DEVRİMCİ ANTİKAPİTALİST HAFTALIK GAZETE

19

Dijital sayı
21 Ocak 2021
sosyalistisci.org

FAŞİSTLER HER YERDE HERKESE SALDIRIYOR

BİRLEŞELİM
DİRENELİM
YENELİM!
Köşe yazarları, siyasetçiler, gazeteciler, savcılar herkes faşistler tarafından açıkça tehdit ediliyor, insanlar
evlerinin önünde saldırıya uğruyor, darp ediliyor. Faşist saldırılar hiçbir zaman sadece saldırıya
uğrayanların sorunu olarak görülmemelidir. Her saldırı, toplumun tümüne yönelik korkutma ve yıldırma
amaçlı bir mesaj olarak ele alınmalıdır. Bugün her faşist saldırı, açıkça teşhir edilmeli
ve faşizme karşı geniş birleşik mücadele zeminleri inşa edilmelidir.

BU SALGIN SINOVAC
İLE BİTMEZ
TUNA EMREN

FAŞİZME KARŞI
BİRLEŞELİM!
sayfa 5

CAN IRMAK ÖZİNANIR

HOLOKOST:
BİR FAŞİST PRATİK!
sayfa 6-7

ÖZDEN DÖNMEZ

sayfa 8
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GÜNDEM

ARAP BAHARI:
KORKU DUVARI BİR KEZ AŞILINCA
1917 yılında Rusya’da gerçekleşen işçi dev-

riminin liderlerinden Lenin, devrimci bir
durumun üç temel özelliği olduğunu söylüyordu. “Bir devrimin olabilmesi için ‘alttaki sınıfların’ eski biçimde yaşamak ‘istememeleri’ yetmez, ‘üstteki sınıfların’ da
eski biçimde ‘yaşayamaz duruma’ gelmeleri gerekir. Bir devrim “ezilen sınıfların çektikleri ve gereksinmeleri her zamankinden
daha şiddetle büyüdüğü zaman” gündeme
gelir. Üçüncü özellik ise ‘barış döneminde’
soyulmalarına sessizce katlanan ama ortalık karıştığında hem krizin yarattığı koşullar hem de bizzat ‘üstteki sınıflarca’ bağımsız tarihsel bir eyleme sürüklenmeleri ile,
yığınların faaliyetinde önemli bir yükseliş
olduğu zaman.”
Bu sadece Ekim Devrimi’yle değil, on yıl
önce patlayan Arap ayaklanmalarıyla da
doğrulanan bir gelişmeydi. On Sene önce
Tunus’ta başlayan ve Mısır’da zirvesine çıkan, Arap Baharı olarak adlandırdığımız
dönem, devasa bir devrimci patlamaydı.
18 günde devrim
Özellikle Mısır’daki isyan dalgası diktatör
Mübarek’i 18 günde devirdi.
Mübarek’in devrilmesi iddia ettiği gibi ordunun, politikacıların, yabancı askerlerin
ve güçlerin eseri değildi. Mübarek’i sıradan, yoksul milyonlarca Mısırlının kendi
eylemi devirdi.
Arap Baharı, sol içinde garip, solun bazı
kesimlerinin diktatörlere karşı isyan eden
emekçi yığınlara şüpheyle bakmasından
türeyen bir tartışma yarattı. Oysa Ocak
2011 Mısır devrimi Mısır’da Filistin halkıyla
dayanışma hareketinin, ABD’nin Irak işgaline karşı örgütlenen savaş karşıtı hareketin ve Mısır’lı kadınların, işçilerin verdiği
mücadelelerin birikiminin bir sonucuydu.
2006 yılının Aralık ayında Ortadoğu’nun
en büyük tekstil bölgesi olan Nil deltası
bölgesinde çalışan binlerce kadın tekstil
işçisinin başlattığı mücadele gibi mücadeleler Tahrir Meydanı’nda bir araya gelen
milyonlar için yol haritası sundu.
Mısır devrimini arka planında Mübarek,
oğlu ve ortaklarının uyguladığı neoliberal
politikaların tüm yükünü işçilerin ve yoksul halkın çekmesi ve rejimin bir terör makinesi gibi işkence ve ölüm üzerine kurulu
olması bulunuyordu.
Meydan ve grev
2011 yılında Tahrir Meydanı ilham verici
bir direnişe tanık oldu. Meydana ilk çıkanların tutuklanacağı ve ağır bir polis terörünün başlayacağı düşünülüyordu ama kısa
sürede hareketin milyonları içine çektiği
görüldü. Polis terörünün püskürtebileceği
“küçüklükte” bir hareketle karşılaşmadık-

larını görmek Mısır egemen sınıfı ve ordusu açısından şaşırtıcıydı ve meydanda direnen yığınlara saldırmak doğru bir tercih
değildi. Üstelik direniş, sadece Tahrir Meydanı’yla sınırlı değildi, bütün sektörlerde
grev başladı ve grevler dalga dalga yayıldı.
Mübarek iktidarı bırakmak zorunda kaldı.

Mısır devrimi, yoksul kitlelerin ve işçi sınıfının azımsanmayacak bir kesimi ölümü
göze alacak kadar büyük bir öfkeyle mücadeleye atıldığında, bir devrimin ilk perdesinin açılmasının mümkün olduğunu
gösterdi. Devrimlerin planlamayla yapılmadığını, “olduğunu” gösterdi. Tahrir Meydanı’nda ve grevlere katılan milyonlarca işçinin işyerlerinde sosyal adalet sloganları
hâkim hale geldi.
“Sıradan insanlar” 18 günlük bir hareketle
Mısır egemen sınıfında, Mısır ordusunda,
diktatör Mübarek’te ve tüm dünyada bir
şok dalgası yarattılar.
Kendiliğinden hareket
ve kitlesel işçi partileri
Mübarek’in devrilmesiyle sosyal patlamaların ve devrimlerin nemli bir başka sorunu gündeme geldi. Kendiliğinden hareket
içinde mücadelenin liderliğini, hareketin
çıkarlarını bir işçi iktidarıyla karşılamak
isteyen devrimci eğilimin de parti iktidarıyla, kısmi reformlarla karşılanacağını
ilan eden sağcı ya da reformist liderliklere
kaptırılması, devrimin sonu anlamına geliyordu. Mısır’da ezilenlerin mücadelesiyle
iktidara gelen Mursi, aşağıdan yükselen taleplere arkasını döndü, Mısır egemen sınıfı
ve ordusuyla anlaşma yollarını aradı, General Sisi’yle ittifak kurdu, işçilerin taleplerine ve özgürlük mücadelesine arkasını
döndü. 2013 yılında, Mursi’nin hareketinde
“dinci faşizmi” gördüğünü iddia eden Sisi’nin liderliğindeki askeri darbe hem Mursi iktidarına hem de Mısır devriminin tüm
kazanımlarına karşı ağır bir saldırı başlattı.
O gün, Arap halklarının aşağıdan mücadelesine burun kıvıran, AKP karşıtlığıyla
din karşıtlığını ve giderek Arap halklarına
karşıtlığı birbirine karıştıranlar, kitle eylemlerinin batı tarafından yönlendirilmiş
olabileceğini ima edenler, ne kadar sevinseler azdır! Zira görüşleri, Türkiye’de son
yıllarda bazı davaların iddianamelerinde
Arap Baharı’nın halkın kışkırtılması ve
sokak karışıklıklarının çıkartılması olarak
yer buluyor. Devrimler, milyonların eseridir ve milyonlarca yoksulun dış güçler, üst
akıllar ya da bir parti tarafından kışkırtılabileceğini düşünenler yanılır. 10 sene önce
Arap halkları bunu kanıtladı. Kaderinin
belirlendiği masaya yumruğuyla vurdu.
Devrimin mümkün olduğunu, hayalci bir
talep olmadığını gösterdi. Ocak 2011’de

Mısır işçileri tüm dünyaya ilham verdiler.
“Halk rejimi istemiyor!” diyerek rejimi devirdiler, politik bir devrim gerçekleştirdiler.
Korku duvarlarını yıktılar. Mısırlı sosyalistler devrimden önce işkenceden ve ölümden korkunun çok yaygın olduğunu ama
artık kimsenin hiçbir şeyden korkmadığını
söylüyor.

Tek sorun, korku duvarı yıkılırken, devrimin sürekliliğini savunan, işçi sınıfın ve

yoksulların uzlaşmaz sınıf çıkarları için
mücadele eden bir devrimci işçi partisi
yoktu.
Böyle kitlesel işçi partileri tüm dünyada
acil ihtiyaç olarak görülmeli.
Korku duvarı nasıl, ne zaman aşılacak bilmiyoruz ama hazırlıklarımızı o ana göre
yapmalıyız. Tahrir Meydanı’ndan çıkartacağımız en önemli ders bu.

FAŞİSTLER NEDEN HAREKETLENİYOR?

Muhalif siyasetçilerinin evlerinin önün-

de darp edilmesi, Karar gazetesi yazarlarının Devlet Bahçeli tarafından hedef
haline getirilmesi, Türkiye’de faşizmin
tehdit ettiği geniş kesimler için birleşik
mücadele uyarısı olarak anlaşılmalı.
Türk Tabipleri Birliği ve Halkın Demokrasi Partisi’nin kapatılmasını savunan
ülkücü faşistler tehditlerini bir üst seviyeye sıçrattı.
Önce Devlet Bahçeli, arkasından yardımcısı, Karar gazetesi yazarları Yıldıray
Oğur, Elif Çakır ve Taha Akyol’u hedef
aldı.
Üç gazetecinin MHP tarafından düşman
ilan edilmesinin sebebi, Gelecek Partisi
Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a
yapılan saldırıyı eleştirmeleri.
Eski bir MHP’li olan, AKP’den kopup
Davutoğlu ekibine katılan Selçuk Özdağ, Ankara’da evinin önünde sopalarla
dövüldü, silahla tehdit edildi. Aynı gün
MHP’den kopanların gazetesinde çalışan köşe yazarı, bir grup tarafından darp
edildi. KRT’de çalışan eski Ülkü Ocakları
Başkan Yardımcısı da bir gün önce dövülmüştü.
Üç ismin ortak noktası Devlet Bahçeli ve
MHP’yi eleştirmiş olmalarıdır. Sözlerinin
ve yazılarının doğru olup olmadığı bir
yana, sırf MHP’yi eleştirdikleri için Ülkü
Ocakları üyesi ve yöneticileri tarafından
şiddete uğradılar.
Benzer şekilde bir dizi eski MHP’li de geçen yıl darp edilmişti. Kendileri gibilere
bunu yapan bir hareketin, işçi sınıfına,
ezilen ve dezavantajlı toplumsal kesimlere, sosyalistlere ve sola neler yapabileceğini biliyoruz.
Faşizmin gerçek yüzü
1970’li yıllarda ülkücü faşist hareketin
düzenlediği saldırılar, suikastlar ve katliamlar herkesin internette basit aramalarla ulaşabileceği bilgilerdir. MHP ve
Ülkü Ocakları her saldırının ertesinde,

kendi eylemlerini bugün olduğu gibi
reddetmiştir. Bu saldırılar hiçbir zaman
kendiliğinden gelişen bireysel tepkilerin
sonu olarak yaşanmadı. Bugünün MHP
yöneticileri sosyal medya hesaplarından
yaptıkları açıklamalar ve hedef göstemelerle, saldırıların organize olduğunu da
belli etmeyi tercih ediyor.
1970’lerde Süleyman Demirel’in yaptığı gibi, Erdoğan yönetimi ve devletin
kolluk güçleri, faşistlerin saldırıları ve
yasa dışı eylemlerinin üzerine gitmiyor.
Güvenlikten öncelikli sorumlu kişi olan
İçişleri Bakanı organize saldırıları, bireysel tepki olarak sunuyor.
Bahçeli liderliğindeki MHP, onlarca yıldır medya ve ana akım siyaset tarafından meşru bir siyasi güç, yasalara uyan
bir parti gibi gösterildi. Oysa faşistler
hiç değişmedi. Oy oranları düşen, seçim
barajını geçemez noktaya gelen, AKP
ile kurdukları ittifakın toplumsal tabanı
hızla eriyen MHP ve temsil ettiği odaklar
bildiğimiz yüzlerini yeniden sergiliyor.
Antifaşist mücadelenin gerekiliği
Faşist saldırılar sadece gözdağı olarak
ele alınmamalı. MHP, geçmişte olduğu
gibi sokak çatışmalarında kadrolaşmak,
sokağa hakim olmak istiyor. Bu saldırılar, MHP’nin içinden çıkan ve öncülünü
geride bırakan İYİP’in önünü kesmek,
AKP’nin oylarını alabilecek olan Gelecek
Partisi’nin büyümesini engellemek gibi
amaçlar taşısa da çok daha geniş kesimlerin tehdit altında olduğu görülmelidir.
Gün bir kez daha faşizme karşı mücadele
günüdür. İşçiler, kadınlar, LGTBİ+’lar, faşizmin tehdidi altındaki tüm kesimlerin
temsilcileri faşist saldırganlığa ve ırkçılığa karşı birleşmediği, kitle eylemleriyle
toplumun diri ve umutlu güçlerini harekete geçirmediği takdirde faşizmin atakları önlenemez.
Karar gazetesi yazarlarının yanındayız.
Faşist tehditler, siyasi eleştirinin ve demokratik muhalefetin önünü kesemez.
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EKONOMİ KÖTÜYE
GİTMEYE DEVAM EDİYOR
Cumhur İttifakı ile geçirdiğimiz son yılları göz önüne

aldığımızda; ekonomik çöküntü ve yoksullaşma birinci
gündem maddemiz oldu. Türkiye’de ortalama kişi başı
gelir yıllık 12 bin dolar seviyesinden 7 bin dolara düştü.
Geniş tanımlı işsizlik yüzde 16’dan yüzde 27’ye çıktı. Enflasyon yüzde 9’dan yüzde 37’ye yükseldi. Bireylerin kredi
borçları 450 milyar liradan, 800 milyar liraya çıktı. Ortalama her ailenin 40 bin lira banka borcu var. Zenginlerle
yoksullar arasındaki gelir farkı giderek açılıyor.
Pandemi koşullarında ayda bin lira gelirle yaşamaya çalışanların yanı sıra, milyonerlerin sayısı da artmaya devam
ediyor. Yaşam koşullarının ağırlığına dayanamadığı için
intihar eden insanlar var.
Elektrik tüketimi azalıyor, sanayi üretimi küçülüyor
Ekonomik krizin gündelik yaşamdaki ağırlığını sürekli
hissediyoruz, ama iktidar ekonominin verileri ile oynuyor, çarpıtıyor, işine geldiği şekilde kamuoyuna açıklıyor.
Öyle olmadığı halde ekonominin büyüdüğünü ileri sürüyor.
Bazı örnekler durumu daha net bir şekilde gösteriyor:
2017 yılında günlük ortalama elektrik tüketimi 795 bin
MWh idi. Aradan 3 yıl geçti, 2020 yılında günlük ortalama
elektrik tüketimi yine 795 bin MWh oldu, herhangi bir artış meydana gelmedi.
2017 yılında meskenlerde kullanılan elektrik tüketimi 53,5
milyon MWh. İki yıl geçtikten sonra 2019 yılında tüketim
56,4 milyon MWh. Elektrik tüketiminde yüzde 30 civarında payı olan meskenlerde elektrik kullanımı her yıl istikrarlı artış gösteriyor.
Buna rağmen 2017 yılından 2020 yılına Türkiye’nin toplam elektrik tüketimi değişmedi.
Geriye işyerlerinde ve sanayide kullanılan elektrik tüketimi kalıyor. Demek ki oralarda kullanılan elektrik tüketimi
azaldı.
Ekonomik aktiviteyi gösteren sanayide ve işyerlerinde

BARIŞTAN YANA
Yıldız Önen

“ARADIM, 10 DAKİKA
İÇİNDE BULDUM”

kullanılan elektrik tüketimi azalıyorsa, ekonomi gerçekte
reel olarak küçülmüş demektir.

19 Ocak 2007’de katledildiği günden beri Hrant Dink

Enflasyonu düşük göstermek için
ağırlıklarla oynuyorlar

olan bir avuç insan Agos’un önündeydik. Pandemi nede-

2017 yılında sigaranın enflasyon hesabındaki ağırlığı yüzde 5,7 idi. Bu oran 2018 ve 2019 yılında iki kez düşürüldü
ve yüzde 3,9’a indirildi.

vurulduğu yerde, Agos’un önünde anılıyor. Bu yıl, görevli

niyle, Hrant’ın Arkadaşları’nın her yıl düzenlediği kitlesel
anma online platforma taşınmıştı. Dink ailesinin anması
eski Agos binasının önünde gerçekleşti.

Bu ağırlığın düşmesi ne ifade ediyor?

Anma sırasında her yıl olduğu gibi Hrant Dink’in sesinden

2019 yılında sigaraya toplam yüzde 44 gibi önemli bir zam
yapıldı. Tabii ki zam oranı 5,7 ağırlık yerine 3,9 ağırlıkla
çarpılarak enflasyon endeksine eklendi. Bu sayede enflasyon oranı yaklaşık 0,7 puan azaltılmış oldu. Yani bugün
14,60 olarak açıklanan enflasyon aslında sadece sigaranın
ağırlığını değiştirdikleri için 0,70 puan daha düşük çıkıyor.
Peki değiştirme nedenlerinin bilimsel bir açıklaması var
mı, yok. Zaten 2020 için ağırlığını tekrar 5,7 yaptılar.

“Su çatlağını buldu” hikâyesini dinledik. Bu kez dinlerken

Kabaca, sadece sigaranın ağırlık değişimi ile emeklinin
ve memurun, hatta enflasyona endeksli zam alan özel
sektör işçilerinin maaşından yüzde 0,70 kesinti yapmış
oluyorlar.

ve böylece büyük kalabalıklara aktarabilme yeteneğini de

2019 yılında ortalama ücret 3000 TL. Bu tutar üzerinden
yüzde 0,70 eksik zam aylık 21 TL’ye karşılık geliyor. Kısaca sadece enflasyonda sigara oyunu ile çalışanların yıllık
252 lirası çalınmış oluyor.

bir kazasından yaşlı bir bey telefonla aradı. Dedi ki

Buna benzer pek çok örnek var.

bir cümle takıldı aklıma. Bu cümle, ana hikaye ne kadar
güçlü olursa olsun Hrant Dink’in bu gerçek hikayeye yaptığı katkıyı, yeteneğini o kadar keskin bir şekilde özetliyordu ki. Sadece anlatma yeteneğini değil, Hrant Dink’in
tarih bilincini ve bu tarihsel büyük hadiseyi günlük dile

gösteriyor.
“Su çatlağını bulur”u şöyle anlatıyor Hrant Dink: “Sivas’ın

‘Oğul aradık seni bulduk, burada bir yaşlı kadın var,
herhalde sizden. Kadın Allah’ın rahmetine kavuştu. Yakınını falan bulursan gönder, gelip alsınlar ya da biz
burada namazımızı kılıp gömelim.’ Peki amca ararım

Sanayide çalışan sayısı düşüyor

dedim. Verdi adını soyadını; Beatris Hanım diye biriydi,

Yıllara göre sanayide çalışan sayısı şöyle gerçekleşti:

70 yaşında. Fransa’dan oraya tatile gitmiş. Aradım, 10

2017 yılında 5,37 milyon kişi, 2018 yılında 5,67 milyon
kişi, 2019 yılında 5,53 milyon kişi, 2020 yılında 5,46 milyon kişi.

dakika içinde buldum yakınlarını, sonuçta biz birbirimizi

Türkiye ekonomisi 4 yıldır yerinde sayıyor. Sanayide
elektrik tüketimi azalıyor, istihdam azalıyor. 2020 yılı başında 28,2 milyon kişi çalışırken, bugün 26,8 milyon kişi
çalışıyor.
Ama TÜİK, 2017-2020 arasında toplam Milli Gelirin, yani
Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) arttığını söylüyor. Bu
da AKP’nin başka bir rakam oyunu.

biliriz, çok azız çünkü.”
Hikayenin bütünü ve özellikle sonu çok vurucu. Ama bu
kez benim dikkatimi, bütün anlatıma etki eden “Aradım,
10 dakika içinde buldum yakınlarını, sonuçta biz birbirimizi biliriz, çok azız çünkü.” cümlesi çekti. O kadar çok
şey anlatıyor ki, daha doğrusu, her şeyi öylesine sade bir
şekilde özetliyor ki, bu kısa açıklama, 1915’i, bir halkın

Bütün bu olumsuz ekonomik gelişmelere rağmen AKP’nin
oyları beklenenden daha yavaş azalıyor. 2018 seçimlerinde yüzde 52 oy alan Cumhur İttifakı, son kamuoyu anketlerinde ancak yüzde 48’lere inmiş gibi görünüyor.

maruz kaldığı topyekun kırımı, bugün Türkiye Ermenileri-

Çünkü mücadele düzeyi istediğimiz seviyede değil, iktidarın beka anlatısı hala egemenliğini sürdürüyor. Emek
örgütlerinin üyesi işçiler, yöneticilerinin AKP destekçisi
tutumlarını aşamıyor. İktidarın “bütün dünya bize düşman, etrafımız düşmanlarla çevrili” söylemleri ve bazı
sendika yöneticilerinin de iktidara destek olması sonucunda, ekonomideki kötü gidişatın mücadeleye yansımasına engel olunuyor.

raklarda gözü var çünkü kökümüz burada ama merak

İşçi ve yoksulların AKP-MHP ittifakını geriletebilmesi,
ancak tabandan işçilerin yoksulların harekete geçmesi,
hak mücadelesi vermesi ile olabilir. Bunun için işçi sınıfı
örgütlerinin, sendikaların bir araya gelmesi, Emek Platformu benzeri bir örgütlenme oluşturması gerekir. Bizler
böyle bir faaliyete destek olmak, teşvik etmek için çalışmalıyız.

bir tarihi net, etkileyici, kapsayıcı ve tavizsiz bir şekilde

nin hayatını, azlığını bir çırpıda göz önüne seriyor.
Hrant Dink, bu hikayeyi, “Evet biz Ermenilerin bu top-

etmeyin bu toprakları alıp gitmek için değil bu toprakların
gelip dibine girmek için…” diyerek sonlandırdığında, “çok
azız çünkü” vurgusu, bir kez daha anlam kazanıyor.
Hrant Dink bir gazeteci, bir sosyalist, ama Ermeni bir gazeteci, Ermeni bir sosyalist olduğu ve sır olduğu düşünülen

anlattığı için öldürüldü. Bu yüzden Hrant Dink cinayetinin
aydınlatılması mücadelesi, 1915’le yüzleşme mücadelesidir ve bu yüzleşme olmadan tam çaplı bir demokratikleşme yaşanabileceğini düşünmek büyük bir yanılgı olur.

4

DÜNYA

BORSA YÜKSELİRKEN EKONOMİ
AYAKTA ZOR DURUYOR
ALEX CALLINICOS

Borsa, kapitalizmin tuhaf özelliklerinin belki de en

tuhafı. Ekonomik gerçeklikten bağımsız davranma yeteneğine sahip sanki. Alan Greenspan 1990’larda ABD
Merkez Bankası başkanıyken borsanın “mantıkdışı taşkınlığından” şikâyet ediyordu.
Şimdi mantıkdışı taşkınlığın daha da aşırısıyla karşı karşıyayız. Dünya çapında milyonlarca insan salgın hastalıktan ölüyor. Bunun sonucunda dünya ekonomisi belki
de tüm tarihinin en derin düşüşünü yaşıyor. Ama borsalar durmadan yükseliyor: Küresel çapta Mart ayından bu
yana yüzde 74 oranında değer kazandılar.
Yatırım uzmanı Jeremy Grantham bu yılın başında
“Borsaların 2009’da başlayan uzun, çok uzun yükselişi nihayet tam anlamıyla dev bir balona dönüştü. Aşırı
değerlenme, çarpıcı fiyat artışları, hisselerin çılgınca
çoğalması ve spekülatif yatırımcı davranışları devam
ederken, kanımca bu olaylar finans tarihinin büyük balonlarından biri olarak 1929 ve 2000 ile birlikte tarihe
geçecek” diyordu.
Niye balon?
Peki, içinde bulunduğumuz berbat koşullarda nasıl oluyor da balon oluşabiliyor?
Birinci sebep, 2007-9 küresel finans krizinden bu yana
dünya ekonomisinin nasıl yönetildiğiyle ilgili. Kâr oranları 1997’de ulaştıkları zirve noktasının hep altında kaldığı için ekonomik büyüme hep yavaş oldu. Hükümetler,
2010 yılında kemer sıkma politikaları uygulamaya başladıkları için, ekonomileri canlandırmak amacıyla daha
fazla kamu harcaması yapma yolunu seçemediler. Aradaki açık, para politikalarını kontrol eden merkez bankaları tarafından dolduruldu. Faiz oranlarını çok düşük
düzeylerde tuttular ve finans sistemine para pompalamamanın bir yöntemi olarak hükümet tahvilleriyle şirket hisseleri satın aldılar. Bu politikalar şirketlerin kredi
almasını ucuzlaştırdı. Ama kârlılık düşük olduğu için

yeni tesis ve makinelere yapılan üretken yatırımlar nispeten düşük düzeylerde kaldı. Paranın önemli bir kısmı
finans piyasalarına yöneldi.
Şirketler muazzam miktarlarda kendi hisse senetlerini
satın aldılar. Hisse senedi fiyatlarının yükselmesi yatırımcıları memnun eder ve üst düzey yöneticilerin zenginliğine zenginlik katar.
Bunlara ek olarak daha kısa vadeli unsurlar da var.
Financial Times gazetesinin haberine göre, “Fon yöneticileri kendi kafalarında koronavirüs krizini geride bırakmış durumdalar. Pandeminin yerini aşılara duyulan
güven aldı.” Büyük olasılıkla dereyi görmeden paçaları
sıvıyorlar, ama bu durum bazı sektörlerde hisse fiyatlarının yükselmesini sağlıyor.
Üçüncü olarak, bir de politikanın etkisi var. İngiltere’de
Brexit konusunda AB ile anlaşmaya varılması, anlaşma
ne kadar kötü olursa olsun, bir rahatlamaya yol açtı.
Amerika’da da Joe Biden’ın başkanlığı daha öngörülebilir bir dönem vadediyor.
Suni teneffüs
İngiltere’de Merkez Bankası’nın para politikası pandemiyle baş etmek için yapılan muazzam kamu harcamalarının finansmanını sağladı. Financial Times’a göre,
“Yatırımcılar Merkez Bankası’nın pandemi krizi döneminde ek 450 milyar sterlinlik devlet tahvili satın aldığına ve böylece kredi maliyetlerini en düşük düzeyde
tutarak hükümetin dev borçlanma programını mümkün
kıldığına inanıyor.”
Şimdi Biden 1,4 trilyon sterlinlik bir ekonomik canlandırma programı uygulamayı vadediyor. Demokratlar
Senato’yu da ele geçirdiğine göre bu planı uygulaması
mümkün olabilir. Bu programın finansmanı da hükümetin borçlanması yoluyla gerçekleştirilebilecek.
Canlandırma programının ekonomik büyümeyi hızlandıracağı beklentisi de borsalarda hisse fiyatlarını yükseltiyor. Bütün bu hükümet harcamalarının enflasyonu

TUNUS’TA İSYANIN 10. YILINDA
YOKSUL GENÇLER YİNE SOKAKTA
Tunus’ta, özellikle gençlerin katıldığı yoksulluk ve işsiz-

liğe karşı eylemler devam ediyor. Sokağa çıkma yasaklarına rağmen devam eden protestolara polis saldırırken,
600’ün üzerinde gösterici gözaltına alındı.
Protestolara çoğunlukla 15-25 yaş arası gençler katılıyor.
Lastik yakan ve çöp konteynerlerini ateşe veren gençleri,
polis “Özel mülke zarar verme, dükkânları yağmalama
gibi girişimlerde bulunulduğu” gerekçesi ile gözaltına alıyor. Askeri birlikler de eylemlere karşı, kamu kurumları
ve “stratejik mekanların” önünde konuşlandı.
Temel istihdam kaynağı turizm olan, ancak Covid-19
salgını nedeniyle bu gelirden mahrum kalan Tunus, bir
yandan da bir türlü kurulamayan ya da kısa ömürlü olan
hükümetler nedeniyle siyasi kriz yaşıyor. Özellikle gençler arasında yüksek orandaki işsizlik yoksul mahalleler-

deki gençlik isyanının temel nedeni olarak gösteriliyor.
Eylemler genellikle yoksul halkın yaşadığı mahallelerde
yapılıyor.
Tunus Devrimi 10 yıl önce başlamıştı
17 Aralık 2010’da, neoliberal ideolojiye darbe vuran bir
olay meydana geldi. 23 yıldır Zeynel Bin Abidin tarafından yönetilen Tunus’ta genç bir seyyar satıcı olan Muhammed Buazizi, belediye binasının önünde kendini
yaktı ve devasa bir isyanın fitilini ateşledi. Tunus’ta halk
sokaklara döküldü ve halkın yoksulluğa karşı ekonomik
talepleri hızla siyasallaştı. Bu süreç dünya tarihine Arap
Baharı olarak geçti ve dünyanın dört bir yanında uzun
zamandır geniş kitleler tarafından telaffuz edilmeyen bir
kelime yeniden dolaşıma girdi: Devrim.

yükselteceği korkusu da borsaların işine yarıyor. Enflasyon yükselirse merkez bankaları buna faiz oranlarını
artırarak tepki gösterecek, bu da hisse senetlerini daha
cazip bir yatırım haline getirecek.
Kısacası, 2007-9 krizinin üzerinden on yıldan fazla zaman geçmişken dünya ekonomisi ancak suni teneffüsle,
merkez bankalarının ve hükümetlerin desteğiyle ayakta
durabiliyor. Ve Grantham’ın ikaz ettiği gibi, “Bu balon
da, öncekiler gibi, zamanı geldiğinde patlayacak.”
Socialist Worker’dan çeviren Roni Margulies

İSRAİL FİLİSTİN’E AŞI
VERMEYİ REDDEDİYOR!
Kitlesel aşılama konusunda 8.6 milyonluk nüfusunun neredeyse dörtte birini aşılayarak bu alandaki en
hızlı ülke olan İsrail devletinin yetkilileri işgal altında tuttukları Filistin’e aşı vermeyeceklerini duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü’nün
en azından Filistinli sağlık çalışanlarına aşı verilmesi
yönündeki çağrısı da yine İsrail tarafından reddedilmiş durumda.
Pfizer ve Biontech üretimi olan aşıyı neredeyse iki
katı ücret ödeyerek erkenden ülkesine getiren İsrail,
bu tutumu nedeniyle de eleştiriliyor. Sağlık bakanlığının talimatı doğrultusunda İsrail hapishanelerinde
bulunan yaklaşık 4000 Filistinli tutsağa da aşı yapılmayacağı açıklandı. İsrail Savunma Bakanı Benny
Gantz talimatın insan hayatını tehlikeye atan yasa
dışı bir karar olduğunu ifade ederek Başbakan Benjamin Netanyahu’nun 60 yaşın üzerindeki tüm tutuklulara aşı yapılması emri vermesini istedi. Filistin Esirler Cemiyeti de şimdiye kadar, cezaevinde bulunan
190 Filistinlinin Covid-19’a yakalandığı duyurdu.

PANDEMİ 5

BU SALGIN SINOVAC
İLE BİTMEZ

Bugünlerde hepimizin aklında aynı soru
var. Olur da sıra bize gelene kadar aşı stoku tükenmez ise ve aşılanmayı başarabilirsek salgından kurtulacak mıyız?

Pandeminin sonlanması için toplumsal
bağışıklığın sağlanması gerekiyor. Fakat
her salgında, bunun için gereken oran
değişir. Covid-19’un sonlanması için nüfusun yüzde kaçı bağışıklık kazanmalı,
bilinmiyor. Tahminler yüzde 70’in üstünde olması gerektiği yönünde. Ama yüzde
75 yeterli olur mu mesela, yoksa yüzde 90
civarına mı ulaşması gerekecek?
Bağışıklık kazanmak için aşılanmamız lazım. Ancak aşılanan herkes bağışıklık kazanmıyor. Çünkü mevcut Covid aşılarının
hiçbiri yüzde 100 koruyuculuk garantisi
sunmuyor. Bizdeki Sinovac aşısının iddiası ise sadece yüzde 50. Öyleyse bu aşıyla
toplumun yüzde kaçında bağışıklık oluşturulabilir ki?
Bunu hesaplamak için aşılanan nüfusun
oranı ile bu oranı çarpıyoruz. 82 milyonluk nüfusun tümünü aşıladık diyelim,
o zaman yüzde 100’ü aşılanmış olurdu.
Bunu da yüzde 50 ile çarpınca sonuç yüzde 50 olur. Yani salgının sonlanması için
gereken asgari yüzde 70’lik toplumsal bağışıklık beklentisinin çok altında kalır -ki
ayrıca nüfusun tamamının aşılanması da
ihtimal dışı çünkü örneğin 18 yaş altına
yapılamıyor.
Peki o zaman ne olacak?
18 yaş altı aşılanamayacağına göre, aslında geriye kalan nüfusun yine tamamı
aşılanabilse dahi elde edebileceğimiz
toplumsal bağışıklık düzeyi yüzde 35 civarında seyreder. Bundan beklenebilecek
en iyi sonuç, hastalığı ağır geçiren vakala-

rın sayısında yaşanacak azalmadır. Fakat
yüzde 50’lik koruyuculuk aynı zamanda
şu anlama da geliyor: Aşılanan her 100 kişiden 50’sinin aşıya rağmen enfekte olma
ihtimali var. Yani “aşıyı yaptırdık, artık
hastalanmayız” diye bir şey yok. Onun yerine şu var; aşılandığı halde enfekte olan
kişiler hastalığı daha hafif atlatacak.

Tuna Emren, aşı
konusundaki son
gelişmeleri, öne
sürülenleri ve
devletlerin tercihinin
arka planını tartışıyor.

Diyarbakır SES üyesi Sağlık emekçilerinin,
Çocuk Hastanesi önünde sefalet zammına
karşı taleplerie sessiz kalan sağlık bakanını
protesto eylemi. 21 Ocak 2021

Sonuçta salgın bu şekilde sonlanmıyor. Ve
bu arada hatırlatalım, aşıların hiçbiri için
netleşmemiş bir soru daha var: Bizi hasta
olmaktan mı koruyacaklar yoksa virüsten
mi?
Eğer virüsten değil de hasta olmaktan
koruyacaklarsa, aşılanmış olanlar virüsü
alıp hiçbir hastalık belirtisi göstermeden
yaymaya devam edecek demektir. Kaldı ki
aşının 60 yaş üstündeki etkisini de bilmiyoruz. Bu yaş grubundaki koruyuculuğu
yüzde 50’nin altındaysa önceden elde ettiğimiz yüzde 35’i yakalamak bile imkânsız
olur.
Neticede virüs dolaşıma ve mutasyon geçirmeye devam edecek. Hatta aşılanma
oranı çok düşük kalacağı için aşıya direnç
kazanacak şekilde mutasyona uğraması
da mümkün.
Bu durumda maske, mesafe kurallarını
gevşetemeyiz.
Koruyuculuğu çok daha yüksek olan
(%90-95) aşılar varken Sağlık Bakanlığı, nedendir bilinmez bu aşıyı tercih etti.
Oysa diğerleriyle toplumsal bağışıklığın
kazanılması mümkün olabilirdi (kabaca
bir hesapla 60 milyon kişi aşılansa bağışıklık kazanılırdı).
Hiçbir ülkede 59 yaş üzerinde henüz denenmiş olan bir aşıyı 90+ yaş grubuna
uygulama kararı almış olmaları da cabası.

AŞI ADALETSİZLİĞİ

DSÖ Başkanı Tedros A. Ghebreyesus’un

açıklamasına göre; yüksek gelirli 49 ülkede şu ana dek 39 milyon doz aşı yapıldı
ama en yoksul ülkeler arasında sadece 25
doz aşı alabilmiş olanlar bulunuyor. Dr.
Tedros bu durumu “feci bir ahlaki başarısızlık” olarak nitelendirdi ama biz lafı
bu kadar dolandırmadan söyleyelim; bu
apaçık sömürüdür.
Aşılar adil şekilde dağılmıyor. Bazı ülkeler aşı stoklarını sıfırlarken diğerlerinin
aşıya erişememesi salgının gidişatı açısından da büyük bir tehlike doğurur.
Ayrıca örneğin Türkiye’de sayıları 5 milyonu bulan mültecilerin de aşılanıp aşılanmayacağı belli değil. Ve bu da küresel
bir sorun. Kötü yaşam standartları nedeniyle yüksek risk grubunda yer alıyor
olsalar da neredeyse hiçbir ülkede aşı
takvimlerine dahil edilmediler.
Amacımız pandemiyi bu aşılarla sonlandırmaktı sözde. Aşıları herkese adil
dağıtamadığımız için salgını uzatıp duruyoruz.
Virüsün mutasyon geçirmiş çok daha
tehlikeli varyantları da küresel dolaşıma
çıktı. Japonya, İngiltere, Brezilya ve G.
Afrika’daki yeni varyantlar, sürecin uzaması durumunda salgını sonlandırmakta

zorlanacağımız bir noktaya sürükleyebilir bizi.
Sonuçları geçtiğimiz hafta yayımlanan
bir araştırmada, Brezilya’nın Manaus
kentinde nüfusun dörtte üçünün SARSCoV2 virüsüne yakalanmış olduğu, böyle
yüksek bir oran karşısında kentte salgının sonlanması gerektiği görüldü. Oysa
Manaus hastaneleri tekrar dolup taşmaya başladı, yoğun bakımlarda oksijen
stokları tükendi, ölümlü vakaların sayısı
arttı. Bunun sebebi, virüsün mutasyona
uğramış olması.
Bu yeni varyantların etkileşime geçmesi
durumunda ne olur, aşıların bir noktada
güncellenmesi gerekir mi, bilinmiyor.
Bunca bilinmeze, 2 milyondan fazla kişinin salgın yüzünden can vermiş ve bu
sayının her gün korkunç şekilde artıyor
olmasına rağmen şirketler aşıların patentlerini korumaya, ölümlerden kazanç
sağlamaya devam ediyor, aşılar dağıtılamıyor. Örneğin Pfizer, üretim hattını
geliştirip daha fazla aşı üretmeye çalışacağını açıkladı ama bu sırada aşı teslimatını yavaşlattı.
Aşıda patent olmaz; insanlığa aittir ve
herkese ücretsiz ulaştırılması gerekir ki
pandemi sonlanabilsin.
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FAŞİZM

FAŞİZME KARŞI
BİRLEŞELİM!
CAN IRMAK ÖZİNANIR

Faşizm tartışmaları giderek artan bir şekilde politik

gündemin en önemli maddelerinden biri hâline geliyor.
Bunun temel sebebi son birkaç yılda yükselen otoriter
yönetimlerin faşistlere de alan açıyor olması. Bunun en
canlı örneğini ABD’deki kongre baskınında gördük. Federasyon yani kölelik döneminin simgelerini taşıyan, Hitler
öven simgeler taşıyan faşistler ABD’nin başkentinde ciddi
bir kaosa yol açtı. Bu eylemlerin ırkçı ABD Başkanı’nın bir
darbe girişimi olduğu yönünde bir panik havasının yanısıra, yaşananların müesses nizam tarafından faşistlerin
başını ezmek için izin verilen bir tiyatro olduğu yönünde
komplo teorileri de dolaşıma girdi. Ancak bunların ötesinde kısmen silahlı faşist sivillerin sokaklara dökülmüş
olması faşist hareketin kapitalizmin en güçlü ülkesi olan
ABD’de hâlen bir tehdit olduğunu gösteriyor.
Türkiye’de de faşizm canlı bir tartışma. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana MHP’nin iktidar blokunda kendine güçlü bir yer edinmiş olması ve genel
politikada sözünün geçmesinin yanısıra çeşitli gazeteci
ve politikacılara yöneltilen fiziki saldırılar bu tartışmayı
daha güncel kılıyor. Maalesef dünyanın çeşitli yerlerinde
olduğu gibi Türkiye’de de faşizm kelimesi çok kolaylıkla
kullanılıyor. Otoriterizm veya ırkçılık görülen her alan kolaylıkla faşizm ile tarif edilebiliyor. Türkiye solunun çeşitli kesimlerine bakacak olursanız kimine göre her zaman
faşizm altında yaşadık, kimine göre 12 Eylül’den bu yana
faşizm altında yaşıyoruz, kimilerine göreyse AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bugüne devam etmekte olan
bir faşizm var. Gündelik sohbetlerde “faşizm iki kişi arasında başlar” gibi anlamsız laflar çok popüler. Faşizm
kavramının bu şekilde rahatlıkla kullanılışı tehdidin tam
olarak anlaşılmasını engelliyor.
Faşist yönetimler altında mı yaşıyoruz?
Elbette sağcılığın çok çeşitli biçimleri var ve bunların
hepsi işçi sınıfı ve ezilenler açısından pek çok tehdit oluşturuyor ancak faşizme karşı mücadele edeceksek öncelikle faşizmin ne olduğu konusunda net olmamız gerekir.
Faşizm, herhangi bir burjuva politik akımı değil nihai
amacı bütün demokratik kazanımları yok etmek olan ve
bu amacına ulaşmak için sokakta terör yöntemleri uygulayan bir harekettir. Faşizmin bir hareket olduğu vurgusu
önemli çünkü asıl gücünü parlamentodaki sayısından
değil sokaktaki mobilizasyonundan alır. Faşist şiddetin
hedefinde başta göçmenler, azınlıklar, ezilenler olmak
üzere tüm muhalif güçler vardır. Faşist partiler, bu saldırganlığı örgütleyebilmek üzere paramiliter yapılar kurarlar ve güçlerini temelde bu örgütlenmelere borçludur.

Asıl kitle tabanını umutsuz küçük burjuvazi içinde arayan faşist hareket, bu kesimlerdeki umutsuzluğu sokak
gücü aracılığıyla örgütleyebildiği ölçüde güç kazanır.
Faşizm, kapitalizmin otomatik olarak ortaya çıkardığı bir
sonuç da değildir. Burjuvazi, genel olarak faşizm gibi kitle mobilizasyonuna dayanan, kontrolü güç hareketlere
şüpheyle yaklaşır fakat 1920’lerde İtalya’da ve 1930’larda
Almanya’da olduğu gibi derinleşen krizleri artık yönetemez duruma geldiğinde faşist hareket burjuvaziye güven
vermeye başlayabilir.

Bugün yaşadıklarımız ile klasik faşizm veya Nazizm
arasında hem ciddi farklılıklar hem de benzerlikler var.
Öncelikle faşizm Avrupa’da bir işçi devrimleri dalgasının üzerine gelmişti, bugünkü ırkçı, otoriter yönetimler
bir işçi devrimi tehlikesi üzerine iktidara gelmiş değil.
En önemli farklılık ise örgütlenme yolları. 1920’lerde ve
30’larda faşistler sokak terörünü bizzat örgütlenme aracı
olarak kullanırken, otoriter yönetimler bunu yapmıyor.
Bu faşist tehlikenin sona erdiği anlamına gelmiyor çünkü
bugünün faşist hareketleri de otoriter yönetimlerin yarattığı kaotik ortamı sokakta güç biriktirmek için kullanıyor.
Dolayısıyla otoriter yönetimler faşist örgütlenmenin kendisi değil ama onlara alan açtığı için son derece tehlikeli. Ortak yön ise otoriterizmin de faşizmin de her dönem
kapitalizmin krizinden besleniyor olması. 2008 krizi sonrasında yükselen kitle hareketlerinin sol bir alternatife
1930’larda, İspanya’da antifaşistlerin faşist
Franco rejimi için kullandıkları slogan: Geçit Yok!

dönüşememesi, otoriter sağın bir alternatif gibi görülmesine yol açtı. Kuşkusuz bir başka ortaklık ise ırkçılık ve
cinsiyetçilik ancak bunlar faşizm tespiti yapabilmek için
yeterli koşullar değil. Bütün faşistler ırkçıdır ama bütün
ırkçılar faşist değildir. Bugün faşist bir dünyada, faşist
yönetimler altında yaşamıyoruz, faşizmin tehdit olmaya
devam ettiği bir dünyada yaşıyoruz. Faşizm altında yaşadığımız yanılgısı, bizi faşist tehdide karşı savunmasız
bırakan bir yanılgı.
Yunanistan’da antifaşistlerin zaferi
Yunanistan’daki antifaşist hareket yıllar süren sokak mücadelesi ve 5 yıla yakın bir hukuki mücadele ile faşizme
karşı mücadelenin dünyada son yıllardaki en ciddi kazanımını elde etti. Nazi örgütü Altın Şafak 2008’deki derin
ekonomik krizin sonrasında oylarını arttırmış, her seçimde giderek büyüyen bir güç hâline gelmiş ve güç biriktiren bütün faşist partiler gibi sokak terörüne yönelmişti.
Altın Şafak’ın paramiliterleri göçmenlere, siyahlara, komünistlere, antifaşistlere dönük pek çok saldırı düzenledi. 2013’te Killah P adıyla tanınan antifaşist rap sanatçısı
Pavlos Fyssas’ı öldürmeleri bardağı taşıran damla oldu.
O günden itibaren giderek büyüyen bir antifaşist kitle
hareketi inşa edildi. Partinin kapatılması, liderliğinin ve
saldırılardan sorumlu üyelerinin yargılanması talebiyle
büyüyen kitle hareketi sayesinde örgüte karşı soruşturma
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açıldı. Kitle hareketinin etkisiyle örgüt meşruiyetini büyük ölçüde yitirdi, oylarını kaybetti, parlamento dışında
kaldı, parti bürolarını kapatmak zorunda kaldı ve son
olarak mahkeme de Altın Şafak’ın suç örgütü olduğunu
kabul etti ve liderleri cezaevine gönderildi.
Bu sonuçta Yunanistan’daki antifaşistlerin Altın Şafak
hakkında çok net olması belirleyici bir unsur oldu. Altın
Şafak’a herhangi bir burjuva partisi gibi muamele etmediler, bir suç örgütü olduğunda ısrarcı oldular. Göçmenlerle dayanışan hareketin ve işçi hareketi ile antifaşist hareket arasındaki bağın kurulması da Altın Şafak’ı Yunan
devletinin bütün koruma çabalarına rağmen mahkûm ettirdi. Göçmenler, işçi sendikaları ve sol en başından beri
antifaşist hareketin içinde oldu ve bu hareket devasa bir
kitle hareketine dönüştü. Bütün bunlar elbette bir günde
olmadı, Yunanistan solunun küçük bir kesimi başından
itibaren bu netliğe sahipti, dönüp sendikaları ve solun
geri kalanını bu çizgiye ikna etmeyi başardı. Hukuki mücadele elbette önemliydi ama faşizmi mahkûm ettiren asıl
başarı sokakta elde edildi. Faşist hareketin de örgütlenme
alanı olan sokağı, faşistlerin ayaklarının altından çekip
aldılar. Yunanistan’daki deneyim bütün dünyada antifaşistlere yapılması gerekenin ne olduğunu gösteriyor.
MHP’nin konumu
Türkiye’de de MHP ve BBP gibi kendilerini asıl olarak
“Ocak” adı verdikleri yapılar aracılığıyla sokakta örgütleyen partilere sıradan örgütler muamelesi yapılamaz. Bu
örgütler sıradan burjuva partileri değil Altın Şafak gibi
örgütlenmelerdir.
Ülkücü hareket, lideri Alparslan Türkeş’in öncülüğünde
“komünizm tehdidine karşı”, “komando kampı” adı verilen yerlerde eğitim gören sivil güçlerin sokaklara salınmasıyla güçlendi.
Faşist hareket 1970’ler boyunca sola, grevlere, öğrenci hareketine, Alevilere ve Kürtlere saldırdı. 5 bine yakın insan
bu hareket tarafından öldürüldü. Maraş, Çorum ve Sivas
katliamları bu hareketin içinde örgütlenen kişiler tarafından gerçekleştirildi. Faili meçhul cinayetlerde ülkücü
kadrolar yer aldı. Solcu öğrencilerin bombalanmasından,
evlerinde toplu hâlde katledilmelerine kadar akla gelecek
bütün yöntemler uygulandı. Devlet ise faşist saldırganlığı
“sağ-sol çatışması” olarak lanse ederek bu hareketi meşrulaştırdı.
1980’lerde ülkücüler de cezaevine girmiş olmasına rağmen bu hareketin temel kadroları 12 Eylül darbecileri ve
ardılları tarafından yurtiçi ve yurtdışı çeşitli suikastlarda
kullanıldı. 1996’da gerçekleşen Susurluk Kazası sonucun-

2015’de, Kadıköy’deki Ayia Triada Rum Ortodoks Kilisesi’nin ırkçı bir saldırıyla yakılmak
istenmesinin üzerine Kadıköy’de ırkçılığa geçit
vermeyeceğiz eylemi yapıldı.

da ülkücü kadrolar ile devlet arasındaki ilişki çok daha
net bir şekilde ortaya çıktı.
Türkeş’in ölümünden sonra partinin başına geçen Devlet
Bahçeli ise yıllarca “ülkücüleri sokaktan çekti” argümanı
ile övüldü. Oysa ülkücüler başta üniversiteler olmak üzere pek çok yerde saldırılarına devam ettiler. 1999’da MHP
iktidar ortağı olduğunda sokak gösterilerine polisle beraber saldıracak kadar rahattılar.
MHP, dün neyse bugün de onu temsil ediyor. Bahçeli, salgının en ağır günlerinde doktorların örgütü TTB’yi hedef
tahtasına yerleştirdi. Şimdi STK’lara ilişkin düzenleme
ile birlikte TTB gibi örgütlere müdahale etmenin zemini
oluşturuluyor. Kavala ve Demirtaş konusunda Bahçeli
yargıya açıkça talimat veriyor. Zaman zaman barış akademisyenleri davasında olduğu gibi mahkemeleri, üst
mahkeme kararlarını uygulamamaya çağırıyor. Mafya lideri Çakıçı, MHP’nin çabaları sonucunda bugün serbest
ve hiçbir yaptırımı olmadan ana muhalefet partisi liderini ölümle tehdit edebiliyor. MHP’nin son hamlesi ise
HDP’nin kapatılması yönünde yaptığı baskı.
Faşizmin panzehri işçi sınıfıdır
Öte yandan bu iktidar blokunun son derece kırılgan olduğunu da görmek gerekir. AKP açısından MHP şu an vazgeçilmez bir ortak ancak attığı her adım AKP’nin oylarının
biraz daha gerilemesine yol açıyor.
MHP’nin gerilemesini sağlayacak olan bir işçi hareketidir.
Aynı zamanda bugün baskı koşullarına rağmen sürekli
sokakta olan kadın hareketi, en son Boğaziçi’nde gördüğümüz öğrenci hareketi de toplumda biriken huzursuzluğu ortaya koyuyor. Sendikalar bu öfkeyi örgütlü işçi sınıfı
ile buluşturabilirse MHP’nin örgütlenme zeminini ayağının altından çekip alabilir. Ancak MHP’yi geriletmek
yetmez, tarihin çöplüğüne yollamak gerekir. Bunun için
de Yunanistan’daki yoldaşları örnek almak gerekir. MHP
ve BBP’nin sıradan partiler olmadığında ısrarcı olmak,
katıldığımız her tür mücadelede bunu savunmaya devam
etmek, başta sendikalar olmak üzere kitle örgütlerini bu
konuda tavır almaya çağırmamız lazım. Göçmenlerle dayanışma hareketinden, kadın hareketine, LGBTİ+ hareketinden sokakta mücadele eden öğrencilere, avukatlara
herkesi bir araya getiren bir politik hattı savunuyor olmak
gerekir.
Bugün otoriter yönetimler bir miktar geriliyor ancak bu
bizi rahatlamaya sevk etmemeli. Her zaman vurguladığımız kriz içindeki bir dünyada, her tür “alternatif” güç
kazanabilir. Bu alternatifin faşizm değil de bizim alternatifimiz olması için elimizden geleni yapmalıyız.

GÖRÜŞ
Roni Margulies

OH BE, KURTULDUK!
... Ve Trump nihayet gitti!
Dünyanın dört bir yanında tüm sağcılara, diktatörlere,
ırkçılara, cinsiyetçilere moral ve güç veren habis bir
yaratıktan nihayet kurtulduk.
Üstelik edebiyle, “devlet adamı” ağırbaşlılığıyla değil,
elinden oyuncağı alınmış şımarık bir çocuk gibi tepine
tepine, kendini rezil ede ede gitti.
Giderayak Amerika tarihinde iki defa azledilen ilk
başkan oldu, kamuoyunda onay oranı en düşük başkan olarak gitti.
Önümüzdeki aylarda bir yandan azledilmesi ve belki
de bir daha başkan adayı olmasının engellenmesi
Senato’da tartışılırken, bir yandan da mahkemelerde
kendisi, şirketleri, ödediği/ödemediği vergiler hakkında çok çeşitli davalar görülmeye devam edecek.
Kısacası, Trump bitti.
Cumhuriyetçilerin Trump’çı kanat ile daha geleneksel,
“ılımlı” kanat arasında bölüneceği veya hatta Trump’ın
yeni bir parti kuracağı dedikoduları var.
Bu dedikodular gerçekleşse de Trump bitti.
Nereden biliyorum?
Biliyorum, çünkü Amerikan egemen sınıfı Trump’la ilişkisini kesti.
Hatırlanacaktır, Trump dört yıl önce seçimi kazandığında egemen sınıf pek de memnun olmamıştı, son ana
kadar başkanlığının engellenebileceği konuşulmuştu.
Nedeni şuydu: Amerikan egemen sınıfı sadece kendi
ülkesini değil dünyayı yönetme iddiasında olan, buna
göre siyaset yapan bir sınıf. Bunu yaparken kullandığı
üç araç var: Hâlen dünyada eşsiz olan askerî gücü,
giderek zayıflayan ekonomik gücü ve “özgür, demokratik, medenî Batı dünyasının liderliği” propagandası.
Bunların üçüncüsünü ben ve bu yazının okuyucuları komik buluruz elbet. Ama bizim komik bulmamız
önemli değil. Dünyayı yönetme iddiası açısından bu
propagandanın inandırıcılığı önem taşır.
Özgürlük, demokrasi, medeniyet ile alakası olmayan,
palyaço gibi bir adamın başkanlığı bu inandırıcılığa
gölge düşürür. Ve düşüreceği baştan belliydi.
Nitekim, dört yıl boyunca Trump Amerikan egemen
sınıfını dünyaya rezil etti.
Ama bir şey daha yaptı. Amerikan büyük sermayesinin kâr etmesinin önündeki bir dizi engeli kaldırdı.
Zenginlerin/şirketlerin vergilerini düşürdü, çevre yasalarını iptal etti, milyarderlerin milyarlarına milyarlar
katmasını sağladı. Ve Trump’ı kabullendiler.
Ama seçim sonuçlarını kabul etmemekle, Senato binası
baskınını kışkırtmakla Trump çizmeyi aştı. Amerika’yı
dünyanın gözünde Türkiye gibi bir ülke düzeyine düşürdü. Egemen sınıf açısından bu, kabul edilebilir bir
şey değil.
Dolayısıyla, yeni bir parti kurarsa, bu partinin beş
kuruş parası olmayacaktır, seçimlerde hiçbir şansı olmayacaktır.
Trump artık sorun değil. Sorun, Trump’ın dört yıl boyunca yüreklendirdiği, seferber ettiği ırkçı, cinsiyetçi,
milliyetçi, aşırı sağ. Ekonomik krizin ağırlığı altında
ezilen kitleler arasında örgütlenen bu sağ önümüzdeki
dönemde Amerikan işçi sınıfının önündeki en büyük
sorun olacak.
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bir kitap çıktı. Kitap, Nazilerin kitlesel katliamları gerçekleştirdikleri gaz odalarının aslında olmadığı, ölüm kamplarının hiç var olmadığı, o kampların, gaz odalarının birkaç
bin tifüslü Yahudi için revir olduğunu ileri sürerek, bir katliam gerçekleşmediğini anlatıyor. Kitabın başlıklarından
birisi şu: Soykırım oldu mu?

Berlin’in merkezinde bulunan
Holokost Anıtı.

Bu aslında bir soru cümlesi değil, soykırım inkarcılığının
süslü ifadesi.
Öncelikle Nazi Almanyası ne gaz odalarıyla ne de toplama
kamplarıyla sınırlı değildi. Soykırıma giden yol, Naziler tarafından iktidara geldikleri 1933’ten itibaren aryanlaştırma
adı altında çıkan yasalarla inşa edildi. Nazilerin kurduğu
toplama kampları, çalışma kampları, ölüm kampları soykırımın son vahşi halkasıydı.
Faşist devlet
Hitler, Almanya şansölyesi olarak atanmasının üzerinden
henüz bir ay geçmeden, yani Şubat 1933’te Nazi Partisi organlarının yani SS ve SA’ların yardımcı polis olarak görev
yapması talimatını verdi. 6 gün sonra polise sınırsız tutuklama yetkisi verildi.
SS lideri Heinrich Himmler partiye ait olmayan polis güçlerini de terör aracına dönüştürdü. Güçlü bir Gizli Devlet Polisi’nin yani Gestapo’nun oluşmasında ciddi katkısı oldu.
Bu üniformasız polisler, siyasi muhalifleri ve Nazi rejiminin
yasaları ile politikalarına boyun eğmeyi reddedenleri belirlemek ve tutuklamak için tüm Almanya’da zalim yöntemler
kullandı.
Hitler’in iktidara gelişinden sonraki aylarda, SA ve Gestapo
ajanları kapı kapı dolaşarak Hitler’e düşman olanları aradı.
Sosyalistler, komünistler, sendika liderleri ve Nazi Partisi
aleyhine konuşan herkes tutuklandı ve bazıları öldürüldü.
1933 yılının ortalarında, Nazi Partisi tek siyasi parti hâline
geldi ve örgütlü rejim muhaliflerinin hemen hemen tümü
ortadan kaldırıldı.
SA ve SS de dâhil, birçok farklı grup Almanya’nın her yerinde boş ambarlarda, fabrikalarda ve diğer yerlerde yüzlerce
geçici “kamp” kurarak, siyasi muhalifleri mahkemeye çıkarmadan ve zalimce koşullar altında buralarda tuttu.
Ölüm kampları
Himmler 20 Mart 1933’te Dachau’da, terk edilmiş bir mühimmat fabrikasında ilk toplama kamplarının kurulduğunu duyurdu. Bu kamp büyük bir SS kampı sistemi için “örnek” toplama kampı oldu.
Bu örnek kamp, başta Polonya olmak üzere işgal ettikleri
her yerde yenilerinin kurulmasının önceli oldu. Bu kamplar
toplama, sevk etme, çalışma, ölüm kampları olarak milyonlarca insanın katledildiği yerlerdi.
Himmler artık sadece SS lideri değildi, Gestapo’nun lideri
olarak atandı. Aynı zamanda SS üyesi olan Gestapo, bireyleri toplama kamplarına gönderme yetkisine sahipti.
Bu ölüm kamplarının en büyüklerinden olan Auschwitz
toplama kampı 3 bölümden oluşuyordu. Auschwitz-Birkenau bu bölümlerden ikinci kurulan ve en büyüğü idi.
Ziklon gazı (Holokst inkârcısı kitabın yazarının tifüs ilacı
olduğunu iddia ettiği zehirli gaz) toplama kamplarında cinayet aracı olarak kullanılıyordu ama 1941’de toplu katliam
aracı olarak Auschwitz 1 toplama kampında test edildi. Bu
deneyin sonucunda daha büyük olan Auschwitz-Birkenau
toplama kampında toplu katliam aracı olarak kullanılmaya devam etti. Kampın yakınındaki iki çiftlik iki sene geçici
olarak gaz odası olarak kullanıldı, katliamlar için yetersiz

olduğu anlaşılınca kampın içine 4 adet büyük gaz odası
inşa edildi. Avrupa’nın çeşitli yerlerinden getirilen en az
970 bin Yahudi, 21 bin Çingene, 74 bin Yahudi olmayan Polonyalı, 15 bin savaş esiri ve diğer milletlerden 15 bin kişi
Auschwitz-Birkenau toplama kampındaki büyük gaz odalarında idam edilerek öldürüldü.
Nazilerin uygulamalarında, binlerce ve binlerce korkunç
örnek var. Yasalar, gaz kamyonları, savaş esirlerini açlıktan
öldürme planları, gaz odaları, gettolar. Bu planlarını sadece kendi SS ve SA birlikleriyle değil, aynı zamanda işgal ettikleri yerlerdeki işbirlikçiler, işbirlikçi hükümetler ve faşist
partilerce de hayata geçirdiler.
Bu suçlarını her zaman açık açık yapmadılar. Her zaman,
her yerde, işgal ettikleri yerlerde de Almanya’da da direnişler oldu. Kimse bu korkunç suçların işlendiğine inanmak
istemiyordu. İnanmıyorlardı ama olan bitenin korkunçluğuna karşı birbirine yardım etmeye çalışanlar vardı. Direnenler vardı.
Nazilerin propagandası ve baskısı, toplama kamplarını,
ölüm kamplarını inkâr etmeleri, ölüm kamplarında olanları çarpıtmaları, yanlış anlatmaları yani bugünkü tabiriyle
Holokostu inkâr etmeleri de propagandalarının bir başka
adımıydı. Bu inkarın başka ve çok daha sistematik yöntemleri de vardı:
1942 yılında Aktion 1005 adı altında bir operasyon başlattılar. 1942’den 1944’e kadar gizlilik içinde yürütülen proje,
Reinhard Operasyonu (yani Polonyalı Yahudileri öldürmenin operasyonuna verdikleri kod adı) ölüm merkezlerinde
ve diğer yerlerde toplu katliam kanıtlarının gizlenmesine
odaklandı.
Savaşın sonlarına doğru katliam izlerini, kamplarda yaşananların kanıtlarını ortadan kaldırdıkları gibi tanıkları
da ortadan kaldırmaya yönelik öldürmeler ve katliamlar
yoğunlaştı. Üstelik bunları Sonderkommandos adını verdikleri özel birliklere yaptırıyorlardı. Sonderkommandoslar
toplama kampının Yahudi esirlerden oluşuyordu. Naziler
bu kanıtları silme operasyonunu da tabi kamplardaki Yahudi mahkûmlara yaptırdı.
Faşist propagandadan soykırıma
Soykırım inkârı özünde Nazi propagandasına ve antisemi-

tizme dayanıyor. Bu inkâr Nazi propagandasının bugüne
taşınmasının, Nazilerin aklanması gibi bir tehlikenin yanı
sıra dünyanın gördüğü en büyük, en sistematik katliamlardan birini, belki de en önemlisini küçük görüyor ve buna
karşı mücadeleyi zorlaştırıyor.
Türkiye’de, antisemitlerden, içinde Yahudi geçen, Yahudilerin dünyaya ve Türkiye’ye yaptığı kötülüklerin anlatıldığı
pek çok komplocu zırvalığı duyabilirsiniz.
“Zaten dünyayı Yahudiler yönetiyor” gibi pek çok komplocu cümle, birazcık Google ya da sosyal medya taraması ile
hemen karşımıza çıkıverir. Zannetmeyelim ki bu ve buna
benzer komplo teorileri yerli ve milli bir imalat sürecinin
ürünü. Bakın aynı komplocu mantık 1935’te Goobbels’in
ağzından nasıl da dökülüyor.
Goebbels’i Eylül 1935’te, Nuremberg’de Nazi Parti Kongresi’nde halka hitap ederken yaptığı konuşmada Bolşevikliği
uluslararası Yahudi cemaatiyle ilişkilendirerek, Nazi partisi
üyelerini sözüm ona Batı medeniyetini yıkacak bir Yahudi
komplosuna karşı uyarır. Antisemitizmi Naziler uydurmadı, ama Naziler kendi iktidarlarından önce de var olan antisemitizmi sahiplendiler ve iktidarlarını güçlendirmek için
kullandılar.
O dönemde Türkiye de dünyada dolaşan Yahudi düşmanlığından, antisemitizmden nasibini almıştı. Nazilerle de yakın ilişkisi bilinen pek çok isim 1934 Trakya pogromunun
mimarlarındandır.
Holokostu anlamak ve dolayısıyla soykırımlara karşı mücadele edebilmek için yapılan katliamın büyüklüğü, sistematikliği, korkunçluğu bir yana, nasıl olduğuna, o yola
nasıl girildiğine, insanların nasıl ikna olduğuna iyi bakmak
gerekiyor. Faşizmin yükselişi kavranmadan Holokst kavranamaz demektir.
Tüm toplumu şekillendiren, hayattaki neredeyse her bir
ilişkiyi faşist liderin istediği şekilde zorla örgütleyen, kapitalizm açısından bir aykırılık değil doğrudan kapitalizmin bir ürünü olan bir rejimin kaçınılmaz sonucu toplama
kampları ve ölüm kampları olacaktır. Holokost kurbanlarına borcumuzu, ancak Holokost inkârcılarının yalanlarını
teşhir ederek ve günümüzün faşistlerine karşı birleşik kitle
mücadeleleri örgütleyerek ödeyebiliriz.
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IRKÇILIĞ

Asgari ücretten sonra, kamu çalışanları
maaşları ve emekli maaşları da enflasyon
oranının altında tutularak, milyonlarca
emekçi açlığa mahkûm edildi. Son bir
yıl içinde doğalgaza yüzde 32, elektriğe
yüzde 31, baklagillere yüzde 60, peynire
yüzde 27, yumurtaya yüzde 80, ayçiçeği
yağına yüzde 50, köprü ve otoyol geçiş
ücretlerine yüzde 26 zam yapıldı. TÜİK
tarafından belirlenen rakama göre; 2021
yılının ilk yarısında kamu çalışanı ve
kamu emeklisine yüzde 4,36 enflasyon
zammı, yüzde 3 oranında toplu sözleşme
olmak üzere toplamda yüzde 7,36 zam
yapıldı. Hazineden inşaat şirketlerine
milyonlar aktarılırken, İşsizlik Fonu,
“sermaye fonu”na dönüştürülmüşken,
Covid-19 koşullarında bile en büyük kalemlerden birisini savunma giderleri
oluşturuyorken, iktidar emekçiye “kuru
ekmek zammı”nı reva gördü. Oysa “gelir
vergisi, ÖTV, KDV” adı altında emekçilerden alınan vergiler bütçenin en büyük
gelirini oluşturmakta. En çok vergi ödeyen emekçiler, bütçeden de en küçük
payı aldı.
Emekçiye “acı reçete”
Ekonominin günden güne iyileştiği, bir
sonraki ayın bir öncekinden daha iyi
olduğu masalları aktarılırken, Berat Albayrak’ın istifasından sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide “acı reçete”yi uygulamaktan kaçınmayacaklarını
söylemişti. “Güllük gülistanlık”tan “acı
reçete”ye hızlı bir geçiş yapılmış gibi
görünse de krizin faturasını uzun bir zamandır ödeyen emekçi kitleler bugünlere
bir günde gelinmediğini gayet iyi biliyor.
OHAL uygulamaları, kutuplaştırma, kayyum ve sendikal baskılarla emekçiler
siyasal alanlardan dışlanırken, pandemi, işsizlik, yoksulluk ve geçim derdiyle

MÜCADELENİN İÇİNDEN
Faruk Sevim

AŞIDA ÖNCELİK İŞÇİ
SINIFININ OLMALIDIR
Pandemi döneminde iktidarın işçi karşıtı uygulamaları
devam etti.

İlk olarak işten çıkarmaları yasaklıyoruz diyerek, ücretsiz
izin uygulamasını iş yasasına soktu.
İşverenler, patronlar, istedikleri zaman, istedikleri işçiyi
ücretsiz izne çıkarır hale geldiler. Yasalara göre sendikal
nedenlerle işten işçi çıkarmak suç, ama şimdi patronlar
sendikalaşan işçileri anında ücretsiz izne çıkararak aslında fiilen sendikalaşmayı engelliyorlar, suç işliyorlar.
Ücretsiz izne çıkarılan işçilere verilen 1168 lira aylık

emekçilerin nefesleri kesilmek isteniyor.
TÜİK rakamları uzun zamandır emekçilerin ücretlerini baskılamanın, düşük ücret politikasının bir aracı haline getirildi.
Enflasyon oranını yüzde 14 olarak açıklayan TÜİK’e göre işsizlik oranı da yüzde
12,7’ye geriledi! Yaşananlarla söylenenler arasındaki tutarsızlıklar ortadayken,
ay sonunu getiremeyen işçiler arasında
öfke birikmekte, bu öfke akacak mecra
aramaktadır.

İŞÇİ EYLEMLERİ
Kamu çalışanları ek zam istiyor
KESK’e bağlı sendikalar çeşitli illerde yaptıkları basın açıklamaları ile ek zam taleplerini dile getirdiler.
Memurlar eylemlerde, ‘Toplu sözleşme yenilensin.
Ek zam istiyoruz, vergi dilimi soygununa son verilsin’
yazılı pankartlar taşıdı.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve bağlı sendikaların, Ankara’da, kamu çalışanları ve emeklilere yönelik zammı “sefalet zammı” olarak nitelendirerek
gerçekleştirmek istedikleri basın açıklamasına polis
müdahale etti.
Türkiye Kamu Sen üyeleri memur maaşlarına zam
yapılması talebiyle, Cumhurbaşkanı ve Maliye Bakanına, içinde bordrolarının da olduğu mektuplar gönderdiler.

Birleşirsek kazanabiliriz

Bimeks işçilerine Boğaziçi öğrencilerinden destek

Hafta boyunca KESK, Birleşik Kamu İş ve
Kamu Sen’e bağlı sendikalar etkinlikler
düzenleyerek toplu sözleşmenin yenilenmesi ve ek zam talebinde bulundular. 5
milyon kamu çalışanını bağlayan 2020
-21 yıllarını kapsayan 3 artı 3 sözleşme,
çoktan sıfırlanmış durumda. Sağlık çalışanları da sokaklara çıkıp ödenmeyen
ek ücretlerini talep etti. Hangi sendikaya üye olursa olsun, kamu çalışanları ek
zamdan toplu sözleşmenin yenilenmesine, vergi muafiyetinden ücretsiz aşıya
bir dizi ortak taleplere sahip. Sendikal
bölünmüşlüğü aşmak için ortak talepler
etrafında işyerlerinde taban inisiyatifleri oluşturulabilir. Kamu çalışanları, grev
dâhil, kazanana kadar birlikte mücadele
perspektifiyle direnebilir. Ayrıca, Ocak
ayı itibarıyla kamu işçilerinin de toplu
sözleşme süreci başlamış oldu. Taşerondan kadroya geçen işçiler dâhil bu yıl 1
milyon 200 bin işçinin toplu sözleşme
sürecinde. Sendikalaştıkları ya da iflas
nedeniyle işten atıldıkları halde direnen
işçilerin sayısı günden güne artıyor. 13,5
milyon emekli durumundan mutsuz.
Kamu çalışanlarının başlattığı birleşik
mücadele, çok daha büyük işçi kitlelerinin mücadelesini tetikleyebilir. Birleşen
işçiler yenilmezler!

Birikmiş ücretlerini ve tazminat haklarını isteyen BİMEKS işçileri, Çağlayan Adliyesi önünde eylem yaptı.
İşçilerin eylemine Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri
de destek verdi.

ödeme zaten patronun cebinden çıkmıyor, işçinin, işsizlik
fonundaki hesabından ödeniyor. Böylece hükümet, ücretsiz
izin uygulaması ile patronlara, işçilere karşı uygulayacakları çok önemli bir baskı ve sindirme imkânı vermiş oldu.
Bazı patronlar ise normal koşullarda başvurmadığı işten
atma maddelerini, pandemi döneminde rahatça kullanmaya başladı, hükümet ise elbette konu ile ilgilenmedi. Örneğin Çorum’da Ekmekçioğlu Metal’de işçiler yüz kızartıcı
suç gerekçesi ile toplu olarak işten çıkarıldılar. Aslında
gerçek neden sendikalaşmalarıydı.
Hükümet 20 yaş altı için pandemi nedeniyle sokağa çıkma
yasağı ilan etti, ama genç işçileri bundan muaf tuttu, çünkü patronların sömürmek için işçilere ihtiyacı var.
İşçilere işsiz kaldıklarında destek olması için kurulan İşsizlik
Fonu, pandemi döneminde sürekli işverenlere çalıştı, onlara
kaynak sağladı. İşçilere nakdi ödeme olarak fondan 6
milyar lira ödendi, patronlara 18,5 milyar lira ödendi,
ödemeler hala devam ediyor.

Çağlayan’daki eylemde işçiler “Yasal eylemlerimize
dava açan devlet, Akgiraylara neden dokunmuyor”
pankartı açtı. Boğaziçi öğrencileri ise “Bimeks işçisi
yalnız değildir” pankartı arkasında toplandı.

Sağlık emekçileri “Maskeler konuşuyor” eylemleri
düzenliyor
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES),
11 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında “Maskeler konuşuyor” adıyla eylemler düzenlemeye başladı. SES İstanbul Aksaray ve Şişli Şubelerinin çağrısı ile üç ayrı
hastanede eylem yapan sağlık emekçileri, toplu sözleşmenin yenilenmesini ve ek zam yapılmasını istedi.
Maaş bordrolarının yakıldığı eylemlerde kamu emekçilerine yapılan zammın kuru ekmek zammı olduğuna dikkat çekti.
Hükümet aşı temininde yaşattığı tüm sıkıntılardan sonra,
söz verdiği tarihten bir ay geçtikten sonra, nihayet aşılama çalışmalarına başladı. Öncelik sırası olanlar; sağlık
çalışanları, askerler, polisler ve 65 yaş üstü kişiler olarak
belirlendi.
Ama bu meslek gruplarından önce elbette iktidarın ve
küçük ortağının tüm yöneticileri aşı oldu. Hiçbir öncelikleri
olmadığı halde, sadece iktidarın gücü sayesinde aşı oldular. Bu haksız uygulama konusunda sendikalar iktidardan
hesap sormalıdır.
Bütün pandemi dönemi boyunca çalışan çeşitli işkollarındaki işçiler, Sağlık Bakanlığının öncelik sıralamasında kendilerine yer bulamadılar. Örneğin lojistik işçileri, belediye
işçileri, sanayi işçileri, AVM işçileri öncelikli aşı olması
gerekenler listesinde yok.
Aşı meselesi sınıfsaldır. Aşının yapılma önceliğinde, kalabalık yerlerde çalışan işçilerin mutlaka göz önüne alınması
gerekir. Sendikaların ana taleplerinden birisi bugünlerde
bu olmalıdır.
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DONALD TRUMP GİTTİ
ABD’de Trump’ın başkanlığı süresince yarattığı yıkımı ve başkanlığı kay-

betmesini bir türlü hazmedememesinin sonucu şekillenen Kongre baskınını,
ABD’de mücadele eden sosyalist Iannis Delatolas ve Türkiye’de DSİP üyesi
Ozan Tekin değerlendirdiler.

ABD: SEÇİMLERDEN
SONRA NEREYE?
IANNİS DELATOLAS*

Seçim kampanyasının başından beri, ırkçılığın ve ya-

bancı düşmanlığının Trump’ın politikalarında önemli
bir rol oynadığını görmüştük. ABD-Meksika arasında
“duvar örme” sloganları arasında bütün ırkçıların ilgisini çekmişti. Trump’ın danışmanları Steve Bannon ve
Steve Miller idi; bunların ikisi de beyaz üstünlükçüsü
figürler ve “Müslümanlara seyahat yasağı” gibi zalim
ırkçı politikaların da mimarları. Irkçılık karşıtı hareket,
Trump’ın aşırı sağ politikalarının karşısına ilk kez bu
yasaktan sonra havaalanlarında dikilmişti. İkinci büyük
saldırıysa güney sınırından gelen Orta Amerikalı göçmenlerde, aileleri bölmek, büyükleri sınırdışı ederken
çocukların toplama merkezlerinde zulüm -ve hattı bazı
durumlarda cinsel saldırı- ile karşı karşıya kaldıkları bir
durum yaratmaktı.
Beyaz Saray’dan gelen bu şiddetli ırkçı taarruz, faşistlere büyüyecekleri bir alan yarattı. Trump başa geldikten
henüz 8 ay sonra Charlottesville’de yapılan “Sağı Birleştirelim” eyleminde bunu gördük. KKK ve tüm diğer ırkçı
gruplar bir araya geldiler, doğrudan Nazi Almanyası’ndan alınma sloganlar ve işaretler gördük. Antifaşistler
bu eylemi protesto ederken araçla yapılan bir saldırı
sonucu Heather Heyer öldürülmüştü. Bannon’ın tavsiyesiyle, Trump aşırı sağcı ve beyaz üstünlükçüsü saldırganları kınamayı reddetti. Bu Proud Boys gibi gruplara
ve diğer aşırı sağcı silahlı çetelere yeşil ışığın yakılması
demekti.
BLM eylemi, ABD, 2020.

Benzer şekilde, Capitol baskını ve faşist isyan da
Trump’ın teşviklerinin sonucu olarak gerçekleşti. Bu bir
darbe girişimi değildi. Başkanlıktan çekilmeden önce
tabanındaki faşistlere son bir kez güç gösterisi sunarak
onları uyumlu bir sokak çetesi hâline getirmek için konsolide etmeye çalıştı. Trump yüzünden şu an ABD’de örgütlü bir faşist hareketin kuruluşuna tanıklık ediyoruz.
Marx21 ve antikapitalist solun tamamı için son haftalarda yaşananlar alarm zillerini çaldırıyor. Şu an faşizme karşı birleşik bir cephe inşa etme zamanı. Biden’a
oy vermiş olanları dahil, solun tamamını kapsayacak
mümkün olan en geniş birliği sağlamalı. Hepimiz birleşmeliyiz ve bu, geçtiğimiz yaz ve sonbahar aylarındaki ırkçılık karşıtı isyana katılan 26 milyon kişiyi de
kapsamalıyız. Bernie Sanders kampanyasından, Yeni
Yeşil Anlaşma’dan ve herkese sağlık hakkı vaadinden
heyecanlanan milyonlarca kişiyi harekete geçirmeliyiz.
Ve bu şekilde mücadele ederek ayaklanan aşırı sağı ve
faşistleri geriletmeliyiz.
Bununla birlikte antikapitalist sol Biden&Harris hakkında hiçbir ilüzyona kapılmamalı. Siyasi neoliberal Merkez, sorunun bir parçası. Irkçılık karşıtı isyanın, “polis
teşkilatlarının fonlarının kesilmesi” yönündeki taleplerine karşılar. Yeni Yeşil Anlaşma’ya karşılar. Ve yıkıcı bir
salgının ortasında, Biden ve Harris, herkes için ücretsiz
sağlık hakkına karşı çıkıyorlar. Politikalarının “Trump
olmamak” dışında hiçbir şey önermemesi nedeniyle, seçimi Trump’a karşı neredeyse kaybediyorlardı. “Trump
olmamak” yeterli değil. Ekonomik kriz, kitlesel işsizlik
ve neoliberal program işçi sınıfının dertlerine hiçbir
çare sunmayacak. Bunlar daha da fazla kutuplaşmaya
yol açacak ve aşırı sağ büyümesini sürdürecek. Ancak
bu aynı zamanda, sola birleşme ve bir yandan faşistlerle
mücadele ederken diğer yandan sadece hareketlerin ve
seferberlik hâlinde olan işçi sınıfının gerçeğe dönüştürebileceği antikapitalist politikalara işaret etme fırsatı
veriyor. Pandemide gördük ki işçi sınıfı işleri eline aldı
ve işyeri eylemleriyle yeterli güvenliğin alınmadığı işyerlerinin kapanmasını sağladı.
İşçi sınıfı daha sonra ırkçı polis şiddetine karşı grevler
yaptı, Black Lives Matter hareketini ve isyanı destekledi.
Bizim gücümüz sokaklardaki bu tür isyanlarda ve pandemiye karşı örgütlü işçilerin yaptıkları grevlerdedir.
Bu güçlerle sağı yenebilir ve başka, daha iyi bir dünyayı
inşa edebiliriz.
*Iannis Delatolas (Marx21 aktivisti, ABD)

AŞIRI SAĞ
TEHLİKE
SÜRÜYOR
OZAN TEKİN

Kongre baskını, ABD’de Trumpizmin ne kadar tehlikeli
olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Trump iktidara
geldiğinden beri tüm ezilenler için bir kabus yaratmıştı. Şimdi seçimle iktidarı kaybetti, ancak bir siyasi hareket olarak varlığını sürdürmek istiyor. Taraftarlarını
“çalınan seçim” yalanı etrafında diri tutmak, bundan
sonra da siyasi tabloda yer almak istiyor. Kongre baskını bu sürecin doruk noktası oldu ve Trump sonrası
“normalleşme”nin olamayacağını gösterdi. Pandeminin, ekonomik krizin ve aşırı sağın yükselişinin ardından kapitalizm bir türlü “eski normal” dediği şeye
dönemiyor.
Trump’ın sağa çekmeye çalıştığı siyasi arenada “merkez” bizim açımızdan bir garanti değil, biz kitlesel
sosyal mücadelelerin, işçi sınıfının farklı kesimlerinin
birliği ve güçlenmesi için çaba sarf etmeliyiz.
Bu tartışma hem ABD’de güncel hem de Türkiye’de.
Biden’ın Kongre baskını karşısındaki en büyük tepkisi
“Trump’ı televizyonda açıklama yapmaya çağırmak”
oldu. Aynı saatlerde antifaşistler ise aşırı sağcılara
karşı sokaklarda gösteri yapıyordu. Aşırı sağ, faşistler,
otoriter liderler bu şekilde diyalog ve siyasi müzakere
ile geriletilemiyor. Onların karşısına fiziksel olarak çıkacak bir sosyal hareket, hem de aşırı sağcıların toplumda çoğunluk olmadığını gösterecek kadar kitlesel
ve çoğulcu bir mücadele inşa etmek zorundayız. Burada da George Floyd’un ölümünün ardından “polis
siyahları bacağından vurmalı” diyen Biden’a güvenemeyiz.
Ya Türkiye’de?
Benzer bir durum Türkiye’de de söz konusu. Cumhur
İttifakı aşırı otoriter bir iktidar. Siyasi özgürlükleri baskılıyor, patronları koruyor kolluyor, milliyetçi ve militarist politikalar uyguluyor. MHP’nin çizgisi çoğu konuda belirleyici oluyor. Ama AKP-MHP’nin yaptıklarının
karşısında muhalefette de göçmenlere düşmanlık yönünde bir ırkçılık var. Hükümetin sınırdışı operasyonlarına, bölgesel altemperyalist güç olma planlarına
milliyetçi oldukları için destek veriyorlar. CHP-İyi Parti
tarafından kurulan Millet İttifakı gidiyor bir parka Nihal Atsız’ın adını verebiliyor. Sadece seçimlere odaklı
bir stratejiyle, “CHP’yi destekleyelim ve iktidar değişsin” diyerek otoriterleşmeyi, Türkiye’deki ırkçılığı ve
milliyetçiliği, baskıcı iktidarı durdurmak mümkün değil. Bize Türkiye’de de bunların dışında bir perspektif
lazım. Toplumdaki tüm öfkelileri bir araya getirecek,
işçi sınıfının birliğini sağlayacak, emek örgütlerinin
merkezinde olduğu, tüm adaletsizliklere karşı çıkacak
bir perspektif. Böylesi sosyal mücadelelerin içinde yer
alanların yanyana durmasını sağlayacağımız bir Antikapitalist Blok inşa edersek AKP-MHP ittifakına karşı
elimizde güveneceğimiz somut bir şeyler olur.
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HRANT DİNK
KATLEDİLİŞİNİN 14.
YILDÖNÜMÜNDE ANILDI

Dink, konuşmasının devamında cinayeti işleyenlerin üzerlerindeki sorumluluğu atmak için 14 yıldır türlü bahanelere
sığındığını ve değişen siyasal konjonktüre göre davanın da
oradan oraya savrulduğuna değindi: “Basitçe söyleyelim,
Hrant’ı FETÖ öldürdü demek, ‘ben yapmadım elim yaptı’
demektir. Hrant’ı Erkenekon öldürmüş demek, ‘ben yapmadım ayağım yaptı’ demektir. Yıllarca dilinle bağıra bağıra,
ayağınla yürüyerek buraya geldin. Ve silahı iki elinle tutup
tetiği çektin. Çutağımı öldürdün. Sen ayağın, sen elin, sen
dilin değilsen nesin? 14 yıldır görevini layığıyla yaptığını kanıtlamaya çalışan onca inkarcının, sanıkların ve tanıkların
arkasında bir garip devlet görüntüsü var. Katil olmadığını
kanıtlamak için adeta aptal olduğunu kanıtlamaya çalışan
bir devlet...”

Agos gazetesi genel yayın yönetmeni, Ermeni gazeteci

Hrant Dink 19 Ocak 2007’de katledildiği Osmanbey’de bir
kez daha anıldı. “Hrant’sız 14 yıl” ve “Buradasın Ahparig”
yazılı pankartların asıldığı gazete binasının önünde pandemi koşulları nedeniyle ancak ailesi ve dostları bir araya
gelebildi. Anma sırasında sık sık, “Hepimiz Hrant’ız, Hepimiz Ermeniyiz”, “Hrant için adalet için”, “Faşizme inat kardeşimsin Hrant” sloganları atılırken, anmaya basının yoğun
ilgisi vardı.
Rakel Dink, “Bu alan devletin işlediği, göz yumduğu, duyarsızca, acımasızca cevapsız, sonuçsuz bırakılan cinayetlerin,
davaların dile getirildiği yer oldu.” sözleriyle başladığı açıklamasında Ermenilere yönelik nefret söylemlerine karşı şu
ifadeleri kullandı: “Bir kılıç artığı torunu olarak, yüzyıldır
yaşadığımız acıları inkar etmek, yalanlamak yetmedi bir de
‘sözde soykırım’ diyerek, yalanlarına tüy diktiler. Birilerini
acıtıyor muyuz, incitiyor muyuz diye hiç düşündünüz mü?
Ermeni’ye sonu gelmeyen düşmanlığınız, hakaretleriniz,
aşağılamalarınız, kininiz, öfkeniz gerçekten artık yoruyor.”

Anma açıklamanın ardından sona erdi. İnsanlar gün boyunca AGOS önüne karanfil bırakarak 14 yılın ardından Hrant
Dink’i unutmadıklarını gösterdiler. Hrant’ın Arkadaşları
ayrıca sosyal medyada bir anma etkinliği düzenlediler, tüm
dünyadan binlerce insan online anmaya katıldı.

SOSYALİST TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR
AŞILAR İNSANLIĞINDIR:
HERKESE ÜCRETSİZ AŞI
21 Ocak, Perşembe, 20:00,
İstanbul Avrupa yakası, Skype
Konuşmacı: Tuna Emren
Katılmak için: burak.budem_1
(Skype)
İletişim: 0534 3514463
https://www.facebook.com/
events/1122405571545917

l
ROSA LUXEMBURG’UN
MÜCADELESİ
22 Ocak, Cuma, 20:00,
İstanbul Anadolu yakası, Skype
Konuşmacı: Ebru Gökçe
Katılmak için: ozdesozbay (Skype)
İletişim: 0533 4479709
https://www.facebook.com/
events/412189873424347/

l

akademisyen)
Ferda Keskin (Akademisyen)
Toplantı canlı yayınlanacaktır.
İzlemek için: https://youtu.be/
sSYaQQZxU48
https://www.facebook.com/
devrimcisosyalistiscipartisi/
posts/3783085671753031
Facebook etkinliği: https://www.facebook.com/
events/3001272150159446/

l
ROSA LUXEMBURG’UN
DEVRİMCİ FİKİRLERİ
24 Ocak, Pazar, 15.00,
Antikapitalist Öğrenciler, Skype
Konuşmacı: Zilan Akbulut
Katılmak için: ozan.tekin9 (Skype)
İletişim: 0555 6372450
https://www.facebook.com/
events/410846763479931/

l

Toplantı Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.

MARX’IN YÖNTEMİ
27 Ocak, Çarşamba, 20:30,
İzmir,
Konuşmacı: Can Irmak Özinanır
İletişim: 0507 555 02 72

l
GÖBEKLİTEPE NEOLİTİK
DEVRİM VE SINIF MÜCADELESİ
28 Ocak, Perşembe, 20:30,
Şişli
Konuşmacı: Roni Margulies
İletişim: 0534 3514463

l
HAYIR HAYIRDIR
4 Şubat, Perşembe, 20:30, Şişli
Konuşmacı: Nursen Güçkan
İletişim: 0534 3514463

KAPİTALİZMDE
COVİD-19 İLE BİR YIL
23 Ocak, Cumartesi, 17:00,
Canlı Yayın

TOPLUMSAL HAREKETLER,
MİZAH VE QUEER KARİKATÜR
26 Ocak, Salı, 20.30, Kaos-GL
ve DİSP

l
HAYIR HAYIRDIR
10 Şubat, Çarşamba, 20:30,
İzmir

Konuşmacılar:
Selim Badur (Viroloji uzmanı,

Konuşmacı: Aslı Alpar
İletişim: 0535 884 21 22

Konuşmacı: Dila Ak
İletişim: 0507 555 02 72

ÖNE ÇIKAN
Dila Ak

HUKUK TECAVÜZCÜLERİ
KORURKEN!
Son zamanlarda yine akıl almaz bir sürü fiziksel/cinsel
şiddet vakası ve bu vakalar karşısında insanın aklını
kaçırmasına sebep olacak kararlar duyuyoruz medya
aracılığıyla. Bir tarafta kadınlara tecavüz eden, şiddet
uygulayan, kadınları öldüren erkeklerin cezasızlıkları ya
da aldıkları şartlı tahliyeler/iyi hal indirimleri, diğer tarafta kadını tüm bu şiddet karşısında tek başına bırakan
sisteme rağmen, öz yaşam hakkını korumak için nefsi
müdafaa ile hayatta kalmaya çalışan kadınlar ve bu
kadınlara verilmek istenen akıl almaz cezalar...
Ali Ay, kendisini kahvaltı için uyandırmak isteyen eşi
Rukiye Ay’a sinirleniyor ve ısıtıcıdaki suyu Rukiye Ay’ın
üzerine döküyor. Amacı yüzüne dökmek. Rukiye Ay kafasını çevirdiği için sırtına ve kalçasına geliyor. Kaynar
suyun bir kısmı 1.5 yaşlarındaki kızlarının ayağına da
geliyor. Rukiye Ay acıdan bayılmış. Kendine geldiğinde
saçlarından ve kolundan sürüklenerek banyoya götürüldüğünü fark ediyor. Üstelik kocasının, yaşanan kadın cinayetleri karşısında erkeklerin ceza almayışından cesaret
bularak, kendisini öldürmekle tehdit ettiğini çünkü nasılsa
ceza almayacağını söylediğini belirtiyor.
Bir diğer örnek, İsviçre’de yaşayan ve tatil için Mardin’e
dedesini ziyarete gelen genç kızın, amcası Osman Ç’nin
cinsel istismarına maruz kalması. Adli tıp raporuna göre,
toplanan delillerle alınan numuneler Osman Ç’nin yaptığı
cinsel istismarı doğruluyor. Fakat tüm bu delillere rağmen, Osman Ç 4 ay tutukluluğunun ardından şartlı tahliye ile bırakılıyor. Üstelik tahliyesi, yakınları tarafından
davul ve zurna ile kutlanarak karşılanıyor. Diğer tarafta
ise yaşadığı cinsel istismar yüzünden 3 kere intihar girişiminde bulunmuş bir genç kız var. Üstelik Osman Ç’nin
aile bireyleri tarafından bu olay boyunca tehdit edilmiş.
Ortada suçlu olan ve fakat ceza almayan, şartlı salınan
erkekler varken, devlet mekanizmaları aynı “bonkörlüğü”
kadınlara sağlıyor mu? Melek İpek, bir tartışma sonucu
12 yıllık eşi Ramazan İpek tarafından çıplak bir şekilde
kelepçelenerek saatlerce fiziksel şiddete maruz kalıyor.
Gördüğü şiddetten dolayı yüzünde ve gözlerinde şişlikler ve morluklar oluşuyor. Ramazan İpek, Melek İpek’i
ve çocukları öldüreceğini belirterek evden ayrılıyor. Bir
süre sonra geri geldiğinde elleri kelepçeli halde elinde
kendisinin tüfeğini tutan Melek İpek’i buluyor. Yaşanan
kavga sonucunda Melek İpek eşini tüfekle vuruyor ve
sonrasında 112’yi arıyor. Melek İpek, sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanıyor ve tutukluluğuna itirazı da
reddediliyor.
Benzer bir örnek Aralık 2020’de yaşanmıştı. Gülşen
Bilgi 13 yıl boyunca kendisine defalarca fiziksel şiddette
bulunan eşi Vedat Bilgi’yi kendisini korumak adına öldürmüştü ve 30 yıl ile yargılanıyor.
Bir tarafta hayatta kalabilmek için öldürmek zorunda kalan kadınlar, diğer tarafta devletin çeşitli mekanizmaları
tarafından cezasızlık ile cesaretlendirilen ve her türlü şeyi
yapmayı kendisinde hak gören erkekler. Bir tarafta erkek
şiddetinin engellenmemesi, diğer tarafta erkek şiddetine
ses çıkarılmasının engellenmeye çalışılması. Bir tarafta
devleti arkasına almış erkekler, diğer tarafta itaatkâr
olması beklenen kadınlar. Katilleri, tecavüzcüleri, istismarcıları, suçluları arka arkaya salan devlet, korumadığı
için kendisini savunmak zorunda kalan kadınlara ağır
cezalar veriyor. Bu, devletin, kadınlara gözdağı verme
şeklidir.Fakat biz kadınlar korkmuyoruz, buradayız, birlikte eşitlik sağlanana kadar ve hak yerini bulana kadar
mücadele etmeye devam edeceğiz.

DEVRİMCİ ANTİKAPİTALİST HAFTALIK GAZETE
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YA KAPİTALİZM
YA GEZEGEN
ONUR KORKMAZ

İklim değişimine karşı küresel hareket 19 Mart’ta eylem çağ-

rısı yaptı. Aktivistlerin 19 Mart için yaptığı Küresel İklim Grevi
çağrısı arkasında birleşmeliyiz.

Karbondioksit ve Sıcaklığın Rekor Yarışı
2020’de atmosferdeki karbondioksit oranları rekor kırmayı sürdürdü. Bahar aylarında görülmeye başlanan zirveleri
Ocak ayında görmeye başladık. 21 Ocak tarihinde atmosferdeki karbondioksit seviyesi 415,79 ppm olarak ölçülmüşken,
1 Haziran tarihinde 418,32 ppm ölçülerek tahmin edilebilir
olan 800 bin yıl içerisindeki en yüksek seviye rekorunu kırdı.
Gün ve gün daha fazla biriken karbondioksit gezeni daha da
ısıttı. Dünya Meteoroloji Örgütü raporuna göre 2020 yılının
sıcaklığı, 19’uncu yüzyıl ortalamasına göre 1,2 derece artmış
durumda.
Kutuplar felaketten en çok etkilenen yerler. 10 Şubat tarihinde Antarktika kıtası, 18.3 derece ile rekor kırmışken, kısa sürede 20.75 derece ile rekor tazeledi. Sadece dokuz gün içerisinde
Antarktika’daki karların yüzde 20’si eridi.
17 Ağustos tarihinde ABD Kaliforniya‘daki Death Valley Ulusal Parkı’nda termometreler 54,4 dereceye ulaştı. Bu, yüzyıl
içerisindeki en yüksek sıcaklık olarak tarihe geçti. Türkiye’de
de 198 noktada ekstrem sıcaklık rekoru kırıldı.

Korkunç Bir Yıl Söyle: 2020
Koronavirüs salgınını bile bir kenara bırakıp sadece iklim
açısından özetlemeye kalkarsak 2020 en korkunç yıl olabilir.
Felaketlerle başlayıp felaketlerle giden bir yıl oldu 2020.
2020’ye Avustralya’da çıkan ve aylar boyunca kontrol altına
alınamayan yangınlarla girdik. 18 milyon hektardan fazla
alanın kül olduğu yangınlarda Doğal Hayatı Koruma Vakfı

(WWF) ve Sidney Üniversitesi 1,25 milyar canlının yaşamını
yitirdiğini, yüzlerce türün neslinin tehlikede olduğunu duyurdu. Kıtada bu felaket ‘kara yaz’ olarak anılıyor. 9 bin 500
bina yok olurken 34 kişi yangında, 445 kişi de dumandan hayatını kaybetti. Uydu görüntülerinde kıpkırmızı görünen kıtada yangın nedeniyle gerçekleşen ölümlerin binlerce olacağı
söyleniyor.
Amazonlar’da Ocak ayında başlayan yangınlarda altı ay içinde Türkiye’nin yüzölçümünün iki katından büyük ormanlık
alan yok oldu. Yalnızca Ağustos ayında Brezilya’da 1,5 milyon
hektar tropikal sulak alanın yangılarla yok olduğu ifade edildi.
Ağustos ayında ise ABD’nin Kaliforniya eyaletinde aylarca
süren yangınlarda 2 milyon hektara yakın ormanlık alan yok
olurken, 31 kişi hayatını kaybetti, 10 binden fazla bina hasar
gördü. Eylül ayında yangınların dumanı San Francisco şehrinin üzerine çökünce gökyüzü kızıla büründü. Distopik film
görüntülerini aratmayan bir şekilde gökyüzü gün boyunca
kızıl kaldı.

Bir yandan yangınlarla boğuşan dünyada fırtınalar da durulmadı. Pasifik tropik fırtına sezonunda 10 tayfunun da arasında yer aldığı 23 tropik fırtınada 457 kişi hayatını kaybetti, 9
milyar dolardan fazla hasar meydana geldi. Atlantik kasırga
sezonu da farklı geçmedi. 30’dan fazla kasırgada en az 431 kişi
öldü, 51 milyar dolardan fazla hasar oluştu. Fırtınalar milyonlarca kişiyi evsiz bırakıp geçim kaynaklarını yok ederken, bir
yandan da kuraklık milyonları etkiliyor.
Türkiye de fırtınalar ve sellerden, yangınlar ve kuraklıktan,
özetle iklim krizinden etkilendi. Sellerde onlarca kişi hayatını
kaybederken binlerce hektar orman yandı. Yıl boyunca etkili
olan kuraklık birçok gölü ve barajı yok etti. Başta Trakya ve
büyük şehirler olmak üzere su krizi eşiğine doğru yaklaşıldığı
görüldü.

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesi 20 Eylül’de dünyanın pek çok yerinde iklim aktivistleri
grev için toplandı.
İstanbul’da küresel iklim grevine katılan çok
sayıda öğrenci ve aktivist, Kadıköy İskele
Meydanı’nda eylem yaptı.
Küresel iklim grevi, Kadıköy,
20 Eylül 2019

19 MART’TA
KÜRESEL İKLİM
GREVİNE
Yıllardır aktivistlerin içinde de tartışmaya neden olmasına rağmen zaman ilerledikçe daha da net görünüyor
ki kapitalizm iklim krizini ancak ve ancak büyütebilir.
İklim aktivistleri bunun farkındalar, “İklimi değil sistemi değiştir” sloganı arkasında birleşmiş durumda ve
mücadele için kaybedilecek tek bir saniye olmadığını
söylüyorlar.
2018’de Greta Thunberg’in başlattı, geleceğimizi çalıyorsunuz diyerek örgütlenen iklim için okul grevleri
ve İngiltere’deki Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı)
hareketinin ivmesi ile güçlenen küresel iklim hareketi
2019’da 7 milyondan fazla insanı sokağa çıkartmıştı.
2020’de de salgın koşullarının etkisiyle zaman zaman
online zaman zaman da sokakta eylem yapan aktivistler bir sonraki Küresel İklim Grevi’ne çağrı yaptılar.
Şimdi 19 Mart için yapılan bu çağrı arkasında birleşme, sistemin yarattığı diğer eşitsizlik ve haksızlıklara
karşı süren ırkıçılık karşıtı, işçi, LGBT+ ve kadın hareketleri gibi mücadeleleri birleştirme ve sistemi değiştirme zamanı.

