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GÜNDEM

DİRENİŞLER ARASINDA
KÖPRÜ KURMA ZAMANIDIR

Gara’nın ardından yaşananlar gösteriyor ki önümüzde

sert bir mücadele dönemi bizi bekliyor. Bu mücadele
döneminde ya “Güçlendirilmiş parlamenter rejim” için
parlamento ittifakları peşinden koşacağız ya da daha
büyük kitle eylemlerine ilham vermesi için eylem takvimlerimizi, mücadelenin ana hatlarında yol haritalarını şekillendireceğiz.
Bunu yaparken emin olduğumuz bir dizi gerçek var: Küresel kapitalizm pandemiyle birlikte tarihinin en derin
buhranlarından birisini yaşıyor ve yüz binlerce insanın
salgından ölmesinin sorumlusu olduğu çok açık. Bu,
önümüzdeki dönemde tüm dünyada gerçekleşecek eylemlerin öfke dozunun daha keskin olmasını da açıklayan bir etken olarak görülmeli. Kapitalizm pandeminin
tüm faturasını yoksullara yükledi. Ölenler de, ayrımcılığa maruz bırakılanlar da yoksullar ve dışlananlar oldu.

potansiyeline sahip olan işçi sınıfının eylem kapasitesine katkı yapacak, cesaret kazanmasına yardımcı olacak,
liderliğinin sağcılığını aşıp birleşik mücadelesini örgütleyecek perspektifleri geliştirmesine ilham verecek bir
mücadeleye ihtiyacımız var.

Boğaziçi direnişi sürüyor. Bu direnişle dayanışmak, direnişin ihtiyaçlarının karşılanması için çabalamak zorundayız. Boğaziçi öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin
eylemi toplumun büyük bir kesiminden destek alıyor.
Bu desteğin örgütlenmesi için kolları sıvamalıyız.
Derinlerde mayalanan öfkenin açığa çıkacağı anlardan
birisi de 8 Mart Dünya Kadınlar günü eylemleri olacak.
Kadın mücadelesinin genel özgürlük mücadelesinin
bayrağını taşıdığı son yıllar, kadınların kitlesel direnişinin toplumun tüm kesimlerini etkileme potansiyeli
taşıdığını gösterdi.

Ekonomik kriz kapitalistlerin çıkış yolunu bulamayacağı kadar derin bir şekilde gelişiyor. Küresel kapitalizm
finansal suni teneffüsle yaşıyor.

19 Mart’ta ise militan ve gezegenin her yerinde varlık-yokluk mücadelesini sürdüren genç iklim hareketinin grevleri gerçekleşecek.

Öte yandan iklim krizi hem pandeminin etkisini şiddetlendiriyor hem de baş edilemez bir küresel sorun olarak
daha büyük yıkımlara neden olacağını göstererek geliyor.

20 Mart’ta “Irkçılığa Karşı Dünya Platformu’nun” çağrısıyla bir araya geleceğiz. Dünya Çağrısı’nda, “Hükümetlerin kendi halklarını korumakta yetersiz kalması ve
büyük bir ekonomik çöküşün ortaya çıkmak üzere olan
etkisiyle beraber Covid-19 salgını, en tiksindirici ırkçılık
şekillerinin gelişme alanı bulabileceği bir durum ortaya
çıkarttı” deniyor; çağrıda ayrıca, “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

Türkiye’de bu kriz başlıklarına, hükümet sisteminin yapısından ve iktidarın siyasal tercihlerinden kaynaklanan güçlenen siyasal kriz ihtimalleri de ekleniyor.
Sorunların bütününe birden meydan okuyan bir harekete ihtiyacımız var. Sorunların bütününe meydan okuma

özelliği oldu. Covid’in yayılımı nedeniyle mülteci kampları birer ölüm tuzağı haline geldi.”Hem göçmenlerin bu
ölüm tuzaklarından kurtulması hem de tüm haklarının
tanınması için ırkçı iklimi, linççi milliyetçiliği geriletme
mücadelesinin önemli başlıklarından birisi olacak 20
Mart. 20 Mart ayrıca göçmen işçilerin Türkiye işçi sınıfının rakibi değil, mücadele yoldaşı olduğunun kanıtlanması ve işçiler arasında ırkçılık karşıtı fikirlerin yaygınlaştırılması için de önemle ele alınmalıdır.
Nisan ayında ise Ermeni Soykırımı’yla yüzleşilmesi mücadelesinin köşe taşı haline gelen 24 Nisan anması gerçekleşecek.
Bu arada, bir yandan eylemlere katılırken öte yandan
“Sorun kapitalizmde/Çözüm devrimde” diyerek, 30
konuşmacının yer alacağı sekiz toplantıda bir dizi konunun tartışılacağı Marksizm 2021 toplantılarını yapacağız. Mücadele, mücadelenin fikirlerini tartışarak inşa
edilebilir ancak.
Bu zemin, işçi sınıfı saflarında, her türlü bölen, işçileri
harekete geçmekten alıkoyan fikre karşı, birleşik işçi örgütlenmesinin örüleceği bir mücadele yol haritası aynı
zamanda. Bu yol haritası, kazanmak için her eylemle
fiilen dayanışmanın, içinde yer almanın bir zorunluluk
olduğunu da gösteriyor. Bu mücadelenin her bir başlığının örgütlenmesine ihtiyaç var ve daha en baştan işçilerin desteğinin alınmasını sağlamak çok önemli. Her
direnişin, irili ufaklı diğer direnişlerle köprü kurmasının
bugün tam zamanıdır. Bu dinamizm, birleşik bir 1 Mayıs
kutlaması için de bir etki yaratabilir.

GARA TRAJEDİSİ VE İKTİDAR BLOKUNUN HESAPLARI
Gara’da PKK tarafından alıkonulan devlet görevlileri-

nin kurtarma operasyonu sırasında infaz edilmelerinin
ardından, iktidar bloku askeri başarısızlığın üzerini örtmek ve muhalefeti bölmek için bir milliyetçi kampanya
başlattı.
Anayasa Mahkemesi’nin feshedilmesini isteyen ve Yargıtay üzerinde siyasi baskı oluşturarak HDP’ye kapatma
davası açtırmaya çalışan iktidarın küçük ortağına göre
“hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.”
Devlet Bahçeli, mecliste 3. büyük grubu oluşturan HDP’li
milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve
meclisten derhal atılmalarını istiyor. Enis Berberoğlu
hakkında söylediklerine bakılırsa CHP’li vekillerin dokunulmazlık dosyalarını meclis gündemine getirmeye
de hevesli. Gara’daki ölümlerin ardından Erdoğan ve
AKP’yi, HDP’nin kapatılmasına ikna etmeye de.
Çözümsüzlük önerisi
Bahçeli “eskisi gibi olmayacak” dese de savunduğu şeyler çok eski ve defalarca uygulandı. 37 yıldır süren çatışmalarda on binlerce sivil ve devlet görevlisi hayatını kaybederken, dönemin yöneticileri ve siyasileri de benzer
sözler etmişti. Soruna çözüm bulunmazken legal siyaset
alanı hedef haline getirilmişti. Kürt milletvekilleri meclis-

ten kovulmuş, hapse atılmış ve partileri birçok kez kapatılmıştı. Bu yöntemlerle ne Kürt sorunu ortadan kalktı ne
de çatışma ve ölümler durdu. Sorun büyüdükçe büyüdü.
Gara’da yaşananlar üzerine mecliste yapılan bilgilendirme toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Soylu suçluyu
buldu: İnsan Hakları Derneği. Dernek arabuluculuk yapıp da rehineleri getirememiş! Bu sözler karşısında CHP
ve HDP vekilleri, PKK tarafından alıkonulan devlet görevlilerini geri getirmek için meclis çatısı altında yapılan girişimleri tek tek saydılar. Buna rağmen yan yana konulan
iki parti tek sorumlu ilan edildi.
Ya 19 yıldır yöneten AKP’nin sorumluluğu?
Toplumun geniş kesimleri asker, polis ve istihbaratçıların altı yıldır yeraltı hapishanesinde tutulduğunu yeni
öğrendi. Hükümet üyeleri ise bu kişilerin durumunu hep
biliyordu. Ama sağ salim dönmeleri için hiçbir şey yapmadılar. Erdoğan yönetiminin yıllar sonra gelen kurtarma operasyonu ise felaketle sonuçlandı. Emekçi sınıfların bu durumu sorgulamasını istemeyen iktidar elitleri,
yine milliyetçilik yaparak, kutuplaştırarak işin içinden
sıyrılmaya çalışıyor ve bu vahim olaydan siyasi güç çıkarmak istiyorlar
İşte AKP Rize Kongresi. Erdoğan, salgına ve önlemlere

rağmen hınca hınç doldurulan salonda canlı yayında
acılı anne Ayşe Güler’i aradı. Oğlu Uzman Çavuş Mevlüt
Kahveci, 5 yıldır PKK tarafından bir mağarada alıkonulmuş ve Gara operasyonu sırasında infaz edilmişti. Canlı
yayında ağlayan Ayşe Güler gibi kaçırılan devlet görevlilerinin aileleri İnsan Hakları Derneği’ne, HDP’ye, Erdoğan’a ve İçişleri Bakanlığı’na sayısız girişimde bulunmuştu. Evlatlarını sağ isteyen anneler ağlarken, halk ‘neden
sağ getiremediniz’ diye sorarken, bu trajediden siyasi
destek çıkartma çabası bir karşılık bulamayacaktır.
1984’te başlayan ilk büyük çatışmalardan bu yana geçen
37 yılda hep ölüm haberleri geldi. Çatışma ve gerginlik
topluma yayıldı. Hak ve özgürlükler kısıtlanırken, grevler yasaklandı. Kürtlere karşı ayrımcılık sürerken, halkın
çoğunluğu antidemokratik uygulamalara ve kalitesiz bir
yaşama mahkûm oldu. Devasa kaynaklar “terörle mücadeleye” harcandı.
AKP+MHP ittifakı, şimdiki kuşakların aynı çatışmaları,
gerilimi yaşamasını istiyor. Buna karşılık 13 devlet görevlisinin bir mağarada infaz edildiğini duyanlar, ölümlerin
durmasını, çatışmaların bitmesini istiyor. İktidar blokunun Gara’daki trajediden milliyetçi bir seferberlik yaratarak, İYİP ve CHP’yi kendi saflarına çekme girişimi ilk
günden başarısız olurken, işsizlik, açlık, yoksulluk ve salgın hastalıkla boğuşan milyonların gündemi çok farklı.
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BIDEN MEKTUBU VE
YERLİ MİLLİ MUHALEFET
AKP hükümeti ABD başkanlık seçimlerinde tüm umutlarını aşırı sağcı Donald Trump’ın kazanmasına bağlamıştı. Trump da Rahip Brunson krizi ve YPG’ye destek gibi
birçok konuda Türkiye ile ters düşen işler yapsa da genel olarak AKP’ye yakın durmuş, onun Suriye’deki bazı
operasyonlarına destek vermişti. Seçimi Biden’ın kazanmasının ardından, AKP hükümeti onunla da iyi ilişkiler
geliştirmenin yollarını deniyor. Ancak genel beklenti,
Demokrat başkanın Türkiye hükümetiyle arasının daha
açık olacağı yönündeydi.
Nitekim, ABD’de 54 senatör, Joe Biden’e gönderdikleri
mektupta, insan hakları sicilini iyileştirmesi için Türkiye’ye baskı yapmasını istedi. Metinde “Erdoğan ve
hükümetine ülkede ve yurtdışında bulunan muhalefete
yapılan baskıya son verme, siyasi tutukluları serbest bırakma ve otoriter çizgisinden dönme vurgusunda bulunmanız çağrısı yapıyoruz” denildi.
Nasıl bir antiemperyalizm?
Öncelikle şunları hatırlatmak isteriz: Sosyalist İşçi gazetesi ABD emperyalizminden herhangi bir konuda iyilik,
umut beklemedi hiçbir zaman. Afganistan ve Irak işgallerine karşı devasa savaş karşıtı hareketleri inşa ettik.
Bütün militarist planlara, çokuluslu şirketlere, küresel
kapitalizmin en güçlü devletine her zaman karşı çıktık.
Trump’a karşı Biden’ı değil ABD’de korona günlerinde
yapılan grevleri, Black Lives Matter hareketini umut olarak gördük.
Fakat bununla birlikte, ABD’deki senatörlerin mektubuna milliyetçi temellerle karşı çıkışın hiçbir “antiemperyalist” yönü olmadığını belirtmek isteriz. Çok merkezli
bir dünyada yaşıyoruz, farklı büyük emperyalist devletler ve onların müttefiki olan bölgesel güçler kendi
çıkarlarına göre siyasal konumlar alıp birbirlerini eleştiriyorlar. Bu çatlaklar nedeniyle birbirlerine eleştiriler
getiriyor olmaları, o eleştirinin içeriğinin haksız olduğu
anlamına gelmez.
Türkiye’de gerçekten insan hakları, demokrasi, korona

nedeniyle oluşan eşitsizlikler, ekonomi gibi birçok başlıkta işçi sınıfı büyük bir sıkıntı yaşıyor. Ve bunun sorumlusu doğrudan AKP-MHP ittifakı, Erdoğan’ın kabinesi. Buna karşı mücadele etmek ise ABD devletinin değil
bizim görevimiz.
“Yerli”, “Milli” ve ABD karşıtı!
Resmi muhalefet ise senatörlerin mektubu karşısında
bir kez daha yerli ve milli saflara geçti. AKP, CHP, MHP
ve İYİ Parti’den 86 milletvekili, Türkiye’yi savunan bir
metin yayınladılar. Burada Türkiye’nin “insan haklarına
saygı ve hukukun üstünlüğü konusunda her zaman olduğu gibi titizlikle hareket ettiği” gibi absürt ifadeler yer
aldı. Bölgesel bir askeri hegemonik güç olmaya çalışan
Türk egemen sınıfının, onun devletinin ve hükümetinin
çıkarlarını savunmak kimseyi “antiemperyalist” yapmıyor. CHP ve İyi Parti ise bir kez daha AKP-MHP ittifakına karşı ufuklarının yerli milli muhalefet perpsektifiyle
sınırlı olduğunu, otoriter iktidarı geriletmenin yolunun
onunla milliyetçilik yarıştırmaktan geçtiğini düşündüklerini ispatladılar. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay,
“Erdoğan’a sesleniyorum: Bu 54 senatörün yazdığı mektuptan, yeni başkandan etkilenerek Doğu Akdeniz, Ege,
Kıbrıs, Suriye’de ve Libya’da taviz verirsen namertsin,
taviz vermeyeceksin, biz arkanda olacağız. ABD, bunlar
yoluyla Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerimizden
geri adım atmamızı isterse dimdik duracaksın. Kimsenin
Türkiye Cumhuriyeti’ne hakaretine fırsat verme, verdirmeyelim” dedi.
Bu ifadeler açıkça Millet İttifakı denilen karmaşık grubun milliyetçi duruşunu ortaya koyuyor. Aynı ittifak
Maltepe’de bir parka Türkiye gibi bir yerde ırkçılıktan
hapis yatmayı başaran Nihal Atsız adlı ırkçının ismini
vermişti. Oysa başarılması gereken, aşağıdan mücadeleleri, çeşitli sosyal hareketlerin aktivistlerini birleştirerek
başka bir muhalefet biçimini ortaya koyacak Antikapitalist Blok inşa etmek. Böylesi bir cephe, milliyetçiliğe
hiçbir taviz vermeyerek enternasyonalizmin sesini yükseltecektir.

BARIŞTAN YANA
Yıldız Önen

SOMA YA DA İŞÇİSİN SEN
TOPRAĞIN ALTINDA KAL!
Soma’da 13 Mayıs 2014’te kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle o sırada madende olan 787 madenciden
301’i hayatını kaybetmişti. Son 20 yılda, sayısız iş cinayeti
gerçekleşti. 2017 yılında TMMOB’nin hazırladığı “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Raporu”na göre son 15 yılda 20 bin
işçinin iş cinayetlerinde öldüğü hesaplanmıştı. Soma’daki
ise kitlesel bir katliamdı, 301 işçi kapitalistlerin bitmek
bilmez kâr hırsı, iktidarın bu hırsa çanak tutması nedeniyle
öldü. Söz konusu olan bir ihmaller zinciriydi ve bu zincirin
son halkası siyasi iktidardı.
2013 yılı sonunda maden işçileri tehlikeli çalışma koşullarını protesto etmişti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, söz
konusu madenin güvenliğinin araştırılması teklifini facianın
gerçekleşmesinden yalnızca yirmi gün önce reddetmişti.
Soma bu nedenle göz göre göre işlenen bir kitlesel iş
cinayetiydi.
Madencilerin ölüm haberi gelir gelmez birçok şehirde kitlesel gösteriler gerçekleşti.
Gösterilerin en büyüğü, en öfkelisi, en acılısı kuşkusuz
ki Soma’da gerçekleşti. Tayyip Erdoğan faciadan hemen
sonra gittiği Soma’da öfkeli işçiler ve işçi aileleri tarafından
protesto edildi.
Öfke, bu facianın boyutu kavrandığında daha iyi anlaşılır
oluyor. İşçiler yirmi gün önce madende hiçbir tedbir alınmadığı için siyasi partileri ve iktidarı uyarmışlarken, iktidar
madenin güvenlik yapısını araştırma teklifini reddettiği için
öldüler. Soma faciası, dünyada son 50 yılda meydana
gelen maden kazalarında en çok kaybın yaşandığı ikinci
kaza. Dünya tarihinde ise 13. sırada!
Türkiye’de genel olarak işçilerin ama özel olarak da madencilerin yaşamının ne kadar değersiz olduğunu gösteren
veri, son 50 yılda en çok ölümün yaşandığı 4. kazanın
da Türkiye’de, 1992 yılında Zonguldak’ta yaşanmış olması.
İnsanlar sadece iktidarın göstere göstere gelen ölüme gözünü kapaması nedeniyle öfkelenmediler. Faciadan sonra
yaşanan dava sürecinde de iktidar açısından aslolanın
sermaye olduğu, sermayeyi korumanın her şeyin üstünde
tutulduğu görüldüğü ve “bağımsız hukuki süreçlerin” iç yüzü
açığa çıktığı için de öfkelendi işçiler.
Soma davası Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Davada karar ise 2018 yılında açıklandı ve basit taksir
suçundan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş’nin Yönetim Kurulu
Başkanı Can Gürkan’a 15 yıl; bilinçli taksirden Genel Müdür Ramazan Doğru’ya 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın
Çelik’e 18 yıl 9 ay, yardımcısı İsmail Adalı’ya 22 yıl 6 ay
hapis cezası verildi. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 30 Eylül
2020’de kararı bozdu. Gürkan, Doğru, Çelik ve Adalı’ya
301 kez olası kastla öldürme ve 162 kez olası kastla
yaralama suçlarından ceza verilmesi gerektiği vurgulandı.
Bu arada anlaşılmaz bir şekilde 12. Ceza Dairesi’nin üç
üyesi değiştirildi. Yenilenmiş heyet ikiye karşı üç oyla daha
önce aldığı kendi kararını bozdu. Kararın sonucu olarak
altı buçuk yıl sonra, Soma katliamı davasından tutuklu
hiç kimse kalmadı. 301 madenci, kendi kusuru nedeniyle
ölmüş gibi kimsenin ceza almadığı ağır bir adaletsizlikle
karşı karşıyayız.
Yeni anaysa tartışmaları gündeme geldiğinde, hepimiz bir
saniye durup, Soma’da hayatını kaybeden 301 işçiyi ve
katliamla ilgili davada yaşanan adaletsizlik ve hukuk ihlallerini hatırlayalım.
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MYANMAR’DA DİRENİŞ SÜRÜYOR
Myanmar’da darbeye karşı grevler ve gösteriler askeri

rejimi sarsmaya devam ediyor. Fakat askerlerin daha da
sertleşeceği ve daha fazla şiddet kullanacağı doğrultusunda işaretler de var.
Ordu ocak ayında yönetime el koymuş ve seçilmiş başkan Aung San Suu Kyi ile partisinin önde gelenlerini gözaltına almıştı.
Bu hafta darbe karşıtı göstericiler Yangon’da şehrin ticari merkezini üç gün arka arkaya felç eder ve ana yolları
işgal ederken, memurların, demiryolu ve enerji işçilerinin grevleri de ekonominin temel sektörlerini işlemez
hale getirdi. Petrol ve gaz boru hattı işçileri ise greve
çıkmayı tartışıyor.
Buna karşılık askerler ülkenin büyük çoğunluğunda
interneti kesti. Bu şekilde göstericilerin örgütleneme-

yeceğini ve protestoların yayılmasının engelleneceğini
umuyorlar.

Ayrıca, generaller memurların işe dönmesini isteyen ve
dönmeyenlere tehditler savuran bir bildiri yayınladı ve
memur grevine destek vermiş olan altı ünlü kişinin grev
kışkırtıcılığı suçuyla iki yıl ceza yiyeceğini ilan etti.
Askeri rejimin bu önlemleri işe yaramadı.

SİYAHLARIN AŞI ORANI
BEYAZLARIN YARISI
Amerika’da beyaz nüfus arasında aşı olanların oranı %9,1 iken, bu oran siyah nüfus arasında %4,5.

Latin Amerika kökenli nüfus arasında ise oran daha
da düşük: %3,5.

Ama yine bu hafta, Birleşmiş Milletler temsilcisi ülkenin çeşitli yerlerinden Yangon’a doğru asker taşınmakta
olduğunu bildirdi. “Askerler Myanmar halkına karşı çok
daha büyük suçlar işlemenin eşiğinde olabilir” dedi.

Oysa pandemi dönemi boyunca Amerika’da yayınlanan tüm veriler ve araştırmalar virüsten en fazla
siyahların ve Latinlerin etkilendiğini, siyahlar ve
Latinler arasında hastalanma ve ölüm oranlarının
beyazlardan çok daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Bu ihtimale karşı, darbe karşıtı hareketin yapabileceği
tek şey grevleri yaygınlaştırmak, gösterileri daha da kalabalıklaştırmak.

Yani nüfusun aşıya daha acil ihtiyacı olan kesimi
daha düşük oranlarda aşılanıyor, aşıya daha zor erişebiliyor.
Yeni başkan Joe Biden aşılama kampanyasının eşitlik temelinde yürümesi gerektiğini vurgulayadursun, açık ki beyaz bir Amerikalıyla siyah bir Amerikalının aşılanabilme, aşıya erişebilme şansı aynı
değil.
Amerika’da aşı kampanyası şu anda hızlanmış ve
günde 1,6 milyon kişi ulaşmış olmasına rağmen,
gecikmeli ve çok yavaş başlamıştı. Hem Trump yönetiminin hazırlıksız olması ve ciddi önlem almayı
gerekli görmemesi nedeniyle, hem de devletin sağlık hizmetlerine çok uzun zamandır yatırım yapmaması, merkezî bir sistem yaratmaması nedeniyle aşı
kampanyası henüz beklenen düzeye ulaşabilmiş
değil.
Kampanyanın eşitlikçi olmaması ise, Amerika’da
kurumsal ırkçılığın yaygınlığı sebebiyle, kimseyi şaşırtmıyor olsa gerek.

FİLİSTİNLİLERE KARŞI APARTHEİD REJİMİ
İsrail devleti, Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinlilere
gönderilen 2.000 doz koronavirüs aşısını engelliyor.
Parlamentoda ise politikacılar aşıları Hamas’a karşı
şantaj malzemesi olarak kullanmayı tartışıyor.
İsrail askerleri hafta başında yola çıkması planlanan
aşıların Batı Şeria’dan Gazze’ye taşınmasını durdurdu
ve Filistin Özerk Yönetimi’nin (FÖY) bu gönderi için
izin almamış olduğunu iddia etti.
İsrail hükümetinin bazı üyeleri aşıların Gazze’ye girişine ancak Hamas bazı ödünler verdiği taktirde izin
verilmesi gerektiğini savunuyor.
Batı Şeria ile Gazze Şeridi’ni 1967’de işgal eden İsrail,
elli küsur yıldır iki bölgeyi de askeri denetim altında
tutuyor. Batı Şeria hala işgal altında, Hamas yönetimindeki Gazze ise 2007’den beri abluka altında.
İsrail hükümeti nüfusun dörtte birine iki doz aşı yapılmış olmasıyla övünüyor. Ama İsrail kontrolü altında yaşayan 5 milyon Filistinli için aşı kampanyası
doğru dürüst başlamış bile değil.
Haftalarca süren tartışma ve eleştirilerin ardından,
İsrail şubat ayı başında Filistin Özerk Yönetimi’ne 5
bin doz aşı vermeyi kabul etti.
Filistinli nüfusun geri kalanı için aşı bulmayı FÖY’e
bıraktı. Gönderilmesi engellenen aşılar FÖY’ün Rus-

ya’dan getirttiği 10 bin doz aşının ilk kısmı.
İsrail’in verdiği ve FÖY’ün getirttiği aşıların azlığı,
sağlık çalışanları dışında hiçbir Filistinlinin aşı olamaması anlamına geliyor.
İsrail hükümeti Filistinlilerin aşılanmasından kendisinin değil FÖY’ün sorumlu olduğunu iddia ediyor.
Ancak, bu son olayın da gösterdiği gibi, FÖY’ün ne
yapıp ne yapamadığı tamamen İsrail devletinin kontrolünde.
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YAŞASIN KAR YAĞDI,
KURAKLIK BİTTİ!

NURAN YÜCE

Ocak ayının ortalarına kadar en önemli gündemleri-

mizden biri barajların doluluk oranları ve kuraklıktı.
İstanbul başta olmak üzere birçok şehrin içme ve kullanım suyunu karşılayan barajların doluluk oranlarının
yüzde 20’lerin altına inmesi ile şehirlerin kaç günlük
suyu kaldığı hesaplamaları ve kuraklık uyarıları yapılıyordu.
Yağmurlar ve son birkaç gündür kar yağışları ile baraj
doluluk oranlarında artışlar yaşandı. 16 Şubat itibariyle İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 47,82,
diğer illerdeki baraj doluluk oranlarında da benzer artışlar var. Şehirlerin artık 30-40 günlük suyu kaldı denmiyor, hiç yağış alınmasa bile bazı şehirler için 3-4 ay
bazıları için ise 6-7 ay yetecek su var deniliyor.
Kar yağdı sorunlar bitti mi?
Kış ortasında yaşadığımız bahar havasını aratmayacak
günlerin ardından bastıran soğuklar ve karla birlikte
her şey yoluna girmiş gibi görünüyor. Barajlar dolu, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor, iklim değişikliği de zaten bugünün değil daha uzak bir geleceğin
sorunu. Keşke böyle olsaydı. Ne iklim değişikliği geleceğin sorunu ne de kuraklık sona gelindi.
Küresel Eylem Grubu olarak Türkiye’de ilk iklim eylemini yaptığımız 4 Aralık 2005 tarihinde elimizde “Gezegenimiz pişiyor” yazılı ve eriyen dünyanın görsellerinin olduğu dövizler taşıyorduk. 2005 yılının en soğuk,
karlı, fırtınalı günüydü. O zaman dalga geçenler olmuş,
“ne ısınması, donuyoruz” denmişti. Şu an dalga geçenlerin sayısı daha az olsa da hâlâ hava olaylarında yaşanan gelişmelere bakarak kuraklık sorunun ortadan
“Büyükbaba, kardanadam ne demek?
“İklim grevi, Almanya

kalktığını dile getirenler var. Oysa iklim değişikliği de
kuraklık da derinleşmeye devam ediyor.

İklim değişikliği göl sularının
çekilmesine neden oluyor.

Sıra dışı hava olayları
Birkaç konuyu açıklamak, tekrar etmek önemli. Birincisi iklim değişikliği var olmayan yeni bir hava durumu yaratmıyor. Yağmur, kar yağışı, fırtına, hortum,
kasırga, aşırı sıcaklar ve soğuklar iklimin değiştiği tespitinden önce de vardı. İklim değişikliği tüm bunların
sayılarının, sürelerinin, şiddetlerinin artmasına; coğrafi olarak bu olayların çok nadir görüldüğü bölgelerde
daha sık, hiç görülmeyen bölgelerde ise ortaya çıkmasına yol açıyor.
İkincisi anlık yaşadığımız hava olaylarına bakarak iklim değişikliği tartışması yapmak doğru bir yöntem
değil. Çok yoğun yağmurların ardından “hani Türkiye’de yağışlar azalacaktı”, havanın soğuması ve kar
yağışı ardından da “hani Türkiye daha sıcak olacak,
kar yağışları olmayacaktı” demek de sorunun boyutlarının farkında olmamak anlamına geliyor. Bazıları
bunu bilinçli ve kasıtlı olarak yapıyor, bazıları ise iklim değişikliğinin ne olduğunu bilmedikleri, ciddiye
almadıkları için yapıyor. Bir bölgenin iklim özelliklerini uzun süreli meteorolojik verilerinden anlarız. Şu an
İstanbul’un karla kaplı fotoğraflarını paylaşıyor olmak
şimdi aktaracağım verilerin de gösterdiği gibi Türkiye’nin daha sıcak ve daha az yağışlı olduğu ve olacağı
gerçeğini değiştirmiyor.
Verilerin kanıtladığı tehdit
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine
göre 2020 yılı Sonbahar mevsiminin ortalama sıcaklığı
17,3 derece olarak gerçekleşti. 1981-2010 yıllarının orta-

laması olan 14,8 derecenin 2,5 derece üzerinde. Dahası
2020 sonbaharı son 50 yılın da en sıcak sonbaharıydı.
Türkiye’de 1990’ların ortalarından itibaren sıcaklık
değerlerinde artış var. Neredeyse her bir yıl bir önceki
yılın sıcaklık rekorlarını kırarak ilerliyoruz. Bir yıl içinde belli günlerin soğuk olması, belli yerlerde ciddi soğuklar yaşanması fark etmiyor. Tüm Türkiye için yıllık
ortalama sıcaklık değerleri her yıl artmaya devam ediyor. Ama tekrar belirtelim tek bir yılın değil 25-30 yıllık
verilerin ortalamalarında değişiklik var. Ve bu değişiklik tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye’nin de ısındığını gösteriyor. Şimdi burada şu tespiti yapmak önemli:
Sıcaklık artışı hem kar yağışını azaltıcı etkisi hem de
buharlaşmayı artırıcı özelliğinden dolayı kuraklığın
yaşanmasına önemli bir etken. Ayrıca Türkiye’de yaz
aylarında eriyerek su varlıklarını besleyen dağların zirvelerinde kalıcı buzullar ve kar kütleleri var. Ama yapılan araştırmalar bunların her yıl küçüldüğünü, buzulların geri çekildiğini gösteriyor. buzulların azalması su
varlıklarının azalması demektir.
Aynı şekilde Türkiye’nin yağış rejiminde değişiklikler
oluyor. Sonbahar ve yaz aylarındaki yağışlar azalıyor,
bir bölgenin iki üç ay içinde alacağı yağmur saatler
içinde yağıyor, yıllık ortalama yağış miktarları azalıyor
ve zaten azalan yağışlar da kış aylarında gerçekleşiyor.
Bu değişiklikler tek bir yıl ya da birkaç yılda görülen
değişiklikler değil. Yağış rejimindeki değişim bir eğilime işaret ediyor. Bu eğilim bize Türkiye’nin 3’te 2’si
yarı kurak diye bilinen normalinin değiştiğini ve 4’te
3’ü kurak olacağını gösteriyor.
Barajların yüzde 50’si dolu ve etrafımız karlarla kaplı
da olsa iklim değişikliğinin şiddetlendirdiği kuraklık
hala burada.
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YENİ ANAYASA DEĞİL,
ACİL DEMOKRASİ!
ÇAĞLA OFLAS - ŞENOL KARAKAŞ

İki hafta içinde, kimsenin beklemediği bir şekilde yeni bir
anayasa tartışması, siyasal gündemin merkezine oturdu.
Hürriyet’te yazan “AKP uzmanı” Selvi, tartışmanın nasıl
gündeme geldiğini şöyle özetliyor:

AK Parti MYK’da yeni yargı reformuyla ilgili kapsamlı müzakerelerin yapıldığı bir sırada Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Bu reformların ötesinde bizim yeni ve sivil bir
anayasa vaadimiz vardı. O da konuşulabilir” diyor. Ama
MYK’da yeni anayasa konusunun üzerinde ağırlıklı olarak durulmuyor. Ancak yargı reformunun kabinedeki müzakereleri sırasında Gül, yeni anayasa önerisini gündeme
getirince Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli bir gündem
maddesi yapıyor. Ardından da bir öneriye dönüştürüyor.
Çünkü Erdoğan, yeni ve sivil bir anayasayı “reformların
anası” olarak görüyor.
Anayasa tartışmasının gündeme getirilişinde kullanılan
kavramlar ilginç. Adalet Bakanı, yeni anayasa için “reformların anası” tabirini kullandı, bunu hazırlanmakta
olan “reform paketi”ni anlatırken söyledi. Kısacası, bir
reform paketi hazırlandığını ama tüm sürecin zirvesinin
yeni anayasa olduğunu söylemiş oldu. Bakan Gül, ‘yeni
bir toplumsal sözleşme’nin “1921 Anayasası ruhuyla”
taçlanacağını da söyledi. Daha sonra bu sözlerini tashih
eden Adalet Bakanı, “Kastım orada 1921 Anayasasını yapan ruha yönelikti, yoksa o günün şartlarında ve koşullarında hazırlanmış bir Anayasa olsun demedim, sadece o
günün koşullarının ruhuna işaret etmek içindi” diyerek
1921 tartışmalarını başlamadan frenlemeye çalıştı.
Erdoğan ise “Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla değil, bu ülkeye ve millete yakışan yeni sivil bir
Anayasa ile karşılayalım” diye başladığı 11 Şubat tarihli
AKP grup toplantısında, “Türkiye, tarihinde ilk defa sivil
bir anayasa hazırlama ve gerçek özgürlük ortamında milletin takdirine sunma şansına sahip olmuştur” diyerek
devam etti.
AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise “Bu anayasanın
ismi ‘Yeniden Kuruluş Anayasası’ olacak” diyerek anayasa tartışmalarına bir de yeniden kuruluş tartışmasını
eklemledi.
İktidar sivillik tartışması yapıyor
AKP, sivillik-sivil anayasa tartışmasıyla gündemi şekillendiriyor. Gara operasyonu ve arkasından yaşananlar anayasa tartışmasının önüne geçse de önümüzdeki günlerde
bu tartışmanın alevleneceği çok açık.
İktidar, “sivillerin yazdığı anayasa” vurgusuyla darbe
karşıtı ruh halini okşamaya çalışsa da milyonlarca insan
artık çok iyi biliyor ki sorun “anayasayı sivillerin yazması”yla çözülemez.
İktidarın çıkarları için, sonsuz bir iktidar garantisini almak için sivillerin yazdığı bir anayasa gerçekte “sivil” bir
anayasa olmuyor.
Devletin güncel ihtiyaçlarına göre tartışılan anayasalar
sivilleşme vaadiyle gündeme getirildiğinde toplumun ihtiyaçları karşılanmış olmuyor.

Çünkü, bir anayasa metnini, asker olmayan kişilerin yazması o anayasa metnini otomatik olarak demokratik kılmıyor. Öyle siviller görüyoruz ki demokrasiye yaklaşımlarının askerlerin yaklaşımından radikal bir farkı yok.

Bu yüzden yapılması gereken “sivil anayasa” tartışması
değil, “demokratik anayasa” tartışmasıdır. 19 yıldır iktidarda olan ve en az bir 19 yıl daha iktidarda kalmak için
elinden geleni yapacağı çok açık olan bir iktidarın kaleme
alacağı bir anayasa, siviller tarafından değil, mevcut devletin yetkilileri tarafından hazırlanmış olacaktır. AKP’nin
MHP’yle el ele hazırlayacağı bir anayasanın ise ne “yeniden kuruluş”la ne de demokrasiyle bir alakasının olmayacağı açıktır.
Gündem mi değiştiriyorlar?
İktidarın attığı bir dizi adım muhalefetin bazı kanatları
tarafından gündem değiştirmek olarak değerlendiriliyor.
Yeni anayasa tartışmasını böyle ele almak yapılacak en
büyük hata olur. Zira, bütün ara gündemlerin ötesinde
iktidarın birbirine bağlı iki temel gündemi var: Birisi,
bölgesel bir askeri-politik güç olarak tanınmak. Mavi Vatan tezi bu ana gündemin ideolojik birliğini, “yerli-milli”
vurgusu da harekete geçirici popüler politik muhtevasını
oluşturuyor.
Azerbeycan, Libya, Ege ve Doğu Akdeniz’de işler hiç de
Mavi Vatan teziyle iddia edildiği gibi gitmiyor. “Türkiye’nin güvenliği karasularının ötesinde güvenliğini sağlamaktan geçer” tezinin altında yatan istekler, bir dizi
ülkede askeri gücünü konumlandırmasına kapı aralasa
da duvarlara çarpıp geri tepiyor. Üstelik dış politikada
sertlik anlamına gelen bu radikal değişiklik, iç politikaya
da sertlik olarak yansıyor.

Erdoğan, “küresel siyasi ve ekonomik güç dengelerindeki
değişimde hak ettiğimiz yeri alma fırsatını kamil manada
değerlendirebilmek için de daha sağlam bir çatıya ihtiyacımız bulunuyor” derken bölgesel güç olma yönünde
uzlaşmış devlet koalisyonunun siyasal hedeflerini dile
getiriyor.
İktidarın bununla bağlantılı diğer gündemi ise iktidarını korumak. Daha önce defalarca, Türkiye’nin kaderinin
AKP’nin kaderine endekslendiğini ifade eden AKP liderliği açısından, yeni anayasa tartışması, Erdoğan’ın iktidarını kalıcılaştırmak için bir dizi düzenleme yapmanın da
olanaklarını sunacak.
Tıpkı Putin’in 2036’ya kadar iktidarda kalmasının yolunu
açan anayasa referandumu gibi, AKP-MHP koalisyonun
desteğiyle iktidarda duran Erdoğan’ın da en az 15 sene
daha iktidarını kalıcılaştırmak için bir düzenlemenin
gündeme getirilmek istendiği çok açık.
Ekonomik krizle birleşen siyasal dinamikler AKP’nin tabanında kopuşun sürmesine neden oluyor. Son seçim anketleri AKP-MHP’nin toplam oy oranlarının yüzde 45’lere
kadar gerilediğini gösteriyor. Seçim düzenlemesi, seçim
ittifaklarının yeni kurallara bağlanması, seçim barajının
yeniden tarif edilmesi gibi hamleler, yeni bir anayasa tartışmasıyla birlikte sürdürülmek isteniyor.
Yeni anayasa önerisi, bu nedenle, mecburlar koalisyonu
olan iktidar ittifakının çözülüş sürecinde iktidarını kalıcı
hale getirmeyi amaçlayan ve devlet ve egemen sınıfın bölgesel güç olma isteklerine uygun bir düzenleme önerisi
olarak öne çıkıyor.
Neden inandırıcı değiller?
İktidar sözcülerinin neden inandırıcı olmadıkları gün
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gibi ortada. “Yeniden Kuruluş” iddiasıyla planlanan
Anayasanın iki kırmızı çizgisi var: Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi devam edecek ve Anayasanın ilk dört
maddesi değiştirilmeyecek. Türk tipi başkanlık sisteminin yönetim krizine yol açtığı, parlamenter sisteme
dönülmesi gerektiği fikri, muhalefet dışında AKP’ye oy
veren kitlelerde bile destek buluyor. Anket raporlarında başkanlık sistemine verilen yüzde 34,5 oranındaki
destek bunu doğrulamakta. Anayasanın ilk dört maddesinin tartışılmaya kapatılmış olması, sivil anayasa
iddialarını da gülünçleştiriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Cumhuriyetimizin 100. yılını
darbe anayasasıyla değil, bu ülkeye ve millete yakışan
yeni sivil bir Anayasa ile karşılayalım” dedi. Erdoğan
“sivil anayasayı” 1960 ve 1980 darbesinin de mimarı
olan MHP ile yapmayı planlıyor. Ve birlikte sivil anayasa yapacakları Devlet Bahçeli, değiştirilemeyeceği 12
Eylül’ün darbeci generalleri tarafından karar altına alınan ilk dört maddenin değiştirilmesini teklif edenlere
hoş olmayan tehditler savuruyor.
Bu yüzden inandırıcı değiller.
Nobranlığın nedeni anayasa değil
İnandırıcı olmamalarının bir başka nedeni daha var.
Bugün, baskı ortamının nedeni, anayasanın çizdiği
sınırlar değil. Baskının nedeni, sivil iktidarın, baskı
yapmayı tercih etmesi. Bu, eşi benzerine pek rastlamadığımız bir baskı ortamı üstelik.
Yargıdan yasamaya, hazineden ekonomiye tüm yetkilerin tek bir merkezde toplanmasına, meclisin işlevsizleşmesine yol açan süreç, 2017 yılında yapılan anayasa

değişikliği referandumuyla başladı. Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın “atı alan Üsküdar’ı geçti” dediği referandum sonucunu belirleyen koşullar OHAL süreciydi.
OHAL sürecinde 125 binden fazla kamu çalışanı ihraç
edildi. 446 bin kişi hakkında adli işlem yapıldı, 1431
dernek, pek çok yayın kuruluşu kapatıldı. Selahattin
Demirtaş dahil HDP’li vekiller tutuklandı, HDP’li belediyelere kayyum atandı.
“Sivil Anayasa” tartışmasıyla paralel sadece son üç
günde yöneticilerin de bulunduğu 718 HDP’li gözaltına alındı. Yargı ve medya neredeyse tamamen iktidarın
hegemonyası altında. Gezi davası beraatla sonuçlanmasına rağmen Osman Kavala’nın tutukluluğu devam
ediyor. Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna ilişkin
“derhal serbest bırakılmasını isteyen” AHİM kararı için
Cumhurbaşkanı Erdoğan “bizi bağlamaz” diyebildi. Seçilmiş belediyelere kayyum atandı.
İşçilerin grev, toplu sözleşme ve sendikalaşma haklarının tümüyle gasp edilmeye çalışıldığı bir süreç yaşıyoruz. Tazminatlarını alamayan, sendikalaştıkları
için işten atılan işçiler pek çok yerde eylemler yapıyor,
Ankara’ya yürüyorlar. Tüm bu süreçlerde işçiler devlet
şiddetine maruz kalmaktalar. iktidar her türlü eylem ve
gösterinin yayılmasını önlemek için tüm gücünü seferber etmiş durumda.
Boğaziçi Üniversitesi’ne kayyum rektör atandı. “Atanmış değil seçilmiş rektör istiyoruz” diyen, en temel
demokratik haklarını kullanan öğrencilere, öğretim
üyelerine, destekleyen kitlelere şiddet uygulandı. 500
öğrenci gözaltına alındı. Ev hapsinde tutuldu. Tutuklananlar oldu. LGBTİ+’lara hakaret içeren sözler sarf

edildi. Kayyum Rektör Melih Bulu’ya Alaattin Çakıcı
mektup gönderdi.
Bu gelişmeler anayasanın darbeciler tarafından kaleme alınmış olmasından kaynaklanmıyor. Bu, iktidarın
tercihi.
İktidarın bu uygulamalarına karşı söyleyebileceğimiz
tek şey, bizim, acil, hemen, sınırsız demokrasi istediğimizdir. Otoriterliği tercih eden, bile isteye otoriter bir
yönetimi hayata geçiren ve daha otoriter bir iktidara
özlem duyduğunu gizleyemeyen iktidarın anayasa tartışmasına vereceğimiz tek yanıt, “Hayır!” olabilir.
Anayasa maddeleri, tek başına her şeyin çözümü değil.
Aynı maddeler bambaşka bir siyasi iklimde bambaşka
uygulamalara kapı aralayabiliyor. Bir yandan anayasada demokratik bazı hakları korumaya kapı aralayan
maddeler varken öte yandan iktidar bloku bu maddelere karşı çıkabiliyor. Anayasa maddelerini değiştirmek,
baştan yeni bir anayasa yazılmasını istemek, bunu isteyen AKP-MHP koalisyonu olunca demokrasiyle hiçbir
ilişkisi olmayan bir sürecin devreye sokulması anlamına geliyor. Demokratik her kazanım, ellerimizden sökülüp alınıyor.
Demokrasinin olmadığı koşullarda yürütülen bir anayasal süreç, hak, adalet, eşitlik ve özgürlük değil, mevcut sistemin daha da otoriterleşerek tahkim edilmesine
yol açacaktır. Demokratik tüm kazanımları yok etmeye
çalışanlar değil anayasa yapmak, sözünü bile etmemeliler.

1921 RUHU
NEDİR?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ‘1921 anayasasının
ruhu’ndan söz ettiğinden beri, neden iktidarın böyle
bir benzetme yaptığı tartışılmaya başlandı.
1921 anayasasının ayırıcı yanlarından birisi mecliste “bugünkü, bölgeli devletlere benzer türde bir
özerklik” tanınması. 22 ve 23’üncü maddeyle umumi
müfettişliklerin kurulması ve böylece yerel yönetimler arasında bir kontrol mekanizmasının sağlanmasının amaçlanması.” Hukukçu Murat Sevinç’in dediği gibi “dolayısıyla öyle çok da bağımsız hareket
edebilen birimler değildi, yerel yönetimler.” Fakat,
özerkliğin, bugünkü siyasal iklimdeki “tekçilik” düşünüldüğünde ne kadar önemli bir farklılık olduğu
ortaya çıkar.
Ama 1921 anayasası, sadece bu maddeden ibaret
değildi ve diğer maddeler ve o anayasanın ruhu,
neden bu tartışmaya balıklama atlamanın tehlikeli olduğunu da göstermektedir. 23 madde ve bir ek
maddeden oluşan bu ilk anayasa her şeye rağmen
bir geçiş süreci anayasasıdır. Bir parti programı gibi,
bir yol haritası sunan 1921 anayasası, çok az hüküm
kapsayan, kuvvetler birliğinin güçlü örneklerinden
olduğu iktidarın yürütmenin elinde kristalize olmasına hizmet eden bir yasal çerçevedir.
Anayasal düzlemde var olan minik haklara her
geçen gün saldıran iktidar ittifakının, güçler dengesine hiç aldırış etmeyen AKP liderliğinin böyle
bir geçiş ya da yeniden kuruluş anayasasına sahip
çıkmasının altında nelerin saklı olduğunu, Devlet
Bahçeli’nin Anayasa Mahkemesi ile ilgili konuşması
gösteriyor. Bahçeli mahkemenin tasfiye edilmesi gerektiğini düşünüyor, mahkemenin başkanına “haddini” bildiriyor.
Bize lazım olan 1921 ruhu değil demokrasinin bizzat
kendisidir. Bunu ise bu iktidardan ve ortaklarından
beklemek yapılacak en büyük yanlıştır.
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GÖBEKLİTEPE VE DİĞERLERİ:

NEOLİTİK DEVRİM VE SINIFLI TOPLUMA GEÇİŞ
RONİ MARGULİES

İnsanlık, yeryüzünde bulunduğu 250 bin

yılın ilk 240 binini küçük, 40-50 kişilik
avcı-toplayıcı gruplar şeklinde yaşayarak geçirdi. Ve yaklaşık 200 binini Afrika’da geçirdi.
Daha geri gidersek, insanın ataları da
önce maymunsu sonra insansı olarak
birkaç milyon yıl yine doğada bulduklarını toplayarak ve becerebildiklerinde
avlanarak, bir bölgenin kaynakları azaldığında veya hava koşulları değiştiğinde
az ileri giderek, grup fazla büyüdüğünde
bölünerek yaşadı.
Bu avcı-toplayıcı gruplar tümüyle eşitlikçi, yardımlaşmacı, dayanışmacı, paylaşımcı gruplardı. Herkes çalışıyordu ve
aralarında iş bölümü yoktu; herkes her
şeyi yapıyordu.
Böyle olmak zorundaydılar. Herkesin
herkesi kollamadığı, avladığı avı başkalarıyla birlikte yemediği, keşfettiği olgun
meyve ağaçlarının yerini paylaşmadığı
40 kişilik bir toplum varlığını sürdüremez. Gıdanın zaten kıt olduğu, kötü
zamanlar için kenara konmuş bir stok
olmadığı koşullarda bencillik grubun
bütününün yaşamını tehlikeye düşürür,
hoş görülemez, cezalandırılır.
Bu maddî koşullar eşitlikçi ve paylaşımcı toplumlar yaratır. Başka türlüsü mümkün değildir.
Eşitlikten eşitsizliğe
Günümüz toplumlarının hiçbirinin eşitlikçi veya paylaşımcı olmadığı malum.
Bencillik yine pek sevilen bir şey değil,
ama cezalandırılmadığı kesin ve hatta
bazen ‘başarıya giden yol’ olarak övüldüğü bile oluyor.
İnsanlık o toplumdan bu topluma niye
geçti? Nasıl geçti?
Yaşam için gerekli olan her şeyin paylaşıldığı, herkesin eşit olduğu bir toplum
anlayışından sınıflı, hiyerarşik bir toplum düzenine, avcı-toplayıcı göçebe bir
yaşam tarzından yerleşik tarım toplumuna niye geçildi, nasıl geçildi?
Bereketli Hilal
Bu geçişin ne zaman ve ilk nerede gerçekleştiğini biliyoruz.
Göbeklitepe’yi 12 bin yıl önce inşa eden
ve orada toplanan insanların aslen avcı-toplayıcı olduğunu, Filistin’de Eriha’da 10.500 yıl önce veya Çatalhöyük’te
9.500 yıl önce yaşayanların çok büyük
köyler kurup tarım yaptığını, 6.000 yıl
önce Ur ve Uruk’ta yaşayan Sümerlerin
ise büyük şehirlerde tümüyle sınıflı,

eşitsiz, köleci bir toplumda yaşadığını
biliyoruz.

Sözünü ettiğimiz geçiş Ortadoğu’da, Bereketli Hilal’de Filistin’in güneyinden
Urfa’ya doğru kıvrılan ve oradan Fırat’la
Dicle’nin denize döküldüğü noktaya
doğru inen bölgede, 14.000 yıl önce başladı. Ve 6.000 yıl önce artık tamamlanmıştı.
Engels ve Childe
Bu geçiş sürecini 1884’te, henüz yok
denecek kadar az somut bilgi ve bulgu
olmasına rağmen Friedrich Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni
kitabında incelemeye çalışır.
Engels’den 50 yıl sonra, Ortadoğu’daki
kazı ve buluntular çoğalmışken, Marksist arkeolog Gordon Childe Tarihte Neler Oldu? kitabını yazar.

Sümer Şehri.

Çatalhöhüyük.

Childe, tarıma ve yerleşik yaşama geçişi
“neolitik devrim” olarak adlandırır.
Childe’ın yazdıklarının ne kadar gerçeğe
uygun olduğunu bugün çok daha ayrıntılı bir şekilde biliyoruz.
Biliyoruz ki, yaklaşık 14-15 bin yıl önce,
son buz devrinin sona ermesi ve havaların bugünküne yakın düzeylere gelmesinin hemen ardından, Ortadoğu’da Natuf
kültürü adını verdiğimiz bir toplum ortaya çıkıyor ve 4-5 bin yıl varlığını sürdürüyor.
Düzinelerce kazıda karşımıza çıkan bu
kültür, henüz yerleşik olmamakla birlikte köyler kuruyor, birkaç ay kalıp sonra
yine göçüyor. Henüz tarım yapmamakla
birlikte yabani bitkileri kullanmayı biliyor. Yani yerleşmeye ve tarıma doğru ilk
adımlar atılmış.
Natuf köylerinde bugüne kadar bulunmuş olan ilk ekmek (14.500 yıl önce) ve
ilk bira (13 bin yıl önce) imalatının izleri
var.
Göbeklitepe 12 bin yıl öncesine tarihleniyor. Urfa’dan güneye doğru uzanan
bölgede yaşayan avcı-toplayıcı grupların
bir araya gelip değiş tokuş yaptığı, bilgi
alış verişinde bulunduğu, kız alıp verdiği, ibadet ettiği bir yer.
Neolitik Devrim
İlk tam anlamıyla yerleşik ve tam anlamıyla tarım yapan yerleşim ise Eriha.
Yerleşik tarım toplumunun bugüne kadar bulunup kazılmış en kapsamlı örneği, Eriha’dan bin yıl sonra kurulmuş
olan Çatalhöyük.
Çatalhöyük’te neolitik devrimin artık

tamamlanmış, birden fazla hayvan türü
evcilleştirilmiş, birden fazla tahıl seçilim yöntemiyle daha verimli hâle (bugün
bildiğimiz hâle) getirilmiş, gerçek anlamda yerleşik bir tarım toplumu.
Çatalhöyük’ün çarpıcı özelliği, avcı-toplayıcı yaşam tarzı terk edilmiş olmasına
rağmen, yine ve hâlâ tümüyle eşitlikçi
bir toplum olması: Bütün evler yaklaşık
aynı boy, hiçbirinde ayrıcalık veya zenginlik göstergesi yok, kadınla erkeğin
yaşamı ve toplumsal konumu farksız...
Sınıflar
İki bin yıl atlayıp Sümer şehirlerine baktığımızda, tümüyle farklı bir manzarayla
karşılaşırız.
Şehirlerin büyüklüğü bir yana, artık yazı
olduğu için biliyoruz ki, Sümer keskin,
katı ve hiyerarşik bir sınıflı toplum. Kral
ve çevresi var, din adamları var, silahlı
bir güç var, kol işçileri ve köylüler var,
en altta da köleler var.
Çatalhöyük’ten Sümer’e geçiş, eşitlikçilikten eşitsizliğe geçiş nasıl olmuş? Nasıl oluyor da insanlar bunu kabul etmiş?

Geçişin anahtarı, tarımın tarihte ilk kez
mümkün kıldığı artık ürün, yani hemen
gerekli olanın üzerindeki fazla üretim.
Artık ürünün depolanması gerekir, deponun korunması gerekir, ölçülüp biçilmesi gerekir. Ayrıca artık ürün, yine
ilk kez, bazı kişilerin üretime katılmayıp
üründen pay alabilmesini mümkün kılar. Dolayısıyla, artık ürünü koruyanlar,
sayanlar, dağıtanlar ortaya çıkabilir. Bu
işleri yapanlar zaman içinde toplumun
geri kalanından farklılaşır.
Tarım ayrıca gıdayı çoğaltarak nüfusun
artmasına yol açar. Sulama sistemleri inşasını gerektirir. Bunları yöneten, kontrol eden insanlar ortaya çıkar ve bunlar
da toplumdan ayrışır.
Ve böylece sınıflar ortaya çıkar.
“Normal” toplum
Kısacası, günümüz toplumları, eşitsizlik, adaletsizlik, insan toplumlarının
“normal” hâli değildir. Sadece son 10
bin yılda ortaya çıkmış bir sorundur. Düzeltmek gerekir.
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GÖÇMEN İŞÇİLER SALGINDAN
EN ÇOK ETKİLENEN KESİM
Korona virüs salgını en çok toplumun yokDEVRİM
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TERMELİK
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ADANIŞI
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sayfa 10
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TAN ÜRET
ŞAFAK
AYHAN

sayfa 11

BİZİ
ARAYIN,
SOSYALİST İŞÇİ’YE
ULAŞIN!
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
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sul kesimlerini etkiledi. Bu kesimlerin başında ise göçmenler geliyor. Bu süreçte yüz
binlerce göçmen çalışamadı, ailesinin ve
evinin ihtiyaçlarını karşılayamadı.
Pek çok göçmen işçi kayıt dışı çalıştırıldığı
için pandeminin etkilerini azaltmak için verilen desteklerden yararlanamadı. Pandemi
döneminde göçmen işçiler aileleri ile birlikte yok sayıldı.
Sayıları 2 milyonu bulan göçmen işçilerin
büyük bir kısmı Suriyeli olmakla beraber,
Afganistanlı, İranlı ve Afrikalı çok sayıda
işçi çeşitli sektörlerde çalışıyor. Göçmen işçilerin sadece yüzde 5’i kayıtlı çalıştırılırken
geriye kalan yüzde 95 kayıt dışı çalıştırılıyor.
Göçmen işçilerin yüzde 83’ü salgının Türkiye’de etkisini gösterdiği Mart ayında işsiz
kaldı ya da ücretsiz izne gönderildi, sadece
yüzde 8’i çalışmaya devam edebildi, yüzde
9’u ise kısmi zamanlı çalıştı. İşsiz kalan işçilerin gelirleri tamamen kesildi, diğerlerinin
de gelirleri azaldı.
Göçmen işçiler pandemi döneminde yerel
yönetimlerden ya da insani yardım dağıtan
derneklerden gelen gıda ve hijyen paketlerinden çok kısıtlı yararlanabildi. Büyük bir
bölümü pandemi sürecinde kira ödemelerinde, gıda temininde ve fatura ödemelerinde sorun yaşadı.
Göçmen işçilerin durumunda iyileştirme yapılması için taleplerimiz:
• Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesine (1951) konan coğrafi
kısıtlama kaldırılmalı, bütün göçmenlere
mülteci statüsü verilmelidir.
• Göçmen işçilerin sosyal güvenlik kaydı işlemleri kolaylaştırılmalıdır.
• Sosyal destek uygulamaları göçmenleri de
kapsamalı, vatandaş – göçmen ayrımı yapılmamalıdır.
• İşsizlik ödeneklerinden kayıtsız göçmen
MÜCADELENİN İÇİNDEN
Faruk Sevim

İŞÇİLERİ İNTİHARA
SÜRÜKLEYEN KAPİTALİST
SİSTEMDİR
Kocaeli’nde işçiler arka arkaya intihar ediyor. Kocae-

li’ndeki altı intihar vakasının beşinin nedeni ekonomik
çıkışsızlık. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi “son
8 yılda en az 506 işçi yoksulluk, ağır çalışma koşulları,
işsizlik nedeniyle intihar etti” diyor, bu konudaki raporları
derlemiş.
İSİG Meclisi’nin verilerine göre 2015 yılından bu yana
intihar sayıları önceki yıllara göre 5 kat arttı, her yıl ortalama 90 işçi işyeri içinde veya işyeri dışında işe bağlı
nedenlerle intihar ediyor.

İŞÇİ EYLEMLERİ
BALDUR İŞÇİLERİ GREVİ DEVAM EDİYOR

• Gelirleri bitme noktasında olan göçmenlerin; kira, temel gıda ve sağlık ihtiyaçları
devlet tarafından karşılanmalıdır.

Kocaeli Çayırova’da kurulu Baldur Süspansiyon
fabrikasında çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve
sendikal haklarının tanınması talebiyle DİSK’e bağlı
Birleşik Metal-İş sendikası öncülüğünde greve çıkan
işçilerin mücadelesi 60’ıncı güne ulaştı. Her türlü zor
koşula ve patronun yıldırma çabalarına karşı direnen
işçiler kara ve soğuk havaya rağmen mücadelelerini
ilk günkü kararlılıkla sürdürüyor.

• Yerel yönetimler, yapacakları sosyal yardımlara göçmenleri de dahil etmelidir

KADIKÖY BELEDİYESİ’NDE
2 BİN 300 İŞÇİ GREVE BAŞLADI

• Göçmenler de vatandaşlar gibi aşılama
programından yararlanmalıdır.

Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şubenin örgütlü olduğu Kadıköy Belediyesinde toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Kadıköy Belediyesinin, işçilerin TİS taslağında yer alan
taleplerini kabul etmemesi üzerine işçiler greve gitti.

işçiler geriye dönük faydalandırılmalıdır.
• Biner liralık aile sosyal yardım paketinden
göçmen işçiler de faydalanmalıdır.

20 Mart’ta göçmen hakları için
sokaklardayız
Antikapitalist Blok, Hepimiz Göçmeniz,
Irkçılığa Hayır Platformu ve Irkçılığa ve
Milliyetçiliğe DurDe Platformu 20 Mart’ta
“Irkçılığa, İklim Krizine Karşı Ses Çıkar” sloganıyla İstanbul, İzmir ve Tekirdağ’da basın
açıklamaları yapacak. Basın açıklamasına
çağrı metni özetle şöyle:
2020’ye damgasını vuran Covid-19 salgını
oldu şüphesiz. Tabii aynı zamanda geride
bıraktığımız yıl, ırkçılığa karşı süregiden pek
çok mücadelenin meyvesini verdiği ve ırkçılık
karşıtlarının salgının zorlu koşullarına rağmen sahneye çıktığı, güç toparladığı bir yıl
oldu.
Emeğin, kadınların, LGBTi+’ların ve tüm
ezilenlerin taleplerini ırkçılık karşıtı geniş bir
ağ içinde birleştirirsek kazanmamızı sağlayacak olan dayanışmayı örebiliriz. 20 Mart
Dünya Irkçılık Karşıtı Gün’de, tüm dünyada
gerçekleşecek olan eylemlerle dayanışmak ve
bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara ırkçılık karşıtlarının birliğini ilan etmek için: tüm
Emek örgütlerine, Sivil Toplum Kuruluşlarına
ve eşit, adil bir yaşam isteyen herkese çağrımızdır.
20 Mart’ta “Irkçılığa, İklim Krizine Karşı
Ses Çıkar” sloganıyla İstanbul, İzmir ve
Tekirdağ’da basın açıklamaları yapacağız. Sizleri de aramızda görmek isteriz.

İntihar, her ne kadar kişinin kendi eylemi gibi gözükse de
emekçileri, yoksulları intihara sürükleyen asıl konu; işsizlik,
borçlar, baskı ve çaresizlik hissi yaratan sistemin yoksullara
yüklediği sorunlardır.
Kamu binaları önünde ‘Açım, işsizim, çocuklarıma ekmek
götüremiyorum’ diye haykırıp kendini yakanların görüntüleri gözler önündeyken, ‘yanarak değil kalp krizinden öldü’
diyen valiler hala hafızalarımızda.
Yoksulların, emekçilerin ölümlerinin ardından ‘ölenlerin
psikolojik sorunları vardı’ diyerek işsizlik ve yoksulluğun
yarattığı bunalımı gizlemek isteyenler, gayretlerine devam
ediyorlar, ama intiharlar da bir yandan artıyor.
İktidar uzayla uğraşacağına açlık ve yoksulluktan intiharlara bakmalıdır. Büyük şirketlerin değil, işçilerin, emekçilerin,
yoksulların geleceğini düşünen politikalara ihtiyacımız var.
Tüm insanlar için çalışma ve asgari geçim şartları sağlamak, en azından bunun olanaklarını yaratmak devletin
görevidir.

BTS: SÜRGÜN KARARLARI İPTAL EDİLSİN
KESK bağlı Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) İzmir
Şubesinin ihraç ve sürgün kararlarının iptal edilmesi
talebiyle başlattığı oturma eylemleri 6. haftasını geride bıraktı.

KAYSERİLİ MADEN İŞÇİLERİNİN
DİRENİŞİ BAŞARIYA ULAŞTI
Kayseri’nin Develi ilçesindeki Çiftay Madencilik işçileri geçen hafta direnişe başlamıştı. Düşük ücret ve
kötü çalışma koşulları nedeniyle iş bırakan maden işçileri şirketle anlaşmaya vardı. Çiftay Maden İşçileri,
“Birlik olduk, ücretlerimiz arttı, sosyal haklar elde ettik” dedi. Ücretlerine yüzde 43 zam alan maden işçileri, diğer taleplerinin karşılanması için DİSK’e bağlı
Dev Maden Sen ile beraber hareket edecekler.

KAMU EMEKÇİLERİ İHRAÇ VE SÜRGÜNLERE KARŞI ANKARA’DA BULUŞTU
KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) ve
Haber-Sen, yaşanan baskı, ihraç ve sürgünlere karşı
Ankara’ya yürüyüş düzenledi. Farklı illerden başlayan yürüyüş sonrası, TCDD ve PTT Başmüdürlükleri
önlerinde basın açıklamaları yapıldı. Daha sonra Ankara Garı önünde toplanan sendika üye ve yöneticileri burada ortak basın açıklamasını okudular.
İktidar Ay’a gitme masalları anlatırken halkın büyük çoğunluğu işsizlik, düşük ücret, ücretsiz izin nedeniyle markete,
pazara bile gidemez oldu.
Bir yanda her yıl şirketlere verilen teşvikler, krediler, yandaş
şirketlere yüksek bedellerle verilen ihaleler, lüks uçaklar,
saraylar, yazlıklar; öte yanda tüm bu değerleri elleriyle,
alın terleriyle hatta canları pahasına üreten emekçilerin
inanılmaz yoksulluğu. Açlık sınırının altındaki asgari ücret,
10 milyonu aşan işsizlik.
İnsanca yaşayacak ücret için mücadele edenlerin, sendikalı olmak isteyenlerin karşılığı ise Kod 29 ile tazminatsız
işten çıkarılma, baskı ve tutuklama.
İşçilerin tek başlarına kaldığını hissetmelerine örgütlü mücadeleyle son vermeliyiz. Yoksulluğu yaratan kapitalist sisteme karşı mücadele etmeliyiz.
Mücadelenin büyümesi, yaygınlaşması önemli. Yoksulluk
bireysel hatalardan değil, sistemin doğasından kaynaklanır. Umutsuzluğu aşmanın tek yolu örgütlü mücadeledir.

10 ANALİZ

LONDRA FİNANSAL
HAKİMİYETİNİ Mİ
KAYBEDİYOR?
ALEX CALLINICOS

Dünya tarihi tersine mi dönüyor? Büyük tarihçi Fernand

Braudel, modern kapitalist dünya ekonomisinin merkezinde her zaman, Orta Çağ’da Venedik ile başlayan, bir
şehir olduğunu iddia etti.
16. yüzyılda “Şehir” önce Anvers sonra da Cenova oldu.
Ve nihayet “takriben 1590-1610’da Avrupa bölgesinin
ekonomik merkezinin neredeyse iki yüzyıl boyunca sabit
kaldığı Amsterdam’a taşındı. 1780 ile 1815 arasında Londra merkez şehir oldu ve 1929’da Atlantik’i geçerek New
York’a taşındı. “
1980’lerden itibaren Londra, dünyanın en büyük ikinci
ekonomisi olan Avrupa Birliği’ndeki konumundan yararlanarak en önemli uluslararası finans merkezi olarak yeniden canlandı. Ayrıca döviz ve tezgâh üstü piyasa (OTC),
yani borsa dışında özel kurallarla gerçekleştirilen işlemler anlamında diğer finans merkezlerine göre büyük bir
liderliğe sahipti.
Nal toplatmak
Ancak geçen hafta, yılın başından bu yana Amsterdam’ın
Londra’yı “ana hisse senedi ticaret merkezi” olarak Avrupa’da geride bıraktığı ortaya çıktı. Financial Times’ın
belirttiği gibi, “Şubat ayında şu ana kadar Amsterdam’da
günde ortalama 8,7 milyar € (7,6 milyar £) işlem yapılırken, bu oran Londra’da 7,8 milyar € (6,8 milyar £) oldu.

Geçen yıl Londra’da günde ortalama 17,6 milyar € (15,4
milyar £) hisse senedi alınıp satıldı ve Amsterdam, Paris,
Frankfurt ve Zürih’in gerisinde kaldı.”

Ardından Londra’da yapılan “Euro cinsinden swap” ticareti ile ilgili veriler açıklandı. Financial Times’a göre,
“günde 1,6 trilyon dolarla şehrin ana ticaret kalemi olan
küresel swap işlemlerinde” Temmuz ayında elde edilen
yüzde 40’lık oran Ocak ayında yüzde 10’a geriledi. New
York en büyük merkez olurken, onu Amsterdam ve Paris
izledi.
Bu değişimin nedeni belli —Brexit. Biraz daha belirginleştirmek istersek, İngiltere ile Avrupa kıtasındaki önde
gelen kapitalist devletlerin taraf olduğu “emperyalistler
arası” çatışma olarak da ifade edebiliriz. İngiltere, Avrupa
Birliği içindeyken bile Londra’nın mali hâkimiyeti, İngiltere’nin avro dışında kalmasından etkilenmişti.
2016 Brexit referandumundan bu yana AB, Londra’yı yerinden etmek için kararlı bir çaba sergiliyor.
Prensip olarak, İngiltere AB ile “eşdeğerlik” konusunda
pazarlık yapabilir. Başka bir deyişle Brüksel’in, İngiltere’nin finansal düzenlemelerinin esasen AB’ninkilerle
aynı etkiye sahip olduğunu kabul etmesini sağlayabilir.
Bunu kanıtlamak zor olmamalı, çünkü İngiltere geçen yılın sonuna kadar AB düzenlemelerine bağlıydı.
Ancak AB, ABD ve Japonya gibi diğer finans merkezleriyle

eşdeğerliği kabul etmesine rağmen işi ağırdan alıyor.
Aslında Brüksel, İngiltere’yi AB mali düzenlemelerindeki
değişiklikleri kabul etmeye zorluyor. Boris Johnson hükümetinin bunu kabul etme ihtimali pek düşük.
Finansın, Noel’den hemen önce sıkıntılı bir şekilde imzalanan ticaret anlaşmasına dahil edilmemesi, şehirde yaygın bir öfkeye neden oldu. Ancak İngiltere Merkez Bankası’nın şu anki yöneticisi Andrew Bailey ve selefi Mark
Carney aksini iddia ediyor. Bailey’nin geçen hafta dediği
gibi, “AB’nin Birleşik Krallıkta sahip olduğumuz kural ve
standartları belirlediği ve zorla kabul ettirdiği bir sistem
işlemez”.
Bunun arkasında, İngilizlerin AB düzenlemelerinden
uzaklaşarak Londra’yı şimdi olduğundan daha büyük bir
küresel finans merkezi haline getirebileceği fikri yatıyor.
Amsterdam’ın yeniden canlanmasının bu beklentiye ne
kadar büyük bir darbe vurduğunu söylemek zor. “Başka
bir yere taşınan finansal piyasa ticareti, küresel pastanın
küçük bir parçası. Bizden hiç kimse Londra’dan Amsterdam’a taşınmıyor” dedi bir bankacı.
Ancak İngiltere Bankası eski ekonomisti Dan Davies Guardian’da şöyle yazıyor: “Finansal piyasa ticareti, karlılık
düzeyiyle belirlenen bir ticarettir. Yani ne kadar çok iş yaparsanız, iş yapmak için o kadar çekici bir yer olursunuz.
Ve aynı dinamik ters yönde de çalışır. Pazar payınızda
olumsuz bir şok yaşarsanız, düşüş hızla büyür. ”
Kim kazanırsa kazansın hem Londra hem de Amsterdam
şişirilmiş finansal sektörlerin zengin ve fakir arasındaki
kutuplaşmayı artırarak üretken ekonomiye hâkim olmalarını temsil ediyor. Eğer “Şehir” sonunda söndüyse, farklı türde bir ekonomi yaratmak için bir fırsat doğacaktır.
Socialist Worker’dan çeviren TN.

Z YAYINLARI
Aktivistler için rehber
dizisi kitapları:
w Rosa Luxemburg
w Eleanor Marx
w Malcolm X
w Gramsci
instagram.com/zyayinlari/
twitter.com/z_yayinlari/
facebook.com/zyayinlari
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BOĞAZİÇİ’NE DESTEK BÜYÜYOR
Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyum rektör Melih Bulu’ya karşı

başlayan protesto okul içinde öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin eylemleriyle sürüyor. Öte yandan Boğaziçi’ndeki direnişe her gün yeni bir kesimden dayanışma mesajları geliyor.
İmza kampanyaları, basın açıklamalarıyla direnişe destek
büyüyor.

Liselilerden destek
İçinde Kabataş Erkek Lisesi, İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi,
Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Beşiktaş Anadolu Lisesi, Galatasaray Lisesi ve Saint Joseph Lisesinin de olduğu pek çok liseden
öğrenci Boğaziçi Direnişi ile dayanışma bildirileri yayınladılar.

Beraberiz, vardık, varolacağız
Direnişle birlikte Boğaziçi Üniversitesi’nde çeşitli boyutlarda
polis şiddeti yaşandı. Öğrenciler gözaltına alındı ve tutuklandı. Direniş kapsamında açılan bir sergide yer alan bir görsel
üzerinden LGBTİ+ öğrenciler hedef haline getirildi, üniversitenin LGBTİ+ kulübü kapatıldı.
Bu durum direnişin daha da büyümesine yol açtı. İçinde

OMUZ
OMUZA
DİRENİŞ İÇİN
Antikapitalist Blok aktivistleri, bir metin yayınlayarak birleşik mücadele çağrısı yaptılar. Çağrı pandemi
krizinin ve ekonomik krizin faturasının emekçilere
yüklenmesinin yarattığı öfkeye vurgu yapıyor.

LGBTİ+ örgütlerinin de yer aldığı 328 örgüt, yaptıkları ortak
açıklamayla yetkilileri LGBTİ+’lara nefret söyleminden vazgeçmeye, LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nün kapatılması kararından geri dönmeye, polis şiddeti ve gözaltıları sonlandırmaya ve tutuklanan öğrencileri serbest bırakmaya çağırdı.

tülerinde şöyle mesajlar iletiyorlar: “16 Şubat 2021: Boğaziçi
Üniversitesi Akademisyenleri Nöbeti no. 32 (hava çok rüzgârlı, hissedilen sıcaklık eksi 6 derece) Akademisyenlerse demokrasiyi, kaliteli eğitimi ve kampüste özgürlüğü savunmaya
devam etti.”

Bunun üzerine 328 sivil toplum örgütü ortak bir çağrı yaparak
“Beraberiz, vardık, varolacağız!” dedi.

Rektörlük binasına arkalarını dönen akademisyenler, mücadelede kararlı olduklarını göstererek ‘Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz’ dediler.

Bilgi Üniversitesi Hasan Koral’la dayanıştı
Bilgi Üniversitesi öğrencisi Hasan Koral Hacıbeyoğlu, önce
serbest bırakılıp, ardından başka bir olay gerekçe gösterilerek
yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı. Üniversite çalışanları
bir metin yayınlayarak hukuksuz şekilde tutuklanan öğrenci
Hasan Koral Hacıbeyoğlu’na sahip çıktı.

Okul içinde eylemler sürüyor
Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri antidemokratik bir şekilde atanan rektöre karşı özerkliği savunmakta kararlı.
Öğretim üyeleri sosyal medyada paylaştıkları eylem görün-

Dünyadan dayanışma mesajları
Direnişin başında Yunanistan’da Sosyalist İşçi Partisi, SEK’te
örgütlü öğrenciler Boğaziçi öğrencileriyle dayanışma videosu
yayınladılar. İngiltere’de örgütlü Sosyalist İşçi Partisi, SWP’de
örgütlenen öğrenciler de Boğaziçi öğrencileriyle dayanışma
mesajları yayınladılar.
Melih Bulu’ya dünyadan tepkiler yükseldi, yükselmeye devam ediyor. Feminist düşünür Judith Butler, Noam Chomsky
gibi isimlerin aralarında olduğu 3 bini aşkın akademisyen ve
aktivist Boğaziçi’nde süren direnişle dayanışma metni yayınladı ve Meli Bulu’yu istifaya davet ettiler.

SOSYALİST TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR
SANCAK DÜŞTÜ: İSKENDERUN SANCAĞI’NDAN
HATAY’A “ERMENİ MESELESİ”
18 Şubat Perşembe, 20:00
İstanbul Avrupa yakası, Skype
Konuşmacı: Serdar Korucu
Toplantı Skype’ta gerçekleşecektir.
İletişim: 0534 351 4463
Skype: burak.budem_1
https://www.facebook.com/events/267117311441690

DEVRİMCİ
SOSYALİST
İŞÇİ PARTİSİ

DÜNYA’DA SAĞIN YÜKSELİŞİ
20 Şubat Cumartesi,
17:00, Canlı Yayın
Konuşmacılar: Arife Köse, Yusuf Sarfati
İzleme Linkleri:
https://www.facebook.com/devrimcisosyalistiscipartisi/
posts/3856710664390531
https://youtu.be/DDiIFs9MFG8
Facebook etkinliği: https://www.facebook.com/
events/125697552766133/

Metinde öfkeyi derinleştiren gelişmeler şöyle ele alınıyor:
“Ekonomik kriz ve salgının yarattığı koşullar hem
dünyada hem de Türkiye’de çalışanları zorlu bir tabloyla karşı karşıya bırakıyor. Hak kayıpları, işsizlik
artıyor. Covid-19’la mücadele eden sağlık çalışanları
için yeterli tedbirler alınmıyor. Patronlar ve hükümet
kıdem tazminatından asgari ücrete, bir dizi alanda
işçilerin durumunu daha da kötüye götüren uygulamalara imza atıyorlar. Sendikalar ve meslek örgütleri
üzerindeki baskılar artıyor. Her hak arayışı zor kullanılarak engellenmeye çalışılıyor.”
“Toplumdaki tüm öfkelileri bir araya getirmek için
bir kez daha emek örgütlerine büyük görev düşüyor.
Farklı görüşlerden işçileri ortak talepler etrafında
bir araya getirecek bir Emek Platformu gibi bir birliktelik, işçi sınıfının birleşik eylem kapasitesinin
gelişmesi konusunda önümüzü açacaktır.” çağrısı
ise birleşik mücadelenin gerekliliğine yapılan çağrı
anlamına geliyor.
Türkiye’de işçi sınıfının zaman zaman örgütlediği
birleşik eylemleri ve bu eylemleri hayata geçiren örgütsel formları hatırlatan çağrı metnine, omuz omuza mücadele için imza toplumun tüm kesimlerinden
destek talep ediliyor.
İmza metni için: https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSepRyKrszRRXa38PyUeLbcB1PjTpYT9I2XD9vaTuSTSAzuukg/viewform

TÜRK TİPİ MİLİTARİZM: AYA YOLCULUK
19 Şubat, Cuma, 20:00
İstanbul Anadolu yakası, Skype
Konuşmacı: Haluk Levent
Katılmak için: ozdesozbay (Skype)
İletişim: 0533 4479709
Facebook etkinliği: https://www.facebook.com/
events/458137392035635/

LGBTİ+ MÜCADELESİ
VE ÖZGÜRLEŞME İMKANLARI
21 Şubat, Pazar, 15:00, Skype
Konuşmacılar: Barış Yılmaz, Canan Şahin, Levent Pişkin
Katılmak için: ozan.tekin9 (Skype)
İletişim: 0555 637 24 50
https://www.facebook.com/events/168045861568393/

DEVRİMCİ ANTİKAPİTALİST HAFTALIK GAZETE
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PANDEMİNİN YÜKÜ
İŞÇİLERİN SIRTINDA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlı-

ğı’nın 15 Şubat 2021’de yayımladığı Sosyal
Koruma Kalkanı verilerine göre, Türkiye’de
Covid-19 kapsamında Şubat 2021’e kadar yapılan toplam destek 52,7 milyar TL. Ancak bu
desteğin 22,5 milyar TL’si “normalleşme desteği” adı altında işverenlere yapıldı.
Siyasi iktidar Ay’a gitme hayali pazarlayadursun, gerçekte her şeyin bedeli, artık nefes
alamaz hale gelen emekçilerin cebinden alınıyor.
Yoksulluk nedeniyle yaşanan intiharların sayısı giderek artırıyor.
DİSK-AR genç işsizlik oranını yüzde 43 olarak
sundu.

Mart 2020-Şubat 2021 döneminde 8,5 milyon
haneye bir defaya mahsus olmak üzere 1000
TL (toplam 8,5 milyar TL) yardım yapıldı. 8,5
milyon aileye 11 ayda sadece 1000 TL ödendi.
Fakat Sosyal Koruma Kalkanı adı verilen ödemelerin esasen İşsizlik Sigortası Fonu ödemeleri olduğu anlaşılıyor.
İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yaklaşık 2,5 milyon işçiye ayda 1.168 TL nakdi ücret desteği
(ücretsiz izin ödeneği), 3,8 milyon işçiye kısa
çalışma ödeneği ve 995 bin işsize ise işsizlik
ödeneği olmak üzere toplamda 7,2 milyon
işçiye Covid- 19 salgını ile mücadele kapsamında nakit destek sağlandı. İşsizlik sigortası
tarafından 7,2 milyon işçiye sağlanan toplam
destek tutarı yaklaşık 41 milyar TL oldu.

Sosyal Koruma Kalkanı’nın yüzde 83’ü İşsizlik Sigortası Fonu’ndan, yüzde 4’ü bağış
kampanyasından sağlanmış. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu kaynaklarından
harcanan miktar ise 6,4 milyar TL.

de 1,1’i düzeyinde nakit desteği ayırıyor!

• Türkiye’nin dünyada yapılan toplam nakit
harcama ve destekler içindeki payı binde bir!

DİSK-AR’ın bir araştırmasının sonuçları
şöyle:

• Toplam ekonomik destekler içinde vatandaşa dönük harcama ve desteklerin en düşük
olduğu ülke Türkiye

• Türkiye, Covid-19 ile mücadeleye dünyada
en az nakit desteği ayıran iki ülkeden biri!

• Covid-19 harcamalarında zengin ve yoksul
ülkeler arasında devasa eşitsizlik var!

• Türkiye, Covid-19 ile mücadeleye (sağlık
harcamaları dahil) milli gelirinin sadece yüz-

Çünkü İşsizlik Sigortası Fonu kaynakları işçilere aittir, bu amaçlarla kullanılamaz.

DİSK-AR Raporu’ndan: Covid-19 ile
mücadelede sağlık dahil nakit harcamaların
ve gelir desteklerinin GSYH içindeki payı

DİSK üyesi işçiler, koronavirüs sebebiyle işçi ölümlerinin
yaşandığı Vestel’i protesto etmek için İstanbul’daki Zorlu
Holding Genel Merkezi önünde eylemde. Ağustos, 2020.

PORTRELER
Can Irmak Özinanır

BILLIE HOLIDAY
Caz tarihinin en önemli şarkıcılarından biri olan Billie Ho-

liday, 1915 yılında Eleanora Fagan ismiyle ABD’nin Pennsylvania eyaletinin Philadelphia şehrinde caz müzisyeni
Clarence Holiday ve Sarah Julia Fagan’ın çocukları olarak
doğdu. Eleanora doğduğunda babası henüz 16, annesi ise
19 yaşınaydı. Kariyer yapmak için şehri terk eden babası,
Eleanora’yı nadiren ziyaret edecekti. Annesi ise sık sık iş
gezilerine gittiği için Holiday 14 yaşına kadar akrabaları
tarafından büyütüldü. Çocukluğunu Baltimore’de çok zor
koşullarda geçiren Holiday, okulu bıraktığında 11 yaşındaydı, aynı yıl bir komşusunun tecavüz girişimine uğradı.
Annesinin durumu fark etmesi ile tecavüzcü hapse atıldı
ve Eleanora bir yıllığına tanık koruma programına alındı.
Bir süre bir randevu evinde ve komşu evlerinde temizlik
yaparak geçinen Eleanora, 1929 yılında annesiyle beraber
New York, Harlem’e taşındı. Bu süreçte annesi seks işçiliğine başladı ve kısa bir süre sonra Eleanora seks trafiği
mağduru olarak istismara uğradı. Bunun sonucu olarak an-

nesiyle beraber tutuklandı ve kısa bir süre ıslahhanede kaldı. Serbest bırakıldıktan sonra Harlem’deki
kulüplerde dansçılık yapan Eleanora, bir gün çalıştığı kulüpte talep edilmesi üzerine sahneye çıkarak
şarkı söyledi. Dinleyenler hayran kalınca o günden
sonra şarkıcılığa başladı. Caz şarkıcısı ve gitaristi
John Hammond’ın bir gece onu dinlemesiyle birlikte
hayatı değişti. İsmini Bille Holiday olarak değiştirdi
ve Hammond aracılığıyla dönemin önemli caz müzisyenleriyle tanıştı. 1930’lu yıllarda Holiday’in çok
parlak bir kariyeri oldu ve Teddy Wilson, Count
Basie, Artie Shaw gibi pek çok tanınmış müzisyenle
albümler yaptı. Cafe Society isimli kulüpte çalıştığı
sırada, kulübün sahiplerinden biri Holiday’i Strange
Fruit (Tuhaf Meyve) isimli çarpıcı bir şarkıyla tanıştırdı. Strange Fruit, Yahudi ve komünist öğretmen
Abel Meerpol tarafından, Güney’de linç edilen iki
siyah ABD’li için yazılan bir şiirdi. Meerpol, sendika
buluşmalarında ve protestolarda seslendirilmesi için
şarkıcı olan eşiyle beraber şiiri bestelemişti.
Holiday, şarkıyı repertuarına aldı ve 1939 yılında
kaydetti. Şarkı, Holiday’in yorumuyla bütünleşti ve
plak muazzam bir ticari başarı elde etti. Ancak
Strange Fruit, Holiday’e sadece başarı getirmedi,

ABD’deki ırkçılar da gözlerini Holiday’e diktiler.
1940’larda Holiday’in ticari başarısı giderek büyürken üzerindeki ırkçı baskılar da artıyordu. 1946
yılında Louis Armstrong’la beraber rol aldığı bir
filmdeki sahneleri “cazı siyahların yarattığı izlenimi
yaratmamak için kesildi” ve filmin senaryo yazarı
“komünist avı” sırasında tutuklandı. Federal Uyuşturucular Bürosu’un ırkçı başkanı Harry Anslinger,
ilgisini özel olarak Holiday üzerinde yoğunlaştırmıştı. Anslinger, siyahlar ile uyuşturucu kullanımını özdeşleştiriyordu ve özellikle caz müziğe karşı savaş
açmıştı. Bir ajanına para vererek Holiday’in peşine
takan Anslinger, şarkıcıyı 1947 yılında yüklü miktarda uyuşturucu bulundurmaktan tutuklattı. Mahkeme
hakkında Holiday şöyle diyordu: “Davaya ‘ABD, Billie Holiday’e karşı’ adı veriliyordu ve hissettirdiği
de tam olarak buydu”. Holiday, 18 ay cezaevinde
kaldı. Cezaevinden çıktıktan sonra içkili yerlerde
çalışma ruhsatı da iptal edildi ve kariyerinin geri
kalanında sadece tiyatrolarda ve büyük salonlarda
konser vermesine izin verildi. Büyük konserler verse
de bunlar Holiday’in kariyerinde düşüş yılları oldu.
Hayatı boyunca bütün ilişkilerinde istismar edilen
Holiday, giderek uyuşturucu ve alkolü arttırdı. 1959
yılında siroz sebebiyle 44 yaşında yaşamını yitirdi.

