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HALKIN İHTİYACLARINI 
KARSILAYIN! u Halkın cebinden elinizi çekin. Halktan 

bağış toplamayın. Ücretlerden bağış adı 
altında zorunlu kesintiye gitmeyin.

u Patronların affedilen vergi borçlarını 
tahsis edin!

u Dolar milyarderi 27 zenginin 
servetlerinin yüzde 10’una el koyun. Bu 31 
milyar TL eder.

u Acil işler dışında tüm işçilerin evde 
kalması için evde kalabilecekleri ücretleri 
verin. İşsizlik Fonunu devreye sokun!

u İşten işçi atılmasına son verin! Tüm 
işçilere ücretli izin verilsin!

u Sağlık çalışanlarının ücretleri, koruyucu 
ekipmanları ve mesaileri salgınla mücadele 
düzeyine uygun hale getirilsin!

u Yüksek maaşlı bürokratlığa, CEO’lara 
son! Yolsuzlukların üzerine gidilsin. Buradan 
elde edilecek kaynaklar salgınla mücadeleye 
aktarılsın.

u Kamu kaynakları, bağımsız kurumların 
kontrolünde, halk için harcansın.     

u Özel hastaneleri kamulaştırın!

u Tüm sağlık hizmetlerini ücretsiz hale 
getirin!

u Göçmenlere sağlık hizmetlerine erişim 
hakkı getirin!

PATRONLARDAN SERVET VERGİSİ ALIN

-

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha  Tekalifi Milliye’den söz etti. Tekalifi Milliye 1921 yılında yürür-
lüğe sokulan ve devletin halkın mallarına el koymasını düzenleyen “Milli vergi emirleri” anlamına ge-
liyor. O dönemde mallarına el konulanların yüzde 70’ini Ermeniler ve Rumlar oluşturuyordu ve daha 
sonra bu insanlara gasp edilen malları geri verilmedi.

Şimdi bu tarihi atıflarla hükümet halktan bağış toplama kampanyasına meşruluk sağlamaya çalışıyor. 
Fakat atıf yapılan tarihi eylemin meşru hiçbir yanı yok. 

TÜRKİYE’NİN İLK DİJİTAL GREVİ 
NURAN YÜCE - ONUR KORKMAZ 
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sayfa 6-7

YILDIZ ÖNEN YAZDI
sayfa 3

BELEDİYELERE “YARDIM ETMEYİN” 
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SALGINDA GÖÇMENLERLE 
DAYANIŞMAYA

-

İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) şantiyesinde çalışan bir işçi ateşlenerek yeni tip coronavi-
rüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşçinin test sonucu beklenirken, inşaat işçileri gerekli önlemlerin 
alınması, yaygın bir biçimde test yapılması ve ücretli izin talebiyle iş bıraktı.
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Tayyip Erdoğan liderliğinde AKP hükümeti, koronavirüs 
krizinin yarattığı durumda sağlık hizmetlerinin iyileştiril-
mesi, işe gitmek zorunda olan milyonlarca emekçiye ücretli 
izin ve destek sağlanması gibi adımlar atmak yerine, “mil-
li” bir dayanışma kampanyası başlattı. Erdoğan, IBAN vere-
rek “Biz bize yeteriz” adı altında yurttaşların bağış yaptığı 
bir fon oluşturdu.

Cumhurbaşkanı paketi açıklarken, emekçilere ücretli izin 
talebini reddetti ve “Türkiye, her hâl ve şart altında üretime 
devam etmek, çarklarının dönmesini sağlamak zorunda 
olan bir ülkedir” dedi. Erdoğan bir önceki hafta da koro-
navirüsle mücadele için 100 milyar TL’lik bir paket açıkla-
mıştı. “İstikrar Kalkanı” adı verilen bu paket asıl olarak ser-
mayenin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelikti. Yalnızca %2’si 
emekçilerin ihtiyaçlarına ayrılmıştı. Birçok ülkede açıkla-
nan paketlerde çalışanlara destek tedbirleri yer alırken, 
Türkiye’de kamunun kaynakları patronlar için kullanıldı, 
halka harcanacak para yine halktan istenmiş oldu.

“Biz bize yeteriz” kampanyasında 5 Nisan itibariyle 1 milyar 
64 milyon 821 bin 958 TL bağış toplandı. Yani hâlâ sermaye 
için ayrılan paranın yüzde biri seviyesinde bir meblağ var.

Emekçilerin itirazına gözaltı

Sosyal medyada “Emekli değilim, memur değilim, zengin 
değilim. İşçiyim ben. Tır şoförüyüm. Çalışmasam ekmek 
yok. Elektriğimi, suyumu, kiramı ödeyemem. Bunları öde-
memek ölmekten daha beter... Bizi virüs değil bu düzen öl-
dürür” dediği video popüler olan TIR şoförü ise gözaltına 
alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu gözaltı sorulduğunda 
“Milletimizi tahrik edecek bir paylaşım yapmanın, bu şekil-
de meseleyi karıştırmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyo-
rum” dedi, Türkiye’nin “sosyal devlet” olduğunu iddia etti.

Toplanan paralar nereye gidiyor?

Oysa hükümetin halktan bağış istemesi, sosyal güvenlik 
sisteminin iflasının itirafı mahiyetinde. Halihazırda zaten 
adaletsiz bir vergi sistemi bulunuyor. Örneğin 2018 yılın-
da toplanan vergilerin 83.3 milyar TL’si ücretli işçilerden, 
yalnızca 78.6 milyar TL’si şirketlerden gelmişti. 2019 yılın-
da Hak-İş, Türk-İş ve DİSK ortak bir açıklama yaparak vergi 
adaletsizliğine dikkat çekmiş ve asgari ücretten alınan ver-
gilerin kaldırılmasını talep etmişti.

Toplanan vergiler sermayeye ve savaşa aktarılırken, büyük 
bir kriz anında zaten vergi yükünü çeken yoksullardan bir 
kez daha para vermeleri istendi.

Üstelik hükümetin oluşturduğu fonun nasıl kullanılacağı 
konusunda da şüpheler var. Daha önce pek çok kez işçi-
lerin gelirlerinden kesilen paralarla oluşturulan İşsizlik 
Fonu’nun sermayeye açılarak talan edilmesi gündeme gel-
mişti. Hükümet böylesi süreçleri şeffaf yürütmüyor. Koro-
navirüs günlerinde Bilim Kurulu’na TTB’den temsilci alın-
mıyor. Bütün bunlar soru işaretlerinin büyümesine neden 
oluyor.

Bunun yanında, hükümet, bağış kampanyalarını “siyasete 
alet ederek” CHP’li belediyelerin para toplamasını durdurdu.

İşçiler kendilerinden para istenmesini değil, ödedikleri ver-
gilerin karşılığını bu zor günlerde almayı bekliyor.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, aşağıdaki taleplerle kampan-
ya yürütmeye başladı:

1. Temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında 
bütün işlerde salgın süresince çalışma acilen durdurulma-
lıdır.

2. Salgın süresince işten çıkarmalar yasaklanmalı, küçük 
esnaf desteklenmeli, çalışanlara ücretli izin verilmeli ve iş-
sizler için ise koşulsuz işsizlik maaşı ödenmelidir.

3. Tüketici, konut ve taşıt kredileri ile kredi kartı borçları 
ve elektrik, su, doğalgaz ve iletişim faturaları salgın riski 
boyunca faiz işletilmeden ertelenmelidir.

4. Bu süreçte özel sağlık kuruluşları kamu kontrolüne geçi-
rilmeli, yurttaşların sağlık hizmetlerine erişimi istisnasız ve 
ön koşulsuz bütünüyle parasız olmalıdır.

5. Salgınla mücadelede koordinasyonda katı bir disiplin 
uygulanmalı, bilimsel yaklaşım ve bilgi paylaşımında açık 
ve şeffaf olunmalıdır. Güven kriteri haline gelen Covid-19 
Testleri konusunda bilimsel-yaygın-hakkaniyetli ve sonuç-
ların hızla açıklandığı bir işleyiş hakim kılınmalıdır.

6. Başta hekimler, sağlık ve belediye çalışanları olmak 
üzere, tüm zorunlu işlerde koruyucu ekipman başta olmak 
üzere bütün eksiklikler giderilmeli, herhangi bir aksama 
yaşanmayacağına dair güven verilmeli ve bu işlerde çalışan 
herkes düzenli olarak testten geçirilmelidir.

7. Salgın dönemlerinde dezavantajlı kesimler olarak kabul 
edilen; hiçbir geliri ve birikimi olmayan yoksullar, göçmen-
ler ve tutuklu/hükümlüler için yaşamlarını ve sağlıklarını 
koruyacak fiili ve yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir.

BİZ BİZE YETİYORSAK HÜKÜMET NE İŞ YAPIYOR?

Emin olalım ki dünyanın hiçbir yerinde 
işçi sınıfına acımayacaklar. Salgın karşı-
sında işçilerin durumu, sağlığı, koşulları 
önemli değil egemen sınıflar ve onların 
hükümetleri için. Onların önemsedikleri, 
“üretimin çarklarının” dönüp dönmediği.

Önemsedikleri, sermayenin kâr yapmaya 
devam edip etmeyeceği. İşçileri önemse-
yen yok!

İş cinayetleri salgınla elele

Covid-19 kuşkusuz çok ölümcül. Ama yok-
sullar için ölümcül olan tek bela bu virüs 
değil. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 
düzenli olarak iş cinayetlerini, kaç işçinin 
çalışırken öldüğünü raporluyor. Meclis’in 
Mart ayı iş cinayetleri raporuna göre en az 
113 işçi yaşamını yitirdi. İşçi ölümlerinin 
yüzde 15’i ezilme ve göçükten kaynakla-
nırken, yüzde 13’ü Covid-19 nedeniyle ya-
şandı. İşçiler virüsü ekseriyetle güvencesiz 
koşullarda çalıştıkları için kaptıklarından, 
Covid-19 nedeniyle yaşanan işçi ölümleri 
de iş cinayetleri kapsamına giriyor.

“Evde kal” ama nasıl?

Salgının Türkiye’yi etkisi altına aldığı an-
laşıldığında başlayan “Evde kal” kampan-
yası, işçi sınıfını görmezden gelen, tek ba-
şına hiçbir anlamı olmayan, çalışmadan 

evde kalmaya parası yetmeyecek olanları 
anlamayan bir kampanyaydı. 

İşçilere kimsenin acımadığının bir kanı-
tıydı o slogan. Önce 65 yaş ve üstüne koyu-
lan sokağa çıkma yasağı şimdi de 20 yaş 
ve altını kapsadı. Fakat İçişleri Bakanlığı, 
18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa 
çıkması yasağına bir genelgeyle ek düzen-
leme yaptı. Bunun nedeni, 18-20 yaş arası 
genç işçi sayısının 811 bin olması. Sokağa 

çıkma yasağı, bu genç işçileri kapsayamı-
yor. Çünkü resmi yetkililer “Evde kal” der-
ken, işçilerin evde kalmasını sağlayacak 
parasal desteği sunmuyor. 

811 bin genç işçi virüs tehlikesi altında 
mecburen işe gidecek. Oysa bu genç iş-
çilere üç ay boyunca asgari ücret desteği 
sağlansaydı 5,5 milyar TL yeterdi. Hükü-
met 17 şirketin toplam 3 milyar 206 milyon 
TL olan vergi borcunun yüzde 97.6’sını sil-
memiş olsa 811 bin gencin asgari ücretinin 
ezici çoğunluğunu tutmuş olurdu.

Yaşatacak olan dayanışmadır

Ama olmaz. İşçilere acımayanlar, serma-
yenin en küçük gözyaşında insafa geliyor-
lar. Sermaye ise sınıflı toplumlar tarihinin 
en ağlak sınıfı! Yoksulların tüm kanını 
emse de daha fazla kan bulmak için mız-
mızlanan bir toplumsal grup. Halktan 
aldıkları oyları genellikle bu sermaye sa-
hiplerinin programını hayata geçirmek 
için bir toplumsal destek olarak kullanan 
hükümetler, daima patronları tercih eder. 
AKP hükümetinin, bu konuda kendisin-
den önceki hükümetlerden hiçbir farkı 
yok. Bir fark varsa, bu, sermayeyi içinden 
geçmekte olduğumuz felaket günlerinde 
bu kadar açıktan kollamaya, tüm enerji-
sini patronları mutlu etmeye adamaya ön-

ceki hükümetlerle kıyas götüremeyecek 
kadar hevesli olması. 

Kimse, ne patronlar ne de onların hükü-
metleri, işçi sınıfına acıyacak. İşçi sınıfını 
koruyacak olan, kendi arasındaki daya-
nışmadır. “Dayanışma ezilenlerin nezake-
tidir” sözü çok alıntılanır, hoş bir sözdür. 
Ama eksiktir. Dayanışma, ezilenlerin ya-
şamsal zorunluluğudur. Dayanışma ya-
şatır, ayakta tutar, hakları korur, hakları 
genişletir. 

Dayanışma, örgütlenmek demektir. Örgüt-
süz dayanışma enerjik ölüden söz etmek 
kadar gereksizdir. İçinden geçtiğimiz sal-
gın süreci, sadece Türkiye’de değil, geze-
genin her köşesinde, Korona kelimesini 
yasaklayarak hastalığa yasak koyduğu-
nu sanan Türkmenistan’daki rejimden 
Trump’ın Amerika’sına kadar her ülkede 
salgının tahribatıyla kapitalizmin ölüm-
cül etkisi arasındaki bağlantıyı gözler 
önüne seriyor.

Şimdi, nerede, nasıl, ne zaman açığa çıka-
cak bilmiyoruz ama tüm dünyada ezilen-
ler, kendi hükümetlerine, “Ya patronları 
vergilendirirsiniz/Ya da onların hüküme-
tisiniz!” demeye başladılar. Şimdilik içten 
içe söylenen öfkeli bir söz bu. Zamanı ge-
lince kapitalizme meydan okuyan küresel 
hareketin ezberi olacak! 

SIRA İŞÇİ SINIFINA GELECEK ELBET!

 Çizer: Aslı Alpar 
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BARIŞTAN YANA
Yıldız Önen

SALGINDA GÖÇMENLERLE 
DAYANIŞMAYA
Salgınlarla ilgili iki habere değineceğim, ilki Yunanis-
tan’dan ikincisi Türkiye’den. 2 Nisan Perşembe günü 
Atina’nın 70 kilometre kuzeyinde yer alan Ritsona’da-
ki sığınmacı kampı, 20 kişide korona vakasının tespit 
edilmesinin ardından 14 günlük karantinaya alınmıştı. 
5 Nisan Pazar sabahı ise Atina’nın 40 kilometre ku-
zeydoğusundaki Malasaka mülteci kampı 14 günlük 
tecritte alındı. Yunanistan’da yaklaşık 110 bin göç-
men sığınmacı kamplarında sıkışık koşullarda yaşıyor. 
Örneğin Malasaka mülteci kampında 2500 kişi ya-
şıyor. Yunanistan’da göçmenlerle dayanışan örgütler 
bu kampın 500 kişinin yaşaması için tasarlandığını 
söylüyorlar. Tüm sivil toplum örgütleri sıkışık koşullar-
da yaşayan göçmenler arasında salgının yayılması 
durumunda büyük bir felaketle yüzleşileceğini vurgu-
luyorlar.

Diğer haber Türkiye’den. Mülteci Medyası’nın habe-
rine göre İstanbul’da bazı mülteciler ve göçmenlerin, 
COVİD-19 şüphesi ile hastanelere yaptıkları başvuru 
kabul edilmedi. Hastalık belirtisi taşıyan mültecilerin 
ve göçmenlerin geri çevrilmesine gerekçe olarak ise 
kayıtsız ve kimliksiz olması gösterildi.

Kuşkusuz söz konusu olan mülteciler olunca polis de 
hemen devreye girmiş yine ve mülteciler hastane polisi 
tarafından idari gözetime alınmakla tehdit edilmişler.

Düşünsenize doğup büyüdüğünüz yerlerden savaş, 
yoksulluk, kuraklık gibi nedenlerle göçüyorsunuz, ya-
şamak için başka bir ülkeye geliyorsunuz. İktidarıyla 
muhalefetiyle tüm ana akım siyasetçiler durumunuzu 
başınıza kakıyorlar. Hükümet sizi Avrupa ülkelerine 
karşı bir koz olarak değerlendiriyor, ana muhalefet 
ise apaçık ırkçılık yapıyor. Kendinizi köşeye sıkışmış 
hissediyorsunuz. Tam bu sırada, bir de küresel bir sal-
gın hastalık patlak veriyor. Kaygılanmak, güvencesiz 
hissetmek, tek başına olduğunuzu düşünmek günlük 
davranış kalıpları haline geliyor. Göçmenler, aynı dili 
konuşmadıkları, aynı kültürü paylaşmadıkları kalaba-
lıkların arasında zaten güvencesiz hisseder. Ama bu 
sefer bir de nereden geleceği bilinmeyen, ancak özel 
tedbirlerle korunulabilecek bir belayla, salgınla karşı 
karşıyalar.

Böyle zamanlar, göçmenlerle dayanışmak için her za-
mankinden özel bir çaba gösterilmesi gereken dönem-
lerdir. Bu çabanın bir adımı somut dayanışma ağlarını 
harekete geçirmektir. Ama yüzbinlerce insana yetiş-
menin yolu, devletin harekete geçmesini sağlamaktır. 
Başlangıç için göçmenlerin sağlığını güvenceye almak 
gerekir.  İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi’nin de 
altını çizdiği gibi Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası 
sözleşmelerin devletlere yetki alanlarında bulunan ki-
şilerin sağlık hizmetine erişebilmelerine yönelik pozitif 
yükümlülükler getirdiğinin ve Anayasa’nın 17. ve 56. 
Maddelerinde belirtilen sağlık hakkının herkesi kapsa-
dığının altını ısrarla çizmek gerekir.

Dünya Sağlık Örgütü de küresel salgın sırasında is-
tisnasız herkesin sağlık hizmetlerine ücretsiz erişim 
hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Hastanelerin ve sağlık hizmetlerinin kapılarını tüm 
göçmenlere açın!

İnfaz Yasası düzenlemesi komisyondan geçerek meclise 
sunuldu. Bu hafta mecliste görüşülmesi bekleniyor. Avu-
kat Ayşen Funda Ata Sosyalist İşçi için düzenlemeyi değer-
lendirdi: 

Hükümlüler için

Meclise sunulan halinde öncekinden bazı farklılıklar var.  
Son dakika değişikliği ile mükerrer suçlar, uyuşturucu ti-
careti suçları ve cinsel taciz tecavüz vb suçları da kapsam 
içine alındı. Bunda göre toplam yatar hesaplanırken dik-
kate alınan ¾ olan koşullu salıverilme oranı 2/3 e çıkarıldı. 
Şimdiki uygulamaya göre % 67 alınan cezanın yüzde 75’i 
yatılacak iken bu oran yüzde 67 olarak belirlendi.

Diğer suçlarda ise koşullu salıverilme oranı toplam ceza-
nın yarısını çekmiş olmak olarak belirlendi. Hükümlülerin 
toplam cezalarının % 40’ı oranında cezaevinde kaldıktan 
sonra denetimli serbestlikten yararlanma esası getiriliyor. 
Yani 10 yıl ceza alan biri 5 yıl yatacak. Bununda 1/5’i dene-
timli serbestlikte geçeceği için 4 yıl yatıp çıkabilecek.

Bir kereye mahsus olarak 3 yıl cezası kalanlar uyuşturucu 
suçları ve cinsel saldırı taciz tecavüz dahil olmak üzere çı-
kabilecek. Terör, kasten öldürme, özel hayatın gizliliği kap-
sam dışı bırakıldı.

Kasten öldürme suçunda 2/3 ve terör suçları ile örgütlü 
suçlar bakımından 3/4’lük koşullu salıverilme oranında 
bir değişiklik yapılmadı. Bu düzenleme 31 Aralık 2020’ye 
kadar uygulanacak. Kapsam dışı bırakılanlar ise devletin 
güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu 
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı işle-
nen suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, Terörle 
Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve örgüt faaliye-
ti kapsamında işlenen suçlar oldu.

Tutuklular için

Toplamda 90 bin dolayında hükümlünün bu düzenleme-
den yaralanacağı 15 bin kişinin açık cezaevine geçeceği ön-
görülüyor.  Tutuklu olanların da adli kontrol tedbirlerinin 
genişletilmesine dair yeni düzenlemeler ile yararlanabile-

ceği değişiklikler sayesinde toplamda 150 bin kişinin bu 
tasarıdan yararlanması bekleniyor.

Adli kontrolün şartları hamileler, doğum yapmış olanlar, 
çocuklar ve yaşlılar ve hasta olanlar için genişletilerek 
tutulama yerine adli kontrol hükümlerinin verilmesi ön-
görülüyor. Bu düzenlemede ise terör suçları kapsam dışı 
bırakılıyor.

İnfaz hakimliği

Diğer önemli değişiklik ise İnfaz Hakimliği Kanunu’nda 
yapılıyor. Yetkiler genişletiliyor. On yıl ve daha fazla hapis 
cezasına mahkûm olanlar ile terör suçları, örgüt kurmak, 
yönetmek veya örgüte üye olmak suçları, örgüt faaliyeti 
kapsamında işlenen suçlar, kasten öldürme suçları, cin-
sel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu 
veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkûm 
olanların kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz 
kurumuna ayrılmalarına ilişkin idare ve gözlem kurulu ka-
rarlarının, infaz hakiminin onayından sonra uygulanacağı 
düzenleniyor.

Bu elbette beklentileri karşılayan adil bir düzenleme değil. 
Ceza indiriminin cinsel taciz tecavüz suçlarını da kapsa-
masının toplumsal sonuçları olacak. Önümüzdeki günler-
de kadınlar ve çocuklara karşı işlenen suçlarda bir patlama 
yaşanması öngörülebilir.

Terör suçlarının kapsam dışı bırakılması ise kabul edilebi-
lir değil. Terör suçu kapsamında binlerce hükümlü ve tu-
tuklu var. Salgın günlerinde bile attığı bir twit ya da yaptığı 
bir haber yüzünden tutuklanan pek çok insan oldu.

Öncelikle sosyal medya yüzünden ve haberler nedeniyle 
insanların tutuklanmasına ve gözaltına alınmasına son 
vermek gerekiyor. Bu uygulamayı mevcut yaslar da zo-
runlu kılmıyor zaten. Bütün bunlar son derece keyfi uy-
gulamalar. Yargılaması süren hüküm giymemiş, kadın 
ve çocuklara karşı işlenen suçlar hariç tüm tutukluların 
hemen serbest bırakılması, adli kontrol hükümlerinin uy-
gulanması gerekir.

Kısa süre sonra yasalaşacak olan tasarı ile cezaevleri bü-
yük oranda boşalacak. Bu mantıkla kısa sürede yeniden 
dolması kaçınılmaz. 

“BU DÜZENLEMEYLE BOŞALAN CEZAEVLERİ 
BU MANTIKLA HIZLA DOLAR”

 Sehahattin Demirtaş Ahmet Altan 
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Coronavirüs bütün dünyayı etkiliyor, özel-
likle çalışma yaşamı bunların başında ge-
liyor. Hükümetler paketler yayınlıyorlar, 
çalışma yaşamı ile ilgili yeni kararlar alı-
yorlar. Dünyadaki bazı ülkelerde çalışma 
yaşamı ile ilgili gelişmeleri aşağıda özet-
ledik:

Kanada’da çalışanların maaşının yüzde 
75’ini salgın süresince devlet ödeyecek. 
Evde hasta olan ya da hasta bakan ça-
lışanların dört ay boyunca maaşlarının 
tümü ödenecek.

ABD’de küçük işletmelere, işçi çıkarma-
maları şartıyla toplamda 377 milyar dolar-
lık yardım ve kredi verilecek. Salgından 
etkilenen kentlerin yerel yönetimlerine ve 
büyük şirketlere 532 milyar dolar harcana-
cak. İşsizlere yapılan işsizlik sigortası öde-
meleri, dört ay boyunca haftalık 600 dolar 
daha fazla olacak, bunun için 260 milyar 
dolar ayrıldı. Kişilere 1200 dolara, evli çift-
lere 2 bin 400 dolara kadar çek verilecek. 
Her bir çocuk için ek 500 dolar ödenecek.

Almanya’da küçük ve orta ölçekli işletme-
lere üç aylık toplam 15’er bin Euro destek 

sağlanacak. Mülk sahipleri, kiracıları 30 
Haziran tarihine kadar çıkaramayacak. 
Geliri düşen aileler çocuk parası yardımı 
alacak. Müzisyenler, oyuncular, sanatçı-
lar, fotoğrafçılar, terapistler, serbest çalı-
şanlar üç ay boyunca doğrudan 9 bin Euro 
ile 15 bin Euro arasında yardım alacak.

Avusturya’da işçinin aylık ücretinin yüz-
de 80’i için kısa çalışma ödeneği sağla-
nacak. Çocuk bakım parasının üçte birini 
devlet ödeyecek. Çalışma süresi sıfır saate 
indirilebilecek, şirketler çalışanlarını iş-
ten çıkarmadan, eve gönderebilecek

Belçika’da 30 Haziran’a kadar, hastalık 
nedeniyle işyerlerinin tatil edilmesi du-
rumunda, ücretlerin yüzde 70’ini devlet 
ödeyecek. Uzaktan çalışmaya geçemeyen 
veya sosyal mesafelenme kurallarına uya-
mayan işyerleri kapanacak. İşsiz kalanla-
rın ücretlerinin yüzde 70’i işsizlik fonun-
dan karşılanacak. 

Danimarka’da hükümet işçilerin maaşı-
nın yüzde 75’ini (aylık en fazla 3400 Dolar) 
ödeyecek kalan yüzde 25’I şirket ödeye-
cek. Şirketler bu süreçte kimseyi işten çı-

karamayacak

İtalya’da 60 gün süreyle işten çıkarmalar 
askıya alındı. Salgın sırasında işe giden 
işçilere Mart ayı için 100 Euro prim öde-
necek. 12 yaşından küçük çocuğu olan 
ebeveynlerden birisi için, 2 hafta ekstra 
ebeveynlik izni ve ücretin yüzde 50’si 
ödenecek. Ailelere 600-1000 Euro çocuk 
bakım ödemesi yapılacak. Serbest çalı-
şanlara Mart ayı için 600 Euro verilecek 
(yaklaşık 5 milyon kişiye) . 

İspanya’da uzaktan çalışma sağlanacak. 
Bütün işçiler kısa çalışma hakkından ya-
rarlanacak. Çalışma süresinin azaltılması 
durumunda, şirketler çalışılan sürenin üc-
retini ödeyecekler, geriye kalan kısmı ise 
kamu ödeyecek. KOBİ’lerin sosyal güven-
lik katkılarının tamamı devlet tarafından 
karşılanacak.

İsveç’te işçilik maliyetlerinin önemli bir 
kısmını hükümet üstlenecek. İşçiler ücret-
lerinin yüzde 90’ından fazlasını alacaklar. 
Bu süreç 16 Mart’tan itibaren başlayacak 
ve 2020 yılı boyunca geçerli olacak. Kendi 
hesabına çalışan kişilere hastalanmaları 

durumunda 1-14 gün arasında ödeme ya-
pılacak. 

İngiltere’de 700 bin küçük işletmeye her 
ay ortalama 10 bin pound destek verile-
cek. İşe gidemeyen çalışanların en az üç 
ay süreyle maaşlarının yüzde 80’ini devlet 
ödeyecek. Serbest çalışanlara her ay, son 
üç yıldaki kârlarının ortalamasının yüzde 
80’ı oranında ödeme yapılacak.

Polonya’da uzaktan çalışma sağlanacak. 
Ebeveynlere çocuk bakımı için özel izinler 
verilecek.

Portekiz’de işçilerin çalıştırılmamaları 
durumunda ücretin yüzde 70’Ini sosyal 
güvenlik, yüzde 30’unu işveren karşıla-
yacak. Okulların kapanması nedeniyle, 
12 yaşın altında çocuğu olan ebevenylerin 
evde kalmasına izin verilecek. Bu kişiler 
de kısa çalışmadaymış gibi brüt ücretleri-
nin yüzde 66’sını alacak.

Kamboçya hükümeti, sıkıntı yaşayan 
şirketlere vergi muafiyeti getirdi. Açığa 
alınan işçilerin ücretlerinin yüzde 60’ını 
hükümet ödeyecek.

OTORİTERİZM, SALGIN VE BİR 
ÖLÜM-KALIM MÜCADELESİ

CORONAVİRÜS VE KÜRESEL ÇALIŞMA YAŞAMI

Hastalığı ciddiye almayan, insanları aldatan 
Boris Johnson yoğun bakımda

TUNA EMREN

Otoriter kapitalizmin ba-
şarısı, iktisadi büyümenin 
önünde hiçbir engel kalma-
masına bağlı. Yani ne çevre 
sorunları önemli ne de sos-
yal haklar. 

Otoriterizmin olduğu yerde 
demokrasiden bahsedile-
bilir mi? Sivil toplumla ve 
sendikalarla savaşanların 
mesajı gayet net: “Krizlerin 
asıl sorumlusu demokrasi-
dir.” Yani sorumlusu, insan 
hakları ve özgürlükler... 

Başta sağlık ve ulaşım ol-
mak üzere, hizmet sektörle-
rini özelleştiren, dayanışma 
ve mücadele için gereken 
araçları elimizden alan bu 
rejimler tüm yıkıcı krizleri, 
daha fazla büyüme için bir 
fırsat olarak görüyor.

Bolsonaro, Trump, Modi, 
Putin, Orban, Johnson, Er-
doğan... Maalesef böyle bir 
dünyada karşılaştık SARS-
CoV2 virüsüyle. 

Kuvveden Fiile Çıkan Saf 
Kötülük

Türkmenistan’daki dikta-
törlüğün salgınla mücade-
lede izlediği yöntem, virüs 
hakkında konuşmanın 
yasaklanmasından ibaret. 
Macaristan’da, aşırı sağcı 
Orban, virüsle ancak ge-
reken yetkiye sahip olursa 
savaşabileceğini söyleyip 
diktatörlüğünü ilan etti. 

Trump ise tıpkı Bolsonaro 
gibi, virüsün “uyduruldu-
ğunu” dile getirip “her şe-
yin kontrol altında olduğu” 
oyununu oynamaya devam 
etti. Önlemler geciktirildi, 
salgının merkezi haline ge-
len New York’ta can kayıp-
ları katlanarak arttı. Uygar-
lığın timsali gibi sunulan 
bu kent gözlerimizin önün-
de üçüncü dünya ülkesine 
dönüştü. Bu umursamaz-
lıkla devam edemeyeceğini 
anlayınca, o da bir destek 
paketi açıklamak zorunda 
kaldı. Ama o sırada tüm 

dünya, salgının, ABD yap-
tırımları yüzünden çaresiz-
liğe mahkum edilen İran’da 
yol açtığı kitlesel ölümleri 
izliyordu endişeyle.

Boris Johnson “sürü bağı-
şıklığı” yöntemini uyguy-
lamaya kalkıştı; yaşlıları, 
korunmasızları ve yoksul-
ları gözden çıkardı. Trump 
100 bin ila 240 bin arası 
ölümün “kabul edilebilir” 
olduğunu söylerken, John-
son ise ailelere, sevdiklerini 
kaybetmeye hazırlanmaları 
için telkinde bulunuyordu 
ki sonunda kendisi de virüs 
yüzünden hastanelik oldu.

Modi’nin Hindistan’daki ka-
rantina tedbiriyse, göçmen 
işçilerin açlık korkusuyla 
otogarlara akın etmesiyle 
çöktü. Hayatta kalabilmek 
için başka şehirlere göç 
etmek zorundaydılar. Ve 
Modi onlara, devletin kol-
luk kuvvetleriyle karşılık 
verdi. 

Bizdeki öncelik ortada; 

inşaat sektörü. İşçilere, iş-
sizlere, yoksullara destek 
vermek, acil sağlık tedbir-
leri almak yerine, topu yine 
bize atıp parayı da bizden 
istediler. “Yok artık!” diyor 
insan. Oysa zaten kazancı-
nın önemli kısmını -böyle 
krizler karşısında ivedilikle 
harekete geçilmesi için- ver-
gi olarak ödeyen bizlerin 
cebine göz dikecek kadar 
umursamaz olmasalar, 
IBAN numarası vermek ye-

rine vergi borçları sıfırlanan 
büyük patronlara yönelir-
lerdi. 

Ayrıca İşsizik Fonu’nda bi-
riken milyarlara ne oldu? 
Peki ya özelleştirme gelir-
leri nerede? Hedefi külliyen 
şaşmış bir destek paketinin 
bize ne faydası var? Ücret-
siz izne zorlanan insanlar 
faturalarını, kiralarını nasıl 
ödeyecekler?

Hem söylemleri hem de ey-

lemleriyle ortaya koydukla-
rı üzere, popülist liderlerin 
hepsi yeni yetkilerin peşin-
de. Tek dertleri üretimin, 
emek sömürüsünün deva-
mı. Krizin yükü yine işçile-
rin omuzlarında. 

Bu bir salgın krizi değil; 
faturasının hayatta kalma-
ya çalışanlara kesildiği bir 
yozlaşma krizi. Ve o da şu 
sıralar bir ölüm-kalım me-
selesine dönüşüyor.
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Salgını 
şiddetlendiren 
özelleştirmeci
zihniyettir!
Hem Türkiye’de hem 
de dünyada uygula-
nan sağlık politikaları 
çalışanların ve yoksul-
ların değil, patronların 
lehine. Önleyici sağlık 
giderleri de gereksiz 
masraflar olarak görül-
düğü için birçok ülkede 
kemer sıkma politika-
larının ilk hedefi haline 
geliyor. Aynı zamanda, 
sağlık alanındaki de-
santralizasyonun bir 
sonucu olarak merkezi 
şekilde yönetilmeyen 
politikalar, büyük öl-
çekli önlemleri imkân-
sız kılıyor. Dünyayı 
kasıp kavuran, şimdi-
den on binlerce insa-
nın canına mâl olan 
koronavirüs salgını, 
kapitalistlerin kâr hırsı 
yüzünden bu boyut-
lara ulaştı. Hem ulus-
lararası ticaret zinciri-
nin bozulacağı kaygısı 
nedeniyle devletlerin 
zamanında almadığı 
önlemler hem de olası 
salgın senaryoları için 
hazırlık yapılmaması 
yeni bir kriz doğurdu. 
Kapitalizmin insanlı-
ğı sürüklediği bu yeni 
ancak ilk olmayan 
krizden çıkmanın, ço-
ğunluğun çıkarına olan 
yolu ise işçilerin aşa-
ğıdan mücadelesiyle 
eşitlik ve adalete daya-
nan yeni bir toplumsal 
düzeni tesis etmesi.

Küresel kapitalizmin 1970’lerde yaşadığı reses-
yon ve enflasyondan kurtuluş reçetesi olarak 
sunulan ve ilk olarak Şili’de darbeci Pinochet 
döneminde uygulanan neoliberal ekonomi poli-
tikaları, 1980’lerin başında İngiltere’de Margaret 
Teatcher, ABD’de ise Ronald Reagan hükümet-
leri tarafından yürütülmeye başlandı. Kapitalist 
üretim biçimini sürdürebilmek adına ekonomi-
de devletin rolünü küçülterek özel şirketlerin 
önünü açmak, globalleşme, serbest ticaret ve 
kemer sıkma politikaları gibi bir dizi uygulama 
milyonlarca insanın hayatını dönüştürdü. 

Hükümetler ve rejimler, bir yandan işçilerin ör-
gütlenme araçlarını ortadan kaldırıyor ve buna 
karşı geliştirilen hareketlere şiddetle cevap veri-
yorken diğer yandan yürüttükleri muhafazakâr 
politikalarla 1968’in özgürlükçü toplumsal dal-
gası bastırılıyordu. Bu anlamda neoliberalizm 
adeta cenneti patronların ayağına getirdi. Sos-
yal hakların birer birer tırpanlandığı, sendikal 
özgürlüklerin kısıtlandığı, hak taleplerinin bas-
kıyla karşılık bulduğu bu toplumsal düzen, şir-
ketlerin kısa sürede kâr oranlarını arttırmasını 
sağladı. 

1980’den Sonra Sağlık Politikaları

Devletler, kemer sıkma politikaları uygulayarak 
küçülmeye çalışırken, büyük “gider” kalemle-
rinden biri olan sağlık harcamalarına da eğile-
rek bu alanda güvencesizleştirme ve özelleştir-
me politikalarını yürürlüğe koydular. Bu sayede 

özel sektör için hem maliyetlerin düşmesi sağla-
nıyor hem de yeni gelir kapıları açılıyordu.

Türkiye’de 1960 yılındaki askeri darbenin ardın-
dan bakanlık müsteşarı Nusret Fişek tarafından 
hazırlanan reform paketi birtakım iyileştirme-
leri beraberinde getirmiş, bu dönemde sağlık 
alanında sosyalizasyon politikaları yürürlüğe 
konmuştu. Muşlu bir köylünün bu uygulama-
ları tanımlarken kullandığı “Gökte Allah, yerde 
sosyalizo” ifadesi 60’ların toplumsal dinamikle-
rini anlamak açısından da önem taşımaktadır. 
Ancak bu dönem uzun sürmedi ve sağlık ala-

nındaki neoliberal dönüşüm politi-
kaları ünlü “24 Ocak Kararları”nın 
bir ürünü olarak 1980’li yıllarda uy-
gulanmaya başlandı. 12 Eylül darbe-
cilerinin hazırladığı 1982 Anayasası 
da sağlık hakkını anayasal güvence 
altına almıyor ve meseleyi devletin 
görevi olmaktan çıkarıp, kamuya 
sadece gözetleme ve düzenleme gö-
revi veriyordu. 1984’te göreve gelen 
ANAP Hükümeti, 3 yıl sonra Genel 
Sağlık Sigortası’na geçmeye çalışıp 
başarısız olsa da yine bu dönemde 
“Sağlık Hizmetleri Genel Yasası”nı 
yürürlüğe koyarak; sağlık hizmet-

lerinin fiyatlandırılması, sağlık kuruluşlarının 
işletmeye dönüştürülmesi, sağlık çalışanlarının 
hem kamu hem de özel sektörde çalışmasının 
önünü açtı. Birçok hükmü Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptal edilen ve uygulanamayan bu ka-
nun, sağlık alanında atılması planlanan adımla-
rın bir ön gösterimiydi. 

1990’lı yıllarda IMF ve Dünya Bankası gibi neo-
liberal politikaların küresel ölçekte uygulanma-
sında önemli rol oynayan kurumların ekonomik 
boyunduruğuna alınan Türkiye’de, burjuvazinin 
işçi sınıfına ödetmeye çalıştığı “acı reçeteler” 
arka arkaya geldi. Türk Tabipler Birliği’nin faa-
liyetleri yine bu dönemde dört yıl engellenerek 
doktorların örgütlenme hakları da ellerinden 
alındı. 1992 ve 93’te düzenlenen Ulusal Sağlık 
Kongrelerinde sağlık sisteminin özelleştirilme-
sine yönelik politikalar ısrarla savunuluyordu. 
1994 ekonomik krizinin bir sonucu olarak An-
kara ve İstanbul’da iki büyük hastane Tansu 
Çiller’in başbakanlığı döneminde açıkladığı 5 
Nisan Kararları’yla birlikte kapatıldı. Bu kararlar 
emeklilik sisteminden, memur ve işçi ücretleri-
ne geniş bir yelpazede krizin faturasının işçilere 
ödetilmesi anlamına geliyordu. 

Umut Mahir Özen

1990’ların kaotik siyasal ve iktisadi ikliminin ardından 3 
Kasım 2002’de iktidara gelen AKP hükümeti, IMF ve Dün-
ya Bankası tarafından dayatılan yaptırımları harfiyen 
uygulamaya koyuldu. On yıl önce gündeme gelen “yeşil 
kart” ve “aile hekimliği” sağlık sisteminin temeline alına-
rak 2003 yılında ortaya koyulan “Sağlıkta Dönüşüm Prog-
ramı” Dünya Bankası’nın da desteğiyle yürürlüğe girdi. 
Bu programın hedefinde, neoliberal ekonomistlerin de 
bolca kullandığı, “sürdürülebilirlik, sürekli kalite gelişi-
mi, katılımcılık, uzlaşmacılık, gönüllülük, desantraliza-
yon, hizmette rekabet” gibi süslü kavramlarla birlikte, 
sağlığın alınıp satılabilir bir metaya dönüştürülmesi var-

dı. Yine programa göre Sağlık Bakanlığı’nın gözetleyici ve 
denetleyici bir rol oynayacağı ifade ediliyordu. Dönüşüm 
programı kapsamında 2008 yılında yasalaştırılan Genel 
Sağlık Sigortası da SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi ku-
rumları bir çatı altında birleştirerek, her vatandaşa gücü 
oranında katkıda bulunma yükümlülüğü getiriyordu. An-
cak bu kayıt dışı çalışma ve yoksulluk nedeniyle sistemin 
tıkanmasına yol açtı. Yeşil kartlı yurttaşların sayısı 1995 
yılında 1.7 milyonken, 2010’da bu sayı 10 milyonu aşarak 
rekor kırdı. 

Sağlık alanındaki yeni uygulamalardan biri de uzun yıl-

lardır gündemde olan aile hekimliği sisteminin başlama-
sı oldu. 2004 yılında başlatılan uygulamayla, Aile Sağlığı 
Merkezleri şu anda tüm ülkeye yayılmış durumda. Ancak 
burada da 3500 kişiye bir hekim düşüyor olması, özellik-
le insanlar hastanelerden önce buralara yönlendirilirken 
oldukça yetersiz. Sağlık emekçilerine ve kurumlara uy-
gulanan performans kriterleri de verilen sağlık hizmetle-
rinin kalitesini düşürüyor. Sağlık emekçileri bir yandan 
geçimlerini sağlamak için daha fazla çalışmak, daha kısa 
sürede daha çok hasta bakmak zorundayken bir yandan 
da sistemin yetersizliğinin ceremesini şiddet tehdidi al-
tında kalarak çekiyorlar.

NEOLİBERAL POLİTİKALAR HALK 
SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATIYOR

AKP’nin Sağlık Politikası: Özelleştirme ve Güvencesizlik
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Covid-19 ile küresel düzeyde bir salgın hastalık krizinin 
içine çok hızlı bir biçimde girdik. Üç ay içinde bildiğimiz 
gündelik yaşam altüst olmuş durumda. Salgın hastalığa 
yakalanan ve ölenlerin sayısı kitlesel boyutlara ulaştı. 
Salgının nasıl, ne zaman sonlandırılacağına dair henüz 
kesin bir şey de yok. Ama ne kadar belirsiz olursa olsun 
bir zaman içinde bu salgının önüne geçilecek, kontrol al-
tına alınacak.  Şimdi dünyanın dört bir tarafında hükü-
metler geç de olsa, sınırlı da olsa salgın hastalığın önünü 
alabilmek için ardı ardına tedbir paketleri açıklıyorlar. 
Özel hastanelerin kamusallaştırılması, elektrik, su, kira 
gibi ödemelerin alınmaması-ertelenmesi, vatandaşlara 
nakti ve yiyecek yardımları yapılması gibi bir dizi adımlar 
atılıyor. En neoliberal politikaların uygulayıcısı olan ül-
keler de bile bu adımlar atılıyor. Türkiye’de ise hükümet 
bunların hiçbiri yapmıyor, işten çıkarılsa da ücret almasa 
da, aç da kalsa insanlara söylenen tek şey “evde kalın”. 

Krize kriz gibi davranın

Covid-19 yeni bir virüs, geçtiğimiz üç ayda yaşadıklarımız 
tek bir salgın hastalığın bile ne kadar olumsuz sonuçlar 
doğurabileceğini net bir biçimde gösterdi. İklim krizi ise 
yeni değil. 30 yıldan fazla süredir nasıl bir felaketin içine 
sürüklendiğimizi biliyoruz, yaşıyoruz. Covid-19 ile yaşa-
dıklarımız iklim krizinin derinleşmesiyle yaşayacağımız 
felaketlerin yanında küçük kalacak.  Buna rağmen iklim 
krizini durdurmak için çok kıymetli yıllar; özellikle fosil 
yakıt şirketlerinin yatırımlarını korumak, kâr ve büyü-
me temelli kapitalist ekonominin işleyişinin devamı için 
hükümetler tarafından boşa harcandı, iklim krizinin so-
nuçları yok sayıldı, krizin boyutu küçümsendi. Covid-19 
salgınını önlemek için her gün mücadele etmek ne kadar 
yaşamsal ise iklim krizini durdurmak da o kadar yaşam-
sal önemde. Ama hala hükümetler iklim krizine kriz gibi 
davranmaktan çok uzaklar ve işin daha kötüsü koronavi-
rüsünün yarattığı ekonomik durgunluk bahane edilerek, 
fosil yakıt şirketleri için fırsata çevirmenin yollarını arar 
durumdalar.  

Yaşam mı kapitalizm mi?

BM temsilcilerinin iklim krizi konusunda bu sefer so-
mut adım atacaklarını söyledikleri ve bu yılın sonunda 
İskoçya’da yapılacak COP26 zirvesi koronavirüsü salgını 
bahane edilerek iptal edildi. ABD Çevre Koruma Ajansı 
yine koronavirüsü nedeniyle fosil yakıt şirketleri dahil 
şirketlerin çevresel tedbirlere uyduklarını gösteren rutin 
kontrol ve raporlama faaliyetlerini belirsiz bir süre askı-
ya aldı. Hükümet Kanal İstanbul proje alanı dahilinde 
iki tarihi köprünün taşınma ihalesini yaptı ve köprülerin 
taşınması için devletin kasasından 500 bin TL ayırdı.  Bu 
iki yüzlülük karşısında milyonlarca insan krizlerin bizzat 
yaratıcısı olan kapitalist sistem içinde çözülemeyeceğine 
ikna oluyor. Özellikle geleceklerini isteyen gençler iklim 
adaleti hareketinin en önünde büyük bir kararlılıkla, 
inatla yer alıyorlar. 

İKLİM GREVİ

“EVDE KALALIM AMA 
EVİMİZ YANIYOR!”
Sayfayı hazırlayanlar: Nuran Yüce-Onur Korkmaz- Özdeş Özbay

SİSTEME DUR DİYELİM 
3 Nisan Cuma günü Fridays For Future ( FFF Tr) ve 
Sıfır Gelecek olarak Türkiye’nin ilk dijital iklim grevini 
organize ettik. Bizim için çok heyecanlı bir deneyimdi, 
bir ilke imza attık. Tabii grevimizi başta planladığımız 
gibi Abbasağa Parkı’nda yapamayacak olmak bizi 
üzmüştü ama biz pes etmedik ve 20 gün kadar kısa bir 
süre zarfında mevcut şartlara adapte olup grevi dijitale 
taşıdık. 

Bence bu grev bize ilk olarak Türkiye’deki yeşil hareke-
tin gücünü gösterdi. O kadar adanmış, o kadar motive 
gençler ve yetişkinler var ki aramızda bu kadar kısa sü-
rede, fiziksel olarak uzak olsak da bu kadar kapsamlı 
bir organizasyon gerçekleştirebildik. Bu gerçekten çok 
umut verici. Grevimizi canlı izleyen 2000 küsur kişi 
vardı, bu sayıya konserleri, twitter kampanyamızı ve 
kayıtları izleyen kişileri eklersek hemen hemen 20 ey-
lüldeki kadar geniş bir kitleye ulaştığımızı söyleyebi-
lirim. 

Dün de gördük ki iklim aktivisti gençler geleceğin li-
derleri olursa o zaman başka bir dünya mümkün. Ko-
rona günlerinden ders çıkaralım ve artık bu dünyaya 
zarar veren sisteme bir dur diyelim. (Selin Gören)

İKLİM KRİZİNİ DURDURMAK 
İÇİN TEK YOL DEVRİM!
3 Nisan dijital grevi bence oldukça faydalı oldu.  Ko-
nuşmalarda iklim krizinin doğrudan bu sistem tarafın-
dan yaratıldığının altı çok kereler çizildi. İklim krizini 
durdurmak için antikapitalist bir mücadele verilmesi 
gerektiği de vurgulandı. Antikapitalizm’i vurgulama-
nın kavramsal belirsizliğini de belki bu koronavirüs 
günlerinden sonra sosyalizm ve komünizm diyerek 
görünür hale getirebiliriz. Biz yalnızca mevcut olanın 
yıkılması gerektiğini savunuyor değiliz, neyin gelmesi 
gerektiğini ve kimler sayesinde geleceğini de çok iyi 
biliyoruz. (Tibet Şahin)

GELECEĞİMİZ İÇİN MÜCADELEYE
Alışılmışın dışında zamanlar geçiriyoruz. Küresel 
düzeyde bir felaket, bir pandemi yaşıyoruz. 
Biliminsanları devletlere acil çağrı yapıyorlar, 
insanların evde kalmasını sağlamaya çalışıyorlar. Çoğu 
hükümet de bu çağrıya kulak verip toplum hayatında 
değişiklikler sağlıyorlar. Ancak bilim insanlarının 
yıllardır konuştukları ve acil çağrı yaptıkları bir başka 
konu daha var, iklim krizi. Aniden yayılan ve daha 
tedavisi olmayan bir virüsün yapabileceğinden çok 
daha fazla insanın hayatına kastedecek bir kriz var 
ortada, ama hükümetler ve şirketler bunu gözardı 
ediyorlar. Ekonomik hırs ve çıkarlarını gözetirken 
insanların hayatlarını yok sayan bu düzene dur demek 
için, ne olursa olsun ses çıkaracağımızı ve hakkımızı 
arayacağımızı bildirmek bizim görevimizdir.
Ne kadar sokakta yüzlerce insanla birlikte yürümemiş 
olsak da canlı yayınların yorumlarında slogan atıp 
kendi evlerimizde pankart kaldırdık. O anlarda herkes 
evindeydi ama hepimiz birlikteydik, eleleydik. Fiziksel 
izolasyon, sosyal mücadele! (Suda)
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3 Nisan küresel grevde sokağa çıkamayan İklim akti-
vistleri “Koronavirüs salgınından öğrenin, krize kriz 
gibi davranın” vurgusuyla grevi dijital ortama taşıdı. 
2000’den fazla kişinin sosyal medyadan canlı izlediği 
grev video konferans yoluyla gerçekleştirildi. 

Grev Fridays For Future (FFF)’ın ve Sıfır Geleceğin ba-
sın açıklamasıyla başladı. FFF basın açıklamasında 
“Bir krizi yaşıyoruz, bir başka kriz istemiyoruz” diyen 
genç aktivistler, korona krizinde olduğu gibi iklim kri-
zinde bilimin arkasında birleşme çağrısında bulundu. 
Sıfır Geleceğin basın açıklamasında da sokaklarda ola-
mamanın nedeni, hükümetlerin koronavirüs salgınına 
zamanında yanıt vermeyerek daha küçük kayıplarla 
atlatılabilecek bir gelişmeyi krize çevirmiş olmaları 
ve bu krize kriz gibi davranmaya da çok geç başlamış 
olmalarıdır. Bundan ders çıkartılmasına ve iklim kri-
zinden kaynaklı felaketlerin daha ileri gitmeden engel-
lenmesine vurgu yapıldı.

Ünlü isimler de grevcileri yalnız bırakmadı. Ömer Mad-
ra (radyo programcısı, yazar), Mert Fırat (oyuncu), Ke-
rem Kabadayı (müzisyen) gibi isimler de greve katıldı. 
Aktivistleri destekleyici konuşmalar yaptılar. 

Ömer Madra “koronavirüs için bilim insanları dinlen-
medi şirket kârlarına önem verildi ve bu noktaya ge-
lindi ve bunun iklim krizinin hızlı çekimi” olduğunu 
söyledi. 

Mert Fırat örgütlenmenin anlatıldığı gibi kötü bir şey 
olmadığını ve gerekli olduğunu söylerken Kerem Kaba-
dayı Türkiye’de iklim hareketinin tarihinden bahsetti 
ve mücadeleleri birbirinden ayrı görmemek gerektiğini 
söyledi.

7 farlı şehirden, çok sayıda genç aktivist söz alarak 
konuşmalar yaptılar. Bu konuşmalarda egemenler 
bu konuyu görmezden geldiği için gençlerin harekete 
geçmesi gerektiğini, gençlerin durmayacağını, örgüt-
lenmeye ve mücadeleye devam edeceğini söylediler. 
Sistemin değişmesi gerektiği mesajlarını verdiler.

Sıfır Gelecek aktivistleri iklim krizinin sorumlusu 
olan kapitalizmi teşhir etti. Karar vericilerin 30 yıldır 

olduğu gibi bir kez daha krizi görmezden geldiklerini 
ve COP26’yı ertelediklerini, hükümetlerin hemen fosil 
yakıtların kullanımına son vermesi ve adil dönüşüm 
programları uygulamaları gerektiğini söylediler. “Artık 
kaybedecek tek bir saniyemiz yok!” diyerek iklimi de-
ğil sistemi değiştirmek için herkesi harekete geçmeye 
çağırdılar. 

Sıfır Gelecek aktivistlerinin konuşmalarının ardından 
online konserler ve twitter gündem kampanyasıyla di-
jital grev devam etti. 

TÜRKİYE’NİN İLK DİJİTAL GREVİ 
GÖRÜŞ

Roni Margulies

EGEMEN SINIFLARIN 
MERKEZ KOMİTESİ 

Karl Marx’ın “Bütün dünyanın işçileri, birleşin” sözle-
rinde ifadesini bulan ve henüz gerçekleşmemiş olan 
özlem, ne mutlu ki egemen sınıflar için de gerçekleş-
miş değil. Ama gerçekleşmeye en yakın olduğu yer, 
İngiltere’de yayınlanan Financial Times gazetesi.

Gizli ve daha dürüst adı Dünya Egemenler Bülteni 
olan bu gazete her durumda bir Merkez Komitesi gibi 
düşünür, egemen sınıflara yol gösterir, yoldan çıkanları 
eleştirir, yerel çıkarlarını ön plana çıkaran egemenleri 
kınar, sorunlara hep küresel ve uzun vadeli bir pers-
pektifle bakar.

Gazetenin 3 nisan tarihli başyazı “Virüs sosyal kont-
ratın kırılganlığını ortaya çıkardı” başlığını taşıyordu.

Yazının başlığını ben koyacak olsam, şöyle koyardım: 
“Egemen sınıfların kafası çalışan üyelerinin şu anda 
en büyük korkusu nedir?”

Emin olabiliriz, virüsün kendisinden korkmuyorlar. Çok 
kişi ölecekmiş! Umurlarında mı? Kendileri işe gitmek 
zorunda değil, her türlü önlemi alabiliyorlar.

Korktukları şey başka. Şöyle anlatıyor Financial Times:

“İlham verici ‘millî seferberlik’ çağrılarına rağmen, 
hepimiz aynı gemide  değiliz. Sokağa çıkma kısıtla-
maları zaten en kötü durumda olanlarımıza en büyük 
maliyeti yüklüyor. Konaklama, eğlence/dinlence ve 
benzeri sektörlerde bir gecede milyonlarca işçi işini 
ve gelirini kaybetti. Oysa daha yüksek gelirli bilgi 
işçileri çoğunlukla sadece evden çalışmak sıkıntısıyla 
karşılaştı. Daha da kötüsü, düşük ücretli işlerde hâlâ 
işe gidebiliyor olanlar (sağlık ve bakım işçileri, market 
çalışanları, teslimat şoförleri, temizlik işçileri) her gün 
hayatlarını tehlikeye atıyorlar.”

Yazı, işten atılanlara yapılan hükümet yardımından da 
pek çok işçinin yararlanamayacağını, çünkü yıllardır 
uygulanan düzensiz, esnek, part-time çalışma sistemi 
nedeniyle milyonlarca işçinin işini kaybettiğini ama 
işten “atılmadığını” anlatıyor. Ve evet, diyor, daha çok 
yaşlılar ölüyor, ama gençler de ya gelirlerini kaybedi-
yor ya da eğitimlerini bitirecekleri zaman ertelenmiş 
oluyor.

Ve bütün bunlar olurken, diyor, hükümetlerin ekono-
mileri kurtarmak için piyasalara boca ettiği devasa 
miktarlarda para zenginleri daha da zengin edecek.

Sonuç? Diyor ki Financial Times, ekonomi politikala-
rında radikal reformların masaya gelmesi gerekecek. 
Gelir dağılımının düzeltilmesi, zenginlerin ayrıcalıkları-
nın gözden geçirilmesi gerekecek. Zenginlerden alınan 
vergilerin arttırılmasını, varlık vergisi uygulanmasını dü-
şünmek gerekecek.

Niye gerekecek bunlar? Gazetede yazamamışlar, ama 
açık ki büyük bir toplumsal patlamadan korkuyorlar. 
Virüs ve ölüm endişesi ortadan kalktığı gün milyon-
larca işçinin hesap yapmaya ve neler kaybettiğini 
düşünmeye başlayacağını biliyorlar.

Ve tabii egemen sınıfların bu “radikal reformları” uy-
gulamaya yanaşmayacağından korkuyorlar.

Elbette yanaşmayacaklar. Ve asıl gümbürtü o zaman 
kopacak.

İKLİM KRİZİ KARANTİNAYA ALINAMAZ!
Biliyorsunuz ki 3 Nisan’da sokakta küresel iklim gre-
vi yapacaktık. Ama Covid-19 virüsünün bu kadar ya-
yılmasıyla birbirimizin sağlığını korumak adına evde 
kalmamız gerekiyor. Ama bizler biliyoruz ki iklim krizi 
karantinaya alınamaz. Biz de Türkiye’deki tüm Fri-
days For Future ekipleriyle birlikte bu iklim grevini 
dijitale taşıdık ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Bu 
grev için günlerce çalıştık, çok fazla toplantılar yaptık 
Zoom üzerinden. 3 Nisan’da da bu dijital iklim grevini 
başarıyla tamamladık. Bu süreç benim için çok heye-
can verici ve motive ediciydi çünkü zorluklar karşısın-
da pes etmeyip çözümler üreten arkadaşlarım var. Ben 
hepsine çok teşekkür ediyorum.

Son olarak, biz bu yola arkadaşlarımla ailemizden 
gizli bir şekilde başlamıştık ki bazılarımız için hala 
öyle. Çünkü ailelerimiz başımıza bir şey gelmesinden 
çekiniyor her olayda ve bizi bunlardan uzak tutmak 
istiyorlar. Korkmak en doğal şeylerden biri. Ama biz 
biliyoruz ki korkarak bir şeyleri değiştiremeyiz. Gele-
ceğimizi ve haklarımızı kurtaramayız. Bursa’da kendi 
çevremize bunları anlatırken ve eylem yaparken bize 
destek verip bizimle harekete geçenler de vardı, sade-
ce sözle destek veren de. Tabii, bu da çok doğal ama 
artık durum bu kadar acil ve ciddiyken susmamamız 
gerekiyor. Çünkü bir gün gerçekten her şey için geç ol-
muş olacak. Bu yüzden biz gençlere, çocuklara kulak 
verin ve bize katılın. (Pınar- FFF Bursa)
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CAN IRMAK ÖZİNANIR 

Covid-19 salgını ile birlikte hem Türkiye’de hem de dün-
yanın diğer ülkelerinde insanların devletten beklentileri 
yükseldi.  Bu beklentilerin yükselmesi de doğaldı çünkü 
devlet kendisini hepimizi korumakla yükümlü, bu yüz-
den de otoritesi sorgulanamaz bir varlık olarak konum-
landırıyor. Çoğu kişi bu otoritenin hastalığın yayılmasını 
önlemek üzere kullanılmasını bekledi ancak çoğu örnek-
te devletler nüfusun bir bölümüne evlerine kapanmaları 
yönünde çağrı yaparken geniş işçi kitlelerini çalışmaya 
mecbur kıldı. “Kamu otoritesi” sermayenin elindeki zen-
ginliğe el koyarak bu kaynağı halk sağlığını güçlendir-
mek için kullanılmadı, devletler silahlanmaya yaptıkları 
yatırımlardan vazgeçmedi. 

Bazı devletler sosyal adımlar attı: Çeşitli hastaneler ka-
mulaştırıldı, yurttaşlara çalışıyor olsun olmasın belli bir 
maaş ödenmeye başlandı, borçlar ertelendi, faturalar 
iptal edildi. Bunlar, devletlerin ancak felaket benzeri ko-
şullarda ve son tahlilde sermaye iktidarının ortadan kalk-
masını engellemek için attıkları adımlar. 

Elbette devletlerin yapıları, demokratik temayülleri, re-
jimleri ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Kimi yerlerde 
daha demokratik yönetimler varken kimi ülkeleri otoriter 
liderler, kimilerini diktatörler, monarklar vb. yönetiyor. 
Ancak en sosyal veya en demokratik uygulamaların ol-
duğu yerlerde bile sistemin özüne dokunacak ve bu yol-
la salgını engelleme konusunda çok daha ciddi yol kat 
edilebilecek radikal önlemler alınmıyor. Tüm dünyada 
işçiler salgını başka biçimde deneyimliyor, sermaye bir 
başka biçimde. Bunun sebebi yapısı veya rejimi ne olursa 
olsun tüm devletlerin aslında sınıfsal bir temele dayanı-
yor olması. 

Uzlaşmaz sınıf çelişkilerinin ürünü  

Genellikle devletle ilgili düşünme biçimimiz devletlerin 
var olmasının son derece doğal olduğu yönündedir oysa 
devlet çoğunlukla zannedilen gibi nötr bir organizasyon 
değildir, bizzat sınıf çatışmasının bir ürünüdür. Lenin, 

1917 yılında yazdığı Devlet ve Devrim kitabında şöyle di-
yordu: “Devlet sınıf çelişkilerinin uzlaşmaz olmaları ol-
gusunun ürünü ve belirtisidir. Nerede sınıflar arasındaki 
çelişmelerin uzlaşması nesnel olarak olanaklı değilse, 
orada devlet ortaya çıkar. Ve tersine; devletin varlığı da, 
sınıf çelişkilerinin uzlaşmaz olduklarını tanıtlar.” 

Lenin, Friedrich Engels’i takip ederek uzlaşmaz sınıf çe-
lişkilerinin ürünü olan devletin doğal olmadığının altını 
çizer. Devlet, toplumdan doğmuştur ancak kendisini an-
cak ondan farklı, onun üstünde yer alan ve ona yaban-
cılaşan bir güç olarak örgütleyerek varlığını sürdürebilir. 
Bu güç Lenin’in tabiriyle “Elleri altında hapishaneler vb. 
bulunan özel silahlı adam müfrezelerine” dayanır. 

Demokrasi ve devlet 

Dolayısıyla devlet her şeyden önce dayandığı sınıfın 
uzlaşmaz düşmanını baskılamaya yönelmiş silahlı bir 
güçtür. Kapitalist toplumda bu silahı yönelten sermaye 
sınıfı, silahın yöneldiği ise işçi sınıfıdır. Elbette bu her 
zaman böyle bir açıklıkla ortaya konmaz. Böyle olsaydı 
sürekli olarak işçilerle devlet arasında bir çatışmaya şa-
hit olurduk. Oysa günümüzde pek çok ülkede genel oy 
hakkı var, işçiler 4-5 yılda bir de olsa oylarıyla yönetime 
katılıyor. Bu, devletin bir sınıf aygıtı olduğu gerçeğini or-
tadan kaldırıyor gibi görünebilir. Bu noktada iki önemli 
noktayı hatırlamak gerekiyor: Birincisi genel oy hakkı iş-
çilerin ve kadınların mücadelesi ile kazanılmış bir haktır, 
ikincisi hiçbir iktidar kendisini sadece zora yaslanarak 
sürdüremez geniş kitleleri dolayısıyla nüfusun en büyük 
parçasını oluşturan işçi sınıfını da kendi iktidarının do-
ğal olduğuna ikna etmek zorundadır. Bu zorunluluk hem 
işçi sınıfı karşısında çeşitli tavizler vermeyi, hem de milli-
yetçilik, cinsiyetçilik gibi egemen fikirleri işçi sınıfı içinde 
yaygınlaştırmayı gerektirir. Ancak hiçbir taviz, kapitaliz-
min özüne yani işçi sınıfının emek gücünün sömürüsüne 
dokunamaz.  

Lenin bu konuda şöyle yazıyordu: “Demokratik cumhu-
riyet, kapitalizmin olanaklı olan en iyi politik biçimidir 
çünkü sermaye, demokratik cumhuriyeti ele geçirdikten 

sonra, iktidarını öyle sağlam, öyle güvenli bir biçimde ku-
rar ki, burjuva demokratik cumhuriyetindeki hiçbir kişi, 
kurum ya da parti değişikliği onu sarsamaz”. 

Bu, işçi sınıfı açısından demokrasinin anlamsız olduğu 
anlamına gelmiyor elbette. Sosyalistler, kapitalizm al-
tında dahi en demokratik yönetimin olmasını, işçilerin 
daha rahat örgütlenebilmesini, herkesin koşulsuz ifade 
özgürlüğüne sahip olmasını savunur ancak Lenin’in altı-
nı çizdiği noktaları hatırlayarak: “En demokratik burjuva 
cumhuriyetinde bile halkın nasibi ücretli kölelikten baş-
ka bir şey değildir…O hâlde hiçbir devlet ne özgürdür ne 
de halk devleti.”

Kimsenin yönetmediği bir toplum 

Covid-19’un yarattığı kaotik atmosferde devletten elbette 
beklentilerimiz olmalı ve bunları talep etmeliyiz ancak 
bunlar devletin sınıf niteliğini unutmadan, zorlayıcı gü-
cün halka değil sermayeye yönelmesini savunan talepler 
olmalı. Virüsle etkin bir şekilde başa çıkabilmek, kapita-
lizmin en azından askıya alınmasını gerektiriyor. Bu ise 
bize daha büyük bir şeyi gösteriyor: Kapitalizm işlemiyor, 
elbette onun parçası olan devlet de… Toplumun özgürleş-
mesi, sömürü biçimlerinden kurtulması ile sağlıklı olma-
sı arasında doğrudan bir ilişki var. Burjuva devletinden 
taleplerimiz olması, onun içinde yaşıyor olmamız ile ilgili 
ancak nihayetinde devlet sömürünün ve baskının aygıtı 
ve toplumun çoğunluğunu oluşturan sınıfın bu devlet ile 
uzlaşmaz çıkarları var. 

Lenin, burjuva devletinin yıkılmasının ancak bir devrim 
ile mümkün olduğunu söylüyordu. Bu gerçek bugün de 
değişmiş değil çünkü devletlerin üzerini kazıdığımızda 
karşımıza çıkan hâlâ “özel silahlı adam müfrezeleri”. Bu 
“müfrezelerin” yerine işçi sınıfının kendi iktidarını ve en 
sonunda devletlerin ortadan kalkacağı gerçek bir özgür-
lüğü koymak zorundayız. Sosyalizm bugün her zaman ol-
duğundan daha güncel. Yine Lenin’in sözleriyle bitirecek 
olursak: “Sosyalist rejimde herkes sırayla yönetecek ve 
kimsenin yönetmemesine kolayca alışacaktır”. 

SALGIN, DEVLET VE DEVRİM 

Tunus 2018.
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SAĞLIĞIMIZ İÇİN GENEL 
GREVE! 
Salgın devam ediyor, Türkiye’de vaka sayısı 20 bini 
geçti, ölüm sayısı beş yüzü aştı. Ama hükümet bilim 
insanlarının söylediklerini yapmamakta ısrar ediyor, in-
san hareketlerini azaltmak için gerekli tedbirleri almıyor, 
insanlar çalışmak, ekmek parası kazanmak için sokağa 
çıkmak zorunda kalıyorlar.

Bugün itibarı ile 22 milyon işçinin en az yarısı çalı-
şamıyor, bir kısmı işten çıkarıldı, bir kısmı ücretli veya 
ücretsiz izinde. 

1,5 milyon öğretmen uzaktan eğitime destek olmaya 
çalışıyor.

1 milyona yakın sağlık çalışanı hastalıkla boğuşuyor.

İnşaat, gıda, lojistik, enerji, metal sektörleri çalışıyor. 
Tekstil işçileri de çalışıyor, ancak tekstil sektörü, işlerin 

MÜCADELENİN İÇİNDEN
Faruk Sevim

daralması nedeniyle büyük çaplı işçi çıkarmalarına sahne 
oluyor.

İnşaat sektörü en korunaksız sektör, barakalarda iç içe 
kalan işçilerin hastalıktan korunması imkansız.

500 bin küçük işletme kapatıldı, buralarda çalışan yakla-
şık 2 milyon insan işsiz kaldı.

En büyük üç işçi örgütü, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK şu 
talepleri dile getirdi:

• İşten çıkarmalar yasaklansın.

• Zorunlu mal ve hizmet üretimi dışında tüm işler durdu-
rulsun.

• İşçilere gelir desteği sağlansın.

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB öncülüğünde sendikalar ve 
meslek birlikleri salgına karşı yedi önlem açıkladı. Yukar-
daki taleplerin yanı sıra şunları istediler: 

• İşçilere ücretli izin, işsizlere maaş, esnafa gelir desteği 
verilsin.

• Elektrik, su, doğalgaz, iletişim faturaları ve kredi öde-
meleri ertelensin. 

• Özel sağlık kurumları kamulaştırılsın, sağlık hizmetleri 

tümüyle parasız olsun.

• Yoksulların, göçmenlerin ve cezaevlerinde kalanların 
sağlıklarının korunması için yeni yasal düzenlemeler ya-
pılsın.

Bu taleplere, kaynak nerede, diyenler için mutlaka zen-
ginlerden alınması gereken servet vergisini de eklemeliyiz.

Ama hükümet ne yapıyor. Bağış topluyor, 65 yaş üstüne 
kolonya dağıtıyor, salgınla ilgili haber yapanları gözaltına 
alıyor. Üretimi durdurmayı göze alamıyor, çünkü kapitalist-
ler bunu istemiyor. 

Bu hengamede kapitalistlerin ve devletin; işçileri, emekçi-
leri, yoksulları düşünmeye niyeti yok. İşçilerin, emekçilerin, 
yoksulların çıkarları için, onların örgütlerinin, sendikaların, 
meslek birliklerinin harekete geçmesi gerekir, 

Hepimiz artık şuna hazırlanmalıyız: Yaşamak için genel 
grev! Patronlar ve hükümet, insanların canı pahasına ça-
lışmasını istiyor. Bizler buna dur demeliyiz. Sendikaların 
ortak açıklamalar yapması, ortak talepler yayınlaması, 
birleşik bir grev hareketinin ilk adımları olmalıdır.

Can güvenliğimiz, sağlığımız için bir genel greve hazırlıklı 
olmalıyız.

Korona salgını aile hekimliği sisteminin ne kadar pamuk 
ipliği ile bağlı bir sistem olduğunu gözler önüne serdi. Aile 
hekimliğine geçiş sürecinde koruyucu sağlık hizmetlerinin 
önemi üzerine çokça vurgu yapılmış, ancak tedavi edicili-
ğin ön planda olduğu aile hekimliğine geçiş yani sağlıkta 
1. basamağın neoliberalizasyonu uygulamaya sokulmuştu. 

Aile hekimleri kendi biriminin koşullarına göre aylık sarf 
malzemesi için de ödeme alıyorlar. Ve devlet bu ödemeyi 
yaptıktan sonra gerisini aile hekimlerinin insafına bırakı-
yordu. Ve bu salgının başında da muhtemel en aynı bakış 
açısıyla ‘biz parasını veriyoruz önlemlerini alsınlar’ diye 
düşündü.  

Salgınla mücadele bireysel değildir

Oysa küresel bir salgınla bireysel önlemlerle mücadele 
edemeyeceğiniz çok açık. En baştan itibaren bir dizi yan-
lış adımlar atıldı. Bunlardan en önemlisi salgının yaklaş-
tığı çok açık olmasına rağmen sağlık personelinin kişisel 
koruyucu malzemesinin temini konusunda yavaş kalındı. 
Sadece malzeme eksikliği değil eğitimler konusunda da 
yavaş kalındı. Birçok aile hekimliği birimi hazırlıksız bir 
şekilde soğuk algınlığına benzeyen korona belirtileri gös-
teren hastaları muayene ettiler. Ve buralarda çalışan sağlık 
personelinin bir kısmı bugün maalesef ki pozitif duruma 
geldiler. Üstelik ilk andan itibaren korona belirtileri gös-
teren kişilerin en yakın sağlık birimine gitmelerini yetkili 
merciler söyleyince risk grubundaki kronik hastalığı olup 
reçete yazdırmaya gelenler, gebelik takibine gelenler, aşı 
olmaya gelenler korona şüphelilerle aynı birimde bir araya 
getirildiler. Aile sağlığı birimleri tehlikeli yerler haline gel-
diler. Sonradan raporlu hastaların aile hekimliklerine git-
meden ilaç almaları kolaylaştırılsa da asıl atılması gereken 
adım korona şüphelilerin aile hekimliklerine değil uygun 

bir şekilde hastanelere gitmesini sağlamaktı.

Aile hekimleri iki kere cezalandırılıyor

Aile hekimleri çalışamadıkları günler için ek ödeme almı-
yorlar. Tam da bu sebeple korona hastalığına yakalanıp 
hastanede yatan veya evde istirahat alanlar da bu ek öde-
melerini alamayıp önemli bir gelir kaybına uğruyorlar. İki 
kere cezalandırılmış oluyorlar. 

Salgının ilk haftalarında çok değerli bir mücadele alanını 
kaybetmiş olabiliriz. Birinci basamak sağlık hizmetleri ara-
cılığı ile salgınla topyekun mücadele etmek mümkün ola-
bilecekken tam tersine birinci basamağı tedavide yetersiz 
olduğu halde ön cepheye sürerek önemli bir kayıp yaşadık. 
Ve aynı zamanda muhtemelen tehlikeli bir bulaşma kay-
nağı oluşturuldu. Salgınla mücadeleye bizden önce baş-
layan tüm ülkelerin uyarılarına rağmen sağlık sisteminde 
bu kadar hazırlıksız (kişisel koroyucu malzeme eksikliği ve 
korona pozitif olma olasılığı olan hastalarla diğer hastala-
rın bir araya gelmelerinin önlenmemesi) yakalanılmış ol-
ması önemli bir zaafiyettir. Kaldı ki bugün Tabip Odasının 
ısrarla talep etmesine rağmen İzmir’de Korona açısından 
temiz hastane (2. ve 3. basamak sağlık birimi) kalmamıştır. 
Koronaya yakalandıklarında yüksek ölüm riski olan hasta-
ların düşük riskle gidebilecekleri hastaneler kalmamıştır, 
bunun için gerekli adımlar atılmamıştır. Baştan makul bir 
planlamayla, basit bir eğitim programıyla ve uygun kişisel 
koruyucu malzemelerin temini ile çok daha sıkıntısız atla-
tılabilecekken, yapılan bu hataları başta sağlık personeli 
olmak üzere çok sayıda insan hayatları ile ödemek zorun-
da kalabilir. 

İzmir’den bir sağlık çalışanı.

Eti Maden’de işçiler kazandı! 
Eti Maden Bandırma İşletme Müdürlüğünde çalışan 
bin işçi ve memur koronavirüs önlemleri için izne 
çıkarıldı. Fakat beyaz yakalı memurlar ve işçiler 
arasında ayrımcılık yapılarak memurlar idari izinli 
sayılırken işçilere yıllık izin dayatıldı. İşçiler, bu 
karara karşı eylem yaptılar ve idari izinli olmayı kabul 
ettirdiler.

Havalimanında işten atmaya 
işçilerden tepki
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Euroclean şirketi, ko-
ronavirüs salgınına karşı önlem alınmasını isteyen 
300 işçiyi temizlik ihalesini kaybettikten sonra kıdem 
tazminatlarını ödemeden işten çıkardı. Bunun üzerine 
havalimanı önünde toplanan işçiler haklarını istedi.

Emaar şantiyesi önünde  
direniş! 
Emaar şirketinin şantiyesinde çalışan işçiler korona-
virüs salgınına karşı hiçbir önlem alınmadan çalıştı-
rılmaları karşısında, haklı fesih haklarını kullanarak 
işten çıktılar. İşçilerin örgütlü olduğu İnşaat-İş Sendi-
kası tarafından Emaar şirketiyle anlaşma sağlandığı 
duyurulsa da şirket sözünde durmadı. Bunun üzerine 
işçiler hakları için şantiye önünde direnişe başladı.

Sarkuysan işçileri şalteri  
indirdi, kazandı!
Gebze’de kurulu Sarkuysan fabrikasında koronavirüs 
çıkmasına rağmen üretimin devam etmesi üzerine dün 
akşam vardiyasında işçiler üretimden gelen güçlerini 
kullanarak şalteri indirdi. İşçilerin fiili eylemi sonu-
cunda yönetim 2 hafta üretimin durması kararı aldı. 
İşçiler bu süre zarfında ücretli izinli sayılacaklar.

SALGINLA 
MÜCADELEDE KABUL 
EDİLEMEZ ZAAFİYET

İŞYERLERİNDEN 
HABERLER
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ALEX CALLINICOS

Koronavirüs krizi, liderle-
rin gerçek yüzünü ortaya 
serdi. Boris Johnson hü-
kümetindeki sistematik 
acemiliğin özeti; kendisiy-
le birlikte sağlık bakanı ve 
kamu sağlığı idaresi danış-
manının virüs testlerinin 
pozitif çıkmış olmasıydı.

Donald Trump’ın kaba 
saba cehaleti ve bir gü-
nah keçisi bulma tutumu 
ise Brezilyalı ruh ikizi Jair 
Bolsonaro’nun vurdum-
duymaz yetersizliğini bile 
geride bıraktı. Fakat gü-
nümüz sağ politikalarının 
bu palyaço kralları dikkat-
leri üzerlerine çekerken, 
ana-akımlaşmış neoliberal 
kurumların rezalet icraat-
ları gözden kaçmasın.

Trump, Beyaz Saray’ı ele 
geçirdiğinde, AB bunun 
mevcut boşluğu doldu-
racak bir gelişme olduğu 
yanılgısına kapılmıştı. 
AB’nin baskın siyasi figü-
rü, Şansölye Merkel ise 
“özgür dünyanın gerçek li-
deri” olarak tasvir ediliyor-
du. Ancak Covid-19 salgını 
AB’nin de ipliğini pazara 
çıkardı. 

Söylentilere göre, ABD 
benzeri bir federal Avru-
pa devleti olma yolun-
da “daha sıkı bir birlik” 
hedefleniyordu. Ancak 
Avrupa Merkez Bankası 
başta olmak üzere bazı 
uluslar-ötesi kurumları 
kendi bünyesinde bulun-
durduğu halde, kapitalist 
ulus devletlerin ticari bir-
liği olarak kalmaya devam 
ediyor. Dolayısıyla, başta 
Almanya ve Fransa olmak 
üzere, en güçlülerin boru-
sunun öteceği ortada.

Salgınla mücadele konu-
sunda beceriksizce davra-
nan AB, tam olarak küre-
sel finans krizinde izlediği 

yolda ilerliyor: Önce ulu-
sal hükümetler kendi acil 
eylem planlarını açıklar. 
AB kurumlarına kıyasla 
epeyce fazla kaynağa ve 
beraberinde meşruiyete de 
sahip olduklarından, soka-
ğa çıkma yasağı getirdiler. 
Bu, müdahalelerin kısmi 
olduğu ve eşitlik gözetme-
diği anlamına gelir. Örne-
ğin, İsveç ve Hollanda tam 
kapanmadan kaçınıp, ken-
dilerine özgü yöntemlerle, 
Johnson’ın çürütülmüş 
olan “sürü bağışıklığı” 
stratejisini izlediler.

Daha kötüsü, her ülke 
kendi amaçlarına göre 
davranıyor. İtalya, Mart 
ayının başında uluslara-
rası yardım çağrısında bu-
lunduğunda, AB’nin geri 
kalanından pek karşılık 
alamamıştı. Tıbbi malze-
me ve uzmanlık desteği 
öneren tek ülke Çin oldu. 
Hatta teyit edilmemiş bir 

habere göre; Çekya, mal-
zemeler batıya doğru seyir 
halindeyken, bunların bir 
kısmına el koydu. AB’nin 
övünüp durduğu sözde 
“Avrupa dayanışması” da 
buraya kadarmış demek ki.

Muamma

İkinci adımsa ekonomik 
müdahaleler. Ekonomist-
ler arasında, 2008-9’da ya-
şanan krizin yarattığı Bü-
yük Buhran’a kıyasla çok 
daha şiddetli bir ekonomik 
darboğaza sürüklenmekte 
olduğumuza dair bir uzlaşı 
oluşmuş gibi görünüyor.

Küresel finans krizini ön-
görebilen az sayıdaki eko-
nomistten biri olan Nouriel 
Roubini, 1930’larda ya-
şanmış olana kıyasla bile 
“Daha Büyük Buhran” ola-
cağı konusunda uyarıda 
bulundu. Asıl muamma, 
bu felaketin ne kadar sü-

receği.

İşte devletlerin, ekonomi-
lerine olabildiğince büyük 
miktarda para akıtmaları-
nın sebebi de bu. Hazine 
Şansolyesi Rishi Sunak 
(Muhafazakar Parti), peş 
peşe dört acil durum pake-
ti açıkladı. Bazı harcama-
ların borçlanmayla finanse 
edileceği bu önlemlerin, 
bir sonraki mali yılda 200 
milyar Pound’luk bir büt-
çe açığına yol açabileceği 
de görülüyor. 2018-19’da 
bu tutar 25,5 milyar Pound 
olarak kayda geçirilmişti.

Almanya koalisyon hü-
kümeti ise 750 milyar 
Euro’luk bir yardım paketi 
açıkladı ki bu da gayri safi 
milli hasılasının yüzde 
10’una denk geliyor. Bu 
arada ekonomi cehaletinin 
temsili olan “kara sıfır” ku-
ralını bile ihlal etme hakkı-
nı buldu kendinde –ve bu 

da Euro bölgesinin dayat-
malarından biriydi.

İtalya ve onun gibi daha 
güçsüz ülkelerin de 2012 
mali sözleşmesinde yer 
alan tedbirler yüzünden, o 
zamandan bu yana eli kolu 
bağlanmış görünüyor.

Ayrıca Avrupa Komisyo-
nu’nun ulusal bütçeleri 
denetleme yetkisini elin-
de bulundurduğu ve dev-
letlerin borçalanmalarını 
sınırlandırabildiği de unu-
tulmamalı. Bu durum, Yu-
nanistan, İrlanda, İspanya 
ve Portekiz’e dayatılan ke-
mer sıkma politikalarının, 
yani özetle Euro bölgesi 
krizinin çirkin yüzüdür. 

Geçenlerde gerçekleştiri-
len Avrupa Konseyi’nin 
(nam-ı diğer ulu AB ira-
desi) gündemi de bundan 
farklı değildi: Çoğunluğu 
güneyli devletlerden olu-
şan bir ittifak, “korona 

tahvilleri” olarak tanıtılan 
müşterek borçlanmayı sa-
vunurken, Merkel tarafın-
dan desteklenen müreffeh 
kuzey ülkelerinden oluşan 
Hansa Birliği buna engel 
oldu.  

Ve işte sağlam para tutku-
nu noliberal tarikat bir kez 
daha iş başında. Beklene-
bileceği üzere, yine onlar 
galip geldi. Yunanistan’ın, 
bir evvelki maliye bakanı 
Yanis Varoufakis’in tepkisi 
de boşuna değildi; “AB’nin 
bize daha fazla zarardan 
başka bir şey verebileceği-
ni düşünmüyorum.”

“Brexit’e karşıydım fakat 
nihayetinde şu sonuca 
vardım; İngilizler doğru 
olanı yapmış. Bunu yan-
lış sebeple yapmış olsalar 
bile…”

Socialist Worker’dan 
çeviren Tuna Emren

VİRÜS KRİZİ, İLERİCİ  
AB MİTİNİ YIKTI

2018 yılında Saarlouis Ford fabrikasındaki bir uyarı grevi
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BİZİ ARAYIN, 
SOSYALİST İŞÇİ’YE 
ULAŞIN!

DİRENİŞ

Z YAYINLARI

TEORİK POLİTİK DERGİNİZİ İSTEYİN!  
enternasyonalsosyalizm.org

ÖNE ÇIKAN 
Meltem Oral

BELEDİYELERE “YARDIM 
ETMEYİN” BASKISI
Kamu kurumlarının halktan bağış toplaması 
her zaman saçma bir durum. Neredeyse 
soluduğumuz havadan bile vergi alınırken 
bir de kriz zamanlarında cüzdanımıza 
göz dikiliyor. Emekçilerden bağış toplamak 
sosyal devlet ve sosyal belediyecilik de-
mek değil. Belediyelerin işçilerden bağış 
toplamak yerine onların yükünü hafifletmek 
için yapabileceği şeyler var. Elektrik, su, 
doğalgaz gibi hizmetler ücretsiz bir şekilde 
verilebilir. Devletin bu süreçte “evde kal” 
demenin ve bağış toplamanın ötesinde ya-
pabilecekleri veya yapması gerekenler ise 
çok daha uzun bir liste. Başta herkese 
ücretli izin hakkının tanınması olmak üzere, 
emek örgütleri tarafından da dillendirilen 
birçok talep bu süreçte pekâlâ hayata ge-
çirilebilir. Ancak devletin önceliği sermaye-
yi korumak. 

Üstelik Türkiye’de hiçbir konu olduğu 
şekliyle, kendi halinde tartışılamıyor. Her 
konuda mutlaka iktidar tarafından siyasi 
kutuplaşmayı körükleyen ve rövanşist yeni 
bölünmeler yaratılıyor. İktidar bu süreçte 
kendisinden bağımsız olarak gelişebilecek 
her türlü girişimi engellemeye çalışıyor. Al-
kış protestolarının sönümlendirilmesi, ma-
hallelerdeki bağımsız dayanışma ağlarının 
muhtarlar aracılığıyla valilik üzerinden en-
gellenmeye çalışılması gibi CHP’li belediye-
lerin bağış kampanyası da “devlet içinde 
devlet olmaz” denilerek siyasi rekabetin 
mezesi haline getirilmeye çalışılıyor. 

“Korona fırsatı”

Cumhurbaşkanı’nın “milli yardım kampan-
yası” başlatmasının ardından, CHP’li 11 
büyükşehir belediyesinin yardım toplama-
sının engellenmesi için valiliklere yazılar 
gönderildi, nihayetinde de İstanbul ve An-
kara belediyelerinin banka hesapları bloke 
edildi. İçişleri Bakanı “işkilleniyorum, yar-
dım toplayanlar başka devlet, yeni hükü-
met oluşturmak istiyor” dedi. Toplanan yar-
dımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktan 
başka amaçlar için kullanılabileceğine dair 
şüphesinin olması, ilginç.

İktidar yardım/bağış toplanmasının ve da-
ğıtımının kontrolünün sadece kendisinde 
olmasını istiyor. Sadece Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın verdiği iban numarasına ba-
ğış gönderilsin, bağışlar devletin kurduğu 
vakıflara aktarılsın, bu vakıflar dağıtımı 
yapsın isteniyor. İktidar halktan vergi, ba-
ğış, yardım gibi farklı başlıklarda toplanan 
paraların başkalarına bırakılamayacak ka-
dar ciddi bir mesele olduğunu, deprem 
vergilerinden biliyor.

İktidar paranın kontrolünün yanı sıra işin 
siyasi puanını da kimseye kaptırmak istemi-
yor. AKP iktidara geldiğinden beri sosyal 
yardımları bir temel hak olarak uygulamak 
yerine, sadece kendi varlığına bağlı birer 
lütuf olarak sundu. Hak olanın lütuf gibi 
dağıtılması korona yardımlarında da de-
vam ediyor. Milyonlarca insanın hayatının 
risk altında olduğu bu koşulları kendi siyasi 
hanesine artı olarak yazılacak bir fırsat 
gibi görüyor. Dahası yerel belediyelerin 
korona sebebiyle topladığı yardımları bile 
başkanlık rejimiyle birlikte hedeflenen mer-
kezileşmeye karşı bir tehdit unsuru olarak 
kabul ediyor. 

Kitlesel buluşmaların zorlaştığı koşullarda, sos-
yalistler tartışmaya ve örgütlenmeye yeni araç-
larla devam ediyor. DSİP örgütleri bir süredir 
toplantılarını online ortama taşıdı. Bu kapsam-
da İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bursa, 
Edirne, Samsun, Kars, Antalya gibi şehirlerden 
aktivistler, krize yanıt veremeyen kapitalist 
sistemin teşhirinin nasıl yapılabileceği ve işçi 
sınıfının taleplerini merkeze alan bir mücade-
lenin nasıl örgütleneceği üzerine tartışmaları 
sürdürüyor. DSİP’in haftalık toplantıları, parti-
nin sosyal medya hesaplarından düzenli olarak 
duyuruluyor. (https://twitter.com/DSiP_)

Günlük haber sitesi Marksist.org koronavirüs 
krizinin yarattığı durumları farklı boyutlarıy-
la ele alan yorumlara yer verirken, bir yandan 
da sosyal medya hesaplarından çeşitli konular 
üzerine sunumları düzenli olarak yayınlamaya 

devam ediyor. Takip etmek için: https://www.
facebook.com/marksistorg/videos/

3 Nisan’daki iklim grevinde Türkiye’nin farklı 
yerlerinden yüzlerce aktivist, online ortamda 
buluşarak iklim için taleplerini haykırdı. Bu-
luşmaya Antikapitalistler aktivistleri de yoğun 
olarak katılım sağladı.

Antikapitalist Öğrenciler ise onlarca öğren-
cinin katılımıyla, Zizek’in başlattığı tartışma 
üzerinden, koronavirüs koşullarında komünist 
tedbirlerin içeriğini ve niteliğini tartıştılar. Öğ-
rencilerin Pazar toplantıları 12 Nisan’da Ferda 
Keskin’in “Korona ve iktidar”, 19 Nisan’da Can 
Irmak Özinanır’ın “Gramsci’nin devrim strate-
jisi” sunumlarıyla devam edecek. Koronavirüs 
gündemine özel bir bildiri de çıkaran Antikapi-
talist Öğrenciler’in faaliyetlerine katılmak için 
arayabilirsiniz: 0 (555) 637 24 50

SALGIN KOŞULLARINDA 
TARTIŞMA VE MÜCADELE

Marksist.org yazarlarından Faruk Sevim, 
her pazar saat15.00’te  

koronavirüs krizinin  
yarattığı ortamda işçilerin  

durumunu ve taleplerini anlatıyor.
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DEVRİMCİ ANTİKAPİTALİST HAFTALIK GAZETE

ÇAĞLA OFLAS

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan “evde kal” çağrıları 
üzerinden iki hafta geçti. İki haftada gördük ki, salgın pat-
ronlar için bir fırsat.  Başta inşaat ve turizm sektörü olmak 
üzere 2 milyon işçi işsiz kaldı.  Esnek çalışma yöntemleri 
dayatıldı.  Üretim durma noktasına gelen iş yerlerinde zor-
la ücretsiz izin kullandıran patronlar kısa çalışma ödene-
ğine başvurdu. Yasaya göre, işçiler üç ay süreyle bir aylık 
maaşının yüzde 60’ını alabiliyorlar. İşsiz kaldıklarında 
kalan miktarı işsizlik fonundan alıyorlar. Yani patronlar 
ellerini ceplerine atmıyorlar. İşçiler açısından faturalar sal-
gın koşullarında sefalet anlamına geliyor. Öte yandan can 
güvenliği ve iş güvenliği ikilemiyle karşı karşıya kalan mil-
yonlarca işçi işe gitmek zorunda bırakıldı.  

İlk zamanlardaki panik ve endişe yerini öfke ve mücadele-
ye bırakmakta. Fabrikalardan, bürolara, inşaat sektörün-
den, mağazalara her yerde işçilerin sesleri yükselirken, 
bazı iş kollarında da işçiler iş bırakmaya başladı.  Çeşitli 
röportajlarda işçilerin söyledikleri işçi sınıfının ruh halini 
yansıtması açısından çok çarpıcıydı.  “Patronun umurun-
da değiliz” diyen işçiler var. “Çocuklarım bana vebalı bir 
yabancı varmış gibi davranıyor” diyen işçiler var.   Sağlık 
Bakanı’nın “her kes kendi OHAL’ini yaratsın” sözlerine si-
tem eden bir işçi “Ne yiyecek bu millet? Önce milletin kar-
nını doyursunlar sonra sokağa çıkmayın desinler.” diyor. 
İşçiler bir taraftan yakınları ve kendi sağlıkları için endişe 
duyarlarken, kârdan başka hiçbir şey düşünmeyen patron-
lara, salgın günlerinde bile sermayeye teşvik paketleri ver-
mekten imtina etmeyen iktidara öfkeliler.  

Mücadele güçlendiriyor

Sağlık çalışanlarından sonra virüse en çok maruz kalma 
riski taşıyan işçiler market çalışanları. Market çalışanla-
rı önlem alınmadan, uzun saatler çalışma koşullarından 
şikâyet ettiler.  Tez Kop-İş Sendikası açıklama yaparak, 
çalışanların iş güvenliğinin sağlanmasını, istedi.  Ayrıca, 
kapatılan işyerlerinde çalışanların ücretlerinin kesilmeme-
si gerektiğini, bundan sonra süreci takip edeceklerini be-
lirtti. Açıklamanın ardından sendikalı iş yerlerinde maske 
dağıtıldı. Çalışma saatleri düzenlendi. Önlem alınmadan 
çalışmaya zorlanan LCC Waikiki mağazası çalışanları da 
direnişe geçerek üç ay ücretli izin kazandılar. 

Üretimi durdurdular

Maltepe, Dudullu ve Gebze, Tuzla Organize Sanayi Bölge-
si’nde Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu fab-
rikalarda çalışan işçiler patronların tehditlerine rağmen 
mücadele ediyor. ABB Elektrik, Sarkuysan, Fontana, Sanel 
fabrikalarında işçiler İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 
13. Maddesinde yer alan işten kaçınma haklarını kullana-
rak, üretimi durdurdular. Yine Muş’ta baraj inşaatında ça-

Sağlık en temel insan 
hakkıdır ve kârdan önce 
gelir, işçi sınıfı iş sağlığı 
ve iş güvenliği için üreti-
min durdurulmasını isti-
yor. Türkiye Taşkömürü 
Kurumu yetkilileri açık-
lama yaparak,  salgına 
karşı maden ocaklarında 
zorunlu haller dışında 
üretimi durduracaklarını 
açıkladılar. İşçilerin aşa-
ğıdan yükselen müca-
delesi karşısında Konfe-
derasyonlar da harekete 
geçmek zorunda kaldı. 
DİSK iktidara “48 saate 
kadar gerekli adımlar 
atılmazsa işçiler çalış-
mama hakkını kullana-
caklardır” uyarısında bu-
lundu. Ama grev çağrısı 
yapmak yerine,  KESK ve 
Meslek Odalarıyla birlik-
te yedi maddeden oluşan 
bir imza kampanyası baş-
lattı.  Ardından, Türk-İş, 
Hak-İş ve DİSK de ortak 

bir açıklama yaparak, on 
beş gün süreyle zorunlu 
mal ve hizmet üretimi dı-
şındaki tüm işyerlerinde 
üretimin durdurulmasını 
istediler. Ayrıca oluşa-
cak gelir kaybına karşı, 
İşsizlik sigortasından ko-
şulsuz yararlanılmasını, 
devlet tarafından gelir 
desteği sağlanmasını, 
işten çıkartılmaların ya-
saklanmasını istedi. 

Covid-19’a karşı mücade-
lede güçlenmenin yolu 
işçi sınıfının birleşmesin-
den geçiyor. İşçi sınıfının 
taleplerini merkezileş-
tirmek, kazanması için 
mücadele etmek hayati 
öneme sahip. İşçi sınıfı 
salgın koşullarında ör-
gütlenmesini ve müca-
delesini güçlendirdiği 
ölçüde zaten krizde olan 
kapitalist sisteme karşı 
mücadelesinde avantajlı 
olacaktır.  

-

KÂR DEĞİL 
İNSAN

BIRAKIYOR

lışan işçiler iş bıraktı. İstanbul’da 3000 işçinin çalıştığı Ga-
lataport şantiyesinde bir grup işçi yeterli önlem alınmadığı 
için işi bıraktı. İşçiler can güvenliğinden endişe duyuyor-
lar. Bursa’da TOKİ Şantiyesi’nde çalışan 300 inşaat işçisi, 
yemekhanede iç içe yemek yediklerini, aynı koğuşta 10’ar 
kişi kaldıklarını belirtti. İşçiler “Evde kalmak için önce üc-
retli izin hakkımızı verin” dediler.   

Vergi dairelerinde, bankalarda çalışan işçiler de risk altın-
da çalıştırılıyor.  Kamu ve özel banka çalışanları yaşadıkları 
sıkıntıları telefon aracılığıyla bildiriyor.  Banka çalışanları 
60 kişi ile muhatap olduklarını belirterek, hafta sonu ça-
lışmaya zorlandıklarını söylüyorlar.  Büro Emekçileri Sen-
dikası (BES) açıklama yaparak, birçok kamu kuruluşunda 
Covid 19 vakalarının arttığına dikkat çekti.  “Salgının gel-
diği boyut nedeniyle dönüşümlü tedbirli çalışmanın ge-
çerliliğini kaybettiğini” söyledi.  Zorunlu olmayan kamu 
hizmetlerinin durması çağrısını yaptı.


