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TÜRK-İŞ İKTİDARI UYARDI: 

GENEL DİRENİŞ!

Hem ekonomik krizin 
hem de salgının 
faturası emekçilere 
kesilmeye çalışılıyor.
Kıdem tazminatının 
fona devredilmesi 
tartışması bu zincirin 
son halkası.
Türk-İş, kıdem 
tazminatına 
dokunmanın cevabı 
genel grev olur dedi. 
Hükümet, o kadar 
çaresiz ve o kadar 
umursamaz durumda 
ki Türk-İş liderliğine 
bile genel grevden söz 
ettirebiliyor.
Türk-İş Başkanlar 
Kurulu’nun genel grev 
tehdidi, son aylarda 
biriken öfkenin 
düzeyini göstermesi 
açısından önemli. Bu, 
zincirin bir halkası. 
Bir başka halkası 
ise sosyal medyada 
#OyMoyYok diyen 
öğrencilerin öfkesiydi. 
Bize bütün bu öfkeli 
kitleleri buluşturabilecek 
mücadele kanalları 
lazım.

GENEL GREV
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Adaletsizlik!

Tonlarca adaletsizlik örneğiyle uyanıyo-
ruz her gün!

Eşitsizlik!

Her yerden her gün eşitsizliği pekiştiren, 
derinleştiren uygulamalarla yüzleşiyoruz.

Hukuksuzluk! Çevrenin yıkımı! İmara 
açılan doğal alanlar, susuz bırakılan ne-
hirler, bir avuç maden sahibi kâr etsin 
diye için kesilen ağaçlar, kömüre yapılan 
yatırımlar, tarihi dokusu biçimsiz oteller 
ve bir avuç müteahhitin çıkarları için yok 
edilen şehirler…

Yeniden adaletsizlik, yeniden eşitsizlik.

Adaletsizlik ve eşitsizlikleri örtmek için 
medyanın sürekli pompaladığı yalan ha-
berler.

Yalan haberleri savunurken sergilenen 
pişkinliklerin, vurdumduymazlığın yarat-
tığı öfke.

Salgın günlerinde kaynakların sermayeye 
aktarılması. G20 ülkeleri arasında kay-
naklarını sosyal yardımlara ayıran ülkeler 
sıralamasında Türkiye en sonda.

Bütün fonlar, işçilerin alın terinden kesi-
len paralarla oluşturulan kaynaklar ipin 
ucu kaçırılmış bir şekilde sermaye grupla-
rına aktarılıyor.

Adaletsizlik ve eşitsizliğe, özgürlüklerin 
açıkça çiğnenmesi eşlik ediyor.

Gösteri hakkı, ifade özgürlüğü çiğneniyor.

Öfke biraz daha büyüyor.

İktidar son olarak, kıdem tazminatına göz 
dikti. Erdoğan işçilerle patronlar anlaşsın 
fatura bize çıkmasın diyerek, sorumlulu-
ğun iktidarda olmadığını ima etti. Ama, 
durumun böyle olmadığını herkes biliyor.

Hem ekonomik krizin hem de salgının 
faturası emekçilere kesilmeye çalışılıyor. 
Kıdem tazminatının fona devredilmesi 
tartışması bu zincirin son halkası.

Türk-İş, kıdem tazminatına dokunmanın 
cevabı genel grev olur dedi. Hükümet, o 
kadar çaresiz ve o kadar umursamaz du-
rumda ki bir dediğini iki etmeyen Türk-İş 
liderliğine bile genel grevden söz ettirebi-
liyor.

Türk-İş Başkanlar Kurulu’nun genel grev 
tehdidi, son aylarda biriken öfkenin dü-
zeyini göstermesi açısından önemli. Bu, 
zincirin bir halkası. Bir başka halkası da 
sosyal medyada Erdoğan’ı, #OyMoyYok 
kampanyasıyla zor durumda bırakan öğ-
rencilerin öfkesi.

OHAL koşullarında yaratılan haksızlık-
lara karşı öfke zaman zaman eylemler 
şeklinde ifade edildi. Bu eylemlerden en 
ilginç olanları, şehirler arası yürüyüşler.

2019’un Ekim’inde Somalı madenciler taz-
minatları için Ankara’ya yürüyüşe başla-
dı.

Salgının ardından yürüyüşler yeniden 
başladı.

2 Haziran-4 Haziran’da TCDD’deki sürgün-
lere karşı 4 ilden yola çıkan BTS üyeleri 
Ankara’ya yürüdü.

Her seçimde zafer kazanan HDP’li beledi-
yelere kayyum atanmasına karşı HDP mil-
letvekilleri birçok ilde polis saldırılarına 
rağmen yürüyüşler yaptılar.

En son baro başkanları çoklu baro adı 
altında gündeme gelen iktidar önerisine 
karşı Ankara yürüyüşü yaptılar. Yürüyüş-
lere devletin müdahalesi, insanların öfke-
sini daha da büyüttü.

Yapılması gereken, hızla, birleşik bir de-
mokrasi, eşitlik, adalet ve özgürlük şen-
liği anlamına gelecek merkezi bir miting 
organize etmektir. Barışçıl, tüm ezilenleri, 
tüm öfkelileri, tüm yaralıları, tüm dışla-
nanları, hakkı gasp edilenleri bir araya 
getirecek bir şölen. Sosyalist İşçi daha 
önce de böyle bir öneri yapmıştı. Şim-
di koşullar çok daha uygun. On binlerce 
avukat, doktor, hemşire, sağlık çalışanı, 
temizlik işçisi, yol işçisi, demiryolu işçi-
si, büro emekçisi, salgın günlerinde evde 
ağır koşullarda çalışmak zorunda kalan-
lar, evde kal denilmesine rağmen zorla işe 

yollanan 811 bin genç işçi, kıdem tazmina-
tı hakkına dokundurtmama kararlılığında 
olan emekçi, oy verip seçtirdiği belediye 
başkanları yerine kayyum atananlar, dış-
lanan göçmenler, salgın günlerinde ev 
içinde şiddete maruz kalan ve son yıllarda 
en cesur mücadelelerin bayrağını taşıyan 
kadınlar, sistematik bir nefret söylemine 
maruz kalan LGBTİ+’lar, iş cinayetlerine 
karşı platformlar… Liste uzatılabilir.

Bütün bu güçleri bir araya getirmek, kriz 
içinde arayışta olan birçok kesimi yanına 
çekecektir. Böyle bir hareket sandığımız-
dan çok daha güçlü olduğumuzu da gös-
terecektir.

SANDIKLARI KADAR GÜÇLÜ DEĞİLLER!
SANDIĞIMIZ KADAR GÜÇSÜZ DEĞİLİZ!

GÜNDEM

Somalı maden işçilerinin Ekim 
2019 Ankara yürüyüşü.

2019 küresel isyan yılıydı. 2020 başında eylemlere salgın 
nedeniyle ara verildi, salgınla verilen aradan sonra yeni-
den öfkeli kitlelerin eylemleri gündeme damgasını vuruyor. 
ABD’de ırkçılık karşıtı öfke eylemlerin odağında yer aldı. 
ABD’den sonra dünyada öfkenin patlayacağı yeni adres her 
yer olabilir. Tüm dünyada herkes salgın döneminde yaşadı-
ğı adaletsizlikleri not ediyor. Putin, Orban, Modi, Bolsona-
ro, Trump gibi otoriter yöneticilerin salgında insan hayatını 
önemsemeyen tavırları, kimsenin gözünden kaçmıyor.

Dış politikada yaşanan makas değişikliği 
2015 yılında AKP’nin tek başına seçim kazanma ihtimali yok 
olmaya başlayıp özellikle HDP belirleyici faktör haline gelin-
ce devletin bu gelişmeye refleksi bir ittifak sürecini başlat-
mak oldu:

Devletin deriniyle sığıyla AKP arasında bir koalisyon şekil-
lenmeye başladı. AKP, MHP, Perinçek ve geleneksel devlet 
aygıtının bir koalisyonuydu bu. Bu ittifak kendisi açısından 
elzem olarak gördüğü 6 konuda anlaştı ve anlaşmanın adına 
“yerli ve milli konsept” adı verildi. Fakat, bu, kağıt üzerine 
maddelerin yazıldığı bir uzlaşma değil, zaman içerisinde ge-
lişen, bir hamlenin ya da uzlaşmanın diğerini de tetiklediği 
bir süreç oldu.

Bu yerli-milli koalisyonun temel hedefleri şunlardı: Birinci-
si, emperyalist ülkelerin hegemonya sarsıntısı yaşadığı, Çin 
ve doğunun güçlendiği dönemde Türkiye bölgesel bir güç 

olma şansına sahip olarak görüldü. Hem Davutoğlu’nun 
stratejik derinlik tezi hem de Mavi Vatan tezi Türkiye’nin al-
temperyalist bir güç olmasına ve Türkiye’nin savunmasının 
Türkiye’nin dışından başlatılması gerektiğine vurgu yapıyor-
du. Bu politika gereği Suriye ve Libya’ya asker gönderildi. 
Türkiye muhtemelen, ABD’den sonra sınır ötesinde en fazla 
asker bulunduran ülke oldu. Yerli milli konseptin ikinci tezi, 
Kürt sorununda şiddet politikasının öne çıkarılmasıydı. Kürt 
sorununda içeride çözüm denemeleri sona erecekti. Dışarıda 
(Irak ve Suriye) askeri yöntemlerle, Kürtlere Türkiye dışında 
da siyasal varoluş alanı bırakılmayacaktı. 

Bahçeli’nin önerdiği rejim değişikliği

Üçüncü başlık Fethullahçıların tasfiye edilmesiydi. Dördün-
cü olarak, bu ittifak bir rejim değişikliğini gündeme getirdi. 
Unutmayalım ki “fiili durumu yasal hale getirmek gerekir” 
diyerek başkanlık referandumunun kapısını aralayan Devlet 
Bahçeli’ydi. Demokrasinin kademeli olarak askıya alınması 
ve neoliberal politikaların en utanmazca şekilde uygulanma-
sı son iki temel hedefiydi bu ittifakın. İşçi sınıfının örgütlen-
me kanalları kutuplaşma siyasetleriyle tarumar edilecekti.

Bu ittifak bir Mecburlar Koalisyonu olarak görülmeli. AKP’li-
ler tek başına seçim kazanma şansına sahip olmadığı için 
devlete ve ulusalcılara muhtaç-devlet de bütün bu altemper-
yalist politikaları ancak Erdoğan’ın kitlesel desteğiyle hayata 
geçirebilir. O yüzden, tepede çelişkili de olsa işleyen bir ko-

alisyon bu. Mecburiyet ortadan kalkınca dağılmak zorunda.

Çelişkiler

AKP’nin erimesi devam ettiği sürece koalisyondaki çatlak 
büyüyecek. 

Bu ittifakın politikalarının en temel çelişkisi askeri hedef-
leriyle ekonomik ve askeri gücü arasındaki mesafe. Türkiye 
tüm tersi iddialarına rağmen emperyalist blokların icazetine 
mecbur. 

Üstelik, 15 Temmuz darbesinin arkasından kurulan cumhur-
başkanlığı hükümet sistemi derin bir kriz yaşıyor. Tam bir 
yönetememe durumuyla karşı karşıya. Sistemin birinci yılın-
da neden sorunlar yaşandığı araştırılmış ama “yeni siyasal 
yapının” mimarisi yerine uygulamada hatalar olduğu tespit 
edilmişti.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başarısızlığı ve eko-
nomik kriz AKP’nin erimesindeki en önemli sebep. Çünkü bu 
sistem ekonomiyi yönetemiyor. 

Bu nedenle, mecburlar koalisyonunun gerilediği, koalisyo-
nun büyük ortağının yüzde 30’lara kadar düşen oy oranla-
rıyla yüzleştiği yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. AKP ve 
MHP birbirlerine ne kadar sıkı sıkıya da sarılsalar seçim ka-
zanma şanslarının kalmadığını gördüklerinde gelişmelerin 
hızına yetişmemiz zor olacak. Bu gelişmelere yanıt vermek 
için hazırlanmalıyız.  

MECBURLAR KOALİSYONU GERİLERKEN
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BARIŞTAN YANA
Yıldız Önen

FİLİSTİN’E ÖZGÜRLÜK!
ABD Başkanı Trump’ın “Yüzyılın Planı” olarak duyurduğu 

işgali yayma girişimi İsrail Başbakanı tarafından devre-

ye sokuluyor. Benyamin Netanyahu, Trump’ın desteğiyle 

Filistin üzerindeki şiddete dayalı ilhak adımlarını atmak-

ta kararlı davranıyor. İsrail Başbakanı geçen ay yaptığı 

açıklamada, Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim yerleri ile 

Ürdün Vadisi’nin 1 Temmuz tarihinden itibaren İsrail tara-

fından ilhak edileceğini duyurmuştu.

İsrail devleti bu adımla “Siyonizm tarihinde yeni bir şanlı 

sayfa” açılacağını söylüyor.

BBC internet sitesi Batı Şeria’daki durumu şöyle özetliyor: 

Batı Şeria, 1967 Arap-İsrail Savaşı’ndan bu yana İsrail’in 

işgali altında. Ancak İsrail ile Filistinliler arasında on yıllar-

dır süren ve birkaç kez başlayıp kesintiye uğrayan müza-

kerelerde Batı Şeria’nın nihai statüsü hala çözüm bekliyor.

Batı Şeria’da 2,1 ile 3 milyon arasında Filistinli Arap 

yaşıyor. Bölgede Filistinlilerin sınırlı yönetimi ile birlikte 

İsrail’in askeri yönetimi söz konusu.

Doğu Kudüs dışta tutulursa Batı Şeria’da ayrıca 430 bin 

İsrailli Yahudi yaşıyor. Bunlar İsrail işgali altında inşa 

edilen 132 yerleşim yeri (ve 124 daha küçük mahallede) 

yerleşmiş durumda. Tüm dünyadaki savaş ve işgal kar-

şıtları gibi bizler de Batı Şeria’daki işgalciliği pekiştiren 

yerleşim yerlerine karşı çıkmalıyız.

Fakat daha yerleşim yerleri sorunu halledilmemişken, şimdi 

Filistin halkı yeni bir ilhak girişimiyle karşı karşıya. İsrail 

egemenliğini bu alanlara ve Ürdün Vadisi’ne kadar ge-

nişletmek istiyor.

Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas, yaptığı basın açık-

lamasında “Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Devleti, Ame-

rikan ve İsrail hükümetleriyle yapılan hiçbir anlaşmaya ve 

uzlaşmaya ve güvenlik de dahil, bu anlaşma ve uzlaş-

malardan doğan yükümlülüklerine artık tabi değildir. Şu 

andan itibaren İsrail işgal makamları, işgal gücü olarak 

uluslararası topluma karşı tüm sorumlulukları üstlenmelidir” 

dedi.

İşgal planına hem İsrail içinden hem de aralarında Bir-

leşmiş Milletler uzmanlarının da olduğu kesimler tarafın-

dan yoğun bir eleştiri geldi. Fransa’da, İngiltere’de savaş 

karşıtları ilhak planına karşı eylemler yaptı. Avrupa’nın 

çeşitli ülkelerinden ve farklı siyasi partilere üye bini aşkın 

parlamenter, İsrail’in Batı Şeria’nın bazı bölümlerini ilhak 

planına karşı kampanya başlattı.

İsrail devleti şimdilik geri adım atabilir ama bulduğu ilk 

fırsatta saldırıyla geçecektir. 

İlhak planı öncesinde Gazze, İsrail tarafından bomba-

landı.

İsrail açısından Gazze’yi bombalamak, Filistin’e ambargo 

uygulamak çocuk oyuncağı gibi. Tüm savaş karşıtları uya-

nık olmalı. Türkiye’de İsrail’le askeri ve ekonomik ilişkileri 

durdurması için iktidara çağrı yapmadan Filistin’le daya-

nışmanın mümkün olmadığını da hatırlatalım.

ÇAĞLA OFLAS

15 Temmuz darbe girişiminin ardından “demokrasi şö-
lenleri” eşliğinde Yenikapı’da MHP’nin iktidar ortağı ol-
masından bugüne geniş emekçi kitlelerin ve ezilenlerin 
soluksuz kalmasına yol açan tüm hamlelerin her birinde 
iktidar ortağı gibi davranan MHP’nin etkisini görmek 
önemli. Bu, demokratik haklarımızı gasp eden iradenin 
siyasi iktidar olduğu gerçeğini değiştirmez. Salgının ve 
ekonomik krizin etkilerinin geniş emekçi kesimleri yı-
kıma uğrattığı son birkaç aydır yaşanan gelişmelerde 
MHP’nin iktidar üzerindeki etkisi bütünüyle açığa çıktı. 
Mecliste kabul edilen infaz yasası MHP’nin istediği ha-
liyle gerçekleşti. Organize suç örgütü lideri Alaattin Ça-
kıcı, Soma’da 301 maden işçisinin ölümünden sorumlu 
olanlar serbest bırakıldı. Selahattin Demirtaş, Osman 
Kavala, Ahmet Altan gibi yüzlerce siyasetçi, aydın ve ga-
zeteci hapiste tutulmaya devam ediyor. İlk sokağa çıkma 
kısıtlamasının yarattığı kaosun ardından İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu istifa etti. Erdoğan Devlet Bahçeli’nin de 
desteği sonrasında bu istifayı kabul etmedi. 

Son birkaç aydır sokakları sindirmeye yönelik artan po-
lis şiddetinden, HDP’li belediyelere kayyum atanmasına, 
Kürtlere, Ermeni Kiliselerine ırkçı saldırılardan, Hrant 
Dink Vakfı’na yönelik tehdide, bekçilerin yetkilerinin 
arttırılmasından barolara müdahaleye, siyasal alanın da-
raltılmasına yönelik hamlelere, Başak Demirtaş ve Canan 
Kaftancıoğlu’na yönelik tacizlerde bu etkinin siyaseti en 
sağa çeken, lümpenleştirici ağırlığını görmek ve MHP’nin 
emekçiler açısından yarattığı tehdidin farkına varmak 
gerekiyor. 

AKP artı MHP: Geriliyorlar

Emekçi kitlelerdeki hoşnutsuzluk arttıkça, “beka soru-
nu” üzerinden kurulan AKP, MHP koalisyonu da birbiri-
ne mahkûm hale geliyor. AKP kitle desteğini yitirdikçe, 
MHP’ye yaklaşmakta, yaklaştıkça  totaliterleşmeye doğru 
elini yükseltmekte. MHP ise hem devlet yapılanmasın-
da önemli mevziler kazanma hem de iktidar olmadan 
iktidar olma, avantajına sahip bir parti olarak Cumhur 
İttifakı’nın en güçlü destekçisi. İktidarın kalıcı olmasını 
sağlayacak siyasi partiler ve seçim sisteminde yapılacak 
değişiklik teklifinin sinyali yine Bahçeli’den geldi. Se-

çim sonuçlarından şimdiden kaygı içinde oldukları çok 
açık. AKP ve MHP arasında kurulan ortaklığının teme-
linde AKP’de de makas değişikliğine yol açan, Suriye’de 
Irak’ta, Doğu Akdeniz ve Libya’da sürmekte olan güç 
mücadelesinde belirleyici olma, Kürtlere de tek bir hak 
kırıntısı vermeme motivasyonu yatmakta. Devlet Bahçeli, 
Türkiye kapitalizminin bu türden heveslerinin en keskin 
temsilcisi. O, “hasımlarına” hamaset yüklü söylemlerle 
yüklenirken, iktidarın sınır dışına yönelik harekatlarında 
da MHP’nin izlerini görebiliriz. İç siyasette de özellikle 6 
milyon oya sahip HDP’yi kriminalize etme ve dışlama ça-
basında MHP’nin etkisi görülebiliyor. 

Küçümsemek felakete yol açabilir

Bahçeli’nin her açıklamasında Cumhur İttifakı’na bağlılı-
ğını ifade etmesi, yanıltıcı olmasın. MHP’li Semih Yalçın 
Twitter’da Bahçeli’nin “MHP’in iktidar olması zorunlu-
luktur” sözlerini paylaştı, sonra çark etti. MHP “tek ba-
şına iktidar” hedefinden bir an bile vazgeçmiş değil. Oto-
riter yapılanmaların ırkçı ve faşist yapılanmalara cesaret 
vermesi dünya çapında sağa yatan siyasetin en tehlikeli 
yönünü oluşturmakta. Erdoğan da Avrupa’nın en büyük 
faşist yapılanması ile iktidar ortağı. MHP maske dağıtı-
mından, AVM’lerin açılmasına, emekçileri sefalete sü-
rükleyen ekonomik kararlarda en büyük paya sahip ama 
hiç sorumluluğu yokmuş gibi ve “normal” bir parti mua-
melesi görmekte. AKP’yi faşist olarak niteleyen muhale-
fetin MHP’yi ıska geçmesini de eklediğimizde ortaklığın 
kazananının MHP olduğu ortada. 

OTORİTERLEŞEN SİYASETTEKİ 
OLAĞANÜSTÜ TEHDİT: MHP

Antifaşist mücadeleyi örgütle-
mek yarına ertelenemez.
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SARAH BATES

Koronavirus, bu hafta 10 
milyon vaka ve 500 bin ölü 
sayısı gibi dehşet verici bir 
seviyeye ulaştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
küresel koronavirüs vaka-
larının azalmaya başladığı 
haberi yerine geçtiğimiz 
pazar günü rekor bir artı-
şın gerçekleştiğini açıkla-
dı. 24 saatte toplam vaka 
sayısına 183.020 kişi daha 
eklendi.

Kuzey ve Güney Amerika, 
116.000 yeni vaka ile bu 
artışın en yüksek olduğu 
yerler oldu. 29 ABD eya-
letinde, kısıtlama uygula-
malarının kaldırılmasının 
ardından geçen yedi gün-
lük sürecin sonunda rapor-
lanan yeni vakalarda ciddi 
artış kaydedildi. 

Brezilya, virüsten kötü bir 
şekilde etkilenmeye devam 
ediyor. Öyle ki Covid-19 yü-
zünden 50 binden fazla can 
kaybının yaşandığı ikinci 
ülke oldu.

Geçtiğimiz cumartesi günü 
binlerce insan, aşırı sağcı 
Cumhurbaşkanı Jair Bolso-
naro’yu hem protesto eden 
hem de destekleyen göste-
riler yapmak için Brezilya 
sokaklarını doldurdu.

Bolsonaro, sokağa çıkma 
yasağını gerektiren bir du-
rum olmadığını ifade eden 
açıklamalarının yanında, 
yasağa karşı olan grupların 
gösterilerine de katıldı.

Bazı bölgeler, hastalığın 
ülkedeki büyük yayılımına 
aldırmadan, kısıtlamaları 
gevşetiyor.

Sao Paulo’da yaşayan, an-
nesi, amcası ve büyükan-
nesini Covid-19’dan kaybe-
den stajyer cerrah Douglas 
Sterzza Dias: “Kriz başladı-
ğında ve İtalya’da olanları 
gördüğümde, en büyük 
korkum hastalar arasında 
seçim yapmak ve kimin 
öleceğine karar vermekti” 
dedi. “Bence önümüzdeki 
birkaç hafta içinde Brezilya 
buna çok yakın.”

Bu arada Afrika kıtasında-
ki vaka artışı, Mayıs orta-
sından bu yana önceki haf-
talara göre yüzde 30 daha 
fazla gerçekleşiyor.

Açılış

Güney Afrika’da Başkan 
Cyril Ramaphosa, fırlayan 
Covid-19 sayılarına rağ-
men ekonomiyi açmaktan 

vazgeçmedi. Restoranlar, 
kumarhaneler, oteller ve 
kuaförler, sadece bir hafta-
da yüzde 37 oranında yük-
selen vaka sayısına rağmen 
yeniden açılıyor.

Diğer ülkelerde de kısıtla-
maların gevşetilmesinden 
hemen sonra vaka sayıla-
rında ciddi artışlar yaşan-
dı. Almanya’da, korona-
virüslü birinin kaç kişiyi 
enfekte edeceğini gösteren 
R sayısı, geçen cumartesi 
1.79 iken, sadece 24 saat 
sonra 2.88’e sıçradı.

Virüs yayılmasının kontrol 
altına alınabilmesi için, R 
sayısı birin altında indiril-
mek zorunda. 

Almanya daha önce uygu-
ladığı kısıtlamaları hafiflet-
ti; hatta Avrupa ülkelerine 
seyahat engelini kaldırdı.

Kuzey Almanya’da geçen 
hafta bir mezbahada, 657 
çalışanın koronavirüs testi 
pozitif çıktı. Bu sonuçtan 
sonra mezbaha ve bölgede-
ki okullar hızla kapatıldı.

Çin’de yetkililer, yeni bir 
yükselişi engellemek için 
mücadele ediyorlar. Baş-
kent Pekin’de bir markette 
başladığı düşünülen salgın 

için yeni kısıtlamalar baş-
latıldı. En az 200 yeni vaka-
nın görüldüğü bildirildi.

Küresel tablo, Covid-19 kri-
zinin bitmesinin çok uzak 
olduğunu gösterirken hü-
kümetler ekonomileri ye-
niden açmaya çok istekli 
görünüyorlar. 

Socialist Worker’dan  
çeviren TN.

DÜNYA LİDERLERİ ÖNCELİĞİ EKONOMİYE 
VERİRKEN VİRÜS YAYILIYOR

Rusya’da Putin 2036 yı-
lına kadar iktidarda kal-
masına olanak sağlayan 
anayasa değişikliği için 
yapılan referandum 25 
Haziran’da oylamaya 
başlandı. Oylama bir haf-
ta sürecek.

Aslında referandum ay-
lar önce yapılacaktı ama 
salgın nedeniyle ertelen-
mişti. Putin, ülkede vaka 
sayısı rekor kırarken, 
muhtemelen kendisine 
olan desteğin de yıllar 
sonra ilk kez yüzde 50 
civarına düştüğü bir dö-
nemde, daha fazla bek-
lemeyerek referandum 
kararı aldı. Salgın önlemi 
olarak da oylamayı bir 
haftaya yaydı.

Referandumda SSCB 
sonrasında yapılan 1993 
anayasasında bazı de-
ğişiklikler ön görülüyor. 
Bunların en önemlisi 
cumhurbaşkanlığı süre-
sinin uzatılması. Şu anki 
anayasa göre Putin 2024 

seçimlerinde aday olamı-
yor ancak referandumda 
yer alan bir madde altı-
şar yıllık iki dönem daha 
cumhurbaşkanlığı yap-
masının önünü açıyor.

Bu maddenin dışında üst 
düzey Rus yetkililerin ya-
bancı ülke vatandaşlık-
ları olması ya da yabancı 
ülkelerde banka hesapla-
rı açmalarının yasaklan-
ması gibi değişiklikler de 
var.

Esas olarak Putin’in aday 
olmasını sağlayacak de-
ğişikliğin geçmesini sağ-
lamak için bazı popülist 
maddeler daha eklendi 
referandum maddeleri-
ne. 

Anayasaya ‘Tanrı’ya 
inanç’ ifadesinin eklen-
mesi de oylanıyor. Ayrıca 
evlilik kurumu, ‘sadece 
kadın ve erkek arasında 
gerçekleşebilir’ şeklinde 
eşcinsel evlilik karşıtı bir 
madde de yer alıyor.

RUSYA’DA PUTİN İÇİN 
REFERANDUM

Hindistan’da işçiler yemek sıralarını bekliyor.

ABD’de bir ay önce başlayan Siyahların Hayatı Önemlidir 
eylemleri sürüyor. Gösterilere hemen yer yerde polis mü-
dahalesi ve aşırı sağcıların saldırıları da ekleniyor. Bugü-
ne kadar 24 kişi gösteriler sırasında hayatını kaybetti ve 
çoğu silahla vuruldu. Onlarca kişi plastik mermiler sonu-
cu gözünü kaybetti. Binlerce kişi hala tutuklu. 

Göstericilerin üzerine, şimdiye kadar, 50 araç sürüldüğü 
bilgisi yer aldı medyada. Bunların sadece dördünün kaza 
olduğu, beşinin ise polis aracı olduğu bilgisi yer aldı. Yani 
41 tanesi aşırı sağcıların göstericilere yönelik terör eylemi 
ama ana akım medyada bu şekilde geçmiyor.

Grevler

19 Haziran ABD’de Özgürlük Günü olarak biliniyor. Yani 
köleliğin kaldırıldığı gün. Trump, 19 Haziran’da aylar son-
raki ilk seçim kampanyası etkinliğini Tulsa’da gerçekleşti-
receğini söylemişti. Bunun üzerine, Siyahların Hayatı İçin 
Greve adıyla bir kampanya başlamıştı.

Ülkenin Batı kıyılarında, ILWU sendikası 29 limanda grev 
örgütledi. Greve onbinin üzerinde işçi katıldı ve birçok 
kentte yürüyüş düzenlendi. Siyahların Hayatı Önemlidir 
hareketinin çağrı yaptığı şehirlerde de sendikalı işçiler yü-
rüyüşlere katıldı.

ABD’nin en büyük altıncı sendikası olan, Otomobil İşçi-
leri Sendikası UAW ise Özgürlük gününde fabrikalarda 8 
dakika 46 saniye iş bırakma eylemi yaptı. Bunun nedeni 
ırkçı polisin Floyd’u 8 dakika 46 saniye boyunca boğazına 
dizini bastırarak öldürmesiydi. 

Trump faşistleri ve ırkçıları yüreklendiriyor

Trump, 19 Haziran’da Tulsa kentinde yapacağı etkinliği 
gelen tepkiler üzerine bir gün ileriye aldı ama Tulsa’dan 

vaz geçmedi. Tulsa, 1921 yılında 300 siyahın öldürüldüğü 
ve on binden fazla siyahın evsiz kaldığı, ABD tarihinin en 
büyük ırkçı linçinin yaşandığı yer. 

Binlerce ırkçı ve faşist, kimileri köleliği savunan Konfe-
derasyon bayraklarıyla, kimi üzerlerindeki Nazi dövmele-
riyle etkinliğe katıldı. Ancak gençlerin sosyal medya üze-
rinden başlattığı kampanya sayesinde etkinliğe katılım 
düşük oldu ve Trump aradığı meydan okuma fırsatını bu-
lamadı. Gençler ücretsiz olarak satılan online biletleri faz-
la fazla alarak biletlerin tükenmesine neden olmuşlardı.

Trump, ırkçıların heykellerini kıran göstericilere 10 yıl 
ceza verilmesi gerektiğini söyledi ve Washington’da geçen 
hafta yıkılan konfederasyon generali Albert Pike’ın hey-
kelini tekrar dikeceğini söyledi.

Trump, açık açık beyaz üstünlükçü politikaları savunarak 
kendi tabanını konsolide etmeye çalışıyor. 47 milyon işçi-
nin işsizlik ödeneklerine başvurduğu ABD’de IMF yıl sonu 
ekonomi tahminleri de ekonominin yüzde 8 küçüleceğini 
bekliyor. Trump ise ekonomik gerileyişin üzerini toplum-
sal kutuplaşmayı artırıp kendi tabanını konsolide ederek 
seçim sürecini sağ salim atlatmayı amaçlıyor.

ABD’DE IRKÇILIĞA KARŞI İSYAN SÜRÜYOR
31 Mayıs Tulsa katliamının 99. 

yıldönümünde ırkçılık karşıtı eylem. 
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CEREN DEVRİM  
KARABULUT

Pandemi şartlarını bir ke-
nara bırakırsak bile her 
toplumda ev hayatının 
gizliliği ve özelliği söz ko-
nusudur. Aile yaşamına at-
fedilen kutsallık ve gizlilik 
evin sınırları içinde olan 
bitenleri toplumun geri ka-
lanının bakışlarına ve ola-
sı müdahalesine kapatır. 
Gözlerden uzakta kalan bu 
kutsal alanda eşitsizlik iliş-
kileri en sert şekilde yaşa-
nır çünkü baskı gören taraf 
olan kadın, izole edilerek 
erkeğe karşı daha güçsüz 
ve savunmasız bırakılmış 
olur. Normal şartlar altın-
da da aralarında gerilim ve 
geçimsizlik olan çiftlerin 
sorunları, karantinanın 
getirdiği kısıtlı alan için-
de birlikte kalma zorun-
luluğuyla arttı. Bu durum 
her zaman yaşanan aile 
içi şiddetin artmasına yol 
açtı. Çin’de ve Türkiye’de 
kocasından şiddet gördü-
ğü gerekçesiyle çocuklarını 
alıp şehir dışındaki akra-
balarının yanına gitmek 
isteyen kadınlara, seyahat 
kısıtlaması nedeniyle izin 
verilmedi. Hükümet bütün 
dikkatini virüsün yayılımı-
nı önlemeye ve karantina-
nın etkisini artırdığı eko-
nomik buhrana verirken, 
kadınları şaşırmadığımız 
bir şekilde yalnız bıraktı. 
Ancak kadınlara uygula-
nan her türlü şiddet pan-
demiden çok daha önce de 
varolan ve Covid-19 hayat-
larımızdan çıktıktan çok 
daha uzun bir süre sonra 
da bizimle olacak bir so-
rundur. Salgın var diye 
kadın cinayetleri sihirli bir 
şekilde askıya alınmış de-
ğil, durumun aciliyeti ise 
her zamanki kadar yüksek. 

Salgın eşitsizliği  
ortadan kaldırmadı

Kesişimsellik yaklaşımı-

na göre mevcut sistemin 
içinde toplum zor koşul-
lar deneyimlemek zorun-
da kaldığında, eşitsizlik 
ilişkilerinde güçsüz olan 
kimlikler her zaman bu 
zorlukları 2-3 katı yaşarlar. 
Çünkü artık azınlık olma-
nın getirdiği dezavantaj-
ların üstüne bir de söz ko-
nusu olağanüstü durumun 
yarattıklarını kaldırmak 
zorundadırlar. Örneğin he-
pimiz bu salgının getirdiği 
kısıtlamaları, ekonomik ve 
diğer zararları şu veya bu 
şekilde deneyimlemek zo-
runda olsak da evsizler ve 
mülteciler çok daha zor du-
rumda kalır. Bu kesimlerin 
stabil bir düzeni olmadığı 
gibi toplumun geri kalanı 
tarafından da ayrımcılığa 
uğramaktadırlar. Özellikle 
Türkiye gibi sosyal devlet 
anlayışından oldukça uzak 
bir ülkede, dezavantajlı du-
rumdaki kesimler kaderine 
terk edilmiş bir durumda.

İlk gözden  
çıkarılan kadındır

İşverenler açısından ka-
dın, gerileme ve ekonomik 
kriz dönemlerinde olduğu 
gibi, herhangi bir toplum-
sal kriz karşısında da ilk 
gözden çıkarılan kesimdir. 
Çünkü geleneksel olarak 
evi geçindirme rolü erkek-
lere aittir; kadınlar, ha-
milelik ve çocuk izni gibi 
sorumluluklarından ötürü 
hiçbir zaman işine yeterin-
ce adanmışlık gösterileme-
diği gerekçesiyle işveren 
açısından ikinci derece 
çalışan olarak görülmek-
tedir. Kadının atanmış 
sorumluluğu ev içi işlerle 
ilgilenmek ve çocuk bakı-
mını sağlamak olduğu için, 
kadın çalışanların daha az 
işe alınması ve aynı işi yap-
malarına rağmen erkeklere 
kıyasla daha az para alma-
ları ve gerektiğinde işten 
çıkarılmaları normal ve do-
ğallaştırılmış oluyor. 

Okul çağında çocuğu olan 
kadınların yükü, salgın ne-
deniyle öğrencilerin uzak-
tan eğitim için eve gönde-
rilmesiyle katlandı. Hem ev 
işleri hem çocuklarıyla ilgi-
lenmek, eğer çalışıyorlarsa 
çocukların uyku zamanını 
kollayarak bilgisayarından 
işle ilgili görevlerini yerine 
getirmek zorundalar. Ha-
berlerde sürekli meydan-
ların, parkların, yolların 
kamera çekimlerini izle-
memize rağmen, evde olan 
biten özel alana girdiği ge-
rekçesiyle dile getirilmiyor. 
Her ailenin kendi özeli as-
lında son derece toplumun 
geneli tarafından yaşanan 
haksızlık, eşitsizlik ve şid-
deti bireysel bir problem 
seviyesine indirgiyor. Evin 
eşiği dışarıda bırakırken, 
ev halkını da kaçınılmaz 
olarak içeri hapseder.

Kahramanlık anlatısının 
sahteliği

Dünya çapında sağlık ser-
visi çalışanlarının salgınla 
mücadelede ön saflarda 
yer aldığını ve aylardır 
ailelerini göremeyen in-
sanlar olduğunu hepimiz 
biliyoruz. Hastanelerin ve 
yoğun bakım ünitelerinin 
tam kapasiteyle çalıştığı 
bu dönemlerde, politikacı-
lardan da sürekli bu kalıbı 
duymamızın bir sebebi var. 
Çin’de hamile bir hemşi-
re yoğun çalışma tempo-
sundan dolayı çocuğunu 
düşürdü ve sonrasında 
hemen işine geri dönmesi 
gerekti. Daha önce bahset-
tiğimiz eve benzer şekilde, 
çalışanların özverileri de 
halkın gözünde romantize 
edilerek onlara, fantastik 
çocuk kitaplarındaki “se-
çilmiş” protagonistler gibi 

yukarıdan kahramanlık 
atanarak, aşırı bir yük altı-
na sokulmaları meşrulaştı-
rılmaya çalışılıyor. 

Avrupa’da ev içi şiddet 
mağduru kadınlara ulaş-
mak için bir adım atıldı. 
Fransa, İtalya, İspanya ve 
Norveç’te bir eczaneye gi-
rip eczacıya mask19 kodu-
nu söylediğinde eczacı ka-
dının partneri tarafından 
şiddet gördüğünü anlayıp 
polis çağırıyor. Bu uygula-
manın ne kadar etkili oldu-
ğu ya da her topluma hitap 
edip etmediği tartışılır ama 
küçük de olsa bir kaza-
nım diyebiliriz. Karantina 
döneminde sosyal medya 
platformlarında da post ve 
hashtaglerle cinsiyet eşit-
liği ve kadın haklarını sa-
vunma mücadelesi dünya 
çapında devam etti. Online 
aktivizmin günümüzde bil-

gilendirme, bilinçlendirme 
ve kitleleri organize etme 
gücü olduğu kesin. Yine de 
cinsiyet eşitsizliği, içinde 
yaşadığımız sisteme içkin 
bir sorun olduğundan, çö-
zümün kapsayıcı ve kalıcı 
olabilmesi için, politika 
düzeyinde adımlar atıl-
ması şart. Yaşanan hemen 
her olumsuzluk üzerine 
hükümet yanlılarının ve 
“siyasetle ilgilenmeyenle-
rin” abonesi olduğu “şim-
di politik konulardan ko-
nuşmanın zamanı değil” 
söylemi kapitalizmin norm 
ve değerleri, kendisinden 
çok daha eskiye dayanan 
patriarkayla birleştiğinde, 
kadınların sömürüsünün 
ikiye katlanmasına sebep 
oluyor. Nihai çözüme an-
cak mevcut sistemin meka-
nizmalarının yıkılmasıyla 
ulaşılabilir.

Makale, salgın 
günlerinde 

kadınların maruz 
kaldığı baskının 

boyutunu ele 
alıyor ve çözüm 

önerilerini tartışıyor.

KORONA SÜRECİNDE 
CİNSİYETÇİLİK

Birleşik Metal - İş Kadın Komisyonu, pandemi sürecinde kadına 
yönelik şiddetin artmasına ilişkin bir rapor yayımladı.
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FARUK SEVİM

Türkiye başkanlık sisteminde ikinci yılını doldurdu. Baş-
kanlık sistemine geçilen Nisan 2018’den beri işler her 
alanda daha da kötüye gidiyor. Tek adam sistemi, ka-
rarların tek adam tarafından alınıyor olması; her alanda 
hantallık, yanlış kararlar alma, sonra bunları düzeltmeye 
çalışma şeklinde devam ediyor. Yönetimde akraba kayır-
macılığı, ayrımcılık, adaletsizlik, hukuksuzluk almış ba-
şını gidiyor. 

Krizin faturası işçilere, yoksullara  
yüklenmeye çalışılıyor

Türkiye ekonomisi salgın başlamadan önce de zor du-
rumdaydı. Merkez Bankasının 40 milyar TL’lik ihtiyat ak-
çesine hükümet tarafından el konulmuştu. Her ay bütçe 
açığı katlanarak artıyordu. Salgınla birlikte ihracat dur-
du, turizm durdu, havayolu taşımacılığı durdu, peraken-
de satışlar durdu, AVM’ler, fabrikalar kapandı, 7 milyon 
işsize 5 milyon kişi daha eklendi. 

Piyasadaki TL miktarı yüzde 58 arttı, her hafta piyasaya 
5 milyar TL sürülüyor. Enflasyon, pahalılık resmi olarak 
yüzde 12, gerçekte ise özellikle gıdada yüzde 50’lerde. Aç-
lık sınırı 3 bin TL’ye yaklaştı. Yaza doğru ucuzlaması gere-
ken tarla ürünlerinin fiyatı sürekli artıyor. Sebze, meyve 
fiyatları 10 TL’ye yükseldi.

AKP hükümetinin enflasyonu durdurmaya dönük önlem-
lerinin ne olduğunu sorarsanız yaptıkları şu: Fiyat artışla-
rını halktan saklamak için TÜİK il müdürlerini görevden 
almak, yerlerine daha çok söz dinleyecek, rakamlarla oy-
nayacak kişiler atamak.

Son üç ayda, hükümet 370 milyar TL’lik salgın destek 
paketleri açıkladı. Bu paketlerde, işsizlere ve yoksullara 
toplam 20,5 milyar TL nakit desteği yapıldı. 20,5 milyar 
TL’nin 6,1 milyar TL’si aile desteği, 10,6 milyar TL’si kısa 
çalışma ödeneği, 1,7 milyar TL’si ücretsiz izin desteği, 2,1 
milyar TL’si işsizlik ödeneği oldu. Diğer paralar patronla-
ra aktarıldı. Türkiye, sosyal yardımda G20 ülkeleri arasın-
da sonuncu oldu.

Bütün bu süreçte hükümet halka destek olmak yerine, 
halktan SMS yoluyla para istiyor. Halka yardım etmek 
isteyen kurumlara, belediyelere engel oluyor. Bir yandan 
da AKP kamuoyu anketlerinde tepetaklak aşağı gidiyor, 
oy oranı yüzde 45’lerden yüzde 30’lara düştü.

Türkiye ekonomisi uçuruma doğru gidiyor

Ekonomik krizde uçurumdan aşağı düşmeye başlandığı-
nı gören hükümet, “salgın bitti, normalleşiyoruz” diyerek 
ekonomiyi açtı. Elbette salgın bitmedi, ama hükümetin 
parası bitti, kasası boşaldı. Yılbaşından bugüne Türki-
ye’den kaçan döviz miktarı 25-30 milyar dolar civarında. 
Önümüzdeki birkaç ayda borç ödemeleri ve ithalat için 
bulması gereken 40 milyar dolar daha var. 

İçerde TL basarak harcamalarını yapmaya çalışan hükü-

met, TL’deki değer kaybını engellemek için çeşitli eko-
nomik yasaklar getirmeye çalışıyor. Swap işlemlerini en-
gelledi. Döviz alım satımlarına vergi koydu. Hükümetin 
bütün bu adımları, Türkiye’nin uluslararası sermaye tara-
fından “güvenilmez ülke” olarak değerlendirilmesine ve 
kredi imkânlarının azalmasına hatta yok olmasına sebep 
oldu. Son olarak uluslararası borsa değerlendirme kuru-
mu MSCI, Türkiye’nin ekonomik değerlendirmelerde bir 
alt basamağa indirilebileceğini açıkladı. Bunun da en az 
5 milyar dolarlık bir kaçışa daha yol açması olası.

Haziran’da Merkez Bankası döviz rezervleri brüt 53 mil-
yar, net eksi 27 milyar dolar oldu. Türkiye ekonomisinin 
bir yıl içinde ödemesi gereken dış borcu 165 milyar dolar, 
cari açığı 30 milyar dolar. IMF, Türkiye’yi borç ödemesi 
konusunda kırmızı bölgede ilan etti.

Türkiye ekonomisinin en çıplak özeti Turkcell’deki hisse 
satışı oldu. Turkcell’in ortağı İsveç’li Telia Sonora, geçen 
hafta 1,2 milyar dolarlık hissesini, 530 milyon dolara Var-
lık Fonuna satıp kaçtı. Yani parasını kurtarmak için yarı-
dan daha az bir fiyata razı oldu. 

Büyük bir kredi batağı oluşuyor

Bankacılık sektörünün kredi miktarı son bir yılda 2540 
milyar TL’den 3220 milyar TL ye yükseldi. Krediler 680 
milyar TL arttı, bunun 416 milyar TL’si kamu bankala-
rı tarafından verildi. Bu paralar tamamen piyasaya yeni 
sürülen, karşılığı olmayan para. Ödenmeyen krediler için 
kamu bankaları görev zararı yazacak, eksikleri hazine 
tarafından kapatılacak, yani batık krediler hepimizin ce-
binden ödenecek.

Batan şirketlere krediler veriliyor. En son taksitini 6 ay 
önce ödemiş, bir daha taksit ödememiş şirketler kredi ala-
biliyorlar. Bu şirketler sorunlu sınıfına bile sokulmuyor. 

Uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’de 
Eylül 2019’da yüzde 10 olan batık kredi miktarının hızla 
yüzde 20’ye yükselmekte olduğunu açıkladı. Yani bugün 
itibarı ile 600 milyar TL’den fazla batık kredi var. Oysa 
Merkez Bankası, batık kredi miktarını 151 milyar TL ola-
rak açıkladı. Bu iki değer, Türkiye’deki yönetimin kamu-
oyuna olan biten hakkında verdiği bilgi ile dünya kapita-
lizminin Türkiye’de gördükleri arasındaki farkı net olarak 
ortaya koyuyor.

AKP VE DEVLET 
İTTİFAKI KRİZDE

Dosyada salgın 
günlerinde 

iktidarın 
ekonomik 
ve siyasi 

tercihlerinin 
bir dökümü 

yapılıyor.
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GÖRÜŞ
Roni Margulies

IRKÇILIĞA YER YOK 
“Irkçılığa dünyada da yer yok, sosyal medyada da 
yer yok.”

Bu sözlerin sahibi Amerika’daki ırkçılık karşıtı devasa 
hareketin militanlarından biri değil. Hatta adamın ger-
çekten ırkçılığa karşı olduğundan bile emin değilim.

Ama adam Coca-Cola şirketinin Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve Coca-Cola satması gerek. Belli ki, ırkçılığa 
karşı bir jest yaptığı taktirde bu garip meşrubatın 
daha çok satılabileceğini, yapmadığı taktirdeyse satış-
ların düşebileceğini düşünmüş.

Yaptığı jest laftan ibaret de değil.

Amerika’da bir zamandır ‘Kâr İçin Nefrete Hayır’ 
kampanyası Facebook’u hedef alıyor. Facebook nefret 
söylemi içeren yazıları ve reklamları engellemeyi red-
dediyor, ufak tefek önlemlerle meseleyi geçiştirmeye 
çalışıyor.

Coca-Cola Başkanı sosyal medyaya 30 gün boyunca 
reklam vermeyeceklerini ilan etti.

Coca-Cola’ya 90 kadar başka dev şirket de katılınca, 
Facebook’un hisse senetleri yüzde 8 oranında değer 
kaybetti, şirketin piyasa değeri 56 milyar dolar düştü. 
En acıklısı da şu: Hisselerin değeri düşünce Facebook 
kurucusu Mark Zuckerberg kişisel servetinde 7,2 mil-
yar dolarlık bir kayıp yaşadı!

Irkçılık karşıtı hareketin etkileri bununla sınırlı kalmadı.

Princeton Üniversitesi Amerika’nın önde gelen üç beş 
üniversitesinden biri.

Geçen hafta üniversitenin rektörü ana yerleşkede Ame-
rika’nın eski cumhurbaşkanlarından birinin ismini taşı-
yan bir binanın adının değiştirileceğini ilan etti.

Üniversitenin fahrî rektörlüğünü de yapmış olan eski 
başkan, Woodrow Wilson. Birleşmiş Milletler’in öncü-
lünün kuruluşuna önayak olmuş, Wilson Prensipleri’ne 
adını vermiş, 1913-1921 yıllarının cumhurbaşkanı.

Yani üçüncü dereceden, önemsiz bir eski devlet gö-
revlisi veya üniversite hocası değil ismi silinecek olan.

Niye silinecek peki?

Wilson ırkçı olduğu için.

Siyahlarla beyazların yaşam alanlarını ayırmak gerek-
tiğine inandığı ve bunu bir dizi hükümet kurumunda 
uyguladığı için.

Fahrî rektörlüğü döneminde Princeton’a siyah öğrenci 
alınmasını engellediği ve Ku Klux Klan hakkında olum-
lu sözler ettiği için.

Wilson’un adının silineceği haberinin ertesi günü Flo-
rida’da biri Trump’ı destekleyen, biri karşı olan iki 
gösteri gerçekleşti. Trump, taraftarlarından birinin bir 
siyaha “White power” (beyaz güç veya iktidar) diye 
bağırdığı bir videoyu sosyal medyada paylaştı.

Öyle bir kıyamet koptu ki, Trump 90 dakika sonra 
paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Ve aynı gün Amerika 44.000 yeni covid-19 vakası ile 
rekor kırdı. Bir önceki rekor 40.000 yeni vaka ile bir 
önceki gün kırılmıştı.

Trump düştüğünde bunun etkisini sadece Amerika de-
ğil bütün dünya hissedecek.

Neoliberal dönemde, son 40 yıldır, işçi haklarını buda-
maya yönelik pek çok uygulamaya tanık olduk, yaşadık. 
Genel Sağlık Sigortası sistemi kuruldu, sağlık paralı hâle 
getirildi. Özel okulların ve dershanelerin açılması teşvik 
edildi, eğitim paralı hâle getirildi. Kamu kurumları özel-
leştirildi, bu kurumların ürettiği pek çok temel mal ve hiz-
met ücretli hâle geldi.

Esnek çalışma, kısmi çalışma, taşeron sistemi vb. uygu-
lamalarla işyerleri, işçiler bölündü, sendikalar zayıflatıl-
dı. Emeklilik yaşı sürekli yükseltildi, mezarda emeklilik 
kavramı hayatımıza yerleşti. Bütün bunları son 40 yılda, 
neoliberal dönemde yaşadık.

Koronavirüs salgını sürecinde halktan toplanan kaynak-
ları patronlara aktaran AKP hükümeti, işçilerin kazanıl-
mış haklarını yok etmek için harekete geçti.

İlk olarak salgın döneminde ücretsiz izne çıkarmayı yasal 
hale getirdi. Hükümet işten atmayı 3 ay daha yasakladı, 
ama karşılığında işçinin eline geçecek olan sadece 1177 
TL. Böylece patronlar artık ekonomik kriz bahanesi ile iş-
çilerine ücret vermeyi sürekli durdurabilecek. Sigortaları 
da ödenmeyen işçiler, kendi paraları olan işsizlik fonun-
dan çok sınırlı bir destek alabilecekler. İlerde işten çıka-
rıldıklarında, ücretsiz izin döneminde aldıkları paralar, 
işsizlik maaşlarından kesilecek. 

Yine hükümet bir adım atarak 25 yaş altı ve 50 yaş üstü 
için “belirli süreli sözleşme” kuralını uygulamaya sokma-
yı planlıyor. Böylece bu yaş gruplarında çalışan yaklaşık 
4 milyon işçinin kıdem ve ihbar tazminatları otomatik 
olarak ortadan kaldırılıyor. İşten çıkarılmaları kolaylaş-
tırılıyor.

Kıdem tazminatı mücadelesi için işçiler  
birlik olmalıdır

Hükümetin işçi haklarına yönelik en önemli saldırısı ise 
18 yıldır planladığı “kıdem tazminatını ortadan kaldır-
ma” projesi. Korona salgını, hükümetin gözünü karartmış 
gibi. Kıdem tazminatına dokunmaya karar verdi, bu defa 
ne pahasına olursa olsun bu konuyu halletmek istiyor. Kı-
dem tazminatının bir kısmının fona devrini kapsayan bir 
formül üzerinde çalışmaya başlandı. Yasa tasarısı Meclise 
sunuluyor. 

Hükümetin paraya ihtiyacı var, en önemli kaynaklardan 
birisi kıdem tazminatları. Türkiye’de işçiler 2019 yılında 
yaklaşık 65 milyar TL sosyal güvenlik sistemine prim öde-
diler. Hükümet bu paraya el koymak istiyor. Hükümet, 
son bir yılda sürekli karşılıksız para bastı, piyasadaki 

para miktarını yüzde 58 arttırdı. Ama ekonomik sorunla-
rını çözemedi, çünkü kapitalizm, salgınla birlikte dünya 
çapında krize girdi, Türkiye için deniz bitti. 

AKP hükümetleri kıdem tazminatı konusunda ilk olarak 
2004 yılında bir adım atmış, ama işçi sınıfının ve toplum-
sal muhalefetin sert direnişi sonucu geri çekilmek zorun-
da kalmıştı. Korona günlerinde, kasası bomboş olan, tek 
adam hükümet sistemi ile her türlü kararı alabileceğini 
sanan AKP hükümeti, kıdem tazminatına saldırmakta 
kararlı görünüyor. Hükümete bu fırsatı vermemeliyiz. 
Konfederasyonlar, yıllardır söyledikleri gibi, kıdem taz-
minatının kırmızı çizgi olduğunu hükümete bir kez daha 
söylemelidir. 

Son günlerde işyerlerinden gelen direniş haberleri, kı-
dem tazminatı konusunda işçilerin mücadelede kararlı 
olduğunu gösteriyor. Türk-İş tüm işyerlerinde kıdem taz-
minatını savunmak için eylemlere başladı. DİSK ve KESK 
bu konuda zaten duyarlılar. Hak-İş’in tabanı da kıdem 
tazminatı mücadelesine katılır. İşçilerin eylem birliği sağ-
lanırsa, hükümetin kıdem tazminatı saldırısı kesinlikle 
engellenebilir.

Birleşik işçi cephesi kurulmalıdır

İşçi haklarına yönelik saldırılara karşı iş yerlerinden baş-
layan direnişler çok önemli, ama yeterli değil. Tüm işçi ör-
gütlerinin, sendikaların, odaların, meslek kuruluşlarının 
bir araya gelebilecekleri, bir birleşik işçi mücadelesinin 
örgütlenmesi gerekir. Kıdem tazminatına, ekonomik kri-
zin faturasına ve işçi haklarına yönelik diğer tüm saldı-
rılara, işçi sınıfı ancak örgütlü bir şekilde karşı çıkabilir.

İşçi sınıfı ve ezilenler olarak, ortak talepler etrafında bir 
araya geleceğimiz bir birleşik işçi cephesine ihtiyacımız 
var. Günümüzde, her türlü baskıya rağmen aşağıda sıra-
ladığımız gibi, irili ufaklı onlarca işçi eylemi oluyor. Bu 
eylemlere binlerce işçi katılıyor. Yeni türden birleşik işçi 
cephesinin inşası için, bu eylemler mutlaka sendikaları 
bir araya getirmeyi amaçlamalıdır. 

Birleşik işçi cephesinin başarılı olması için, işçi eylemle-
rinin en önünde yer alan işçilerin, aynı politik hedefler 
etrafında örgütlenmesi gerekir. Göçmenler, kadın ve LGB-
Tİ+ hakları, çevre ve iklim için mücadele, ırkçılığa ve mil-
liyetçiliğe karşı olmak, bu cephede yer alan işçi aktivistler 
için olmazsa olmaz politik hedeflerdir. Geçmişte sendika-
lar ve meslek örgütleri, Emek Platformu olarak bir araya 
gelmiş ve birleşik bir işçi cephesi oluşturmuşlardı. Bugün 
de görev yeni bir işçi cephesi oluşturmaktır.

İŞÇİ HAKLARINA 
SALDIRILAR ARTIYOR

Gebze’de Petrol-İş sendikasının örgütlü olduğu Novares 
işçileri kıdem tazminatının gaspına karşı eylem yaptı.
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VOLKAN AKYILDIRIM

İnsanları bölen, işçileri patronların yanına iliştiren, he-
def aldığı hayatları solduran bir egemen sınıf ideolojisi ve 
devlet geleneği büyük mücadelelerle sarsılıyor.

Suriyeli mültecilere “Hoşgeldiniz” diye eylemler yapan 
Avrupa’daki sosyalistler, siyah yurttaş George Floyd’u ve 
siyah hayatları savunmak için günlerdir mücadele eden 
ABD’deki solcular ve antifaşistler ırkçılığa son verme mü-
cadelesini yükseltiyor. Bu mücadeleleri izleyen dünyanın 
geri kalanında yaşayan işçiler, öğrenciler, ezilenler kendi 
ülkelerindeki ırkçılığı sorgulamaya başlıyor.

Irkçılıkla nasıl mücadele etmeliyiz ki ondan kurtulabile-
lim?

İdeolojik mücadele

Irk, ırklar ve ırkçılık biyolojik ya da insan toplumlarında 
ezeli ve ebedi olarak süre gelen bir doğal özellikler değil-
dir. Bu tanımlar, tarihin belli bir döneminde, gücü elinde 
tutan bazı insanlar tarafından icat edildi. 

Bugün dünyada yaşayan bütün insanlar, 200 bin yıl önce 
Afrika’da yaşamış bir kadının soyundan geliyoruz.1

Gerçekte birbirinin akrabası olan insanları ten renkleri-
ne göre ayırıp birini (beyaz) üstün, diğerini (siyah) aşağı 
hatta hayvanlara yakın bir tür olduğunu söyleyen ırkçı 
düşünceler 16/17. yüzyılın ürünüdür. 

Amerika’nın İspanyollar tarafından sömürgeleştirilmesi-
ni, Afrika’daki insanların köleleştirilip Amerika’ya çalıştı-
rılmak için getirilmesi izledi. Bu vahşi sömürü pratiğinin, 
Avrupa’da yaşayan halka kabul ettirilmesi için ırkçılık 
üretildi.2

Silahlı güçler (devlet, askerler, sömürgeci kaptanlar, 
tüccarlar) Afrika’dan kaçırdıkları insanları kafeslerde 
sergilerken, dönemin gazeteleri, tarih kitapları, popüler 
edebiyatı hep bir ağızdan ırk, üstün ırk ve aşağı ırk gibi 
tanımlar üretti. 

Sömürgecilik dönemi, kapitalizmin ilk sermaye biriki-
mini yaptığı dönemdir. Irkçılık doğrudan kapitalizmin 
ürünü olan bir ideolojidir ve kapitalizmin tarihi boyunca 
(kimi zaman şekilde değiştirerek, günümüzdeki kültürel 
ırkçılık gibi) şiddetle sürdürülmüş bir egemen sınıf gele-
neğidir. 

Gerçekteyse ırk-ırklar diye bir şey yoktur. Bütün insanla-
rın aynı kökenden geldiği biyolojik ve antropolojik olarak 
ortadadır.

Siyasi mücadele

ABD’de ve İngiltere’de ırkçı/köleci komutanların heykel-
lerini birer birer yıkan kitleler, ırkçılık geleneğini da kök-
lerinden söküp atıyor. Siyahlarla dayanışma eylemlerinin 
gövdesini oluşturan beyazlar ırkçılığın başlıca işleyişi ve 
amacı olan insanları/işçileri bölme pratiğini tarumar edi-
yor.

Kapitalizmin tarihi boyunca, 400 yıldan fazladır yoğun 
şiddet ve katliamlarla kökleşmiş, siyasi hareketlere dö-
nüşmüş ırkçılıkla mücadele kitlesel olmak zorunda. Dev-

letler aracılığıyla yaşatılan bu kanlı pratiğe son verilmesi, 
işçilerin ve öğrencilerin yani bu toplumun çoğunluğunu 
oluşturan gücün kendi mücadelesiyle hegemonik olma-
sına bağlı.

Black Lives Matter (Siyah Hayatlar Önemlidir) ve Hepimiz 
Göçmeniz Irkçılığa Hayır gibi en geniş kesimlere ırkçılı-
ğı teşhir eden, hedef aldıklarıyla dayanışan ve birlikte 
mücadele eden hareketlerin ısrarcı örgütlenmesi büyük 
önem taşıyor.

Siyahlara yapılan ırkçılığa başkaldıran beyaz işçiler ve 
öğrenciler, Ermenilere, Kürtlere, Suriyeli mültecilere ya-
pılan ırkçılığa karşı çıkan Türk emekçiler ve öğrenciler 
kitle mücadelesine atıldığında ırkçılığın şişirdiği balon 
da söner.

Fakat patronların ideolojisi olan ırkçılığı yenebilecek 
başlıca güç işçi sınıfının mücadelesidir. İşçiler ekmek ve 
özgürlük için mücadeleye atıldığında, ırkçı hareketler de 
geriler. Irkçılık karşıtı hareketler işçi sınıfının içinde yay-
gın ve güçlü olduğunda, işçileri siyah-beyaz, Türk-Kürt-A-
rap diyerek bölen patronlara karşı ekmek mücadelesi de 
güç kazanır.

Irkçılığın nihai olarak ortadan kalkması ise onu üreten 
ve sürdüren kapitalist devletlerin son bulmasına bağlıdır. 
İşçiler kendi iktidarlarını kurduklarında ve sosyalizme 
yöneldiklerinde ırkçılığı yaratan bataklık yani kapitalizm 
de ortadan kalkmış olacaktır. 

Son seçimlerde her beş seçmenden birinin ırkçı partilere 
oy verdiği, ülkücü faşistlerin iktidar ortağı olduğu, ken-
dine solcu devrimci diyenlerin İYİP gibi ırkçı partilerle 
kolkola girdiği Türkiye’de sosyalistlerin ve ırkçılık karşıt-
larının inatçı bir mücadele yürütmesi gerekiyor. 

İşçileri ikna etmeliyiz, işçi sınıfı içinde ırkçı fikirlerle mü-

cadele etmeliyiz. Irkçılarla aynı kürsüyü paylaşan sözde 
muhalefete alternatif olacak ırkçılık karşıtı antikapitalist 
bir kitle muhalefeti yaratmalıyız.

DİPNOTLAR 
1. İnsan Evrimi ve Afrikalı Havva, Neil Faulkner, Sosyalist İşçi 
363. sayı

2. Irkçılığın Ekonomik Kökleri, Sinan Özbek, Enternasyonal Sosya-
lizm 5. sayı

IRKÇILIĞI NASIL  
YENEBİLİRİZ?

DurDe Platformunun İstiklal 
Caddesi eylemi, 2014.

Makale ırkçılığın 
kökenlerini, 
yapaylığını 

ama her şeye 
rağmen devletler 
tarafından nasıl 

kullanıldığını 
inceliyor.

Sömürgecilik dönemin-
de monarşi ve impara-
torluklar vardı. Fakat 
19. yüzyılda yaşanan 
burjuva devrimleriyle 
birlikte ulus-devletler or-
taya çıktı. Dünyada olup 
bitenleri uluslar arasın-
daki mücadele, rekabet 
ve hiyerarşiyle açıklayan 
milliyetçilik en popü-
ler ve kullanışlı egemen 
sınıf ideolojisi haline 
geldi. Irkçılık, kapitalist 
ulus-devlet ve popüler 
milliyetçilik tarafından 
besleniyor. 

Olup bitenleri uluslar 
arasındaki mücadele 
olarak görenler milliyet-
çidir. Kendi ulusunu di-
ğer ulus veya uluslardan 
üstün görenler şovenist-
tir. Bir parçası olduğunu 
düşündüğü ulusun bir 
ırk olduğunu ve ırklar hi-
yerarşisinde üstün oldu-
ğunu savunanlar ise ırk-
çıdır. Bir adım ötesi ise 
faşizm, yani ırkçılığın bir 
kitle örgütlenmesine dö-
nüşerek şiddet ve saldı-
rılarla hedef aldıklarını 
imha etmesi ve bir rejime 
dönüşmesidir.

Bu ayrımlar önemli çün-
kü kiminle nasıl tartışa-
cağımızı, işçileri nasıl ve 
hangi yöntemlerle ikna 
edeceğimizi belirliyor ki 
mücadelemizin kazan-
ması bunlara bağlı.

Bugün çoğu milliyetçi 

olan, önemli bir kısmı 
kendi ulusunu diğerle-
rinden üstün olarak gö-
ren işçiler düşmanımız 
değildir. İşçilerin kendi 
mücadeleleri içinde yer 
alıp, emekçi sınıflar için-
deki milliyetçiliğe karşı 
mücadele etmeliyiz. İş-
çileri ikna etmenin yolu 
onların patronlara karşı 
mücadeleye atılması, bu 
mücadelede bir sınıf ol-
duklarının ve güçlerinin 
farkına varmasıdır. Sos-
yalistler işçi mücadelesi-
ne, ezilen ve baskı altın-
da halkların ızdırapları 
ve taleplerini taşımalıdır. 
Bu sayede işçiler milli-
yetçilik ve şovenizmden 
kurtulup kendilerini ve 
çoğunluğu kurtaracak 
devrimci bir sınıfa dönü-
şebilir. 

Irkçılık ve faşizm ise 
düşmanca ve kışkırtıcı 
örgütlenmelerle birlikte 
varolan tehlikeli, siyase-
ten ve pratik olarak mut-
laka yenilmesi gereken 
hareketlerdir.

Sosyalistler ırkçılarla, 
faşistlerle aynı platform-
ları paylaşmaz, asla itti-
fak kurmaz. Tam tersine 
onlara meşruiyet dolayı-
sıyla hareket alanı sunan 
herşeye karşı mücadele 
ederiz. İnsanlığın özgür 
geleceğinin önünde birer 
engel olan ırkçı ve faşist 
hareketler yenilmelidir.

AYRIMLAR
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LGBTİ+LAR SUSMAYACAK!
Son dönemler artan baskıya rağmen 
örgütlülüğünü devam ettiren LGBTİ+ 
hareketi, bu yılki Onur Haftası’nı 22-28 
Haziran arasında kutladı ve 28 Hazi-
ran’da salgın koşulları nedeniyle inter-
nette Onur Yürüyüşü yaptı. İstanbul’un 
orasında burasında videolar çekti ve 
#benneredeyim hashtag’i ile ortaya 
çıktı. Türkiye’de birçok şehirdeki bir-
çok lubunya internette birbirini buldu, 
yalnız kalmadı. 

Salgın koşulları tabii ki her şeyi et-
kilediği gibi LGBTİ+’ları da etkiledi. 
Geçtiğimiz bu salgın aylarında LGBTİ+ 
karşıtı nefret söylemlerinde bir artış 
gözlemlendi. Özellikle 27 Nisan 2020 
tarihinde Diyanet İşleri’nin yaptığı ho-
mofobik açıklamayla ivme kazanan bu 
nefret, Onur Ayı’nda artık iyice yük-
seldi. Evlerine dönmek zorunda kalan 
öğrenci lubunyalar, atanmış aileleri 
tarafından şiddet gördü ve görüyor ve 
bu koşullar altında güvenli bir konak-
lamaya ulaşamıyorlar. 

Güvencesizliğin binbir hâli herkesin 
hayatına sirayet etmiş durumda. İş-
sizlik Türkiye’de ve dünyada yüksek 
oranlara ulaştı. Bazı ekonomistler bu 
ekonomik krizin 1929’dan çok daha şid-
detli olduğunu söylüyor ve bu konuda 
haklılar. Emeklerini satmaktan başka 
çaresi olmayan her türlü işçilik biçimi 
risk altında. Seks işçileri zaten güven-
siz ortamda çalışırken artık neredeyse 
müşteri bulamaz duruma geldi, fabri-
kalardaki ve ofislerdeki işçilerin büyük 
kısmı işten çıkarıldı ya da ücretsiz izne 
ayrıldı, gündelikçi çalışan işçiler ise iş 
bulamaz oldu… 

Kapitalizm büyük bir kriz içinde. İçi-
ne düştüğü bu kriz gündelik hayattaki 
eşitsizlikleri bir tokat gibi çarpıyor he-
pimizin yüzüne. LGBTİ+’lar da bundan 
nasibini alıyor.

Sosyalist İşçi gazetesi olarak LGBTİ+ 
hareketinin aktivistlerine sorularımı-
zı yönelttik. Aldığımız cevaplar şöyle 
oldu…

LGBTİ+lara yönelik şiddet olaylarında gerekli ön-
lemler alınıyor mu? Bu konuda hükûmetin tutumu 
nasıl?

Canan Şahin (DSİP): LGBTİ+ bireyler, özellikle de 
trans kadınlar, nefret suçlarına ve sistematik polis şid-
detine toplumun diğer bireylerine oranla daha sık ma-
ruz kalıyorlar. Fiziksel saldırı, yaralama, darp ve cina-
yet trans kadınların hayatlarının ne yazık ki bir parçası. 
Yakılarak öldürülen Hande Kader, polis tarafından 
katledilen Hande Şeker ve daha niceleri… İş Kanunu’n-
da cinsiyet yönelimi ve cinsiyet kimliğine dair bir dü-
zenleme olmadığı için trans kadınların yoğun olarak 
çalıştığı iş kolu seks işçiliği. Seks işçiliğinin örgütsüz 
ve güvencesiz bir iş olması transları hem transfobik 
çete şiddetine hem transfobik müşteri şiddetine hem 
de transfobik polis şiddetine karşı savunmasız bırakı-
yor. Anayasa’nın 10. maddesi hâlâ LGBTİ+’ları içerecek 
şekilde düzenlenmediği ve ceza kanunu nefret suçunu 
bir kategori olarak tanımlamadığı için şiddet asla asıl 
kaynağı olan nefret üzerinden nitelendirilmiyor. Çoğu 
zaman transların mağdur olduğu davalarda suçlular 
“ağır tahrik” indiriminden yararlanabiliyor. Transların 
suçlu olarak yargılandığı davalar ise çoğu zaman hız-
lıca bitirilip sonuçlandırılıyor. Trans kadınların erkek 
cezaevlerinde sağlık hakkına erişmeden ve çoğunlukla 
tek kişilik hücrelerde tutulduğu bir hapishane rejimi 
mevcut ve bu da zaten aile, okul, iş, polis dizgesiyle 
yaşanmış şiddeti cezaevinde devam ettiriyor. 

Hükümetin bu konudaki tutumu özellikle 2016’dan 
itibaren son derece korkunç. Diyanet üzerinden oku-
tulan homofobik ve transfobik hutbelerden tutun, ana 
akım medyada kullanılan ayrımcı dilin norm hâline 
gelmesine, yıllardır yasaklanan yürüyüş ve etkinlik-
lerden tutun LGBTİ+’lara yapılan tehditlerin cezasız 
kalmasına uzanan birçok konuda hükümet doğrudan 
sorumlu. Ezilenlerin öfkesinden korkan egemenler 
toplumsal öfkeyi hedef şaşırtarak atlatmak istiyorlar. 

Ama LGBTİ+ hareketi yıllardır bu zorlu koşullarda bü-
yüyüp serpilmeyi, örgütlenmeyi ve yeni nesillere bir 
mücadele mirası bırakmayı beceriyor. 

LGBTİ+ların mücadelesi işçi sınıfı ve diğer deza-
vantajlı gruplar için ne anlam ifade ediyor?

Atilla Dirim (Galader Ankara Gökkuşağı Aileleri 
Derneği): LGBTİ+ların mücadelesi, aslında temel in-
san haklarını elde etme mücadelesi. Kendi varoluşunu 
özgür, eşit ve onurlu bir şekilde yaşamak herkesin te-
mel hakkıdır. Bu hakkın ne şekilde olursa olsun ihlal 
edilmesi, kısıtlanması, yasaklanması, doğrudan diğer 
temel hak ve özgürlükler konusunda elde edilmiş ka-
zanımların geri alınmasının önünü açacaktır. Cinsiyet 
kimliği veya cinsel yönelimi nedeniyle yapılan nefret 
saldırıları, örneğin kadın olma, siyah saçlı olma ya da 
Kürt olma gibi bahanelerle nefret saldırılarına neden 
olacaktır. Çünkü her hak gaspı, diğerlerini beslemek-
tedir.

LGBTİ+ların mücadelesi, aynı zamanda işçi sınıfının 
birliği yolunda atılan çok önemli bir adımdır. Egemen 
sınıf, işçi sınıfının birleşerek patronlara karşı mücade-
le etmesini engellemek için, sınıfı bölmeye çalışır. Cin-
siyetçilik, homofobi ve transfobi bu silahların arasında 
yer alır. Kadın, trans, eşcinsel, biseksüel vb. gerekçe-
lerle işçilerin bir kısmı, diğer işçilere hedef gösterilir. 
İçinde bulundukları sömürünün nedeniymiş gibi gös-
terilir. LGBTİ+ların hak alma mücadelesi bu bölünme-
yi de gerileteceği için, işçi sınıfının birliğinin sağlan-
ması bakımından vazgeçilmezdir.

Bu yıl Onur Haftası koronadan nasıl etkilendi? 
Pandemi şartları mücadeleyi durdurdu mu?

Ceren Devrim Karabulut (Antikapitalist Öğrenci-
ler): Kişisel fikrim pandemi sürecinde karantinaya gi-
dilmesiyle beraber evlere kapanmamızın LGBTİ+ mü-
cadelesini sekteye uğratmadığı yönünde. Bunda son 
birkaç yıldır online aktivizmin etkinlik alanının son 

derece artmasının rolü büyük. İki buçuk aylık bir za-
man diliminde fiziksel olarak bir protesto ve yürüyüş 
için bir araya gelinememesinin, mücadeleyi elle tutu-
lur bir oranda sekteye uğratabileceğini sanmıyorum. 
Tabii ki onur yürüyüşü gibi etkinliklerin geleneksel 
anlamıyla düzenlenememesi cesaret kırıcı ve moral 
bozucu olabilir. Ancak bilginin yayılımı, organizas-
yon ve hatta bazı ülke çapında ve global protestolar 
halihazırda sosyal medyadan yürütülmekte. Yani virü-
sün yayılımı dünya çapında kontrol altına alınıncaya 
kadar dayanışmayı online ortamda devam ettirmek 
mümkün, bunun kazanımlarımızı baltalayacağını dü-
şünmüyorum. Daha geçtiğimiz günlerde Amerika Bir-
leşik Devletleri’nde Yüksek Mahkeme, işyerlerinde ırk, 
ulusal ve etnik kimlik ve din ayrımcılığı yasaklayan bir 
medeni haklar yasasını güncelleyerek, yasanın LGBTİ+ 
bireyleri de kapsamasına karar verdi. Buna göre artık 
işverenler çalışanlarını cinsel kimlik ve yönelimlerini 
gerekçe göstererek işten kovamayacak. Bu mücadele 
için büyük bir adım, bu süreç boyunca umutsuzluğa 
kapılmamakta fayda var.

RÖPORTAJLAR
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Ken Loach’un son filmi ‘Üzgünüz, Size Ulaşamadık (Sor-
ry, We Missed You) kapitalizm altında hayatımızın nasıl 
dönüştüğünün, kapitalizmin insanı ekonomiye feda eden 
işleyişinin nasıl hayatın, kabullenmemiz gereken bir ger-
çeği olarak bize dayatıldığının hikayesini anlatıyor. Loa-
ch, her zamanki maharetiyle, bir trajediyi öfkeye dönüş-
türmeyi başarıyor. 

İngiltere, Newcastle’de bir inşaat işçisi olan Ricky, 2008 
krizinde işini ve bir ev sahibi olma hayalini kaybeder. Ri-
cky’nin karısı Abby ise, her gün, yalnız yaşayan onlarca 
engelli, yaşlı, bakıma muhtaç insana evinde bakım hiz-
meti sunan ve çalıştığı saat başı ücret alan bir bakıcıdır. 
Çift, ergenlik çağında olan ve başı sürekli okulla ve po-
lisle derde giren Seb ve akıllı küçük kızları Liza Jane ile 
birlikte kiralık bir evde yaşamaktadırlar.

Yoksulluğun zorladığı hayatlar

Kriz ile birlikte işsiz kalınca Ricky’nin arkadaşı ona bir 
minibüs alarak bir taşımacılık şirketi için teslimat yap-
ma işine girmesini önerir. Ricky, sözde kendi işinin sahi-
bi olacaktır ama aslında bunun anlamı onun geleneksel 
olarak bir çalışanın sahip olduğu hiçbir hakka ve olanağa 
sahip olmamasıdır.

Ricky’nin bu işi yapmak için kendi minibüsünü satın al-
ması ya da kiralaması ve malların müşterilere teslimatı 
konusunda belirlenen hedefleri tutturması gerekmek-
tedir. Ricky, kendisi de arabasını iş için kullanan karısı 
Abby’i bin bir güçlükle ikna ederek onun arabasını satar 
ve bir minibüs alır. 

Artık Ricky kendi işinin patronudur. Filmin başında taşı-
macılık şirketinin müdürü Maloney’e bu işi ne kadar iste-
diğini anlatırken gün içinde teslimatların yapılmasından 
başka bir şeyle ilgilenmeyen Maloney, Ricky’e bir tür ser-
best çalışan gibi olacağını “sen, bizim için çalışmıyorsun; 
bizimle birlikte çalışıyorsun” diyerek anlatır. Böylece eko-
nomik durumlarını düzeltebilecekler ve 2008 krizi ile bir-
likte ev almak gibi yerle bir olan hayallerini yeniden ger-
çekleştirme fırsatı bulabileceklerdir. Hayatta tek önemli 
olan şey ise müşterilere teslimatların, bedeli ne olursa 
olsun, vaat edilen zaman dilimi içinde yapılmasıdır.

Tüm bu süreç, “silah” adı verilen bir tarayıcı ile izlenir ve 
kayıt altına alınır. Maloney’nin deyimiyle “kimin hayatta 
kalıp, kimin öleceğine bu silah karar verir”. Öyle ki Ri-
cky’nin teslimat yaptığı zamanlar hariç minibüsün dışın-
da ne kadar zaman geçirdiği bile kayıt altına alınır. Eğer 
yerine geçecek başka bir şoför bulamazsa işten birkaç 
saatliğine bile izin alamaz. En önemli müşteriler, kendi 
belirledikleri zamanda teslimatın yapılması için ekstra 
para ödeyenlerdir. Tüm bunları yaparken Ricky’nin tuva-
lete gidecek vakti bile yoktur, tuvaletini diğer teslimatçı-
lar gibi minibüsün arkasında taşıdığı plastik bir şişenin 
içine yapmak zorundadır. Bu zorunluluk onu sadece kü-
çük düşürmekle kalmaz, tehlikelere de açık hale getirir 
ve bir gün teslimat sırasında yine tuvaletini plastik şişeye 
yapmaya çalışırken minibüste bulunan malları çalmak 
isteyen hırsızların saldırısına uğrar.

İşçi ve zaman 

Bu saldırı onun, fiziksel olarak aldığı yaralar bir yana, 
daha fazla borca boğulmasına neden olur. Zaten çeşitli 
aile sorunları nedeniyle birkaç gün teslimat yapmamış 
olduğu için artık bunu bir kez daha yapma şansını kay-
betmiştir. Tek yapabileceği şey daha çok ve daha çok ça-

ÜZGÜNÜZ, SİZE ULAŞAMADIK! Arife Köse, 
Ken Loach’ın 
son filminin 

kapitalizme sert bir 
eleştiri olduğunu 

savunuyor. 

lışmaktır. Daha yaraları iyileşmemişken, bir gözü görmü-
yorken kalkar ve karısının ve çocuklarının onu durdurma 
çabalarına rağmen minibüsüne biner ve işe gider. 

Tüm bu süreçte fiziksel ve ruhsal olarak zarar gören sade-
ce Ricky olmaz. Abby de sıfır saat kontrat ile bakıcı olarak 
çalışmaktadır; bakıcılığını yaptığı kişilere ziyareti başı 
para alır. Evinde bakımını yaptığı engelli, yaşlı ve bakıma 
muhtaç kişileri belirlenen saat dilimleri içinde görmek ya 
da gecenin bir vakti bakıcılığını yaptığı kişilerden birisi 
onu aradığında kalkıp gitmek zorundadır. Sabah çok er-
ken saatte evden çıkar ve ancak gece döner. Kapitalizmin 
bilinen 9-6 iş saat diliminin yok oluşunu temsil eder Ab-
by’nin çalışma hayatı. 

Ricky de Abby de işlerinin kurallarına ve zorunlulukla-
rına hapsolmuşlardır. Oğulları Seb’in başı derde girip 
müdür onları çocukları hakkında konuşmak için okula 
çağırdığında bunu yapabilecek vakti bile ayarlamaları 
imkansızdır. İkisinin de ne bir otobüsü ya da teslimat za-
manını kaçırma, ne de aniden çıkan bir okul toplantısı-
na gitme ya da mesela, telefonlarını bile kaybetme lüksü 
vardır. Yeni esnek ya da daha popüler deyimiyle gig eko-
nomi onları kapitalizmin yeni kölelerine dönüştürmüş-
tür. Güvencesizlik, işlerinin kendilerine dayattığı zorun-
lulukları sürekli yerine getirmeye çalışmak için sürekli 
bocalamak, çalışma hayatlarının insanlık onurlarını hiçe 
sayarak onları sürekli aşağılaması, deyim yerindeyse on-
ları zorunlulukları dışında hiçbir anlamları olmayan bir 
“hiç”e dönüştürmesi hepsinin birbirleri ile olan ilişkile-
rini zehirler. Evlerine, yatak odalarına, karı-koca olarak 
birbirleri ile ilişkilerine ve anne-baba olarak çocukları ile 
ilişkilerine sızar. 

Mali durumlarını biraz olsun düzeltmek ve en azından 
bir evlerinin ve kendi işlerinin sahibi olabileceklerini 

düşünerek çıktıkları yolculuk onlara daha fazla sömürül-
dükleri ve yoksullaştıkları bir hayat olarak geri döner. Bu 
hayatın ortasında sahip olabilecekleri tek an dört kişilik 
bir aile olarak bir cumartesi akşamı dışarıdan söyledikleri 
Hint yemeğini hep birlikte yiyebilmektir. Ama Abby’nin 
başına geldiği gibi, onun da iş için çalan bir telefonla her 
an bölünmesi mümkündür. 

KAPİTALİZMİN İNSANLIK DIŞILIĞININ HİKAYESİ

Yönetmen Ken Loach.

Ken Loach bir kez daha tüm dikkatimizi işçi 
sınıfına odaklayan bir filme imza atıyor.
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VICTOR SERGE 
Victor Serge 1890’da Çar karşıtı olduğu için sürgün edilen 
Rus bir çiftin çocuğu olarak Brüksel’de doğdu. Devrimci fikir-
lere sempati duyan Serge, annesi ve babasının 1905’te bo-
şanmasından sonra Belçika İşçi Partisi’ne bağlı gençlik örgütü 
Sosyalist Genç Muhafızlar’a katıldı ancak partinin Kongo’nun 
ilhak edilmesi karşısındaki tutumunu sert bir şekilde eleştirerek 
bu örgütten koptu ve anarşist fikirleri benimsedi. Arkadaşlarıy-
la Brüksel yakınında bir anarşist komün kurarak gazete çıkar-
maya başladı. 1909 yılında Paris’e taşınarak çeşitli anarşist 
yayınlarda öne çıkan bir figür hâline geldi ve kısa bir süre 
sonra bireysel anarşizmin sözcüsü l’Anarchie (Anarşi) isimli 
gazetenin editörü oldu. 1913’te Bonnot Çetesi isimli anarşist 
çeteyle bağlantısı sebebiyle komploculuk ile suçlandı ve 5 
yıllığına hücre hapsi cezasına çarptırıldı. Birinci Dünya Savaşı 
başladığında cezaevinde olan Serge, savaşın Rusya’daki çar-
lığın yıkımına yol açacağını yazıyordu: “Devrimciler, cellatları, 
pogromları, süslü kıyafetleri, kıtlıkları, Sibirya hapishaneleri ve 
antika adaletsizlikleriyle otokratik İmparatorluğun asla savaş-
tan sağ çıkamayacağını gayet iyi biliyorlar”.

Savaşın kızışması ve Fransa’nın yenilgiler yaşaması üzerine 
bir süre Almanya’nın tutsağı olmayı bekleyen Serge, 1917 
yılında Fransa’dan sınırdışı edildi ve savaşta tarafsız kalan 
İspanya’ya gitti. Aynı yıl Rusya’da çarın devrilmesi üzerine 
Serge, Rusya’ya giderek devrime tanıklık etmeye karar verdi 
ve bunu yapabilmek için gizlice Fransa’ya döndü. Amacı, ora-
daki Rus birliklerine katılarak Rusya’ya gitmekti ancak sınırdışı 
emrini ihlal ettiği için tutuklandı ve bir yıldan fazla toplama 
kamplarında kaldı. Bu kamplarda politik tutsaklarla tanıştı ve 
onlardan Bolşevizmi öğrendi.

PORTRELER
Can Irmak Özinanır

Ocak 1919’da Serge, Petrograd’a vardı ve şehir ko-
münistleri öldürmeye kararlı ordularla sarılı bir hâldey-
ken Mayıs ayında Bolşeviklere katıldı. Bundan sonra 
devrimin yaşaması için kararlı bir şekilde mücadeleye 
başladı. Öğretmenlik, okul müfettişliği, gazetecilik, 
çevirmenlik, arşivcilik ve silah kaçakçılığı yaptı. Bir 
yandan gizli polisin otoriter yönelimlerini eleştirirken 
devrime bağlı kaldı ve Rusya’daki anarşistleri devri-
me destek vermeye ikna etmeye çalıştı. 1920’lerin 
başında devrimin yaşaması için Avrupa’ya yayılması 
gerektiğini düşünerek Almanya ve Avusturya’da ga-
zetecilik ve örgütçülük yaparak 4 yıl geçirdi. Rus-
ya’ya döndüğünde artık Stalin yönetimi ele geçirmiş 
ve sosyalizm yerine bürokratik bir diktatörlük kurma 
yolunda adımlar atmaya başlamıştı. Serge, Troçki 
öncülüğündeki Sol Muhalefet’e katıldı ve kısa bir 
süre sonra uzak bir noktaya sürgün edildi. Fransa’da 
serbest bırakılması için yapılan kampanya sonrasında 
Rusya’yı terk etmesine izin verildi. Bu sayede Stalin’in 
başlattığı kanlı yargılamalardan kurtulmayı başardı.

Serge, örgütlenme konusunda Troçki’den farklı düşü-
nüyordu. Bu sebeple onunla bağlarını kopardı ancak 
Ekim Devrimi’ni savunarak, Stalinizme karşı romanlar 
ve yazılar yazmayı sürdürdü. Bir yazısında şöyle 
diyordu: “Ekim Devrimi’nin fikirlerini, ilkelerini ve ru-
hunu korumak üzere akıntıya karşı duran herkesin 
duygularını paylaşıyorum”.

Gittiği her yerde Stalinistlerin saldırısına maruz kalan 
Serge, Nazilerin Fransa’yı işgalinden kaçmak için 
gittiği Meksika’da da bu saldırılardan nasibini aldı. 
Serge, bütün hayatını büyük bir yoksulluk içinde ge-
çirmişti. Yıllar süren mücadele ve yoksulluğun ar-
dından 1947’de bir kalp krizi sonucu Meksika’da 
hayatını kaybetti. 

DSİP’TEN BİRLEŞİK İŞÇİ  
MÜCADELESİ ÇAĞRISI
Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan 
Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) üye-
leri, pandemi dönemini değerlendirmek 
ve önümüzdeki mücadelelere hazırlanmak 
üzere online toplantıda bir araya geldi. 
Dünyada salgın günlerinde kapitalizmin 
yarattığı eşitsizliklerin daha fazla teşhir ol-
muş olması ve buna karşı ABD’de başlayan 
isyan hareketinin tartışıldığı toplantıda, 
ekonomik krizle birlikte egemen sınıflar 
açısından istikarsızlık döneminin devam 
edeceği, buna karşı 2019’daki küresel is-
yan dalgasının ise şimdi “Siyahların Hayatı 
Önemlidir” hareketiyle oldukça kitlesel ve 
radikal bir şekilde devam ettiği vurgulandı.

Son birkaç yıldır MHP, devletin geleneksel 
kanatları, Perinçekçiler gibi gruplarla kur-
duğu koalisyonla iktidarını devam ettiren 
AKP ise tepetaklak gidiyor. İktidarda yerel 
seçimlerde başlayan büyük gerileme, çö-
zülme ve oy tabanının erimesi süreci devam 
ediyor. AKP’nin her iki oyundan birinin 
muhalefete geçme ihtimalinin bulunduğu 
bu dönemde, muhalefette ise bütün düzen 
partilerini bir araya getirmeyi amaçlayan 
“demokrasi bloku” yaklaşımı hakim. DSİP 
üyeleri, kimisi göçmenlere kimisi kadınla-
ra düşman olan sağ partilerle yapılacak ve 
seçimlere odaklanmış ittifaklardan ziyade, 
çeşitli sosyal mücadelelerde yer alan akti-
vistleri bir araya getiren antikapitalist bir 
alternatifi kurma hedefiyle mücadelelerini 

sürdürecekler.

DSİP bu doğrultuda hem online hem de 
gerçek hayattaki faaliyetini göçmenlerle 
dayanışmayı yükseltme, iklim krizini dur-
durma, kadınların ve LGBTİ+ bireylerin 
özgürlüğü için mücadeleyi sürdürme, ba-
rış talep etme, ekonomik krizin faturasını 
işçilerin değil patronların ödemesi için 
seferberlik ilan etme doğrultusunda sür-
dürecek. Tüm bu faaliyetlerle birlikte hem 
birleşik bir işçi cephesi, hem de bir anti-
kapitalist odak oluşturma çabası devam 
edecek. Bütün bunları yapmanın ilk yolu 
olarak ise DSİP’i gençler ve işçiler arasında 
büyütme faaliyeti sürecek.

İstanbul
Kadıköy: 0 533 447 97 09
Şişli: 0 555 637 24 50
Fatih: 0 536 219 63 41
Ankara: 0 535 884 21 22
İzmir: 0 507 555 02 72
Akhisar: 0 544 327 04 45
Antalya: 0 536 335 10 19
Antep: 0 533 627 30 25
Bursa: 0 507 727 50 45
Çanakkale :05324623804
Dersim: 0 543 447 24 15
Edirne: 0 539 429 17 58
Malatya: 0 534 982 59 26
Muğla : 0 539 932 21 17
Samsun: 0 551 450 64 52
Sivas: 0 533 515 28 24
Soma: 0 532 693 70 57
Tekirdağ: 0 533 233 41 50

BİZİ ARAYIN, 
SOSYALİST İŞÇİ’YE 
ULAŞIN!

ÖNE ÇIKAN 
Özdeş Özbay

REKORDAN REKORA 
KÜRESEL ISINMA
Salgın başlamazdan önce dünya dev orman yangınları 
ve Antarktika’dan gelen 20 derecelik sıcaklık rekoruyla 
küresel ısınmadan söz ediyordu. Salgın döneminde tica-
retin ve üretimin önemli ölçüde durması sonucu karbon 
salımında yüzde 17’lik bir düşüş yaşanmıştı. Ancak 
“normalleşme” sürecine girilmesinin ardından hızla es-
kiye dönüyoruz. 

Çin eski karbon salımı oranlarına hızla döndü bile. 
Dünya genelinde ise geçen hafta açıklanan verilere 
göre karbon salımındaki düşüş yüzde 17’den yüzde 5’e 
gerilemiş birkaç hafta içerisinde. Bu demek oluyor ki 
önümüzdeki haftalarda eski oranlara ulaşacağız.

Oysa karbon salımı azalırken ve henüz dünya çapın-
da ekonomiler kapalı, uçuşlar durdurulmuşken, 1 Mayıs 
tarihinde Hawaii’de bulunan Mauna Loa Rasathanesi 
atmosferdeki karbon parçacıkları oranının 418 ppm* 
olduğunu ilan etmişti. Bu, dünyanın yeni rekoruydu. 

Şimdi “normal” karbon salımına geri dönülürken felaket 
haberleri de gelmeye başladı. Kuzey Kutbu bölgesinde 
yer alan Sibirya’nın Verkhoyansk kasabasında 20 Hazi-
randa ölçülen sıcaklık 38 derece olarak açıklandı. Yani 
aylar önce güney kutbundan gelen sıcaklık rekoruna 
kuzey kutbundan da bir rekor eklenmiş oldu. 

Özetle, ekonominin durduğu dönemde bile sıcaklık ar-
tışlarının yükselmeye devam etmesine şahit olduk ve 
bu, küresel ısınmayı durdurmak için çok daha hızlı ve 
radikal adımlar atmamız gerektiğini gösteriyor.

Bireysel değil kolektif çözümler

15 Haziran’da Jenessa Duncombe tarafından yazılan 
bir makalede önemli bir grafik yer alıyor. Grafikte sek-
törlere göre karbon salımı miktarlarının aylara göre de-
ğişimi gösteriliyor. Buna göre, salgın nedeniyle karbon 
salımı en fazla düşen sektör kara ve deniz taşımacılığı. 
Onu sanayi, enerji üretimi ve hava ulaşımı izliyor. Sal-
gın döneminde karbon salımı artış gösteren tek alan 
ise evler. Evde kalabilen milyonlar daha çok bireysel 
tüketim yapmışlar. 

“Normalleşme” ile birlikte ise diğer tüm sektörler hızla 
eski kirleticiliğine geri dönerken hanelerde karbon salı-
mımız biraz azalıyor.

Şu çok açık: Bireysel alışkanlıklarımızda yapacağımız 
değişikliklerin küresel ısınmayla mücadelede çok ama 
çok az bir önemi var. 

Dolayısıyla ihtiyacımız olan şey bir sistem değişikliği. 
Bütün bir enerji üretim tarzının ve elbette fosil yakıt-
lara bağlı teknolojinin büyük bir hızla dönüştürülmesi 
gerekiyor. Ancak kapitalizm içerisinde bunun yapılması 
imkansız. 

Karşımızda zannedildiği gibi bir birinden bağımsız sek-
törler yok. Fosil yakıt şirketleri, silah sanayi, bankalar ve 
diğer büyük sanayiler bir biriyle iç içe geçmiş durum-
dalar. Elbette politikacılarla da öyle. Bu nedenle küresel 
ısınmayı durdurmak için kapitalizmi aşmamız gerekiyor.

*ppm milyonda 1 parçaçcık anlamına geliyor. Bilim 
insanları atmosferdeki karbondioksit miktarının güvenli 
üst sınırının milyonda 350 parçacık olması gerektiğini 
söylüyor.
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DEVRİMCİ ANTİKAPİTALİST HAFTALIK GAZETE

KAPİTALİZM DÜNYAYI YOK EDİYOR

UMUT MAHİR ÖZEN

Küresel iklim değişikliğinin “yakıcı” sorunları geçtiğimiz 
yıl içinde tüm insanlık için daha da belirgin hale gelmeye 
başladı. Avustralya’dan Amerika’ya, Asya’dan Avrupa’ya bir 
dizi bölge küresel ısınmanın beraberinde getirdiği yıkımın 
etkisini yaşıyor. Ancak bu kriz en çok sorunun ortaya çık-
masında bir inisiyatifi bulunmayan yoksullara ve canlılığa 
zarar veriyor. Milyonlarca insan iklim koşulları nedeniyle 
yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kalırken, milyarlarca 
canlı ise kitlesel ölümler veya benzer şekilde göç dalgala-
rıyla felaketin yıkıcı etkilerine maruz bırakılıyor. Uluslara-
rası düzeyde alınması planlanan önlemler ise daha fazla kâr 
etmekten başka bir şey düşünmeyen şirketlerin ve onların 
yönetim kurulu gibi çalışan hükümetlerin hırsına kurban 
ediliyor. Son yıllarda ortaya çıkan bilanço ise bu krizin ege-
menlerin insafına bırakılamayacak denli tehdit edici boyuta 
ulaştığını ve bir an önce harekete geçmemiz gerektiğini biz-
lere gösteriyor.

Felaketin Bilançosu

Geçtiğimiz yıl daha önce karşılaşmadığımız boyuttaki yan-
gınlar, tayfunlar, sıcak hava dalgaları ve seller tüm canlılığı 
olumsuz yönde etkiledi. Örneğin Avustralya’da 2019 Eylül 
ayında başlayıp Mart ayının başına dek kontrol altına alı-
namayan orman yangınları süresince 2779’u ev olmak üzere 
5900 bina kullanılamaz hala geldi ve en az 34 kişi hayatını 
kaybetti. 18.6 milyon hektar alan kül olurken sürecin sonun-
da 1 milyarın üzerine hayvanın öldüğü ve bazı canlı türleri-
nin soylarının tükenebileceği düşünülüyor. Bu yangınların 
sonucunda NASA’nın Ocak 2020 itibariyle yaptığı hesapla-
malara göre ise 306 milyon ton karbon atmosfere karıştı! 
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yüzbinlerin yer değiştirme-
sine neden olan yangınlar 100 hektardan büyük bir alanı et-
kisi altına aldı ve 80 milyar dolarlık bir ekonomik kayba yol 
açtı. Amazonlarda ise büyük çoğunluğu yeni tarım alanları 
açmak için bilinçli çıkarılan yangınlar olmak üzere -bir ön-
ceki yıla göre %75 oranında artarak- yaklaşık 80.000 yangın 
yaşandı. Sibirya ve Endonezya’daki orman yangınlarının 
sonunca artan hava kirliliği ise milyonlarca insanın günde-
lik yaşamını etkiledi ve okulların kapatılması gibi önlemleri 
beraberinde getirdi. Lübnan’da 2019 Ekim ayında yaşanan 
yangınlar da son on yılların en yıkıcılarıydı.

Tayfunlar ve sıcak hava dalgaları da yüzlerce insanın ha-
yatını kaybetmesine ve ekonomik zarara yol açtı. Filipin-
ler’in doğusunda ortaya çıkan ve sezonun dokuzuncusu 
olan Lekima Tayfunu, yoğun yağış sonucunda üç geminin 
batmasına ve 31 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Çin 
anakarasına hareket eden tayfun burada yaşanan fırtına ve 
seller sonucunda 56 insanın canına mâl oldu. Yerel gazete-
ler bu tayfunun son yılların en şiddetlisi olduğunu yazdı. Ja-
ponya’daki Hagibis Tayfunu da 86 insanın ölümüne neden 
oldu. “Atmosferik nehir” adı verilen, atmosferdeki konsant-
re nemin dar bir koridor oluşturmasıyla ortaya çıkan doğa 
olayının yaşanması, birçok bölgede toprak kaymalarına ve 
alışılmadık uzun süreli sağanak yağmurlara neden oldu. 
Güneydoğu Afrika’yı vuran Idai Tropikal Kasırgası ise Mo-
zambik’te 602, Zimbabve’de 299 insanın ölümüne yol açtı. 
Bu kasırga Güney Yarımküre’de bugüne dek yaşanan en 
ölümcül fırtına olarak kayıtlara geçti. Japonya ve Hindis-
tan’da sırasıyla 41 ve 49 santigrada kadar yükselen sıcak-
lıklar ve sıcak hava dalgaları toplamda 252 insanın hayatını 
kaybetmesiyle sonuçlandı. Bu iki felaket de günümüze de-
ğin kaydedilen en yüksek sıcaklıklar arasındaydı. 

Sel felaketleri de dünyanın birçok bölgesinde oldukça etkili 
oldu. ABD’deki Mississippi, Missouri ve Arkansas nehirleri 
boyunca olan sellerden 14 milyon etkilendi. Bölgedeki hava 
ve iklim olayları ABD’ye 14 milyar dolara mâl oldu. Meksi-
ka körfezi, Teksas ve Kuzey Karolina’da da 30 santimetreye 
varan yoğun sağanaklar ve yağışlar yaşandı. İran’da Mart 
ortasında başlayıp Nisan ayının başına kadar süren ve ge-
niş bir alana yayılan ani su baskınları ülkenin 31 eyaletinin 
26’sında etkili oldu. Resmi rakamlara göre ülke çapında en 
az 70 kişi yaşamını yitirdi. Avustralya, İngiltere, Pakistan 
gibi ülkeler de sel felaketlerinden nasibini aldı. Pakistan’da 
40 kişi hayatını kaybederken, İngiltere’de ise 1766 yılından 
beri tutulan kayıtlara göre en “ıslak” şubat ayı yaşandı ve 
1833’teki en yüksek değerler dahi aşıldı. Geçtiğimiz hafta 
ise İstanbul’da iki hortum görüldü ve Esenyurt ilçesinde 
meydana gelen selde Filistin’li bir göçmen yaşamını yitirdi. 
Büyük ölçüde işçilerin ve yoksulların yaşadığı mahallelerde 
büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İklim krizini durdurmak için küresel ve milyonlarca aktivis-
tin katıldığı eylemlerin doğrudan kapitalist sistemi hedefle-
mesi bir zorunluluk.

Avustralya’daki yangın.

İklim grevi, 20 Eylül 2019, Kadıköy


