
DEVRİMCİ ANTİKAPİTALİST HAFTALIK GAZETE
3

Dijital sayı           
21 Nisan 2020
sosyalistisci.org

İŞÇİLER ARASINDA SALGINA YAKALANANLAR TÜRKİYE ORTALAMASINDAN 3 KAT FAZLA

İŞÇİLER VİRÜSE VE SERMAYE YANLISI 
KARARLARA KARŞI ÇIKIYOR 

sayfa 5
CAN IRMAK ÖZİNANIR YAZDI

sayfa 8

VEBA, COVİD-19 VE İNSAN
FİGEN DAYICIK FIRAT YAZDI

sayfa 10

LENİN’DEN GRAMSCİ’YE 
HEGEMONYA SORUNU

AYNI GEMİDE DEĞİLİZ

-SALGIN İSCİLERİ ÖLDÜRÜYOR
HÜKÜMET PATRONLARI KURTARIYOR

-



2

Geçen sene yapılan yerel seçimlerde, 
seçmenlerin çoğunluğunun oyunu 
alarak yönetime gelen CHP’li beledi-
yeler üzerinde iktidarın baskısı artı-
yor.

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Bele-
diyeleri’nin salgınla birlikte işsiz ve 
aç kalan, sokağa çıkma yasakları ne-
deniyle evlere hapsolanlara yapacak-
ları yardımlar engellenmeye devam 
ediyor.

Ekmek dağıtımına soruşturma

Belediyelerin bağış topladığı banka 
hesaplarına el koyan İçişleri Bakan-
lığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı 
sırasında halka ekmek dağıtan bele-
diyelere soruşturma açtı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir 
Ünal, “Anadolu’da ‘ayrı baş çekmek’ 
deyimi vardır. Bunun devletteki kar-
şılığı paralel yapıdır” diyerek seçim-
le işbaşına gelen yerel yönetimleri 
yasadışı yapılar olarak gösterirken 
AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
zabıtalar aracılığıyla halka ekmek da-
ğıtıyordu.

Sonucunu beğenmediği İstanbul se-

çimlerini tekrarlatan iktidar, basit 
yardım ve bağış faaliyetlerini sadece 
kendisinin yapmasını dayatıyor. Hem 
iktidar hem de yerel yönetimler yok-
sulları ve emeklileri desteklese bu çok 
yanlış bir şey mi olur? Bu basit soruya 
bir yanıtı olmayan AKP yönetimi, yar-

dım faaliyetleri ile CHP’li belediyelere 
seçmen desteği arasında bir bağlantı 
kuruyor: “Aman CHP’ye yazmasın, 
ekmek bile dağıtmasınlar, biz dağı-
talım.” Bunun sonucu halkın geniş 
bir kesimi sosyal yardımdan mahrum 
bırakılıyor.

CHP’Lİ BELEDİYELER 
ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR

24 Nisan 1915’te, bir önceki yüzyılın ba-
şında büyük bir felaket yaşandı. Ermeni-
ler katliama uğradı. 24 Nisan 1915 günü, 
Ermeni toplumunun önde gelenlerinin 
kapısı polis tarafından çalındı. Polisler 
sakin bir şekilde ismini söyledikleri kişi-
nin evde olup olmadığını soruyor; aradığı 
kişi evde ise, birkaç soruya cevap vermek 
üzere kısa bir süre için semt karakoluna 
kadar davet ediyordu. İlk gece 240 kişi, 
sonraki birkaç gün içerisinde 2345 kişi, 
Ermeni toplumunun entelektüelleri, 
mebusları, şairleri, örgütlü siyasetçileri 
İstanbul’dan sürülmeye başlandı. Gözal-
tına alınanlardan 174’ü hiçbir yargılama 
olmaksızın infaz edildi.

24 Nisan, o dönem Osmanlı İmparator-
luğu’nda 1,5 milyonluk Ermeni nüfusun 
neredeyse tamamen yok olmasıyla so-
nuçlanacak korkunç sürecin başlangı-
cıydı. Çoluk çocuk, genç yaşlı kafilelerle 
Ermeni halkı Anadolu’nun dört bir buca-
ğından çöllere sürüldü. Çoğunluğu öldü-
rüldü. Kiliseler, okullar harabeye döndü. 
Mal mülk el değiştirdi. Telgraflarla din 

değiştirme talimatları verildi. Hem yaşa-
dıkları yerlerin hem sağ kalanların isim-
leri değiştirildi. Çocuklar evlatlık verildi. 
Bütün bunlar İttihat Terakki’nin devlet 
aygıtı eliyle ve bütün dünyanın gözü 
önünde gerçekleştirildi.

Bu coğrafyanın ekonomik, sosyal ve kül-
türel zenginliklerinin yaratıcılarından 
olan koca bir toplum imha edildi. Türk ve 
Müslüman olmayanlara yönelik baskıyı, 
inkârı, asimilasyonu ve fiziksel saldırıları 
içeren hükümet politikaları, korkunç acı-
lara yol açtı.

Kurulan yeni Cumhuriyet bu acılarla yüz-
leşmedikçe, bu mirasın üzerinde yüksel-
miş oldu.

İnkar, 1915’in ardından Ermeni halkının 
gerçeğini sadece resmi bir anlatı haline 
getirilen tarihten değil, anılardan da sil-
menin yöntemi olarak devreye girdi. 

Ama 1915 anmalarından birisinde söy-
lediğimiz gibi, “Bazı acılar zamanla 
unutulmaz!” 1915 unutulabilecek bir acı 

değil. Unutulduğu sanıldığı her seferin-
de, inkarcılığın yarattığı baskı, sefalet, 
yalancılığın tozu dumanı içinde görünür 
olmayı başarıyor.

İnkara karşı verilen mücadeleler, yüzleş-
menin vaz geçilemez bir şekilde günde-
me girmesine neden oluyor.

Yüzleşme, Türkiye’de yaşayan tüm sıra-

dan insanları özgürleştirecektir.

Demokrasinin, çatışma kültürü yerine 
barış içinde bir arada yaşama dinamik-
lerinin güçlenmesi, ırkçılığın ve nefret 
söyleminin geriletilmesi, içindeki her bir 
bireye, gruba, çevreye, kimliğe güven ve-
ren bir sosyal dokunun inşa edilmesi için 
bu yüzleşme adımının atılması bir zorun-
luluktur.

1915’LE ELBET YÜZLEŞİLECEK

CHP’li belediyelerin ekmek dağıtması engellendi

İnfaz yasası, salgınla mücadele içinde gündeme alınan 
ekonomik paketler, zaten vergileriyle toplumun tüm 
yükünü sırtlayan halktan salgınla mücadele için bağış 
istenmesi... Liste uzayıp gidiyor. Geçen hafta ilan edilen 
sokağa çıkma yasağı kararının alınışı, ilan edilişi de bu 
listenin devamı gibiydi. Bu liste, salgınla mücadelede 
konusunda gösterilen beceriksizliklerin ve sınıfsal ter-
cihlerin bir listesi.

Şimdi bunlara bir haftadır ücretsiz maske dağıtımında 
yaşanan gariplikler de eklendi. Maskesiz sokağa çık-
mak yasak. Ama maskeleri eczanelerden almak için 
devletin size bir kod göndermesi gerekiyor. Kod gecik-
tiği için sokağa çıkamıyor, temel alışverişlerinizi yapa-
mıyorsunuz. Yapmanız lazım, çünkü hafta sonu sokağa 
çıkma yasağı var.

Bir başka haksızlık ise genç işçilerle ilgili alınan karar. 
20 yaş altında gençlerin sokağa çıkması yasaklandı 
ama genç işçilerin işe gitmesinin sağlanması için bu ya-
sak bir genelgeyle değiştirildi.

Şimdi mevsimlik işçilerin çalışması gündemde. Hiçbir 
korunma olmadan, sıkışık sosyal mesafeye uyulmayan 
bir şekilde kalacakları yerlere gidip tarlalarda çalışacak 
olan işçiler salgına açık hale gelecek.

İşte bazı CHP’li belediyelerin ekmek dağıtmasının en-
gellenmesi tam da bu haksızlıklar zinciri içinde daha 
da anlam kazanıyor. AKP, halkın kendisine muhtaç 
hale geldiği bir yardım zincirine başkalarının burnunu 
sokmasına izin vermiyor ve bu yüzden salgın günlerin-
de AKP’li olmayan belediyelerin halka yönelik yardım-
larını bloke ediyor; başkanları hakkında soruşturma 
başlatıyor.

Ama yasakçılıklarının sandıkları gibi soruşturulan be-
lediyeleri değil, soruşturanları halkın gözünde zayıflat-
tığını göremeyecek kadar kendilerinden geçmiş, halk-
tan kopmuş durumdalar. 

HER ŞEY OY İÇİN!

GÜNDEM
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BARIŞTAN YANA
Yıldız Önen

UTANMAZ ÖRGÜT GERİ 
DÖNDÜ! 
Uluslararası Para Fonu (IMF) Covid-19’la beraber ye-
niden sahne almaya başladı. IMF ve Dünya Banka-
sı’nın, geleneksel “İlkbahar Konferansı”nda IMF baş 
ekonomisti Gopinath dünya ekonomisiyle ilgili bir ra-
por sundu. Rapor, salgının ekonomi üzerindeki etkisini 
ele alıyordu. 

Önceden büyüme hızının 2020 yılında yüzde 0.1 
azalacağını tahmin eden IMF, salgınla birlikte küresel 
ekonominin yüzde 3 küçülmesini bekliyor. Bu, son 
krizden 30 kat daha etkili bir krizin yaşanacağı 
anlamına geliyor.

2007-2008’de yaşanan krizin, “gelişmekte olan piya-
salar”ın ekonomik durgunluğa düşmemesi ve alternatif 
bir büyüme lokomotifi işlevi görmesinde farklı olarak 
salgın tüm ülkelerin ekonomik büyümesini etkisi altına 
alıyor. Küresel kapitalizmin toparlanmasına yardımcı 
olacak bir lokomotifi yok!

IMF’nin bu öngörüleri, dünyanın salgınla bugünlerde 
baş etmenin yolunu bulacağı seçeneğinde geçerli ola-
bilecek. Covid-19 salgını yılın ikinci yarısında etkisini 
göstermeye devam ederse, dünya ekonomisi yüzde 
3 daha daralacak ve düşüş yüzde 6 olarak gerçek-
leşecek.

Benzer bir senaryo IMF’nin eski baş ekonomisti Ken-
neth Rogoff tarafından da ifade edildi. Rogoff, koro-
navirüs salgınının, “son 150 yılın en sert resesyonu” 
olduğunu söyledi.

IMF aynı zamanda işsizlik oranlarının ABD ve AB’de 
2020 yılında yüzde 10’un üzerinde seyredeceğini 
duyurdu.

Kapitalizmin bugünü ve geleceği hakkında karanlık 
senaryolar üreten IMF gibi kuruluşlar, bugün salgınla 
baş etmekte yetersiz kalan sağlık sektörünün çökü-
şünün temel sorumlularıdır. Bu kuruluşlar, küresel ser-
mayenin ihtiyaçları doğrultusunda özellikle fakir ve 
gelişmekte olan ülkelere kaynak aktarırken “reform 
paketleri” önerdi. Evet, meşhur IMF paketleri! En son, 
IMF’nin körfez ülkelerine önerdiği tedbirleri hatırlamak 
yeterli olacaktır. Her zaman önerilen kemer sıkma 
politikaları idi. 

Tüm “reformları” uygulandığı ülkelerde sermayeyi ko-
rumak, emekçilerin haklarını törpülemek doğrultusun-
da olan IMF, sağlık alanında yaşanan yıkımların da 
sorumlusudur.

IMF programlarının en önemli başlığı, daima özelleş-
tirmeler olmuştur. Özelleştirme uygulamalarının insan 
hayatını en derinden etkileyen alanı ise sağlıkta özel-
leştirmelerdir.

Fakir ülkeleri o ülkelerin hükümetleri ve egemen sı-
nıflarıyla el ele borç/faiz batağına sürükleyen, ge-
lişmekte olan ekonomilerde özelleştirme furyası için 
dayatmalarda bulunan, zengin ülkelerde ise önerdi-
ği ekonomik tedbirlerle daima yoksulların haklarının 
budanmasına neden olan IMF yetkilileri, çenelerini 
kapamalılar!

Covid-19, en büyük yıkımı ABD’de yaratıyor.

Neoliberalizmin cennetinde.

Bu cennette cehennemi yaşayan yoksullar, siyahlar, 
kadınlar kitleler halinde hayatını kaybediyor.

Neoliberalizmin en sivri kurumlarından birisi IMF’dir. 

Bugünkü çöküşün sorumlularından birisidir.

IMF dağıtılmalı, neoliberal uygulamalara son verilme-
li, IMF’nin borç batağına çektiği tüm ülkelerin borçları 
iptal edilmelidir.

AKP-MHP iktidarının koronavirüs salgını günlerinde ha-
zırladığı infaz yasasıyla, faşist mafya babaları, Soma’daki 
madenci katliamının tutukluları, Çorlu tren kazasının so-
rumluları, cinsel saldırı suçu işleyenler, kadın katilleri, do-
landırıcılar ve suç örgütü liderleri bayram etti.

Yasayla ilgili toplumun tüm kesimlerinden tepkiler yük-
seldi. Bunun üzerine cinsel suçlar ve kadına yönelik şid-
det 31 Mart’ta kapsam dışı bırakıldı. Ancak bu suçlarda da 
cezasının bitmesine 3 yıldan az kalanların açık cezaevine 
alınmalarıyla çıkmalarının ve dönmediklerinde yaptırım 
uygulanmamasının yolu açıldı. Sendikalar, meslek örgüt-
leri, hukukçular, gazeteciler, siyasetçiler, kadın dernekleri 
hep birlikte bu yasanın ayrımcı yönüne dikkat çektiler.

İnfaz yasasının uygulamaya konmasıyla ilk olarak MHP’nin 
yıllardır tahliyesi için uğraştığı mafya babası Alaattin Çakı-
cı “özgür” kaldı. Yaralamaya ve cinayete azmettirme, spor 
kulübü lokaline silahlı baskın, çıkar amaçlı suç örgütü kur-
ma ve yönetme gibi suçlardan mahkûm olmuş Çakıcı’nın 
tahliyesi, yerli milli rejim döneminin ruhuna uygun şekilde 
yüzlerce araçlık bir konvoyla “kutlandı.”

İzmir’in Torbalı ilçesinde ise infaz yasası ile cezaevinden 
tahliye olan 21 yaşındaki Mehmet I, tartıştığı 44 yaşındaki 
Ümit Arıç’ı başına taşla vurarak öldürdü.

Dünyanın her yerinde cezaevlerindeki durum, koronavirüs 
salgınının hızla yayılmasına yol açabilecek koşullar nede-
niyle tartışılıyor. AKP-MHP iktidarı ise ayrımcı bir infaz ya-
sası değişikliği hazırladı. En tehlikeli suçlular affedilerek 
salındı. Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Ahmet Altan 
gibi isimler hâlâ hapiste. Soma maden katliamının, Çorlu 
tren faciasının failleri, Ali İsmail Korkmaz’ı öldürenler ise 
infaz yasası değişikliği sayesinde cezalarına %50 indirim 
alıyorlar.

DSİP: “Öncelikle hasta mahpusların, yaşlı mahpusların, 
çocukları ile birlikte hapishanelerde kalmakta olan kadın 
mahpusların ayrımsız olarak tahliye edilmeleri ve salgın-
dan korunmaları gerekir. İnfazda eşitlik, adaletin gereği-
dir, bütün infaz indirimleri tüm mahkûmlara eşit olarak 
uygulanmalıdır. Keyfi ve uzun tutuklama uygulamasına 
son verilmeli, tutuksuz yargılamanın esas olduğu bir sis-
teme geçilmelidir.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: “İnfaz paketiyle hapisha-
nelerden binlerce adli mahkum tahliye edildi. Uyuşturucu 
ticareti, dolandırıcılık, hırsızlık yapanları kapsamına alan 
bir düzenleme söz konusudur. Halkın haber alma, gerçek-
leri öğrenme ve bilgilenme hakkı için görev yapan gazete-
cilerin infaz paketinde yer almamasını kabul etmiyoruz.”

156 hak örgütün ortak açıklamasından:  Her şeyden 
önce, Türk Ceza Kanunu’nda  “kadına yönelik şiddet” diye 
bir suç yoktur. Eğer ifade edilmek istenen fiziksel şiddet 
kasten yaralama ise, kasten yaralama suçu ve kadınların 
sıkça maruz bırakıldığı tehdit, hakaret, şantaj suçları kalıcı 
infaz indirimi kapsamındadır. Bu nedenle, kadına yönelik 
şiddet suçunun infaz indirimi kapsamında olmadığı söyle-
mi gerçeği yansıtmamaktadır.”

Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tutuklu H.A.’ya 
yapılan coronavirüs testi pozitif çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan açıklamaya 
göre, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bu-
lunan H.A., 13 Nisan tarihinde kırgınlık şikayetleriyle 
hastaneye sevk edildi. H.A.’nın Covid-19 testi pozitif 
çıktı.

Hastalık belirtisi taşıyan 62 tutuklu ve hükümlünün, 
hastanelerde izole edildiği ve tetkiklerine devam edil-
diği de duyuruldu.

Açık hapishanelerde 3 ölüm

İnfaz yasası mecliste görüşülürken açıklama yapan 
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, açık cezaevlerinde üç 
mahkumun salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini du-
yurmuş, 5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye 
Covid-19 tanısı konulduğunu da belirtmişti.

Gül, kapalı cezaevlerinde ise Covid-19 vakasının sap-
tanmadığını da belirtmişti.

Mart ayında Bakanlık, hapishanelerde görüşleri Nisan 
sonuna kadar iptal etmiş, infaz koruma memurlarının 
yerleşkelerden çıkmayacağını da duyurmuştu.

Buca Kapalı cezaevinde görülen salgın, alınan önlem-
lerin yetersiz olduğunu ortaya koydu. Çok sayıda mah-
pusun kaldığı hapishaneler kapalı olsa da dışarıyla 
bağlantılı olan kurumlar ve dünyadaki tüm hapisha-
neler gibi yüksek enfeksiyon riski taşıyorlar.

Şimdi ne olacak?

İnfaz yasası çıkmadan önce Türkiye’de 257 bini hü-
kümlü, 43 bini tutuklu toplam 300 bin kişi cezaevle-
rinde bulunuyordu.

AKP-MHP’nin yasası sonucu 90 bin mahpusa tahliye 
yolu açıldı. Kaba bir hesapla halen 210 bin kişi kapa-
lı cezaevlerinde bulunuyor. Yani cezaevleri tıka basa 
dolu bir halde.

Buca Kapalı Cezaevi’nde görülen enfeksiyon, tüm ha-
pishaneler için güncel bir tehdit ve mahpusların haya-
tı risk altında.

Hak savunucuları, gazeteciler, muhalif siyasetçiler 
içeride tutulurken adaletsiz infaz yasasının koronavi-
rüs salgını karşısında yetersiz olduğu da ortaya çıktı.

Dünyanın her yerinde mahkumlar salgın korkusu al-
tında ve yaşama hakkı için serbest bırakılmalarını ta-
lep ederken, Türkiye’de de hapishanelerin boşaltılma-
sının gerekiliği kendini ortaya koydu.

SALGIN HAPİSHANELERE SIÇRADI

İNFAZ YASASI 
ADALETSİZLİĞİ 
DERİNLEŞTİRDİ
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ALEX CALLINICOS

“Tarih, insanı öyle bir zirveye taşıdı ki ni-
hayet insanlığın tamamen silinmesi ger-
çekçi bir ihtimale dönüştü” diyordu radi-
kal akademisyen Norman Brown. 

“Tarihin bu aşamasında, yaşamsal güdü-
nün dostları, ölümün fethinin artık im-
kânsız olmadığı konusunda herkesi uyar-
malıdır.”

Brown 1959’da bu satırları yazarken, “ölü-
mün fethi” ile olası bir nükleer savaşa 
gönderme yapıyordu. Mamafih şu sıralar 
bizden öncekilerin çok iyi bildiği şeyi tek-
rar hatırlar olduk; ölüm, bu salgında galip 
gelebilir.

Geride bıraktığımız haftalar boyunca 
zihnimde dönüp durdu Brown’ın bu ki-
tabının adı; “Ölüme Karşı Hayat”. Fakat 
ölüm soyut bir kavram ya da Bergman’ın 
14. yüzyılın “kara ölümü” olarak bilinen 
veba hakkındaki harika filmi Yedinci Mü-
hür’dekine benzer efsanevi bir karakter 
değil –ki o da Avrupa nüfusunun üçte bi-
rini öldürmüştü.

Sinsice sokulmakta olan bu ölüm, sınıf-
ların sonunu getirecek olandır. Küresel 
kapitalizmin başlıca finans merkezlerin-
den bir kısmını ele geçirdi bile; Milano, 
Londra, New York… Ne var ki yoksulları ve 
ezilenleri alıyor. 

Sayılar dehşet verici. New York’ta, Co-

vid-19’un Siyahlar ve Latinler üzerindeki 
ölümcül etkisi, beyazlara oranla ikiye kat-
lanıyor. Chicago’da ise salgının aldığı can-
ların %72’si Siyahlardan. New Orleans’taki 
bir market sahibi Washington Post’a verdi-
ği röportajda şöyle söylüyordu; “Yaşam bu 
civarda zaten çoktan kaçırılmış bir fırsat; 
zorlu işler, uzun saatler boyunca çalışma, 
düşük ücretler, sağlık güvencesinden yok-
sunluk, parasızlık, kötü beslenme.”

Çalışan yoksulların, işlerini evden yü-
rütme şansları olmadığı gibi, kendilerini 
yalıtma ihtimalleri de yok. Çünkü bu, aç 
kalmaları ve ailelerini de açlığa mahkûm 
etmeleri demek.  

İngiltere ise hesapta hâlen bir refah devleti 
görünümünde. Ancak Financial Times’ın 
geçtiğimiz günlerde Gıda Vakfı’ndan (The 
Food Foundation) yaptığı alıntıda şöyle 
deniyordu: “Ankete katılan yetişkinlerin 
yüzde altısı –ki bu da üç milyon insana 
karşılık geliyor- yaşadıkları evde bir ki-
şinin, geçtiğimiz üç hafta boyunca gıda 
yetersizliği yüzünden aç kaldığını dile ge-
tiriyor.” 

Basınç

Ve daha da kötüleşecek. Dev işletmeler ve 
sağcı liderlerin karantinayı sonlandırma-
ya yönelik girişimleri, basıncı Atlantik’in 
iki yakasında da artırıyor. 

Henüz ortada bir aşı yok. Buna rağmen, 
sosyal mesafelendirme kurallarını gevşet-

mek istiyorlar. Muhtemelen tekrarlayan 
bulaşmalara yol açıp kaçınılabilir olan 
ölümlere sebep olacak. 

Sağcı bir yayın olan The Spectator’un edi-
törü Fraser Nelson konuyu çarpıtmanın 
ilginç bir yolunu bulmuş; “Covid-19’un 
bunca ölüm getirmiş olması korkutucu. 
Ancak karantinanın etkileri de öyle…”

“Bakanlardan biri, mesajımızın şöyle 
olması gerektiğini söylüyor; çalışmaya 
devam ama mümkünse evden. Ne var ki 
bu mesaj da arada kaynadı. Hazine, ‘işte 
kalma’ programı için üç milyon başvuru 
olacağını bekliyordu. Şu anda başvuru 
sayısının dokuz milyon olacağı tahmin 
ediliyor.”

“Tasarı, yalnızca çalışmak zorunda olan-
ların çocuklarının değil, her beş öğrenci-
den birinin sınıfta bulunmasını hedefli-
yordu. Yani savunmasız çocuklar ya da 
özel ihtiyaçları olan çocuklar olarak sayı-
lanları da kapsıyordu. Fakat yalnızca yüz-
de ikilik bir katılım olduğu anlaşıyor.”

“Demek ki asıl sorun, insanların sosyal 
mesafelenmeye aldırış etmeyip parklarda 
eğlenmeleri değil. Aksine hem kendimizi 
hem de ailelerimizi koruma konusunda 
aşırı tedbirli davranıyoruz.”

Nelson, kapanma yoluyla hayat kurtar-
mak ile kapanmanın ekonomiye vereceği 
hasar arasında bir seçenek olduğuna dair 
o iç bayıltıcı argümanları da tekrar ediyor. 

Serbest piyasanın sözcüsü sayılan Eco-
nomist’in bile bu saçmalıklara ayıracak 
zamanı yoktu; “Ekonomideki gerilemenin 
sağlık üzerindeki etkilerine odaklanan de-
taylı araştırmalar, bu durumun sanıldığı 
kadar olumsuz sonuçlar yaratmayacağı 
gibi, ölümlere yol açmasının da beklen-
mediğini gösterdi.”

“İktisadi kanıtlarına bakıldığındaysa, 
ölüm oranlarının ekonomik büyüme za-
manlarında artma eğiliminde olduğu, 
gerilemeninse düşüşe geçirdiğini görüyo-
ruz.”

“Ölüme Karşı Hayat” … Sermayeye karşı 
yaşam. Kapitalizmin kendini böylesine 
açık edip öldürücü yüzünü tüm çıplaklı-
ğıyla sergilemesine ilk defa tanık oluyo-
ruz. 

Aslında bu hep biliniyordu. Kaldı ki zaten 
başlangıçta da köle ticaretine ve çocuk 
işçilere bel bağlamıyor muydu? Bugün de 
bizi pandemi noktasına getiren koşulları 
yarattı, gezegenin yaban hayatından ge-
riye kalanları istila edip Covid-19’a sebep 
oldu. Ve bedelini de işçi sınıfına ödetmek 
istiyor. Üstelik birçoğu da hayatıyla öde-
mek zorunda kalacak.

Bu, hayatımızın en büyük mücadelesidir. 
Yaşayabilmek adına verdiğimiz bir müca-
dele. 

Socialist Worker’dan çeviren  
Tuna Emren

SALGIN DÜNYA İŞÇİ SINIFINI ETKİLİYOR

HAYATTA KALABİLMEK ADINA, 
HAYATIMIZIN MÜCADELESİNİ VERİYORUZ

Amerika’da işsizlik maaşı başvuruları her 
hafta artıyor.

TUNA EMREN

Küresel iş gücünün yüzde 
81’ini oluşturan 3,3 milyar 
insanın iş yerleri ya kısmen 
ya da tamamen kapanınca 
bu şirketlerin önemli bir 
kısmı çalışanlarını işten çı-
karmaya başladı. 

Birleşmiş Milletler’e bağlı 
Uluslararası Çalışma Ör-
gütü’nün (İLO) verilerine 
göre, tam zamanlı çalışan 
195 milyon kişinin 2020’nin 
ikinci yarısında işsiz kalma-
sı bekleniyor. İLO, işsizlik 
oranlarının öngörülenden 
çok daha yüksek olabile-
ceğini de ekleyerek, bunun 
İkinci Dünya Savaşı’ndan 
bu yana yaşanan en şiddetli 
kriz olacağını belirtti.

Sektör bazlı bakıldığında 
ise imalat ve perakende sa-
tışın yüzde 14’lük risk sevi-

yesiyle başı çektiği, yüksek 
risk seviyesindeki sektör-
lerin ABD, Avrupa ve Orta 
Asya nüfusunun yüzde 42-
43’ünü istihdam ettiği gö-
rülüyor. 

“Hastalıktan Önce Açlık-
tan Ölebiliriz”

Norveç, Danimarka ve İn-
giltere gibi bazı ülkeler, bu 
süreçte işsiz kalan herkese, 
geçimlerini rahatça sağ-
lamalarına yetecek mik-
tarda ödeme yapıyor. ABD 
işçi sınıfı ise kapitalizmin 
acımasız ataklarını acı bir 
şekilde tecrübe etmeye zor-
landı. ABD’de işten çıkar-
malara engel olabilecek bir 
dayanışma hareketi henüz 
mevcut değil. Gerçi Trump 
küçük işletmelere sunduğu 
destek paketinde işçilerin 
çıkarılmaması şartını öne 

sürmüştü ama maalesef bu 
paket de ortada kalmaları-
na engel olamadı. 

Gelişmiş ülkeler için bile 
durum hiç iç açıcı değilken; 
Afrika, Asya, Arap ülkeleri 
ve Latin Amerika’da iş gü-
cünün büyük kısmını oluş-
turan kayıt dışı işçileri çok 
daha zor günler bekliyor. 
Bilhassa Brezilya ve Hindis-
tan’da ekonomiyi ayakta tu-
tan kayıt dışı işçiler sosyal 
güvenliğe de sahip değiller.

Oxfam’ın geçtiğimiz gün-
lerde paylaştığı eşitsizlik 
raporu, halihazırda yaşam 
mücadelesi veren yoksul 
ülkelerin bu süreçte daha 
da yoksullaşacağını göste-
riyor. Var olan eşitsizlikle-
rin git gide büyüyeceği ve 
artık etkilerinin çok daha 
şiddetli hissedileceği gün 
gibi ortada. Rapora göre, 

dünya genelinde işsiz kalan 
her beş kişiden sadece biri 
işsizlik ödeneği alabiliyor. 
En yoksul işçilerinse bu kriz 
boyunca yasal istihdamın 
dışında kalacakları anlaşı-
lıyor.

Oxfam, küresel ölçekli bir 
kurtarma paketi için bazı 

öneriler sunarken; “Bu vi-
rüs birçoğumuzu hastalık-
tan değil açlıktan öldüre-
cek” diye haykıran işçilerin 
sesine kulak verilmesi yö-
nünde çağrıda bulundu. 

Rapor, kadınları da yine 
yüksek risk seviyesindeki 
grupta ele alıyor. Çünkü 

dünya genelinde sağlık ça-
lışanlarının yüzde 70’ini 
oluşturdukları ve müca-
delenin en ön saflarında 
yer aldıkları halde, emek-
lerinin karşılığını almakta 
zorlanıyorlar. En yoksul 
ülkelerdeki kadın işçilerin 
yüzde 92’si zaten kayıt dışı 
çalışıyor. 
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Ücretsiz izin dayatmasına ve 
sefalet ücretine hayır!
İş dünyasının hazırlamış olduğu 62 maddelik taslağın 
15 maddesi AKP milletvekilleri tarafından hızla meclis-
ten geçirildi, sonuç itibariyle ortaya işçiyi destelemek 
yerine tamamen işvereni destekler bir yasa çıktı. Yasa 
teklifinde işveren tarafından tek taraflı olarak ücretsiz 
izne çıkarılacak işçilerden kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanma koşullarını yerine getirmeyen işçilere gün-
lük 39,24 TL (aylık 1177 TL) nakdi ücret desteği veril-
mesi öngörülüyor. Aynı şekilde 15 Mart 2020’den sonra 
işten çıkarılan ancak işsizlik sigortası ödeneğinden 
yararlanma koşulları taşımayan işçilere de günlük 
39,24 TL (aylık 1177 TL) nakdi ücret desteği verilmesi 
öngörülüyor.

Öncelikle belirlenen bu ücret desteği insani değildir, 
vicdani değildir ve eşitlik ilkesine de aykırıdır. Son üç 
yılda 450 gün çalışması olan işçiler 4.300 TL’ye kadar 
kısa çalışma ödeneği alabilecekken, 449 gün ve daha 
az çalışması olan işçilerin aylarca 1.177 TL’ye mahkûm 
bırakılması hakkaniyetli değildir.

Sonuç olarak bu yasa, adında iddia edildiği gibi “Sal-
gının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltıl-
masına” değil işverenlerin çıkarlarının korunmasına 
hizmet etmektedir.

Hizmet ve eğlence sektöründe çalışıyorum. Çalıştığım 
işletme ve kulüpler 15 Mart’ta süresiz kapatıldı. Muh-
temelen en son açılacak yerler olacak. “Devam edecek 
miyiz?” sorusuna işletmeci de yanıt veremiyor.  Beyoğ-
lu’nda bulunan 2 bine yakın mekânın tüm çalışanları 
şu anda işsiz ve çoğu salgından sonra da işsiz olacak.

Hükümet çözüm olarak 3 aylık kısa çalışma ödeneği 
sunuyor.  Günlük 39.42 TL yevmiyemin %60’ına denk 
geliyor. Kalan yüzde 40’ını isterse işveren verecek. Be-
yoğlu’ndaki mekânların tamamına yakını ya asgari 
ücretle ya da kayıt dışı işçi çalıştırıyor. Kayıtsız çalı-
şanların büyük bölümünü göçmen işçiler oluşturuyor. 
Kayıtsız çalışanlar için yasa bir şey ifade etmiyor.  Evde 
kalmanın koşullarını ekonomik öncelikler belirler. 
Beş haftadır işsizim. İş güvencem yok, başka bir geli-
rim yok. Kiram ve borçlarım durmadan artıyor.  Yeterli 
sağlık desteğim olmadan, ücretli izin ve iş garantisi 
sağlanmadan evde kalmak mümkün değil. Devlet kay-
naklarını öncelikle güvencesiz çalışanlara aktarmalı. 
Yaşam hakkı talep ediyorum. 

SALGININ FATURASI 
İŞÇİLERE KESİLİYOR

Yaşam hakkı 
talep ediyorumHükümetin işveren örgüt-

leriyle paslaşıp çıkarttığı 
torba yasaya göre, işten 
atmalar 3 ay ertelendi. 
Bu düzenleme ile işçiler 
“nakdi yardım” adı altın-
da ayda 1.177 lira ile açlı-
ğa mahkûm edilmişler-
dir. 3 aylık ücretsiz iznin, 
6 aya kadar uzatma yet-
kisi de Cumhurbaşkanı-
na verilmiştir. Bu rakam 
sefalet ücreti olan asgari 
ücretin bile yarısıdır. 

Hükümet 100 milyarlık 
destek paketinin sadece 
7 milyarını işçilere ayırıp 
93 milyarını iş verenle-
re ayırmıştı;  130 milyarı 
geçen İşsizlik fonundan 
karşılanacak olan yardı-
mın işsizlik fonuna yükü 
yüzde 4,5 civarındadır. 
İşini kaybeden işçilere 
ayrılan bu rakamın da 
çok az olduğunu görmek-
teyiz. Hükümet para da-
ğıtmaya geldiğinde nasıl 
ki olmadık şartlar koyup 
süreci zorlaştırıyorsa sal-
gın günlerinde de bun-
dan eksik kalmamıştır. 

Nakdi yardımdan fay-
dalanmak için son 3 yıl 
içerisinde 1 gün dahi olsa 
sigortalılık şartı aramak-
tadır. Türkiye şartlarında 
biliyoruz ki çalışanların 
büyük bir oranı kayıtlı ça-
lışan değil. Torba kanun 
tasarısına eklenen geçici 
maddeyle 15 Mart tari-
hinden sonra işten çıka-
rılmış olma şartı aramak-
tadır. Oysa işçi kıyımları 
15 Mart’tan önce başladı.  
15 Mart tarihinden önce 
işten çıkarılan işçiler ne 
olacak?  Bu haktan fayda-
landırılamayacaklar mı?  

Bu yasada da hüküme-
tin uyutma, geçiştirme 
ve oyalama taktiğini gör-
mekteyiz. Yapılması gere-
ken, ücret kaybı olmadan 
maaşların devlet tarafın-
dan karşılanması. Oysa 
bırakınız maaşların kar-
şılanmasını, asgari ücret 
bile bu salgın günlerinde 
işçilere çok görülmüştür.  

Asgari ücret dahi çok 
görüldü çalışanlara

Torba kanun teklifinin işten işçi çıkartmayı yasaklamak propagandasıyla gündeme geldiği günlerde,  
işçilerle hükümetin bu yeni torba yasasını konuştuk.

Arif Çinpolat (Şişecam İşçisi): 

Aslan Güngör (DİSK Genel-İş İstanbul Avrupa 
Yakası 3. no’lu Şube Sekreteri):

Salgının faturası işçilere kesiliyor
Yasaya göre İşsizlik Fonu’ndan aylık 1.177 lira ödeme 
yapılacak. Bu asgari ücretin çok altında bir miktar. 
“Evde kalın” demekle olmuyor. Herkesin geçim derdi 
var. Ayrıca yasa işverene hiçbir sorumluluk yüklemi-
yor. İşçilere 1.177 TL aylık, işten çıkarılmayı ertelemek-
ten başka bir anlama gelmiyor. Bu işten çıkarılmaktan 
beter. İşçinin ücretini, kıdem, ihbar, tüm haklarını 
işverene vererek, işçiyi, açlığa, yoksulluğa, sefalete 
mahkûm ediyorsun. 15 Mart tarihine kadar 2 milyon 
işçi işsiz kaldı. Bu insanlara 1.177 TL bile vermek is-
temiyorlar.  İşçilerden yapılan kesintiler sermayeye 
kullandırılıyor. İşsizlik Fonu sermayeye aktarılıyor. 
Kanal İstanbul, Şehir Hastaneleri, otoyollar gibi büyük 
inşaat projeleri işçilerin ceplerinden alınan vergilerle 
gerçekleşiyor. Krizin faturası işçilere kesildiği gibi sal-
gının faturası da işçilere kesiliyor. İşçiler ölümle burun 
buruna çalışıyor. Örgütlü işyerlerinde hijyen kuralları 
var. Ancak buralarda da durum sıkıntılı. İşçilerin can 
güvenliği için çalışmaması lazım. Salgın küresel bir 
krize yol açtı. İş yerleri kapandı. Mal satılamadığı için, 
uzun bir süre mal çıkışı yok. Bu işin uzaması kapitalist 
sistem açısından da zararlı. Bu günlerde sosyal devle-
te çok daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Almanya, Fransa 
gibi ülkelerde işçilere “yaşam için tüm haklarınızı ve-
riyoruz. Kendinizi karantinaya alın” diyorlar. Burada 
emeklisinden, mevsimlik işçisine, tarım sektörüne 
herkes sıkıntı içinde. İşçiler çalışmaya devam ederse 
hayatını kaybedecek. Can güvenliği ve halk sağlığı için 
sendikaların talepleri yerine getirilmeli. Ücretli izin 
hakkı tanınmalı ve zorunlu olmayan işlerde çalışma 
durdurulmalı.

Haydar Canpolat (Deriteks Sendikası Tuzla 
Şube Sekreteri):

Tuna Öztürk (Beyoğlu Emekçisi)

Beyoğlu’nda kapanan mekanlar
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ŞENOL KARAKAŞ

Neoliberal çağın tüm kurumlarıyla tüm gezegen için çö-
küş anlamına geldiğini keskin bir şekilde ortaya çıkartan 
Covid-19 salgını ve bu salgından daha da ağır bir tehdit 
olan küresel iklim krizi koşullarında, olağanüstü siyasal 
gelişmelere yanıt vermek için, 150. doğum yılında Lenin’i 
bir kez daha hatırlamak ve Leninizm diye özetlenen ge-
leneği bir kez daha ele almak büyük bir önem taşıyor. 
Önem taşıyor, çünkü geçen yüzyılın başında, başka bir 
küresel yıkımın, yine salgın hastalıklar ve Birinci Dünya 
Savaşı’nın göbeğinde insanlığın bu yıkımı geride bıraka-
cağı demokratik ve özgürlükçü siyasal hamle, Lenin’in 
örgütlenmesine yardımcı olmaya tüm yaşamını adadığı 
işçi sınıfından geldi. Bugün benzer bir hamle yaşamsal 
öneme sahip. Lenin’in entelektüel, siyasal ve örgütsel 
mirasını kavramak bu yüzden her zamankinden önemli. 
Söz konusu Lenin olduğu için, bu mirası 1917 yılında işçi 
sınıfının dünya tarihsel eyleminin doruğunda ele almaya 
çalışmakta fayda var.

Devrimin gerekliliği

Lenin, tüm siyasi perspektifini, Marx’ın şu yaklaşımına 
ayaklarını sağlam bir şekilde basarak geliştiriyordu: “Ka-
pitalist toplumla komünist toplum arasında, kapitalist 
toplumdan komünist topluma devrimci dönüşümler dö-
nemi yer alır. Buna, devletin proletaryanın devrimci dik-
tatörlüğünden başka bir şey olamayacağı bir politik geçiş 
dönemi karşılık düşer.’’

Bu tez, sosyalizm mücadelesi içinde devrimci geleneğin 
üzerinde yükseldiği perspektifi sunuyor gerçekten de. 
Sınıfsız, her bireyin özgürlüğünün dayanışmacı toplu-
mun bütünü tarafından garanti altına alındığı ve üretim 
araçları üzerindeki sömürüye neden olan özel mülkiyet 
ilişkilerinin kaldırıldığı bir toplum, kapitalist üretim tar-
zının gönüllü ve kendiliğinden bir şekilde dağılmasıyla 
kurulmayacak ne yazık ki. İçinde yaşadığımız toplumsal 
örgütlenmenin egemen güçleri, sınıf egemenliklerinden 
vaz geçmektense gezegenin toptan çöküşünü göze ala-
bileceklerini defalarca gösterdiler. Devrim, iki nedenden 
dolayı, birincisi kapitalist devlet aygıtını parçalamanın 
başka bir yolu keşfedilmemiş olduğundan, ikincisi ise 
işçi sınıfının ve ezilenlerin kendi aralarındaki bölünmüş-
lükten ve üzerlerindeki egemen sınıf hegemonyasından 
ancak bir devrimci ayaklanmayla kurtulmaları mümkün 
olduğu için gerekli.

Devrimin güncelliği

Toplumsal ve siyasal gelişmelere bu temel perspektifle 
bakan bir siyasi örgütlenme, her gelişmeyi, olağan ve is-
tikrarlı gibi görünen tüm süreçleri, iç çelişkilerini görerek 
kavramaya çalışır. Her olağan gelişmenin, olağanüstü bir 
gelişmeye gebe olduğunu görmek, istikrarlı gibi görünen 
süreçlerin içindeki istikrarsızlık öğelerini kavramak ve 
siyasal propagandanın merkezine bu kavrayışı oturtmak, 
işçi sınıfının tüm örgütlenme sürecine bambaşka bir ka-
rakter kazandırır. Üstelik, istikrarlı görüntüsünün altına 
gizlemeyi hiçbir zaman başaramadığı patlamalı krizleri, 
savaşları ve yarattığı sürekli yıkımla kapitalizm, kendi 
temel işleyiş mekanizmalarıyla kriz üreten bir sistemdir. 

Şubat devrimi

Lenin’in teorik parlaklığı, dünya ekonomisi içinde Çarlık 
Rusyası’nın ekonomi-politiğini analiz ederken yaslandığı 
Marksist kavramları, bu analizin siyasi sonuçlarına da 
uyarlama ve çoğu yerde bu kavramları geliştirebilme yete-
neği göstermesindedir. 1905 devriminden 12 yıl sonra, Bi-

rinci Dünya Savaşı’nın dünya çapında yarattığı kan ve yı-
kımın ortasında, hiçbir partinin yönlendirmesi olmadan 
başlayan Rus devrimi yedi aylık bir baş döndürücü süre 
içinde Lenin’in en başından beri merkezinde yer aldığı bir 
öncü işçiler örgütlenmesinin ve kapitalizmin çelişkili, sıç-
ramalı, patlamalı doğasından haberdar olan, bu sosyal 
patlamalara kendisini uyarlamak için örgütlenen aktivist 
işçilerin varlığının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. 

Doğan Tarkan’ın yazdığı gibi: “Bolşeviklerin iki belirle-
yici üstünlükleri vardı: 1) Devrimci sınıfın, proletaryanın 
tam anlamı ile organik bir parçası olmaları, 2) Bu birinci 
üstünlüklerinin ürünü, sonucu olarak tavizsiz bir biçim-
de proletaryanın çıkarlarını savunmaları, onun talepleri-
ni formüle etmeleri.”

Rusya’da 1917 Şubat’ında devrim oldu ama savaşın yarat-
tığı yoksulluk ve öfke işçi mücadelesinin 1915’ten itibaren 
yükselmesine neden olmuştu. 1916 yılında hareket yük-
selmeye devam etti. Yıl boyu, 243’ü politik olmak üzere 
1410 grev gerçekleşti. Bir önceki yıla oranla 500 daha faz-
la veya yüzde 50 artış yaşandı. Greve katılanların sayısı 
539 binden 1 milyonun üzerine çıktı. Grevlerin süresi uza-
dı. 1917 yılının Şubat ayına gelindiğinde hareket günbe-
gün büyümeye başlamıştı. 18 Şubat günü Putilov fabrika-
sının bazı bölümlerinde çalışan işçiler ücretlerine yüzde 
50 zam istediler. Fabrika yönetimi bu talebi reddedince 
diğer bölümlerin de katıldığı bir grev başladı. 21 Şubat’ta 
fabrika yönetimi bütün fabrikada lokavt ilan etti. Böylece 
sokakta emekçilerin hareketliliğinin geliştiği bir ortamda 
örgütlülük düzeyi çok yüksek olan Putilov’un 30 bin işçisi 
sokağa çıktı. Bu olay Şubat Devrimi’nin gelişmelerine bü-
yük bir etkide bulundu. Şubat Devrimi’nin asıl kıvılcımı 
Petersburglu kadın işçilerin eylemidir. 23 Şubat’ta Ulus-
lararası Kadınlar Günü’nün anılması için kadın işçiler 
fabrikalarda hazırlığa başladılar ve sonunda grev karan 
alındı. 23 Şubat günü kadın işçiler sokağa fırladılar. ‘Ek-

mek’ başlıca slogandı. Sağda solda kızıl bayraklar açıldı 
ve ‘Kahrolsun Otokrasi’ sloganları duyuldu. Çar’ın gizli 
polis örgütü Okrahana raporlarına göre sabah Vyborg 
bölgesinde başlayan grev öğleden sonra her tarafa yayılı-
yordu. “50 fabrikadan 87.534 işçi grevdeydi.”

Askerler komutanların, komutanlar bir üst komutanın 
emrine uymayı, grevci, gösterici işçilere ateş açmayı red-
dettikçe devrim ilerlemeye başladı. 

Şubat Devrimi’nin hareketliliği içinde Bolşevik militanlar 
muazzam görevler yerine getirdiler. Şubat 1917’de 30 bin 
işçinin çalıştığı Putilov fabrikasında 150 Bolşevik vardı. 
Petersburg’un en yoğun sanayi bölgesi olan Vyborg’da ise 
Bolşeviklerin sayısı sadece 500’dü.

Bu sayısal küçüklüklerine rağmen Şubat devrimini ince-
leyen bütün tarihçiler Bolşevik militanların grevlerin ve 
gösterilerin örgütlenmesindeki rollerinde birleşmektedir-
ler. Ancak, Bolşeviklerin bu aktif rolü Bolşevik Partisi için 
geçerli değil. Birçok Bolşevik’in o günlerde ya da daha 
sonra belirttikleri gibi partililer partinin yönlendirmesin-
den tamamen mahrumdular. 

Hareketin içerisinde partili işçiler olmasına rağmen hiç-
bir partinin liderliğini yapmadığı ve bu anlamda kendi-
liğinden bir sınıf patlaması olan 1917 Şubat Devrimi’nin 
ilk günlerinde devrimci özyönetim organları olan Sovyet-
lerde küçük bir azınlık olan Bolşevik Partisi üyesi işçiler 
ve aktivistler, 6 ay içinde tüm organlarda çoğunluğu ka-
zandılar. Ardından Şubat ayında oluşan burjuvazi ve işçi 
sınıfının aynı anda iktidarı anlamına gelen ama gerçekte 
burjuvazinin lehine işçi sınıfının aldatıldığı ikili iktidarın 
dağıtılması gerektiğini savundular ve tüm iktidarın işçi 
sınıfının ellerinde toparlanması için mücadele ettiler.

Nitekim, köylülüğün ezici desteğini alan işçilerin önder-
lik ettiği Ekim ayaklanmasıyla, tarihin ilk zafer kazanan 
işçi devrimi gerçekleşmiş oldu. 

GELENEK

LENİN’İN DEVRİMCİ GELENEĞİ
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Lenin’in sosyalist harekete yaptığı en önemli katkı-
ların başında, Ekim Devrimi’nden önce kaleme aldı-
ğı Devlet ve Devrim kitabında anlattığı, işçi devleti 
anlayışı gelir. Lenin’i bütünüyle yanlış bir şekilde 
Stalinizm’in hatalarından ve bürokratik devlet anla-
yışından sorumlu tutanlar, Lenin’in böyle baskıcı ve 
merkezi bir devlet aygıtını savunmadığını bilmeyenler 
ya da bu gerçeği gizleyenlerdir.

İlk kez 1871 yılında Paris ayaklanmasında ortaya çıkan 
ve tarihe Komün tipi devlet örgütlenmesi olarak geçen 
işçi devletiyle ilgili Karl Marx’ın şu vurgusu hangi bi-
çimde olursa olsun burjuva devletiyle işçi devleti ara-
sındaki en köklü ayrımı gösteriyor. 

Marx Komün’ü şöyle tanımlıyordu: “Komünün gerçek 
sırrı şuydu: Komün esasen bir işçi sınıfı hükümeti, 
üreten sınıfın gasp eden sınıfa karşı mücadelesinin 
ürünü, emeğin iktisadî kurtuluşunun gerçekleşmesini 
sağlayan nihayet keşfedilmiş siyasal biçim idi.”

Hem Paris’te ortaya çıkan Komün’de, hem de 1905 ve 
1917 devrimlerinde ortaya çıkan Sovyet’te radikal de-
ğişiklik, kapitalist devlet, küçük bir patronlar grubu-
nun çıkarları için işlerken, işçi devletinin toplumun 
büyük çoğunluğu için çalışmasıdır.

Sovyet, seçenlerin seçtikleri delegeleri istediği zaman 
geri çağırabilme hakkıyla ve Sovyet görevlilerinin 
maaşlarının ortalama bir işçi maaşı olmasıyla, işçi 
devletinde görev almayı, zenginliği, dokunulmazlığı 
ve ayrıcalıkları garanti altına alan kapitalist devlette 
yönetici olmaktan bambaşka bir içeriğe büründürdü. 

İşçilerin işyerlerinde kolektif iktidarları, işyerlerinde 
alınan kararların doğrudan demokrasi mekanizmala-
rıyla alınması, işyerleri delegelerinin ulusal çapta bir 
araya gelmesiyle oluşan devlet örgütlenmesinin doğ-

rudan demokrasiye en yakın işleyişe ulaşması anlamı-
na geldi.

Küçük bir azınlık toplumun büyük çoğunluğunu an-
cak karmaşık, profesyonel ve ayrıcalıklı mekanizma-
larla yönetebilir. Nüfusun büyük çoğunluğu, küçük bir 
azınlığı mülksüzleştirmek ve siyasî iktidardan uzak 
tutarak esasen kendi kendini yönetmek için son de-
rece basit mekanizmalarla çalışabilir. Toplumun bü-
yük çoğunluğundan bağımsızmış gibi görünen, ama 
gerçekte toplumun büyük çoğunluğunu baskı altına 
alan ordu ve polis gibi profesyonel kurumların tümü 
çoğunluğun kendi demokrasisinde gereksiz aparatla-
ra dönüşeceği için tasfiye edilmek zorundadır.

İşçi devletinin kapitalist devletten farkı, ikincisi son-
suzdan geldiğini ve sonsuza kadar yaşayacağını iddia 
eden bir baskı aracıyken, birincisinin toplumun sınıf-
lara bölünmüşlüğüne son verildikçe sönümleyecek bir 
geçiş örgütlenmesi olduğunu ilan ederek işe başlama-
sıdır. 

Lenin’in dediği gibi, “İşçi sınıfının yalnız ölüm hâlin-
deki bir devlete ihtiyacı vardır”.

DEVLET VE DEVRİM
GÖRÜŞ

Roni Margulies

“NEDEN İNSAN OLMAYI 
BECEREMİYORSUNUZ?” 

Virüs bulaşacağı kişileri ayırt etmiyor, zengin mi yoksul 
mu, göçmen mi Türk oğlu Türk mü, siyah mı beyaz 
mı, fark etmiyor. Değil mi?

Değil! Evet, virüs kimin kim olduğunu dert etmiyor el-
bet ama hem kişinin işe gidip kendini tehlikeye atmak 
zorunda olup olmaması hem de virüs bulaştıktan son-
ra ne olacağı, hastanın toplumsal, sınıfsal konumuyla 
doğrudan ilişkili.

Bu saptamanın doğruluğunu basit haritalarda görmek 
mümkün.

Yoksul işçi semtlerinde vaka ve ölüm sayıları çok daha 
yüksek. Amerika’da aynı şey yoksul siyahların yaşadı-
ğı bölgeler için geçerli.

Virüs sınıfsal değil, ama salgın sınıfsal.

Gösterilen tepkiler de öyle.

Örneğin, haftasonu sokağa çıkma yasağının iki saat 
önceden ilan edilmesi sonucunda yüz binlerce kişi-
nin alışverişe çıkması karşısında şunları nasıl insanlar 
yazmıştır?

“İki günde açlıktan öleceğini zannedip marketlere hü-
cum eden bir sürü beyinsiz. ‘Nasılsanız öyle yönetilir-
siniz’in ne kadar güzel bir örneği.”

“Sadece iki günlüğüne sokağa çıkma yasağı ilan 
edildi diye kıtlıkta kalmış gibi birtakım insanların bir 
anda marketlere hücum etmesi. Bunlarla aynı haklara 
sahip olmak, aynı atmosferi solumak ağırına gidiyor 
insanın.”

“İki gün için bakkal ve marketlere hücum eden insan-
lar bir ay yasak gelse kesip yer bizi.”

“Polonya’da şu anda kısmi sokağa çıkma yasağı var. 
Ama kimse marketlere hücum etmiyor. Herkes insan 
gibi sırasını bekliyor. Neden insan olmayı beceremi-
yorsunuz?”

Cumhuriyet tarihi boyunca Kemalist orta sınıfın yoksul-
ları, çalışanları “güdülmesi gereken koyunlar” olarak 
görmesi, büyük halk kitlelerine biraz nefret, biraz kü-
çümseme, biraz da korkuyla bakması alıştığımız bir 
şeydi.

Bu orta sınıf artık genişledi. Şimdi bu sınıfa AKP döne-
minde, AKP sayesinde katılmış olan bir kesim de var.

Ama CHP’li veya AKP’li olmak fark etmiyor. Sınıf ko-
numu her şeyden daha belirleyici.

AKP kurucu üyesi Ayşe Böhürler’in tepkisi şöyleydi: “İki 
günde kimse aç kalmazdı, hele de bir Türk evinde, 
illa ki buzluğu, kileri doludur. Hayretler içindeyim”.

Bunu okuyan ve evinde buzluğuyla kileri olmayan pek 
çok kişi de hayretler içindeydi!

“Yasağı çiğneyen ayıları televizyondan gülerek izle-
miyor muyuz?” diyen Sabah yazarı Engin Ardıç ise 
tahminimce hayretten daha sert bir şeyler hissettirmiştir 
okuyanlara. 

AKP’ye oy veren ve buzluğuyla kileri boş olanların 
Ayşe Böhürler’i ikinci kez hayrete düşüreceği günler 
çok uzak değil sanıyorum.

Birinci Dünya Savaşı başladığında dünya sosyalist ha-
reketinin buluştuğu örgüt olan İkinci Enternasyonal 
içinde milliyetçi fikirler hakimiyet kurdu. Bu örgüte üye 
sosyalist partiler, kendi egemen sınıflarını desteklemeye 
başladılar.

Lenin, yaptığı emperyalizm analizine bağlı olarak sava-
şa karşı çok kesin bir tutum aldı ve sol içinde milliyetçi 
fikirlere asla taviz verilmemesi gerektiğini savundu.

Rus Devrimi kitabında Marcel Liebman, Lenin’in savaş 
karşısındaki tutumunu şöyle özetliyor: “Lenin’in bütün 
çabaları teorik araştırma, aralıksız münakaşa, sürekli 
kalem tartışması yoluyla (…) tek bir davaya hizmet ama-
cını güdüyordu: Uluslararası ve emperyalist bir savaşı 
bir iç ve devrimci savaş haline sokmak.”

Kendi egemen sınıfına karşı bu meydan okuma gücü, 
hem dünyada hem de tek tek ülkelerde temel bölünme-
nin işçi sınıfıyla patronlar sınıfı arasında yaşandığına 
yönelik net fikirlerden kaynaklanmaktadır. Savaşta ken-
di egemen sınıfını desteklemek değil, kendi egemen sını-
fının devrilmesi için mücadele etmek gerekir.

Zira işçi sınıfı ve burjuvazinin ortak hiçbir çıkarı olamaz.

Bu fikirler sayesinde, Bolşevikler Rus işçilerinin savaşa 
duyduğu tepkiyi “Barış” sloganları etrafında örgütleye-
bildiler ve Ekim ayında işçi devriminin ardından kurulan 
hükümetin ilk adımı barış ilan etmek oldu. 

SAVAŞ VE MİLLİYETÇİLİK ELEŞTİRİSİ

Bu posterde Özgürlük, Kardeşlik ve Eşitlik sloganları yer alıyor.
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LENİN’DEN GRAMSCİ’YE 
HEGEMONYA SORUNU 

CAN IRMAK ÖZİNANIR 

İtalyan devrimci Antonio Gramsci üzerine tüm dünyada 
geniş bir literatür oluşmuş durumda. Ancak bu çalışma-
ların çok az bir bölümü Gramsci’yi İtalya’nın iki kızıl yı-
lının önderlerinden biri olarak ele alıyor ve Gramsci’nin 
teorisinin bir başka büyük devrimci olan Lenin ile iliş-
kisine değiniyor. Oysa Ekim Devrimi ve Lenin olmadan 
Gramsci’yi düşünmek mümkün değil. 

Ekim Devrimi’nden iki kızıl yıla

1917’de Rusya’da Ekim Devrimi ile işçi sınıfı iktidarı ele 
geçirdiğinde Gramsci, İtalyan Sosyalist Partisi (PSI) üyesi 
genç bir militandı ve devrim hayatının seyrini değiştirdi. 
Rusya’daki devrim karşısında heyecanlanan Gramsci, II. 
Enternasyonal’in liderlerinin Marksizmi donuk bir teori 
hâline getiren yaklaşımlarına karşı “Kapital’e karşı dev-
rim” isimli yazısıyla Bolşevikleri selamladı. Rusya’daki 
işçi konseylerine benzer bir yapı arayan Gramsci gözünü 
fabrikalarda işçiler tarafından oluşturulan “iç komisyon-
lara” dikti ve bu yapıların devrimci potansiyeline odak-
landı. Gramsci’nin bir grup arkadaşı ile birlikte çıkardığı 
L’Ordine Nuovo (Yeni Düzen) gazetesi kısa bir süre sonra 
fabrikalardaki komisyonlarda toplanan işçilerin sesi oldu 
ve 1919 yılına gelindiğinde başlayan fabrika işgallerini 
doğrudan destekleyen tek yayın oldu. 

Bu dönemde PSI içindeki merkezi ekip kendilerine Mak-
simalistler adını veriyordu. Giaginto Menotti Seratti ön-
cülüğündeki Maksimalistler, II. Enternasyonal’in savaş 
politikalarına karşı çıkmıştı ve Bolşeviklerin kurucusu 
olduğu III. Enternasyonal’e katılmak istiyordu ancak Le-
nin’in reformistlerle yolları ayırmak gerektiği yönündeki 
önerilerine kulak asmıyordu. Reformistler ise işçilerin 
fabrikalardaki eylemlerine sonuna kadar karşıydı. Re-
formistlere karşı çıkan sol muhalefet içindeki Amadeo 
Bordiga öncülüğündeki ekip ise sekter bir tutumu benim-
siyordu. Bu taraflaşma içinde Gramsci ve arkadaşlarının 
gazetesi Lenin’in de takdirini kazanacak biçimde fabrika-
lardaki konseylerin iktidarı ele geçirmesini savunuyordu. 
1920 yılında Lenin şöyle yazıyordu: ““İtalyan yoldaşlara 

şunu sadelikle söylemeliyiz ki, sadece Ordine Nuovo üye-
lerinin çizgisi Komünist Enternasyonal çizgisine denk 
düşmektedir, mevcut Sosyalist Parti liderleri çoğunluğu-
nun veya onların parlamento hiziplerininki değil”.

PSI içindeki gruplaşma 1919-20 yıllarında pratikte sınan-
dı. Gramsci’nin bulunduğu Torino kentinde işçiler fab-
rikaları işgal ettiler. Birkaç ay içinde 150 bine yakın işçi 
konseyler içinde örgütlenmişti ve işgal dalgası Milano ile 
Cenova’ya da ulaştı. PSI içindeki Maksimalistler, L’Or-
dine Nuovo’nun bu hareketin ülke geneline yayılması 
yönündeki çağrılarına kulaklarını kapattı. Bordiga öncü-
lüğündeki komünistler ise işçi konseylerinde komünist 
olmayan işçilerin de bulunması sebebiyle bu harekete 
karşı çıkıyor, Gramsci ve arkadaşlarını sendikalizmle 
suçluyordu. İki yıl süren fabrika işgalleri dönemi biennio 
rosso yani iki kızıl yıl olarak tarihe geçti ancak partinin 
çoğunluğunun sırt dönmesi yüzünden hareket birkaç 
kentte sıkıştı ve yenildi. Bu yenilginin bedeli herkes için 
çok ağır olacaktı ve faşizmin iktidara gelişinin yolunu ha-
zırlayacaktı. 

“Marksizmin en büyük modern teorisyeni Lenin”

Antonio Gramsci ve yoldaşları devrimin yenilgisinden 
sonra PSI’yı terk ettiler ve Bordiga ile beraber İtalyan 
Komünist Partisi’ni (PCdI) kurdular. Ancak Bordiga ile 
Gramsci arasında çok temel konulardaki fikir ayrılıkları 
devam ediyordu. Gramsci, Bolşeviklerin önerilerine uy-
gun olarak sosyal demokratları da içeren bir birleşik işçi 
cephesi inşa edilmesini savunuyordu, Bordiga ise ittifak 
kurma önerilerine karşıydı. Gramsci, Bordigacı anlayışla 
da mücadele etti ve bu mücadeleyi kazandı ancak 1926 
yılında Musollini önderliğindeki faşist hükümet Grams-
ci’yi cezaevine attı. 

Cezaevinde Gramsci, yaşadıkları yenilgiyi anlamak üzere 
notlar tutmaya başladı. Gramsci’nin defterlerinde mer-
kezi yer tutan kavram hegemonyaydı. Bugün Gramsci ile 
özdeşleşmiş olan bu kavram defterlerde ilginç bir şekil-
de Lenin’e atıfla kullanılıyordu. Lenin’den “Marksizmin 
en büyük modern teorisyeni” olarak bahseden Gramsci, 

Lenin’in hegemonya kavramını geliştirerek Marksizme en 
büyük katkıyı yaptığını söylüyordu. 

Gramsci’nin hapishanedeki temel sorunsallarından biri 
Lenin’in Rusya’da ortaya koyduğu teori ve pratiği Avru-
pa koşullarına tercüme etmek ve buradan yola çıkarak 
devrimci bir strateji ortaya koymaktı. Gramsci’ye göre 
Rusya’da devletin tahakküm işlevi ön plana çıkarken, 
Avrupa’da tahakküm ile rıza beraber işliyordu. Dolayısıy-
la Avrupa’da devrimciler uzun süreli bir “mevzi savaşı” 
vermeliydi. Bunun anlamı kapitalist sınıfın okul, gaze-
teler gibi hegemonik aygıtları sayesinde geniş kitlelerin 
rızasını örgütleyebilmesi karşısında işçi sınıfının kendi 
hegemonik aygıtlarını inşa ederek bu rızayı kırmak için 
mücadele etmesiydi: “Burjuvazinin devlet aygıtı ancak 
proletaryanın alternatif bir hegemonik projesi olgunlaştı-
rılıp, kendi için yeterli bir hegemonik aygıtta somutlaştı-
rarak onu ‘toplumsal temel’inden mahrum bırakmasıyla 
nötr hâle gelebilir. Lenin’in Paris Komünü ile sovyetleri 
‘özel bir devlet türü’ olarak nitelendirmek amacıyla Marx 
ile Engels’ten aldığı terimlerle ifade edecek olursak; sivil 
toplumdaki sınıf güçlerini, proletaryanın, burjuvazinin 
tahakkümüne karşı, kendi etkinleşmiş ‘tamamen farklı 
türden iktidarı’nı olgunlaştırmasına izin verecek bir bi-
çimde koordine etmek zorunludur.”

Devrimci partinin inşası

Gramsci de Lenin gibi bu tür bir koordinasyonun sağ-
lanabilmesi için en önemli araçlardan birinin devrimci 
parti olduğunu savunuyordu. Gramsci’ye göre bu parti 
devrim anında inşa edilemez. Toplumda daha önceden 
tanınmış hâle gelmesi ve kendisini eylem içinde kanıtla-
ması gerekir. 

Antonio Gramsci, Lenin’in mirasını son derece yaratıcı 
bir biçimde kullanarak dünyayı anlamamıza ve değiştir-
mek için mücadele etmemize katkıda bulundu. Bugün 
sosyalistler için Lenin’den Gramsci’ye aktarılan bu mirası 
devralıp daha da geliştirmek ve işçilerin “tamamen farklı 
türden” iktidarını bugünden savunacak bir devrimci par-
tiyi inşa etmek kaçınılmaz bir görev. 
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İŞÇİ SENDİKALARI 
ZORUNLU OLMAYAN 
İŞLERİN DURDURULMASINI 
SAĞLAMALIDIR 
Binlerce işçi salgın döneminde patronların baskısı altın-
da. İşçiler, sağlıklarıyla işleri arasında tercih yapmaya 
zorlanıyorlar. 

Açıklananlardan ve yaşadıklarımızdan görüyoruz ki Co-
vid-19 karşısında aynı gemide falan değiliz. Salgın yok-
sulları, işçileri vuruyor. Fiziksel mesafelenme ve evde kal 
çağırılarına rağmen çalışmak zorunda kalan işçiler, ölüm 
hissi ve yakınlarına virüs bulaştırma korkusuyla çalışıyor.

Salgın konusunda bir rapor hazırlayan Devrimci İşçi Sen-
dikaları Konfederasyonu (DİSK), salgının işçilerin hem 
sağlığını hem de ücretlerini tehdit ettiğini açıkladı. 170 
bin üyesinin çalıştığı işyerleri ile ilgili şu bilgileri verdi:

MÜCADELENİN İÇİNDEN
Faruk Sevim

• DİSK üyesi işçilerin en az 378’inin Covid-19 testi po-
zitif çıkmıştır. Covid-19 sebebiyle karantina altında olan 
DİSK üye sayısı ise en az 646 kişidir. 257 işçi hastalığa 
yakalanmıştır, 4 işçi öldü.

• 48 işyerinde üretime ara verildi, en az 12 bin DİSK 
üyesi etkilendi

• En az 1.249 DİSK üyesi işçi çalışmaktan kaçınma 
hakkını kullandı

• 112 işyeri kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Başvuru 
kapsamdaki DİSK üye sayısı 30 bini aştı. 11 bin 21 
işçinin başvurusu kabul edildi. 

• 39 işyerinde işçilere ücretsiz izin kullandırılırken, 66’sın-
da işçilere yıllık ücretli izinleri kullandırıldı ve 80’inde 
ise işçiler Covid-19 nedeniyle ücretli izne ayrıldılar. Yıllık 
izinler 4 bin 787, ücretli izinler 3 bin169 DİSK üyesini 
kapsamaktadır.

• Uzaktan çalışmaya geçen işyeri sayısı 67, kapsadığı 
işçi sayısı ise 6 bin kişi. 

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu, İstanbul’da son 
bir ayda 2 bin 279 işçinin Covid-19 testinin pozitif çıktı-
ğını, 28 işçinin öldüğünü açıkladı.

Öncelikle, sadece DİSK değil, tüm işçi konfederasyonla-
rı benzer raporlar hazırlamalıdır. Kısa çalışma, ücretli, 
ücretsiz izin, işten çıkarma gibi uygulamaların işçi sınıfı 
içindeki yayılma hızını kamuoyu öğrenmelidir. 

Zorunlu ve acil olmayan işlerde çalışmaya devam edil-
mesi, işçilerin sağlığı açısından büyük sorun oluşturuyor. 
İşyerlerinde Kovid-19’a karşı alınan önlemler yetersiz ka-
lıyor,

Faaliyetini sürdüren işyerlerinde genel olarak maske, eldi-
ven, dezenfektan gibi virüse karşı koruyucu ekipmanların 
sağlanmasında, ortak kullanım alanlarının sınırlandırılma-
sında sorunlar yaşanıyor.

Üretim alanları ile işyeri kapsamına giren yerler ve servis-
ler gereken sıklıkta dezenfekte edilmiyor. İşyerlerinde en 
bilinen yöntem ateş ölçümü, ama bunun bir işe yaramadı-
ğı, virüs bulaşan insanların ateşleri çıkmadan günler önce 
başkalarına virüs bulaştırmaya başladığı biliniyor.

Tüm konfederasyonlar hızla “Zorunlu ve acil olmayan işlerde 
çalışmaya devam edilmesi işçilerin sağlığı açısından büyük bir 
sorun. Zorunlu ve acil olmayan işlerin devam ettirilmesi işçile-
rin ölümüyle sonuçlanıyor.” diyerek protesto dalgası başlat-
malıdır. 

Covid-19 virüs salgını nedeniyle Mart ayından itibaren 4,5 
milyon işçi evden çalışmaya başladı. Plaza Eylem Platfor-
mu’ndan Can Özdoğan1 ile evde çalışmanın çalışma yaşa-
mında yol açtığı değişimleri ve talepler üzerine konuştuk. 

Evden çalışmaya nasıl başladınız, nasıl deneyimler ya-
şıyorsunuz?

Türkiye’de ilk Covid-19 vakası görüldükten sonraki hafta, 
insan kaynaklarından tüm çalışanlara 16 Mart’tan itibaren 
evden çalışacağımıza dair bildirim geldi. Bizim işimiz sa-
dece internet ve telefon üzerinden halledilebilir bir yapıya 
sahip olduğu için teknik olarak sıkıntı çekmedik.

Kendi adıma en baştan beri ofisteki çalışma düzenini ev-
den de devam ettirmeye gayret ettim. Sabah 8’de bilgisa-
yarı açıp online olduğumu belirten programdaki ışığı ye-
şilledikten sonra kahve yapıp tekrar bilgisayarın başına 
geçmeye çalışıyorum. İşyerindeki fiziksel yakınlık kalktığı 
için aslında tüm gün online görüşme programları üzerin-
den toplantılar ve telefonlar ile geçiyor. Normal zamanda 
bir seslenme ile halledilebilecek her şey 15-20 dakikalık 
telefon görüşmelerine dönüşüyor. Son zamanlarda çok po-
püler hale gelen görüntülü konuşmaları ise daha çok müş-
terilerle gerçekleştiriyoruz. Genellikle herkes oturumun 
görüntülü mü görüntüsüz mü olacağı konusunda ufak bir 
gerginlik yaşanıyor.

Ev içindeki çalışma düzenini devam ettirme konusunda 
farklı deneyimler duydum. Bazıları işe gider gibi olmasa 
da dışarı çıkabilecek kadar bir kıyafet giyip çalışma masa-
sında işe devam etmenin kendisine iyi geldiğini söylüyor. 
Bazıları ise eski ofis düzeninden o kadar sıkılmış ki, şu 
anda evdeki rahatlıktan maksimum düzeyde faydalanıp 
pijamasıyla, hatta belki yataktan kalkmadan çalışmayı ter-
cih ettiğini belirtiyor.

Kendi adıma en başlarda ben de ofisteki disiplini devam 

ettirme yönünde çaba gösterdim. Öğle yemeği vakti gelince 
masa başından kalkıp ayrı bir yerde yemek yemeye, saat 5 
olunca bilgisayarı kapatmaya gayret ediyordum. Fakat bu 
düzeni sağlamak işin de yoğun olmasıyla çok mümkün ol-
mamaya başladı. Bazen saate bakmadan devam ettiğimde 
birden akşam 7 olduğunu fark edebiliyorum. Nedense ev-
den çalışmak, belirli bir süre karşılığında emeğimizi verdi-
ğimiz gerçeğini flulaştırmaya başladı.

Evden çalışmanın geleceği nasıl, bu konuda ne gibi ta-
lepleriniz olmalı?

Birçok evden çalışma deneyimi dinledikten sonra, Covid-19 
dalgası bittikten sonra bile işyerlerinin artık evden çalışma 
sistemini kısmi bir şekilde olsa bile uygulamaya başlaya-
cağını öngörmek zor değil. Şu anda işyerleri yol ve yemek 
gibi birçok yan ödemeden kurtulmuş durumda, bunu de-
vam ettirmek isteyeceklerdir. Hâlbuki evden çalışırken as-
lında kullandığımız internetten tutun, hazırladığımız öğle 
yemeğine kadar işveren için artık bir üretim aracı haline 
gelmiş durumda. Bu hakların gasp edilmemesi adına ça-
lışanları korumak için yasal düzenlemelerin yapılması 
şart. Bunun dışında dışarıda yapacak bir şeyin olmaması, 
evden çalışma saatlerinin artması anlamına gelmemeli. 
Daha önceden geliştirmeye çalıştığımız çalışma saatlerinin 
dışına çıkılmaması, bağlantının mesaiden sonra kesilme-
si gibi talepleri bugün daha yüksek sesle dillendirmeliyiz, 
çünkü artık istismara çok açık hale gelmiş durumdalar. 
Son olarak herkese çalışma arkadaşları ile bağlantıyı ko-
parmamaları, yaşadığımız bu zor ve izole edici deneyimin 
bizi yalnızlaştırmasına izin vermemeleri doğrultusunda 
seslenmek istiyoruz. Bu zor durumda diyaloğa ve deneyim-
lerimizi paylaşmaya çaba gösterelim.

1. Can Özdoğan müstear isim olup kendisi bir araştırma şir-
ketinde çalışmaktadır.

Omco Kalıp işçilerinden eylem
Kocaeli’de kurulu Omco Kalıp fabrikasında patronun 
işçileri sendikadan istifa ettirme çabalarına karşı Bir-
leşik Metal-İş fabrika önünde eylem yaptı.

Cengiz İnşaat işçileri eylemde
Mardin’de Cengiz Holding’e ait Eti Bakır Fabrikası’nın 
Diyarbakır-Mardin-Mazıdağı demiryolu inşaatında 
işten çıkarılan 118 işçinin eylemleri devam ediyor.

Galataport’ta iş cinayeti sonrası 
inşaat durduruldu
Dev Yapı-İş Avrupa yakası temsilcisi Hasan Oğuz 7 
Nisan’da kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı has-
tanede koronavirüsten (covid-19) öldü. Sendika yaptı-
ğı eylemden sonra, işçilere ücretli izin ve yaygın test 
yapılması sözü ile birlikte şantiyede çalışmanın 4 Ma-
yıs’a dek durdurulduğunu açıkladı..

14 işçi koronavirüsten öldü
İşçi Sağlığı İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 14’ü koronavi-
rüs nedeniyle olmak üzere Mart ayında en az 113 işçi 
ve emekçinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Meclis, “Ya-
şamak ve yaşatmak için salgın sürecinde çalışmaktan 
kaçınma hakkımızı kullanmalıyız” dedi. Ölenlerin 
100’ü ücretli (işçi ve memur), 13’ü kendi nam ve he-
sabına çalışanlar (çiftçi, balıkçı ve esnaf), 11’i kadın, 
102’si erkek. Mart ayında ölenlerin 6’sı göçmen işçi.

DİSK: İşsiz sayısı 8 milyona 
yaklaştı
Önümüzdeki aylarda Covid-19 nedeniyle işsiz sayısı 
en az ikiye katlanacak. 2020 Ocak döneminde dar 
tanımlı işsiz sayısı 4,4 milyon, geniş tanımlı işsiz 
sayısı 8 milyon oldu. Geniş tanımlı işsizlik oranı Ocak 
2020’de yüzde 23,1 olarak hesaplandı. İstihdam, Ağus-
tos 2018’e göre 2 milyon azaldı.

OFİSTEN EVE GEÇİNCE 
HAYAT NASIL GİDİYOR?

İŞYERLERİNDEN 
HABERLER



10 KİTAP

VEBA, COVİD-19 VE İNSAN

Veba salgını sırasında doktorların giydiği 
maske

FİGEN DAYICIK FIRAT 

Covid-19’un herkesi eşitledi-
ği söyleniyor, güzel bir kan-
dırmaca. İnsanlar sadece 
ölümde eşit.

İnsanı odağına alan Veba-
adaletsizliğin, eşitsizliğin 
romanı. Başka bir dünyanın 
kurulabileceğine dair bir 
başyapıt. Roman boyunca 
insanlık, yoksulluk, daya-
nışma, başkaldırı ve inanç 
temaları karşımıza sıklıkla 
çıkıyor. 1947’de yayımlanan 
kitap bugün yaşadığımız 
zorluklara da adeta ayna 
tutuyor. 

Roman, Cezayir’in Oran 
kentinde ortaya çıkmış-ger-
çekte olmayan- bir veba sal-
gını üzerine kurulu gözükse 
de Alman işgalini semboli-
ze ettiği söylenir. Fransızla-
rın, Hitler ordularına “Kara 
Veba” demesi romana esin 
kaynağı olmuş gibi görünü-
yor. İkinci Dünya Savaşı’n-
da yaşananlar, Camus’nün 
düşünce dünyasını büyük 
ölçüde etkilediğinden bire-
yin anlamsız bir dünyadaki 
zor durumu üzerine yoğun-
laşan Camus’nün ilgisi sa-
vaşla birlikte dayanışmaya 

ve direnişe yönelmiş. 

Romanın ilk sayfalarında 
kentten çirkin, güvercinle-
rin terk ettiği, yaprak hışır-
tısı duyulmayan, ağaçsız, 
bahçesiz bir yer olarak bah-
sedilir. Modern, ruhsuz bir 
kenttir. Açlığın, savaşın, ik-
lim krizinin, nesli tükenen 
hayvanların-bitkilerin ol-
duğu bugünün ruhsuz dün-
yası gibi. Dr. Rieux, “Sonu 
olmayan bir yıkım,” diyor 
vebaya ve onun temsil ettik-
lerine. Bunu, ona öğreten 
şeyin de “sefalet” olduğunu 
söylüyor. Günümüz dünya-
sının sefaletini düşünün; 
açlıktan ölenleri, göçmen-
leri, ekonomik krizlerden, 
salgınlardan etkilenenleri. 
Hepsi yoksul. Romanda da 
vebanın ilk kurbanları ka-
pıcı, demiryolu makasçısı, 
oda hizmetçisi ve fakir ma-
halleler. Pandemi günlerin-
de Amerika’da ölen insanla-
rın basına yansıyan profili 
bundan farklı değil. 

Giderek artan yiyecek sıkın-
tısı, temel gereksinim mad-
delerine inanılmaz fiyatlar 
ödenmesi, zengin ailelerin 
neredeyse hiçbir eksiği yok-
ken yoksul ailelerin çok güç 

durumda kalması, vebanın 
adaletsizlik duygusuna ne-
den olması, ölümün o mü-
kemmel eşitliğinin yerinde 
durması, böyle bir eşitliği 
de kimsenin istememesi, 
açlık çeken yoksulların, ya-
şamın özgür, ekmeğin ucuz 
olduğu komşu kentleri ve 
kasabaları daha büyük bir 
özlemle düşünmesi bize 
tanıdık gelmeli. Özellikle 
de pandemi günlerinde 
benzerlerini duyduğumuz, 
okuduğumuz yoksulların, 
göçmenlerin durumu. 

Hem yazar hem de felsefeci 
olan Camus’nün eserlerin-
de felsefi görüşleri adeta 
vücut bulur. Dr. Rieux, bir 
kötülük olarak kabul ettiği 
vebayla savaşılması gerek-
tiğini düşünür ve arkadaş-
larıyla dayanışma içinde 
vebayla savaşır, başarılı 
olur. Birlikte mücadele et-
tiği arkadaşlarından biri de 
gazeteci Rambert’tir. Mut-
suz olan ve karantinadan 
ülkesine kaçmaya çalışan 
Rambert, kaçma fırsatını 
yakaladığında vazgeçer. 
Dayanışmanın gücü ona 
“Tek başına mutlu olmakta 
utanılacak bir yan vardır” 

sözünü ettirir. O, seçimini 
özgürce mutsuzluktan yana 
yapmıştır.

“Kimse artık komşusuna 
bile güvenemeyeceğini çok 
iyi biliyor çünkü siz farkına 
varmadan size veba taşı-
yabilir ya da sizin kendinizi 
bırakmışlığınızdan yararla-
nıp size hastalık bulaştıra-
bilir.”  bu sözlerin benzerini 
Covid-19 korkusuyla her 
gün dinliyor ve kendimizi 
karantinaya alıyoruz. Sal-
gından herkes korkar ama 
herkesin tepkisi farklıdır. 

Tarrou gönüllü olarak sal-
gın günlerinde özverili bir 
şekilde doktorla çalışır. 
Onun bu çalışması daya-
nışma adına romandan iyi 
bir örnek. Diğer bir örnek 
ise hayattan: BAFTA ödül-
lü yönetmen Hasan Akkad, 
İngiltere’nin koronavirüs 
pandemisiyle savaşını sür-
dürürken hastanede te-
mizlik personeli olarak 
çalışmaya başladı. Suriyeli 
mülteci olan Akkad sosyal 
medyadaki yorumlara karşı 
“kahraman” olmadığını ıs-

rarla vurguladı ve yalnızca 
bir şeyler yapmak istediği-
ni, yardım edebildiği için 
mutlu olduğunu, koğuşun-
da çalışan yaklaşık yirmi 
farklı milliyetten insandan 
biri olduğunu; çalışanlar 
arasında Kenyalı, Nijerya-
lı, İspanyol, Polonyalı ve 
Britanyalılar bulunduğunu 
söyledi. Bu örnek hayatın 
romanlardan daha büyük 
olduğunu gösteriyor. Baş-
ka bir dünyanın kurulması 
için mücadele ve dayanış-
madan başka çaremiz yok. 

Mobbing işyerlerinde sıkça karşılaştığı-
mız birçok çalışanın hayatını çekilmez 
hale getiren, intihara kadar sürükleyebi-
len bir davranış. Mobbing bir çok şekilde 
karşımıza çıkabilir. Yapılan işin sürekli 
eleştirilmesi, kararlarınızın sürekli sor-
gulanması, özgüveninizi sorgulatan işler 
yapmaya zorlanmanız, sözel veya davra-
nışsal olarak aşağılanmanız gibi bir çok 
durumu içerir mobbing. 

Cinsel taciz de iş yerlerinde sıkça karşılaş-
tığımız bir başka olumsuzluk. Her ikisi de 
çoğunlukla görmezden gelinen, normal 
karşılanan hatta farkında bile olunmayan 
durumlar olabiliyor. Ancak bir çok insa-
nın işini bırakmasına, tedavi görmesine 
hatta intihar etmesine sebep olabilen bu 
davranışlar Kore Sinemasında kendisine 
sık sık yer buluyor. Bazen bir dizinin bir 
anında geçerken temas ediliyor bazen de 
neredeyse dizinin konusu olabiliyor. 

Feel good to die adlı Kore dizisi ilginizi çe-
kecek bir tarzla her iki konuyu da işlemeyi 
başarmış. Bir zincir kızarmış tavuk şirke-

tinin pazarlama ekibinin etrafında geçi-
yor dizi. Pazarlama ekibinin şefi herkesin 
nefret ettiği astlarını sürekli aşağılayan, 
kendisi olmazsa hiçbir şeyin düzgün git-
meyeceğine inanan biri. Diğer çalışanlar 
ise bir çoğumuz gibi ellerinden geldiğince 
işlerini yapmaya çalışan ancak iş yeri dı-
şında da hayatları olan ve esas dertleri o 
hayatlarını yaşamak olsa da iş hayatının 
baskısı altında yaşayan kişiler.

İş yeri konulu Kore dizilerinin olmazsa 
olmazı çalışanların sözde kaynaşmaları 
amacını güden ancak iş yerindeki hiye-
rarşinin hemen hemen aynen taşındığı 
çalışanların zorunlu katıldıkları akşam 
yemeklerinden birinin çıkışında ekip şefi-
ne kamyonet çarpar ve ölür. Her ne kadar 
ondan pek hoşlanmasalar da ekip şefinin 
ölümü sarsıcı olur. 

Ertesi sabah gece yaşadıklarının kabus 
mu gerçek mi olduğunu anlamaya çalı-
şan pazarlama bölümünün müdürü kısa 
bir süre sonra başka bir gerçeği fark eder. 
Aynı güne yeniden uyanmıştır. Ve o günü 

tekrar tekrar yeniden yaşar. Her seferinde 
ekip şefini kurtarmaya çalışsa da sadece 
ölüm şekli değişir. 

Kendi hayatı bu zaman döngüsünün için-
de ekip şefinin hayatı ile bağlanan müdür 
ekip şefinin ölümü ile insanların ondan 
kurtulmak istemesi arasındaki bağlantıyı 
keşfeder. 

Ekip şefinin hayatta kalması için onu de-
ğiştirmesi gerektiğini fark ederek insanla-
rın onun ölmesini istememesi için müca-
dele etmeye başlar.    

Eğlenceli bir tarzı olan bu diziyi sıkılma-
dan izleyebileceğinizi tahmin ediyorum. 

Bekir Ersin

MOBBİNG, CİNSEL TACİZ VE BİR DİZİ
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BİZİ ARAYIN, 
SOSYALİST İŞÇİ’YE 
ULAŞIN!

YORUM

ÖNE ÇIKAN 
Nuran Yüce

İKLİM KRİZİNİ 
UNUTMAYALIM
Dünya genelinde 18 Nisan sabahı itiba-
riyle 2 milyonu aşkın koronavirüs vakası 
olduğu 160 binden fazla insanın öldüğü 
raporlandı. Hepimiz bu yılın başından beri 
sabahtan akşama kaç kişinin hastalandığı, 
kaç kişinin öldüğü-iyileştiği, devletlerin sal-
gını durdurmak için ne tür tedbirler aldığı 
ya da almadığını çok yakından takip eder 
durumdayız. 

Bunu yapmamız da çok normal. Çok hızlı 
yayılan ve nüfusun büyük bir kısmını etki-
leyecek olan salgında her birimizin bizzat 
hastalığa yakalanma ihtimali de çok yük-
sek, hastalığa yakalanmasak bile işten çı-
karmalar, ücretsiz izinler, sokağa çıkma ya-
sakları hayatlarımızı altüst etmiş durumda.

İklim krizi derinleşiyor

Yine de Covid-19 salgını ve buna karşı 
altüst olan hayatlarımız iklim krizi tehdi-
dinin boyutlarını unutturmamalı. Geçtiğimiz 
hafta, 15 Nisan’da dünyanın ikinci büyük 
buzulu Grönland’a ilişkin yeni bir rapor ya-
yınlandı.1948 yılından beri kayıtları tutulan 
Grönland buzullarının buz tabakasının geç-
tiğimiz yıl rekor seviyede küçüldüğü, 600 
milyar ton su kaybı yaşandığı ve bu mikta-
rın deniz seviyesinin 1,5 milimetre yüksel-
mesine yol açtığı ifade ediliyor. Grönland 
buz tabakası adanın yüzde 80’ini kapsıyor 
ve tamamının erimesi halinde küresel deniz 
seviyesinin yaklaşık 7 metre yükselebileceği 
uyarısı da yapılıyor. Bu korkunç, dehşet ve-
rici bir tabloya işaret ediyor. 

Deniz seviyesinin değil 7 metre yükselmesi 
çok daha az miktardaki yükselmesi bile kı-
yılarda yaşayan milyonlarca insanın yaşam 
alanlarının sular altında kalmasına, topra-
ğın ve tatlı su varlıklarının tuzlanmasına 
kadar çok hayati sorunlara yol açacak. 
İklim krizi derinleştikçe insanların ve diğer 
canlı türlerinin ihtiyaç duyduğu tüm yaşam 
destek formları büyük tehdit altında. Yaşam-
larımız her geçen gün daha fazla pamuk 
ipliğine bağlanır durumda. Son 20 senede 
deniz seviyesi yılda 3,2 milimetre yükselmiş 
durumda ve bu hız son 80 yılın ortalama 
değerinin neredeyse iki katı. Halihazırda 
toprakları sular altında kalan ada ülkeleri 
var. 

Kapitalizmin yarattığı belalar

Evet koronavirüsü çok ciddi bir kriz. İklim 
krizi ise bu salgın krizinden daha boyut-
lu daha derin bir kriz. Atmosferde biriken 
seragazları sıcaklık artışını 1,5 derece ile 
sınırlandırmayı imkansız hale getirdi. İklim 
sisteminin ne daha fazla fosil yakıt kullanı-
mını ne de ormanların yok edilmesini tolere 
edebilecek hali kaldı. 

Yıllardan beri atmosferde biriken seragaz-
larının iklimi değiştirdiği bilimsel raporlarla 
belgeleniyor, dünyanın dört bir tarafından 
milyonlarca insan iklimi değil sistemi değiş-
tirin diye haykırıyor. Hem korona gibi sal-
gın hastalıklar karşısında insanları çok ko-
rumasız, güvencesiz bırakan hem de iklim 
krizi gibi tüm yaşamı yokoluşa sürükleyen 
kapitalist sistemi ortadan kaldırmak gerekli-
liği ise her zamankinden daha elzem hale 
geliyor.

Salgınla beraber kapitalist sistemin birçok ala-
nında yaşanan aksaklıklar, kendini eğitim sis-
teminde de gösterdi.  Uzaktan eğitimle beraber 
aslında eğitim sisteminde yaşanan aksaklıklar, 
yetersizlikler, ırkçı ayrımcı cinsiyetçi müfredat, 
eşitsizlikler daha da gün yüzüne çıktı ve görü-
nür hale geldi. Uzaktan eğitim buzdağının sa-
dece görünen yüzü. 

Çocukların çoğu uzaktan eğitim için gerekli 
internet, tablet, akıllı telefon gibi materyaller-
den yoksun. Gündüz çalışıp akşam evine giden 
anne babalarının telefonlarıyla ders yapmaları 
mümkün sadece. Zoom, skype üzerinden yapı-
lan dersler gün içerisinde belirlenmiş saatlerde 
yapılıyor. Sık sık şarjı biten, interneti kesilen te-
lefonlarla. Ki çoğunun akıllı telefonu bile yok.

EBA TV eğitimden soğutuyor 

MEB çocukların yüzde 90’ının EBA’yı kullan-
masını hedeflediğini söylemişti. Birçoğu EBA’yı 
televizyon üzerinden takip edemiyor. Bir şekil-
de TV’yi takip edebilen çocuklar ise çok hız-
lı akan, takip edemedikleri, pasif bir şekilde 
izleyip geçtikleri, ders aralarındaki skandal 
sahnelere maruz kaldıkları EBA TV aracılığıy-
la uzaktan eğitime devam ediyorlar. İnternete 
bağlanma sorunları birçok çocuğu ve veliyi EBA 
TV’den soğutuyor ve yıldırıyor. Bütün bunlar da 
uzaktan eğitimin ne kadar özensiz, kontrolsüz, 
geçiştirmeye dönük olduğunu gösteriyor.

Bunun sonucunda öğretmenler çocuklara ulaş-
mak için başka yöntemler aramak zorunda 
bırakılıyor. Birçok okulda öğretmenler, okul 
müdürleri tarafından Zoom, Skype ve benzeri 
uygulamaları kullanmaları için baskı altında-
lar. MEB tarafın onaylanmamış bu uygulama-

ların güvenlik açıklarından dolayı oluşabilecek 
sıkıntılar öğretmenlerin sırtına yükleniyor. Bu 
uygulamaları kullanan ve kullanmayan öğret-
menler karşı karşıya getiriliyor. Rekabet ortamı 
whatsapp yazışmaları üzerinden hazırlanıyor 
ki bu gruplar da tamamen sorunlu. Günün her 
saati her iletiyi almak ve okumak, resmi yazış-
malardan haberdar olmak zorunluluğu öğret-
menler üzerinde baskı yaratılıyor, bu konuda 
öğretmenlere mobbing uygulanıyor. 

Bakanlığın ne A ne de B planı işliyor

Bütün bunlara rağmen eğitim öğretimin de-
vam ettiği, uzaktan eğitimin amacına ulaştığı, 
maske üreten öğrencilerin ve okulların ne ka-
dar fedakârca bir iş yaptıkları, zoom kullanan 
öğretmenlerin ne kadar başarılı olduğu gibi ya-
nılsamalar var. 

Bu durumun daha ne kadar süreceği belli değil. 
MEB’in uzaktan eğitimle ilgili B planı işlemiyor.  
MEB okulların kapalı olduğu böylesi bir dö-
nemde 18 bin akıllı tahta ihalesi yerine ihtiyacı 
olan çocuklara tablet ulaştırmalı ya da belki de 
daha acil başka ihtiyaçlarını karşılamalı. So-
runların çözümünde sendikaların, öğretmenle-
rin, konunun uzmanlarının görüşlerini dikkate 
almalı. Sorunun kökenine inip yapıcı çözümler 
üretmeli. Eğitim öğretimi şekillendirip sürekli 
müfredat yenileyip öğretmenlerin tatil süreleri 
ve çalışma saatlerini öne sürüp sorunun kayna-
ğını öğretmene yüklemekten vazgeçmeli.  Özel 
eğitime ihtiyaç duyan çocuklar, mülteci çocuk-
lar, yoksul çocuklar açısından var olan eşitsiz-
liği gidermeli.

Ebru, Eğitim-Sen, İstanbul

EĞİTİMDE SENDİKALARIN 
GÖRÜŞLERİ ALINMALI

Covid-19 süreci bütün üretim alanları, ka-
musal alan, ortak yaşam alanlarını etki-
lediği gibi tersane sektörünü de etkiledi. 
Tersanelerde yakın temas çalışma ortamı 
kimi zaman kısıtlı bir alanda birden fazla 
insanın bulunması bu virüse enfekte olma 
riskini artırmaktadır.

Tersaneleri, çalışma alanları olarak tamir 
ve yeni inşa tersaneleri olarak ayırabiliriz. 
Bunların dışında yat, küçük tekne gibi 
üretimlerin yapıldığı atölye tarzı veya ma-
rinaları da sayabiliriz. Tamir tersaneleri 
bunların içinde en yoğun çalışma ve mesa-
inin olduğu hatta fazla mesailerin en çok 
olduğu yerlerdir. Seferden gelmiş geminin 
bakım onarıma gereksinimi duyulmakta 
ve bunun sonucunda tamir tersanelerinde 
gemiler havuzlara gelmekte, bakıma veya 
tamire alınmaktadır. 

Geminin mürettebatının da tersanede ol-
duğu ve orada çalışanlarla yakın temasta 
olmasından ötürü enfekte olma riski en 
yüksek olanlar buralarda çalışanlardır. 
Taşeron işçiler ağırlıklı olarak şehir dışın-

dan geldikleri için konaklamaları taşeron 
firmalar tarafından tutulan evlerde sağ-
lanmaktadır. Ancak bu evlerde raporda 
da belirtildiği üzere 15-20 kişi kalabilmek-
tedir. Bu da virüsün yayılımını kolaylaştır-
maktadır.

Yetersiz tedbirler ve çiğnenen haklar

Yeni inşa tersanelerinde risk daha az gö-
rünse bile sonuç olarak saha ortamı kimi 
zaman kısıtlı çalışma ortamlarında (bun-
lar geminin makine dairesi, tankı gibi 
küçük alanlarda) birden fazla kişinin ça-
lışması bu riski artırmaktadır. Tersanele-
rin bazıları bunlarla ilgili çeşitli önlemler 
almıştır. Ancak hala önlemleri almayan 
tersaneler mevcuttur. 

Sosyal mesafe koyulması yemekhanelerde 
vesaire çeşitli önlemlerin alınması (yığıl-
maları önlemek, yemek sıralarında da be-
lirli bir mesafe koymak-bunun için sarı-si-
yah bantları kullanılıyor.) Maske takımı, 
çatal-bıçağın özel kağıtların içinde mu-
hafazası gibi önlemler ile ofiste çalışanlar 

için evden çalışma, sahada çalışanlar için 
nöbetleşe çalışma, bir gün gelip bir gün 
gelmeme gibi önlemler mevcut. Bunları 
yaparken bazı firmalar çalışanları ücretli 
izne çıkarmaktadır. İlk bakışta gayet olum-
lu gözükse ve “hiç değilse ücretsiz izin ve-
rilmiyor” dense de çalışanların yıllık izin 
haklarından da feragat etmeleri istenmek-
tedir. Sonuçta bu çalışmama bir tatil değil 
virüs için alınan önlemler ve çalışanın 
yıllık izin hakkından düşürülmemelidir. 
Ancak bazı tersaneler bu önlemleri hala 
almamakta ve normal çalışma düzenine 
devam etmektedir.

Önlem alanlar şu an için böyle yapmakta-
dır. Ama ilerleyen süreçte ne olacağı bilin-
memekte ve süreç uzarsa çalışanı ücretsiz 
izne çıkarma gibi yollara başvurabilir. 

Sorunların çözümü de tüm emekçilerin 
ister tersane ister diğer sektör emekçileri 
olsun hep birlikte dayanışma ve örgütlü 
mücadelesinden geçmektedir.

Mert Selek

COVİD-19 VE TERSANE İŞÇİLERİ
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DEVRİMCİ ANTİKAPİTALİST HAFTALIK GAZETE

MELTEM ORAL

Küresel pandemi krizinden önce gündemimizde olan en 
önemli konu göçmenlerdi. İktidarın göçmenleri uluslararası 
politikada kullanılacak bir koz olarak gördüğü, Mart ayının 
başında ayyuka çıkmıştı. İdlib’te Rusya ve Esad rejimiyle 
ters düşen Türkiye, göçmenlerin Avrupa’ya geçişini engel-
lemeyeceğini duyurdu. Suriye politikasındaki sıkışmışlığı-
nı göçmenleri kullanarak çözebileceğini düşündü. İktidar 
Türkiye sınırlarından geçişlere izin verilse bile sınırın öte 
tarafında kapıların açılmayacağı gerçeğini manipüle etti. Sı-
nırdan geçtiği iddia edilen göçmen sayıları “rakip ülkelere” 
atılan gollerin skoruymuş gibi paylaşıldı. Binlerce göçmenin 
Türkiye’nin dört bir yanından Ege ve Edirne’deki geçiş nok-
talarına akın etmesine, burada sıkışmasına, Yunanistan’a 
geçmeye çalışırken ölmesine kısaca son yılların en büyük 
insanlık trajedisine neden oldu.

Mart ayının başında çok hızlı, hareketli günler yaşandı. İkti-
darın ve AB’nin yol açtığı trajediye öfkelenen pek çok insan 
göçmenlerle dayanışmak için sınırlara gitti, yardımlar top-
landı, kampanyalar başlatıldı, açıklamalar yapıldı. Ancak 
Türkiye’de ilk korona vakasının resmî olarak açıklanması 
üzerine göçmenler gündemi bıçak gibi kesildi. Peki sınırda 
bekleyen ve ne olursa olsun Avrupa’ya geçeceğini söyleyen, 
Yunanistan görevlileri tarafından soyulup buraya geri bıra-
kılan göçmenlere ne oldu?

Bir kısmı “istenmeyenler” olarak, oradan oraya sürükle-
niyor. Evdeki hesabı çarşıda tutmayan iktidar Edirne’ye 
göçmenleri yığma taktiğinden vazgeçmiş, sınırı geçmeye 
zorlanan göçmenler bu sefer zorla otobüslere bindirilerek 
Edirne’den çıkarılmıştı. Buradan alınan bir otobüs göçmene 
kalacak şehir, yatacak ev koskoca ülkede bulunamadı!

Bir grup göçmen farklı şehirlerin göç idareleri tarafından 
kelimenin gerçek anlamıyla yollarda süründürülüyor. Edir-
ne’den alınıp Malatya’ya, Malatya’dan Kırıkkale’ye, Kırıkka-
le’den Gebze’ye, orada il göç idaresi tarafından önce sokağa 
sonra yeniden Kırıkkale’ye gönderildiler. Korona virüs ne-
deniyle “Evde Kal” kampanyası yapan ama insanların evde 
kalması için gereken koşulları yerine getirmeyen devlet, 
göçmenlere kalacak bir “ev” sağlayamadığı gibi herkese ya-
saklanan şehirlerarası yolculuklarda sürünmelerine neden 
oluyor. Her şehirdeki İl Göç İdaresi yetkilileri sorumluluğu 
bir diğerine atıyor. 

Devlet sınıra koşmak için motive ettiği insanları, zorla sı-
nırdan alıp şehir meydanlarına terk ediyor. Geçen hafta da 
bir grup göçmen İzmir’de sokak ortasına terk edilmişti. Göç-
menlere umut vadedip kandırarak yarı yolda bırakmak en 
son insan kaçakçılarının yaptığı işler arasındaydı. Göç İda-
resi yetkilileri Osmaniye kampından getirilen 200 göçmeni 
“buradan Avrupa’ya gidersiniz” diyerek Menemen’de yol 
kenarına bıraktı. Yol kenarına terk edildiğini anlayan göç-
menler İzmir otogarına kadar yürüdü ve otogara alınmadığı 
için kaldırımlarda sabahladı. 

Türkiye’de kimsenin mesleğini icra etmediği malum. Me-
sela eski bir rock yıldızı Twitter hesabı sayesinde, devletin 
kurumlarının yapması gereken işleri yapıyor. Devletin bazı 
kurumları da çaresiz insanları yeni bir şehirde yeni bir hayat 
fırsatı sunduğunu söyleyerek kandıran kişilerin işini yapıyor. 

MELİKE IŞIK 

Rize’nin Fındıklı ilçesinde Savaş Dalançıkar isimli erkek, 
kendisiyle görüşmeyi reddeden AKP Fındıklı İlçe Başkan 
Yardımcısı Gamze Pala’yı öldürdü. Dalaçkınar, öncesin-
de de ısrarlı takipleriyle Gamze Pala’yı taciz etmiş, fakat 
Pala’nın defalarca karakola başvurmasına rağmen hiçbir 
önlem alınmamıştı. Bu önemli detay ana akım medyada 
yer almadı ve kadınların şikayetlerini dikkate almama-
nın bedeli görmezden gelindi. Oysa 6284 No’lu yasada 
yer alan şiddete karşı tedbir kararları uygulansaydı 
Gamze Pala bugün hayatta olacaktı. Gamze Pala cinaye-
ti münferit bir vaka değil; onun gibi, şikayetleri ciddiye 
alınmayarak ölüme terkedilen yüzlerce kadın var. 

Kadının beyanı neden esastır?

Birçok kadın cinayeti gibi Gamze Pala cinayeti de Pa-
la’nın katilin “aşkına” karşılık vermemesi sonucunda 
işlendi. Bu, ısrarın, sözlü tacizin, takibin; kadıların ha-
yatları için ne kadar ciddi bir tehdit olduğunun, bunlar 
için gerekli önlem ve işlemler uygulanmadığında şiddet 
zincirinin cinayete kadar gidebildiğinin bir göstergesi. 

Kadının, ya da daha genel olarak cinsel şiddete maruz 
kalanın, şikayetinin kovuşturma açmak için yeterli oldu-
ğunu bildiren “Kadının beyanı esastır” ilkesinin önemi 
buradan geliyor. Kadınların şiddet, taciz ve tecavüze kar-
şı şikâyette bulunmasını zorlaştıran toplumsal normlar, 
mağdur suçlayıcılık, saldırganın tepkisinden korkma 

gibi birçok unsur varken şikâyette bulunduklarında bir 
de önlerine kovuşturma açılmaması engeli çıkıyor. Böy-
lelikle mağdurların şiddetle mücadele etmek için cesare-
ti kırılırken şiddet failleri, eylemlerinin karşılıksız kaldı-
ğı bilinciyle cesaretlendiriliyor.

Erkek şiddetine dair acil tedbirler alınmalı!

Öldürülen kadınların %58’i maktulün evli, nişanlı veya 
birlikte oldukları erkekler ya da aile üyeleri olan erkekler 
tarafından öldürülüyor. Yine cinayetlerin çoğu evde işle-
niyor. Bu durum, kadınlar için evin ne derece güvensiz 
olduğunun bir göstergesi. 

Eve kapanmalar, halihazırda var olan erkek şiddetinin 
etkisini daha da fazla göstermesine ve şiddet mağdur-
larının daha da yalnızlaşmasına sebep oldu. Fakat virüs 
yayılmaya başladığından beri artan ev içi şiddete karşı 
gerekli hiçbir önlem alınmadı. Aksine açıklanan af ya-
sasıyla hem şiddet failleri bir kez daha cesaretlendirildi 
hem de kadınların şiddetten şikayetçi olması zorlaştı-
rıldı. Evlere kapanma çağrısının yapıldığı bir dönemde 
erkek şiddetine karşı bir önlem almamak, kadın cinayet-
lerine ve şiddete çanak tutmak anlamına geliyor.

Kadın cinayetlerine karşı hükumetten talebimiz cinaye-
tin ardından dilenen baş sağlığı değil; şiddete karşı yasa, 
failler için caydırıcı tedbirler ve kadınların ölüme terk 
edilmediği bir düzen. Hem Gamze Pala hem de öldürü-
len diğer kadınlar için adalet istiyoruz!

-

KADIN CİNAYETLERİ POLİTİKTİR!

KALACAK EV BULUNAMADI

 İzmir otogarındaki göçmenler.


