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KIDEM TAZMİNATIMA DOKUNMA!

ŞİMDİ GREV
ZAMANI!
ABD seçimleri:
Sadece Trump’a değil tüm otoriter liderlere tokat!
(sf 2-3-4)
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ABD’DE SEÇİM

GEORGE FLOYD KAZANDI,
IRKÇILAR VE TRUMP KAYBETTİ
25 Mayıs 2020’de ırkçı polis memuru De-

rek Chauvin George Floyd isimli siyahı
kelepçeli şekilde yere yüzüstü yatırdı ve
boynuna 8 dakika 46 saniye boyunca
diziyle bastırarak öldürdü. Floyd, nefes
alamadığını söylese de katil eylemine
devam etti. Bu ırkçı cinayet tam bir öfke
patlamasına yol açtı. Zaman zaman isyan
dalgası halini alan gösterilere 26 milyon
kişi katıldı.
Bu eylemler beyazların siyahlarla birlikte
örgütlediği, işçilerin grev çağrılarıyla katıldığı, kadınların militan bir örgütleyicisi
olduğu bir dalgaya dönüştükçe, Trump’ın
seçimlerde işinin zorlaşacağı belli oldu.
Covid-19’a sorumsuzca yaklaşması dünya
devi ABD’nin salgına teslim olmasına ve
onbinlerce Amerikalının ölmesine neden
oldu.
Trump, Floyd’un öldürülmesini, siyasal
alanı lümpen tarzıyla daha da kutuplaştırmak için işaret fişeği olarak değerlendirdi.
Hem polisler ve paramiliter tipler gösterilere saldırarak ya da her zaman olduğu
bir kişinin başına bir köşede birçok polis
birden çullanarak siyahları öldürmeye
devam etti. Her cinayetin ardından tepki
daha da büyürken Trump her seferinde
göstericileri suçladı. Eylemlere katılan
organizasyonlara hakaret etti ve en başta
antifaşist yapı ANTİFA’yı ABD’nin terör
örgütü olarak tanıyacağını dile getirdi.
Bu kutuplaşma siyaseti bir açıdan
Trump’ın işine yaramış gibi görünebilir.
59. başkanlık seçimlerinin 1900 yılından
bu yana en yüksek katılım oranına sahip
olduğu açıklandı. 120 yılın en yüksek katılımlı seçiminde 160 milyon oy kullanıldı.
Bu, Trump’ın bir önceki seçimlere göre 5
milyon daha fazla oy almasını da anlaşılır
kılıyor ama önemli olan sadece katılım değil. Trump kutuplaşmayı tırmandırırken
Biden gibi bir merkezcinin bu çatışmalı
ortamda sönük kalacağını da hesapladı.
Üstelik, seçmenler, ekonominin dümenini
Biden’dan daha çok Trump’ın idare etmesini de istiyordu.
Trump, dört sene önceki seçimlere göre
hemen her kesimden, kadınlardan, siyah
kadınlardan, Latinolardan aldığı oyları
artırdı. Sadece beyaz erkeklerden 2016’da
yüzde 62 oy alırken, bu seçimlerde yüzde
57’ye geriledi.
Kutuplaştırıcı, ırkçı ve faşistlere kapı aralayan politikaların Trump açısından şok
edici bir başka sonucu oldu. Milyonlarca
insan mücadeleye atıldı ve Trump’ı san-

dıkta da yenmeyi bu mücadelenin bir halkası olarak gördü.

açacak radikal bir sosyalist gibi mi görünüyorum? Ciddi misiniz?” diyebildi.

Trump kendi kazdığı kuyuya düştü.

Bu yüzden seçimleri Biden’ın merkezci sakinliği değil ABD’de kıran kırana bir mücadeleyi örgütleyen sosyal hareketlerin
aktivistleri kazandı. Yine ABD’li sosyalistlerin vurguladığı gibi Joe Biden, sicilleri
işçi sınıfını ezmek, emperyalist savaşlara
atılmak ve bankalara destekleyen politikalar yürütmekle dolu olan üst düzey Demokratlardan geliyor. Bu insanlar iktidara
gelmeyi başardıklarında, işçilerin öfkesini
yatıştırmak için sınırları net olarak çizilmiş kısıtlı reformlara başvurmaktan fazlasını yapmazlar. Barack Obama bunun
en güzel örneğiydi; ne olursa olsun büyük
sermayeye destek vereceği ortadaydı.

Kutuplaşmış siyaset, kutuplaştırıcının siyasal iflasına neden oldu.
Eğer Trump seçim zaferi kazansaydı, bu,
birbirleriyle yaşadıkları sert çatışmalarından bağımsız olarak tüm otoriter liderlerin, küresel sağın bir zaferi olacaktı.
Trump’ın yenilgisi, otoriter siyasetçilerin,
başbakanlık koltuğuna oturmalarını sağlayan kuralları o koltuktan sonsuza kadar
kalkmamak için bozan, değiştiren ya da
yok etmek isteyen siyasal figürlerin yenilgisi anlamına geliyor. Bu siyasi figürlerin
pişkinliklerinin, şımarıklıklarının bir örneğini görmek isteyen ABD seçimlerine
bakabilir. Trumpçılar Arizona’da “Oyları
sayın” protestosu yaparken, Trump’ın
dava açtığı Michigan’da “Sayımı durdurun” demek için toplandı. Aynı anda birisini savunmanın diğerini savunmayı
anlamsızlaştıracağı iki talebi dile getirebiliyorlar.
Trump’ın yenilgisi, her şeyden önce küresel antikapitalist hareketin, küresel savaş
karşıtı eylemlerin, küresel kadın direnişinin, küresel iklim aktivizminin bir zaferi.
Kuşkusuz, bu, bir an, bir seçim anı. Asıl
mücadele Trump’ın defolup gitmesinden
sonra başlayacak. Trump’ın yarısı kadar
radikal fikri dile getiremeyen, tersine, tüm
kampanyasını alışageldik ABD Başkanı
olacağı üzerine kuran Biden, seçimi kaybetmek için elinden geleni yaptı. ABD’li
sosyalistlerin dediği gibi, Florida’dan gelen sonuçlar, bu fırsatı kullanamadığının
açık bir göstergesi. Trump’a oy verdiler
ama aynı zamanda saat başı asgari ücretin 15 dolara yükseltilmesine de onay
verdiler. Bu, işçi sınıfının yaşam kalitesini
iyileştiren politikalar istediklerini gösteriyor –fakat seçmenler tamamen zıt olan
iki yöne birden savrulmuşlar. Biden’ın
onlarca yıldır tadını çıkardığı “düzenin
ayrıcalıklı adamı” gibi durması kabak tadı
verirken, bazılarının umut verici bulduğu
başkan yardımcısı adayı Kamala Harris de
esasen neoliberal savaş çığırtkanı ve otoriter düzenin destekçisi.
Biden George Floyd’un polis tarafından
öldürülmesine cevaben, polislerin “ortalığı sakinleştirmek için, onları bacaklarından vurmasını” önerdi. Ardından hemen
sağ argümanlara yönelip, ırkçılık karşıtı
başkaldırılarla mesafelendi; “Bir düşünün – Oradan bakınca, isyancılara kucak

Tüm otoriter liderler ABD seçimlerini izlerken Trump’ın kaybedişinde kendilerini
bekleyen sonun hızlandırılmış bir çekimini gördüler. Tüm dünyada ezilenler, aşırı
sağcılığa, işkencecilere, yalanlara, lümpenleşmeye, ve özellikle ırkçılara ve faşistlere verdikleri desteği görüyor ve sağcılığın bu halinden kurtulmaya çalışıyor.
İki hafta önce Yunanistan’da Altın Şafak
adlı Nazi örgütlenmesinin dağıtılmasının
ardından Trump’ın ağlaya ağlaya gitmesi
otoriter liderler için kötü haber.
ABD seçimleri başka bir konuyu daha netleştirdi. Otoriter liderlerden kurtulmanın
yolu omurgasız seçim ittifakları kurmak
değil. Aşağıdan ezilenlerin öfkesine köp-

rü olabilecek yığınsal ve birleşik mücadele olanaklarını inşa etmektir. Sosyalist
İşçi’nin aylardır, “bize milyonların hareketi lazım” vurgusunu yapmasının nedeni
budur: İnsanların yaşamsal talepleri için
sürdürdükleri dişe diş ve kitlesel mücadelenin vereceği güven ve politik temel
olmadan kurulacak seçim ittifakı, demiryollarını inşa etmeden tren inşa etmeye
benzer. Atı alanın Üsküdar’ı geçmesinin
nedeni de budur. Trump’ın bu türden
adımları atmasını engelleyen sokaklardaki mücadeledir. 17 Ekim Cumartesi günü
ABD’de başta Washington olmak üzere çok sayıda şehirde onbinlerce kadın
sokaklara indi. Kadınlar cinsiyetçi ABD
Başkanı Trump’ı 3 Kasım’da sandığa gömeceklerini söylediler. Ve gömdüler. Çünkü 21 Ocak 2017 tarihinde Başkan Trump’ı
başkanlık yemin töreni sırasında eylem
çağrısı yapan Women’s March platformu
çağrısıyla ABD tarihinin bir günde gerçekleşen en kitlesel gösterisi gerçekleşmişti.
Sadece Washington’da 500 bin kadın,
ABD genelinde ise 5 milyondan fazla kadın sokaklarda Trump’ı mücadeleyle karşılamıştı.
Böyle mücadeleler otoriter siyasetçilerin
yenilgisi için toplumun tüm hücrelerine
yayılan bir teşhir dinamizmini inşa etmekle kalmaz. Otoriter liderin yerine gelecek olanların kulağını da daha ilk günden
bükmeye başlar.
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RÖPORTAJ

VİRGİNİA RODİNO:

“GERÇEK BİR DEĞİŞİM İSTİYORSAK,
KAPİTALİZMİ YOK ETMEMİZ GEREKİR”
Bu röpartaj öncesinde son duruma baktığımızda Biden 264
delege, Trump ise 214 delege kazanmış görünüyordu. Biden’ın kazanması için 270 delegeye ulaşması gerekiyor.
Henüz Georgia, Pensilvanya, Nevada, North Carolina’dan
oluşan dört kritik eyalette oy sayımı bitmedi. Ancak kesin
olmayan sonuçlara göre, Biden kazanacakmış gibi görünüyor.
ABD seçimlerini, Trump sonrası bizi ne tür bir mücadelenin
beklediğini, Amerika’daki kardeş örgütümüz Marks 21’ın
aktivisti Virginia Rodino ile konuştuk.
Trump’ın kaybetmesi durumunda ne yapacağına ilişkin seçimler öncesinden gerilim yaşanmaya başlanmıştı. Nitekim, kaybettiği bazı eyaletlerde “oy sayımının durdurulmasını” istedi. Trump, kaybederse ne
yapar? Trump’ı destekleyen ırkçı, faşist odaklar sokaklara dökülür mü?
Trump kazanamazsa ne yapacağını kestirmek zor. Bütün
eyaletlerde birbirine çok yakın oy almış oldukları için
Trump’ın kaybettiği eyaletleri mahkemeye götüreceği kesin
gibi duruyor. Daha şimdiden mahkemelerden bazı eyaletlerde oyların sayımının durdurulmasını talep etmiş durumda. Trump’ı destekleyen neo nazi grupların buna nasıl bir
tepki vereceği konusunda emin değiliz. Biz Marks 21 olarak
beyaz milliyetçi hareketi, Trump kazansa da, kaybetse de
ciddi bir sorun olarak görüyoruz. Trump’ın kaybetmesi faşistleri öfkelendirecek, kazanması ise bu harekete cesaret
verecek. Yani kim kazanırsa kazansın biz tepki göstermeye
hazırlanıyoruz. Marks 21’in New York’taki üyeleri şimdiden
neo faşist harekete karşı bir yürüyüş organize etti.
Asıl önemlisi Trump’ın kaybetmesine yol açan hareketin bundan sonra ne yapacağı galiba
Önemli olan şu: Seçimlerden sonra hareket ne yapacak?
Çok canlı bir hareket olan savaş karşıtı hareket, Obama’nın
seçilmesinin ardından geriledi ve güçten düştü. Bugünkü
hareketlerin seçim sonrasında ne yapacakları sorusunun
cevabı önemli. Şuna inançları varsa, bu inançtan kopmaları gerek: Beyaz sarayda büyük şirketleri temsil eden bir Demokrat Parti’nin bulunması sistemsel ırkçılığı, cinsiyetçiliği ortadan kaldıracak mı? İklim felaketini durduracak mı?
Özel sağlık sistemini kamusal sağlık hizmetlerine dönüşecek mi? Ve Amerika’nın berbat dış politikasını değiştirecek mi? Umutlu olmamız için neden siyahların hayatı için
verilen mücadele. Bu hareketin “adalet sağlanana kadar
geri çekilmeyeceği” doğrultusunda beyanlarda bulunmuş
olması. “İktidarda kim olursa olsun geri çekilmeyeceğiz”
diyor hareket. Siyahların Hayatı Önemlidir hareketi Obama döneminde ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla bu hareketlerin
Demokrat partiden ona umut bağlamaktan, hayal görmekten kopacaklarını görmek için nedenlerimiz var.

Trump ile Biden arasında çok fazla bir oy farkı yok.
Trump’ın hala bu kadar popüler olmasını nasıl açıklıyorsunuz?
Bence bu soru başlı başına başka bir tartışma konusu.
Ama demokrat partinin zaaflarına bakmamız gerekir. Bir
de ABD’de işçi sınıfını temsil eden bir partinin olmayışı unsuru var. ABD’de sadece kapitalist sınıfın çıkarlarını temsil eden iki parti var. Başkan Adayı Joe Biden ile başkan
yardımcısı adayı Camala Harris’in ne söylediklerini, neyi
temsil ettiklerini anlamaya çalışmak zor. Salgınla baş etmek konusunda herhangi bir planları yok. İhtiyacı olan
her Amerikan vatandaşına sağlık hizmeti sunmak için herhangi bir planları yok. İklim krizi için herhangi bir planları
yok. Göçmenlerin yaşadığı sorunlara bakarsak, Demokrat
partinin tek söylediği şu oldu: “Göçmen aileleri bölmeyeceğiz”. Şu anda Trump’ın kazandığı Florida eyaletine bakabiliriz. Orada seçmenler 15 dolarlık asgari ücret için oy
kullandılar ama aynı zamanda Trump’a oy verdiler. Yani
kısacası Demokrat Parti’nin kimlik krizi var. Partinin şöyle
bir maskesi var: “Biz sıradan insanları ve işçileri temsil ediyoruz.” Ama maskenin arkasındaki bu parti egemen sınıfın milyarderlerini temsil ediyor. Demokrat Parti Amerikan
halkının bu ikilemin farkında olmadığını zannediyor. Bu
parti kendi adayı olabilecek olan Barnie Sanders’in adaylığını iki kez sabote etti. Sanders aday olsaydı Biden’dan
daha fazla oy alabilirdi. Kısacası Demokrat Parti’nin kuzu
kıyafetli bir kurt olması Trump’ın da popülaritesinin yüksek olması sonucuna doğuruyor.
Özellikle 2008 krizinden sonra aşağıdan yükselen bir
hareket var. Bu hareket Trump başkanlık koltuğuna
oturduğu ilk günden beri mücadeleyi elden bırakmadı. Bu mücadelelerin üçüncü bir seçenek oluşturma
potansiyeli var mı?
Marks 21 olarak herhangi bir adayı desteklemedik. Örgüt
içinde açık bir şekilde ekososyalistleri olan Yeşil Parti’ye
destek verdik. Amerika’yı uzun zamandır kontrol eden iki
milyonerlerin partisi de insanların ihtiyaçlarını göz önünde
bulundurmuyor. Bu seçimler Demokrat Parti’nin zaaflarını
net bir şekilde ortaya çıkardı. Cumhuriyetçilerin kaybet-

Black Lives Matter eylemi, Seattle, ABD.

mesi beklenen birçok yerde, Demokratların kazanamamış
olması, Biden’ın hiçbir şey söylememişi olması; Demokrat
partiyle ilgili görüşlerimizi doğrulayan şeyler. Ancak seçim
politikaları ve oy kullanma kitleselliği sınıf mücadelesi yoluyla işçi sınıfının mücadele yoluyla öğrenmesi sonucunda
değişebilir. Amerika’da sosyalizm çağrılarının, sosyalizm
hakkında olumlu söylemlerin ortaya çıktığını görüyoruz.
Hem Wall Street’i işgal et hareketi, iklim değişikliğine karşı
hareket hem de 2016’da Bernie Sanders’ın kampanyaları:
işçi sınıfının mücadelesinin ve anti -kapitalist argümanların şekil bulmasının ifadeleri bunlar. Seçim yaklaştıkça
muazzam bir hareketlenme gözlemledik. Emek örgütlerinden genel grevler çağrıları geldi. Trump seçimi kaybetmesi
durumunda çekilmezse sokak gösterileri yapılması çağrıları yapıldı.
Seçimlerde demokratik sosyalistlerin desteklediği 26
aday seçildi. Bu durum sosyalistlerin önüne nasıl bir
perspektif sunuyor?
Marks 21’in perspektifi hareketi inşa etmeye odaklanmak.
Bu odağın önemli bir nedeni bu seçimlerin ciddi bir değişime yol açmayacağı. Örneğin Bernie Sanders’ın kampanyasının siyah ve Müslüman dört kadınının tekrar seçilmiş
olması Amerikan halkının değişim istediğini gösteriyor.
Siyah hayatlar için verilen mücadelenin çok etkili olması,
Amerikalıların, Trump ve Cumhuriyetçilerin ırkçı politikalarına katılmadıklarını gösteriyor. Bu hareketlerin enerjisini şimdi ihtiyaçlarımızı temsil etmeyen politikacılara
yönlendirmememiz gerek. Şu anda önemli olan Biden ve
Harris kazanırsa, buna memnun olup, çekilmemek. Gözümüz açık olmalı ve önem verdiğimiz konularda mücadeleye devam etmeliyiz. Çünkü bu sorunlara Biden’ın ve
Demokratların vereceği bir cevap yok. Bu çerçevede birleşik cepheler inşa edebilmek çok önemli. Amerika’da bir sol
var. Sosyalist bir sol bile var. Ama bizim hedefimiz bütün
bu parçaları bir araya getirebilmek ve devrimci bir sol inşa
etmek. Bu hedefle tartışmak. Devrimci sol, gerçek bir değişim istiyorsak kapitalizmi yok etmek gerekir anlayışını
savunuyor olmalı.
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TRUMP’IN CUMHURİYETÇİLERİ
BÜYÜK SERMAYE İLE BOZUŞTU

ALEX CALLINICOS

Bu haftaki ABD başkanlık seçimleriyle ilgili tüm belirsiz-

liklerin ortasında kesin olan bir şey var ki, Cumhuriyetçi
Parti’nin kendi tabanıyla ilişkisi çatırdıyor.
1861-65 İç Savaşı’ndan bu yana Cumhuriyetçiler büyük sermayenin partisi olmuştur. Standard Oil’in kurucusu Cumhuriyetçi John D Rockefeller 20. yüzyılın başında, günümüzün Jeff Bezos’u gibiydi. Torunu Nelson, Rockefeller’in
başkanlık hevesini tatmin edemedi belki ama New York
eyaleti valisi ve ABD başkan yardımcısı olmayı başardı.
Franklin Roosevelt liderliğindeki Demokratlar ABD kapitalizmini 1930’ların Büyük Buhranından çıkarmayı başardılar ama büyük sermayenin önemli kısmı Roosevelt’in ‘Yeni
Düzen’ reformlarına şiddetle karşı çıktı. Demokratlar her
zaman kapitalizm yanlısıydı ve öyle kalmaya da devam
ediyorlar. 1990’larda Bill Clinton, 2009 ila 2017 yılları arasında Barack Obama, neoliberal küreselleşmenin hevesli
destekçileri olarak görev yaptılar.
Ancak Cumhuriyetçiler de büyük sermayedarların önemli
bir kısmıyla yakın ilişkilerini korudular. Marksist tarihçi
Mike Davis, Teksaslı petrolcü George W. Bush’un yönetimini, “Amerikan petrol endüstrisinin siyasi kanadı” olarak
adlandırdı.
Ama şimdi işler değişiyor. Financial Times gazetesine göre,
S&P 500 endeksinin zirvesindeki 15 şirketin CEO’su Donald
Trump’ı destekliyor: “Ancak Marketwatch’un değerlendirmeleri, bunun iki katı büyük CEO’nun Demokrat Joe Biden’ın kampanyasına destek verdiğini gösteriyor.”
Fox News haber kanalı babası tarafından yönetilen James
Murdoch, Demokratların en büyük bağışçılarından biri
oldu. En iyi şirketlerin yöneticileri arasında yapılan bir anketten yüzde 77 oranında Biden çıktı. Öte yandan Trump,
uluslararası rekabetten korunmak isteyen küçük işletmeler arasında daha fazla desteğe sahip.
Gösterişli ve abartılı süper zengin statüsüne rağmen
Trump, iş dünyasının kabul etmediği biri. Yale İşletme
Okulu’ndan Jeffrey Sonnefeld Financial Times’a verdiği bir
demeçte, “Donald Trump’ı yıllar önce CEO zirvemize davet
edecektim” diyor; “Ancak üst düzey CEO’lar, ‘Trump’ı buraya getirme. Onu bizden biri olarak görmüyoruz’ dediklerinde” vazgeçtiğini aktarıyor.
Dışarıdaki
Trump gerçekten de 2016’da Başkanlığı kazanmak için dışarıdan biri gibi oynamaya devam etti. Seçimlerde dengeyi
kendi lehine çevirmek için, kendilerini kurumsal küreselleşmenin kurbanları olarak gören mavi yakalı beyazların
öfkesine seslendi.
Kovid-19 salgını ve Siyahların Hayatı Önemlidir protestoları ile bu yıl daha fazla baskı altına girdiğinde bu taktiğini vites yükselterek sürdürdü. Birçok yönden bu, Richard
Nixon’u 1968’de Beyaz Saray’a sokan “Güney stratejisi”nin
radikalleşmesidir. Nixon, geleneksel olarak Demokratları
destekleyen güneydeki beyaz seçmenleri kazanmak için,
sivil haklar hareketine karşı ırkçı tepkiyi ve siyahların
ayaklanmalarını kullanmıştı. Ancak aynı zamanda da en
azından Watergate skandalı patlayana kadar, kurumsal
zenginlerin desteğini elde etmeye çalıştı.
Görünüşe göre Trump bu dengeleyici rolünde başarılı olamadı. Kutuplaştırıcı retoriği, antifayı suçlaması ve aşırı

sağcı milisler ile çalışması, beyaz ırkçı tabanını konsolide
etmiş olsa da büyük sermayeyi ürkütüp kaçırdı.

yerine getirse bile, iş dünyasının nazarında, ABD’yi yönetebilecek daha güvenli bir el gibi duruyor.

Bu korkular, Trump’ın seçimi kaybederse barışçıl bir geçiş
yapmayı reddedeceğini söylemesiyle daha da güçlendi.
Hatta geçen hafta, seçim gününden sonra hala oy pusulalarının sayımı devam ederse, bu durumun “tamamen
uygunsuz” olacağını bile söyledi. ABD Ticaret Odası ve diğer altı kurumsal lobi grubu, seçim sayımı uzarsa “sabır”
çağrısında bulunan bir bildiri yayınladı.

Jeffrey Sonnefeld, seçimin sonucu nasıl olursa olsun,
“Cumhuriyetçilerin uzmanlık yanlısı kurumsal kadronun
yanı sıra kırsal, anti-entelektüel komplo grubunu da daha
uzunca bir süre boyunca barındırmaya devam edebileceğinden” şüphe ediyor.

Başka bir deyişle, mevcut iki partili sistem ABD kapitalizmine bugüne kadar iyi hizmet ettiği için bu sistemi korumak, Trump’ın iş dünyasına sunabileceklerinden çok daha
önemli. Biden, zenginleri daha fazla vergilendirme sözünü

Cumhuriyetçilerin büyük sermayenin güvenilir bir aracı
olarak hareket etme yeteneğini baltalamak, Trump’ın en
büyük mirası olabilir.
Socialist Worker’dan çeviren TN.

“BİDEN KAZANSA DA EVLERE ÇEKİLMEYECEĞİZ”
Liberallerin ve sendikaların Biden kazanırsa bu hareketi bir kutlama hareketine çevirmesine karşı tetikte
olmamız gerekir. Örneğin San Diego’da Biden kazanıyor gibi görünmeye başladığı zaman planlanmış olan
gösteri iptal edildi.
Buna karşı iyi bir tepki Siyahların Hayatı Önemlidir
hareketinden geldi. Siyahların Hayatı Önemlidir hareketi seçim adaleti adlı bir proje gerçekleştirdi. Bu proje
çalışan aileler, ön haklar, ön cephe adlı bir harekete
başladı. Önderliğini siyahların yaptığı çok etnisiteli
bir koalisyon. Amacı, siyahların geçmiş dönemde-Amerikan tarihinin en büyük sosyal hareketiydi- ayaklanmalarının gösterdiği enerjiyi hem seçimlere hem
de seçim dışı biçimlere taşımak. Şöyle iddiaları var:
“Biz cephenin en önündekileriz. Çünkü bizim hayatlarımız ve sevdiklerimizin hayatları Trumpizmi devirebilmek için elimizdeki bütün imkanlarla mücadele
etmemizi gerektiriyor. Beyaz üstünlüğü, beyaz milliyetçiliği; Trump yönetiminin toplumumuza verdiği
bütün hasarlara karşı mücadele etmeliyiz. Amacımız
sadece Beyaz Saray’da bir değişiklik olması değil.
Bundan sonra da mücadele etmek. Ve şimdi Trump’a
karşı ne kadar mücadele etsiysek, seçilecek olan bu

yönetime karşı da aynı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.”
California’da da 14 Kasım’da göçmen hakları için bir
günlük eylem örgütleniyor. Bunu örgütleyenler sokaklardaki sıradan insanların gücünün bilincinde.
“Başkanın temsilcileri belediye başkanlarının yapacaklarını beklemek istemiyoruz. Göçmen hakları için
elimizden gelen her şeyi başkanların filan yapmasını
beklemeden yapacağız” diyorlar. “Ne Demokratların
ne de Cumhuriyetçilerin göçmenleri özgürleştireceğine, göçmenlerle ilgili Amerika’daki resmi grubu ortadan kaldıracağına, göçmen kamplarını kapatacağına
veya polisi ortadan kaldıracağına inanıyoruz” diyorlar. Onları zorlamadığımız takdirde bunların hiçbirini yapmayacaklar. Başkanlık seçimini kim kazanırsa
kazansın California halkı şu anda kamplarda tutulan
son göçmene kadar hepsinin özgür kalmasını istiyorlar. Seçimlerden sonra ne olursa olsun, sokaktaki sıradan insanların hepsi sendikalı ve mahallelerinde seferberlik halinde örgütlü bir şekilde mücadele etmeye
devam etmek zorunda.
ABD’de örgütlü Marx 21 üyesi sosyalist aktivistler.

GÜNDEM
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POLONYA’DA
KADINLAR KAZANDI!
Polonya Anayasa Mahkemesi’nin 22 Ekim’de kürtaj hakkı-

nı önemli ölçüde kısıtlayan kararına karşı tepkiler çığ gibi
büyüdü. Ülkede kürtaj hamilelik yalnızca hamile kalan
kişinin hayatını tehlikeye attığında, fetüs “kusurlu” olduğunda ya da kişi tecavüz ve ensest ilişki sonucu hamile
kaldığında gerçekleştirilebiliyordu. “Kusurlu fetüs” maddesinin kaldırılmasıyla, kürtaj hakkı ciddi oranda kısıtlanmıştı.
Kadınlar haftalar süren kitlesel gösterilerle seslerini yükseltti. Varşova’da yapılan bir eyleme 100 binden fazla kişi
katıldı. Polis verilerine göre, bir günde tüm ülkede yapılan eylemlerde 430 bin kişi sokağa çıktı. Aynı zamanda
grevler de örgütlendi. Bu mücadelenin sonucunda kürtaj
yasası geri çektirildi. Gençlerin başını çektiği gösteriler sırasında iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi’nin oylarında
yüzde 10 düşüş olduğu bildiriliyor.
Kitlesel mücadelelerin kazanımlar getirebileceği, Polonya’da bir kez daha ortaya çıktı. Türkiye’de de dinamik ve
kararlı bir kadın hareketi var. Kalabalık, kitlesel gösteriler düzenlenebiliyor. Bunların daha da güçlenmesi, daha
genişleyerek muhalefet hareketi içerisinde kendini ifade
edebilmesi, kutuplaşmayı aşan bir kadın hareketi sesinin güçlenmesi, kadınların taleplerine işçi sınıfının erkek
üyelerinin de ikna edilmesi, kadın cinayetlerinin durdurulması, şiddetin ve haksızlıkların önlenmesi elimizi güçlendirecektir.
Ekim ayında 21 kadın cinayeti işlenirken, 8 kadın şüpheli
bir şekilde öldü. Bu katliamı durdurmak için birleşelim,
kadınların talepleri için harekete geçelim.

ÇÖZÜM VE BARIŞ ACİL BİR İHTİYAÇ!
11 Eylül’de Van’ın Çatak ilçesinde operasyona çıkan askerlerce gözaltına alınan Kürt köylüler Osman Şiban ve Servet
Turgut, hastanelik olmuşlardı. 20 gün
yoğun bakım servisinde tedavi gören
Servet Turgut hayatını kaybetti. Şiban ise
tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kendine gelmesinin ardından ifade veren Osman Şiban’ın tanıklığına göre,
çalıştıkları tarlada gözaltına alınan
köylüler, helikopterle kışlaya götürülürken şiddete maruz kalmaya başlıyorlar.
Gözaltına alınırken kendilerine hiçbir
suçlama yöneltilmeyen yurttaşlardan
Osman Şiban, şiddet uygulanırken,
kendilerine çatışmalarda öldürülen iki
PKK’liyi tanıyor olduklarının söylediğini

aktarıyor. Tanımadığını söylediğinde ise
askerler vurmaya devam ediyorlar.
Kürt köylüler kışlaya vardıklarında helikopterden betona atılmışlar, burada “terörist” diye çağrılmışlar ve 150-200 asker
tarafından linç edilmişler.
Haklarında hiçbir hukuki karar bulunmayan bir kişinin hayatını kaybetmesiyle, bir diğerinin haftalarca hastanede
yatmasıyla sonuçlanan olay, Kürt sorununda çözümsüzlüğün ne kadar acı sonuçları olabileceğini bir kez daha ortaya
koyuyor.
Oysa 2013 yılı başından itibaren çözüm
süreci politikası devreye alındığında,
hem Kürtlerin yaşadığı bölgede hem de

Türkiye’nin diğer yerlerinde huzur ve
barış havası hakim olmuş, değişim rüzgarları esmeye başlamıştı. Yıllarca çatışmalarla ve gözyaşıyla anılan Hakkari
dağlarında halk piknik yapmaya başlamış, ölümlerin durması herkese rahat
bir nefes aldırmıştı. Bu dönemde kimi
yerlerde askerler Newroz kutlamalarına
katılıp Kürtlerle birlikte halay dahi çekmişlerdi!
Van’daki gibi olayların yaşanmaması
için yeni bir çözüm politikasının geliştirilmesi acil bir ihtiyaç. Bunun için barışı
savunanlar yan yana gelmeli ve seslerini
yükseltmeli. Bir diğer acil ihtiyaç da bu
linçe katılan herkesin hemen tutuklanması ve yargılanmaya başlaması.

Çözüme evet eylemi, İstanbul,
2013.
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2021 BÜTÇESİNDE
İŞÇİLERE “MÜJDE” YOK
Türkiye’de ekonomik du-

rum hızla bozuluyor. Faizler yükseliyor, enflasyon
yükseliyor, döviz kurları
yükseliyor. Vergi gelirleri
azalıyor, ihracatın ithalatı
karşılama oranı azalıyor,
bütçe açığı artıyor.
Halkın ve emekçilerin
ekonomik sorunları ise
giderek ağırlaşıyor. En az
10 milyon işçi ve emekçi
bu dönemde işsiz kaldı.
Milyonlarcası daha düşük
ücretlere razı olarak çalışmaya devam ediyor. Salgın
döneminde çıkarılan yasalarla işçiler ücretsiz izne
gönderiliyor, ücretsiz izne
çıkarılan işçilere 1177 TL
veriliyor. Açlık sınırı aylık
2500 TL’ye çıkarken, 2325
TL’lik asgari ücret artık
işçilerin ulaşamadığı yüksek bir ücret haline gelmeye başladı.
Salgın koşullarında hazırlanan 2021 bütçesinde
emekçilere, işçilere biraz
olsun rahatlama sağlayacak bazı müjdeler bekledik. Ama nafile, 2021
bütçesi, işçi ve emekçilere
2020 bütçesine göre çok
daha olumsuz koşullar sunuyor.
Bütçede eğitime ve
sağlığa değil, faize para
ayrılıyor
1360 milyar TL’lik harcama bütçesinde en fazla
kaynak 528 milyar TL ile
Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrıldı. Çünkü alınan
borçların ödemesini bu
bakanlık yapacak. Borç
ödemeleri için 179 milyar
TL ayrılmış durumda.
1 milyonun üzerinde eğitim emekçisinin çalıştığı,
18 milyona yakın öğrencinin okullarında eğitim
gördüğü Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) 147 milyar TL ayrıldı. MEB bütçesinde, yeni okul yapımı,
araç gereç alımı için ayrı-

lan kaynaklar yok denecek
kadar az. YÖK, üniversiteler ve diğer kurumlarla
birlikte, eğitime bütçeden
toplamda ayrılan kaynak
ise 211 milyar TL.
Ekim ayı başında MEB,
ihtiyacı olan 500 bin öğrenciye ücretsiz tablet dağıtacağını
açıklanmıştı.
Tablet tedarikinin yardım
kampanyası şeklinde sürdüğünü öğrendik. MEB,
tablet konusunda bütçeye
ödenek koymamış.
Sağlık Bakanlığı bütçesi
77,4 milyar TL’de kalırken,
şehir hastanelerine 16,4
milyar TL aktarılacak. Bu
rakam 2020 bütçesinde
10,5 milyar TL idi. 10 milyar TL hastaneleri işleten şirketlere kira bedeli
olarak, 6,4 milyar TL de
sağlık hizmetleri için ödenecek. SGK’ya bütçeden
verilecek para dahil edildiğinde, sağlığa ayrılan
kaynak 238 milyar TL.
Silahlanma harcamaları
artıyor
2021 yılı bütçesinde askeri
ve güvenlik harcamaları,
ekonomik krize rağmen
artıyor. 2020 yılı bütçesinde yüzde 12 olan askeri
ve güvenlik harcamaları
payı, 2021 yılında 20 milyar TL artarak 148,5 milyar
TL oldu, bütçe içindeki
payı yüzde 13’e çıktı.
Cumhurbaşkanlığına bağlı
tüm örtülü ve yedek ödenekler, Savunma Sanayii
Destekleme Fonu kaynakları, iç ve dış güvenliğe
ilişkin bazı kalemler ve kayıtlara geçmeyen tüm ‘gizli harcamalar’ bu rakamlara dahil değil. Nitekim
18 yılda örtülü ödenekten
19 milyar TL harcanırken,
2021’de örtülü ödenek için
6 milyar TL ayrıldı. 9,9 milyar liralık yedek ödenekle
birlikte 2021 yılında Erdoğan’ın kullanabileceği

örtülü ödenek miktarı 16
milyar TL’ye ulaşıyor.
İşçiler, bütçenin kendileri
için harcanması konusunda mücadele etmelidir

yapılmalıdır.
• Emekçilerin borç faizleri
tamamen silinmeli, borçlara erteleme ve ödeme
kolaylığı getirilmelidir.

Bir ülkede yaşayan herkesi yakından ilgilendiren
merkezi bütçenin nasıl şekilleneceği önemlidir. İşçiler ve emekçiler, bütçe için
mücadele etmelidir. Aksi
halde siyasi iktidar, bütçe
kalemlerini temsil ettiği
kesimlerin, yani patronların talepleri doğrultusunda istediği gibi düzenler.

• Temel tüketim ürünlerine hiçbir şekilde zam yapılmamalıdır.

2021 yılı bütçesi için
taleplerimiz:

• Yüksek gelir elde edenlerden ‘servet vergisi’ alınmalıdır.

• Asgari ücret bir ailenin
geçimini sağlayacak şekilde belirlenmeli ve tamamen vergi dışı bırakılmalıdır.
• İşçilerin ücretlerine, satın alma güçlerindeki azalma dikkate alınarak zam

• Her haneye ücretsiz
internet
sağlanmalıdır.
Elektrik, su, doğalgaz belli
bir miktara kadar ücretsiz
olmalıdır.
• Harcama üzerinden alınan dolaylı vergiler azaltılmalıdır.

• Eğitim, sağlık, aile ve çalışma bakanlığı bütçeleri
arttırılmalıdır, silahlanma
harcamalarına son verilmelidir.
• Müşteri garantili kamu
özel işbirliği projeleri (

KÖİ) iptal edilmeli, şehir
hastaneleri kamulaştırılmalıdır.
Türk-İş: Torba yasa geri
çekilsin
Meclis’te görüşmeleri devam eden 25 yaş altı ve 50
yaş üzerindeki işçilerin
kıdem tazminatının gaspının da yer aldığı istihdam
paketine karşı eylemler
sürüyor.
Türk-İş bölge ve il temsilcilikleri pek çok kentte eylem ve açıklamalar
yaptı. Eylemlerde, teklifin
derhal geri çekilmesini isteyen Türk-İş’in merkezi
açıklaması okundu.
AKP’nin teklif ettiği, 25 yaş
altı ve 50 yaş üstündeki
çalışanlar için belirli süreli sözleşmelerin iki yıla
kadar koşulsuz olarak yapılmasına imkân veren düzenlenmenin TBMM’den
geri çekilmesinin istendiği

eylemler yasa geri çekilinceye kadar devam edecek.
Türk-iş’e bağlı işyerlerinde, işçiler mesai çıkışında
alkışlı protesto eylemleri
yaptılar.
DİSK: Metal fabrikalarında işçiler kıdem hakkını
savunmak için eylemde
DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş sendikasına üye
işçiler, başta Kocaeli’nin
Gebze ilçesindeki Makina
Takım, Legrand, ARPEK,
Schineder, Yücel Boru,
CAVO, Dostel, Grid, Sarkuysan, Çayırova Boru
fabrikaları olmak üzere
örgütlü oldukları tüm fabrikalarda eylem yaparak
torba yasanın geri çekilmesini talep etti.
İşçiler, eylemlerde sık sık
“Hükümet şaşırma sabrımızı taşırma”, “Kıdeme
uzanan eller kırılsın” sloganları attı.
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TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK:

KIDEM TAZMİNATINI KALDIRAN
YASA TEKLİFİ GERİ ÇEKİLSİN
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, AKP’nin kıdem tazminatı, esnek
ve kısmi çalışmayı içeren yasa teklifine karşı ortak açıklama yaptı.

25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların kıdem ve ihbar tazminatı gibi haklardan yararlanamamalarının büyük haksızlıklar doğuracağı aktarıldı.
Kıdem tazminatı hakkımız ortadan kaldırılıyor
Açıklamada şu taleplere yer verildi:

Kanun Teklifiyle belirli süreli iş sözleşmesinin kapsamının genişletilmesi ve yaygınlaştırılması söz konusudur.
Belirli süreli sözleşme ile çalışan işçiler, kıdem ve ihbar
tazminatı ile iş güvencesi (işe iade davası) hükümlerinden yararlanamadığından bu düzenleme son derece sakıncalıdır.
25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların hiçbir şarta bağlı olmaksızın belirli süreli iş sözleşmesi ile (geçici işçi olarak)
istihdam edilmesi sonucunda kıdem ve ihbar tazminatı
gibi haklardan yararlanamamaları büyük haksızlıkların
ortaya çıkmasına neden olacaktır.
Çalışanların sigortalı olma hakkı
ellerinden alınmaktadır
Yaşa ve çalışma biçimine bağlı olarak sosyal güvenlik
haklarından mahrumiyet getirecek bu düzenlemen Anayasanın eşitlik ve sosyal güvenlik hakkı hükümleriyle çelişmektedir.
Torba kanun teklifinde kısmi çalışmanın yaygınlaştırma-

sı amaçlanmıştır. Kısmi çalışma yaşlılık aylığı, malullük
aylığı, işsizlik ödeneğine hak kazanma gibi pek çok konuda ciddi hak kayıpları yaratacağı için bu düzenleme
sakıncalıdır.
İşçilerin sesine kulak verilmeli
Üç işçi konfederasyonu olarak işçilerin başta kıdem tazminatı ve sosyal güvenlik hakları olmak üzere Anayasa
ve yasalarla güvence altına alınmış haklarına zarar vereceğini düşündüğümüz bu teklifin geri çekilmesini talep
ediyoruz.
Birleşik mücadele
Türkiye işçi sınıfının örgütlü kesimlerini temsil eden
3 konfederasyonun ortak taleplerde bir araya gelmesi
olumlu bir adım. Fakat sadece bir basın açıklaması ve
sosyal medya paylaşımları, sınırlı bir protestodan öteye
gidemez. Ancak, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’in temsil ettiği
büyük gücün birleşik mücadelesi, sermaye yanlısı bu teklifi geri çektirebilir. Bu nedenle işçi sendikalarının bir an
önce yasaya karşı etkili eylemler yapması gerekir.

2021 YILI ASGARİ ÜCRETİ İÇİN MÜCADELEYE HAZIRLANALIM!
İşçi sınıfı ve emekçiler 2020 yılını, ekonomik ve pandemi krizinin yarattığı ağır ekonomik-sosyal yıkımlarla
boğuşarak geçiriyor.
İşsizlik ve özellikle genç işsizlik tarihte eşine az rastlanır bir seviyeye ulaşmış durumda. Hayat pahalılığı
karşısında mevcut ücretler sürekli eriyor. İş cinayetleri,
hayat pahalılığı, işsizlik ve hak gaspları işçi sınıfının
öfkesini büyütüyor.
Krizi döneminde siyasi iktidar, patronları kurtarmak
için milyarlar harcıyor. Ama işçi ve emekçiler, büyük
bir yoksulluk içinde yaşamaya devam ediyor.

CUMHURBAŞKANLARI
DALAŞTIĞINDA
“Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İkide bir Erdoğan’la uğraşıyor. İnanç özgürlüğünden anlamayan,
kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inançtan
insanlara bu şekilde davranan insana ne denebilir?
Öncelikle bir aklî kontrol.” Cumhurbaşkanı Erdoğan
AKP Kayseri İl Kongresi’nde bu sözleri Fransa Cumhurbaşkanı Macron hakkında söyledi. “Deli” dedi yani.
Buna karşılık Fransa’nın Ankara büyükelçisini Paris’e
geri çeken Macron, El Cezire ile yaptığı bir söyleşide
Türkiye’nin Suriye’ye müdahalesinin NATO müttefiklerine karşı bir saldırganlık olduğunu, Ankara hükümetinin
Libya ambargosunu deldiğini ve genel olarak Doğu
Akdeniz’deki tavrının “son derece saldırgan” olduğunu
söyledikten sonra, “Türkiye’nin bölgede emperyal eğilimleri olduğunu gözlemliyorum ve bu emperyal eğilimlerin bölge istikrarı açısından iyi bir şey olmadığını
düşünüyorum” dedi.

Açıklamada 25 yaş altı ve 50 yaş üstündeki çalışanlar için
belirli süreli sözleşmelerin iki yıla kadar koşulsuz olarak
yapılmasına imkân veren düzenlenmenin, kıdem tazminatı hakkına bir saldırı olduğu ve TBMM’den geri çekilmesi gerektiği talep edildi.

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK olarak TBMM gündeminde olan
torba yasa teklifinin çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerinden duyduğumuz ortak kaygıyı ve teklifin yaratacağı
sakıncaları kamuoyu ile paylaşıyor ve teklifin İş Hukukuna esneklik getiren hükümlerinin TBMM gündeminden
geri çekilmesini talep ediyoruz.

GÖRÜŞ
Roni Margulies

Türkiye’de kayıt içinde çalışan 14 milyon işçinin yüzde
45’i yani yaklaşık 5 milyonu asgari ücretle çalışmaktadır. Ayrıca kayıt dışı çalışan yaklaşık 6 milyon işçinin
önemli bir kısmı asgari ücretle çalışmaktadır. Yani asgari ücretin yükseltilmesi aileleri ile birlikte 25 milyon
kişiyi ilgilendirmektedir.
Asgari ücret düzeyi, diğer ücretler için de emsal oluşturmaktadır. 2020 yılı enflasyonu en az yüzde 40 oldu. 2
bin 325 TL’lik asgari ücretin mutlaka işçilerin aileleriyle
birlikte insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye çıkarılması gerekir. Sendikalar asgari ücret için mücadeleye
şimdiden hazırlanmalıdır.

İki cumhurbaşkanının birbirine saldırması geri kalanlarımız için çok aydınlatıcı oluyor doğrusu. Çünkü ikisi
de bir yandan hakaret savururken bir yandan da
birbirlerinin kirli çamaşırlarını ortaya döküyor. Ve bunu
yaparken de foyaları ortaya çıkıyor.
Macron’la başlayalım. “Türkiye’nin saldırgan emperyal
eğilimlerini” eleştiriyor.
Haksız mı? Değil, yüzde yüz haklı. Birkaç yıldır Türkiye’nin dış politikası Kuzey Suriye’den Libya’ya, Kıbrıs’tan Azerbaycan’a sert bir müdahalecilikten ibaret.
Bu müdahaleciliğe ‘Mavi Vatan’ diye sevimli bir isim
bile takıldı.
Ama emperyalizmden söz etmek Macron’a mı düşer?
Fransız emperyalizminin Akdeniz’de 200 yıldır yaptıkları yanında Türkiye’nin yaptıkları (istemediğimiz değil,
beceremediğimiz için) çocuk oyuncağı gibi kalır.
Gelelim bizimkine. Macron’un “Kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inançtan insanlara” karşı yaptıklarını eleştiriyor.
Haksız mı? Değil, yüzde yüz haklı.
Fransa Avrupa’da kurumsal islamofobinin en köklü olduğu ülke. Laikliği savunmak adına, ülkenin yoksul ve
zaten ırkçılığa maruz kalan Müslüman nüfusu (yaklaşık
yüzde 10) sürekli hedef gösteriliyor, dışlanıyor, eziliyor.
İfade özgürlüğü kisvesi altında bu Müslüman azınlık
bombacı, kana susamış vahşiler olarak resmediliyor.
Ezilen azınlıkları şeytanlaştırmak, ötekileştirmek mizah
değildir. Böyle bir ifade özgürlüğü yoktur.
Öte yandan, bu konuda laf etmeye Erdoğan’ın hakkı
var mı? Kendi ülkesindeki “farklı inançtan insanlar”
hiç ötekileştirilmeden mutlu ve eşit vatandaşlar olarak
yaşayabiliyor mu?
Bu kadar konu varken, CHP milletvekili Engin Altay
da en çok şu konuda öfkelenmiş: “Hiç kimse ve hiçbir
ülke Türkiye Cumhuriyeti’ne, aziz milletimize, Türkiye
Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı’na ayar veremez, had
bildiremez ve hakaret edemez. Ettirmeyiz.”
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TROÇKİ’NİN DÜNYA
DEVRİMİ STRATEJİSİ:

Makalede Troçki’nin
sürekli devrim
teorisinin ana
hatları ve bugün
taşıdığı önem
tartışılıyor.

SÜREKLİ DEVRİM
ÇAĞLA OFLAS

Troçki 1905-1917 Rus devrimi mücadelesi içinde yer alan

siyasal saflaşmalar ortasında “sürekli devrim” teorisini
geliştirdi. Lenin de 1917 Şubat devrimi sonrasında, yazdığı uzaktan mektuplarda ve “Devlet ve Devrim” kitabında
yaptığı tartışmalarla sürekli devrim anlayışını destekledi.
1917 Ekimi’nde işçi sınıfının burjuva geçici hükümete son
vermesi, iktidarı alması “sürekli devrim” tezinin bir devrim
stratejisi olarak ete kemiği bürünmesini sağladı.
20. yüzyıl başlarında ekonomik anlamda gelişmemiş, nüfusunun büyük bir kısmının kırsalda yaşadığı, sanayisi ve
işçi sınıfı geri kalmış ülkelerdeki devrimlerin karakterine
ilişkin tartışmalar önemli bir gündemdi. Reformist liderler devrim sorununu mekanik bir ilerlemeye indirgediler:
Burjuva demokratik devrimlerle feodal yapıların tasfiyesi
edilmesi, üretici güçlerin gelişimi önündeki engellerin
kaldırılması ve sanayileşmenin sağlanması. Devrimin koşullarının gerçekleşmesi için sendikalar, güçlü parlamento
gibi demokratik yapıların olması gerekirdi.
Bu tartışmalar Rusya’da gerçekleşen 1905 ve 1917 devrimleri pratiğinde sınandı. Menşevikler, Çarlık rejimini devirecek olan devrimin burjuva demokratik karakterde olmasından hareketle; iktidarın burjuvaziye verilmesi gerektiği
savundu. Dolayısıyla parti de tüm bu süreçte “demokrasi
cephesi”nin sol kanadını oluşturmalıydı. Lenin liderliğindeki Bolşevikler ise devrimin başarısını burjuvazinin dışında işçi sınıfının köylülüğü kazanarak, devrime önderlik
etmesine bağladı.
Sürekli devrim
Troçki’nin görüşleri bambaşkaydı. 1848 devrimlerinde
ayaklanan işçileri, 1871 Paris’inde ayaklanan Paris Komünü katılımcılarını vahşi bir şekilde ezen burjuvazi, demokratik programını çoktan çöpe atmıştı. Monarşiden nefret
etse de işçi sınıfının radikalizmi çok daha tehlikeli ve korkutucu gelmekteydi. Kapitalistler alt sınıflar ayaklandığında kapitalist mülkiyet ilişkilerini hedefleyeceklerini gayet
iyi bilmekteydi. Troçki tam da bu noktadan hareketle, demokratik devrimle, sosyalist devrim arasındaki sınırların
yapay olduğunu gösteren bir tartışma yaptı. Demokrasi ancak işçi iktidarıyla mümkün olabilirdi. Ve işçi sınıfı bir kez
iktidarı ele geçirdiğinde, kendisini demokratik bir programla sınırlamayacaktı. Kapitalist mülkiyete el koyarak,
üretimi demokratik bir biçimde yeniden düzenlemek gibi
bir dizi tedbirleri almak zorunda kalacaktı.
Troçki’nin bu perspektifinin kaynağını kapitalizme ilişkin
analizleri oluşturmaktaydı. Birbirine bağımlı ekonomilerden oluşan bir dünya sisteminden oluşan kapitalizm,
eşitsiz ve bileşik olarak gelişir. Rusya’da kapitalizmin gelişmesi dünya ekonomisinin dinamiklerine bağlı olarak
anlaşılabilirdi. Bu analiz Rusya gibi ülkelerde hem eski

hem de modern toplumsal üretim formlarının nasıl iç içe
geçtiğini açıklar. 1905 Rusya’sında da benzer bir tablo vardı. Gelişmiş kapitalist üretimle, feodal tarımsal üretim yan
yanaydı. Rusya’da kapitalizmin gelişmesinde uluslararası
sermayenin sanayi yatırımları önemli rol oynadı. Bu nedenle işçi sınıfı sayısal ve örgütlenme açısından gelişkindi.
İmparatorluk koşullarında, uluslararası sermayeye bağımlı bir burjuvazi ve nüfusun çok az bir bölümünü oluşturan
işçi sınıfı mekanik bir şekilde sırasını bekleyemezdi. Nitekim, 1905 ve 1917 devrimleri Rusya’da işçi sınıfı herhangi
bir sıra beklemeyeceğini gösterdi.
Dünya devrimi
Ancak bu tartışmaların can alıcı noktasını devrimin uluslararası niteliği oluşturdu. İşçi sınıfı Rusya gibi ülkelerde
iktidara gelebilir, ancak devrim başka ülkelere yayılmak
zorundadır. Troçki’nin sözleriyle “Sosyalist devrim ulusal
sınırlar içinde başlar, fakat bu sınırlar içinde tamamlanamaz.” Devrimin başarısı gelişmiş ülkelerin işçilerinin iktidarı ele geçirmesine bağlıdır. Nitekim 1918’de gerçekleşen
Alman devriminin yenilgisi Rus devriminin de kaderini
belirledi. 1920’lerin ortasında karşı-devrimi gerçekleştiren
Stalinist bürokrasi, işçi sınıfını iktidardan uzaklaştırırken,
sürekli devrim tezinin yerine aşamalı devrim tezlerini,
dünya devrimi yerine de “tek ülkede sosyalizm” anlayışını ikame etti. 20. yüzyıl boyunca Çin, İspanya, Fransa ve
İran’da yaşanan devrimler aşamalı devrim ve tek ülkede
sosyalizm politikaları nedeniyle yenilgiye uğradı.
Özgürlük işçilerle gelecek
2008 sonrasında kapitalizm krizlerle sarsılırken, en yıkıcı

darbeler kapitalist merkezlerden değil, gelişmekte olan
ülkelerin işçilerinden geldi. 2011’de Tunus’tan, Mısır ve
Suriye’ye yayılan devrim dalgası tüm Ortadoğu’yu etkisi altına aldı. 2019’da Cezayir ve Sudan gibi Kuzey Afrika
ülkelerinde devrimler, Lübnan ve Kuzey Irak’ta ayaklanmalar gerçekleşti. Tüm bu gelişmeler “sürekli devrim” tezinin güncelliğini kanıtladı. Aynı zamanda işçi sınıfının
demokrasiyi kazanmak için mevcut devlet mekanizmasını
parçalayarak, kendi iktidar organlarını kurmasının da zorunluluk olduğunu gösterdi. İşçi sınıfının dünya çapında
bir devrim hareketi olmadan ne alt emperyalist ülkelerde
ne de geri kalmış ülkelerdeki temel sorunlara yanıt üretilebilir. Kaldı ki kapitalizmin, milyarlarca emekçinin temel
yaşam sorunlarını bile çözemediği, ekonomik, salgın ve
iklim krizleri koşullarında çok daha görünür hale geldi.
Hem krizin faturası hem de 1,2 milyondan fazla insanın
yaşamını kaybettiği salgının faturası emekçilerin sırtına
yüklenmekte.
Son yıllarda tanık olduğumuz ayaklanmalar ve grev dalgaları işçi sınıfının milyonlarca emekçinin nefes alamaz hale
geldiği bu atmosferi parçalayacak tek güç olduğunu göstermekte. İşçi sınıfı uluslararası düzeyde iktidarı almadan
iklim değişiminden, kadınların kurtuluşuna, ırk ayrımcılığından, LGBTİ+’ların özgürlüğüne kadar hiçbir temel mesele çözülemez.
“Sürekli devrim” tezi, kapitalizmin çöktüğü, yaşamsal olan
her şeyi şeyin tahrip olduğu bugünün şartlarında bir kez
daha başka bir dünyanın mümkün olduğunu gösteren güçlü bir analiz..

EMEK 9

İŞÇİ MEKTUPLARI

“BİRLİKTE KAZANDIK”
Ek ders, öğretmenlerin maaş

karşılığı girdiği derslerin
üzerinde derse girdiklerinde
aldığı ücrete denir. Pandemi
döneminde uzaktan eğitim yapan öğretmenler, ek
ders ücretlerinde ciddi hak
kayıplarına uğradılar. 20202021 eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte,
herkesin gözü öğretmenin
alacağı ek ders ücretinde
kaldı. Ders saatlerini arttırdılar, kısalttılar, canlı dersi
verin okula gelin dediler,
sonra vazgeçtiler, cumartesi gününe de ders koyun
dediler, sonra çıkardılar,
nöbet tutup gidin dediler …
bu kargaşa ve belirsizlikler
devam ederken televizyonda haberlerde okulların açılacağı haberi ile apar topar
okullarımızda yüz yüze eğitime başladık.
Haftada 30 saat ders ver-

memize rağmen, ek ders
ücretlerimiz büyük oranda
kesintiye uğradı. Eğitim-Sen
başta olmak üzere öğretmen
sendikalarının hepsi MEB’e
dava açtı. Hukuksal süreç
işlerken, diğer taraftan da
okullarda müdürler tarafından bazı ders saatleri eksik
yazılarak, yaptığımız dersler yok sayıldı. Ödemenin
yapıldığı günler aslında öğretmenlerin hepsi aynı saat
ders işlemişken, farklı ücretler aldıklarını farketti.
Çalıştığım okulda da aynı
sorun oldu. Eğitim-sen,
Eğitim-Bir-Sen ve Türk Eğitim-Sen’den arkadaşlar bir
araya gelip kendi aramızda
bu haksızlığı konuşmaya
başladık. Biraz ötemizdeki
başka bir okulun sınıf öğretmeni 500-600 TL alırken,
bize 185 TL yatmıştı. Burada
MEB’in yarattığı boşluğun

müdürler tarafından keyfi
bir şekilde kullanıldığını
fark ettik. Arkadaşlarla bir
araya gelip, bunu idarecilerimize anlatmaya çalıştık.
Fakat karşımızda kendilerinden çok emin bir şekilde hesaplarının kesinlikle
doğru olduğunu söylediler.
Arkadaşlarımıza “gözümüzün paradan başka bir şey
görmediğini” ifade eden
yakışıksız sözler sarf ettiler. Sürekli sorun çıkardığımızı, başka okullar fazla
aldıysa, o okullara tayin
istememizi söylediler. Ancak biz hakkımızın gasp
edildiğini, hesaplamanın
yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini tekrar tekrar
söyledik. Vazgeçmedik. Bu
arada Eğitim-Sen’in ek ders
ücretlerinin gaspıyla ilgili
hazırladığı dilekçeyi, diğer
sendikadan arkadaşlar da
imzaladı. Şunu söylemeden

geçemem; idare kendisiyle aynı sendika üyesi olan
arkadaşların neden bu dilekçeyi imzaladığını sorgulamadan da edemedi. Ama
ok yaydan çıkmıştı bir kere
kimse oralı bile olmadı. Hoş
olmayan bir dolu tartışmanın ardından (birkaç gün
sonra) müdürümüz eksik
olan ders saatlerinin telafisini ekim ayına yapacağını
söyledi. Biz kazanmıştık.
Kendisi buna ilişkin yanlış yaptığını söyleyemedi
ama biz birlikte davranınca
kazandığımızı
görmenin
sevinciyle yeni kararlar da
aldık. Farklı sendikalarda
olmamızın bir önemi yok.
Zaten bu sahte bir bölünme
Sorunlarımız ortak. Birlikte
davrandıkça güçlüyüz.

Berna,
Eğitim Sen, İstanbul

“ÖRGÜTLENMEYİ BAŞARMALIYIZ”
Bir markette çalışıyorum. Pandemi ön-

cesi çalışma şartlarımız da pek parlak
değildi. Pandemi ile birlikte bu durum
daha ağırlaştı. Müşteri ve satış oranlarının artması mağazaya gelen sevkiyat
miktarının da sıklığının da artmasına
yol açtı. Çok fazla mal çok fazla çalışma demek. Bu duruma dayanamayıp
istifa eden çok arkadaşımız oldu. Hastalanabiliriz korkusunun endişesini
ise yaşamaya devam ediyoruz. Benim
bulunduğum bölge Karşıyaka, Bahçelievler. Bu bölgede şubelerimizde
hastalanan ekipler oldu. Onlar tedavi
olurken, yerine başka şubelerden birer
kişi o şubeye yeni bir ekip olarak gönderildi. Mağaza satışa kapatılmadı de-

zenfekte olmadı. Rutin devam etti.
Kapıda teslim siparişler için her bölgeye iki kişi işe aldılar. Fakat nerede
bir eksik kadro olsa bu personeli mağaza içinde çalışmaya alıyorlar. Gelen
kapıda teslim siparişlerini ise mağaza
çalışanları olarak taşımaya devam ediyoruz. Elimiz kolumuz dolu alışveriş
poşetleri yürüyerek üçüncü, beşinci
katlara sipariş taşıyoruz.
Fazla çalışma saatlerinde mesai ücreti
alamıyoruz, “denkleştirme yapıyoruz”
diyorlar. Yani fazla çalışma saati kadar
dinlenme iznimiz oldu. Ekim ayında
toplam 205 saat çalıştım ama dinlenme saatlerimi kullanamadım. Mağaza-

MÜCADELENİN İÇİNDEN
Faruk Sevim

ÖLEN BİZ, KURTARAN BİZ,
FATURAYI ÖDEYEN YİNE
BİZ!
İzmir Seferihisar açıklarında 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6,9 şiddetindeki depremde 114 insanımız
öldü, 1026 insanımız yaralandı. Yunanistan’ın Samos
adasında aynı depremde 2 çocuk öldü. Ölenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.
Depremin en büyük hasarı yoksul mahallelerinde oldu,
en çok işçiler, emekçiler, yoksullar öldü. Bazı bilim insanları depremin herkese eşit mesafede olduğunu söylü-

da çalışan sayısı az, iş fazla. Tez Koop
İş Sendikası üye olmamız için mağaza
adreslerine mektup gönderdi. Biz de
iki arkadaş üye olduk. Diğer arkadaşlıklarımızı ikna edemedik. İkisinin de
çok fazla borcu var. Çocukları da var.
İşten atılmaktan korkuyorlar. Sendikanın bu durumu çözemeyeceğini düşünüyorlar. Doğrusu sendika da aylar
geçti mektup göndermek dışında hiçbir şey yapmadı.
Buna rağmen bizim önümüzde iki seçenek var. Ya örgütlenmeyi başarmak
ve şartları biraz da olsa düzeltebilmek
ya da bu işten istifa etmek.

MÜCADELEYE
DEVAM
Bir meslek lisesinde mes-

lek dersleri öğretmeniyim.
Haftalık 34 saat dersim
var. 5 gün yüz yüze eğitim
için sabahları okuldayım.
Ayrıca haftada 4 gün öğleden sonra evde uzaktan eğitim yapmaktayım.
Derslerim akşam 19:30’da
bitmekte. Bunlar için ek
ödeme almıyorum. Fazla
ders saatine itiraz ettiğimde idare kitabına uydurun
diyor.
Geçen yılla aynı müfredatı anlatıyorum daha önce
uzaktan eğitim deneyimi
olmayan çocuklara. Derslere ancak 5-10 öğrenci
giriyor çünkü çoğunun
maddi durumu yok. Okul
sürekli EBA dışında farklı
platformlardan ders anlatmamızı istiyor. Çünkü
bizim ders anlattığımız
beyanımıza güvenmeyip
sürekli denetliyor.
Bakanlığın yazıları hep
yuvarlak ifadelerle dolu
ve yazılarda çok boşluklar
var. Birçok şeyi tamamen
okul idarelerinin keyfine
bırakıyor. Okul idaresi ek
dersinizi keserim diyerek
sürekli tehditler savurup
keyfi uygulamalar yaptırıyor.
Okulda pandemiye yönelik tek şey sağa sola asılan 3-5 kutu dezenfektan.
Başkaca hiçbir şey yok.
Personel eksik olduğu için
temizlik ve hijyen yeter-

siz. Can korkusuyla tüm
kapı ve pencereler açık
ders anlatıyoruz. Havalar
soğuduğunda galiba bu
sefer soğuktan hasta olacağız. Sadece hasta çıkan
öğrencilerimize karantina var. Diğerleri derslere
devam ediyor. Hemen
hemen her gün yeni bir
öğrencimizin hasta olduğunu öğreniyoruz.
Evde çalışma psikolojimi
bozdu. Her gün dört duvar
arasında, bilgisayar başında çok zor. Ders anlatırken yan gözle de kendi
çocuklarımı gözetlemek
zorundayım. Ayrıca çocuklarıma uzaktan eğitim
için bilgisayar gerekli.
Yine internet hem kapasite olarak hem hız olarak
yetmediği için üst paket
satın almak zorundayım.
Okulda öğretmen arkadaşlar ile birleşmeye
çalışıp okul yönetimi ile
sorunlarımızı
çözmeye
çalışıyoruz. Bu süreç bize
çeşitli deneyimler kazandırıyor. Aşağıdan mücadelenin önemini birlikte
öğreniyoruz. Okulda çalıştığımız tüm arkadaşlarla
birlikte mücadele edersek
kazanabileceğimizi
bir
kez daha görmüş olduk.
Her daim mücadeleye devam. Birleşen işçiler yenilmezler.

CAN ŞAHİN-Öğretmen

Market çalışanı, İzmir

yor, bu doğru değil. Depremler sınıfsaldır. Enkaz altında
burjuvalar, zenginler kalmaz, hep yoksullar, emekçiler kalır. Depremde ölenler de, enkaz altındakileri kurtarmaya
çalışanlar da emekçilerdir, işçilerdir. Burjuvalar, zenginler
kendilerine sağlam konutlar yaparlar, yoksullar için derme
çatma konutlar reva görülür.
Bazı köşe yazarları “Depremde biz olduk” diye yazdılar.
Ama nedense ölenler hep emekçiler, işçiler. İzmir depremi
de dahil her hangi bir depremde ölen zengin birisini bilenimiz var mı? Yoktur, çünkü onlar gayet sağlam evlerde
otururlar, işyerleri sağlam binalardadır. Yoksullar o evlerde
oturamazlar, o tip binalarda çalışamazlar. Çünkü o evler,
o işyerlerinin bulunduğu lüks binalar çok pahalıdır.
İstanbul’da kentsel dönüşümler yapılıyor, bu bölgelerde
arazisine ev yapılan yoksullar o evlerde oturamıyorlar,
çünkü o evlerin apartman giderlerini ödemeye güçleri
yok. Ya satıyorlar, ya da kiraya veriyorlar, kendileri yine
depreme karşı dayanıksız başka bir konutta oturmaya

devam ediyorlar.
Anayasaya göre insanların depreme dayanıklı, sağlam
konutlarda oturması bir hak, devlet de bunu temin etmekle
görevli. 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında “deprem
vergisi” olarak toplanan, bugünün parasıyla 144 milyar
TL yoksullar için sağlam konut yapmak yerine karayolu
yapımında kullandı.
Kuzey Marmara depreminin üstünden 21 yıl geçti, ama
doğru dürüst bir hazırlık yapılmadı. Beklenen İstanbul
depremi gerçekleştiğinde, uzmanlara göre 14 bin bina
yıkılacak, 100 bin kişi ölecek. İzmir’de 17 bina yıkıldı,
107 kişi öldü. İstanbul için durumun vehameti ortada.
Sendikalar, hükümetten deprem vergilerinin hesabını sormalı. Yoksullar için sağlam konutlar yapılmasında ısrarcı
olmalı. Bu konutların maliyetinin devlet tarafından karşılanmasını istemeli. Sendikalar depremin faturasını patronlara
yüklemelidir.
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İZMİR’DE DEPREM:

DENETİMSİZLİK, RANT AĞI VE
YOKSULLUK 114 CAN ALDI
MELİKE IŞIK

SOMALI MADENCİLERDEN
DESTEK

Ege Denizi’nde 30 Ekim Cuma günü merkez üssü İzmir’in

Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD son olarak, İzmir’deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 114’e yükseldiğini
açıkladı.

Somalı bir grup madenci, tazminat ve maaşlarının
ödenmediği için haklarını aramak adına günler boyunca eylem yaptı. Soma’dan Ankara’ya doğru yürüyüşe geçtiler, ancak Kırkağaç’ta bekletildiler. İzmir
depreminin ardından madencilerden bir ekip, İzmir’e
giderek arama kurtarma çalışmalarına destek oldu.
Bağımsız Maden-İş, arama-kurtarma çalışmaları için
10 kişilik tecrübeli bir ekip oluşturdu ve İzmir İtfaiyesi
ile koordineli şekilde çalışmalarını yürüttü.

Uzmanlar, can kayıplarında fayların yaşam merkezlerine
olan uzaklığı kadar şehir planlanmasında fay hatlarının
hesaba katılmasının da hayati önemde olduğunu dile
getiriyor. Fay hatları hesaba katılmaksızın yapılan şehir
planlamacılığı can kaybını had safhaya çıkarıyor. Bununla birlikte yapıların denetlenmesi, betonun kalitesine
dikkat edilmesi, zemin seçimleri de hayati önem taşıyor.
İzmir depreminde yaşanan yıkımın büyüklüğü, depremin
büyüklüğünden de önce tüm bu unsurların ve tedbirsizliğin bir sonucu.

Madenciler kendilerine ihtiyaç kalmayınca kadar İzmir’de kalacaklarını, sonrasında kendi eylemlerine
döneceklerini aktardı.

Bu yıl dünyada İzmir depreminin büyüklüğünü aşan 9
tane deprem yaşandı. Fakat hiçbiri İzmir depremi kadar
ölümcül olmadı. Bu depremlerin yalnızca 3’ünde can kaybı yaşandı.
Bu yıl tüm dünyada depremlerde 198 kişi hayatını kaybetti. Bu can kayıplarının 164’ü Türkiye’de yaşandı. 2020
yılının dünyada en ölümcül ikinci depremi, Elazığ depremi oldu. 24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremde 41 can kaybı yaşanmıştı. 23 Şubat’ta
İran’da meydana gelen depremde ise Van’da 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Denetim eksikliği had safhada
Deprem sonrası bina enkazından 91 saat sonra kurtarılan
3 yaşındaki Ayda Gezgin’in babası Ufuk Gezgin, başsağlığı dileyen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’a,
“AFAD’çılarla konuşun. Tuttuğunuz zaman tuz buz oluyor, betonunda sıkıntı var, demirinde sıkıntı yok. Denetlenmiyoruz, lütfen denetleyin. Can bu Başkanım, lütfen.”
dedi.
Yıkılan binaya ilişkin herhangi bir rapor bulunup bulunmadığı sorulduğunda Gezgin, “1996’da ‘Deprem yönetmeliğine uygundur.’ diye şey verilmiş. Daha sonra
kolonlarına güçlendirme yapıldı. Öyle kolon kesme, herhangi şey yok, bunlar uydurma. Bilmiyorum müteahhiti
bulundu mu, o mu uydurdu? AFAD’çılarla görüşebilirsiniz, ‘Betonunda sıkıntı var, demirinde sıkıntı yok.’ diyor.
‘Çimento kullanılmamış.’ diyor. Tuttuğun zaman elinde
puf patlıyor. Zaten enkazın uzun sürede kaldırılmasının
sebebi o. Kepçe ya da vinç aldığı zaman tuz buz oluyor.”
ifadelerini kullandı.
Gezgin, kazancın insan canının önüne konulmasını “Bu
can, bundan ötesi var mı? Ötesi yok. Lütfen, istirham ediyorum tüm devletimize, denetlesinler. Para kazansın insanlar, kazanmasın demiyoruz ama can bu. 3 kuruş fazla
olsun, sağlam olsun” ifadeleriyle eleştirdi.Gezgin bununla beraber yoksulluğun etkisini de vurguladı, “Ben de lüks
yerlerde, kayalıkların olduğu yerde yaşayayım isterim ama

Manisa’da kalan Madenciler ise Kırkağaç ilçesindeki
nöbet eylemlerine devam ediyor.
Tazminatları için eylemde olan Somalı maden işçileri
İzmir depreminde kurtarma çalışmalarına gitti.

herkesin imkânı bu kadar” ifadelerini kullandı.
Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve
Araştırma Merkezi “Seferihisar Açıkları (İzmir) Depremi
Ön Değerlendirme Raporu’na” göre temel göçme nedenleri beton kalitesizliği, uygulama ve projelendirme hataları.
Tüm bunlar, denetimsizliğin, rant yarışının ve toplumu
bu riskli binalarda yaşamaya mahkûm eden yoksulluğun
bir sonucu.
“Her şeyi devletten beklemeyin”
Yöneticiler, kimi haber spikerleri ve sağ kanat siyasetçiler
depremden halkı sorumlu tuttu, sanki bir tercih meselesiymişçesine sağlam evlerde oturmadıkları için yoksulları suçladı. İzmir’deki depremin ardından Mersin Akdeniz
Belediyesi Başkanı AKP’li Mustafa Gültak: “Her şeyi devletten beklemeyin, biraz para verip sıfır ev alın” şeklinde
bir açıklama yaptı. Oysa halkın büyük bir kısmı sıfır ev
almak için gereken ‘biraz paraya’ hayatı boyunca çalışsa
da sahip olamıyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin grup
toplantısında “Keşke, birkaç metrekare fazla pay alma
uğruna riskli binalarda oturmak tercih edilmeseydi” sözleriyle can kayıplarından halkı sorumlu tuttu.
Oysa veriler, güçlendirme projelerinin on binlerce liraya
mal olduğunu ve toplumun çoğunluğunun böyle bir imkânı olmadığını ortaya koyuyor. Deprem için tedbirsizlikten şikâyet eden halk, bu imkân ve sorumluluğun devlete
ait olduğunu vurguluyor.

Devlet güçleri ise madencilerin temel hakları için yaptıkları yürüyüşü zor kullanarak engelliyor.

DEPREM DOĞAL,
YIKIM SİSTEMSEL
İzmir dünyada en tehlikeli fay hatları üzerinde bulunan şehirlerden birisi olmasına rağmen yıllardır gerekli önlemler alınmıyor. Depreme karşı tedbir alınması için TMMOB’a bağlı meslek kuruluşları ve diğer
ilgili kurumlar yıllardır uyarılarda bulunuyorlar. Fakat
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu uyarıları dikkate alıp
herhangi bir adım atmadı. Peş peşe imar afları çıktı,
gerekli denetimler yapılmadı.
Depremde yıkılan bazı binalarda yapılan incelemelerde; kolonların kesildiği, imalat sırasında kurallara
uyulmadığı, hatalı malzeme kullanıldığı, zemine uygun bina yapılmadığı tespit edildi.
DSİP, depremin ardından yayınladığı açıklamada yıkımın sebepleri üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:
“Depremler, dünyanın fiziksel özelliklerinin bir parçasıdır. Deprem doğaldır, doğal olmayan depremin
afete dönüşmesidir. Depremde öldüren tedbirsizliktir,
denetimsizliktir, doğanın talanıdır, kentlerin rant alanı olarak çeşitli çevrelere peşkeş çekilmesidir, bütün
bunlara izin veren kapitalist sistemdir.”
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“GENÇLER MARKSİZMİ
TARTIŞIYOR”
TOPLANTILARI BİTTİ
23-35 Ekim’de yapılan “Gençler Marksizm’i Tartışıyor” etkinliğini organize
eden aktivistlerle konuştuk:

Zilan Akbulut:
“Antikapitalist mücadelenin önemi
vurgulandı”
Antikapitalist öğrenciler tarafından
düzenlenen ‘Gençler Marksizm’i
Tartışıyor’ toplantıları, koronavirüs
koşullarında dijital ortama taşındı.
23-24 ve 25 Ekim tarihlerinde 3 gün
düzenlenen toplantıda antikapitalist
öğrenciler hem Marksist teoriyi hem
geçmişteki mücadeleleri ve bugün de
nasıl antikapitalist bir blok inşa edebileceğini tartıştı.
Gençlik Marksizm’i Tartışıyor etkinliğinde cinsiyet eşitsizliğine karşı
mücadeleden Marx’ın devrimci fikirlerine, Türkiye’deki LGBTİ+ hareketinden dünyadaki ve Türkiye’deki
68 hareketine, neoliberalizmin üniversitelerde yarattığı etkiden Troçki
ve Troçki’nin Stalinizm’e karşı mücadelesine ve son oturumda kapitalizmin ekonomik ve ekolojik krizlerine
pandeminin yarattığı tahribata kadar
pek çok konu ele alındı.
Uluslararası kapitalizmin tarihinin
yaşadığı en büyük krizlerden biri
olan ekonomik ve ekolojik krizin
içindeyken buna bir de pandeminin
yarattığı kriz eklendi. Salgınla birlikte Türkiye’de kapitalizmin hem eko-

nomik hem pandemik krizin faturası
öğrencilere, işçilere, yoksullara kesildi. Gençler Marksizmi Tartışıyor”
başlığı altında düzenlediği bu toplantılarda pandemiyle birlikte görünür
hale gelen eşitsizliklerin, patronların
daha fazla kârı için hayatları gözden
çıkarılan işçilerin, gelecek kaygısı
yaşayan gençlerin, uzaktan eğitime
dahi erişemeyen öğrencilerin, hep
birlikte bir mücadele ile antikapitalist bir blok inşa etmenin önemi bir
kez daha anlaşıldı.

Tibet Şahin:
“Marksizm’in güncelliği görülmüş
oldu”
6 Toplantı ve 15 konuşmacı ile geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen “Gençler Marksizm’i Tartışıyor” benim
için hem bilgilendirici hem de diğer
insanlarla yaptığım ve yapacağım
tartışmalar için büyük bir bilgi kaynağı oldu. Herkesin emeğine sağlık!
Toplantılar sürecinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği, Kapitalizm’in üçlü
krizi, Neoliberal sistemde akademide
yaşanan dönüşümler gibi hem tarihsel hem de günümüze taşınmış meselelerden; 68 Hareketi’nin dünü ve
bugününden; son olarak da Marx ve
Troçki gibi, eleştirel bir bakışla birlikte kendilerinden hala yeni şeyler
öğrenebileceğimiz ve bilmeyenlere
öğretebileceğimiz iki düşünürden
bahsedildi. Bu kadar farklı konu ve

problemlerin konferans sonlarında
bir anda Marx’ın o zamanda söylediklerine bağlanışı Marksist sosyo-ekonomik tahayyülün güncel olarak
da ne kadar isabetli olduğunu bize
gösteriyor.

Umut Mahir Özen:
“Gerçekten gençlerin örgütlediği
bir etkinlik”
Etkinlik lise çağından, doktora öğrencilerine hatta akademisyenlere
kadar geniş bir yaş grubundan insanı
bir araya getirdi. Her başlık altında
yürütülen tartışmalar, Marksizmin
on yıllardır sorunsallaştırdığı birçok
meseleye dair görüşümüzü paylaştığımız bir platformun ortaya çıkmasını sağladı. Biz yıllardır, “Marksizm”
başlığı altında benzer bir etkinliği
organize ediyorduk. İlk kez yaşları bu kadar genç insanın doğrudan
katkıda bulunduğu bu boyutta bir işi
hem biçim hem de organizasyon olarak ortaya koymuş olduk. Gençlerin,
değiştirmeyi umduğu dünya üzerine tasavvurlarının pekişmesinin ve
geleceğe dair mücadele pratiklerini
ortaya koyarken referans noktası olarak alabilecekleri teorik bir altyapıya
sahip olmasının önemini ve Antikapitalist Öğrenciler olarak da bu konuya ne ölçüde önem verdiğimizi bir
kez daha göstermiş olduk diye düşünüyorum.

BARIŞTAN YANA
Yıldız Önen

ABD BAŞKANLARININ
SAVAŞ SUÇLARI
1990 yılında Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesini bahane eden
Cumhuriyetçi Parti’nin başkanı baba Bush, 37 ülkenin
dahil olduğu koalisyon gücü oluşturup Irak’a karşı askeri
harekat düzenledi. Irak’ın yaklaşık 35 bin kayıp verdiğini,
75 bin Iraklının da yaralandığını biliyoruz. Baba Bush’tan
sonra gelen Bill Clinton Birleşmiş Milletler kararına uymayan Saddam Hüsey’i uyarmak için Irak’a hava saldırısı
düzenledi. Ardından ABD liderliğinde NATO, insani yardım bahanesiyle Sırbistan’ı bombaladı. Clinton Demokrat
Partiliydi.
Clinton’dan sonra bir savaş baronu olan oğul Bush Cumhuriyetçilerin adayı olarak başkan seçildi. Afganistan ve
Irak’a karşı görülmemiş bir emperyalist işgal başlattı. Afganistan ve Irak hâlâ kendilerine gelemediler. Irak’ta yaklaşık 1 milyon kişinin öldüğünü biliyoruz.
Ardından Demokratların başkanı Obama’nın dönemi başladı. Suriye’ye, Libya’ya askeri müdahalelerini hatırlıyoruz.
Temmuz 2013’te Mısır’da Sisi cuntasının gerçekleştirdiği
darbeyi, “Mısır ordusu demokrasiyi inşa ediyor.” diyerek
değerlendiren John Kerry, Obama’nın başkanlık döneminin
Dışişleri Bakanı’ydı.
Sonra Trump iktidara geldi. Cumhuriyetçi. Şimdi sıra yeniden Demokratların Biden’ında.
Sadece savaş konusunda tutum benzerliği yok Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında. ABD’de hem Cumhuriyetçiler
hem de Demokratlar serveti on yıllardır işçilerden zenginlere transfer etmeye dayanıyor. İngiltere’de yayınlanan
Socialist Workers gazetesinde vurgulandığı gibi 1970’lerin sonunda, ABD nüfusunun gelire göre sıralanmış en
zengin yüzde 10’u, toplam gelirin takriben üçte birini ele
geçirmişti. Günümüzde ise neredeyse yarısı onların elinde.
Gelir sıralamasının en üstteki binde biri, en altta yer alan
ve ABD nüfusunun yüzde 40’ına karşılık gelen nüfusun
toplam servetine sahip. Bu soygun, Demokratlardan Bill
Clinton ve Barack Obama döneminde de tıpkı Cumhuriyetçilerden Ronald Reagan ve George Bush dönemlerinde
olduğu gibi sürdürüldü.
Trump kimi zaman ABD yönetici sınıfının bazı kesimleriyle
çatışıyor ve bu nedenle onların çoğu Beyaz Saray’da
Biden’ı görmeyi tercih ediyor. Yine de Trump, Amerika’nın
en zengin ve en güçlülerinin temsilcisi olarak görülmeye
devam ediyor.
Neredeyse 170 yıl önce kölelikten kurtulan Frederick
Douglass, zamanın Amerikan siyasi düzeniyle alay eden
harika bir konuşma yapmıştı. Sistemin “dolandırıcılık, aldatma, inançlara saygısızlık ve ikiyüzlülük” üzerine kurulu
olduğunu söyleyip “suçların üstünü örten bir perde” gibi
kullanılmasını kınadı. Douglass’ın bu tanımı gerçeği ortaya
seriyordu: İster Trump, ister Biden tarafından temsil edilsin,
mücadele bu sistemin bütününe karşı yürütülmeli.
Yine Socialist Workers’ın altını çizdiği gibi, Trumpçılığın
alternatifi Demokratlar değil. Hareket, Siyahların Hayatı
Önemlidir direnişinde, kadınların yürüyüşlerinde, öğretmen
grevleri dalgasında ve 40 yıldır ilk defa ortaya çıkan ulusal otomobil işçileri grevinde kök salmalı. Bu tam olarak,
Biden’ın, isyancılara karşı ılımlı bir tavır alıyor gibi görünmekten korktuğu, sosyalist politikaların destekçisi olarak
anlaşılmaktan imtina ettiği ve bu nedenle kasten reddettiği
güçtü. Ne var ki Trump gibilerin sandıkta sahtekarlık yapmasını önlemek için böyle bir gücün harekete geçirilmesi
gerekir.
Ama daha da önemlisi, ırkçılıkla mücadele edebilmek
için, koronavirüsün nüfusu silip süpürmesine izin vermek
yerine salgının kontrol altına alınmasını talep etmek için
bu gücün büyütülmesi gerekiyor.
Sosyalist bir sınıf mücadelesi, çoktan kokmaya başlamış
olan bir ceset gibi ortaya serilmiş ABD siyasetinin tek
alternatifidir.
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“HEPİMİZ EŞİT OLANA DEĞİN
HİÇBİRİMİZ EŞİT DEĞİLİZ”

Ankara’da LGBTİ+ etkinlikleri yasağı kalktı, ODTÜ Onur Yürüyüşü duruşması 10 Aralık’ta
Ankara’da Olağanüstü Hal döneminde valilik tarafından
LGBTİ+ etkinliklerine süresiz yasak getirilmişti. Her zamanki “genel ahlak”, “kamu güvenliği”, “genel sağlık”
bahanelerinin arkasına saklanarak getirilen yasak nedeniyle, yasal olarak faaliyet sürdüren LGBTİ+ dernekleri
etkinlik yapamaz hale gelmiş, film gösteriminden sokakta
bildiri dağıtımına, çay partisinden açık oturum düzenlenmesine kadar her türlü faaliyetleri yasaklanmıştı.
18 Kasım 2017’de getirilen bu yasağa karşı LGBTİ+ derneklerinin avukatları iptal davası açmış, Ankara Bölge İdare
Mahkemesi tarafından 19 Nisan 2019 tarihinde yasak kaldırılmıştı. Ancak sonrasında, OHAL’in de kaldırılmış olmasına rağmen 3 Ekim 2018 tarihinde Ankara Valiliği’nin
İl Emniyet Müdürlüğü’ne gönderdiği bir yazı gerekçe gösterilerek LGBTİ+ etkinlikleri yeniden yasaklanmış, LGBTİ+ dernekleri kararı yeniden mahkemeye taşımıştı. Ankara 2. İdare Mahkemesi’nde 27 Ocak’ta görülen davada
29 Ocak tarihinde karar verilmiş ve valiliğin kararı hukuka
aykırı bulunmuştu. Bu karar 23 Mart 2020 tarihinde açıklanmış, böylece Ankara’daki LGBTİ+ yasakları tamamen
son bulmuştu.

ODTÜ Onur Yürüyüşü davası
Yasaklı dönemde Ankara’da yapılacak pek çok kültürel
etkinlik gerçekleştirilememiş, 16-17 Kasım 2017’de düzenlenmesi planlanan Alman LGBTİ Film Günleri valilik kararıyla yasaklanmış, Türkiye’nin ilk kuir festivali olarak
2011 yılında Ankara’da düzenlenmeye başlanan KuirFest,
Ankara’da yapılamamıştı.
Yine aynı şekilde ODTÜ’de 8 yıldır düzenlenen Onur Yürüyüşü’nü 2018’de mahkeme kararına dayanarak yasaklamaya çalışan rektörlük, 2019’da Ankara Valiliği’nin İl
Emniyet Müdürlüğü’ne gönderdiği 3 Ekim 2018 tarihli
yasaklama kararının halen yürürlükte olduğunu beyan
ederek engellemek istemişti. 10 Mayıs 2019 günü ODTÜ’de
yapılan yürüyüşe katılmak isteyenlere polis biber gazı,
plastik mermi ve fiziksel güç kullanarak saldırmış, 21 öğrenci ve bir öğretim görevlisi gözaltında alınmıştı.

Yürüyüşe katılan 18 öğrenci ve bir öğretim görevlisinin
“toplantı ve gösteri yürüyüşlerine muhalefet” suçlamasıyla üç yıl hapisle yargılandığı dava devam ederken, ODTÜ
LGBTİ+ Dayanışması’ndan temsilcilerin Onur Yürüyüşü
yasağının kaldırılması için ODTÜ Rektörlüğü’ne karşı açtığı davada, sürecin yetki, sebep ve amaç gibi çeşitli unsurlarının da yanlış yürütüldüğünü savunan Dayanışma
haklı bulundu. Ankara 7. İdare Mahkemesi, ODTÜ Rektörlüğü’nün, Ankara Valiliğince alınan 2017 tarihli LGBTİ+
etkinlik yasağını gerekçe gösterdiği 9. ODTÜ LGBTİ+ Onur
Yürüyüşü yasağını iptal etti.

“Hepimiz eşit olana kadar, hiçbirimiz özgür değiliz!”
ODTÜ LGBTİ+ Onur Yürüyüşü davasının bir sonraki duruşması, 10 Aralık günü Ankara’da görülecek. Konuyla
ilgili olarak görüştüğümüz Ankara Barosu LGBTİ+ Hakları
Merkezi Başkanı ve davanın avukatlarından Öykü Didem
Aydın, sonuçtan umutlu olduklarını, beraat beklediklerini söyledi. Zaten Onur Yürüyüşü yasağının mahkeme

tarafından iptal edilmiş olduğunu, iptal edilmiş bir yasak
nedeniyle kimsenin cezalandırılamayacağına değinen
Aydın, BM Bağımsız uzman ve özel raportörlerinin Türkiye’deki LGBTİ+ haklarına ilişkin sorularına, hükümetin
ayrımcılık olmadığı şeklinde cevap verdiğini hatırlattı.
Önceki duruşmaların da beraat yönündeki beklentilerini
artırdığını söyleyen Aydın, yargının Türkiye’deki güncel
durumu nedeniyle beklenmedik kararların çıkmasının da
ihtimal dahilinde olduğunu ekledi.
ODTÜ Onur Yürüyüşü davasının beraatle sonuçlanması,
Türkiye LGBTİ+ hareketi açısından homofobinin, transfobinin ve nefret politikalarının devlet eliyle güçlendirildiği
bu dönemde önemli bir kazanım olacak. Ezilen bir gruba
yönelik baskıların artması, diğer ezilen gruplara yönelik
yeni baskıların kapısını aralayacağı için, 10 Aralık’ta yapılacak olan duruşma bütün ezilenler açısından büyük
önem taşıyor ve orada bulunarak desteklenmeyi hak ediyor, çünkü hepimiz eşit olana kadar, hiçbirimiz özgür değiliz.

AVUSTURYALI IRKÇILIK KARŞITLARI: “BİZ NEFRETTEN DAHA GÜÇLÜYÜZ”
Avusturya’nın başkenti Viyana’da dün akşam saatlerinde IŞİD üyeleri tarafından
şehrin merkezinde, sokaklardaki insanlara yönelik olarak düzenlenen silahlı
saldırılarda dört kişi öldü, en az 22 kişi
yaralandı.
Bu katliamdan sonra sağcılar tarafından
başlatılan ırkçılık ve nefret kampanyasına, İnsancıl Bir Sığınma Politikası Platformu şu açıklamayla cevap verdi:
Biz nefretten daha güçlüyüz. Biz Viyana’yız.
Birbirimize destek oluyoruz. Dayanışma
içindeyiz.

Dün Viyana şehir merkezinde düzenlenen terör saldırısında İslamcı bir suikastçı tarafından dört kişi öldürüldü, 22 kişi
yaralandı, bunların bir kısmı hâlâ kritik
durumda.
Düşüncelerimiz kurbanlar ve aileleriyle
birlikte. Geceyi kendi hayatları ve şehirdeki sevdiklerinin hayatları için korku içinde geçirmek zorunda kalan birçok insanla
birlikte.
Silah seslerinin çınlamaya devam ettiği
ve olayın arka planın tam olarak bilinemediği bir anda bile, bazıları genel olarak
Müslümanları mahkûm ediyor, daha fazla baskı ve sığınma hakkının kaldırılması

çağrısında bulunuyordu.
Müslümanlar bugün sokakta tacize ve hakarete uğradıklarını ve artık kendilerini
güvende hissetmediklerini bildirdiler. Çok
sayıda Müslüman, nefretin ve daha fazla
şiddetin hedefi olacaklarından korkuyor.
Dün Türk asıllı iki kişi, yağmur gibi yağan
mermilerin arasında yaşlı bir kadını emniyete aldılar. Yaralı bir polis memurunu
ateş hattından çıkarıp, bir ambulansa taşıdılar. Müslüman bir Filistinli, bir diğer
polisin hayatını kurtardı. Bu Filistinli,
belediye başkanının mahallede Müslümanları istememesinden ötürü, satın almış oldukları ev için bile aylarca boyunca

mücadele etmek zorunda kalan bir ailenin
oğlu. Düzinelerce insan, dükkân ve bar
kapılarını açarak, insanları sığınmaları
için içeri davet etti.
Terörün dini veya kökeni yoktur.
Terör eyleminin ırkçılık ve daha fazla baskı için araçsallaştırılmasına izin vermeyeceğiz. Şimdi safları sıklaştırma zamanı.
Bütün kurbanlarla, aile üyeleriyle, Müslümanlarla ve mültecilerle yan yana durmaya devam edin.
Biz nefretten daha güçlüyüz. Biz Viyana’yız.

