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Darbe girişiminin her yıl dönümü siyasal 
alandaki kutuplaşmanın yeniden üretil-
diği bir alana dönüşüyor. Kutuplaşmanın 
bu kadar derinleştiği bir alanda gerçekle-
rin duyulması zor oluyor. 2010’lu yılların 
ikinci yarısı, kutuplaşmanın, iktidar ve 
bizzat Erdoğan tarafından derinleştirildi-
ği bir dönem oldu. 

15 Temmuz darbe girişimi etrafındaki tar-
tışmalarda açığa çıkan derin yarılmada 
ise asli sorumlunun iktidar ittifakının söz-
cüleri olduğu çok açık.

Tiyatro değil darbe

15 Temmuz bu yarılma nedeniyle bir ti-
yatro olarak değerlendiriliyor. O gece ya-
şananlar bir tiyatro değildi. Bu iddianın 
sahipleri o sırada başka bir ülkede olsalar 
gerek. Başkentin ve İstanbul’un üzerinde 
sonik patlamalara sebep olan savaş uçak-
ları, halkın üzerine ateş açan askerler, 
tanklarla arabaların üzerinden geçenler, 
komuta merkezinden yapılan konuşma-
lar, gazetelerin, TRT’nin, belediye bina-
sının basılması, Erdoğan’ı tutuklamak ya 
da öldürmek üzere hareket eden timle-
rin saatlerce çatışması, İstanbul emniyet 
binası, büyükşehir belediyesi etrafında 
yaşanan çatışmalar, ölenler, ağır yarala-
nanlar gösteriyor ki tam çaplı bir darbe 
girişimi yaşandı 15 Temmuz gecesi.

Bu darbe girişimi, TSK içinde güçlü bir da-
mara sahip olan darbeci gelenekten güç 
kazanan Fethullahçı darbecilerin merke-
zinde olduğu ama 15 Temmuz yargılama-
larından da görüleceği gibi onlardan iba-
ret olmayan bir koalisyonun siyasal alana 
net bir müdahalesiydi.

Sonuca bakıp tutum mu                                                         
belirleyeceğiz?

Darbe girişiminin ardından kurulan re-

jime bakanlar, “bir olayın kimin işine 
yaradığına bakmak lazım” diyerek hem 
15 Temmuz’un sadece bir tiyatro değil ik-
tidarın bizzat sahneye koyduğu bir tiyat-
ro oyunu olduğunu söylüyorlar hem de 
darbe karşıtı mücadelenin iktidar klikleri 
arasında emekçilerin ve sosyalistlerin bu-
laşmaması gereken bir çatışma olduğunu 
iddia ediyorlar.

Gelişmeleri, sonrasında aldığı biçimler-
le değerlendirmek, hemen hemen tüm 
olayları iktidar ya da daha sonra iktidar 
koltuğuna oturanların komplosu olarak 
damgalamak demektir. Bu, ortada, nesnel 
bir şekilde ele alabileceğimiz ya da politik 
olarak sahiplenebileceğimiz ne bir işçi di-
renişinin ne de tarihsel bir hadisenin kal-
ması anlamına gelir.

15 Temmuz’dan sonra Erdoğan’ın iktida-
rını güçlendiren adımların arka arkaya 
atılması bu darbe girişimini tiyatro yap-
maz. Sadece, sağcı iktidarın darbeyi lütuf 
olarak ele alma hızına ve hazırlığına karşı 
sosyalistlerin içi bomboş tartışmalar yü-
rüttüklerini gösterir. 

15 Temmuz darbe girişimi mizansen ol-
duğu için değil, erkene çekilmek zorun-

da kalınan bir darbe olmasından dolayı 
ve darbecilerin hiç beklemedikleri bir 
şekilde halk kitlelerinin sokaklara çıkıp 
tankların karşısına dikilmesi nedeniyle 
yenildi.

Halk kitleleri sokağa çıktığı anda örgütlü 
güçler devreye girdi. Darbe karşıtı hare-
kete idamsever, sağcı ve milliyetçiler ara-
lıksız müdahale ettiler. Darbe karşıtı ha-
rekete, idama, linçe, hukuksuzluğa karşı 
olan; bu hareketin yeniden barış, yeniden 
çözüm için bir harekete dönüşmesi ge-
rektiğini düşünenler ise ya müdahale et-
medi ya da bu kitlelerle arasında aşılmaz 
duvarlar olduğu için hareketi “düşmanı” 
olarak kodladı. Arap halklarının diktatör-
lükleri devirme girişimini en iyi ihtimal-
le ABD’nin oyununa gelmekle suçlayan 
siyasi yaklaşım sahipleri, 15 Temmuz’da 
darbeye göğüs geren, öldürülen insanları 
da bir mizansenin ürünü olarak değerlen-
dirdi.

OHAL rejimine hayır

İktidar darbe girişimini, çubuğu aşırı sağ-
cı-otoriter bir rejim kurma yönüne büke-
rek değerlendirdi ve OHAL’i toplumsal 
dokunun ve siyasal alanın üzerinde bir 

şiddet aygıtına dönüştürdü. Hukuk ke-
limenin tam anlamıyla askıya alındı. 
OHAL hukuku hâkim oldu. OHAL baskı 
rejimi özgürlüklerin üzerinden buldozer 
gibi geçti. OHAL, faşistlerin iktidar ortağı 
olması ve küçücük siyasal güçlerine rağ-
men devlet içinde hızla kadrolaşmalarına 
neden oldu. OHAL işçi mücadelesini askı-
ya aldı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 
birlikte keyfe keder bir siyasal rejim ku-
ruldu.

Bugün bu rejim çözülme, çürüme ve ça-
tırdama emareleri gösterse de insanları 15 
Temmuz’un bir mizansen olduğuna inan-
dıran asli olgu olarak karşımıza dikilmiş 
vaziyette. 

İktidarın, yeni bir kurucu lider/Erdoğan 
miti yaratmak için 15 Temmuz’u kullan-
ması, darbeyi engelleyenin daha hiçbir 
siyasinin sesi soluğu çıkmazken sokağa 
çıkan kitleler olduğu gerçeğinin silikleş-
tirilmesine yarıyor ve bu da 15 Temmuz’u 
bir mit yaratma mizanseni haline sokuyor.

Şunu biliyoruz: “İlerici” 27 Mayıs darbesi 
olmasaydı “gerici” 15 Temmuz darbe gi-
rişimi de olmazdı. 15 Temmuz darbesini 
şüpheli hale sokan, iktidarın bu girişimin 
üzerinde neredeyse tepinmesidir. 

Sosyalistler ise dört önemli tartışmayı 
yapmaya devam etmek zorundalar: Gezi 
direnişinin yanında olmaya, Gezi’de 
sokaklara çıkan öfkeyi savunmaya, 15 
Temmuz’da sokaklarda tanklara karşı 
direnenlerin öfkesiyle buluşmaya, darbe 
girişiminin ardından ilan edilen ve ku-
rumsallaştırılmaya çalışılan OHAL rejimi-
ne ve Türk usulü başkanlık rejimine karşı 
çıkmaya, nihayetinde Kürt sorununda 
yeniden barışçıl çözüm dinamiklerinin 
devreye girmesi için tartışmaya devam 
edeceğiz.

15 TEMMUZ: PÜSKÜRTÜLEN DARBE

İKLİM İÇİN SOKAĞA: SİSTEMİ 
KÖKÜNDEN SÖKÜP ATMAYA
IPCC’nin 2018 yılındaki raporu, iklim mücadelesinin yeniden ivme kazanmasını 
sağlamıştı. Greta Thunberg’in önderliğinde gençler okullarını kırdılar, sokağa çık-
tılar. Uluslararası eylem günleri örgütlemeye başladı. Daha sonra işçi hareketini de 
bu mücadeleye kazandılar. Yokoluş İsyanı (XR), Gelecek İçin Cumalar (FFF) gibi ör-
gütlenmeler ortaya çıktı.

Son üç yıldır, bu ivme sayesinde hükümetler ve şirketler üzerindeki baskıyı artırı-
yoruz. Bunu yapmamız son derece elzem zira gezegenimiz artık ciddiye alınması 
gereken alarmlar veriyor. Olağanüstü doğa olayları olağan kabul edilmeye başlandı. 
Kış aylarında barajların doluluğunun düşüklüğünü konuşuyorduk, yaz aylarında 
her gün yağmur yağıyor. Dünyanın her yerinde yangınlar, seller yaşanıyor. Kapitalist 
kâr ve rekabet güdüsü, dünyamızı korkunç bir sona doğru sürüklüyor.

Buna dur demekten başka çaremiz yok. Sınıf mücadelesinin canlı yaşamının ve ge-
zegenin devamlılığından daha acil bir gündemi yok. 

Diğer yandan, bu devamlılığı ancak sınıf mücadelesiyle, kapitalizmin yok edilip ye-
rine insan ihtiyaçlarını önceleyen bir ekonomik/toplumsal sistem kurarak sağlaya-
bileceğiz.

Kasım ayında COP26 yapılacak. İklimi mahveden şirketlerin kollayıcısı olan hükü-
metler bir kez daha buluşup ne yapacaklarını konuşacaklar. Buraya varan süreçte 
protestolar, kitlesel eylemler, grevler örgütlememiz son derece önemli. 

FFF’in 24 Eylül’de ilan ettiği uluslararası grev çağrısını bu bağlamda ele alıyoruz. 
Türkiye’de de 2019 yılından beri sokaklarda iklim için sesimizi yükseltmeye devam 
ediyoruz. İki sene önce, 20 Eylül’de binlerce kişiyle yürümüştük. Aynı kalabalığı tek-
rar harekete geçirme zamanıdır. Çok geç olmadan.

IPCC gibi muhafazakâr bir kurumun yeni raporunun taslağının bir kısmı basına 
sızdırıldı. Raporda iklim krizinin önümüzdeki on yıllarda yerküre yaşamını tümden 
değişime uğratacağı, yakıcı sıcakların ‘yeni normal’ olacağı, yakın gelecekte bulaşı-
cı hastalıkların daha da yaygınlaşacağı, ekosistemlerin çökmeye başladığı söylenip 
ısınmanın hızlandığı doğrulanıyor.

FFF’in çağrısı “Uproot the system” diyor. Yani sistemi kökünden söküp atmayı, yok 
etmeyi öneriyor. 

Hepimizin geleceği için bundan başka çaremiz yok.

15 Temmuz gecesi
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BARIŞTAN YANA
Yıldız Önen

SAĞLICAKLA GİDİP 
SAĞLICAKLA GELİN!
Yine bir bayram zamanı ve yine Suriyelilere yönelik 
nefret söyleminde yoğunlaşma dönemi. Ne yazık ki 
Levent Pişkin gibi aktivistlerin yaptığı yorumlardan çok 
ırkçıların yorumları göze batıyor. Pişkin, sosyal med-
yada, “İyi bayramlar olsun, hayırlısıyla sağlıkla gidip 
gelin.” yazdı. Böyle yazmasının nedeni, “gidişiniz 
olsun dönüşünüz olmasın” diyen sosyal medyadaki 
ırkçılara cevap vermek.

Her bayramda Suriyelilerin dönmemesini isteyenlerin 
sesinin yükseldiğine tanık oluyoruz. Suriyelileri geri 
gönderme modasını canla başla savunanlardan birisi 
CHP lideri Kılıçdaroğlu. 31 Mayıs 2018’de bir ko-
nuşmasında “ben bunu söylediğim zaman kızıyorlar, 
vay efendim Suriyelileri nasıl gönderirsin? Bal gibi 
göndeririz arkadaş, parası var, yolu var, okulu var, 
evi var. Her şeyi var. Suriyeli gidecek.” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun Suriyelileri Suriye’ye gönderme tutku-
su kuşkusuz sadece bayram zamanlarında gündeme 
gelmiyor. Yine Kılıçdaroğlu 23 Haziran’da şunları 
söylemişti: 

“Bazı rakamlara göre 500 bin, bazı rakamlara göre 
700 bin Suriyeli var Gaziantep’te. Allahın izni, mille-
tin izni ile iktidar olduğumuz zaman ilk yapacağımız 
iş Suriyelileri, Suriye’ye kardeşçe göndermek olacak-
tır. Irkçılık yapmıyorum, onların evlerini, köprülerini, 
yollarını, hastanelerini hepsini yapacağız. Avrupa 
Birliği finanse edecek. Davulla zurnayla ülkelerine 
gönderip, bütün Orta Doğu’da barışı sağlayacağız. 
Herkes bir yere not yazsın, görecekler bunu.” 

Kılıçdaroğlu da bütün ırkçılık yaptığının farkında ol-
mayan ırkçılar gibi “ırkçılık yapmıyorum” şerhini dü-
şüyor. Ama bir kısmı yıllardır burada yaşayan, bir 
kısmı burada doğan insanları Suriye’ye kardeşçe ama 
zorla yollama arzusunun literatürde başka bir adı 
yok. Bu yaklaşım sahipleri, derinleşen bir krizde ilk 
gözden çıkartılacaklar listesinin başında hangi toplum-
sal kesimlerin yer aldığını ilan ediyorlar. 

Bir diğer isim ise sadece bayramlarda değil Allah’ın 
her günü Suriyeli düşmanlığı yapan, tüm göçmenle-
re ama özellikle Arap halklarından göçmenlere özel 
bir nefret besleyen Ümit Özdağ. Bu adam sadece 
göçmen düşmanlığı yapmıyor bildiğimiz gibi, aynı za-
manda Ermeni düşmanı. Milletvekilimiz Garo Paylan’ı 
açık açık ölümle tehdit etmiş birisi.

Bir toplantıda yaptığı konuşmada “Suriyeliler doğum 
olarak ortalama yüzde 5.3 artarken Türkler 1.9 artığı 
için toplum içerisinde Türk oranı azalırken Suriyeli 
oranı artacak.” diyebilmiş, 2040’ta nüfusları 15 mil-
yonu geçecek iddiasında bulunabilmiş birisi.

Nüfus mühendisliğinin sonuçlarını ve “ötekilerin” aşırı 
doğurgan ve kalabalık olduğu yönündeki iddiaların 
etnik temizlikle bağlantısını Almanya’dan biliyoruz.

Bu her iki eğilim, iktidar ittifakını köşeye sıkıştırmak 
için toplumun en çok ezilen, en çok dışlanan, en 
zorda olan yoksul kesimlerine karşı bazen inceltilmiş 
bazense açıkça provoke edici bir göçmen düşmanı 
politika izliyorlar.

Göçmen düşmanlığı, emekçileri bölen en tehlikeli ide-
olojidir. Tek bir saniye bile taviz veremeyiz! 

Bayramda Suriye’ye giden Suriyelilere, iyi bayram-
laşmalar “hayırlısıyla sağlıkla gidip, sağlıkla evinize 
gelin” diyoruz

Türkiye’de piyasalara ve insanlara baktığınızda iki fark-
lı dünya görüyorsunuz: Toplumun büyük bölümü ya 
geçinemiyor ya da borç harç idare ediyor. Buna karşılık 
azınlık bir bölümü ise üst düzey harcama eğilimi içinde 
görünüyor. Bu eşitsizlik, uygulanan ekonomik politika-
ların, eş dost kayırmacılığının, kara para aklama siyase-
tinin sonuçları. 

Gelir adaletsizliği artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu araştırma sonuçlarına göre; 
en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelir-
den aldığı pay, bir önceki yıla göre 1,2 puan artarak yüz-
de 47,5'e yükseldi. En düşük gelire sahip yüzde  20'lik 
grubun aldığı pay ise 0,3 puan azalarak yüzde 5,9'a düş-
tü. Yani toplam gelirlerde zenginlerin payı arttı, yoksul-
ların payı düştü.

Türkiye’de 2020 yılı ortalama hane geliri 70 bin lira ola-
rak gerçekleşti. Ancak yüksek gelirli haneler (ilk yüzde 
20) için bu rakam yıllık 180 bin lira, düşük gelirli haneler 
için ise 21 bin lira oldu. Gelir dağılımdaki bu eşitsizlikle 
Avrupa ülkeleri arasında sonuncu olmuş durumdayız.

Piyasadaki canlılığın, yoksulların harcamalarıyla 
alakası yok 

Piyasadaki canlılığı, yoksulların para harcaması olarak 
ele almak tümüyle hata. Biraz önce açıkladığımız gibi 
yıllık 21 bin lira, aylık bin 750 lira geliri olan bir hane-
nin, ev ya da otomobil alması, tatil harcaması gibi şey-
ler yapması hayallerin bile ötesinde.

Bu tip harcamalar aylık geliri 15 bin lira ve üzeri olan en 
yüksek gelir grubundaki haneler tarafından yapılıyor. 
Bu kesimin toplam nüfusu 17 milyon, yani yaklaşık 6 
milyon hane. 6 milyon hane ev, araba alıyor, tatile gidi-
yor, bazı lüks harcamalar yapabiliyor. Onu da ortalama 
aylık 15 bin lira geliri ile yapıyor. 

En yoksul 6 milyon hane – ki aylık gelirleri bin 750 lira - 

karınlarını bile doyurmakta zorlanıyorlar, daha çok sos-
yal yardımlarla hayatta kalmaya çalışıyorlar.

Orta sınıf denebilecek kalan 18 milyon hanenin yıllık 
geliri 54 bin lira, aylık geliri 4 bin 500 lira. Açıklanan 
yoksulluk sınırı ise 10 bin lira civarında. Yani orta sınıf 
sayılabilecek 18 milyon hane net olarak yoksulluk sını-
rının altında gelir elde ediyor. 

Bu hanelerin de çok cüzi birtakım harcamalar dışında, 
zorunlu olmayan tüketime yönelmesi mümkün değil. 
Pek çok harcamasını kredi kullanarak yapıyor. Hane ba-
şına kredi borcu 30 bin liraya yükselmiş durumda.

Pandeminin ekonomik tercihlere etkisi çok sınırlı

Bazı harcamaların artması, örneğin otomobil, yazlık ev 
gibi, pandemi ile ilişkilendirilebilir. Buna karşın bazı 
harcamalar da azalmakta, örneğin, tekstil harcamaları. 
Bütün bunlar pandeminin ekonomik tercihlere etkisi 
gibi ele alınabilir. Ancak otomobil veya ev almak gibi 
harcamalar sonuçta en zengin yüzde 20’lik hanelerin 
yapabileceği harcamalar. Bunlar toplumun aslında zen-
gin olduğu şeklinde yanılsamalar yaratmamalı. 2021 yılı 
ilk 5 ayda satılan birinci el otomobil sayısı 314 bin. Yıllık 
bazda 600 bin otomobil satılacağı tahmin ediliyor. Bu 
sayı örneğin 2019’daki sayının (400 bin) yüzde 50 üze-
rinde. 6 milyon hanelik en yüksek gelir grubu açısından 
bu sayılar çok fazla artış anlamına gelmiyor. Zenginlerin 
bir kısmı için “paralarını bankada tutmak yerine gayri-
menkule yatırım yapıyorlar” denebilir.

Ekonomik ve sosyal kriz derinden derine birikiyor 

Bütün bu rakamların ardındaki gerçek şu; ekonomik 
kriz artıyor. İşsiz sayıları artıyor, enflasyon yükseliyor, 
yoksulluk artıyor, gelir adaletsizliği artıyor. Halkın alım 
gücü azalıyor. Bir de üstüne kara para kazanan dar bir 
çevrenin, lüks, şatafatlı yaşam tarzı gözümüze sokulun-
ca insanlardaki öfke de artıyor. İktidarın sonunu getire-
cek olan da bu öfkenin kendisidir.

YOKSULLUK 
DERİNLEŞİYOR

Manisa’da protesto
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OZAN TEKİN

Covid-19 salgını, kapitalizmin kalbinde-
ki kâr mantığının insanlığın varoluşuyla 
doğrudan karşı karşıya geldiği bir du-
rum yarattı. On milyonlarca kişiyi etki-
leyen bir pandemi döneminde, ölümleri 
durduracak aşı bulunmasına rağmen, 
patent hakkı kaldırılmadığı ve üretim 
sınırlı kaldığı için insanlar önleyici te-
davisi olan bir hastalıktan ölüyorlar. 
Patentin kaldırılması çağrısı yalnızca 
antikapitalistlerle sınırlı bir talep değil; 
BM’de Hindistan ve Güney Afrika fikri 
mülkiyetin askıya alınmasını talep etti, 
daha sonra bu fikri destekleyen ülkele-
rin sayısı 80’e çıktı, Dünya Sağlık Örgü-
tü’nden Avrupa Parlamentosu’na birçok 
kurum bu yönde çağrı yaptı. ABD ve 
Rusya bunu Dünya Ticaret Örgütü’nün 
gündemine taşıyacaklarını söyledi. Bu-
rada ise talep kabul edilmedi, ilaç tekel-
leri korundu.

Pandeminin yanı sıra ekolojik felaket 
derinleşiyor. ABD ve Kanada’da sıcak 
hava dalgası nedeniyle yüzlerce kişi 
öldü, Meksika’nın petrol şirketi yüzün-
den okyanusun yüzeyinde yangın çıktı, 
Ortadoğu’da 50 derecenin üzerinde sı-
caklıklar görülüyor, son yıllarda orman 
yangınları ve sellerin sayısında muaz-
zam artışlar var. Kapitalizm hem insan 
sağlığını hem de gezegenin geleceğini 
tehdit ediyor.

Böylesi bir ortamda, egemen sınıfın 
gazete ve dergileri, “pandemiyi sosyal 
isyanların takip etmesinden” endişe edi-
yorlardı. 2019’da dünyayı bir baştan bir 
başa sarsan ve sallayan gösteriler pan-
demiyle kesintiye uğrasa da, 2020 yılı 
da özellikle George Floyd eylemleri ne-
deniyle hareketli geçmişti. Sistemin krizi 
devam ederken birçok ülkede direnişler 
ve eylemler görmeye devam ediyoruz.

Direniş

Mücadele, aşırı sağcı ve otoriter liderleri 
zorluyor. 2020’deki eylem dalgaları so-
nucunda ABD’de Donald Trump seçim 
kaybetmiş ve tüm dünya büyük bir bela-
dan kurtulmuştu. Brezilya’nın ırkçı baş-
kanı Jair Bolsonaro da her hafta ülkenin 
onlarca noktasında yapılan gösteriler 
tarafından sıkıştırılmış durumda. Hapis-
ten çıkan solcu Lula’nın bir sonraki se-
çimleri kazanması giderek güçlenen bir 
ihtimal. Benzer şekilde, Hindistan’da yıl 
başında çiftçilerin başkenti kuşatan ey-
lemleri, aşırı sağcı Modi’nin koltuğunu 
sallamıştı. Batılı ülkelerin birçoğunda 
Filistin’le dayanışma gösterilerinde so-
kağa dökülen on binler, aşırı sağa karşı 
kurulan barikatın gücünü gösterdi.

Irkçılık karşıtlığı Black Lives Matter ha-

reketiyle birlikte öylesine güçlü hâle 
geldi ki, UEFA Avrupa Futbol Şampiyo-
nası’nda İngiltere başta olmak üzere bir-
çok ülkenin futbolcuları, dizleri üstüne 
çökerek ırkçılığı protesto ettiler. Kitlesel 
aşağıdan mücadeleler, ezilenlerin talep-
lerini en popüler gösterilerin dahi kalbi-
ne oturtabiliyor.

Ekonomik-ekolojik-pandemik ve siyasi 
krizlerin devam ettiği dünyada, ırkçı-
lığa karşı mücadele gerçekten de çok 
önemli bir yer tutuyor. Egemenler için 
ırkçılık, ekonomik ve sosyal sorunlarda 
kendi rollerini görünmezleştirmenin çok 
önemli bir aracı. Bu yüzden göçmenleri 
hedef hâline getiriyorlar. Devrimci sos-
yalistler bu yüzden uzunca bir süredir 
ırkçılığı yenmeyi ajandalarının en başı-
na yazmış durumdalar. Yunanistan’da 
Altın Şafak, sosyalistlerin merkezinde 
olduğu antifaşist kampanya KEERFA’nın 
yıllar süren kararlı mücadelesiyle, mah-
kemeler tarafından suç örgütü ilan edil-
di. Bu dünyanın her yerinde ırkçılık kar-
şıtlarına ilham veriyor.

Sistem karşıtı örgütlenme

Felaketler ve isyanlar çağında yaşıyoruz. 
Sistemin yarattığı yabancılaşmayı aşırı 
sağın istismar etmesine izin vermeme-
liyiz. Bunun için birçok ülkede patlak 
veren hareketlerin içerisinde yer alıp, 
doğru fikirlerin hegemonya kurması için 
mücadele etmek gerekiyor. Bu da kaçı-
nılmaz olarak bizi örgütlenme sorununa 
götürüyor.

Sokağa çıkan hareketlerin aktivistleri-
nin kafasında birçok farklı fikir bulunu-
yor. Reformist, ikameci veya harekete 
zarar verebilecek her türlü fikre karşı 
tartışmayı güçlendirmek için, bu hare-
ketlerin içinde antikapitalist bir odak 
yaratmak gerekiyor.

Örneğin DSİP Türkiye’de, AKP-MHP ik-
tidarının yenilgisini yalnızca seçimlerde 
alınacak bir sonuca indirgeyen anlayışa 
karşı, sosyal hareketlerin yan yana gel-
diği kitlesel ve aşağıdan basınç oluştu-
racak bir mücadeleyi savunuyor. Bunu 
yapmak için çabalayan aktivistleri bir 
Antikapitalist Blok’ta birleştirmeye ça-
lışıyoruz.

Dolayısıyla, tüm dünyada hareketlerin 
içine antikapitalizmi yerleştirmek son 
derece önemli. Ve bunu daha güçlü ya-
pabilmek için her ülkedeki devrimci 
odakları büyütmeliyiz.

Kapitalizm hiçbir derde deva olmuyor 
ve insanlığı büyük bir krize sürüklüyor. 
Hem mücadeleleri büyütmemiz hem de 
örgütlenmemiz için koşullar uygun. Ka-
pitalizmi tarihin çöplüğüne göndermek 
için kolları sıvayalım.

Küba’da binlerce insan ekonomik istikrarsızlığı, yüksek yiyecek ve benzin fiyatları-
na ve artan Covid-19 vakalarına duydukları öfkeyi göstermek için protesto düzenle-
diler.

Protestolar adanın batısındaki San Anronio’da başladı. Eylemlerin ülke geneline ya-
yıldığı haberi başkent Havana’da öfkeli protestolara yol açtı. 

Protestocular kaldırım taşlarını sökerek polislere attılar ve hükümet yanlısı aktivist-
lerle de çatıştılar. 

Protestoculardan biri şöyle konuştu: “Açlık yüzünden buradayım; ilaç bulamadığı-
mız için, elektrik kesintileri için, her şey eksik olduğu için buradayım.”

Dans öğretmeni olan Miranda Lazara ise “çok zor bir dönemden geçiyoruz, sistemin 
değişmesi gerekiyor.” dedi.

Gerçek

ABD ve ittifakları; bu gerçek, samimi duygulardan kesinlikle yaralanacaklar. İran 
ve Çin hâkimiyetindeki Hong Kong’da olduğu gibi, ABD karşıtı ülkelerde ne zaman 
halk ayaklanması olsa bu böyle olur. 

Böyle bir emperyalist müdahaleye sert bir şekilde karşı çıkmak gerekir. 

Ama bu, Küba hükümeti işçi ve yoksullara saldırdığında, hükümetin arkasında dur-
mak anlamına gelmiyor. 

Polis protestoculara göz yaşartıcı gazlar ve coplarla saldırdı, birçok tutuklama ya-
pıldı. Küba sol akımının önde gelen üyelerinin bir kısmı da tutuklananlar arasında. 

2019’da İngiltere’de sosyalist tartışmalarda konuşan Frank Garcia Hernandez ve 
LGBT+ haklarını savunan önemli bir online dergi olan Tremenda Nota’nın yöneticisi 
Maykel Gonzalez Vivero da tutuklananlar arasında.

Pazar günü Başkan Müguel Diaz-Canel “Hiç kimsenin durumumuzu manipüle et-
mesine izin vermeyeceğiz, savaş emri verildi, devrimciler sokaklarda”. dedi.

Abluka

Protestoları yönlendiren market raflarında yiyecek kalmamasına ve insanların temel 
ihtiyaçları için sıraya girmesine neden olan ekonomik kriz. 

Enflasyon artarken, Küba para birimi sürekli değer kaybetmekte. Bu durum turizmin 
azalması ile birleşince, Küba ekonomisi zorlandı. 

Hükümet, ekonomik krizi önlemek amacıyla, ekonomisini özel girişimlere açmaya 
karar verdi. Ama bu ülke ekonomisini batmaktan kurtaramadı. 

ABD on yıllardır Küba’ya ambargo uyguluyor. Yaptırımlar eski başkan Doland Trump 
tarafından daha da sıkılaştırıldı ve bu da krizin büyümesine katkıda bulundu. 

Şimdiki başkan Joe Biden, Küba ve ABD arasındaki ilişkileri istikrara kavuşturmak 
yönünde sözler verirken, yaptırımlar hala devam ediyor. 

Biden’ın çevresindekilerin bir kısmı protestocuları desteklediğini hemen açıkladı. 
Ama bu destekleyici argümanlara rağmen, Beyaz Saray Küba halkının hakları ile 
ilgilenmiyor.  

Aksine, Biden’in ekibi Küba hükümetini yasadışı kılmak ve kendi kontrolünü geniş-
letmek ile daha fazla ilgili. 

KÜBA’YA AMBARGOYA DA 
KÜBA’DA REJİMİN BASKILARINA DA HAYIR FELAKETLER VE İSYANLAR 

ÇAĞINDA ANTİKAPİTALİZM

Göstericiler polisle 
karşı karşıya
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Melih Bulu, 2021’in hemen başında Tayyip Er-
doğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör 
olarak atanmıştı. 2016-2020 arası yıllarda bu gö-
revi yürüten Mehmed Özkan da seçilerek gelme-
mişti. Ancak üniversitenin içinden olduğu için 
bu kadar büyük bir tepkiyle karşılaşmadı. Melih 
Bulu ise 8 yıl Boğaziçi’nde ders verdiğini iddia 
ediyor, ancak resmi kayıtlarda böyle bir iz yok. 
O kayyum rektör olarak atandığı andan itibaren, 
üniversitede muazzam bir direniş başladı.

Fitili öğrenciler yaktı. Binlerce genç, günler boyu 
okulda buluşarak Bulu’yu protesto etti. Kent 
meydanlarında eylemler yapıldı. Kayyum rek-
töre karşı çıkanlar gözaltına alındı. Onlarla da-
yanışma eylemi yapanlar gözaltına alındığı için 
dayanışma eylemi yapanlar bile gözaltındaydı. 
LGBTİ+lar hedef gösterildi. Öğrencilerin evleri 
basıldı. Güvenlik güçleri okulun bulunduğu, bir-
çok öğrencinin yaşadığı veya sosyalleştiği Hisa-
rüstü Mahallesi’ne çöktü. İki kampüs arası bölge 
ablukaya alındı. Öğrenciler bütün bu baskılara, 
şiddete rağmen pes etmediler ve 6.5 aydır eylem-
liliklerini sürdürüyorlar.

Trajik bir son

Yetmedi; akademisyenler her gün rektörlük 
önünde Melih Bulu’ya sırtlarını dönerek onu is-
tifaya davet ettiler. Mezunlar, okul çalışanları… 
Bulu görev yaptığı yerde kimse tarafından isten-
meyen bir adama dönüştü. Demokratik seçimler 
yapsa ezici çoğunluk onu gönderecek olmasına 
rağmen, kendine güvenli bir şekilde Boğaziçi ile 
ilgili “planlarını” anlatıyordu.

Bulu istifa edeceği söylentileriyle dalga geçiyor, 
haberleri paylaşıp “Peki bundan şeyin haberi var 
mı? Mesela benim :)” diyordu. O dönem öğren-
ciler, ona “istifa etse bunu bir gece yarısı Resmi 
Gazete’den öğreneceğini” müjdelemişlerdi İşle-
rin başında, bir gazetecinin sorusuna "Asla isti-
fayı düşünmüyorum. Başta bu krizin 6 ay içinde 
biteceğini öngörmüştüm, öyle de olacak" yanıtını 
vermişti.

Nitekim Bulu’nun sonu dramatik oldu. Görevden 
alınacağı söylentileri çıkınca yine “Peki bundan 
şeyin haberi var mı? Mesela benim :)” lafını ha-
tırlattı ve çocuklara “uyumalarını” tavsiye etti. İş 
gerçek olunca bu paylaşımını sildi. Recep Tayyip 
Erdoğan story’si atarak Instagram’ını kapattı ve 
kayıplara karıştı.

Mücadele edenlerin başarısı

Bu, burnundan kıl aldırmayan, kibir dolu bir 
hükümete attırılmış inanılmaz bir geri adımdır. 
Boğaziçili öğrencilerin, akademisyenlerin, işçile-
rin zaferidir. Bulu bir gece yarısı kararnamesiyle 
gelip, bir başka gece yarısı kararnamesiyle gitmiş 
değildir.

Yani bu görevden alma, Erdoğan’ın isteğiyle ger-
çekleşmiş, onun tasarrufu doğrultusundaki bir 
tercih değildir. Erdoğan Bulu’yu neden görevden 
alsın? Kötü rektörlük yaptığı için mi? Olamaz. Bir-
çok üniversitede kayyum rektörler var ve okulları 
kötü yönetiyorlar. Ancak hiçbiri görevden alınmı-
yor. Bulu’nun şutlanması tamamen direnişin ese-
ri. Bu tuhaf kişinin artık AKP-MHP tarafından bile 
taşınamayacak hâle gelmesinin bir ürünüdür. Bu 
saf gerçeği görmezden gelenler, bu zaferi küçüm-
seyenler pesimizm yaymaktan başka hiçbir işe 
yaramıyorlar. Ayrıca doğru da söylemiyorlar.

Direnişe devam

Şimdi Boğaziçililer direnişe devam edecekleri-
ni söylüyor. Tüm kayyumların gitmesi, okul bi-
leşenlerinin katılımıyla demokratik seçimlerin 
yapılması, arkadaşlarına açılan soruşturmala-
rın düşürülmesi gibi birçok talepleri var. Bize, 
Türkiye’de demokrasi ve özgürlükten yana olan 
herkese düşen, bu harika gelişmeyi kutlamak ve 
bundan sonraki gelişmeler için Boğaziçi öğrenci, 
mezun ve akademisyenleriyle dayanışmayı bü-
yütmek. Direne direne kazanacağız!

ŞENOL KARAKAŞ

Erdoğan’ın, Diyarbakır mitin-
ginde, çözüm sürecini bitirenin 
kendileri olmadığını söylemesi 
HDP’yi yeniden tartışmaların 
odağına oturttu. Muhalefet saf-
larında olduğu iddia edilen ama 
iktidarın Kürt sorununda bugün 
savunduğu politikalardan daha 
sağda politikaları savunan par-
ti ve destekçileri de diyet isteriz 
diye çığlık atmaya başladılar.

Bu Türk milliyetçisi “muhalifle-
re” göre yine, yeniden Kürtler ve 
Erdoğan el altından görüşebi-
lirlerdi. Görüşmekle de kalmaz, 
Millet İttifakı adayına oy verme-
yebilirlerdi.

Yine “HDP uzlaşıyor”            
eleştirisi

Sosyal şovenistler muhalif sayıl-
maya başladığından beri, muha-
lefetin en çok gündeme getirdiği 
mesele HDP’nin iktidarla anlaşa-
cağı eleştirisi oluyor.

Hangi HDP? Belediye başkanla-
rı, milletvekilleri, eş başkanları, 
cumhurbaşkanı adayları ve bin-
lerce üyesi iktidarla hiçbir şekilde 
uzlaşmadıkları için tutuklu olan 
HDP mi?

Hangi HDP? Bu iktidarla anlaştı-
ğı milliyetçilerce iddia edilen par-
ti. 5 Haziran 2015’ten beri yüzler-
ce kez silahlı, bombalı saldırıya 
maruz kalanların partisi mi?

Hangi HDP? Hakkında daha ge-
çen ay kapatma davası açılan, 
Kobanê eylemlerinde ölenlerin 
yüzde 80’i kendi üyesi olmasına 
rağmen o sürecin provokatörü 
ilan edilen parti mi?

Hangi HDP? Seçimlerde iktidara 
karşı muhalefetin tümünü dü-
şündüğü için en azılı milliyetçi 
odakların hakaretlerini bile gör-
mezden gelen HDP mi?

Muhalefet tarafından, arka plan-
da kalması istenen, görünmez ol-
ması istenen, ittifakın bir parçası 
olmaması ama ittifaka oy çağrısı 
yapması istenen parti, HDP!

“Seni başkan yaptırmayacağız!” 
sloganıyla bir kampanya yaptığı 
için hâlâ hesap sorulan parti.

Aman HDP’yle irtibat            
kurmayın!

İYİP adındaki partinin liderinin 
“Bizim HDP ile herhangi bir irti-
batımız yok. Söylerken telef ol-
dum” dediği, bu partinin başka 
üyelerinin “HDP dışında tüm par-
tilerle görüştük” dediği HDP’ye 

yönelik bu sağcı muhalefetin, sol 
görünümlü sağcı ve ırkçı sosyal 
medya “kanaat önderlerinin” 
hiçbir eleştirisini ciddiye almak 
gerekmiyor. 

Sınır ötesi harekatlar konusunda, 
Mavi Vatan tezinde, Kürt millet-
vekillerinin dokunulmazlığı gibi 
başlıklarda iktidar ittifakıyla aynı 
politikalara, göçmen politikala-
rında iktidardan daha sağda ve 
ırkçı önerilere sahip olup, iktidarı 
milliyetçilik yaparak sıkıştırmaya 
çalışanların HDP eleştirisi tek ke-
limeyle utanmazlıktır.

Milliyetçilikte iktidarla yarışanla-
rın eleştirileri HDP’nin muhalefet 
tarafından da baskı altına alın-
ması anlamına gelmektedir.

Emanet oy yalanı

Bu tartışmalar, 7 Haziran seçim-
lerinden beri gündeme geliyor. O 
zamanlar da emanet oy tartışma-
sıyla gündemdeydi. 

HDP’ye verilen oyların bir kıs-
mının emanet olduğu iddiası, 
siyasal tarihin en saçma iddiala-
rından biriydi. Türk siyasi parti-
lerinin ve sözcülerinin Kürt siyasi 
varlığına yönelik kibrinden kay-
naklı bu yaklaşım biçim değişti-
rerek varlığını sürdürüyor.

Ezilen halkın siyasi ifadesi ola-
rak HDP canının istediği partiyle 
ittifak kurabilir, canının istediği 
adayları destekleyebilir, canının 
istediği gibi çözüm ve barış sü-
reçlerini inşa edebilir. 

HDP’ye yönelik bu saldırgan üs-
lup, iktidarı esas olarak çözüm 
sürecini yeniden başlatır korku-
suyla  MHP’ye şikayet edip baskı 
altına alma çabasıyla eş zamanlı 
ilerliyor.

Son beş yıldır dozu her geçen gün 
artan baskılara direnen HDP’nin 
hiçbir desteklerini görmediği bu 
insanlara, üyeleri öldürüldüğün-
de tek bir dayanışma eylemi için-
de bile olmayanlara herhangi bir 
açıklama borcu yok.

Bu burjuva muhalefetin ise Kürt-
lerin yüzde 11-13’lük oy oranına, 
yani altı milyon civarındaki oya 
ölümüne ihtiyacı var. Sanki du-
rum tersineymiş gibi bir tutum 
içinde olmaları, ezen ulus kibri-
nin yansımasından başka bir şey 
değil!

KÜRTLERİN BİTMEYEN BORCU BOĞAZİÇİ KAZANDI: 
TÜM KAYYUMLAR GİDECEK!

Okul girişinde 
kitlesel eylem
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ALEX CALLINICOS

"Donald Rumsfeld asla kaybetmez." James 
Mann, George W. Bush'un savaş kabinesini 
anlattığı Vulcanların Yükselişi adlı kitabın-
da, bunu "Cumhuriyetçiler arasında on yıl-
lardır sessizce dolaşan eski bir halk inanışı" 
olarak niteliyor. 

Geçtğimiz günlerde ölen Rumsfeld, 1960'la-
rın sonundaki başkan Richard Nixon'ın 
yardımcısı olarak göreve gelmişti. Nixon'ın 
konuşmalarının kaydedildiği Watergate 
kasetlerinden, Nixon ve hırslı yardımcıları 
John Ehrlichman ve HR Haldeman'ın Rum-
sfeld'i ihtiraslı, güvenilmez ve açıkgöz biri 
olarak gördüklerini öğreniyoruz.

Nixon 1974 yılında istifa etmek zorunda 
kaldığında, Rumsfeld bunu açıkça gösterdi. 
Yeni başkan Gerald Ford, Rumsfeld'i önce 
Kurmay Başkanı, ardından da Savunma Ba-
kanı yaparken Rumsfeld'in himayesindeki 
yardımcısı Dick Cheney'i Beyaz Saray Özel 
Kalemi olarak görevlendirmişti. Sovyetler 
Birliği ile yumuşama peşinde olan dışişleri 
bakanı Henry Kissinger'in dış politikasını, 
birlikte sistematik olarak baltaladılar.

Diğer başka genç bürokratlar gibi Rumsfeld 
ve Cheney de ABD'nin Vietnam'da yaşadı-
ğı aşağılayıcı yenilgiyi tersine çevirmeye 
uğraştılar ve 1970'lerin sonlarında gelişen 
ikinci Soğuk Savaş'ın temelini attılar.

Rumsfeld'in gizlemediği başkanlık hırsı 
hiçbir zaman bir sonuca varmadı, bu yüz-
den çalışmaya başladı ve büyük bir servet 
biriktirdi.

Ronald Reagan'ın Orta Doğu temsilcisi 
oldu. Bu görevdeyken Aralık 1983'te Irak 
diktatörü Saddam Hüseyin'le tanışmak için 
Bağdat'a uçtu.

Rumsfeld Saddam'a, "Dünyadaki ve bölge-
deki dengenin önemi üzerindeki düşüncele-
rimiz Irak'ın anlayışına çok benziyor" dedi. 
Bir başka ifadeyle ABD, İran'ı dengeleyecek 
bir güç olarak Irak'ı kullanmak istiyordu. 
Reagan ve Rumsfeld, Saddam'ın hem İran'a 
hem de Kürtlere karşı kimyasal silah kullan-
dığı istihbaratını görmezden geldi. 

Saddam'ın suçları, İran'ın yenilgisi ve Sov-
yetler Birliği'nin çöküşünden sonra, ancak 
bölgesel hırslarının ABD'nin Orta Doğu ege-
menliği için bir tehdit haline gelmesinin ar-
dından konuşulmaya başlandı. Rumsfeld, 
1991'deki birinci Körfez Savaşı'nda ABD 
liderliğindeki koalisyonun Saddam'ı yendi-
ğinde, Başkan George W. Bush'un Saddam'ı 
devirmemekle yanlış yaptığını iddia eden 
neo-muhafazakâr lobiye katıldı. 

On yıl sonra Bush'un oğlu George W. Bus-
h'un Başkan olmasıyla Rumsfeld, bu hatayı 

düzeltme fırsatı buldu. 

George Bush Junior'ın başkan yardımcısı 
olan eski dostu Cheney, Rumsfeld'in sa-
vunma bakanı olarak atanmasına yardımcı 
oldu. 

Ardından 11 Eylül 2001'de New York ve 
Washington'a saldırılar yapıldı. Rumsfeld, 
Irak'la hiçbir ilgisi olmamasına rağmen 
bir yardımcısına, “Saddam Hüseyin'i aynı 
anda vurmanın iyi olup olmadığına karar 
verin. Sadece Usame bin Ladin'i değil” ta-
limatını verdi. 

Irak'ı hedef alan strateji, o dönem Rum-
sfeld'in savunma bakan yardımcısı olan 
Wolfowitz tarafından açıkça formüle edildi.

ABD emperyalizminin küresel hegemonya-
sının, her şeyden önce “yeni güç" haline 
gelen Çin'in yükselişiyle tehdit edildiğini 
savundu. Irak'ı ele geçirmek ve Batı yanlı-
sı “demokratik” bir rejim kurmak, başlıca 
rakipleri için çok önemli bir enerji kaynağı 
olan bölgede ABD egemenliğini sağlamlaş-
tıracaktı.

Rumsfeld bu stratejiyi uyguladı. Kabadayı 
tavrı onu bir medya yıldızı yaptı. 2004'te 
Mann, “Amerika'nın kusursuz savaş baka-
nı” diye yazıyordu.

Buna karşılık, ölümünden sonra, Atlantic 
Monthly'den George Packer şöyle yazdı: 
"Rumsfeld, Amerikan tarihinin en kötü sa-
vunma bakanıydı.” Rumsfeld'in en önemli 
hatası, bir grup özel şirket tarafından des-
teklenen basit ama ağır silahlı bir görev gü-
cünün, yoksul ama büyük ve karmaşık bir 
ülke olan Irak'ı alıp kontrol edebileceğine 
inanması oldu.

ABD gerçekten de Saddam'ın ordusunu 
konvansiyonel savaşta yenebilirdi. Ancak 
Rumsfeld ve generalleri, ülkenin her yerin-
de ortaya çıkan silahlı direnişle nasıl başa 
çıkacakları hakkında hiçbir fikre sahip de-
ğildi. Ne Abu Ghraib hapishanesinde ayrım 
gözetmeksizin gerçekleştirilen silah kulla-
nımı ve işkence, ne de mezhep savaşını teş-
vik etmek işe yaradı.

Bush, Kasım 2006'da Rumsfeld'i görev-
den almak zorunda kaldı. Washington'un  
bağımlı rejimi, 2011'de ABD birliklerini 
Irak'tan çekilmeye zorladı. Rumsfeld genç-
liğinde ABD'nin Vietnam'daki yenilgisiyle 
boğuşmuştu. Ama daha da büyük bir yenil-
ginin mimarıydı.

Rumsfeld'in kaybı büyük. Hizmet ettiği im-
paratorluk için de öyle.

(Socialist Worker’dan çeviren TN. Redaksiyon 
Tuna Emren)

DONALD RUMSFELD'DEN 
KURTULDUK

Irak işgalinin arka planı, emperyalizmin ortaya çıkışını ve son dönemlerde yaşa-
dığı hegemonya krizini ve savaş karşıtı hareketlerin önemi hakkında şu kitaplara 
bakılabilir.

1. David Harvey: Yeni Emperyalizm - Everest Yayınları

2. Alex Callinicos: Emperyalizm ve Küresel Ekonomi Politik - Phoneix Yayınevi

3. Şenol Karakaş: Biz Bu Savaşı Durdurabiliriz - Metis Yayınları

4. Nikolay Buharin: Emperyalizm ve Dünya Ekonomisi - Bağlam Yayıncılık

5. Lenin: Emperyalizm- Kapitalizmin En Yüksek Aşaması - Sol Yayınları

EMPERYALİZM, SAVAŞ VE 
IRAK İŞGALİ ÜZERİNE 5 KİTAP

ABD’li savaş 
karşıtları



7İKLİM

TUNA EMREN

NASA, geride bıraktığımız Haziran’ın 1880’den bu yana 
yaşanan en sıcak üçüncü Haziran olduğunu duyurdu. 
Kuzey Amerika ise tarihin en sıcak Haziranı’nı yaşadı. 

Son 30 günde kırılan sıcaklık rekorlarına baktığımızda, 
artık o alışkın olduğumuz gezegende değil, iklim felaket-
lerinin başladığı zaman diliminde yaşadığımızı görüyo-
ruz. Kanada, Tunus, Malta, Rusya, Kazakistan, Gürcis-
tan, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, 
Sırbistan, Slovakya, Macaristan, Finlandiya, Estonya, 
İtalya, Letonya, Güney Afrika, Avusturya, Meksika, İs-
veç, Almanya, Umman, Kongo, Birleşik Arap Emirlikle-
ri, İran, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan… Dünya 
yanıyor.

Kuzeybatı Pasifik’i vuran yakıcı sıcaklarda yüzlerce ölüm 
yaşandı, ABD ve Kanada kavruldu, kuraklık riski arttı. 
Uzmanlar, Kuzeybatı Pasifik’te oluşan ‘ısı kubbesinin’ 
Kanada kıyılarında 1 milyardan fazla deniz canlısını öl-
dürdüğünü söylüyor. 

Batı Kanada ve kuzeybatı ABD’yi günlerce kavuran ısı 
kubbesi Kanada’nın 50 dereceyi gören British Columbia 
eyaletinde 500 kişinin ölümüne ve şu anda halen devam 
etmekte olan yüzlerce orman yangınına sebep oldu. Ya-
kıcı sıcak yüzünden yaşanan yangınlar ABD’de 1 milyon 
dönümlük alanı ele geçirdi. Olay Komuta Merkezi “Böyle 
bir yangını ilk defa görüyoruz” diyor; “Kendimizi, alevle-
rin daha önce hiç görmediğimiz şeyler yapmasına hazır-
lıyoruz.” Bilhassa Güney Oregon’daki yangınlar her gün 
iki katına çıkarak yayılıyor. Bu şiddette ve boyutlardaki 
bir yangını tamamen kontrol altına almanın dört aydan 
fazla süreceğini söyleyen uzmanlar karşı karşıya kaldık-
ları bu felaketi “yüksek yoğunlukta hızlı yayılan yangın” 
olarak adlandırıyor. 

New York ve Londra ise eşzamanlı olarak ve yine küre-
sel ısınmaya bağlı nedenlerle yağmur fırtınalarına teslim 
oldu, sel felaketleri yaşandı. Her iki metropolde metro 
istasyonlarını su bastı, ABD’de 40 milyon insana ani sel 
uyarısı yapıldı.

Haziran ayının başlarındaki bir başka sıcak dalgası Orta 
Doğu ülkelerini vurmuş, örneğin Pakistan'da bir sınıftaki 
20 çocuğun ısı stresine girip bilinçlerini yitirmesine se-
bep olmuştu. 

‘En kötü durum senaryoları’ bile aşıldı

İklim modellerince öngörülen aşırı sıcaklar artık hayatı-
mızın bir parçası olmak zorunda. Üstelik bu daha baş-
langıç. Sıcaklıklar daha da yükselecek.

Elbette buna alışmamız söz konusu bile olamaz. Bir 
araştırmaya göre, aşırı sıcakların sebep olduğu ısı stresi 
yüzünden her yıl 5 milyondan fazla insan ölüyor. Araş-
tırmacılar, iklim krizi nedeniyle yaşanan bu ölümlerin 
daha da artacağını dile getiriyor. 

Başka bir araştırmada ise ısınma artışının, iklim model-
lerinin ‘en kötü durum senaryolarını’ bile aştığı gösteril-
di. İklim modelleri sıcak hava dalgaları için bir üst sınır 
belirlemişti ama yaşanan sıcak dalgaları, varsayılan üst 
sınırın çok üzerinde. 

Bilim insanları dünyanın birçok bölgesinde ABD ve Ka-
nada’da yaşanana benzer ‘sıcaklık şoklarının’ daha sık 

ortaya çıkacağı konusunda uyarıyor. Dünya İklim Atıf 
Grubu kurucularından Oxford Üniversitesi Çevresel De-
ğişim Enstitüsü yöneticisi Friederike Otto, “Bu şimdiye 
kadar gördüğüm en büyük rekor aşımı” dedi. 

İklim krizinin neden olduğu aşırı hava olaylarındaki en 
çarpıcı değişimler, aşırı sıcak ve aşırı soğukların sıklığı 
ve yoğunluğunda ortaya çıkar. Aşırı soğukların sıklığı 
son yıllarda azaldı. Aşırı sıcaklar ise korkutucu boyut-
larda bir artışla gelmeye devam ediyor. Oxford Üniver-
sitesi’nde gerçekleştirilen bir araştırma bu durumun tek 
sorumlusunun küresel ısınma olduğunu, bir iklim krizi 
yaşanmıyor olsa böylesi yakıcı sıcak dalgalarının meyda-
na gelmesinin imkânsız olacağını gösterdi; “Bu tür sıcak 
hava dalgaları onlarca yıllık kalkınma kazanımlarını teh-
dit etmekte ve dünyadaki toplulukların, ülkelerin sosyal 
ve ekonomik refahı için açık bir tehlike oluşturmaktadır. 
Küresel seçkinler insan kaynaklı iklim değişikliğini gör-
mezden gelmekle veya aktif olarak inkâr etmekle meş-
gulken sorun daha da kötüleşti.”

Isı kubbesi nedir?

ABD ve Kanada’yı içine alan ısı kubbesi fenomeni istatis-
tiksel olarak birkaç bin yılda bir rastlanabilen bir olgu. 

Adından da anlaşılabileceği üzere kubbe şeklinde bir 
yüksek basınç bölgesi oluşuyor ve bu kubbe bir tence-
renin kapağı gibi davranarak ısıyı o bölgede hapsediyor. 
Dolayısıyla ısı dağılamıyor, birikiyor. 

Sıcak hava yükselmeye çalıştığında yüksek basınç sis-
temi onu tekrar aşağıya itiyor. Hava alçaldıkça, üzerine 

çöken atmosferik ağırlıkla birlikte daha yoğun ve daha 
sıcak oluyor. Neticede sıcak hava maalesef bu döngüden 
kaçamıyor, yalnızca yukarı-aşağı dolaşarak ve giderek 
daha da ısınarak üstüne kapandığı bölgeyi teslim alıyor. 

Kubbe, bulutları da bir araya toplayıp sıkıştırdığı için gü-
neş ışınları engellenemez hale geliyor. Ve bu durum yü-
zeyin daha da ısınmasına sebep oluyor. İşte Kanada’da 
sıcaklığın normal değerlerden 40 derece daha yüksek 
olmasının sebebi buydu.

İnanılmaz gücü ve coğrafi büyüklüğü açısından herkesi 
dehşete düşüren kubbe bir kısır döngü yarattı, kuraklık 
ve yakıcı sıcakların birbirini beslemesine yol açtı. Kurak-
lık, toprağın nem kaybetmesine sebep olduğu için, bu 
tür yüksek basınçlı sistemlerinin aşırı güçlenmesine ve 
ürettikleri yakıcı sıcağın daha şiddetli olmasına yardım 
ediyor. Çünkü güneş enerjisinin büyük bir bölümü top-
raktaki suyun buharlaştırılmasına gidecekken, toprak 
neminin tükenmiş olması yüzünden atmosferde kalıp 
havayı ısıtmaya başlıyor. 

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Panelinin (IPCC) ge-
çenlerde basına sızmış olan taslak raporundan 1,5C’lik 
ısınma hedefini tutturmamızın neredeyse imkânsız 
hale geldiğini, 2 hatta 3 derecelik ısınmaya doğru hızla 
yol aldığımızı öğrendik. Bırakalım 3C’lik ısınmada neler 
yaşayacağımızı, 2 derecelik bir ısınma bile ısı kubbesi 
fenomeninin yaşanma ihtimalini her beşte yılda bir gö-
rülecek kadar artırır. Yakıcı sıcakların gerçekleşme ihti-
malinin ise, 1,5C’yi aşmadan kalmayı başarsak bile 150 
kat daha olası hale geldiği söyleniyor.  

İKLİM FELAKETLERİ BAŞLADI: 
ISI KUBBESİ, YAKICI SICAKLAR, SELLER…

Kanada’da 
orman yangınları
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NORMALLEŞTİRİLEN ANORMALLİKLER
u DİPSİZ GÖL KARARDI
Gümüşhane’deki 12 bin 
yıllık Dipsiz göl, define 
kazısı yüzünden ku-
rumuştu. 2019’da kazı 
için başvuran iki kişiye 
Gümüşhane Müze Mü-
dürlüğü tarafından izin 
verilmişti. Göl boşaltıldı, 
define de çıkmadı. 

İktidar büyük tepkiler üzerine ruhsat veren me-
murları görevden aldı ve gölü suyla doldudu. Dı-
şarıdan aktarılan su çamur rengine dönerken Dip-
siz Göl dönüşü olmayan şekilde kaybedildi.

Daha nerelerde kimlere kaç define kazısı ruhsatı 
verildi?

u SALDA TALAN EDİLDİ
Burdur'un Yeşilova ilçe-
sindeki eşsiz doğal gü-
zellik Salda Gölü ve çev-
resindeki beyaz kumsal, 
binlerce yıl var olduğu 
halde iktidar elini buraya 
atalı 2 yıl olmadan talan 
edildi. 

Buraya tesis yapmak iste-
yen iktidar, kamuoyunun büyük tepkisi karşısın-
da "iş makinaları sokmayacağız", "korumamız al-
tında" demişti. Ancak TOKİ'nin taşeron şirketinin 
iş makinaları girdi ve beyaz kumları kamyonlara 
yükleyip götürdü. 

Nadir görülen beyaz kumlar nerede? Kimlerin 
villası ya da turizm işletmesinde aksesuar olarak 
kullanılıyor?

u MARMARA DENİZİ ÖLÜYOR
20 yıla varan AKP iktida-
rının yol açtığı en büyük 
çevresel yıkım kuşkusuz 
müsilaj denilen felaketle 
Marmara Denizi'nin can 
çekişmesi. 

Marmara çevresinde 
toplanmış fabrikaların, 
tesislerin, sanayi işlet-
melerinin bütün atıklarının fütursuzca atıldığı 
denizdeki canlı yaşamı zincirleme bir şekilde yok 
oluyor. 2007'de ilk kez tespit edilmesine rağmen 
müsilajı durdurmak için hiçbir şey yapmayan ik-
tidar, deniz yüzeyine çıkmış köpükleri yukarıdan 
topladı, hatta Çevre Bakanı teknelere yüklenmiş 
oksijeni denize boşalttı. Pisliği halının altına sü-
pürmeye benzetilebilecek bu uygulamalar sonucu 
artık denize girilebileceğini ve balık yenilebile-
ceğini ilan ettiler. Dipte deniz canlılarının toplu 
ölümleri, yüzeyde ise denizi öldüren atıkların de-
şarjı devam ediyor.

Bunun üstüne İstanbul'a kanal yapmakta ısrar 
eden iktidar, Karadeniz'in de ölümüne kapı açı-
yor.

u 128 MİLYAR DOLAR
Dış kredilere bağımlı Türkiye kapitalizmi 2018 yazından bu 
yana derin bir krizde. Pandemi ile birlikte kriz iyice doruğa 
çıktı. 

İktidar bu krizden çıkmak için ne yaptı? Piyasanın döviz ih-
tiyacını karşılamak ve TL'nin değerini sağlamak için Hazine 
Kasası'ndaki "karagün akçesini", yani 128 milyar dolarlık  
rezervi sattı. Anormal hatta çılgınca olan bu tutum, başkan-
lık rejimini ayakta tutmak için yapılmıştı. 3 yıl sonra '128 
milyar dolar nerede' pankartını asanları gözaltına aldıran 
iktidarın sözcüleri Hazine kaynaklarının nasıl eritildiğine 
dair açıklama dahi yapabilmiş değil.

Öte yandan TL, tarihin en değersiz dönemini yaşıyor. 

u FAİZDE DÜNYA SEKİZİNCİSİ
Durmadan yüksek faizlere karşı olduğunu söyleyen iktida-
rın, dünyada en çok faiz veren ülkeler arasında olması başlı 
başına bir anormallik değil mi?

Türkiye faiz sıralamasında Venezuela, Zimbabve, Arjantin, 
Yemen, Liberya, Surinam ve Angola'nın ardından geliyor. 
En fazla faiz verip, yabancı sermayeyi çekmeye çalışan bu 
ekonomiler ya çok büyük krizler yaşıyor ya da şiddetli sa-
vaşlar ve iç karışıklıklarla boğuşuyor. AKP iktidarına görey-
se Türkiye ekonomisi şahlandı, şahlanacak.

448 milyar dolarlık toplam dış borç olduğu yerde durur-
ken, sonbaharda faiz ödemeleri geliyor. Güvensiz bir liman 
olarak görülen Türkiye'den sermaye kaçışları sürerken, şir-
ketler borçlarını ödemek için kamu bankalarının kapısına 
dayanmış durumda. Başkanlık rejimi altında hoyratça kul-
lanan devlet bankalarının öz sermayesi ise gereken kredileri 
karşılayamaz halde. 

TEİAŞ ile değerli kamu arazilerini satışa çıkartan Varlık 
Fonu AŞ. en değerli kaynakları bankalara yığmayı planlar-
ken, yüksek faizler yeni yatırımların yapılmasını engelliyor. 
Ve bu faizler yabancı sermayeyi de çekmiyor.

Yüksek faizlerin ve batık kredilerin faturası her zaman oldu-
ğu gibi halka ödetiliyor.

u OYNANMIŞ VERİLER
Devletin resmi istatistik kurumu TÜİK, para biriminin değe-
ri başta olmak üzere tüm ekonomik alanları – özellikle de 
yabancı sermaye girişini - belirleyen ekonomik verileri siste-
matik olarak çarpıtıyor. Başkanlık rejiminde Merkez Banka-
sı başkan ve yöneticileri birer birer görevden alınırken, enf-
lasyon ve işsizlik başta olmak üzere TÜİK istatistiklerindeki 
oynamalar ayyuka çıktı.

TÜİK’in yayınladığı resmi enflasyon yıllık bazda yüzde 17,5 
ile son iki yılın zirvesine çıktı. Gönüllü akademisyenlerden 
oluşan Bağımsız Ekonomi Araştırma Grubu (ENAG) ise enf-
lasyonu yüzde 45,6 olarak ölçtü. TÜİK geçen Mart ayında 
ENAG hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

u YARGIDA SİYASALLAŞMA VE BÜYÜK 
ADALETSİZLİKLER

Yargıdaki siyasallaşma, keyfiyet, tasfiyeler sonrası atanan 
kadroların niteliksizliği öyle boyutlara sıçradı ki yargının 
en tepesindeki isimler bile bundan şikayetçi.

Yargıtay Ceza Genel Kurul Üyesi Fatih Akdoğan durumu 
şöyle anlatıyor: “Ailem bazen ‘Mahkeme böyle bir karar 
vermiş, nasıl bir karar bu?’ diyor. Verilen hükmü onlara 
dahi izah edemiyorum.”

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ise "Hukuk 
devletinde adaletin yegâne adresi mahkemelerdir. Mah-
kemelerin adalet arayışına cevap veremediği, bağımsız ve 
tarafsız yargılama ilkelerine uygun bir şekilde uyuşmaz-
lıklara çözüm üretemediği bir yerde hukuk dışı arayışların 
ortaya çıkması kaçınılmazdır" dedi.

İktidarın küçük ortağı faşistler AYM'nin kapatılmasını is-
terken, İçişleri Bakanı Soylu gösteri ve toplanma özgürlüğü 
yönünde bir karar verdiği için AYM yargıçlarını korumasız 
bırakmakla tehdit etmişti.

AİHM ve AYM kararlarının yerel mahkemelerin direnciyle 
karşılaşması, Başkanlık rejiminin 4. yargı reformu sırasın-
da can yakan krizlerinden biri oldu.

İnsan hakları savunucusu Osman Kavala, hakkındaki düz-
mece iddialar sebebiyle, iki kez beraat etmesine rağmen 
3,5 yıldır zindanda tutuluyor.

Türkiye'nin 3. büyük partisinin eski lideri Selahattin De-
mirtaş'ın tutukluğu ise 5. yılında. 

Başkanlık rejiminin on binlerce muhalifi hapisteyken, ik-
tidar OHAL uygulamalarını 3 yıl daha uzatmaya hazırlanı-
yor.

Osman Kavala

Selahattin Demirtaş



9DİRENİŞ

VOLKAN AKYILDIRIM

Başkanlık rejimini tek adam yönetse 
de bu rejim bir dizi koalisyona daya-
nıyor. Aşırı sağa kayan AKP'nin küçük 
ortakları faşistler, aşırı sağcı İslamcı-
lar, Ergenekon davasının bazı sanık-
ları, Mehmet Ağar gibi 90'ların devlet 
yöneticileri, askeri ve sivil bürokrasi-
nin tepesindekilerin koalisyonu olarak 
mevcut iktidar, yasakçılığı, tutuklama-
ları, polis şiddetini yani baskıları temel 
yönetme biçimi olarak kullanıyor.

İktidar bloku denilen bu koalisyonlar 
üzerinden yapılan baskılar, keyfi ve 
antidemokratik uygulamalar, patron-
ları kollayan düzenlemeler büyük mü-
cadelelerle karşılanıyor:

n Bu seneye Boğaziçi Üniversitesi'nde-
ki müthiş direnişle başladık. Direnen 
öğrenciler ve öğretim üyeleri kazandı!

n Aşırı sağcı ve LGBTİ+ düşmanı bir 
kampanya sonucu Türkiye, ilk imzacısı 
olduğu İstanbul Sözleşmesi'nde ayrıl-
dı. Erdoğan yönetiminin ayrılma kara-
rını aldığı günden bu yana Türkiye'nin 
bütün şehirlerinde büyük eylemler ya-
pıldı. Kadınlar ve LGBTİ+'lar baskı, ya-
sak ve pandemi ortamında öyle büyük 
mücadeleler gerçekleştirdi ki İstanbul 
Sözleşmesi'nin simgelediği kazanımla-
rın kolayca geri alınamayacağı, 1 Tem-
muz ayrılış günü yapılan eylemlerde 

görüldü.

n Bir zamanlar yüz binlerce kişinin ne-
şeyle katıldığı LGBTİ+ Onur Yürüyüşle-
ri 7 yıldır yasaklı. Yasak, AKP iktidarı-
nın Fetullahçı ortaklarıyla bozuşması, 
MHP ve ulusalcılarla ittifak kurmaya 
başlaması üzerine geldi. Ancak yasak-
çılık sökmedi. 7 yıl boyunca polis şid-
detine rağmen Onur Yürüyüşlerini ya-
pan LGBTİ+lar ve dostları, bu sene de 
İstanbul'da birçok noktada yürüttükle-
ri eylemlerle yasağı aştı.

n Türkiye’de kirli siyasi atmosferi te-
mizleyecek yegâne güç olan işçiler ve 
emekçiler ise pandemiyle geçen aylar-
da hem hastalıkla, hem işsizlikle hem 
de geçim sıkıntısıyla boğuştu. Çok sa-
yıda işçi, işsiz, küçük esnaf hayatına 
son verdi. Bu koşullara rağmen birçok 
ilde irili ufaklı işçi eylemleri ve grevler 
sürmeye devam etti. Ayrıca sendika-
laşma ihtiyacı ve üyeliği de birçok işçi 
için seçenek haline geldi. Şimdilerde 
ise işçi sınıfı saflarında olan bitenlere 
duyulan öfke ve mücadele isteği var. 
Mücadeleyi frenlemek isteyen sendika 
yönetimleri de tabanın baskısıyla karşı 
karşıya. Mücadeleye fren olanlar devri-
lecek. Aşırı sağ iktidar koşulları altın-
da yaşamaya son vermek için işçiler, 
emekçiler, ezilenler, baskı altındakiler 
tabanda birleşmeli. Birleşirsek kazanı-
rız!

ONLAR HEP KAZANIYOR
Başkanlık rejiminde milyonlar-
ca kişi işsiz, milyonlarca kişi 
ekonomik yardıma muhtaç du-
rumda. İktidar elitleri ise halk-
tan tasarruf yapmasını istiyor. 
Ama birileri var ki kimse onlar-
dan bir şey istemiyor, üstüne 
para yağdırıyor.

İşte başkanlık rejiminin kaza-
nanları:

İktidara yakın holdingler

Cengiz, Limak, Kalyon, Kolin, 
Makyol, Rönesans... Bütün 
kamu ihalelerini sayıları 10'u 
geçmeyen inşaat şirketleri alı-
yor. Bu holdingler inşaatla da 
kalmıyor, başka sektörlerde de 
ilerliyor. Bunlara SİHA, tank 
vb. üreticisi bir dizi şirket de 
dahil.

AKP iktidarında bu şirketler 
öyle hızlı büyüdüler ki Türki-
ye'de birer tekel haline geldik-
ten sonra Azerbaycan'daki bü-
tün ihaleleri topladılar. 

İstanbul sermayesi

AKP holdingleri kamu ihalele-
rini ellerinde toplasa da sanayi, 
mal ve hizmet üretimini elinde 
tutanlar her dönem olduğu gibi 
TÜSİAD üyeleri. Ekonomik kriz 
ve pandemi ile küçük işletme-
ler çökerken, küçük ve orta 
büyüklükteki sanayi/imalat iş-
letmeleri iflasa sürüklenirken, 
Türkiye'nin zengin aileleri pas-
tanın büyük kısmına el koyma-
ya devam ediyor.

TÜSİAD arada bir hükümeti sı-
nırlı şekilde eleştirse de pande-
mi desteklerini almaya ve ken-
di lehine ekonomik politikaları 
desteklemeye devam ediyor.

Çok ve yüksek maaşlılar

Son dönemde başkanlık rejimi-
nin en çok konuşulan simala-
rı, iki, üç hatta dört maaş alan 
AKP bürokratları. Birden fazla 
kamu kuruluşunun yönetimin-
de görev alan bu kişiler esas 
olarak Erdoğan yönetimi adı-
na orada bulunuyor ve Beşte-
pe'nin istekleri doğrultusunda 
imza atıyor.

Anlaşılıyor ki bunlar istisna de-
ğil kaide haline gelmiş uygula-
malar. Başkanlık rejimi kriz, iş-
sizlik ve gelir adaletsizliği gibi 
temel sorunları çözmeyi gün-
demine almazken kendi ayrı-
calıklı bürokrasisini de yarattı.

u DEZENFEKTAN SATICISI BAKAN
Yolsuzluklar o kadar ayyuka çıktı ki bir bakan 
kendine ait şirketin ürettiği malları kendi bakan-
lığına sattı. Hem de piyasa fiyatının 2,5 katına! 
Kendi yönettiği Ticaret Bakanlığı'na kendi üretti-
ği dezenfektanı sattığı ortaya çıkan Ruhsar Pek-
can koltuğundan oldu. Fakat bu yolsuzluk hak-
kında herhangi bir soruşturma açılmadığı gibi 
Erdoğan, Pekcan'a görevi için teşekkür bile etti. 
Pekcan dışlanmadı, en son Kanal İstanbul temel 
atma töreninde Erdoğan'ın yakınında yer aldı. 

u BAŞARISIZLIĞI ORTADA BAKAN
Güncel kamuoyu araştırmalarına, Türkiye'de en 
bozuk kurum hangisi diye sorulduğunda çoğu 
kişi Milli Eğitim Bakanlığı yanıtını veriyor. Baş-
kanlık rejiminin patron-bakanlarından biri de 
Ziya Selçuk. Özel okul zinciri sahibi Bakan Sel-
çuk öğrencileri de öğretmenleri de velileri de 
kızdırmış durumda. Pandemi döneminde okul-
ların açılıp kapanmasıyla ilgili tutarsız kararlar 
yüzünden çok sayıda öğretmen hastalanıp ölür-
ken, uzaktan eğitimin kalitesizliği ve eşitsizliği 
yüzünden milyonlarca çocuk eğitimden uzak 
kaldı. Sosyal medyada istifası istenen Milli Eği-
tim Bakanı Ziya Selçuk koltuğunda oturmaya 
devam ediyor. 

u HEP KAZANAN BAKAN
Başkanlık rejiminin en gözde bakanı kuşkusuz 
Turizm Bakanı. Pandemiyle ilgili kararlar ve aşı 
tedariki bile bu Bakanlığın ihtiyaçları doğrultu-
sunda ele alınıyor. Her şey turizm için, yeter ki 
turizm patronları kazansın: İktidarın, yabancı 
turistlerin getireceği cüzi miktardaki dövize çok 
ihtiyacı var. Turizm çalışanlarını sömürge döne-
minde birer köle gibi damgalayan tanıtım filmiy-
le dikkatleri üzerinde toplayan Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dev turizm şirketi 
ETS Tur'un ve MaxxRoyal otellerinin sahibi. 

u KİMSEYİ İKNA EDEMEYEN BAKAN
Başkanlık rejiminde Erdoğan'dan sonra en güçlü 
yönetici şüphesiz İçişleri Bakanı Süleyman Soy-
lu. Emniyet ve Jandarma'yı yöneten Bakan Soy-
lu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen 
OHAL ile demir yumruk yönetiminin bir simgesi 
oldu. Buna rağmen zor günler yaşıyor. Soylu gibi 
15 Temmuz sonrası yükselen, yerli-milli ittifakın 
en önemli figürlerinden biri olan çete lideri Se-
dat Peker'in itiraf ve ifşaları öyle boyutlara ulaştı 
ki iki kez TV'ye çıkan Bakan Soylu, Erdoğan ve 
Bahçeli'nin desteğine rağmen çoğunluğu ikna 
edemedi. Soylu'nun mafyadan '10 bin dolar 
maaş alıyor' dediği vekil kimdi? Bu vekil hak-
kında bir soruşturma yapıldı mı? Bakan Soylu, 
kendisinin araştırılması için Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı'na başvurduğunu söylemişti. Ancak 
Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulun-
duğu ortaya çıktı. 

Peker'in itiraflarının üzerinden 2 buçuk ay geçti. 
Birçoğu tanıklar ve gazetecilerin araştırmaları 
sonucu doğrulandı. Buna rağmen tek bir soruş-
turma açılmış değil. Bakan Soylu koltuğunda 
oturduğu sürece hiçbir savcı, Kutlu Adalı cinaye-
ti başta olmak üzere birbirinden vahim iddiaları 
ve bulguları soruşturamaz.

ÖFKE VE İSYAN

Onur Yürüyüşü 
2021 İstanbul

EnerjiSA işçileri
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CAN IRMAK ÖZİNANIR

Soğuklarıyla ünlü Kanada’da yakın za-
manda bir sıcak hava dalgası yaşandı. 
Sıcaklığın 49 dereceye kadar yükseldiği 
ülkede ölümler gerçekleşti. Aynı günlerde 
dünyanın birçok yerinde artık aşısı bulun-
muş bir hastalık olan Covid-19 sebebiyle 
kitlesel ölümler yaşanıyordu ve halen 
yaşanmaya devam ediyor. Marmara Deni-
zi’nde müsilaj sebebiyle su altındaki canlı 
yaşamı sona ermek üzere. Dünyadaki 7,7 
milyar insanın 2,1 milyarı en temel ihtiyaç 
olan temiz suya ulaşma şansına sahip 
değilken dünyanın küçük bir azınlığı ak-
lımızın hayalimizin alamayacağı paralara 
hükmediyor. Dünyanın en zengin ülkesi 
ABD’de yüz yılı aşkındır süren mücadele-
lere rağmen zenginlik ırksal olarak bölü-
nüyor, Covid-19 sebebiyle ölenlerin önem-
li bir kısmı siyah nüfustan oluşuyor. 

Dünyadaki eşitsizlik, ayrımcılık ve ekolo-
jik yıkıma yüzlerce örnek sayılabilir ancak 
bütün bunların gösterdiği bir şey var: Çıl-
gın bir dünyada yaşıyoruz ve kapitalizm, 
gezegeni üstünde yaşayan bütün canlı-
larla beraber korkunç bir sona sürüklü-
yor. Kapitalizm tarafından oluşturulan 
oldukça karmaşık görünen yapı aslında 
basit bir ilkeye yaslanıyor: Ne pahasına 
olursa olsun kâr et! İstatistiklerde basit 
birer rakam gibi görünen kârlar yukarıda 
saydığım pek çok belanın temel sebebi, 
çünkü bu kârın kaynağı hepimizin olma-
sı gereken gezegene bir avuç zenginin el 
koyması ve bütün kaynaklarını amaçsız-
ca tüketmesi. Ancak kapitalizm sadece 
doğada bulunan kaynakları tüketmiyor, 

kendini sürdürebilmesi için emek gücüne 
el koyması da gerekiyor. Dolayısıyla kârın 
en büyük kaynağı, emeğini satarak yaşa-
mak zorunda olan insanların ürettiği ko-
lektif zenginlik. 

Bütün değeri üreten bizlerken, üretilenler 
üzerinde kontrolümüz yok. Ekonomik, 
ekolojik ve pandemik, bütün krizlerin 
bedelini biz öderken, bu krizi yaratanlar 
zenginleşmeye devam ediyor. Oysa başka 
bir dünya mümkün. İnsanlık tarihi bize 
bu dünyanın anahtarını sunan örneklerle 
dolu. 

Sıradan insanların yönetimi 

Kolektif zenginliği üretenlerin yani işçi 
sınıfının bu zenginliğin kontrolüne de 
sahip olduğu sisteme sosyalizm diyoruz. 
Sosyalizmin temel fikri, bir grup elitin 
değil sıradan insanların toplumu kontrol 
edebilme yeteneğine sahip olması olarak 
özetlenebilir. Bunun anlamı sıradan in-
sanların yönetimin her alanında ve her 
zaman yetkili olması. Bugün 4-5 yılda bir 
seçim sandıklarına giderek yönetime kı-
sıtlı bir şekilde katılabiliyoruz oysa sosya-
lizm demokrasiyi bizzat iş yerlerine, üre-
tim sürecinin kalbine taşıyan bir anlayış. 

Bunun mekanizmaları tarihte daha önce 
karşımıza çıktı. 1871 yılında Fransa’nın 
başkenti Paris’te yönetimi ele geçiren işçi-
ler tarihin ilk işçi hükümeti olan Komün’ü 
kurmuşlardı. Komün’de genel oy hakkı ile 
seçilmiş belediye meclis üyeleri yer alı-
yordu. Bu görevliler, kendilerini seçenler 
tarafından her an görevden alınabilirdi. 
Seçilenlerin ortalama bir işçi ücretinden 

fazlasını alması yasaklanmıştı, dolayısıy-
la yönetime katılmak bir zenginleşmeye 
yol açmıyordu. Karl Marx’ın sözleriyle, 
Komün hem yürütmeyi hem de yasamayı 
üstlenen hareketli bir gövde olacaktı. 

Paris Komünü, merkezi devlet otoritesi-
nin silahlı güçlerine karşı ancak 72 gün 
direnebildi fakat geriye başka bir dünya-
nın nasıl olabileceğini gösteren inanılmaz 
bir deneyim bıraktı. Benzer bir form 1905 
yılında bu sefer Çarlık otokrasisi altında 
yaşayan Rusya’da ekmek isteyen işçilerin 
ayaklanmasıyla ortaya çıkacaktı. Başta 
sadece Çar’dan gıda talep eden işçiler, as-
kerlerin, bu taleplerine ateş açarak yanıt 
vermesi üzerine ayaklanmış ve kendi kon-
seylerini kurmuşlardı. Sovyet adı verilen 
bu konseyler de aynı Komün gibi, sıradan 
insanlar tarafından seçilen ve her an geri 
çağırılma hakkına sahip temsilcilerden 
oluşuyordu. Rus takvimine göre 1917 yılı-
nın Ekim ayına gelindiğinde pek çok şeh-
re ve fabrikaya yayılmış olan işçi konsey-
leri iktidarı ele geçirdi, sıradan insanların 
yönetimi olan sosyalizm Rusya’da hayata 
geçti. 

Bu deneyim Rusya’yla da sınırlı kalmadı 
Macaristan, İtalya ve Almanya’da hızla 
işçi konseyleri oluşturuldu ve kolektif 
bir yönetimi örgütlemeye giriştiler. Sos-
yalizm, devlet aygıtını elinde tutan zen-
ginler açısından bir korkulu rüyaya dö-
nüşmüştü. Haliyle bu deneyimlerin her 
birini sert bir şekilde ezmeye giriştiler. İşçi 
konseyleri yenildi ancak tarih boyunca 
bazen bir grev komitesi olarak, bazen bir 
meydanda kolektif bir işgal eylemi olarak 

defalarca karşımıza çıktı. 

Neden sosyalizm? 

Eğer başka bir toplumu, bizzat üreten 
insanların iktidarını dünya çapında ör-
gütleyebilirsek bugün yaşadığımız küre-
sel yıkımı durdurmamız mümkün. Kâra 
değil de ihtiyaçlarımıza dayalı bir üretim 
yaparsak, fabrikaların atmosfere saldığı 
sera gazlarının önüne geçebilir ve küre-
sel iklim değişimini durdurabiliriz. Böyle 
bir toplumun var olması için ırk, milliyet, 
sınıf, cinsiyet ve cinsel yönelim farkları-
nın ortadan kalkması gerekir. Dolayısıyla 
sosyalizmin vaadi her türlü ayrımcılığa 
son vermektir. Kaynakları tüm insanlık 
ve doğa için kullanacağımızdan, insanlar 
arası rekabet ortadan kalkar ve herkesin 
özgür olacağı bir toplum ortaya çıkar. 

Böyle bir toplum yukarıdan aşağı örgüt-
lenemez. Bürokratlar, askerler, bir grup 
gerilla veya kendine öncü misyonu biçen 
kadrolar dünyayı değiştiremez. Sosya-
lizm, ancak ve ancak geniş kitlelerin ken-
dileri için, kendi eylemleriyle harekete 
geçmesi ile kurulabilir. Devrimci partile-
rin yokluğunda bu eylem başarısızlıkla 
sonuçlanabilir ama partinin tek başına 
sosyalizmi kurması mümkün değildir. 

Kapitalizmin yaldızları bugün birer birer 
dökülüyor. Bu felakete katlanmaya mec-
bur değiliz. Sıradan insanların iktidarını 
kurmak için hep beraber örgütlenmek 
istiyoruz, gelin siz de bu örgütlenmeye 
katılın.  

ÇILGIN BİR DÜNYAYA 
KARŞI SOSYALİZM

Black Lives Matter eylemi 
New York
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FARUK SEVİM

AKP’nin 18 yıllık döneminde, bir 
dizi yasal değişiklikle ve uygu-
lamayla işçi düşmanı politikalar 
kalıcılaştırıldı. Sermayenin emek 
karşısındaki egemenliği artırıl-
dı, esnek çalışma, kuralsızlık ve 
güvencesizlik yaygınlaştırıldı. 
Sendikal hak ve özgürlükler hem 
hukuksal düzenlemelerle hem de 
fiili uygulamalarla kullanılamaz 
hale getirildi.

AKP dönemiyle birlikte kamuda 
taşeron işçi çalıştırma tırmanışa 
geçti, kamudaki taşeron işçi sa-
yısı bir milyona yaklaştı, taşeron 
uygulamaları özel sektörde de 
yaygınlaştı. 

AKP döneminde emek karşıtı uy-
gulamalar  OHAL ile zirve yaptı. 
Darbecilere karşı ilan edildiği 
söylenen OHAL çalışma ve grev 
hakkını ortadan kaldıran bir uy-
gulamaya dönüştü. 150 bin kamu 
görevlisi haklarından yargı kararı 
olmaksızın ve yargı yolları kapatı-
larak kamu görevinden çıkarıldı, 
demokratik hak ve özgürlüklerin 
kullanımı sınırlandı.

Tayyip Erdoğan, OHAL’i grevleri 
yasaklamak için kullandıklarını 
bizzat açıkladı. 

Kiralık işçilik, özelleştirmeler 
hızlandı

Kiralık işçi yasası çıkarıldı. Ser-
maye örgütlerinin bir diğer talebi 
olan iş davalarında  zorunlu ara-
buluculuk  uygulaması AKP’nin 
emek karşıtı uygulamalarından 
bir diğeri oldu.

İstihdam paketleri ile patronlara, 
kapitalistlere ciddi paralar ak-
tarıldı. İşsizlik Fonu patronların 
fonu haline getirildi. 

Özelleştirmelerle kamu kurumları 
yok pahasına satıldı, buralardaki 
sendikal örgütlenmeler dağıtıldı.

Vergi adaletsizliği  daha da arttı. 
Dolaylı vergilerin oranı yüzde 65’e 
yükseldi. Tüketimden alınan ver-
giler, gelir adaletsizliğini daha da 
büyüttü.

Pandemi döneminde zorunlu üc-
retsiz izin yolunu açtı, işçiler 1500 
lira sefalet ücreti ile 1,5 yıl yaşa-
mak zorunda kaldı.

Grev yasakları arttı, ücretler 
azaldı

1984-2002 döneminde yıllık or-
talama greve çıkan işçi sayısı 40 
bin iken, bu sayı 2002-2020 döne-
minde 5 bine kadar düştü. Grevler 
hem yasaklamalar hem de sen-
dikal politikalar nedeniyle işçi 
sınıfının “silahı” olarak yaygın 
ve etkili bir şekilde kullanılamaz 
hale geldi. OHAL döneminde 14 iş 
yerinden 24 bin işçinin grev hakkı 
erteleme adı altında elinden alın-
dı.

AKP dönemi, aynı zamanda sö-
mürünün alabildiğine arttığı, reel 
ücretlerin verimlilik artışlarının 
çok gerisinde kaldığı ve geriledi-
ği bir dönem oldu, işçilerin yarısı 
yani 10 milyon işçi asgari ücret ci-
varında para alıyor.

AKP döneminde işçilerin              
direnişleri 

Bu süreçte grevlerden fabrika 
işgallerine yüzlerce eylem ve di-
renişe yapıldı; üretimi aksatan 
direniş ve eylemlerin sayısında 
artış yaşandı. Hükümetin kıdem 
tazminatına dokunma girişimleri 
kesin olarak engellendi.

Eylemlerin yoğunlaştığı işkolları-

na bakıldığında esnek ve güvence-
siz çalışmanın hâkim olduğu sek-
törlerde mücadelenin yükseldiği 
görülmektedir. Taşeronlaşmanın 
ve diğer esnek istihdam biçimleri-
nin yoğun yaşandığı işkolları olan 
yerel yönetimler, inşaat ve sağlık 
sektörleri son yıllarda direnişle-
rin en fazla gerçekleştiği sektörler 
olarak öne çıktı.

Sağlık emekçileri pandemi dö-
neminde hem hakları için, hem 
de toplum sağlığının korunması 
amacıyla yüzlerce eylem yaptılar, 
hükümete pandemi döneminde 
yapılması gerekenleri hatırlattı-
lar, ama söylediklerini dinlemek 
yerine hükümet Tabip Odalarını 
düşman ilan etti.

Fiili grevler yaygınlaştı

İşçiler; iş yeri düzeyinde ortaya çı-
kan hak gasplarına karşı başkal-
dırmaya ve çeşitli eylem biçimleri 
ile tepkilerini sürdürmeye başla-
dılar.  Özellikle “fiilî grev” olarak 
tanımlanan ve üretimi doğrudan 
etkileyen “iş yapmama” eylemle-
rinde artış yaşandı.

AKP’li yıllardaki en önemli işçi 
ayaklanması metal işçilerinin is-
yanıdır. 2015 yılına, metal işçileri-
nin direnişi “Metal Fırtına” dam-

gasını vurdu. Marmara Bölgesi 
başta olmak üzere, çok sayıda il-
deki 49 iş yerinde yaklaşık 60 bin 
işçi ayaklandı ve büyük bir direniş 
yaşandı. Bu direniş sırasında fiili 
grevler de yapıldı.  Renault’ta ya-
pılan fiili grev 12 gün sürdü. İsyan, 
metal patronlarına olduğu kadar, 
Türk Metal Sendikasına da yöne-
lik oldu. İsyan sırasında yaklaşık 
40 bin işçi Türk Metal Sendikasın-
dan istifa etti; isyan, baskı, tehdit 
ve işten atmalarla bastırıldı.

2021 yılında devam eden direniş-
ler ve grevler:

n Migros depo işçilerinin direnişi

n PTT-SEN ve PTT  KARGO-SEN 
direnişleri

n Ermenekli maden işçilerinin 
direnişi

n Bimeks işçilerinin direnişi

n AtlasGlobal işçilerinin direnişi

n TüvTürk işçilerinin direnişi

n Uzel Makina işçilerinin müca-
delesi

n Cargill işçilerinin direnişi 

n Karaman Döhler fabrikası işçi-
lerinin direnişi

n Çorum Ekmekçioğulları işçileri-
nin direnişi

n Systemair HSK, Baldur Süspan-
siyon ve Özer Elektrik direnişleri

n SML işçilerinin direnişi

n Sinbo direnişi 

n Galataport inşaat işçilerinin di-
renişi

n Kayı İnşaat direnişi

n BTS’li işçilerin direnişi

n Yemeksepeti-Banabi işçilerinin 
sendikal mücadelesi

n Şişli Belediyesi KentYol Direnişi

n Yasin Kaplan Halı Direnişi

n Uyar Maden işçileri direnişi

Maden işçileri direniyor

Maden işçilerinin hak arama mü-
cadelesi, son yılların en önemli di-
renişlerinden birisi. Bu mücadele-
ye önderlik edenlerden, Bağımsız 
Maden-İş Sendikası Başkanı Tahir 
Çetin ve sendika aktivisti Ali Faik 
İnter dönüş yolunda öldüler. Na-
sıl ki iş cinayetlerine kaza demi-
yorsak, can parçası iki madenciyi 
aramızdan alan trafik kazası da 
salt bir kaza değildi. Göçük altın-
da, grizu patlamasında öldüre-
medikleri Ali Faik İnter'i ve Tahir 
Çetin'i hak arama mücadelesinde 
yollarda öldürdüler. 

İşçi direnişleri artıyor

İş yeri bazlı eylemler kitlesel bir 
hal alırken, emek mücadelesinde 
iz bırakan, önemli direnişler ger-
çekleşiyor. İşçiler yol kesme, iş-
gal, kent meydanlarında, fabrika, 
işyeri önlerinde toplu bekleyiş, 
üretimi durdurma ve yavaşlatma 
girişimlerinden AKP mitingle-
rinde Erdoğan’a itiraza uzanan, 
intihar ve intihar girişimlerinin 
de eksik olmadığı çok farklı tep-
kilerle kendilerini ifade etmeye 
çalışıyorlar. 

İşçilerin artık büyük bir kesiminin 
dahil olduğu sosyal medya zemin-
lerinde kazanımlar ve yenilgiler 
paylaşılıyor. Böylece hem ortak 
bir hafıza oluşuyor hem de yü-
rütülen tartışmalar bir tür eğitim 
süreci işlevi görüyor.

19 YILLIK AKP DÖNEMİNİN 
İŞÇİ DÜŞMANI UYGULAMALARI

İŞÇİ HAREKETİ

Uyar madencilik 
işçilerinin Ankara 
yürüyüşü 2021
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ÖZDEŞ ÖZBAY

Karl Marx’ın en önemli eseri olan Kapital 
17 Temmuz 1867 yılında, yani 154 yıl önce 
yayımlandı. O günden bugüne tarihin en 
etkili kitaplarından biri olmayı sürdürü-
yor. 

Kapitalizmin yaşadığı her ekonomik kriz-
le birlikte Marx’ın Kapital’de geliştirdiği 
kriz teorisi tekrar tekrar tartışılıyor. Eser-
de uzun uzun anlattığı eşitsizlikler, baskı-
cı rejimler, devletlerin işlevi, doğanın yok 
edilmesi gibi kapitalizmin doğasına özgü 
tahliller ise içerisinde bulunduğumuz 
krizler çağında sistemi değiştirmek iste-
yenler için kılavuz olmaya devam ediyor. 

Marx’ın bu büyük eseri onun on yıllar 
süren düşünsel yolculuğunun ve politik 
mücadelesinin sonucu olarak ortaya çık-
mıştı.

Marx’ın Kapital’e varan yolculuğu

Karl Marx henüz liberal bir demokrat ola-
rak Rheinische Zeitung adlı gazetede ça-
lışırken Hegel’in etkisiyle devletin sınıflar 
üstü olduğu fikrine inanıyordu. Genel oy 
hakkının olduğu demokratik bir devletin 
ekonomik ilerlemeyle birlikte insanlık 
için refah sağlayacağını düşünüyordu. 
Ancak şahit olduğu bir olay tüm hayatını 
ve hatta tüm dünyanın kaderini değiştire-
cekti. 

Almanya’da bir kereste yasası çıkarılmıştı. 
Ormanların mülkiyet hakkını elinde tutan 
toprak sahipleri, ormanlarından ısınmak 
ve yemek pişirmek için odun toplayan 
köylülerin cezalandırılmasını sağlamış-
lardı. Toprak sahiplerinin mülkiyetlerinin 
güvenliği bir ulusal güvenlik sorunuydu 
artık. Çünkü hırsızlık kabul edilemezdi! 
Marx, kendi döneminde şahit olduğu bu 
olaylardan sonra ‘devleti değil sistemi 
değiştirme’ fikrine doğru radikalleşmeye 
başladı.

Bundan sadece iki yıl sonra Ekonomik 
ve Felsefi El Yazmaları’nda, daha sonra 
geliştireceği ekonomi politiğin ilk adım-
larını attı. Takip eden yıllarda Felsefenin 
Sefaleti’nden Ücretli Emek ve Sermaye’ye 
kadar daha birçok eserde kapitalizm ana-
lizini geliştirdi. Kapital bu sürecin zirve-
siydi. 

Marx aslında Kapital’in dört ciltlik olma-
sını planlıyordu ama ömrü sadece ilki-
nin yayımlandığını görmeye yetti. Kapi-
tal’in II. ve III. ciltlerini Friedrich Engels, 
Marx’ın notları ve kendisiyle yaptığı mek-
tuplaşmalardan yola çıkarak yayınladı. 
Dördüncü cilt ise hiç bitmedi. 

Marx, birinci ciltte kapitalizmin her yerde 
aynı şekilde işleyen ortak özünü anlattı. 
Yani meta, para, artı değer, emek süreci 
ve üretim süreci gibi kapitalizmin teme-
lini oluşturan kavram ve süreçleri muaz-
zam bir ayrıntıyla ortaya koydu. Dolaşım 

sürecini ikinci ciltte, bu iki sürecin birlik-
teliğiyle birlikte finans ve kredi sistemini 
de üçüncü ciltte anlatıyordu.

Kapital

Kapital’in önsözünde Marx nasıl ve neden 
yazmaya başladığı tartışması yapar ve 
düşünsel bir mücadelenin sonunda me-
tadan başlamaya karar verdiğini söyler. 
Çünkü kapitalizmi diğer üretim biçimle-
rinden ayıran ana kavram meta üretimi-
nin genelleşmesidir. Meta bölümüne şu 
çarpıcı cümle ile giriş yapar: “Kapitalist 
üretim tarzında toplumların zenginliği 
‘muazzam bir meta yığını’ olarak görü-
nür.”

Bu önemli girişin ardından metayı, para-
yı, emeği açıklayarak devam eder ve meta 
üretiminin, dolayısıyla servetin muazzam 
bir şekilde artış gösterdiği kapitalizmde 
işçilerin nasıl kapitalistler için zenginlik 
üretirken kendileri için yoksulluk üretti-

ğini anlatır.

Kapital’de çok sayıda sektörden 15-18 saat 
çalışma, 7 yaşında çocuklara kadar çocuk 
işçilik, meslek hastalıkları vb. bilgileri 
bizzat o dönemde yazılan raporlardan 
alıntılarla anlatır Marx. Ekmek yapımın-
daki hileler, diğer metaların üretimindeki 
aldatmacalar, ucuza ekmek satan fırınla-
rın işçileri karşılığını ödemeden fazladan 
çalıştırması, göç, salgın hastalıklar, fırın-
cı eylemleri, fırın ustalarının kalfaların 
eylemlerine karşı direnişleri, İrlanda’daki 
fırıncı kalfaları eylemleri ve İngiliz hü-
kümetinin tepkisi, İskoçya’daki tarım iş-
çilerinin fazla çalışmaya karşı eylemleri, 
demiryolu işçilerinin özellikle tatilcilerin 
geldiği dönemde günlük 20 saate çıkan 
çalışma saatleri nedeniyle yaşanan tren 
kazaları, (aşırı çalıştırılmaktan ölen işçi-
leri göstererek) köleliği savunanlar, gün 
ışığı alamayan çocukların hastalıkları ve 
dahası… Marx birçok bölümde insanı in-
san olmaktan çıkaran, hatta zekasını dahi 

körelten bir rejim olduğunu anlatır kapi-
talizmin.

Tüm bunların Kapital’in yazıldığı döne-
me özgü olmadığını biliyoruz. Bugün de 
Covid-19 salgını, küresel ısınma, kitle-
sel göçler, açlık, yoksulluk, küresel gelir 
adaletsizliği, baskıcı rejimler, ekonomik 
krizler değil azalmak daha da yıkıcı bir şe-
kilde var olmaya devam ediyor. Engels’in 
dediği gibi; kapitalizm krizleri aşmayı 
başarıyor, ancak yalnızca bir sonrakine 
kadar. 

Marx, Kapital ciltlerinde insanı, doğayı ve 
kendi yarattığı sistemi sürekli ve sistema-
tik biçimde krizlere sokan kapitalizmin 
neden krizler olmadan var olamayacağını 
ve neden doğa ve insan üzerinde sürekli 
olarak yıkıcı etkiler bıraktığını müthiş 
bir berraklıkla anlatır. Sistemin üzerinde 
yükseldiği çelişkileri işaret ederek sistemi 
değiştirmek gerektiğini, yani kapitalizmi 
yıkmak gerektiğini gösterir.

KAPİTALİZMİ ANLAMA REHBERİ

TEORİ

Karl Marx
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SİBEL ERDUMAN

Meksikalı sanatçı Frida Kahlo, oto portre-
leri, acısı ve tutkusu, cesur ve canlı renk-
leriyle hatırlanır. Meksika'da Meksika ve 
yerli kültürüne gösterdiği ilgiden dolayı, 
feministler tarafından da kadın deneyimini 
ve biçimini tasvir ettiği için kutlanır. Ancak 
“Açık Yarayı Anma: Frida Kahlo ve devrim 
sonrası Meksika kimliği” adlı değerlendir-
me yazısında Corrine Anderson, Kahlo’nun 
biyografilerinde onun kamusal bir aktör ve 
aktivist kimliğini hesaba katmıyorlar, diyor. 

1910’daki Meksika, devrimden sonra 
1920’de Alvaro Obregon’un seçilmesiyle, 
otuz yıldır Porfiro Diaz’ın diktatörlüğünde 
hüküm süren pozitivist felsefeden çıkmaya 
başladı. Diktatörlük döneminde pozitivist 
entelektüeller, profesyoneller ve rejimin 
bürokratları toplumu, evrensel evrimin 
yasalarına tabi bir organizma olarak görü-
yorlardı. Diaz yönetimi Meksika yerli kül-
türünü küçümsemiş ve Avrupa ile ABD’yi 
ekonomik ve kültürel bir model olarak al-
mıştı.

Frida Kahlo’nun oto portreleri, aşk yaraları 
ve ruhunu bulma çabalarından çok daha 
fazlasını yaparak dönemin Meksika’sında 
kültürel ve politik tansiyonu da inceler. 
Zapotek ve Meksika halk imgelerini kul-
landığı resimlerinde yerli halkın gelenek-
lerine saygı duyan devrim sonrası Meksi-
ka’nın milliyetçi ideolojisini yansıtır. Ama 
aynı zamanda yerli olanı romantikleştiren 
milliyetçilik fikrinin de altını oyar, karma-
şıklaştırır ve buna direnir. Devrim sonrası 
yerlilik Meksika’nın şiddet tarihinin yarala-
rını dağlamaya çalışırken Kahlo kendi tem-
silinde sadece yaraları ortaya çıkarmakla 
kalmaz, onların kanamasına da izin verir.

André Breton, Frida’ya onun bir sürrealist 
olduğunu söylediğinde Kahlo, "Gerçekten 

resimlerimin sürrealist olup olmadığını 
bilmiyorum ama onların kendimin en açık 
ifadesi olduğunu biliyorum" diye yazmıştı. 

1940 yılında Mexicano Galeria de Arte'deki 
Uluslararası Sürrealizm Sergisi’ne katıldı. 
Orada en önemli iki eserini sergiledi: İki 
Frida ve Yaralı Masa (1940). Bu iki resimde 
hem milliyetçiliğin romantikleştirilmesine 
hem de modernizmin ‘pozitivistliği’ne kar-
şı, Kahlo’nun kendi hayatından ve bede-
ninden yola çıkarak, modernizmin öznenin 
bilincinden kaçan, onun temel öz-bilinç 
düzeyi olan bilinçdışı gerçekliğini keşfetti-

ği söylenebilir. 

Frida 6 Temmuz 1907'de Mexico City, Co-
yocoan'da doğdu. Altı yaşındayken çocuk 
felcine yakalandı, hastalığından dolayı sağ 
bacağı sol bacağından çok daha ince kaldı. 
1922 yılında Mexico City'deki ünlü Ulusal 
Hazırlık Okulu'na katıldı. Meksikalı duvar 
ressamı Diego Rivera ile ilk kez bu okulda 
tanıştı. Bu arada benzer siyasi ve entelek-
tüel görüşleri paylaşan bir öğrenci çetesine 
de katıldı. Çetenin lideri Alejandro Gomez 
Arias'a âşık olan Kahlo, Gomez Arias ile 
bir otobüste seyahat ederken bulundukla-

rı otobüsün tramvayla çarpışması sonucu 
ağır yaralandı. Omurgası ve pelvisi kırıldı 
ve bu kaza hem fiziksel hem de psikolojik 
olarak çok acı çekmesine neden oldu. 

İlk oto portresini yatakta geçirdiği sıralarda 
yapmıştı. Daha sonra Diego Rivera ile ev-
lendi. Kahlo ve Rivera birkaç kez ayrıldılar 
ama her seferinde tekrar birlikte oldular. 

1937'de Meksika’da bulunan Leon Troçki ve 
karısı Natalya'ya yardım ettiler. Kahlo’nun 
Leon Troçki ile kısa bir ilişkisi oldu. 

Ve 13 Temmuz 1954’te hayata veda etti.

YAZ OKUMALARI 
İÇİN 5 ÖNERİ
Sosyalizm u Tembellik Hakkı

Fransız Marksist Paul Lafargue'nin Tembellik Hakkı, 
dünyada en çok dile çevrilen sosyalist metinlerden biri. 

1883 yılında yayınlanan bu kitapçık, günde 12-14 saatlik 
kapitalist çalışmayı yücelten ve işçiler arasında da taraf-
tar bulan burjuva propagandasına karşı yazılmış. 

Yazar, işçilerin çalışma saatleri dışındaki zamanlarında 
neler yapabileceklerini, kendi potansiyellerini nasıl ger-
çekleştirebileceklerini ele alıyor.

O dönemin Marksistleri iş gününün 8 saate indirilmesi 
için mücadele ediyordu. Günümüzde işçilerin çoğunluğu 
için 8 saatlik bir iş günü hala hayal. Üstüne bir de kar-
şımızda kırıntı ücretlerle çalışmayı yücelten kapitalistler 
var. Türkiye'de birden fazla yayınevi tarafından basılan 
Lafargue'nin kendine özgü eleştirisi, güncelliğini halen 
koruyor.  

Otobiyografi u Hayatım

1917 Rus Devrimi'nin liderlerinden Troçki'nin 1929 yılın-
da yayımladığı kitabı otobiyografi türünün en önemli ör-
neklerinden biri olarak kabul edilmektedir. 

1905 ve 1917 devrimlerinde işçi konseylerinin başkanı, 
1918-1921 yılları arasında süren iç savaşta Kızıl Ordu'nun 
kurucusu ve lideri olan Troçki, Stalin iktidarı sonrasında 
sürgünde geçen hayatını yazdı. 

Yazın Yayın’dan çıkan bu kitap, Rus devriminin ve Avru-
pa'daki sosyalist hareketin de tarihi niteliğinde.

Politik polisiye u Mavi Liste, Dengler’in İlk Vakası

Alman yazar Wolfgang Schorlau'nun polisiye serisinin 
ilk kitabı, 1991 yılında Özelleştirme Kurulu Başkanı Det-
lev Rohwedder suikastini konu alıyor. 

Berlin Duvarı yıkılmıştır. Doğu Almanya'da devlete ait 
devasa işletmelerin genel ekonomiye nasıl entegre edi-
leceği büyük bir sorundur. Özelleştirme programını 
yürüten ekonomist Prof. Rohwedder çalışma odasında 
vurulur. Schorlau'nın kahramanı Dengler'in ilk vakası, 
bu cinayetin üzerinden özelleştirmelerin kendisini de 
sorguluyor. (İletişim Yayınları)

Bilimkurgu u Mara ile Dann

Havalar çok sıcak! İklim krizi çözülemezse, insan ve can-
lı türlerini nasıl koşullar bekliyor? Britanyalı ünlü yazar 
Doris Lessing’in Mara ile Dann'ı binlerce yıl sonra büyük 
bir iklim krizi yaşayan bir dünyada, insan türünün ha-
yatta kalma mücadelesini ele alıyor. 

Lessing'in distopyasındaki tasvirleri ve iki çocuğun hika-
yesi, Can Yayınları'ndan çıkan bu kitabı korku ve macera 
türlerine de sokuyor.

Teori u Marx'ın Din Felsefesi

Tek bir kitap okuyarak muammalı bir konu hakkında net 
bilgiye ulaşmak ister misiniz?

Felsefelogos Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hür Sinan 
Özbek'in geçen yıl yayınlanan Marx'ın Din Felsefesi adlı 
kitabı işte böyle bir kitap. 

Marx ateist miydi? Din karşısında Marksistlerin felsefi ve 
teorik pozisyonları nedir? Bunların ve daha birçok soru-
nun yanıtını Fol Yayıncılık'tan çıkan 136 sayfalık bu ki-
tapta bulabilirsiniz. 

FRİDA KAHLO SANATÇI, AKTİVİST
KÜLTÜR

İki Frida, 1939
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MELİKE IŞIK

2020’de Uluslararası Film dalında Oscar adaylığı alan ilk 
Tunus filmi vücudunu gerçek bir sanat eseri haline geti-
rilen Sam Ali’nin hikayesini anlatıyor. Filmin yönetmeni 
Kaouther Ben Hania, fimi “gerçek dünya meselelerimizi 
geniş kapsamda ele alan, eşitsiz bir sistemde kişisel öz-
gürlük hakkında bir alegori” olarak tanımlıyor. Bir yanlış 
anlaşılma sonucu Suriye’den kaçmak zorunda kalan Sam 
Ali, sevgilisine kavuşabilmek için vize alıp Avrupa’ya git-
mek zorundadır. Başlangıçta imkânsız görünen bu hayal, 
tartışmalı eserleriyle bilinen Belçikalı bir çağdaş sanatçı-
nın Sam’i bir sanat eserine dönüştürmesiyle gerçek olur. 
Sanatçı, Sam’in sırtına Schengen vizesi dövmesi yapıyor 
ve bu şekilde bir sanat eseri haline gelen Sam, müzelerde 
sergilenmek üzere Avrupa’ya seyahat hakkını elde ediyor.

Suriye’den Tunus’a giderken bir araba koltuğunun içinde 
nefessiz kalarak seyahat eden Sam, edindiği “sanat eseri” 
statüsü sayesinde artık birinci sınıf uçak yolculuklarıyla 
Avrupa’yı gezebilmektedir. Fakat Sam’in hayatındaki bu 
köklü değişim, onun bir mülteci olarak hak ettiği değeri 
gördüğü anlamına gelmemektedir. Çünkü Sam’in gördüğü 
tüm bu ilgi, aslında bir insan olarak değil bir proje olarak 
elde ettiği itibarın bir sonucudur. Gerçekten de sergilendi-
ği müzelerde Sam’in diğer sanat eserlerinden hiçbir farkı 
kalmıyor. Hatta yer aldığı müzede kendisinden çok daha 
pahalı eserler olduğu düşünülürse kendisi onların yanında 
değersiz bile kalıyor. Kıpırdamadan saatlerce beklemesi, 
sırtında bir sivilce çıktığında “restore edilmesi” gerekiyor. 

Sınırlar ve esaret

Film, günümüz dünyasında mültecilere kapalı sınırların 
anlamsızlığını ironik bir şekilde ele alıyor. Metaların ser-
bestçe dolaşabildiği bir çağda, insanlar, canları pahasına 
sınırlara hapsediliyor ve insanların elde edemediği bu hak-
kı metalar elde ediyor. Sanatçı Jeffrey’nin Sam’i bir eser ha-
line getirerek parmak basmak istediği nokta da bu. Projesi, 

Sam’in esaretini çok açık bir şekilde gözler önüne sererken 
Jeffrey alaycı olanın kendisi değil; dünya olduğunu söylü-
yor. Kendisi, sıklıkla modern hayatı hicvetse de modern 
hayatı gerçekten eleştiriyor mu yoksa onu taklit ederek 
onun yarattığı eşitsizliklerin bir benzerini sanata mı yan-
sıtıyor, anlamak güç.

Bu “çalışma”, bir yandan Sam’in esaretini gözler önüne 
sererken diğer yandan onu daha da esir kılıyor. Sonuç ola-
rak Sam, mültecilere kapalı sınırların ve ezilenleri bir özne 
değil; bir nesne olarak ele alan elitist sanat tarafından esir 
alınıyor.

Her ne kadar film, bir aşk hikayesi etrafında dönse de sı-
nırların mülteciler için ifade ettiği anlam bundan çok daha 
fazlası. Sınırlar, sadece sevenleri ayıran ve hikayedeki mut-
lu bir sonla aşılabilecek bir engelden ibaret değil. Sınırlar, 
mülteciler için temel insan haklarından mahrum kalmak 
ve ölüme terk edilmek anlamlarına geliyor. 

Sanat ve etik

Film, her ne kadar ilk bakışta inandırıcılıktan uzak bir kur-
guya dayanıyor gibi görünse de bir sanat eseri haline ge-
tirilmiş gerçek bir insandan Tim’den esinleniyor. Şaşırtıcı 
ve beklenmedik eserleriyle bilinen Belçikalı neo-kavram-
sal sanatçı Wim Delvoye, tıpkı filmdeki gibi Tim’in sırtına 
yaptığı dövmeyle onu bir sanat eseri haline getiriyor. Tim, 
filmdeki gibi başka bir şansı olmayan bir göçmen değil; 
Zürihli bir dövme salonu sahibiydi. Tim 2008’de 150 bin 
euroya “satıldı”. Satın alan Rik Reinking adlı Alman kolek-
siyoncu, yılda birkaç hafta Tim’i “sergileme” ve öldükten 
sonra sırt derisini yüzerek çerçeveletme hakkını elde etti. 
Tim Steiner, derisinin artık Reinking’e ait olduğunu, kendi-
sinin sırtında taşıdığı eser için geçici bir çerçeve olduğunu 
söylüyor. 

Delvoye’nin muhtaç durumda olmayan birini tuval olarak 
kullanması, eserlerinin etik sınırları aştığı ve hisseden var-

lıkları obje haline getirdiği gerçeğini değiştirmiyor. Delvo-
ye, Tim’den önce canlı ve ölü domuzları dövmeli “eserler” 
haline getirdi. Filmde gördüğümüz domuzlar, Delvoye’nin 
işkenceyle “sanat eseri” haline getirdiği domuzlar. Bunun-
la birlikte Delvoye’nin hayvan derilerine saman doldura-
rak onlara kimi formlar verdiği çalışmaları da mevcut. Del-
voye’nin bu çalışmaları, hayvanların maruz kaldığı şiddet 
ve çağdaş sanatın etik sınırlarına dair bir tartışma başlattı 
ve hayvan hakları savunucuları bu yöntemleri protesto etti.

Filmdeki çağdaş sanatçı Jeffrey gibi filmin kendisinin de 
Sam’in esareti karşısında aldığı tavır muğlak. Bir yandan 
bir insanın bir obje haline getirilmesinin yarattığı sıkın-
tılar gösterilirken diğer yandan Sam’in esaretini doğuran 
iki etmenden biri (diğeri sınırlar) olan Jeffrey net bir eleş-
tiriye tabi tutulmuyor. Mutlu son, hem sınırlara hem Jeff-
rey’ye dokunmadan sağlanıyor. Filmin sonunda Jeffrey’nin 
Sam’den yana olması akıl karışıklığı yaratsa da filme ilham 
veren çağdaş sanatçı Wim Delvoye’nin de bizzat filmde yer 
alması, bunu açıklıyor. 

Delvoye, bizzat sanatçıyı oynamayı da düşünmüş, fakat 
bunun gerçek hayattaki itibarını zedeleyeceğinden korktu-
ğu için bundan vazgeçmiş. Oysa böyle bir hikâyeyi konu 
alan bir filmin, etik sınırları aşarak insanları ve hayvanları 
obje haline getiren sanatçıların itibarının zedelemesi ve 
mültecilerin temel haklarını ellerinden alan sınırların eleş-
tirmesinden daha doğal bir şey olamazdı. Filmin ezilenleri 
bir obje olarak ele alan çağdaş sanata karşı keskin ve net 
bir eleştiri getirmemesi, tıpkı Jeffrey gibi modern haya-
tın sorunlarını yalnız ironiye başvurarak ortaya koyması, 
filmden beklenen mesajı zayıflatıyor. Yine de film, Tim’in 
başına gelenleri Suriyeli bir mültecinin hikayesiyle birleşti-
rerek esareti iki yönüyle birden etkileyici bir şekilde işliyor 
ve mültecilere biçilen rolü ve sınırların yarattığı ironileri 
etkileyici bir şekilde gözler önüne seriyor.

DERİSİNİ SATAN ADAM
FİLM

Yahya Mahayni
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GÖRÜŞ
Roni Margulies

FİNANS KRİZİ VE VİRÜS
Covid-19’un zengini farklı, yoksulu farklı vurduğunu, 
işvereni başka türlü, çalışanı başka türlü etkilediği-
ni elbet biliyoruz. Zaten mevcut olan eşitsizlikler bir 
yandan kimin hasta olup kimin olmayacağını, kimin 
ölüp kimin ölmeyeceğini belirledi. Ama bir yandan 
da, pandemi mevcut olan eşitsizliklerin daha da de-
rinleşmesine yol açtı, zengini daha da zenginleştirdi, 
yoksulu daha da yoksullaştırdı. Bunu da biliyoruz.

Biliyoruz, ama Türkiye gibi ülkelerde bu bilgiyi ra-
kamlarla görmek, belgelemek, kanıtlamak mümkün 
değil. Hükümet konuyla ilgilenmiyor, ilgilenmediği için 
de gerekli verileri toplamıyor. Toplamışsa da, verilerin 
göstereceği eşitsizlikler öyle berbat ve öyle çarpıcı ki, 
yayınlamıyor.

Avrupa’da bu tür veriler yayınlanıyor. Ama Covid-19’un 
orada yarattığı eşitsizlik ve sorunların bizde çok daha 
ciddi olduğunu varsayabiliriz. Çünkü Batı’da (sosyal 
devlet yıllardır kuşa çevrilmiş de olsa) hâlâ çeşitli 
devlet yardımları ve sosyal destek mekanizmaları var.

Pandeminin eşitsiz etkilerini “biliyoruz” dedim. İngiliz-
ler de biliyor. İngiltere hükümetine danışmanlık yapan 
bir komisyonun gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasına 
göre, toplumun yüzde 56’sı pandemi döneminde top-
lumsal eşitsizliğin arttığına inanıyor.

Komisyonun raporuna göre, işsizlikten yaşam standart-
larına, online eğitime erişimden sağlığa kadar bir 
dizi göstergeye bakıldığında pandemi kötü durumda 
olanların durumunu daha da kötüleştirmiş.

Yüzde 56 tamamen haklı.

UCL ve Glasgow üniversiteleri pandeminin Covid-19 
dışındaki sağlık hizmetleri üzerindeki etkilerini araş-
tırmış. Hastaneler dolup taştığı, sağlık çalışanları Co-
vid-19 hastalarına odaklandığı ve başka sağlık so-
runları olanlar hastanelere gitmekten kaçındığı için, 
sorunlar yaşandığı biliniyor. Fakat araştırma sonuçları-
na göre, “Sağlık hizmetlerine erişim sorunları tüm sos-
yal gruplar tarafından yaşanmakla birlikte, araştırma-
mız sağlık sistemindeki tıkanıklıkların en çok toplumun 
alt katmanlarını etkilediğini gösteriyor.”

Örneğin, kol işçileri ile yöneticiler ve serbest meslek 
sahipleri karşılaştırıldığında işçiler Covid-19 dışı sağlık 
hizmetlerine erişimde yüzde 17 daha fazla sorun ya-
şadığını rapor etmiş.

Araştırma ayrıca ırkçılığın da etkisini belgelemiş. Etnik 
azınlıklar pandemi süreci boyunca beyazlara kıyasla 
yüzde 19 daha fazla sorun yaşamış.

Diğer bir araştırmanın sonuçları çok daha çarpıcı. 
Yine İngiltere’de Sağlık Vakfı’nın pandemi raporuna 
göre, ülkenin en yoksul bölgelerinde yaşayanların Co-
vid-19’dan ölme ihtimali en varlıklı bölgelerde yaşa-
yanların tam dört katı!

Rapora göre, 2008 finans krizi sonrasında devlet 
harcamalarının acımasızca kısılması yoksulları daha 
da yoksullaştırdı ve pandeminin etkilerinin alabildiğine 
eşitsiz olmasına yol açtı.

Aşağıda, Sosyalist İşçi gazetesini yayınlayan DSİP  
üyelerinin savunduğu temel fikirler yer alıyor.

Aşağıdan sosyalizm

Kapitalist toplumda tüm zenginliklerin yaratıcısı işçi sı-
nıfıdır. Yeni bir toplum, işçi sınıfının üretim  araçlarına 
kolektif olarak el koyup üretimi ve dağıtımı kontrol 
etmesiyle mümkündür.

Reform değil  devrim

İçinde yaşadığımız sistemin kurumları işçi sınıfı tara-
fından ele geçirilip kullanılamaz. Kapitalist devletin 
tüm kurumları işçi sınıfına karşı sermaye sahiplerini, 
egemen sınıfı korumak için oluşturulmuştur. İşçi sınıfı-
na, işçi konseylerinin ve işçi milislerinin üzerinde yük-
selen tamamen farklı bir devlet gereklidir. Bu sistemi 
sadece işçi sınıfının yığınsal eylemi devirebilir.

Kadınların özgürlüğü

Sosyalistler kadınların tam bir sosyal, ekonomik ve 
politik eşitliğini savunur. Toplumsal cinsiyetçiliğe 
taviz veren, kadınların özgür olmadığı bir sosyalizm 
olamaz, kadınların bugünkü mücadelesi ve sosyalizm 
olmadan da kadınlar nihai özgürlüğü kazanamaz.

Enternasyonalizm

Sosyalistler, bir ülkenin işçilerinin diğer ülkelerin işçi-
leri ile karşı karşıya gelmesine neden olan her şeye 
karşı çıkarlar. Tek bir ülkede sosyalist devrim ancak 
bu devrim bir dünya devrimiyle desteklendiği ölçüde 

sosyalizme doğru ilerleyebilir.

Irkçılığa DurDe!

Sosyalistler ırkçılığa ve milliyetçiliğe karşıdırlar. Irkçı-
lık tazviz verilebilecek bir fikir değildir. 

LGBTİ+’ların özgürlüğü

LGBTİ+’ların özgürlük mücadelesi tüm ezilenlerin 
özgürlük mücadelesinden bağımsız düşünülemez. 
Sosyalistler bu mücadelenin en önünde yer alırlar.

Savaşa hayır!

Bizler tüm savaşlara karşıyız. Aynı zamanda biliyoruz 
ki kendi egemen sınıfını savunan, aynı zamanda an-
tikapitalist olmayan bir antiemperyalizm milliyetçiliği 
savunmak anlamına gelir ve milliyetçiler gerçekten 
savaş karşıtı olamazlar.

Halkların eşit koşullarda kardeşliği

u Sosyalistler bütün ulusların kendi kaderlerini tayin 
hakkını savunurlar, bütün haklı ulusal kurtuluş hare-
ketlerini desteklerler. 

İklim krizi kapitalizmin ürünüdür

Hem iklim değişimini durdurmak hem de nükleer 
santrallar ve kömürlü termil santrallar gibi tehlikeli 
ve kirli enerji kaynaklarının kullanılmasını engelle-
mek işçi sınıfının sosyalizm mücadelesinin temel bir 
öğesidir.

Stalinizm sol değildir

Rusya, Çin, Doğu Avrupa ve Küba sosyalist değil, 
devlet kapitalistidir. İşçilerin ücretli emek sömürüsü-
ne maruz kaldığı, aşağıdan yukarıya doğru işleyen 
özyönetim organlarının lavedildiği ya da olmadığı, 
dolayısıyla işçi sınıfının siyasal iktidarı kolektif bir 
şekilde ellerinde toparlayamadığı rejimler sosyalist 
rejimler olamaz. 

Devrimci parti

u Sosyalizmin gerçekleşebilmesi için, işçi sınıfının en 
militan, en mücadeleci kesimi devrimci sosyalist bir 
partide örgütlenmelidir. Böylesi bir parti işçi sınıfının 
yığınsal örgütleri ve hareketi içindeki çalışma ile inşa 
edilebilir.

u Sosyalistler pratik içinde diğer işçilere reformizmin 
işçi sınıfının çıkarlarına aykırı olduğunu kanıtlamalı-
dır.

u İşçi sınıfının kurtarıcılara ihtiyacı yoktur. Sosya-
lizm, işçi sınıfının kendi eylemi, kendi mücadelesinin 
ürünüdür.

Siz de bu fikirleri savunuyor-
sanız, Devrimci Sosyalist İşçi 
Partisi'ne üye olarak antikapi-
talist bir odağın inşasına katkı 
verebilirsiniz!

MELİKE IŞIK

Avcılığı, hayvan deneylerini, hayvan hapishanelerini, 
hayvan satışını, özetle hayvanları korumanın önünde-
ki engellerin hiçbirini ortadan kaldırmayan Hayvanları 
Koruma Kanunu, TBMM Genel Kurulunda kabul edile-
rek yasalaştı. Bu yasanın hayvan haklarında “bir dev-
rim” olduğunu iddia eden iktidar ve kanunu bir müjde 
gibi sunan yandaş basın, hayvanların lehine bir adım 
atıldığı izlenimini oluşturuyor. Oysa bu yasa hayvanla-
rın değil; onları alıp satarak, sergileyerek, hapsederek, 
“avcılık turizmine” izin vererek onlardan kâr elde eden-
lerin yasası. Hayvana şiddet uygulayan failleri cezalan-
dırmadan, toplumda bu tepkisizliğe karşı oluşan öfkeyi 
dindirmek isteyen iktidarın yasası.

Hayvana yönelik şiddeti durdurmak için hayvanların 
haklarını tanıyan, onları bir meta olarak değil; hisseden 
ve hakları olan birer can olarak gören bir Hayvan Hak-
ları Yasasına ihtiyacımız var. Gerçekten hayvanlardan 
yana olan bir yasa gelene kadar hayvana yönelik şiddet 
azalmayacak. Hayvanlar bir eşya gibi alınıp satılmaya 
devam ederken “Onlara can statüsü verdik” söylemle-
rinin gerçek hayatta hiçbir karşılığı olmayacak. Avcılık 
yasaklanmadığı sürece, failler gerçekten hapis yatma-
dığı sürece alt sınırları yetersiz cezalarla öne sürülen 
“Hayvana şiddete hapis cezası geliyor” iddiaları ancak 
iktidarın şiddeti durdurma sorumluluğunu görünmez 
kılacak, vicdanları rahatlatacak. Hayvanat bahçeleri 
“doğal yaşam parkı” adını aldığında sömürü ortadan 
kalkmayacak, aksine bu tesislerin hayvan hapishane-
leri olduğu unutturulacak. Mevcut yunus parkları var-
lığını sürdürürken bu tesislere yeni hayvan getirmek, 
var olan tesisi büyütmek, tesisi devretmek yasaklanıyor. 

Fakat bu yasaklar delindiğinde binlerce dolar geliri olan 
bu tesislere ödetilecek 25 bin TL’lik “ceza”, yunusların 
sömürülmesinden elde edilen gelirin yanında caydırıcı 
olmayacak. 

Özetle bu yasayla hayvanlar için hiçbir şey değişmeye-
cek. Kabul edilen yasa, yalnızca göstermelik, pratikte 
hayvan hakları lehine hiçbir önemli adım atmayan ye-
tersiz bir yasa. Göstermelik bir yasayla yıllardır hayvan-
ların lehine bir yasa için mücadele eden ve hayvanların 
hakları için tüm taleplerini açıkça ortaya koyan hayvan 
hakları savunucularının susturulması mümkün değil. 
Hayvan hapishanesi sahiplerinin, hayvanlardan kâr 
elde edenlerin, şiddet faillerinin değil; hayvanların le-
hine gerçek bir yasa talep ediyoruz!

DÜNYAYI BİRLİKTE DEĞİŞTİRELİM

DSiP

HAYVANLARI KORUMAYAN GÖSTERMELİK BİR YASA
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DEVRİMCİ ANTİKAPİTALİST HAFTALIK GAZETE

MELTEM ORAL

Türkiye 1 Temmuz itibariyle kadınları, LGB-
Tİ+’ları ve çocukları şiddete karşı koruyan 
en kapsamlı hukuksal metinden ve ulusla-
rarası sözleşmeden çekilen ilk ülke olarak 
tarihe geçti. Ancak o gün başka bir tarih 
daha yazıldı. Yirmiden fazla ilde kadınlar 
ve LGBTİ+’lar sokağa çıkarak haklarından 
vazgeçmeye niyetlerinin olmadığını, mese-
lenin bizim için bitmediğini gösterdi. 

İstanbul Sözleşmesi’ni Uygula kampanya-
sının #1Temmuzdaİsyandayız çağrısıyla 
Taksim’de buluşan binlerce kişi son yılların 
en önemli eylemlerinden birini gerçekleşti-
rerek korku duvarından bir blok devirdi. 
Tünel’de buluşan kitlenin polis barikatları-
nı aşma kararlılığı, İstiklal’e girmiş olması, 
uzun süre dağılmaması, İstanbul Sözleş-
mesi’nden çekilme cüretine karşı öfkenin 
boyutunu ortaya koydu. Üstelik eylemde 
açığa çıkan mücadeleci irade, bizzat o gü-
nün ötesinde bir şeyler de söylüyor. 

Birincisi yıllardır otoriter politikalara kar-
şı, AKP-MHP ittifakının demokrasi ve öz-
gürlük namına gördüğü her şeyin üzerine 
beton döken iktidarına karşı sokakları asla 
boş bırakmamayı başarmış olan kadın ve 
LGBTİ+ hareketi, bir kez daha tüm muhale-
fetin sokaktaki en dinamik odağı olduğunu 
kanıtladı. Hem Onur yürüyüşü hem 1 Tem-
muz eylemi, tüm engellemelere rağmen 
hareketin bir şekilde sokakta sözünü söy-
lemeyi başarabilme yeteneğini gösteriyor. 

Kısaca kadın mücadelesi ve LGBTİ+ hare-
keti işçi sınıfının bütün mücadeleci kesim-
lerine, örgütlü sola, en geniş anlamıyla tüm 
muhalefete nefes aldırıyor. Aynı zamanda 
mücadelenin nasıl örgütlenmesi gerektiği-
ne dair de bir projeksiyon sunuyor.

İkincisi, İstanbul Sözleşmesi’nden resmi 
olarak çekilme hamlesinin yenilgi hava-
sı yaratamamasını, aksine hız kesmeden 
haklarımızı ve hayatlarımızı korumak için 
mücadeleye devam edebilmemizi mümkün 
kılan bir basamak oldu 1 Temmuz. Yıllardır 
kesintisiz bir şekilde 8 Mart feminist gece 
yürüyüşlerinde görmeye alışkın olduğu-
muz, çoğunluğu genç, kararlı, mücadeleci 
kitlenin 1 Temmuz’da bir kez daha birleştiği 
politik odak kadın mücadelesinin sürükle-
yicisi olacak. 

İktidarın şiddeti önlemeye niyeti yok

Erdoğan Türkiye çapında binlerce kadının 
kendisinin kararlarını tanımadığını hay-
kırdığı sıralarda, “kadına yönelik şiddetle 
mücadelede 4. ulusal eylem planı” açıkla-
dı. Büyük kısmı boş laf kalabalığından olu-
şan plan, İstanbul Sözleşmesi’nden çekil-
me kararının hiçbir toplumsal meşruiyeti 
olmadığının bilincindeki iktidarın dostlar 

alışverişte görsün hamlesi. İktidarın şid-
deti, cinayetleri, tacizi, tecavüzü, istismarı 
önlemek gibi bir amacının olmadığının ka-
nıtı, bu eylem planı açıklandıktan bir hafta 
sonra, cinsel istismar suçlarında tutukla-
ma için delil şartını getiren yargı paketinin 
onaylanmış olmasıdır. Bu iktidar açıkça 
faillerden yana.   

Hem Erdoğan’ın açıkladığı planda hem de 
iktidar cenahının genel söyleminde dik-
kat edilmesi gereken noktalardan ikisi; 
şiddetin münferitleştirilmesi ve LGBTİ+ 
düşmanlığı. Planda geçen “vaka bazlı yak-
laşım”, “alkol madde bağımlılığı tedavisi, 
öfke kontrolü eğitimi” gibi hedefler kadına 
yönelik şiddeti, bir takım sorunlu faille-
rin neden olduğu tekil olaylara indirgiyor. 
Oysa kadına yönelik şiddet, kaynağını top-
lumsal cinsiyet eşitsizliğinden alan politik 

bir sorundur. Şiddeti bireysel bir sorundan 
ibaretmiş gibi kabul etmek onu önlemenin 
önünde engeldir, aynı zamanda toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin inkârında ısrardır. Bizim 
yeni paketlere, planlara ihtiyacımız yok, 
İstanbul Sözleşmesi zaten bu alandaki en 
kapsamlı metindi. 

İkinci önemli nokta ise ısrarlı LGBTİ+ düş-
manlığı politikası. Hem iktidarın uzun süre-
den beri yükselttiği fobik nefret siyasetinin 
hem de İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmiş 
olmanın etkisini ne yazık ki lubunyalara 
dönük artan saldırılarda görüyoruz. En 
son Maçka Parkı’ndan çıkan üç kişiyi takip 
ederek saldıranlar serbest bırakıldı. Onur 
haftasında LGBTİ+’ların aynı parkta piknik 
yapmasına bile tahammül edemeyen dev-
let faillerin yanında olduğunu göstermeyi, 
başka nefret saldırılarını teşvik etmeyi sür-

dürüyor. Pikniğe yönelik saldırıda bir akti-
vistin kolunu kıran polis de yolda yürüyen 
lubunlara saldırıp bir kişinin burnunu kı-
ran on kişi de cezasız bırakıldı. 

İktidarın İstanbul Sözleşmesi’nden çekil-
me kararı ve 1 Temmuz’da açıklanan eylem 
planı LGBTİ+ nefretini örgütleme politika-
sının bir uzantısı. 

Her türlü nefret siyasetine karşı 1 Tem-
muz’daki eylem, şiddeti ve istismarı akla-
yanlara karşı kadın ve LGBTİ+ hareketle-
rinin sokakta birleştiği zeminlerden birisi 
oldu. Kadın düşmanlığına ve LGBTİ+ nef-
retine karşı mücadelelerin ayrıştırılamaya-
cağını gösterdi. Türkiye’deki tüm muhalif 
kesimlerin 1 Temmuz eylemini mümkün 
kılan, onun yansıttığı örgütlü kararlılıktan, 
politik iddiadan, yan yana durabilmenin 
birikiminden dersler çıkarması gerekiyor. 

BİZİM İÇİN BİTMEDİ

1 Temmuz 2021
Tünel Meydanı


