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DİLA AK

HER YER BOĞAZİÇİ! HEPİMİZ BOĞAZİÇİLİYİZ!

ÖZGÜRLÜK 
İSTİYORUZ!

Demokrasinin temel bir başlığı var, bunu bıkmadan 
tekrarlamak zorundayız: Muhalifler, demokratik kitle 

örgütleri, partiler, isteyen herkes kayyum rektör isteme-
yen öğrencilerden yana tutum alma hakkına sahiptir.  Ne 
öğrenciler eylem yaptılar diye teröristtir ne de öğrenciler-
le dayanışma gösterenler. Hatta söz konusu nefret söyle-
miyse, iktidarın küçük ortağının böyle söylemi kullanma 
ve demokratik talepleri dile getiren öğretmen ve öğren-
cileri başka bir ajandaya sahip olmakla suçlamaya hiçbir 
hakkı yoktur! Ortada bir suç varsa hemen hemen bütün 

yetkililerin elbirliğiyle işlediği bu nefret söylemi  
ve hedef gösterme suçudur. (Sayfa2-6-7)
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Boğaziçi eylemlerinin bir yanında bir okulun gelenekle-
rini, demokrasiyi, seçme seçilme hakkını umursamayan 
bir eğilim var, diğer tarafta ise demokrasiden yana olan, 
“Melih Bulu seçime girsin, öyle rektör olsun” diyenler 
var.

Gelişmeleri tetikleyen temel çatışma noktası budur.

Öğrencilerin ses getiren eylemleri milyonlarca insanın 
tepki duyduğu gerçeklerin gündeme gelmesine neden 
oluyor. Üniversitenin civarında küçük evlerde, zor ko-
şullarda yaşayan öğrencilerin yoksulluğu gözle görülür 
oldu. Sadece Boğaziçi’nde değil, Türkiye’de bir çok şe-
hirde işçi emekçi çocuklarının okul masraflarının kar-
şılanması için aileleri ve kendileri kelimenin tam anla-
mıyla kritik bir hayat mücadelesi veriyor. Öğrencilerin 
eylemleri, sadece öğrencilerin değil tüm toplumun ne-

fes borularını tıkayan ekonomik krizin yarattığı yıkıma 
tepkiyle birleşiyor. Bu toplumda ciddi bir açlık sorunu 
ve açlığı derinleştiren ekonomi politikaları hayata geçi-
renlere karşı öfke var. Boğaziçi bu öfkenin mayalandığı 
bir anda gündemi etkiledi.

Pandemi döneminin haksızlıklarına karşı öfke, yoksul-
luğa karşı öfkeyle, özgürlüklerin baskı altına alınmasına 
karşı öfkeyle ve Boğaziçi öğrencileri ve onlarla dayanış-
mak isteyenlere yönelen şiddete karşı öfkeyle yan yana 
ilerlediği için Boğaziçi korkutucu bir hâl alıyor egemen-
ler açısından.

Boğaziçi’nden önce Boğaziçi’nden sonra!

Üstelik Boğaziçili öğrencilerin mücadelesi, kutuplaştır-
ma siyasetine hiçbir şekilde pabuç bırakmadığı için de 
korkutucu. LGBTİ+ öğrencilerle başörtülü öğrenciler 
mücadele içinde dayanışıyor. Müslüman öğrenciler ik-
tidarın Kabe görseli üzerinden derinleştirmeye çalıştığı 
kutuplaşmaya prim vermeyen açıklamalar yapıyor. 

Bu açıdan, Boğaziçi eylemleri, toplumdaki tüm öfke 
alanlarının, tüm öfkelilerinin bir diğerinde kendisini 
bulması anlamına geliyor. Otoriterlik, ben yaptım ol-
duculuk, haklar üzerindeki baskı insanları bezdirdi. Bu 
toplumun geniş kesimleri, sırasıyla her gün dayak yiyor-
muş gibi hissediyor. Toplumcak dayak yiyor gibi insan-
lar. Bu aşağılamaya yol açmıyor sadece, öfkeyi biriktiri-
yor. En demokratik haklarını kullanan öğrenciler aşırı 

bir şiddetle karşılaşınca, öfkeliler arası sempati diyebi-
leceğimiz bir zemin oluşuyor. Boğaziçi eylemleri hem bu 
sempatiyi oluşturuyor hem de bunu kutuplaşmayı aşan 
bir biçimde, daha geniş bir meydan okumanın stratejisi-
ni inşa ederek yapıyor.

Bu eylemlerin sorumlusu, ne üst akıldır ne alt akıl!

Bu eylemlerin sorumlusu, Boğaziçi’ne rektör atama sü-
recidir, rektör “atama tarzıdır.”

Bu yüzden, demokratik haklarını savunan öğrenci ve 
öğretim üyelerine ya da bu hakkı savunurken şiddet gö-
ren, aşağılanan öğrencilerle dayanışma eylemleri örgüt-
leyenlere yönelik ithamlara son verilmelidir.

Demokratik haklar için eylem yapmak haktır!

Cinsel yönelimleri sürekli nefret söyleminin hedefi yapı-
lan insanların eylem yapması, haktır!

Kararlar alınırken görüşlerinin sorulmasını isteyenlerin 
eylem yapmaları, haktır!

Şimdi sosyalistlere düşen, bu hakkın korunması için 
başlayan mücadelenin, genel bir özgürlük mücadelesi-
nin parçası kılınmasını sağlamaktır. Bu hareketin için-
de, öfkeli diğer toplumsal kesimlerle birleşik mücadele 
zeminlerinin, platformlarının yaratılabilmesi için ve 
tüm mücadelelerin işçi sınıfının kitlesel hareketinin or-
ganik parçalarına dönüşebilmesi hedefiyle davranmayı 
başarabilmeliyiz. 

BOĞAZİÇİ’NDEN KORKMAK!

GÜNDEM

Başkanlık sistemi art arda krizlere neden olurken, Er-
doğan yönetimi dolaptan “yeni anayasa” tartışmasını 
çıkardı.

12 Eylül darbe anayasasının yılmaz savunucularından 
Devlet Bahçeli, Erdoğan’ın önerisini hemen destek-
ledi. On yıllarca savunduğu askeri vesayete bir takım 
eleştiriler yapan Bahçeli, “yeni anayasanın” yeni kıs-
mının Cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemi olduğunu 
vurguladı.

Erdoğan da Bahçeli de “kırmızı çizgilerinin” anayasa-
nın ilk dört maddesinin korunması olduğunu söylüyor.

Yönettiği hapishanelerde yüz binlerce kişinin barındı-
ğı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise “yeni anayasayı” 
vaat ettikleri hukuk reformuna sevinçle bağladı.

İYİP sözcüsü de bu tartışmayı olumlu buldu.

İşleri çok zor

Yeni bir anayasa meclisteki 400 milletvekilinin oyuyla 
yürürlüğe sokulabilir. AKP+MHP ittifakının bu kadar 
vekili yok.

Yeni bir anayasanın referanduma götürülebilmesi için 
de 360 vekilin desteği gerekiyor. İktidar bu rakama da 
ulaşamıyor.

Öyleyse bu tartışmayı neden ortaya attılar?

Tutuklu HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demir-
taş’ın formüle ettiği “Güçlendirilmiş parlamenler sis-
tem” fikri etrafında muhalefet partileri birleşti.

CHP, İYİP, Deva ve Gelecek Partisi, cumhurbaşkanlığı 
hükümet sisteminden parlamenter sisteme geri dönü-
şü vaat ediyor.

Erdoğan ve Bahçeli’nin “yeni anayasa” tartışmasını 
ortaya sürmesi, “Güçlendirilmiş parlamenter sistem” 
fikrine karşı yapılmış bir hamledir. Yeni anayasa süs-
lü bir ifadenin kullanılması, başkanlık rejimine dönük 
eleştirileri bertaraf etme ve Cumhur İttifakı seçmenle-
rinin dikkatini başka bir yöne çekmek içindir. Fakat 
amaçları sadece bu değil.

Putin’in referandumu

Rusya’yı yıldır 20 demir yumrukla yöneten Putin, 2020 
yılının başında anayasayı değiştirmek için referandu-
ma gidilmesini önerdi. Oysa Rusya’nın mevcut baskıcı 
yasaları Putin’in keyfi yönetimine uygundu. 

Muhalefetin ağır baskı altında tutulduğu ve neredeyse 
yeraltına itildiği Rusya’da yapılan anayasa değişikliği 
referandumu sonucu Putin’in görevde geçirdiği süreye 
12 yıl daha eklenerek, 2036’ya kadar iktidarda kalma-
sının önündeki yasal engel kaldırıldı. 200 maddelik 
yasa değişiklikliğiyle Putin’in iktidarı daha da tahkim 
edildi.

Türkiye’deki iktidarın küçük ortağı faşistlere göre, 
“yeni anayasanın” merkezi Türk tipi başkanlık sistemi 
olmalı. Yeni bir anayasa yazdıkları takdirde Erdoğan’ın 
görev süresinin uzatılmasına dönük maddeleri içerme-
si sürpriz olmayacak. Çok sayıda kanun değişikliğiyle 
Cumhurbaşkanlığı yetkilerini daha da pekiştirmeleri 
de.

AKP+MHP+Devlet ittifakı Erdoğan’ın başkanlığı etra-
fında adeta bir çelik duvar örmek istiyor. Çünkü iktidar 
blokunda onun kadar oy toplayan ve aşırı sağcı poli-
tikaları kolayca benimseyip uygulayacak başka birisi 
yok. 

Cumhurbaşkanlığı kararlarına toplumsal onay her 
geçen gün düşerken, AKP seçmenleri partilerinden 
koparken, MHP seçim barajının altında kalabilecek-
ken gündeme getirilen “yeni anayasa” tartışmasındaki 
ümitleri muhalefeti bölmek, milliyetçilik ve muhafaza-
karlıkla kaybettikleri çoğunluğu yakalamak. Ve elbette 
toplumdan yükselen acil demokratikleşme, adalet, öz-
gürlük taleplerini boğmak.

Sorun darbe anayasaları mı?

Erdoğan ve Bahçeli’ye göre bugünkü sorunların temel 
nedeni 1961 anayasası. Oysa bu anayasa da 12 Eylül’ün 
diktatörlük yasaları da hükümetler tarafından defalar-
ca değiştirildi. Beştepe’nin kararnameleri ise bu deği-
şiklikleri daha üst boyuta taşıdı. 

Sorun anayasanın berbatlığı değil, iktidarların siyasi 
tercihleri ve yasalarda bulunan birçok hükmün keyfi 
olarak uygulanması. Bugünkü sorunların kaynağı ise 
ne 27 Mayıs 1960’ta ne de 12 Eylül 1980 de bulunamaz. 
AKP+MHP ittifakının kendisi, getirdikleri başkanlık 
sistemi sorunların kaynağıdır ve toplumun geniş ke-
simleri bunun farkında.

Elinde aşırı yetki olduğu halde herkes için demokrasi, 
adalet, özgürlük ve ekmeği şimdi getirmeyen Erdoğan 
yönetimi, “yeni anayasa” tartışmasıyla sorumluluğu 
tarihe atıyor.

Biz özgürlük istiyoruz. Hemen demokratikleşme ve 
adalet istiyoruz. İşsizliğin ve fakirliğin ortadan kal-
dırılması için sosyal adalet talep ediyoruz. Gerçek 
demokrasi,  işçilerin, öğrencilerin, kadınlar, LGBTİ+-
ların, özgürlük ve iyi bir yaşam isteyenlerin mücade-
lesiyle gelecek.

“YENİ ANAYASA” TARTIŞMASI OYALAMADIR, HEMEN DEMOKRATİKLEŞME!
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MEB 15 Şubat’ta okulların açılmasını istiyoruz dedi. 
Sizler bu konuda neler söyleyebilirsiniz. Okullarda 
salgına karşı önlemler alındı mı, aşılamada öğret-
menler ne durumda.

Okullar pandemi koşullarına uygun değil. Alt yapı, hij-
yen koşulları yeterli değil. Tüm yük öğretmenlerin üze-
rinde.

Bilim Kurulu, öğretmenlerin aşılanmasının 15 Mart’a ka-
dar yapılması gerektiğini söyledi. MEB’e bağlı 1 milyon, 
özel okullarda çalışan 1 milyon olmak üzere 2 milyona 
yakın eğitim sektöründe çalışan var. Sadece öğretmenler 
değil, yemek, temizlik, servis hizmetlerinde çalışan her-
kesin aşılanması gerekiyor. 

Sağlık çalışanları zorlu bir sürece girdi. Aşılanma oranı 
çok düşük. Askerlerin, polislerin aşılanmasına öncelik 
tanınıyor. Dolayısıyla öğretmenlerin aşılanması kolay 
görünmüyor. 

Eğitim emekçilerinin örgütleri salgınla mücadele 
konusunda, aşılama konusunda neler yapıyorlar

Eğitim Bir-Sen bu konuda sessiz. Eğitim Bir-Sen, üyele-
rin sorunlarıyla ilgilenmek yerine AKP il teşkilatlarını 
geziyor. 

Eğitim-Sen sosyal medyada aşılanma konusunda, salgı-
na karşı önlem alınmadan okulların açılmaması konu-
sunda faaliyetler yürütüyor. Her gün bir kampanya dü-
zenliyor. Süreci gerçek anlamda dile getiren tek sendika 
Eğitim-Sen. 

Eğitim Bir-Sen 6284 sayılı yasanın uygulanmasına karşı 
kampanya sürdürüyor. Tabandaki işçilerin gündemi ise 
geçim sıkıntısı. 

Aşılama konusunda hükümeti uyarmak için neler 
yapılabilir, Antikapitalist Öğretmenler olarak prog-
ramınız nedir

Aşıyla ilgili bir imza kampanyası düşünüyoruz. Hem 
böylece yazılı metinleri pratiğe dönüştürmüş oluruz. 
Basın açıklaması yayınlamak yerine, imza kampanyası 
daha faydalı olur. 

İmza kampanyasını sendikalı, sendikasız tüm öğretmen-
lere, temizlik, yemek ve servis çalışanlarına yönelik dü-
zenleyeceğiz. 

Kampanyamıza velilerden de imza alabiliriz. Özellikle 
temizlik malzemeleri ve hijyen koşulları sağlanması ve-
lilerin üzerinde. Temizlik ve hijyen koşullarını devletin 
karşılaması gerekliliği üzerinden velilerle görüşebiliriz.

Eğitim-Sen’de kongrede başlayan sıkıntılar devam 
ediyor, bu durum nasıl düzeltilir.

Eğitim-Sen üyelerinin yaş ortalaması 45’in üzerinde. Bö-
lünmüş, yan yana gelemeyen, parçalanmış bir hareket 
görüntüsü veriyor. Ama çalışanların talepleri ekseninde 
tabanda yan yana olursak, tepedeki insanlar da yan yana 
gelirler. Aşağıdan mücadele yükselirse Eğitim-Sen’in ge-
leceği olabilir. İşyeri merkezli, kararlı ve talepler etrafın-
da yan yana gelen bir mücadele perspektifi gerekiyor.

Bugünkü gibi bundan sonra da mücadele deneyimlerini 
konuştuğumuz toplantıları yapmaya devam edelim. Sos-
yal medyada bir hareketlenme var. Bizim de bir tutum 
sergilememiz lazım.  

Bakanlık salgın konusunda vatandaşları suçladı, siz 
ne dersiniz

Ziya Selçuk “vatandaştan biraz hassasiyet bekliyoruz” 
dedi. Vatandaş daha ne yapacak. Eğitim-Sen buna tepki 
gösterdi. Yaz döneminde, okulları açmadan önce, aylar-
ca hazırlık yapıyoruz dediler. Ama okullar açıldığında 
ortada hiçbir hazırlık yoktu. Ne maske ne hijyen koşulla-
rı, hiçbir şey yoktu. 

Velilerden para toplayıp hijyen malzemeler alındı. Hü-
kümet tercihini tamamen sermayeden yana yapıyor. O 
nedenle taleplerimizi söylememiz önemli. Çünkü ipin 
ucunda olan bizleriz. Şubat’ın ilk haftasında birinci aşı-
ları olmamız gerekiyordu. Mart başında da ikinci aşıları 
olmamız gerekiyor. Daha ortada aşı yok. Ama okulların 
açılışı konuşuluyor. Aşı talebini yükseltmek lazım. Ayrı-
ca maske, seyreltilmiş sınıflar, ek ücretler gibi taleplerin 
karşılanması için merkezi bütçeden sağlık ve eğitime ay-
rılan kaynağın arttırılmasını istemek gerekiyor.

Öğretmenlerin özlük haklarında büyük kayıplar var. Ör-
gütlenme komiteleri yok. Tüm bunları konuşmak için 
Eğitim-Sen çalıştay yapmalı. Grev için tabanın hazırlan-
ması gerekir. 

ANTİKAPİTALİST ÖĞRETMENLER:

GÜNDEM

BARIŞTAN YANA
Yıldız Önen

IRKÇILIĞA KARŞI KİTLESEL 
VE KÜRESEL HAREKET 
Pandemi günleri, içinde yaşadığımız bu küresel sömürü 
sisteminin tüm kötülüklerini keskin bir şekilde gösterdi. Özel-
likle, salgını bahane eden ırkçılar, her toplumda “öteki 
olmanın” sıkıntısını yaşayan göçmenler üzerinde terör estir-
meye devam ettiler.

Popülist liderler, otoriter yönetimler ve bu siyaset anlayı-
şının cesaretlendirdiği faşistler hemen her ülkede, sadece 
göçmenlere değil “azınlık” görünen her toplumsal kesime 
saldırmanın bir bahanesini buldular. ABD’de ırkçılık karşıtı 
hareketin yenilgisinde belirleyici olduğu Trump’ın yarattığı 
enkazla uğraşılıyor hâlâ! Biden göreve gelir gelmez Trump 
yönetiminin bazı Müslüman ülkelere uyguladığı seyahat kı-
sıtlamalarının kaldırılmasına yönelik kararnameyi imzaladı. 
Aynı şekilde, Trump’ın bütünüyle göçmen düşmanı olan 
Meksika sınırına duvar inşa etme kararını da askıya aldı.

ABD, Yunanistan, Türkiye, İngiltere ve dünyanın birçok ül-
kesinde ırkçılık, aşırı sağın bir örgütlenme zemini olarak 
ele aldığı milliyetçilik, hem devletin uyguladığı şiddetin de-
recesini artırıyor hem de lümpenler arasında örgütlenen 
reaksiyoner çetelerin linç girişimleri olarak karşımıza çıkıyor. 
ABD’de siyahlara, Çin’de Uygurlara, Fransa ve İngiltere’de 
Müslümanlara, Türkiye’de Suriyelilere ve Kürtlere yönelik 
ırkçı pratikler, görmezden gelinebilecek, başımızı diğer ta-
rafa çevirerek geçiştirebileceğimiz olaylar değil. Irkçılık, gö-
rüldüğü yerde ve zamanda, hemen teşhir edilmeli. Irkçılık 
geçiştirilmemeli. Geçiştirilen, “idare edilen” her ırkçı söz, 
açıklama ve yorum, ırkçı bir pratiğin meşrulaştırıcı işlevini 
görüyor. 

Kuşkusuz ırkçılığa karşı teorik düzeyde, propaganda alanın-
da verilecek mücadele çok önemli. Ama ırkçılara en esaslı 
yanıt, sokakta verilen yanıttır. Irkçıların propagandasının 
temelini dünyanın kendi önyargılarından ibaret olduğu oluş-
turur. Bu yüzden, dünyanın, ırkçıların önyargılarının bilinçli 
çarpıtmalardan oluştuğunu gösterecek ırkçılık karşıtı kitlesel 
mücadele çok önemlidir.

Bu açıdan son yıllarda 20 Martlarda küresel bir mücade-
le çağrısı yapan “Irkçılığa Karşı Dünya Platformu’nun” bu 
yılki çağrısı çok önemli. Yunanistan’da Altın Şafak adlı 
Nazi örgütlenmesinin, ABD’de faşistlere kol kanat geren 
Trump’ın arka arkaya yenilgileri ırkçılık karşıtları açısından 
çok önemli kazanımlar. Şimdi, bu kazanımlara, 20 Mart 
küresel eylem gününde ırkçılık karşıtı dayanışmanın gücünü 
de eklemeliyiz.  20 Mart 2021 Cumartesi günü Birleşmiş 
Milletler’in kabul ettiği ırkçılık karşıtı gün. “Irkçılığa Karşı 
Dünya Platformu” bu yılki çağrısında şu vurguları yapıyor: 
“20 Mart’ta dünya çapında protestolar için bir araya ge-
leceğiz. Birçok ülkede #WorldAgainstRacism hashtagiyle 
etkinlikler yapılacak. Etkinlikler, göçmenleri ve azınlıkları 
günah keçisi ilan eden ırkçılığa karşı ve #Siyahlarınha-
yatıönemlidir hareketiyle dayanışma halinde örgütlenecek. 
Irkçılık karşıtları bölünmeye karşı birliğin öneminin altını 
çizecekler ve ırkçı popülizm, aşırı sağ ve faşizme karşı bir 
arada durmamızın önemini vurgulayacaklar. 

Hükümetlerin kendi halklarını korumakta yetersiz kalması 
ve büyük bir ekonomik çöküşün ortaya çıkmak üzere olan 
etkisiyle beraber Covid-19 salgını, en tiksindirici ırkçılık şe-
killerinin gelişme alanı bulabileceği bir durum ortaya çıkart-
tı. Virüsün Siyah, Asyalı, Azınlık, Etnik halklar üzerindeki 
orantısız etkisi ki bu ölüm oranlarının bu gruplarda belirgin 
bir şekilde artmasıyla açığa çıkmıştır, salgın döneminin en 
önemli özelliği oldu. Covid’in yayılımı nedeniyle mülteci 
kampları birer ölüm tuzağı haline geldi.”

Türkiye’den “Hepimiz Göçmeniz-Irkçılığa Hayır” kampanya-
sının çağrıcısı olduğu eylemler, şimdiden Tekirdağ, İstanbul 
ve İzmir’de örgütleniyor.

“SAĞLIĞIMIZ İÇİN GREVE 
HAZIRLANMALIYIZ”
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 15 Şubat’ta okulları açmaya karar verdi. Bu 
konuyu Antikapitalist Öğretmenlerle konuştuk, KESK’in okulların açılması ile 
ilgili başlattığı kampanyayı, Millî Eğitim Bakanlığının salgın tedbirleri konu-
sundaki eksik yaklaşımlarını değerlendirdik.
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AGNİESZKA KALETA/Polonya

Temel kürtaj hakkı için mücadele yine Polonya sokakla-
rında. 

Anayasa Mahkemesinin utanç verici ve acımasız kararı 
geçen Çarşamba günü yayınlandı. Kürtaj neredeyse tama-
men yasaklanıyor. Öyle ki fetüs ciddi şekilde hasar gör-
müş ve hatta hayatta kalma şansı olmasa bile, kadınların 
yine de doğum yapması gerekecek. 

Kararın yayınlanmasından birkaç gün önce, partnerine 
kürtaj hapı alması için para veren bir adam, altı ay hapis 
cezasına çarptırıldı.

Haklar

Ya da Polonya da kadınların cinsel sağlık ve üreme hak-
ları üzerindeki baskı 1990’ların ortalarından beri daya-
nılmaz bir hal aldı. Devlet ve Katolik Kilisesi, Polonyalı 
kadınları ikinci sınıf vatandaş yapmak için el ele çalıştı. 

Polonya günümüzde dünyadaki en katı kürtaj karşıtı ya-
salara sahip.

Yılda yaklaşık 200.000 kadın yurtdışına gitmek veya ya-
sadışı, pahalı kürtaj yaptırmak zorunda kalıyor.

Ancak bu acımasız yeni yasa, hamile kadınlara işkence 
anlamına geliyor ve haklarımızın asla değiştirilmez olma-
dığını hepimize tekrar hatırlatıyor.

Protestolar yine Polonya genelinde, şehirlerin cadde ve 
sokaklarında yükseldi. Bir kez daha güvenli ve yasal kür-
taj için savaşın ön saflarındayız.

Cuma günü yapılan gösteri, başkentin sokaklarında bin-
lerce kişinin bulunduğu Ekim ayının ilk günlerini hatır-
lattı. Protestoların başlamasının 100. günüydü.

“Benim bedenim, benim seçimim”, “Devrimin bir rahmi 
var” ve “Elinizde kan var” yazan pankartlar protestolarda 
taşındı. 

Son üç aydaki hareket 2016 ve 2018’den daha büyük. Ey-
lemler sonucunda hükümetin daha sert kürtaj yasakları 
girişimleri reddedildi.

30 yıl önce gösteri hakkı yasallaştırıldıktan sonraki en 
büyük protesto hareketi yaşandı.

Ancak aşırı muhafazakâr “Hukuk ve Adalet” hükümeti 
saldırılarına devam ediyor.

Protestolarda faşizm karşıtı sloganlar da atılıyor ve an-
ti-kapitalizm vurgusu birçok genç insan arasında oldukça 
popüler.

Bu gösteriler aynı zamanda hareketin en tanınmış lider-
lerine sendikalara, harekete geçerek işyerlerinde eylem 
yapmaları konusunda çağrı yapama gücü verecek.

Bunun mücadelemizde bir dönüm noktası olmasını ve 
sert kürtaj yasalarımızın yakında geçmişte kalmasını 
umuyoruz.

İrlanda ve son zamanlarda Arjantin’deki hareketlerin ba-
şarısı, katı kürtaj yasalarının tehdidi altındaki tüm kadın-
lara güçlü bir umut ışığı gösterdi. Ve özellikle de sosyal 
ve ekonomik olarak en dezavantajlı durumda olan kız 
kardeşlerimize.

Hareket zayıflamıyor ve kürtaj özgürlüğü hakkı elde edi-
linceye kadar devam etmekte kararlıyız.

Socialist Worker’dan çeviren TN.

POLONYA’DA KÜRTAJ HAKKI İÇİN MÜCADELE YİNE SOKAKLARDA

ÖZDEŞ ÖZBAY

Rusya iki haftadır muhalif gazeteci Navalni’nin çağrısıy-
la yapılan eylemlerle çalkalanıyor. Hafta sonu ülkenin 
90 kentinde yapılan gösterilere on binlerce kişi katıl-
dı. Sıfırın altında 43 derece soğuğun olduğu Yakutsk’ta 
dahi meydanları dolduran çoğu genç on binlerce aktivist 
Putin rejimini protesto etti. Gösterilerde 5 bin 300 kişi 
gözaltına alındı. Gözaltılar arasında Navalni’nin eşi ve 
yakın ilişkileri de vardı. Navalni’nin kurduğu “Yolsuz-
lukla Mücadele Vakfı” ise “yabancı ajan” listesine alın-
mış durumda.

Bir hafta önce yine hafta sonu gerçekleşen gösterilerde 
de on binler sokaklara inmiş ve 4 binden fazla kişi gö-
zaltına alınmıştı.

Navalni’ye hapis cezası

2 Şubat’ta görülen duruşmada ise mahkeme, Navalni 
hakkında 2014’te verilen 3,5 yıllık şartlı ceza kuralları-
na uymamasından dolayı ceza verdi. Yani Navalni daha 
önce ev hapsinde geçirdiği 10 ay düşüldükten sonra 2 yıl 
8 ay hapis yatacak. Navalni zehirlendikten sonra tedavi 
için yurt dışına çıkmıştı. Bu nedenle şartlı tahliye kural-
larına uymamaktan ceza almış oldu.

Putin rejimi ekonomik sıkıntılar ve Covid-19 salgınının 
yanı sıra yolsuzluk iddiaları ile zor bir dönemden geçi-
yor. Navalni ve ekibinin drone görüntüleri ile kaydettiği 
ve Putin’e ait olduğunu iddia ettikleri dev bir saray da 
ülkenin gündemine oturmuş durumda. Sarayın yer al-
dığı arsanın Monaco Prensliği’nden 40 kat daha büyük 
olduğu ve inşaatının en az 1,1 milyar Euro’ya mal olduğu 
ortaya çıkmıştı. Sarayın, Putin’e yakın zenginlerin ver-
dikleri rüşvetlerle yaptırıldığı söylenmişti.

2000 yılından beri Başkan olan Putin özellikle ülke 
gençlerinin öfkesini toplamış durumda. Ülke; gazete-
ci cinayetleri, muhaliflerin zehirlenmesi, hemen her 
gösterinin polis şiddetiyle engellenmesi, eşcinsellerin 
düşmanlaştırılması, Putinci paramiliter grupların Pu-
tin karşıtlarına saldırmaları gibi olayların yaşandığı bir 
ülke durumunda. 

Öte yandan Putin, 2020’de kabul edilen anayasa referan-
dumu ile 2036 yılına kadar başkan olmasına izin veren 

bir düzenlemeyi yasalaştırdı. Salgın dönemine denk 
gelen referandumun ardından Rusya’da Covid-19 vaka 
ve ölüm sayıları hızla arttı. Başta salgını ciddiye alma-
yan Putin yönetimi daha sonra olağanüstü kısıtlamalar 
getirmek zorunda kaldı ancak hastane morglarının yet-
mediği ve buz pateni salonlarının kullanıldığı videolar 
haberlere konu olmuştu.

Aynı dönemde tüm dünyada şehirlerin kapatılması ne-
deniyle petrol sözleşme fiyatlarının sıfır dolara düşmesi 
ülke ekonomisini çok zor durumda bırakmıştı. 

Eylül ayında gerçekleşen yerel seçimlerde muhaliflere 
yönelik büyük baskılar uygulanmasının da etkisiyle gü-
cünü korumuş görünen Putin’e karşı muhalifler seçimle-
rin hileli olduğunu ilan etmişti.

Bu sırada muhalif gazeteci Navalni zehirlenmiş ve Ber-
lin’de tedaviye alınmıştı.

Aslında en az Putin kadar milliyetçi bir figür olan Na-

valni devlet içerisinde ilginç ilişkilere sahip olması sa-
yesinde sansasyonel haberler yapabilmesiyle tanınıyor. 
İyileştikten sonra da bir istihbarat ajanını telefonla ara-
yarak kendisini Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi 
olarak tanıtıp, zehirlenme olayını anlattırmış ve kayda 
almıştı.

Ardından Ocak ayında Rusya’ya dönen Navalni için bü-
yük karşılama organizasyonu hazırlanmış ancak uçağı 
güvenlik birimleri tarafından başka bir havalimanına 
yönlendirilmişti ve havalimanında tutuklanmıştı. Bu-
nun üzerine Navalni tüm muhaliflere Belarus halkının 
yaptığı gibi sokaklara inmelerini söylemişti.

Ancak sokaklara inen binlerce genç, milliyetçi Navalni 
ile tam olarak aynı fikirleri paylaşmıyorlar. Eylemlere 
örneğin Moskova’da tek başına iklim grevi yaparken 
hapse atılan Arshak Makichyan ve Fridays for Future ak-
tivistleri de katılıyor. Sokaklarda Sovyet devrimine atıfla 
“kahrolsun Çar” sloganları atılıyor.

RUSYA’DA KİTLELER SOKAKTA
Rusya’nın St.Petersburg kentinde de muhalefet lideri Alexei 

Navalny’nin hapse atılmasını protesto etmek için toplandılar.
Ocak 2021
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DİLA AK

Kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği 
özellikle baskıcı toplumlarda net bir şe-
kilde görmek mümkün. Kadın hareketi 
son yıllarda daha güçlü, sesi daha gür 
ve bilinci daha yüksek. Kadınlar uzun 
yıllardır kendi bedenleri üzerinde oluş-
turulmuş müdahaleye karşı mücadele 
ediyor, eşit işe eşit ücret için, kadın erkek 
arasındaki eşitsizliği yaşamın her alanın-
da kaldırmak için, özgürlüğü için, yaşam 
hakkı, eğitim görme hakkı için kolektif 
bir bilinç yükseltiyor, toplumun dayattığı 
geleneksel rollere karşı sesini yükselti-
yor, kabul etmiyor. 

Sudan’da diktatörlüğe karşı mücadele 
ederken, kitlenin büyük çoğunluğunu, 
Trump seçime geldiği gün başlayan pro-
testoların çoğunluğunu kadınlar oluştu-
ruyordu. OHAL dönemi Türkiye’de soka-
ğa çıkabilen hareket kadın hareketiydi. 
Çünkü söz konusu sadece kadın olmak 
sebebiyle yaşanan baskı ya da daha 
otoriter rejimler altında kadınların ka-
zanımlarının daha çok zarara uğraması 
gerçeği olunca veya kadının erkeğe göre 
daha eşitsiz bir ortamda yaşaması ve hat-
ta kimi zaman sırf bu sebepten oluşan 
yaşam mücadelesi olunca, kadınlar geri 
kalan tüm kimliklerini, görüşlerini ya da 
sıfatlarını bir kenara bırakarak, sadece 

“kadın” kimliklerinin altında birleşerek, 
kitlesel bir şekilde, omuz omuza müca-
dele ediyorlar. 

8 Mart’ın uzun zamandır bu kadar güçlü 
bir şekilde devam edebilmesinin altında 
yatan neden budur. 8 Mart, her kesimden 
kadını şiddete, tecavüze, öldürülmeye 
karşı, eşitlik için, özgürlük için, kendi 
bedenleri üzerinde söz sahibi olabilmek 
için birleştirici bir etmen olarak, kadınla-
rın yaşadıkları tüm baskının neden oldu-
ğu birikmiş öfke ile birleşerek, mücadele 
alanı açan ve hareketin gelişip ilerleme-
sini sağlayan bir gün. 

Üstelik bu sefer Boğaziçi direnişi gibi tüm 

toplumda biriken öfkenin ifadesi olan ey-
lemlerin arkasından geliyor 8 Mart. Bir-
çok mücadelenin aktivistlerinin de içine 
çekildiği bir güne, bir eyleme dönüşebilir.

Kadının olmadığı bir mücadele, geri kal-
maya ve tökezlemeye mahkûm bir müca-
deledir. Kadın mücadelesi beraberinde 
pek çok mücadelenin de önünü açar. 
Kadın mücadelesinin birleştirici gücü, 
eylem kapasitesi tüm mücadelelere il-
ham verebilir, tüm hareketlerin etkisiyle 
güçlenebilir. Bu ilhamla işçi sınıfı müca-
delesi de tüm sıfatları ve ayrıştırılmaları 
geride bırakarak “işçi” olmanın getirdiği 
kenetlenmeyi kullanmayı kendine görev 
edinmelidir.

8 MART YAKLAŞIRKEN KADINLARIN 
ÖZGÜRLÜĞÜ MÜCADELESİ

YORUM

ALEX CALLINICOS

Avrupa Birliği’nde Covid aşısının tedarik edilmesiyle 
ilgili olarak yaşanan kavgalar mevcut sistemin pande-
miyle baş edebilmekten uzak olduğunu gösterdi.

Aşının tedarik edilmesinde yavaş ve etkisiz davrandığı 
için Avrupa Komisyonu şimdi aşının AB sınırları dışına 
ihraç edilmesini yasaklama tehdidi savuruyor.

Başlangıçta Komisyon bu yasağa Kuzey İrlanda’yı da 
dahil etmeyi planlıyordu. Bunu yapsaydı, 2019 Ekim’in-
de İngiltere’yle AB’nin imzaladığı ve Kuzey İrlanda’yı 
Brexit sonrasında da AB pazar mekanizmasına dahil 
eden protokol çiğnenmiş olacaktı.   

AB’nin, daha önceden İngiltere’yle sözleşme imzala-
mış olan AstraZeneca’nın AB’ye öncelik tanımasını is-
temesi meseleyi acıklı bir komediye dönüştürdü. Üste-
lik aynı zamanda, Fransa ve Almanya hükümetleri bu 
aşının 65 yaş üstü insanlar için etkili olmadığını ileri 
sürüyor. 

İngiltere’nin aşı tedarik edip insanları aşılatma süreci 
Avrupa’ya kıyasla çok daha iyi gittiği için, AB’ye kıyas-
la Johnson bile makul bir lider gibi görünmeye başladı. 
Pandemiyle baş etme konusundaki beceriksizliği 100 
bin kişinin hayatına mâl olan bir liderden bile daha be-
ceriksiz olmak AB için bayağı bir başarı doğrusu! 

Bütün bu itişmeler bir iktisatçının ifadesiyle “aşı tica-
retçiliği”nin bir ifadesi. Önde gelen kapitalist devletler 
(veya AB özelinde devlet ittifakları) kendi nüfuslarına 
aşı tedarik edebilmek için piyasa mekanizmalarını çiğ-
niyor. Bunu yaparken de serbest piyasaya bağlılık ye-
minlerini görmezden gelmiş oluyorlar. 

AB açısından bu ilk değil. Pandeminin başlangıcında 
kişisel korunma teçhizatının Avrupa dışına ihraç edil-

mesini de sınırlamışlardı. Financial Times’a göre “Kriz 
durumlarında dahili arz ve talebi yönetemediği için 
AB’nin iç piyasasındaki zayıflıklar dış ticarette marazî 
durumlara yol açıyor.”

Aşı ticaretçiliği devletler ile büyük ilaç şirketle-
ri arasında bir ittifak anlamına geliyor. 
Yine aynı gazeteden alıntılarsak, 
“Zengin dünyanın hükümet-
leri koronavirüs aşısının 
geliştirilmesine kamu 
ve özel sektörlerin 
ortaklığı modeliyle 
yaklaştı. Devletler 
belli miktarda aşı 
almayı vadederek 
şirketlerin satış-
larını garantili-
yor. Şirketler de 
gerekli araştır-
ma ve geliştir-
meyi yapıyor ve 
bunun karşılığın-
da aşıların paten-
tine sahip oluyor. 
Oxford Üniversitesi 
başlangıçta aşının 
patentini almayıp for-
mülünü bedava dağıtmayı 
planlıyorken, büyük bir ilaç 
şirketiyle ortaklık yapmaya ikna 
edildi.”

Bu sürecin kurbanları itişen Avrupa ülkelerinin 
halkları değil. İtişmelere rağmen AB aşı programları-
nı büyük ihtimalle bu yıl tamamlayacak. Olan yoksul 
dünyanın nüfusuna olacak. Büyük ilaç şirketleriyle 

anlaşmalar yapamayan yoksul ül-
keler aşı için fon sıkıntısı çeken 
Dünya Sağlık Örgütü’ne ve aşı 
dağıtmaya çalışan STK’lara 
muhtaç kalacak.

Zengin ülkele-
rin hükümetleri 

servetlerini ve güçle-
rini kullanarak ihtiyaç 

duyduklarından çok daha 
fazla doz aşı satın aldılar. 
New York Times gazete-

sine göre, AB ihtiyacı-
nın iki katı, İngiltere 
ve ABD dört katı ve Ka-
nada altı katı aşı dozu 
için anlaşma imzala-
mış durumda. Demek 
ki, aşı dozlarının yüz-
de 51’i dünya nüfusu-
nun sadece yüzde 15’ini 

oluşturan ülkeler tarafın-
dan sipariş edildi.

Bu berbat adaletsizlik hepi-
mizi tehlikeye atıyor. Dünya 

çapında pandemi ne kadar uzun 
sürerse virüsün yeni ve daha tehlikeli 

varyantlarının ortaya çıkma ve yayılma ih-
timali de o kadar artıyor. Aşı ticaretçiliğinin fatu-

rası çok yüksek olacak.

Socialist Worker’dan çeviren 
Roni Margulies.

AŞI MİLLİYETÇİLİĞİ HEPİMİZİ 
TEHLİKEYE ATIYOR



6

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri 2021’e kayyum rektör Melih 
Bulu’ya karşı direnişle başlamıştı. Hükümetin tüm hedef 
göstermelerine ve polis baskısına rağmen eylemler devam 
ederken, mücadele eden öğrencilerle dayanışma da büyü-
yor.

AKP yıllar boyunca atanmışlara karşı seçilmişlerin iktidarı 
olmakla övünmüştü. Ancak son yıllarda üniversitelerde rek-
tör seçimlerindeki iradeyi tanımayan atamalar, bu durumla 
çelişiyordu. Boğaziçi buna karşı tepkilerin zirve yaptığı yer 
oldu. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Boğaziçi 
Üniversitesinde mesele rektör değil. Bunlar her seferinde 
sandıkla, demokratik yollarla, seçimle, millet iradesini tem-
sil eden yapıların meşruiyetine inanmadılar. Dolayısıyla me-
sele kendi irademize, millet iradesine sahip çıkma meselesi-
dir” diyor. Oysaki burada olan üniversitelerdeki seçimlerin 
rafa kaldırılması ve demokratik yolların yerine Boğaziçi Üni-
versitesi’nin iradesinin dışında bir ismin kayyum olarak rek-
tör atanması. Benzer bir şey seçimle iş başına gelen HDP’li 
belediyelere de yıllardır yapılıyor.

Cumhur İttifakı bu çelişkiyi aşmak ve manzarayı kendi le-
hine çevirmek için öğrencileri kriminalize etmeye, “terörle 
bağlantılı” göstermeye çalışıyor. Gözaltına alınanları bu şe-
kilde suçlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bir azınlık 
burayı ideolojik merkez haline getirmek istiyor. Biz de buna 

müsaade etmeyeceğiz” diyerek Boğaziçi’ne saldırıyor. Buna 
karşı en iyi yanıt ise sürekli okullarında eylem yapmak is-
teyen ve bu hakları ellerinden alınan öğrenciler. Şubat ayı 
başında gerçekleştirilen protestoda 159 kişinin gözaltına 
alınmasına karşı Kadıköy’de binlerce kişi sokağa döküldü, 
halk akşam 21:00’de birçok semtte evlerinin camından ses 
çıkartarak öğrencilere destek oldu.

Hükümetin kullanmaya çalıştığı bir diğer argüman ise Bo-
ğaziçi’ndeki LGBTİ+ öğrencilerin varlığı oldu. Bir resim 
sergisinde sergilenen bir eserden yola çıkılarak iki öğrenci 
tutuklandı, Boğaziçi’ndeki LGBTİ+ kulübünün kapatıldığı 
Twitter üzerinden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fah-
rettin Altun tarafından duyuruldu.

Bu nasıl bir muhalefet?

AKP-MHP ittifakı uzun süredir yaptığı gibi LGBTİ+’ları hedef 
gösterirken, onlara destek ana muhalefet partisi CHP’den 
geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sergideki eseri “insanlığın 
mukaddes değerlerine yönelik bir saldırı” olarak tanımladı 
ve “görünen ve görünmeyen” sorumluların ortaya çıkarıl-
masını isteyerek hükümetin saldırılarına çanak tuttu. 

Benzer şekilde, AKP-MHP’ye karşı seçimlerde “demokrasi 
bloku” tartışmalarında zaman zaman gündeme gelen Saa-

BOĞAZİÇİ  
DİRENİYOR!

det Partisi’nin gençlik kolu AGD, Boğaziçi direnişine karşı 
bir nefret eylemi örgütledi. Böylelikle, iktidara karşı müca-
delenin sandık odaklı “herkes birleşsin” eksenindeki ilkesiz 
ittifaklarla mı, yoksa mücadele edenlerin birliğine yönelik 
çabalarla mı devam ettirilmesi gerektiği sorusuna dair ya-
nıtlar bir kez daha netleşti. LGBTİ+fobik saldırılara karşı 
binlerce kişi ise “LGBTİ+ hakları insan haklarıdır” diyerek 
eşitliği ve adaleti savundu.

Dayanışma büyüyor

Boğaziçi’ndeki kayyuma karşı mücadeleye akademisyenler 
de katılıyor. Melih Bulu rektör yardımcısı bulmakta güçlük 
çekerken farklı üniversitelerden akademisyenler bu ata-
maları kabul etmediklerini deklare ediyorlar. Bu kervana 
son olarak Galatasaray Üniversitesi hocaları katıldı. Bunun 
yanı sıra Eğitim Sen de öğrencilerle dayanışma çağrısı yaptı. 
AKP-MHP bu haksız rektör atamasına karşı gelişen tepkile-
ri alt edip bir türlü meşruiyet zeminini lehine çeviremiyor. 
İstanbul ve birçok kentte yapılan eylemler de öğrencilerle 
büyüyen dayanışmanın göstergesi.

Hem Boğaziçi’nde büyüyen direnişle dayanışmak hem de 
LGBTİ+ öğrenci ve aktivistlerin görünürlüğünü, ifade ve ör-
gütlenme özgürlüğünü savunmak otoriterleşen iktidara kar-
şı mücadelenin en önemli ayaklarından biri olmaya devam 
ediyor. 

DİRENİŞ

“Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasını protesto 
etmek için başlayan Boğaziçi direnişinde 159 öğrenci 
polis şiddetiyle, fiziki ve sözlü saldırılarla gözaltına 
alındı. Öğrenciler canlı yayın yaptıkları, “aşağı bak-
madıkları”, slogan attıkları, kısacası haklarını savun-
dukları için polis şiddetine maruz kaldı. BÜLGBTİ+ 
üyesi öğrencilere suçlu muamelesi yapıldı. LGBTİ+lar 
iktidar tarafından da yeniden hedef haline getirildi.

Hukuksuz bir şekilde yapılan bu gözaltı ve tutukla-
malar bizi yıldırmayacak. Tüm bu baskılara karşı 
haklarımızı savunmakta kararlıyız ve gözaltına alı-
nan arkadaşlarımızın yanındayız. 

BÜLGBTİ+ kulübüne yönelik saldırıları, LGBTİ+ların 
hedef haline getirilmesini kabul etmiyoruz. 

Gözaltına alınan tüm arkadaşlarımız serbest bırakıl-
sın! Kayyum Melih Bulu istifa etsin!”

Antikapitalist Öğrenciler

MELİH BULU İSTİFA!
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GÖRÜŞ
Roni Margulies

AŞI, IRK VE SINIF 
Pandeminin Amerika’da Afrika ve Latin Amerika kö-
kenli nüfusu beyaz nüfustan daha fazla etkilediği, has-
ta ettiği ve öldürdüğü ayrıntılı olarak biliniyor. Ameri-
ka’daki köklü, yaygın, kurumsal ırkçılığı salgın süreci 
çok açıkça gözler önüne serdi.

Şimdi aynı ırkçılık aşı sürecinde de kendini gösteriyor.

Dün (1 Şubat) yayınlanan resmî rakamlara göre, Ame-
rika’da şu ana kadar aşılananların sadece yüzde 
5,4’ü siyah.

Aşı kampanyası huzurevleriyle bakımevlerinde yaşa-
yanlar ve sağlık çalışanlarıyla başladı. Huzurevleriyle 
bakımevlerinde yaşayanların yüzde 14’ü, sağlık çalı-
şanlarının yüzde 16’sı ve genel Amerika nüfusunun 
yüzde 13’ü siyah. Ama aşı olanların sadece yüzde 
5,4’ü.

Pandemi ve aşı süreçlerinde yaşanan eşitsizlik elbette 
ırkçılıktan kaynaklanıyor. Ama sadece ırkçılıktan değil.

Eşitsizlik hem ırksal hem sınıfsal.

Amerika’nın siyah nüfusu hemen hemen bütünüyle işçi 
sınıfına dahil. Siyah işçilerin hangi sektörlerde genel 
nüfus içindeki oranlarından daha yüksek oranlarda 
temsil edildiğine bakmak çok net bir resim ortaya ko-
yar: Belediye otobüsleri (%33), postacılık (%25), kurye 
(%24), hemşirelik (%28), mezbahalar (%20), otomotiv 
(%18), kamyon şoförleri (%17)...

İşçi olmanın yanı sıra, siyah nüfusun önemli bir kısmı 
yoksul. Hükümetin resmî yoksulluk tanımına göre, si-
yah nüfusun yüzde 20,8’i yoksulluk eşiğinin altında. 
Beyazlar için bu oran yüzde 10,1.

Bu arada, ABD nüfusunun yüzde 5,3’ü, yani yaklaşık 
20 milyon kişi, resmî yoksulluk gelirinin yarısından 
daha azıyla geçiniyor (Rakam bulamıyorum, ama bu 
insanların büyük bir kesiminin siyah olduğunu tahmin 
edebiliriz).

Amerika madalyonunun öbür tarafına bakarsak, si-
yahların aşılanma oranıyla ilgili haberin çıktığı gün 
bir haber daha okudum. Blackstone adlı yatırım ve 
borsa şirketinin sahibi Stephen Schwarzman, Oxford 
Üniversitesi’ne milyonlarca dolarlık bir bağış yapmış.

Schwarzman bu şirketi, 2008 finans krizinin patlak 
vermesiyle yakından ilişkili olan Lehman Brothers ya-
tırım bankasının eski CEO’su ve Nixon döneminde 
Ticaret Bakanı olan Peter George Peterson ile beraber 
kurmuş. Dünya milyarderler listesinde 64 numarada 
bulunan Schwarzman’ın kişisel serveti 19 milyar dolar.

Oxford’a para verdiğine göre belli ki eğitim sevdalısı 
olan bu adam başka nerelere bağış yapmış?

Geçtiğimiz seçim döneminde Cumhuriyetçi Parti’nin 
Trump ve diğer adayları için çalışan kampanyalarına 
toplam 33,5 milyon dolar vermiş.

Demokrat Parti’nin senatoda çoğunluk elde edebilmesi 
için en son Georgia’dan iki senatör çıkarması ge-
rekiyordu ya, Schwarzman orada ırkçı Cumhuriyetçi 
adayların kampanyalarına 15 milyon dolar vermiş.

Evet, Amerika’da ırkçılık en temel sorunlardan biri. Ve 
sınıf sorunuyla iç içe.

“Boğaziçi Üniversitesi’nde Kâbe resmi bahanesiyle baş-
latılan nefret ve cadı avı kampanyasının, LGBTİ+’lara 
yönelik uygulanan genel baskılardan bağımsız oldu-
ğunu düşünmek çok güç. LGBTİ+’ları günah keçisi 
ilan ederek toplumun içinde bulunduğu yoksulluğun, 
işsizliğin, eşitsizliğin üzerini örtmeye çalışan AKP/MHP 
iktidarı, aynı zamanda otoriter ve baskıcı yönetimini 
sağlamlaştırmaya, tabanını konsolide etmeye çalışıyor. 
Oysa bütün bunlar beyhude çabalardır. LGBTİ+’lara yö-
nelik saldırılarıyla ne Boğaziçi kayyımını meşrulaştıra-
bilecek, ne de toplumun sürüklendiği sosyal ve ekono-
mik uçurumun sorumluluğunun üzerini örtebilecekler. 

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi olarak LGBTİ+’ların ya-
nındayız! AKP/MHP iktidarı LGBTİ+’lara yönelik nefret 

kampanyalarına, ötekileştirme, yok sayma gayretleri-
ne, cadı avlarına derhal son vermelidir, LGBTİ+’ların 
eşit ve onurlu bir yaşam sürmesi için gereken düzenle-
meler bir an önce yapılmalıdır. 

Tutuklanan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılma-
sını ve LGBTİ+lara yönelik saldırıların sonlandırılma-
sını talep ediyoruz. Herkesi LGBTİ+’ların yanında yer 
almaya, ayrımcılığa, ötekileştirmeye, nefrete karşı mü-
cadele etmeye davet ediyoruz

LGBTİ+ hakları insan haklarıdır! 

Özgürlük istiyoruz!”

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP)

LGBTİ+LARIN YANINDAYIZ!

Melih Bulu’nun geçtiğimiz ay Boğaziçi Üniversitesi’ne 
kayyum rektör olarak atanmasından bu yana öğrenci 
hareketinde bir yeşermeye şahit olduk. Hareket kısa 
sürede Türkiye’deki diğer üniversitelere yayıldı ve bir-
birinden farklı kimliklere sahip öğrenciler birbirine 
sahip çıktı, çıkmaya da devam ediyor. Hâliyle bu birlik-
telik AKP-MHP koalisyonunun LGBTİ+ alerjisini tetik-
ledi, malum hareketin içinde LGBTİ+ öğrenciler de var. 
LGBTİ+ hareketi, öğrenci hareketinin içerisinde çok 
hızlı bir şekilde kendisini gösterdi. İktidar toplumdan 
harekete gelen desteğin verdiği korkuyla seri önlemler 
almaya başladı. Yılların kulübü olan BÜLGBTİ+’yı ka-
patmak gibi. Bir öğrenci kulübünün iktidar tarafından 
kriminalize edilip zorla kapısına kilit vurulması kabul 
edilemez. Eğitimin tekelleştirilmesine, eğitime kelepçe 
vurulmasına; LGBTİ+’lara uygulanan zulümlere, gözal-
tılara karşı renklerin verdiği bütün çeşitlilikle sokakta 
olacağız. Çatlayın da patlayın! Tüm baskılara, yıldır-
malara rağmen özgürlük mücadelemiz devam edecek. 
Nefrete inat, yaşasın hayat! Aşağı bakmayacağız! 

“Çocuklarımız sapkın veya terörist değil”

Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (Galader) olarak, 
Boğaziçi’nde yaşanan olaylarda çocuklarımızın hedef 
gösterilmesinden, “sapkın”, “terörist” olarak nite-
lendirilmesinden ötürü çok üzgünüz. Sadece cinsiyet 
kimliği ve cinsel yönelimi “beklenilenden” farklı diye, 
çocuklarımız nefret objesi haline getiriliyor. Sanki suç 
unsuruymuş gibi, gökkuşağı bayrağı için bile “ele geçi-
rildi” deniyor. 

Yarın kalkıp biri çocuklarımıza “bunlar sapkın” diye 
saldıracak olursa, bunun hesabını kim verecek? Ger-
çekten de çok endişe veren bir durum. Ama öte yandan 
LGBTİ+’lara yapılanlara ses çıkartan, çocuklarımıza 
destek olanların sayısı da hiç az değil. Sosyal medyada 
destek mesajlarının haddi hesabı yok. Buna çok mem-
nunuz. Daha güzel bir dünyada yaşamak isteyen her-
kes, çocuklarımıza destek vermelidir.

Atilla Dirim,  
Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (Galader)

NEFRETE İNAT, YAŞASIN HAYAT!

LGBTİ+ dernekleri, Boğaziçi Üniversitesi’nde polis 
şiddeti, LGBTİ+’ları hedef alan karalama kampan-
yaları ve Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları 
Kulübü’nün kapatıldığını söyleyen Cumhurbaşkanlı-
ğı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya paylaşımına 
ilişkin açıklama yayınladı.

“Onur yürüyüşlerimiz, yüzümüzü eğmemizi söyle-
yenlere karşı aşağı bakmama mücadelesidir bir yan-
dan da. #AşağıBakmayacağız çünkü yukarıda hepi-
mizin özgürleşmesinin olmazsa olmazı gökkuşağı 
var! Hep beraber, toplumsal barış içerisinde yaşamak 
için göğe bakalım, gökkuşağına bakalım!” denilen 
açıklamada, “LGBTİ+’ların eşitlik ve özgürlük müca-
delesi, demokratikleşme ve insan hakları mücadele-
sidir ve bu mücadelenin vazgeçilemez bir parçasıdır. 
Yetkililere, karalama kampanyaları ile demokratik 
haklarımızı ihlal etmeye derhal son vermeleri gerek-
tiğini tekrar söylüyoruz. LGBTİ+’ların can güvenlikle-
rini dahi tehlikeye atabilecek bu kampanyalara karşı 
tüm sivil toplum örgütlerini nefret söylemi ve nefret 
suçuyla mücadeleye çağırıyoruz” çağrısı yapıldı.

DERNEKLERDEN 
ORTAK AÇIKLAMA

Çizer Aslı Alpar’a teşekkürler.
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MANİFESTO 173 YAŞINDA

ÇAĞLA OFLAS

Lenin’in “Bugüne dek uygar dünyada örgütlü ve mücade-
leci proletaryanın tümüne hayat ve hareket veren onun 
ruhudur” dediği Komünist Manifesto 173 yaşında. Ger-
çekten Manifesto bugüne kadar yazılmış en etkili metin-
lerden biridir. O’nun işçi sınıfı mücadelesine hayat veren 
ruhunu kuşkusuz, yaşadığımız toplumun çelişkilerini 
anlatmasından çok, gelmekte olanı tarif etmesi oluştur-
maktadır. 

“Şimdiye kadar ki, toplumların tarihi sınıflar mücade-
lesidir”. Savaşlardan, ırkçılık ve krizlerden ibaret olan 
kapitalizmin yıkıntılar içinde yok olacağını açıklayan bu 
cümle bile bizi sarsmaya yeter. Manifesto kapitalist top-
lumun burjuvazi ve işçi sınıfı olarak bölündüğünü, farklı 
çıkarları olan bu iki sınıfın sürekli çatıştığını, burjuvazi-
nin yarattığı işçi sınıfının kapitalizmin sonunu getirece-
ğini anlatır. İşçi sınıfının başka hiçbir sınıfın gerçekleş-
tirmeye muktedir olamadığı bir tarihsel misyonu vardır. 
O insanlığı sınıflı toplumların yükünden kurtaracak ve 
bu anlamda gerçek özgürlüğe götürecek tek sınıftır. 

Demokrasi işçilerle gelecek

Kapitalizmde devlet sınıflar üstü bir yapı değil, Manifes-
to’da yazıldığı şekilde, “bütün burjuvazinin ortak işlerini 
yöneten bir komiteden başka bir şey değildir.” Burju-
va demokrasisi özünde burjuvaziye hizmet eden sınıf 
demokrasisidir. Bugün de başta Soma’da 301 madenci 
olmak üzere binlerce işçinin öldüğü iş cinayetlerinde 
patronları, kadın cinayetlerinde katilleri koruyan yargı 
kararlarından, seçilmiş milletvekillerinin, cezaevlerin-
de tutulmasına, belediyelerden Boğaziçi Üniversitesi’ne 
kayyum atanmasına kadar demokrasinin sınırlarının 
sermayenin çıkarlarıyla çizildiğini gösteren onlarca ör-
nek var. Manifesto işçi sınıfının ilk hedefinin demokrasi 
mücadelesini kazanmak olduğunu söyler. “İşçi sınıfını 
hâkim sınıf haline getirmek ve demokrasi savaşını ka-
zanmak.” Nitekim, Engels, Paris Komünü’nden sonra, 
1888 yılında Manifesto’ya yazdığı önsözde, işçi sınıfının 
kapitalist devlet aygıtını parçalayıp, yerine kendi demok-
ratik yapısını kurmasının zorunluluk olduğunu yazar. 

Karl Marx ve Friedrich Engels’in kaleme aldığı bu temel 
eserde, işçi sınıfını kurtaracağını ilan eden her türlü eği-
limin karşısında aşağıdan sosyalizm en temel yaklaşım 
olarak ifade edilir: “Komünistlerin bir bütün olarak işçi 
sınıfının çıkarları dışında farklı çıkarları yoktur. Komü-
nistler işçi hareketini bir kalıba dökmek üzere özel ilke 
koymazlar.”

Bir “imha silahına” dönüşen krizler

Kapitalistlerin gücünün temelinde işçi sınıfının sömü-
rüsü yatmaktadır. Üretim araçlarına sahip olmayan, işçi 
sınıfı tarafından yaratılan kâr, kapitalist üretim ilişkileri-
nin temelini oluşturur. Kâr güdüsü ve sermaye birikimini 
her şeyin üzerinde gören yapısı aynı zamanda en kırılgan 
yönünü oluşturur kapitalizmin. Birbirinden kopuk, bir-

den fazla sermayenin rekabet halinde 
olması zaman zaman tekrarlayan bi-
rikim krizlerine yol açar. Çok fazla 
geçim aracı, çok fazla sanayi ve tica-
rettir söz konusu olan. 

Kapitalist toplumun bir parçası 
olan krizler adeta bir “imha sa-
vaşına” dönüşür. Manifesto’nun 
hala etkili olmasının asli neden-
lerinden birisi de budur: Kapi-
talizmin yapısı itibarıyla sömü-
rüye ve rekabete dayalı olması 
doğayı ve insan yaşamını hiçe 
sayan irrasyonel tutumu sa-
yesinde ayakta kalabiliyor 
olması. 

Nitekim son 10 yıldır ekonomik kriz milyon-
larca insanın evsiz, işsiz, sefalet koşullarında yaşamaya 
zorlarken sistemi ayakta tutmak için tüm devletler ser-
mayeye devasa paralar aktardı. Yüzbinlerce insanın ölü-
müne yol açan Covid-19 karşısında bile tüm kaynaklar 
salgınla mücadele yerine sermayeye aktarılmakta. Kapi-
talizm her açıdan yıkım anlamına geliyor. Her yıl küresel 
ortalama sıcaklık artışı rekor üstüne rekor kırıyor. Geçen 
yıl Kaliforniya, Oregon ve Washington yandı. Ondan ön-
ceki yıl Avustralya’da, Amazon’da, Sibirya’da ve Çin’in 
güney batısında eşi benzeri görülmemiş yangılar gör-
dük. Gezegenin bir yok oluşa sürüklendiğinin tüm ala-
metlerinin belirmesine rağmen, sermaye karbon emis-
yonlarının atmosferde yoğunlaşmasına yol açan fosil 
yakıt kullanımına devam ediyor. Üstelik petrol rezervleri 
üzerinden devletler arasında kıyasıya jeopolitik bir mü-
cadele sürüyor. İşçi sınıfı kitlesel mücadelelerle zorlayıcı 
olmadığı takdirde sermaye petrolden vaz geçmeyecek. 
İşçi sınıfının üretim araçları üzerindeki kapitalist mül-
kiyete son verip, çürüyen burjuva toplumunun yerine, 

insanlığın güvenli ve korkusuz bir 
şekilde tüm canlı yaşamıyla uyum 
içinde yaşayabileceği, gerçekten 

demokratik yapıların kurulması ge-
rekliliğini pandemi günleri çok daha 

net gösterdi. 

Üç kriz tek çözüm: İşçi iktidarı 

Salgını durduracak, ölümlere son ve-
recek aşının bir yıl içinde bulunmuş ol-

ması üretici, güçlerin gelişimini göster-
mesi açısından çarpıcı. Ancak aşının tüm 

insanlara eşit ve hızlı bir şekilde ulaşması 
mümkün gözükmüyor. Oxfam’ın bu yıl ya-

yınladığı rapora göre, dünyadaki en zengin 
10 kişinin serveti tüm dünyayı aşılamaya ye-
tiyor. 

Oysa, işçi iktidarı kapitalizmin yol açtığı sorunları birkaç 
günde çözebilir. Manifesto’nun yazıldığı yıllarda işçi ha-
reketi neredeyse kıta Avrupa’sıyla sınırlıydı. Bugün 3.3 
milyarlık sayısıyla işçi sınıfı dünyanın en etkin sınıfsal 
gücü. Sadece 2020 yılında Hindistan’da 250 milyonluk 
genel grev gerçekleştiğini ifade etmek bile bu muazzam 
gücü ispatlamaya yeterli. Kaldı ki dünya son 10 yıldır işçi 
kitlelerinin sayısız gösterileri, grevleri ve genel grevleriy-
le sarsılıyor. İşçi sınıfının kolektif gücü sermaye birikim 
sürecine son verebilecek kudrete sahip. İşçi iktidarı, ge-
zegenin sonunu getiren fosil yakıttan hemen vaz geçip, 
yerine, güneş ve rüzgâr enerjisi kullanmaya başlayabilir. 
Salgının durması için atılması gereken tüm adımları kısa 
bir zaman içinde atıp, tüm insanlığın aşıya ulaşmasını 
sağlayabilir. Kadınları güçlendirici mekanizmaları bir-
kaç günde hayata geçirip, kadın cinayetlerini durdurabi-
lir. Savaş ve ırkçılık sonsuza dek yok olabilir.

GELENEK 

İŞÇİLERİN ZİNCİRLERİNDEN BAŞKA 
KAYBEDECEĞİ BİR ŞEYİ YOK!
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ÖNCÜ İŞÇİLER 
ÖRGÜTLENMESİNE  
İHTİYAÇ VAR
İşçiler her geçen gün daha da yoksullaşıyor Fiyatlar 
sürekli artıyor. Arttığı yerde durmasını bekliyorsunuz ama 
orada da durmuyor. Bugünlerde evden çıkmak isteyen 
kiracılar, ev sahiplerinin en sevdiği insanlar. Çünkü aynı 
hafta evlerini yaklaşık yüzde 50 daha fazla paraya 
kiralayabiliyorlar. 

Pazarlarda artık kilosu 5 liraya herhangi bir ürün bulmak 
çok zor. 

Geçen yıl 50 liraya dolan pazar arabaları bu yıl 100 

MÜCADELENİN İÇİNDEN
Faruk Sevim

liraya dolmuyor. Peynirin kilosu bir yıl önce ortalama 35 
liraydı, şimdi 60 lira. Yumurta bir yıl önce 30 kuruştu, bu 
yıl 1 lira.

Enflasyon Araştırma Grubu, geçen ay yıllık fiyat artışını 
yüzde 37 olarak bulmuştu. Bu rakam elbette TÜİK’in yüzde 
14’üne göre daha gerçekçi, ama giderek eskimeye başla-
dı. Bugünlerde yapılacak bir araştırmada son bir yıllık fiyat 
artışının yüzde 50’den az çıkmayacağı kesin.

Pahalılığın yanı sıra pek çok başka sorun var. Sayıları 10 
milyonu bulan işsiz insanlar var. Sendikal haklar, insan 
hakları, LGBTİ+ hakları, kadın hakları, tutuklu hakları, göç-
men hakları vb bir sürü konuda ortaya çıkan olumsuzluklar 
var. 

Boğaziçi Üniversitesinde atanmış rektör istemiyoruz diyen 
ve bunu en demokratik yollarla ifade eden öğrencilere 
yönelik her türlü linç ve karalama kampanyası, bizzat 
hükümet eliyle devam ettiriliyor.

Topraklarımızda HES istemiyoruz diyen Ordulu köylüler 

jandarma tarafından tehdit ediliyor. Ücretlerimiz, tazmi-
natlarımız ödensin diyen maden işçileri aylardır seslerini 
duyurmak için eylem yapıyorlar.

Pek çok fabrikada azalan ücretlerini artırmak, daha insan-
ca koşullarda çalışmak için sendikalaşan işçiler “ahlaka 
aykırı” hareket ettikleri gerekçesi ile tazminatsız işten ko-
vuluyorlar. Daha insaflı patronlar sendikalaşmaya çalışan 
işçileri ücretsiz izne gönderiyor, günde 47 lira ile geçin-
meye mahkûm ediyor.

Bütün bu olumsuzluklara karşı çıkmak için güçlü bir toplum-
sal harekete, bunun için de öncü işçiler ağına ihtiyaç var. 

Sendika liderliklerine basınç uygulayacak, milyonları kap-
sayan merkezi bir mücadele çağrısı yapacak, göçmenler/
kadınlar/LGBTİ+’lar/yoksullar vb. bütün mağdurları kap-
sayacak, işsizliğe karşı ses çıkartacak bir öncü işçiler 
örgütlenmesi. Bu örgütlenme aynı zamanda küçük ya da 
büyük her işçi direnişiyle kontak kurmalı. Her direnişin 
daha büyük bir hareketin parçası olduğunu anlatan bir 
örgütlenme hattı izlemeli.

ENFLASYONDA  
REKOR KIRIYORUZ
2021 enflasyon hedefi Maliye Bakanı tarafın-
dan yüzde 9,4 olarak ilan edildi. Ortalama 
enflasyonun yüzde 2,8 olduğu dünyada, çift 
haneli enflasyona sahip sadece 20 ülke bulu-
nuyor. Türkiye, yüzde 14,6’lık enflasyon ora-
nıyla dünyada 15. durumda. 

Avrupa’da en yüksek enflasyon oranı Polon-
ya’da yüzde 3,8. Avrupa ortalaması ve Al-
manya’da enflasyon yüzde -0,3; yani fiyatlar 
artmak bir yana, azalıyor. Enflasyon ABD’de 
yüzde 1,4; Çin’de yüzde 0,5 oldu.

Sonuç olarak enflasyon konusunda Türkiye, 
dünyada çok berbat bir yerde. TÜİK’in tüm 
çarpıtmalarıyla düşük göstermesine rağmen, 
son 4 yıldır 2 haneli enflasyon oranları gerçek-
leşmeye devam ediyor.

Bu duruma nasıl geldik?

“Faiz enflasyonun nedenidir, faiz sebep enf-
lasyon sonuçtur” diyen Erdoğan ve onun Mali-
ye bürokratları, faizleri 2020 yılı boyunca yüz-
de 8’lere kadar indirdiler.

Pandemi nedeniyle ortaya çıkan sorunları 
para basarak aşmaya çalışan hükümet, 2020 
yılı başında piyasaya bol miktarda karşılıksız 
para sürdü. Özellikle büyük şirketlere hibe 
veya kredi şeklinde yüzlerce milyar lira para 
dağıtıldı.

Ekonomideki tüm dengeleri bozan düşük fa-
iz-bol para-pahalı döviz sistemi; otoriter, bas-
kıcı Türk usulü başkanlık rejimi ile birleşince, 
ülke dışından gelen döviz akışı durdu. Aksine 
var olan yabancı yatırımlar azalmaya başladı, 
dövizini toparlayan şirket kaçmaya başladı. 
Yerli patronlar bile yatırımlarını durdurdular.

Patronlar; gelirlerini ve devletten aldıkları pa-
raları daha kolay para kazanmak için döviz ve 

altına yatırdılar, altın ithalatı bir önceki yıla 
göre yüzde 100 arttı. Yılbaşında 5,9 lira olan 
döviz Kasım ayında 8,5 liraya yükseldi.

Faiz soygununu engellemek istediği için faiz-
leri düşük tutmak gerektiğini açıklayan Erdo-
ğan, bu defa altın ve döviz soygununa yol açtı. 
Dövizdeki yükseliş maliyetlere yansıdı, enflas-
yon yüzde 50’lere dayandı. 

Erdoğan’ın faiz-enflasyon teorisinin işçiler 
için sonucu yüksek enflasyon oldu.

Erdoğan ve iktidar sorumlu

Bugün yaşadığımız pahalılığın ve işsizliğin tek 
sorumlusu siyasi iktidardır. Ekonomide akıl 
dışı bir teorinin ispat edilmesi için faiz oranla-
rıyla oynanması, faizlerin düşük tutulması, pi-
yasaya karşılığı olmayan para sürülmesi, son 
yılların en yüksek fiyat artışlarının meydana 
gelmesine yol açtı. Otoriter yönetim anlayışı, 

ekonomideki basiretsizliklerin sebebidir.

İşçi ve emekçiler düşük maaş artışları nede-
niyle, enflasyonun altında fena halde eziliyor. 

Pandemi nedeniyle milyonlarca insan işsiz 
kaldı. Dünya ekonomisindeki yavaşlama, Tür-
kiye ekonomisine yansıdı. Bu da işsizliğin art-
masına, yoksullaşmanın hızlanmasına neden 
oldu. İşsizlik yüzde 40’lara çıktı, 10 milyondan 
fazla insan işsiz durumda.

Yüksek enflasyonla birlikte ortaya çıkan yük-
sek işsizlik, emekçileri perişan etti.

İnsanlar yüzde 50’leri bulan fiyat artışları kar-
şısında çaresiz durumdalar. Yüzde 9 enflasyon 
hedefine sevinir hale geldiler, ama onun ger-
çekleşmesi de hayal. Çünkü bu ortamı yaratan, 
yüksek enflasyonun sebebi olan otoriter, bas-
kıcı, Türk usulü başkanlık rejimi enflasyonu 
da düşüremez, ekonomiyi de toparlayamaz.

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

BİZİ 
ARAYIN, 
SOSYALİST İŞÇİ’YE 
ULAŞIN!
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BİYOÇEŞİTLİLİK KRİZİ VE LİDERLERİN 
GÖSTERMELİK ADANIŞI

sayfa 8

VOLKAN AKYILDIRIM

sayfa 10

ÖNCE ZOOM’A GİR, SONRA DEZENFEKTAN ÜRETŞAFAK AYHAN

sayfa 11

KAFKASLAR’DA KALICI BARIŞ İÇİN…

TUNA EMREN

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

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

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

başlatılan imza kampanyasına yüzlerce insan destek verdi.

BARIŞIN VE GARO PAYLAN’IN YANINDAYIZ!

IRKÇILIĞI DURDURACAĞIZ

Yüksek enflasyonla birlikte 
ortaya çıkan yüksek işsizlik, 
emekçileri perişan etti.
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PAN’IN LABİRENTİ:
MELİKE IŞIK

Pan’ın Labirenti, 1944’te, İspanyol İç Savaşı’ndan beş yıl 
sonra İspanya’nın kırsal bir bölgesinde geçiyor. Filmin 
baş kahramanı, küçük bir kız çocuğu olan Ofelia. Onun 
üvey babası Vidal ise anti-faşist gerillaları bölgeden ta-
mamen silmekle görevlendirilmiş faşist yüzbaşı. 

Filmin yönetmeni, Guillermo del Toro, bu filmden bah-
sederken “otorite ve itaatsizlik” ile ilgili bir film yap-
mak istediğini söylüyor. Gerçekten de bu temalar, filmi 
oluşturan iki dünyada hem masal dünyasında hem ger-
çek dünyada, birbirine paralel olarak işleniyor. Ofelia, 
insanların dünyasında annesine, üvey babasına karşı 
çıktığı gibi Yeraltı Dünyası’nda da Pan’ın emirlerini sor-
guluyor. Yüzbaşı’ya “baba” demeyi reddetmesinden, 
büyüklerinin hiç hoşlanmadığı peri masallarını okuma-
sına kadar hepsi Ofelia’nın hem annesi Carmen’e hem 
üvey babası Yüzbaşı Vidal’e itaatsizliğini gösteriyor. 

Yeraltındaki macerası da oranın otoritesi olan Pan’ın 
emirlerini olduğu gibi yerine getirmesiyle başlıyor. Eğer 
bu emirleri harfi harfine yerine getirir ve üç sınavı da 
tamamlarsa o zaman Yeraltı Dünyası’nın prensesi olaca-
ğı söyleniyor. Bu, peri masallarını çok seven ve gerçek 
dünyadan, korkutucu üvey babasından, çatışma orta-
mından ve insanların dünyasına ait tüm kötülüklerden 
kurtulmak için Ofelia’nın her şeyden çok istediği bir şey. 
Fakat git gide Pan’ın emirlerini sorgusuz sualsiz yerine 
getirmesi zorlaşıyor. İlk itaatsizliğini Pan’ın tek bir lok-
ma dahi yememesi gerektiği sofradan bir şeyler yeme-
siyle başlıyor. Ardından çok daha bilinçli bir itaatsizlik 
gösteriyor. Pan, ondan henüz bir bebek olan kardeşinin 
kanını istediğinde Ofelia, tüm kaderinin buna bağlı ol-
duğunu bilmesine rağmen bunu yapmayı reddediyor. 
Pan’ın emrine uymamasına rağmen bu son sınavı geçi-
yor ve Yeraltı Dünyası’nın prensesi olmaya hak kazanı-
yor. Çünkü aslında bir masumun kanını akıtmayı red-
detmek, Pan’ın son ve en önemli sınavı.

Faşizme itaatsizlik

Ofelia’nın tüm hayallerini geride bırakıp kardeşinin 
canını öncelemesi, çocukça bir itaatsizlik olarak görü-
lebilir ve çocuk kalbinin temizliğiyle ilişkilendirilebilir. 
Gelgelelim aynı itaatsizlik Yüzbaşı Vidal’in emrinde-
ki kişilerde de kendini göstermesiyle etik ve politik bir 
soruna dönüşüyor. Yüzbaşı Vidal’in emrindeki iki kişi 

anti-faşist gerillalara yardım ediyor: Doktor Ferreiro ve 
evin kahyası Mercedes. Her ikisi de Yüzbaşı’dan gizli an-
ti-faşist gerillalara yemek, tütün, antibiyotik sağlıyorlar. 

Hikâye boyunca faşist Yüzbaşı Vidal’ın sonunu getiren 
onun iki zafiyeti öne çıkıyor: Birincisi Doktor’u, kendine 
sorgusuz sualsiz bağlanacak, emirlerini harfi harfine uy-
gulayacak bir asker olarak görmesi. Yüzbaşı, Doktor’un 
kendisine itaatsizlik gösterdiğinde neden emirlerini har-
fi harfine uygulamayarak bizzat kendi hayatını da tehli-
keye attığını soruyor ve Doktor şu cevabı veriyor: “Sor-
gulamadan emirleri harfi harfine uygulamak yalnızca 
sizin gibilerin yapabileceği bir şeydir, Yüzbaşı”. Doktor 
“siz” derken faşistleri ve Franco’nun emrinde herhangi 
bir adalet ve vicdan sorgulaması yapmadan söylenenle-
ri yapan askerleri kastediyor. Kendisi ise bu askerlerden 
farklı olarak sorgulama yetisine sahip ve bunun sayesin-
de adalet duygusu, emirleri yerine getirme sorumlulu-
ğundan ağır geliyor. 

Bir diğer zafiyeti ise bir kadın olduğu için Mercedes’i 
küçümsemesi. Aslında Yüzbaşı’nın o ana kadar ayakta 
uyumasının sebebi de kadın olduğu için Mercedes’i cid-

diye almamasından kaynaklanıyor. Aynı hatayı bir kez 
daha yapıp “sadece bir kadın” olduğunu söyleyerek as-
kerlerinden kendisini Mercedes’le yalnız bırakmalarını 
istemesi, sonunu getiren nihai hamle oluyor. 

Gelecek nesillere bırakılan miras

Filmin şüphesiz en vurucu sahnelerinden biri, Yüzba-
şı’nın ölme sahnesi. Vidal’ın babasının savaşta ölme-
den önce saatini bir yere vurduğunu, saatin durmasıy-
la çocuğuna ölüm saatini bildirdiği anlatılıyor. Bu saat 
hikâyesi sayesinde Yüzbaşı’nın babasının “kahraman-
lığı” dilden dile anlatılmaya devam ediyor. Ölmeden 
önce Yüzbaşı da aynı hikayeyle adını ve kahramanlığı-
nı yaşatmak istiyor. Kendisini çevreleyen antifaşistlere 
“Oğluma babasının ölüm saatini söyleyin” diyor. Fakat 
babasından kendisine uzanan bu kahramanlık anlatısı, 
antifaşistler sayesinde bozuluyor. Mercedes “Hayır, adı-
nı bile bilmeyecek” diyerek Yüzbaşı’yı öldürüyor. Genel-
de hikayelerde ölecek kişinin son isteğini yerine getir-
mek adettir. Fakat karşılarında kendi geleneğini sonraki 
nesillere aktarmak isteyen bir faşist olunca bu adet yok 
sayılıyor. Yüzbaşı’nın adının dahi bilinmemesi, adeta ta-
rihten silinmesi ve kendisinden sonraki nesle herhangi 
bir şey bırakamaması, yalnız kendisinin değil; faşizmin 
geleceğine dair de bir anlam taşıyor. 

Antifaşistlere ve Ofelia’ya gelince, onların dünyaya 
bıraktıkları şeylerin daima kalacağı mesajı veriliyor. 
Antifaşistlerin yaptığı fedakârlık, faşistlere gösterdiği 
itaatsizlik gibi kardeşi için kendisini feda eden, Pan’a 
karşı gelen ve Yüzbaşı tarafından öldürülen Ofelia da 
öldükten sonra arkasında açmakta olan bir çiçek bırakı-
yor. Ve film Ofelia’nın dünyaya bıraktığı mirası kasteden 
şu cümleyle bitiyor: “Yeryüzünde yaşadığı sürece arka-
sında bıraktığı izler ise sadece bakmasını bilene görü-
nürmüş”. Antifaşistlerin bıraktığı miras da aynı şekilde 
dünyada izlerini taşımaya devam ediyor. Yüzbaşı’nın 
öldüğü sahnede bebeğin antifaşistlerle kalmasıyla, iz-
leyiciye adı bile anılmayan Yüzbaşı’nın aksine gelecek 
nesillere antifaşistlerin fikirlerinin ve mücadelesinin 
miras kalacağı düşündürülüyor.

ANTİFAŞİZM VE İTAATSİZLİK
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EYLEM VE ETKİNLİK TAKVİMİ

AKTİVİZM

CİNSEL ŞİDDETLE MÜCADELE: ONAY İNŞASI
4 Şubat, Perşembe, 20:00, İstanbul Avrupa yaka-
sı, Skype 
Konuşmacı: Konuşmacı: Nursen Güçkan 
Katılmak için: burak.budem_1 (Skype) 
İletişim: 0534 3514463 
Facebook etkinliği: https://www.facebook.com/
events/698285697512185

l

TALEP DÜŞÜYOR ÜRETİM  
ARTIYOR: PLASTİK BATAĞI 
5 Şubat, Cuma, 20:00, İstanbul Anadolu yakası, 
Skype
Konuşmacı: Onur Korkmaz 
Katılmak için: ozdesozbay (Skype)İletişim: 0533 
4479709 
https://www.facebook.com/events/396564558310864/

IRKÇILIĞA GEÇİT YOK,  
SURİYELİLER KARDEŞİMİZDİR

6 Şubat, Cumartesi, 17:00,  
Canlı Yayın
Brian Richardson (Stand Up To Racism, İngiltere) 
Figen Dayıcık (Hepimiz Göçmeniz Platformu) 
Taha El Gazi (Gönüllü eğitmen)

Toplantı canlı yayınlanacaktır.

İzleme linkleri: 
https://youtu.be/7FBC4Fyqty8 
 
https://www.facebook.com/gocmeniz/
posts/1030882180753068

Facebook eventi: 
https://www.facebook.com/
events/3670133996413357/

HAYIR HAYIRDIR

10 Şubat, Çarşamba, 20:30,  
İzmir, Skype

Konuşmacı: Dila Ak  
İletişim: 0507 555 02 72

l

İNGİLTERE’DE ÖĞRETMENLERİN DİRENİŞİ

11 Şubat, Perşembe, 20.00,  
Avrupa Yakası, Skype

Konuşmacı: Ümit Yıldız  
(Üniversite ve Yüksek Okul Çalışanları Sendikası)

İletişim: 0534 3514463 
https://www.facebook.com/events/781525029114481

SOSYALİST TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR

KADINLARIN ÖZGÜRLÜĞÜ  
VE KÜRESEL İSYAN FORUMU

6 Mart Cumartesi 

l

KADINLAR GÜNÜ:  
KADINLAR SOKAKTA, DİRENİŞTE

8 Mart Pazartesi 

FORUM: IRKÇILIK-İKLİM KRİZİ VE KAPİTALİZM: 
BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN  

17 Mart Çarşamba

 

İKLİM KRİZİNE KARŞI  
SOSYAL MEDYA KAMPANYASI 
19 Mart Cuma

l

IRKÇILIĞA VE İKLİM KRİZİNE KARŞI  
BASIN AÇIKLAMALARI  
(İSTANBUL, İZMİR, TEKİRDAĞ, ANKARA, BURSA)

20 Mart Cumartesi
https://www.facebook.com/events/265624055150215

MARKSİZM 2021:  
YOKSULLUK-SALGIN-IRKÇILIK-İKLİM KRİZİ:  
SORUN KAPİTALİZMDE, ÇÖZÜM DEVRİMDE

14-18 Nisan

l

ERMENİ SOYKIRIMI’NDA ÖLENLERİ ANIYORUZ.

24 Nisan, Cumartesi

1 MAYIS: İŞÇİ SINIFININ  
BİRLİK DAYANIŞMA VE MÜCADELE GÜNÜ! 

1 Mayıs Cumartesi

l

EMEK FORUMU: ŞİMDİ GREV ZAMANIDIR

8 Mayıs Cumartesi

l

ÖĞRENCİLER TARTIŞIYOR: MARKSİZM VE  
FELSEFE GÜNLERİ

24-25 Mayıs



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

DEVRİMCİ ANTİKAPİTALİST HAFTALIK GAZETE

TÜRKİYE HAK İHLALİNDE 
ŞAMPİYON!
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 
yıllık raporunu ve istatistiklerini yayınladı. 
AİHM merkezinde yeni adli dönem açılışı ve-
silesiyle yapılan basın toplantısında açıkla-
nan veriler Türkiye açısından vahim bir tablo 
sunuyor.

AİHM Başkanı Robert Spano basın toplantı-
sında Türkiye ile ilgili başvurularda önceki 
yıla göre yüzde 27 oranında bir artış yaşandı-
ğını açıkladı. Rapor 2020 yılında en çok yar-
gılama yapılan ve en az bir hak ihlali tespit 
edilen ülkeleri şöyle sıralıyor: Rusya (173), 
Türkiye (85), Ukrayna (82), Romanya (64), 
Azerbaycan (32), Bulgaristan (35).

Genel verilere göre 1959 ile 2020 arasında Tür-
kiye 3 bin 309 hak ihlaliyle birinci. Türkiye’yi 
Rusya, İtalya, Ukrayna ve Romanya izliyor.

Böylece iktidardakiler Türkiye’nin dünyada 
elde ettiği nadir bir birincilik örneği olarak 
hak ihlalleri şampiyonluğunu gösterebilirler.

Raporda Türkiye ile ilgili bazı veriler şöyle: 

Türkiye’de her 10 bin kişide 1.09 kişi AİHM 
kararıma konu olmuş. 47 üyeli Avrupa Kon-
seyi ortalaması ise 0,50. Yani, Türkiye’deki 
oran ortalamanın iki katından da fazla.

2020 yılında Türkiye’yle ilgili 97 karardan 
85’inde en az bir hak ihlali tespit edildi.

2020 yılında Türkiye’de en çok ihlale yol açan 
konular 31’le ifade özgürlüğü, 21’le adil yargı-
lanma hakkı ve 16’yla özgürlük ve güvenlik 
hakkı.

1959 ile 2020 yılları arasında Türkiye’de en 
fazla ihlale yol açan konular 953’le adil yar-
gılanma hakkı, 787’yle özgürlük ve güvenlik 
hakkı ve 688’le mülkiyetin korunması.

AİHM’de bekleyen yaklaşık 62 bin başvuru-
nun 11 bin 750’si (yüzde 18.95) Türkiye’yle 
ilgili.

Bu sayılar hak ihlalinin ulaştığı korkunç bo-
yutu gözler önüne seriyor. Delilsiz iddiana-
meler, savunma hakkı gasp edilerek verilen 
mahkumiyetler, iddianame hazırlanmadan 
yıllarca hapis yatan gazeteciler, sivil toplum 
aktivistleri, mahkemeler tarafından hakla-
rında beraat kararı verilen tutukluların ser-

best bırakılmaması, Anayasa Mahkemesi’nin 
ya da AİHM’in kararlarına alt mahkemelerin 
uymaması gibi giderek ağırlaşan hukuksal 
ihlaller, Türkiye’yi bu alanda tek rakibi Rusya 
olan çok geri bir noktaya sürüklüyor.

Türkiye özellikle ifade özgürlüğü ve adil yar-
gılama alanında AİHM nezdinde çok kötü bir 
sicile sahip. En çok ihlale konu olan başlıklar, 
2020 yılında 31 ihlalle ifade özgürlüğü ve 21’le 
adil yargılama hakkı. Bunlar sadece AİHM’e 
yansıyanlar. Son öğrenci eylemleri sırasında, 
sosyal medyadan eylemleri destekleyen her-
kese “suçlu” muamelesi yapılması sorunun 

çok daha köklü olduğunu gösteriyor.

Türkiye’den yapılan başvuruların çoğun-
lukla “hukuk dışı gözaltılar” ile ilgili olduğu 
AİHM tarafından kaydedildi. AİHM başkanı, 
basın toplantısında “Büyük Daire’nin ver-
diği kararlar kesindir ve uygulanma zorun-
luluğu vardır. Sözleşme’nin 46’ncı maddesi 
çok açık. Her üye devlet, mahkeme kararını 
uygulamak zorundadır” dedi. Bu açıklama 
AİHM’in Selahattin Demirtaş kararını tanı-
mayan mahkemelere net bir uyarı olarak ele 
alınmalıdır.  

BERTOLT BRECHT
Komünist şair, yönetmen ve oyun yazarı Bertolt Brecht, 1898 
yılında Almanya’nın Bavyera eyaletindeki Augsburg şehrin-
de dünyaya geldi. 16 yaşındayken Birinci Dünya Savaşı’yla 
karşılaşan Brecht, şair Horatius’un savaşı ve ölümü yücelten 
bir dizesine karşı bir okul kompozisyonunda yazdığı satırlar 
yüzünden neredeyse okuldan atılıyordu. Temmuz 1916’dan iti-
baren gazetelerde yazılar yazmaya başladı. Savaş yıllarında 
Münih’te tıp eğitimine başladı ve askerlikten kurtuldu. 1918’de 
ilk oyununu Baal’i yazan Brecht, kısa bir süre sonra Münih’li 
komedyen Karl Valentin’in politik kabaresinde küçük bir rol 
üstlendi. Brecht, bu dönemde radikal fikirlere ilgi duymaya 
başlamıştı ancak henüz Marksist değildi. İlk oyunlarından bi-
rinin ismini Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht’ten etkilenerek 
Spartaküs koymuştu.

Evliliği kötüye giden Brecht, 1924 yılında Berlin’e yerleşti ve 
dramaturg olarak çalışmaya başladı. 1920’lerde üzerinde ça-
lıştığı bir oyun için ekonomiyi daha yakından anlamak istedi 
ve Karl Marx okumaya başladı. Brecht, Marx hakkında miza-
hi üslubuyla şöyle diyecekti: “Bu Marx denen delikanlı, benim 
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oyunlarımı gerçekten anlayan ilk kişiydi”. 

Brecht, yakın arkadaşlar Walter Benjamin ve Karl 
Korsch’un da etkisiyle hızla Marksizm’i benimsedi ve 
özellikle diyalektikle ilgilenmeye başladı. Bu ilgi onun 
tiyatro anlayışı üzerinde de derin bir etki bıraktı. Epik 
tiyatro teorisini geliştirmeye başlayan Brecht, tiyatro-
nun Aristoteles’ten beri en önemli unsurlarından sayılan 
özdeşleşme ve katharsisi (arınma) reddetti. Brecht’in 
tiyatrosu karakterler ile özdeşlik kurmaya değil, yaban-
cılaşma efekti ile onlardan uzaklaşarak oyunun ortaya 
koyduğu toplumsal sorunları ve bütünlüğü göstermeye 
dayalıydı. Brecht, bu yolla sınıf çatışmasını tiyatroya 
taşıdığını ve yabancılaşmaya karşı durduğunu düşünü-
yordu. 

1928 yılında bu anlayışla yazıp sahneye koyduğu Üç 
Kuruşluk Opera, polis ve suçluların ilişkilerini anlatıyor 
ve sisteme karşı sert eleştiriler içeriyordu. Oyunun bir 
noktasında başrol oyuncusu Sustalı Mac, “Bir banka 
açmanın yanında, bir banka soymak nedir ki?” diye 
soruyordu. İlginç bir şekilde bu oyun Brecht’in dünya 
çapında bilinir bir yazar ve yönetmen olmasını sağ-
ladı. 

Artık Almanya’da Nazizmin yükselmeye başladığı yıl-
lardı ve faşizme karşı mücadele Brecht için hayati 
önemdeydi. Brecht, çoğu zaman kendisine atfedildiği 

gibi bir Stalinist değildi ancak faşizme karşı koyabile-
cek güç olarak bir kitle partisi olan Alman Komünist 
Partisi’ni (KPD) gördü. Partiye hiçbir zaman üye olma-
masına rağmen, KPD’ye yakın bir politik çizgi izledi. 
Naziler güçlendikçe Brecht’in oyunları yasaklanmaya, 
bazı oyunları ise paramiliter faşist militanlar tarafından 
basılmaya başlandı. Naziler nihayet iktidara geldikle-
rinde ise Brecht için sürgün yılları başladı. Danimarka 
ve Finlandiya’da bulunduğu süre zarfında antifaşist 
mücadeleye destek vermek istediği için Almanya sını-
rına yakın kalmaya çalıştı ancak savaş sonunda onu 
ABD’ye gitmeye zorladı. Bir komünist olarak ABD’de 
de hoş karşılanmadı. Yazdığı 40 senaryodan yalnızca 
birini Hollywood’a kabul ettirebildi, onu da uygulanan 
yoğun sansür yüzünden geri çekti. Savaş sonrasında 
ise cadı avı yürüten Amerikan Karşıtı Faaliyetleri İzle-
me Komitesi’nin ilgi alanına girdi ve ABD’yi terk etti. 

Bundan sonra kendine artık komünist diyen Doğu Al-
manya Cumhuriyet’ine döndü ve bir süre sonra kendi 
tiyatrosunu kurdu. DAC’deki Stalinist rejimle de sorun-
suz bir ilişkisi olmadı, bürokrasi Brecht’in tiyatro anla-
yışını sosyalist gerçekçi olmamakla suçladı, hatta bazı 
oyunlarını engelledi ancak Brecht “en kötü sosyalizmin, 
en iyi kapitalizmden iyi olduğunu” düşünerek hiçbir za-
man Stalinizme karşı açık tavır almadı. 1956 yılında 
geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 

Osman Kavala

Selahattin Demirtaş


