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HDP DEĞİL 
MAFYA VE 
DERİN 
YAPILAR 
YARGILANSIN

HDP çalışanı Deniz 
Poyraz’ın İzmir HDP 
binasında katledilmesinin 
hemen ertesi günü, 
Anayasa Mahkemesi 
HDP’nin kapatılması 
istemiyle sunulan metni 
kabul ettiğini açıkladı.

Bilindiği gibi, HDP’nin 
kapatılması davası, 
iktidar koalisyonunun 
ama özellikle de 
MHP’nin ısrar ettiği bir 
adım. 

MHP, tarihte bir ilke 
imza attı ve bir parti, 
bir başka partinin 
kapatılması için özel bir 
fişleme gerçekleştirip, 
bu fişlemeyi ve raporu 
savcılığa vererek 
HDP’nin kapatılması 
davasını tetikledi.

Devamı sayfa 2’de

MARMARA’YI KURTARALIM

KANALA 
HAYIR! sayfa 3 ve 7’de
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HDP çalışanı Deniz Poyraz’ın İzmir HDP binasında kat-
ledilmesinin hemen ertesi günü, Anayasa Mahkemesi 
HDP’nin kapatılması istemiyle sunulan metni kabul et-
tiğini açıkladı. Bilindiği gibi, HDP’nin kapatılması da-
vası, iktidar koalisyonunun ama özellikle de MHP’nin 
ısrar ettiği bir adım. MHP, tarihte bir ilke imza attı ve bir 
parti, bir başka partinin kapatılması için özel bir fişleme 
gerçekleştirip, bu fişlemeyi ve raporu savcılığa vererek 
HDP’nin kapatılması davasını tetikledi.

Nefret söylemi

Deniz Poyraz’ın öldürülmesi sıradan bir cinayet olarak 
geçiştirilemez. Öncelikle, bir gazetecinin cinayetten he-
men sonra sorduğu soruları ısrarla gündemde tutmak 
zorundayız: Seslensen duyulacak mesafeden silah ses-
leri gelmesine rağmen neden katil merdivenden inip 
teslim olana kadar müdahale edilmedi? Katille ilgili et-
raflı soruşturma yürütülmeden gözaltı işlemleri bitirilip 
neden adliyeye sevki yapıldı? Neden bu kadar hızla tu-
tuklandı? Katilin cinayetten sonra yaptığı paylaşımları, 
gözaltına alınmasından sonra kim sildi? Sosyal medya 
hesabını kim kapattı? Yanında getirdiği çantada başka 
silah var mıydı? Katil, olağan koşullarda o saatte toplantı 
yapılacağını nereden biliyordu? Silahla pozlar veren ka-
tile, bilişim polisi neden o güne kadar işlem yapmadı?

DSİP, cinayetin hemen ardından yaptığı basın açıklama-
sında şunları söyledi; “Bu cinayetin, HDP İzmir binasına 
baskının nasıl planlandığı açığa çıkartılmalıdır! Katilin 
telefon kayıtları, geçmişi, son haftalarda yaptığı görüş-
meler teşhir edilmelidir. Öldür diyenlerin kimler olduğu 
kamuoyuna açıklanmalıdır. HDP, mevcut yasalara göre 
kurulmuş, meclisin üçüncü büyük partisidir. Bu partiyi 
marjinal bir terör örgütü gibi suçlayan, HDP’ye karşı nef-
ret söylemini tırmandıran tüm siyasiler hesap vermelidir. 
Bu partiyi korumakla yükümlü olan kolluk güçlerinin so-
rumluları ve siyasi sorumluları hemen istifa etmelidir.”

Bu cinayet, HDP’yi terör örgütü olmakla suçlayan, ya-
lanlarla bu partiyi suçlu gibi gösteren, parti üyelerini her 
türden baskıyla yıldırmaya çalışan, tüm faaliyetlerini 
baskı altına alan, seçilmiş belediye başkanları ve millet-
vekillerini uydurma gerekçelerle tutuklayan siyasetin bir 
sonucudur!  

MHP liderliği, Deniz Poyraz’ın ölümünden bir hafta son-
ra, onun sıradan bir parti üyesi olmadığını PKK işbirlik-
çisi olduğunu ilan etti. Bu yaklaşım cinayeti aklayan, 
hiçbir delil sunmadan, katledilen bir insanı ve o insanla 
birlikte yüzde 10’dan fazla oy alan bir partiyi kriminalize 
etmeye çalışan bir “siyaset yapma tarzıdır.”

Poyraz’ın öldürülmesi, aynı zamanda, HDP’nin yarısı ka-
dar bir oyu ancak alan bir partinin “ricası” üzerine açılan 
parti kapatma davasının yarattığı iklimin, iktidarın tüm 
liderlik kadroları tarafından sürekli hedef gösterilmesi-
nin, hukukun yerine keyfiyetin hakim olduğu yönetim 
tarzının bir ürünüdür.

Karamsarlık

Cinayetin ardından muhalefet saflarında da giderek ta-
hammül edilmesi daha zor hale gelen bir sempati topla-
yan Sedat Peker’den sokağa çıkılmaması tavsiyesi geldi. 
Bu tavsiyenin ima ettikleriyle, Deniz Poyraz’ın öldürül-
mesinin bir başka karanlık sürecin ilk adımı olduğu yö-
nündeki görüşler arka arkaya geldi.

Devreye yeniden iç savaş senaryoları sokuldu!

Öldürülüyoruz ama tepki göstermek için sokağa çıkar-
sak, yaşanacak gelişmelerin sorumlusu yne biz oluyo-
ruz. Öldürülüyoruz ama itidal çağrısı bizlere yapılıyor.

İktidarın her gelişmeyi ayrıntılı provokasyonlarla, kendi-
sinin işine nasıl yarayacağı belli olmayan bir iç savaşa 
evireceğini düşünmek, bunun sürekli olarak propagan-
dasını yapmak, öfkeli ve mücadele etmek isteyen, bu 
mücadelesini sokakta ifade etmeye çalışan insanlara, 
evinde otur demekle eş anlamlıdır.

Tıpkı, bu iktidarın seçimle gitmeyeceği imaları ya da 
açıklamaları gibi, birisi diğerini dışlayan görüşler yan 
yana boca ediliyor ve insanları pasifize etmek için dev-
reye sokuluyor. 

HDP’ye saldırının, tüm Türkiye’ye, demokrasiye, tüm 
muhalefete yapıldığını söyleyenler gibi bu görüşleri sa-
vunanlar da fikri bir kargaşa yaratıyorlar.

HDP’ye ilk kez saldırılmıyor. Unutmayalım, HDP 7 Ha-
ziran-Kasım seçimleri arasında 400’den fazla saldırıya 

maruz kaldı, bombalı 5 Haziran seçim mitingi ve 10 Ekim 
Ankara Gar katliamı da dahil... Genel merkez binası ya-
kıldı. Kürtçe şarkı söyleyen insanlar bıçaklanarak öldü-
rüldü, üzerinde Demirtaş’ın resmi olan tişörtleri giyenler 
hakkında soruşturma açıldı, seçilmiş tüm belediye baş-
kanları görevden alındı ve tutuklandı. 

Deniz Poyraz cinayeti bu zincirin bir halkası. Bu zincir, 
saldırının genel olarak demokrasiye değil, Kürtlere, Kürt-
lerin partisine yönelik olduğunu gösteriyor.

Çaresiz olan iktidar

Üstelik, Bahçeli son grup konuşmasında, oluşan bu ha-
vayı dağıtmaya çalışsa da cinayete gösterilen tepkiler, 
yani AKP’nin en yetkili isimlerinin başsağlığı dilemesi, 
İzmir’de aralarında MHP’nin de olduğu parti temsilci-
lerinin belediye meclisi adına ortak açıklama yaparak 
cinayeti kınaması, cinayeti işleyenlerin arzuladığından 
başka bir politik havanın süratle hakim olabileceğini de 
gösteriyor.

HDP’li arkadaşımızın öldürüldüğü siyasal koşulların can 
alıcı yanını, iktidarın güçlü olması değil tersine güçsüz 
olması, paralize hale gelmiş olması oluşturuyor. İktidar, 
dünyadaki birçok otoriter benzerleri gibi ekonomik ve 
ekolojik krizin ağırlığını derinleştiren pandeminin altın-
da kaldı. Buna Türkiye’de bir de rejimin doğasından kay-
naklı yönetememe krizi ve Peker’in ifşalarının yol açtığı 
devlet-siyaset-mafya-derin yapılar sarsıntısı eklendi.

Gerileyen iktidar, MHP’yle kurduğu koalisyona mecbur 
ama bu mecburiyet nedeniyle daha da hızla gerileyen, 
güç kaybeden ve sonuçta pusulasını kaybetmiş bir gemi 
gibi fırtınada savrulan bir kaptanla birlikte devam etme-
ye çalıştıkça siyasi açıdan sonuna yaklaşıyor. Varını yo-
ğunu seçim matematiğine indirgemiş, bir sonraki seçimi 
kazanmayı ölüm-kalım meselesi olarak ele alan, seçim 
anketleri nedeniyle her geçen gün paniği artan bir ikti-
darla karşı karşıyayız.

HDP’ye yönelik saldırı, HDP’nin kapatılma davası, hazır-
lanan yeni partiler ve seçim yasası, siyasal gücünü kay-
betmeye başlayan iktidar ittifakının, giderek bir azınlık 
iktidarı haline gelen AKP-MHP’nin, devlet üzerindeki 
güçlerini kullanarak siyaseti bir seçim kazanma yarışına 
indirgeyen yaklaşımlarının ürünüdür. 

Seçim kazanmayı devletin bekası meselesine indirgeye-
rek, seçim kazanmak için ortalığa sürekli nefret pom-
palayarak, HDP’yi kapatarak, HDP kitlesini korkutmayı 
amaçlayarak, HDP’yle dayanışanları bu dayanışma iliş-
kisinden kopartmayı amaçlayarak yapılan hazırlıklar 
tüm siyasi süreci geriyor.

Bu gerilim hem örgütlü provokasyonların hem de ırkçı 
katillerin devreye girmesine neden oluyor.

Bu gerilimin yerini, başka bir gerilim almak zorunda. 
Ezilenlerin tüm adaletsizliklere karşı duyduğu öfkeden 
kaynaklanan bir gerilim daha var. Harekete geçirilmesi 
gereken budur. 

Tüm ezilenlerin öfkesini ifade edebileceği büyük bir ha-
rekete ihtiyacımız var. Bu hareketin ilk adı, işçi sınıfının 
ve tüm ezilenlerin birleşik mücadelesiyse, ikinci ismi de 
Kürt halkıyla dayanışma olmak zorundadır. 

Bu demokratik gerilimi hiçbir otoriter iktidarın engelle-
mesi ya da faşist güç gösterisi meraklılarının bastırması, 
korkutması mümkün değildir. 

HDP’DEN ELİNİZİ ÇEKİN!

İzmir’de katledilen 
HDP üyesi Deniz Poyraz
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BARIŞTAN YANA
Yıldız Önen

BEKLEME POLİTİKASI
Bir HDP emekçisi öldürülüyor. Muhalefetin tavrı aynı: 
Bekleyip, görelim.

Validebağ Korusu’na polisler eşliğinde giriliyor. İn-
sanların ve hayvanların biraz olsun nefes alabildiği 
bir alan yıkıma uğratılacak. Muhalefetin tavrı aynı: 
Bekleyelim, görelim.

HDP’ye kapatma davası açılıyor. Yine aynı tutum: 
Bekleyelim…

Kanal İstanbul projesi, Marmara’da deniz salyası 
skandalı… Bekleyelim.

Peker’in zaten bildiğimiz, yıllardır karşısında müca-
dele ettiğimiz ve kendisinin de bir parçası olduğu 
ifşalar... Öyle yenilir yutulur şeyler de değil; bakanlar, 
siyaset, emniyet, mafya, suikastlar, kara para aklama, 
kokain trafiği, mala mülke çökmeler, aranan suçlularla 
yemek yiyen veya onların otelinde para vermeden ka-
lan asker, hakim, emniyet yetkilileri ya da milletvekili 
ve gazeteciler…

Muhalefet kımıldamıyor. Beklemekten yanalar.

İstanbul Sözleşmesinden de çekilme kararı alıyor bu 
iktidar. Bekleyelim!

LGBTİ+’lar düşmanlaştırılıyor. Bekliyoruz…

Gazeteciler tutuklanıyor, grevler yasaklanıyor, olsun, 
biz beklemeye devam ediyoruz.

Afganistan’ı bataklığa çeviren ABD kendi askerleri-
ni geri çekme kararı alırken, bu savaş bataklığında 
Türkiye’nin başrol oynaması için kıran kırana pazar-
lık yapılıyor, NATO’nun yeni dönem konseptinin bir 
parçası olmak için çırpınılıyor, muhalefet yine sessiz. 
Muhalefetin bazı kesimleri, tıpkı göçmen meselesinde 
olduğu gibi, bu türden “milli” konularda sessizliklerini 
bozarlarsa, iktidardan daha milli olduklarını göster-
mek için bozuyorlar sadece.

Ama esas olarak bekleme politikası devam ediyor.

Emekçiler ve yoksullar korkunç bir ekonomik yıkımın 
içindeler, hissedilen enflasyon yüzde 40’lara yaklaş-
mışken zenginler süper zengin haline gelmeye devam 
ediyorlar: Milyoner sayısı korona ile geçen son bir 
yılda yüzde 35 artışla 332 bin 94 kişiye çıkmış du-
rumda. Yoksul sayısı ise son bir yılda 550 bin kişi 
arttı, 11 milyon 600 bin oldu. 55 milyon kişinin ya 
borcu ya da taksit ödemesi var.

Ama beklemeliyiz.

Muhalefet böyle istiyor.

AKP-MHP koalisyonunun eriye eriye su buharına dö-
nüşüp rakip bile olamayacağı yönünde ne devleti, ne 
15 Temmuz sonrasının rejimini ne de AKP liderliğini 
kavramanın ürünü olabilecek bir beklentiyle, sokakla-
rı karıştırmaktan çekinen, bunun iktidarın ekmeğine 
yağ sürmek anlamına geleceğini düşünen bir eğilime 
sahipler. 

Oysa iktidarın erimesini hızlandıracak, zaten saplanıp 
kaldıkları paralize olma durumlarını derinleştirecek 
olan şey, sokakta mücadeledir.

Mücadele içinde bölünmüşlüklerini aşan işçi sınıfının 
kendi hakları ve özgürlük için yükselteceği mücade-
ledir.

Bu olmadan, uzay boşluğunda gerçekleşecekmiş gibi 
bir seçim kazanma beklentisi tüm emekçileri hareket-
siz bırakıyor.

Bakmamız gereken yer, aşağıda biriken mücadele 
isteğidir; yukarıdan kurulan ittifakların donuklaştırıcı 
sağcılığı değil.

Kanal İstanbul projesinin temeli 26 
Haziran'da atılacak. 

Bilim insanlarının, yerel yönetimlerin 
ve toplumun büyük bir kesiminin kar-
şı çıkmasına rağmen hükümet proje-
ye devam etmeye çalışıyor. Müsilaj adı 
verilen çevre felaketi bile onları etki-
lemiyor. Halbuki, Kanal yapıldığın-
da, hatta yapılırken hafriyatın deniz 
dolgusu olarak kullanımı sırasında, 
denizdeki oksijen daha da azalacak, 
müsilaj felaketi çok daha korkunç bo-
yutlara ulaşacak. 

Kanal, İstanbul’u susuzluğa 
mahkûm edecek

Kanal yapıldığı takdirde, yeraltı ve ye-
rüstü su kaynakları kaybedilecek. 

Terkos Gölü’ne karışacak tuzlusu ile 
göl, su kaynağı özelliğini yitirecek. 
İstanbul’un su kaynaklarını besleyen 
Istıranca Dağları’ndan gelen yeraltı 
suyunun yolu kesilecek. Kanal İstan-
bul projesiyle, Terkos Gölü’nün doğu-
sundaki su toplama havzası devre dışı 
kalacak. 

Deprem riskini tetikleyecek

Kanal’ın zemin yapısı heyelanlara 
müsait. Çevresinden fay hatları geçi-
yor. 

İnşaat ile ortaya çıkacak aşırı yüklen-
meler yeni depremleri davet edecek, 
depremlerin şiddetini artıracak. Olası 
İstanbul depremi 6 metre yükseklikte 
dalgalar yaratacak, Kanal ağzına de-
niz doldurularak yapılacak liman bü-
yük deprem riski altında kalacak.

Doğayı katledecek

Kanal etrafında 60-70 katlı binalar 
inşa edilmesi planlanıyor. Cumhur-
başkanı ‘Bu kente ihanet ettik’ diyor-
du, bu ihanet katmerlenerek büyüye-
cek. 

Kanal projesi ile 23 milyon metrekare 
orman alanı, 45 kilometre uzunluğun-
da ve ortalama 150 metre genişliğinde 
136 milyon metrekarelik çok verimli 
tarım ve orman alanı ortadan kaldırıl-
mış olacak.

Kanalın inşa edilmesiyle; Küçükçek-
mece Lagününden Sazlıdere Barajı’na 
kadar olan sulak ve bataklık alan yok 
edilecek. Bu bölge kuşların göç yolu, 
üreme ve dinlenme bölgesidir. Kü-
çükçekmece Lagünü, yarı tuzlu suya 
sahip olduğu için, deniz canlıları bu-
rada üremeyi tercih ediyor. Ormanlık 
ve sulak alanlar yaban hayvanlarının 
yuvasıdır. Bütün bunlar yok olacak.

Harcanacak para, herkes için yeni 
vergiler demek 

Bakanlığın ilk tahminlerine göre pro-
jenin 75 milyar maliyeti ve İBB’ye 23-35 
milyarlık bir yükü var. Şimdi diyecek-

ler ki ‘Kanalın millete maliyeti yok. 
Proje, kendi kendini finanse ediyor’. 
Bu masalı iyi biliyoruz. Hatırlayın; 
bize köprülerin, şehir hastanelerinin 
de kendi kendini finanse edeceği söy-
lenmişti. Ne oldu gördük. 

Deli Dumrul hesabı gibi, kullansın 
kullanmasın hep birlikte o projelerin 
bedelini ödüyoruz, hem de kat kat faz-
lasıyla, 4-5 şirkete milyarlar ödüyoruz. 
Bu da öyle olacak.

Çıkacak hafriyat çevre felaketine 
yol açacak

Kanal inşaatından çıkacak hafriyatın 
2 milyar metreküpe ulaşması bekle-
niyor. 

İstanbul’un yıllık hafriyat hazmetme 
kapasitesi 40 milyon metreküptür. 2 
milyar nere, 40 milyon nere? 

İstanbul’da 50 yılda çıkabilecek haf-
riyat toplamı çıkacak Kanal İstan-
bul’dan. Bu hafriyatı denize dökmek-
ten başka çare yok. Bunun yaratacağı 
felaketin boyutları muazzamdır. 

Bu hafriyat, 10 bini aşkın hafriyat 
kamyonu ile taşınacak. Şu an İstan-
bul’da 7 bin 200 ruhsatlı hafriyat kam-
yonu var. En az 5-6 yıl boyunca 10.000 
kamyonun daha ilave edildiğini düşü-

nün. Bu kamyonların doğaya vereceği 
zararı henüz bu hesaba eklemedik.  

Denizler ölecek, balıkçılık yok ola-
cak

Karadeniz – Marmara su geçişinde, 
Marmara Denizi’ndeki ilk 25 metrelik 
su, az tuzlu Karadeniz suyudur. Yani 
bol oksijenli olan, balıkların çok sev-
diği su budur. Geri kalan 1.400 metre-
lik çukurda ise bol tuzlu Akdeniz suyu 
var. 

Kanalın inşa edilmesiyle Karadeniz’de 
tuzlu su miktarı artacak ve suyun do-
ğal dengesi bozulacak. Az oksijenli su 
Marmara’yı kaplayacak ve tüm Mar-
mara, bir zamanlar Haliç’in koktuğu 
gibi kokacak. Çok da hızlı olacak bu 
süreç. Çünkü kanaldaki akıntı ne-
deniyle, Küçükçekmece Lagününün 
dip çamuru da olduğu gibi Marmara 
denizine akacak. Şimdilerde müsilaj 
olarak adlandırılan çevre felaketinin 
boyutları katlanarak artacak.

Bütün bu olumsuz verilere karşın 
hükümetin Kanal İstanbul’u yapma 
gayreti bir nedenle açıklanabilir: Özel 
şirketlere kâr kapısı açmak, arazilerin 
rantına konmak. 

Kanal İstanbul’a bütün gücümüzle 
karşı çıkmalıyız.

KANAL’A HAYIR!

Kanalın yok edeceği 
yerlerden biri olan 
Büyükçekmece Gölü.
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ÖZDEŞ ÖZBAY

Brezilya’nın aşırı sağcı başkanı Bolsona-
ro’nun başarısız pandemi politikalarını 
protesto eden on binlerce kişi ülkenin 450 
kadar şehrinde sokakları doldurdu. Ey-
lemlere sendikalar ve İşçi Partisi de destek 
verdi.

Eylemler, Korkusuz Halk Cephesi platfor-
munun çağrısı ve çok sayıda siyasi parti, 
sendika ve örgütün desteğiyle gerçekleşti. 

Ölü sayısının yarım milyonu aştığı ülke-
de günlük ölüm sayısı iki binin üzerinde 
ve nüfusun sadece yüzde 15’i tam doz aşı 
vurulabildi. Bu nedenle on binler “Aşı, He-
men Şimdi” sloganları attılar. 

En başından beri Covid-19’u ciddiye alma-
yan Bolsonaro hastalığın grip gibi bir şey 
olduğunu söyleyerek ekonominin kapatıl-
masına izin vermemişti. Kendisi de virüse 
yakalanan Bolsonaro hidroksiklorokin 
hapı içerek iyileştiğini iddia etmiş ama 
hidroksiklorokin Dünya Sağlık Örgütü ta-
rafından hiçbir yararı olmadığı hatta kul-
lananlara bazı zararları olabildiği gerekçe-
siyle Covid-19 tedavilerinden kaldırılmıştı. 
Bolsonaro, pandemi politikalarını eleşti-
renlere de “mızmızlanmayın” diyordu.

Brezilya, dünyada en fazla vaka sırala-
masında ABD ve Hindistan’ın ardından 
üçüncü, en fazla ölüm sıralamasında ise 
ABD’nin ardından ikinci sırada yer alıyor. 

Ülkede yarım milyon kişi Covid-19 sebe-
biyle hayatını kaybetti. Ve ekonomik sıkın-
tılar nedeniyle ülke nüfusunun yüzde 59’u 
gıda güvencesizliği yaşıyor.

Bu arada muhalif gruplar birleşerek Bol-
sonaro’ya karşı bir ‘süper dava’ açmaya 
hazırlanıyor. Bolsonaro’nun pandemiyi 
umursamaması sonucunda neden olduğu 
ölümler başta olmak üzere yerli halklara 
ve göçmenlere yönelik ırkçılık suçlamaları 
da dahil 21 ayrı suçtan yargılanacağı ortak 
bir dava açacaklar.

Mayıs ayında yapılan bir anket çalışması-
na göre, Brezilyalıların yüzde 57'si Bolso-
naro'nun görevden alınmasını destekliyor.

ABD, İRAN’A BASKIYI 
ARTIRIYOR
ABD ve onun savaş çığırtkanı müttefiki İsrail yine el ele 
verip İran’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçla-
rını, Ortadoğu’daki hakimiyetlerini artırmak için kullan-
maya çalışıyor.

Yargı erkinin başında bulunan İbrahim Reisi’nin geçtiği-
miz hafta cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine ABD ve müt-
tefikleri Reisi’nin kanlı tarihini gerekçe göstererek seçim 
sonuçlarına müdahale etmeye kalktılar. 

Reisi 1988’de rejim karşıtı binlerce insanı ölüme gönde-
ren savcılardan biriydi. Ölüm cezasına çarptırılanlar ara-
sında ABD destekli silahlı grup Halkın Mücahitleri Örgü-
tü’nün ve sol kanatın üyeleri de bulunuyordu. 

Seçimler yüzde 43-48’lik bir katılımla sonuçlandı. Bu, 
1979’da kurulan İran İslam Cumhuriyeti’nin tarihindeki 
en düşük katılımdır. 

Sayılarının asgari dört milyon olduğu düşünülen bir seç-
men grubu bu adaylardan herhangi birine oy vermek ye-
rine oy pusulalarını geçersiz kılmaya karar verdi.

Seçimlerdeki bu durum, sıradan insanların ülkedeki yö-

netici elitlerden bıkmış olduğunun bir yansımasıydı.  

ABD’nin ikiyüzlü tutumu

Yaşanan bir dizi kriz, yönetimdekilere duyulan güveni ve 
desteği bir hayli aşındırdı. 

Ülkede Batı’nın İran’a uyguladığı yaptırımların yanı sıra 
yolsuzluk, kemer sıkma ve serbest piyasa reformları gibi 
birçok faktör yüzünden giderek daha da derinleşen bir 
ekonomik kriz yaşanıyor. 

Ayrıca İran hükümeti pandeminin ilk aylarında salgını 
kontrol altına almak için çabalarken (2020’nin başların-
da) devletin bir sivil yolcu uçağını düşürüp bu konuda 
yalan söylediği çıkmıştı ortaya. Bu olay da öfkenin yayıl-
masında büyük bir rol oynadı. Son zamanlarda yaşanan 
kitlesel protesto dalgalarında göstermişti kendini bu 
öfke. Ancak protestolar da şiddet uygulanarak bastırıldı.

Seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz ABD Dışişleri Ba-
kanlığı’ndan bir sözcü, “İranlıların kendi liderlerini öz-
gür ve adil bir seçim sürecinde seçme hakları reddedil-
di,” diyordu. İsrail’in sağcı başbakanı Naftali Bennett ise 
İran’ı bir “cellat rejimi” olarak nitelendirdi.

Adayların, atanmışlardan oluşan bir konsey tarafından 
onaylanması gereken seçimlerde halkın gerçek anlamda 

bir seçme özgürlüğü olmadığını söylüyorlar ama diğer ta-
raftan da İran’a kıyasla bile çok daha kötü durumda olan 
Ortadoğu’nun çeşitli antidemokratik ve acımasız rejimle-
rini, diktatörlüklerini desteklemeye devam ediyor, hatta 
iş birliği yapıyorlar. Bu düpedüz ikiyüzlülüktür.

Zaten asıl sorunları, Reisi’nin katı muhafazakârlardan 
biri olması. Yani Batı ile anlaşma konusuna, kendisin-
den önceki liderler kadar ılımlı yaklaşmıyor. 

ABD, yaptırımlarını sona erdirmek karşılığında İran’ın 
nükleer teknoloji geliştirmesine sınır çizen bir anlaşma-
yı gündeme almaya çabalıyor ama İsrail buna da karşı 
çıkıyor. ABD ayrıca Ortadoğu’daki müttefiklerinin İran’a 
karşı ittifaklarını da destekleyip güçlendirmeye çalışıyor. 
Yani İran halkının dostu olduğu söylenemez.

Reisi ise 2007’deki başkanlık seçimlerinde aldığı 16 mil-
yondan fazla oyu şimdi 18 milyona yükseltmiş görünü-
yor. Bu, İran’ın büyük bir kesiminin ABD ile anlaşmayı 
değil karşısında durmayı istediğini gösterir. Çünkü sıra-
dan insanlara acı çektiren tüm o darbelerden, diktatör-
lüklerden ve onlarca yıl süren savaşlardan ABD’nin so-
rumlu olduğunu biliyorlar. 

Nick Clark’ın Socialist Worker’daki yazısından çevi-
ren: Tuna Emren

ERMENİSTAN SEÇİMLERİ: 
ESKİ REJİM VE 
MİLLİYETÇİLİK KAYBETTİ
Ermenistan’da Dağlık Karabağ yenilgisi 
sonrası seçimlere gidildi. 

Ülkede yükseltilmeye çalışılan milliyet-
çi hezeyana rağmen seçimlerde Paşin-
yan beklenenden fazla oy alarak yüzde 
53,9 ile birinci oldu. Ermenistan İttifakı 
ise oyların sadece yüzde 21'ini alabildi.

Dağlık Karabağ savaşında alınan ağır 
yenilgi sonrasında 17 parti Paşinyan hü-
kümetine karşı birleşerek Ermenistan İt-
tifakı’nı kurmuş ve Paşinyan’ın istifasını 
istemişti. Genel Kurmay Başkanı dahi 
açıklama yaparak yenilgiden sorumlu 
tuttuğu Paşinyan’ın istifasını talep et-
miş, Paşinyan bu açıklaması nedeniyle 
Genel Kurmay başkanını görevden al-
mak isteyince de Cumhurbaşkanı buna 
onay vermemişti.

Paşinyan’ın kazandığı seçimlere katılım 
oranı yüzde 50 gibi düşük bir düzeyde 
kaldı. Ancak Ermenistan’da Paşinyan’ın 
kazandığı önceki seçimlerde de katılım 
yüzde 49’du.

Paşinyan baştan sona yolsuzluğa bat-
mış eski rejime karşı bir sivil muhale-
fet hareketinin sonucu olarak iktidara 
gelmişti. Rusya karşıtı olmasa da Batı 
dünyası ile ilişkilere önem veren bir li-
der olarak Ermenistan’ın dışa açılımını 
temsil ediyordu.

Dağlık Karabağ savaşında çok ağır bir 
yenilgi alınmış olmasına rağmen Er-
menistan halkı, eski Cumhurbaşkanı 
Robert Koçaryan'ın liderliğindeki Erme-
nistan İttifakı’na destek vermeyerek ül-
kenin eski rejime geri dönmesini, yani 
bir tür restorasyonu ve milliyetçi heze-
yanı kabul etmediğini göstermiş oldu. 

BREZİLYA’DA ON BİNLERCE KİŞİ 
BOLSONARO’YA KARŞI SOKAĞA İNDİ

Sao Paola’daki gösteri.
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Şu anki koşullar LGBTİ+’lar için olum-
suz görünüyor. Ancak Boğaziçi eylem-
leri LGBTİ+’lara önemli bir desteğin ol-
duğunu da gösterdi. Sizce mücadelenin 
seyri nasıl ilerleyecek?

Aslında Türkiye’de koşullar LGBTİ+’lar 
için olumlu olmadı şimdiye dek. Yakın ta-
rihimiz LGBTİ+ toplumuna, özellikle trans 
kadınlara yönelik ciddi ve sistematik hak 
ihlalleriyle dolu. 12 Eylül darbesinde sah-
nelere çıkma yasağı, Eskişehir’e trenlere bi-
nip gönderilen, yarı yolda saçları kazıtılıp 
trenden atılan trans kadınlar, Ülker Sokak, 
Eryaman ve Alsancak’ta trans kadınlara yö-
nelik zorla yerinden etme ilk aklıma gelen 
örnekler. 2000’lerde ve sonrasında da du-
rum pek parlak değildi. Lambda İstanbul’a 
kapatma davası, İstanbul onur yürüyüşü-
nün engellenmesi, Aliye Kavaf’ın eşcinsel-
liğe hastalık demesi ise diğer örnekler. 

Bunlara rağmen şu söylenebilir: Devletin 
yok sayma politikası artık sonlandı. Yani si-
yasi iktidarlar artık LGBTİ+’lar yokmuş gibi 
davran(a)mıyor. Bir toplumsal hareket ve 
muhalefet olarak tanınan bir harekete yö-
nelik doğrudan düşmanlık politikaları var. 
Hatta sanırım LGBTİ+’lara dair bir taarruz 
var demek abartı olmayacaktır. Özellikle 
2015 sonrası süreç düşünüldüğünde, duru-
mu en iyi açıklayacak kelimelerden birinin 
taarruz olduğu aşikâr. 

Yok saymadan taarruza evirilen bir politik 
tutumla karşı karşıyayız. Hareket hâlâ var 
olma mücadelesi veriyor. Ve kuşkusuz daha 
güçlü bir yerden. Sizin destek diye söyledi-
ğiniz hususu ben gereklilik diye okumak 
istiyorum. Demokrasi konuşulurken LGB-
Tİ+’ların haklarından konuşulmaması im-
kânsız, zira politikleşmiş bir toplumsallık 
ve toplumsal hareket, demokrasi ve eşitlik 
vurgusundaki politik tutumun turnusol kâ-
ğıdı. 

Seyre dair ise bildiğim tek şey en iyi bildi-
ğimiz şeyin mücadele etmek olduğu. Zira 
mücadelede süreklilik esastır, kazanma ih-
timali olmasa bile esas olan budur.

İstanbul Sözleşmesi 1 Temmuz’da yü-
rürlükten kalkacak. Kadın örgütleri 
buna karşı eylemlerini sürdürüyor. LG-
BTİ+ cephesinde durum nasıl? İstanbul 
Sözleşmesi LGBTİ+’lar için gerçekten de 
bu kadar önemli mi?

AKP ve ürettiği karşıt söylemlerle sembolik 
önemi kuşkusuz daha da arttı. Ancak bu-
nun öncesinde de ziyadesiyle önemliydi. 
Anayasa Md. 90/5 uyarınca iç hukuk met-
ni haline gelmiş, 6284 sayılı kanunda açık 
gönderme bulunan ve içeriğinde toplumsal 
cinsiyete ve cinsel yönelime dair ayrımcılığı 

barındıran bir sözleşmeden bahsediyoruz. 
Türkiye’nin hukuk tarihinde LGBTİ+ alanı-
na dair belki de parmakla gösterilebilecek 
bir metin. Uygulamada çeşitli sıkıntılar olsa 
da ve yargının, kolluğun homofobik-trans-
fobik bakış açısını delmekte zorlansak da 
en azından elimizde ileri sürebileceğimiz 
bir sözleşme vardı, onun artık olmaması 
tabii ki büyük bir kayıp. Özellikle AKP ik-
tidarının ve onun STK’larının ürettiği an-
ti-LGBTİ+ söylem sözleşmenin kaldırılması 
kaybını daha da derinleştirdi. 

Hem söylem hem eylem düzeyinde müca-
dele devam ediyor kuşkusuz. En son 19 Ha-
ziran’da İstanbul’daki miting mesela ortak 
çağrıyla yapıldı.

Onur Ayı bu sene de kitlesel olarak 
kutlanamayacak. Bu, bir yandan LGB-
Tİ+’lara yönelik baskının, öte yandan 
da genel otoriter tavrın bir parçası. Hiç-
bir demokratik hak arama mücadelesi-
ne izin verilmiyor. Onur Ayı etkinlikleri 
için başvurunuz var mı? Varsa nasıl bir 
cevap aldınız?

Kutlanamayacak demem şahsen, belki de 
kutlarız. Ve aslında kutlanıyor da. 29. İs-
tanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi dolu 
dolu bir program çıkarmış, zamanın gere-
ğine uygun olarak pek çok etkinlik online 
olsa da bir araya geliniyor ve politika tar-
tışılıyor her sene yapıldığı gibi. Yürüyüş 
kısmına dair ise hepimizin gözü komite-
de, yakında açıklayacaklardır. Bildiğim 
kadarıyla bir başvuru var ancak komite 
üyesi değilim ben, dolayısıyla yanlış ya da 
eksik bilgi vermeyeyim. Hem insanları ko-
ruyacak/kollayacak hem de politik olarak 
görünürlük mücadelesini sağlayacak bir 
dengeyi tutturacaklarına eminim. Ama bir 
kere daha hatırlatalım ne olursa olsun: Her 
yürüyüşümüz Onur Yürüyüşü!

Kapitalizm yıllardır kriz içinde ve pan-
demi bu krizi daha da derinleştirdi. Ege-
men sınıf kriz dönemlerinde dikkatleri 
başka yöne çekmek için dezavantajlı 
grupları hedef haline getirebiliyor. LG-
BTİ+ mücadelesi ile antikapitalist mü-
cadele çizgisinin bir arada yürütülmesi 
konusunda ne düşünüyorsunuz?

Dikkatleri başka yöne çekmekten ziyade 
bizzat o yöne saldırmasının bir anlamı ol-
duğunu düşünüyorum. Bu husus sadece 
Türkiye’yle sınırlı değil ne yazık ki. Brezil-
ya’dan Polonya’ya, Macaristan’dan Rus-
ya’ya tüm otoriter rejimlerde bu saldırının 
sistematikliği açıkça gözlenebiliyor. Bu sal-
dırıların ciddi paralellikleri ve benzerlik-
leri olduğunu gözden kaçırmamak lazım. 
Tarihte rastladığımız, Batı’nın bir zaman-

lar LGBTİ+ varoluşunu kriminalize etmek, 
düşmanlaştırmak için kullandığı yöntem-
lere ve söylemlere başvuruyorlar. Buna 
karşı geliştirilen stratejiler ve eylemler söz 
konusu. Biz de tarihsiz bir toplum değiliz 
nihayetinde!

Antikapitalist mücadele çizgisiyle bu mü-
cadelenin bir arada yürütülmesi nokta-
sında konumluyorum kendimi. Ancak ni-
hayetinde burada kaynaşmış homojen bir 
kitleden bahsetmiyoruz. Kendi içinde ciddi 
anlamda farklılaşan, etnik, dini, sınıfsal 
aidiyetleri farklı olan, farklı cinsel yönelim 
ve kimliklerden bahsediyoruz. Dolayısıyla 
hak mücadelesi yürüten bir hareketten çok 
queer dinamikleri olan ve varlığını bu dina-
mikler üstüne inşa eden bir hareketin varlı-
ğı bu birlikteliği daha mümkün kılacaktır. 
Hak mücadelesini tali olarak görmek ya 
da özcü bir yerden ona bu karakteristiğin 
uyumlu olmadığını söylemek değil niye-
tim, heterojen bir kitleyle böyle bir ilkeyi 
koymanın zor olacağını düşünüyorum sa-
dece.

Öte yandan Türkiye’deki LGBTİ+ hareketi 
çok daha queer bir konumlanışla en ba-
şından beri bu birlikteliğe gönül veren ve 
kendini orada konumlandıran bir yapıda. 
Dolayısıyla şu an için birlikte yürüyen bir 
mücadele söz konusu demek hatalı olmaz.

Halen pek çok LGBTİ+ ve LGBTİ+ aileleri 
dernekleri var. Yasalar bu derneklerin 
kurulmasına izin veriyor. LGBTİ+’ların 
hukuk karşısındaki konumları nedir? 
Hakları korunuyor mu, haklarını alabi-
liyorlar mı? Bu konuda neler yapılabilir?

Taşa vur, dernekleri de kapattırma aman! 
Şaka bir yana o yasalar da istense gayet 
aleyhte yorumlanabilecek hususlar içeri-
yor. Zira yasama faaliyeti ve mevcut mev-
zuat baştan sona heteronormativiteyle do-
nanmış durumda. Genel ahlak, Türk aile 

yapısı, kamu düzeni vb. gibi LGBTİ+ toplu-
mu aleyhine kullanılabilecek onlarca ibare 
söz konusu. Ne yazık ki bu tek bir yasada 
değil mevzuatın genelinde böyle, belirlilik 
ilkesinin olmazsa olmaz olduğu ceza ka-
nunlarında bile. Nitekim kısaca anmış ol-
duğumuz Lambda İstanbul kapatma dava-
sı tam da bu bahsettiğimiz sebepten çıktı.

LGBTİ+’ların hukukta bir konumları yok kı-
saca. Yani aslında var diye iddia etmek çok 
isterdim. Özellikle Anayasa’nın 90. madde-
si orada apaçık dururken yok demek hak-
sızlık olabilirdi. Öyle ki madde, kanunlarla 
insan haklarıyla ilgili uluslararası sözleş-
melerin çatışması halinde, sözleşmelerin 
kanundan önce uygulanacağını var sayıyor. 
Ancak AİHM kararlarının dahi uygulanma-
dığı, anayasanın her gün bir veya birden 
çok maddesinin tek tek ve bir arada ihlal 
edildiği bir dönemde bunu iddia etmek en 
hafif tabirle safdillik olacaktır. Dolayısıyla 
bir konumları yok tezimde ısrar edeceğim. 

Şöyle diyebilirim, eşit yurttaşlık hakla-
rından ve özgürlüklerinden mahrum bir 
azınlıktan bahsediyoruz. Özellikle son dö-
nemde toplantı ve gösteri yürüyüşü özgür-
lüğüne ve daha genel anlamıyla ifade öz-
gürlüğüne yönelik müdahaleler bunu iyice 
derinleştirdi. Ki bu arada LGBTİ+’ların ifa-
de özgürlüğünü engellemek demek bir ya-
nıyla var olmalarını da yasaklamak demek, 
düşünün gökkuşağı bayrağı açmanıza izin 
vermiyorlar, kendinizi gösterebileceğiniz, 
kimliğinizi var ettiğiniz bir imgeyi hiçbir 
hukuki gerekçeye ihtiyaç duymaksızın fii-
len engelliyorlar. Bu de facto bir propagan-
da yasağıdır, başka bir şey değil. Var oluşa 
yönelik bir mücrimleştirme politikasıdır. 
Hak aramanın zaten heteroseksist-patriar-
kal kolluk ve yargı yapısı içinde ziyadesiyle 
güç olduğu bir ortamda üstüne bunu koy-
mak iyiden iyiye kişiyi çıplaklaştırmaktır.

LEVENT PİŞKİN: HER YÜRÜYÜŞÜMÜZ 
ONUR YÜRÜYÜŞÜ
29. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası 20-27 Haziran arasında “sokak” 
temasıyla yapılan bir dizi etkinlikle gerçekleşiyor. Bu vesileyle avukat 
Levent Pişkin’le LGBTİ+ hareketinin mevcut durumuna dair konuştuk. 

Yasaksız Onur Yürüyüşü 
Beyoğlu/İstanbul.
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1 Temmuz’da İstanbul Sözleşmesi yürür-
lükten kalkmış olacak. Yani böyle giderse 
kadınları, LGBTİ+’ları, çocukları şiddete 
karşı koruyan, toplumsal cinsiyet eşitsiz-
liğinden kaynaklı şiddeti önlemeyi hedef-
leyen en kapsamlı uluslararası sözleşme-
den çekilen ilk ve tek ülke Türkiye olacak.

Otoriter AKP-MHP iktidarı, kadınlara ve 
LGBTİ+’lara karşı savaş açmış durumda. 
Her gün kadınların öldürüldüğü, kimi 
cinayetlerin üzerinin örtüldüğü, Musa 
Orhan gibi faillerin cezasız bırakıldığı, 
iktidar gücünü arkasına alan sorumlula-
rın soruşturulmadığı bir ülkede İstanbul 
Sözleşmesi’nden çekilmek demek, devle-
tin açıkça faillerden yana konumlanması 
demek. LGBTİ+’lara dönük iktidar, medya 
ve sağcı muhafazakâr örgütlerin iş birli-
ğiyle yürütülen nefret kampanyasına gaz 
vermek demek.

İstanbul Sözleşmesi’nin güçlü bir toplum-

sal meşruiyetinin olduğunu geçen yaz, çe-
kilme tartışmalarının başladığı vakitlerde 
görmüştük. Bu toplumsal desteğin sokak-
ta görünür hâle geleceği eylemlilikleri 
inşa etmek hem İstanbul Sözleşmesi’ne 
dönük hem de karşımıza çıkması muhte-
mel 6284 sayılı yasanın kaldırılması, istis-
mar affı, medeni kanunda değişiklik gibi 
saldırıları püskürtmek için elzem. 

19 Haziran’da Maltepe’ye çağrısı yapılan 
miting bunun için bir fırsattı. Yıllardır 
herhangi bir mitingin örgütlenmesinin 
zorlaştığı, sokak eylemlerinin kolluk 
gücüyle bastırıldığı, gösteri ve ifade öz-
gürlüğünün alanının daraltıldığı, siyasi 
krizin sonucunda sendikaların, sosyalist 
örgütlenmelerin farklı türde ve boyutlar-
da baskılara maruz bırakıldığı, HDP’nin 
onca şeyin yanı sıra faşist saldırıların 
odağı haline getirildiği, ekonomik kriz ve 
pandeminin etkisiyle hareket kabiliyeti-
nin sınırlandığı şu koşullarda, her şeye 

rağmen bir mitingin organize edilmiş ve 
gerçekleşmiş olması önemli. 

Ancak saldırıları püskürtmek ve toplum-
daki havayı değiştirmek için kitlesel gös-
terilere ihtiyacımız var. Verili güçlerin 
dışına taşmak için çabalayan, en azından 
çağrısının, tarihinin, konumunun miting 
için gerekli duyurunun yapılmasına, so-
kakta örgütlenmesine olanak sağlayacak 
bir vakitte belirlendiği, örgütlenmesinin 
hareketi hantallaştıran tartışmalara gö-
mülmediği bir gösteri olmalı. 

Ana muhalefette uzun zamandır “aman 
fazla şey etmeyelim bunlar nasıl olsa gi-
dici” politikasının olduğu mâlum. Sanki 
toplumsal muhalefetin kimi kesimlerine 
de “gidişi bekleyen CHP’yi bekleyiş” ha-
vası sirayet etmiş gibi. Bu havanın etkisiy-
le sokak, hakları savunacak, kazanacak, 
değişimin fişeğini çakan mücadeleyi ör-
gütleyecek bir araçtan ziyade “sırayı sav-
mak” olarak görülebiliyor. Oysa İstanbul 

Sözleşmesi “sırayı savmak” için yapılacak 
eylemlerle geçiştirilebilecek bir mesele 
değil. Sendikaların bu konuya sadece ka-
dın komisyonunu ilgilendiren veya her-
hangi bir “çalışmadan” ibaretmiş gözüyle 
bakmadığı, emek örgütlerinin, demokra-
tik muhalefetin merkezi bir mesele haline 
getirip harekete geçtiği, tabanda, sokakta 
örgütlenen kitlesel gösterilere ihtiyacımız 
var. 

19 Haziran’daki İstanbul Sözleşmesi’nden 
Vazgeçmiyoruz mitingi bir başlangıçtı. 
Mücadele devam ediyor. Eğer Türkiye 
İstanbul Sözleşmesi’nden çekilirse, ka-
dınların, LGBTİ+’ların hayatlarını yok 
sayanlara karşı hayat olağan akışında 
devam edemez diyenler 1 Temmuz’da 
saat 19.00’da Taksim Tünel Meydanı’nda 
toplanacak. İşyerlerinde, mahallelerde, 
arkadaşlar arasında, haklarımızı koru-
manın coşkusunun yansıdığı kitlesel bir 
eylemliliği örgütlemek için iyi bir fırsat.  

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN 
VAZGEÇMİYORUZ MİTİNGİ 
ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Maltepe mitingi
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TUNA EMREN

Endişe verici bir çevresel yıkıma şahit oluyoruz.

Marmara Denizi’ndeki müsilaj felaketi ilk olarak 2007’de 
rapor edilmiş (Aktan vd. 2008) ve takip eden yıllarda yü-
rütülen bir dizi bilimsel araştırma ile sorunun gittikçe 
büyüdüğü ortaya konmuş olmasına rağmen Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı’nın, göstere göstere gelen bu ekolojik 
yok oluşu önleyecek hiçbir şey yapmadığı anlaşılıyor.

Örneğin Tübitak’ın 2010 yılında paylaştığı Marmara Hav-
zası Koruma Raporu’nda, havzada 17 adet kentsel atık-
su arıtma tesisi bulunduğu, 9 tanesinin yalnızca fiziksel 
ön arıtma tesisi olduğu söylenip bu dokuz Derin Deniz 
Deşarjı tesisinin yaratacağı sorunlara dikkat çekilmiş. 
Raporda ayrıca İstanbul kanalizasyon atığının yüzde 
84’ünün ön arıtma ile denize deşarj edildiği, bunu yapan 
tesislerin altı tanesinin deşarjı İstanbul Boğazı’ndan Ka-
radeniz dip akıntısına verdiği de belirtiliyor. Dahası bah-
si geçen 17 tesisin sadece 12 tanesi deşarj izni için başvur-
muş ve iki tanesi izin alabilmiş. Örneğin başvuranların 
üçü Su Kirliliği Yönetmeliği standartlarını karşılayama-
mış görünüyor. 

Tübitak’ın raporundan anlaşıldığı üzere, endüstride de 
deşarj standartlarına uyma konusunda muazzam sorun-
lar yaşanıyormuş zaten; Marmara havzasındaki birçok 
tesis gerekli düzenlemeleri yapmadıkları halde denize 
atık boşaltmaya devam etmişler. Dahası, acilen atılması 
gereken adımlar olarak listelendiği için, deşarj standart-
larını kontrol edecek denetleme ekiplerinin de sayıca 
yetersiz olduğu, yani bu fabrikaların yıllarca denetlen-
mediği anlaşılıyor. 

Mevcut ön arıtma tesislerinin biyolojik arıtma tesisleri-
ne dönüştürülmesi süreci 5 yıl içinde tamamlanmalıdır, 
diyor Tübitak raporu. Bu, 11 yıl önce dile getirilmiş olan 
bir gerçek. Dikkate alınsa 2015’te ileri arıtma yöntemine 
geçilebilir, Marmara Denizi böylesi korkunç bir ekolojik 
yıkıma terk edilmezdi. Ancak tüm uyarılara rağmen, 
2006’da çıkarılan Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği’nin 
10 yıl boyunca yürürlüğe konmadığı çıktı ortaya bir de. 
Atıksu tesislerini dönüştürme projesini 2016’ya kadar 
erteleyen iktidar, 2016’dan itibaren de yedi yıllık bir ge-
çiş süreci tanımış tesislere. Yani bu dönüşümü, bulgular 
apaçık ortadayken bile, yönetmeliğin çıkmasından tam 
17 yıl sonra yapmalarında hiçbir sakınca görülmemiş. 

Oysa yönetmelik, arıtma tesislerinden çıkan azot ve fos-
for değerlerini de düşürecek, müsilaj tehdidinin bu bo-
yutlarda bir yıkım yaratmasını önleyecek, hatta belki 
de deniz salyasını tamamen ortadan kaldıracaktı. Tüm 
bilimsel çalışmalar Marmara Denizi ve çevresinin hassas 
alan statüsünde değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor 
ki yönetmeliğin sağlayacağı faydalardan biri de bu olabi-
lirdi. Sürekli ertelenip durduğu için ne önlem alınabildi 
ne de hassas alanlar belirlendi.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Marmara Eylem Planı ve 
bakanlığın müteakip eylemlerine bakınca gördüğümüz 
ise şudur: Sorunun vahameti gayet iyi bilinirken uzun 
yıllar boyunca benzersiz bir ataletle bekleyip denizin 
yüzeyi tamamen salyayla kaplanınca yükümlülüklerini 
yerine getirmeye karar verenler şimdi göstermelik ham-
lelerle bir iki sanayi tesisinin faaliyetini durdurup kendi-
lerini aklamaya çalışıyorlar. Ve gerçekten sadece bir iki 
tanesinin faaliyetini durdurmakla yetindiler.

Tübitak’ın raporundaki tespitleri doğruluyor bu yaşa-
nanlar; denetim çalışmalarına bile yeni başlamışlar as-
lında.

Müsilaj heyetinin sunduğu sonuç bildirgesinde şöyle 

söyleniyor örneğin:

Marmara Denizi gibi yarı kapalı denizlerde sürekli olarak 
yapılan atık su boşaltımları kirletici yükünü arttırmakta 
ve bu durum aşırı üretime (ötrofikasyon) sebep olabil-
mektedir. Özellikle azot ve fosforca zengin besin elemen-
ti girdisi, durgun hava şartları ve sıcaklık artışıyla birlikte 
tek hücreli canlıların sayısını ve müsilaja yol açan hücre 
içi salgısını aşırı arttırmaktadır. Çeşitli kirleticilerle zen-
gin müsilaj, deniz dibine inerek bentik fauna ve floranın 
yapısını bozmakta ve orada yaşayan canlıların yaşamını 
sınırlandırmaktadır. Oluşan müsilajlı kitle içerisinde ağır 
metallerin de birikebilme oranı oldukça yüksektir. Ayrı-
ca Marmara Denizi alt sularının oksijence oldukça fakir 
olduğu (hipoksik koşullar) düşünüldüğünde, organik 
maddece çok zengin bu malzemenin bakteriyel tüketim 
ile oksijenin daha da azalmasına neden olacağı bilin-
mektedir.

Oysa bizatihi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırlamış 
olduğu 2014-2016 Marmara Denizi Raporu da tıpkı Tübi-
tak raporu gibi, müsilajın nasıl büyük bir çevre felaketi 
yaratabileceğini seneler evvel öngörmüş. Hatta neredey-
se aynı cümlelerle... Daha birçok rapor mevcut. 2017’de 
İSKİ için hazırlanan atıksu mühendisliği raporu da bun-
lardan biri. Hepsi ‘olmazsa olmaz’ diyerek biyolojik arıt-
maya geçişin acil bir mesele olduğu üzerinde duruyor, 
eylem planları öneriyor. Ve kimse kılını kıpırdatmıyor... 

Özetle, bunun yaşanacağını biliyorlardı ve başımıza 
gelecekleri (yine) hiç umursamadılar. İş işten geçtikten 
sonra bir heyet kurup, çoktandır bildikleri gerçekleri 
yeni keşfetmişler gibi davranıyorlar. 

Sorumluları biliyoruz, tanıyoruz

Denetleme faaliyetleri yürütmeyen, hatta bu işi bile 
Çevre Ajansı gibi uyduruk bir kılıfla bolca rant peşinde 
koşacağı belli olan özel sektöre vermeye çalışan, atık 
tesislerini dönüştürmeyen, Marmara’nın tabutuna son 
çiviyi çakacak Kanal İstanbul projesini yürürlüğe koyma 

konusunda inat eden, hatta bir de kanal projesini mü-
silaj felaketini çözecekmiş gibi pazarlamaya kalkan bu 
iktidardır her şeyin sorumlusu.

Günde asgari 6-7 milyon metreküp atıkla öldürmeye de-
vam ettikleri denizin yüzeyinden müsilaj toplama gibi 
saçma sapan bir faaliyeti de utanmadan gurur tablosuy-
muş gibi paylaşıyorlar. 

Yüzeyden temizlenen şey, hastalığın kendisi değil semp-
tomu. Tür çeşitliliğini azaltan, iklim krizi yüzünden çok-
tan ısınmaya başlamış deniz suyunu daha da ısıtan tesis-
ler Marmara’yı sömürmeye devam ettikçe, geriye kalan 
türlerin bazılarında patlama yaşandı. Deniz yüzeyi sıcak-
lığı normal değerlerin 2,5 derece üzerinde seyrediyorken 
bile denizden çektikleri suyu soğutma amaçlı kullanan 
termik santraller yüzünden Marmara’ya, her bir saat (35C 
sıcaklığında) binlerce metreküp su pompalanıyor. Deniz 
suyunun soğumasına bile fırsat tanımıyorlar. 

Yüzeye vuran şey, çökmüş bir ekosistemin isyanıdır. Her 
ekosistemin sağlığı son derece hassas dengelere bağ-
lı olur. Tek bir türün aşırı çoğalmasına yol açan her bir 
faktör titizlikle yürütülecek izleme çalışmalarıyla ve geç 
kalınmadan belirlenmelidir ki ekosistemin acilen topar-
lanabilmesini sağlayacak önlemler alınabilsin. 

Zaten nefes aldırılmayan Marmara şimdi bir de yüze-
yini örtü gibi kaplayan deniz salyası yüzünden oksijen 
transferi gerçekleştiremiyor. Oksijenin bu hızla tüken-
mesi, deniz canlılarının sonu demektir. Flora ve fauna 
için muazzam bir tehdit var ortada. Tam da bundan daha 
fenası olamaz derken, bulaşıcı hastalıklara sebep olan 
bakteri ve virüsler için de elverişli ortamı yaratıyor böyle-
si bir tükeniş. Yani tıpkı iklim krizinde yaşanana benzer 
bir süreci devreye soktular. Tehlike çanları çalıyor ve biz 
başımıza gelenler karşısında ne yapacağımızı şaşırmış 
halde bakakalıyorken krizin boyutları giderek büyüyor, 
sebep olacağı felaketlerin sayısı ve şiddeti artıyor, yıkım 
hızlanıyor. 

MÜSİLAJIN SORUMLUSU SİYASİ İKTİDAR

Marmara Denizi.
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VOLKAN AKYILDIRIM

Geçtiğimiz günlerde küresel kapitalizme yön verenler iki 
önemli toplantıda bir araya geldi.

Bunlardan ilki (12-13 Haziran 2021) G7 toplantısıydı. Pan-
demi, iklim krizi ve küresel servet eşitsizliği gibi devasa 
sorunlar hakkında liderler nutuklar atsa da dünyanın en 
zengin 7 emperyalist devletinin başındakilerin en önem-
li derdi, bir başka emperyalist güç olan Çin ile rekabetti. 
G7’de alınan en önemli kararsa Çin’in Kuşak ve Yol proje-
sine karşı alternatif bir ticaret yolu açılması oldu.

Hemen ertesinde dünyayı yöneten emperyalist devletler 
ve müttefiklerinin askeri örgütlenmesi olan NATO zirvesi 
toplandı. Alınan kararlar arasında Batı emperyalizminin 
bir türlü çıkamadığı bataklık Afganistan'dan NATO'nun 
çekilişi, özellikle ABD tarafından tehdit olarak görülen 
Rusya'ya gözdağı verme ve Ukrayna ile dayanışma öne 
çıktı. Fakat NATO toplantısında da G7’de olduğu gibi en 
önemli mesele Çin'in geriletilmesiydi: "Uzak bölgelerde 
daha güçlü ortaklıklar kurulması. Asya Pasifik, Afrika 
ve Latin Amerika'daki ülkelerle yakınlaşma girişimleri". 
Yani hem Çin'in yanı başında hem de  kredilendirme ağıy-
la hakim olduğu yerlerde NATO etkinliğinin artırılmasına 
karar verildi.

Dünya kan ağlarken, her iki zirve sonrası kameraların 
karşısına geçen liderler gülümseyerek poz verdi. Bu gü-
lümsemelerin sebebi, önceki ABD başkanı Donald Trump 
tarafından yaratılan kırılmaları gidererek anlaşmış olma-
ları mıydı acaba? 

Dağılan hiyerarşiyi yeniden kurmak

Troçki'ye göre, Batı emperyalizminin dünya üzerindeki 
hegemonyası ABD'nin Avrupa üzerindeki ve her ikisinin 
dünya üzerindeki hegemonyasına dayanıyordu. Bu hege-
monyanın kökeni, dünya ticaret yollarını ve piyasalarını 
kontrol etmek, kendi imtiyazlarını korumak ve genişletme 
idi. 

ABD açık ara askeri üstünlüğüyle Batı kapitalizminin or-
dusu vazifesi görürken, müttefikleri ise bunu ekonomik 
ve kısıtlı da olsa askeri olarak destekliyordu.

İkinci Dünya Savaşı sonrası NATO'nun ABD liderliğinde 
kuruluşuyla oluşturulan askeri ittifak, Batı emperyaliz-
minin kalkanı oldu. Fakat 1963-1973 yılları arasında süren 
Vietnam işgalinde ABD ordusunun yenilgisi ile bu model 
başarısızlığını gösterdi. 2003-2011 yıllarında vahşetle sü-
ren Irak işgalinde ABD ve müttefiklerinin yenilmesi bir 
dönüm noktası oldu. Irak’ta olduğu gibi 2001'de NATO ta-
rafından işgal edilen Afganistan'da da yenildiler ve şimdi 
oradan nasıl çekileceklerinin endişesiyle birbirlerine sa-
rılmış durumdalar.

Troçki'nin bahsettiği emperyalizmin uluslararası hiyerar-
şisine, alt-emperyalist ya da bölgesel güç olarak tanımla-
nan, orta kademedeki devletleri de eklemek gerekir. 

ABD ve NATO art arda yenilgiler alırken, oluşan hegemon-
ya boşluklarını Türkiye gibi devletler askeri güç kulllanı-
mıyla doldurmaya başladı. Düne kadar ABD'ye sadık olan 
İsrail, Mısır ve Türkiye gibi bölgesel güçler birbirileriyle 
rekabet etmeye başladı. Rakip empeyalist devletler Rusya 
ve Çin bu durumdan istifade ederek etkinliklerini küresel 
ölçekte artırdı.

2008 krizi sonrası oluşan koşullar

Batı emperyalizminin iç hiyerarşisini dağıtan ana faktör, 
2008 küresel ekonomik krizidir. G7'de patlak verip dün-
yaya yayılan bu kriz ile uluslararası kapitalizm büyük bir 
hasar aldı. Finans sermayesinin para satarak para kazan-

ma politikası tam anlamıyla çökerken, üretim yapan de-
vasa küresel şirketler büyük kayıplara uğradı. 

Dünyanın geri kalanı açısından krizin yarattığı en önemli 
sonuç kredi musluklarının kapatılması oldu. ABD ve NA-
TO'nun güvenlik kalkanı içinde dış kredilere bağlı birçok 
devlet (Türkiye gibi) borç krizine girdi. 

2008 finans krizinin büyük siyasal sonuçları da oldu. Ch-
ris Harman'ın ortaya koyduğu gibi, Mısır'da 2006-2008 
yılları arasında yoğunlaşan grev hareketi, küresel krizin 
bir sonucuydu ve 2011 yılı başında rejimi deviren bir po-
litik devrime yol açtı. Ortadoğu'da ABD'nin desteklediği 
baskıcı rejimler, halk ayaklanmalarıyla yıkılırken, kitle 
protestoları G7'nin içine sıçradı.

Egemen sınıfın bölünmesi

Bir başka sınıf mücadelesi ise egemen sınıfların safların-
da baş gösterdi. Eski hiyerarşinin sürdürücüsü olan mer-
kez partiler güç yitimine uğrarken, ulusal içe kapanmayı 
savunan ve küresel örgütlere karşı çıkan aşırı sağ partiler 
güç kazandı.

ABD emperyalizminin yönetimine gelen Donald Trump, 
Avrupa kapitalizmi ile yapılan birçok anlaşma ve kurum-
dan çekilirken, müttefiklerinin askeri harcamaları karşı-
lamalarını istedi ve NATO'yu felç etti. Bu öylesine bir krize 
yol açtı ki Fransa devlet başkanı Macron, Avrupa'nın ken-
di ordusunu kurmasını istedi.

Trump'ın gidişiyle işbaşına gelen Biden, ekonomik ve 
siyasi nedenlerle kırılan, Trump döneminde ise yıkılan 
ABD ve Avrupa ilişkilerini onarmak istiyor. Çin ve diğer 
rakipleriyle başı dertte olan Avrupa devletlerinin şimdiki 
yönetimleri de eski hiyerarşinin kurulmasında istekli. 

Türkiye kapitalizminin yeri

Batı emperyalizmi hiyerarşisinin dağılması ve hegemon-
yasının zayıflaması sürecinde Türkiye önce en büyük or-
tağı ve yatırımcısı olan Avrupa Birliği ile bozuştu, ABD ile 
ilişkileri kopma noktasına geldi. Rusya ile ittifak kurdu, 
Çin'e de büyük ihaleler vererek yeşil ışık yaktı. Ayrıca sı-
nırlarının ötesinde askeri güç kullanarak (Suriye'nin dört-
te birinin kontrolü) etkinliğini artırdı.

İktidar çevreleri ABD ve AB'ye karşı onca düşmanca söz 
sarf etmesine rağmen Erdoğan yönetimindeki Türkiye'nin 
de G7 ülkeleriyle eskisi gibi ilişkilerin kurulmasına heves-
li olduğu ortaya çıktı.

Meydanlarda "üst akıla" durmadan çatan Erdoğan, NA-
TO'ya ve Batı ittifakına ne kadar bağlı olduğunu söyler-
ken, Afganistan'dan kaçışmaya çalışan ABD ve müttefik-

lerinin yerine Batı yanlısı hükümet güçlerinin güvenliğini 
(Macaristan ve Pakistan ile birlikte) sağlamaya talip oldu. 

Gelecek

Dünyayı yönetenler ve ortağı olan bölgesel güçler, dağılan 
ve sarsılan düzenlerini bugünün yeni şartlarında kurmak 
istese de karşılarında dikensiz bir gül bahçesi yok.

Emperyalizmin zayıflamasına neden olan ekonomik kriz, 
pandemi ile birlikte üst boyuta sıçramış durumda. G7'de 
ve NATO'da poz veren liderler, güçlü kamuoyu tepkileri ve 
mücadelerle karşı karşıyalar, krizleri yönetemez durum-
dalar.

ABD'de Trump gitmiş olsa da Avrupa'da durum karışık. 
Gelecek sene yapılacak Fransa genel seçimlerinde Le 
Pen'in faşist partisi hükümet olabilir. Almanya'da ise fa-
şistler ve aşırı sağcıların etkinliği, Hitler iktidarından bu 
yana en üst seviyede. 

Trump döneminde Asya Pasifik'te Çin ile girişilen soğuk 
savaş ve ardından ilan edilen ticaret savaşı dünya ekono-
misinin büyümesini engeller hale gelmişti. Birçok kapi-
talist, geleceğe dair öngörülerinin olmadığını belirterek 
1929 bunalımından beterinin geldiğini söyledi.

Büyük bunalımın nedeni kâr oranlarının düşüşünün ön-
lenememesi. Bunun sonucu ise karalarda ve denizlerde 
devletler arasındaki rekabetin keskinleşmesidir. Ekono-
mik rekabet beraberinde askeri rekabeti de getirir. Trump 
ile Biden'ın ortak noktası, temsil ettikleri ABD tekellerinin 
Çin şirketlerini yenmesini garanti altına alma ve dünya 
pazarına yeniden hakim olma çabası. Bu ortak nokta aynı 
zamanda dünya ekonomisini yavaşlatan ve çelişkilerini 
derinleştiren temel unsurlardan.

G7 ve NATO zirvelerinden ortaya çıkan sonuç, emperya-
list devletlerin Trump ile birlikte ve sonrası oluşan kaotik 
koşulları bir an önce ıslah etmek, emperyalizmin dağılan 
birliğini küresel kapitalist şirketlerin çıkarları doğrultu-
sunda toparlamak isteği.

Sorunlar o kadar büyük ki bu sorunları, onları yaratanlar 
çözemez. Tek dertleri kârlarını artırmak ve büyük krizlerle 
sarsılan iktidarlarını korumak.

G7 ve NATO toplantıları bir kez daha gösterdi ki emper-
yalizme karşı mücadele, milliyetçiliğe, bir bağımsızlık 
meselesine indirgenemez. Emperyalist devletleri yenme-
nin yolu, küresel kapitalizmin hiyerarşisinde yer alan her 
parçada, yani her ülkede işçilerin ve emekçilerin kendi 
egemenlerini yenmesinden ve diğer ülkelerdeki işçilerle 
birlikte hareket etmesinden geçiyor.

G7 VE NATO ZİRVELERİ: DÜNYAYI YÖNETENLER NE İSTİYOR?

NATO liderler pozu.
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FARUK SEVİM

Bunun, zaten her cinayete karşı 
çıkmak zorunda olmamız dışında 
öncelikli nedeni, siyasal ortamın 
terörize edilmesi ve terörize edi-
len ortamlarda işçi mücadeleleri-
nin zorlaşmasıdır. 2015, 7 Haziran 
seçimleri sonrasında ortaya çıkan 
şiddet dolu günler hepimizin ha-
tırındadır. Yine 2015 ve 2016 yıl-
larında pek çok ilde gerçekleşen, 
pek çok insanın öldüğü bombalı 
eylemler, operasyonlar; 2015 Mart 
ayında başlayan ve Metal Fırtına 
adı verilen işçi eylemlerinin bıçak 
gibi kesilmesine yol açtı. 

15 Temmuz darbe girişimi son-
rası ilan edilen OHAL ile tüm 
demokratik eylem ve etkinlikler, 
sendikal mücadeleler engellendi, 
işçi sınıfı toplu sözleşme ve grev 
hakkını büyük ölçüde kaybetti. 
Binlerce kamu çalışanı işten çı-
karıldı, başka işlerde çalışmaları 
bile engellendi.

Son bir yıldır pandemi nedeniyle 
pek çok sıkıntılar yaşandı, sen-
dikalaşmaya çalışan işçiler taz-
minatsız işten atıldılar. İşçilerin, 
emekçilerin satın alma gücü düş-
tü, yoksullaştık. 

İşçi sınıfı hareketlenirken, ye-
niden siyasi cinayetler dönemi 
mi başlatıldı?

Boğaziçi direnişinin, kadın ey-
lemlerinin yarattığı hava ile işçi 
sınıfı da yeniden hareketlenmeye 
başladı. Ancak İzmir HDP il bina-
sına dönük silahlı saldırıda parti 
çalışanı Deniz Poyraz’ın öldürül-
mesi ve siyasi cinayetler dönemi-
nin yeniden başlama ihtimali tüm 
toplumda şoka neden oldu. 

Aslında parti binalarına saldırı-
lar, siyasi cinayetler, Türkiye’de 
yaşayanların yabancısı olmadığı 
bir durum. Bu da herkese, 1970’li 
ve 90’lı yıllarda yaşadığımız siya-
si cinayetler dönemini hatırlattı, 
“şimdi tekrar mı başlıyor” sorusu-
nu sordurttu.

Siyasi cinayetler çoğunlukla ege-
men sınıfın ekmeğine yağ sürer. 
İşçi sınıfının kutuplaşmasına yol 
açar, birliğine zarar verir. Faşist 
örgütlenmelerin; kapitalistlerin 
ve onun bir aracı olan devletin 
toplumu yönetemez hale gelme-
sinin ardından devreye girmesi, 
toplumda kargaşa ve kaos yara-
tarak daha baskıcı rejimlerin gün-
deme gelmesinin yolunu hazırla-
ması, bilinen bir gerçektir. 

Ekonomik kriz, siyasi krize ev-
riliyor

Derinleşen ekonomik kriz, mafya 
liderinin ve kaçak iş adamının if-
şaatları sonucu giderek bir siyasi 
krize evriliyor. AKP içinden, mil-
letvekilleri düzeyinde olaya tep-
kiler büyüyor. Ama olayların şim-
dilik baş sorumlusu gibi görünen 
İçişleri Bakanı bir türlü görevden 
alınamıyor.

Mesele işçi sınıfının haklarının 
budanması olduğunda tereddüt 
etmeyen Cumhurbaşkanı, şimdi 
tereddüt ediyor, suskun davranı-
yor, hatta herkese de susmasını 
tavsiye ediyor. Ama ekonomik ve 
siyasi kriz böyle susarak bitmez. 
HDP’ye yapılan saldırı, bir anlam-
da, kapitalist devletin krize verdi-
ği bir yanıttır. Krizi daha baskıcı 
ve otoriter bir sistemle sürdürmek 
istiyorlar, bunu için de faşist katil-
leri devreye soktular.

Faşizme karşı kitlelerin gücünü 
ayağa kaldırmak gerekir

Burada sosyalistlere, devrimci-
lere düşen görev, faşist katillere 
cevabın kitlelerle birlikte verilme-
sini sağlamaktır. Yunanistan’da 
faşist Altın şafak örgütüne karşı 
Yunanistanlı devrimcilerin, sos-
yalistlerin yürüttüğü mücadele 
örnek alınmalıdır.

Yunanistanlı devrimciler, faşist 
Altın Şafak’ın siyasi cinayetleri-

ni kitlesel biçimde teşhir etmiş, 
faşist partinin kapatılmasını sağ-
lamışlardı. Bizler de faşist cina-
yetlere, katliamlara karşı kitlesel 
direnişler, kitle mitingleri, grevler 
örgütlemeliyiz. 

Egemenlerin işçileri, emekçileri 
kutuplaştırıp bölerek egemen-
liklerini sürdürmelerine izin ver-
memek zorundayız. Sınıf olarak 
bizler çoğunluğuz, onlar ise bir 
avuçlar. Biz daha güçlüyüz; yeter 
ki bunun farkına varalım. Elimiz-
de üretimden gelen çok büyük bir 
güç var. Grevlerle, kitlesel işgal ve 
boykotlarla biz istemezsek hiçbir 
şey olmaz.

Siyasi cinayetlere, toplumu teröri-
ze eden eylemlere karşı; grevler-
le, kitle eylemleriyle destekli işçi 
sınıfının kitlesel gücünü ortaya 
koyalım. 

Bize, bu türden siyasi sorunların 
hepsinde ırkçılığa, milliyetçiliğe, 
devlet adına, milliyetçilik adına 
cinayet işlediğini iddia edenlere 
karşı, bir öncü işçiler ağı gereki-
yor. 

Bu ağ, tüm emek örgütlerini ırkçı-
lığa, cinayetlere ve faşizme karşı 
harekete geçirmeye çalışmalıdır.

Devletin tavrı: İşçilere karşı 
otoriterlik, mafyatik suç örgüt-
lerine karşı sessizlik

Son haftalarda ifşa edilen derin 

devlet yapılanmaları; işçi sınıfı-
nın haklarını gasp edenlerin, işçi 
eylemlerini yasaklayanların, maf-
ya-iş çevresi-yozlaşmış ilişkiler 
konusunda nasıl bonkör davran-
dığını gösteriyor. 

Son yıllarda pek çok grevi hü-
kümet tarafından milli güvenlik 
gerekçeleri ile yasaklandı. Cam 
fabrikasındaki grev bile milli gü-
venlik engeline takıldı, bunu eleş-
tirmek için yapılan basın açık-
lamaları bile yasaklandı, basın 
açıklamasında ısrar eden işçilere 
polis müdahale etti. 

Oysa mafya liderleri, kaçak iş 
adamları sürekli ihbarlarda bulu-
nuyorlar. On milyonlar, hatta yüz 
milyonlarca doları kimlere nasıl 
dağıttıklarını, kimin malına hangi 
çetenin çöktüğünü sürekli anlatı-
yorlar. Ama yargı mekanizması, 
emniyet mekanizması susuyor, en 
ufak bir tepki vermiyor. Cumhuri-
yet savcılarının suçla ilgili ihbar-
ları araştırması, kovuşturması, 
soruşturması en önemli görevleri-
dir, ama yapmıyorlar. 

Mesele bir işçi eylemi, bir grev 
olsa anında olay yerinde olan sav-
cılar, pek çok suç ihbarını içeren 
açıklamaları dikkate almıyorlar. 
Bu da devlet organlarının çürü-
müşlüğünü bir kez daha gözler 
önüne seriyor. Yine son İzmir HDP 
İl binasına saldırıp Deniz Poyraz’ı 
öldüren kişiye, savcı ve polisler 

oldukça toleranslı davranabili-
yorlar. Bütün bunlar işçilerin, 
emekçilerin gözünden kaçmıyor. 

Antikapitalist Blok imza kam-
panyasına destek olalım

Deniz Poyraz cinayetinde olduğu 
gibi, katiller hem Kürt halkına, 
hem de işçi sınıfına gözdağı ve-
riyorlar. Irkçılığı ve milliyetçiliği 
derinleştirerek işçi sınıfını bir 
kere daha bölüyorlar. Bu tip sal-
dırılar, içi sınıfının birliğini asla 
bozmamalıdır. Geçmişte Emek 
Platformu benzeri örgütlenmeler 
yaratan işçi sınıfı, şimdi de fa-
şizme, yoksulluğa ve otoriterliğe 
karşı direnmek için yeni birlikler 
oluşturacaktır. 

Devrimcilerin, sosyalistlerin göre-
vi; öncü işçilerin bir araya gelebi-
leceği platformların inşa edilme-
sine yardımcı olmak, bu konuda 
bıkıp usanmadan işçi sınıfına ve 
öncü işçilere seslenmektir. 

Antikapitalist Blok olarak; işçi 
sınıfının mücadelesine katkı 
sağlamaya devam ediyoruz. “Çü-
rümeye karşı temiz bir nefes” 
için… başlıklı imza kampanyamız 
http://bit.ly/TemizBirNefes adre-
sinde devam ediyor. Tüm antika-
pitalistleri, işçileri, emekçileri bu 
kampanyaya destek vermeye; fa-
şizme, otoriterliğe, baskılara karşı 
birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

İŞÇİ SINIFI ÖRGÜTLERİ SİYASİ CİNAYETLERE 
KARŞI ÇIKMAK ZORUNDADIR
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WALTER BENJAMIN 
Walter Benjamin, 1892 yılında Aşke-
naz Yahudisi bir ailenin çocuğu ola-
rak Almanya’nın başkenti Berlin’de 
doğdu. Varlıklı bir ailenin çocuğu 
olan Benjamin, eğitimine Berlin’de 
başladıysa da sağlık sorunları se-
bebiyle Thuringian isimli kırsal bir 
bölgede yatılı okula gitmek zorunda 
kaldı. 1907 yılında Berlin’e dönerek 
ilk eğitimini tamamladı. 20 yaşında üniversiteye başladı. Bir 
süre Freiburg’da üniversite okuyan Benjamin, felsefe eğitimi 
almak üzere Berlin’e geri dönerek Berlin Üniversitesi’ne girdi. 
Bu yıllarda ilk defa Siyonizm ile tanıştı. 

Bu tanışma, onun Musevilik üzerine düşünmesini sağladı. Po-
litik ve milliyetçi Siyonizm’i ve Filistin’e yerleşmeyi reddeden 
Benjamin, Museviliği ve Yahudi değerlerini kucaklayan bir an-
layışı benimsedi. Kendisi bu anlayışa ‘kültürel Siyonizm’ adını 
veriyordu. 

PORTRELER
Can Irmak Özinanır

Üniversitede Özgür Öğrenci Birliği isimli örgütün başına 
seçilerek kültürel değişim üzerine yazılar yazdı. 1915 
ve 1916 yıllarında Freiburg ve Münih üniversitelerinde 
bulunan, Fransa ve İtalya’yı ziyaret eden Benjamin, 
1917’de İsviçre’de Bern Üniversitesi’ne gitti ve burada 
Marksist filozof Ernest Bloch ile arkadaş oldu. Aynı za-
manda Dora Sophie Pollack ile tanıştı ve evlendi. 

Bu yıllarda Benjamin’in temel ilgi alanı Alman roman-
tizmiydi. Alman romantizminde sanat eleştirisi üzerine 
doktora tezini bitirdikten sonra Bern’de geçinemediği 
için ailesinin yanına Berlin’e döndü. 1921’de Şiddetin 
Eleştirisi’ni yazdı. 1923’te Frankfurt Okulu olarak bili-
nen Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü açıldı. Bu dönem-
de Benjamin, okulun önde gelen isimlerinden Theodor 
Adorno ve enstitünün müdürü Max Horkheimer ile tanış-
tı. Adorno ve Horkheimer, daha sonra ABD’de sürgünde 
oldukları yıllarda bile Benjamin’i finansal olarak destek-
lemeye devam edecekti. Bu dönemde Macar Marksist 
Georg Lukács ile de arkadaş oldu. Lukács’ın Tarih ve 
Sınıf Bilinci kitabını okuması, Bloch ile olan dostluğu ve 
Letonyalı Bolşevik Asja Lacis’le olan aşkı Benjamin’in gi-
derek Marksizm’e yönelmesiyle sonuçlandı. Lacis’le olan 
ilişkisi sebebiyle Benjamin hayatının bir dönemini de 
Moskova’da geçirdi. 

Benjamin’in edebiyattan, kültüre, teknolojiden tarih felse-
fesine uzanan çok geniş bir alanı kapsayan yazılarında-
ki temel motivasyonlardan birinin Marksizm’in mekanik 
yorumlarıyla hesaplaşma olduğu söylenebilir. 

Stalinizmin, Rusya’da yerleşmekte olduğu zamanlarda 
yaşayan Benjamin, yakın dostu olan oyun yazarı Bertolt 
Brecht’in aksine Komünist Parti’ye ve Stalinizm’e ilişkin 
eleştirilerini gizlemiyordu. Benjamin, Marx’ın devrimlerin 
tarihin lokomotifi olduğu savına karşı şöyle diyordu: 
“Belki de devrimler, bir trende ilerlemekte olan insanlığın 
imdat frenlerine asılmasıdır”. 

Tarih üzerine yazdıkları, farklı zamansallıkların bugün-
de nasıl yoğunlaştığını anlatan olağanüstü özgün me-
tinlerdi. Benjamin aynı zamanda kapitalizmin yarattığı 
muazzam büyümenin, yıkıcı araçlarda da bir büyüme 
anlamına geldiğinin altını çiziyor ve devrimin bir gerek-
lilik olduğunu anlatıyordu. 

Son yıllarında Alman sosyalistlerini Nazilerin yükselişine 
karşı uyardı. Naziler, Paris’i işgal ettiğinde orada bulu-
nan Benjamin, İspanya’ya kaçtı ve 1940 yılında Nazi-
lerin eline geçeceğini düşünerek İspanya sınırındaki Port 
Bou isimli kasabada intihar ederek yaşamına son verdi.

VIVA! PRIDE’I SEVİN
FULYA ORAL

u 2017 Netflix yapımı The Death and Life 
of Marsha P. Johnson 

(Marsha P. Johnson’ın Ölümü ve Yaşamı) 
belgeseli 1992 yılında Hudson Nehri’nde 
ölü bulunan trans aktivist Marsha P. Jo-
hnson’ın hayatını ve ölümünü, eski mü-
cadele arkadaşları, ailesi ve aktivistlerle 
yaptığı görüşmelerle inceliyor. 

Marsha P. Johnson, Stonewall İsyanları ve 
eşcinsel hakları hareketinde önemli roller 
oynayan trans bir aktivistti. 1992'de Chris-
topher Caddesi iskelesinde ölü bulundu. 
Polis ölümünü intihar olarak nitelendirir-
ken, birçok arkadaşı onun öldürüldüğün-
den şüphelendi.

1969 yılında gerçekleşen Stonewall isyanı 
LGBTİ+ hareketinde önemli bir ayaklan-
ma olarak kabul edilir. Greenwich’te yer 
alan Stonewall Inn adlı bar LGBTİ+ birey-
lerin kendi gettolarında, polisin taciz ve 
baskılarına rağmen güvenli yerlerinden 
biriydi. 27 Haziran gecesi isyanın başla-
dığı Stonewall Inn yangını başta trans 
kadınlar olmak üzere, lezbiyenler, geyler, 
bar çalışanları, evsizler ve aktivistlerin bi-
rikmiş öfkesi ile günler süren çatışmalarla 
örgütlü bir mücadelenin başlangıcı oldu. 

28 Haziran 1970 yılında Stonewall isyanı-
nın kurbanlarını anmak için düzenlenen 
yürüyüş hareketin örgütlü mücadelesinin 
ilk kitlesel adımı ve günümüzde neredey-
se tüm dünyada düzenlenen Onur Yürü-
yüşlerinin başlangıcı olmuştur.

Belgeselde, 1970 yılındaki yürüyüşün ön 
saflarında Marsha P. Johnson ile yer alan 
Sylvia Rivera, Johnson’ın eşcinsel hareke-

tin simgesi olduğunu, evsizler, drag que-
enlar ve translarla radikal bir mücadele 
verdiklerini aktarmakta. 

Marsha P. Johnson’ın 1992 yılındaki ölü-
münün resmi makamların açıkladığının 
aksine intihar olmadığına inananlardan, 
günümüzde New York Şehri Şiddet Karşıtı 
Proje’de yer alan Victoria Cruz, Johnson’ın 
davasının izini sürmeye karar veriyor. 

Belgeselin büyük bir kısmında geçmiş 
tanıklıklardan yola çıkarak Johnson’ın 
ölümünde polisin homofobik ve ayrımcı 

tutumunu, mafya bağlantısının üstünün 
kapatılmasını, başta Sylvia Rivera olmak 
üzere tüm aktivistlerin mücadelesini, 
hareketin tartışma ve ayrışmalarını izli-
yoruz.

Belgeselde Marsha P. Johnson’ın ölümün-
den yola çıkarak bugüne kadarki trans 
cinayetleri de konu edilmiş. Günümüz çe-
kimlerinde, 2013 yılında trans kadın Islan 
Nettles’ı sokakta döverek öldüren katilin 
yargılanma sürecini de izlemekteyiz. 

Dünyada ve Türkiye’de hemen her gün 

trans bireyler gettolara sıkıştırılarak ka-
musal alanlarda ayrımcılığa, tacize, nef-
ret söylemine maruz kalmakta, nefret ci-
nayetleriyle öldürülmektedir. Belgeselin 
de gösterdiği gibi, trans cinayetleri aydın-
latılmıyor, görmezden gelinmeye devam 
ediliyor. Türkiye’de 2006 yılında Ankara 
Eryaman ve Esat’ta bir çetenin trans ka-
dınlara saldırması üzerine başlayan dava 
süreci de yıllardır kararın bozulması için 
ilgili mahkemelerin değiştirilmesine rağ-
men devam ediyor.

Belgeselin sonunda, yıllarca süren müca-
dele ile LGBTİ+ haklarının kazanımları-
nın yanında büyüyen onur yürüyüşlerin-
den birinde Sylvia Rivera 200 bin kişiye 
seslendiği konuşmasını şöyle bitiriyor: 
“Viva! Pride’ı sevin ve dünyanın her ye-
rinde mücadelenize devam edin.” 

Stonewall’un 50. yılı olan 2019’da New 
York’ta sadece Manhattan’da 5 milyon 
kişi yürüyüşe katıldı. Türkiye’de Onur Yü-
rüyüşü 2013 yılında 50 bin kişinin rekor 
katılımıyla gerçekleşti. Onur Yürüyüşü 
Türkiye’de 2015 yılında fiilen yasaklanmış 
olsa da birçok şehirde yaratıcı şekillerde 
kutlanıyor, etkinlikler düzenleniyor. Bu 
yıl da 17-27 Haziran Onur Haftası kapsa-
mında birçok etkinlik gerçekleşecek. Et-
kinlik detaylarına İstanbul Pride’ın web 
sitesinden ulaşabilirsiniz. 

u Bonus izleme önerisi: Ana-akım med-
yadaki trans imajının günümüze kadar 
süren sorunlu aktarımı ve nelerin değişip 
değişmediğinin anlatıldığı Disclosure bel-
geselini de mutlaka izlemenizi öneririm.

Marsha P. Johnson
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GÖRÜŞ
Roni Margulies

“ÇOK ARAP ÖLDÜRDÜM, 
HİÇ SORUN OLMADI”
İsrail’in yeni başbakanı Naftali Bennett’i başkaları 
“aşırı milliyetçi” olarak tanımlıyor. Kendisi ise “Netan-
yahu’dan daha sağcı” olduğunu söylüyor.

Zaten Bennett geçmişte Netanyahu’nun sağ kolu ol-
muş, partisinin milletvekilliğini yapmış ve Netanyahu 
hükümetlerinde eğitim ve savunma bakanı olarak gö-
rev almış. Ve aynı zamanda milyoner bir işadamı.

Bu sağcılık, ekonomik ve toplumsal politikalar söz 
konusu olduğunda, bildiğimiz şeyleri içeriyor: Özel 
sektörü ve şirketleri her şeyin önüne koymak, devletin 
ekonomiden elini çekmesini savunmak, eşcinsel hakla-
rına karşı çıkmak...

Ama İsrail seçimlerinde kimse kimseye ekonomik dü-
şünceleri nedeniyle oy vermiyor. Temel konu, kimin 
seçilip seçilmeyeceğini belirleyen konu, Filistin sorunu.

Bennett bu konuda da Netanyahu’dan daha sağcı 
olduğunu düşünüyor mudur, bilmem. Ama daha az 
sağcı olmadığı kesin.

Bazı Filistinli mahkûmların 2013’te bir anlaşma sonucu 
serbest bırakılmasıyla ilgili olarak Bennett tüm Filistin-
li “teröristlerin” kurşuna dizilmesi gerektiğini söylemiş 
(zaten tüm Filistinlileri terörist olarak gördüğünü tahmin 
edebiliriz) ve demiş ki, “Hayatımda şu ana kadar pek 
çok Arap öldürdüm, hiç sorun olmadı.”

Filistin sorununun nasıl çözülmeyeceği konusunda Ben-
nett çok net. Şöyle demiş: “Küçücük İsrail toprakla-
rında bir Filistin devleti kurulmayacak. Böyle bir şey 
olmayacak. Önümüzdeki 200 yıl boyunca bir Filistin 
devletinin kurulması felaket olur.”

Kasım 2016’da, Donald Trump’ın cumhurbaşkanı se-
çilmesiyle, ‘iki devlet çözümü’nün artık gündemden dü-
şeceğini (haklı olarak) tahmin etmiş ve “Filistin devleti 
çağı sona erdi” demiş.

Bennett bir çözüm olabileceğine inanmadığı gibi, ol-
ması gerektiğine de inanmıyor. Amacı, sorunu sonsuza 
kadar “yönetmek” ve Filistinlilerin sonsuza kadar İsrail 
devletine tabi olarak yaşamalarını sağlamak.

Netanyahu’nun belki de temel başarısı bu. Siyasete 
atıldığı yıllarda, bir Filistin devletinin gerekliliği hem 
İsrail’de hem dünyada yaygınca kabul görüyordu. Ka-
bul gören bu devlet, tümüyle adaletsiz ve eşitsiz ‘iki 
devlet çözümü’ çerçevesinde, yarım yamalak bir dev-
letti. Ama son tahlilde Filistinlilerin de devlet kurma 
hakkına sahip olduğu iyi kötü kabul görmüş oluyordu. 
Netanyahu’nun 12 yıllık ikinci başbakanlığı bu ay 
sona erdiğinde ise, Filistin devleti düşüncesi hiçbir 
zaman olmadığı kadar uzak.

Öte yandan, açık ki İsrail açısından da işler pek iyi 
gitmiyor. Netanyahu’yu düşüren seçim geçtiğimiz iki 
yıl içinde net bir sonuç vermeyen dördüncü seçimdi. 
Ve Bennett’i başbakan yapan koalisyon sağ, merkez, 
“sol” partilerle küçük bir Arap partisinden oluşuyor! 
Meclisteki güven oylamasını bu koalisyon 60 oya 59 
oyla kazandı!

99 yaşındayken hayata gözlerini yuman Chanie Rosen-
berg, tüm yaşamını bugün hâlâ dünya politikasının 
merkezinde konumlanan adaletsizliklere karşı mücade-
leyle geçirdi. 

Yahudi bir ailenin çocuğu olarak, o sıralar İngiliz İmpa-
ratorluğu’nun bir parçası olan Güney Afrika’da doğdu, 
Avrupa’da soykırım vahşetiyle sonuçlanan antisemitiz-
mi deneyimledi. 

Fakat aynı zamanda, siyahlara karşı korKunç bir ırkçı-
lıkla kodlanmış olan Apartheid rejimine de tanıklık etti.

Sisteme karşı cephe alıp sosyalist oldu. Fakat hâlâ, Filis-
tin’de İngiliz egemenliğinde daha iyi bir toplumun inşa 
edilebileceğini vaaz eden Siyonist mitlere inanıyordu

İkinci Dünya Savaşı’nın şiddetlendiği dönemde Güney 
Afrika’dan ayrıldı ve oraya gitti. Ne var ki 1948’de Filis-
tinlilerin sınırdışı edilmesi felaketi olan Nakba’dan bile 
önce Siyonist proje Filistin’de Araplara karşı berbat bir 
ayrımcılığı içeriyordu. 

Bunu hızla kavrayan Chanie kararlı bir anti Sisyoniste 
dönüştü. Bu Chanie’ı hayatı boyunca partneri olacak Fi-
listinli bir Yahudi ile; Tony Cliff’le temasa geçirdi. 

Irkçılık İngiliz İmparatorluğu’nda tüm yönleriyle gelişti. 
Çok açıktı ki bu tutum emperyalizm ve kapitalist sistem-
le bağlantılıydı. 

Chanie ve Cliff açısından, bu yaşananlar karşısında 
basitçe adaletsizliği ve baskıyı tanımaktan, olan biteni 
kavramaktan fazlasını yapmaya ihtiyaç vardı. Soru şuy-
du: Bu konuda ne yapılabilirdi?

Bu sorunun kolay bir yanıtı yoktu. Uluslararası anlam-
da, Joseph Stalin’in Moskova’sında bir umut ışığı gören 
Komünist Partiler antikapitalist sola hakimdiler.

Bununla beraber, zaman, 1917 sosyalist devrimini ger-
çekleştirenlerin hemen hemen tümünün yok edildiği 
Moskova duruşmaları zamanıydı.

Chanie bir Troçkist oldu. Bunun nedeni, 1940’ta Sta-
lin’in emriyle bir suikatle öldürülen Leon Troçki’nin 
insanlığın kurtuluşu ve kendini özgürleştirmesi olarak 
sosyalizmin özgün ruhunu onaylamasıydı. Bu, bürokra-
tik bir devlet sistemi değildi.

Diğer bir deyişle, bu sadece politik bir duruş değildi. İn-
san yaşamının, çoğunluk için gündelik hayatın angar-
yasından, istismardan ve baskıdan daha fazlası olabi-
leceğiyle ilgiliydi.

17 yaşından son anlarına kadar Chanie uluslararası 
sosyalist devrimin yol gösterici ışığını nasıl izlediğini 
anlattı. 

Bu adımı atmak hiçbir ülkede kolay bir seçim değildi. 
Troçkistlerin sayısı çok azdı. 

Fakat Filistin’de bir Troçkist olmak sadece yoksulluk ta-
rafından öğütülmeyi içermiyordu; aynı zamanda İngiliz 
otoritelerinin ve yükselen Siyonist güçlerin düşmanlığı-
nı kazanmak anlamına geliyordu. 

Haliyle kısa süre sonra sürdürülemez hale gelecekti ve 
böylece savaştan kısa bir süre sonra İngiltere’ye gittiler. 
Burada devrimci sosyalist bir organizasyonun inşa edil-
mesi için daha büyük olanaklar mevcuttu.

Hemen Uluslararası Sosyalizm ve Sosyalist İşçi Parti-
si’nin kuruluşuna temel hazırlamak için kolları sıvadı-
lar ve Chanie bunda büyük bir rol oynadı. 

SWP’nin teorik temelleri açısından Troçki’den sonra 
Marksist düşüncenin gelişmesinde Cliff, yazılarıyla kilit 
bir rol oynadı. Bu yazılar Stalinist Rusya’nın neden kapi-

talizmin yeni bir türü olduğunu gösterdi, bunun apaçık 
devlet kapitalizmi olduğunu ortaya koydu. Yazıları aynı 
zamanda İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ekonomilerin 
silahlanma harcamalarıyla nasıl geçici olarak dengede 
durmayı başardığını ve Çin ile Küba’daki yeni iktidarla-
rın doğasını da açıkladı. 

Chanie olmasaydı bunların hiçbiri gün ışığına çıkma-
yacaktı. O hem evin ekmeğini kazanıyor hem de Cliff’in 
okunması mümkün olmayan el yazmalarını daktilo edi-
yordu – ki Cliff de kendi yazılarını deşifre etmekte zor-
landığını itiraf ederdi. 

Fakat Chanie para kazanmaktan ve daktilo başına 
oturmaktan çok daha fazlasını yapıyordu. Bir sendika 
aktivistiydi ve Hackney’de öğretmenler sendikasının 
sekreteriydi. Ayrıca çok çeşitli konulardaki kampanya-
lara kendi özel katkılarını sundu. Politik teorinin geliş-
mesiyle, Marksizm için çok merkezi olan pratikten test 
etme ve pratikten öğrenme arasındaki yaşamsal bağın 
kurulmasını sağladı. 

Chanie aynı zamanda eğitim alanı ve Troçki’nin kültür 
yazıları başta olmak üzere daha pek çok konuda içerik 
üretmiş bir yazardı.

Uluslararası devrimci geleneğin inşa edilmesinde ben-
zersiz bir rol oynadı. Kapitalist yabancılaşmanın aşıl-
ması için işçi sınıfının devrimci geleneğinin yaşayan 
bir öğe olduğunu kanıtlayan ve Troçki’nin ölümünden 
hemen sonra devrimci faaliyetlerini zorlu koşullarda 
sürdüren o kuşağın son büyük aktivistlerinden biriydi.

Donny Gluckstein’ın Sosyalist Worker’daki yayınla-
nan makalesinden kısaltarak çeviren: Şenol Karakaş

CHANIE ROSENBERG (1922-2021)

Chanie Rosenberg
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DEVRİMCİ ANTİKAPİTALİST HAFTALIK GAZETE

ÇAĞLA OFLAS

Çete lideri Sedat Peker’in uyuşturucu trafiği, mala çök-
me, cinsel saldırı, adam kaçırma, faili meçhul cinayetler, 
şantaj, kamu bankalarının yağmalanması, devlet içindeki 
güç çatışmalarını ifşa ve itiraf eden 9 videosu toplumun 
derinlerinde büyük bir sarsıntı yaratıyor. Yaratıyor çünkü, 
devlet mafya, sermaye ve medya arasındaki kirli ilişkileri 
ortaya seren açıklamalar, dokuz kez iktidar adına miting 
düzenlemiş, barışı savunanların “oluk oluk kanını akıt-
makla” tehdit etmiş, tüm kirli ilişkilerin merkezinde yer 
alan birinden geliyor. 

İktidar ve çevresinin içinde bulunduğu çürüme ve çözül-
me herkesin malumuydu. Ama Peker’in itirafları, iktida-
rın içinde bulunduğu bataklığın kapaklarının açılması ve 
toplumun üzerine boca edilmesi etkisi yarattı. “Burjuva 
normları”nın işlediği bir devlette videoların bir teki bile 
adı geçen kamu görevlilerini, hatta hükümeti bile yerinden 
etmeye yeterdi. Ama iktidar ölü taklidi yaptı. Videoların 
sosyal medyada yankılanması, konuyla ilgili analizler ya-
yınlanınca, “bir mafyacı’nın sözlerine mi itibar edeceğiz” 
denildi. Çeşitli dış istihbarat kurumlarının aracı olmakla 
suçlandı. Ancak videoları izleyenlerin sayısı günden güne 
artarak büyüdü, 85-90 milyona ulaştı. Bu sefer de hedefte-
kiler cevap yetiştirme telaşına düştü. İktidar çevresindeki 
farklı gruplar ellerindeki kozları masaya sürmeye başla-
dılar. Bundan sonrası hepimizin malumu: Ne, iddialarda 
geçen faili meçhul cinayetlerle ilgili ne de rüşvet, kara para 
aklama, uyuşturucu trafiğiyle ilgili yargı başta olmak üzere 
tek bir yetkili kurum harekete geçti. ABD tarafından kara 
para aklama iddiasıyla aranan Baran Sezgin Korkmaz’ın 
İçişleri Bakanı tarafından uyarıldığı, Korkmaz’ın alacaklı 
olduğu 45 milyon dolara el konulduğu ve durumdan ikti-
darın haberi olduğu söylendi. Ama devlet katında tek bir 
taş yerinden oynamadı! 

Antikapitalist Blok tarafından başlatılan “Temiz bir nefes 

için” başlıklı imza kampanyası mafya, devlet, siyaset ekse-
ninde oluşan, neredeyse bir suç imparatorluğuna dönüşen 
bu kirli yapılanmayı dağıtmak için bir öneri sunuyor. Deniz 
Poyraz’ın katledilmesinden başlamak üzere tüm siyasal ci-
nayetlerin üzerine gidilmesi, ardında yatan kontrgerilla fa-
aliyetlerinin açığa çıkarılması, Peker’in itiraflarında adı ge-
çen isimlerin, kamu yetkililerinin istifasını, yargılanmasını 
talep eden bir büyük arınma hareketine ihtiyacımız var. 

Tek tek, bireysel eylemleri değil, işçi sınıfının merkezinde 
yer aldığı birleşik bir büyük kitle mücadelesini inşa etmeli-

yiz. Bu kirli yapılanma bir tripod ve kamerayla yenilmeye-
cek. Hiçbir şey yapmazsak buhar olup ortadan yok olma-
yacak. Ama milyonların eylemi bu yapıları birkaç günde 
dağıtmaya yeter.

Sendikaların başını çektiği, kadın örgütlerinin, doğanın 
yıkımına öfke duyanların, Boğaziçi’nde kayyum rektöre 
karşı direnenlerin, KHK’lıların, işten atılmalara karşı dire-
nenlerin, sanatçıların, akademisyenlerin, toplumun tüm 
direnen kesimlerinin “temiz toplum” talebiyle bir araya 
geldiği bir kampanya birliğine ihtiyacımız var. 

PİSLİĞİ MÜCADELE TEMİZLER

2000’lerin 
başında bir işçi 
gösterisinden.


