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Ankara’ya yürümek isteyen metal işçile-
rine saldırısı, iktidarın sermaye dışında 
hiçbir kesime özgürlük tanımayacağını bir 
kez daha gösterdi. Birleşik Metal-İş Sen-
dikasına üye olan Özer Elektrik, HSK ve 
Baldur işçileri ücretsiz izne çıkarıldılar. Bu 
uygulamayı protesto etmek isteyen işçiler 
Ankara’ya yürümeye karar verdiler. Kocaeli 
Valiliği salgını gerekçe göstererek yürüyü-
şü yasakladı. İşçilerin kapalı yerlerde toplu 
bir şekilde çalıştırılması serbest!

İşçilerin toplu ulaşım araçlarıyla işe gi-
dip gelmesi serbest! Hiçbir ciddi salgın 
karşıtı önlem alınmada işçilerin işe git-
mesi zorunlu.

Cami açarken toplu tören yapmak serbest! 
AKP’ye miting yapmak serbest! 

Sermaye gruplarının iktidar temsilcileriyle 
toplantı yapması serbest!

Ama işçilerin en temel hakları için gösteri 
yapması yasak!

Direne direne kazanacağız!

Valilik yasağına rağmen yürüyüş kararının 
arkasında duran işçilere polis engel oldu ve 
müdahale etti. 99 işçi ve sendika yöneticisi 
gözaltına alındı. Akşam saatlerinde bırakı-
lan işçiler yeniden yürüyüşe başladılar.

Özer Elektrik, HSK ve Baldur patronları 
ücretsiz izin uygulamasını işçi düşmanı 
bir silah haline getiriyorlar. Sadece bu üç 
şirket değil, tüm işyerlerinde ücretsiz izin 
uygulaması patronların işçileri ezmek için 
kullandığı bir yasal kılıf haline geldi.

İşçilerin grev hakkından yürüyüş hakla-
rına kadar bir dizi kazanımının gasp edil-
mesi de siyasi iktidarın yasaklarının pat-
ronların çıkarını korumayı amaçladığını, 
başka bir hiçbir fonksiyonunun olmadığını 
gösteriyor.

Ne kadar öfkeli olduğumuzu göremiyor-
lar

Ankara’ya yürümeye çalışan sadece metal 

işçileri değil. Ermenekli madenciler, veri-
len sözlere rağmen sorunları çözülmeyince 
yeniden Ankara’ya yürümek istedi. Polisin 
yürüyen işçilere saldırısı sonucunda 30 işçi 
göz altına alındı.

İşçiler ertesi gün mahkemeye çıkartıldılar. 
Biz bu haberi kaleme alırken işçiler henüz 
serbest bırakılmamıştı. 

Madenciler, başta ödenmeyen ücretleri 
ve tazminatları olmak üzere haklarını al-
mak için yürümek istiyorlar. Fakat işçile-
rin Güneyyurt Meydanı’ndan çıkmasına 
dahi izin verilmedi. Jandarma ve polis 
birlikte saldırdı. 

Bağımsız Maden-İş tarafından göz altılar-
la ilgili açıklamada, “Tüm Ermenek’te fiili 
bir sıkıyönetim uygulanıyor. Sokaklardaki 
herkes zorla evlerine gönderilmeye çalışı-
lıyor.” dendi.

İktidar politikaları sadece patronları koru-
yor, güçlendiriyor ya da teşvik ediyor. İşçi-
ler ise çok yönlü bir saldırıyla karşı karşıya.

Fakat bu politikaların ezilenlerin öfkesini 
nasıl biriktirdiği iktidar yetkililerinin tam 
olarak ölçemediği bir olgu.

Öfke birikiyor. İnsanlar yoksul. Yoksulluğa 
öfkeli.

Adaletsizlik her yanda. İnsanlar adaletsiz-
liğe öfkeli.

Eşitsizlik elle tutulur halde. Herkes bu eşit-
sizliğe öfkeli.

Fakirler, işçiler, çalışmak zorunda olanlar, 
salgın riskine rağmen çalışanlar öfkeli.

Zenginler, patronlar ve iktidar çevreleri du-
rumlarından memnun!

Neden bu kadar çok kurumun, örgütün, çe-
şitli işkollarında çalışanların ısrarla Anka-
ra’ya yürümek istediğini, ne düşündüğünü 
anlayamaz durumdalar.

Tok açın halinden anlamaz, ta ki aç uygun 
bir dille anlatana kadar! 

ÇEKİLİN İŞÇİLERİN ÖNÜNDEN!
GÜNDEM

VOLKAN AKYILDIRIM 

Reform, mevcut koşulları iyileştirmek 
demektir. Ekonomik reformlar ise mali 
krizlerle boğuşan ve kâr oranlarının dü-
şüşünü engellemek isteyen kapitalistlerin 
taleplerini yerine getiren hükümetlerin 
işçi ve emekçi kitlelerinin aleyhine sonuç-
lar üretecek kararları almasıdır.

2018’den bu yana krizin faturasını işçile-
re bol bol ödetip, Türkiye kapitalizminin 
bağımlı olduğu dış kredileri bir türlü bu-
lamayan, Hazine kaynaklarını şirketlerin 
batmasını önlemek ya da Türk Lirası’nı 
yukarıda tutmak için kullanan Berat Al-
bayrak kovuldu. 

Yerine Avrupa Birliği komisyonlarında 
Türkiye’yi temsilen yer almış Lütfi Elvan 
adlı AKP’li bürokrat getirildi. Aynı anda 
Merkez Bankası Başkanı kovuldu ve ye-
rine Elvan gibi doğrudan Erdoğan’a bağlı 
bir başka bürokrat getirildi. Albayrak ve 
Elvan’ın ortak özellikleri, sermaye yanlısı 
olmaları ve Erdoğan’ın dediklerini yapma-
ları.

Acı reçete

TL’nin 2018’de hızla değer kaybetmesi, TL 
ile satış yapıp dövizle borçlanan şirket-
lerin bu borçları ödeyemez hale gelmesi 
sürecindeki en önemli siyasi neden, eko-
nomi yönetiminin Erdoğan etrafında mer-
kezileşmesiydi. 

Koronavirüs krizinin eklenmesiyle iki yıl-
dır süren ekonomik durgunlukta, mali 
kaynakları kamu bankalarını güçlendir-

mek, borçlarını ödemek için borç bulama-
yan patronları ayakta tutmakla geçiren 
Erdoğan yönetiminin düşük faizleri esas 
alan politikası iflas etti. 

Borcu borçla kapatarak ayakta durmaya 
çalışan kapitalistler yeni yatırımlar yap-
madı, üretim düştü ve işsizlik alabildiğine 
yayıldı. 

İşçiler ve emekçiler zorlu yaşam koşulları 
altında ezilirken, Erdoğan yönetimi ta-
rafından iki yıldır destekle ayakta duran 
kapitalistler şimdi iflas tehlikesiyle karşı 
karşıyayken “acı reçete” çekmeceden çı-
karıldı. Faizler yüksek oranda artırıldı 

Başarısızlık

Albayrak’ın Instagram’dan istifası, ik-
tidara bağlı medya tekelleri tarafından 
gizlenip “affını istediye” dönüştürülür-
ken Merkez Bankası’nın yüksek faiz ar-
tırımının ardından TL’nin değerlenmesi 
müthiş bir başarı ve ekonomide yeni bir 
yöne dönüş olarak sunuldu. Fakat bu da 
beş gün sürdü. Merkez Bankası’nın faiz 
artırımı ile düşen dolar kuru yeniden 8 
TL’nin üzerine çıktı. TL dünyanın en de-
ğersiz para birimi halini sürdürürken, 
emekçi kitlelerin alım gücünün düşüşü 
de devem ediyor.

Bunun üç sebebi var:

- Merkez Bankası’nın faiz artırımını iz-
leyen beş günde küresel finans çevre-
lerinden 5 milyar dolar yatırım geldi. 
Piyasada dolar bollaşınca değeri de 
düştü. Çünkü uzun vadeli kredi mus-

lukları çoktan kesildi ve “sıcak para” 
geldiği gibi kazanarak gitti. 

- Doların TL karşısında düşüşü ile hem kü-
çük birikimlerini korumak isteyen birey-
sel yatırımcılar hem de borçlarını dövizle 
ödeyen şirketler piyasadaki dövizi çekti. 
Böylece piyasadaki dolar azaldı ve TL yine 
düşüşe geçti.

- Erdoğan yönetiminin politik krize cevap 
olarak ürettiği iç ve dış politikaların, daha 
geniş yatırımları çekemeyeceği ortaya 
çıktı. Reformdan bahseden Erdoğan yö-
netimi, Osman Kavala ve Selahattin De-
mirtaş’ın şahsında hakkında bir hüküm 
verilmediği halde hapiste tutulan binlerce 
siyasi mahpusun salınacağı demokratik 
bir düzene şiddetle itiraz etti. Türkiye ka-
pitalizminin bağımlı olduğu ABD ve Avru-
pa Birliği ile yaşanan gerilimlerin doruğa 
çıkışı ve Türkiye’nin sınır ötesi askeri ha-
reketliliğinin büyük yaptırımlarla karşı-
laşma olasılığı da buna ekleniyor.

İflas

Erdoğan yönetimin sermaye yanlısı poli-
tikalarının ekonomiyi getirdiği nokta ise 
şöyle özetlenebilir:

- Kısa vadeli dış borç stoku, eylül ayında 
2019 sonuna kıyasla yüzde 8.8 artarak 134 
milyar dolara çıktı.

- Şirketlerin kısa vadeli borcu 86.8 milyar 
dolar.

- Borçların yüzde 56’lık kısmını döviz cin-
sinden borçlar oluşturuyor. Kur yüksel-

dikçe borçlar katlanıyor.

- Türkiye kapitalizminin toplamda 400 
milyar doları aşan borcu var, kısa süreli 
sermaye giriş-çıkışları bu meblağın yanın-
dan bile geçmiyor.

- Enflasyon yani fiyatların artış hızı, yani 
zamlanma yüksek seviyelere tırmanıyor.  
Johns Hopkins Üniversitesi’nden ekonomi 
profesörü Steve Hanke’ye göre Türkiye’de-
ki gerçek enflasyon oranı yüzde 49,59. 
TÜİK’e göre ise 11,74! Gerçek enflasyonun 
ne olduğunu alışveriş yapan herkes bili-
yor.

- Türkiye dünyada en yüksek faiz veren ül-
keler listesinde 11. sırada.

- Gerçek işsiz sayısının 12 milyonu aştığı 
tahmin ediliyor.

Küresel kapitalizmin kredi rüzgarlarına 
bağı olarak geçen 18 yıllık ekonomi yöne-
timinin sonunda AKP politikalarının iflası 
ortaya çıkmış durumda. 

Yüksek faizlerin, TL’nin düşüşünün, şir-
ket borçlarının ödenemez hale gelmesinin 
sonunda reformdan yani topluma ödetile-
cek acı reçeteden bahseden Erdoğan yö-
netimi faturayı yine yoksulluk ve yoksun-
lukla boğuşan emekçi sınıflara ödetmek 
istiyor.

İşçilerin ve emekçilerin yaşam koşullarını 
iyileştirecek reformların kazanılması ise 
yine kendi mücadelelerine, ortak talepler 
etrafında sendikaların ve işçilerin birleş-
mesine bağlı. 

EKONOMİDE REFORM VE ACI REÇETE SÖZLERİ NE ANLAMA GELİYOR?
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TUNA EMREN 

Salgının başlangıcında, yani Haziran’da yürürlüğe konan 
‘yeni normal’ gevşekliğinden hemen önce, tüm yetkili ve 
liyakat sahibi mecraların/isimlerin dile getirdiği hayati bir 
gerçek vardı: Normalleşmek, ikinci dalgaya, daha vurucu 
olması için davetiye çıkarmak anlamına gelir. Çünkü tüm 
bilimsel veriler, salgının sonbaharda güçleneceğini, vaka 
sayılarının olağanüstü seviyeye çıkabileceğini gösteriyor-
du. 

Bilhassa yaz aylarındaki normalleşme sürecinde paylaşı-
lan bilimsel raporlar, Ekim ya da en geç Kasım’da, ikinci 
dalganın, tsunamiye dönüşmüş olarak gelebileceğini gös-
terdi. Demek ki göstere göstere geldi. Bizlere bunu yaşata-
caklarını bildikleri halde salgının hızını kesme konusunda 
hiçbir önlem almadılar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çok uzun zamandan sonra, 
dün ilk defa “gerçek” vaka sayısını açıklama lütfunda bu-
lundu. “Gerçek”i tırnak içinde kullanıyorum çünkü aslın-
da bunlar hala gerçek veriler sayılmaz ama o kısmına ya-
zının sonlarında değineceğim. Bakan Koca’nın açıklaması, 
günlük 28.351 vakaya ulaştığımızı gösterdi. Bu inanılmaz 
sayı ile Avrupa’nın açık ara birincisi olduk. 

Türk Tabipleri Birliği, günlük vaka sayısının asgari 25 bin 
civarında olduğunu söyleyip Bakan Koca’ya istifa çağrısı 
yaparken; “Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir 
huyu vardır” diyordu. Bahçeli başı çekti, aşırı sağ tarafın-
dan “vatan hainleri” ilan edildiler:

“Derhal kapatılmalıdır!”

“Yöneticilerinden hesap sorulmalıdır.”

“Bunlar virüs kadar tehlikelidir!”

MHP lideri, ülkenin en saygın kurumlarından birini --han-
gi hakla, bilinmez-- vatana, millete ihanetle suçladı!

Elbette TTB’nin itirazları haklı, tespitleri doğruydu. Bıraka-
lım şeffaf yönetebilmeyi, sürecin her aşamasında daha faz-
la yoldan çıktılar, her adımda yanlışı biraz daha büyüttüler 
ve neticede bizi bu tsunamiye maruz bıraktılar.

Bilanço ağır

İşyerleri açık tutuldu, turizm teşvik edildi, toplu taşıma 
araçları tıka basa dolduruldu, öğrenciler sınavlar için bir 
araya toplandı, tüketim teşvik edildi, hayat normalleştiril-
di ve eşzamanlı olarak da “virüse yakalanmak istemiyor-
sak evden çıkmamamız” istendi. 

Doğru düzgün bir tedbir almadıkları gibi, göstermelik 
hamleler ile ne amaca hizmet ettiği anlaşılamayan bas-
kıcı bir tutum izlediler. Örneğin salgın yükselişe geçince 
hemen yine 65+’ya sokağa çıkma yasağı geldi, insanların 
bir araya toplandığı yerlerle ilgili önlem alacaklarına bu 
insanların sigara içmeleri yasaklandı. 

65+ yaş grubu ile ilgili kısıtlamaların hiçbir işe yaramadığı 
daha ilk dalgada biliniyordu oysa. Kaldı ki içinde bulundu-
ğumuz bu tsunamide virüsün hedefinde daha ziyade genç 

insanlar var. Bu insanlar işe gidiyor, tıka basa dolu olan 
toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda bırakılıyorlar. 
Böylece virüs şiddetini artırmış haliyle rahat rahat yayılı-
yor, günde 25 bin vaka çıkarıyor ortaya. 

Sürü bağışıklığına devam

Belirti göstermeyenler de var elbette. Bilimsel veriler diyor 
ki; enfekte olan her insan bu virüsü eşit şekilde yaymıyor. 
Şu oluyor; bazılarımız virüsü alıp hastalığı çok ağır geçir-
sek bile kimseye yaymıyoruz. Bazılarımızsa hiçbir belirti 
göstermeden atlatıyor ama aslında atlatamıyor çünkü vi-
rüsü diğer herkesten daha çok yayıyor. Özetle, toplumun 
neredeyse beşte birlik bir dilimi yayıyor virüsü. Ve bunla-
rın ağırlıklı olarak belirti göstermeyenlerden oluştukları 
sonucuna ulaşıldı. Bu insanlar hayatın ‘yeni normal’ akı-
şında işine gidiyor, belki de hiç yaymayanlar (örneğin 65+) 
evlerine kapanmaya zorlanıyor.

Buradan da şunu anlıyoruz; bizi hala sürü bağışıklığı gibi 
hiç işe yaramayan bir stratejinin içine hapsetmeye karar-
lılar.

Yazının başında, çok gerçekçi gibi görünse de 25 bin vaka-
nın hala gerçeklerden uzak bir sayı olduğunu belirtmiştim. 
Sebebi şu; açıklananlar sadece ‘test pozitif’ vakalar. Fakat 
hastaneler ağırlıklı olarak, tomografide teşhis konan vaka-
larla dolu. Bunların sayısı bilinmiyor. Koca’nın açıkladığı 
sayıyı belki de iki ile çarpmamız gerek. Gerçeğin açıklan-
masını, özel hastanelerin devlet hastaneleriyle aynı ko-
şullarda hizmet vermesini, bunların tek elden koordine 
edilmesini talep ediyoruz. Sağlık emekçilerini koruyucu 
tedbirlerin acilen artırılması, çalışma koşullarının iyileş-
tirilmesi, fiziksel mesafe tedbirlerinin hemen artırılması, 
zorunlu olmayan sektörlerin durdurulması şarttır. Pande-
minin yayılmasında birinci derecede sorumlu olan işyer-
leri kapatılmadığı sürece, eğlence yerlerinin, lokantaların, 
okulların kapatılması çözüm olamaz. Ve kapatılan işyer-
lerindeki işçilerin, maaşları devlet tarafından, eksiksiz 
ödenmelidir.

Otoriter ve baskıcı bir sistem değil, düşüncelerimizi açıkça 
ifade edebildiğimiz, demokratik bir ortam oluşturulmalı, 
şeffaf bir yönetim tarzı hayata geçirilmelidir. 

İktidarın bütçesi bu önlemleri almaya yetmiyorsa, kaynağı 
patronlardan temin edebilir.

PANDEMİYİ 
TSUNAMİYE 
DÖNÜŞTÜRDÜLER

GÜNDEM

BARIŞTAN YANA
Yıldız Önen

DOMİNO ETKİSİ
Murat Belge ABD başkanlık seçimlerinin ardından “domi-
no efektinden” söz eden bir yazı kaleme aldı. Yazısında 
şu vurguyu yapıyordu:

“Amerika bugün hâlâ dünyanın ‘öncü’ ülkesi. ‘Öncü’ ol-
mak, ille de olumlu davranışlara yol açmak demek değil; 
olumsuzluklara da öncülük etmek de mümkün. Amerika’nın 
bugüne kadar dünyada oynadığı rolün kapsamında bunun 
da çok sayıda örneği var. Dünyanın popülizm badiresine 
saplanmasında da payı oldu. Ama bu ‘en güçlü’ dünya 
devletinde halkın diktatöre sepet havası çalmış olması 
başka ülkelerde de birtakım yankılar yaratacaktır diye 
düşünüyorum. Muhtemelen çok hızlı değil, ama makul bir 
hızla ilerleyen bir “domino efekti” beklemek aşırı iyimser-
lik mi olur? Olur ya da olmaz. Bekleyecek, göreceğiz. 
Ama şimdilik, aklımın kıyısında Floyd, ‘bir soluk alabildim’ 
diyorum.”

Ben de Murat Belge gibi düşünüyorum. Trump’ın mağlubi-
yetinin artık kesinlik kazandığı Amerikan seçimlerinde ya-
şanan gelişmeler, “domino efekti” ihtimalini güçlendiriyor. 

Sadece Amerikan seçimleri değil başka gelişmeler de 
bu düşünceyi güçlendiriyor. Gelişmelerden birisi, Yuna-
nistan’da Nazi partisinin bir suç örgütü olduğunun Yuna-
nistan mahkemelerince tescil edilmesiydi. Irkçı cinayetler 
örgütleyen parti dağıtıldı. Bu çok önemli bir gelişme. Her 
yer Türkiye değil, suç örgütü şeflerini Meclis kürsülerinden 
övmek o kadar kolay değil! 

ABD seçimlerinin ardından ise Bolsonaro’nun başına ge-
lenler önemli. Berbat, lümpen, ırkçı ve kadın düşmanı bir 
adam olan Bolsonaro da Brezilya’da zor durumda. 15 
Kasım günü yapılan seçimlerde Brezilya’nın önemli şehir-
lerinde Bolsonaro’nun adayları yenildi. Merkez sağ ve sol 
adaylar ise yükselişe geçti. Altı eyaletin başkentinde Bol-
sonaro’nun destek verdiği sağcı adayların dördü yenildi.

Kuşkusuz, otoriter liderleri zorlayan ve Trump’ın iktidardan 
düşüşünü garanti altına alan, bir başka “domino efekti”n-
den söz edebiliriz.

Bu, zaman zaman bir küresel intifada halini alan dünya 
çapında eylemler zinciri. Geçtiğimiz hafta Fransa, Gue-
tamala, Uganda’yı sarsan eylemler, 2018’in sonlarından 
beri diktatörleri, otoriter liderleri sallıyor. Polonya’da ka-
dınların mücadelesi, Tayland’da monarşiye ve cuntaya 
karşı mücadele, birçok yerde sağlık emekçilerinin pandemi 
ekseninde şekillenen grevleri ve mücadeleleri, Kolombi-
ya’da yerli halklar, Macaristan’da özelleştirmeye direnen 
öğrenciler, Belarus’ta hileli seçimleri kabul etmeyen kitleler, 
Polonya’da kürtaj yasağına karşı sokağa çıkan kadınlar… 
Her hafta bir başka ülkeye sıçrayan eylemler olarak umu-
dumuzu biçimlendiriyor. 

Özetle, “Trump’ın yenilgisinin, otoriter siyasetçilerin, baş-
kanlık koltuğuna oturmalarını sağlayan kuralları o koltuk-
tan sonsuza kadar kalkmamak için bozan, değiştiren ya 
da yok etmek isteyen siyasal figürlerin yenilgisi anlamına 
geldiğini” düşünüyorum. Bu yenilgiyi garantileyen küresel 
eylem dalgası. Bu dalga sürdükçe, “domino efektine” ya-
kından şahit olacağız.
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Nüfusu 110 milyon olan Etiyopya iç savaşın eşiğinde. Ça-
tışmaların büyümesi Afrika Boynuzu bölgesindeki diğer 
ülkeleri de içine çekip kitlesel açlığa ve çok sayıda insa-
nın mülteci olmasına yol açabilir.

Binlerce insan zaten öldü ve on binlercesi komşu Sudan’a 
kaçmak zorunda kaldı. 

Birleşmiş Milletler yetkilileri durumu “büyük çaplı bir in-
sanî kriz” olarak tanımlıyor.

Etiyopya ulusal hükümeti bu ayın başında ülkenin ku-
zeyindeki Tigray bölgesine savaş ilan etti. Tigray, on yarı 
otonom federal devletten birisi ve bölgede yaklaşık 6 mil-
yon Tigraylı yaşıyor. Tigray Halk Kurtuluş Cephesi, TPLF, 
Tigray’ın yönetici partisi. 

Etiyopya devlet başkanı Abiy Ahmed TPFL saldırıları ol-
duğu iddiasıyla Tigray’a hava saldırısı ve kara harekâtı 
emri verdi. TPLF lideri Debretsion Gebremichael, “Tigray 
artık düşmanları için bir cehennemdir, işgalcilerin ordu-
su topraklarımızda olduğu sürece savaş sürecektir” açık-
lamasını yaptı.

Öte yandan, Abiy’nin sözcüsü Tigray’ın “memnunsuz, ge-
rici ve korsan” liderlerinin “ölümcül suç dalgasına” son 
verme vaadinde bulundu.

Merkez

Tigraylılar 27 yıldır Etiyopya hükümetinin merkezinde yer 
alıyordu. Bu, TPLF’nin Derg’in militarist rejimine karşı 
verdiği mücadelenin bir mirasıydı. Direniş 1975’te başla-
mış ve 1991’de Derg iktidarının devrilmesiyle sona ermişti. 
TPLF liderliğinden Males Zenawi 1995’ten 2012’ye kadar 
devlet başkanlığı yaptı. Bu sürede aşırı otoriter bir rejim 
kurdu ve kâr oranlarını arttırarak diğer ülkelerle rekabet 
edebilmek için endüstriyel gelişmeyi ön plana çıkardı.

Meles, Batı’nın favori liderlerinden biriydi. İngiliz İşçi 
Partisi lideri Tony Blair’in Afrika İçin Komisyon’unun 
önemli bir üyesi oldu ve neoliberalizmin kıtada yayılma-
sına destek verdi.

Etiyopya, ABD’nin 2003 yılındaki Irak işgalini destekle-
yen “istekliler koalisyonu”na katılan iki Afrika ülkesin-
den biriydi. Ayrıca, ABD ve işgalci güçlerin kullandığı 
gizli işkence merkezlerini de barındırdı. 

Etiyopya ordusu Somali gibi ülkelerdeki İslamcı hare-
ketlerin bastırılmasında kullanılan ABD askerî üslerinin 

barındırılmasında anahtar rol oynadı. Fakat rejime karşı 
direniş yavaş yavaş büyüdü.

Meles’in selefi, yıllar süren mücadeleler, grevler ve sokak 
işgalleri nedeniyle 2018 yılında görevini bırakmak zorun-
da kaldı. Görevi devralan Abiy, TPLF’nin etkisini azaltma-
ya kararlıydı. Hızla baskı politikalarına döndü. Şimdi, sa-
vaşa başlamış vaziyette. Fakat Tigray askerî açıdan güçlü, 
tahminen 250 bin askere sahip.

TPLF Eritre’nin başkenti Asmara’ya roketlerle saldırdı. 
Komşu Eritre 1990’ların başlarında Etiyopya’dan kop-
muştu ve TPLF Eritre’nin Abiy’den yana taraf olduğunu 
söylüyor.

Bazı analistler Etiyopya’nın “Afrika’nın Yugoslavyası” 
olacağını söylüyor; devletin dağılması Somali, Eritre, Dji-
bouti ve Sudan’ın yıllarca sürecek bir şiddet sarmalına 
yol açabilir.

Etnik temelli cinayetler başladı bile.

Halk kazançlı çıkmayacak

Uluslararası Af Örgütü, “Etiyopya’nın Tigray bölgesinde 
Mai-Kadra şehrinde çok sayıda, büyük ihtimalle yüzlerce 
insanın bıçaklandığını ya da bıçaklanarak öldürüldüğü-
nü” geçtiğimiz hafta teyit etti.

Etiyopya halkı tarafların herhangi birinin zaferinden ka-
zançlı çıkmayacak.

Onlar zaten çatışmanın başlamasından önce hızlanan ko-

ronavirüs salgınıyla, susuzlukla ve son 25 yılın en kötü 
çekirge istilasıyla karşı karşıyaydılar.

Dış güçler ülkede nüfuz kazanmaya çalışacak. 

Son yıllarda ABD, Çin ve Körfez devletleri Etiyopya’yı ken-
di çıkarları doğrultusunda etkilemeye çalıştı.

Ülkeyi daha büyük oyunları içinde piyon gibi kullanmaya 
devam edecekler.

Etiyopya’nın sadece 300 mil doğusundaki Yemen, emper-
yalist müdahalenin yarattığı korkunç yıkımın çarpıcı bir 
örneği.

Ne kadar zor görünse de tek umut işçilerin ve hangi etnik 
kökenden olursa olsun tüm yoksulların zenginlere karşı 
birleşik mücadelesindedir.

ZENGİNLERE KARŞI BİRLİK ETİYOPYA’DA 
ETNİK BÖLÜNMELERİ DURDURABİLİR

On binlerce kişi Fransa’da yeni güvenlik yasasına kar-
şı Paris ve diğer şehirlerde sokaklara döküldü. 

Hükümet polis memurlarının fotoğraflarını yayınlaya-
rak “zarar görmelerine yol açmayı” yeni bir suç olarak 
yasalara dahil etmeyi amaçlıyor. 

Polisin Sarı Yelekliler’e ve ırkçılık karşıtı gösteri ya-
panlara şiddet kullanarak saldırmasının fotoğrafla-
rını yayınlamak bu yasa uyarınca suç olacak. Suçun 
cezası bir yıla kadar hapis ve yarım milyon lira para 
cezası. 

Yeni yasa ayrıca polise gösteri yapanların filmini çek-
mek ve dükkanlardaki güvenlik kamaralarının filmle-
rini istediği gibi kullanmak hakkını veriyor. 

Polis artık gösterileri izlemek için yüz tanıma teknolo-
ji içeren dronlar kullanabilecek. 

Hükümet ayrıca yeni bir eğitim yasası ile üniversiteler-
deki gösterileri ve işgalleri yasadışı ilan etmek istiyor. 

Bu baskıcı yasalar ayrıca yeni İslamofobik önlemler 
de içeriyor. 

Paris’teki gösteride en az yirmi bin kişi olduğu tahmin 
ediliyor. Polisin göstericilere göz yaşartıcı gaz ile sal-
dırdığı bildiriliyor. Yasaların bu hafta parlamentodan 
geçip, Senato’ya gönderilmesi bekleniyor. Ama gerçek 
mücadele hükümet bu yasaları uygulamaya koyarsa 
başlayacak. 

FRANSA’DA YENİ POLİS YASASINA KARŞI ÖFKE

DÜNYA

Uganda’da hükümet kar-
şıtı gösterilerde en az 37 
kişi polis tarafından vu-
rularak öldürüldü. 

Göstericiler Cumhurbaş-
kanı adayı ve Afrobeat 
şarkıcısı Mobi Vine‘ın 
göz altına alınmasını 
protesto ediyordu. Vine 
daha sonra bir seçim 
kampanyası toplantısın-
da koronavirüs yayma 
suçlamasıyla tutuklandı. 

Çoğu gençlerden oluşan 
büyük kalabalıklar baş-
kent Kampala’da ve baş-
ka şehirlerde barikatlar 
kurup, otomobil lastikle-
ri yaktılar. 

Sosyal medyaya yansı-
yan görüntülerde polisin 
Kampala’da gösterici-
lerin üzerine ateş açtığı 
görülüyor. Görüntüler-
de güvenlik personeli 
olduğu düşünülen sivil 
kıyafetli kişiler otomatik 

silahlarla kabalığın üze-
rine ateş açıyor. En az 
350 kişinin tutuklandığı 
bildiriliyor. 

 Vine (gerçek ismi Robert 
Kyagulanyi), 34 yıldır 
Cumhurbaşkanı olan 
Yoweri Museveni’ye kar-
şı çıkan 11 adaydan biri. 
Seçimler Ocak ayında 
yapılacak. Kyagulanyi 
geçtiğimiz Cuma günü 
mahkemeye çıktıktan 
sonra kefaletle serbest 
bırakıldı. Çok popüler 
olmasının nedeni ülke-
deki yoksulların öfkesi-
ni seslendiren bir müzik 
yapması. 

Yoksulluğa karşı çok net 
bir programı olmaması-
na rağmen, pek çokları 
tarafından Museveni’nin 
baskıcı ve patronları 
destekleyen politikaları-
na karşı iyi bir alternatif 
olarak görünüyor. 

UGANDA’DA DEVLET TERÖRÜ

Etiyopya’da halk aktivist ve sanatçı Hachalu Hundessa’nın 
öldürülmesini protesto ediyor.
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KADINLAR  
SUSMUYOR, 
SUSMAYACAK!

1960 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde 
diktatör Rafael Trujillo’ya karşı mücadele 

eden Mirabal Kardeşler Trujillo’nun: 
“Ülkede iki tehlike var: Kilise ve 

Mirabal Kardeşler” şeklinde yaptığı 
açıklamadan günler sonra 25 Kasım’da 
vahşice öldürüldüler. Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu 1999 yılında 25 Kasım 
gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı 

Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan 
etti. Yazıda Antikapitalist Kadınlar, 25 

Kasım’dan yola çıkarak kadın özgürlüğü 
mücadelesini ele alıyor.

ANTİKAPİTALİST KADINLAR

Kadınlar doğdukları andan itibaren hayatlarının pek çok 
noktasında baskı, ayrımcılık, kısıtlama gibi bir dizi cinsiyet-
çi muameleye maruz kalıyorlar. Çok küçük yaşlardan itiba-
ren kız çocuklarına akıllı uslu, hanım hanımcık olması öğre-
tilirken, toplumsal cinsiyet rollerine uygun olan davranışlar 
sergilemesi öğretiliyor ve bekleniyor. 

Evde kız çocuklarından beklenen toplumsal cinsiyet rolleri-
ne uygun davranması, okul çağına gelindiğinde de devam 
ediyor. Üstelik okulda kız çocuklarının şiddete uğraması sa-
nıldığından kolay. Özellikle gelenekselci zihniyetteki öğret-
menler veya okul yönetimi tarafından, erkek ve kız çocukla-
rına gerek hayatları üzerinden, gerek kıyafetleri üzerinden 
ayrımcı bir yaklaşım sergileniyor.  Okullarda uygulanan di-
siplin yönetmeliği çoğunlukla fiziksel şiddet üzerine odak-
lanır. Engellenmeye çalışılan şey öğrencilerin darp edil-
memesi, yumruk-tekmeyle kavgaya girmemeleridir. Ancak 
sözlü ve psikolojik şiddete gereken dikkatin çekilmesi de 
önemlidir. 

Şiddetin halleri

Çünkü psikolojik şiddet okullarda oldukça yaygın olan bir 
şiddet türü. Flört şiddeti, yani bir ilişki ya da ilişki öncesi 
flört dönemi içerisinde sözel, fiziksel, psikolojik ve cinsel 
şiddetin uygulanması, okullarda da oldukça sık görülüyor. 
Fakat yaşadığının bir çeşit şiddet olduğunun farkında ol-
mayan genç kadınlar, çevresindeki yanlış ve şiddet içeren 
ilişkileri gözlemlemesi ve medyanın da yanlış yönlendirme-
siyle, bu durumu aşkın ya da sevginin bir yansıması olarak 
yorumluyorlar. Geleceklerine yönelik kararlar alacakları bu 

dönemde, müfredatın hazırlanışında başarılı ve tarihin ya-
zılışında büyük rol oynayan kadınlara yeterince yer verilme-
mesi, özellikle bilim kadınlarının yeterince tanıtılmaması da 
kadın öğrencilerin rol model bulmada zorlanmasına sebep 
oluyor. Kadın cinayetlerinin arttığı ve erkeklerin korunduğu 
bir dönemde, kadınlar fiziksel şiddetin yanı sıra, psikolojik, 
ekonomik, sözel şiddete de maruz kalıyor, iş yerlerinde ta-
cize uğruyor ya da kendilerine mobbing (psikolojik şiddet) 
uygulanıyor.

Yasaların koruyuculuğu

Kadınları iş hayatında tacizden ve mobbingden koruyacak, 
Borçlar Kanunu 417. Maddesi (İşveren, hizmet ilişkisinde 
işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde 
dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle 
işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür 
tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri 
için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür), 4857 sayılı İş 
Kanununun 24. Maddesi II/b (İşveren işçinin veya ailesi üye-
lerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde söz-
ler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel taciz-
de bulunursa) ve d (İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler 
tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu 
işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa) 
bentleri, 25. Maddesi II/c (İşçinin işverenin başka bir işçisine 
cinsel tacizde bulunması) bendi ve Türk Ceza Kanunundaki 
bazı düzenlemeler gibi bir dizi yasa var iken, yine de pratik-
te kadınlar haklarını arayamıyor, işlerini bırakmak zorunda 
kalıyor, bastırılıyor, olayı abarttığı iddia ediliyor, failler ceza 
almıyor ve yine suçlanan kadınlar oluyor. 

Psikolojik şiddet iş hayatında da devam ediyor. Kadınlar 
erkekler ile aynı tepkileri verseler bile “histerik, duygusal, 
suratsız” gibi etiketlemelere maruz kalıyor, bu yönde baskı-
lanıyor. Mobbing ayrıca işveren tarafından daha çok çalış-
tırılmak ya da istifasını vermesi için bir yıldırma politikası 
olarak da özellikle kadınlar üzerinde kullanılıyor. 

Kadınlar direniyor

Her ne kadar taciz veya mobbing karşısında ses çıkarmak 
isteyen kadınlar, işveren tarafından kovulmak ile tehdit edi-
lerek baskılanmaya çalışılsa da susmayan ve bununla mü-
cadele eden kadınlar var. Üstelik tacizi veya mobbingi ifşa 
etmenin arkasından gelen suçlamalarla mücadele etmek, 
olayın kendisi kadar zorlu bir süreç olmasına rağmen.

Peki, işyerinde tacize veya mobbinge maruz kaldığımızda 
ne yapmamız lazım? Yasal yollardan hakkımızı aramak bir 
yana, aynı zamanda tüm işçiler beraber mücadele etmeliyiz. 
Çünkü dayanışma yaşatır, dayanışma önemlidir. İşyerle-
rinde şiddet ve mobbinge karşı neler yapılmalı konusu her 
zaman tartışılmalı ve gündemde tutulmalıdır. Bu şekilde, o 
işyerinde bir kadın şiddete ya da mobbinge maruz kaldığın-
da, işvereni yanında olmasa bile, beraber çalıştığı arkadaş-
larının yanında olduğunu bilecek ve dayanışmanın getirdiği 
bu destekten kuvvet alacaktır. Ayrıca sendikaların da bu 
konuda üzerine düşen, işyeri eğitimleri ile farkındalık ve bi-
linç düzeyini arttırmaktır. İşyerinde şiddete ya da mobbinge 
maruz kalan birisi olması durumda, çalışanların hepsinden 
destek gelirse, hem mağdur kendini yalnız hissetmez, hem 
işveren ya da potansiyel tacizciler açısından caydırıcı olur. 
Şiddet, ancak hep birlikte karşı çıkarsak engellenebilir.

Dayanışma yaşatır

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine 
göre 2020 yılının başından ekim ayına kadar 246 kadın, er-
kek şiddeti sebebiyle yaşamını yitirdi. Bu cinayetlerin dışın-
da 151 kadın da şüpheli bir şekilde ölü bulundu. 160 kadı-
nın hangi bahanelerle öldürüldüğü tespit edilmemişken 66 
kadın boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi 
reddetmek, ilişkiyi reddetmek, sosyal medya hesabı açmak 
gibi kendi hayatları ile ilgili kararlar almak isterken erkekler 
tarafından öldürüldü. 20 kadın ise ekonomik bahanelerle 
yaşamdan koparıldı. 

İstanbul Sözleşmesi’ni, 6284’ü tam ve etkin bir şekilde uygu-
lamayan, failleri cezasızlıkla teşvik eden, görevini yerine ge-
tirmeyen kamu görevlilerini cezasız bırakan devlet de kadın 
cinayetlerinden sorumludur. 

Kadın cinayetlerine karşı ancak örgütlü mücadeleyi yaygın-
laştırarak kazanırız. Kadınlar şimdiye kadar elde ettikleri 
tüm kazanımları mücadeleyle elde ettiler. Ne kadar çok bas-
kı biçimi varsa, o kadar çok mücadele biçimi geliştirdiler. 
Kadın cinayetlerine haksız tahrik uygulanmaması, beden-
lerimiz, hayatlarımız hakkında kendimiz karar vermek ve 
özgürlüğümüzü kazanmak için taleplerimizi yılmadan yük-
seltmeye devam etmeliyiz.

Fotoğraf: EMRE ORMAN / csgorselarsiv.org
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OZAN TEKİN

AKP-MHP koalisyonunda 
alttan alta var olduğu his-
sedilen çatlaklar, epeyce 
bir süredir iyiden iyiye gö-
rünür oldu. Hem iki parti 
arasındaki gerilim hem de 
AKP’nin içindeki gruplaş-
malar, ülkeyi yönetenleri 
büyük bir krize sürüklü-
yor.

Aslında AKP, son birkaç yı-
lını hep kriz içerisinde, ara 
ara toparlanmalar yaşasa 
da dikiş tutturamayan bir 
iktidar görünümü vererek 
geçirdi. 2017 yılındaki baş-
kanlık referandumu dö-
neminde, Erdoğan “metal 
yorgunluğu” terimini kul-
lanarak ilk sinyalleri ver-
mişti. Aynı yılın sonunda, 
birçok ilde görev yapan 
AKP’li belediye başkanla-
rı, bizzat merkezin talima-
tıyla kızağa çekildi. 2018 
yılında gerek Erdoğan’ın 
seçimlerden sonra parti-
li cumhurbaşkanı olunca 
Merkez Bankası politika-
larına doğrudan müdaha-
le edeceğini söylemesi ve 
Berat Albayrak’ın Maliye 
Bakanı yapılması, gerekse 
Rahip Brunson gibi kriz-
ler ekonominin uçuruma 
yuvarlanmasının önünü 
açtı. Arada kazanılan 24 
Haziran seçimleri iktidar 
cephesine moral verse de 
kalıcı olamadı. 2019 yerel 
seçimleri, AKP’nin ve MHP 
ile koalisyonunun çözülüş 
sürecinin önünü açtı.

Birçok büyük şehri rakip-
lerine kaybeden AKP, pan-
demi döneminin başında 

Süleyman Soylu’nun isti-
fasıyla sarsıldı. İlk sokağa 
çıkma yasağının alelacele 
ilan edilmesiyle başlayan 
kriz, yerli milli ittifak içe-
risinde milliyetçi kanadın 
güç gösterisi ve Soylu’nun 
“halkın teveccühü” gibi 
lanse edilen bir sürecin 
sonunda görevde kal-
masıyla sona erdi. AKP 
bir yandan eriyen oyları-
nı nasıl toparlayacağını 
düşünüyor, bu konuda 
MHP’nin negatif etkisini 
görüyor, diğer yandan ona 
muhtaç olduğu konumdan 
kurtulmanın hiçbir yolunu 
bulamıyordu. İstanbul ye-
rel seçimlerinin tekrarla-
tılması gibi demokrasi dışı 
tavırların verdiği zararla, 
Pelikancılar gibi grupla-
rın etkisinin verdiği zarar 
karışarak iktidarı yıpratı-
yordu.

İplik söküğü gibi…

Son birkaç haftada ise 
gelişmeler baş döndürü-
cü hıza ulaştı. 2020 yılı 
boyunca döviz kurlarının 
TL karşısında kazandığı 
değer, doları kontrol altın-
da tutmak için uygulanan 
politikaların hazinenin 
tüm kasasını eritmesi ve 
muazzam borçlar yarat-
ması, pandemiyle birlik-
te halkın katlanmasının 
imkânsız olacağı koşul-
ları yaratmıştı. Faizin 
artırılıp artırılmayacağı 
tartışmalarının yaşandı-
ğı bu karmaşa içerisinde 
önce 6 Kasım’da Merkez 
Bankası başkanı Murat 
Uysal görevden alındı. 

Hemen ardından ise Berat 
Albayrak, bir Instagram 
paylaşımıyla istifasını du-
yurdu. Erdoğan’ın dama-
dının istifası, kabul edilip 
edilmeyeceğinin yarattığı 
belirsizlik, medyanın Er-
doğan bir şeyler diyene 
kadar haber yapamayan 
tutumu ve ekonomideki 
kötü gidişata öfkenin Al-
bayrak’ın şahsına yönelen 
tepkilerde cisimleşmesiyle 
tam bir parodiye dönüştü. 
İktidar yanlısı medyanın 
ısrarla bir başarı öyküsü 
yazdığını iddia ettikleri Al-
bayrak, o günden bugüne 
görevden ayrılışıyla ilgili 
bir yorum dahi yapamadı.

AKP sözcüsü Ömer Çelik 
“Devlet krizi yok” derken, 
bir yandan da “Cumhur-
başkanlığı hükümet siste-
minde görevden alma, gö-

reve getirme, istifayı kabul 
edip etmeme Cumhurbaş-
kanı takdirindedir. Benim 
bu konuyla ilgili açıkla-
ma yapmam söz konusu 
değil” diyerek Türk tipi 
başkanlığın içine düştüğü 
acziyeti tarif ediyordu.

Reform tartışmaları

Bunun ardından hükümet 
birtakım “reform” söy-
lemlerini devreye soktu. 
Adalet Bakanı ve başka-
ları, sanki ülkeyi yöne-
tenler kendileri değilmiş 
gibi, yargıdaki yanlış 
uygulamalardan ve ya-
ratılan haksızlıklardan 
bahsetmeye başladılar. Eş 
zamanlı olarak televizyon-
daki siyasi tartışmalarda 
Kürt sorununda yeni bir 
yumuşamaya dair sinyal-
ler gelmeye başladı. Bu 

durum MHP cephesinde 
hareketlilik yarattı. Ha-
pisten çıkarıldıktan sonra 
kimi diğer derin devlet ele-
manlarıyla buluşan ve her 
başlıkta siyasi görüşlerini 
kamuoyuna beyan eden 
Alaattin Çakıcı, ana mu-
halefet partisi Kemal Kı-
lıçdaroğlu’na pespaye bir 
üslupla saldırdı. Çakıcı’ya 
AKP içerisinden çatlak 
sesler çıkarken, organize 
suç örgütü liderliğinden 
hüküm giymiş bu mafya 
babasının sözleri ve Dev-
let Bahçeli’nin onu sahip-
lenen tutumu, AKP-MHP 
iktidarının iç dinamikleri-
ne yönelik mesajlar olarak 
algılandı. 

Hukuki adaletsizlikler ve 
demokratik değerler konu-
sundaki reform tartışmala-
rına yanıt, Kürt siyasetine 

yakın avukatlara yönelik 
gözaltı operasyonlarıyla 
verildi. Cumhurbaşkanlığı 
Yüksek İstişare Kurulu’n-
dan Bülent Arınç, Sela-
hattin Demirtaş ve Osman 
Kavala ile ilgili olumlu 
sözler ederken, krizi şim-
dilik rafa kaldıran sözleri 
Erdoğan söyledi. Cumhur-
başkanı, Arınç’ın “çok ren-
cide olduğunu” ifade ettiği 
konuşmasında, Cumhur 
İttifakı’nın yoluna devam 
edeceğini ortaya koydu. 
Daha sonra Bahçeli’nin de 
saldırdığı Arınç, Cumhur-
başkanlığı Yüksek İstişare 
Kurulu’ndaki görevinden 
istifa etti. Ancak AKP’den 
istifa etmeyeceğini dek-
lare ederek parti içindeki 
çekişmelerin devam ede-
bileceğini gösterdi.

YERLİ MİLLİ  
İTTİFAKIN KRİZİ  
DERİNLEŞİYOR

Son günlerde 
yaşanan 

kriz ve arka 
planındaki 

gelişmelerin ele 
alındığı yazıda, 

sosyalistlerin 
çözüm önerileri 
de tartışılıyor.
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GÖRÜŞ
Roni Margulies

“YATIRIMCIYI TEŞVİK 
EDECEK” BİR REFORM 
Birkaç gündür memleket “reform” laflarıyla çalkala-
nıyor.

Çalkantıyı Tekirdağ’da yaptığı konuşmayla Cumhurbaş-
kanı başlattı.

Konuşmasının giriş cümleleri özellikle reformcu, güncel 
ve etkileyiciydi; kaçıranlarınız için alıntılayayım:

“Fetihler gören, Fatihler gören, Rabb’imden lütuflar 
gören Tekirdağ. Gaza medeniyetimizin solmayan gon-
cası, gönül medeniyetimizin parlayan incisi Tekirdağ. 
Rumeli deyince gözleri buğulanan, hasreti de, acıyı 
da, sevinci de iliklerine kadar yaşayan onurlu Te-
kirdağ. Sadece destan yazmakla, destan yaşamakla 
kalmayan, kendisi de taşıyla toprağıyla destan olan 
Tekirdağ.”

Herkesin gözlerini buğulandıran bu açılıştan sonra 
Cumhurbaşkanı medeniyetimizin bugünlerde niye bazı 
sorunlar yaşadığını izah ederek “vatan topraklarına 
gözünü dikenlerden milleti birbirine düşman etmeye 
çalışanlara kadar tüm şer senaryolarının tedavüle so-
kulduğunu” anlattı.

Ama “Allah’ın yardımı, milletin feraseti ve kendisinin 
gayretiyle” tüm oyunların boşa çıktığını söyledi.

Yanlış duymuş olabilirim, sorunlarımız henüz tamamen 
aşılmamış olduğuna göre, “oyunların boşa çıktığını” 
değil, “boşa çıkmak üzere olduğunu” söyledi belki de.

Ve arkasından müjdeyi patlattı!

“Ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform 
dönemi başlatıyoruz. Ekonomisi güçlü olmayan bir 
ülkenin diğer alanlardaki kazanımlarını koruyamaya-
cağının bilinciyle yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam 
odaklı seferberlik başlatıyoruz. Amacımızın ülkemizi 
hedeflerimiz doğrultusunda geliştirmek ve kalkındırmak 
olduğunun altını tekrar çiziyorum.”

Abdülkadir Selvi, 24 Kasım tarihli köşe yazısında 
reformların iki ayağı olacağını söylüyor.

Biri “hukukun üstünlüğünü tahkim edecek düzenleme-
ler,” diğeri “sermaye ve mülkiyet hakkını güvenceye 
alacak, yerli ve yabancı yatırımcıyı teşvik edecek ya-
sal değişiklikler.”

Ayrıca, iş dünyasının temsilcilerine Erdoğan’ın  “Hu-
kukun üstünlüğü konusunda hazırlık yapın” dediğini 
söylüyor.

“Reform” laflarıyla çalkalananların bir kısmı, Selvi 
gibi, “Ancak Erdoğan reform yapar, hem de ne müt-
hiş yapar” derken, epey bir kısmı da “Bunlar reform 
filan yapamaz” diyor.

Bence bu pek de gerekli bir tartışma değil.

Değil, çünkü Erdoğan “hukukta reform” derken, KHK’lı-
lara, hapisteki HDP’lilere ve gazetecilere, Demirtaş’a, 
Kavala ve Ahmet Altan’a söylemiyor bunu zaten.

“İş dünyasının temsilcilerine” söylüyor.

Bülent Arınç bunu yanlış anladı ve fırçayı yedi.

Selvi ise çok doğru anlamış: “Sermaye ve mülkiyet 
hakkını güvenceye alacak, yerli ve yabancı yatırımcıyı 
teşvik edecek bir reform” diyor. Yani Türkiye’ye epey-
dir cüzzamlı muamelesi yapan yatırımcıları rahatlat-
mak için alınacak önlemlerden söz ediyor.

Erdoğan bunu yapabilir mi? Tabii ki yapabilir.

Hukukta bizim istediğimiz değişiklikler ise ancak kendi 
kitlesel mücadelemizle gerçekleşebilir.

YERLİ MİLLİ  
İTTİFAKIN KRİZİ  
DERİNLEŞİYOR

AKP, son birkaç yıldır, MHP ve eski derin devlet unsur-
larıyla ittifaka girdiğinden beri, ülkeyi ilk 10-12 yılındaki 
söylemlerinin tam tersi bir doğrultuda idare ediyor. 3Y ile 
mücadele (yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar) diye çıkılan 
yolda, AKP bunların hepsinin arttığı bir ülkenin 18 yıllık 
hükümeti. Kürt sorununda çözüm ve diyalog politikaları 
yerini çatışma ve baskıya bıraktı. Ekonomi felaket durum-
da. İfade özgürlüğü ayaklar altında. Hukukun nasıl işle-
diği belli değil. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 
koalisyonları bitireceği ve “hantal bürokratik” devlet ye-
rine hızlı işleyişi getireceği konuşuluyordu. İkisinde de 
tam tersi oldu. AKP ilk kez bir siyasi partiyle ittifak kurdu. 
İşleyişin hızlanmadığı ise her şeyin cumhurbaşkanının 
onayına kaldığı bir durumda Berat Albayrak’ın istifasına 
iki gün boyunca kimsenin yorum yapamamasından an-
laşılıyor.

AKP’nin genel siyasi hattında yaptığı bütün çarklar, iki 
milliyetçi iddia ile örtülüyordu: Türkiye’nin bekası her 
şeyin üstündedir ve bunun için yerli/milli bir ittifak kur-
mak gerekir. Ayrıca Türkiye büyümekte ve bölgesel bir 
güç olmaktadır, bunu çekemeyen güçlerle de kıyasıya bir 
mücadele içindedir. Son dönemde bu anlatılar da bir bir 
çöküyor. “Beka” için Suriye topraklarına girilirken diğer 
yandan seçim kazanmak için Öcalan’ın mesajı televizyon-
lardan okutturulabiliyor. Üstelik, herkese kafa tutan, bü-
yüyen ve güçlenen Türkiye söyleminde de gedikler açıldı.

Rahip Bronson’ın serbest bırakılması, Suriye’de Rus-
ya’nın müdahaleleriyle Türkiye’nin etkisinin sınırlandırıl-
ması, Libya’da Türkiye’nin devreden çıkarıldığı bir barış 
planının devreye alınması, Doğu Akdeniz’de Oruç Reis’in 
AB zirvesinde yaptırımlar gündeme geleceği zaman apar 
topar bakıma alınması, Ermenistan-Azerbaycan savaşın-
da yine sahaya ve masaya ağırlığını Rusya’nın koyması, 
ABD’de Trump’ın yerine Biden’ın seçilmesi gibi gelişme-
ler, AKP-MHP ittifakının yürüttüğü uluslararası politi-
kaların kıyıya oturması anlamına geldi. İktidarın söyle-
minin Türkiye’nin ekonomik gelişkinliğiyle örtüşmeyen 

boyutları vardı ve bölgesel güç olma maceracılığının 
sınırlarını asıl “büyük” güçler, emperyalist hiyerarşinin 
tepesindeki devletlerin tutumları çizdi.

Ne yapmalı?

Eğer krizi yaratan AKP-MHP’nin milliyetçi ve baskıcı po-
litikalarının ona oy kaybettirmesiyse ve iktidar tabanın-
daki erime ve dağılmayı durdurmak için yine milliyetçi 
söyleme başvuruyorsa, egemen sınıfın krizini derinleştir-
mek ve ezilenler lehine bir sonuç yaratmak için yapılma-
sı gereken net. Milliyetçiliğe karşı işçi sınıfının çıkarları 
temelinde, sınıfı birleştirecek politikalar üretmek. Yani 
siyaseti “Türkiye’nin çıkarları”na endeksleyen anlayı-
şın yerine özgürlükçü, enternasyonalist ve yoksullardan 
yana politikaları savunmak.

Burada da karşımıza şu soru geliyor: AKP-MHP iktidarı-
nın politikalarına karşı düzen siyasetinin muhalefeti çare 
olabilir mi? Kılıçdaroğlu, Çakıcı’nın pervasız tehditlerine 
karşı kendisinin daha vatansever olduğunu anlatmaya 
çalışıyor. CHP-İyi Parti ittifakı Maltepe’de ırkçı Nihal At-
sız’ın adıyla park açıyor. Göçmen düşmanlığında başı 
çeken Millet İttifakı, aynı zamanda dış politikada sürekli 
“Türkiye’nin çıkarları” gereği iktidara destek veriyor.

Bizim ihtiyacımız olan, işçi sınıfının çıkarlarının Türkiye 
devletinin bölgesel güç olma planlarını desteklemekten 
değil, kıdem tazminatından sendikal örgütlenme hak-
kını korumaya, pandemi döneminde patronlara yapılan 
kıyakların hesabını sormaktan iklim krizini derinleştiren 
politikaları durdurmaya, tüm ezilenlerin birleştirecek, ge-
zegenin geleceğini ve sağlıkçılar başta olmak üzere tüm 
emekçilerin Covid-19 karşısında sağlığını koruyacak bir 
hattı savunan antikapitalist bir blok kurmak. Böylesi bir 
blok, farklı kesimlerin sahip olduğu tüm öfkeleri tek bir 
yere kanalize edecek merkezi ve kitlesel eylemlerin örgüt-
lenmesinde öncü rol oynayabilir. AKP-MHP iktidarındaki 
eriyişi, milliyetçi politikalara boyun eğerek değil, böylesi 
bir odağı güçlendirerek hızlandırılabilir.

KRİZİN 
NEDENLERİ?

Sendikalı oldukları için işten atılan, ücretsiz izne çıkarılan, 
Birleşik Metal İş üyesi işçiler Ankara’ya yürüyor.

REFORM TARTIŞMALARI
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ÇAĞLA OFLAS

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berat Albayrak’ın istifa-
sının ardından “Ekonomi, hukuk ve demokraside se-
ferberlik” vaat etmesi MHP’de rahatsızlık yarattı. İnfaz 
yasasıyla tahliye edilen Alattin Çakıcı, CHP lideri Ke-
mal Kılıçdaroğlu’na “kızım sana söylüyorum, gelinim 
sen anla misali” tehdit ve hakaretler içeren bir mektup 
yolladı. Bahçeli Çakıcı’ya “dava arkadaşımdır” diyerek 
sahip çıktı. Grup toplantısında da Erdoğan’a destek 
vermekle birlikte Selahattin Demirtaş ve Osman Kava-
la’yı hedef göstererek, iktidar ortağının atacağı adımla-
rın sınırlarını bir kez daha çizmiş oldu. 

MHP’nin fabrika ayarları

MHP’nin Türk Tabipler Birliği’nin kapatılmasını iste-
mesi, gazetecileri tehdit etmesi, muhalefete en yüksek 
perdeden tehdit içeren mesajlar vermesi iktidar ortak-
ları arasında yaşanan basit bir anlaşmazlık olmaktan 
daha fazla anlam taşımakta. 1990’lı yılların devlet, 
mafya ve çete ilişkilerinin simgeleşen isimleri, Eski İç 
İşleri Bakanı Mehmet Ağar, Alaattin Çakıcı, Engin Alan 
ve Korkut Eken’in birlikte çekilen fotoğraflarının sos-
yal medyada yayınlanması, Bahçeli’nin son günlerdeki 
çıkışları MHP’nin fabrika ayarlarına tekrar döndüğüne 
ilişkin görüşlerin de yaygınlaşmasına yol açtı. Aslında 
MHP’nin son 60 yılına bakıldığında bu fabrika ayarla-
rından çok da fazla uzaklaşmadığını görmek mümkün. 

 Faşist hareketin kökenleri

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarını da kapsa-
yan Turancılık ve Türkçülük fikirlerinin devlete hakim 
olması faşist hareketin ideolojik ve örgütsel gelişimi 

açısından elverişli bir zemin sunmaktaydı. Özellik-
le 1930-40’lı yıllarda Almanya’da Nazilerin, İtalya’da 
Musoli’nin yükselişi, CHP yönetimindeki tek parti 
diktatörlüğünü de etkisi altına aldı. Faşist hareket bu 
dönemde devlet bürokrasisi ve ordu içinde kadrolaşma 
faaliyetlerine hız verdi. 1944’de Almanya’nın yenilmesi 
siyasal havanın ters yönde, faşizm karşısında esmesine 
yol açtı. Alpaslan Türkeş’in de içinde yer aldığı Turancı 
fikirlerin yayılmasında etkili olan tüm isimler yargı-
landı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında iki emperyalist 
kamp arasındaki hegemonya mücadelesinin yarattığı 
soğuk savaş dönemi faşist hareketin “komünizme karşı 
mücadele” ekseninde yeniden yapılanmasına yol açtı. 
1960’lı yıllarda Alparslan Türkeş’in liderliğinde yeni-
den şekillendi. 1969 yılında Cumhuriyetçi Köylü Millet 
Partisi’nin isminin değiştiği Adana Kongresi’nde Lider, 
Teşkilat, Doktrin üçlemesiyle MHP kuruldu. 

Reaksiyoner bir hareket

MHP, 1960’lardan itibaren yükselişe geçen işçi hareketi 
ve sola karşı reaksiyoner bir hareket olarak şekillendi. 
Kentlerde işsiz umutsuz gençlerin sisteme karşı öfkesi-
ni anti-komünizm temelinde örgütleyen MHP, nazilerin 
SS örgütlenmesine benzer komando kampları kurdu. 
Emekli askerler kamplarda ülkücülere eğitimler verdi. 
MHP’nin kurduğu ülkü ocaklarında örgütlenen faşist 
hareket grevlere, sendikacılara, sosyalistlere kanlı sal-
dırılar düzenledi. 1970’li yıllarda kurulan iki milliyet-
çi cephe hükümetinde yer alan MHP devlet bürokrasi 
içinde kadrolaştı. 1980 darbesine giden yolları adeta 
kanla döşedi. 1970-1980 arasında, özel harp dairesi gibi 
devletin gayri nizami yapılanmasıyla ilişkili İstanbul 
Üniversitesi katliamı, Bahçelievler’de 7 TİP’linin öldü-

rülmesi, Kemal Türkler’in katli, pek çok aydın ve sos-
yalistin öldürülmesi dışında, Maraş ve Çorum olayları 
gibi pek çok kitlesel katliamlar gerçekleştirdi. 

Kendisi hapiste fikirleri iktidarda

İşçi sınıfının üzerine bir balyoz gibi inen 12 Eylül dar-
besinin gerçekleşmesinde MHP merkezi bir rol aldı. 
Ama darbeci generallerin hışmına uğramaktan kurtu-
lamadı. MHP’nin beklemediği bir şekilde kadroları 12 
Eylül mahkemelerinde yargılandı, idam edildi, işkence 
gördü. “Türk’ün Türk düşmanlarıyla aynı zincire vurul-
ması” karşısında kadroların çözülmesini engellemek 
için “Biz zindandayız ama fikirlerimiz iktidarda” söyle-
mini geliştirip, darbe rejimiyle ilişkilenmeye çalışsa da 
örgütün dağılmasına engel olamadı. MHP’nin dağınık-
lık hali 1990’lı yıllara kadar devam etti. MHP kadroları-
nın bir kısmı 1983 seçimleri öncesinde kurulan ANAP’a 
katıldı. Böylece 30 MHP’li meclise taşındı. Devlet kad-
roları içerisinde yer almayanlar ise geleneksel mafya 
babalarının yerini aldılar. Çek senet işlerinde kullanıl-
dılar ve giderek ülkücü mafyanın başına geçtiler.

Siyasi partiden farklı bir şey

1990’lı yıllarda Kürt sorununa karşı yürütülen savaşta 
yer alan bu çeteler devletle içli dışlı oldular. Özellikle 
1993 yılında özel harekat dairesine bağlı ülkücülerden 
oluşan özel tim, bölgede terör uygularken, Afganis-
tan’dan Avrupa ve Amerika’ya uzanan uyuşturucu tra-
fiğini yürüttü. Nitekim 1996 yılında Susurluk’ta mey-
dana gelen kaza devlet, mafya ve siyaset arasında 
kurulan kirli ilişkileri açığa çıkardı. MHP her yerde 
Kürtlere yönelik saldırıların ve linç girişimlerinin koç 
başı oldu. Asker cenazeleri MHP’nin propaganda alanı-
na dönüştü. Aynı yıllarda faşistler Kafkasya’da devlet 
adına görev aldı. 

Troçki, faşizmin olağanüstü koşullarda, iyice aşınan 
“demokratik yapıları” ortadan kaldıran, işçi sınıfı ör-
gütlerinin kökünü kazıyan olağanüstü bir rejim oldu-
ğunu anlatır. Burjuva sağ partilerinden farklı özellikler 
taşıyan MHP’nin emekçi kitleler açısından yarattığı 
tehdidi doğru okumak, doğru mücadele yöntemi geliş-
tirmek için de bir zorunluluk. Türkiye siyasal tarihinin 
en krizli dönemlerinin MHP’nin hükümet ortağı oldu-
ğu dönemler olması tesadüf değil. MHP’li hükümetler, 
1970 MC, 1999’da kurulan DSP-MHP-ANAP koalisyonu 
dahil ülkenin en sarsıntılı dönemleri oldu. Olağanüstü 
koşulların ürünü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-
minin kurulmasında ve sürdürülmesinde en etkili role 
sahip parti. İktidar ortağı olarak demokratik alanlara 
yönelik tehdidin adresi olarak öne çıkıyor. Suriye’den, 
Libya’ya, Doğu Akdeniz’e tüm meselelerde en şahin 
açıklamaları yapıyor. Muhalefete sürekli tehditler sa-
vurup, hukuksuzluğa çağrı yapıyor. Bütün bunları 
neden yaptığı ise son derece açık: devletin başına geç-
mek. 

Makalede, MHP’nin 
60 yıllık gelişimi ve 
sınıfsal karakteri ele 

alınıyor.MHP NASIL  
BİR ÖRGÜTTÜR?
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KORONA SALGININDA 
SENDİKALAR HAKLARINI 
BİRLİKTE SAVUNMALIDIR
Korona salgını bütün toplumun ve elbette işçi sınıfının en 
önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Sağlık 
Bakanı’nın gerçek, en azından öncekilere göre gerçeğe 
biraz daha yakın sayıları açıklamasıyla salgının gerçek 
boyutları da ortaya çıktı. Başarı hikayesi diye anlatılan 
şeyin tam bir balon olduğu görüldü. 

Salgın geçtiğimiz Mart ayında Türkiye’de görülmeye 
başlanmıştı. Hükümet Mart ortasında bazı işyerlerinin, 
okulların, camilerin kapanmasına karar verdi. Her türlü 
kapalı salon toplantıları, düğünler, taziyeler yasaklandı, 

MÜCADELENİN İÇİNDEN
Faruk Sevim

bazı yaş grupları için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 

Haziran başında kapatılan işletmelerin büyük çoğunluğu 
açıldı, yasaklar kaldırıldı. Turizm teşvik edildi. Turizmden 
beklenen gelir elde edilemedi ama salgının yayılması için 
elverişli koşullar oluşturulmuş oldu. Havaların soğumaya 
başladığı Ekim - Kasım ayları ile birlikte günlük vaka ve 
ölüm sayıları hızla yükseldi.

Hükümet şimdi tekrar bazı yasaklar ilan etti. Salgının bo-
yutlarına baktığımızda bu kısıtlamaların Mart-Nisan ayla-
rındaki kısıtlamalardan daha sıkı olması gerekiyordu, ama 
olmadı.  Çünkü Türkiye ekonomisi, salgının ilk başladığı 
döneme göre çok daha kötü durumda. Hükümet Merkez 
Bankası kasasını boşalttı, yedek paraları bile kullandı, 
salgının ikinci dönemine parasız yakalandı.

Hükümetin ilan ettiği yasaklar arasında bir konu hiç yok. 
Yeme-içme sektöründeki 2 milyon işçi dışında kalan 20 
milyon işçi ve memur çalışmaya devam edecek. 

Hâlbuki fabrikalar dev salgın merkezleri haline gelmiş 
durumda. Birleşik Metal-İş’in raporuna göre imalat sana-
yinde 120 bin işçi koronaya yakalandı. 

İşçi ve emekçilerin yoğun olarak yaşadığı Avcılar, Bağ-
cılar, Esenyurt, Ümraniye, Küçükçekmece ilçeleri, korona 
açısından en riskli bölgeler arasında yer alıyor. 

İşçiler işyerlerine kalabalık ulaşım araçları ile gidiyorlar. İş-
yerlerinde kapalı ortamlarda saatlerce birlikte çalışıyorlar, 
insanlarla muhatap oluyorlar. 

İşçiler arasında korona kaynaklı ölümler hızla artıyor, şim-
diye kadar işyerlerinde 368 işçi koronadan öldü.

Sağlık çalışanları, korona ile mücadeleyi canları pahasına 
yapıyorlar, ama hak ettikleri ücretleri alamıyorlar. Sağlık 
çalışanları arasında ölüm oranı, diğer işçilerden 10 kat 
daha yüksek.

Tüm sendikalar korona ile mücadelede, “zorunlu olmayan 
işler durdurulsun, kapanan işyerlerindeki işçilere, kayıt dışı 
olanlar dahil tam ücret ödensin, hastalara ücretsiz sağlık 
hizmeti verilsin, sağlık meslek örgütleri ve sendikalar ile iş-
birliği yapılsın, gerekli maddi kaynaklar için patronlardan 
vergi alınsın” şeklindeki en temel talepleri savunmalıdır. Bu 
ölüm kalım mücadelesinde bütün sendikalar birleşmeli ve 
birlikte mücadele etmelidir. 

“ZORUNLU İŞLER HARİÇ 
TAM KAPANMA!”

Salgın artık kontrolden çıktı 
ve özellikle gerekli tedbirler 
alınmadan açılan okullar 
bulaş merkezi haline geldi. 
Binlerce öğretmen ve öğren-
ci, taşıyıcı veya hasta. Uzak-
tan eğitimle fırsat eşitsizliği 
iyice derinleşiyor. Milyonlar-
ca öğrenci bilgisayar, tablet, 
cep telefonu ve interneti ol-
madığı için uzaktan eğitime 
katılamıyor. Öğretmenler 
MEB’in tüm iş bilmezliğinin 
ceremesini çekiyor. Sabah 
08.30 ‘dan akşam 20.00 ‘a 
kadar bilgisayar başında 
öğretmen ve öğrenci birbir-
lerine ulaşamaya çalışıyor. 
Mesai kavramı tamamen or-

tadan kalktı, esnek, belirsiz 
süreli ve hafta sonu çalışma 
öğretmenlere dayatılıyor. 
Anaokulları patronların 
isteği doğrultusunda yüz 
yüze eğitime devam ediyor. 
Bu çifte standartta son veril-
meli ‘’Anaokulu öğretmen-
leri bakıcı değil öğretmen-
dir’’. MEB yüz yüze eğitime 
geçmek için tüm gerekenleri 
acilen yapmalıdır. Uzaktan 
eğitim sürecindeyse öğren-
cilere tüm materyaller ve 
ücretsiz internet sağlanma-
lıdır. Fırsat eşitliğinin yok 
olduğu bu ortamda sınavlar 
iptal edilmelidir.

Şafak Ayhan (Eğitim-Sen)

Vaka sayılarında Mart-Nisan aylarına 
göre en az 10 kat artış var. Önceleri, 
haftada 2-3 vakayla karşılaşırdım, 
şimdi 30’dan aşağı düşmüyor. Dört bin 
kişilik listem var. Demek ki, her hafta 
insanların binde 8’i hasta oluyor. Böy-
le sürerse, bir yıl içinde İstanbul’un 
yarısı hasta olacak. 

Şimdiden sağlık sistemi iflas etme-
ye başladı, hastalara yetişemiyoruz. 
Doğrudan korona ile ilgili servislerin 
olduğu hastanelere yönlendiriyoruz. 
Çoğunlukla telefonla teşhis koyup, 
hastanelere yönlendiriyoruz. Ama aile 

hekimliği binasına gelenler de oluyor. 

Ben koronaya yakalanmadım ama 
merkezimizde çalışan 18 kişiden 3’ü 
enfekte oldu. Test için aradığımızda 
eleman olmadığını söylediler. Test ko-
nusu en büyük problem. Test sorunu 
büyürse vatandaş kendisini güvende 
hissedemez.

Hepimiz tükendik. Normal polikli-
nikler, aşılar, izlem görevleri, rapor 
işlemleri ve artarak devam eden tele-
fon görüşmelerimiz var. Hükümetin 
salgınla mücadelesini eleştiriyorum. 

Virüs tamamen yok olmadan, nor-
mal hayata dönülmesi kararını ver-
di. Okulları, camileri açtı, her türlü 
kapalı salon toplantısına izin verdi, 
işyerlerini ise hiç kapatmadı. Virüsün 
yayılmasını sağlayan en temel etken 
kapalı ortamlar. İnsanların kapalı or-
tamlarda bulunması engellenmeden, 
virüsün yayılması durdurulamaz. Aile 
Sağlık Merkezlerinin fiziki yapılarının 
acilen değiştirilmesi gerekir. Hastalar, 
çocuklar, personel için ayrı girişler, 
farklı bekleme salonları olmalı.

Bir aile sağlığı hekimi

“HEPİMİZ TÜKENDİK”
Vakalardaki artış endişe 
verici boyutlara ulaştı. 
Hastanelerdeki yoğunluk 
da arttı. Test kuyrukları 
uzadı. Yoğun bakım ya-
takları doldu ve orada da 
sıralar olmaya başladı. 
Evde olan hastaların ve 
temaslıların takibi, ilaç 
temini gibi işlerde de yo-
ğunluk arttı. Sekiz aydır 
yoğun bir şekilde çalı-
şan bizler artık tükenme 
noktasına geldik. Sekiz 
aydır fazla mesai yapma-
mıza, tehlikeli ve stresli 
bir iş yapıyor olmamıza, 
sevdiklerimize hastalığı 
bulaştırmamaya çalışma-

mıza rağmen yıllık izinle-
rimizi dahi doğru düzgün 
kullanamadık. Enfekte 
olan sağlık çalışanı sayısı 
artıyor. Neredeyse hasta 
hasta çalıştırılmaya de-
vam ediyoruz. Bazı arka-
daşlarımız dayanamayıp 
intihar ediyor. Aşıları bek-
lemeden acil kalıcı adım-
lar atılmalı. Zorunlu işler 
hariç 3-4 haftalık tam 
kapanma ve sonrasında 
sıkı bir hastalık takibi ge-
rekiyor. Yoksa çok acılı bir 
dönem yaşayacağız. 

İzmir’den bir sağlık 
çalışanı 

“ENFEKTE 
OLAN SAĞLIK 

ÇALIŞANI SAYISI 
ARTIYOR”

 “ANAOKULU ÖĞRETMENLERİ 
BAKICI DEĞİL ÖĞRETMENDİR’’

Sağlık hizmetinin ticari-
leştirilmesinin, sağlık ça-
lışanlarının kadrosuz-gü-
vencesiz çalıştırılmasının 
ve sağlık eğitiminin ye-
tersizliğinin sonuçlarını, 
toplum ve sağlık çalışan-
ları olarak yaşıyoruz.

Kamusal hizmet olan sağ-
lık hizmetleri sermayenin 
kâr hırsına terk edildi. 
Koruyucu sağlık hizmetle-
rinden vazgeçilip, tedavi 
edici sağlık hizmetlere ön-
celik verilmesi nedeniyle 
sağlık sistemi çöküşün 
eşiğine geldi. Az kişiye 

çok iş yaptırıp daha fazla 
kâr için kurulan sistem 
sağlık çalışanlarının tü-
kenmişliğinin temel nede-
nidir.

Pandeminin daha yıkıcı 
sonuçlara neden olma-
ması için, sağlık hizmeti-
ne bütçeden ayrılan pay 
artırılmalı, sağlık çalışan-
larının koşulları ve ücret-
leri iyileştirilmeli. Sağlık 
hizmeti tüm toplumu kap-
sayan kamusal bir hizmet 
olarak sunulmalıdır. 

Arzu Şenel Atmaca 
(SES)

“SAĞLIK HİZMETLERİ 
KAMUSALLAŞTIRILMALIDIR”

Salgının yeniden hız 
kazanması üzerine çeşitli 

sektörlerden işçilerle konuştuk. 
Sağlık ve eğitim alanından 
konuşan işçiler hükümetin 

işçilerden, emekçilerden ve 
sağlıktan  

yana tedbir almayıp 
sermayeyi kollamaya devam 
etmesi durumunda salgının 
şiddetinin artacağı uyarısını 

yapıyorlar.
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Biden özellikle genç Bush’un uyguladığı, dünyanın her yanında “demokrasi-
yi” (gerçekte neoliberalizmi) desteklemek için Amerika’nın askerî gücünü 
kullanma politikasının da bir taraftarı.

BİDEN “SONSUZ SAVAŞLARA” 
DÖNÜŞÜN HABERCİSİ
ALEX CALLINICOS

Donald Trump’ın Afganistan ve Irak’taki Amerikan askeri 
sayısını azaltma doğrultusunda geçen hafta verdiği karar 
hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat ana akım millî gü-
venlik bürokrasisi tarafından şiddetli eleştirildi. 

Aynı şey İngiltere’de de gerçekleşti. BBC radyosunda ken-
dini bir halt zanneden emekli bir general bu eleştirilere 
katıldı, ama İngiliz ordusunun hem Irak hem de Afga-
nistan’da büyük yenilgiler yaşamış olduğunu söylemeyi 
nedense unuttu.

Financial Times gazetesinin akıllı liberal köşe yazarı 
Edward Luce ise şu sözleri yazarken daha dürüst dav-
ranıyordu: “Trump’ın dış politikası hakkında çok çeşitli 
şeyler söylenebilir, ama yeni savaşlar başlatmadığı da bir 
gerçek (gerçi daha 60 günü var).”

Luce’un parantez içindeki çekincesi yanlış değil: Trump, 
seçim yenilgisini kabul etmemesinin üzerine İran’la bir 
savaş da başlatabilecek bir adam.

Ama Trump, kendinden önce gelen hem Cumhuriyetçi 
hem Demokrat başkanların Geniş Ortadoğu’da yürüttük-
leri ve Trump’ın “sonsuz savaşlar” adını taktığı savaşlara 
karşıydı. 

Joe Biden ise, bir “sonsuz savaşlar” taraftarı: Irak’ın işgali 
lehine oy kullandı ve ABD ve İngiliz işgaline karşı direni-
şi bastırmak için ülkenin bölünmesini öngören bir plan 
hazırladı. 

Biden özellikle genç Bush’un uyguladığı, dünyanın her 
yanında “demokrasiyi” (gerçekte neoliberalizmi) destek-
lemek için Amerika’nın askerî gücünü kullanma politika-
sının da bir taraftarı. 

Ve Biden’ın oluşturmakta olduğu Bakanlar Kurulu büyük 

ölçüde Obama’nın dış politikasını biçimlendiren şahin-
lerden oluşuyor. 

Bunlardan biri, Amerika’nın 2013-17 yıllarında Birleşmiş 
Milletler büyükelçisi olan ve her zaman “insancıl” askerî 
müdahaleleri destekleyen Samantha Power. 

Power, 2011 yılında NATO’nun Libya müdahalesinin mi-
marıydı ve Obama’yı Suriye iç savaşına da aynı şekilde 
müdahale etmeye ikna etmek için çabalamıştı. 

Bu çabaya Dışişleri Bakanı veya millî güvenlik danışmanı 
olarak atanması beklenen Antony Blinken de dahildi. 

Eski bir Obama görevlisi Blinken hakkında şöyle diyor: 
“Rusya’ya karşı çok daha sert davranacaktır ve Çin ile 
ideolojik rekabete girme fikrine daha sıcak bakacak, dış 
politikada dünyaya ‘demokrasi yaymak’ ve ‘insan hakları’ 
boyutunu öne çıkarmak isteyecektir.”

Bütün bunlar daha önceki onyılların neoliberal emperya-
lizminin başarısızlıklarının Trump’ı doğurduğu gerçeğini 
görmezden geliyor. Bunu, Amerika’da “stratejik düşü-
nen” devlet görevlileri olmamasından yakınan Luce da 
vurguluyor. Örnek olarak Luce, demokrat partinin politi-
ka düşünürü Zbigniew Brzezinski’yi veriyor. Brzezinski, 
1977-81 yıllarında, Amerika ile Sovyetler Birliği arasında 
bazen İkinci Soğuk Savaş denilen dönemin başlangıcın-
da, Jimmy Carter’ın millî güvenlik danışmanlığını yap-
mıştı. 

Brzezinski, Rusya’yı zayıflatmayı amaçlayan bir dizi poli-
tika uygulamıştı. Bunlardan en önemlisi Rusya’nın Aralık 
1979’da Afganistan’ı işgal etmesinin arkasından gelmişti. 
Brzezinski, Moskova’nın Vietnam’ını yaratmak amacıyla 
İslamcı gerillaları silahlandırma politikasını başlatmıştı. 
Sovyetler Birliği Afganistan’da gerçekten de yenildi, ama 
bu yenilgiden El Kaide, Taliban ve sonra İŞİD doğdu. 

Brzezinski, “Rusya’yı Afganistan tuzağına düşürmüş” 
olmakla övünüyordu. Radikal İslamcılığın gelişmesine 
yol açtığı için pişmanlık duyup duymadığı sorulduğunda 
şöyle dedi: “Sizce dünya tarihinde hangisi daha önemli? 
Taliban mı, Sovyet İmparatorluğu’nun çöküşü mü? Bir 
takım Müslümanların gaza gelmesi mi, Orta Avrupa’nın 
özgürleştirilmesi ve Soğuk Savaş’ın sonra ermesi mi?”

Günümüzde tarihçiler bu kurnaz planı gerçekten de Brze-
zinski’nin mi düşündüğünü sorguluyor.  Ama bugün daha 
önemli olan, Brzezinski’nin sözlerinin yansıttığı anlayış. 
Afganistan halkının 40 yıldan uzun bir süre boyunca ya-
şadığı korkunç acılar Brzezinski gibi “stratejik düşünen-
ler” tarafından ABD emperyalizminin “dünya tarihsel” 
çıkarlarına kıyasla çok daha az önemli.

Biden, gelecek yıl bir “demokrasiler zirvesi” örgütlemeyi 
planlıyor. Amaç, çok açık ki, Amerika’nın geleneksel Ba-
tılı müttefiklerini bir araya getirmek (bunlara Modi’nin 
Hindistan’ı gibi ülkeleri eklemek) ve Çin ile Rusya’ya kar-
şı mücadele etmek. 

Obama’nın temkinliliğinden ve Trump’ın ne yaptığını bil-
mezliğinden kuşkusuz yararlanmış olan bu iki rakip, Çin 
ve Rusya, liberal demokrasiyi tehdit eden “otoriter” tehli-
keler olarak damgalanacak. 

Bunun sonucu gerçek bir soğuk savaşa benzeyen bir şey 
olabilir. Brzezinski’ye çok aşina gelen bir durum ortaya 
çıkabilir. 

Socialist Worker’dan çeviren Roni Margulies. 

HONG KONG PROTESTO 
HAREKETİ HAPİS CEZASI İLE 

KARŞI KARŞIYA
Hong Kong’daki önde gelen pro-demokrasi aktivistleri 
geçen yılki protestolar ile ilgili suçlamaları kabul et-
melerinin ardından hapis cezası ile karşı karşıya kaldı. 

Joshua Wong, Agnes Chow ve Ivan Lam gelecek hafta 
görülecek davada 5 yıllık hapis cezası alabilirler. Ge-
çen yıl polis merkezi önündeki izinsiz bir gösteriye ka-
tılmış ve başkalarını da katılmaya çağırmışlardı. 

Haziran’da Çin tarafından Hong Kong’a dayatılan acı-
masız bir güvenlik kanunu, yönetenlerin aktivistleri 
hedef almalarını kolaylaştırdı. 

Ardından Çin tarafından Hong Kong’daki politik mu-
halefeti hedef alan girişimlere karşı büyük bir hareket 
ortaya çıktı. 

Yeni kanun terörizm tanımını “halk sağlığı ve güvenli-
ğini ciddi şekilde tehlikeye atan aktiviteleri” de kapsa-
yacak şekilde değiştirdi. Bu tanıma göre protestolar ve 
grevler terör eylemleri sayılabilir. 

Şimdiye kadar bu yeni yasanın kapsamı nedeniyle en 
az 31 kişi tutuklandı. Ve yöneticiler kademe kademe 
baskı rejimine doğru gidiyorlar gibi görünüyor. 
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İYİ Kİ DOĞDUN ENGELS
Friedrich Engels, Karl Marx’ın yoldaşı, arkadaşı ve Mark-
sist teoriden o olmadan söz edemeyeceğimiz müthiş bir 
araştırmacı. Kuşkusuz sadece bir teorisyen değil, Engels 
aynı zamanda bir işçi sınıfı devrimcisi. 28 Kasım 1820’de 
doğan Engels’in fikirleri ve mücadelesi bugünün genç işçi 
ve aktivistlerine katkı yapmaya devam ediyor.

Aşağıda, 1917 Rus devriminin liderlerinden Lenin’in Fried-
rich Engels’in 1895’teki ölümünün ardından o yılın sonba-
harında kaleme aldığı makalenin bir özeti yer alıyor: 

Kaderin Karl Marx ve Friedrich Engels’i bir araya getirdiği 
andan bu yana, iki arkadaş yaşamları boyunca çalışmala-
rını ortak bir davaya adadılar. Ve bu yüzden Friedrich En-
gels’in proletarya uğruna neler yapmış olduğunu anlamak 
için, çağdaş işçi sınıfı hareketinin gelişiminde Marx’ın öğ-
retisi ve çalışmasının önemi konusunda açık bir fikre sahip 
olmak gerekir. Marx ve Engels, işçi sınıfı ve onun taleple-
rinin, burjuvazi ile birlikte kaçınılmaz olarak proletaryayı 
yaratan ve örgütleyen mevcut iktisadi sistemin zorunlu bir 
sonucu olduğunu ilk gösterenlerdir. Onlar, insanlığı, onu 
halen ezmekte olan kötülüklerden kurtaracak olanın, yüce 
duygulu bireylerin iyi niyetli girişimleri değil de, örgüt-
lenmiş proletaryanın sınıf savaşımı olduğunu gösterdiler. 
Marx ve Engels, bilimsel çalışmalarıyla, sosyalizmin, ha-
yalcilerin bir buluşu olmadığının, ama modern toplum-
daki üretici güçlerin gelişmesinin nihai amacı ve zorunlu 
bir sonucu olduğunun ilk açıklamasını yapanlardır. Gü-
nümüze kadar olan yazılı tarih, sınıf savaşımlarının belirli 
toplumsal sınıfların ötekiler üzerindeki birbirini izleyen 
egemenlik ve zaferlerinin tarihi olmuştur. Ve sınıf savaşımı 
ve sınıf egemenliğinin temelleri —özel mülkiyet ve anarşik 
toplumsal üretim— kayboluncaya dek bu sürecektir. Prole-
taryanın çıkarı, bu temellerin yıkılmasını gerektirir ve bu 
nedenle, örgütlenmiş işçilerin bilinçli sınıf savaşımı bun-
lara karşı yöneltilmelidir. Ve her sınıf savaşımı, politik bir 
savaşımdır.

Üretici güçlerin gelişmesi, özel mülkiyet temeline dayanan 
toplumsal ilişkileri yaratmaktadır, ama şimdi görüyoruz ki, 
üretici güçlerin bu aynı gelişmesi, çoğunluğu mülkiyetten 
yoksun bırakıyor ve onu küçük bir azınlığın elinde birikti-
riyor. Modern toplumsal düzenin temeli olan mülkiyeti or-
tadan kaldırıyor, bizzat o, sosyalistlerin önlerine koyduk-
ları hedefin ta kendisine doğru çabalıyor. Sosyalistlerin 
yapması gereken tek şey, modern toplumdaki durumuna 
bağlı olarak, hangi toplumsal gücün sosyalizmin gerçek-
leştirilmesinde çıkarı olduğunu kavramak ve bu güce çı-
karlarının ve tarihsel görevinin bilincini vermektir. Bu güç, 

proletaryadır. Engels, proletaryayı, İngiltere’de, babasının 
ortağı bulunduğu ticarethanede çalışmak için 1842 yılında 
geldiği, İngiliz sanayisinin merkezi olan Manchester’da 
tanıdı. Engels, burada, fabrikanın bürosunda oturmakla 
yetinmedi, işçilerin başlarını soktukları sefil mahallele-
ri gezdi, onların yoksulluk ve sefaletini kendi gözleriyle 
gördü. Ama kendini kişisel gözlemleriyle sınırlamakla da 
kalmadı. İngiliz işçi sınıfının durumu hakkında kendinden 
önce yazılanların tümünü okudu, ele geçirebildiği bütün 
resmi belgeleri büyük bir dikkatle inceledi. Bu çalışma ve 
gözlemlerin ürünü, 1845’te yayınlanan bir kitap oldu: İn-
giltere’de Emekçi Sınıfın Durumu. Engels’in İngiltere’de 
Emekçi Sınıfın Durumu ’nu yazmakla, yaptığı hizmetin 
büyüklüğünü yukarda belirtmiştik. Engels’ten önce de, 
birçok kimse, proletaryanın acılarını yazmış ve ona yardı-
mın gerekli olduğunu belirtmiştir. Proletaryanın yalnızca 
acı çeken bir sınıf olmadığını; aslında proletaryayı dayanıl-
maz bir biçimde ileri iten ve nihai kurtuluşu için savaşma-
ya zorlayan şeyin içinde bulunduğu utanç verici ekonomik 
durum olduğunu söyleyen ilk kişi Engels’tir.

Marx, sermaye üzerine yapmış olduğu engin çalışmasının 
son düzeltmelerini yapamadan öldü. Ne var ki, müsved-
deler tamamlanmıştı, arkadaşının ölümünden sonra, En-
gels, Kapital’in ikinci ve üçüncü ciltlerinin hazırlanması 
ve yayınlanması gibi ağır bir görevi yüklendi. İkinci Cildi 
1885’te, Üçüncü Cildi de 1894’te yayınladı (ölümü dördün-
cü cildin hazırlanmasını önledi). Bu iki cilt son derece bü-
yük bir emek gerektirmişti. Avusturyalı sosyal-demokrat 
Adler, haklı olarak, Kapital’in ikinci ve üçüncü cildini ya-
yınlamakla Engels’in, dostu olan bir dehaya yüce bir anıt, 
farkında olmadan, üzerine silinmez bir biçimde kendi adı-
nı kazıdığı bir anıt diktiğini belirtmiştir. Gerçekten de Kapi-
tal’in bu iki cildi, iki insanın yapıtıdır: Marx ve Engels’in. 
Eski hikâyeler, dostluğun çeşitli dokunaklı örnekleriyle do-
ludur. Avrupa proletaryası diyebilir ki, onun bilimi, arala-
rında, insan dostluğu konusunda en dokunaklı eski hikâ-
yelerin de ötesine geçen bir ilişki bulunan iki bilim adamı 
ve savaşçı tarafından yaratılmıştır.

1848-49 hareketinden sonra, Marx ve Engels sürgünde 
kendilerini yalnızca bilimsel araştırmalarla sınırlamadılar. 
1864’te Marx, Uluslararası İşçi Birliğini kurdu ve bu kuru-
luşa bir on yıl boyunca önderlik etti. Engels de bu çalış-
malarda aktif bir görev aldı. Marx’ın fikirlerine uygun ola-
rak, bütün ülkelerin proletaryasını birleştiren Uluslararası 
Birliğin çalışması, işçi sınıfı hareketinin gelişmesi içinde 
son derece önemli bir yer tutmaktadır. Ama Uluslararası 
Birliğin yetmişlerde kapatılması bile, Marx ve Engels’in 

birleştirici rollerini aksatmadı. Tersine, denilebilir ki, işçi 
sınıfının manevi önderleri olarak, önemleri, hareketin ken-
disinin de kesintisiz büyümesi nedeniyle, sürekli olarak 
arttı. Marx’ın ölümünden sonra Engels, Avrupa sosyalist-
lerinin danışmanı ve önderi olmayı tek başına sürdürdü. 
Onun öğüt ve direktifleri, aynı ölçüde, hükümetin zulmü-
ne karşın, hem güçleri hızla ve durmadan büyüyen Alman 
sosyalistleri tarafından, hem de ilk adımlarını iyi düşün-
mek ve tartmak zorunda olan İspanyol, Romen ve Ruslar 
gibi geri kalmış ülkelerin temsilcileri tarafından tutuluyor-
du. Bunların hepsi, yaşlı döneminde, Engels’in zengin bil-
gi ve deneyim hazinesinden yararlanıyorlardı.
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DEVRİMCİ ANTİKAPİTALİST HAFTALIK GAZETE

6. MADDE YETMEZ!  
TORBA YASAYI TÜMDEN ÇEK!
NURAN YÜCE 

Maden Kanunu, yürürlüğe girdiği 2001’den bu yana 21 kez 
değişti. 2004 yılında yapılan değişiklikle ormanlık alan-
lar, özel koruma bölgeleri, milli parklar, tabiat parkları, sit 
alanları, tarım arazileri, su havzaları gibi koruma altında 
olan alanlarda madencilik faaliyeti yapılmasının önü açıl-
dı. 2003’te bin 168 olan maden ruhsatı bugün 150 bin ci-
varına, maden arama sahalarının büyüklüğü de yaklaşık 
8 milyon hektara çıktı. Özellikle 2018-2019’da madencilik 
faaliyetleri hızla artmaya başladı. Kazdağları’nın yüzde 
79’u madencilik faaliyetlerine açıldı. Sadece pandemi dö-
neminde 766 ruhsat alanı ihalesi yapıldı.

Maden şirketlerinin bir dediği iki olmuyor

Ekim ayının başında bir kez daha maden ve enerji şirket-
lerinin çıkarları doğrultusunda değişikleri içeren bir torba 
yasa teklifi TBMM’nin gündemine geldi. İlk sunulduğunda 
46 maddeden oluşan “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” torba 
yasa teklifinin maden şirketlerinin ruhsat uzatma süresi 
ile ilgili olan 3. madde ve ruhsat alanında sınırsız taşmayı 
öngören 5. maddesinin alt komisyonda yapılan itirazlar, 
çevre örgütlerinin mücadeleleri sonucu yeniden düzen-
lenmesi sağlandı. 

Hükümet alt komisyonda tartışmalar bittikten sonra, bir 
oldu bitti ile 6. maddeyi kanun teklifine ekledi. “Bu mad-
deyi böyle ekleyemezsiniz” itirazlarına Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Başkanı AKP Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın verdiği 
yanıt aslında torba yasa teklifi içinde yer alan tüm madde-
lerin kimler için, ne için düzenlendiğini de açıklar nitelik-
teydi. Elitaş “Şirketler istedi, MAPEG (Maden ve Petrol İş-
leri Genel Müdürlüğü) düzenledi, getirdi o maddeyi” dedi. 
Maden şirketlerine ruhsat alanı dışına çıkma olanağı tanı-
yan 6. madde sosyal medya kampanyaları, milletvekille-
rine yapılan baskılar, toplanan imzalar sayesinde TBMM 
görüşmeleri sırasında taslaktan çıkarıldı. 

Doğayı mahvetme planı

44 maddeye inen torba yasa teklif gerekçesinde bunun 
açıkça “özel sektör yatırımcılarının faaliyetlerini daha sağ-
lıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmesini temin etmek” 
amacıyla yapıldığı yazıyor. Bunun ne anlama geldiğini çok 
iyi biliyoruz. Şirketlerin hiçbir denetime, sınırlandırmaya, 
cezaya tabi olmadan, ÇED’den muaf tutulmaları üstüne 
üstlük kamu kaynaklarıyla, teşviklerle desteklenmeleri. 
Bu düzenlemelerden bazıları şöyle: Doğalgaz firmaları 
arasındaki şirket devirlerinde devlet KDV gelirinden vaz-
geçiyor, KDV’ye muafiyet getirildi. Maden şirketleri ruhsat 
bedelini yatırmadığında iki katı ceza yerine daha düşük 
olan “yasal faiz” üzerinden ödeme yapıyor. Hurda araba 
lastikleri, plastik çöpler, belediye atıkları “yenilenebilir 

enerji” kapsamında sayılarak biokütle santrallerine teşvik 
veriliyor. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destek Mekaniz-
ması (YEKDEM) kapsamı genişletiliyor HES’lerin sayısının 
artmasına neden olunuyor. Enerji Bakanlığı’nın yurtdışın-
da petrol, doğalgaz, madencilik alanında kurulu şirketle-
rinin, her türlü denetim mekanizmasından ve yükümlü-
lüklerden uzak şekilde Türkiye’de faaliyette bulunmaları 
sağlanıyor. Özel mülkün kamulaştırılmasında kamu yara-
rının tespitine dair denetim mekanizması ortadan kaldırı-
lıyor. Şirketlerin taşınmaz temini talepleri sadece EPDK ve 
TEDAŞ’ın değerlendirmesiyle sonuçlandırılabilecek. 

Torba yasa teklifindeki 24 madde TBMM’den geçti. Madde-
lerin bir kısmı geçmiş olsa da her yerde madenlere, enerji 
projelerine karşı direniş ve mücadele var. Ve bu mücadele 
gittikçe büyüyor.

ROSA PARKS
ABD’de siyahların oluşturduğu sivil haklar hareketinin en 
önemli isimlerinden biri olan Rosa Parks, 1913 yılında Ala-
bama eyaletinde Tuskegee şehrinde doğdu. Alabama bu 
dönemde ırk ayrımcılığının en derin yaşandığı eyaletlerden 
biriydi. 1932 yılında Montgomery’den Raymond Parks isimli 
bir berberle evlenen Rosa Parks, bu tarihten sonra kendini 
sivil haklar hareketine adadı. 1943 yılında Renkli İnsanların 
Gelişimi İçin Ulusal Birlik’in Montgomery şubesine üye oldu, 
kısa bir süre sonra ise aynı şubenin genel sekreteri oldu. 
1930’lu ve 40’lı yıllarda siyah işçiler Komünist Parti’den 
etkileniyordu. Parks, partiye hiç üye olmamakla beraber Ko-
münist Parti toplantılarında yer aldı. 

1944’te Recy Taylor isimli bir siyah kadının 6 beyaz erke-
ğin tecavüzüne uğradıktan sonra olayı kamuoyuna taşıması 
sırasında Parks Taylor’la beraber olayın herkes tarafından 
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duyulması için mücadele etti. Bu olay siyahların eşit-
lik mücadelesinin yükselmesinde önemli bir mihenk 
taşı oldu. 1955’te aktivistlere yönelik çeşitli eğitim-
lere katıldıktan kısa bir süre sonra ise Rosa Parks’ın 
dünya çapında tanınır hâle gelmesiyle sonuçlanan bir 
olay yaşandı. ABD’de Jim Crow yasaları adı verilen 
ayrımcı yasalar siyahların oy vermesini, beyazlarla 
aynı okula gitmesini, sosyal mekânlara aynı kapı-
dan girmelerini, aynı asansöre binmelerini, kısacası 
eşit vatandaş sayılmalarını engelliyordu. Bu yasala-
rın önemli bir maddesi de siyahların otobüslerde 
beyazlardan ayrı oturmaları ve bir beyazın ayakta 
kalması hâlinde onlara yer vermesini zorunlu hâle 
getiren düzenlemeydi. 1 Aralık 1955’te Rosa Parks, 
tarihe geçecek bir tavır takınarak beyaz bir yolcuya 
yer vermeyi reddetti. Otobüs şoförü, Parks’ın direnişi 
karşısında polisi çağırdı ve Parks tutuklandı. Parks’ın 
tutuklanması dev bir hareketin fitilini ateşledi. Mont-
gomery’de başlayan otobüs boykotu tam 381 gün 
devam etti. Yükselen hareket karşısında Yüksek Mah-
keme, otobüslerdeki uygulamanın ayrımcı olduğuna 
hükmetmek zorunda kaldı ve bu uygulama ortadan 
kaldırıldı. Çoğu zaman Rosa Parks’ın otobüste yer 

vermek istememesi “yaşlı ve yorgun bir kadın” olma-
sına bağlandı oysa gerçeğin bununla ilgisi yoktur. O 
dönem 42 yaşında olan Parks, “Yorulduğum tek bir 
şey vardı o da teslim olmak” diyordu. 

Parks’ın otobüste takındığı tavır ve sonrasında gelişen 
hareket ABD’deki sivil haklar hareketi için bir dönüm 
noktası oldu, bu tarihten itibaren siyahların müca-
delesi çok daha güçlü bir şekilde sokaklara çıktı. 
1964’te Medeni Haklar Yasası ve 1965 Oy Hakkı 
Yasası ile siyahların en azından kâğıt üstünde eşit 
vatandaşlığı kazanmalarını sağlayan hareketin orta-
ya çıkışında Parks’ın büyük önemi vardı. 1955’ten 
sonra da Parks hareket içinde aktif bir rol üstlendi.  
1960’larda mücadelenin önemli figürlerinden biri ol-
maya devam etti, 1970’ler ve 80’lerde ise ceza 
sisteminin iyileştirilmesi ve konut sorunu için mücadele 
etti. 2005’teki ölümüne kadar ırkçılığa karşı verdiği 
mücadeleyi sürdürdü. Parks, ABD’nin suratına net bir 
şekilde ırkçı olduğunu haykıran radikal bir aktivistti. 
Bugün Siyahların Hayatı Önemlidir hareketi, Parks’ın 
açtığı yolda ABD’nin kurumsal ırkçılığına başkaldır-
maya devam ediyor.

Kaz Dağları Su ve Vicdan nöbeti, 2019.  


