DEVRİMCİ ANTİKAPİTALİST HAFTALIK GAZETE

17

Dijital sayı
16 Aralık 2020
sosyalistisci.org

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLERİ
SAVUNAN HDP’YE DOKUNMA!

FAŞİST
PARTİLER
KAPATILSIN!
KRİZLERİN VE UMUDUN YILI

Hazırlayanlar: Ayça l Çağla Oflas l Melike Işık l Tuna Emren l Ozan Tekin (Sayfa 5-6-7-8)
YAKICI
BİR TEHDİT

YILDIZ ÖNEN

2020

KADINLARIN ÖZGÜRLÜK
MÜCADELESİNİN ÖNEMİ
sayfa 3

DİLA AK

#METOO HAREKETİ VE ESKİMİŞ TACİZCİ AKLAMA MEKANİZMALARI
sayfa 9

MELİKE IŞIK

sayfa 10

2

GÜNDEM

“AŞK OLSUN DA NETAŞ
(İŞÇİLERİ) SANA AŞK OLSUN...”
Bugünün siyasal atmosferinde karalar

bağlamak yerine, mücadeleyi ve örgütlenmemizi hızlandırmak zorundayız. Yazının
başlığındaki sözler bir başka karanlık dönemi yırtıp atan işçi mücadelesi için söylenen bir şarkıdan.
12 Eylül 1980 darbesiyle grevler yasaklandı,
ikramiyeler sınırlandırıldı, kıdem tazminatına tavan getirildi. 1983 yılında çıkarılan
sendikal yasalar işçilerin hak kayıplarını
daha da yaygınlaştırdı. Ağır baskı koşulları
sendika çevrelerinde eylem yapmanın imkansız olduğu fikrini doğurdu. 12 Eylül her
alanda bir karabasan gibi çöktü toplumun
üzerine: fakirlik, demokrasinin askıya alınması, idamlar, işkenceler, tutuklamalar, düşünce, gösteri ve örgütlenme özgürlüğünün
askıya alınması gibi hamlelerle Türkiye’de
sermaye sınıfının bir dediğini iki etmeyen
bir rejim inşa edildi. Darbeden sonraki altı
yıl işçilerin alım gücü 1980 öncesine göre
gerilemiş olmasına rağmen grev yapmak,
eylem örgütlemek işçi sınıfının gündeminde değilmiş gibi görünüyordu.
Grev hakkı için grev!
İşte 1986 Netaş grevi, böyle bir ortamda
cesaretin, kararlılığın ve sınıfa güvenin eylemi olarak gündeme geldi. İşçi sınıfı daha
önce Kavel’de grev yasağını grev yaparak
aşmıştı. Bu kez de grev silahını etkinleştiren metal işçileri harekete geçmişti. Bağımsız Otomobil-İş çatısı altında toplanan
Maden-İş üyesi Netaş işçileri, İstanbul Ümraniye’de kurulu ve 2650 işçinin çalıştığı
fabrikada 18 Kasım 1986’da greve başladı.
işçiler greve çıkmış, yasanın ancak 4 işçinin grev gözcüsü olarak fabrika önünde
kalacağını belirtmesine karşın yüzlerce işçi
fiilen grev gözcüsü olarak görev yapmış,
bine yakın işçi grevde aktif olarak faaliyet
yürütmüştü. Bu grev sadece grev silahını
yeniden kullanılabilir hale getirmekle kalmadı, aynı zamanda 12 Eylül rejiminin baskı ortamını darmadağın eden 1989 Bahar
Eylemleri’nin fitilini de ateşledi.
Bahar Eylemleri’nin kazanımları
Bugünkü iktidar mı daha ateşli savunuyordu bilemeyiz ama askeri darbenin neoliberal ekonomi politikalarını ateşli bir şekilde
uygulayan ANAP iktidarına öfke büyüyor,
12 Eylül’ün gelenekleri, polisiye alışkanlıkları işçi sınıfı ve muhalefet üzerinde terör
estirilmesini kolaylaştırıyordu. 1989 yılında 600 bin kamu işçisinin toplu iş sözleşmelerinin yenilenmesinin gündeme gelme-

si üzerine, Türk-İş sözleşme görüşmelerini
ortaklaşa yürütmek ve ortak tutum almak
için kamu kesiminde örgütlü olan 26 üye
sendikanın içinde olduğu bir Koordinasyon Kurulu oluşturdu. Patron sendikaları,
Netaş grevinin ardından başlayan değişimi, yoksulların hayatının derinlerinde
biriken öfkeyi ve değişim isteğini kavrayamadığı için görüşmelerde sendikalara
teklif dahi vermediler. Darbe günlerinin
ilk yıllarının keyfini sürmeye niyetliydiler.
Öfkesi burnunda yüzbinlerce işçi 1989 yılının Mart ayında gösterilere başladı. Dipten
gelen dalga açığa çıktı ve hem sağcı hükümeti hem de sağcı ya da bürokratik sendika
liderliklerini silip süpürdü.

Eylem alışkanlığını eylem içinde kazanmak
üzere işçiler bir dizi ilginç eylem yaptılar:
İşi durdurma, işi yavaşlatma, toplu yürüyüşler, trafiği kapatma, işyeri işgali, işbaşında oturma, işe gitmeme, fazla mesaiye
kalmama, servis araçlarına binmeme, yemek ve sakal boykotu, çocuklarını evlatlık
verme, toplu boşanma davası açma, çıplak
ayakla yürüyüş, açlık grevi, vezne önünde
bekleme, vizite eylemi, siyah çelenk bırakma, basın bildirisi, ücret almama, alkışlı
protesto, fabrika önünde soğan ekmek
yeme, bordroları postalama, bordroları
balona bağlayıp uçurma, tüm ailenin katıldığı yürüyüş, başlıca eylem türleriydi. Ama
1989 1 Mayıs’ını Mecidiyeköy’de bütün polis şiddetine karşı kutlamak ya da grev gibi
hareketlerle işçi sınıfı bir dizi kazanım elde
etti. Birisi, ANAP’ın 1989 Mart yerel seçimlerinde yüzde 35’ten yüzde 22’ye oy kaybıydı. 1991 yılındaki genel seçimlerde ANAP
yenilecekti.
Bir başka kazanım ise işçilerin bütçeden aldığı payın artmış olmasıdır. 1989 Bahar eylemleri döneminde işçi ve memurlara bütçeden ayrılan pay yüzde 37.5’a çıktı. Bu pay,
1980 öncesinden bile fazlaydı. 1975-1980
döneminde bu pay yüzde 35.4’tü. 12 Eylül
askeri darbesini takip eden 1981-1983 döneminde ise çalışanlara bütçeden ayrılan pay
yüzde 26.5’e gerilemişti. Bahar Eylemleri
Türk burjuvazisinin canına ot tıkayan bir
süreci başlattı.
Özgürlük işçilerle gelecek!
1989’un başka kazanımları da oldu. Türkİş sendikalarının içinde solcu aktivistlerin
işyeri temsilcisi seçilmesi, sola daha yakın
isimlerin sendika yönetimlerinde çoğunluğu sağlamasının yanı sıra özellikle kamu
çalışanlarının Türkiye’yi hop oturtup hop

1991 Büyük Madenci Yürüyüşü,
Foto: Emine Kart

kaldıran eylem silsilesi de 1989 mücadelelerinden ilham almıştı. 1991 yılında büyük
madenci yürüyüşü, 1995 yılında Türk-İş’in
Tansu Çiller hükümetini düşüren büyük
eylemleri 12 Eylül rejimine ve bu rejimin
üzerinde yükselen neoliberal hükümetlere
meydan okumalardı.

üzerinde ağır bir baskı politikası var ve özgürlükler alanlarında ağır kayıplar yaşanıyor. Bu ortamda görülmeyen şu: Yerli-milli
iktidar ittifakının, aslında bir büyük işçi
dalgasını, bir büyük mücadele dalgasını
engelleme şansı yok. Böyle bir mücadelenin taleplerini yok sayma yeteneği de yok.

Bahar eylemleri aynı zamanda demokrasi
mücadelesi, özgürlükler mücadelesi, Kürt
halkının mücadelesinin tanınması, darbecilikle yüzleşme gibi bir dizi mücadele
alanının daha kapısının aralanmasına yardımcı oldu.

Bize yeni döneme uygun, “aşk olsun da
Netaş (işçileri) sana aşk olsun, iki kaşın
arasına taş koydun” şarkısında Netaş yerine yazılacak işyeri, işyerleri ya da bütün
bir sektör adı lazım. Örneğin sağlık çalışanları, örneğin metal işçileri, örneğin öğretmenler, örneğin tüm bir kamu çalışanları
ya da belki temizlik işçileri. Aslolan işçi
sınıfının birleşik mücadelesinin örgütlenmesidir kuşkusuz. 2021 yılında bu şarkının
yeniden yazılmasına odaklanmalıyız, tüm
muhalefetin tek işi bu olmalı.

Bahar Eylemleri, özgürlüğün işçi sınıfının
kendi eyleminde gizli olduğunu gösteriyor.
Bugün de işçi sınıfının eylem kapasitesinin
düşük olduğu düşünülebilir. İşçilerin grev
hakkı arka arkaya yasaklanıyor. Demokrasi
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FAŞİZMİN PANZEHİRİ
İŞÇİLERİN BİRLEŞİK
MÜCADELESİDİR
Tarihi katliamlar ve binlerce kişinin ölümüyle sonuçla-

nan saldırılardan ibaret olan1 faşist hareket, uzun zamandır siyasal açıdan meşru ve saygın bir parti olarak
gösteriliyordu.
Devlet Bahçeli, “sağduyulu” bir siyasetçi olarak sunulmuş, AKP hükümetine karşı muhalefetteyken CHP ile
seçim ittifakı bile kurmuştu. 2014 seçimlerinde bazı
solcuların bas geç dediği cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu bir MHP’liydi ve Bahçeli tarafından
seçilmişti.
Faşizmin meşrulaştırılması
2015 Haziran’ında yapılan seçimlerde AKP’nin meclis
çoğunluğunu kaybetmesi ile işler değişti. Erdoğan ve
partisini en ağır sözlerle eleştiren, kanlı bıçaklı denilebilecek türden bir ilişki içindeki Bahçeli, seçimlerin
tekrarlanmasına zemin hazırlayarak 2015 Kasım’ında
AKP’nin meclis çoğunluğunu sağlamasına yardım etti.
Ülkücü faşistler, 15 Temmuz 2016 darbesi sonrası bu
kez AKP’nin ortağı olarak toplumun karşısına çıktı.
Bahçeli, başkanlık rejiminin kurulmasını destek olurken Erdoğan’ı cumhurbaşkanı adayı ilan etti. Erdoğan
ve AKP’liler ise faşist parti ve liderini saygın bir siyasetçi olarak lanse etti.
AKP tüm manevralara rağmen güç kaybettikçe küçük
ortağının gücü ve etkisi büyüdü. Cumhur İttifakı’nın
“mezara kadar” süreceğini söyleyen Erdoğan, iktidarda kalmak için faşist partiye mecburken, tek başına
seçim barajını geçemeyecek durumdaki MHP büyük ortağına sarıldıkça sarıldı. Bir ayağı iktidarda dururken,
diğer ayağı ise sanki bu iktidarın bir ortağı değilmiş
gibi dışarıdaydı. Bu taktiklerin sonucu AKP’den kopan
oylar MHP’de toplanmaya başladı. Bahçeli sorumlusu
olduğu siyasi kararların faturasını ödememek zorunda
kalmadı. Ta ki 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın yenilgisine kadar.
Hava dönünce
Borç krizi ve ardından salgın krizinin baş göstermesiyle birlikte geçen zamanda hem AKP hem de MHP kaybetmeye başladı. İktidar blokundan kopan seçmenler,
kararsızlar kümesinde ve AKP’den çıkan iki küçük partide toplanırken, MHP de AKP gibi kaybetmeye başladı.
İlk seçimde kaybedeceklerini anladıkları andan itibaren AKP aşırı sağcı yüzünü, MHP’de gerçek faşist yüzünü göstermeye başladı.
Dün muhalefet bugün iktidar tarafından baş tacı ilan
edilen Devlet Bahçeli, bir salgının ortasında sağlık
emekçilerinin örgütü TTB’yi hedef aldı ve kapatılmasını istedi. Şimdi ise HDP’nin kapatılmasını istiyor.
Ana muhalefet partisinin liderinin dokunulmazlığının
kaldırılmasını isteyen MHP, bir komisyon kurup dosya
hazırlayarak CHP’yi de devlete ihbar etti.
Trump’ın gidişinin ardından oluşan uluslararası koşullarda, üzerine gelen fırtınadan kaçınmak isteyen
Erdoğan yönetimi “reform” hazırlığı başlatırken küçük

BARIŞTAN YANA
Yıldız Önen

YAKICI BİR TEHDİT
Hiç kimse 6,5 milyon oy alan bir partiye yönelik ağır
tehditleri, sadece bu partiye yönelikmiş gibi değerlendirmemelidir. Tehdit ederken kullanılan dil neden böyle düşünmememiz gerektiğinin kanıtı gibi ortada duruyor zaten.
Aynı şekilde hiç kimse böyle bir dil kullanılarak yapılan
bu tehdidi, “büyük siyasetin” klasik polemikçi bir örneği
olarak da ele almamalıdır. Böyle bir üslup kullanıldıktan
sonra, artık her şey değişmiştir.

ortağı bu reformun sınırlarını çizdi: Kavala ve Demirtaş
hakkında yargı derhal karar versin, HDP kapatılsın.

“İtlaf”tan söz edildi.

Faşist saldırganlığın hedefi

Herkes hızla bilincine varmalıdır. Burada varlığına kastedi-

Ülkücü faşistlerin son çıkışları tüm demokratik muhalefeti hedef alırken, toplumsal tabanını hızla yitiren
iktidarı ayakta tutmak için 70’li yıllardakine benzer bir
saldırganlık içinde. Bu çıkışlar aynı zamanda Erdoğan
yönetimine de karşı yapılmış hamleler. Avrasyacı MHP,
Erdoğan yönetiminin kırıntı reformlarını dahi engelleyerek temsil ettiği devlet kesimlerinin çıkarlarını merkez koyuyor. ABD ve AB’ye bağlılık açıklamaları yapan
Erdoğan yönetimi ise MHP (devlet) ile kurduğu ittifakı
kaybederse koltuğu kaybedeceğini de biliyor.

len, genel olarak demokrasidir.

Faşist partiler her yerde her zaman tek başına iktidara gelmek ister. 1970’lerde 12 Eylül darbesi ile sonuçlanacak faşist terör stratejisi, hiçbir zaman tek başına
iktidara gelecek oyu kazanamayacak MHP için kaos ve
darbeyle ile elde edilebilecek başa gelmenin stratejisiydi.

Bir partiye en ağır hakaretler edildi.

Hakarete uğrayan, genel olarak partilerdir.
Mücadele eden, mevcut durumdan şikayetçi olan, özgürlük isteyen tüm toplumsal kesimler ve muhalefet, tehdidin
kendisine yönelik olduğunu görmek zorundadır.
Sorun, kullanılan dilin hamaset yüklü olmasında değil.
Sorun, hamaset yüklü cümlelerin imha tehdidi içermesinde.
Beğenmediği bir siyasi partiyi, hem de kendi partisinden
daha fazla oy almış olan bir siyasi partiyi imha etmekle
tehdit etmek, beğenmediği her tür muhalefeti imha etmekle tehdit edebileceği amlamını taşıdığı için de yakıcı bir
tehlikeyle karşı karşıyayız.
Tehdidin yakıcılığı şuradan geliyor: Kendisinden daha fazla oy almış bir partiye böyle yukarıdan seslenebilmesi,

Bugün MHP’nin başkanlık rejiminin bekçisi olarak
davranması, aşırı yetkilendirilmiş otoriter yönetimin
tam da istedikleri, etki edebildikleri ve yarın bir karambolde elde edebilecekleri tek başına iktidar seçeneği.
AKP ile kurdukları ittifak, devlet destekli olduğu kadar
umutsuz kesimlerden oluşan bir toplumsal tabana sahip olan MHP için iktidar yolunda bir taktik.

ancak ve ancak, kendisini devletin doğrudan temsilcisi

Mecburlar ittifakını yenmek

duygusunu aşılıyor.

Faşist hareketler, her zaman toplumun çoğunluğu için
bir tehdittir. MHP’nin görmezden gelinen faşist karakteri bugün alenen ortaya çıkarken, baskıcı AKP iktidarı
gibi faşizmi geriletmek ve yenmek her zamankinden
önemli.

Bu nedenle kısacık bir konuşmada bir partiyi ve giderek

Aşırı sağcılarla faşistlerin ittifakının seçim gününde
yenilmesine tehlike sonuçlar yaratabilecek bir hayalciliktir. Faşist hareketler işçilerin kitlesel eylemleri ve
toplumsal mücadelelerle geriletilebilir. 1999 seçimlerinde yüzde 17.9 oya ulaşıp 2. parti konumuna yükselen
MHP’nin 2001 seçimlerinde barajın altında kalması,
dönemin ekonomik krize karşı büyük işçi hareketlerine
sahne oluşuyla gerçekleşti.

Bu konuşmalar bu ‘hareketin’ mütemmim cüzüdür.

Mecburlar ittifakını yenecek, faşizmi geriletecek olan
yegâne güç bugün işçilerde, işçilerin ve emekçilerin
birleşik mücadelesinde. Son dönemde gelişen işçi
mücadelelerinin büyümesi ve birleşmesi, başta kadın
hareketi olmak üzere diğer sosyal hareketlerle ortaklık kurması hayati önemde. Devrimci sosyalistler, her
alanda yürütülen mücadelelerin büyümesine, birleşmesine ve kazanmasına yardımcı olmalıdır.

olarak görmesiyle mümkün. Bu temsil ilişkisi, ilginç bir
ayna yanılsaması yaratıyor. Bu öyle bir ayna ki bazı
partilerin ve bazı siyasetçilerin kendisini dev gibi görmesine neden oluyor. Sadece dev gibi göstermekle kalmıyor
bu ayna, bakana aynı zamanda yargı, aynı zamanda
yürütme, aynı zamanda kolluk güçlerinin toplamı olduğu

toplumsal muhalefetin hak aramak isteyen tüm kesimlerini
aynı anda yargılayıp, aynı anda cezasını kesip, aynı
anda tutuklayıp aynı anda daha ağır bir yaptırım uygulayabileceğini söyleyebiliyor.

Bu tutumuyla hem parti programını hayat geçirerek tabanına tutarlılığını gösteriyor. Bir yandan AKP’ye basınç
uygulayarak reform diye öne sürülenlerin nerede sınırlanmak zorunda olduğunu belirliyor. Yerli-milli koalisyonun
politik çerçevesini tayin ediyor. Öte yandan da gerçekten
HDP kapatılırsa, yaklaşan seçimlerde HDP’ye oy veren
milyonlarca insanın paralize olacağını planlıyor. Üstelik,
geçerken, korku imparatorluğunun duvarlarına bir tuğla
daha da ekliyor.
2003 yılında Irak işgaline karşı çıkarken sorduğumuz
gibi, hemen, acilen, demokrasiye inanan, özgürlükler için
mücadele eden tüm güçler birleşmeliyiz: “Şimdi değilse
ne zaman?”
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OSMAN KAVALA’YI
HEMEN SERBEST BIRAKIN!
Osman Kavala çok uzun bir süre-

dir tutuklu. Geçtiğimiz ay Şirin Payzın’ın sorularına verdiği yanıtta, “En
çok özlediğim, tabii eşimle birlikte
evimde olmak. Tahliye oldum derken tekrar tutuklandığımdan ve hâlâ
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığımdan, fazla hayal
kurmamaya çalışıyorum. Kitapların
dünyasında dolaşmak ruh sağlığıma
daha iyi geliyor. Ama, memleketle
ilgili hayallerim baki, bunlar da ruh
sağlığım için gerekli.”
Cezaevinden her yazdığı yorumda
hala genel olarak hukukun sağlamlaşması, yargının doğru temellerde
işlemesi ve demokrasi gibi sorunların
çözümüne kafa yoran Kavala, açık bir
hukuksuzluğun, neredeyse, nedeni
tam olarak bilenemeyen bir intikam
duygusunun sonucu olarak üç yılı aşkın süredir tutuklu.
Osman Kavala, Gezi iddianamesini değerlendiren İngiltere ve Galler
Barosu İnsan Hakları Komitesi’nin
raporunda şu tespiti yaptığını söylü-

yor: “Ya iddianameyi hazırlayan savcılar siyasal kuramlaştırmaya o kadar
kapıldılar ki kendi kanıtlarını objektif bir şekilde değerlendiremeyecek
duruma geldiler ya da bu iddianame
dürüstlük kuralı çerçevesinde hazırlanmış bir iddianame değil.”
Gerçekten de Kavala hemen hemen
aynı cümlelerin birbirini tekrar ederek kaleme alınmış olan aynı iddianamelerle önce darbeci olmakla,
sonra Gezi eylemlerinin arkasındaki
isimlerden birisi olmakla ve en sonunda da casusluk yapmak suçlamasıyla tutuklu bulunuyor.
Önce darbeci, sonra eylem
finansörü, şimdi de casus!
Osman Kavala’nın gazetecinin sorduğu, “İddianamede öne sürülen devletin gizli kalması gereken belgelerini
aldığınız ve askeri casusluk yaptığınız doğru mu?” sorusuna verdiği yanıt bir dizi gerçeği ortaya seriyor: “İddianamedeki casusluk suçlamasının
iki özelliği var. Bu suça konu olabile-

cek hiçbir belge ya da somut bilgiden
söz edilmiyor ve yasalardakinden
farklı bir casusluk tanımı yapılıyor.
İddianamede yasalarda casusluk suçunun açık biçimde tarif edilmediği
öne sürülüyor. Anlaşılan savcılık bu
durumdan dolayı bir içtihatta bulunmuş ve sivil toplum faaliyetlerini de
içine alacak yeni bir casusluk tanımı
yapmış. Bu yeni casusluk tanımından dolayı sekiz aydır tahliyem engelleniyor.”
Son haftalarda başlayan ve daha
başlarken sınırlandırılan “reform”
tartışmalarında Osman Kavala’nın
adı yeniden gündeme geldi. Osman
Kavala, şu ya da bu pazarlık sürecinin bir öğesi olarak değil, hakkında
dile getirilen suçlamalarla uzaktan
yakından hiçbir ilgisi olmadığı için,
çok geç kalınmış da olsa hemen serbest bırakılmalıdır.
Osman Kavala sadece insan haklarını ve demokrasinin ve özgürlüklerin
gelişmesini savunan bir sivil toplum
aktivistidir.

FATİH ALTAYLI
ÖZÜR DİLEMELİDİR!
DENİZ GÜNGÖREN

Gazeteci Fatih Altaylı bir televizyon

programında Suriye’deki rejimden
kaçarak Turkiye’ye sığınan 4 milyon
göçmeni Suriye’nin askeri olarak niteleyerek, Türkiye’yi esir aldıklarını
ileri sürdü.
Kendisine öncelikle Suriyelilerin
hangi bakımdan Türkiye’yi esir aldığı sorulmalıdır.
Suriye’den gelen milyonlarca göçmen ve Türkiye’de doğan yüzbinlerce Suriye kökenli çocuk, Türkiye işçi
sınıfının en güvencesiz ve ucuza çalışmak zorunda bırakılan kesimini
oluşturmaktadır.
Seyahat hakkı, eğitime ve sağlığa
erişim gibi pek çok temel insan hakkından mahrum şekilde yaşayan
Suriyeli göçmenler, Türkiye ve AB
arasındaki anlaşma yüzünden yer
değiştirme şanslarına da el konularak esas esir alınan kişiler konumundadırlar.
İkincisi, Altaylı’ya Suriyeli göçmen-

lerin hangi bakımdan Suriye’nin askeri oldukları sorulmalıdır.
Bugün büyük çoğunluğu Türkiye’de
yaşayan Suriyeli göçmenler, ya doğrudan Esad rejiminin hedefinde oldukları için ya da rejimin yaşanmaz
hale getirdiği koşullardan kaçmak
zorunda oldukları için evlerini bırakıp gitmek zorunda kalmışlardır.
Kaldı ki, rejimin güçlerinin muhaliflere sınır ötesinde dahi suikastlar
düzenlediği ve bu kişileri ihanetle
suçladığı da bilinmektedir.
Bu insanlar kimsenin askeri veya
ajanı değil, tüm dünyada sermayenin hem ucuz iç gücü olarak kullanıp hem de sermayenin saldırıları
yüzünden fakirleşen toplumun geri
kalanına günah keçisi olarak sunmaya çalıştıkları emekçilerdir.
Üstelik bunlara ilave olarak, göçmenler sürekli nefret saldırılarının
hedefi oluyorlar. Yalnız salgın sürecinde en az üç Suriyeli göçmen nefret cinayetlerinin kurbanı oldu.

Tabii deneyimli bir gazeteci olarak
Fatih Altaylı’nın bunları bilmediğini
düşünmek ne yazık ki mümkün değil.
Dolayısıyla Altaylı’ya esas sorulması
gereken soru şudur: söylediklerini
takiben bir ırkçı saldırı yaşanır da
fail “Suriye’nin askerleri Suriye’ye!”
diye slogan atarsa ne yapmayı planlamaktadır?
Altaylı, milyonlarca insanın ya işsiz
kaldığı ya da sağlıklarını tehlikeye
atarak çalışmak zorunda bırakıldığı,
sağlığa ve eğitime erişimin ne denli eşitsiz olduğunun ayyuka çıktığı
ve hükümetin yönetmekte başarısız
olduğu bir salgın sürecinin yarattığı
öfkeyi, bu krizin sonuçlarını en ağır
şekilde yaşayan göçmenlere yöneltmeye çalışıyor.
Altaylı, asılsız ve komplocu iddialarla milyonlarca insana karşı nefreti
kışkırtan ve sıradanlaştıran ifadeler
kullanmıştır.
Fatih Altaylı özür dilemelidir!

GÖRÜŞ
Roni Margulies

VİRÜSÜN AKLINDAN
GEÇENLER
SARS-Cov-2 virüsü okur-yazar olsa da eline bir kalem
versek, salt kendi deneyimlerinden yola çıkarak kapitalizmin eksiksiz bir analizini yazabilirdi.
Kendisi tüm insanları eşit ölçüde makbul gören bir virüs, zengin-yoksul, siyah-sarı-beyaz, işçi-patron ayırımı
yapmadığı için, önce şaşırmıştır. Zengin-patron kesimle
pek karşılaşmadığını, onların kolayca saklanabildiğini
fark etmiştir. Sonra aynı kesimin hızlı ve kaliteli bakım
gördüğünü, en iyi ilaçları hemen alabildiğini, diğerlerinin ise bunlara ulaşamayıp öldüğünü görmüştür. Çoğunluğun beyazlardan oluştuğu ülkelerde de daha çok
siyahların hastalanıp öldüğü gözünden kaçmamıştır.
Bu şaşkınlık döneminden sonra, şimdi de paniğe kapılmıştır SARS-Cov-2. İngiltere’de 93 yaşındaki Margaret Keenan’ın aşı olduğunu duyunca hayretler içinde
kalmıştır.
Yeni bir virüs tehlikesini Çin mercileri dünyaya geçen aralık ayında duyurmuştu. Bildirimden bir hafta
sonra yeni virüsün genetik yapısını çözmüş, dünyaya
bildirmişlerdi. On bir ay içinde üç farklı aşının Faz
3 testleri (yani on binlerce kişiye uygulanıp etkili ve
güvenli olduğunun kanıtlanması) tamamlandı, iki aşının
ise (Rus ve Çin aşıları) testlerinin tamamlandığı söyleniyor, ama sonuçlar yayınlanmadığı için tam emin
olamıyoruz.
Dünya tarihinde insanlığın çıkarı için bilimin bu kadar
hızlı uygulanmasının başka örneği yok.
Söz konusu virüs biraz Marx okumuşsa şu sözleri
hatırlamıştır:
“İnsan eyleminin neler başarabileceğini ilk kanıtlayan
burjuvazi olmuştur. Mısır piramitlerinden, Roma’nın su
kemerlerinden ve gotik katedrallerden çok daha üstün
harikalar yaratmış, Kavimler Göçü’nü ve Haçlı Seferleri’ni gölgede bırakan seferler gerçekleştirmiştir.”
Bir yıldan kısa sürede virüsü tanımlamak, genomunu
çözmek ve (birden fazla) aşı bulmak gerçekten olağanüstü bir başarı.
Yüz yıl önce “İspanyol” gribi 70 milyon kişiyi öldürdüğünde, virüs diye bir şeyin varlığı daha yeni
keşfedilmişti, gen ve genom gibi şeyler ise henüz fikir
düzeyinde bile mevcut değildi.
Bir yandan “Eyvah, yandık” diye düşünürken, SARSCov-2 bir yandan da kapitalizmin başka bir özelliğini
fark etmiş ve rahatlamıştır.
Bakmıştır, evet, kapitalizm insanlığın yaratıcı potansiyelini geliştirmiş, üretim kapasitesini göklere çıkarmış,
ama yine aynı kapitalizm bu kapasitenin meyvelerinden bütün insanlığın yararlanmasını engelliyor.
Evet, aşı bir yılda bulunup üretiliyor, ama “satın alma
gücü” diye bir şey var, buna sahip olanlar aşı oluyor,
olmayanlar olamıyor.
Ve şöyle düşünmüştür virüs: “İnsan toplumları böyle
saçma bir şekilde örgütlenmiş olduğu sürece, sorun
yok. Aşılara ulaşamayan büyük kalabalıklar olacak
her zaman. Gel keyfim gel.”
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2021’DE KAPİTALİZME
MEYDAN OKUMAYA
Bu yıl kapitalist sistemden kaynaklanan

Paris’te 2020 yılı içinde 20 bin kişinin katıldığı BLM
(Siyahların Hayatı Önemlidir) eyleminden.

korkuları yaşadık ve gördük ama aynı zamanda kitle direnişlerine de şahit olduk.
Koronavirüs yılın en çok konuşulan olayı
oldu. Salgın sistemin bütün başarsızlıklarını ortaya çıkarttı ve hızlandırdı.
Hükümetler hayat kurtarmakta yetersiz
kaldılar ama şirketlerin kârlarını korumak
için ellerinden geleni yaptılar.
Kâr getirmediği için önlenebilecek ölümleri engellemekle uğraşmadılar.
Örneğin Trump salgını gribe benzetti ve
tüm ABD’lilere kendilerini çamaşır suyuyla tedavi etmelerini önerdi.
Salgından önce Ocak ayında sistem zaten
yoksulluk, ırkçılık, savaş ve iklim kaosunu derinleştiriyordu. Bugün ise pandemide yeni dalgalarla yüz yüzeyiz. Patronlar
yeni kârlar elde edebilirler! Salgın büyük
çoğunluğa sefalet getirdi ama aynı zamanda azınlık sermaye sahipleri için çok kârlı oldu. Amazon’un sahibi Jeff Bezos 200
milyar dolarlık servete ulaşan ilk insan
oldu. Bu arada dünya çapında yüzlerce
milyon insan açlıkla mücadele ediyordu.
Örneğin İngiltere’de Şubat ayına kıyasla
819 bin kişi işini kaybetti.
Türkiye’de geniş işsizlik yüzde 30’lar civarında.
Türkiye’de Sağlık Bakanlığı salgın verilerini nispeten gerçeğe yakın vermeye başlayınca gördük ki Türkiye salgınla mücadelede ya en kötü ya da kötüden bir iyi
durumda. Bu arada Türkiye’de de pandemi döneminde kaynaklar sermayeye aktarılmaya devam etti.
Ama 2020 sadece ızdırap ve sıkıntı yılı
değildi. Aynı zamanda direniş ve dünyayı değiştirebilecek aşağıdan toplumsal
güçlerin de sahneye çıktığı bir yıl oldu.
Mayıs’ta Minneapolis’de George Floyd’un
polis tarafından öldürülmesi Siyahların
Hayatı Önemlidir protestolarının patlamasına yol açtı.
Hareket ABD tarihindeki en büyük kitle
hareketi haline geldi. Yıllar süren ırkçılığa
karşı öfke ABD çapında genel bir öfke patlamasına yol açtı. Mücadele eden aktivistler sınırlı bir reformdan daha fazlasının
yapılabileceğini gösterdi.
Üstelik bu hareket yalancı Trump’ın baş-

kanlıktan gitmek zorunda kalmasında da
belirleyici oldu.
Ağustos’ta Lukaşenko Belarus’ta seçim
hilesi yapınca yüzbinlerce insan sokakları
doldurdu. Ardından grev dalgası işçi sınıfının gücünü gösterdi.
Polonyalı kadınlar kürtaj hakkına saldırılara karşı sokaklara çıktı.
Guetamala’da protestocular Milli Kongre
Binası’nı yaktı ve Taylan’da binlerce insan monarşiye ve askeri diktatörlüğe karşı
ayaklandı.
Hindistan’da işçiler ve çiftçiler 250 milyonluk bir genel grev örgütlediler.
Nijerya’da direniş sıradan insanların devlet şiddeti ve baskısını reddetmesiyle ortaya çıktı. Türkiye’de en zor koşullarda
madenciler, metal işçileri, kadınlar, sağlık
çalışanları, öğretmenler, sendikalaşmaya
çalışan işçiler, LGBTİ+’lar, irili ufaklı eylemlerle yıl boyunca direndiler.
İklim aktivistleri tüm dünyada her fırsatta
ses çıkarttılar ve iklim kriziyle kapitalizmin bağlantısını teşhir ettiler.
2021 yılının bu mücadelelerin daha birleşik, kendine güvenli ve daha örgütlü bir
hale gelmesi için mücadele yılı olması
umuduyla.

EKONOMİ SINIFSALDIR!
l Pandemide patronlar zenginleşmeye

devam etti. Elon Musk’ın hisseleri 289
milyar değer kazandı. Forbes’in en zengin 400 kişi listesinde yer alanların toplam geliri bir önceki yıla göre %8 arttı.
l Nisan-Mayıs’ta ABD’de işsiz sayısı 40

milyona dayandı. Bu iki ayda işini kaybeden 22 milyondan fazla kişinin yalnızca
12 milyonu Kasım ayına gelindiğinde iş
bulabilmişti.
l İngiltere Merkez Bankası, 2021’in Ni-

san-Haziran arası döneminde, işsizliğin
şu anki seviyesinin iki katına yaklaşacağını tahmin ediyor.
l Türkiye’de şu anda 10 milyona yakın

işçi, bütün ücretli çalışanların yarısı, asgari ücrete yakın veya altında bir parayla
geçinmeye çalışıyor. NTV Para’nın haberine göre, milyonerlerin mevduatı son 10
ayda 670 milyar lira arttı.

l AKP Denizli milletvekili Şahin Tin,

Meclis’teki tartışmalarda “Millet aç, mi-

desine sadece kuru ekmek giriyor” sözleri üzerine “O zaman aç değiller” dedi.
l Limak Holding’in inşaatında çalışır-

ken enfekte olan bir işçi: “30’dan fazla
pozitif var. Şantiyeleri terk edemezsiniz,
suç işlersiniz’ diyerek tehdit ediyorlar.
Bizi burada ölüme terk ettiler.”
l Recep Tayyip Erdoğan: “Gerçekten ça-

lışmak isteyip de devletten destek alamayan hiç kimse yok.”
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EKONOMİK KRİZ VE
İŞÇİLERİN MÜCADELESİ
Küresel kapitalizmin 2008-2009 yıllarında

başlayan ekonomik krizi sona ermedi. Ara
ara toparlanma haberleri medyaya yansısa
da, genel eğilim ekonomilerdeki darboğazın
devam ettiği yönünde seyrediyor. İngiltere
Merkez Bankası, 1706’dan beri en keskin
küçülmenin yaşandığını tespit ediyor. Farklı
araştırmalar, kapitalist ekonomilerdeki kârlılık oranlarının 1950’lerin yarısı seviyesinde
olduğunu ortaya koyuyor. Son olarak 2018
yılında Financial Times gibi yayınların çizmeye çalıştığı “toparlanma” senaryoları gerçekleşmedi.
Bunun üstüne pandemi geldi. 2.7 milyar işçi
Covid-19 nedeniyle gerçekleştirilen kapanmalardan bir şekilde etkilendi. IMF, bu yıl
170 ülkenin hane başı gelirindeki değişimin
negatif olacağını söylüyor. Küresel üretimdeki düşüş, son 150 yıldaki hiçbir krizle karşılaştırılamayacak ölçüde büyük. Küresel
borç 2019’un üçüncü çeyreğinde 253 trilyon
dolara ulaşarak, küresel GSYİH’nın %322’si
seviyesine çıkarak rekor kırmıştı. 2008-2009
krizine egemen sınıfların yanıtı, sermayeye
teşvik paketleri, faiz oranlarının düşürülmesi ve finansal genişleme politikaları yardımıyla kâr oranlarının sübvansiyonlarla
desteklenmesi olmuştu. Fakat bu yatırımı
teşvik etse de kalıcı bir çözüm olamadı, yine
bir balon yarattı. Kovid salgınının yarattığı
etkiyle birlikte bugün artık 1929 Büyük Buhranı’ndan beri yaşadığımız en büyük reses-

yonun içerisinde olduğumuzdan kimsenin
şüphesi yok.

Hindistan’da 2020’nin sonlarında 250 milyon işçi ve
köylü Modi iktdarına karşı dev bir genel grev örgütledi.

Çoklu kriz
Pandeminin yarattığı ekonomik tahribattan
bir an önce çıkmak için birçok ülkede yaz
aylarına girilirken başlatılan “yeni normalleşme” uygulamaları felaketle sonuçlandı.
Birçok ülkede vaka ve ölüm sayıları Mart-Nisan’ın kat kat üstüne çıktı ve yeniden karantina uygulamaları gündeme geldi. Belki de
hiçbir dönemde, kapitalizmin kâr elde etme
güdüsünün insanların yaşam hakkıyla bu
kadar çarpıcı bir şekilde karşı karşıya geldiği bir durum oluşmamıştı.
Türkiye bu tabloda en kötü pozisyonlardan
birinde duruyor. Sıcak para desteğine ve
dolayısıyla dış yatırımlara sürekli ihtiyaç
duyan yapısal sorunlara sahip olan ekonomi, siyasi krizlerin yarattığı istikrarsızlığın
bu akışı engellediği durumda, 2018 yılından
beri son derece kırılgan ve zayıf. Türk Lirası
dolar karşısında 2020 boyunca %37 değer
kaybetti. Doların uzunca bir süre stabil tutulması için Merkez Bankası’nın rezervleri
harcandı; döviz yükümlülükleri ve swap
ile alınan ödünçler düşüldüğünde eksi 48
milyar dolarlık bir bilanço söz konusu. Türkiye kapitalizminin toplamda 400 milyar
dolar borcu var ve dolar arttıkça bu katlanıyor. Bu soruna ekonomi yönetiminin değiştirilmesiyle çare aranırken, maceracı dış

“KORKMADAN ÇALIŞMAK İSTİYORUM”

politikanın sonuçları AB ve ABD’nin yeni
yaptırımlarını gündeme getirdikçe olumlu
senaryolar çizilemiyor.
Fakirden alıp zenginlere verdiler
Hükümet kriz manzarası karşısında patronları nasıl güçlendireceğinin taahhütlerini
vermeye çalışıyor. Emekçi sınıflar için ise
hayat çekilmez hâle geldi. Birbiri ardına
yoksulluk kaynaklı intihar haberleri geliyor.
TÜİK sahte veriler açıklasa da milyonlarca
işçi 2020’de işsiz kaldı. Açlık sınırı asgari
ücretin üzerinde. Buna rağmen 2021 bütçesi
için askeri ve güvenlik harcamalarının toplam harcamalar içerisindeki payı yükseltiliyor, işçi sınıfının lehine olacak kalemlerde
beklenen artışlar sağlanamıyor.
Buna karşı işçi sınıfı içerisinde ise ufak tefek
hareketlenmeler görülüyor. Sendikalar kıdem tazminatı, asgari ücret gibi konularda

tabandan gelen basınçla ortak davranma
eğilimine zorlanıyor. 25 yaş altı ve 50 yaş
üzerindeki işçilerin kıdem tazminatının gaspının da yer aldığı istihdam paketine karşı
eylemler, bu maddenin torba yasadan çıkarılmasını sağladı. Maden işçileri hakları için
Ankara’ya yürümeye çalışıyor, metal işçileri
eylemde, TÜPRAŞ işçileri mücadele ederek
kazandı. Sosyalist İşçi, pandemiden etkilenen tüm yoksulların birleşik mücadelesini
örecek, sendikalı ve sendikasız işçileri bir
araya getirebilecek eylemlerin önünü açacak, krizin etkilerinden işçi sınıfının lehine
çıkışı gösterecek bir Emek Platformu’nun
kurulması çağrısını yapıyor. Emek örgütleri tabandan basınçla böylesi bir yan yana
gelişe zorlanabilirse, taleplerini kazanmak
isteyen herkes kendisini ifade edebileceği
bir kanal bulmuş olur. Her zaman dediğimiz
gibi, birleşen işçiler yenilmezler!

“COVİD 19 MESLEK HASTALIĞI SAYILSIN”

Şişli Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışıyorum. DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası üyesiyim. 2019 Yerel seçimler öncesinde 3 ay boyunca maaşlarımızı alamadık.
Alacaklarımızın büyük bir kısmını aldık. Mart ayında toplu sözleşme yaptık. Ağustos
ayında yürürlüğe girdi. Toplu sözleşmeden doğan altı aylık farklarımız var. Onları da
iki parça halinde alacağız. Şimdiki durumda maaşlarımızı zamanında alıyoruz. Mesai
ve ikramiyelerimizi gecikmeli alıyoruz. İşsizlik koşullarında düzenli bir maaşa sahip
olduğum için mutluyum açıkçası. Harbiye bölgesinde çalışıyorum. Bu bölgede 9 işçi
çalışıyoruz. Hafta sonları sayımız 3’e düşüyor. Bu nedenle iş yükümüz artıyor. Temizlik işleri hastalıklar açısından zaten riskli. Salgın koşullarında hastalanma riskimiz
de arttı. Her hafta dezenfektan ve 8 adet maske veriyorlar. Ancak yetersiz. 2021 yılında
dileğim, salgının sona ermesi ve korkmadan çalışmak.

Volkan Özhan (Belediye İşçisi)

Bakımevinde çalışıyorum. Her hafta test yapıp önlemlere dikkat etmemize rağmen,
benimle aynı durumda çalışan bir arkadaşımla birlikte Covid oldum. Koah hastasıyım. Bir gece önce ambulans çağırdım. “Konuşabildiğine göre, gelmemize gerek yok”
dediler. İşyerinden de arayan soran yok. Aile hekimi aradı durumumu sordu. İlaç bıraktılar. İpin ucu kaçmış “ölen ölür, kalan sağlar bizimdir” misali bir yaklaşım var.
Hastalığı iş yerinde kaptım. Covid-19’un meslek hastalığı sayılması konusunda ısrarcıyım. Asgari ücret üzerinden maaş alıyorum. Asgari ücret en az net 4.000 TL olmalı.
Ama daha önemlisi ücret ve çalışma koşullarımızı belirlemek için tek yol sendikalı
olmak. 2021 yılında sendikal örgütlenmenin önündeki tüm engellerin kaldırılmasını
istiyorum.

Gülcan
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AKP-MHP İTTİFAKI
2020’Yİ KRİZLE GEÇİRDİ
Ekonomik krizin etkileri doğrudan siyasi

gelişmelere de yansıyor. Milyonlarca sıradan insanın hayatında pandemi döneminde yaşanan kötüleşme, AKP’yi birden
fazla kez krize soktu. İlk sokağa çıkma
yasağının Cuma akşamı ilan edilmesiyle
yaşanan toplumsal panik, İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu’nun istifasıyla sonuçlanmıştı. MHP teşkilatlarının örgütlediği gösteriler sonucu Erdoğan bu istifayı
kabul etmedi ve Soylu’nun temsil ettiği
kanatlar yerli milli koalisyon içerisindeki
yerini pekiştirdi.
Bir istifa daha
Ancak Kasım ayında bu kez Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etti. Erdoğan’ın
damadının istifasını Instagram’dan duyurması, iki gün boyunca durum kesinleşene kadar medyanın haber dahi
yapamaması, daha sonra başkanın “görevden af talebini kabul etmesiyle” bu
istifa trajikomik bir görünüme büründü.
Albayrak’tan o günden beri haber alınamazken, hükümetse ekonomik ekipteki
değişikliği bir “reform dönemi” ile taçlandırmaya çalıştı. Bir yandan ABD’deki
Trump-Biden değişimine yönelik adaptasyon adımları atılmak isteniyordu.
Ancak reform tartışmaları MHP duvarına
tosladı. Bahçeli olabilecek tüm reformlara karşı çıktı, Demirtaş ve Kavala’ya
saldırdı, mafya babası Alaattin Çakıcı’ya
Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit ettirtti. Olabilecek tüm demokratik değişiklikler rafa
kaldırıldı, Arınç gibi çatlak seslere rağmen Erdoğan bir kez daha Bahçeli’nin
hattını benimsedi.
AKP, iktidara tutunabilmek için hem
MHP’nin oy tabanına, hem de onla birlikte devletin çeşitli kanatlarıyla 2015’in

ortalarında Kürt sorununda çözüm sürecinin bitirilmesiyle kurduğu ittifaka
göbekten bağlı. Benzer şekilde MHP de,
zaman zaman ittifakı bozabileceği tehditlerini savursa da, devlet içerisinde
elde ettiği pozisyonları ve ekonomik rantı
Cumhur İttifakı’na borçlu olduğunun farkında.

Dolayısıyla iki taraf da bu ittifaktan çıkar
sağlıyor ve hamaset dolu konuşmaların
seviyesini sürekli yükselterek, toplumu
kutuplaştırarak 2023 seçimlerine kazanabilecekleri bir stratejiyle hazırlanmak
istiyorlar.
Dış politikada kriz
Hükümet belki de en büyük krizini dış
politikada yaşıyor. Türkiye’nin ekonomik
büyüklüğüne uygun olmayan maceracı
bir bölgesel güç olmayı zorlayan politikalar duvara tosladı. ABD ve AB yaptırımları gündemde. Suriye’de Türkiye’nin sahadaki etkinliği 2020 yılı boyunca geriledi.
“Mavi Vatan” tezleriyle şaşalı bir şekilde
sunulan Libya Anlaşması’nın etkileri kısa
sürdü, şimdi ülkede Türkiye’nin dışlandığı bir süreçte “barış” konuşuluyor.
Ermenistan-Azerbaycan savaşına verilen
destek, Rusya’nın getirdiği “çözüm” ile
Türkiye’nin sınırlarının bir kez daha görülmesine yol açtı. Hükümet tüm zayıflıkları büyük güçlere karşı ayakları üstünde
duran bir Türkiye manzarasıyla örtmeye
çalışıyordu.
Türkiye sermayesinin çıkarları doğrultusunda bölgesel bir güç olmak için yapılan
manevraların birçoğu geri tepti ve hem
diplomaside hem de doğrudan sonuçlarıyla ekonomide koşulları iyice ağırlaştırıyor.

“BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK İSTİYORUM”
2021’in sağlık çalışanlarının güvenli çalışma koşullarının sağlandığı, özlük ve ekonomik haklarının kazanıldığı; toplumun sağlık ve ekonomik koşullarının iyileştiği,
bölge ve dünyada barış ve özgürlük mücadelesinin yükselerek, kazanımlarla sonuçlandığı bir yıl olmasını istiyorum.

Arzu şenel Atmaca (SES)

“Biz de milliyetçiyiz” muhalefeti

Muhalefet ise toplumu boğan bu milliyetçi şekillenmeye karşı, “Biz de milliyetçiyiz” diyerek yarışa girmeyi tercih ediyor.
Dış politikadaki birçok konuda yerli milli
çıkarlar gereği AKP-MHP’ye kerhen destek veriliyor. İyi Parti ile CHP, Maltepe’de
bir parka Nihal Atsız’ın adını veriyor. İkisi de göçmen düşmanı. Kürtlerin hiçbir
temel talebini sahiplenip savunmuyorlar.
Solda ise durum, AKP-MHP’nin Millet
İttifakı etrafında şekillenecek büyük bir
kampanya sonucu seçimlerde gideceği
inancının yaygınlaşması şeklinde tezahür ediyor. Belarus ve ABD’deki seçimler
gösteriyor ki, belirli bir solcu seçim stratejisi ancak kitlesel sosyal mücadelelerin

sokaklarda ve işyerlerinde kendini var
edebilmesiyle başarıya ulaşabilir.
Antikapitalistlerin görevi böylesi mücadelelerin inşasına omuz vermek, işçi sınıfının ve tüm ezilenlerin bir araya geleceği
merkezi eylemlilik süreçlerini savunmak
olmalı.
Sosyalist İşçi gazetesi böylesi bir hareketin, milyonların umudunun yaratılması
için tüm emek örgütlerini, dışlananları, kadınları, LGBTİ+ aktivistleri, ezilen
halkları, KHK’lıları, göçmenleri, tüm
mağdurları bir araya gelmeye çağırıyor.
Böylesi bir hareketi inşa etmek isteyen
en mücadeleci aktivistlerin bir Antikapitalist Blok kurması için faaliyetimizi sürdürüyoruz.

“GÜCÜMÜZÜ FARKEDEBİLDİĞİMİZ BİR YIL OLSUN”
2020 yılı muhtemelen pek çok kişi için hafızalarında hiç yaşanmamış bir yıl olarak
yer edinse de bir arada olabilmenin, dayanışma ihtiyacının bu kadar net hissedildiği
nadir yıllardan biri de denilebilir. 2021 yılının bu hissedilen ihtiyaçla birlikte insanların antikapitalist bir mücadele çerçevesinde daha çok örgütlendiği, bir arada olabildiği ve yaşamlarını değiştirebilme gücünü fark edebildiği bir yıl olması dileğiyle.

Zilan Akbulut

“TEK ÇARE DEVRİM!”
Değişimin mümkün ve hatta zorunlu olduğunu gördük bu yıl. Eşitsizlik daha önce
vurmadığı gibi vurdu suratımıza, politkacıların ağzından dökülen kelimeler daha
önce etkilemediği gibi etkiledi herkesi, hayatları ve ölümleri belirledi. Suç 2020’de
değildi, umudu 2021’de aramayalım. Tek çare devrim!

Suda Meriç

“BİRLİKTE GÜÇLÜ OLDUĞUMUZ BİR YIL”
2021 yılının tüm çalışanlar için umut ve dayanışma yılı olmasını diliyorum. En temel
yaşamsal haklarımız için mücadele etmek zorunda kalmayacağımız bir yıl olur umarım. İktidarların bizi sıkıştırmak istediği köşelerden, daha büyük birliktelikler, daha
kitlesel mücadelelerle daha güçlü çıkarız. 2021’in birlikte güçlü olduğumuzu daha çok
hissedeceğimiz bir yıl olmasını diliyorum.

Beyhan Sunal (Sosyal İş Sendikası)
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KRİZLERİN VE UMUDUN YILI

Hazırlayanlar: Ayça l Çağla Oflas l Melike Işık l Tuna Emren l Ozan Tekin

2020

2021’DE DAHA YIĞINSAL BİR
İKLİM AKTİVİZMİNE…

2020’ye, tarihin en sıcak Ocak ayı ile gir-

miştik. O sırada Avustralya’daki orman
yangınları da endişe verici şekilde devam
ediyordu. Türkiye’de ise iklim ve çevre adına muazzam bir yıkım getirecek olan Kanal
İstanbul projesi gündeme oturmuştu.
Aynı günlerde Davos’da gerçekleştirilen
Dünya Ekonomik Forumu’nda söz alan iklim aktivisti Greta Thunberg’in dile getirdiği talep meselenin özünü ortaya serdi: Fosil
yakıt sübvansiyonlarını kesin, fosil yakıtları çıkarmaya son verin!
Geride bıraktığımız yıla işte böyle giriş yapmıştık.
Ardından, Avustralya’da Mart’a kadar süren yangınlarda 24 milyon hektarlık arazi külle kaplandı, üç milyar canlı öldü.
Şubat ayında, bir yandan Antarktika’da,
Britanya büyüklüğünde dev bir buzulun
inanılmaz bir hızla eridiğine şahit olduk,
diğer taraftan iklim değişiminin bir sonucu olarak yaşanan ve bir günde 84 milyon
kişinin tüketimine eşdeğer gıdaya zarar
veren çöl çekirgelerinin istilasını izledik.
Takip eden günlerde, hızla ormansızlaştırılan yağmur ormanlarının, atmosferdeki
karbon fazlasını tutma kapasitelerinin bir
hayli azaldığı anlaşıldı. 2020, gelmiş geçmiş en sıcak yıllardan biri oldu. Ve iklim
uzmanlarının dile getirdiği üzere, bunun
sebebi bizzat iklim krizinin kendisiydi.

Dünya gün geçtikçe daha da ısındı. Mayıs’ta Sibirya’da kaydedilen sıcaklık değeri
30 dereceydi, Haziran’da ise 38C ile yeni bir
rekor kırıldı. Bölgedeki orman yangınlarının sayısı 10 kat arttı. Bu esnada çekirgeler
de yayılmaya devam ediyordu. Pakistan’da
benzeri görülmemiş bir çekirge istilası
yaşanınca ulusal acil durum ilan edildi.
Hindistan da istiladan etkilenen ülkeler
arasındaydı. Küresel ısınmaya bağlı olarak
şiddetini artıran Muson yağmurları da vurdu, Hindistan, Bangladeş ve Nepal’de yaşanan seller yüzünden 550 kişi öldü, 3 milyon
insan yer değiştirmek zorunda kaldı. Bu,
yakın gelecekte çığ gibi büyümesi beklenen
‘iklim mültecilerinin’ nasıl ve neden göç etmek zorunda kalacaklarını gösteren üzücü
örneklerden biri olarak geçti tarihe.

Çok geçmeden ABD’nin Kaliforniya eyaletinde gökyüzünü turuncuya çeviren yangınlara şahit olduk. Ağustos’ta başlayan
yangınlarda Death Valley bölge¬sinde 54,4C
ile tarihte ölçülen en yüksek sıcaklık rekoru
kırıldı, 1,5 milyon hektarlık arazi kül oldu.
Yazın sonunda Türkiye’de de ardı ardına
sıcaklık rekorları kırıldı, yüzlerce yangın
çıktı, bazıları haftalarca söndürülemedi ve
Giresun’da yıkıma yol açan bir de sel felaketi
yaşandı. Fosil yakıt endüstrisine verilen desteğin sonlandırılması şöyle dursun, Fortune
500 Türkiye listesinin birinci sırasında petro-kimya devi Tüpraş bulunuyordu.

Derinleşen krizler, yeni krizler yaratıyor

Tüm dünyanın gündemi pandemiydi elbette ama Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Uluslararası Hayvancılık Araştırma
Enstitüsü’nün ortaklaşa hazırladığı rapor,
pandemiden iklim ve çevre krizini sorumlu
tutuyordu. Diğer bir deyişle; sermayeden
bağımsız bir patojenin olmadığı iyiden iyiye anlaşıldı.
Sermayenin sebep olduğu çevre felaketleri yüzünden yaşanıyor bu virüs alışverişleri. Beşeri faaliyetler ve yaban hayatı
arasındaki sınırların ortadan kalktığı
bölgelerin hepsi potansiyel birer pandemi merkezi. Kendi dünyasında yaşayan
yabani türler, alışkın oldukları koşulların
ellerinden alınmasıyla yer değiştirmeye zorlanıyorlar ya da biz onların yaşam
alanlarına doğru yayılıyoruz. Dolayısıyla
insanlar ve bu türler arasında kaçınılmaz bir mikroorganizma alışverişi başlıyor. Şüphesiz virüsler sürekli mutasyona
uğruyor ancak bir mutasyonun, hayatı
tehdit eder hale gelmesinin koşullarını
bizzat insanlar yaratıyor. Böyle bir virüs
küresel dolaşıma çıkarsa, her ulaştığı yerde, kapitalist ekonomik coğrafyanın sunduğu elverişli koşulları kullanıp çok kısa
zamanda kendisini yenilmez kılabilir -ki
bunu bizzat tecrübe ettik.
Küresel sıcaklık artışını 2030’da 1,5C ile sınırlama hedefine yönelik sözlerini tutmayan

devletler bu yılı da ataletle geçirdi, hatta bazıları çevre politikalarını iyice gevşetti. Örneğin Çin otomotivde emisyon düzenlemesini
güncelledi, Trump fosil yakıt endüstrisini
açıktan destekledi, ek fonlar hazırladı. Kazdağları’nda altın madeni projesine karşı 288
gün boyunca nöbet tutanlara Kabahatler Kanunu’na muhalefetten, kişi başı günlük 3 bin
180 liradan 4 günde toplam 57 bin lira para
cezası kesilirken, pandemi döneminde 766
maden için ruhsat ihalesi gerçekleştirildi.
2021’de milyonların iklim hareketine
Dünya aşırı yoksulluk ve salgını bir arada
yaşarken, fosil yakıt şirketleri için kurtarma
paketleri devreye sokuldu, bir kolu pandemiye diğer kolu iklim krizine çıkan çevresel
yıkım görmezden gelinmeye devam edildi.
Artık hepimiz, kapitalizmin doğası itibariyle
anti-ekolojik bir sistem olduğunu, gezegendeki yaşamın sürdürülebilirliğini sağlamak
için bu sistemi devirmek gerektiğini görebiliyoruz. “İklimi değil sistemi değiştir” diyen
bizler, salgın döneminde daha çok çalışıp,
mücadelenin sloganını başlığına taşıyan ve
çevre hareketine büyük fayda sağlayacağını düşündüğümüz kitabı Z Yayınları’ndan
Türkçe basımına hazırladık. İklim ve çevre
aktivistlerinin ya da onlara katılmayı dileyen herkesin okumasını diliyoruz.
İklim hareketi hepimizin desteğini bekliyor.

“MÜCADELEYİ BÜYÜTELİM”

“SORUNSUZ BİR YIL İSTİYORUM”

2020 hem kadınların hem LGBTİ+ların yasal haklarına, görünürlüğüne, eylem yapma
haklarına yönelik çok fazla saldırının gerçekleştiği bir yıldı. 2021’de dayanışmayı güçlendirmeyi ve bu saldırılara karşı mücadeleyi büyütmeyi umut ediyorum.

Birinci basamak sağlık çalışanı olarak, bir doktor ve bir hemşire, 4 bin insana hizmet
veriyoruz. Yoruldukları ve tükendikleri için pek çok çalışan işten ayrıldı. Sayımız yetersiz. En az iki katı sağlık çalışanı olmalıydık. Aile sağlığı merkezlerinin (ASM) fiziki
durumları salgın açısından çok yetersiz. Hastalar için ayrı ve güvenli bekleme yeri
yok. Personel ve hasta girişleri ayrı kapılardan yapılamıyor. Çocuklarımızı bırakabileceğimiz kreş yok. Bütün bu sorunların 2021 yılında çözülmesini diliyorum.

Melike Işık

Bir aile hekimi

“DEĞER GÖRMEK, İTİRAZ ETMEK, TALEP ETMEK”
Pandemi dönemi market işçileri için çok ağır geçti, geçiyor. Hayatta kalmakla, aç kalmamak arasında sıkışıp kaldık. Dünyanın bir ucunda hiç tanımadığı insanlara ağlandığı bir dönemde her gün yüzyüze geldiğimiz insanlar tarafından kötü muamele
gördük.
Bizler iş hayatında değer görmek talep etmek itiraz etmek ve elbette ki yaptığımız işin
maddi karşılığını görmek istiyoruz

Füsun

“İSYANIMIZ DAHA ÖRGÜTLÜ OLSUN”
2020 bir yandan egemenlerin saldırısı, bir yandan da bu baskı ve otoriterleşmeye karşı direniş ve mücadeleyle geçti. 2021’de isyanımızı daha örgütlü yürütmenin yollarını
bulmak, işçilerin ve ezilenlerin nihai kurtuluşunu kendi kollarımızla sağlamak umuduyla!

Umut Mahir Özen
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KADINLARIN ÖZGÜRLÜK
MÜCADELESİNİN ÖNEMİ
DİLA AK

Son zamanlarda, Türkiye’nin #MeToo hareketi olarak

ifade edilen #SusmaBitsin hareketi gündemde. Twitter
kullanıcısı bir kadının, Hasan Ali Toptaş’ın Twitter’da
dönen bir videosunu alıntılayıp, “Bu adamın ifşasını
bekleyen kaç kişiyiz?” yazması üzerine onlarca kadın
Hasan Ali Toptaş tarafından uğradığı taciz vakalarını
paylaştı. Birbirinden güç alan kadınlar sayesinde büyüyen hareket ile sadece edebiyat camiasından erkeklerin değil, farklı sektörlerden erkeklerin de taciz veya
cinsel saldırıya maruz bıraktığı kadınlar paylaşımlarda
bulundu. Taciz veya cinsel saldırı gibi, bir başkasına
anlatmanın hayli zor olduğu bir konuda, hareketin bu
kadar büyümüş olması, dayanışmanın kadınlara verdiği cesareti gösterir nitelikte. Kadına karşı şiddet ne
sadece Türkiye’ye özgü ne de münferit bir olay... Üstelik tüm bu taciz ve cinsel saldırı vakalarında, kadının yalnızlaştırılıp, tacize neden aranarak saldırının
haklılaştırılması ve kadının yalnız bırakılmasına karşın, erkeğin korunduğu, itibarının gözetildiği bir yapı
mevcut. Üstelik, erkeğin gerçekleştirdiği taciz veya cinsel saldırı kanıtlanmış olsa bile... Erkeğin suçlu olduğunun kanıtlandığı noktalarda bile hala kadının suçlanması, aslında kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği
gözler önüne serer nitelikte. Kadın erkek eşitsizliği tüm
dünyanın sistemsel bir sorunu. Bu eşitsizlik sistemin
tüm katmanlarına sirayet etmiş durumda.
İstanbul Sözleşmesi’nin önemi
İstanbul Sözleşmesi, kadın erkek arasındaki bu eşitsizliğin ortadan kaldırılması ve kadınların her türlü şiddet
ve ayrımcılıktan korunması ekseninde oluşturulmuş
bir sözleşme. İstanbul Sözleşmesi’yle etkin uygulandığı takdirde kadınların etkin ve aktif korunduğu, bir ka-

dının zarar görmesi durumunda etkin kovuşturmanın
yapıldığı ve caydırıcı cezalar ile adaletin sağlandığı,
kadınların şiddetten korunduğu ve haklarının gözetildiği koşullar sağlanmak isteniyor. Otoriter sağın yükselmesi sonucu muhafazakâr politikalar ile kadınların
kazanımları yok edilmeye çalışılıyor. COVID-19 pandemisinin sebep olduğu sosyal izolasyon ortamı sonucunda, evler içerisinde var olan kadına yönelik şiddet
artmış durumda. Üstelik hem Türkiye’de hem Polonya’da İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmanın gündeme
gelmesi, kadınların haklarına yönelik yapılmış başka
bir darbe girişimi. Bir yanda yükselen şiddete karşın,
diğer tarafta çeşitli gerekçelerle kadına karşı şiddetle
etkin bir şekilde mücadele etme imkânı sunan bir sözleşmeden çıkılmak istenmesi de tıpkı kadına şiddetin
politik olması gibi, politiktir.
Kürtaj yasal bir hak!
Kürtaj meselesi da kadının bedeni üzerinde söz sahibi
olmak adına bir başka örnek. Türkiye’de kürtaj resmi
olarak 1983’te 2827 No’lu Nüfus Planlaması Yasasının
yürürlüğe girmesinden beri yasal. 10 haftaya kadar olan
gebeliklerin sonlandırılması kâğıt üzerinde mümkün.
Fakat pratikte kadınlar kürtaj hakkına sahip değiller.
Birçok devlet hastanesi kürtaj olmak isteyen hastaları
reddediyor. Kadınlar ya özel hastanede yüksek meblağlarda ya da merdiven altı yerlerde sağlıksız koşullarda
kürtaj olmak zorunda bırakılıyor. Polonya’da da kürtaj yasağı son dönemlerde tekrar gündemdeydi. Daha
önce aynı yasak 2016 yılında tekrar gündeme gelmişti.
Aralıksız mücadelenin önemi
Her üç örnekte de ortak olan bir şey var ki o da kadınların kitlesel olarak, haksızlıklar karşında mücadele

Hükümetin kürtaj hakkına saldırıları üzerine
kadın eylemi, 2013.

etmeleri. Türkiye’de İstanbul Sözleşmesinden çıkılma
gündeme geldiği anda kadınlar kitlesel olarak sokaklara dökülmüşlerdi. Kürtaj meselesi Polonya’da gündeme
geldiğinde de kadınlar günlerce sokakları bırakmadılar ve yasanın geri çekilmesini sağladılar. Taciz ve kadına şiddet gibi devletlerin adaleti sağlama konusunda
yetersiz kaldığı bir noktada kadınlar birbirlerinden güç
bularak tacizci erkeklerin ifşası için birlikte mücadele
ediyor.
Bunlar sadece yakın tarihten üç örnek. Kadınların pek
çok ülkede, hayatları boyunca şiddet gördüğü, zorbalığa uğradığı, haklarının gasp edildiği bir sistem içerisinde yaşıyoruz. Tüm bu haksızlıkla ve şiddetle, sistemin
izin verdiği ölçüde mücadele etmenin yeterli olmadığı
çok açık. Sorunun kaynağı sistemin kendisi iken, bu
sistemi değiştirmeden, içerisinde yapılan bazı reformist değişiklikler ile başarıya ulaşılabilmesi imkânsız.
Bireysel mücadelelerin bizi bir yere götürmeyeceği de
aşikâr. Kadınların kitlesel olarak mücadele etmesi, sokağı asla bırakmıyor oluşu giderek daha fazla kadının
cesaretlenmesine ve toplumda bir bilinç sıçramasına
da sebep oluyor. Haksızlık karşısında ses çıkartmak
toplumun da ilerlemesine sebep oluyor. Kadın mücadelesi hem LGBTİ+ mücadelesine katkı sağlıyor, hem
de sınıf mücadelesini tamamlıyor. Artık kadınlar seslerini eskisinden daha gür ve daha özgüvenli çıkarıyor.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi de kadın
mücadelesinin eksik olduğu yerde olanaksız gözüküyor. Sokakta mücadelenin imkânsız olduğu dönemde
bile sokaktan geri çekilmeyen kadınlar korkmadıklarını, susmadıklarını ve itaat etmediklerini gösterdiler.
Bu öfke, tüm ezilenlerin öfkesi ile birleştiği zaman var
olan sistemi yerle bir edecektir.
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#METOO HAREKETİ VE ESKİMİŞ
TACİZCİ AKLAMA MEKANİZMALARI
MELİKE IŞIK

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Hasan Ali Toptaş’ın

ifşa edilmesiyle bir #metoo hareketi başladı. Tacizci şimdiye kadar taciz ettiği kadınları susturmayı başarmıştı.
Bu ilk kıvılcımın yakılması, şimdiye kadar konuşmaya
cesaret edememiş kadınların bir bir konuşmasını sağladı.
Kadınlar, birbirinden güç alarak yaşadıkları şeyleri anlatmaya başladılar.
Bu kıvılcım yalnızca Hasan Ali Toptaş’ın değil; özellikle
yazarlar arasındaki diğer tacizcilerin de ifşa edilmesini
sağladı. Kimi İslamcı, kimi solcu, kimi liberal tüm tacizcilerin ortak noktası, sahip oldukları itibarı ve gücü kadınları taciz etmek için kullanmaları, aralarındaki hiyerarşik
ilişkiden faydalanıp kendisine “hayır” diyemeyecek olan
çalışanlarını, öğrencilerini veya yaşça küçük kadınları
hedef olarak seçmeleri.
Tacizcilerin ve onların savunucularının iddia ettiğinin
aksine bu eylemler anlık hatalar veya düşüncesizlik sebebiyle gerçekleşen masum ve bilinçsiz eylemler değil.
Aksine, en savunmasız gördüğü kadınları seçmek, taciz

etmek ve karşı taraf rahatsız olduğunu dile getirdiğinde
susturmak için ona abarttığını söylemek, mağduru manipüle etmek gibi pek çok aşamayı içeren bilinçli eylemler.
Kadınlar neden ifşa yoluna başvuruyor?

Failler ne zaman ifşa edilse kadınların ifşaya başvurmak
yerine polise gitmesi, sorunu hukuki yollarla çözmesi gerektiğini, adaletin ancak bu yolla sağlanabileceğini öne
sürüyorlar. Oysa bu ifşa hareketinin içerisindeki örnekler
sağlanan “adaletin” mahiyetini gözler önüne seriyor.
Tacize uğradığında polise giden kadının bu sefer polisin
tacizine maruz kalması, şikâyette bulunan kadınlara inanılmaması, mağdurların tacize fırsat vermekle suçlanması ve öldürülmüş bir kadının arkasından özel hayatının ortaya serilmesi gibi tecrübeler, kadınların polise ve
yargıya güvenmemesinin nedenlerinden sadece bir kaçı.
Kadınlar tacizcilerinin cezalandırılmasını istiyor, kendilerinin değil. Hesap vermek, özel hayatını ortaya dökmek, kendileri için travmatik olan süreçleri anlatırken
bir de ciddiye alınmayarak bir kez daha travmatize olmak
istemiyorlar. Bu yüzden kadın dayanışmasından başka

sığınacak yer bulamıyorlar. Eğer Hasan Ali Toptaş’ın taciz
ettiği kadınlardan herhangi biri yalnız başına şikâyette
bulunsaydı Toptaş’ı özür dilemeye mecbur bırakan adalet
talebi, bu kadar güçlü duyulur muydu, emin değilim.
Tacize karşı kadınların dayanışması güçlendikçe, tacizciler ve şiddet failleri de kendi aralarında bir çeşit dayanışma ağı kurdular. Sevan Nişanyan gibi şiddet faili ve tacizciler, kadınları bir “linç kültürü” başlatmakla suçladı.
Tacize, tecavüze ve şiddete “dur” demek “linç” değildir.
Tabii bunu, bir şiddet failinin anlamaması oldukça normal. Linç dedikleri şey, yıllardır susturdukları, suçladıkları, şiddet ve taciz uyguladıkları kadınların birbirinden
güç alarak arka arkaya gelen yardım çağrıları.
Zırdeli kadınlar ve pek muteber edebiyatçı erkekler
İfşaların ardından tacizcilerin bir kısmı özür diledi. Hasan Ali Toptaş da bunlardan biriydi. Fakat çok geçmeden
özrünün samimiyetine inanılmasını engelleyecek kadar
çok sayıda kadının kendisinden şikayetçi olduğunu fark
etti ve inkâr yoluna başvurdu.
Tacizi inkâr eden erkeklerin başvurduğu yollar oldukça
alışılmış, adeta bir klişe haline gelmiş bahaneler. Kimisi
“Çok sarhoş olduğunu” iddia ediyor, kimi taciz ettiği kadınla ilişkisi olduğunu söyleyerek -ve muhtemelen bunun
tacizi taciz olmaktan çıkardığını zannederek- taciz iddialarını yalanlıyor, kimisi ise kadın haklarına verdiği dillere
destan önemi anlatıyor.
Hasan Ali Toptaş, taciz ettiği kadının kendisine öykü ithaf etmesini bahane ederek taciz iddiasını yalanlayabileceğini sanmış olmalı ki bunu çok önemli bir hususmuş
gibi taciz iddialarını yalanlamak için kullanıyor. Bununla
birlikte taciz ettiği kadınları bir bakıma akıllarını yitirmekle, kendilerini kandırmakla suçluyor. Bir değil iki
değil onlarca kadın aynı erkeğin tacizinden şikayetçi, fakat muteber bir erkek yazar olmanın verdiği cesaret öyle
ağır basıyor ki Toptaş hâlâ bu kadınların hepsinin birden
aklını kaybettiğini iddia edebiliyor. Bununla da kalmıyor,
bu kadınların psikopat ya da zırdeli olabileceğini, halüsinasyonlar görüyor olabileceğini iddia ederek “Kadının
beyanı esastır” ilkesini değersizleştiriyor. Bu ilke zaten bu
yüzden var; yıllardır zırdeli muamelesi yapılan, şikayetçi
olduklarında ciddiye alınmayan kadınlar sesini çıkarabilsin diye. Erkekler şiddet uyguladıkları, taciz veya tecavüz
ettikleri kadınlara “zırdeli” damgasını yapıştırıp olaydan
sıyrılamasın diye. Toptaş da bunun asıl anlamını, gayet
iyi anlamış olmakla birlikte bunu “İsteyen istediğine iftira atabilir” şeklinde çarpıtmayı özellikle tercih ediyor gibi
görünüyor.
Kadınları delilikle, abartmakla ya da olayı yanlış anlamakla suçlamak ifşa edilen faillerin neredeyse hepsinin
başvurduğu, yıllardır da onlara serbest kaçış sağlayan oldukça alışılmış bir hareket. Ama artık kadın dayanışması, tacize karşı tepkisini o kadar güçlü bir şekilde ortaya
koyuyor ki böyle iddialar ciddiye bile alınmıyor. Tacizciler şimdiye kadar taciz ettiği tüm kadınları ayrı ayrı deli
olduklarına inandırmış olabilir, fakat kadınlar bir araya
gelip yalnız olmadıklarını gördüklerinde, aynı tacizcinin
aynı şeyleri başka kadınlara da yaşatmış olduğunu gördükçe tacizcilerin kendini aklaması da imkânsız hale geliyor..
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“BİRLEŞE BİRLEŞE DAHA SICAK
KAZANACAĞIZ!” DAHA KURAK
Eğitim emekçileriyle pandemi günlerinde
iktidarın eğitim politikalarını konuştuk:

“ŞEFFAF OLUNMADI, ÇOCUĞUN
ÜSTÜN YARARI GÖZETİLMEDİ”
nişletilmesi çalışması ile salgının seyri
değişti. Öğrenci ve öğretmenler arasında
hastalık yaygınlaştı. Okulların açık veya
kapalı olması kararının salgının seyrine
göre değişmesi gerekiyordu. Ancak MEB
buna kulak asmadı, şeffaf olmadı, bilimsel
verileri ve çocuğun üstün yararını göz ardı
etti ve okulları açık tutmaya devam etti.
Üstelik diğer sınıfları da açarak vaka sayısının yükselmesine yol açtı. Okullardan
hastalanan öğrenci ve vefat eden öğretmen
haberleri gelmeye başladı.

uzaktan eğitim uygulamasına geçti. Ancak
uzaktan eğitim konusunda yine hazırlıksız
ve yetersiz olduğunu gördük. Öğretmenler kendi çabalarıyla derslerini yapıyorlar.
EBA’nın kilitlenme ihtimaline karşı çoğu
öğretmen diğer uygulamalara yöneldi.
Eğitimde eşitsizlik uzaktan eğitimle daha
derinleşti. Çoğu çocuk canlı derslere giremiyor. Girebilenler ise cep telefonlarla ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Tüm öğrencilerin bilgisayar ve internet bağlantısı
karşılamalı. Sınav zorunluluğu kaldırmalı
ve müfredatı seyreltmelidir.

Okulların bir haftalık tatile girmesiyle MEB

Ebru (Eğitim Sen)

MEB’in okullarda yüz yüze eğitimin ge-

“UZAKTAN EĞİTİMİN
SADECE ADI VAR”

MEB önceden alınması gereken kapanma

kararını nihayet aldı. Ama kreş ve anaokullarının açık tutulması vahim bir hatadır.
Okulların kapanması eğitimdeki sorunları
çözmüyor. Çünkü temel sorun eğitim eşitsizliği. Hala bilgisayar ve interneti olmayan
milyonlarca öğrenci var. MEB acilen tüm
öğrencilere ücretsiz bilgisayar ve internet
sağlamalıdır.
Hükümetin Pandemi fırsatçılığından eği-

tim emekçileri de olumsuz etkileniyor.
Uzaktan çalışmayla iş tanımları esnekleşti.
Çalışma saatleri uzadı, cumartesi çalışması rutinleşti, angaryanın arttı, okul müdürlerinin keyfi uygulamaları arttı. Yılmak yok
küçük küçük binlerce mücadele eden öğretmen, öğrenci ve veli var. Birleşe birleşe
kazanacağız.

Can Şahin (Eğitim Sen)

MÜCADELENİN İÇİNDEN
Faruk Sevim

İŞÇİ SINIFI FAŞİST
TEHDİTLERE KARŞI AYAĞA
KALKMALIDIR
Türkiye’nin sendikal haklar ve özgürlükler konusunda

durumu zaten pek parlak değil. Ancak son günlerde
yaşanan bazı gelişmeler, elimizdekilerin de gitmesinin
muhtemel olduğunu gösteriyor.
İktidarın asıl yönlendiricisi MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli geçen hafta 805 yurttaşın yaptığı “demokrasi”
çağrısına ağır hakaretlerde bulundu. Çağrıyı imzalayan, aralarında eski milletvekillerinin, bakanların da
bulunduğu 805 kişiye “aydın müsveddeleri”, hazırlanan
metne de “zillet bildirisi” dedi. TBMM’nin üçüncü büyük

NURAN YÜCE

Aşırı sıcaklıklar, yağış azalmaları ve bunla-

ra bağlı olarak oluşan kuraklık iklim krizinin göstergeleridir. Türkiye’de bu yıl her üç
başlıkta da rekorlar kırıldı.
Mayıstan beri tüm ayların ortalama sıcaklıkları son 40 yılın en sıcak ayları oldu. Uzun
yıllar Ekim ayı ortalama sıcaklığı 15,2 derece
iken bu yıl 18,4 dereceye ulaştı. Meteoroloji
Genel Müdürlüğü (MGM) bu yıl ülke genelinde Eylül ve Ekim aylarının son 50 yılın en
sıcak ayları olduğunu açıkladı. Eylül ayında
93, Ekim ayında ise 33 istasyonda sıcaklık
rekorları kırıldı.

Kuraklık haritasının gösterdiği
Yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)
tarafından hazırlanan Ağustos-Ekim 2020
dönemi 3 aylık meteorolojik kuraklık haritası Türkiye’nin üçte ikisinde Olağanüstü-çok
şiddetli-şiddetli ve orta şiddetli kuraklık yaşandığını gösteriyor. Mayıs ayından itibaren
yağışlardaki azalma, sonbahar aylarındaki
yağışların gerçekleşmemesiyle kuraklık şiddetlenmiş durumda.
Meteorolojik kuraklığın ilk etkisi içme ve
kullanım suyu temin eden barajların doluluk oranlarındaki azalmada hissediliyor.
İstanbul, İzmir, Ankara, Çanakkale… Birçok
şehirde baraj doluluk oranları alarm zilleri
çalar durumda. 17-18 milyonluk nüfusun
içme ve kullanma suyunu karşılayan İstanbul’un barajlarına 2010’da yağışla gelen su
miktarı 882 milyon m3 iken, bu yıl 517 milyon m3’e inmiş. Yağış miktarlarındaki bu
radikal düşüş baraj doluluk oranlarını son
10 yılın en düşük seviyesine %21,71’ye inmesinde en önemli neden.

Seller, hortumlar, aşırı yağış
Kuraklık diğer doğal afetler (sel, hortum,
aşırı yağış) gibi etkilerini anlık olarak yaşamadığımız “sinsice” ilerleyen bir süreç.
Yağış miktarlarının azalması, yerüstü su

siyasi partisi HDP’nin kapatılmasını, Osman Kavala ve
Selahattin Demirtaş hakkında bir an önce karar verilmesini istedi.
Ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın,
“HDP/PKK kâmilen itlafı gereken bir siyasi haşere sürüsüdür” açıklaması yaptı.
Bütün bunlar, faşist hareketin gürültülü tehditleri olarak
görülmelidir.
Faşistlerin tehditleri sadece Kürtler için değil, işçi sınıfı
için de bir tehdittir.
Hakkını arayan, hakkını aramanın bir yolu olarak gösteri
yapma hakkını kullanmak isteyen işçilerin de yakında
haşere ilan edileceğinden kuşku duymamak gerekir.
Sendikalar ve öncü işçiler, demokrasiye kasteden, Kürtleri
hedef göstererek işçi sınıfını milliyetçi temelde bölen bu
yaklaşımlara tepki göstermek zorundadır.
Faşistlerin, 16 Mart 1978’de, İstanbul Üniversitesinden

varlıklarının debi ve miktarlarında düşüş,
tohumları sulayacak suyun olmaması, toprağın nemini kaybetmesi.
Kuraklığın bu seneye özgü bir sorun olmadığı ya da geçmişte belli periyodlarda yaşanan
bir sorun olmaktan çıktığını gösteren veriler
de var elimizde. Türkiye’de kurak geçen dönemlerin hem yaşanma sıklığı hem de şiddeti artıyor. 1971-74’ten sonraki ilk kurak dönem 12 yıl sonra 1983-84’te yaşanırken daha
sonraki yıllarda yaşanan kurak dönemler
arasında (1989-90, 1996, 2001, 2007-20082013-14) yıllar azalıyor. Türkiye’nin iklimi
iklim krizi tarafından değiştiriliyor. Daha
öncesinde Türkiye’nin üçte ikisi yarı kuraktır verileri yerini Türkiye’nin 4’te 3’ü kuraktır
verilerine doğru hızla geçiliyor.
Türkiye’de tarım alanlarının yüzde 69’unda
yağışa bağlı üretim gerçekleştiriliyor. Yağış
miktarlarının az ya da çok olması tarımsal
üretim miktarını doğrudan etkileyecek. Kuraklığa bağlı tarımsal üretimde düşüş, ürün
fiyatlarında artışa neden olacak, gıda krizi
ile karşı karşıya kalacağız. Asgari ücretin
10-20 kat daha fazlası maaş alan siyasetçiler, “Türkiye’de yoksulluk sorun olmaktan
çıktı”, “Ekmek yiyorlarsa aç değildirler”
diyenler, sayıları her yıl artan milyonerler
kuşkusuz bu krizinden etkilenmeyecekler
ve krizin çözülmesi için de çaba göstermeyecekler. Onların dünyalarında ve gündemlerinde ne yoksulluk ne açlık ne de iklim krizi
var.
İklim krizi, kuraklık ve gıda krizi; açlık ve
yoksulluk sınırında ücretlere mahkûm edilen milyonlarca çalışanın ve ailelerinin, sayıları her geçen gün artan işsizlerin ve yine
sayıları her geçen gün artan yoksulların
gündeminde. İklim krizini durdurmak için
mücadele birleşik bir işçi hareketinin inşasından en önemli gündemlerden olmalıdır.

çıkmakta olan öğrencilere yönelik bombalı saldırısında 7
öğrenci öldürüldü. Bunun üzerine dönemin en büyük işçi
örgütlerinden DİSK, 20 Mart’ta faşist saldırı ve cinayetleri protesto için 2 saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.
Faşizme İhtar Eylemine öğretmenler, mühendisler, avukatlar, doktorlar ve bunların örgütleri katıldı. Türk-İş’e bağlı
ve bağımsız çok sayıda sendika üyesi katıldı.
20 Mart 1978’de Türkiye’nin dört bir yanında şalterler
indi, makineler sustu, okullarda ders yapılmadı, avukatlar
mahkemelere girmedi.
Yaklaşık 1 milyon dolayında insanın katıldığı ve bir
“genel grev” özelliği taşıyan bu eylem, işçi katılımı açısından o güne kadarki en büyük eylem oldu.
Bugün de faşistlerin tehditlerine karşı işçi sınıfı hak arama yollarının kapanmaması için, gösteri ve eylem yapma
hakkını savunmak için birleşmeli ve ayağa kalkmalıdır.
İşyerlerinden başlamak üzere her düzeyde örgütlenmeli,
Emek Platformu benzeri örgütlenmeler kurmalıdır.
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GÖÇMEN HAKLARI YOK SAYILIYOR
ÇAĞLA OFLAS

İzmir’de Mültecilerle dayanışma eylemi, 2015

Sosyal, siyasal, ekololjik felaketler ve bölgesel güç mü-

cadelelerinin yol açtığı savaşlar sonucunda milyonlarca
insan yerlerini yurtlarını terk etmek zorunda kalıyor. Kapitalistler ve onların hükümetleri kendi yarattıkları krizleri çözmek bir yana, göçmenlerin güvenlik ve yaşamak
hakları başta olmak üzere tüm haklarını ihlal ediyor. Egemen sınıflar insan haklarının ihlaline karşı Uluslararası
Cenevre Sözleşmesi’ni çöpe atmış vaziyette.
Göçmenlerin en temel hakkı olan iltica ve güvenli geçiş
hakkı, “sınır güvenliği” gerekçe gösterilerek ihlal ediliyor. Ölümle sonuçlanan göç yolculukları sonunda, varılan yerlerde de göçmenler ağır bir sömürüye, ayrımcılığa
ve ırkçılığa maruz kalıyorlar.
Otoriter yönetimler her yerde göçmenlerin ekonomiyi ve
kültürlerini tehdit ettiği kaygısı üzerinden popülist politikalar üretiyor, sistemin başarısızlığının sorumluluğunu
göçmenlere yüklüyorlar. Hakları güvence altına alınmayan göçmenler dünyanın dört bir yanında yoksulluğun,
hak ihlallerinin, hukuksuzluğun değişik biçimlerine maruz bırakılmaktalar.

Türkiye: göç güzergahı
Türkiye Asya ve Afrika’dan Avrupa’ya giden göç yolu güzergâhı olarak göçmen nüfusunun çok yoğun olduğu ülkelerden biri.
İHD verilerine göre; Eylül 2020 tarihi itibari ile Türkiye’de
geçici koruma altındaki 3 milyon 621 bin 968 kayıtlı Suriyeli dışında, 400 bin dolayında diğer ülkelerden kayıtlı
mülteci ve tahminlere göre 1 milyonun üzerinde düzensiz
göçmen bulunuyor.
Geçen yıl Yunanistan sınırını geçmek isteyen binlerce
mültecinin maruz kaldığı devlet şiddeti, İran sınırında
donmuş vaziyette bulunan, Van gölünde batan teknede
boğulan onlarca mülteci, en temel insan hakkı olan yaşam hakkının nasıl vahşi bir şekilde gasp edildiğini ortaya serdi.

Suriye’de on yılı aşkındır sürmekte olan savaş ise bu noktada özel bir öneme sahip. Çünkü, savaş nedeniyle göçen
milyonlarca insan hala “geçici korunma” statüsüyle Türkiye’de yaşıyor.

9 ayda 443 hak ihlali
İnsan Hakları Derneği raporuna göre 2020 yılının ilk dokuz ayında; uluslararası koruma talebi, geri gönderme
yasağı ihlali, Türkiye’ye sığınma hakkı talebi, işkence ve
kötü muamele, geri gönderme merkezlerindeki olumsuz
koşullar, kayıp, geçici koruma kimliğine el konulması,
vatandaşlık talebi reddi, ikamete bağlı eğitim hakkı ihlali, kimlik belgesinin yenilenmemesine bağlı tedavi hakkı
ihlali, sınır dışı tehdidi, haksız sınır dışı ve idari gözetim
kararı, işsizlik, yoksulluk ve kamu yardımlarından yarar-

Nina Simone, 1933 yılında ABD’nin Kuzey Carolina eyale-

Simone, New Jersey’deki Atlantic City’de bir barda
sahneye çıkmaya başladı. Barın sahibi için Simone’un piyano çalması yeterli değildi, aynı zamanda
şarkı da söylemesini istiyordu ve şarkı söylemesi karşılığında haftalık 90 dolar daha fazla para vereceğini söylüyordu. Simone şarkı söylemeye böyle başladı
ve blues, jazz, klasik müziği birbiriyle harmanladığı
bir performansla sahneye Nina Simone olarak çıktı.
1950’li yıllarda Nina Simone hızlı bir yükseliş yaşadı. Arka arkaya plakları basıldı. 1961 yılında eski
bir polis memuru olan Andrew Stroud ile evlendi.
Stroud, Simone’un menajerliğini üstlendi, kafasında
büyük pazarlama stratejileri vardı ancak siyahların
hak talepleri yükseliyordu ve Simone’un asıl derdi bu
hareketle ilişkilenmekti.

Yoksullukla boğuşurken lise öğrenimine devam etmesi mümkün görünmüyordu ancak müzik hocası onun için bir fon
oluşturmayı başardı ve bu sayede Simone liseyi bitirdi.
1950 yılında New York’taki önemli konservatuarlardan Julliard School’da bir yaz boyunca eğitim aldı ve Curtis Müzik
Enstitüsü’ne hazırlandı ancak enstitü başvurusunu kabul etmedi. Simone, müzik eğitimine çeşitli özel derslerle devam
etti ancak bu dersleri alabilmek için paraya ihtiyacı vardı.
Böylece klasik müzik piyanisti olmak için eğitim alan Nina

1963’te dört siyah çocuğun Alabama’da ırkçı Ku
Klux Klan örgütünün bombalamasında ölmesi sonrasında, “Missisipi Goddam” (Kahrolası Missisipi)
şarkısını yazdı. Burada tüm topluma haykırıyordu,
“Olanları hepiniz biliyorsunuz, hemen yanımda yaşamak zorunda değilsin, bana sadece eşitliğimi verin”.
Siyahların, 1965 yılında oy hakları için başlattıkları
ünlü Selma Yürüyüşü’nde Simone bu şarkıyı 40 bin
kişinin önünde söyleyecekti. Bir röportajında şöyle
diyordu: “Ben hep bir politikacı oldum, sivil haklar
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tindeki bir kasabada yoksul bir siyah ailenin sekiz çocuğundan biri olarak doğdu. Çocuğa Eunice Kathleen Waymon
ismi verildi. 3-4 yaşlarında piyano çalmaya başladı. Kısa
sürede piyanoda çok yetenekli olduğu fark edilmeye başlandı, yerel kilisede çalmaya başladı. 12 yaşına geldiğinde ilk
piyano resitali için sahneye çıktı. Kızlarını dinlemek için ön
sıralara oturan annesi ve babası, siyah oldukları için arka
sıralara oturmaya zorlandı.

landırılmama, seyahat hakkı ihlali, şiddet, tehdit, cinsel
istismar, çalışma hakkı ihlalini içeren 443 olay gerçekleşti. Bu rakam yalnızca yapılan başvurular ve medyaya
yansıyanlardan ibaret. Rapora göre, yasal statüsü olanlar
dahi, yaşadıkları haksızlıklara karşı adli makamlara başvurmaktan ve hak talep etmekten, sınır dışı edilme korkusu nedeniyle çekinmekteler. Bu nedenle de yaşanılan
pek çok olumsuzluk kayıtlara geçmemekte.
Türkiye’de de dünyada da göçmenler sadece ırkçılıkla
karşılaşmıyor. Irkçılık karşıtı küresel bir hareket göçmenlerle dayanışmayı can alıcı önemde görüyor. Türkiye’de
meydan ırkçılara bırakılmış değil. Irkçı girişimlere karşı basın açıklamaları yapan, bir araya gelen platformlar
mücadele ediyor. 2021 yılında bu mücadelenin ve dayanışmanın daha da büyüyeceğini hep beraber göreceğiz.
hareketi beni protestolarının şarkıcısı seçtiği günden
beri…”. Yazdığı “To Be Young, Gifted and Black”
(Genç, Yetenekli ve Siyah Olmak) şarkısı sivil haklar
hareketinin marşına dönüşmüştü bile. Simone, giderek radikalleşiyor ve en militan yöntemleri destekliyor,
Kara Panterler’i destekliyordu. “Müzisyen olmasaydım,
muhtemelen şimdiye ölmüş olurdum” diyordu. Bu radikallik, aynı zamanda eşi olan menajerinin kafasındaki
ticari projeyle taban tabana zıttı. Stroud, Simone’a
fiziksel ve psikolojik olarak da şiddet uyguluyordu.
Simone, 1974’te Stroud’u ve ABD’yi terk etti. ABD’yi
terk etmesinin temel nedenini ırkçılık olarak gösteriyordu. ABD’den sonra Barbados, Liberya, İsviçre,
İngiltere ve Hollanda gibi pek çok ülkede yaşadı ve
sahne aldı. Sonunda Fransa’nın güneyine yerleşti. Bir
ara ABD’ye dönmüşse de Vietnam Savaşı’nı protesto
etmek için ödemediği vergiler nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığı için ülkeyi yeniden terk etti.
Simone, hayatının büyük bölümünde bipolar bozukluk
hastalığıyla mücadele etti. Hayatı büyük zorluklarla
geçen Simone, ırkçılığa karşı mücadelesine hep devam etti, kendi deyişiyle hiçbir zaman halkına yardım ederkenki kadar iyi hissetmiyordu. 1993’te son
albümünü yayımlayan Simone, 2003’te 70 yaşında
aramızdan ayrıldı. Müziği ve mücadelesi arkasından
gelen kuşaklara ilham vermeye devam ediyor.

