasıydı. 
1921 yılında bu çabası sonuç verdi ve İstanbul’da işçi-
ler Amele Bayramı’nı kutladı. Hüseyin Hilmi, 16 Kasım 
1922’de Bozdoğan Kemeri’nde aydınlatılamayan bir 
cinayet sonucu öldürüldü. 


