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Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne 
kayyum atanmasına karşı tepkiler 
büyüyor. Demokratik haklarını sa-

vunan öğrencilere uygulanan şiddet 
ve gözaltılar öğrencilerin ve öğretim 
üyelerinin öfkesini daha da büyüttü. 
Kadıköy’de yapılan eylemin ardın-
dan başka okullardan ve işçi sınıfı 
örgütlerinden dayanışma eylemleri 

ve çağrıları geliyor. Haklarını savunan 
Boğaziçi öğrencileriyle dayanışmayı 

büyütelim.
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Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan ey-
lemler ve sağcıların bu eylemlere göster-
diği tepkiler kötülüğün artık sistemli bir 
şekilde aleladeleştirildiğini gösteriyor. 
Haklarını arayan, kayyum rektör atan-
masını antidemokratik bulan insanları 
elitist olmakla eleştirenler oldu. 

Bu eleştiriye Bülent Somay’ın verdiği ya-
nıt en önemli noktaya işaret ediyordu: 
“Bir nüfusu sınıflara göre, toplumsal 
cinsiyete, milliyete, cinsel yönelimlere 
göre değil de ‘halk/elit (seçkinler)’ diye 
bölerseniz, altta yatan en temel ayrım-
ları gizlemiş, ezilenlerin haklı öfkelerini 
‘elit’ diye ne olduğu belirsiz, ama muh-
temelen hâkim sınıflarla pek az ilişkisi 
olan aydınlara, okumuşlara yönlendir-
miş olursunuz. Bu yolla iktidarınızı per-
çinlemiş olursunuz, hem de cehaleti ve 
bilgisizliği göklere çıkararak, iktidarını-
zı sorgulayabilecek tüm unsurları daha 
baştan düşman ilan ederek kendinizi ko-
rumaya alırsınız.”

Elitizm tartışması bir yandan da Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle bir-
likte “yeni bir Türkiye”nin kurulduğunu 
ilan edenlerin, yeni dönemin elitlerini, 
eski bir tartışmayı yaparak, geçmiş dö-
nemlerin vesayet tartışmalarına atıfta 
bulunarak gözlerden gizleme çabasıdır. 
Eski günlerin elitlerine eklenen yeni dö-
nemin elitlerini gizlemek, Boğaziçi Üni-
versitesi’ne antidemokratik bir şekilde 
rektör atanması gerçeğinin üzerini örtme 
tartışmasından başka bir şey değildir.

Devlet Bahçeli ise öğrencilerin eylem-
lerini “Kanuna uygun bir atamaya terör 

yöntemleriyle karşı çıkmak, bu vesileyle 
Boğaziçi Üniversitesi’nden bir Gezi Parkı 
kalkışması çıkarmaya niyetlenmek başı 
ezilmesi gereken bir komplodur.” diye-
rek suçladı.

Ne komplosu?

Bu son dönemin en yaygın suçlama mo-
deli. Bugünün olaylarını sürekli geçmiş-
teki olaylarla, geçmişteki olayları da en 
geçmişteki, toplumun geniş kesimleri-
nin “kötü” olduğu konusunda üzerinde 
anlaştığı tarihi gelişmelerle benzeştire-
rek ele almak, bugünün eylemlerini ka-
ralamak açısından çok elverişli görülü-
yor iktidar ittifakı sözcülerine. Boğaziçi 
eylemlerini Gezi eylemlerine, Gezi’yi de 

27 Mayıs gibi bir darbeye zemin hazır-
lamayla suçladığınızda kayyum rektör 
istemeyen öğrencileri birdenbire darbe 
çağrısı yapan komploculara benzetme 
şansınız oluyor!

Ama gerçek pek böyle değil. Ve gerçeğin 
ne olduğunu milyonlarca insan hemen 
fark ediyor.

İktidar çevrelerini korkutan da bu

İçinden geçtiğimiz dönemde, özellikle 
son iki yıldır, milyonlarca insanın öfkesi 
birikiyor. Ekonomik krizle salgın krizinin 
üst üste binmesi ve iktidarın bu başlık-
lardaki tercihlerinin zenginlerden yana 
olması yoksulların kızgınlığını artırıyor.

Böyle dönemlerde her bir eylem başka 
eylemlere, her küçük direniş büyük kit-
lesel hareketlere ilham verebilir. Mevcut 
iktidar ise bütünüyle haklı, bütünüyle 
demokratik bu türden yığınsal eylemler-
le baş etme yeteneğine sahip değil. Her 
eylemin daha mayalanırken boğulmak 
istenmesinin, grevlerin yasaklanması-
nın temel nedeni bu. Egemen sınıfın bazı 
sözcüleri, aşağılarda mayalanan öfkeyi 
görebiliyorlar.

Kötülük aleladeleştirilmeye çalışılsa da 
dayanışma, yardımlaşma ve birleşik mü-
cadele de kaçınılmaz bir şekilde günlük 
davranış kalıbı haline gelmeye başlıyor. 
Çeşitli suçlamaların bu eğilimin önüne 
geçmesi mümkün değil.

BOĞAZİÇİ ve MAYALANAN ÖFKE 

GÜNDEM

Gazetemiz yayına girecekken ABD’de faşistlerin, ırkçı-
ların, komplocu grupların Kongre binası baskını haberi 
geldi. Görüntüler çok çarpıcıydı. Baskın sırasında dört 
kişinin ölmesi ve açık açık köleciliği savunan grupların 
Kongre üyelerine, basın mensuplarına şiddet uygulaması 
ABD’de sınıf mücadelesi açısından önümüzdeki dönem-
de yaşanabilecek gelişmelere de ışık tutuyor.

Öncelikle, Trump’ın faşistlerin örgütlenmesine ilham ve-
ren korkunç mirası ve popülist lümpenliği Kongre bina-
sına saldıracak kadar cüretkâr bir kitlesel güç yaratmış 
durumda.

Faşistler moralli görünüyorlardı

Trump’ın mirası faşistlerin devletin polis gücü içerisinde 
yaratılan ideolojik destek alanıyla da görülür oldu. Kong-
re binasını koruması gereken polisler faşist baskıncıların 
önünden çekiliyordu. Irkçılara müdahale için gelen po-
lislerin bazıları saldırganlarla selfie çekiyorlardı.

Polislerin gün aşırı siyahları öldürdüğü, sudan gerekçe-
lerle beyaz olmayan yoksul Amerikalılar üzerinde terör 

estirdiği düşünülürse Klu Klux Klan örgütlenmesi benze-
ri örgütlenmelerin üyelerinin ellerini kollarını sallayarak 
baskın örgütleyebilmesinin nedeni ABD başkanının dört 
yıldır her ırkçı saldırıyı teşvik etmiş ya da görmezden gel-
miş olmasıdır.

ABD egemen sınıfı içinde Trump iktidarıyla birlikte geli-
şen bölünme ve tartışmalar faşist baskından sonra hız-
lanacaktır ve muhtemelen egemen sınıfın benzersiz bir 
demokrasi olarak anlattığı ABD siyasal sisteminin odak 
noktalarından birisine karşı bu yıkım ve ölüm içeren sal-
dırı Trump’ın daha hızlı bir şekilde hedef tahtasına otur-
tulması anlamına gelecektir.

Önümüzdeki dönemde ABD’de sağcı sokak çetelerine 
karşı devlet müdahalesi beklense de Biden gibi ılımlı ve 
merkezci olmaya çalışan birisinin başkanlık döneminde 
faşistlere karşı devlet müdahalesi güvenilecek en son 
öğedir. Biden, siyahlara yönelik polis şiddetini ele alırken 
polisin insanları bacağından vurmakla yetinmesi gerek-
tiğini söyleyecek kadar siyahların yaşamını önemseme-
yen birisi olduğunu göstermişti.

Trump’ın faşistleri, reislerinin elinden başkanlığı alanın 
2020’de patlayan ırkçılık karşıtı dev isyan olduğunu bili-
yor. Bu isyanın sürekliliğinin sağlanması ve ırkçılara kar-
şı yürütülen birleşik ve yaygın eylemler cüretkâr faşistle-
re karşı güvenilecek zemin olmaya devam edecek. 

TRUMP’IN FAŞİSTLERİ

Seçim sürerken Trump ve taraftarları oy 
sayımının durdurulmasını talep ettiler.  
Görsel: Trump karşıtlarının tüm oyları sayın 
eylemi. 



3

CHP’nin, kemalistlerin, ulusalcıların değişip değişme-
diği sürekli tartışılıyor. AKP-MHP ittifakının aşırı sağ 
ve koyu milliyetçi politikaları, bu güçlerin muhalefetin 
içinde öyle veya böyle kabul edilebilir bir bileşen ola-
rak görülmeleri sonucuna yol açtı. Ancak bazı gelişme-
ler, bunun ne kadar çetrefilli bir süreç olduğunu ortaya 
koyuyor.

CHP’nin 10 sene önceki CHP ile tıpatıp aynı olduğunu 
söylemek doğru olmaz. Ancak bu cephedeki değişim-
lere umut bağlayan bir siyasi çizgi de sol açısından 
intihar demek olur. CHP ve ulusalcılık, eski devletçi 
reflekslerini koruyan figürlerin devranın döneceği ve 
kendi sıralarının tekrar geleceğine yönelik inancıyla, 
bu figürler ve onların görüşleri yüzünden halkın ço-
ğunluğunu kazanamadıklarını düşünenler arasında 
salınıyor.

“Eski Türkiye”ciler 

Son haftalarda yaşanan birkaç gelişme, “eski Türkiye”-
cilerin ruhunu ortaya koydu. Maltepe’de CHP-İyi Par-
ti ittifakının yönettiği belediye, bir parka Türk ırkçısı 
Nihal Atsız’ın adını verdi. CHP’li 25 belediye meclisi 
üyesinin karara ret oyu vermesi bir “değişim” göster-
gesi değil; İyi Parti, verdiği destek nedeniyle İstanbul 
Büyükşehir Belediye başkanı, CHP’nin en önde gelen 
figürlerinden Ekrem İmamoğlu’na teşekkür etti.

Daha sonra ise Maraş katliamının yıl dönümünde, 
CHP’li bir heyetin, katliamı örgütleyen asıl güç olan 
MHP’nin tarihsel lideri Alparslan Türkeş’in eşine yaptı-
ğı ziyaret geldi. Görüşmeye katılan heyet yine CHP’nin 
as kadrosunu barındırıyordu: Genel Başkan Kemal Kı-
lıçdaroğlu, yine Ekrem İmamoğlu, kimileri tarafından 
solun yeni umudu olarak lanse edilmeye çalışılan Ca-
nan Kaftancıoğlu…

Türbanlı hâkim tartışması!

Son iki gelişmeler ise CHP’den değişim bekleyenleri 
yine hüsrana uğratacak. Önce Fikri Sağlar, “türbanlı 
hakimlere güvenmediğini” deklare etti. Bunu derken, 
Kemalistlerin çok eski bir masalı olan “türban-başör-

tüsü farkı”na atıf yaparak “Türban irticai faaliyetlerin 
şeriat isteyenlerin üniformasıdır” dedi. Sağlar bir za-
manlar CHP’nin solcu kanadında sayılan, hatta kimi 
büyükçe sol gazetelerde köşe verilen bir isimdi. Bu 
açıklamasıyla açıkça nefret suçu işledi; kadınların ne 
giyeceğine kısıtlama getirmeye çalışırken, belirli bir tip 
giyim tarzına koyu bir nefret duyduğunu gösteren ay-
rımcı söylemlerde bulundu. Öyle ki, Kılıçdaroğlu bile 
buna karşı çıkmak zorunda kaldı!

Ulusalcıların hezeyanları bunlarla kalmadı. Son olarak 
İlker Başbuğ, “Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişe-
hir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri 
darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken 
seçim kararı almış bir hükümete karşı bir askeri darbe-
nin gerçekleştirilmesi, açıkça milletin siyasi iradesine 
de vurulacak bir darbe olurdu” dedi. Daha önce darbe-
cilikten hapis yatmış, ancak daha sonra AKP’nin 2016 
öncesi bütün darbe davalarını kumpas ilan etmesiyle 
siyasi hayatta kendine tekrar itibarlı bir yer edinmeye 
çalışan Başbuğ’a göre, erken seçim kararının olmadığı 
bir ortamda darbeler meşru sayılabilir! Darbecilik yıl-
lar süren kitlesel mücadelelerle Türkiye toplumunda 
mahkûm edildi. Ancak hükümetin eski devlet güçleri 
ve MHP ile kurduğu ittifak, Veli Küçük’ten Alaattin Ça-
kıcı’ya, Sedat Peker’den İlker Başbuğ’a bir sürü milli-
yetçi ve karanlık figürü tekrar parlattı.

Dolayısıyla Başbuğ ve Sağlar gibilerinin açıklamaları, 
bize nasıl bir muhalefet inşa etmemiz gerektiği açısın-
dan fikirler veriyor. 

Bu tartışmalar şu an Genelkurmay ve MHP’yle Tür-
kiye egemen sınıfı adına yurt içinde ve bölgesel güç-
lerle kapışmalarında iş birliğine giden AKP’ye “darbe 
tehdidi mağduru” payesi kazandırmaz. Ancak radikal 
sol bir muhalefetin, CHP-İyi Parti ittifakının peşine ta-
kılmasının ne kadar yanlış olduğunu gösterir ve bize 
AKP-MHP’ye karşı milliyetçi olmayan, özgürlükçü bir 
muhalefet için Antikapitalist Blok inşası için motivas-
yon kazandırır.

ULUSALCI CEPHEDE 
DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

GÜNDEM

BARIŞTAN YANA
Yıldız Önen

BİZ YİNE  
BURADAYIZ AHPARİG
Hrant Dink’in öldürülmesinde dahli olan kamu görevlile-

rinin yargılandığı bir önceki duruşmada mahkeme heyeti 

savcıdan ve Dink ailesinin avukatlarından, hazırlık için 

yeterince zaman vermeden, son mütalaalarını istedi. Avu-

katlar zaman yeterli olmadığı için mütalaa vermemeye 

karar verdi. Dava hızla kapatılmak isteniyor.

Hiç unutmamalıyız ki Hrant Dink Ermeni, sosyalist ve 

gözünü budaktan sakınmayan bir gazeteci olduğu için 

öldürüldü.

Şunu da biliyoruz ki Hrant Dink, içinde birden fazla derin 

devlet yapılanmasının işbirliği sonucunda öldürüldü. Bu 

şu anlama geliyor, güncel resmi devlet anlayışı cinayetin 

sorumluluğunu tek bir odağa yıkmak istese de bu başarı-

lamıyor. Bu yüzden çözümü davayı hızla sonlandırmakta 

buldular. 

Fakat ne yaparlarsa yapsınlar mızrak çuvala sığmıyor, 

sığmayacak!

Bu yıl 19 Ocak’ta Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 

14 yıl geçmiş olacak. Neredeyse yepyeni bir kuşağın or-

taya çıktığı bir süre bu. 2007 yılında doğanlar bugün 14 

yaşındalar. Bu gelişmenin, araya bir kuşağın daha girmiş 

olmasının bir toplumsal hafıza kaybına neden olacağını 

düşünenler yanılıyor. 

Bazı yaraların asla kapanmaması gibi Dink cinayeti de 

asla toplumsal hafızadan silinemez!

Hrant Dink’in sonunda katledildiği sürecin aktörlerinin bir 

kesimi ortalıkta rahat rahat dolaşırken böyle bir hafıza 

kaybı mümkün değildir.

Hrant Dink sonunda kendisini öldürecek olan bir koalisyon 

tarafından önce sistematik bir şekilde hedef gösterildi. 

Bunda siyaset alanı, yargı alanı, istihbarat alanı, polis 

alanı, jandarma alanı ve özellikle medya alanı hatta 

üniversiteler alanından birden çok figürün rolü olduğunu 

hepimiz biliyoruz.

Hrant’ın ölümünün arkasından patlayan ırkçılık karşıtı ey-

lem dalgası o kadar büyüktü ki her yıl binlerce insan 19 

Ocaklarda “Buradayız Ahparig!” demeye devam etti. Bu 

cinayetin tüm sorumlularının yargılanması, cenaze törenin-

de Hrant Dink’in arkasından yürüyen on binlerce insanın 

ortak talebiydi, hâlâ böyle.

Davanın peşini bırakmayanlar, 19 Ocak cinayetinde her 

düzeyde sorumluluğu olan şahısların yargılanması için 

mücadele verenler, bu mücadelenin cumhuriyetin kuruluş 

sürecindeki şiddetle arasındaki bağlantıyı da kuruyorlar. 

19 Ocak, son 14 yıldır bir yüzleşme çağrısıdır ve bu 

dava bu yüzleşmenin de davası olduğu için hızlandırılmış 

mahkeme kararlarıyla bitirilemez.

İstiklal Caddesi’nde ‘Darbelere DurDe’ 
eylemi, 2011.

Taksim’de ‘Balyoz darbecileri aklanamaz’ 
yürüyüşü, 2013.
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20 Mart 2021 Cumartesi günü Birleşmiş Milletler’in 
kabul ettiği ırkçılık karşıtı günde dünya çapında pro-
testolar için bir araya geleceğiz. Birçok ülkede #Wor-
ldAgainstRacism hashtagiyle etkinlikler yapılacak. 
Etkinlikler, göçmenleri ve azınlıkları günah keçisi ilan 
eden ırkçılığa karşı ve #Siyahlarınhayatıönemlidir 
hareketiyle dayanışma halinde örgütlenecek. Irkçılık 
karşıtları bölünmeye karşı birliğin öneminin altını çi-
zecekler ve ırkçı popülizm, aşırı sağ ve faşizme karşı 
bir arada durmamızın önemini vurgulayacaklar.

Hükümetlerin kendi halklarını korumakta yetersiz kal-
ması ve büyük bir ekonomik çöküşün ortaya çıkmak 
üzere olan etkisiyle beraber Covid-19 salgını en tiksin-
dirici ırkçılık şekillerinin gelişme alanı bulabileceği bir 
durum ortaya çıkarttı. Virüsün BAME (Siyah, Asyalı, 
Azınlık, Etnik) halklar üzerindeki orantısız etkisi ki bu 
ölüm oranlarının bu gruplarda belirgin bir şekilde art-
masıyla açığa çıkmıştır, salgın döneminin en önemli 
özelliği oldu.

Covid’in yayılımı nedeniyle mülteci kampları birer 
ölüm tuzağı haline geldi.

Buna paralel olarak Siyahların Hayatı Önemlidir ha-
reketi toplumda kurumsal ırkçılığın ne kadar derinle-
re işlediğini ortaya koydu ve karşılığında küresel bir 
ırkçılık karşıtı hareketin şekillenmesine neden oldu. 
ABD’deki eylemler bugüne kadar örgütlenen en bü-
yük ırkçılık karşıtı hareket oldu, dünyaya yayıldı ve 
Kasım’daki ABD seçimlerinde Trump’ın yenilgisinde 
belirleyici oldu.

Bazı ülkelerde faşist ve aşırı sağ parti ve örgütlenmeler 
pandemiyi reddedenler bir hareket oluşturmaya çalış-
tı. Komplo teorileri, anti semitik ve ırkçı önyargılar bu 
çevrelerin yakıtı oldu. 

Yunanistan’da faşist Altın Şafak örgütünün yenilgisi 
ve cezalandırılması ve Avusturya’da, FPO’nun oyla-
rında belirgin bir düşüş ırkçılığa, faşizme ve aşırı sağa 
karşıtı hareketlerin faşist tehdidi geriletmek için en 
önemli anahtar olduğunu gösterdi. Irkçılığı ve faşizmi 
yenmenin yolu kitlesel, geniş ve birleşik kampanyalar-
la ırkçılık, faşizm ve aşırı sağı teşhir etmekten geçiyor.

20 Mart 2021’de dünya çapında (sosyal mesafeye uya-
rak) birçok gösteri ve diğer protesto eylemleri planlı-
yoruz.  

Bugün ırkçılığa, İslamofobiye, antisemitizmin bütün 
biçimlerine ve faşist hareketlere karşı birleşik müca-
deleleri inşa etmek yaşamsal bir öneme sahiptir!

FAŞİZMİN YÜKSELİŞİNE  
KARŞI BİRLEŞELİM!

DÜNYA

İngiltere’de virüsün mutasyon geçi-
rerek daha kolay bulaşır hale gelme-
siyle birlikte hem günlük vaka sayı-
sında hem de hastaneye kaldırılan 
hasta sayısındaki hızlı artışın ardın-
dan bir kez daha en erken Şubat or-
tasına kadar ulusal çapta tecrit ilan 
edildi. Salgının yayılmasını durdur-
mak için tecrit ilan edilmesi önce-
likle öğretmenlerin yılbaşı tatilinin 
ardından okulların açılmaması için 
verdiği mücadele sayesinde oldu.

İngiltere’de Kasım ayında ilan edi-
len bir aylık tecritin ardından Ara-
lık ayında hayat yeniden normale 
dönmüştü. Ancak o bir aylık tecrit 
sırasında hemen her yer kapanır-
ken sadece okullar açık kalmıştı. 
Hükümet okulların her ne olursa 
olsun açık kalmasında ısrar ederken 
virüsün okullar aracılığı ile yayıl-
masını engellemek için hiçbir ön-

lem almadı. Okullarda yaygın test 
yapmadı, özellikle liselerde maske 
zorunluluğu getirmedi. Okulların 
açık kalmasının iki nedeni vardı; bi-
rincisi ailelerin işe gidebilmesini ve 
çalışabilmesini sağlamak, ikincisi 
ise hayatın normal şekilde işlemeye 
devam ettiği hissini yaratarak insan-
ların para harcamaya, alışveriş yap-
maya devam etmesini sağlamak. 

Hükümetin, en başından beri, virü-
sün yayılmasını önlemek için gere-
ken önlemleri almaktaki gönülsüz 
tutumu nedeniyle İngiltere’de vi-
rüsün yayılımı hiçbir zaman dur-
madı. Ancak bir süre önce virüsün 
mutasyon geçirmesi ve yüzde 50-70 
daha bulaşıcı hale gelmesiyle zaten 
kötü olan durum daha da kötüleşti. 
Günlük vaka sayısı 50 binin üzerine 
çıktı. Hükümet yine gönülsüz olarak 
okullar dışında her yeri kapatarak 

önlem almaya çalıştı. İtirazlar üzeri-
ne önce sadece Londra’daki okulla-
rı on beş gün kapatacağını söyledi. 
Bunun üzerine Ulusal Eğitim Sendi-
kası (NEU) hemen bir toplantı çağ-
rısı yaparak okulların öğretmenler 
için güvenli olmadığını, bu durum-
da okullara dönmemenin öğretmen-
lerin yasal hakkı olduğunu söyledi, 
sadece Londra’daki değil tüm ülke-
deki öğretmenleri 4 Ocak Pazartesi 
günü okullarına gitmemeye çağırdı. 
2 Ocak Cumartesi günü NEU’ya 6 bin 
yeni öğretmen üye oldu. Yine hafta 
sonu Zoom üzerinden yapılan (NEU) 
Ulusal Eğitim Sendikası toplantı-
sına 40.000 kişi katıldı, toplantıyı 
400 bin kişi izledi. Bunun üzerine 
hükümet bugün sadece Londra’daki 
değil, tüm ülke çapındaki okulları 
kapatma kararı alarak bir kez daha 
ulusal tecrit ilan etti. 

İNGİLTERE’DE ÖĞRETMENLER 
KAZANDI

ULUSLARARASI SOSYALİST AKIM TÜM 
DÜNYADA IRKÇILIK KARŞITLARINI 

MÜCADELEYE ÇAĞIRIYOR

IRKÇILIĞA, İSLAMOFOBİYE VE 
ANTİSEMİTİZMİN TÜM BİÇİMLERİNE 

KARŞI BİRLEŞ!

OZAN TEKİN

3 Kasım’daki başkanlık seçimlerini kaybeden ırkçı Do-
nald Trump’ı destekleyen aşırı sağcılar Washington’da 
Kongre binasını bastı. Çıkan çatışmalarda 4 kişi hayatı-
nı kaybetti, 52 kişi gözaltına alındı.

Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve başkanlık seçimle-
rinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu sırasında, 
Trump destekçileri Kongre binasının dışında protesto dü-
zenledi. Seçimleri kaybeden eski başkanın konuşmasının 
ardından Trump destekçileri polis barikatını aşarak Kongre 
binasını bastı. Trump konuşmasında “Ülkemizi zayıflıkla 
geri alamayacaksınız. Güç göstermek zorundasınız” demiş-
ti.

Joe Biden, baskının ardından yaptığı açıklamada Donald 
Trump’ı televizyona çıkıp açıklama yapmaya çağırdı. Do-
nald Trump da Twitter hesabından yayımladığı video ile 
destekçilerine “Evinize dönün” çağrısı yaptı. Kızı Ivanka 
Trump ise baskıncıları “Amerikan vatanseverleri” olarak 
tanımlayan bir tweet attı, daha sonra bunu sildi.

Polis görevini yapmadı

Kongre binası 4 saatte boşaltıldı ve Washington’da 15 gün-
lük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Çatışmalarda 4 kişi 
öldü. Baskına karşı Ulusal Muhafızlar görevlendirildi. Bu-
nun emrini Trump’ın değil Başkan Yardımcısı Mike Pen-
ce’in verdiği iddia ediliyor.

Kongre binasını basan göstericiler köleliği simgeleyen 
Konfederasyon bayrakları ve “Benim başkanım Trump” 
pankartları taşıyorlardı. Polis ise aşırı sağcılara yeterince 
müdahale etmemekle eleştiriliyor. Bazı polislerin baskını 
gerçekleştiren Trump destekçileriyle çektirdikleri fotoğ-
rafları sosyal medyaya yansıdı. Black Lives Matter protes-
tocularına ve sığınmacılara yoğun şiddet uygulayan polis, 
Proud Boys ve benzeri Trump destekçisi gruplara aynı mu-
ameleyi yapmadı.

Trump destekçilerinin birleştiği MAGA (Make America Gre-
at Again-Amerika’yı Tekrar Büyük Yapalım) adlı grup Sa-
lem, Austin, Sacramento, Atlanta, Los Angeles, Olympia, 
Columbus ve Topeka gibi başka eyelet başkentlerinde de 
terör estiren eylemler gerçekleştirdi.

Trump yenilgiyi kabul etmiyor

ABD Temsilciler Meclisi’nin Yargı Komitesi’ndeki Demok-
ratlar, Mike Pence’e Anayasa’nın 25. maddesini yürürlüğe 
sokarak Trump’ı görevden alması çağrısı yaptı. Baskının 
ardından Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews, 
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Matt 
Pottinger, Beyaz Saray Sosyal İşler Müdürü Rickie Niceta ve 
Melania Trump’ın Özel Kalem Müdürü Stephanie Grisham 
istifa etti.

Cumhuriyetçi Parti’nin etkili senatörlerinden olan Lindsey 
Graham, ABD’nin meşru liderinin Joe Biden olduğunu ifade 
etti. Trump daha önce “Yenilgiyi kabul etmeyeceğim ve mü-
cadele edeceğim” demişti.

Tehlikeli miras

Trump’ın hem gezegene hem dünyanın yoksul ülkelerine 
başkanlığı boyunca yaptığı sayısız kötülük var. İklim in-
karcılığı bu kötülüklerinden birisi örneğin. Gezegeni fosil 
yakıtlarla imha eden şirketlerin çıkarından başka hiçbir 
şeyi gözü görmeyen bir sağcı Trump. Ama ABD halkları ve 
yoksulları açısından Trump çok tehlikeli bir kapıyı araladı. 
ABD’de sağcı sokak çetelerinin, radikal silahlı sivil sağcı 
grupların ulusal ölçekte faşist bir parti olarak şekillenme-
sinin ve örgütlenmesinin zeminini yarattı. Haklarını arayan 
ABD’liler ya da ABD’ye girmek için sınırlarda beklemek zo-
runda kalan göçmenler, silahlı ve bizzat ABD başkanının 
desteğini aldıkları için özgüvenleri yüksek bu faşist grupla-
rın saldırılarıyla çok daha sık karşılaşmaya başladı. Trump 
gitse de arkasında bıraktığı bu miras ABD’de sosyalistlerin 
en çok dkkat etmesi gereken tehlike olarak görülüyor.

ABD’DE TRUMP TARAFTARLARI 
KONGRE’Yİ BASTI
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Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversite-
si’ne dışarıdan ve demokratik temayüller 
hiçe sayılarak eski AKP milletvekili aday 
adayı Melih Bulu’nun rektör olarak atan-
masının ardından başlayan mücadele 
devam ediyor. Öğrenci Temsilcileri Kuru-
lu ve akademisyenlerin yayınladığı “Ka-
bul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz!” başlıklı, 
yapılan atamaya karşı tepkilerin ifade 
edildiği açıklamaların ardından 4 Ocak 
Pazartesi günü üniversitenin Güney Kam-
püsü önünde yapılan basın açıklamasına 
yüzlerce öğrenci katıldı. “Kayyum rektör 
istemiyoruz” pankartının taşındığı eylem 
buradan Kuzey Kampüsü’ne yapılan yü-
rüyüşle devam etti. Burada forum düzen-
leyen öğrenciler aynı zamanda bir süredir 
üniversite önünde direnen Bimeks işçileri-
nin mücadelesini sahiplenen konuşmalar 
yaptı. 

Forum sırasında Melih Bulu’nun Güney 
Kampüsü’nde bulunan rektörlük binasına 
geldiği yönündeki bilginin üzerine buraya 
doğru yürüyüşe geçen öğrenciler kampüs 
girişinde polis tarafından durduruldu. 
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmayan-
ların içeriye alınmayacağını duyuran em-
niyet güçleri dışarıda bekleyen insanlara 
biber gazı, plastik mermi ve tazyikli suyla 
saldırarak kitleyi dağıtmaya çalıştı. Bu sı-
rada gözaltına alan iki öğrenci kısa süre-
de serbest bırakıldı. Öğrencilerin kararlı 
duruşu ve kampüse girenlerin dışarıdaki 
arkadaşlarıyla tekrar buluşmasının ar-
dından eylem Çarşamba günü yapılacak 
olan basın açıklamasına çağrı yapılarak 
sonlandırıldı.

Akşam saatlerinde ise hükümete yakın 
basın organları öğrencilerin polis ba-
rikatı önünde Ruhi Su’nun bestelediği 

“Ellerinde Pankartlar” türküsü eşliğinde 
halay çektiği bir videoyu “terör örgütle-
rinin marşlarını söylediler” diyerek sos-
yal medya üzerinden dolaşıma soktu. Bu 
platformlarda -daha önceki gözaltı ve tu-
tuklama dalgalarında olduğu gibi- ayrıca 
açılan etiketler (hashtag) aracılığı ile eyle-
me katılan öğrencilere karşı küfür, haka-
ret ve linç çağrısı içeren binlerce paylaşım 
yapıldı. Kayyum rektör Melih Bulu’nun 
2008 yılında “Sanal Akıncılar” isimli hü-
kümetin politikalarını internet üzerinden 
yaygınlaştırdıkları bir grubun kuruculu-
ğunu ve eğitmenliğini yapmış olması bu 
açıdan bakıldığında pek de tesadüf gibi 
görünmüyor!

Baskılar öğrencilerin eylemliliğini engel-
lemedi, tersine eylemler ve öfke katla-
narak büyüdü. Yasaklamalar ve okulun 
etrafı polis tarafından kuşatılınca öğren-
ciler yaratıcı eylemler geliştirdi. Kampüs 
içerisinde bir araya gelen yüzlerce öğren-
ci rektörlük binası çevresinde ve kampüs 
meydanında toplanarak tepkilerini dile 
getirdi.

Eylem sırasında Melih Bulu’nun rahat ta-
vırları ve öğrencilere el sallaması tepkiyle 
karşılandı.

Kadıköy’e gitmek için okuldan topluca 
çıkan öğrenciler “Melih Bulu istifa”, “Kay-
yum rektör istemiyoruz” sloganları attı. 
Alt kapıdan çıkan öğrenciler alkışlarla sa-
hilden Beşiktaş’a yürüdü. Burada motor-
lara binip Kadıköy’e sloganlarla gitti.

Anadolu yakasında dayanışma için gelen 
çok sayıda kişiyle buluşan öğrenciler bü-
yük bir eylem yaptı.

BOĞAZİÇİ DİRENİYOR!

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve onlarla dayanışmak için gelenler, güne evlerine 
yapılan şafak baskınlarıyla başladı. 28 kişi hakkında 2911 sayılı gösteri ve yürüyüş 
kanununa muhalefet ve polise mukavemet göstermek iddiaları ile yapılan operasyon 
sırasında evlerinin kapıları ve hatta duvarları kırılan öğrencilere yönelik baskı ve zor-
balık, götürüldükleri Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde de devam etti. Özellikle LGBTİ+ 
ve kadın öğrencilere yönelik olmak üzere çıplak arama, darp, cinsel taciz, tecavüz 
tehdidi gibi bir dizi insanlık dışı uygulamada bulunulduğu gözaltına alınanların avu-
katları tarafından kamuoyuna duyuruldu. Aynı gün içinde akademisyenler devir-tes-
lim töreni sırasında rektörlük binasına sırtlarını dönerek basın açıklaması yaptı ve 
gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Yüzlerce öğren-
ci de akademisyenlerin bu eylemine destek verdi. Polis önceki günkü eyleme katılan 
öğrencilere yeniden operasyon yaptı. 14 öğrenci daha gözaltına alındı. 

ÖĞRENCİLERE OPERASYON!

Tarihi boyunca birçok partinin devlet tarafından kapatıl-
dığı, “siyasi partiler mezarlığı” olarak anılan Türkiye’de 
birileri yeniden beğenmedikleri partinin kapısına kilit 
vurdurmaya çalışıyor. Yıl sonunda TV kanallarını doldu-
ran milliyetçi “yorumcular”, partiye yapılan Hazine yardı-
mının kesilmesini ve bir an önce kapatma davası açılması 
gerektiğini savundu.

Perinçek’in partisi Yargıtay Başsavcılığı’na birden fazla 
‘kapatma davası açılsın’ dilekçesi verdi. İktidarın küçük 
ortağı MHP de bu talebe katıldı. Devlet Bahçeli, Türk Ta-
bipleri Birliği’nin kapatılmasını istediği gibi HDP’nin de 
kapatılmasını istiyor. Yargı da boş durmuyor. Yıllar sonra 
açılan Kobane soruşturması, Selahattin Demirtaş ve HDP 
yöneticilerini PKK’ye bağlayarak “kapatılsın” diyenlere 
saha hazırlıyor.

Parti kapatmaların yakın tarihi

İktidarın beğenmediği muhalefet partilerini kapattırma 
geleneğine dönüş, sadece HDP ve Kürt siyasi hareketini 
hedeflemiyor. Geçen iki yılda birçok belediyeye el kondu. 
Dokunulmazlıkları kaldırılan HDP ve CHP milletvekilleri 

hapse atıldı, vekillik hakları ellerinden alındı. Yargılan-
dıkları davalardan hüküm giydikleri taktirde siyasi yasaklı 
haline geliyorlar.

Türkiye’de 27 Mayıs darbesi ve 1963 Anayasası’nın ila-
nından bu yana 24 siyasi parti kapatıldı. Bunlardan 
13’ünün kapatma gerekçesi, Kürt sorununun çözümünü 
programatik olarak savunmalarıydı. Bu 13 partiden çoğu 
HDP’nin devamcısı olduğu Kürt siyasi hareketinin kurdu-
ğu partilerdir. Kuruluş sebepleri, başta anadil yasağı ve 
ayrımcılığın son bulması olmak ve Kürt seçmenlerin ta-
leplerini savunmaktı. 

2013’te başlayan çözüm sürecinin ardından HDP, muhale-
fet alanının en dinamik bileşeni haline geldi ve 7 Haziran 
2015 seçimlerinde büyük bir sıçrama yaptı. Ardından ya-
şananlar ise biliniyor. HDP ile çözüm masasından kalkan 
Erdoğan yönetimi, kanlı bıçaklı olduğu MHP lideri Devlet 
Bahçeli ile ortak oldu. Seçimle iş başına gelen HDP’li be-
lediyelere iki dönemde kayyum atanıp el konulurken, dev-
let yeniden baskı politikasına döndü. Buna rağmen, Kürt 
seçmen hala HDP’nin arkasında. Birçok ankete göre yüzde 
10-12 bandında duruyor. Yüzde 50+1 çoğunluğu elde ede-

meyen iktidar gerek CHP’yi yıpratmak gerekse muhalefette 
kilit rol oynayan HDP oylarını silmek için türlü türlü ham-
leler yapıyor. Hiçbiri işe yaramıyor.

İşçiler karşı çıkmalı

Milliyetçiler tam da bu koşullarda, dümeni aşırı sağa kır-
mış AKP iktidarını ikna etmek için öne atılıyor, çeşitli kam-
panyalar düzenliyor. Onlar istiyor ki Kürt sorunu hiçbir za-
man çözülmesin, siyasi alana taşınmasın, çatışma ve baskı 
devam etsin, böylece varoluş temellerini korusunlar, on 
yıllar boyunca sürdürdükleri vesayet rejimi tahkim edilsin. 
O vesayet rejimi sadece Kürtleri ezmedi, kendileri dışında-
ki herkes baskıdan nasibini aldı. En büyük kaybeden ise 
milliyetçilikle mücadelesi engellenen, bölünen ve yoksul-
luğa itilen işçiler oldu.

Mecliste üçüncü büyük grubu oluşturan bu partinin krimi-
nalize edilmesi, izolasyonu ve üzerindeki kapatılma bas-
kısı antidemokratiktir. HDP’yi kapattırmayı başaranların 
burada durmayacağı ve beğenmedikleri başka partileri de 
sıraya koyacakları aşikâr. HDP’nin kapatılmasına karşı çık-
mak demokrasi ve özgürlükleri savunmaktır. 

HDP’Yİ KAPATMA ÇAĞRILARI DEMOKRASİYE SALDIRIDIR

DİRENİŞ
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ALEX CALLINICOS

Işık göründü. Etkili ve yaygın bir şekilde uygulanacak 
testler ile birlikte fiziksel mesafeye de başvurulursa, aşı 
işe yarayacak... 

Bu korkunç virüs için bir yıldan daha kısa bir sürede son 
derece etkili birkaç aşıya sahip olmak oldukça şaşırtıcı 
bir başarı. “Hem genel olarak insanlığı hem de moleküler 
biyologları kast ederek söylemeliyim ki bu başarı şimdiye 
kadar gerçekleştirdiklerimiz içinde en büyüklerden biri.”

Francis Crick Enstitüsü’nden Rupert Beale geçtiğimiz 
ayın başlarında London Review of Books’ta böyle yazı-
yordu. Ancak kutlamalara başlamadan önce, bundan 
bir yıl evvel, dünyada milyonlarca insanı öldürecek ve 
1930’lardan bu yana gerçekleşen en kötü ekonomik çökü-
şü tetikleyecek bir pandemiye dönüşme olasılığının nere-
deyse hepimizin hayallerinin çok ötesinde olduğunu da 
hatırlamalıyız.

Beale makalesini bir uyarıyla bitiriyor: “Başardık ama 
aynı zamanda şanslıydık da. SARS-CoV2 aşısının gelişti-
rilmesinin nispeten kolay olduğu ortaya çıktı. Bir sonraki 
pandemiye neden olacak virüs için aşı geliştirmek o ka-
dar kolay olmayabilir.” Covid-19’un sebep olduğu enfek-
siyonların hızla yayılması, bırakın doğayı kontrol etme 
iddiamızı, doğayı anlama yeteneğimizin sınırlarını hatır-
lattı bize yeniden. Hem de çok çarpıcı bir şekilde.

Doğayı yok eden sistem

Bizleri, kapitalizmin doğayı yok etmesinin Covid-19 gibi 
pandemiler için uygun ortamları yaratacağı yönünde 
uyaran Mike Davis ve Rob Wallace gibi öncü Marksist-
leri okuyoruz. Bu yüzden şimdi daha iyi bilmeliyiz ki bu 

pandemi öngörülebilir olmayabilir ancak 1918-19 arasın-
da 50 ila 100 milyon insanı öldüren korkunç grip salgını 
ile kıyaslanabilecek pandemiler (çok sayıda) yaşanmaya 
devam edecek.

Dünya tarihçisi W.H. McNeill, bir klasik sayılan “Plagues 
and Peoples” (1976) kitabında şöyle yazıyor; “Şimdiye ka-
dar bilinmeyen bazı parazit organizmalarının, bulunduk-
ları ekolojik bölgelerden çıkarak, dünyada artık sıklıkla 
karşılaştığımız yoğun insan nüfuslu bölgelerde yeni ve yı-
kıcı ölümlerle ortaya çıkmaları her zaman mümkündür.” 
Mcneill’in söylediği gibi, insanlar ve mikroparazitler — 
virüsler ve bakteriler — arasındaki ilişki kararlı değildir. 
Neoliberal dönem, kapitalizmin tarımı dünya ölçeğinde 
sanayileştirdiği ve hayatta kalabilmiş yaban hayatı bölge-
lerini istila ettiği bir dönem oldu. Şimdi bunun sonuçları-
nı görmeye başlıyoruz.

‘Olağanüstü’nün normalleşmesi

Felaket artık bir istisna değil, normal hale geliyor. Bu, 
ana-akım planlamayı etkiliyor. ABD Demokrat Partisi’nin 
entelektüel bir kalesi olan Brookings Enstitüsü, Covid-19 
pandemisi hakkında Kennedy suikastı ve 11 Eylül saldı-
rılarıyla karşılaştırılabilir bir komisyon kurması için, gö-
reve başlayacak Joe Biden yönetimine çağrıda bulundu.

Yazar Elaine Kamarck, bu komisyonun Donald Trump’tan 
hesap sormayacağını söylüyor ve “Yüksek yoğunluklu, 
düşük olasılıklı olaylara nasıl hazırlanmalıyız?” diye so-
ruyor. Bu “kara kuğu” olaylarının ortak özelliği, nadir ve 
öngörülemeyen doğaları, normalin dışında kalmaları, fa-
kat büyük bir yıkıcı etki yaratmalarıdır. Ve “21. yüzyılda 
giderek daha yaygın görünüyorlar”. Örneğin, “iklim deği-
şikliği, doğal afetleri sık ve daha ölümcül hale getirecek.”

KAPİTALİZM 
VE FELAKET

Bu, dünya genelindeki egemen sınıflar için sadece ente-
lektüel ve politik bir meydan okuma değildir. Marksizm 
üzerinde biraz baskı yaratır, bu doğrudur ama böylesi bir 
felaket hakkında hiç düşünmediğimiz anlamına da gel-
memelidir. Örneğin Rosa Luxemburg tarafından Birinci 
Dünya Savaşı’na karşı yazılmış Junius Broşüründe (1916) 
en klasik haliyle şöyle formüle edilmişti: “Friedrich En-
gels’in bir kuşaktan daha uzun bir süre önce öngörüde 
bulunduğu şu korkunç önermenin önünde duruyoruz; ya 
emperyalizmin zaferi ve tüm kültürün yıkılması, ve eski 
Roma’da olduğu gibi nüfusun azalması, ıssızlık, yozlaş-
ma, büyük çaplı ölümler; ya da sosyalizmin zaferi, yani 
uluslararası proletaryanın emperyalizme karşı, yöntem-
lerine karşı, savaşa karşı bilinçli mücadelesi.”

Diğer bir deyişle; sosyalizm veya barbarlık. 

Eric Hobsbawm, 1914 ile 1945 arasındaki dönemi gerçek-
ten de “Felaket Çağı” olarak adlandırdı - iki dünya savaşı, 
Büyük Buhran, faşizmin ve Nasyonal Sosyalizmin zafer-
leri, Stalinizmin zaferi, Holokost. Ocak 1919’da proto-fa-
şist bir milis tarafından dövülerek öldürülen Luxemburg, 
bu felaketler zincirinin derinliğini idrak edebilen (nere-
deyse) içgüdüsel bir hisse sahipti.

1970’ler, Michael Roberts’ın “Uzun Bunalım” dediği yeni 
bir uzun soluklu ekonomik kriz çağının başlangıcını işa-
ret ediyordu. Neoliberalizm, örgütlü işçi sınıfını bir dizi 
ağır yenilgiye uğratan, üretimi yeniden yapılandıran 
(böylelikle Güney’in bazı kısımlarının sanayileşmesini 
teşvik eden) ve yaşamın tüm alanlarını acımasızca me-
talaştıran iktidar sınıfının sert yanıtıydı. Ancak nispeten 
istikrarlı bir ekonomik genişlemeyi sağlayacak kararlılığı 
pek gösteremedi. 

Önkoşul

1938’de Leon Troçki şöyle yazmıştı; “Proleter devrimin 
ekonomik önkoşulu, genel olarak kapitalizm altında 
ulaşılabilecek en yüksek gerçekleşme seviyesine ulaştı. 
İnsanlığın üretim gücü zayıflıyor. Zaten yeni icatlar ve ge-
lişmeler maddi zenginlik düzeyini yükseltmekte başarısız 
oluyor.” Bu aslında o zamanın koşullarında doğru değildi 
ve şimdi de kesinlikle değil. Verimlilik artışı yavaşlıyor, 
çünkü yüksek kârlılığın eksikliğinde yatırımlar azalıyor. 
Ancak üretici güçler büyümeye devam ediyor. Yapay zekâ 
ve elektrikli otomobiller gibi yenilikler ise hâlâ ortaya 
çıkabiliyor. Covid-19 aşılarının hızlı keşfi, bu teknolojik 
canlılığın bir örneğidir.

Ancak kapitalizm, uzun vadeli bir ekonomik çıkmazda sı-
kışıp kalmanın tüm işaretlerini gösteriyor. Neoliberalizm, 
hâlâ en önemli politika belirleyici güç. Ancak eski gücü 
de kalmadı. Merkez bankaları ve Avrupa Komisyonu gibi 
bürokrasiler tarafından yönetilen finansal piyasaların 
idaresinde, otomatik pilotta ilerliyor. Küresel mali krizin 
yarattığı hoşnutsuzluktan ve bitmek bilmeyen neoliberal 
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2019 sonlaronda Avustralya’da iklim eylemi.

“reformlar”dan yararlanan aşırı sağın ana-akım burjuva 
siyasetine girmesi de bu yüzden. Ancak Trump idaresin-
de görüldüğü gibi aşırı sağcılar, Franklin Roosevelt ve 
Adolf Hitler’inki gibi (farklı şekillerde) tutarlı bir alterna-
tif ekonomik programa sahip değiller. 

Sistemin çöktüğünü söylemek abartılı bir ifade olur. Gide-
rek yönetilmesi zor ve yıkıcı sonuçlar ürettiğini ileri sür-
mek daha doğru olur. Felaket, 1945’ten bu yana on yıllar 
boyunca ufukta büyümekte olan bir gölge gibi. Uzun za-
man önce, Soğuk Savaş dönemi nükleer tehdidinin (1946-
1991) yaşandığı günlerde, esas tehdidin, sermaye biriki-
minin kör sürecinin insanların içinde bulunduğu doğal 
dünyayı yok etmesinden kaynaklandığı anlaşılmıştı. 

Bu yıkım türleri arasında en önemlisi (Covid-19’un bize 
öğrettiği gibi, aslında yalnızca) iklim değişikliğidir. Ian 
Angus, “Antroposen ile Yüzleşmek” adlı etkileyici kita-
bında, küresel ısınmanın yalnızca insanın doğaya müda-
halesinin uzun vadeli bir sonucu olmadığını gösteriyor. 
Yükselen sıcaklıkları ve etkilerini gösteren ünlü hokey 
sopası çizelgeleri, kelimenin tam anlamıyla petrol ve kö-
mürle beslenen sanayileşmiş savaş (1939-45) ve Andreas 
Malm’un uzun savaş sonrası büyümede “fosil sermaye” 
diye adlandırdığı şeyin büyümesi ve üretimin Doğu As-
ya’ya yayılmasıyla birlikte 20. yüzyılın ortalarında ger-
çekten yükselişe geçti. 

Bu sürecin kaçınılmaz sonucu olan kaotik iklim değişik-
liği, büyüyen ekolojik Marksistler okulu da dahil olmak 
üzere bilim insanları ve aktivistler tarafından uzun süre-
dir tahmin ediliyordu. Mart 2019’da Doğu Afrika’da yaygın 
sellere ve ölümlere neden olan Idai Siklonunu ele alalım. 
Ben Zimbabwe’de (daha önce Güney Rodezya) büyüdüm. 
Mozambik’e komşu bir liman kenti olan Beira’da deniz ta-
tili yapardık. Idai, Beira’yı altı metre suyla kapladı, şehrin 
onda dokuzunu yok etti ve bin kişiyi öldürdü. Aslında çok 
daha büyük bir resmin küçük bir parçası sadece. BM’ye 
göre, 2020’de Doğu Afrika’daki sellerden altı milyon insan 
etkilendi ve bu da dört yıl öncesine göre beş kat daha faz-
ladır.

Olağanüstü olan, yeni normal haline geliyor. Amazon’un 
2019’da yakılması her yerde şoka neden oldu. O zaman-
dan beri Avustralya’da orman yangınları ve seller yaşan-
dı, yaz boyunca Amerika Birleşik Devletleri’nin batı ke-
siminde orman yangınları vardı-San Francisco’nun öğlen 
karanlığı. Tabii ki, ABD ve Avustralya gibi zengin ülkeler 
bu tür felaketlerle daha kolay başa çıkabilirler. Ancak 
pandeminin gösterdiği gibi, onlarca yıllık özelleştirme ve 

kemer sıkma uygulamaları, devlet yeteneklerini azalttı, 
hükümetlerin etkili bir şekilde yanıt vermesini zorlaştır-
dı (Trump ve Boris Johnson’ın, açığa vurmasalar da böyle 
bir iradeye sahip olduklarını varsayarak).

Pandemi aynı zamanda sınıflı toplum kadar eski olan, 
veba ve kıtlık zamanlarında yaşanılan bir gerçeği bizlere 
tekrar gösterdi: Yoksullar, felakete karşı çok daha savun-
masızlar. Çünkü tehlikeden kurtulmak için gereken kay-
naklara sahip değiller. Covid-19’dan ölüm verileri ırk ve 
sınıfla kodlanmıştır. Denklemin diğer tarafı, örneğin lüks 
yat taleplerinin artışında görülebilir. Bu tür durumlarda 
zenginler, enfeksiyonun yaygın olarak görüldüğü yerler-
den kaçabilir ve işlerini yönetmeye, bu sırada daha fazla 
zenginlik biriktirmeye devam edebilirler. 

Ne yapılmalı?

Bu zıtlıkta ve birçok işçinin hayatlarını her gün riske at-
ması için acımasızca baskıya uğramalarında, Arjantinli 

Marksist filozof Natalia Romé’nin “barbarlığın normalleş-
mesi” olarak adlandırdığı ve toplumun gözeneklerine nü-
fuz eden şeyi görüyoruz. Büyük radikal eleştirmen Walter 
Benjamin, İkinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesinden 
hemen sonra şunları yazdı: “İçinde yaşadığımız olağa-
nüstü hâl bir istisna değil, bir kuraldır.”

Felaketi sistematik olarak ele alan Marksist düşünür The-
odor Adorno olmuştu. Bir Alman Yahudisi olarak, Eylül 
1940’ta Vichy Fransa’dan kaçması engellendiğinde intihar 
eden arkadaşı ve akıl hocası Benjamin’in aksine, Nazile-
rin iktidarı ele geçirmesinden sonra Avrupa’dan kaçmayı 
başardı. Adorno 1950’de Amerika sürgününden Alman-
ya’ya döndü, ancak yaşadıklarını asla unutmadı. Felse-
fi başyapıtı Negatif Diyalektik’te (1966) şöyle yazıyordu; 
“Dünya ruhu ... kalıcı bir felaket olarak tanımlanmalıdır.” 
Adorno, “dünya ruhu” ile ironik bir şekilde kapitalizme 
atıfta bulunduğunu açıkça ifade eder. Onun felaket de-
diği şeyin merkezinde Nazizm ve Holokost vardı. Yine de 
yargısı tam olarak doğru görünüyor. Kapitalizm, yangın, 
sel ve vebadan daha çok devlet şiddeti biçimini alsa bile 
günümüzde “kalıcı bir felaket” haline geldi. 

Her zamanki gibi soru şudur: Ne yapılmalı? 

Adorno’nun “zarar görmüş hayat” dediği şey, onu iyimser 
olmaktan uzak tuttu: “Bugün, başka bir şeyin engellen-
me olasılığı, her şeye rağmen felaketi önleme olasılığına 
geriledi.” Ancak ikisi, yani “başka bir şeyi başarmak” ve 
“felaketi önlemek” bu kadar kolay bir şekilde dengele-
nemez. Elbette pandemi sırasında patronların ücretlere, 
koşullara, hayata ve özgürlüğe yönelik tehditlerine karşı 
işçileri korumak, işlerin daha da kötüye gitmesini dur-
durmak için örgütlenmeliyiz. 

Ama eğer kapitalizm bir felaketse, kendimizi ve çocuk-
larımızı güvende tutmanın tek yolu ondan kurtulmaktır. 
Amerika’da Alexandria Ocasio-Cortez’in öncülüğünü 
yaptığı Yeşil Yeni Düzen fikri, kapitalizme alternatif oluş-
turma yönünde atılmış sistemik bir adımdır. 

Ancak Jeremy Corbyn’in düşüşü, sermayenin sert direni-
şinin artacağının önemli bir işareti. Özünde devrimci sos-
yalistlerin bulunduğu güçlü bir solu yeniden inşa etmek, 
görevlerin en acil olanıdır.

(Socialist Rewiev’den çeviren, TN,  
redakte eden Tuna Emren.)

G20 zirvesi protestoları, Almanya, 2017.
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KİTLE GREVLERİ: 
MİLYONLARIN GÜCÜ
ÇAĞLA OFLAS

Kuşkusuz Rosa Luxemburg çağdaşları arasında 21. yüz-
yıl devrimlerine en çok ilham veren figürdür. O’nun ve 
Yoldaşı Karl Liebnecht’in Alman Sosyal Demokrat Partisi 
(SPD) tarafından katledilmesinin üzerinden 100 yıl geçti. 
Ama yaşadığımız günler, Rosa’nın savunduğu işçi kitle-
lerinin gücünü gösteren canlı örneklerle dolu. 2008’den 
beri krizden krize koşan kapitalizme karşı büyüyen öfkeli 
işçi kitlelerinin mücadelesinin egemenler üzerinde yarat-
tığı derin korku, bizim kaygılarımızdan çok daha fazla. 

2011 yılında Ortadoğu’da 40 yıllık diktatörlükleri devi-
ren büyük kitle eylemlerinde kitle grevleri merkezi rol 
oynadı. Mısır’da grevlerin Mübarek rejimini devirmesi 
sonrasında işçi sınıfı yozlaşmış yöneticilerin görevden 
alınması, devlet güdümlü sendikaların tasfiyesi ve ba-
ğımsız sendikaların kurulması gibi bir dizi ekonomik ve 
demokratik kazanımlar elde etti. Ortadoğu’da değişim 
rüzgarları darbeler ve uluslararası müdahaleler sonucu 
tersine çevrildi. Avrupa ve ABD’de reformist liderliklerin 
yarattığı hayal kırıklığı Başta Trump, Bolsonaro, Erdoğan 
gibi otoriter yönetimlere yol açtı. Ancak iklim inkarcılığı, 
ırkçılık, kadın düşmanlığı, tüm bunların üstüne derin bir 
gelir adaletsizliği, kitlelerin yaşadığı sefalet emekçi kitle-
lerin öfkesini arttırdı. 2018 yılının son aylarından itibaren 
dünya, Fransa’dan, Cezayir’e, Sudan’dan Şili’ye, Hong 
Kong’a, Lübnan’a kitle grevleriyle sarsıldı. 

Kitle eylemleri durmak bilmiyor

Kapitalizm 2020 yılında da krizlerle sarsıldı. Covid-19 sal-
gını, eşitsizliğin ve ırk ayrımcılığının kökeninde kapita-
lizmin yattığını bir kez daha gösterdi. Yıl boyunca kitlesel 
eylemler ve işçi eylemleri gerçekleşti. Hindistan’da 250 
milyon kişinin katılımıyla tarihin en kitlesel grevi yapıldı. 
Belarus’ta işçiler siyasal ve ekonomik taleplerle çok sa-
yıda grev gerçekleştirdi. Şili’de emekçi kitleler Pinochet 
anayasasını değiştirdi. Yunanistan’da merkezinde sendi-
kaların olduğu anti-faşist hareket faşist Altın Şafak örgü-
tünün yasadışı kabul edilmesini sağladı. ABD’de kitlesel 
ırkçılık karşıtı mücadeleler Trump’ın yenilmesine yol 
açtı. Tüm bu gösteriler ve grevler çürüyen, çözülen, çö-

züldükçe saldırganlaşan otoriter yönetimlere karşı sahici 
alternatifin kitlesel işçi eylemleriyle inşa edilebileceğini 
gösterdi. 

Kendiliğinden bir mücadele biçimi

Rosa Luxemburg Marx’tan sonra Marx’ın fikirlerinin en 
önemli taşıyıcısıydı. Kapitalizmin yarattığı çelişkileri açık-
lamanın dışında, krizler, savaşlar, ırkçılık ve toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğinden oluşan kapitalist sistemin yıkılma-
sında işçi sınıfının kitlesel eylemlerinin merkezi rolüne 
özel önem verdi. O’nun Marksizm’e yaptığı en önemli katkı 
kendiliğinden meydana gelen kitle grevlerinin devrim-
ci potansiyelini açığa çıkarmasıdır. Anarşizme göre kitle 
grevleri güzel bir sabah yapılan bir tasarımdan ibaretti. Al-
manya’da kitlesel sendikalarının ve sosyal demokrasinin 
bürokratik liderlerine göre de kitle grevleri bir dizi “ekono-
mik” ve “siyasal” aşamalar içeren mekanik formüllerden 
oluşmaktaydı. Rosa Luxemburg anarşist tasarımın aksine, 
kitle grevinin suni bir şekilde yapılamayacağını, tasarla-
namayacağı ve propagandasının yapılamayacağını anlattı. 
Kitle grevleri sınıf çelişkilerinin keskinleştiği, sosyal koşul-
ların olgunlaştığı bir süreçte tarihsel bir zorunluluk olarak 
meydana gelebilirdi. Nitekim 1905’te Rusya’da gerçekleşen 
devrim Rosa’nın fikirlerinin en büyük kanıtı oldu. Kitle 
grevleri Putilov fabrikalarında çalışan iki işçinin işten atıl-
ması ve ardından 12.000 işçinin dayanışma grevine çıkma-
sıyla başladı. İşçiler sekiz saatlik işgünü, ifade ve basın öz-
gürlüğü gibi bir dizi ekonomik ve siyasal taleplere sahipti. 
Greve çıkan işçilerin sayısı birkaç günde 140.000’e ulaştı. 
22 Ocak günü 200 bin işçi Papaz Gapon önderliğinde Çarlık 
Sarayı’na yürüdüler. Çarın ordularının işçilere ateş açma-
sı tüm Avrupa’yı etkisi altına alan devrimlerin başlangıç 
noktası oldu. Kendiliğinden başlayan ayaklanma çok sayı-
da küçük mücadelenin birikimi sonucu meydana gelmişti. 
1896 ve 1897’de on binlerce tekstil işçisi St. Petersburg’da 
greve gitti. 1902’de Kafkasya’daki petrol işçileri bir kitle 
grevi düzenlediler ve 1903’te Rusya’nın büyük şehirlerinde 
genel grevler oldu. 1905’te, Rusya ile Japonya arasındaki 
savaş bittiğinde ülke derin bir ekonomik kriz yaşıyordu ve 

işçilerin taleplerini karşılayamaz haldeydi. Ekonomik ta-
leplerle başlayan grevlerde işçiler kendilerini Çarlık otok-
rasisinin ordusuyla karşı karşıya buldular. Rusya’da de-
neyim kitle grevlerinin ekonomik ve siyasal aşamalardan 
oluşan mekanik formüllerden oluşmadığını gösterdi. Eko-
nomik mücadele hızla siyasal talepleri beraberinde getirdi. 
Devrim, Çar’ın sınırlı da olsa oy hakkı tanıdığı parlamento-
nun oluşmasıyla kısmi reformlara yol açtı. Aralık ayında 
Moskova’da işçilerin sekiz saat sürecek ayaklanmasının 
Çar orduları tarafından bastırılmasıyla hareket geri çekildi. 
Ancak Rusya’da işçi sınıfı muazzam kazanımlar elde etti. 

Tek yol devrim

Rosa Lüksemburg kapitalizm koşullarında gerçek ka-
zanımları elde etmenin tek yolunun devrim olduğunu 
söylemişti. Kapitalizme karşı mücadele kadınlardan, ge-
zegendeki her canlının haklarını savunanlara, iklim de-
ğişiminden ırkçılığa, göçmen düşmanlığına, savaşa karşı 
mücadele eden milyonlarca aktiviste kadar süren hareke-
tin kazanması, merkezinde işçi sınıfının olduğu kitlesel ey-
lemler ve grevlerle mümkün. Genel grevler üretim sürecini 
kesintiye uğratarak, kapitalistleri felç etmenin dışında, işçi 
sınıfının kendi öz örgütlenmelerini oluşturmaları ve kapi-
talist devlet aygıtının alternatifi örgütlenmeleri oluşturma 
potansiyeline sahip olması açısından da önemli. 

Rosa Lüksemburg, 1914’te kapitalizm krizden çıkmak için 
milyonlarca insanın ölümüne yol açan bir savaş örgütle-
diğinde sistemin ne denli yıkıcı bir tehdit olduğunu gördü. 
Hapishaneden yazdığı broşüründe insanlığın bir seçim 
yapmak zorunda olduğuna dikkat çekti: “Ya emperyaliz-
min zaferi ve bütün bir kültürün yok olması, eski Roma’da-
ki gibi çökme, yıkılma, bozulma, uçsuz bucaksız bir me-
zarlık; ya da sosyalizmin zaferi!”

Kapitalizmin krizi nedeniyle milyonlarca emekçinin sefa-
let içinde yaşadığı, Covid-19 salgını nedeniyle milyonlarca 
emekçinin yaşamını kaybettiği ve iklim krizinin gezegen 
üzerindeki tüm canlı yaşamı tehdit ettiği bugün bu ikilem 
çok daha anlamlı ve güncel. 

Z YAYINLARI
Aktivistler için rehber 

dizisi kitapları: 

w Rosa Luxemburg
w Eleanor Marx
w Malcolm X
w Gramsci
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EMEK PLATFORMU BENZERİ 
BİR ÖRGÜTLENME ACİL 
İHTİYAÇ
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 
2021 yılı memur toplu sözleşmesinin yenilenmesini talep 
etti, bu talep önemlidir. Çünkü memur zamları enflasyon 
altında ezildi. 

Memur-Sen’in iki yıl önce 2021 yılı için imzaladığı toplu 
sözleşmeye göre, hükümet ilk ve ikinci 6 ayda memur 
ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 3’er zam ya-
pacaktı. Enflasyon yüzde 3’ü geçerse, geçtiği oranda 
zam yapacaktı.

MÜCADELENİN İÇİNDEN
Faruk Sevim

TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranı son altı ay için yüz-
de 8,36. Hükümet maaşlara bu oranda zam yapacak. 
Halbuki bağımsız uzmanlardan oluşan Enflasyon Araştır-
maları Grubu’nun hesabına göre son altı aylık fiyat artışı 
yüzde 20, son bir yıllık artış yüzde 37.

Memur maaşları yüzde 8 zamlandığında, memurların reel 
geliri yüzde 12 düşmüş olacak, Temmuz ayında da zam 
bu şekilde yapılırsa maaşlardaki bir yıllık erime yüzde 
20’yi geçecek.

Bütün bu çıplak gerçekler, Memur-Sen dahil tüm iktidar 
yanlısı sendikaları sıkıştırıyor. Memurların öfkesi; sendika-
ların, tabanın zam talebine sahip çıkmasını sağlayabilir. 

Bu konuda en büyük görev KESK’e düşüyor. Memur sen-
dikalarını kapsayan geniş bir birliktelik oluşturulabilirse, 
hükümetten gerçek enflasyon farkını almaları mümkün.

2021 yılında 200 binden fazla kamu işçisi, toplu söz-
leşme görüşmelerine başlayacak. Türk-İş’in imzalayacağı 
çerçeve sözleşme, tüm kamu kuruluşlarında örnek alınıyor. 

Hatta DİSK ve Hak-İş bile kamu kurumlarındaki toplu 
sözleşmelerini bu çerçeve sözleşmeye göre oluşturuyorlar. 

Bu çerçeve sözleşmeler, 2018 yılında kadroya geçirilen 1 
milyona yakın eski taşeron işçiyi de ilgilendiriyor, bundan 
sonra toplu sözleşme hükümleri, eski taşeron işçileri de 
kapsayacak.

İki yıl önceki toplu sözleşme görüşmelerinde Türk-iş Başka-
nı Atalay, düşük zam teklifini kabul etmesini, kapalı oldu-
ğunu sandığı mikrofondan, bakana şu sözlerle açıklamıştı: 
“Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle.” 

Türk-İş Başkanı bu defa muhtemelen yüzde 37’lik enf-
lasyonu görmezden gelemeyecek. İşçilerin öfkesi buna 
engel olacak. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan 
kamuda, işçilerin ve memurların toplu sözleşme sürecinin 
başarıya ulaşması için, toplumdaki öfkeye örgütlenme ka-
nalı açacak, emek örgütlerinin birleşik mücadele zemini 
bir gereklilik. Emek Platformu benzeri bir örgütlenmeye 
acilen ihtiyacımız var.

Çorum’da Ekmekçioğulları Metal işçilerinin direnişi 
sürüyor
Ekmekçioğulları firmasında çalışan ve Birleşik Me-
tal-İş sendikasına üye oldukları için patron tarafın-
dan Kod29 ile işten atılan 88 işçi, fabrika önünde 
başlattıkları direnişlerini sürdürüyor. 

Gebze’de FZK işçilerinin direnişi 5. ayında  
Ziraat Katılım ve Anlaş Holding ortaklığı ile kurulan 
FZK Mühendislik’te sendikaya üye oldukları için 11 
Eylül’de işten çıkarılan 62 işçinin direnişi devam edi-
yor. Özçelik-İş Sendikası’na üye olan işçiler, bir yan-
dan da toplu sözleşme sürecini devam ettiriyorlar.

Çayırova’da Baldur fabrikasında grev başladı
Greve çıkan Birleşik Metal-İş sendikasına üye işçilere, 
Petrol-İş ve Özçelik-İş sendikasına üye işçiler de des-
tek verdi. Grev alanında sık sık “Baldur işçisi yalnız 
değildir”, “Sadaka değil, toplu sözleşme”, “Gözaltılar 
serbest bırakılsın”, “Sendika haktır engellenemez” 
ve “Direne direne kazanacağız” sloganları atıldı.

Bursa Şişecam’da işçiler eylem yaptı
Bursa Şişecam’da yılbaşı öncesi 13 işçi işveren tara-
fından ücretsiz izne çıkarıldı, bunun üzerine işçilerin 
üyesi olduğu Kristal-İş sendikası Bursa Şubesi, fazla 
mesaileri durdurdu, işçiler vardiya çıkışlarında yü-
rüyüşler yaptılar. Ücretsiz izin konusunun işverenler 
tarafından nasıl işçileri bir cezalandırma aracı olarak 
kullanıldığı, Şişecam patronu tarafından Bursa’da 
gösterildi.

İŞÇİ EYLEMLERİVAHŞİ 
KAPİTALİZM: 

Türkiye’de çalışma düzeni esnekleştik-
çe ve emekçiler güvencesizleştikçe işçi 
ölümleri yükselmeye devam ediyor.

TBMM’ye sunulan bir rapora göre; 
2003’te 811 olan iş cinayeti sayısı, yıllar 
içinde arttı ve 2019 yılında 1736’ya ulaştı. 
2020 yılında önlenebilir iş kazalarından, 
yani iş cinayetlerinden ölenlerin sayısı-
nın 2300’den fazla olduğu tahmin edili-
yor.

Türkiye’de 2019 yılında 10 bin civarında 
işçi, meslek hastalığı nedeniyle yaşamını 
yitirdi. Meslek hastalıkları kayıt altına 
alınmadığı için, resmi belgelerde geçmi-
yor.

Dünyada iş cinayetleri

Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre 
2020 yılında dünyada iş kazaları ve mes-
lek hastalıklarından 2,3 milyon kişi öldü.

Çalışanlar senede yaklaşık 337 milyon 
kazaya maruz kaldı ve yaklaşık 160 mil-
yon kere çalışma nedenli hastalıklara 
yakalandılar. 

İşyerlerinde kullanılan toksik maddelere 
dayalı meslek hastalıklarından her sene 
440 bin işçi ölüyor. Sadece asbest kulla-
nımına bağlı olarak son bir yılda hayatını 
kaybeden işçi sayısı 100 bin. 

Her 15 saniyede bir işçi çalışırken ölüyor. 

Her 15 saniyede bir 160 işçi iş kazası ge-
çiriyor. Her gün 6 bin 300 işçi çalışırken 
ölüyor.

Pandemi nedeniyle ölen işçi sayısı en az 
300 bin. Bunun 30 bini sağlık çalışanı.

AKP dönemindeki iş cinayetleri

AKP’nin 18 yıllık iktidar döneminde 26 
binden fazla işçi, iş cinayetlerinde ha-
yatını kaybetti. AKP döneminde aslında 
sürekli her yıl 5 Soma Katliamı yaşadık. 

Korona salgını ile birlikte iş cinayetlerin-
den ölümler, bazı işkollarındaki kapan-
malara, uzaktan çalışma sistemlerine 
rağmen 2020 yılında en az yüzde 33 arttı.

2020 yılında iş cinayetlerinde ölen 
2300’den fazla kişinin yüzde 15’ini sağlık 
çalışanları oluşturuyor. Özellikle son ay-
larda sağlık çalışanlarının ölüm sayıları 
sürekli artıyor. Son bir haftada 14 sağlık 
çalışanı, son bir yılda 350 sağlık çalışanı 
korona nedeniyle öldü.

En temel insan hakkı olan yaşam hakkını 
hiçe sayan kapitalist düzene karşı koya-
bilmek için yapılması gereken, emekçile-
rin antikapitalist bir blokta örgütlenmesi 
ve kapitalizmi yıkmak için mücadele et-
mesidir. 

İş cinayetlerini durduracak olan kapita-
lizmin yıkılmasıdır. 

2020’de dünyada ve 
Türkiye’de iş cinayetleri arttı

İstanbul
Kadıköy: 0 533 447 97 09
Şişli: 0 555 637 24 50
Fatih: 0 536 219 63 41
Ankara: 0 535 884 21 22
İzmir: 0 507 555 02 72
Akhisar: 0 544 327 04 45
Antalya: 0 536 335 10 19
Antep: 0 533 627 30 25
Bursa: 0 507 727 50 45
Çanakkale :05324623804
Dersim:  0 543 447 24 15
Edirne: 0 539 429 17 58
Malatya: 0 534 982 59 26
Muğla : 0 539 932 21 17
Samsun: 0 551 450 64 52
Sivas: 0 533 515 28 24
Soma: 0 532 693 70 57
Tekirdağ: 0 533 233 41 50

BİZİ 
ARAYIN, 
SOSYALİST İŞÇİ’YE 
ULAŞIN!

DEVRİMCİ ANTİKAPİTALİST HAFTALIK GAZETE

1
3
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BİYOÇEŞİTLİLİK KRİZİ VE LİDERLERİN 
GÖSTERMELİK ADANIŞI

sayfa 8

VOLKAN AKYILDIRIM

sayfa 10

ÖNCE ZOOM’A GİR, SONRA DEZENFEKTAN ÜRETŞAFAK AYHAN

sayfa 11

KAFKASLAR’DA KALICI BARIŞ İÇİN…

TUNA EMREN

Tüm baskıların yanında, HDP’nin Ermeni milletvekili Garo Paylan özel olarak hedef alınıyor. Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında 

barıştan yana tutum alan Paylan, hedef gösterildi. Bu milliyetçi kışkırtmalara karşı “ben her zaman barışın yanında durdum.  

Ege meselesinde de Kürt meselesinde de Karabağ meselesinde de barışçı çözümün yanında durdum” diyen Paylan’la dayanışmak için 

başlatılan imza kampanyasına yüzlerce insan destek verdi.

BARIŞIN VE GARO PAYLAN’IN YANINDAYIZ!

IRKÇILIĞI DURDURACAĞIZ
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SU ALARMI,  
HEMEN ŞİMDİ!
ONUR KORKMAZ

İklim krizi geçtiğimiz yıl koronavirüs salgınının gölgesi 
altında kalsa da giderek yıkıcılaşıyor. Türkiye’de yüzde 
96’ya varan yağış kayıpları ve aşırı sıcaklar içme suları-
nı tükenme noktasına getirdi. 2020’de Türkiye’de 93 aşırı 
sıcaklık rekorunun yanında geçtiğimiz Mayıs’tan bu yana 
tüm ayların ortalama sıcaklıklarının her biri son 40 yı-
lının ay ortalamasında rekor kırdı. Küresel ısınma sıcak 
hava dalgalarının da sayısını, şiddetini ve süresini artırı-
yor. Türkiye’nin en çok yağış alması gereken Ekim, Kasım, 
Aralık ayları felaketin özeti; yağışlar son 10 yılın en düşük 
seviyesinin bile yarısına ancak ulaşıyor. Su ve onun tetik-
leyeceği gıda krizi kapıda.

‘Metropoller susuzluktan çökme eşiğine gidiyor’

İstanbul’da barajların doluluk oranı alarm veriyor. 2020 
yılı İstanbul’un son 65 yılda en az yağış aldığı yıl oldu. 
İSKİ verilerine göre İstanbul’daki barajların doluluk oranı 
son 10 yılın en düşük seviyesinin neredeyse yarısına; yüz-
de 19.35’e kadar düştü. Geçtiğimiz tüm yağmur sezonunu 
yağışsız kapatan kentte Ocak ayının ortasına kadar da ya-
ğış beklenmiyor. Kalan suyun 50-55 gün yeteceği düşünü-
lüyor, sonrası için bir ‘B’ planı yok. Zor günler yerini daha 
zor günlere bırakabilir.

Ankara’da da durum farksız. ASKİ verilerine göre barajlar 
20.7 seviyesine inmiş durumda, günlük su kullanımının 
ancak beşte biri kadar su birikiyor. Kalan suyun Anka-
ra’ya 110 gün yeteceği söyleniyor. İzmir ise krizi diğer met-
ropollere göre daha az hissediyor olsa da geçtiğimiz sene 
bu dönemlerde yüzde 57 olan doluluk oranları yüzde 37 
seviyesine düştü. Su krizinin yakında orada da büyüyece-
ğini öngörmek zor değil.

‘Su krizisi sadece metropollerde değil’

Trakya’da yağış kaybı hiç görülmemiş düzeyde, yüzde 
96’ya kadar ulaşıyor. Meriç nehrinin debisi iki yıl önce 
aynı döneme göre 4 kat azaldı. Nehrin ortasındaki kum 
adaları gün geçtikçe büyüyor. Tunca’nın durumu Me-
riç’ten beter; nehrin debisi 16’dan 2 metreküpe düşmüş. 
Edirne’nin içme suyunu sağlayan Kayalıköy Barajı Kasım 
ayı sonunda tamamen kurudu. Ardından şehre Süloğlu 
Barajından su sağlanmaya başlandı. Bu geçiş sırasında 
kente 36 saat su verilmedi. Su sıkıntısının tarım üzerinde-
ki korkunç etkisini Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Aralık 
ayında söyle dile getirmişti: “Şu anda bile buğdayın kaybı 
yüzde 50’leri buldu.”

Meke Gölü, Dipsiz Göl ve hatta Türkiye’nin en büyük 12. 
gölü olan Eber Gölü kurudu. En büyük göllerden olan 
Eğirdir Gölü, Burdur Gölü de tehlike altındakilerden. 
Ekim ayında Türkiye Tabiatını Koruma Derneği’nin rapo-
runa göre Türkiye’de son 60 yılda 70’ten fazla göl kurudu. 

Türkiye su kıtlığı riskinde 164 ülke arasında 32’nci sırada. 
İklim krizi durdurulmazsa Türkiye’de yağış daha da aza-
lacak, sıcak hava dalgaları şiddetlenecek ve uzayacak, 
kuraklık artacak, su krizleri korkunçlaşacak, aşırı hava 

olayları artacak ve şiddetlenecek. Krizin şiddetli etkileri 
bunlarla sınırlı değil; su ve toprak kalitesi düşecek, tarım-
sal üretim ve kalite düşecek, gıda güvenliği krize girecek. 
Su krizi hepimizi Covid-19 salgınına karşı daha kırılgan 
hale getirirken, yeni salgınları da beraberinde getirecek. 
Bu söylediklerim uzun zamanlarda değil oldukça yakın 
bir gelecekte gerçekleşme ihtimaline sahip üstelik. 

‘Umudumuz sokaklarda’

Su krizinden özellikle yoksullar, göçmenler, kadınlar ve 
çocuklar gibi dezavantajlı grupların etkileneceğini ön-
görmek zor değil. Ama Oxfam’ın Eylül ayında yayınladı-
ğı “Karbon Eşitsizliğiyle Yüzleşme” raporu gösteriyor ki 
dünya nüfusunun en zengin yüzde 1’i, 25 yıllık dönemde 
insanlığın en yoksul yarısını oluşturan 3,1 milyar insanın 
iki katından fazla karbon saldı. Mevcut sistem ve onların 
karar vericileri 30 yılı aşkın süredir hiçbir şey yapmıyor-
lar. Her yıl atmosfere bir önceki yıldan fazla karbon salımı 
gerçekleşiyor ve bu artarak devam edecek gibi görünüyor.

Örneğin en fazla karbon salımı yapanlar listesinde 15’inci 
sırada olan Türkiye’de hedefler 2023’e kadar kömür üre-
timini yüzde 30 artırmak, kömürle çalışan termik sant-
rallerde üretilen elektrik enerjisini yüzde 25 artırmak, 
doğalgaz ile çalışan termik santrallerde üretilen elekt-
rik enerjisini yüzde 30 artırmak yönünde. Dünyada da 
durum Türkiye’den farklı değil. Görüyoruz ki icat bile 
edilmemiş karbon yutma teknolojileri anlatan, hedef ra-
kamlar verse de verdikleri dişe dokunmaz, düşük hedef-
lere bile ulaşacak icraatları olmayan karar vericiler yalan 
söylemeye, oyalamaya, sermayedarlara hizmet etmeye 
devam ediyorlar. Krizin sorumluları servetlerine servet 
katarken milyarlarca insan sermayedarlar ve karar veri-
ciler tarafından ölüme sürükleniyor. Bu yok oluş krizinin 

ortasında mücadeleyi erteleyebileceğimiz bir dakikamız 
bile yok. 

Krizi durdurmak, krizin faturasını sorumlularına kesmek 
ve kriz mağdurlarını ortadan kaldırmak için tek çaremiz 
2019’da milyonlar halinde indiğimiz sokakları bırakma-
mak ve mücadeleyi büyütmek. Bütün adaletsizlikleri ve 
krizleri yaratan kapitalizmi yıkmak, kâr değil insan odak-
lı yeni bir düzen oluşturmak zorundayız. Tüm adaletsiz-
likleri ortadan kaldıracak başka bir dünya yaratmaktan 
başka çözüm yolu yok. Yüzde 1’in egemenliğini yıkmak 
için sokaklarda olmalı, işyerlerini bloke etmeli, sistemin 
tüm işleyişini durdurmalıyız.

İklim eylemi, Lahey, 2019.

Burdur Gölü kuruyor. 



11AKTİVİZM

GÖRÜŞ
Roni Margulies

NE KADAR  
MAKUL BİR SİSTEM 
Tanıdığım Sars-CoV-2 virüsü, Covid-19 salgınının yanı 
sıra ikinci bir salgına daha sebep oldu. 2020 bo-
yunca yaşanan ikinci salgın, milyarderlerin daha da 
zenginleşmesi oldu.

Washington Post gazetesinin 1 Ocak günü yayınlanan 
haberine göre, bir bütün olarak milyarderler grubunun 
toplam servetine salgın aylarında 1 trilyon dolar ek-
lendi (yani 1.000.000.000.000 dolar!)

Bu artışın yaklaşık beşte biri sadece iki kişinin cebine 
girdi.

Biri Amazon’un CEO’su (ve ayrıca Washington Post’un 
sahibi) Jeff Bezos, diğeri Tesla ve SpaceX ile ünlü Elon 
Musk.

Musk’ın servetine geçen Ocak ayından bu yana 132 
milyar dolar eklenmiş ve böylece serveti bir yıl içinde 
beş kat artmış! Bezos ise servetine bir yılda 70 mil-
yar dolar eklemiş ve toplam mal varlığı böylece 186 
milyar dolara ulaşmış.

Trilyon ve milyar dolarlar normal insanlar açısından 
kolayca anlaşılır rakamlar değil. Evet, 10 dolar, 100 
dolar, hatta 1000 dolar bile anlaşılabilir, elimde olsa 
ne yapacağımı düşünebilirim, ama milyar dolar da 
neymiş!

Karşılaştırma yapabilmemizi kolaylaştırmak için İngil-
tere’de gelir düzeyleriyle ilgili yeni yayınlanan bazı 
rakamlar vereyim.

Geçtiğimiz cuma günü yeni yılın ilk günüydü ya. 
Büyük bir İngiliz şirketinin CEO’su benim bu yazıyı 
yazdığım çarşamba gününün akşamı (yani dördün-
cü işgününün sonunda), ortalama bir İngiliz işçisinin 
bütün yıl boyunca alacağı ücretten daha fazla para 
kazanmış olacak!

Yüz büyük şirketin CEO’ları yılda ortalama 3,6 milyon 
sterlin maaş alıyor. (Bu para, kazandıkları toplam 
gelir değil, mal mülk borsa filan değil, sadece aldık-
ları aylık maaşların toplamı). Bir işçinin yıllık kazancı 
31.460 sterlin olduğuna göre, CEO’lar işçilerden 115 
kat daha fazla kazanıyor.

Ocado adlı, internet üzerinden süpermarket satışları 
ve dağıtımı yapan şirketin CEO’su Tim Steiner hiç ünlü 
değil, Bezos ve Musk gibi süper zenginler arasında 
değil. Geçen yıl 58,7 milyon sterlin maaş aldı. Oca-
do çalışanlarının ortalama ücreti 22.500 idi. Hesapla-
maya çalışmayın, hemen söyleyeyim: Steiner’ın maaşı 
Ocado işçilerininkinin 2605 katıydı!

Dünya nüfusunun bütünü korku içindeyken, işini, işye-
rini, gelirini kaybederken bir avuç insanın milyoner, 
milyarder, trilyoner olmasını sağlayan bir sistem!

Ne kadar makul, değil mi?

ANTİKAPİTALİST BLOK İÇİN 
MÜCADELEYE DEVAM!
AKP-MHP iktidarına karşı CHP ve İyi Parti’nin önderliğindeki bir “demok-
rasi” ittifakını değil Antikapitalist Blok’u savunan DSİP üyeleri, 2021 yılı 
boyunca da bu doğrultuda faaliyet göstermeye devam edecekler. İşte 
çeşitli çalışma gruplarının 2021 yılı hedeflerine dair gazetemize verdik-
leri demeçler…

“Mücadele eden işçileri 
birleştireceğiz”
2021 yılında ekonomik alanda 
kamu sözleşmelerinden enflasyon 
karşısında kuşa dönmüş memur 
sözleşmelerinin yenilenmesine, 
işsizlikten yoksulluğa, güvenli ça-
lışmaya, herkesin aşıya ücretsiz 
ulaşım talebine kadar pek çok mü-
cadele başlığımız var. 

Mücadele eden işçileri bir araya 
getiren forumlar düzenliyoruz. Bu 
forumlarda çeşitli iş kollarından 
işçiler mücadele deneyimlerini 
aktarıyorlar, sorunlarını tartışı-
yorlar. 

İşçi hareketinin taleplerini destek-
leyen kampanyalar yapıyoruz. Di-
renen işçileri ziyaret edip dayanış-
mayı güçlendirmeye çalışıyoruz. 

Antikapitalist Çalışanlar olarak 
iktidarın ve patronların saldırıları 
karşısında işçilerin birleşmek zo-
runda olduğunu anlatıyoruz. 

Tek tek ve ayrı ayrı hareket eden 
konfederasyonların bir araya gele-
rek “Emek Platformu” benzeri bir 
çatı altında birleşmelerini savunu-
yoruz.  

2021 yılı boyunca mücadele eden 
işçileri birleştirmeyi hedefleyen 
kampanyalar, forumlar düzenle-
meye devam edeceğiz.

Faruk Sevim  
(Antikapitalist Çalışanlar)

“Göçmenler için eşitliğin 
ve adaletin  
sesini yükselteceğiz”
Göçmenler, özellikle de Suriyeliler 
son on yıldır sürekli gündemde. 
Bu gündemde olma durumu on-
ların haklarını korumaktan ya da 
haklarını vermekten daha çok ırk-
çı ve ayrımcı söylemler üzerinden 
gelişiyor. İki üç yıl öncesine göre 
dayanışma ve mücadeleyle bazı 

sorunlar çözülse de, son aylarda 
bir kez daha, yaşanan ekonomik 
veya sosyal problemlerin sorumlu-
su gibi gösterilmeleri söz konusu. 
Toplum gelişirken, göçmenler Tür-
kiye’deki hayat şartlarına uyum 
sağlamışken bazı politikacıların, 
gazetecilerin bu yöndeki konuş-
maları ve medyanın tutumu endi-
şe verici. Bu konuşmalar, tutumlar 
sürekli “ülkelerine gönderme”, 
“ekonomiye etkileri” ve “sayıla-
rının artması” yönünde oluyor. 
Savaştan kaçarak buraya sığınan-
ların sayısının artmasıyla hiçbir 
sorunumuz yok. 

Ayrımcı ve ırkçı dilleri onları kü-
çültürken mücadeleyi ve dayanış-
mayı büyütüyor. “Hepimiz Göçme-
niz - Irkçılığa Hayır” kampanyası 
olarak ırkçı ve ayrımcı söylemleri 
her zaman olduğu gibi bu yıl da 
ifşa edeceğiz, kampanyalar düzen-
leyip basın açıklamaları yapaca-
ğız. Göçmenlere yapılan haksızlık-
ları önlemeyene ve onlara hakları 
verilene kadar sokakta, sosyal 
medyada ve medyada eşitliğin ve 
adaletin sesini yükselteceğiz.

Figen Dayıcık  
(Hepimiz Göçmeniz kampanyası)

“Susmuyoruz, korkmu-
yoruz, itaat etmiyoruz”
2020 yılı dünyanın pek çok yerin-
de kadın hareketinin mücadeleleri 
ile geçti. Kadınlar hakları uğru-
na veya uğradıkları haksızlıkla-
ra karşı sadece Türkiye’de değil, 
pek çok ülkede sokakları tuttu. 
2020’de kadın hareketi tüm dün-
yada çok güçlüydü. Kazanılmış 
haklar olmasına rağmen hâlâ yolu 
yarılayabilmiş değiliz, uğruna mü-
cadele edilmesi gereken pek çok 
konu var. Karşı çıkılması gereken 
pek çok haksızlık, takip edilmesi 
gereken pek çok dava, dayanışma 
gösterilmesi gereken pek çok du-
rum var. 2021 yılında da kadın mü-
cadelesini yakından takip ederek; 

amasız fakatsız kadınlarla daya-
nışarak; şiddete, tecavüze, tacize 
karşı çıkarak; kadın erkek eşitliği 
uğruna mücadelemizi devam etti-
receğiz. 2020 yılında başladığımız 
Kadınların Gündemi videolarımız 
devam edeceği gibi, çıkarttığımız 
kadın dosyalarını da Marksist.org 
üzerinden gündemle paralel ola-
rak yayınlamaya devam edeceğiz. 
Sokakları bırakmayacağız. Susmu-
yoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyo-
ruz! Mücadeleyi yükselteceğiz..

Dila Ak  (Antikapitalist Kadınlar)

“LGBTİ+ mücadelesin-
de hareketli bir yıl bizi 
bekliyor”
LGBTİ+ Çalışma Grubu geride bı-
raktığımız yıldaki kuruluşundan 
bu yana DSİP saflarındaki LGBTİ+ 
farkındalığını artırmaya, LGBTİ+ 
alanında yoldaşlarımızın sahip 
olduğu bilgileri güncel tutmaya, 
dünyada ve Türkiye’deki LGB-
Tİ+ hareketinin mücadelesini ta-
kip etmeye, bunlarla ilgili içerik 
üretmeye, aynı zamanda LGBTİ+ 
mücadelesinin içinde ve yanında 
yer almaya, hareketin aktif bir bi-
leşeni olmaya çalıştı. 2021 yılı da 
LGBTİ+ mücadelesi bakımından 
oldukça hareketli başladı. 

Sivil toplumu susturmayı, sivil 
toplum örgütlerini kapatmayı 
veya kayyım atanarak etkisiz hâle 
getirilmesini öngören yasa kabul 
edildi. Bu yasanın LGBTİ+ dernek-
lerinin çalışamaz hâle gelmesini 
önceleyeceğinden şüphe yok. Ay-
rıca Boğaziçi Üniversitesi öğrenci-
lerinin protestolarında gözaltına 
alınan LGBTİ öğrencilere fobik ta-
ciz ve saldırılar yapıldı. Hareketli 
bir yıl bizi bekliyor. Geçen yılki fa-
aliyetlerimizi bu yıl da geliştirerek 
sürdüreceğiz.

Atilla Dirim  
(DSİP LGBTİ+ Çalışma Grubu)

SU ALARMI,  
HEMEN ŞİMDİ!



Z Yayıncılık ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti. • Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Meltem Oral • Adres: Serasker 
caddesi, Nergis Apt, No:88, Kat: 3, Kadıköy, İstanbul • Baskı: Akademi Matbaacılık: Davutpaşa Cad. Güven 
Sanayi Sitesi, C Blok, No: 230, Topkapı/Istanbul - Tel: 0212 493 24 67-68-69
Yerel süreli yayın, haftada bir yayınlanır • www.sosyalistisci.org

DEVRİMCİ ANTİKAPİTALİST HAFTALIK GAZETE

TOPLUM SAĞLIĞI MI  
ŞİRKETLERİN KÂRLARI MI? 
TUNA EMREN 

Yeğin bir pandemi krizinin ikinci dalgasındayız. Bu süreç-
te tek umudumuz vardı; aşılar. Aşılar nihayet hazır. Fakat 
büyük sermayenin ellerinde. Ve işin içine kâra yönelik pa-
zar arayışı ya da fikri mülkiyet yasaları girince her şeyin 
rengi değişiyor. 

Fikri mülkiyet, bir ilaç üzerindeki tüm hakkı, belirli bir 
süre için üretici şirkete verir. Süreç, şirketin bu süre zarfın-
da kârını maksimize edeceği şekilde yürütülüyor. Beklene-
bileceği üzere, bu da fahiş fiyatlandırmalara yol açıyor. Ör-
neğin, HIV/AIDS tedavisinde kullanılan Truvada adlı ilacın 
yıllık dozu 60 dolara mal olurken 20 bin dolara satılmakta. 
Bu ilaç, hastalığı sadece bir nesilde sona erdirebilecek güç-
te. Bir pandemi olan HIV/AIDS’in halen sonlandırılamamış 
olmasının tek sebebi, patenti elinde bulunduran Gilead’ın 
belirlediği fahiş fiyat.

Kapitalizmin fikri mülkiyet yasaları sayesinde bilimsel bir 
devrim yaratacağı iddia ediliyordu ama esasen halihazır-
daki bilimsel bilginin kullanılmasını engelliyorlar. İlaçlar 
kâr güdüsüyle pazarlanmaya devam ettiği sürece toplum 
sağlığı düşünülmüş olmuyor. Aşılar ve ilaçlar, tıpkı diğer 
bilimsel gelişmeler gibi tüm insanlığın kolektif bilgisidir. 
Bunların tamamı toplumlar tarafından, kuşaklar boyunca 
süregelen bir çabayla üretilmiştir. Hakkımız olan bilginin 
ve bilimsel gelişimin özel mülkiyete dönüştürülmesiyle 
sosyal emeğin ürünlerine el konulup, ortak payımızı geliş-
tirmek için bilimsel anlayışı kullanmamıza engel olunuyor. 

Bilimin en iyileri arasında iş birliği kurulması, uygarlığın 
gelişiminin hızlandırılması ve bunun insanlığın refah dü-
zeyini artıracak şekilde yapılması mümkün halbuki. 

Aşı gündemine eklemlenen SMA skandalı

Aşı geliştiriciler şu ana dek topladıkları uluslararası des-
tekler ve halihazırdaki satışlarıyla, ellerindeki aşının üre-

tim maliyetini neredeyse karşıladılar. Buna rağmen patent-
ten vazgeçmiyor, çok daha fazlasını elde etmek istiyorlar. 
Örneğin Pfizer bu sayede, 2019’daki net gelirini 2021’de 
ikiye katlama fırsatı yakaladı. Bu sırada, kısa zamanda ye-
terli doz üretemediği ve patenti paylaşıp üretimi dünya ge-
nelindeki laboratuvarlara yaymaya razı olmadığı için, ABD 
ve İngiltere’de ikinci doz skandalı yaşandı. Ellerindeki stok 
yeterli olmayınca ikinci dozun üç ay ertelenmesine karar 
verdiler ve bu durum aşılamanın etkisini azaltacak. 

Patentin hemen kaldırılıp aşının kamulaştırılması, üreti-
min hızlandırılması gerekiyor. Peki bu Pfizer’ın umurunda 
mı?

Geçenlerde gündeme düşen SMA tartışması da bize aynı 
şeyi söylüyor. Satılmayan bilete isabet eden büyük ikrami-
yenin Varlık Fonu’na değil SMA hastası çocukların tedavi-

sine ayrılması talep edilince, Sağlık Bakanı Koca bu talebi 
“kirli kampanya” olarak nitelendirdi, çocukların “kobay 
olarak kullanılmasına” izin vermeyeceklerini söyledi. Oysa 
gerçek hiç de öyle değil. 

SMA, Novartis’in ürettiği Zolgensma isimli, tek dozu 2,1 
milyon dolar olan ilaçla tedavi edilebilen genetik bir has-
talık. Bakan Koca, bu gen tedavisinin şaibeli olduğu vurgu-
su yaptı ama sorun tedavide değil, ilacın fiyatında. Henüz 
Faz-3 sonucu açıklanmamış Sinovac aşısından sipariş eden 
Sağlık Bakanı bu ilacı nedense güvenilir bulmuyormuş.

Tüm bunların çözümü oldukça basit: İnsan sağlığı kâr ara-
cı değildir, ilaç sektörü ve hatta sağlık sektörünün tama-
mı kamulaştırılmalıdır ki en temel hakkımız olan sağlıklı 
yaşama hakkı için mücadele etmek zorunda kalmayalım.

ALBERT CAMUS 
Fransız yazar, gazeteci ve filozof Albert Camus, 1913 yılında 
Fransız sömürgesi altındaki Cezayir’de doğdu. 1914 yılında 
Birinci Dünya Savaşı’nda ölen babasını hiç tanımadı. Anne-
siyle birlikte yoksul bir çocukluk geçirdi. Yaşadığı yoksulluk 
hayatı boyunca aldığı kararlar üzerinde etkili oldu. Gençlik 
yıllarında futbol ve yüzme ile ilgilenen Camus, 1930 yılında 
vereme yakalandı. Hastalığını daha rahat atlatabilmek için 
bir akrabasının yanına taşınan Camus bu yıllarda felsefe 
ile ilgilenmeye başladı. Nietzsche ve Schopenhauer gibi filo-
zoflara ilgi gösteren Camus, 1936’da Cezayir Üniversitesi’n-
de felsefe bölümünü bitirdi. Üniversitenin son dönemlerinde 
Marksist olmamasına rağmen Avrupalılar ve yerli Cezayirliler 
arasındaki eşitsizliklere karşı çıkmak üzere Fransız Komünist 
Partisi’ne (FKP) katıldıysa da bir yıl sonra istifa etti. 1936 
yılında Cezayir Komünist Partisi (CKP), FKP’den ayrı bir varlık 
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kazanınca Camus bu partiye katıldı ve kısa bir süre 
sonra Théâtre du Travail’i (İşçi Tiyatrosu) kurdu. Bir 
süre sonra parti Camus’yu “Troçkizm suçlaması” ile 
ihraç etti. Bundan sonra bir süre solcu bir gazetede 
çalışan Camus, 1940’ta gazetenin kapatılması üzeri-
ne Paris’e gitti. Paris’te Yabancı, Sisifos Söylencesi ve 
Caligula gibi eserlerini yazan Camus, Avrupa’da yük-
selen faşizmden büyük bir kaygı duyuyordu. Naziler 
Paris’e doğru yürüyüşe geçince orduya katılmak istedi 
ama hastalığı yüzünden kabul edilmedi. Bunun üzerine 
bir süre Cezayir’e dönerek ilkokul öğretmenliği yaptı, 
ancak sağlık sorunları nedeniyle Fransız Alpleri’ne ta-
şındı. Bu dönemde Veba isimli efsane romanını yazdı. 
Veba’da Fransa’daki direniş hareketinin etkisi net bir 
şekilde görülür ve insanın sorumluluğuna vurgu yapılır. 
Romanda Camus’nün insana inancı, Jean-Paul Sartre’ın 
deyişiyle “inatçı hümanizmi” de belirgindir. 1943’te 
Paris’e dönen Camus, sorumluluk alarak direniş hareke-
tinde önemli bir rol oynadı, Sartre’ın yanı sıra Simone 
de Beauvoir, Andre Breton gibi entelektüellerle arkadaş 
oldu ve Combat (Çarpışma) isimli yasak direniş yayı-
nının başına geçti. Savaş sonrasında direnişteki rolü 

sebebiyle de tanınan bir yazar olarak Latin Amerika 
ve ABD’de dersler verdi. Bir yandan özgürlükçü bir 
sosyalizmin ve sendikal anarşizmin savunuculuğunu 
yaparken, Avrupa devletlerinin bir federasyon olarak 
örgütlenmesini savundu. Bu dönemde Sartre ve diğer 
solcu entelektüellerle arası açıldı. Macaristan’ın SSCB 
tarafından işgaline de karşı çıktı. Cezayir sorununda 
ise ikircikli bir tutumu vardı, bir yandan otoriter sö-
mürgeciliği reddederken Cezayir’in Fransız sömürgesi 
oluşunu bir sorun olarak görmüyor ve bağımsızlığı 
savunmuyordu. Savaş sonrası özgürlükçü düşüncelerini 
savunduğu ve varoluşçuluk içindeki umutsuzluğa karşı 
çıktığı Başkaldıran İnsan’ı yazdı. 1957’de Nobel Ödü-
lü kazanan Camus, 1960 yılında bir araba kazasında-
ki ölümüne kadar felsefi ve edebi yazılarını sürdürürdü. 
Camus’nün tüm hayatı varoluş, özgürlük, direniş gibi 
temalarla şekillendi ve her ne kadar çelişkili fikirleri de 
olsa her zaman politik mücadelelerin içinde yer aldı. 
Edebi eserleri ile felsefi eserleri arasında her zaman 
ilişki oldu ve bu ilişki yaşamına da yansıdı. Eserlerinin 
yanı sıra geriye “Başkaldırıyorum öyleyse varım” diyen 
insanın çığlığını bıraktı. 

Occupy London eylemi, İngiltere, 2011.


