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DSİP tarafından her yıl düzenlenen Marksizm toplantıları-
nın, “Sorun kapitalizmde çözüm devrimde” başlığıyla ger-
çekleşen bu yılki oturumlarında beş günde sekiz toplantı-
da yaklaşık 30 konuşmacı çok önemli başlıkları el aldılar. 

Dünyadaki gelişmelerin bir parçası olarak Türkiye’deki po-
litik gelişmeler de öne çıktı.

Peker videoları tartışmaların merkezine oturdu. Bu, siya-
sal alanı ve derin yapılanmaları bir ölçüde salladı. Erdo-
ğan ise uzun süre bekleyip sonunda bir konuşma yaptı. 
Erdoğan’ın son konuşması, nedense bazı insanları şaşırt-
mıştı. Oysa iktidarın üzerinde yükseldiği zemin Erdoğan’ın 
Soylu’yu gözden çıkartmasına izin vermiyor. Üstelik AKP 
liderliğinden önce iktidar ittifakının tüm bileşenleri Soy-
lu’ya sahip çıktıklarını açıkladılar. Erdoğan sahip çıkmasa 
bir sorun yaşayacaktı, sahip çıktığında ise başka bir sorun 
yaşamaya, mevcut krizi derinleştirmeye devam etti.

AKP “seçim kampanyasını” başlattı

Yaşadığımız, sadece gerileme değil çürüme sürecindeki 
mecburlar koalisyonunun çaresizliğidir. 

Tayyip Erdoğan, mecliste yaptığı konuşmada, öncelikle 
motivasyon artırmayı amaçlıyordu. Son krizin AKP kad-
roları, devletin bazı kadroları, iktidar ittifakının kadroları 
üzerinde yarattığı yıkıcı politik havayı dağıtmaya çalıştı. 
Kolay değil, daha iki sene önce sizin partiniz için, mevcut 
iktidar ittifakı için mitingler yapan birisi, Mumcu cinaye-
tinden Kıbrıs’ta işlenen cinayetlere ve uyuşturucu işlerine 
kadar sayısız olayı gündeme getiriyordu. Bunun iktidar 
ittifakı içinde moral çöküntüsü yaratmaması imkansızdı 
zaten. Erdoğan bunu gidermeye çalıştı.

Konuşmasının bir diğer yanını ise Peker’in ifşa ettiği ger-
çeklerin Peker’le birlikte “üst aklın” yeni bir tezgâhı, kü-
resel bir darbe girişiminin bir adımı olarak kodlanması 
oluşturuyordu. Emekli amiraller bildirisinden iktidarın 
ekonomik becerisizliklerini teşhir etmeye kadar her adım, 
bir iç ya da dış saldırı, “bir tür darbe girişimi” olarak dam-
galanıyor. Böylelikle bu iddiaları dile getirmeyi sürdür-
mek, darbecilikle damgalanmak anlamına geliyor. İktidar, 
gerçeklerin teşhir edilmesini, korku duvarına yeni tuğlalar 
koyarak engellemeye çalışıyor. Fakat bu arada videolar 
küresel bir vaka haline gelmiş durumda. Milyonlarca ama 
milyonlarca insan tarafından izlendi.

Erdoğan’ın konuşması bir başka önemli yana daha sahip-
ti. Meral Akşener’in Rize’de saldırıya uğraması, partili de 
olsa bir cumhurbaşkanı tarafından, yeni saldırılar olaca-
ğı da ima edilerek sahiplenildi. Bu, AKP açısından seçim 
kampanyasının başlangıcı olarak görülebilir. 2015 yılında 
7 Haziran seçimleriyle Kasım seçimleri arasındaki dönem-

de HDP’nin uğradığı ağır şiddet sarmalı düşünülürse, tüm 
muhalefet önümüzdeki seçim sürecinde benzer bir şiddet 
patlamasına maruz kalabilir.

Her yerde kriz var!

Fakat, bu tehdit dili şu gerçeklerin üstünü örtemiyor ve ör-
temeyecek de.

AKP siyasal iktidarın merkezileşmesinin bedeli olarak 
çözülmeye devam edecek ve milyonlarca insanda biriken 
öfke toplumun geniş kesimlerine yayılacak. Zira, salgın, 
ekonomik kriz ve “mafyatik kriz” derinleşmiş vaziyette. Bir 
hızlı çekimle karşı karşıyayız. Rejimin tepesinden olaylar 
ağır çekimde yaşanıyor gibi görünüyor, aşağıdan, bizim 
bulunduğumuz yoksulların, işçilerin, ezilenlerin yaşadığı 
yerden bakınca neredeyse ışık hızıyla yaşanan sert geliş-
meler var: 

İktidar ekonomiyi yönetemiyor. Kaşıkla bile vermeyip kep-
çeyle alıyor. 

İktidar pandemiyi yönetemiyor. Covid-19 bir işçi hastalığı 
haline geldi. Salgın sırasında halka sıfıra yakın kaynak ak-
tarılırken asıl kaynaklar patronlara hediye edildi. 

İktidar ekolojik krizi yönetemiyor, tersine derinleştiriyor. 
Van’dan İkizdere’ye kadar ekosistem, şirketlerin talanına 
açılmış vaziyette. Duramıyorlar. Rant dağıtmada alışkan-
lık, ekonomik kriz günlerinde de devam ediyor. Marmara 
Denizi ölüyor ama iktidar sanki böyle bir gelişme yokmuş 
gibi yeni felaketlere kapı aralayan Kanal İstanbul projesi-
nin derdinde. 

S400 için Türkiye’de bulunan Rus uzmanların ülkelerine 
geri yollanması örneğinin gösterdiği gibi dış politikada 
Mavi Vatan tezinin her bir öğesi çöktü. İç politikada ise her 
düzeyde derinleşen bir bölünmüşlükle karşı karşıyayız. 

İktidar partilerinin kendi aralarında derin çelişkiler var, 
AKP liderliğinin kendi tabanıyla mesafesi giderek açılıyor, 
egemen sınıf saflarında bölünmüşlük hâkim, Peker mese-

lesi tüm bu bölünmüşlüklere tuz biber ekti.

Önümüzdeki günlerde hem bu çelişkiler hem de toplumsal 
öfke büyümeye devam edecek. Fakat iktidarın kendi ken-
dine eriyip son bulacağını düşünen ve seçimlerde iktidarın 
kollarına bir hediye gibi düşeceğini sanan parlamentarist 
muhalefet, mücadele için açılma ihtimali olan her kanalı 
tıkıyor.

Bize gereken, parlamentarist muhalefet değil, milyonların 
hareketidir.

Milyonlar aç, milyonlar kızgın!

Kimse “bir tripod bir telefonla” bir yere gitmeyecek. 

Milyonlarca kadın ve erkek işçinin haklı ve demokratik 
talepleri için verdiği başka, adil, eşit, özgür, insanların 
karnının doyduğu, aç kalmadığı mafyasız, kontrgerillasız, 
çevre katliamlarının her gün yaşanmadığı, kadınların öl-
dürülmediği, göçmenlerin düşmanlaştırılmadığı, laik-din-
dar bölünmesine hiçbir primin verilmediği, milliyetçiliğin 
arkasına gizlenen sömürü ve çeteleşmenin lağvedildiği, 
halkların eşit koşullarda kardeşliğinin sağlandığı bir ya-
şam için verdiği yığınsal mücadeleyle gidecek. 

Otoriter rejimlerin icabına bakacak olan demokratik kitle 
hareketleridir. 

Trump’ı götüren ABD merkez sermayesi ve neoliberaller 
değildi! Trump’ı ırkçılığa karşı ABD tarihinin en büyük ey-
lemini inşa edenler yendi. Kadınlar, siyah kadınlar, iklim 
aktivistleri ve siyah, Latino ve beyaz işçilerin mücadelesi 
yendi.

Türkiye’de de otoriter, neoliberal iktidarı yenmek ve yanı 
sıra mafya bozuntularını ve tüm kontrgerilla yapılanmala-
rını dağıtmak için gereken şey, açık, şeffaf, göstere göstere 
örgütlenen milyonların katılacağı hareketlerdir. 

ŞİMDİ KİTLE HAREKETLERİ ZAMANIDIR…

GÜNDEM

Gezi direnişinin sekizinci yılı.

Direniş öylesine görkemliydi ki iktidar ittifakının bir kıs-
mı o günlerde direnişin içerisinde yer almış olsalar bile 
Gezi’yi karalamak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Osman Kavala gibi bir sivil toplum gönüllüsü ve Taksim 
Dayanışması aktivistleri şu günlerde yeniden Gezi dire-
nişinin darbecilikle bağlantısını kuran bir davada yargı-
lanıyorlar.

Oysa Gezi kimsenin beklemediği, öngöremediği, bir 
anda patlayan bir kitlesel halk hareketidir. Ne planlaya-
nı vardır ne liderlik yapanı. “Birkaç ağaç” için neredeyse 
tüm İstanbul’un ve Türkiye’de her şehirde en az 5 milyon 
kişinin sokaklara çıkacağını kimse öngöremezdi. 

İktidar çevreleri, Gezi’yi darbecilikle bir ve aynı anlam-
da kullanmaya özen gösteriyor. Bunu yaparken basit 
bir tarihi gerçeği inkâr ediyorlar. Evet, Gezi’de darbeciye 
benzeyen bir iki odak vardı. Ama bugün onlar iktidarla 
ittifak halindeler. Gezi, bırakalım darbeciliği, darbe giri-
şimlerinin panzehiri olan bir sosyal patlamadır. Halkın 
itiraz, eleştiri ve memnunsuzluğunun kritik bir eşiğe bir 
anda ulaşıvermesidir. Bir anda “Yetti artık!” duygusunun 
ağır basmasıdır.

Gezi direnişi, birlik içinde çeşitlilik gösteren bir hareket-

ti. Farklı görüşlere, eylem anlayışlarına sahip sayısız ku-
rum, örgüt ve birey hareketin içindeydi.

Herkes demokrasi, eşitlik, adalet ve haysiyet için müca-
dele ediyordu. İktidarın gemi azıya almaya başlayan oto-
riter yaklaşımlarına karşı güçlü ve çok çeşitli yönlerden 
birleşen bir sesti Gezi. 

Direnişin sekiz sene sonra yargılanmak istenmesinin 
nedeni, sadece Gezi’nin hayaletlerinden korkmaları de-
ğil. Gezi’nin bugüne ilham vermesinden de çekiniyorlar. 
Ani, denetlenemez bir sosyal patlamanın her şeyi silip 
süpüreceğini biliyorlar çünkü.

Bu yüzden her gelişmeyi, “Aman sokak gösterilerine dik-
kat!” diyerek hedef gösteriyorlar.

Gezi’yi kriminalize ederek, yaygın kitle gösterileriyle hak 
arayışını kriminalize etmeyi amaçlıyorlar.

Gezi direnişi 2010’lu yıllarda örneğini birçok ülkede 
gördüğümüz kitlesel hak arama yöntemidir. Bu türden 
sosyal patlamalar birileri planladığı ya da istediği için ol-
maz, ama birileri korkuyor, bu türden sosyal patlamaları 
lekelemeye çalışıyorlar diye de engellenemez. 

Gezi, sadece yakın geçmişimiz değil aynı zamanda gele-
ceğimizdir. 

GEZİ’NİN HAYALETLERİ
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BARIŞTAN YANA
Yıldız Önen

KOLOMBİYA’DA  
HALK DİRENİŞİ
Kolombiya’da Mayıs ayının başında Devlet Başkanı 
Ivan Duque’nin gündeme getirdiği vergi reformu ya-
sasına karşı halk yığınsal ve öfkeli bir mücadeleye 
başladı. İlk gün gösterilerde 16 gösterici ve bir polis 
hayatını kaybetti, yaklaşık 800 kişi yaralandı. Yasaya 
karşı ilk protestolar dört gün sürdü. Gösterilerden 
önce pandeminin ekonomiyi olumsuz etkilemesi ne-
deniyle vergi yasasının bir zorunluluk olduğunu id-
dia eden iktidar geri adım atmak zorunda kaldı ve 
Duque yasa tasarısını geri çektiğini açıkladı. 

Tipik bir yalancı iktidar lideri olan başkan, yaptığı 
açıklamada, “Zaman birlikte çalışma zamanı. Bir mu-
tabakat sağlamamız lazım. Ürün ve hizmetlerde KDV 
artışı olmayacak” dese de ekonomik olumsuzlukların 
tüm yükünü Kolombiyalı yoksullara ve işçilere kesme-
ye çalışan yasayı gündeme getirmesi niyetini açık 
ediyordu. 

Kolombiya’nın gayri safi milli hasılasının 2020 yı-
lında yaklaşık yüzde 7 düştüğü tahmin ediliyor. Bu, 
ülkenin 1970’lerden beri girdiği en büyük ekonomik 
krizi tetikledi ve tüm burjuva iktidarların yaptığı gibi 
Duque de vergi reformu adını verdiği yasa önerisiyle 
aylık 656 dolardan yüksek geliri olanların ödeyeceği 
vergiyi artırmayı hedefliyordu. Sendikalar, bu yasanın 
krizin yükünü zaten geçim sıkıntısı yaşayan insanlara 
yükleyeceğini savundular. 

On binlerce işçinin katıldığı eylemlere yerli halklar da 
destek verdi. Çünkü yasa önerisinde vergiden muaf 
tutulan yoksul kesimlerin de vergi ödeme kapsamına 
alınacağı ortadaydı. İktidarın yasayı geri çekmesine 
rağmen Kolombiya’da mücadelenin aynı sertlikle sür-
mesinin bir dizi nedeni var. Öncelikli neden, uygula-
nan devlet terörü. Yüzlerini gizleyen polisler sivillerin 
üzerine ateş ediyor. 

İkinci neden ise yıllardır polis terörüne karşı biriken 
öfke. Eylül ayında polis bir kişiyi elektroşok tabanca-
sıyla öldürünce gösteriler yeniden başlamış ve gösteri-
ler sırasında devlet bu kez 7 kişiyi öldürmüştü.

Bir başka neden ise kitlelerin mücadele ederek yok-
sulları hedef tahtasına oturtan bir iktidara geri adım 
attırdığını görmesi. Eylemler, vergi yasasının geri çek-
tirilmesinden hızla emeklilik, sağlık ve eğitim sistemi-
nin düzeltilmesi ve paramiliter grupların dağıtılması 
mücadelesine evrildi. 

Mücadelenin boyutlanması, bu arada protestocuların 
iktidarla talepleri doğrultusunda yaptıkları ve iki hafta 
süren görüşmelerin tıkanması, iktidarın göstericilerin 
taleplerini karşılamaya yanaşmaması nedeniyle eylem-
ler yeniden ve daha da boyutlanarak sürdü.

Duque’nin gösterilere tepkisi bu kez de orduyu saha-
ya sürmek, sokağa çıkma yasakları ilan etmek ve sivil 
vatandaşların üzerine ateş açmak oldu!

Kolombiya’da yoksullar, hakları için kitlesel direnişin 
en parlak örneklerinden birini sürdürüyor.

Dolar ve Euro haftayı rekorlar kırarak bitirdi. Dolar/TL 
kuru 8,60’ı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine 
ulaştı. Kasasında para kalmayan Merkez Bankası, TL’de-
ki düşüşü sadece seyrediyor. Dünyadaki gelişmeler, hem 
dövizin fiyatında hem de enflasyonda yeni yükselişlerin 
olacağını, yoksullaşmanın daha da hızlanacağını göste-
riyor.

TÜİK yine algı operasyonu yapıyor, sayılarla oynuyor. 
Enflasyonu olduğundan düşük gösteren TÜİK, şimdi de 
büyümeyi yüksek göstermeye çalışıyor.

İnsanlar aç kaldıkları için pazar atıklarını toplarken, pek 
çok insan geçim sıkıntısı nedeniyle intihar ederken, Tür-
kiye ekonomisinin büyüdüğünü söylemek tam bir saç-
malık. Büyüdüğü iddia edilen ülkede çalışan insan sayısı 
sürekli azalıyor. Hane başına düşen gelir miktarı azalıyor. 
İşgücüne katılım oranı düşüyor. Kadınların dörtte üçü, 
gençlerin yarsı eve kapanmış durumda. Eğitimde veya 
çalışma yaşamında değiller.

Yoksulluk intiharlara neden oluyor

Türkiye’de, maddi yetersizlik ve umutsuzluk nedeniyle 
intihar rekorları kırılıyor. Pandemi kısıtlamalarının baş-
ladığı Mart 2020’den 2021 Mayıs ayına kadar yaşamına 
son veren 150’den fazla yurttaşın “geçinemiyorum” de-
mesi, intiharların altında ekonomik sorunların yattığını 
gösteriyor.

Türkiye ekonomisi için deniz bitti. 2000’li yılların başın-
dan beri açık olan döviz temin kanalları, 2018 başında 
Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş ve Berat Albayrak’ın 
Maliye Bakanı olması ile kapanmaya başlamıştı.

Şimdi durum daha da kötüleşiyor. ABD yakın zamanda 
faizleri artıracak ve piyasalardan para çekmeye başlaya-
cak, çünkü ABD enflasyonu artıyor. Kalan son sıcak para 
da Türkiye’den kaçacak ve yeni döviz uzun süre gelme-
yecek. Turizmden beklenen gelirlerin elde edilememesi, 
kuraklık nedeniyle tarımsal üretimde düşüş yaşanması, 
ham madde fiyatlarının dünya genelinde artışı, Türki-
ye’nin döviz krizini daha da artıracak.

Türkiye kapitalizminin yapısal problemleri var

Hükümetin ve kapitalistlerin parası yok, sürekli krediler-
le beslenmek zorundalar. Halkın ekonomi yönetimi konu-

sunda hükümete güveni kalmadı. Otoriter yönetim tarzı, 
yatırım iklimini daha da kötüleştiriyor. Merkez Bankası 
Başkanları yasaya aykırı biçimde sürekli değiştiriliyor.

AKP liderliği 2002’de iktidara geldiğinde daha fazla gü-
ven veriyordu. Şimdi AKP kadroları bile liderliğe güven-
miyor. Zaten pek çok eski yönetici AKP ile yollarını ayırdı. 

Türkiye’de 15 milyon insan yoksulluk sınırının altında ya-
şıyor. Devletten yardım alan insanların sayısı son 5 yılda 
iki kat artarak 18 milyona yükseldi. 

Pek çok intihar vakasına şahit oluyoruz. Hükümet halkın 
bu yoksulluğuna çare olmak yerine yol, köprü, hastane, 
havaalanı yapan şirketlere ödemeler yapmaya devam edi-
yor. Halk açken devletin halka bu kadar az yardım etmesi 
korkunç bir durum. Hâlbuki halkın en çok yardıma muh-
taç olduğu dönemdeyiz. 

Bankalarda önemli bir batık kredi söz konusu

Şüpheli ve batık kredilerin toplamı; 3,8 trilyon liralık top-
lam kredinin yüzde 15’i kadar, yani 600 milyar liraya yak-
laşmış durumda. Bankalar krize girdiğinde onları kurta-
ran devlet, sonuçta bunu hepimizin parasıyla yapıyor. 
Batık kredilerin bedelleri de aslında hepimizin cebinden 
çıkmış oluyor.

Bireysel krediler çok hızlı biçimde artıyor. Hane başı borç-
luluk miktarı 55 bin liraya yükseldi. 

Enflasyon giderek yükseliyor. Tarımda kuraklık sürüyor. 
Üretici fiyatları, tüketici fiyatlarından iki kat hızlı artıyor, 
ekonomi bir miktar eski haline dönmeye başlasa, pek çok 
ürüne yüksek zamlar gelecek. 

İşsiz sayısı 10 milyona ulaşmış durumda, bu sayı daha da 
artabilir. Genç ve kadın işsizliği daha da hızlı yükseliyor.

Türkiye kapitalizmi yıkılıyor

Türkiye kapitalizmi yönetemiyor; çatırdıyor, acısını yok-
sullaşan halk çekiyor. Kapitalizme karşı işçilerin, yoksul-
ların, ezilenlerin mücadelesini yükseltmeliyiz. Antikapi-
talist Bloku güçlendirmeliyiz.

Hem bir kapitalist çürüme hem de bir isyan çağında ya-
şıyoruz. Kapitalizmi yıkıp, yerine özgür bir dünya kurma-
lıyız.

YOKSULLAŞIYORUZ
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İçerisinden geçmekte olduğumuz pandemi krizi aslında bir-
kaç başka krizin hem sonucu hem de bir bileşeni: 2008’den 
beri içinde bulunduğumuz ekonomik kriz ile çok daha uzun 
süredir yaşamakta olduğumuz iklim krizi ve ekolojik kriz-
ler. Pandemi böyle bir dönemde, ekolojik krizin bir sonucu 
olarak ortaya çıktı ve var olan ekonomik krizi derinleştirdi. 
Derinleşen sosyal adaletsizliklere ve insan hayatını değil 
ekonomiyi önceleyen kararlara rağmen, 2020 yılı büyük 
mücadelelerin yılı oldu. 

Yunanistan’da mücadele

Yunanistan’da neoliberal sağlık sisteminin zaten çökmüş 
olması nedeniyle sıkı tedbirler alındı ancak bu sefer de eko-
nomik sorunlar büyüdü.

İktidardaki sağ parti geçtiğimiz yaz olduğu gibi bu yaz da 
tüm hedefini turizm sektörünü kurtarmaya adıyor. Ancak 
Yunanistan’da sosyalistler ve sendikalar ne kadar diri olduk-
larını, bu büyük sorunların ortasında faşist Altın Şafak par-
tisinin kapatılmasını sağlayarak gösterdi. On binler salgına, 
yasaklara ve polis baskısına rağmen mahkeme önünde bir 
araya gelerek Altın Şafak’ın bir siyasi parti değil suç örgütü 
olduğunu belirtti.

Bu zaferin ardından öğrenciler aylarca gerici üniversite 
reformuna karşı kitlesel gösteriler düzenledi. Pek çok sek-
törden işçiler, turizm işçileri, tiyatro çalışanları ve eğlence 
sektöründe çalışanlar sokaklara çıktı ve 6 Mayıs’ta muhafa-
zakâr hükümete karşı kitlesel bir genel greve gidildi.

Pandeminin ilk aylarında da Yunanistan sağlık emekçile-
ri çalışma koşullarının iyileştirilmesi için iş yeri eylemleri 
yapıyordu. Yani Yunanistan’da faşizme, neoliberalizme ve 
kapitalizme karşı mücadele kuvvetli bir şekilde sürüyor. 
Yunanistan’ın devrimci sosyalistleri bir yandan birleşik bir 
işçi cephesi kurmaya çalışırken, bir yandan da kapitalizmin 
krizlerine karşı sosyalist bir alternatif inşa etmeye çalışıyor.

ABD’de ırkçılığa karşı mücadele ve  
sınıf mücadelesi iç içe

ABD kapitalizmi dünya kapitalizmin ırkçılıkla en net iç içe 
geçtiği ülke. Tarihsel nedenlerden dolayı sınıf mücadelesi 
hiçbir zaman etnik meselelerden ayrı gitmiyor. Tesadüf de-
ğil; Covid-19 ölümlerinde dahi siyahların ölüm oranı beyaz-
ların iki katıydı. 

Pandemi döneminde eşitsizlikler artarken, buna siyah 
ABD’li George Floyd cinayetinin eklenmesi Siyah Hayatlar 
Önemlidir hareketini bir kez daha sokaklara dökmüştü. 
Bu sefer beyazların çoğunlukta olduğu milyonların öfkeli 
eylemleri Trump’ın başkanlık seçimlerini kaybetmesiyle 
sonuçlandı. Faşistler ABD tarihinde daha önce görülmemiş 
şekilde Kongre binasını bastı ama ırkçılık karşıtları kararlı 
bir şekilde mücadeleyi sürdürdü.

Seçimlerden sol oldukça başarılı şekilde ayrıldı ve hemen 
mücadeleye girdi. Biden’ın Paris İklim Anlaşması’na dön-
mesi aktivistlere yetmedi, Yeşil Yeni Düzen anlaşmasını 
sosyalist senatör Sanders ve temsilci Ocasio-Cortez’in ön-
cülüğünde Kongre’ye tekrar sundular. Zenginlerden alınan 
vergiler artırıldı. Yetersiz de olsa 2 trilyon dolardan fazla alt-
yapı ve iklim için dönüşüm bütçesi ayrıldı. 

Seçimlerin ardından daha çok yasa geçirmek üzerinden 

süren mücadele, İsrail’in Gazze saldırısı sonrasında tekrar 
sokak muhalefetine evrildi. ABD’de çok kalabalık bazı Filis-
tin eylemleri oldu, sosyalist temsilciler İsrail’e yapılan tüm 
askeri ve ekonomik yardımların kesilmesini talep etti. 

Bu eylemler sosyalistler için itici bir güç. ABD’de başını 
sosyalistlerin çektiği, aşırı sağa karşı bir birleşik cephe ör-
gütlenmesi sürüyor. Sendikalar bu mücadeleye katılmaya 
çalışıyor. Ayrıca devam eden göçmen krizi nedeniyle göç-
menlere ve ekonomik kriz nedeniyle sayısı artan işsizlere de 
bu platformlarda yer veriliyor.

“Kârdan Önce İnsan” hareketi büyüyor

İrlanda’da sosyalistlerin ve toplumsal hareketlerin birleşik 
platformu olan Kârdan Önce İnsan partisi etki gücünü ar-
tırmaya devam ediyor. İrlanda’da Siyah Hayatlar Önemlidir 
eylemlerinin ardından Filistin için de büyük eylemler ger-
çekleştirildi. Hatta Kârdan Önce İnsan Partisi’nin önerisiyle, 
İsrail Büyükelçisi’nin sınır dışı edilmesi de mecliste oylandı. 
Sağ partiler ve Yeşiller’in oylarıyla bu teklif reddedilse de 
ırkçılık karşıtı hareketin gücü sayesinde Sinn Fein ve bazı 
bağımsız vekiller teklifin lehine oy kullandılar.

Brexit’in ardından Kuzey İrlanda’da birleşme yönündeki 

eğilim de güçleniyor. İngiliz emperyalizmi İrlanda konusun-
da oldukça zor duruma düştü. Zaten Birleşik İrlanda fikrini 
savunan Sinn Fein’ın tarihte ilk kez birinci parti olması da 
bu eğilimi gösteriyor. 

İrlanda’da yeni genç bir kuşak giderek radikalleşiyor. 
ABD’deki yeni kuşak nasıl ırkçılık karşıtı ise, İrlanda’daki 
yeni kuşak da hem Kuzeyde hem Güneyde yerleşik muhafa-
zakâr görüşlere prim vermiyor. 

Kârdan Önce İnsan, İrlanda’yı sosyalist bir perspektifle bir-
leştirmek için milliyetçi kampanyalar değil, toplumsal talep-
ler etrafında birleşik kampanyalar yapıyor. Örneğin kadının 
kürtaj hakkı kampanyasını hem Belfast’ta hem Dublin’de 
yürütüyor. Aynı şekilde, ırkçılık karşıtı Siyahların Hayatı 
Önemlidir kampanyasını her iki bölgede de yapıyor. Bu sa-
yede, birleşik bir İrlanda ve antikapitalist bir alternatif için 
sendikalar ve toplumsal hareketler içerisinde aktif çalışan 
sosyalistler de etkilerini artırıyorlar. 

Uluslararası Sosyalist Akım içindeki örgütler, Yunanis-
tan’dan Türkiye ve ABD’ye, İrlanda’dan İngiltere’ye kadar 
her yerde kapitalizmin ekonomik, ekolojik ve sağlık krizle-
rine karşı sosyalist bir alternatif oluşturmak için mücadele 
ediyor.

KRİZLERE KARŞI  
SOSYALİST ALTERNATİF 
MÜCADELELERİ

Özdeş Özbay, DSİP tarafından 
düzenlenen Marksizm 2021 

toplantılarına Almanya, 
İngiltere, İrlanda, Yunanistan ve 
ABD’den katılan sosyalistlerin 
tartışmalarından yola çıkarak 
uluslararası mücadelelerinin 

deneyimlerini ve odaklandığı 
konuları ele alıyor.

Black Lives Matter gösterisi, Dublin.

Filistin ile dayanışma eylemi, Londra.
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Türkiye’de devlet ve mafya ilişkisinde mafyanın ülkücü 
hareketten kadro devşirmesinin tarihsel arka planı ne-
dir ve devlet-mafya ilişkisini nasıl etkilemiştir?

“Ülkücü hareket” diye bir şeyin oluşmasında zaten “icabın-
da” devletin kullanacağı sivil “kavga gücü” oluşturma niyeti 
var. Komando kamplarında sistematik eğitim gördü gençler. 
Devletin örtülü mekanizmalarında önderlerine yer verildi. 
Kasabalarda, köylerde birtakım insanlara silahlar dağıtıldı. 
Hep “icabında” ortaya çıkarılıp kullanılmak üzere. 1960’lar-
da fabrikalara, grev kırmaya, 1970’lerde sol öğrenci hareke-
tinin üstüne gönderilen kadroları yetkili, resmî görevli in-
sanlar yönetti, yönlendirdi. Ya da bunların ne zaman nerede 
nasıl kullanılacağına birileri karar verdi.

Daha geriye gidilecek olursa, paramiliter işlerin kökeni hep 
Teşkilat-ı Mahsusa geleneğine dayanır. Devletin doğrudan 
yapmasının istenmediği, ama devlet kararıyla, üstlere he-
sap verecek astların yönetiminde yapılacak kirli işler için si-
vil halk arasına uzanmış kollar… Devlet her zaman birtakım 
işleri sivillere yaptırdı. Tan Matbaası baskınından tutun 6-7 
Eylül’e, 1970’lerdeki Alevi katliamlarına, hep aynı örgüt ve 
eylem şeması karşımızda. Vazifeliler ve peşlerine taktıkları…

Teşkilat-ı Mahsusa tabiî, Ülkücülerle karşılaştırıldığında dü-
zenli ordu gibi kalıyor. “Komandolar” daha bir sokak gücüy-
dü. Ülkücüler ise, komuta altındaki kadroları hariç, sivil bir 
hareket aynı zamanda. 

Bugün tabiî, hiçbir dönemde aksatılmadan yürütülen mil-
liyetçi endoktrinasyonla yetişmiş kuşaklar kalabalık bir nü-
fus oluşturuyor ve devlet görevlilerinin doğrudan denetimi 
dışında da sürdürülen işler pek çok. Ancak iş sıkıya geldi-
ğinde o cenahı devlet mutlaka kontrol eder, neyi ne kadar 
yapacağını, yapmayacağını belirler.

Peker’in ifşaları Susurluk’tan bugüne, devlette devam-
lılığın yasadışı yapıların devamlılığı anlamına geldiğini 
gösteriyor. Yıllar sonra Uğur Mumcu’yu kimin öldürdü-
ğünü o ekibin içinden birisinin itirafları netleştiriyor. 
Bazı isimler bu sürekliliğin simgesi gibi: Mehmet Ağar, 
Veli Küçük gibilerin derin yapılanmaların merkezi çe-
kirdeği içinde sürekli olarak isimleri geçiyor. Bu sonu 
gelmez gibi görünen güce nasıl ulaşabiliyorlar?

Bu isimler bugün bu güce sahip mi, şüpheliyim. Çünkü tabiî 
ki burada da “nöbet değişimi” oluyordur. Yeni isimler geli-
yordur yükselip. Ayrıca bugün sivil siyaset yolundan devle-
tin tepelerine gelenler her zamankinden çok daha güçlü. 

Gizli saklı kirli işlerde sanırım herkes bir yandan da her-
kese açık edilmeyecek birtakım çıkarlara -ve tabiî kendi 
çıkarlarına- hizmet ediyor ve ister istemez suç ortaklıkları, 
sırdaşlıklar, birbirine açık vermeler oluyor; bunlar kozlara 
dönüşüyor. Bugün Sedat Peker, yürüdü mü maşallah yeri 
göğü inleten adamları hangi silahıyla korkutabiliyor? Devlet 
yetkisiyle donanmış, eğitimli tetikçilere, keskin nişancılara, 
dövüşçülere hükmedebilen birileri zaten başkalarını ürkü-
tecek kadar güçlü oluyor. Ayrıca siyasetçilerle, iş âlemiyle, 
mafyayla ilişkileri geliştirebilenler, “teröristlerle mücadele” 
kisvesi altında kendilerini kahramanlaştıranlar tepelere çı-
kıyor. Basbayağı mafyavârî güç, oralarda edinilen.

İçişleri Bakanı bir televizyon programında, Soylu, Hrant 
Dink Cinayeti hükümlülerinden Erhan Tuncel ile Sedat 
Peker arasında bir ilişki olduğunu öne sürdü ve şunları 

söyledi: “Erhan Tuncel ile Sedat Peker’i kim bir araya 
getirir, kim ortak yapar? Bu sorunun cevabını bana ve-
rin. Erhan Tuncel kim? (…) Bireylerden değil bir sistem-
den bahsediyorum. Erhan Tuncel yıllardan beri bu ül-
kenin en önemli meselelerinden birisi olan Hrant Dink 
cinayetinin azmettiricisi gözükmüyor mu? Kim emanet 
eder? Hangi sistem emanet eder? Hangi anlayış emanet 
eder?” Siz bu açıklamaları nasıl ele alıyorsunuz?

Tamamen saçmalık olduğunu düşünüyorum. Sedat Pe-
ker’in Hrant’ın öldürülmesinde en ufak dahli olsa biz bugü-
ne kadar bu konuda hiçbir şey duymaz mıydık? Bence bu 
iddia, Süleyman Soylu’nun Sedat Peker’i itibarsızlaştırmak 
için ortaya attığı bir sürü laftan biri. Sedat Peker hiç karşı-
laşmadıklarını söylüyor. Benim kanım da o: Hrant Dink su-
ikastı Sedat Peker gibi birisinin üstlenip yapacağı iş olsaydı 
manzara baştan bambaşka olur, her şey bu kadar dallanıp 
budaklanmazdı.

Sedat Peker, Kutlu Adalı cinayetinde rol almaya çalıştı-
ğını, kardeşi Atilla Peker’in Korkut Eken’le Kıbrıs’a cina-
yet işlemek için gittiğini söyledi. Sonra başka bir grubun 
cinayeti işlediğini ve Eken’in “Halloldu o iş” dediğini 
itiraf etti. Eken ise bir gazeteye verdiği röportajın tepki 
toplaması üzerine, “Peker’in kardeşi elemandı. PKK ile 
bir çatışma olması ihtimaline karşılık yanıma aldım…” 
yanıtını verdi. Hem cinayet hakkında hem de bu pişkin 
yanıtlar hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Yazdım, P24’te uzun uzun. (> https://cutt.ly/ynsLdKM ) Bu-
rada kısaca cevap vereyim: Sedat Peker’in anlattığı, Atilla 
Peker’in de ısrarla vermek istediği, savcı almadığı için dilek-
çe haline getirip resmî kayda geçirttiği ifadesinde teyit ettiği 
olay akışı gayet mantıklı. Doğru söylediklerine inanıyorum. 
Aksi için sebep de yok zaten. Korkut Eken’in cevabı, karşı-
sındaki anlatımı geçersizleştirebilecek sağlamlıkta değil. 
Her şeyi bir araya getirip mantık süzgecinden geçirince de 
Peker’lerin anlatımı akla yakın. Korkut Eken, sanırım yaşı-
nın ve kendini bu işlerin kurdu saymanın da getirdiği bir sar-
saklıkla, hani, PKK, teröristler, vatan falan deyince her şey 
halloluyordu ya, o günlerin alışkanlığıyla, ağzından çıkanı 
kulağı duymadan konuştu. “Her ihtimale karşı”ymış! Nasıl 
yani? Ne kadar saçma! Ayrıca, nasıl olursa olsun, yanına 
alacağın kişi Atilla Peker midir?

Şimdi Peker hakkında şu ya da bu terör örgütünün tem-
silcisi suçlamaları yapılıyor ama Peker bizzat iktidarın 
referandum kampanyasında iktidarın izniyle çeşitli 
mitingler düzenlemişti. Bu apaçık ortadayken hem ik-
tidar hem bakanından maaş alan milletvekiline kadar 
sorumluların hiçbir şekilde istifa etmemesi, sorumlu-
luğu üstlenmemesini nasıl yorumluyorsunuz? Susurluk 
günlerinde aşağıdan büyük bir hareket inşa edilmişti. 
Şimdi insanlar, kanlarımızda duş alacağını söyleyen 
bir mafya şefinin videoalarından umut besliyor gibi 
görünüyor. Bu hareket inşa edilmeden somut adımlar 
atılması mümkün mü sizce? Böyle bir hareket nasıl inşa 
edilebilir?

Kimsenin sorumluluk üstlenip istifa etmeyişi hakkında özel 
bir şey düşünmüyorum, çünkü pişkinlik bizim devlet yetki-
lilerinin, siyasetçilerin başlıca karakter özelliği ve neredeyse 
resmî tavır. Ayrıca atacakları her adım, suç kanıtı gibi gözü-
kecek.

Aşağıdan hareket meselesine gelince. Tabiî ifşaatla yetinme-
yen, hukukî ve siyasî sonuçlar talep eden bir halk hareketi 
olmaksızın buradan ancak tepede birtakım sarsıntılar ve 
belki değişimler çıkar. İşte, maalesef bizde hakları sevmedi-
ği insanlar ve gruplar için de isteyen, sahiden herkes için ge-
çerli hukuk isteyen insanlar pek azdır. Kökten bir demokrasi 
hareketi oluşturulamıyor. Hâlâ, ana siyasî kümeleri ayırt 
eden çelişki, dindarlık-laiklikmiş gibi davranılıyor. Oradaki 
laikliğin sahici laiklik olmadığını biliyorduk da geçerli din-
darlığın nasıl korkunç şey olduğunu dindarlık iddiasında-
kiler muktedir olunca anladık. Hakiki ayrım burada değil. 
Hakiki ayrım, herkesin eşit haklara sahip olmasını isteyip 
istemediğimizde.

Böyle deyince de hakları en çok kısıtlananlardan başlamak 
gerekiyor, ama bu daha ilk adımda sorun yaratıyor. Çünkü 
artık faşizan bir kimliğe bürünmüş İslâmcılığın karşısındaki 
kampta ırkçılık da var, ayrımcılık da var, eşitsizliğin o türü 
değil de bu türü olsun isteyen de var bol bol. Sadece sahiden 
demokrasi ve asgarî hukuk isteyen az. Değişim yaratacak 
hareket oluşturabilmek için kendimizi aşmamız gerekiyor. 
Bir de tabiî, bugüne kadar muhalif siyasete damga vurmuş 
eskilerin, bizim gibi yaşlı kuşaktan insanların yerini mem-
leketin yarınından sorumlu -çünkü onlar yaşayacak- genç 
kuşakların alması lazım.

RÖPORTAJ

Mehmet Ağar ve Binali Yıldırım AKP Elazığ mitinginde, 2018.

“HAKİKİ AYRIM, HERKESİN EŞİT HAKLARA 
SAHİP OLMASINI İSTEYİP İSTEMEDİĞİMİZDE.”
Gazeteci Ümit Kıvanç’la gündeme yeniden oturan devlet-mafya-siyaset ve kontrge-
rilla faaliyetleri hakkında konuştuk. 
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VOLKAN AKYILDIRIM 

İktidar blokunun önde gelen savunucularından biri olan 
çete lideri Sedat Peker, yayınladığı videolardaki ifşa ve iti-
raflarıyla iktidarın korkulu rüyası haline geldi.

Peker krizi patlak verdikten 24 gün sonra AKP meclis gru-
buna, suçlanan Bakan Soylu ile birlikte giren Cumhur-
başkanı Erdoğan, bir dönem kendisiyle fotoğraf çektir-
mekten çekinmediği Peker’i ajanlıkla suçladı ve Soylu’ya 
övgüler yağdırarak sahip çıktı. 

Faşist partinin ve bazı Ergenekon sanıklarının lideri de 
“Soylu’ya saldırı, Türkiye’ye saldırıdır” diyerek İçişle-
ri Bakanı’nın arkasında durdu. Ve hep bir ağızdan FE-
TÖ’den başlayıp PKK ile devam ettiler, tüm muhalefet 
liderlerini suçladılar, bunun aslında ABD destekli oldu-
ğunu, BAE’nin hatta CIA’in Türkiye’ye yaptığı bir dış ope-
rasyon olduğunu anlatmaya başladılar.

AKP içinde kırılmalar

Fakat Peker konuşmaya devam etti ve söylemleri o kadar 
ağır suçlamalar içeriyordu ki AKP içinde çatışmalar açığa 
çıkmaya başladı. 

AKP-MHP-devlet ittifakının arkasında kenetlendiği Sü-
leyman Soylu, devletin resmi TV kanalında, kendisinden 
önceki içişleri bakanlarını suçladı. 17/25 Aralık operasyo-
nunun bir yolsuzluk soruşturması olduğunu doğruladı, 

eski İstanbul Emniyet Müdürü’nü, yardımcısını, bazı po-
lisleri ve Mehmet Ağar’ı suçladı. 

Halen görevde olan Soylu’nun hedefindeki polis şefi, 
amirine meydan okudu. Anadolu Ajansı tarafından ser-
vis edilip sonradan kaldırılan, Peker’e koruma izin bel-
gesinde imzası olan dönemin İstanbul Emniyet Müdürü 
ve şimdi AKP vekili olan Selami Altınok ise kendisinin de 
FETÖ’cü ilan edilmesini sert bir şekilde kınadı. Kınadık-

ları, devletin resmi haber ajansını yönetenler ve elbette 
partisinin bakanı Soylu’ydu.

Peker’in suçladığı iktidar eliti üyeleri ise yalanlama yarı-
şına devam ettiler. Eski Başbakan Binali Yıldırım, oğlu-
nun Venezuela’ya maske ve test kiti yardımı götürmeye 
gittiğini söyleyerek, kokain kaçakçılığı suçlamasının 
ahlaksızca olduğunu belirtti. Ancak Erkam Yıldırım’ın 
Venezuela ziyareti sırasında ülkede sadece 350 Covid-19 

İTİRAFLAR, İFŞALAR, YALANLAMALAR: 
İKTİDAR BLOKUNUNUN PEKER KRİZİ

SİYASET-MAFYA

Devrimci sosyalistler, ilk Peker videosundan bugüne 
şunları talep ediyor. 

Her yeni bölümdeki itiraflar, ifşalar, hatta yalanlamala-
rın kendisi bile bu taleplerin haklılığını doğrular nite-
liktedir:

l Peker’in iddiaları acilen soruşturulmalı, bahsi geçen 
her bir kişi ve olay hakkında dava açılmalıdır. 

Eğer bir suç varsa, sorumlular yargı önünde hesap ver-
meli. Bu soruşturmaları yürüten müfettişler, savcılar, 
hakimler ve kolluk kuvvetlerine siyasi baskı yapılma-
malıdır. 

İktidar, yargı reformundan bahsediyor, işte bağımsız 
yargının ve adaletin tam zamanı.

l İtirafların odağındaki isim olan İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu, soruşturmanın salahiyeti için derhal istifa 
etmelidir. 

Güvenlik aygıtının başındaki bir isim suçlanınca, aşağı-
dakiler bu soruşturmayı yürütemez. 

l Peker’in itiraflarında bizim için en önemli şeyler, hal-
ka karşı işlenen suçlardır. Uğur Mumcu’nun, Kutlu Ada-
lı’nın, çok sayıda Kürdün gerçek katilleri yargılanmalı 
ve cezalandırılmalıdır. 

Kendi kazançları için Türkiye işçilerini ve halklarını ‘va-
tan-millet-Sakarya’ nutuklarıyla kırdıranların geleneği-
ne artık son verilmeli. Tüm bunları hak etmiyoruz. 

Çözüm işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin birleşik ve ör-
gütlü mücadelesinde!  

NE İSTİYORUZ?

Kapitalizmin tarihi rüşvetin, yolsuzlukların, mafyatik 
ilişkilerin de tarihidir. Sermayeler arası rekabete da-
yalı bu düzen, beraberinde yasadışı ekonomiyi ve bu 
ekonomiyi yöneten silahlı çeteleri de yaratır. İşçilerin 
emeğinden sömürülen artı-değerin paylaşımı üzerine 
kapitalistler, her zaman çetelere başvurmuştur.

Devlet, toplumun üzerinde ve onun devamlılığı için 
zorunlu olarak varolan bir organizasyon gibi gösterilse 
de büyük çoğunluk üzerinde hakim olan azınlığın şid-
det aracıdır. Kapitalizmin tarihi boyunca resmi şiddet 
tekelleri, ordu, polis, yargı bürokrasisi ile sivil çeteler 
arasında, özellikle sınıf mücadelelerini ve ezilen halk-
ların kurtuluş mücadelelerini bastırmak için doğrudan 
ilişkiler hep var olmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılışı sırasında zayıfla-
yan devlet aygıtı, yerel suç örgütleriyle ittifak kurdu. 
Teşkilat-ı Mahsusa’dan bugüne devletin verdiği görev-
leri yerine getiren çeteler her zaman güçlü aktörler ol-

muştur. Bunlardan en tanınmışları Kurtuluş savaşına 
katılan fakat düzenli orduya katılmayı reddeden Çer-
kes Ethem ve devlet adına cinayet geleneğine ismini 
yazdıran Topal Osman’dır. 

1915’te yapılan Ermeni soykırımı ve Cumhuriyetin ku-
ruluşu sonrası gelişen Kürt isyanları, zayıf devleti çe-
telerle organik ilişkilere itmiştir. Ve bu faşist çeteler 
1960’ların başından bu yana işçilere, grevlere, devrim-
cilere, muhalif aydınlara, gazetecilere, Kürt halkına, 
Ermeni halkına, Alevilere karşı saldırılarda, provokas-
yonlarda, darbe hazırlıklarında hep kullanıldı.

Yolsuzlukların, çetelerin, katliamların olmadığı düzen 
sosyalizmdir. 

Üretimin sermaye birikimi için değil toplumun ihtiyaç-
ları için örgütlendiği, sınıfların ve şiddet aracı olarak 
devletin sönümlendiği, insanların kendilerini yönetti-
ği yeni bir dünya için mücadeleyi yükseltelim.

DEVLET-MAFYA-SİYASET İLİŞKİSİ:  
İSTİSNA DEĞİL BİR KAİDE 

Susurluk skandalından sonra başlatılan Sürekli 
Aydınlık İçin Bir Dakika Karanlık eylemleri, İstan-
bul, 1997. 



7

vakasının olduğu ortaya çıktı, yani buna ihtiyaçları yok-
tu. Daha da önemlisi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kayıt-
larına göre, Binali Yıldırım’ın oğlunun AKP’li bir heyetle 
gittiği Venezuela ziyareti sırasında ne test ne maske vardı 
ortada.

Fakat itiraflar bunlarla sınırlı kalmadı. Peker, Berat Al-
bayrak’ı ve çeşitli saray görevlilerini Suriye ile ticareti 
yağmalamakla suçladı ve kendisine sahip çıkmayan Er-
doğan ile geçmişten bu yana olan ilişkisini anlatacağını 
söyledi.

Peker, milyonların gözü önünde Türkiye’yi demir yum-
rukla yöneten iktidar elitlerini bir dizi ağır suçlamayla 
baş başa bırakıyor. Bugüne kadar yapılan açıklamalar ise 
tatmin edici olmaktan uzak.

Kriz uluslararasılaşıyor

Devletin el üstünde tuttuğu, 2015’ten itibaren düzenli ko-
ruma ve bir dizi ayrıcalık verdiği, iktidar adına muhalifle-
re ağır tehditlerde bulunan çete lideri Peker’in itirafları, 
aynı zamanda yeni uluslararası krizleri de tetikliyor.

Peker’e göre Venezuela-Panama-Kıbrıs-Türkiye hattında-
ki kokain trafiğini ve Ortadoğu’daki pazarlama ağlarını; 
Türkiye’de eski devlet görevlileri, Kıbrıs’ta kumarhane 
patronu ve iktidar blokunun bazı üyeleri yönetiyor. Peker, 
iktidarın gözde holdinglerinden biri olan Demirören’in 
dünya çapındaki limanlarına işaret ediyor.

Azerbaycan ve Türkiye iktidar elitlerinin, Karadeniz pet-
rol ticareti üzerine yaptıkları işbirliklerini ortaya döküyor.

Daha da vahim iddia ise Suriye’ye kendisi tarafından 
kamyonlarla silah götürüldüğünü ve bu silahların El Nus-
ra adlı örgüte verildiğini söylemesi. 

Eski Cumhurbaşkanı askeri danışmanının başında bu-
lunduğu SADAT adlı örgütlenmeyi, El Nusra’yı silah-
landırmakla suçluyor. MİT tırları dosyasını tekrar açan 
Peker, iktidar elitlerinin üstü örtük bir şekilde “Türkmen-
lere gönderdik” dediği ve aksini söyleyen her iddiayı va-
tan hainliği saydığı yılların ardından, iktidarı kendi silah-
larıyla vuruyor.

İddialar ve ifşalar ayyuka çıktı. Dünyanın en önemli ga-
zeteleri ve TV kanalları bunları yazdı, duyurdu. Kendi 
ürettiği krizleri çözmekle uğraşan iktidar bloku, birden 
fazla yeni sorunla karşı karşıya. Bu yüzden ‘ABD emper-
yalizminin ve Körfez sermayesinin dış saldırısı’ anlatısına 
sarıldılar. 

Yüksek faizlere, pozitif TÜİK verilerine rağmen TL’nin de-
ğer kaybedişinin nedeni, uluslararası yatırımın gelmeme-
si ve sermaye kaçışlarının hızlanması… 

Bunlar sadece küresel ekonomik dalgalanmalardan değil, 
iktidar adına topluma tehditler yağdıran iktidar üyeleri-
nin birbirleri hakkındaki itirafları ve ifşalarından oluyor.

Yeni kuşakların tepkisi

Peker’in yayınladığı videolar, 100 milyondan fazla kez 
görüntülendi. Kimi anketlere göre halkın yüzde 56’sı, ki-
milerine göre ise yüzde 75’i devlet adına çeşitli görevlerde 
bulunan ve iktidar blokunun eski üyesi olan çete lideri-
nin söylediklerinin doğru olduğunu düşünüyor. 

Erdoğan yönetimi için, bu dış sorunlardan daha beter bir 
iç kriz yaratmış durumda. İlk seçimlerde ilk kez oy kul-
lanacak gençlerin oyları belirleyici olacak. Bu gençler de 
dahil olmak üzere, neredeyse tüm siyasi partilerin taban-
larındaki çok sayıda kişinin duygusu, tüm bu olan biten-
leri hak etmediğimiz yönünde. 

İktidarın eski ortaklarından birinin başını çektiği darbe 
girişimi, ondan 5 gün sonra başlatılan otoriter yönetim, 
2018’de patlak veren ve yönetenlerin hala çözüm bulama-
dığı kaynak/borç krizi, salgınla savaştaki başarısızlıklar, 
aşısız-gelir desteksiz kapanma kararlarının yarattığı işsiz-
lik ve yoksulluk dalgaları, kendileri dışında herkesi türlü 
etiketle suçlamaları ve yargının siyasallaşması, elitlerin 

zenginleşmesi gibi bıktırıcı sonuçların üzerine gelen Se-
dat Peker itirafları bardağı taşıran büyük damlalar gibi. 

Yönetenler uzun süredir yönetemiyor, başkanlık rejimi 
kriz üstüne kriz yaratıyor ve bunlara baskıdan başka çö-
züm bulamıyorlar. Hoşnutsuzluk o derece büyük ki barış 
yanlılarını, sosyalistleri, muhalifleri bir dönem düşman 

olarak gösteren ve açıkça tehdit eden bir çete liderinin 
tasfiyesi sonrası aydınlanmasıyla gelen itirafları, çoğu 
kişide ‘böyle yöneticileri, böyle yönetilmeyi hak etmiyo-
ruz’ düşüncesini hararetlendiriyor. Yani yönetenler böyle 
yönetilmek istemiyor. Bu iktidar açısından büyük bir kriz. 
Bir aylık performanslarına bakılırsa, kendi yangınlarını 
daha da büyüttükleri ortada.

1996’da Susurluk ilçesinde meydana gelen bir trafik 
kazası devlet-mafya-siyaset ilişkilerinin güncelliğini 
ortaya dökmüştü. Otomobilde bir milletvekili (aşiret 
lideri), bir polis şefi ve adı birçok katliama karışmış, 
arandığı halde devlet korumasında olan bir faşist katil 
vardı. 

Onları koruyan, görevlendiren kişilerden biri olan 
eski polis şefi ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Pe-
ker’in Kutlu Adalı’nın katili olarak suçladığı eski as-
ker ve MİT görevlisi Korkut Eken, 25 yıl sonra yeniden 
halkın karşısında. Üstelik bugünkü iktidar blokunun 
üyeleri olarak.

Susurluk skandalı, Türkiye’de ve Kıbrıs’ta birçok milli-
yetçi ataklar, Kürtlere yönelik “faili meçhul cinayetle-
rin” yaşandığı bir dönemde patlak verdi. Bugün Kutlu 
Adalı’nın cinayetinde kullanıldığı itiraf edilen “kayıp 
silahlar” o günkü skandalın konusuydu. Faili meçhul 
cinayetlere halkın tepkisi, kaza sonrasında patladı. Bu-
günkü sansür ve baskı ortamına göre görece özgür olan 
basın da bunun üzerine gitmişti ki bu sayede ortaya 
bazı belgeler saçıldı.

Demokratlar ve sosyalistler ortak inisiyatif göstererek 
Aydınlık için 1 Dakika Karanlık eylemlerini başlattı. Ev-
lerden ışık kapatma eylemlerine milyonlar katılırken, 
aralarında DSİP’in de olduğu sosyalist-sol partiler çok 
büyük ve militan sokak eylemleri gerçekleştiriyordu.

Bir önceki hükümetin Başbakanı Mesut Yılmaz, kendi 
zayıf iktidarını hedef alan çetelere karşı bir soruştur-
ma başlatmıştı. Sonraki Refahyol (DYP-RP) koalisyonu 
ise biri “devlet için kurşun atan şereflidir” diyen sağcı, 
diğeri ise çetelerle devlet ilişkisini protesto eden hal-
ka “glu glu dansı” yapıyorlar diyen İslamcı liderlere 
sahipti.

İşler onların yüzünden tersine döndü. Devreye ordu ve 
MİT lojmanlarında ışık söndürme eylemleri girdi. Olay 
Erbakan şahsında bir laik-anti laik çatışmasına dönüş-
türüldü. O günün devlet elitleri ve zayıf koalisyonunun 
çatışması ortalığı kapladı ve aşağıdan mücadeleler ge-
riye çekildi. 

Susurluk skandalında açığa çıkan devletin yasadışı fa-
aliyetleri/suçları, bazı kirli çevreler ve tetikçilerin üzeri-
ne yıkılırken, 28 Şubat darbesi ile Refahyol koalisyonu 
devrildi.

Bu deneyimden çıkartılabilecek iki sonuç vardır:

- Çetelere karşı işçilerin, emekçilerin aşağıdan müca-
delesi önemlidir. Bugün yaşananların Susurluk skan-
dalından farkı, salgın ve baskı sebebiyle kitle gösteri-
lerinin yapılamaması ve bu işleri didikleyecek özgür 
medyanın etkin olamamasıdır. Bir kamera, bir tripod, 
yönetenlerin gerçek yüzünü teşhir edebilir. Ama acıma-
sız, adaletsiz düzenin sonu gelmez. Gerek Susurluk da-
vası gerek Ergenekon/Balyoz davalarında olduğu gibi 
kontrgerilla faaliyetleri bütün belgelere, ifşalara rağ-
men aklanmıştır. Bunlar tekrar yaşanmamalı. Kontr-
gerilla ve darbe soruşturmaları sulandırılmamalı. Bu 
ancak halkın demokratik basıncı ve işçilerin talebiyle 
mümkün olabilir.

- Hem 1990’larda hem de bugün, yönetenler, yöneti-
lenleri bölmek, taleplerini bastırmak için kutuplaştır-
ma politikalarını uyguladı. Susurluk’tan 25 yıl sonra, 
laik-anti laik, Kürt-Türk, Alevi-Sünni şekilde işçilerin 
bölünmesinin her zaman uygulanan, ancak birleşik 
mücadeleyle bertaraf edilebilecek bir hakim sınıf poli-
tikasının yürürlükte olduğunu görüyoruz. Bunlar suni 
bölünmelerdir, işçiler birleşmelidir.

SUSURLUK ÇETESİNE KARŞI 
MÜCADELENİN DERSLERİ

SİYASET-MAFYA

Kutlu Adalı. 
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Albert Einstein, 1949 tarihli “Neden sosyalizm?” başlıklı 
makalesinde, kapitalizmin toplumsal bilinci sakatladığını 
anlattıktan sonra, sosyalist bir düzende eğitimin “bugün 
olduğu gibi gücün ve başarının yüceltilmesi yerine, diğer-
lerine karşı sorumluluk duygusu yaratmaya yönelik olaca-
ğını” söyler. 

Covid-19’un bir yılı aşkın sürelik serüveninin sonunda gel-
diğimiz nokta, içinde yaşadığımız sınıflı toplumda, patron-
ların ve onların koruyucularının diğerlerine karşı hiçbir so-
rumluluk tanımadığını gösteriyor. Aşısı bulunmuş olan çok 
tehlikeli bir salgın hastalık nedeniyle insanlar ölmeye de-
vam ediyor; çünkü artı değer sömürüsü üzerinden kâr elde 
etme ve kâr edenlerin rekabeti üzerinden şekillenmiş bir 
sistemde, aşıların patentlerinin kaldırılmasına ilaç tekelleri 
ve daha genel anlamda burjuvazinin kurumları tarafından 
izin verilmiyor. Bu yüzden aşı yaygın bir şekilde üretilip 
dünyadaki tüm insanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekil-
de dağıtılamıyor. 

Covid-19 döneminde aşı kârlarıyla ortaya çıkan 9 yeni do-
lar milyarderinin toplam serveti, düşük gelirli ülkelerde 
yaşayan 780 milyon insandan çok daha fazlasını aşılamaya 
yetecek düzeyde. Kapitalizmin “doğal” bir sistem olmadı-
ğı, onun kâr mantığıyla insan hayatının çarpıcı bir şekilde 
karşı karşıya geldiği, koronavirüs krizindeki manzaradan 
anlaşılabiliyor.

Fakat pandemi olmasaydı da kapitalizm akıl sınırlarımızı 
zorlayan bir eşitsizlik yaratmaya devam ediyor olacaktı. 

Ocak 2021 istatistiklerine göre, 2 bin 153 adet dolar milyar-
deri, dünya nüfusunun yüzde 60’ını oluşturan 4,6 milyar in-
sanın toplam servetinden daha büyük bir zenginliği elinde 
tutuyordu. Birleşmiş Milletler’in istatistiklerine göre, günde 
25 bin kişi açlıktan veya buna bağlı sebeplerden ölüyor. 

Teknolojinin bu denli geliştiği, üretimin tüm dünyanın ih-
tiyaçlarını rahat rahat karşılayacağı bir hâle geldiği günü-
müzde, hâlâ insanlığın bu kadar kötü koşullarda yaşıyor 
olmasının nedeni kapitalizmdir. Üstelik, pandemiden çıkıl-
sa bile, on yıllardır var olan kârlılık sorununu devletlerin 
ve merkez bankalarının destekleriyle kredi genişlemeleri ve 
benzer finansal hamlelerle aşmaya çalışan küresel ekono-
mi, kendi krizini sona erdiremeyecek gibi görünüyor. Bu da 

işçiler için daha fazla işsizlik ve yoksulluk anlamına gele-
cek.

Pandemik ve ekonomik krizlerin yanında ekolojik kriz de 
duruyor. Dünya Meteoroloji Örgütü’nün bir değerlendirme-
sine göre, 1850’ye kadar uzanan küresel kayıtlarda, en sıcak 
altı yılın tamamı 2015’ten bu yana gerçekleşti. 2009 yılında 
350 ppm için gösteriler yapıyorduk; bugün ise pandemi dö-
nemindeki ekonomik yavaşlamaya rağmen atmosferdeki 
karbondioksit oranı artmaya devam etti, Mart 2021’de 414 
ppm’i geçti. Dünyanın dört bir yanında seller, kuraklık, fır-
tınalar ve birçok iklim felaketine tanıklık ediyoruz. Milyon-
larca kişi bu aşırı doğa olaylarının doğrudan kurbanı olu-
yor. Geniş kitleler “doğal” olmayan bu felaketler nedeniyle 
göçe zorlanıyor. 

1970’ten beri doğal yaşamın yüzde 60’ı yok oldu. Ve yine 
bunlar “hepimizin” değil kapitalizmin suçudur. Uluslarara-
sı bir kuruluş olan Karbon İfşa Projesi (CDP) tarafından ya-
yımlanan rapora göre, 1988’den beri tüm dünyada gerçekle-
şen sera gazı emisyonlarının yüzde 71’inden 100 tane şirket 
sorumlu. 2015 yılında Çin, ABD, Avrupa Birliği, Hindistan 
ve Rusya küresel sera gazı salımlarının yüzde 66’sından 
sorumluyken, G20 ülkelerinin tamamı yüzde 81’ini aşan bir 
oranda sorumluydu.

Siyasal kriz

Kapitalizmin bu üçlü krizinin yanında bir de siyasal kriz 
var. Sisteme yabancılaşan insanlar sağa ve sola doğru ra-
dikalleşiyorlar; neoliberal merkez siyasi güçler birçok yerde 
oy tabanlarını kaybediyor, eriyor. 

Burada aşırı sağa doğru radikalleşmenin çok tehlikeli so-
nuçlarını görüyoruz; Donald Trump’ın iktidara geldiği gün-
den beri içinde yaşadığımız dünyada, her bölgede aşırı sağ-
cı siyasi akımlar güçleniyor, tüm siyasi arena otoriterleşerek 
sağa kayıyor. Irkçılığın ve milliyetçiliğin her yerde güçlen-
mesi tüm dünyada göçmenler ve ezilen halklar için büyük 
bir tehdit oluşturuyor.

Diğer yandan, son 10 yılda gördüğümüz başka bazı örnek-
ler, kitlelerin sisteme yabancılaşmasının sola da zemin açtı-
ğını gösteriyor. Yunanistan’da Syriza, İspanya’da Podemos, 
ABD’de Demokratik Sosyalistler gibi güçlerin yükselişi, İn-

giltere’de Jeremy Corbyn’in birkaç yıl İşçi Partisi liderliğin-
de bulunması, yine ABD’de Bernie Sanders kampanyasının 
popülaritesi, bunlara gösterilebilecek örnekler. Ne var ki, 
bunların hepsi reformist, yani işçi sınıfının çıkarlarını bir 
ölçüde savunan ancak bunu mevcut kapitalist sistemin 
parlamenter sınırları dahilinde yapmayı hedefleyen figür-
ler veya örgütlerdi.

Kapitalizme karşı bir alternatif daha var: 2019’a “küresel 
isyan yılı” diyorduk. Şili’den Lübnan’a, dünyanın dört bir 
yanında en az 25 ülkede kitlesel hükümet veya sistem kar-
şıtı protestolar gerçekleşmiş, geniş yığınlar neoliberalizmin 
yarattığı ekonomik yoksunluğa ve otoriterleşmeye itiraz 
etmişti. Bu dalga pandemiyle kesintiyse uğrasa da, ABD’de 
George Floyd’un öldürülmesiyle başlayan isyan ve bunun 
dayanışma ruhuyla dünyada bulduğu yankı, aynı dinami-
ğin kolayca tekrar canlanabileceğini gösteriyor. Egemen 
sınıfın dergileri, salgın sonrası dönemde “sosyal isyanların 
patlak verebileceği” uyarısını yapıyor.

İşçiler toplumu değiştirebilir

2021 yılında sosyalizm mücadelesi, bu uyarının gerçeğe dö-
nüşmesi ve egemenlerin korktuklarının başlarına gelmesi 
için elimizden geleni yapmak demek. İşçilerin ve ezilenle-
rin işyerlerinde, sokaklarda, okullarda başlatacakları aşa-
ğıdan inisiyatifler, böylesi küresel bir dalgayı tetikleyebilir.

Kapitalizmin ekonomik-ekolojik-pandemik krizlerini, böy-
lesi isyanların sonucunda kurulacak işçi iktidarları çöze-
bilir. 

Milyonlarca yoksulun yönettiği toplumlarda, 9 kişinin zen-
ginler listesine girebilmesi için “aşı patenti” diye bir şeye 
katlanılmayacaktır. İlaç tekellerinin egemenliği derhal kırı-
lıp tüm dünya nüfusu birkaç ay içerisinde hızlıca aşılana-
bilir.

Forbes’e göre, pandemi döneminde milyarderlerin toplam 
serveti yüzde 60 artarak 13.5 trilyon dolara ulaşmış. Kapita-
lizmde, tüm insanlığın ihtiyaçları için bu insanlardan özel 
bir zenginlik vergisi dahi alınmıyor! 

İşçilerin kolektif kararlarıyla işletilecek bir toplumda böy-
lesi bir eşitsizlik meydana gelemez. Tüm dünyadaki insan-
ların emeğini ve hayatlarını sömüren bu bir avuç azınlığın 
mülkleri kolektifleştirilir. Bu zenginlik hepimize bol bol 
yeter.

Ve son olarak, elbette sıradan insanların söz sahibi olduğu 
bir dünyada, üretim kâr değil insan ve tüm canlı yaşamı-
nın ihtiyaçlarına göre yeniden düzenleneceği için sera gazı 
salımlarının önü keskin bir şekilde alınabilir ve gezegenin, 
canlı yaşamının devamlılığı sağlanabilir.

Bütün bunlar hayal değil. 1917’de Rusya’da, 1918-1923 arası 
Almanya’da, aynı dönemde ve takip eden yıllarda İtalya, 
Macaristan, Çin, İspanya ve daha birçok ülkede işçiler ik-
tidarı almayı denediler. 1968 dalgası yine işçilerin kolektif 
eylemleriyle bütün dünyanın baştan başa sallandığı bir 
dönemdi. 1980’lerin sonunda Stalinist rejimler işçi devrim-
leriyle yıkıldı. 2000’lerin başında devasa bir antikapitalist 
hareket dünya sahnesine çıktı. 2011’de ise Ortadoğu devrim-
leri gerçekleşti. İşçilerin kitlesel ayaklanmaları ve devrimle-
ri tarihteki bir istisna değil. Asıl ihtiyaç ise bunları başarıya 
ulaştıracak, gerçekten kolektif bir ekonomik ve sosyal mo-
deli kurmayı hedefleyecek devrimci partileri büyütmek.

KAPİTALİZMİN ÇOKLU KRİZİNE ÇARE: 

GELENEK

SOSYALİZM!
Ozan Tekin, kapitalizmin 
canlı yaşamına kasteden 

bir sistem olduğunun 
pandemiyle birlikte 
milyonlarca insan 

tarafından görülmeye 
başlamasını analiz 

ediyor.
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ÇAĞLA OFLAS

Esnaf kepenk kapatıyor, çiftçiler borç yükü altında, milyon-
larca emekçi bir lokma ekmeğe muhtaç. 

İktidar rakamlarla oynayıp işler yolunda gidiyormuş gibi 
yapsa da gerçekler ortada. Birleşik Metal İş Sendikası’nın 
araştırmasına göre, açlık sınırı son 18 yılda 6,6 kat arttı. Dört 
kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık 2681 lira har-
caması gerekiyor. Barınma, eğitim, sağlık, eğlence, ulaşım, 
ısınma gibi giderler eklendiğinde, bu bütçe 9274 TL’ye ula-
şıyor. 

Üst üste gelen zamlarla, 2825 lira asgari ücret alan 16 milyon 
insan açlık sınırının altına itilmiş vaziyette. 3,5 milyon civa-
rında insan asgari ücretin altında ücret alıyor. 10 milyonun 
üzerinde işsiz ve pandemi kısıtlamaları nedeniyle 2 milyon 
kayıtlı, kayıtsız kafe, bar, restoran çalışanı hiçbir gelire sahip 
değil. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği raporlarına göre, 2020 yılı-
nın ilk 8 ayında 54 kişi intihar etti. Mart ayından Eylül ayına 
kadar 100’e yakın müzisyen pandemi yasaklarından sonra 
eve ekmek götürecek iş bulamadığı için yaşamına kıydı.

Sınıfsal bir kibir

Siyasal desteği çıkar ve sermaye gruplarıyla sınırlı kalan ik-
tidar, varlığını sürdürmek için tamamen sermayenin hizme-
tinde ve bu sınıfsal duygularını rahatlıkla dışa vurabiliyor. 

AKP vekili Şahin Tin’in “Midesine kuru ekmek giriyorsa o 
zaman aç değildir demek ki” sözleri durumu iyi özetlemişti 
aslında. MHP’nin “askıda ekmek kampanyası” insanların 
ekmek alacak para bulamadıklarının itirafıydı. 

Sınıfsal kibrin son örneğini törenlerle patates soğan dağıtır-
larken gördük. açlığa yol açanlar emekçileri patates ve so-
ğanla avutabileceklerini düşünüyor. 

Derin yoksulluk

 “Derin Yoksulluk” adlı çalışma grubunun İstanbul’un 34 
ilçesinde sosyal güvencesiz, düzensiz, yevmiye ile çalışan 
2000’den fazla ihtiyaç sahibi hanede yaptığı bir araştırma-
ya katılanların yüzde 53’ü daha fazla öğün atladığını, yüzde 
49’u bazı besin gruplarına hiç ulaşamadığını, yüzde 14’ü ise 
gıdaya hiç erişemediğini söylüyor. 

Birçok anne bebeğine mama yerine şekerli su veriyor, bebek 

bezi yerine poşet kullanıyor. Birçok aile temel ihtiyaçların-
dan vazgeçmeye başladı. Süpermarket raflarında alınan ön-
lemler de artırılıyor. Bebek mamalarına, 5 litrelik ay çiçek ya-
ğına, tıraş bıçakları gibi pek çok ürüne alarm takılıyor. Yüz 
binlerce insan çöplerden, pazar artıklarından besleniyor.

Huzursuzluk artmakta

Öte yandan emekçilerden sermayeye doğru muazzam bir 
servet akışı var. 

TÜİK verileri bile Türkiye’de gelir eşitsizliğinin hızla arttığını 
gösteriyor. En zengin yüzde 20’lik grup, toplam gelirden yüz-
de 46,3 pay alırken, en yoksul yüzde 20’lik grup ise sadece 
yüzde 6,2 pay alabiliyor. 

İktidar ve çevresi muazzam bir zenginlik içinde yüzmekte. 
Pandemi sürecinin kötü yönetilmesi, düşük test ve aşı oran-
ları emekçi kitlelerin iktidar nezdinde yaşam haklarının yok 
hükmünde olduğu kanaatini güçlendirmekte. 

Tuhaf pandemi yasakları işçi sınıfına karşı bir sopa olarak 
kullanılmakta. Sendikal faaliyetler, gösteri, toplanma özgür-

lüğü kısıtlanırken “geçinemiyoruz, açız” diyen sesler baskı-
lanmakta. 

Ticaret Bakanının, piyasadan daha pahalıya dezenfektan 
sattığının ortaya çıkması, Merkez Bankası’na ait 128 milyar 
doların eritilmesi, Sedat Peker’in itiraflarıyla mafya, serma-
ye, siyaset nezdinde iktidar çevresinde oluşan çıkar ilişki-
lerinin ortaya serilmesi, hukuksuzluk, adaletsizlik emekçi 
kitlelerde huzursuzluğu arttırmakta. 

Milyonların eylemi 

Açlık dünya çapında can yakıcı bir sorun ve hükümetler 
pandemi sürecinde bile şirketlere trilyon dolarlar aktarır-
ken, emekçiler için çok az şey yapıyorlar. 

Türkiye en az sosyal destek veren Meksika’dan sonraki ikinci 
ülke. Kolombiya’da iktidarın yeni vergi yasasına karşı genel 
grev yapan işçiler “fakire ekmek yoksa, zenginlere huzur 
yok” diyorlar. Türkiye’de metal işçilerinin “işçiler açken, 
patronlara huzur yok” sloganı, işçi sınıfının açlık koşulla-
rını değiştirmek için ihtiyacı olan tek şeyin milyonları içine 
katan birleşik mücadele olduğunu gösteriyor. 

“FAKİRE EKMEK YOKSA 
ZENGİNLERE HUZUR YOK”

MOTOSİKLETLİ KURYELER 
CANLARI PAHASINA 
ÇALIŞTIRILIYORLAR
Paket servis şirketleri arasındaki rekabet; emekçilerin 
ölümüne neden oluyor. Hem iş temposu hem güvence-
sizlik; pandemiyle beraber aşırı kâr yapan bu sektörde-
ki şirketlerde hızla arttı. 

Firmalar, pandemi döneminde cirolarını en az üçe katla-
dılar. Yeme içme sektörünün Türkiye’de pandemi öncesi, 
örneğin 2019 yılı cirosu yaklaşık 130 milyar TL idi, 
paket servisinin toplam ciro içindeki payı yüzde 2-3 
civarındaydı, 3-4 milyar liraydı. Pandemi döneminde 

MÜCADELENİN İÇİNDEN
Faruk Sevim

yeme içme sektörünün cirosu yüzde 60 azaldı. 50 mil-
yar liraya inen sektörün cirosunun yüzde 20’si paket 
servis olarak gerçekleşti. Miktar olarak üç kat artan, 10 
milyar liraya çıkan paket servisi cirosu firmalar arasında 
büyük bir rekabete yol açtı. 

Çok az bir sermaye yatırımı gerektiren paket servisi şir-
ketleri, büyük ölçüde işçilerin emeğine dayanıyor. Moto-
sikletli kuryeler şirketlerin temel üretim noktası. 10 milyar-
lık ciroyu şirketler yaklaşık 50 bin civarında motosikletli 
kurye ile gerçekleştiriyorlar.

Motosikletli kuryeler için çalışma koşulları olağanüstü 
zorlaşmış durumda. Pek çok firmada kuryeler sigortasız 
çalıştırılıyor, bazı firmalar kuryeyi motosikleti ile kiralama 
yoluna gidiyor, böylece kurye kaza yaparsa firmanın hiç-
bir sorumluluğu olmuyor. Siparişler geç teslim edildiğinde 
kuryenin ücreti kesiliyor. Trafikte diğer araçlar motosikletli 
kuryelere ölümcül anlar yaşatabiliyorlar.

Salgın döneminde motosikletli kuryelerin mesaisi 14 sa-

ate kadar çıkarıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 
günler de dahil yoğun bir mesaiyle çalışan motosikletli 
kuryeler, özellikle kış günlerinde yağmurlu ve soğuk ha-
valarda zorlu şartlarda çalışıyorlar. Yoğunluktan ve yor-
gunluktan dolayı son bir yılda 210’dan fazla motosikletli 
kurye iş cinayetinde (servis yaparken trafik kazalarında) 
öldü. 

Bu katliam gibi iş cinayetleri, işçi sınıfının en önemli so-
rununun örgütsüzlüğü olduğunu bir kez daha gösteriyor. 

Motosikletli kuryeler bazı illerde dernekler altında örgüt-
lüler, toplamda 150 bine varan kurye emekçileri herhan-
gi bir sendikaya üye değiller. Yemek sepeti şirketinde 
sendikalaşmak isteyen emekçiler, işverenin işkolu değiştir-
mesi oyunu ile karşılaştılar.

Sendikalar, örgütlü ve hareketli olabilseler, her işyerine 
sendikal örgütlenmeler girebilse, bu iş cinayetlerini azalt-
mak ve sona erdirmek mümkün olacak.
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KATLİAMLA BASTIRILAN BİR 
GREV ÜZERİNE BİR FİLM 
VOLKAN AKYILDIRIM

Rus yönetmen Andrey Konchalovskiy’nin geçen sene 
gösterime giren Dear Comrades (Sevgili Yoldaşlar) isimli 
filmi, 1962’de SSCB’deki bir küçük şehirde, lokomotif fab-
rikası işçilerininin greviyle başlıyor.

Ana karakter Lyuda (Yuliya Vysotskaya), büyük bir elekt-
rikli lokomotif endüstrisine sahip olan Novocherkassk’ta 
yaşayan kırklı yaşlarında bir memurdur. Şehri yöneten 
Komünist Parti komitesinin üyesi ve katı bir Stalinist olan 
Lyuda, Stalin döneminin baskı politikalarını açıkça savu-
nur.

Babası, 1917 Ekim Devrimi’nin ardından patlak veren iç 
savaşta Sovyet iktidarına karşı savaşmış Kazak milliyetçi-
si eski bir askerdir. Kızı ise lokomotif fabrikasında çalışan 
genç bir işçidir. Lyuda’nın evli bir KGB müfettişi olan Logi-
nov (Vladislav Komarov) ile ilişkisi vardır.

Düşük ücret zamlarının ardından gıda fiyatlarının aşırı 
zamlanması işçileri öfkelendirdiğinde, şehirde kefir ve süt 
kıtlığı baş gösterince işçiler, Lenin resimleri ve kızıl bay-
raklarla greve çıkar. 

“Sevgili Yoldaşlar”, Stalin’in ardından Kruşçev’in yönetti-
ği SSCB’nin politik atmosferini ele alıyor. 

Kruşçev, Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin (SBKP) 
1956 yılında toplanan 20. Kongresi’ndeki kapalı oturum-
da Stalin’in acımasız politikalarını kısmen eleştirmiş ve o 
günlerin geride kaldığını söylemişti.

Film, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından hem insani kayıp-
lar hem de ekonomik yıkımla boğuşan SSCB’de ekonomik 
rekabeti canlandırmak, verimliliği artırmak ve rejimle 
halk arasında zayıflayan bağları güçlendirmek için Kruş-
çev’in yaptığı açılımdan 6 yıl sonraki durumu anlatıyor.

Artık ‘baskı ve acımasızlık yok’ diyen Moskova’da işler 
değişmemiştir. Askeri birliklere grevci işçilere saldırı emri 
verilir ve acımasız bir katliam yaparlar.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından yapılan res-

mi soruşturmaya göre, askerlerin kalabalığa ateş açması 
sonucu 26 kişi öldü, cesetleri hızla, gizlice gömüldü; çok 
daha fazlası tutuklandı ve uzun hapis cezalarına çarptı-
rıldı.

Gerçek bir olayı konu alan Sevgili Yoldaşlar filmi, ekono-
mik kriz, grev ve katliam etrafında karakterlerin yaşadık-
larını, hissetiklerini, çelişkilerini bazen skeç bazense tra-
jedi olarak gösteriyor.

Siyah-beyaz bir film olan Sevgili Yoldaşlar hakkında iki 
not ekleyelim:

-  Film, Rusya devlet desteğiyle çekilmiştir ve yönetmeni 
Putinist olarak bilinmektedir. Putin döneminde çekilen 
politik filmlerde yozlaşma, bürokrasi, sosyal sorunlar iş-
lenirken genellikle sorun kötü yöneticilere ve umursamaz 
vatandaşlara bağlanır. Bu filmdeyse özellikle Kruşçev ve 

Stalin, fakat Lenin ve Bolşevikler de suçlanıyor. Bazı eleş-
tirmenlerin yazdığı gibi otoriterizm kötü ve baskıcı yöneti-
cilerden çok daha fazlasıdır. Putin’in otoriter iktidarı gibi…

- Filmin arka planında yürüyen siyasi tartışmalar ile ilgili 
olarak Tony Cliff’in Rusya’da Devlet Kapitalizmi adlı kita-
bını okumanızı öneririz. Rusya’da 1917’de sosyalist dev-
rimle kurulan işçi iktidarı ambargo, kuşatma ve savaş ile 
karşı karşıya kaldıktan sonra, önce yozlaşmış ve 1920’le-
rin sonlarında Stalinist bir karşı devrimle nihai olarak 
yenilmiştir. Stalin, Kruşçev ve ardından gelen diğer SSCB 
liderleri arasında niteliksel bir fark yoktur. Her biri diğeri-
nin devamcısıdır ve politikalarını ülkeyi demir yumrukla 
yöneten bürokrasinin o zamanki çıkarları, dünyanın geri 
kalanıyla ekonomik rekabet ve sınıf mücadelesinin bas-
tırılması üzerine belirlediler. Putin de eski bir Komünist 
Parti üyesi, devlet bürokratıydı.

MAREK 
EDELMAN 
Marek Edelman’ın doğum tarihi 
tam olarak bilinmemekle beraber 
1919’da, bugünkü Belarus’ta veya 
1922 yılında Polonya’nın başkenti 
Varşova’da doğduğu düşünülüyor. 
Yahudi bir ailenin çocuğu olan 
Edelman’ın annesi Yahudi sosya-
listlerin örgütlendiği Bund partisine, 
babası ise Narodnik kökenli Sosyalist Devrimciler Partisi’ne 
üyeydi. Babasını çocukken kaybeden Edelman’ın annesi de 
Edelman henüz 14 yaşındayken hayata veda etti. Edelman, 
çocukluğundan itibaren Sosyalist Çocuklar Birliği içinde yer aldı 
ve biraz daha büyüdükten sonra Bund’a bağlı gençlik örgütü 
Tsukunft’un (Gelecek) liderlerinden biri oldu. 

Edelman, Varşova’yı her zaman evi olarak gördü. Varşova hak-
kında şöyle diyordu: “Varşova benim kentim. Lehçeyi, Eskenazi 
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Can Irmak Özinanır

dilini ve Almancayı burada öğrendim. Buradaki okulda, 
bir kişinin her zaman diğerlerine göz kulak olması ge-
rektiğini öğrendim. Aynı zamanda bir Yahudi olduğum 
için suratıma tokat yediğim yer de burasıydı”.

1939 yılında Naziler, Polonya’yı işgal etti. Edelman 
da kentteki diğer Yahudiler gibi Varşova Gettosuna 
kapatıldı. Getto, Yahudiler açısından ölümden önceki 
son durak anlamına geliyordu. Naziler tarafından iş-
gal edilen ülkelerde kurulan gettoların en büyüğü olan 
Varşova Gettosunda 400 binden fazla insan bulunu-
yordu. 254 bin ila 300 bin arasında Yahudi, getto-
dan alınarak Treblinka’daki ölüm kamplarına gönderildi. 
Treblinka’dan kaçabilen birkaç kişi sayesinde kamptan 
“deport edilen” insanların doğrudan ölüme gönderildiği 
öğrenilince, kampta bulunan Yahudi örgütleri harekete 
geçmeye karar verdi. 

1943 yılında Bund, Sosyalist Siyonist Parti ve Komünist 
Parti’den oluşan üç örgüt bir araya gelerek Yahudi 
Muharebe Örgütü’nü (ZOB) kurdular. ZOB, ilk olarak 
Nazilere eşlik eden Yahudi polislerini hedef aldı, bir 
süre sonra ise doğrudan Nazilerle çatışmaya girerek 
Varşova Gettosu Ayaklanmasını başlattı. Marek Edel-
man, ZOB’un yönetici kadrosundaki beş kişiden biriy-
di. ZOB, silahlı ayaklanma sırasında çok fazla üyesini 

çatışmalarda kaybetti. Nazilerin askeri gücü karşısında 
ZOB’un çok fazla dayanma şansı yoktu ancak Nazilere 
ciddi bir şekilde güç ve moral kaybettirmeyi başardılar. 

Ayaklanma yenildi ancak Nazilerin yaptıklarının karşı-
lıksız kalacağı duygusunu yok etti. Edelman’ın deyişiyle 
Naziler için “askeri onurlarını” koruyacak tek yol kalmış-
tı; gettoyu yakmak. 

Varşova Gettosu, Naziler tarafından ateşe verildi. Edel-
man, direnişin sağ kurtulan tek lideriydi. 

Savaş bittikten sonra Edelman, Polonya’da kalarak kalp 
cerrahı oldu. Hayatı boyunca politik açıdan aktif bi-
riydi. 1948 yılında Bund’un Polonya Birleşik İşçi Parti-
si’ne katılmasını destekledi, 1970’li yıllarda Polonya’da 
kendisine komünist adını veren bürokratik rejime karşı 
İşçiler Savunma Komitesi’ne katıldı daha sonra ise de-
vasa işçi gösterileriyle rejimin sonunu getiren Dayanışma 
Sendikası’nı destekledi. Devlet kapitalisti rejim yıkıldıktan 
sonra Edelman çeşitli liberal örgütlerde yer aldı. İsrail 
devletinin Varşova Gettosundan kendine pay çıkarması-
na her zaman karşı çıkan Edelman, Filistin’deki direniş 
liderlerine bir mektup yazarak, “Ben Filistin’in yanında-
yım” diyordu. 

Edelman, 2009 yılında Varşova’da hayata veda etti.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Kübra Par’ın Haber-
türk’teki programına katılması Sedat Peker’in iddialarına 
cevap vereceği yönünde bir umut yaratmıştı. Programa 
Soylu’nun özel isteğiyle Sözcü gazetesinden İsmail Say-
maz ve Tele1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ 
da katıldı. Her iki isim de ulusalcı görüşleriyle biliniyor ve 
“muhalif” sayılıyor. 

Programda ısrarla her soruyu manipüle eden ve aslında 
soruların neredeyse hiçbirine cevap vermeyen bir Süley-
man Soylu ile karşılaştık. 

Program aslında tamamen Soylu’nun kontrolündeki bir 
aklama mekanizması gibi işledi. Zaten hükümete yakın 
bir konumda oldukları belli olan Veyis Ateş ve Mehmet 
Akif Ersoy neredeyse hiç soru sormazken, Saymaz ve Ya-
nardağ da gerekli soruları yöneltmemeleri ve sordukları 
sorulara cevap vermeyen Soylu’ya yeterince müdahale et-
memeleri sebebiyle eleştirildi. Merdan Yanardağ, eleştiri-
lere yanıt verirken programın yapımcılarını ve moderatör 
Kübra Par’ı suçlayıp “zannediyorum bizden kalkıp adamı 
dövmemiz bekleniyordu” dedi, Saymaz ise “bizden soru 
sormak değil, mahkûm etmek bekleniyor” dedi. 

Programda Soylu, açıkça BBC Türkçe’yi bir operasyon ya-
yını ilan ederek hedef gösterdi ve müdahale etmek için 
İngiltere İçişleri Bakanı’nı aradığını söyledi. Beş gazete-
cinin bir arada bulunduğu bir ortamda bir kişi bile çıkıp 
bunun basın özgürlüğüne müdahale olduğunu söyleme-
di. Sadece bu hareket bile, haberi yapan meslektaşlarını 

yalnız bırakmak anlamına geliyordu. Daha da önemlisi 
Saymaz ve Yanardağ, Soylu’nun bir şova çevirdiği progra-
ma meşruiyet kazandırma rolünü üstlendiler. 

Aynı rolü oynamaya hevesli bir başka ulusalcı “muhalif” 
yayın organı ise Cumhuriyet gazetesi oldu. Pek çok gaze-
tecinin hapse girmesine neden olan “MİT tırları” haberi 
sebebiyle Soylu’nun laf ettiği Cumhuriyet gazetesi bir 
editoryal yazı yayımlayarak, bahsedilen haberin “ikinci 
cumhuriyetçi” yönetim zamanında yapıldığını, kendileri-
nin bu çizgide olmadığını açıkladı. Bu açıkça Cumhuri-
yet’in eski genel yayın yönetmeni Can Dündar’ı hüküme-
te ihbar etmek anlamına geliyor. 

Gerek Saymaz ve Yanardağ, gerekse Cumhuriyet’in tavrı 
aslında ulusalcı muhalefetin hükümet için ne ifade etti-
ğini açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ulusalcılık, hükümet 
için kabul edilebilir sınırlardaki “muhalefet” olarak görü-
lüyor ve gerektiği yerde meşruiyet için başvurulabilir bir 
yer sayılıyor. Yıllar boyu AKP’yi ters bir noktadan iterek 
güçlendiren ulusalcılık, günümüzde de bir aklama meka-
nizması olarak hükümete güç veriyor. 

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

“MUHALİF” GAZETECİLER 
SOYLU’NUN ŞOVUNA ORTAK OLDU 

GÖRÜŞ
Roni Margulies

MIŞ GİBİ YAPAN 
İNSANLAR ÜLKESİ 
Covid-19’dan İngiltere’de dün bir kişi öldü. Yeni vaka 
sayısı 3.383 idi.

Türkiye’de ise 6.493 kişi pozitif çıkarken, 122 kişi 
hayatını kaybetti.

Ben bu yazıyı yazarken Türkiye’de çoğu önlem kal-
dırıldı, akşam saat 10’dan sonra ve pazar günleri 
sokağa çıkmamak gibi kimsenin anlam veremediği bir 
“önlem” kaldı sadece.

İngiltere’de ise önlemler 21 Haziran günü kaldırılacak.

Yani vaka sayımız kabaca iki kat daha fazla, ölüm 
sayımız yüz kat fazla, ama biz açıldık, İngiltere üç 
hafta sonra açılacak!

Niye onlar açılmıyor da biz açılıyoruz?

İngiltere’de bir doz aşı olanlar toplam nüfusun yüzde 
59’u, iki doz olanlar yüzde 38.

Bizde bir doz aşı olanlar 16,6 milyon kişi, yani tam 
yüzde 20, iki doz aşı olanlar 12,5 milyon kişi, yani 
yüzde 15.

Demek ki, İngiltere’de aşı olanların sayısı ‘sürü bağı-
şıklığı’ sağlamak için gerekli olan düzeyi sağlamış. 
Bizde ise sağlamasına daha çok var.

Ama onlar üç hafta sonra açılıyor, biz şimdiden açıl-
dık. Niye?

“Niye?” diye sormaya başlamışken, bir de şu geliyor 
aklıma.

Geçtiğimiz haftalarda sokağa çıkma yasağının geçerli 
olduğu saatlerde ben istisnasız her gün sokaklara çı-
kıp uzun uzun yürüdüm. Herhangi bir işim olduğundan 
değil, çürümemek ve fıttırmamak için. Yollar, parklar, 
dükkânlar, her yer tıklım tıklım değilse de epeyce ka-
labalıktı. Ve yasağı ihlal eden bizlerle ilgilenen hiçbir 
polis, bekçi, zabıta filan yoktu. 

Düşündüm de, hükümet sokağa çıkma yasağı uygu-
lamış gibi yapıyor, halk sokağa çıkmıyormuş gibi ya-
pıyor, hep birlikte mış gibi yapıyoruz ve müthiş bir 
mucize sonucu vaka sayıları düşüyor!

Anladığım kadarıyla, İngiltere’de halk hükümetin ilan 
ettiği kısıtlamalara aşağı yukarı uyuyor. Bizim uymadı-
ğımız açık. Niye?

Bence İngilizler düşünüp kısıtlamaları makul ve mantık-
lı buluyor. Ve çok daha önemlisi, kısıtlamalara uydu-
ğunda uğradığı gelir kaybını hükümet önemli ölçüde 
telafi ediyor.

Bizde ise, elbette hiç kimse hafta içi işe gidip pazar 
günü parka gidememeyi makul ve mantıklı bulmuyor 
(virüsün açık havada bulaşmadığı artık yüzde yüze 
yakın kesinlikle biliniyor). Makul bulunmayan önlemle-
re de çoğu kişi uymuyor.

Ve çok daha önemlisi, hükümet gelir kayıplarını telafi 
etmediği için, doğal olarak ve kaçınılmaz olarak tüm 
önlem ve kısıtlamalar anlamsız oluyor.

Zaten bence hükümet de anlamsız buluyor önlem ve 
kısıtlamaları. Anlamlı buldukları tek şey turistler.

Umarım turistler mış gibi yapan insanların ülkesinde 
eğlenceli günler geçirir.
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DEVRİMCİ ANTİKAPİTALİST HAFTALIK GAZETE

MARMARA  
NEDEN ÖLÜYOR?
Marmara’daki müsilaj sorunu nasıl ve ne zaman başla-
dı?

Müsilaj Marmara denizinde ilk olarak 2007-2008 kış 
mevsiminde görüldü. 2007 Kasım ayında başladı ve 2008 
Mart ayı sonlarına doğru bitti. Ardından birkaç yıl ara 
ile tekrar etti. Son 3 yıl üst üste yaşanan bu olay en so-
nunda tüm zamanların en büyük patlamasını gerçekleş-
tirerek bu yıl pik yaptı.

Marmara’daki aşırı ısınmanın başlıca sebebi nedir?

Hiç şüphesiz başlıca sebep küresel ısınma yani DSİP’in 
de sistemli bir şekilde işaret ettiği iklim değişikliğidir. 
Lakin lokalde ikincil sebepler de Marmara denizinin su 
sıcaklığına etki ediyor. Yaklaşık 25.000.000 insanın dar 
bir coğrafyada sıkışık yaşamı, on binlerce motorlu araç, 
Marmara kıyılarında inşa edilen termik santraller, lojis-
tik maliyetler nedeni ile Marmara çevresine yerleşmiş 
sanayi işletmeleri ve deniz suyunun soğutmada kulla-
nımı var.

Aynı sorun Akdeniz’in kimi kıyılarında senelerdir 
mevcut ve bunun iklim krizi ile bağlantılı bir felaket 
olduğu sonucuna varılmıştı. Marmara’da bu bağlan-
tıyı nasıl kurabiliriz sizce?

İklim değişikliği hızlandırıcı bir faktör olsa da ben müsi-
lajın oluşumunda primer bir faktör olduğunu düşünmü-
yorum. Müsilajın primer sebepleri, denize giren besin 
tuzlarındaki aşırı artış ve Marmara’nın doğusunda yer 
alan  (ve esas patlamanın gerçekleştiği) İzmit, Gemlik, 
Bandırma ve Erdek körfezlerinin akıntı hızlarındaki aşırı 
düşüklüktür. Hatta bu körfezlerin içlerine girdik, akıntı 
düşüklüğü kelimenin gerçek anlamıyla su durgunluğu-
na dönüşmektedir. Daha açık bir tarifle; Marmara deni-
zi etrafında yaşayan toplumun sıvı atıklarının biyolojik 
arıtma yapılamadan deşarj edilmesidir. 

İkincil faktör ise kış boyunca ortalamanın üzerinde 
seyreden deniz suyu sıcaklığı. Bu organizmalar ile bes-
lenen, başta midye olmak üzere sardalye ve hamsi sto-
kunun aşırı ve yasa dışı av nedeni ile tahrip olmasıdır.

Gelmekte olan başka bir tehlike ise İstanbul boğazından 
akan Karadeniz suyunun kanal projesi ile (en azından 
bir miktarının) Batı Marmara’ya aktarılacak olmasıdır. 
Zaten akıntı hızı düşük olan doğudaki koylarda daha va-
him bir tablo ile karşılaşmamız söz konusudur.

Deniz salyası temizlenebilir mi? Dünyada bunun ör-
nekleri var mı? Nasıl kurtulabiliriz bundan?

Temizlenmesi hem mümkün değildir hem de çare değil-
dir. İlk olarak yapmamız gereken hemen başta İstanbul 
olmak üzere tüm kıyı şehirlerinde biyolojik arıtmaya 
geçmektir. Ve hemen akabinde Marmara denizinde tah-
rip olmuş midye yataklarının rehabilitasyonudur. 

Ne yazık ki Tarım Bakanlığı lojistik altyapısı ve kadro 
sayısı Marmara’da yasa dışı avcılıkla mücadelede yeter-
siz kalmaktadır. Bu nedenle Marmara Denizi kıyılarında 
konuşlanmış küçük balıkçı kooperatifleri teşvik edilme-

li ve her türlü destek sağlanarak midye yetiştiriciliği ar-
tırılmalıdır. 

Balık yetiştiriciliğinde kafeslerdeki yavru balıkların bü-
yümesi için denize tonlarca yem atılır ve bu, denizdeki 
organik yükün artışına sebep olur. Oysa kendiliğinden 
büyüyen midyeler yeme ihtiyaç duymazlar. Onlar bes-
lenmek için suda serbest halde dolaşan mikro canlılar-
dır. Yani balık çiftlikleri organik yükü artırırken midye 
çiftlikleri denizdeki organik yükü alır ve hafifletir.

Üçüncü yapılması gereken ise sardalye ve hamsi gibi 
mikro organizmalar ile beslenen balık stokunun önce 
korunması sonra da büyütülmesi için gereken adımla-
rın atılmasıdır. Sistemden herhangi bir türü çektiğinizde 
yerini başka bir tür alır.

Yapmamız gereken, temizlemek değil kirlenmesini en-
gellemek ve sucul ekosistemin kendi dinamiklerine dı-
şarıdan müdahaleyi durdurmaktır.

İktidardan bu konuda henüz insanları ikna edici bir 
açılama gelmemiş olmasını neye bağlıyorsunuz?

Basit ve şaşırtıcı bir şeye bağlıyorum.  İktidar en kaba 
tabir ile bu konuda ne bir bilgiye ne de bir fikre sahip. 
Tüm dikkat ve enerjisini iktidarda kalmaya harcayan bir 
iktidarın (tam da Marmara bu halde iken) Kanal konu-
sundaki ısrarı bunun en büyük işaretidir. 

Aylardır yaşanan bu hadiseyi (görmezden gelen demiyo-
rum) gerçekten görmeyen bir iktidar var ülkede. Aylardır 
yaşanan ve ancak suyun üstüne çıkması nedeni ile haf-
talardır medyanın gündemine taşınan ve kelimenin ger-
çek anlamı ile bir felaketin yaşandığı bu süreçte bırakın 
adım atmayı, konu ile ilgili hiçbir açıklama yapılmadı. 

Geçtiğimiz günlerde Balıkesir Valiliği “bu bir doğa olayı-
dır, bitecek” dedi, o kadar.

Ben iddialı bir laf edeyim. Bu açıklamayı yapan valinin 
deniz kenarına bile indiğine inanmıyorum. Marmara 
Denizi ve onu Akdeniz denizler sistemine bağlayan iki 
boğazı dünyanın en kıymetli su geçitlerinden birisidir. 
Yüzeyinden Karadeniz suyu akan, tabanından Akdeniz 
suyunun kesintisiz bir biçimde aktığı bu deniz her yıl 
300 ila 400 bin ton civarı balığın üreme koridorudur.

Antik çağdan bu yana bir balık coğrafyası olan Marmara 
ve bir balıkçılık başkenti olan İstanbul’un ne bir araştır-
ma enstitüsü vardır ne de izleme istasyonları. 

Öte yandan Karadeniz ile Marmara arasına “otoyol” inşa 
etmeye çalışan bir iktidar var.

Marmara denizinin kurtulması ancak toplumsal müca-
dele ile mümkündür. Çünkü her türden kapitalist hükü-
metin anladığı tek dil toplumsal mücadelenin dilidir.

Balıkçı aktivist Kenan Kedikli ile Marmara’daki müsilaj sorununu konuştuk.

“Gelmekte olan başka bir 
tehlike ise İstanbul Boğazı’ndan 
akan Karadeniz suyunun kanal 

projesi ile (en azından bir 
miktarının) Batı Marmara’ya 
aktarılacak olmasıdır. Zaten 

akıntı hızı düşük olan doğudaki 
koylarda daha vahim bir 

tablo ile karşılaşmamız söz 
konusudur.”

Eskihisar, 
foto: Kenan Kedikli.


