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1996 yılında İstanbul Kadıköy’de gerçek-
leşen kitlesel 1 Mayıs mitingi çok sert ha-
diselere ve tartışmalara neden olmuştu. 
Kalabalıklar Kadıköy Meydanı’na doğru 
yürümeye başlamadan önce polis saldır-
mış, mitingin başlangıcından bitişine ka-
dar dört gösterici öldürülmüştü.

Medya, dört göstericinin ölmesini değil, 
çıkan çatışma sırasında kırılan banka 
camlarını ve bazı göstericiler tarafından 
kopartılan çiçekleri öne çıkartmıştı.

Devletlerin ve onların savunucusu olan 
medyaların, kitle eylemleri egemen sını-
fın belirlediği sınırların ötesine geçtiğinde 
ve göstericiler arasında şiddet uygulayan 
birey ve gruplar ortaya çıktığında, kendi-
lerine polis tarafından saldırılan insanları 
suçlamasının ilk örneği değildi, İstan-
bul’daki 1996 1 Mayısı. 

1871 Paris Komünü’nden, 1968’de Fran-
sa’da gerçekleşen işçi grevleri ve öğrenci 
eylemlerine kadar tüm kitle eylemlerinde; 
katledilenleri, hakları gasp edilenleri, ka-
zanımları yağmalananları cam kırmakla 
suçlamak, burjuva ahlakının şanındandır.

İlginç olan, bu yaklaşımın solun bazı ke-
simlerince de benimsenmesi ve 4 gösterici 
polis tarafından öldürülmüşken, camları 
kıranların eleştirilmesidir.

Bugünlerde ABD’de yaşanan olaylarda ol-
duğu gibi. 

İşçi sınıfı, ABD’de ırkçı katliama öfke du-
yan kitlelerin isyanının içinden birilerinin 
market yağmalamasıyla, cam, çerçeve 
kırmasıyla ilgilenemez. İşçiler, siyahların 
ırkçılık karşıtı öfkesinde, kendi sınıfsal 
kızgınlıklarının bir ifadesini görmektedir. 
Gösterici eleştirmek, steril eylem örgütle-
me peşinde koşanların konformizminin 
bir yansımasıdır. 

Trumpizme öfkenin patlaması

ABD’de mücadele eden sosyalistlerin söy-
lediği gibi devlet çoktan patlamış olan bir 
düdüklü tencerenin kapağını kapatmaya 
çalışıyor ama George Floyd’un öldürül-
mesine karşı olan eylemler devam edecek. 
Irkçı devlete olan hoşnutsuzluk, ekono-
mik çöküş ve pandeminin eşitsizliği bir-
leşiyor. 

Bu Trump’ın otoriter ve lümpen eğilimle-
rinin cesaretlendirdiği sağcılığın tüm veç-
helerine karşı bir öfke patlaması.

Küresel intifadanın yeni adresi

2019 yılı, İran’dan Meksika’ya, Fransa’da 
sarı yeleklilerin eyleminden Hindistan’da 
200 milyon işçinin katıldığı grevlere, Su-
dan ve Cezayir’de devrimci kitle eylemle-
rinden Şili’de halkın ezici çoğunluğunun 
katıldığı gösterilere tanık oldu. Irak ve 
Libya’da dur durak bilmez halk isyanla-
rı gerçekleşti. İklim krizine karşı küresel 

eşzamanlı eylemlere katılan milyonlarca 
aktivist ortaya çıktı.

Hong Kong’da, Güney Kore’de, Macaris-
tan’da, ABD’de yüzbinleri içine çeken ey-
lemci kitlelerin gövde gösterisi şeklinde 
geçti. Financial Times 2019’u isyanın yılı, 
The Economist ise “Havada bir koku var” 
diyerek tanımlamışlardı.

Covid-19 salgını, hareketin zorunlu olarak 
geri çekilmesine neden oldu. Tüm dünya-
da emekçiler, salgın günlerinde, egemen 
sınıfların ve devletlerin kokuşmuşluğunu, 
hükümetlerin patronların şirket yürütme 
kurulları gibi çalıştığını gözlemlediler. 
Salgın, adaletsizliğe karşı öfkeyi biriktirdi. 

Bu öfke çoktan kendisini ifade etmeye 
başlamıştı. ABD’de bir ay önce eylem sayı-
sı artmaya başladı. Medya, sınıf savaşının 
başladığı yönünde uyarılar yapmaya baş-
lamıştı. George Floyd’un polis tarafından 
canice katledilmesi, ABD’de gösterileri fi-
tilledi. Şimdi ABD yeni küresel intifadanın 
başkenti. Dünyanın tüm ezilenleri başta 
siyahlar olmak üzere, ABD’de mücadele 
eden ezilenlerin direnişinden ilham al-
mak ve bu direnişin parçası olmanın yol-
larını bulmak zorunda.

Ya hep beraber nefes alırız  
ya da hiç kimse alamaz!

Küresel her olay gibi ABD’deki isyan da 
Türkiye’de siyasi kutuplaşmaya bağlı ola-
rak ele alınıyor. AKP taraftarları ya da bu 
çevrelere yakın görünenler cinayeti kı-
nıyor, ama bunun Türkiye’de yaşanama-
yacağını dile getiriyorlar. AKP karşıtları 
ise karşı cephenin ırkçılığa karşı tutarlı 
olmasının mümkün olmadığını dile geti-
riyor. ABD’deki ırkçı cinayetlere karşı çık-
manın koşulu, Türkiye’deki ırkçılığa karşı 
çıkmaktır görüşü doğru gibi görünse de, 
insanlara şart koşmadan ırkçılık karşıtı 
geniş bir ağı oluşturmak zorundayız. 

Rakel Dink ve Hrant Dink Vakfı çalışanla-
rı ölümle tehdit edilir, Ayasofya’da Fetih 
Suresi okunması gündeme getirilir, Kürt-
lerin legal partileri üzerinde ağır bir baskı 
estirilirken, ABD’deki ırkçı cinayete öfke 
duymak eksik olabilir. Ama eksik fakat 
önemli bir adım olarak görülmelidir. Bu 
eğilime sahip olanları “Türkiye’deki ırkçı-
lığa karşı çıkmıyorsunuz” diye suçlamak 
yerine, “ABD’deki ırkçılığa karşı birlikte 
ses çıkartalım, ama Kürt halkının özgürlü-
ğünü de birlikte savunalım” tartışmasını 
başlatmak gerekiyor.

Kaf Dağı’nın zirvesinden insanların ırkçı-
lığının tutarlılığını ölçmek yerine, ABD’de 
ırkçılık karşıtı öfke, diğer tüm öfkeli kitle-
leri peşinden sürükleyerek kazanırsa, bir 
başka deyişle bu hareket Trump’ı yenerse, 
Türkiye’de de dünyada da tüm ezilenlerin 
derin bir nefes alabileceğini görmeye ça-
lışmak gerekiyor. 

Hareketler birbirinden öğreniyor

ABD’deki eylemlerden yağma görüntüle-
rini alıp, “Gezi’de böyle değildi” diyenler 
ise hareketlerin küresel ölçekte birbirin-
den etkilenme ve öğrenme yeteneğinden 
habersizler. Gezi, küresel hareketin dön-
güsünün içinde bir eylemdi. Gezi’ye toz 
kondurmamak, öneminin altını çizmek 
bir şey, yerli-milli bir güzelleme yapmak 
başka bir şey! 

Gezi, Tahrir’den, Tahrir savaş karşıtı ha-
reketten, savaş karşıtı hareket 1990’ların 
Fransız posta işçilerinden, 1999 yılında 
Seattle’da antikapitalist blokajlardan öğ-
rendi, arkasından sokak işgalleri, grevler, 
iklim krizine karşı binlerce şehirde sokağa 
çıkan milyonlarca insan, kadınların küre-
sel eylemleri diye devam ediyor.

Üstelik ABD’de eylemler Trump’ın konu-
tunun önüne kadar sıçramış durumda. 
Çok müthiş sınıf dayanışması örnekleri 
yaşanıyor. Minneapolis otobüs şoförleri, 
polisi gösterilere veya gözaltına alınan 
göstericileri polis merkezlerine taşımayı 
reddettiler. Sendikalar şoförleri destekle-
di. İşçi sınıfının ve antifaşistlerin örgütlü 
desteği eylemlerin içerisinde belirginleş-

meye başlıyor. 

Gezi, bu hareketlerin bir parçasıydı, 
benzersiz, yalnız ve güzel Türk usulü 
bir eylem değildi. Troçki’nin dediği gibi, 
“Kitleler devrime dört başı mamur bir 
toplumsal dönüşüm planıyla değil, artık 
eski rejime tahammül edemeyeceklerini 
gösteren ham bir duyguyla girişirler.” Gezi 
de ABD’deki öfke patlaması da bu taham-
mülsüzlükle başladı. Gezi bitti, şimdi tüm 
gücümüzle siyahların öfkesini paylaşıyo-
ruz.

Otoriter liderler birbirine benziyor

ABD’deki eylemler, tüm otoriter liderlerin 
birbirine ne kadar benzediğini de göster-
di. Trump, örgüt isimleri vererek antifa-
şistleri terör örgütü olmakla suçluyor. Ha-
reketi kriminalize etmeye çalışıyor. Biliyor 
ki karşısındaki hareketin her bir başarısı, 
işçi sınıfının sisteme karşı genel öfkesinin 
birleşmesiyle elde edilecek her bir kazanı-
mı, Trump’ın sonunu yaklaştırıyor. 

ABD’de patlayan öfke Covid-19 günlerinde 
adaletsizliğe ve yoksulluğa karşı biriken 
öfke. Burada ve her yerde, hepimizin öf-
kesi.   

“CANLAR MI, CAMLAR MI?”
GÜNDEM

ABD’de 75 şehire yayılan gösterilerden, Washington- Beyaz Saray.



3GÜNDEM

BARIŞTAN YANA
Yıldız Önen

“IRKÇILIĞIN OLMADIĞI 
KAPİTALİZM OLMAZ”
ABD’de gerçekleşen ırkçı cinayeti protesto dalgaları sürü-
yor. Amerika’daki kardeş örgütümüz Marx21 gelişmelerle 
ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada birkaç noktanın altını 
çizmek istiyorum: 

Marx 21 diyor ki: “Trump göstericileri ‘haydutlar’ diye 
adlandırdı ve ‘yağma başladığında, ateş açılması da 
başlar’ diye tweet atarak göstericileri şiddet kullanmakla 
tehdit etti. Twitter, onun bu tweet’ini şiddetin övülmesine 
karşı olan politikasının bir ihlali olarak işaretledi. Trump’ın 
ölümcül tahriki sadece polisi değil, göstericilere saldırma-
yı kendilerine vazife bilen aşırı sağcı milisleri de hedef 
alıyordu.”

Hepimiz hemen hatırlayacağız, Trump sağcı ve silahlı sivil 
tiplere ve örgütlenmelere göçmenlerin ABD’ye alınmasını 
engellemek için geçen sene çağrı yapmış ve faşistler sınır 
kapısında ellerinde silahlarla göçmenleri “avlamak” için 
nöbet tutmuşlardı.

Kitleler, siyahların arkaya arkaya öldürülmesini engelleme-
nin yolunun kendi mücadelelerinden geçtiğini gördükleri 
için eylemlere ara vermiyorlar. Eylemler sırasında, bazı 
yağma ve şiddet olaylarının olması diğer ülkelerde olduğu 
gibi göstericiler aleyhine kullanılıyor. 

Marx 21, camların kırılmasını, yağmalama olaylarını, şöy-
le ele alıyor: “Fırsatçı yağmalama olarak etiketlenen pek 
çok şeyin, aslında biber gazı gibi polis silahlarıyla yarala-
nan insanları tedavi etmek amacıyla ortaya çıkan ihtiyaç-
lardan kaynaklandığını belirtmek önem taşıyor. Ekonomik 
kriz de ayrıca pek çok kişiyi temel ihtiyaç maddelerine 
erişemez hale getirdi ve bu da “yağmanın” ardındaki 
faktörlerden biri. Kaldı ki, bir mağazadan bazı küçük eş-
yaları kişisel kullanım için almak, Amerikalı milyarderlerin 
pandeminin başlangıcından bu yana servetlerine ekledikle-
ri 434 milyar doların yanında nedir ki? Asıl suç burada.”

ABD’de polis siyahları öldürdükçe, Trump insanların poli-
se ve kanunlara saygılı olması gerektiğini söylüyor. Son 
isyanı körükleyen, bu. Aktivist Tamika Mallory Chauvin’in 
ölümünü protesto etmek için düzenlenen mitingde şunla-
rı söyledi: “Göstericiler etrafı yakıp yıkmışlar, umurumda 
değil. Eğer halkın savunmasına gelmiyorsanız insanları 
sorgulayamazsınız. Genç insanlar, hayal kırıklığına uğ-
ramış insanlar sizin paralı provokatörleriniz tarafından 
tahrik edildiğinde bizi sorgulayamazsınız. Halkın arasına 
karışıp taş atmaları için provokatörlere para veriyorsunuz. 
Olayları durdurmak istiyorsanız bütün şehirlerde bütün 
polisleri tutuklayın. Bu ülkenin güya herkes için özgürlükler 
ülkesi olması gerekiyor. Bu ülke siyahlar için hiçbir zaman 
özgür bir yer olmadı. Ve artık yorulduk. Bize yağmadan 
bahsetmeyin! Yağmacı sizlersiniz. ABD bizi, siyah insan-
ları yağmaladı.”

ABD kapitalizmi ülkeye kendi rızaları dışında getirilen 
siyah insanların emekleri üzerinden kuruldu. Malcolm X’in 
ünlü sözünde olduğu gibi “ırkçılığın olmadığı bir kapita-
lizm mümkün değildir” Irkçılık, bütün bir insan grubunu 
derilerinin rengi yüzünden köleleştirip, onların emeklerini 
ücret ödemeden kullanmanın meşrulaştırılmasının aracı 
oldu. Karşılığı ödenmeyen bu emek, erken dönem kapita-
lizmin motorunu çalıştıran yakıt işlevi gördü. Irkçılık yüz-
yıllarca işçi sınıfını bölmek için bir araç olarak kullanıldı; 
beyaz işçilere kendilerini ezen sistemi savunmaları için bir 
pay verdi, onlara siyah işçi sınıfından esirgenen küçük 
ayrıcalıklar bahşetti.

ABD’de salgının herkese gösterdiği adaletsizliklere, yok-
sulluğa, eşitsizliğe karşı büyük bir öfke sokağa çıktı. Bu 
öfke, ABD’de, ırkçılık karşıtı bir patlama halini aldı. Şid-
det kullanma tekelini ve öldürme hakkını daha fütursuzca 
kullanan polislere karşı öfke, ırkçılık karşıtı öfke, Trump ve 
diğer sağcı liderlere karşı öfke aynı kanalda birleşti.

ABD’de mücadeleye atılan siyahlar ve onlara katılanlar, 
tüm dünyaya ilham veriyor. Londra’da ırkçılık karşıtları 
dün sokakta dayanışma gösterdi. Bu dayanışmanın büyü-
mesi umuduyla…

OZAN TEKİN

Kriz anlarında bizi yönetenlerin kimden yana olduğu çok 
daha net görülebiliyor. AKP-MHP ittifakı, koronavirüs sal-
gını başladığından beri yaptığı tüm hamlelerle, işçi sınıfını 
değil sermayedarları gözettiğini bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye ekonomisi, zaten 2018 yılının ortasında başlayan 
ekonomik krizle birlikte oldukça kırılgan hâldeydi. Sıcak 
para akışını sağlayacak tedbirler alınamadıkça işler kötüye 
gidiyordu. Ocak ayı ortalarında 5.86 civarında olan Dolar/
TL kuru, Şubat ayının sonlarıyla birlikte hızla yükselmeye 
başlamıştı. Pandeminin etkisiyle bu durum tavan yaptı, 
dolar 7.24 TL’yi gördü. Hükümet de “ekonomiyi kurtarma” 
adı altında patronlardan yana uygulamaları hayata geçir-
di.

“Evde kal”ınamadı

Açıklanan ilk 100 milyar TL’lik tedbir paketinin en az %90’ı 
sermaye sahiplerini korumaya yönelikti. İşçilerin yarıya 
yakını, resmi olarak yürütülen “Evde Kal” kampanyalarına 
rağmen çalışmaya devam ettirildi. Sadece hayatın devam 
etmesi için gerekli olan sektörler değil, milyonlarca işçi işe 
gitmeye devam etti. Gerekli tedbirler alınmadı. Bu yüzden, 
işçiler arasında koronavirüs görülme oranı, tüm toplumun 
3,2 katı oldu.

Bunun yanı sıra, işçilere gerekli destekler de verilmedi. 4,5 
milyon işçiye, pandeminin ilk iki ayında toplam 1300’er lira 
destek verildi. Ücretsiz izne çıkarılan 900 bin işçiye ise bu 
iki ayda sadece 500’er lira verildi. Toplam işçi sayısının 20 
milyon olduğu düşünülürse, emekçilerin neredeyse dörtte 
üçü bu süreci hiçbir destek almadan geçirdi. Bunun yanı 
sıra birçok sektörde hak kaybı yaşayan, sigortası öden-
memeye başlayan işçiler var. Bunlara itiraz gündeme gel-
diğinde ise “iş bırakma yasağı” gibi uygulamalar devreye 
konuldu.

İşsizlik arttı

İşsizlik ise çok daha büyük bir problem. Salgın sürecinde 
bir milyon kişi daha işsiz kaldı. Toplam işsiz sayısının 10 
milyonu aştığı tahmin ediliyor. Eğer ekonomideki mevcut 
gidişat devam ederse, bu sayının 15 milyonu bulabileceği 
söyleniyor. Berat Albayrak’ın “iki milyon iş yaratma” plan-

ları suya düştü. Aileleriyle birlikte düşünüldüğünde, 82 
milyonluk Türkiye toplumunda çok geniş bir kesim işsizlik 
tehdidiyle boğuşuyor.

“Yeni normal” adı altında işyerleri Mayıs ayı başından iti-
baren kademeli olarak açılmaya başlandı. Halk sağlığını 
gözetiyormuş gibi lanse edilen önlemler arasında deniz kı-
yılarına veya parklara yönelik yasaklar kısmi olarak devam 
ettirilirken, daha tehlikeli yerler olan AVM’ler “ekonomi” 
adına açıldı.

Patronlar da krizin üstesinden gelmek için planlar yapıyor. 
MESS, işçilere elektronik çip takılmasını öneriyor. MÜSİ-
AD ise işçilerin toplumdan yalıtılacağı çalışma kampları 
istiyor. Hükümetin uygulamaları ise çalışma hayatının 
sömürü ekseninde sürdürülmesinin planlandığını gösteri-
yor. Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladığı ilk 
toplantıda TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na “Neşen 
yerinde” demişti. Bunun bir espri olmadığı ilerleyen aylar-
da görüldü. İşçiler yoksullukla boğuşurken Koç Holding, 
2020’nin ilk çeyreğinde kârını %345 artırdı.

İKTİDAR DAİMA 
PATRONLARDAN 
YANA

Yazıda salgının 
başından beri 

hükümetin ekonomi 
politikalarının 

patronları kolladığı 
tartışılıyor.

Sağlık emekçileri ek ödemelerdeki adaletsizliğe ve 
zorlu çalışma koşullarına karşı eylemde.  
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ARİFE KÖSE

George Floyd 25 Mayıs’ta, 
“nefes alamıyorum” deme-
sine rağmen Derek Chauvin 
adlı polisin, dizini dakika-
larca Floyd’un boğazının 
üzerine bastırması sonu-
cunda hayatını kaybetti. Bu 
arada diğer üç polis memu-
ru da hareket edememesi 
için Floyd’un vücudunu 
tutuyordu. Cinayet Minne-
apolis’te büyük bir öfkeye 
yol açtı. Binlerce kişi polis 
şiddetine ve ırkçılığa karşı 
sokaklara döküldü. Eylem-
ler kısa sürede bütün Ame-
rika’ya yayıldı; en az 30 
kentte yüzbinlerce kişinin 
katıldığı gösteriler düzen-
lendi. Ardından gösteriler 
75 şehre yayıldı.

ABD’de 16 eyalette 25’den 
fazla şehirde sokağa çıkma 
yasağı ilan edildi. Ancak bu 
yasaklara ve Trump’ın “yağ-
ma başladığında ateş açma 
da başlar” tehdidine rağ-
men eylemler tüm ABD’ye 
yayılarak devam ediyor. 
Gösteriler Beyaz Saray’ın 
kapısına kadar dayandı, 
Trump Cuma gecesi bir süre 
sığınakta saklanmak zorun-
da kaldı. Gösterilere katılan 

aktivistlerden biri eylemler-
deki  radikalliği ve öfkeyi 
“sanki bir devrim geliyor” 
diyerek tarif ediyor.

Talep

Oluşan tepkinin sonucun-
da George Floyd’u öldüren 
polis tutuklanmasına rağ- 
men eylemler bitmedi. Çün-
kü başta Floyd’un ailesi 
olmak üzere herkes sadece 
Derek Chauvin’in tutuklan-
masının ve sadece üçüncü 
derece cinayet ve taksirle 
adam öldürme ile suçlan-
masının yetersiz olduğunu 
düşünüyor. Göstericiler, 
Chauvin, Floyd’un boynu-
na dizi ile bastırırken onu 
tutan diğer üç polisin de tu-
tuklanmasını ve Chauvin’in 
en ağır suçtan, yani birinci 
derece cinayetten yargılan-
masını talep ediyorlar ve 
bu gerçekleşinceye kadar 
eylemlere son vermeyecek-
lerini söylüyorlar. 

ABD’de polis cinayetleri

Gösterilerin öncelikli talebi 
bu olsa da aslında bu ey-
lemler ABD’de uzun zaman-
dan beri var olan, Trump ile 
birlikte daha da görünür 

hale gelen ırkçılığa ve po-
lis şiddetine karşı birikmiş 
öfkeyi ifade ediyor. Kölelik 
uzun zaman önce kalkmış 
olsa da ırkçılık ABD’nin en 
temel sorunlarından biri 
olmaya devam etti. Polis 
şiddeti ise bu ırkçılığın ku-
rumsal olarak en görünür 
olduğu alanların başında 
geliyor.

Verilere göre 2013 ve 2019 
yılları arasında polis 
ABD’de 7,666 kişiyi öldür-
dü. Bunların arasında Af-
rikalı Amerikalıların sayısı 
beyazlardan daha yüksek. 
Nüfusun sadece yüzde 
13’ünü oluşturmalarına rağ-
men siyah Amerikalıların 
polis tarafından öldürülme 
olasılığı beyaz Amerikalı-
lardan 2,5 kat daha fazla. 

Covid-19 salgını, diğer bü-
tün eşitsizlikleri olduğu 
gibi, zaten var olan bu ırk-
sal eşitsizliği daha da derin-
leştirdi ve açığa çıkardı. Ölü 
sayısının 100 bini geçtiği 
ABD’de siyahların Covid-19 
nedeniyle ölme olasılığı 
beyazlardan üç kat daha 
fazla. Örneğin, Floyd’un öl-

dürüldüğü Minneapolis’te 
kentin nüfusunun yüzde 
19’u siyahlardan oluşması-
na rağmen vakaların yüzde 
34’ü siyah nüfus arasında.  

Sosyal adaletsizlik

Gösterilerin özellikleri ara-
sında sayılan noktalardan 
biri de siyahlar ağırlıkta 
olsa da beyazların ve baş-
ka etnik kimliklerin de ey-
lemlerdeki görünürlüğü. 
Bunun nedenlerinin başın-
da ise ABD’de 2007-8 eko-
nomik krizinden bu yana 
yaşanan yoksullaşmanın 
Covid-19 salgınıyla daha 
da derinleşmesi ve Trump’a 
duyulan genel öfke geliyor.

Salgın başladığından beri 
ABD’de resmi işsiz sayısı 41 
milyona çıkarken, insanlar 
hayatları pahasına çalış-
maya zorlanırken ABD’li 
milyarderlerin serveti 280 
milyar dolar arttı. Örneğin 
Amazon’un patronu Jeff 
Bezos servetine 25 milyar 
dolar eklerken çalışanları-
na salgın sırasında yapma-
ya başladığı risk ödemesi-
ni kesti. ABD’de Mart ayı 

başından bu yana yaklaşık 
230 resmi olmayan grev ya-
şandı.

Salgın ve ekonomik çöküş 
ile birlikte pandeminin 
eşitsizlikleri daha da ortaya 
çıkarması Trump faktörü ile 
birleşiyor. Trump, eylem-
lerin başından beri yaptığı 
ırkçı ve kışkırtıcı açıklama 
ve tehditlerle gösterilerin 

sadece daha çok büyümesi-
ni ve yayılmasını, insanla-
rın öfkesinin artmasını sağ-
ladı. Hafta sonu boyunca 
salgına rağmen Avrupa’nın 
Londra, Berlin gibi çeşitli 
şehirlerinde de ABD’deki 
gösteriler ile dayanışma 
eylemleri düzenlendi. Tüm 
bunların toplamı bize bu 
öfkenin kolay kolay dinme-
yeceğini gösteriyor. 

Minneapolis’te polisin 
işlediği cinayete karşı 

tepkiler çığ gibi büyüyor, 
Arife Köse eylemlerin 

taleplerini ve arka 
planını ele alıyor.“ADALET YOKSA, 

BARIŞ DA YOK”

ABD’DE IRKÇILIK KARŞITI EYLEMLER SÜRÜYOR

YOKSULLAR AÇLIKLA 
KARŞI KARŞIYA
ABD’de salgın ile birlikte milyonlarca insan işsizlik ne-
deniyle açlık ile karşı karşıya.

Bu yıl ABD’de her dört çocuktan birinin, yani yaklaşık 
18 milyon çocuğun gıda yardımına ihtiyaç duyacağı 
tahmin ediliyor – bu 2018’e göre %63’lük bir artış an-
lamına geliyor.

Ulusal gıda bankası ağı Feeding America’nın yaptığı 
analize göre bu yıl ABD’de 54 milyon kişi açlık ile karşı 
karşıya kalacak. 

ABD’de zaten salgından önce de gıda krizi vardı; 37 
milyon kişi sağlıklı bir yaşam için gerekli gıda madde-
lerine ulaşamıyordu. Salgın bu krizi daha da artırdı ve 
bu rakamı bir anda 54 milyona çıkardı.

ABD’de 75 şehire yayılan gösterilerden.

Güney Minneapolis, ABD.
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MICHAEL LÖWY

Son yılların en rahatsız 
edici fenomenlerinden 
biri, dünya çapında aşırı 
sağcı, otoriter ve gerici hü-
kümetlerin, bazı durum-
larda neo-faşist özellikler 
göstererek sağladıkları 
inanılmaz yükselişleridir: 
Shinzo Abe (Japonya), Modi 
(Hindistan), Trump (ABD), 
Orban (Macaristan) ve Bol-
sonaro (Brezilya) en iyi 
bilinen örneklerdir. Birço-
ğunun koronavirüs pande-
misine saçma bir şekilde 
tepki göstermesi, tehlikeyi 
dramatik bir şekilde red-
detmesi veya küçümsemesi 
şaşırtıcı değildir. İlk hafta-
larda Trump ve “sürü bağı-
şıklığı”nın tüm ülkede etkili 
olması için tüm nüfusun vi-
rüsle enfekte olmasına izin 
vermeyi teklif eden İngiliz 
taklitçisi Boris Johnson’da 
durum buydu. Elbette bir-
kaç yüz bin ölüm pahası-
na. Ancak kriz karşısında, 
her ikisi de geri çekilmek 
zorunda kaldı ve Boris Jo-
hnson ciddi şekilde hasta-
landı.

Brezilya davası bu nedenle 
özeldir, çünkü hükümetin 
başı olan Bolsonaro, koro-
navirüsü “basit bir grip” 
olarak nitelendiren inkâr 
tutumuna devam etmek-
tedir. Tıp açısından değil 
ancak politik çılgınlıklar 
almanağına dahil edilmeyi 
hak eden bir tanım. Fakat 
bu çılgınlığın neofaşizm ile 
örtüşen bir mantığı olduğu 
kesin.

Neofaşizm, 1930’lardaki fa-
şizmin bir tekrarı değildir. 
21. yüzyılın özelliklerine 
sahip yeni bir olgudur. Ör-
neğin bir polis diktatörlü-
ğü biçimini almaz, ancak 
bazı demokratik biçimlere 
saygı duyar: seçimler, parti 
çoğulculuğu, basın özgürlü-

ğü, parlamentonun varlığı 
vb. Doğal olarak bu demok-
ratik özgürlükleri otoriter 
ve baskıcı önlemlerle müm-
kün olduğu kadar sınır-
lamaya çalışır.  Alman SS 
veya İtalyan Faşistleri gibi 
silahlı birliklere de ihtiyaç 
duymaz.

Bu aynı zamanda Bolsona-
ro için de geçerlidir: O ne 
Hitler ne de Mussolini’dir 
ve hatta 1930’larda faşizmin 
Brezilya versiyonu olan Plí-
nio Salgado’nun bütünsel-
liğine bile sahip değildir. 
Klasik faşizm ekonomiye 
büyük devlet müdahale-
sini savunurken, Bolso-
naro’nun neo-faşizmi tam 
olarak neoliberalizm ile 
özdeşleşmiştir ve eski faşiz-
min “sosyal” iddiaları bile 
olmadan oligarşiye elverişli 
bir sosyoekonomik politika 
empoze etmeyi amaçlar.

Neoliberalizmin bu kökten-
ci versiyonunun en önemli 
sonuçlarından biri, önceki 
hükümet politikaları tara-
fından zaten oldukça zayıf-
latılmış olan Brezilya halk 
sağlığı hizmetinin (SUS) 
parçalanması olmuştur. Bu 
koşullarda, koronavirüsten 
kaynaklanan sağlık krizi-
nin, nüfusun en fakir ke-
simleri için trajik sonuçları 
olabilir.

Brezilya neo-faşizminin bir 
diğer özelliği, ultra milliyet-
çi ve vatansever söylemine 
rağmen, Amerikan emper-
yalizmine ekonomik, dip-
lomatik, politik ve askerî 
açıdan tamamen bağlı ol-
masıdır. Bu aynı zamanda, 
Bolsonaro ve bakanlarının 
koronavirüse verilen tepki-
de Donald Trump’ı taklit et-
tikleri ve Çinlileri salgın için 
suçladıkları görüldüğünde 
çok net anlaşılmıştır. Bol-
sonaro’nun klasik faşizmle 
ortak noktası otoriterlik, 

diktatoryal yönetim tarzını 
tercih etmesi, ulusun baş 
kurtarıcısı “efsane” kültü, 
işçi hareketleri ve soldan 
nefreti olarak görülebil-
mektedir. Ancak kitlesel bir 
parti veya tek tip şok bir-
likleri (SS) organize etmeye 
yetkin değil. Şimdilik faşist 
bir diktatörlük, totaliter bir 
devlet kuramıyor.  Parla-
mentoyu kapatıp sendika-
ları ve muhalefet partilerini 
sistem dışına çıkaramıyor.

Bolsonaro’nun otoriterli-
ği, salgınla “başa çıkma 
yolunda”, Meclise, Eyalet 
hükümetlerine ve kendi 
bakanlarına rağmen, kri-
zin dramatik sonuçlarını 
sınırlamayı sağlamak için 
vazgeçilmez olan asgari 
sağlık önlemlerini (sokağa 
çıkma yasağı vb.) reddeden 
kör ve sığ bir politikayı em-
poze etmeye çalışmasında 
görülüyor. Tutumu aynı za-
manda faşizme özgü “sos-
yal-Darwinizm”in izlerine 
de sahiptir: en güçlünün 
hayatta kalması! Binlerce 
savunmasız insan - zayıf 
sağlık koşullarına sahip 
yaşlılar - ölebilir, bu bir be-
del ise ödenmelidir çünkü 
“Brezilya duramaz!”.

Bolsonarist neo-faşizmin 
özgül yönü karanlıktır, bi-
limi her zaman dışlayan 
Evanjelik çizginin en gerici 
katmanlarıyla ittifak ha-
lindeler. Bu tutumun diğer 
otoriter rejimlerde, hatta 
ideolojisi dini köktencilik 
olan IŞİD’de bile bir eşde-
ğeri yoktur. Max Weber, 
etik ilkelere dayanan dini 
inançla, rahibin doğaüstü 
güçlerine yani büyüye olan 
inanç arasındaki farkı gör-
müştü. Bolsonaro ve Evan-
jelist papaz arkadaşları (Si-
las Malafaia, Edir Macedo, 
vb.) için ise durum, batıl 
inanç ve sihir ile ilgilidir: 
Pandemiyi “dualar” ve 
“oruçla” durdurmak gibi. 

Bolsonaro ölümcül prog-
ramını bir bütün olarak 
empoze edemese de Cum-
hurbaşkanının Askeri veya 
Sivil Bakanlarıyla önceden 
tahmin edilemiyen görüş-
meleri yoluyla kendini da-
yatabilir.

Halen Palácio da Alvora-
da’da (Başkanlık Sarayı) 
bulunan uğursuz karak-
terin sanrılı davranışına 
ve halk sağlığına verdiği 
tehdide rağmen, Brezilya 

nüfusunun önemli bir kıs-
mı önceki döneme göre 
azalarak da olsa onu hala 
destekliyor. Son anketlere 
göre, Bolsonaro’ya oy veren 
seçmenlerin yüzde 17’si oy-
larından pişman olmuş olsa 
da nüfusun büyük bir ço-
ğunluğu onun görevinden 
alınmasına karşı çıkıyor.

Solun ve Brezilya halk güç-
lerinin neo-faşizme karşı 
mücadelesi hala emekle-
me aşamasındadır; bu te-
ratolojik politik oluşumu 
yenmek için tencere-tava 
çalınarak yapılan protesto-
lardan daha fazlası gereke-
cektir. Tamam, er ya da geç 
Brezilya halkı bu neo-faşist 
kabustan uyanacak. Ama 
o zamana kadar ödenecek 
bedel ne olacak?

2 Nisan’da Bolsonaro önem-
li bir açıklama yaptı: “Nü-
fusun yüzde 70’i Covid-19 
tarafından kontamine ola-
cak, bu kaçınılmaz”. Tabii 
ki  sürü bağışıklığı mantığı-
nı takip ederek (başlangıç-
ta Trump ve Boris Johnson 
tarafından önerildi, daha 
sonra terk edildi), bu belki 
de olabilir. Bolsonaro, sınır-
lama önlemlerini reddeden 

politikasını “Brezilya dura-
maz”ı dayatmayı başardığı 
için zaten bu artık kesin. 

Sonuçları ne olur? Covid 
19’un Brezilya’daki ölüm 
oranı şu anda enfekte olan-
ların yüzde 7’sidir. Küçük 
bir aritmetik hesaplama 
aşağıdaki sonuca yol aça-
caktır: 1) Brezilya nüfu-
sunun yüzde 70’i hastalık 
kapmışsa, bu 140 milyon 
kişiye tekabül edecektir. 
2) 140 milyon kişinin yüz-
de 7’sinin ölmesi demek 
yaklaşık 10 milyon insanın 
ölmesi anlamına gelir. 3) 
Bolsonaro politikasını uy-
gulamaya koymayı başara-
bilirse sonuç 10 milyon Bre-
zilyalının ölmesi olur.

Buna uluslararası hukuk 
dilinde soykırım denir. Eş-
değer bir suçtan dolayı, 
Nazi ileri gelenleri Nürn-
berg Mahkemesi tarafından 
asılmaya mahkum edildi.

http://www.globalecosocia-
listnetwork.net/2020/05/21/
gripenzinha-the-little-flu-ne-
ofascist-bolsonaro-in-the-fa-
ce-of-the-pandemic/ 

Çeviren TN.

Brezilya’da 
devlet başkanı 
Bolsonaro’nun 

Covid-19 salgınını 
ciddiye almayan 

tutumu milyonlarca 
insanın hayatını 

riske sokuyor.

GRIPEZINHA-BASİT GRİP: 

2018, kadınlar Bolsonaro’nun başkan olmasına karşı yürüyor.

PANDEMİ KARŞISINDA 
NEOFAŞİST BOLSONARO
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Dünya salgına, neoliberal dönemin yıkıntıları arasında 
yakalandı. Covid-19 başladığında küresel hareket üçün-
cü döngüsünün içindeydi ve dünyada özelleştirmelerin 
ve savaşların yarattığı yıkıma karşı isyan dalgası her yanı 
sarmıştı.

Küreselleşme yalanı!

1980’ler küreselleşme yalanının üzerinin örtülmeye çalı-
şıldığı sağcı bir kapitalist saldırı dönemiydi. Kapitalizm 
azalan kar oranlarının yarattığı yapısal krizinden kurtu-
lamıyordu. Buna neoliberal politikalarla yanıt üretti. Ne-
oliberalizm, krizi, tüm kamusal alanları ve kazanımları 
özel sermayeye açarak kurtulma politikasından başka bir 
şey değildi. Küreselleşme lafı bu saldırının süslü laflarla 
gizlendiği moda bir kavramdı.

Küreselleşmenin yarattığı tam bir kan ve dehşetti. 

Küreselleşme, kamusal sağlık hizmetlerinin paralı hale 
getirilmesi, sağlık hizmetlerinin özel sermayeye devre-
dilmesi, sağlık sigortası sistemlerinin çökertilmesi ve 
sağlık çalışanlarının örgütlenmesinin imha edilmesiydi. 
Küreselleşme, küresel ölçekte yüz milyonlarca insan açı-
sından sağlık sisteminin ulaşılması imkânsız bir ayrıcalık 
haline gelmesi süreciydi.

Mayıs ayının 20’si itibarıyla dünyadaki toplam ölüm vaka-
ları sıralamasında ilk 13 ülke şöyleydi: ABD (93 bin 542), 
Birleşik Krallık (35 bin 341), İtalya (32 bin 169), Fransa (28 
bin 22), İspanya (27 bin 778), Brezilya (17 bin 983), Belçika 
(9 bin 150), Almanya (8 bin 193), İran (7 bin 119), Kanada 
(5 bin 912), Hollanda (5 bin 715), Meksika (5 bin 666) Çin 
Halk Cumhuriyeti (4 bin 634).

Milyonlarca insanın sağlık sigortasının olmadığı ABD’de 
birkaç günlük Covid-19 tedavisi binlerce dolarla hesapla-
nıyor. Ölüm oranlarının bu ülkelerde bu kadar yüksek ol-
ması, bu ülkelerin özellikle ABD ve Batı Avrupa ülkeleri-
nin neoliberal sağlıkta dönüşüm programlarının merkez 
üssü olmalarıyla da alakalı. 

Neoliberalizm iki isimle özdeşleşmişti dünyada, birisi 
Reagan diğeri Thatcher. Thatcherizmin Johnson tarafın-
dan sürdürüldüğü İngiltere’de vaka ölüm oranı yüzde 
14.2. Batı Avrupa ülkelerindeki vaka/ölüm oranı yine aynı 
şekilde vahim: Belçika (yüzde 16.3), Fransa (15.5), İtalya 
(14.2), İspanya (12), Hollanda (12.9), İsveç (12.2), Almanya 
(4.5).

Sadece sağlık alanında değil, eğitim alanında da mil-
yonlarca yoksulun eğitim hakkına ulaşamadığı, özel 
okulların, paralı eğitimin fırsat eşitsizliği pahasına yay-
gınlaştırıldığı bir dönemin adı oldu küreselleşme. Eğitim 
alanında çalışanların sömürüsünün tırmandırıldığı, özel 
okullarda eğitim çalışanlarının örgütlenmesinin engel-
lendiği koşullar, en az sağlık alanında yaşanan koşullar 
kadar yıkıcı oldu.

Emperyalizmin hegemonya krizi

Küreselleşmeciler sahip oldukları sahtekarca cesareti 
1990’ların başında Doğu Bloku rejimlerinin çökmesiyle 
pekiştirdiler ve kapitalizmin tarihsel zaferini ilan ettiler. 
Çöken rejimlerin kapitalizmin bir başka türü olması, em-
peryalistlerin propagandacıları tarafından görünmez kı-
lındı ama 2000’li yılların başında 11 Eylül’de ABD’de İkiz 
Kulelere yönelik El Kaide saldırısı, kapitalizmin sonsuz 
hakimiyetini değil, küresel emperyalist sistemin çatlakla-
rını haber veriyordu.

SSCB’nin çökmesini havai fişeklerle kutlayan Batı em-
peryalizminin çatı örgütü olan ABD, fişeklerin çıkarttığı 
gürültü azalınca apaçık gerileyen bir küresel güç oldu-
ğunu fark etti. ABD’nin ekonomik gücü gerilerken askeri 
gücünün orantısız büyüklüğü, emperyalistler arası he-
gemonya mücadelesine çelişkili bir karakter kazandırdı. 
Afganistan ve Irak’ı yalanlara dayanarak işgal eden ABD, 
dünyayı çok daha istikrarsız bir hale getirdiği gibi hege-
monya sorununun daha da büyümesiyle yüzleşmek zo-
runda kaldı.

Dünyanın bir çok bölgesinde başı belada olan, adeta bir 
hegemonya krizini her yönden yaşayan bu imparatorluk, 
çözmek istediği sorunların katlanarak karşısına dikilme-
siyle ve her sorunun yanına başka sorunları almasıyla 
çıkışsız bir hale geldi. Küresel hegemonyası zayıfladığı 
için Irak’ı işgal etti, Irak’ta yenildi, ama Irak işgali, İŞİD 
adında bir örgütün şekillenmesine neden oldu, İŞİD için 
Suriye’ye askeri müdahalede bulunduğunda karşısında 
hem Rusya ve İran’ın olduğunu hem de Türkiye gibi ken-
disine bağımlı ülkelerle askeri ve politik anlaşmazlıklar 
içerisinde boğulduğunu fark etti.

Askeri yatırımlar, sürekli savaş ekonomisinin kaynakları 
yutması ve neoliberalizmin sadece askeri yüzü olarak or-

taya çıkması, kapitalizmi kırılgan, kanlı ve yoksullar açı-
sından çok daha korkunç bir yer haline getirdi.

Virüsün ilk görüldüğü Çin’in ABD tarafından tehdit edil-
mesi, devlet kaynaklarının salgın hastalıkla mücadeleye 
değil 21. Yüzyılda dünyada hangi askeri-sanayi güçlerin 
egemen olacağını tayin etmeye harcandığını kanıtlamıyor 
sadece. Bu aynı zamanda milyarlarca insanı salgın has-
talıklar ve büyük ekonomik krizler karşısında korunaksız 
bir dünyayla baş başa bırakıyor.

Beklendik vurdumduymazlık

Dünya, Covid-19’a, 2008 ekonomik krizinin etkilerini at-
latamadan yakalandı. Bugün, egemen sınıfların ve hükü-
metlerin, salgınla mücadele etmeyi, patronları kurtarma-
ya indirgemiş olmaları, 2008 ekonomik krizine verdikleri 
yanıtla doğrudan bağlantılı.

2008 krizinde işten atılan işçileri ve kredilerini ödeyeme-
diği için evsiz kalanları, sağlık sistemine ulaşamayan mil-
yonlarca insanı değil bankaları ve şirketleri kurtarmaya 
odaklanan devletler, kendi neoliberal propagandalarını 
kendileri çürütmüşlerdi.

Sendikalar, özelleştirmelerin en başta sağlık olmak üzere 
tüm alanlarda ezilenler için yıkım anlamına geldiği savu-
nuyordu. Patronlar ve onların hükümetleri buna piyasa-
nın kurallarına göre oynamak gerektiğini ve devletlerin 
ekonomiye müdahale etme hakkı olmadığını savunarak 
yanıt veriyordu. Kriz günlerinde ise şirketleri ve bankala-
rı kurtarmak için trilyonlarca dolarlık kurtarma paketleri 
açıklandı.

Şimdi tüm kaynakları Covid-19’la, salgınla mücadeleye ve 
yoksulların koşullarını düzeltmeye değil de yine şirketle-
re ve piyasalara aktarmaları, şaşırtıcı değil.

ANTİKAPİTALİZM

KAPİTALİZM ÖLDÜRÜR KAPİTALİZMİ ÖLDÜRELİM VOLKAN AKYILDIRIM
ŞENOL KARAKAŞ

COVİD-19 NEOLİBERALİZM 
SAYESİNDE ÖLDÜRÜYOR

Trump’ın İngiltere ziyareti protesto 
ediliyor., 2018, Londra.
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KAPİTALİZM ÖLDÜRÜR KAPİTALİZMİ ÖLDÜRELİM VOLKAN AKYILDIRIM
ŞENOL KARAKAŞ

Salgın devam ediyor fakat hükümetler ön-
lemleri gevşetmek yönünde aceleci karar-
lar alıyor. Ekonomik düzenin geleceği hak-
kındaki belirsizlik büyürken, patronların 
acil kâr talebi etrafında şekillenen destek 
ve kurtarma planları ise işe yaramıyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Nisan ayın-
daki değerlendirmesinde, dünya ekonomi-
sinin bu sene yüzde 3 küçüleceği tahminin-
de bulunmuştu. 

Birleşmiş Milletler, Mayıs ayında yayınladı-
ğı raporda, küresel ekonominin yüzde 3,2 
oranında küçülmesini, dünya ticaretinin 
ise yüzde 15 daralmasını bekliyordu.

Mayıs sonunda konuşan IMF Direktörü 
Kristalina Georgiev “Birçok ülkeden gelen 
veriler, bizim 2020 için yaptığımız kötüm-
ser tahminlerin altında” diyerek sert küre-

sel durgunluğun derinleşeceğine söyledi.

İşsizlik

Küresel kapitalizmin yöneticilerini ve piya-
sa ekonomisinin savunucusu birçok eko-
nomisti karamsarlığa sürükleyen üç faktör, 
işsizlik, iflaslar ve salgının seyri hakkında-
ki kaygılar.

Mayıs ayı itibarıyla dünyanın en büyük 
ekonomisi ABD’de 41 milyon kişi işsizlik 
yardımına başvurdu. ABD’de işsizlik, ko-
rona krizi öncesi Şubat ayında yüzde 3,5 
dolayındaydı.  Mart ayından bu yana ise 
ülkedeki 150 milyonluk toplam işgücünün 
yüzde 20’sinden fazlası işsiz kaldı. Kitlesel 
işsizlik, Büyük Buhran denilen 1929 krizin-
den bu yana geçen 90 yıldır görülmemişti.

Fransa’da işsizlik yardımı başvuruları, Ni-
san ayında yüzde 22 arttı. İngiltere’de ise 
bu oran yüzde 70’e yaklaştı. Türkiye’de de 
30 milyonluk toplam işgünün üçte birinden 
fazlası işsiz durumda. Emperyalist devlet-
lerden fakir devletlere işsizlik bir çığ gibi 
büyüyor.

İflaslar ve destek paketleri

Salgının yayılmasını durdurmak için, Mart 
ve Nisan aylarında dünyada üretim büyük 
ölçüde durduruldu . Birçok şirket 
ya iflas etti ya da iflasın eşiğine geldi. Küre-
sel borç zinciri, borçlar ödenmeyecek hale 

gelince, sarsılmaya başladı.

Kitlesel işsizlik ve iflaslar karşısında hü-
kümetler, ekonomik destek paketleri ilan 
etmeye başladı. Dünyada (Türkiye de dahil 
olmak üzere) Mart ayında açıklanan destek 
paketlerinin toplamı 7 trilyon doları buldu.

Bu para nereye gitti? Salgının en fazla vur-
duğu devletlere tek tek bakıldığında, açık-
lanan devasa ekonomik paketlerin büyük 
oranda şirketleri kurtarmak, onların kredi 
borçlarını hafifletmek ve yeni krediler yani 
borç imkanları için harcandığı görülüyor.

Destek paketlerinde, işsizlere, açlara, 
emekçi sınıflara verilen bireysel desteğin 
ise son derece kısıtlı olduğu ortaya çıkıyor. 
Sağlık ve sosyal güvenlik sistemleri için ya-
pılan yeni harcamalar ise şirketlere yapıla-
nın yanında ufacık kalıyor.

IMF sözcüsüne bakılırsa dağıtılan 7 trilyon 
dolar ne salgını ne de kapitalizmin krizini 
önleyebildi. Patronların kasasına giren pa-
ralar günü kurtarmak içindi. Bu da başarı-
sız olmuş gözüküyor.

Her fırsatta kazananlar

Milyarca işçi, işini kaybetmişken, birçok 
küçük ve orta boy işletme iflas ederken, 
dünya servetine el koyan dev şirketlerin sa-
hipleri salgında da kazandı

Mart ayından bu yana 600’ü aşkın ABD’li 
milyarderin toplam serveti 3 trilyon 382 
milyon dolara ulaştı. Bu, servetlerini sade-
ce iki ayda coronaviruse rağmen yüzde 15 
artırdıkları anlamına geliyor.

Diğer emperyalist devletlerde ve Türkiye’de 
sömürücü azınlığın daha da zenginleştiği 
bir sır değil.

Aynı gemide değiliz

Salgınla geçen iki ay, patronlarla işçilerin 
aynı gemide olmadığını, hükümetlerin ve 
devletlerin işçilere ve patronlara eşit mesa-
fede durmadığını, devasa kaynakların sağ-
lığa, sosyal güvenliğe, toplumsal desteğe 
harcanmadığını ortaya koydu.

Rekabete ve emek sömürüsüne dayalı bir 
düzen olan kapitalizm iyileştirilemez. İklim 
ve salgın krizini çözmek için, bu düzenden 
kurtulmalıyız.

BAŞARI HİKAYELERİ  
TERSİNE DÖNÜYOR
Koronavirüs salgınıyla mücadelede örnek 
olarak sunulan iki devletin, aldıkları tüm 
baskıcı tedbirlere ve yasaklara rağmen en-
feksiyonu yenemediği ortaya çıktı.

Çin’in yanıbaşındaki Güney Kore, Wuhan 
eyaletinin karantinaya alınmasına takiben 
salgının en hızlı yayıldığı yer haline gelmiş-
ti. Geçen Mart ayından itibaren ağır kısıt-
lamalar uyguladılar, salgının yayılma hızı 
kesildi ve ölüm vakaları da aşağı çekildi.

Şirket enfeksiyon yayıyor

Mayıs’ın son haftasında ise günlük vaka 
sayıları artışa geçti. Son iyi ayda en yüksek 
vaka sayılarının art arda gelmesinin kayna-
ğının, başkent Seul’un batısındaki Buche-
on’da binlerce işçinin çalıştığı bir dağıtım 
merkezi olduğu tespit edildi.

Ülkenin en büyük e-ticaret şirketi Cou-
pang’ın dağıtım merkezinde gerekli önlem-
ler alınmadı. Kapalı mekânda kalabalık işçi 
grupları çalıştırıldı. Bunun sonucunda, iş-
çiler ve ailelerinden başlayarak enfeksiyon 
yeniden yayılıyor.

Salgını yendik diyerek okulları açan Güney 
Kore hükümeti, birkaç gün sonra apar to-
par kapatma kararı aldı.

Göçmenleri sömüren düzen

Diğer bir Güneydoğu Asya devleti olan 
Singapur, salgını önlemek için aldığı ted-
birlerle en fazla örnek gösterilen ülkeydi. 
Vaka-ölüm sayılarındaki düşüklük, bilim 
çevrelerinde hayranlık uyandırsa da Nisan 
ortasından itibaren virüs yeniden atağa 
geçti.  Singapur adasında insan hareketlili-
ği büyük ölçüde kısıtlanmış ve yaygın tara-
malar yapılmıştı. Fakat onbinlerce göçmen 
işçinin sefalet koşullarında kaldığı baraka-
lara bakılmadı, test ve tedavi uygulanmadı, 
hijyen koşulları yaratılmadı. Sonuç Singa-
pur’u yönetenlerin uyguladığı tüm tedbir-
lere rağmen göçmen işçilerden başlayarak 
enfeksiyonun halka yayılması oldu.

Koronavirüs, zengin-fakir ayrımı yapmıyor. 
Salgın ise, tıpkı ırkçılık gibi, kapitalist üre-
tim ilişkilerinin bir ürünüdür.

ŞİRKETLERİ KURTARDIKLARI 
HALDE KRİZİ ÖNLEYEMİYORLAR 

26 Şubat 2020 yıllık bütçe protestosu,
Yasama Konseyi önü, Hong Kong

Amazon işçileri, çalışma koşullarını protesto ediyor.
New York, ABD, 1 Mayıs 2020.
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Egemen sınıflar panik içinde. Çok sert bir durgunluk ya-
şanıyor ve daha sert olanı hemen kapıda sırasını bekli-
yor. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) dünya çapında 
430 milyon işletmenin “faaliyetlerinde ciddi kesinti riski” 
olabileceğini öngörüyor. 

G20 ülkelerinin belli başlıları egemen sınıfların bu pani-
ğini gidermek için her şeyi göze alabilecek hükümetler ya 
da liderler tarafından yönetiliyor.

İki ayda hükümetler esas olarak patronlara kaynak aktar-
makla meşgul.

İnsan sağlığı umurlarında değil!

Bolsonaro’nun politikaları milyonlarca Brezilyalıyı ölü-
mün kucağına itiyor. İngiltere’de Johnson, emek gücünün 
yüzde 23’üne ödenen salgın ücretini, aylık 2 bin 500 ster-
lini ödemeyi durdurmak istiyor.

Trump, bir yandan Çin’le ilişkileri gererken öte yandan 
salgını ciddiye almadığını gösteriyor ve taraftarlarını nor-
malleşme yönünde baskı yapmak için sokaklara çağırı-
yor.

Hemen tüm otoriter liderler nefret söylemini kullanıyor. 
Kutuplaştırmayı, salgın karşısında açığa çıkan haksız si-
yasi tercihlerini maskelemek için bir aparat gibi kullanı-
yorlar. Türkiye’de hükümet Ayasofya’da Fetih Suresi oku-
yacağını ilan ederken, salgınla mücadele için harcanan 
270 milyar TL’nin sadece yüzde 4’ü emekçilere ve yoksul-
lara aktarılıyor.

Salgının sorumlusu kapitalizm

Bu salgının tek bir sorumlusu var: Kapitalist üretim tarzı. 
Kapitalist üretim, çiftçilik, kapitalist gıda üretme tarzı vi-
rüslerin hem açığa çıkması hem de bir kez açığa çıktı mı 
yıkıcı bir karakter kazanması için zemin yaratıyor. Doğa-
nın süreklilik arz eden yıkımı, talanı, yaban hayata doğ-
rudan müdahale ederek ekolojik dengenin imha edilmesi 
kapitalizmin doğrudan sonuçları. 

Üstelik, daha iklim krizinden söz etmiyoruz bile. Yoksul-
lar Covid-19’la daha nasıl baş edeceğini bilemezken, Bir-
leşmiş Milletler’e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü yaptığı 
açıklamada, ölçümlerin 2020’de kuzey yarımkürede sı-
caklık rekoru kırılabileceğini gösterdiğini söyledi. Koro-
navirüs salgınının önlem alınmasını zorlaştırabileceğini 
söyleyen örgüt yetkilileri, ancak buna rağmen insanların 
korunması için şehirlerin ve diğer yerleşim bölgelerinin 
aşırı sıcaklara karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti.

Aşırı sıcaklara, aşırı kuraklığa, susuzluğa her seferinde 
bir öncekinden daha sert yaşanan kasırgalara, sellere, 
tayfunlara ya da “olağanüstü” hava olaylarına hazırlan-
mamız gerekiyor.

Neden?

Çünkü bir avuç fosil yakıt üretici şirket ve üretilen enerji-
nin ezici çoğunluğunu kullanan şirketlerin daha fazla kâr 
elde etmesi gerekiyor. Yani toplamda enerji arzının yüzde 

87’si petrol, kömür ve doğalgazdan oluşan fosil yakıtlar 
ile sağlanıyor. 

Tüm ekosistemi yıkan bir üretim tarzı olarak kapitalizm, 
Covid-19 gibi salgınların sorumlusudur.

İlk salgın değil

1918-1919’da yaklaşık 50 milyon kişi gripten öldü. Dünya 
Savaşı gribin etkisini şiddetlendirdi, griple mücadeleyi 
engelledi. 1968-1970’te Hong Kong gribinde 1 milyon kişi 
öldü. Ondan önce 1957-1958’de Asya gribinde 1.1 milyon 
kişi öldü. 2009-2010’da Domuz Gribi’nden 200 bin kişi 
ölürken, 2014-2016 yıllarında Ebola’dan 11 bin kişi öldü. 
İlk açığa çıktığı 1981 yılından bugüne kadar HIV/AIDS’ten 
25 ile 35 milyon arasında insanın hayatını kaybettiği tah-
min ediliyor.

Bu, kapitalistlerin, tek derdinin kâr olduğunu ve ölenlerle 
kalanlarla çok ilgilenmeden, her salgından sonra gezege-
ni yıkmaya devam ettiğini göstermek açısından önemli.

Bunun son salgın olmasını istiyorsak, insanlığı ve geze-
geni Covid-19’la kıyaslanamayacak kadar şiddetle tehdit 
eden kapitalist üretim virüsünden kurtulmamız gereki-
yor.

Bazılarımızın düşündüğü gibi, salgından sonra her şey, 
kendiliğinden iyi olmayacak.

ABD’de ırkçı cinayetler, salgınla mücadele adı altında hü-
kümetlerin yaptıkları, salgına neden olan süreçlerin kök-
lü bir şekilde sorgulanmıyor olması, otoriter liderlerin bir 
seçim daha kazanmak için dünyayı yangın yerine çevir-
mekte beis görmemesi, eğer salgından sonra her şey çok 
güzel olacaksa, bunun mücadeleyle olacağını kanıtlıyor.

Normalleşme değil halk sağlığı!

Patronların basıncıyla normalleşmeyi hızlı bir şekilde, 
salgının gerilediğine dair hiçbir bulgu yokken gündeme 
getirenler siyasetçiler insanları tüm ülkelerde ölüme gön-
deriyor.

Bu yüzden bizim bir dizi talebi acil bir şekilde, kitlesel bir 
hareketi etrafında örmek için işçi sınıfının temel gündemi 
haline getirmemiz gerekiyor.

• Normalleşme değil, halk sağlığı! Salgın gerilemeden, iş-
çilere işbaşı yaptırılamaz! Normalleşme değil, işçi sağlığı, 
iş güvenliği!

• Her şeye rağmen işbaşı yaptırılan işçilere yaygın ve dü-
zenli Covid-19 testi yaptırılmalı!

• Kaynak var! Kaynaklar patronlarda. Salgınla mücadele 
için halktan toplanan vergiler patronlara aktarılmamalı. 
Tersine, patronlara servet vergisi konulmalı ve bu kaynak 
salgınla mücadele için harcanmalı!

• Salgınla mücadele için tüm sağlık kurumları kamulaştı-
rılmalı! İşçilere, yoksullara ve göçmenlere sağlık hizmet-
leri erişilebilir ve ücretsiz olmalı!

• Sadece sağlık hizmetleri değil, barınma ve beslenme 
gibi en temel insan hakları ücretsiz hale getirilmelidir!

• Krizi bahane eden patronların ve kamu kuruluşlarının 
işten işçi çıkartmasına son verilmelidir. İşçi çıkartmak ya-
saklanmalıdır!

• Göçmenlerin tüm temel hakları tanınmalıdır!

• Salgın gösterdi ki savaşa ve askeri yatırımlara harcanan 
kaynaklar sağlık sistemi için kullanılırsa, hem salgınla 
hem de milyonlarca yoksulun boğuştuğu hastalıklarla 
mücadelede çok önemli bir kaynak elde edilmiş olur.

Son olarak, tüm ağırlığıyla hissedilen iklim krizini derin-
leştiren yatırımlar, enerji politikaları ve ekosistemin kat-
liamı anlamına gelen betonlaşma ve inşaat politikaları 
durdurulmalıdır! Kömür ve petrol durdukları yerde, yer 
altında bırakılmalıdır! Gidilecek başka bir gezegen yok!

Bütün bu talepleri savunan kitlesel bir işçi hareketine 
ihtiyacımız var. Her bir talep için mücadelede daha fazla 
işçinin, kapitalizmi yok etmeden kapitalizmin yok edicili-
ğini durdurmanın mümkün olmadığını görerek katılacağı 
bir harekete!

KAPİTALİZM ÖLDÜRÜR KAPİTALİZMİ ÖLDÜRELİM VOLKAN AKYILDIRIM
ŞENOL KARAKAŞ

BİZE BİR DEVRİM GEREK!
BU SALGINI DA BAŞKA SALGINLARI DA YENMEK İÇİN

15 Şubat 2019 iklim grevi, 
Londra.
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MAGNUS HIRSCHFELD’İ 
HATIRLAMAK
DIMITRA KYRILLLOU

Berlin’in dünyanın en LGBT dostu yerlerinden biri olma 
namı günümüzün bir alameti değil. Şehrin cinsel özgür-
lükler için mücadele tarihinin kökleri, Berlin’in lezbiyen, 
gey, translar dahil olmak üzere herkes için cinsel özgür-
lüklerin ifadesinin merkezi haline geldiği, kısa ömürlü 
Weimar Cumhuriyeti (1919-33)’nde doruk noktasına ula-
şan 20. yüzyılın başına dayanıyor. Bu dönemde gey kim-
liği ve siyaseti için merkezde olan bir figür vardı: Magnus 
Hirschfeld (1868-1935). 

Kolberg’de (günümüzde Polonya) Yahudi bir ailede doğan 
Hirschfeld, önce felsefe okudu ancak sonrasında 1896’da 
yerleştiği Berlin’de tıbba ilgi duydu. 1871’de yürürlüğe 
giren ve erkekler arasındaki eşcinsel davranışları ceza 
gerektiren suç olarak kabul eden Alman Ceza Yasası’nın 
utanç verici maddesi Paragraf 175’e karşı mücadeleye ak-
tif olarak katıldı. Onu harekete geçmeye iten şey kendi eş-
cinselliği değil, sosyal normlara ve teamüllere “uymadık-
ları” için depresyonda olan hatta intihar etmeye zorlanan 
gey hastalarından edindiği deneyimdi. 1897’de Paragraf 
175’in yürürlükten kaldırılması için kampanya yürüten 
Bilimsel İnsani Komite’yi kurdu. Bu komite ve Hirsch-
feld’in kendisi sonraki 40 yıl boyunca eşcinsel hareketin 
odak noktası oldu. Elbette bu, stratejik zaaflarına rağmen 
teori ve pratiğinde kadınları destekleyen ve eşcinselleri 
savunan, özellikle 1895’te Oscar Wilde sodomiden hüküm 
giydiğinde onun yanında duran Sosyal Demokrat Parti 
(SPD)’yi kattığı bir politik mücadeleydi.  

Hirschfeld kampanya yürütmek kadar kendisini, neden 
eşcinselliğin insan cinselliğinin bir anomalisi olmadığını, 
farklı toplum ve kültürlerde tarih boyunca karşılaşılan bir 
pratik olduğunu açıklamaya ve kuramlaştırmaya da ada-
dı. Konu hakkında kapsamlı bir şekilde yazdı ve “Sappho 
ve Socrates” (1896), “Erkek ve Kadın Eşcinselliği” (1914) 
ve tartışmalı “Berlin’in Üçüncü Cinsiyeti” (1904) gibi çok 

sayıda kitap yayımladı. Cinsel davranışları teorize etmek 
için tıbbi deneyimini ve hastalarının anket formlarını kul-
lanmaya çalıştı. Neticede vardığı, eşcinsellerin kadın ve 
erkek arasında bir “üçüncü cinsiyet” oluşturduğu sonucu 
oldukça eşitsizdir. Açıkçası erkek eşcinselliğini “feminen-
liğin bir formu” olarak açıklamak hem son derece basit 
hem de hatalıdır ve bilim insanlarıyla eşcinsellerden öf-
keli itirazlara neden olmuştur. 

Buna rağmen Hirschfeld’in kesinlikle doğru kavradığı 
şey; cinselliğin kişinin hayatında sabit ve değişmez bir 
kimlik olmaktan çok, ifadelerin ve arzuların bir spektu-
rumu olduğu, bu nedenle tüm insanların maskülen ve 
feminen özellikleri içeren potansiyel interseks çeşitleri 
olduğudur. Kadınlığı ve erkekliği tanımlamaya çalışma 
tuzağına düşmesine rağmen, ikili cinsiyete dayalı olma-
yan (non-binary) konsepti zamanının fikirlerinin çok 
ötesinde olarak tanınmayı hak ediyor. O aslında modern 
queer teorinin öncüsüydü!

Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda Almanya ayaklandı. 
Alman devriminin yenilgisine rağmen imparatorluğun 
halefi Weimar Cumhuriyeti, kürtaj hakkı, eşcinseller için 
onur ve kendi kaderini tayin hakkı gibi politik mücadele-
leri zaten başlatmış olan militan işçi sınıfının baskısı al-
tında ilerici reformlar için birçok yeni imkân açtı. Alman 
muhafazakâr ve milliyetçileri “cinsel kriz” ve “cinsiyet 
savaşı” konusunda uyarılar yaparken gittikçe daha fazla 
birey seksin sadece üreme amaçlı değil eğlenceli ve zevkli 
olduğu konusunda özgüven kazanıyordu. Berlin’in lezbi-
yen, gey ve transgender kültürünün uluslararası merkezi 
olarak hızla geliştiği zemin buydu. Bu genel atmosferde 
Hirschfeld 1919’da, cinsellik hakkında engin bir arşivle 
kütüphaneye ve eğitim hizmetiyle tıbbi danışmanlığa 
ev sahipliği yapan Cinsel Araştırma Enstitüsü’nü kurdu. 

“Bilimden adalete” sloganıydı ve enerjisini bunu hakikat 
kılmaya adadı. O ve çalışma arkadaşları, cinsiyet tanınma 
prosedürlerine dahil oldu, ücretsiz ve güvenli kürtaj talep 
eden kadın hareketini destekledi ve Paragraf 175’in lağve-
dilmesi için mücadele etmekten asla vazgeçmedi. 

1921’de Enstitü, Cinsel Reform için Dünya Birliği (WLSR) 
oluşumuna öncülük eden Birinci Cinsel Reform Kongre-
si’ni organize etti. Etkinlik sadece entelektüel çevreler 
için değil aynı zamanda devrimci Rusya için de ulusla-
rarası bir odak noktası oldu. Bolşevik hükümet WLSR’yi 
destekledi ve deneyim paylaşmak, erken dönem SSCB po-
litikalarının baskı ve ayrımcılık konularında nasıl özgür-
leştirici olduğunu ifade etmek üzere Alexandra Kollontay, 
Grigori Batkis ve Sağlık Komiseri N. Semaşko dahil olmak 
üzere resmi yetkililerini gönderdi. Hirschfeld politik ola-
rak sosyal demokrattı ancak ortak talepler için komünist-
lerle birlikte çalışmaya tereddüt etmedi. 

Bu yüzden Naziler 1933’te iktidara geldiğinde ağır bas-
kılarla karşı karşıya kaldı. 6 Mayıs’ta Nazi öğrenciler 
Enstitü’yü bastı, çalışanlarını dövdü ve birkaç gün son-
ra kamusal olarak yakılmak üzere kitapları ve metinleri 
toplandı. Enstitü sonsuza dek kapandı. Çok şükür Hirsch-
feld’in kendisi o tarihte ülke dışındaydı. 1935’te sürgün-
de öldü. İsmi ve çalışmaları Mayıs 1968 ve Stonewall’la 
birlikte eşcinsel hareketinin dönüşüne dek resmi tarihten 
gizli kaldı. Ancak bundan sonra aktivist ve araştırmacı-
lar açılmaya cüret eden ve açıkça cinselliği sorgulayan bu 
gey öncüyü yeniden keşfetti. Hirschfeld’in hikayesi aynı 
zamanda hareketin başarılarının Nazi tehditiyle süpürü-
lebileceğine dair acı bir hatırlatıcı ve baskıya karşı müca-
dele eden tüm militanlar için güncel bir uyarıdır. 

Çeviren Meltem Oral

Yazıda Hirschfeld’in 
zorlu koşullarda LGBT+ 

hakları için verdiği 
mücadelenin önemi 

tartışılıyor.

GELENEK

Magnus Hirschfeld.
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İŞÇİLER İÇİN NORMALLEŞMEK, 
HASTALIK VE ÖLÜM DEMEKTİR 
Türkiye’de Covid-19 salgını ile ilgili tedbirler, sürekli 
“Üretim Sürecek” sloganı ile paralel bir şekilde yapıldı. 
Bu nedenle de binlerce işçi hastalığa yakalandı, işçilerin 
hastalığa yakalanma oranları, diğer insanlara göre üç 
kat daha yüksek. Hükümet attığı her adımda, sermaye-
nin, patronların çıkarlarını kolladı. 

Salgın devam ettiği halde, hükümet şimdi “normalleşiyo-
ruz” diyerek işçileri yeniden salgının göbeğine atmaya 
çalışıyor. Dünyada örnekleri çok. Güney Kore, salgınla 
mücadelede en başarılı örneklerden biriydi, “Normalleş-
tiler”, vaka sayıları hızla artmaya başladı. Çin, “normal-

MÜCADELENİN İÇİNDEN
Faruk Sevim

leşmeye başladı”, vaka sayısı arttı. 

İşçiler açısından normale dönmek ne demek? Toplu ta-
şımayla veya servislerle işe gitmek. Kalabalık işyeri giriş 
kuyruklarında beklemek. Zorunlu olarak diğer işçilerle yan 
yana çalışmak. Zira hiçbir patron; fabrikadaki veya ofis-
lerdeki üretim sürecini sil baştan fiziksel mesafeye göre 
yeniden düzenlemez. Makineler bildiğimiz makineler, bun-
lar fiziksel mesafeye göre değil, maksimum kâra göre 
dizayn edilirler. 

İşyerinde 8-12 saat arası maskeyle çalışıp, nefessiz kal-
mak, kendi nefesinde boğulmak zorunda kalmak. Yemek-
hanelerde kalabalıklar halinde toplanmak. Asansöre bin-
mek mecburiyetinde olmak. Hızlı sigara molaları almak. 
Akşam yine toplu taşımayla veya servislerle ve hastalık 
bulaştırma korkusu ile eve çocuklarının, eşinin yanına 
dönmek. 

“Normale dönüş işçiler açısından” anormal şartlarda sö-
mürünün normalleştirilmesi demek. Sermaye için normal, 

işçiler için hastalık ve ölüm.

30 Mayıs itibarı ile dünyada günlük vaka sayısı 125 
bini geçmiş durumda. Salgın bitmedi, aşısı veya tedavisi 
bulunmadı. “Normalleşiyoruz” demek, salgının başında 
İngiltere ve İsveç tarafından uygulanan ve ölümler çok 
hızlı arttığı için vaz geçilen ‘sürü bağışıklığı’ yöntemini 
uygulamaya başlıyoruz demekle aynı şey. 

Hükümet, ekonomik krizin hızla arttığının, bir çöküşe doğ-
ru gidildiğinin farkında. Ama bu kriz zaten salgın öncesi 
de vardı. Sebebi de hükümetin, her türlü demokratik 
süreçleri askıya alan, tek adam yönetimini topluma daya-
tan “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi”dir. Bu sistem var 
olduğu sürece, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi krizlerden 
kurtulması mümkün değil. Hükümet bu krizi “normalleşme” 
ile atlatamaz. Aksine, hastalığın yeniden yayılmaya başla-
ması, ekonomik krizi de, siyasal krizi de hiç olmadıkları 
kadar yükseltebilirler.

Covid-19 salgın sürecinde en ağır bedelleri emekçiler ödü-
yor. Karantina günlerinde, 11 milyon işçi, canı pahasına işe 
gitmeye devam etti.

Salgınla birlikte işçi sınıfının koşulları daha da ağırlaştı, 
işçilerin sağlığı ve ekmeği risk altına girdi. Göçmen işçiler 
doğrudan açlıkla karşı karşıya kaldı.

Türkiye’de 7 milyon işsiz varken, salgın döneminde en az 
5 milyon işçi daha işini kaybetti. Hükümetin 270 milyarlık 
destek paketinden emekçilerin payına 11 milyar TL düştü. 

Hükümet bir yandan herkese “Evde kal” dedi, ama işçile-
rin, işçi sağlığı ve güvenliğinden yoksun biçimde çalıştı-
rılmasına izin verdi. İşçiler arasında hastalığa yakalanma 
oranı Türkiye ortalamasının üç katına yükseldi.

İşçi sınıfı salgının ikinci dalgasına hazır olmalı

Salgın döneminde patronların baskısı altında kalan işçiler, 
ölüm hissi ve yakınlarına virüs bulaştırma korkusuyla ça-
lışmaya devam etti, yüzlerce işçi hastalık nedeniyle öldü.

Buna karşın Türk-İş ve Hak-İş Sendikaları işveren örgütleri 
ile ortak açıklamalar yapmak dışında bir etkinlik göster-
mediler. Zorunlu olmayan işler dışında üretimin durdurul-
masını sağlayamadılar.

Şimdi 11 Mayıs’tan itibaren kademeli olarak “normalleş-
me” dönemi başladı. 1 Hazirandan itibaren hemen tüm 
işletmeler açılıyor. Karantina günlerinde bile alınmayan 
virüse karşı koruyucu tedbirler, “normalleşme” dönemin-
de hiçbir şekilde alınmayacak. 

Salgın devam ediyor, virüse karşı etkili bir ilaç veya aşı bu-
lunmadı. Buna rağmen işyerlerinin açılması salgına ikinci 
bir çıkış yaptıracak. 

Sağlığımız için genel greve!

Bu hengamede kapitalistlerin ve devletin; işçileri, emek-
çileri, yoksulları düşünmeye niyeti yok. İşçilerin, emek-
çilerin, yoksulların kendi çıkarları için harekete geçmesi 
gerekir, 

Patronlar ve hükümet, insanların canı pahasına çalışması-
nı istiyor. Bizler buna dur demeliyiz. Salgının ikinci dalga-
sında, yaşamak için genel greve hazır olmalıyız. 

Salgının devam ettiği, ama işyerlerinin açılmak istendiği 
bu süreçte taleplerimiz şunlardır:

• İşten çıkarmalar yasaklanmaya devam etsin.

• Zorunlu mal ve hizmet üretimi dışında, tüm çalışmalar 
durdurulsun. 

• Zorunlu çalışan işçiler, gerekli tedbirler alınarak çalışma-
ya devam etsin.

• Sağlık hizmeti eşit, parasız ve kamusal olarak verilsin. 

• Çalışanların gelirleri güvence altına alınsın, tüm borçlar 
silinsin.

• Devlet, işsizlere ve ihtiyaç duyan herkese yardım etsin.

• Servet vergisi alınsın.

• Sağlık, eğitim ve gıda gibi temel hizmetler kamulaştırıl-
sın, 

• Düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğü, grev, toplu söz-
leşme ve sendikal haklar önündeki engeller kaldırılsın.

• Göçmenlere mülteci hakkı, eşit koşullarda demokratik ve 
ekonomik haklar sağlansın.

• Kadınlara yönelik şiddet son bulsun, İstanbul sözleşmesi 
ve 6284 sayılı yasa uygulansın.

Dünyada ve Türkiye’de işçilerin ve emekçilerin salgın dö-
neminde yaşadıklarını konuşmak için 15-16 Haziran tarih-
lerinde online Emek Forumu düzenliyoruz. Forumda hem 
salgın döneminde yaşadığımız tecrübeleri hem de bundan 
sonra yapacaklarımızı tartışacağız. Herkesi Forum’a katıl-
maya, işçi sınıfının sesini güçlendirmeye çağırıyoruz.

15-16 HAZİRAN’DA EMEK FORUMU YAPIYORUZ
Sağlık emekçileri: Performans sağlığa zararlıdır 
İstanbul Tabip Odası (İTO), Sağlık ve Sosyal Hizmet 
Emekçileri Sendikası (SES), İstanbul Diş Hekimleri 
Odası (TDB), DİSK’e bağlı Dev Sağlık-İş, Tüm Radyoloji 
Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği bir araya gelerek 
Haseki Hastanesi Sultangazi ek binası önünde basın 
açıklaması yaptı. Eylemde “Hakkınız ödenmez dedi-
ler, ödemediler. Hakkımız olan 3600 ek gösterge, te-
mel ücret, yıpranma hakkı, kadrolu güvenceli çalışma 
hakkı istiyoruz” pankartı açıldı. 

BTS: Sürgünler geri alınmazsa  
4 Haziran’da Ankara’dayız 

Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) demiryollarında 
onlarca kişinin sürgün edilmesine karşı birçok ilde 
eylem yaptı. Ankara’da TCDD Genel Müdürlüğü önün-
de yapılan eylemde, işçiler seslerini duyurmak için 2 
Haziran Salı günü ülkenin dört bir yerinden Ankara’ya 
yürüyerek 4 Haziran Perşembe günü Ankara’da ola-
caklarını söyledi.

Batman’da sürgün protestosuna müdahale:  
8 gözaltı
KESK Batman Şubeler Platformu, kentte Sağlık Sosyal 
ve Hizmet Emekçileri Sendikasına (SES) üye 3 sağlık 
emekçisinin sürgün edilmesine ilişkin Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde basın açık-
laması düzenlemek istedi. Polisler, açıklama öncesi 
bina önünü ablukaya alarak açıklamaya izin vermedi. 
Basın açıklamasını yapmaya çalışan gruptan sekiz ki-
şiyi gözaltına aldı.

Sağlık işçileri, ayrımcı uygulamaları protesto etti 
Tez Koop-İş Sendikası, sağlık çalışanlarına dönük 
eşitsiz ödemelere karşı iki gün üst üste Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Hastanesi ile Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi 
önünde açıklama yaptı. Sağlık çalışanları arasında 
ayrımcılığa neden olan ek ödeme düzenlemesine tüm 
sağlık çalışanlarının dahil edilmesini isteyen Tez-Ko-
op-İş, Kovid-19 hastalığının tüm çalışanlar için meslek 
hastalığı olarak tanınması gerektiğini söyledi.

DİRENİŞ HABERLERİ

YAŞAMAK İÇİN, SALGINA VE 
KAPİTALİZME KARŞI BİRLEŞELİM

EMEĞİN GÜNDEMİ

Emek Forumu, 15 Şubat, 2020, İstanbul.

Çapa Tıp Fakültesi,  28 Mayıs 2020,.
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ANTİKAPİTALİST ÖĞRENCİLER 
MÜCADELEYİ PLANLIYOR
Koronavirüs günlerinde toplantılarını dijital ortama taşı-
yan Antikapitalist Öğrenciler, geçtiğimiz hafta bir Öğrenci 
Forumu düzenleyerek pandemi sonrası dönemin müca-
delelerini tartıştı.

6 ayrı şehirdeki en az 10 farklı okuldan lise ve üniversite 
öğrencileri, krizin eğitim hayatına etkilerini, göçmen-
lerle dayanışma mücadelesini, iklim krizini durdurmayı, 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı kadınların ve LGB-
Tİ+ bireylerin hakları için yapılabilecekleri ele aldılar.

Öğrencilerin yaptıkları katkılardan öne çıkan vurgular 
şöyleydi:

Umut Mahir Özen (Bilgi Üni): “İşçi sınıfı dünyanın birçok 
yerinde grevlerle, insanın hayatını tehlikeye atan, insan-
ları sürekli virüsle burun buruna yaşamasına yol açacak 
koşulları durdurmaya çalışıyor. Kimse sıradan insanları 
düşünmüyor, bir an önce bizim kendimizi düşünmeye 
başlamamız gerekiyor.”

Z. Soner Dinç (Ankara Üni): ““Milyonlarca öğrenci aldığı 
kredileri ödeyemeyecek durumda ve bunlar lisans öğreti-
mi bittikten sonra faizle artan bir borç yığını oluşturuyor. 
Bu başlık öğrenciler ve yeni mezunlar için en temel mese-
lelerden biri. Bunla ilgili argüman üretmemiz ve mücade-
le etmemiz gerekli.”

Selen Ünal: “En iyi üniversitelerin mezunla-
rının dahi işsiz kalıyor olması insanları strese 
sürüklüyor. Öğrenime önem vermeyen bir eğitim sistemi 
içerisinde öğrenciler, kronik mutsuz işsizlere dönüşüyor.”

Zilan Akbulut: (Trakya Üni): “Bu süreçten nasıl çıkacağı-
mız, bu süreçteki mücadele biçimimizle alakalı. Bu mü-
cadeleyi göçmenlerle birlikte dayanışmayla örgütlemeli-
yiz. Şu an dayanışma her zamankinden daha kıymetli.”

Rana Yılmaz (Ege Üni): “Covid-19 bir şekilde bitecek ve 
‘normal’ hayata döneceğiz. Yine sokak eylemlerine çıka-
cağız. Burada görmemiz gereken şey, sistem değişebilir, 
biz yeter ki mücadele verelim ve buna sıkı sıkıya tutuna-
lım.”

Nursen Güçkan (Ege Üni): “Bu süreçte, pandemi önce-
sinde talep ettiğimiz kadınlara yönelik şiddet ve aile içi 
şiddetin önlenmesi dair koruyucu yasal düzenlemelerin 
ne kadar önemli olduğunu tekrar görmekteyiz. Hem bu 
dönemde hem de sonrasında bunlar için mücadele etme-
ye devam etmeliyiz.”

Barış Yılmaz (Yeditepe Üni): “Nefret karşısında ‘LGBTİ+ 
hakları insan haklarıdır’ diyen hareketin güçlendiğini de 
görüyoruz. Bu iyi bir gelişme. Ancak hiçbir şekilde tavize 
geçit vermemeliyiz. LGBTİ+ haklarını hemen şimdi, şu an 
için talep etmeliyiz.”

GÖRÜŞ
Roni Margulies

GEORGE FLOYD VE 
COVİD-19
Tesadüf bu ya, geçen hafta bir Amerikan komedi 
filminde ilginç bir ifade dikkatimi çekti: “suicide by 
police” - polis yoluyla intihar. Yani intihar etmek is-
teyen kişi yolda bir polise yaklaşıyor, sonra koşarak 
kaçmaya başlıyor. Arkadan vurulacağını biliyor!

Amerikan polisinin geçen hafta George Floyd’u öldür-
mesi nadir bir olay değil. Gündelik bir olay adeta.

Amerika’da 2015 Ocak ayından bu yana 4728 kişi 
polis tarafından kurşunlanarak öldürülmüş.

Bunlardan 1252’si siyah, 877’si Hispanik, 214’ü di-
ğer etnik azınlıklardan.

Öldüren polislerin hepsi beyaz.

Sadece siyahlara bakarsak, beş yılda 1252 cinayet 
yılda 250 demek. Yani her üç günde iki ölüm. Yani 
36 saatte bir.

Denebilir ki, polisin 2015’ten beri öldürdüklerinin 
2385’i beyaz olduğuna göre, beyazlar siyahlardan 
iki kat daha çok öldürülüyor.

Evet. Ama siyahlar nüfusun yüzde 13’ü. Beyazlar 
yüzde 72’si.

Demek ki, polisler rengine bakmadan herkesi eşit öl-
dürüyor olsaydı, siyahlardan beş veya altı kat daha 
çok beyaz ölüyor olması gerekirdi.

(Burada Türk polisinin ten rengi açısından ne kadar 
adil ve eşitlikçi olduğunu, siyah beyaz diye hiç bak-
madığını vurgulamadan geçmemek gerekir elbet!)

Bize çarpıcı gelen bu rakamlar Amerikalı her siyah 
vatandaşın iyi bildiği, gündelik düzeyde yaşadığı şey-
leri ifade ediyor.

Aynı şey Covid-19 salgınının sonuçlarında da yansı-
yor. Ve siyahlar bunu da iyi biliyor.

Geçen hafta (26 Mayıs’ta), Amerika’da salgından 
ölüm rakamı toplam olarak yaklaşık 100.000’ken, 
21.878 siyah, 43.528 beyaz hayatını kaybetmişti.

Aynen polis kurşunuyla ölüm oranları gibi: Beyazlar 
siyahların iki katı.

Ama tekrar edeyim: Siyahlar nüfusun yüzde 13’ü. 
Beyazlar yüzde 72’si.

Polis gibi, Covid-19 da daha çok siyahları vuruyor. 
Çünkü siyahlar yoksul, korumasız ve işe gitmek zo-
runda.

George Floyd cinayetinin niye bu kadar büyük bir 
toplumsal patlamaya yol açtığının cevabı da burada.

Cinayet, zaten aylardır ölümle karşı karşıya olan ve 
giderek öfkelenen siyahların fitilini ateşleyen unsur 
oldu.

Aynı öfke dünyanın her yanında yoksullar ve yoksulla-
şanlar arasında aynı şekilde büyüyor.

Onların fitilini neyin ateşleyeceğini önümüzdeki dö-
nemde göreceğiz.

ASYALI

AMERİKA’DA 100.000 KİŞİ BAŞINA ÖLÜM SAYISI

SİYAH
LATİN
BEYAZ
TOPLAM NÜFUS

BEKİR ERSİN

İçinden geçtiğimiz dönemde çok 
sayıda işçi Covid-19 salgınına rağ-
men zorla çalıştırılıyor. Yeterince 
güvenlik önlemi alınmadığından 
10 Mayıs’a kadar 204 iş yerinde 13 
binden fazla işçide Covid-19 tespit 
edilirken, en az 128’i hayatını kay-
betti. Bir çok çalışan kendi güven-
lik önlemlerini kendileri almaya 
çalıştılar. Özel ya da kamu iş vereni 
güvenlik önlemlerini almak konu-
sunda her zamanki gibi çok yavaş 
ve isteksiz davrandı. 

Bu durum Türkiye’ye has değil. Sa-
dece ABD’de gerekli önlemler 1 haf-
ta erken alınsaydı 36 bin kişinin ha-
yatta kalabileceği tahmin ediliyor. 

Güvenlik önlemleri maliyetlidir!

Salgın zamanı haricinde de iş ka-
zaları çok can alıyor. Sadece Nisan 
ayında iş kazalarında en az 220 işçi 
öldü. Soma’da kömür madeninde 
alınması gereken önlemler alın-
madığı için 301 madenci bir anda 
ölmüştü. Ölümlerden, yaralanma-
lardan haberdar olsak bile meslek 
hastalıklarından yani iş yerinde ge-
rekli tedbirler alınmadığı için orta-
ya çıkan hastalıkların durumundan 
maalesef bihaberiz. Çünkü Türki-
ye’de bu konudaki çalışmalar çok 

yetersiz. Yetersiz olmasının elbette 
basit bir sebebi var. Şirketlerin kâr 
hırsı. Güvenlik önlemleri maliyet 
demektir. Yeterince güvenlik önle-
mi alırsanız iş kazalarını, meslek 
hastalıklarını önemli ölçüde azal-
tırsınız. Ancak bunun maliyetine 
katlanmalısınız. Bunun yerine iş 
kazalarını örtbas etmek, açığa çık-
sa bile sorumluluğu işçinin sırtına 
yüklemek, ya da sorumluluğu bir 
başkasına atmak tercih ediliyor. 

Güney Kore’de 1987 yılında askeri 
diktatörlüğe karşı halk direnişinin 
devam ettiği sırada bir doktorun 
öncülüğünde işçi sağlığı çalışmala-
rı başlıyor. Bu doktorun işçi ölümle-
ri veya hastalıklarının sebeplerini 
bulmak için bir dedektif gibi çalış-
ması sebebiyle bu işi yapan kişilere 
verilen bir ad doktor dedektif. 

“İş kazalarını” yakından tanımak 

Dizi büyük bir holding (TL) ve onun 
taşeronları ile işçi sağlığı ve iş gü-
venliğinden sorumlu devlet ku-
rumu (UDC) arasında geçiyor. Bu 
holdingin bünyesinde iş kazalarını 
azaltmak, iş güvenliğini sağlamak, 
üretilen ürünlerin güvenliğini de-
netlemek üzere kurulan bir şirketi 
de var; Oshem. Oshem kurulduktan 
sonra TL’nin iş kazalarında belirgin 

bir azalma sağlanıyor. Ancak ra-
kamlarda ortaya çıkan bu azalma 
gerçekleri ne kadar yansıtıyor? 

Oshem’in öncelikli amacı TL’de iş 
güvenliğini sağlamak yerine iş ka-
zalarındaki sorumluluğunu azalt-
mak haline dönüşüyor. Esasında 
oldukça fazla yetkiye sahip olan 
UDC’nin gelişen olaylar karşısında 
zaman zaman yetkileri dahi elinden 
alınıyor, yasalar esnetiliyor, bakan-
lıklar devreye giriyor. 

TL yöneticilerinin yaptığı bir konuş-
mada “işçilere rağmen kâr aramalı 
ve ekonomiyi canlandırmalıyız. Ül-
kemiz işçileri fazla çalıştırmamıza 
izin verdi. İşçiler ölse bile sorumlu-
luk almamız gerekmiyor. Ülkemiz 
bizim için herşeyi yasalaştırdı. Bun-
ları kullanarak en üste çıkmalıyız” 
diyor. Bu kadar pervasız konuşabi-
lenlere karşı işçilerin ve UDC’nin 
hak arama mücadelesini anlatan 
Doktor Dedektif dizisi gerçek bazı 
olaylarla bağ kurması ile de etkile-
yiciliğini arttırıyor. 

Özellikle 9-11-14-15. bölümlerin son 
yazılarından sonrasını da izlemeyi 
ihmal etmeyin. Yaşananlar karşı-
sında rahatsızlık hissetseniz de bir 
çırpıda izleyebileceğiniz bir dizi 
Doktor Dedektif.

DİZİ ELEŞTİRİSİ DOKTOR DEDEKTİF
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MÜNFERİT VAKA DEĞİL 
IRKÇI GİRİŞİM
Hrant Dink Vakfı, ırkçı olduğu çok açık olan odaklar tarafın-
dan tehdit edildi. Vakıf çalışanları, gelen tehdidi bir basın 
duyurusuyla kamuoyuyla paylaştılar. Tehdit mesajı, tanıdık 
olduğumuz bir dile sahipti.

Hrant Dink Vakfı’nı ‘kardeş masalları’ anlatmakla suçladığı-
nı düşünen ırkçılar, Vakıf üyelerinin ve Dink ailesinin ülkeyi 
terk etmesini talep ediyor. Tehditçiler, Rakel Dink’i ve Hrant 
Dink Vakfı’nın avukatını öldürmekle tehdit etmişlerdi.

Bizlere en tanıdık gelen cümle ise tehditçilerin “Bir gece 
ansızın gelebiliriz” demiş olmaları. Daha önce Agos gazete-
si de Hrant Dink de aynı cümleyle tehdit edilmişti. Bu laf, 
Türkiye’de ırkçıların ve örgütlü faşistlerin kullandığı bir kod 
gibi görülmelidir ve iktidar yetkilileri bu gelişmeyi en önce-
likli gündem yapmalıdır.

Rakel Dink, Dink ailesi, Hrant Dink Vakfı çalışanları ve avu-

katlarının tehdit edilmesi çocuk oyuncağı değildir. Buna cü-
ret edenler de sıradan faşistler olamazlar.

Bu, Hrant Dink’in mücadelesine, mirasına yönelik bir mey-
dan okumadır. Hrant Dink Vakfı, onun mücadelesinin mira-
sıdır. Bu mirasın; yüzleşme çağrısı, demokrasi çağrısı, barış 
çağrısı, bir arada yaşama çağrısı, adalet çağrısı, eşit koşul-
larda kardeşlik çağrısı olduğunu biliyoruz.

Vakıf’tan rahatsız olanlar işte bu mirastan rahatsız oluyor-
lar. Bu tehdit mesajı çok tehlikeli bir gelişmedir. Tehlike, son 
dönemde kullanılan kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı, ötekileştirici 
nefret söylemidir. Bu söylem, bu türden mesajları kaleme 
alan odaklara cesaret veriyor. Kuzguncuk’ta bir kiliseye sal-
dıran şahıs, savcının talebine rağmen mahkeme tarafından 
serbest bırakıldı. Bu türden kararlar, ırkçı saldırganların 
“Nasılsa bana bir şey olmaz” diye düşünmesine neden olu-
yor.

Hrant Dink’in Arkadaşları’nın açıklamasında vurgulandığı 
gibi “Bir gece ansızın gelebiliriz” içerikli tehditler, mesajlar, 
uyarılar; siyasi iklimden, kutuplaşmadan, nefret söylemin-
den güç alıyor. Telafisi olmayan felaketlere giden yolun taş-
larını döşüyor.

İlk tehditçi yakalandı fakat Hrant Dink’in de avukatlığını 
yapan Fethiye Çetin yeni bir tehdit mektubunun geldiğini 
açıkladı.

Bu türden tehditlerin taşıdığı tehlikenin azaltılması için, 
siyasi iklimin radikal bir şekilde değiştirilmesi gerekiyor. 
Kiliselere yönelik saldırıların sorumlularının yakalanması 
ve cezalandırılması önemli. Nefret söyleminin, dışlayıcı di-

lin, kutuplaştırıcı siyasetin terk edilmesi ve eşit koşullarda 
kardeşçe bir arada yaşamanın koşullarının yaratılması zo-
runluluk.

Hrant Dink’in katillerinin ve cinayette dahli olan kamu gö-
revlilerinin yargılandığı davanın artık yıllara yayılmaması, 
“öldür diyenlerin” açığa çıkartılması, yakalanması ve yar-
gılanması, Vakfa yönelik tehditleri çok daha tehlikeli hale 
getiren ırkçı iklimin geriletilmesi için önemli.

Rakel Dink’in, Dink ailesinin, Vakıf çalışanlarının ve avu-
katlarının yanındayız. Hem ilk tehditçiye açılan soruştur-
manın takipçisi olacağız hem de ikinci tehdit sahiplerinin 
açığa çıkartılması ve yakalanması için mücadele edeceğiz. 

Hepimiz Hrant’ız, hepimiz Ermeniyiz.

ANGELA DAVİS  
Angela Davis, 1944 yılında siyahlara dönük ayrımcılı-
ğın çok yüksek olduğu Alabama eyaletinin Birmingham 
kentinde doğdu. Davis’in büyüdüğü bölge Dynamite Hill 
(Dinamit Tepesi) olarak anılıyordu çünkü 1950 yılında 
beyazların üstünlüğünü savunan Ku Klux Klan üyeleri 
buraya yerleşen orta sınıf siyahları bölgeden sürmek için 
siyahların evlerini bombalamıştı. Lise için New York’un 
ilk ilerici okullarından kabul edilen Küçük Kırmızı Okul 
Evi’ne bir burs kazandı ve lise eğitimini New York’ta 
tamamladı. Burada ABD Komünist Partisi’ne katıldı.

Davis, siyahlara dönük ayrımcılığa karşı Marthin Lut-
her King, Malcolm X gibi liderlerin öncülüğünde sivil 
haklar hareketinin ve Vietnam Savaşı’na karşı öğrenci 
hareketinin yükseldiği 1960’lı yılların başlarında önce 
Fransa’da sonra Almanya’da ünlü Frankfurt Okulu’nda 
okudu. Frankfurt’ta Vietnam savaşına karşı gösterilerde 
aktif rol aldı ve 1968 yılında ABD’ye döndü. Irk ay-
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rımcılığına karşı devrimci bir mücadeleyi savunan Kara 
Panterler Partisi’ne ve Komünist Partisi’nin siyahlar hücre-
sine katıldı.

Bu yıllarda hareketin önemli figürlerinden biri olarak öne 
çıkmaya başladı, ırkçılık ve cinsiyetçilik ile kapitalizmi 
birbirine bağlayan bir komünist, feminist ve sivil hak-
lar aktivistiydi. Davis, ABD kapitalizmini doğrudan hedefe 
oturtuyordu: “Siyah insanların kurtuluşunun tek gerçek yolu 
bu ülkedeki kapitalist sınıfın toptan ve nihai olarak devril-
mesini sağlayabilecek yoldur”.

Davis, ABD’ye döndükten kısa bir süre sonra ve ancak 
mahkeme kararı ile Kaliforniya Üniversitesi’nde ders verme-
ye başlamıştı. 70 dolar çaldığı için 18 yaşında tutuklanan 
ve 7 yılı hücrede olmak üzere 10 yılı Soledad Hapishane-
si’nde geçiren Afrikalı Amerikalı George Jackson’ın serbest 
bırakılması için Soledad Kardeşleri Savunma Komitesi’nin 
örgütlenmesinde kilit bir rol oynayan Davis, dönemin Kali-
forniya Valisi Ronald Reagan’ın hedefine oturdu. Davis’in 
işten atılması için Reagan’ın 1969 yılında başlattığı giri-
şimler öğrencilerin yoğun tepkisiyle karşılandı. Kampüste 
ve kampüs dışında devasa gösteriler yapılıyor, 1500’den 
fazla öğrenci Angela Davis’in derslerine katılıyordu.

Kısa bir süre içinde devlet, Kara Panterlere karşı ağır 

bir saldırı başlattı. Kara Panterler’in önde gelen 20 
üyesi 18 ay içinde öldürülürken, örgütün kurucuları hap-
se atıldı. 1971 yılında George Jackson da Soledad 
Hapishanesi’ndeki bir ayaklanma sırasında öldürüldü. 
George’un kardeşi Jonathan Jackson’ın bir mahkeme 
salonunu silahla basarak, Soledad’daki iki mahkûmun 
serbest bırakılması talebiyle rehineler alması Davis’i tüm 
dünyanın gündemine taşıdı. Hükümet, silahları Angela 
Davis’in temin ettiğini söylüyordu. FBI, Angela Davis’i 
“ABD’nin aranan 10 tehlikeli suçlusu” listesine yerleştir-
di. Birkaç hafta sonra tutuklanan Davis, idamla yargılan-
dı. 18 ay cezaevine kalırken dünyanın dört bir yanında 
Angela Davis’le dayanışma kampanyaları düzenlendi. 
1972 yılında Davis tüm suçlamalardan beraat ederek 
tahliye edildi.

Davis, bir aktivist olarak mücadelesine devam ediyor. 
İki kere Komünist Parti’nin başkan adayı oldu, 1991 
yılında partiden ayrılarak Demokrasi ve Sosyalizm İçin 
Dayanışma Komiteleri’ni kurdu. Akademisyen olarak ırk, 
sınıf ve cinsiyet üzerine çalışmalarına devam etti. Irak 
Savaşı’na karşı çıktı ve hâlen savaşa, ırkçılığa ve cin-
siyetçiliğe karşı hareketlerin önde gelen bir ismi olmayı 
sürdürüyor.

19 Ocak 2016 Hrant Dink anması,
Rakel Dink, Bülent Aydın.

19 Ocak 2020 Hrant Dink anması.


