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u Polonya’dan Türkiye’ye 
kadınların isyanı
u İstanbul Sözleşmesi nezdinde 
kadınların kazanılmış            
haklarına saldırı

u Nasıl bir mücadele 
yürütmeliyiz?    sayfa 6-7

KADINLARIN HAYATI ÖNEMLİDİR!

Kadınlar  İstanbul  Sözleşmesi’ni, kazanılmış 
haklarını savunuyor, İstanbul

Antikapitalist Kadınlar’dan Tuğba Çelik: 
“Gitgide otoriterleşen iktidarların baskıcı, kadının hayatını 

değersizleştiren politikalarına karşı Türkiye’de ve tüm dünyada 
ayağa kalkıyoruz!”
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Ümit Özdağ isimli birisi var, düzenli ola-
rak Suriyeli göçmenleri hedef gösteriyor. 
Irkçı. Irkçılığıyla yalancılığı el ele gidigös-
terdiği medya mesajlarında sürekli olarak 
yalan söylüyor. Gerçekdışı iddialarla, Su-
riyelilere yönelik bir nefret dalgası örgüt-
lemeye çalışıyor.

Son olarak “Suriyelilerin araçlarına üc-
retsiz vize muayenesi yapılıyor” yalanıyla 
göçmenleri düşmanlaştırdı. Birçok karşı 
yanıt geldiyse ve Türkiye’deki araç muaye-
ne kuralları kendisine söylendiyse de bir 
düzeltme yapmadı, özür dilemedi. Dile-
medi, zira çok iyi biliyor söylediğinin ya-
lan olduğunu. Bile bile söylüyor bu yalanı. 
Suriyeliler hakkında üretilmesine katkıda 
bulunduğu sistemli yalanların bir nedeni 
var. NAZİ propaganda sorumluları, “Ye-
terince büyük bir yalan söylerseniz ve bu 

yalanı sürekli tekrar ederseniz, insanlar 
sonunda buna inanmaya başlayacaktır” 
demişler ve Yahudiler hakkında büyük 
bir yalanı sistemli bir şekilde dile getir-
meye başlamışlardı. Yahudi Soykırımı, 
bu büyük yalanı sürekli tekrarlayan ırkçı-
ların-faşistlerin iktidara yükselmelerinin 
ardından gerçekleşti.

Irkçı bir yalanı sürekli tekrarlamak ma-
sum bir olay değildir.

Irkçı bir yalanla toplumun bir kesimini 
sistemli bir şekilde “ötekileştirmek” gör-
mezden gelinebilecek bir olay değildir.

Irkçı bir yalan, ırkçı bir linç girişimi ya da 
kitlesel katliamları örgütlemek için üreti-
lir.

Bu yüzden sosyal medyada Ümit Özdağ’a 
sorulan “Suriyeli gençleri linç ettiklerinde 

‘başardım’ hissi kaplıyor mu benliğinizi?” 
sorusu çok haklı bir sorudur ve emin ola-
lım Ümit Özdağ gibi ırkçılar, bu türden her 
linç girişiminde “başardım” hissini yaşı-
yor.

2019 yılının Temmuz ayının başında, 
İstanbul Küçükçekmece’de Suriyeli bir 
gencin 12 yaşında Türkiyeli bir çocuğu ta-
ciz ettiği iddiasıyla başlayan linç girişimi 
giderek kitleselleşti. Polis linç girişimine 
katılan gözü dönmüşleri biber gazıyla 
uzaklaştırabildi ve ardından böyle bir ta-
ciz olayının yaşanmadığı açıklandı.

Ama Ümit Özdağ gibiler olaylar yaşanır-
ken içlerinden kıs kıs gülmüşlerdir.

Yine 2019’un Eylül ayında Adana’nın Sey-
han ilçesine bağlı Dumlupınar Mahalle-
si’nde istismar iddiası üzerine Suriyeli 

mültecilere yönelen linç girişimi iki gün 
boyunca sürdü. İstismarcı yakalanmıştı 
ve Türkiyeli olduğu Valilik tarafından da 
açıklanmıştı. Buna rağmen, mültecilerin 
işyerleri ikinci gün de yağmalanmaya ça-
lışıldı.

Ümit Özdağ gibi ırkçıların taşlarını döşe-
diği yolun sonu budur: Irkçı katliam, ırkçı 
linç girişimi, ırkçı nefret söylemiyle toplu-
mun en güvencesiz, en az örgütlü kesimle-
rinin hayatını tehlikeye atmak.

Bu yüzden sosyal medyada ırkçılık yapan-
ların, göçmenleri düşmanlaştıranların, 
sistematik yalanlarla Suriyelileri düşman-
laştıranların, masum yalanlar söylediğini 
asla düşünmemeliyiz! Bu tür insanlar nef-
ret suçu, insanlık suçu işliyorlar!   

GÜNDEM

TÜM OTORİTERLER 
SOSYAL MEDYAYA KARŞI
Z. SONER DİNÇSOY

Sosyal medya/internet düzenle-
mesi olarak sunulan 9 maddelik 
yeni bir yasa teklifi Meclis’teki 
çoğunluk oylarıyla yasalaştı. Bu 
yeni yasaya göre, günlük 1 mil-
yondan fazla girişin yapıldığı yurt 
dışı kaynaklı siteler ülkede tem-
silcilik açmak, içerikleri hızlıca 
denetlemek ve iktidarın baskısıy-
la 48 saat içinde kaldırmak duru-
munda kalacak. 

Türkiye vatandaşı olan bir temsil-
ci atamayanlara, ofis açmayan ve 
kararları doğru bulup uygulama-
yanlara yönelik olarak ise sırasıy-
la para cezası, reklam yasağı ve 
son olarak da bağlantı genişliğini 
yüzde 90’a kadar düşürme yaptı-
rımları öngörülüyor.

Bunun pratik anlamı ise “makbul 
olmayan içerik”lere dair mutlak 
bir denetim, kısıtlama, sansür ve 
topyekûn bir içerik engelleme-
sidir. Bu “düzenleme” iddiasını, 
ise dozu giderek artan otoriter 
rejimlerin çeşitli alanlardaki de-
netimlerinin ve tahakkümlerinin 
dışında kalan her şeye yönelik 
saldırganca tavır ve tutumların-
dan bağımsız olarak ele almak ve 
anlamak mümkün görünmemek-
tedir.

Hakaret nedir? Hakim-şirket?

Bu yeni yasa teklifi için harekete 
geçirici temel motivasyon, ege-
men politik figürlere ve onların 
yakınlarına dair “hakaret” iddia-
ları dalgası üzerinden şekillendi. 
Cinsiyetçi, ırkçı, hayatın doku-
nulmazlığına saldırı teşkil eden… 
vb. temel ortak konular haricinde, 
hakaret konusunun, politik güç 
ilişkilerinden bağımsız olarak ele 
alınabilecek bir konu olduğunu 
söylemek kolay değildir. Özellikle 
son yıllarda en başta “cumhur-
başkanına hakaret” nedeniyle 

açılan soruşturmaların binlerle 
ifade edilen sayılara eriştiği de 
göz önüne alındığında, “hakaret” 
iddiasıyla başlatılan soruşturma-
ların, iktidar tarafından, tek tek 
içeriklerinden öte biçimde, politik 
bir gözdağı şekline büründüğü de 
kolaylıkla görülebilir. 

İçeriğin makbul olanı ve          
unutulma

“Unutulma” başlığı da bu yasa 
teklifinin bir başka ilginç yanı. 
Belirsiz bir içerikle, iktidar bloğu 
için makbul olmayan verilerin, 

belgelerin ortadan kaldırılması 
anlamına gelmektedir ve toplum-
sal bellek için temelden bir yıkım-
dır bu. Bilgiye hakim olma, mak-
bul olanlar ve olmayanlar ayrımı, 
nelerin bilinmesinin isteneceği 
ve istenmeyeceği başlıkları, son 
derece politik başlıklardır. Yasak-
lamalar üzerinden “düzenleme” 
ile toplumsal hayat inşası, bütün 
otoriter rejimlerin karakteristik 
bir özelliği durumuna gelmiş va-
ziyette. “Unutulma” ise belirsiz-
liği ile içerik denetim ve ortadan 
kaldırmanın önemli bir ayağı 

olarak görünmektedir. Örneğin 
kamu ihalelerinde yolsuzluklarla 
ile ilgili haberlerin, cinayetlerin 
ya da benzeri arşiv kayıtlarının 
“unutulma hakkı” denilerek orta-
dan kaldırılabileceği çok uzak bir 
ihtimal değildir. Otoriter rejimle-
rin tarihi, makbul olmayan kişi ve 
bilgilerin ortadan kaldırılmasının 
da tarihidir.

“Denetimsizlik” iddiası

Peki Türkiye’de internet “tama-
mıyla denetimsiz” bir alan mıdır? 
Öyle olmadığı apaçık ortada. Tür-
kiye’de 2019 sonu itibarıyla 408 
bin internet sitesi, 7 bin twitter 
hesabına ve 40 bin twite, 10 bin 
youtube videosuna, 6200 facebo-
ok içeriğine erişim engellenmiş 
durumda. İddia edildiği üzere 
“denetimsiz” bir alan olmadığı 
gibi, engelleme konusunda hayli 
istekli olunduğu da kolaylıkla gö-
rülebilir. O halde bu yeni yasanın 
“denetim” ile doğrudan ilgisinin 
bulunmadığı belli. Doğrudan he-
def aldığı başlıklar; düşünce, ifa-
de ve örgütlenme gibi temel hak-
lardır. İktidar bloğu, muhalefetin 
internet üzerinden mobilize ola-
bilmesini, örgütlenmesini, haber-
leşmesini, bilgiyi yaymasını kes-
mek istemektedir, çeşitli kılıflar 
aransa da konunun özü burasıdır.

IRKÇILIK SOLUYANLAR

Z. Soner Dinçsoy, meclise sunulan ve çok 
hızlı bir biçimde 29 Temmuz’un sabah erken 

saatlerinde kabul edilen internet sansür 
yasasının büyük bir saldırı olduğunu tartışıyor. 
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BARIŞTAN YANA
Yıldız Önen

60 GÖÇMEN…

27 Haziran 2020’de Van Gölü’nde bir tekne battı. Batan 
teknede Türkiye’nin doğu sınırından gelen Afgan, İranlı, 
Pakistanlı göçmenler vardı ve bu insanların cesetlerine 
ulaşılmaya çalışıldı. Günlerce süren aramalar sonucunda 
60 kişinin cesedi bulundu.

Afgan Göçmenlere İlişkin Bitlis İli Tatvan İlçesi Gözlem 
Raporu bu teknenin batan ilk tekne olmadığını gösteriyor. 
Rapora göre, 26 Aralık 2019’da da bir tekne batmış ve 
7 göçmen ölmüş, 64 göçmen ise hastanede tedavi edil-
mek üzere kurtarılmış.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin 2017 
yılında açıkladığı Küresel Eğilimler raporu, dünyadaki 
bütün mültecilerin yüzde 68’inin beş ülkeden geldiğini 
gösteriyor: Suriye, Afganistan, Güney Sudan, Myanmar 
ve Somali. 

Türkiye, Afganistan’dan gelen göçmenlere Türkiye’nin do-
ğusundan gelen göçmenlere uygulanan prosedürü uygulu-
yor. Hak İnisiyatifi Derneği durumu şöyle açıklıyor: “Çeşitli 
nedenlerle Afganistan’dan kaçarak sığınma talep eden 
kişiler ‘şartlı mülteci’ olarak değerlendiriliyor.”

“Şartlı mülteci”, üçüncü bir ülkeye yerleşinceye kadar 
kalmasına izin verilen mültecileri tanımlıyor ve bir dizi 
kısıtlamayı kapsıyor. Bu kapsamda değerlendirilen mülteci-
lere seyahat ve istihdama erişim gibi konularda kısıtlama 
getiriliyor. 

Bitlis-Tatvan mülteciler için bir toparlanma merkezi gibi 
işlev görüyor son yıllarda. Raporun özetlediği gibi: “Göç-
menler Tatvan’a ulaşıncaya dek yaklaşık 3 bin kilometreyi 
aşkın mesafenin önemli bir kısmını yürüyerek kat etmekte-
dir. Göç ederken geçişlerde sıkıntı yaşamamak için ağır-
lıklı olarak kırsal ve dağlık bölgelerden yürümekteler. Göç-
menler yürüyüşleri sırasında ağırlıklı olarak açlık, hastalık, 
hava koşulları, insani ihtiyaçlar ve konaklama konusunda 
insani koşullardan çok uzak şartlarda olduklarını belirtmiş-
lerdir. Özellikle Van’dan gelen göçmenlerin tekneler ile 
Tatvan’a yakın kıyılara ulaşmaya çalıştıkları bilinmektedir.”

Üç bin kilometrenin uzun bir bölümünü ayaklarını parça-
layarak, aç, susuz, hastalıkla boğuşarak geçen göçmenler, 
sınırın Türkiye bölümüne girdiklerinde hiçbir yasal güven-
celeri olmadıkları için bir tekneyle açıldıkları kocaman bir 
gölde boğularak ölebiliyorlar.

Derneğin raporu ve o raporda göçmenlerin aktardığı de-
neyimler iki adımı aynı anda ve hızla atmak zorunda ol-
duğumuzu gösteriyor: Türkiye’nin mülteci politikası baştan 
sona, göçmenler lehine hızla değiştirilmelidir. Demokratik 
bir muhalefet, gerçekten demokratsa, insanların kontey-
nırlarda, teknelerde, sınır kapılarında ölmesine karşı ses 
çıkartmalı ve göçmenleri sınıf kardeşi olarak görmelidir.

İşçi sınıfının gündemini bir süredir işçilerin kıdem taz-
minatlarını fona devretme konusu meşgul ediyor. Bir 
yandan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi adı altında kı-
dem tazminatları fona aktarılarak, bir yandan da 25 yaş 
altı ve 50 yaş üstü çalışanlar başta olmak üzere esnek-gü-
vencesiz çalıştırma yaygınlaştırılarak, kıdem tazminatı 
hakkı yok edilmek isteniyor.

Pandemi koşullarında milyonlarca insan yaşam müca-
delesi verirken, işsizlik rekorları kırılmışken, AKP iktida-
rı kıdem tazminatına el uzatmakta ve daha esnek, daha 
güvencesiz bir çalışma dayatmaktadır.

Türk-iş ve DİSK’in bir günlük uyarı eylemleriyle şimdilik 
Eylül ayına ertelenmiş olsa da konunun yakın zamanda 
tekrar gündeme geleceği kesin. Çünkü kasası boşalan 
AKP iktidarı, bulduğu bütün paralara el koymak istiyor 
ve kıdem tazminatları bugünlerde iktidarın kolayca el 
koymayı umduğu kaynak gibi görünüyor. 

AKP iktidarının sözcüleri bu değişikliği “işçilerin büyük 
bir kısmının kıdem tazminatından yararlanamadığı, do-
layısıyla bu durumun bir eşitsizlik yarattığı”  gerekçesiy-
le savunuyor. Oysa, istenirse böyle bir eşitsizliği ortadan 
kaldırmak, kıdem tazminatından bütün işçilerin yarar-
lanmasını sağlamak hiç de zor değil. Ama elbette amaç 
başka, amaç kıdem tazminatlarına fon aracılığı ile el 
koymak, iktidarlarını sürdürmek için yeni para bulmak.

İşçilerin en önemli kazanımı

Korona salgını sonrasında yaşanan krizle birlikte giderek 
daha da yoksullaşan işçiler açısından kıdem tazminatı; 
işsiz kaldıklarında hayatlarını sürdürebilmeye yardımcı 
olan mali bir destek, emeklilik sonrasında ihtiyaçları 
için harcanabilecek toplu bir para demek. En önemlisi 
de kıdem tazminatı, işçilerin kolayca işten atılmalarını 
önleyen, en azından zorlaştıran bir iş güvencesidir. 

Kıdem tazminatı, işçinin 1 yıl boyunca çalışmasının ve 
yılda 1 aylık ücretinin karşılığı olarak hesabında tutul-
ması gereken bir hak, ödenmemiş bir ücrettir. Dolayı-
sıyla bu hakkın zamanı geldiğinde ona ödenmesi kadar 
normal bir şey olamaz.

Kıdem tazminatı miktarı azaltılacak

Söz konusu Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi için, zorunlu 
ve isteğe bağlı olmak üzere iki formül üretildiği anlaşı-
lıyor. Zorunlu olacak olan birinci formüle göre; her bir 
çalışma yılı için 30 günlük ücret tutarında ödenen kıdem 

tazminatının 19 günlük kısmını işveren ödeyecek, 11 
günlük kısmının ödemesi fondan yapılacak. 

İsteğe bağlı olacak ikinci formüle göre ise; işçi, işveren 
ve devletin katkı sağlayacağı bir fon oluşturulacak. Fona 
yüzde 6 oranında prim ödemesi yapılacak. Bunun 4 pua-
nı işveren tarafından karşılanacak, 0,5 puanı çalışandan 
kesilecek, devlet 1 puan katkıda bulunacak. Vergi indiri-
mi yoluyla 0,5 puanlık ilave prim katkısı yapılarak yüzde 
6 oranı tamamlanacak.

Böylece 1980 öncesinde yıllık 45 gün olarak hesaplanan, 
12 Eylül askeri diktatörlüğü döneminde 30 güne indirilen 
yıllık kıdem tazminatı tutarı, bu tasarı ile 19 güne indi-
rilecek.

Devlet kamusal emeklilik sunma sorumluluğunu sırtın-
dan atacak.

Kıdem tazminatının fona devri ile birlikte, özellikle 
neo-liberalizm döneminde topluma karşı sorumlulukla-
rının büyük bir kısmını üzerinden atan devlet, kamusal 
emeklilik hizmeti verme sorumluluğundan da kurtulma-
ya çalışıyor. 

Bunun bir sonraki aşaması kamu emekçilerinin emek-
lilik ikramiyesi ile ilgili olarak yapılacak düzenlemedir. 
Eğer kıdem tazminatları TES ile ortadan kaldırılırsa sı-
ranın kamu emekçilerinin emekli ikramiyesine gelmesi 
şaşırtıcı olmaz.

Tek yol direniş

Kıdem tazminatını ortadan kaldırmaya, daraltmaya, 
budamaya, işçi sınıfının belirli kesimlerini bu haktan 
mahrum etmeye yönelik her girişim, direniş ile karşıla-
nacaktır.

Kıdem tazminatını bir işveren sorumluluğu olmaktan 
çıkaracak, iş güvencesi dayanağı işlevine son vererek 
işten çıkarmaları kolaylaştıracak, işverene iş sürecinde 
keyfiyet olanağı verecek, son ücret ile bağını kopararak 
kıdem tazminatının miktarını düşürecek planları, işçi sı-
nıfı asla kabul etmez.

Fon, kıdem tazminatımıza, birikmiş emeğimize ve gele-
ceğimize el koymak demektir. Kıdem tazminatı ile ilgili 
konuşulacak tek şey, mevcut sistemin güçlendirilmesi, 
kuvvetlendirilmesi, bir gün bile çalışsa tüm işçilerin is-
tifa hali dahil, kıdem tazminatını alacağı bir düzenleme-
nin yapılmasıdır.

FON, KIDEM TAZMİNATINA 
EL KOYMAK DEMEKTİR

Kıdem tazminatıının gaspına karşı protestolar 
birçok ilde devam ediyor
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ÖZDEŞ ÖZBAY

George Floyd’un polis tara-
fından boğazına basılarak 
öldürülmesinin üzerinden iki 
aydan fazla zaman geçti an-
cak ırkçılığa karşı sokaklara 
taşan öfke dinmiyor. İlk bir ay 
boyunca hemen her eyalette 
her akşam gösteriler düzen-
lenmişti. Köle tüccarlarının 
ve ırkçı general ve siyaset-
çilerin heykelleri yıkılmıştı. 
Ardından Seattle’da iki hafta 
süren bir işgal deneyimi ya-
şandı. 

Köleliğin kaldırıldığı gün olan 
19 Haziran’da siyahların ha-
yatı için grevler örgütlendi. 
Özellikle Batı sahillerindeki 
limanlarda binlerce işçi ırk-
çılığa karşı iş bıraktı. 20 Tem-
muz’da ise bir kez daha siyah-
ların hayatı için grev çağrısı 
yapıldı. Bu kez doğrudan be-
yaz olmayanlara yönelik iş-
yerlerindeki adaletsizlikler 
hakkında somut talepler et-
rafında sendikalar tarafından 
gösteriler, işbırakma eylemle-
ri ve grevler düzenlendi.

Hareketin kitleselliği birçok 
eyalette düşerken özellikle 
hafta sonu gösterilerine bin-
lerce insan katılmaya devam 
ediyor. Son haftalarda ise 
hareketin en yoğun yaşandı-
ğı şehir olarak Portland öne 
çıktı. Temmuz ortasında ilk 
kez Portland’da görülen sivil 
araçlar protestocuları kaçır-
maya başladı. Daha sonra 
bu sivil ekiplerin Trump’ın 
emriyle gönderilen federal 
güçler olduğu ortaya çıkmıştı. 

Trump, terör örgütü ilan ettiği 
Antifa’nın Portland’da eylem-
ler örgütlediğini söyleyerek 
buna engel olmayan valiye 
karşı göstericilerin üzerine 
kendi polis gücünü gönderdi. 
Trump’ın kullandığı bu yön-
tem ve yaşanan şiddet olay-
ları tüm ülkede bir kez daha 
protesto dalgasını ateşledi. 

Ülke çapında on binlerce 
gösterici ırkçılığa karşı ey-
lemlerini sürdürüyor. New 
York Times’ın 3 Temmuz’da 
yaptığı ankete göre 200 kadar 
şehre yayılan eylemlere 15 ile 
26 milyon arasında Amerikalı 
katılmış. Eylemlere katılanla-
rın 14 bininden fazlası gözal-
tına alındı. 29 kişi eylemler 
sırasında polis şiddeti, ırkçı 
beyazların ateş açması veya 
kalabalığa araba sürmesi 
sebebiyle, zaman zaman da 
yağma olayları sırasında öl-
dürüldü.  

Tüm bunlar yaşanırken iklim 
hareketi aktivistleri ABD baş-
kan seçimleri için “son 100 
gün kaldı” diyerek kampan-
yaya başladılar. Önümüzde 
gezegeni kurtarmak için sa-
dece 10 yıl kalmışken (kü-
resel ısınmayı 1,5 derecenin 
altında tutabilmek için 2030 
yılına kadar karbon salımı 
küresel çapta en az yüzde 50 
azaltılmalı) iklim inkârcısı 
Trump ile kaybedilecek bir 
dört yıl daha sonumuz olur 
,diyor hareket. Ayrıca Trump 
kazanacak olursa Paris İklim 
anlaşmasından da Kasım iti-
bariyle ayrılabilecek. Aslında 

Trump’ın karşısına çıkacak 
Biden’dan hiçbir beklentile-
ri olmasa da aktivistler ona 
karşı verilecek mücadele ile 
kazanım elde etmenin müm-
kün olduğunu düşünüyorlar. 
Genç iklim aktivistlerinin 
ABD’deki platformu Sunrise 
Movement seçimlere katılım 
oranı yüzde 40 olan genç seç-
menleri iklim için oy vermeye 
çağıran bir kampanya ilan et-
miş durumda. 

Greta Thunberg ile yükselen 
Gelecek İçin Cumalar hare-
keti de 25 Eylül’de iklim için 
küresel grev ilan etti ve ABD 
seçimlerinden hemen önce 
gerçekleşecek küresel grev 
için ABD’li iklim hareketi ha-
zırlık yapıyor. 

Öte yandan 2011’de Wall Stre-
et’teki Zuccotti Parkı işgal et 
çağrısı yaparak dünyanın 200 
kentine yayılan ve yeni bir an-
tikapitalist hareketin fitilini 
ateşleyen Adbusters platfor-
mu ise occupy (işgal et) ha-
reketinin yıl dönümü olan 17 
Eylül için seçimlere kadar 50 
gün boyunca ABD başkanının 
kaldığı Beyaz Saray’ın etrafını 
işgal etme çağrısı yaptı. Ha-
reketin sözcüleri, bu sayede 
küresel ölçekte yeni bir müca-
dele dalgasının yükselmesini 
ve Trump’ın devrilerek dünya 
genelinde aşırı sağa doğru 
kayan güç dengelerinin ar-
dından toplumsal muhalefete 
moral vermeyi amaçladıkları-
nı açıkladı.

TUNA EMREN

Salgın hız kesmedi; bilakis olağa-
nüstü bir artışla tekrar endişe verici 
seviyelere ulaştı. 

Reuters’in, son iki haftanın verile-
rinden yola çıkarak yaptığı hesapla-
malar, dünya genelinde her 15 sani-
yede bir kişinin hayatını kaybettiğini 
gösteriyor. Pandeminin başından bu 
yana güvenilir veriler sağlayan John 
Hopkins Üniversitesi ise 700 bin ölü-
me ulaşıldığını duyurdu. Salgında 
can verenlerin 150 binden fazlası 
ABD’den. İkinci sırada ise 90 bini 
aşan ölüm sayısıyla Brezilya geliyor.

Çığ gibi artan vaka sayıları karşısın-
da milyonlarca yoksulun gözden çı-
karıldığı Hindistan, yeni vaka sayısı 
ikiye katlanınca önlemleri sıkılaş-
tırma kararı alan ve hatta karantina 
koşullarına geri dönülebileceğini 
duyuran Belçika, günlük vaka sa-
yısında inanılmaz bir artış görülen 
(pandeminin kontrolünü yitirmek 
üzere olduğu söyleniyor) Fransa, 
tekrar karantina planları üzerinde 
çalışan Almanya, durumun zaten 
içler acısı olduğu ABD, Brezilya ve 
Meksika’dan gelen haberler tek bir 
şey söylüyor: Hızla önlem alınmaz-
sa, ilkinden çok daha şiddetli ola-
cağını şimdiden belli eden ikinci 
dalganın bir felakete dönüştüğüne 
tanık olabiliriz.

İkinci dalga başladı

Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19’un, 
yaz aylarında mevsimsel grip gibi 
düşüşe geçmediğinin, aksine tüm 
dünyada hızla yükseliş gösterdi-
ğinin altını çizerek, geçtiğimiz altı 
hafta içinde vaka sayılarının ikiye 
katlandığını duyurdu. Bunun tek 
sorumlusu, ekonomilerini kurta-
rabilmek adına birbirinden yanlış 
stratejilerle, hepimizi ‘yeni normal’ 
dedikleri bir çıkmaza sürükleyen 

liderler. Bilim, erken normalleşme 
planlarının böyle sonuçlanacağını 
ortaya koyduğu halde, bu uyarıları 
ciddiye almayıp salgının ikinci dal-
gasına davetiye çıkarmış oldular.

DSÖ yeniden küresel alarm durumu-
na geçti. Yetkililer, bu kez yayılma 
hızının çok daha riskli bir seviyeye 
eriştiğini bildiriyor. İlk tepkisi, nü-
fusun önemli bir bölümünü feda 
etmek pahasına normalleşme plan-
larına yönelmek olan Boris Johnson 
bile hızla yükselen vaka sayıları kar-
şısında çark etti: “Şimdi frene bas-
ma zamanı.” Johnson, ekonominin 
tekrar canlandırılması planlarını as-
kıya aldığını ve yeni bir kapanmanın 
gündeme gelebileceğini söyledi.

Bolsonaro ve Trump’ın akıl         
tutulması 

Salgının en ağır şekilde hissedildiği 
ABD ve Brezilya’da ise durum gerçek-
ten korkutucu. Geçtiğimiz günlerde, 
bir televizyon kanalında “süreci iyi 
yönettiğini” iddia eden Trump, ve-
rileri çarpıtarak yorumluyor, ölüm-
lü vakaların, diğer ülkelere kıyasla 
çok düşük olduğunu söylüyor. Pi-
yasaları kurtarma hırsı yüzünden 
155 bin kişinin yaşamını yitirmesini 
ise “Elden bir şey gelmez” diyerek 
yorumladı. Ve yeni bir kapanmanın 
gündemde olmadığını dile getiriyor. 
Ona göre, bu pek de “akıllıca bir yol” 
değil çünkü ülke ekonomisine daha 
fazla zarar verebilir. Hatta karantina 
koşullarının, virüsün yayılmasını 
önlemediğini iddia etti. 

Trump her zamanki yalanlarına 
başvururken, Brezilya da onun ruh 
ikizi gibi davranan Bolsonaro’nun 
vurdumduymazlığının acısını çeki-
yor. Ölü sayısı 90 binlere dayandı. 
Günde 70 bin vaka ve binin üzerinde 
ölümün raporlandığı Brezilya, müm-
kün olabilecek en kötü senaryoyu 
yaşıyor. 

ALARM ZİLLERİ 
ÇALIYOR

ABD’DE IRKÇILIK KARŞITI 
MÜCADELEYE DEVAM!

Portland’daki kitlesel protestolar
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DSİP üyesi Şenol 
Karakaş’la güncel 

gelişmeleri ve 
2010 referandumu 
döneminde izlenen 

politikaların, 10 sene 
sonra hala gündeme 

getirilmesinin 
nedenlerini ele aldık.

“YETMEZ AMA EVET” 
DÖNEMİN EN DOĞRU 
POLİTİKASIYDI”
Kovid-19 etkisini sürdürüyor. Kapita-
lizm bu salgından nasıl etkileniyor?

Şenol Karakaş: Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) 18 Temmuz’da tespit edilen yaklaşık 
260 bin vakayla, salgının başlangıcından o 
güne kadar, tek bir gündeki en büyük artı-
şın görüldüğünü açıkladı.

DSÖ’ye göre, o gün ilk kez günlük vaka sa-
yısı çeyrek milyonu aştı. Brezilya'da koro-
navirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 
sayısı 95 bin 819'a yükseldi. Otoriter lider-
lerin şov yapığı ülkelerde bilanço özellikle 
ağırlaşıyor. Bir hükümet başkanından ziya-
de, şımarık maço bir zengin çocuğuna ben-
zeyen Trump’ın ABD’sinde ölü sayısı 159 
bini aştı, günlük 45 bin vaka sayısı gözlem-
leniyor. Modi’nin Hindistan’ında ölü sayısı 
40 bine yaklaştı.

Covid-19, kapitalizmin ekonomik krizi ve 
iklim krizine, bizim çifte kriz dediğimiz du-
ruma dev bir ivme kattı. 

Kriz derinleşti, değil mi?

Evet. Salgın hem kapitalizmin içinden çıka-
madığı, çözme yeteneği taşımadığı krizleri 
derinleştirdi, hem de kendi kendini benim 
diyen sosyalist partinin yapamayacağı 
bir sertlikte teşhir etti. Kapitalist ekonomi 
denilen mekanizmanın sermayeden ve 
kârdan başka hiçbir şeyi gözünün görme-
diği açığa çıktı. Hükümetlerin sermayeyi 
korumayı, halk sağlığından kıyaslanamaz 
ölçüde daha fazla önemsediğini gösterdi. 
Otoriter liderlerin ve yönetimlerin, doğ-
rudan sermayeye kaynak transferi organı 
gibi çalıştığını gösterdi. Sağlığa değil silaha 
yatırım yapmanın saçmalığını gösterdi. Kâr 
ve rekabete dayalı sistemin ekosistemi yıkı-
ma uğrattığını gösterdi. Kapitalist üretimin 
salgın hastalıkların yayılmasının temel so-
rumlusu olduğunu gösterdi. Irkçılığın, ka-
dın düşmanlığının bu sistemin doğasında 
olduğunu, ama otoriter rejimlerin salgın 
günlerinde tüm bu alanlarda çok daha per-
vasız olabildiğini gösterdi.

Evet, kriz derinleşti ve giderek siyasal bir 
karakter kazanıyor. Irkçılık karşıtı birleşik 
hareket ABD’de Trump’ı gerilettikçe ABD 
egemen sınıfı arasında “aşırı” denilebile-
cek fikirler gündeme geliyor. Otoriter si-
yaset ve yönetimler dünyayı öyle bir hale 
getirdiler ki, seçimleri kaybettiklerinde kol-
tuğu bırakmazlarsa diye ciddi ciddi dertle-
niyor dünya halkları! Orban ve Putin yasal 
üçkağıtlarla siyasal ömürlerine on yıllar 
katmaya çalışırken, Trump’ın seçimlerin 
ertelenmesini talep etmesi, kapitalizmin 

sadece salgın krizi, ekonomik kriz ve eko-
lojik krizi derinleşerek yaşamadığını, ama 
aynı zamanda çözümü için belki de ezilen 
kitlelerin sahne alması gereken siyasal bir 
krizi de yaşadığını görmek gerekiyor.

Salgının en başında söylemiştik. Kitlelerin 
öfkesi salgınla birlikte daha da yoğunla-
şacak. Şimdi olmaya başlayan, bu öfkenin 
kendisine kanallar yaratmasıdır.

Türkiye bu gelişmelerden bağımsız mı?

Tabii ki değil! İktidar salgını çok ciddiye alı-
yormuş gibi yapıp sonunda hiç de ciddiye 
almadığını gösterdi. Hem Bilim Kurulu hem 
de Sağlık Bakanı alarm zillerini çalıyor. 
Ama suçlu bayram ziyaretçileri ya da Çeş-
me gibi yerlere bayram tatilinde akın eden-
ler değil. Önümüzdeki günlerde, birinci 
dalgadan çok daha ağır bir şekilde etkisini 
göreceğimiz salgının şiddetinin artmasında 
belirleyici olan, iktidarın tercihleridir. 1 Ha-
ziran’da AVM’leri açması, kısıtlamaları kal-
dırması, sınavların öne çekilmesi, turizm 
gelirlerinin önceliklenmesi, sağlığın değil 
sermayenin, esnafın çıkarlarının merkeze 
alınması, şimdilerde Sağlık Bakanı’nı bile 
paniğe sürükleyecek sonuçlar doğurdu.

Salgın süreci iktidarı nasıl etkiliyor?

İktidar salgından önce, 23 Haziran İstan-
bul seçimlerinin gösterdiği gibi çözülme 
sürecine girmişti. Salgınla birlikte bu sü-
reç derinleşti ve tepetaklak gidiş sürecine 
dönüştü. İşçilerin haklarına karşı benzeri 
görülmemiş bir saldırı var. Kadınların ka-
zanılmış haklarına görülmemiş bir saldırı 
var. AKP iktidarı kendi iktidar döneminde 
bir kazanım olarak gördüğü İstanbul Söz-
leşmesi’ni kaldırmayı tartışıyor.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 
kriz üreten yapısı her alanda kendisini gös-
teriyor. Fakirden alıp zengine vermek üzere 
işleyen bir mekanizma var karşımızda ve 
artık kendi tabanına da baskı uygulamak 
zorunda kalıyor. İktidar, MHP ve devletin 
bazı kanatlarıyla uyum içinde yürüdüğü 
sürece bu tepetaklak gidişten kurtulamaz. 
Ama uyumunu bozarsa seçim kazanma 
şansının olmadığını da tüm anketler gös-
termeye başladı.

Özetle, Türkiye’de de salgın, kapitalizmin, 
siyasal iktidarın iç yüzünü net bir şekilde 
teşhir ediyor. Kıdem Tazminatı’na, ücret-
siz izin maskesi arkasına gizlenen işten 
işçi haklarına, salgının en ağır günlerinde 
doğayı katledecek olan inşaat ihalelerine, 
kadın haklarına yönelik müdahaleler, kim-
senin gözünden kaçmadı. İktidarın elinde-
ki tek koz kutuplaştırma siyaseti. Bunun ne 
kadar etkili olduğu ise Ayasofya etrafında 
yaşanan gelişmelerle açığa çıktı.

Peki muhalefet ne yapmalı?

Öncelikle muhalefet, bir kliniğe gidip, 
doktor denetiminde kanepesine uzanmalı 
ve rahatlamalı. “Yetmez ama evet” konu-
sundaki patolojik sorunlarına çözüm getir-
meye çalışmalı. Bir şair, vakti zamanında 
Erdoğan’la yapılan görüşmede olduğu için 
utanç içindeymiş ve özür diliyormuş. “Yet-
mez ama evetçiler” de özür dilemeliymiş.

Çok bel altı bir mücadele sürdürüyorlar 
bizimle. Sürekli olarak yalan söylüyorlar. 
2010 referandumunda gündeme gelen de-
ğişiklikler çok önemliydi. Bu yüzden “evet” 
dedik. Ama hem Kürt halkının taleplerini 
karşılamadığı hem de bir dizi eksikliği ol-

duğu için “yetmez” dedik. Kenan Evren’le, 
dönemin Genelkurmay’ıyla, dönemin derin 
devletiyle, dönemin Bahçeli’si ile, dönemin 
Perinçek’iyle birlikte mi tutum alacaktık?

Şöyle bir yalan söylüyorlar: referandum 
oldu, hop, Erdoğan otoriter oldu! Sınıf mü-
cadelesi böyle bir şey değil. Bu, sözde mu-
halefetin başarısızlıklarının faturasının, 
özgürlükçü ve devrimci bir muhalefet inşa 
etmek isteyenlere kesilmeye çalışılmasıdır. 
Bunu yaparken de Murat Belgelere, Adalet 
Ağaoğulllarına, Roni Margulieslere sürekli 
bir itibar suikastı yapmalarına artık yeter!

Sistematik bir şekilde 2010 referandumu-
nu hatırlatıp özür tartışmasını devreye so-
kanlar bunu neden yapıyorlar, biliyoruz. 
Kemalist ya da sol kelamistler ve muha-
lefeti hep bu çizgide tutmaya çalışıyorlar. 
Dertleri “cumhuriyet değerleri”ni koruyan 
bir muhalefet. Yetmez ama evet üzerinden 
sahtekarca bir basınç yaratıp tüm muha-
lefeti siyasi gösterilerini Anıtkabir’de son-
landırmaya davet ediyorlar. Orhan Pamuk 
Atatürk’ü biraz övünce mutlu oluyorlar, 
ama Kürtler ve Ermenilerle ilgili söyledikle-
ri nedeniyle linç etmişlerdi zamanında. 

Bu ulusalcılar AKP öncesi Türkiye’nin la-
ik-demokrat  bir cumhuriyet olduğuna 
herkesi inandırmaya çalışıyorlar. Bu yalan. 
Darbeler, kontrgerilla cinayetleri, faşist linç 
girişimlerinin yaşandığı, otellerde insanla-
rın yakıldığı bir yerdi hali hazırda burası.

“Yetmez ama evet” demek, bu cumhuriyete 
“hayır” demekti. O darbeci cumhuriyetle 
mücadele ettik. Bugün de otoriterleşen ik-
tidarla mücadele ediyoruz. Özür dilemesi 
gereken birileri varsa cumhuriyet tarihinin 
en demokratik hamlelerinden birisine dö-
nüşebilecek çözüm/barış sürecine cephe-
den karşı olanlar, süreç akamete uğrasın 
diye çabalayan, üstelik bunu solculuk ya-
pıyormuş gibi pazarlayanlardır. Bu insan-
lar çıkıp özür dilemeliler. Çözüm sürecinin 
ilk aylarında neden yığınsal, yüz binlerce 
barışseverin katılacağı yürüyüşlerle barış 
sürecinin tamamlanması için aşağıdan bir 
basınç yapmak yerine, sürecin daima kar-
şısına dikildiler?

Buyursunlar, şimdi sürece en net karşı çı-
kan Bahçeli ve Perinçek, Erdoğan’la ittifak 
kurmuş vaziyetteler. Yaşadığımız dönem, 
askeri darbeler dönemiyle hesaplaşmaya 
karşı direnenlerin ürünüdür! Sorumlukla-
rını başkalarına atmalarına artık daha faz-
la izin vermemeliyiz!

12 Eylül 1980 darbecilerinin 
2010 referandumunun merkezi konusuydu.
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Pınar Gültekin’in katledilmesinin ardından İstanbul 
kadıköy’de yapılan büyük yürüyüş

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN 
VAZGEÇMİYORUZ!

Her gün kadın cinayetlerinin yaşandığı bir yerde, iktidar 
oturmuş şiddeti önlemeyi hedefleyen bir sözleşmeden 
çekilmeyi tartışıyor. Kadınlarla erkeklerin eşit olmadığını 
düşünen, nafaka ve kürtaj gibi haklara karşı olan, istismar-
cılara af isteyen bir grup marjinal erkek İstanbul Sözleşme-
si’ne de göz dikmiş durumda. Ancak toplumun çoğunluğu 
şiddeti önlemeyi amaçlayan bu sözleşmeden çekilmeye 
karşı. AKP’li kadın milletvekilleri ve iktidara yakın kadın 
derneği KADEM de sözleşmeden çekilmeye karşı oldukla-
rını açıkladı. Şiddeti önlemeye dönük bir sözleşmeye karşı 
olanlar, yani şiddet cezasız kalsın diyenler kendilerince 
toplumsal meşruiyet kazanmak için LGBTİ+ düşmanı iddi-
alarla sözleşmeyi karalamaya çalışıyor. Dünyada yükselen 
otoriter iklimin bir sonucu da İstanbul Sözleşmesi’ne dö-
nük saldırılar. Her ülkenin sağcı muhafazakarları benzer 
uyduruk iddialarla sözleşmeye karşı çıkıyor.  Peki İstanbul 
Sözleşmesi aslında ne diyor?

İstanbul Sözleşmesi ne diyor?

İstanbul Sözleşmesi birdenbire ortaya çıkmadı. Sözleş-
me’nin ardında kadınların yıllardır verdiği mücadele, Av-
rupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, Kadına Karşı Her 
Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CE-
DAW) ve pek çok yasa var. İstanbul Sözleşmesi yıllar içinde 
tespit edilen eksikliklerin giderilmeye çalışıldığı şimdilik 
en kapsamlı uluslararası sözleşme. Sözleşmeyi önemli kı-
lan da bu kapsamı.  Sözleşme dört temel unsuru birlikte 
ele alıyor.  Toplumsal cinsiyet temelli şiddetin önlenmesi, 
şiddete maruz bırakılanların korunması, faillerin cezalan-
dırılması, şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için 
toplumsal cinsiyet eşitliği temelli politikaların geliştirilme-
si. Esas olarak şiddetin önlenmesi için devletin yükümlü-
lüklerini açıklıyor. Sözleşmenin Türkçe çevirisinde “aile” 
vurgusu yapılsa da aslında evlilik bağı, aile ilişkisi, part-
nerlik gibi koşullar gözetmeksizin şiddete maruz bırakılan 
tarafın korunması ve güçlendirilmesi için devletin sorum-
luluklarını belirliyor. 

Sözleşme taraf devletlerin sorumlu oldukları hükümleri 

uygulamak konusunda herhangi bir şart koşamayacakları-
na dair çok açık ve geniş kapsamlı bir tanıma sahip. “Mağ-
durların haklarını korumaya yönelik tedbirlerin, cinsiyet, 
toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka 
tür görüş, ulusal veya sosyal köken, bir ulusal azınlıkla 
bağlantılı olma, mülk, doğum, cinsel yönelim, toplumsal 
cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, 
göçmen veya mülteci statüsü veya başka bir statü gibi, 
herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın 
uygulanmasını temin edeceklerdir”, yani bu kriterler şid-
dete maruz bırakılan birinin korunması için sözleşmenin 
belirttiği yükümlülüklerin uygulanmamasına bir gerekçe 
olamaz diyor. Yani Kürtçe tercüman olmadığı için Fatma 
Altınmakas’ı karakoldan evine geri yollayamazsınız diyor. 
Bir grup marjinal sağ muhafazakâr erkeğin dayatmasıyla 
sözleşmeden çekilmenin tartışıldığı günlerde, Fatma, İs-
tanbul Sözleşmesi uygulanmadığı için öldürüldü. 

Sözleşmeye karşı çıkanlar; partneri, kocası, babası, abisi, 
damadı, eniştesi veya çevresindeki herhangi bir erkek ta-
rafından şiddete uğrayan kadınlar veya çocuklar şikayetçi 
olamasın, şiddetten korunmasın, şiddet uygulayanlar ce-
zalandırılmasın istiyor. Sözleşme “aileyi yıkıyor” derken 
kastettikleri “şiddet devam etsin, boşanma olmasın”. Bu 
açıkça cinayetleri teşvik etmektir. Aynı şekilde sözleşmeyi 
bahane ederek uydurdukları yalanlarla LGBTİ+’ların hak-
larına saldırıyorlar. Ne yazık ki iddia ettikleri gibi sözleşme 
eşcinsel evlilikleri yasal olarak tanımıyor, çünkü konusu 
bu değil. Türkiye’de henüz eşcinsel evlilikleri yasal olarak 
tanınmıyor. 

Haklarımıza dönük saldırıları savuşturmanın yanı sıra bu 
hakları kazanmak için de mücadele edeceğiz elbette. 

İstanbul Sözleşmesi uygulansın

Türkiye İstanbul Sözleşmesini hem ilk imzalayan hem de 
parlamentoda onaylayan ilk ülkeydi. Tayyip Erdoğan Tür-
kiye’nin sözleşmeye çekincesiz imza koymasıyla övünür-
ken birçok ülkede “ekonomik kriz” nedeniyle çıkmayan 
uyum yasalarının Türkiye’de 6284 sayılı koruma kanunu 

ile çıkarıldığını ve bunun gereklerinin yapılacağı iddia 
ediliyordu. Ancak sözleşmenin taraf ülkelere birçok so-
rumluluk yüklemesine rağmen Türkiye’de gerektiği gibi 
uygulandığını söylemek mümkün değil. Yani sözleşmeden 
çekilme tartışmasını bir an evvel kapamak yetmez, gerek-
tiği gibi uygulanması lazım. İstanbul Sözleşmesi’nin uygu-
lanıp uygulanmadığını denetleyen uzmanlardan oluşan 
GREVIO’nun 2017’de yayınlanan Türkiye raporu manzarayı 
ortaya koyuyor. Rapora göre şiddet davalarında cezasızlık 
süreklilik kazanmış . Cinsiyetçi zihniyet, faillerin ceza in-
dirimi almasına yol açıyor. Şiddeti önlemek, maruz kalanı 
korumak, faili kovuşturmak ve bütüncül politikalar geliş-
tirmek konusunda devlet gerekli tedbirleri almıyor. Cinsel 
şiddet kriz merkezleri açılmıyor, sığınak sayıları yetersiz, 
şiddete maruz bırakılanlar devletin politikaları uygula-
mamasından dolayı yetkili makamlara şikayetçi olmakta 
çekinceler yaşıyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan 
kaldırmaya yönelik bütüncül politikalar geliştirilmiyor. 
Aksine son yıllarda artan bir hızla nafaka, kürtaj, 6284 sa-
yılı kanun ve İstanbul Sözleşmesi gibi kadınların kazanıl-
mış haklarına karşı bütüncül bir saldırı yürütülüyor. 

Devlet şiddeti önlemiyor

2014-2019 yılları arasında 94 kadın devlet koruması altın-
dayken, aile yakınları olan erkekler tarafından öldürüldü. 
2019 yılında Türkiye genelinde kadına yönelik şiddetle il-
gili 4 bin 76 suç duyurusunun yüzde 82,4’üne, yani 3 bin 
357’sine “kovuşturmaya yer yok” kararı verildi.  

Her yıl yüzlerce kadın, şikâyet etmesine, karakola başvur-
masına rağmen öldürüldü, öldürülüyor. Bu yılın Temmuz 
ayında 36 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 11 kadının 
ise şüpheli şekilde ölü bulunduğu raporlandı. Kadınların 
11’i evli oldukları erkek, 5’i birlikte olduğu erkek, 5’i tanı-
dığı biri, 4’ü eskiden evli olduğu erkek, 2’si akrabası, 2’si 
babası, 2’si eskiden birlikte olduğu erkek ve 2’si de oğlu 
tarafından öldürüldü. Kadınların öldürülme nedeni ise ge-
nellikle boşanmak istemeleri, ilişkiyi reddetmeleri; kısaca-
sı “hayır” demeleri.

Meltem Oral ve Nuran Yüce İstanbul 
Sözleşmesi’yle kazanılmış haklara yönelik 
müdahaleyi, kadına yönelik şiddetin arka 

planını ve kadın hareketinin egemen sınıfın 
politik çatlaklarını derinleştiren etkisini 

analiz ediyor.  



7GÜNDEM

GÖRÜŞ
Roni Margulies

CHP Mİ KİTLESEL  
MÜCADELE Mİ?
AKP’den bezmiş olan, politikalarından mağdur olan, 
mutsuz ve memnunsuz milyonlarca kişi olduğunu bili-
yoruz.

Bu büyük kitlelere geçmişte AKP’ye oy vermiş pek çok 
kişinin dahil olduğunu da biliyoruz. AKP tabanının 
günden güne daraldığı aşikâr.

Dahası, Mart ayından beri bütün dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de çok büyük kalabalıkların gözünde 
sadece hükümetler değil bizzat kapitalizm sorgulanır 
hâle geldi.

Herkes görüyor çünkü: Dünyanın her yanında hastalık-
tan yoksullar, çalışanlar, göçmenler ölüyor, etnik fark-
lılıkların ve ırkçılığın olduğu yerlerde azınlıklar ölüyor. 
Zengin dostu bir virüsle karşı karşıyayız sanki!

Herkes görüyor: Hükümetler, ekonomiyi, şirketleri, ban-
kaları kurtarmaya çabalıyor, aç kalanlar, işsiz kalanlar 
umurlarında olmuyor.

Bu kadar büyük kalabalıklar AKP’den bezmişken, bu 
kadar çok kişinin gözünde kapitalizm insanlık dışı bir 
sistem olarak teşhir olmuşken sosyalistlerin ne yapması 
gerekir? Daha eşit, daha adil bir dünya ve bir düzen 
isteyen herkesin ne yapması gerekir?

Belli ki, hem sosyalistlerin hem her türlü muhalifin 
hep bir araya gelip CHP’nin etrafında kenetlenmesi, 
CHP’ye oy vermesi gerekir! AKP ve MHP dışında tüm 
partilerin CHP’nin yanında/arkasında sıraya girmesi 
(ve HDP’nin bunu sessizce/gizlice yapması) gerekir!

Bu görüş her türlü muhalif çevrede giderek daha yay-
gın kabul görüyor.

Niye görüyor?

Çünkü AKP her gün daha berbat, daha otoriter ve 
baskıcı politikalar uyguladıkça, CHP tek çıkar yol, 
AKP’den kurtulmanın tek çaresi olarak görülmeye baş-
lıyor.

Son günlerde Ahmet İnsel’in, Alper Görmüş’ün, Ali 
Bayramoğlu’nun bu doğrultuda yazılarını okudum. 
Hiçbiri Kemalist veya utangaç CHP’li değil. CHP’yi 
övmüyorlar, mealen “başka çaremiz kalmadı” diyorlar 
sadece.

Dolayısıyla üçü de, CHP çağrısı yapan herkes gibi, 
buram buram çaresizlik kokuyor, umutsuzluk yayıyor.

Ve ben okudukça hayret ediyorum.

Dünyayı görmüyorlar mı?

Amerika’da Trump düşmek üzere. Kim düşürüyor? Bi-
den ve muhalefet partisi mi? Hayır. Hem ırkçılığa 
hem Trump’ın Kovid-19 politikalarına karşı devasa bir 
hareket yükseldi. O deviriyor Trump’ı.

Yakın geçmişte Tunus’ta, Mısır’da, Sudan’da diktatörle-
ri kim devirdi? Birleşen muhalefet partileri mi? Kitlesel 
hareketler mi?

Önemli olan, berbat bir düzen partisine karşı azıcık 
daha az berbat olan bir düzen partisinin etrafında 
kenetlenmek değil. Tüm düzen partileriyle, İYİ Parti’yle, 
Saadet’le bir araya gelmek değil.

Kitlesel bir hareket inşa etmek; böyle bir hareketin 
yükselmesi için çalışmak.

KADEM’İN ÇEKİNGEN VE 
FOBİK DESTEĞİ
AKP’ye yakınlığıyla bilinen Kadın ve 
Demokrasi Derneği (KADEM)’nin İstan-
bul Sözleşmesi hakkındaki açıklaması 
iktidar çevresinde bu konuda kocaman 
bir çatlak olduğunu kanıtladı. Bazı 
AKP’li kadın milletvekillerinin bireysel 
tepkilerinin dışında KADEM’in açıkla-
ması, söz konusu çevrede İstanbul Söz-
leşmesi’ne dönük saldırılara karşı en 
görünür yanıt oldu. Ardından sözleş-
meye dair yalanları, rapor adı altında 
piyasaya süren erkekler kulübü Türkiye 
Düşünce Platformu da geri adım attı. 

Ancak KADEM’in sözleşmeyi karala-
mak için ortaya atılan iddialara yanı-
tı “vallahi değerlerimize karşı değil” 
şeklinde. Yani şiddete maruz bırakılan 
kişi dini değerlere uygun değilse, şid-
det meşru mudur? Israrla “erkekler de 
şiddete uğrarsa bu haklardan faydala-
nabilir” denilerek adeta şiddet uygu-
layıp ceza almak istemeyen erkekleri, 
çay demleyip “sizin de haklarınız var” 
diyerek ikna etmeye, sakinleştirmeye 
çalışıyor.   Mağduriyetleri giderme kis-
vesi altında istismarcıların affına kapı 
aralayabilecek TCK 103 değişikliğini 
onaylıyor. Sözleşmenin toplumsal cin-
siyet eşitliğine yüklediği anlamı eğip 
büküyor.  Kadınlarla erkeklerin ancak 
yasalar önünde fırsat eşitliğine sahip 
olabileceğine dair cinsiyetçi söylemi 
tekrarlıyor. İstanbul Sözleşmesi’ne 
destek açıklarken, LGBTİ+’lara nefret 
saçmak bizzat sözleşmenin ilkelerine 
aykırı bir tutum. 

İSTANBUL 
SÖZLEŞMESİ VE 
6284 GEREĞİNCE 
UYGULANSAYDI
6284 sayılı kanun İstanbul Sözleş-
mesi’nde devlete ait olduğu belirti-
len yükümlülüklerin uygulanması 
için 2012’de yürürlüğe girdi. Ancak 
6284, İstanbul Sözleşmesi’nin dev-
leti yükümlü kıldığı kapsam törpüle-
nerek kanunlaştı. Sözleşmenin top-
lumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan 
kaldırmaya dönük yaklaşımı yok 

sayılarak “aileyi korumak” hedefiyle 
kanun hazırlandı. Israrlı takip suç 
sayılmadı. Bu eksikliklerine rağmen 
6284 sayılı kanunda şiddeti önlemek 
ve maruz bırakılanı korumak için 
var olan hükümler uygulanmıyor. 
6284’ün gerekleri yerine getirilse 
Sevtap Şahin  hâlâ hayatta olabilir-
di. Sevtap Şahin gördüğü şiddetten 
dolayı evli olduğu erkek Özcan Şa-
hin tarafından öldürüldüğü güne 
kadar 60’a yakın şikâyette bulundu. 
Polisin, devlet kurumlarının sayısız 
ihmali sonucunda, göz göre göre öl-
dürüldü. 

Türkiye’de hâlâ kadına yönelik erkek 
şiddeti özelinde 7/24 çalışan bir des-
tek hattı yok. Evli kadınların en az 
üçte biri fiziksel ve/veya cinsel şid-
dete maruz kalıyor ama sadece yüz-
de 11’i bunu resmî kurumlara bildire-
biliyor. Cinsel şiddet kriz merkezleri 
yok. Haziran 2019 itibarıyla 144 sığı-
nak var ve bunların yatak kapasitesi 
3482. İstanbul Sözleşmesi’ne göre ol-
ması gereken yatak kapasitesi 8.315. 
Ayrıca nüfusu 100.000’in üzerinde 
olan en az 237 belediyenin sığınak 
açma zorunluluğu varken sığınağı 
olan belediye sayısı 32. 

SALDIRILAR KÜRESEL, 
MÜCADELEMİZ ORTAK
Kadınların kazanılmış haklarına dönük saldırılar son 
yıllarda Macaristan, Polonya, Brezilya, ABD ve daha pek 
çok ülkede sağ otoriter siyasetin yükselişiyle birlikte hız 
kazandı. Polonya son yıllarda en kitlesel kadın müca-
delelerinin verildiği yerlerden bir tanesi. 2016’da kürtaj 
yasaklarına karşı genel greve çıkan Polonyalı kadınlar 
şimdi İstanbul Sözleşmesi’ni korumak için sokakta. 
Polonya’da iktidar tıpkı buradaki ortakları gibi sözleş-
menin “aile değerlerine aykırı” olduğunu iddia ediyor. 

Ülkelerinin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine kar-
şı sokağa çıkan Polonyalı kadınlar ve feminist örgütler, 
Türkiye’de mücadele yürüten kadınların sosyal medya 
eylemine katıldı. 1 Ağustos’ta sözleşmenin Türkiye’de 
yürürlüğe girmesinin 6. yıl dönümünde “İstanbul Söz-
leşmesinden Vazgeçmiyoruz” etiketiyle yapılan sosyal 
medya eylemiyle aynı anda Polonya’da “Nie Oddamy 
Konwencji” etiketiyle eylem yapıldı. Ayrıca 5 Ağustos’ta 
Türkiyeli kadınlarla dayanışmak için Polonya’daki Tür-
kiye Büyükelçiliği önüne eylem çağrısı yapılıyor. Irkçı, 
cinsiyetçi, LGBTİ+ düşmanı iktidarlara karşı yaşasın kü-
resel mücadelemiz, yaşasın kadın dayanışması! 

Polonya’da sağcı hükümetin 
İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme 

kararını protesto eden kadınlar
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Sınıflı toplumların tarihi boyun-
ca dünyada birçok savaş yaşan-
dı. Fakat 1914 yılında Avrupa'da 
başlayan savaş, tarihteki trajik 
ilklerden biri olacaktı.

Dünya Savaşı

Dünya Savaşı, 1 Ağustos 1914 
günü patlak verdi. Kapitalizmin 
doğduğu ve dünyaya yayıldığı 
Avrupa'nın güçlü devletleri bir-
birine girdi. Bir tarafta İngiltere, 
Fransa ve Rusya, diğer tarafta Al-
manya, Avusturya-Macaristan ve 
İtalya yer alırken 70 milyon kişi 
emperyalist devletlerin başlat-
tığı savaşa sokuldu. İtalya taraf 
değiştirirken, savaşın bir aşa-
masına ABD de katıldı. Savaşın 
sonunda yaklaşık 37 milyon kişi 
can verdi.

Emperyalizm

Dönemin sosyalistleri, silahlan-
ma ve milliyetçiliğin yükselişini 
tartışırken savaş ihtimalini de 
öngörüyor, savaşa karşı bazı ka-
rarlar alıyordu. Buna rağmen 
dönemin önde gelen sosyalistle-
rinden Alman Sosyal Demokrat 
Partisi (SPD) üyesi Karl Kautsky 
19. yüzyılın sonunda başlayan 
kapitalizmin genişleme ve ulus-
lararasılaşma eğilimine işaret 
ederek, kapitalist devletlerin yı-
kıcı bir savaşa girmeyeceklerini, 
aksine barışçıl bir dönem yaşa-
nacağını ileri sürmüştü.

Fakat bazıları Kautsky gibi dü-
şünmüyordu. 1900'lerin başında 
bir dizi araştırmacı-yazar tekel-
lerin doğuşunu, bunların devlet-
lerle içi içe geçmesini anlatıyor, 
kapitalizmin hiyerarşisinin en te-
pesinde bulunan bir dizi devletin 
emperyalist bir yönelime girerek 
dünya pazarına hakimiyet için 
askeri rekabete girdiğini söylü-
yordu.

Emperyalizmin ilk teorisyenleri-
ni dikkatle ele alan Lenin, 1914'te 
savaş patlak verdiğinde insanlık 
tarihinde yaşanan ilk dünya sa-
vaşının sebeplerini ve nasıl biti-
rileceğini araştırdı.

Dünya Savaşı, emperyalizm de-
nilen olgunun bir sonucuydu. 
Sermayenin merkezileşmesi ve 
yoğunlaşması eğilimi, kapitaliz-
min temel yasası olan rekabeti 
küresel alana yaymış ve silahlı 
rekabete dönüştürmüştü. Avru-
pa'nın eski sömürgeci imparator-
lukları, yerlerini tepeden tırnağa 

silahlı emperyalist ulus-devletle-
re bırakmıştı. Sanayi sermayesiy-
le finans sermayesinin birleşme-
si sonucu tekeller, diğer tekellere 
karşı dünyayı paylaşmak üzere 
birbirine girdi.

Birinci Dünya Savaşı, burjuva ta-
rihçilerinin anlattığı gibi bir dizi 
lider ve hareketin yanlış karar-
ları ya da kötülüğü sonucunda 
yaşanmadı, emperyalizmin bir 
sonucu olarak gündeme geldi.

Yükseltilen milliyetçilik

Avrupa'da başlayıp kısa sürede 
geniş bir alana yayılan savaşa sü-
rülenler, işçiler ve yoksul köylü-
lerdi. O günün dünyasında pro-
fesyonel ordular yoktu. Zorunlu 
askerlik uygulamasıyla emekçi 
sınıflar cepheye sürüldü.

Avrupa'nın hâkim sınıfları, işçi-
leri cepheye sürerken milliyetçi-
liği kullandı. Sömürgecilik dö-
neminde nasıl ırkçılık icat edilip 
devlet tarafından yayıldıysa, em-
peryalizm döneminde burjuvala-
rın kullanışlı silahı milliyetçilik 
oldu. Emperyalist devletler, ken-
di sınırları içinde yaşayan işçileri 
ve köylüleri, savaştıkları rakip-
leri tarafından yönetilen işçiler 
ve köylülere karşı kışkırttı. Pat-
ronların çıkarları doğrultusunda 
savaşa sürülen milyonlarca kişi 
başta kendi burjuvalarının milli-
yetçi naralarını atarak cephelere 
gitti.

Bu vahim durumun siyasi so-
rumlularından biri de dönemin 
sosyalistlerinin dünya çapın-
daki örgütlenmesi olan İkinci 
Enternasyonal'deki hakim eğili-
min savaşı soldan argümanlarla 
meşrulaştırması/desteklemesi 
ve dünya savaşında kendi burju-
valarının kazanması politikasını 

gütmesidir.

Enternasyonalin bölünmesi

Marx ve Engels'in bizzat örgüt-
lenmesini desteklediği SPD, Al-
man işçileri içinde kitlesel des-
teğe sahip olan çok büyük bir 
örgütlenmeydi. İkinci Enternas-
yonal'in de liderliğini yapan bu 
partinin Birinci Dünya Savaşı'nı 
desteklemesi, dönemin işçi ha-
reketi için büyük bir şok yarattı. 

Savaşın ateşli destekleyicileri 
haline gelen sosyal demokrasi-
ye karşı aralarında Rosa Luxem-
burg, Leon Troçki, Karl Liebk-
nencht ve Vladimir Lenin'in de 
bulunduğu az sayıda devrimci 
sosyalist Enternasyonal'in tutu-
munu reddetti ve ünlü devrimci 
politikayı formüle ederek milli-
yetçilikten ayrıştı: "Kulübelere 
barış, saraylara savaş", 'Emper-
yalist savaşı iç savaşa yani kendi 
burjuvalarına karşı mücadeleye 
dönüştür'.

Uluslararası işçi hareketinin 
ikinci bölünmesi milliyetçiler 
ve enternasyonalistler arasında 
yaşandı. Savaşa karşı çıkan baş-
ka siyasetlerle birlikte mücadele 
perspektifine sahip enternasyo-
nalistler başta azınlık olsalar da 
savaşın yıkıcı seyri siyasi tabloyu 
köklü olarak değiştirdi.

Sosyal devrimler

1914'te patlak veren savaş ikinci 
yılına girdiğinde, milliyetçi he-
zeyandan eser kalmamıştı. Dev-
letlerin kasaları yıkıcı savaşı sür-
dürmek için boşaltıldı. Cepheye 
gönderilen işçiler ve emekçiler 
ölürken, yıkıcı bir mali kriz baş 
gösterdi. 

Savaşın başlatıcılarından biri 

olan despotik Rusya'nın büyük-
şehirlerinde kitlesel açlık baş 
gösterdi. Savaş koşulları sefa-
letin akla hayale gelmeyecek 
biçimlerine sebep olurken, işçi-
lerin hak talepleri karşılanmadı. 
1917 yılının ilk günlerinde Rus-
ya'nın sanayi kenti Petersburg'da 
sadece 25 gün yetecek kadar 
buğday kaldığı ortaya çıktı. Ocak 
ayının sonlarına gelindiğinde 
açlıkla birlikte hem şehirlerde 
hem de köylerdeki hoşnutsuz-
luk had safhaya çıkmıştı. Peters-
burg'da fırınlar kapandı. Ekmek 
bulamayan işçiler önce fırınları 
taşladı. Kadın işçiler, kadınlar 
greve başladı ve erkek işçiler de 
mücadeleye katıldı. Üretimi dur-
duran fabrikalardan çıkan işçiler 
"Kahrolsun otokrasi" sloganı ve 
savaşa karşı sloganlarla kitlesel 
yürüyüşlere başladı. Tarihin gör-
düğü en baskıcı rejimlerden biri 
olan Çarlık yönetimi bu hareke-
tin sonunda tarihe karıştı.

Mücadeleye atılan işçiler kendi 
yönetim organları olan Sovyetle-
ri (Konseyler) kurarken ılımlı/re-
formist sol ve burjuvaların ittifa-
kı olan Geçici Hükümet işbaşına 
geldi. Geçici Hükümetin bakan-
ları olan milliyetçi solcular, tıpkı 
Çarlık rejimi gibi, savaşın devam 
ettirilmesinden yanaydı.

1917 yılında savaş bütün yıkıcılı-
ğıyla sürerken Rusya'da işçi sınıfı 
içinde büyük bir tartışma yaşan-
dı. Geçici Hükümet'in savaşı des-
tekleyen tutumuna karşı çıkan 
Lenin, Rusya'nın savaştan derhal 
çekilmesi ve iktidarın Sovyetlerin 
eline geçmesini savunan bir siya-
si kampanya başlattı. 1917 Nisan 
ayından Eylül ayına kadar süren 
tartışma ve kitlesel kampanya 
sonucu, işçiler yıkıcı savaşı dur-
durmak ve açlığa son vermek için 

kendi iktidarlarını kurmaya ikna 
edildi. Ekim ayındaysa kansız bir 
devrimle işçiler kendi doğrudan 
yönetimlerini kurdu.

İşçilerin hükümet olmasını des-
teklediği Bolşevik Partisi, Rus-
ya'yı savaştan çekti ve Rus işçile-
rini cephede savaştıkları Alman 
işçileriyle kardeşleşmeye, yani 
silah bırakmaya çağırdı. Bu ta-
rihsel adım, Birinci Dünya Sava-
şı'nı da bitiren hamle oldu. 

İşçiler bir dünya savaşını dur-
dururken bu kez "içerideki asıl 
düşman" olan burjuvaları de-
virmek için harekete geçti. 1918 
Kasım'ında Almanya'da devrim 
başladı ve 1919'da ilk ayaklanma 
kanla bastırılsa da gerek ülke ge-
rekse Avrupa, devrimci bir altüst 
oluş dönemine girdi.

Ne yazık ki sosyalist devrim tek 
bir ülkeye sıkışınca, dünyadaki 
ayaklanmalar mevcut siyasi li-
derliklerin izlediği yanlış politi-
kalar sebebiyle zafere ulaşamadı.

Aynı zamanda emperyalist bur-
juvalar da kendi aralarındaki 
sorunları -dünya pazarının pay-
laşımı sorunu- çözememişti. Bi-
rinci Dünya Savaşı'nın sonunda 
insanlık işçi sınıfının liderliğin-
de kapitalizmden kurtulamadığı 
için, faşizm, Stalinizm, diktatör-
lükler ve İkinci Dünya Savaşı ard 
arda geldi.

Millliyetçi otoriter liderlerin yön 
verdiği emperyalist devletler 
arasındaki rekabetin askerileş-
mesi, 21. yüzyılda milliyetçiliği 
ve silahlanma yarışını yeniden 
gündeme getiriyor. Birinci Dünya 
Savaşı'nda verilen devrimci mü-
cadelenin derslerini taşıyan kü-
resel işçi sınıfı, yeni bir çılgınlığı 
engelleyecek tek güç.

MİLLİYETÇİLİK VE YAYILMACILIĞIN 
YARATTIĞI BÜYÜK YIKIM 

Volkan Akyıldırım silahlanma 
yarışının gerginleştirdiği 

dünya politikasını kavramak 
için 1. Dünya Savaşı’na ve 

dönemin sosyalistlerinin yaptığı 
tartışmaları ele alıyor.

1. Dünya Savaşı’ndan bir kare
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BÜTÜN SENDİKALAR 
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’Nİ 
SAVUNMALIDIR
Türkiye, 2011 yılında imzalanan İstanbul Sözleşmesi’ni 
2012’de ilk kabul eden ülke. 2014’ten bu yana yürür-
lükte olan sözleşmenin 2020’de tartışma konusu haline 
getirilmesi kabul edilemez. İstanbul Sözleşmesi’nin tartış-
maya açılması değil, uygulanması gerekir. Tüm sendika-
ların, işçi ve memur konfederasyonlarının İstanbul Söz-
leşmesini savunmak için ortak mücadele etmesi gerekir.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, mağdurların korun-
ması, faillerin cezalandırılması ve şiddetle mücadele 
edilmesi ilkelerine dayanan İstanbul Sözleşmesi, 2014 
yılında yürürlüğe girdiği halde hala tam olarak uygula-

MÜCADELENİN İÇİNDEN
Faruk Sevim

maya geçilemedi. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün Haziran 2019’da 
kabul ettiği, İstanbul Sözleşmesini referans alarak hazır-
ladığı “Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi 
Sözleşmesi” de henüz Türkiye tarafından imzalanmadı. 

Hem toplumsal yaşamda, hem çalışma yaşamında kadın-
ların maruz kaldığı cinsiyet ayrımcılığı, kadın-erkek eşit-
sizliğini daha da derinleştiriyor, kadına yönelik şiddeti 
artırıyor. Nafaka ve sığınma evleri gibi hayat kurtaran 
uygulamalar değersizleştirildikçe, kadınlara yönelik saldı-
rılar daha da çoğalıyor. 

Kadın istihdamı verileri eşitsizliğin derinliğini ortaya ko-
yuyor. Türkiye’de 22,3 milyon kadın işgücüne dahil de-
ğil. İşgücüne dahil olan 9,2 milyon kadının 8 milyonu 
istihdam ediliyor, bu istihdamın yaklaşık yüzde 62’si 
güvencesiz, düşük ücretli ve sağlıksız çalışmanın yay-
gın olduğu hizmetler sektöründe gerçekleşiyor. İstihdam 
edilen 2,8 milyon kadın kayıtdışı çalışıyor. Bu durum, 
kadınların hem evde hem işyerinde uğradığı şiddet ve 
ayrımcılığı arttırıyor.

İstanbul Sözleşmesi’nin militan savunusu her sendikanın 
temel görevidir. Genel olarak kadınların, özel olarak 
kadın işçi ve emekçilerin yaşamını savunmak sendika-
ların sorumluluğudur. Bütün sendikalar, işyerlerinde, İs-
tanbul Sözleşmesi’ni savunan, kadına yönelik şiddete 
karşı çıkan kampanyalar yapmalıdır. Kadın işçilerin ve 
sendikacıların liderliğinde örgütlenmesi gereken kampan-
yalarda, kadın işçilerin sendikalara üyeliğinin artırılması 
hedeflenmelidir. 

Bu kampanyalar, işçi sınıfının en önemli sorunu olan bö-
lünmüşlüğünü aşmanın da bir adımı olarak görülmelidir. 
İstanbul Sözleşmesi’ni savunmayan sendikalar, sendika 
falan değil, kadına yönelik şiddeti savunan sağcı plat-
formlardır.

Tüm sözleşmelerin kağıt üzerinde kalmaması, kadın ci-
nayetlerinin sona erdirilmesi, kadına yönelik şiddet ve 
tacizle daha etkin bir şekilde mücadele yürütülebilmesi 
için sendikalara, sivil toplum kuruluşlarına önemli gö-
revler düşmektedir. Tüm toplumsal kesimlerin güç birliği 
yapması gerekir. 

Salgın devam ediyor. Halkın canını, işi-
ni ve aşını güvence altına almak hükü-
metin görevi. Hükümet ise bu görevleri 
yerine getirmeyip, patronların çıkarları 
için “çarklar dönecek” diye ısrar ediyor. 
Bu da yetmezmiş gibi işçilere ücretsiz 
izin ve sefalet ödeneği dayatıyor.

Salgın gerekçesi ile 3 ay önce uygulan-
maya başlanan, “patronların işçileri üc-
retsiz izne gönderme” kuralı 1 ay daha 
uzatıldı. AKP iktidarı, kanun teklifi ile 
ücretsiz izin uygulamasını 2021 yılı Ha-
ziran sonuna kadar uzatmayı hedefledi. 
Böylece işverenler istedikleri çalışan-
larını “ücretsiz izne” çıkarmaya devam 
edebilecekler. 

Ücretsiz izin uygulaması bu şekilde 
giderek meşrulaştırılmaya çalışılıyor, 
buna karşı çıkmalıyız. Patronlar, işçi-
yi ücretsiz izne ayırdığında, işçi günde 
sadece 38 TL alabiliyor, açlık sınırının 
işçi aileleri için günlük 80 TL olduğu bir 
dönemde, bu uygulama işçileri gerçek 
anlamda sefalete mahkûm etmek de-
mektir. Bu ücrete çalışmak istemeyip iş-
ten ayrılmak isteyen işçi kıdem ve ihbar 
tazminatını yakmış oluyor. İşçiye verilen 
para, işsizlik fonundan ödeniyor. İşten 
atılma durumunda, ödenen paralar işçi-
nin işsizlik maaşından kesiliyor. 

Ücretsiz izin, mevcut yasalarda, ancak 
işçinin talebi üzerine ve çok sınırlı ola-
rak kullanılan bir izin türüdür. Ücretsiz 
iznin, işverenin keyfine kalmış bir şekil-
de düzenlenerek yasal hale getirilmesi, 
işçi sınıfının en temel kazanımlarından 
olan, ücret ve tazminat alma hakkına 
doğrudan bir saldırıdır.

İşsizlik fonu, patronlar için

Salgın koşullarında çok sayıda insan 
işsiz kaldı. İşverenlere işçileri tek taraf-
lı ücretsiz izine ayırma hakkı verildi. 
DİSK’in açıkladığı son rakamlar, en az 
17 milyon kişinin işsiz kaldığını ortaya 

koyuyor. Kayıt dışı çalışan milyonlarca 
işçi, salgın döneminde devletten her-
hangi bir destek alamadı. Destek alan-
ların da önemli bir kısmı, günde 38 TL 
ile yani açlık sınırının yarısından az bir 
parayla yaşamaya mahkum edildi. 

Mecliste görüşülen yasada, ücretsiz izin 
konusunun yanı sıra, işverenlere çeşitli 
destekler var. Örneğin, kısa çalışmadan 
normal çalışmaya geçen işverenin  SGK 
primlerinin tamamı işverene teşvik ola-
rak verilecek ve bu para, işsizlik sigor-
tası fonundaki işçiye ait olan paradan 
ödenecek. 

İşsizlik fonu, salgın döneminde çoğun-
lukla işverenleri desteklemek için kul-
lanıldı. Son 6 ayda fondan harcanan 
35 milyar TL’nin 29 milyarı işverenlere 
ödendi. Görüşülmekte olan yasa tasarı-
sında, işsizlik fonuna işçilerin ve işve-
renlerin ödedikleri miktarlar artırılıyor. 
AKP iktidarı, para bulmak için her yere 
saldırıyor. Bulduğu paraları ise, işçiler 
için değil,  kapitalistler için harcayacağı 
kesin.

Çalışan ve ücretsiz izne ayrılan emek-
li nakit destek alamıyor

Türkiye'de yaklaşık 12 milyon emekli 
var. Yüz binlerce emekli, geçinemediği 
için çalışmak zorunda kalıyor, ama ça-
lışmaya devam eden emekliler, ücretsiz 
izin döneminde nakit destek alamıyor-
lar. Çünkü nakit desteğinden yararla-
nabilmek için emekli aylığı almamak 
gerekiyor.

1999 yılında çıkarılan mezarda emek-
lilik yasası ile birlikte Türkiye'de hem 
emekli olmak zorlaştı hem de emekli-
lik maaşları sistematik olarak düşürül-
dü.  Şu anda Türkiye'de asgari ücretin 
çok altında emekli maaşı ile geçinmeye 
çalışan milyonlarca insan var. Cumhur-
başkanı, salgın döneminin başında, 
en düşük emekli aylığını 1500 TL’ye çı-

karmaktan söz etmişti ki bu da emekli 
aylıklarının ne kadar az olduğunun iti-
rafıdır. Emekliler bu paralarla geçine-
medikleri için çalışmak zorunda kalıyor, 
ama işsiz kaldılarında her hangi bir des-
tek alamıyorlar.

Salgın döneminde çalışamayan bü-
tün işçilere devlet asgari gelir sağla-
malı

Ücretsiz izin dayatmasına ve günlük 
38 TL’lik sefalet ödeneğine, sendikalar 
ve işçi örgütleri mutlaka tepki göster-
melidr. Salgın döneminde işçilerin en 
azından hastalığa yakalanmamaları ve 
aç kalmamaları için şu önlemler alın-
malıdır:

Zorunlu ve acil işler dışındaki tüm işler 
durdurulmalıdır.

İşten çıkarma yasağı, bütün istisnaları 
kaldırılarak devam ettirilmelidir.

Ücretsiz izin uygulamasına son veril-
meli, bu konu mecliste görüşülen yasa 
tasarısından çıkarılmalıdır. 

Salgın döneminde işini kaybeden, üc-
retsiz izne çıkarılan veya çalıştırılmayan 
kayıtlı, kayıtsız tüm işçilere devlet tara-
fından en az asgari ücret kadar (2.325 TL) 
ödeme yapılmalıdır.

İşsizlik fonu patronlar için değil, işçiler 
için harcanmalıdır.

ÜCRETSİZ İZİN: İŞÇİLERİ AÇLIĞA MAHKUM EDİYOR
Gebze'de metal işçisi kadınlar 
fabrikalarda eylem yaptı:

İnform ve Legrand fabrikalarında 
çalışan kadın işçiler, fabrikalarda 
düzenledikleri basın açıklamaları 
ile kadına şiddeti ve İstanbul Söz-
leşmesinin tartışmaya açılmasını 
protesto etti.

İstanbul Sözleşmesi uygulansın

Birleşik Metal-İş Gebze 2 No’lu 
Şubesi’nin örgütlü olduğu fabrika-
larda düzenlenen açıklamalarda 
hükümetin çekilme tartışması 
yaptığı İstanbul Sözleşmesinin 
uygulanması talep edildi.

Kartal Belediyesi işçileri müca-
delede

Kartal Belediye işçileri belediye 
binası önünde basın açıklaması 
yaparak hükümetin İstanbul Söz-
leşmesi’ni tartışmaya açmasına 
ve kadın cinayetlerine karşı önlem 
alınmamasına tepki gösterdi.

Genel-İş ve Tüm Bel-Sen Çiğli 
temsilcilikleri: İstanbul Sözleş-
mesi yaşatır

KESK'e bağlı Tüm Bel-Sen Çiğli 
İşyeri Temsilciliği ile DİSK'e bağlı 
Genel-İş Çiğli İşyeri Temsilciliği, ka-
dın cinayetlerine karşı ortak basın 
açıklaması düzenledi.

Düzce’de MT Reklam işçilerinin 
sendika hakkı için başlattığı di-
reniş 9. gününde

Birleşik Metal-İş’e üye olan işçi-
lerin sendika hakkı için başlattığı 
mücadele 9 günü geride bıraktı. İki 
işçinin çıktığı direniş devam eder-
ken, destek ziyaretleri sürüyor.

Amasya'da işten çıkarılan Ha-
mamözü Termal Otel işçileri 
haklarını istiyor

Amasya’da bulunan belediyeye ait 
Hamamözü Termal Otel işçileri, 
otel ihalesini alanlar tarafından 

hakları verilmeden işten çıkarıldık-
larını belirtti. İşçiler, ödenmeyen 
ücretlerinin, kıdem ve ihbar taz-
minatlarının ödenmesini talep etti.

Dinarsu Ak-Al Tekstil’de işçilerin 
direnişi sürüyor

Zonguldak Alaplı’daki fabrikada 
Öz İplik-İş sendikasına üye olduk-
ları için işten atılan işçilerin direnişi 
sürüyor.

KESK: Sosyal medya düzenle-
mesi ile emekçilerin sesi kısıl-
mak isteniyor

Sosyal medya kanun teklifiyle 
ilgili açıklama yapan KESK, "Genel 
yönelimin parçası olup düşünce ve 
ifade özgürlüğü hakkımıza pranga 
vurmayı hedefliyor" dedi.

Türk-İş yönetiminden bağlı sen-
dikalara yazı: Kıdem tazminatı 
afişlerini hazır tutun

Türk-İş yönetimi, konfederasyona 
bağlı sendikalara yazı gönderip, 
kıdemle ilgili yeni bir düzenleme 
getirilme ihtimaline karşı hazır 
olunmasını istedi.

Koronavirüs salgınına tedbir 
yok, hak aramaya, sendikaya 
tedbir çok

JNR Mensucat Tekstil Sanayi ve 
Ticaret AŞ’de işçiler Hak-İş’e bağlı 
Öz İplik-İş Sendikasında örgütlen-
meye çalışıyor. Bunu duyan patron 
ise işçileri istifa ettirmek için her 
yola başvuruyor.

İŞYERLERİNDEN HABERLER

Sağlık emekçileri ücretsiz izin 
dayatmasını protesto ediyor

Kadın metal işçileri 
eylemde 
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Wolfgang Fischer tarafından yö-
netilen, 2018 yılında yayınlanan 
Styx, mültecilerin denizde hayat-
ta kalma mücadelesini ve otorite-
lerin buna kayıtsızlığını anlatıyor. 
Bu filmi izlerken, izlediğiniz şeyin 
bir film mi yoksa gerçeğin kendi-
si mi olduğunu sorguluyorsunuz. 
Çünkü filmin konu aldığı olaylar 
gerçek olamayacak kadar deh-
şet verici ama aksiyon filmlerine 
konu olamayacak kadar olağan. 
Ne zaman izlediğiniz şeyin bir 
kurgu olduğu hissine kapılsanız 
bir sonraki sahne mutlaka sizi 
ayıltıyor, kendinizi haberlerde 
okumaya alıştığınız mültecilerin 
hikayesini izlerken buluyorsunuz. 
Yine ana karakterin yardım etme 
isteği ve gücünün yetmeyişi, göç-
men düşmanlığına, yoksulluğa 
karşı mücadele etmeye çalışan 
insanlar için oldukça tanıdık. Bu 
benzerlikler üzerinden filme dair 
kimi yorumlar yaparken aynı za-
manda kendimize dair yorumlar 
yapıyor olacağım.

Filmin baş karakteri olan Avrupa-
lı doktor Rike, tatilde yalnız başı-
na bir tekne yolculuğuna çıkıyor. 
Fakat önüne mültecilerle tıklım 
tıklım dolu bir gemi çıkınca işler 
değişiyor. Yardım çağrısında bu-
lunmasına rağmen kurtarma eki-
bi gelmiyor. Kendisi yardım etmek 

isteyince yetkililer ona, kurtarma 
ekibini beklemesini “çok küçük” 
olduğunu ve müdahalesinin bir 
kaosa sebep olabileceğini söy-
lüyor. Oysa tam o esnada gerçek 
kaos, mülteciler bir bir boğulur-
ken yaşanıyor. Gelgelelim bizim 
“kaos” dediğimiz bu şey, bugün 
adeta bir rutin. 

Mültecileri kim öldürdü?

İlginç olan nokta, izleyicinin pers-
pektifinden de ortada herhangi 
bir suçlu varmış gibi görünmeme-
si. Sanki sorun birkaç teknik ha-
tadan, yanlış anlaşılmadan, işini 
düzgün yapmayan birkaç çalışan-
dan ibaretmiş gibi bir izlenim söz 
konusu. Tıpkı gerçek hayatta ol-
duğu gibi. 

Film hakkında okuduğum kimi 
yorumlardan anladığım üzere, bir 
kısım, ortada hiçbir “asıl sorum-
lunun” bulunmamasından yola 
çıkarak geminin akıbetini, insan-
ların çabasının ve müdahalesinin 
dışında, kaçınılmaz bir son olarak 
yorumlamış ve geminin batışı-
nı sanki gökten gelmişçesine bir 
tevekkülle karşılamış. Fakat tam 
aksine filmin ve gerçek hayatta-
ki benzer vakaların bize verdiği 
mesaj şu: mültecilerin ölüme terk 
edilmesi gibi korkunç şeyler tek 
bir insanın kötülüğüyle, vurdum-

duymazlığı ya da ufak bir teknik 
sorun ile değil; sistemin kendi-
siyle ve o sistemin koşullandırdığı 
insanlarla açıklanabilir.

Rike bir başka gemiden yardım 
istediğinde gelen cevap: “Fir-
mamızın bu konuda çok katı 
kuralları var, işimi kaybetmek 
istemiyorum”. Muhtemelen bu 
sahnede birçok izleyici, yardım 
talebini yok sayan adama kızmak-
la kızmamak arasında kalmıştır. 
Ben kızanlardandım. Fakat aynı 
zamanda, bu reddin bireysel bir 
sorundan ya da yalnızca adamın 
kötü biri olmasından değil; çok 
daha kapsamlı sistemsel bir so-
rundan kaynaklandığını düşünü-
yorum. 

“Sakın müdahale etmeyin”

Filmde yetkililer, kendileri yar-
dım etmediği gibi başkalarının 
da hiçbir müdahalede bulunma-
ması gerektiğini söyleyip duruyor. 
Batmakta olan mülteci gemileri, 
ilk kez karşılaşmış bir insan için 
her ne kadar dehşet vericiyse de 
otoritelerin gözünde bu, alışıl-
ması gereken olağan bir durum. 
Bu durum değiştirilmeye çalışıl-
mamalı ve ortada hiçbir suçlu-
nun bulunmadığı doğal bir sorun 
olarak kabul edilmelidir. Öyle ki 
Rike mültecileri kurtarmak için 

gösterdiği çabadan dolayı adeta 
suçlu muamelesi görüyor. Haya-
tını kurtardığı mülteci çocuk için 
sorgulanıyor ve bir doktor olarak 
normal şartlarda yerine getirmesi 
otoriteler tarafından da destekle-
nen görevi, boğulmakta olan bir 
mülteci için kullanıldığında bir-
den bir suça dönüşüyor. Çünkü 
yetkililerin iznini almadan birinin 
hayatını kurtarmak dahi yasak. 

Bu, toplumsal mücadelelerde yer 
alan, otoritelerin adaleti sağlama-
dığı noktada adalet arayanların 
sıklıkla karşılaştığı, oldukça alı-
şılmış bir tepki.  Ortada herhangi 
bir yardım yokken “Yardım gelene 
kadar müdahale etme” demek, bi-
reylere korku aşılayarak onları pa-
sifleştirmeye hizmet ediyor. Oto-
ritelere sonsuz güven beslemek, 
adaletlerinden şüphe duymamak 
işte bu yüzden bireyleri çevrede 
olan bitenlere tepkisiz kalmaya, 
haksızlıklara göz yummaya teşvik 
ediyor. 

“Yardım yolda”

Hikayenin sonunda öğrendiğimiz 
üzere batmakta olan çok sayıda 
gemi ve yalnız başına onları na-
sıl kurtarabileceğini bulamayan, 
çaresizce yardım bekleyen çok 
sayıda insan var. Bu insanların 
hepsine söylenen yalan aynı: “Sa-

kın hiçbir şey yapmayın, yardım 
etmek için çok küçüksünüz. Biz 
yardım gönderiyoruz”. Herhalde 
bu yardımların asla gelmediğini 
söylemekle spoiler vermiş sayıl-
mam; mültecilerle dolu gemilerin 
göz göre göre battığını, göçmen-
lerin ölüme terk edildiğini zaten 
haberlerden sürekli okuyoruz. 

Sonuç olarak mültecilere yardım 
etmek isteyen herkesin önünde 
bir engel var. Kimisi işi sebebiyle 
yapamıyor, kimisi müdahale ya-
sağından korkuyor. Rike gibi bu 
engelleri aşanların önünde ise 
yeni bir engel var: yardım etmek 
için çok küçük olmaları. Rike gibi 
denizde ölüme terk edilen mül-
tecileri kurtarmak isteyen mil-
yonlarca insan var. Fakat buna 
rağmen bir değişim yaratmak için 
çok küçük olduğumuz, otoritelere 
güvenmekten başka çaremizin ol-
madığı söyleniyor. 

Küçük değiliz, fakat bireysel yar-
dımların önüne geçen bir örgüt-
lenmeye muhtacız. Çünkü tek 
başımıza okyanusta yardım bek-
lersek otoritelerin bize söyleyece-
ği tek şey yardımın yolda olduğu. 
Oysa yıllardır gördüğümüz üzere 
ne dünyada ne de Türkiye’de mül-
teci düşmanlığına, yoksulluğa, 
ırkçılığa karşı elimize hiçbir yar-
dım ulaşmadı.

STYX: DEĞİŞİM YARATMAK İÇİN 
“ÇOK KÜÇÜK” MİLYONLAR 

Melike Işık mültecilerin 
zorlu göç yolculuklarını 

ve hem tek tek 
bireylerin hem de 
devlet yetkililerinin 
mülteci sorununa 

bakışını işleyen Styx 
filmini tanıtıyor.

Doktor Rike karakterini canlandıran
Susanne Wolff
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Yokoluş İsyanı (XR), 1 
Eylül'de  başlayacak bir 
sonraki doğrudan eylem  
planlarını açıkladı.

Grup,  üç talebinin son-
baharda parlemento ye-
niden açıldığında görü-
şülmesini sağlamak için 
yeni bir “isyan” ve  ablu-
ka hazırlığında.

XR, hükümetin iklim kri-
zinin büyüklüğü hakkın-
da gerçeği söylemesini ve 
hemen harekete geçmesi-
ni talep ediyor.

XR kurucularından Cla-
re Farrell, “Geleceğimiz 
bireysel kurtuluş veya 
kaçışlarla ilgili olmama-
lı. Hiçbir şey olmamış  
gibi yaşamaya  devam 
edersek,  kitlesel ölümler 
karşılaşacağımız ve en 
sonunda da yok olacağı-
mızdan emin olabiliriz." 
diyor.

Başkentteki eylemler 
Cardiff, İskoçya ve İn-
giltere'nin kuzeyindeki 
eylemlerle eşzamanlı 
başlayacak. Ve isyancılar 
ayrıca 28 Ağustos'tan iti-
baren “isyana geri sayım” 
bayrağı altında yerel  ey-
lemler de planlıyorlar.

“Yalanlardan, adaletsiz-
likten, hiçbir şey yapıl-
mamasından rahatsız 
olan herkesi bize katılma-
ya davet ediyoruz,” diyor 
XR.

XR aktivistleri, hükümet-
ten 2025 yılına kadar  sera 
gazı emisyonlarını sıfıra 

indirmesini ve   sürecin 
denetlenmesi için  de va-
tandaş meclisleri kurma-
sını istiyor.

Hükümeti ayrıca  Nisan 
2019'da parlamentonun 
ilan ettiği “iklim acil du-
rumu” kararlarına göre 
harekete geçmeye çağırı-
yor.

İsyan “Yaşamak İsti-
yoruz” sloganı altında 
örgütleniyor ve küresel 
ısınmanın 4 derece kadar 
arttığını kabul etmesine 
rağmen, hükümetin iklim 
felaketi üzerinde  hareke-
te geçmemesi  üzerine yo-
ğunlaşıyor.

Ayrıca isyanın “eşitlik ve 
adalet için çabalayan tüm 
insanlarla birlikte ırkçılık 
karşıtlığına ve dayanış-
maya öncelik vermesi” 
gerektiği vurgulandı. XR, 
isyancılar için güncel-
lenmiş eğitimi de içeren, 
ırkçılık karşıtı eylemlere 
öncelik vermeyi ve XR 
uluslararası ağlarına 
daha fazla odaklanmayı 
hedefleyen bir eylem pla-
nı hazırladı.

İKLİM

GRETA’NIN ÇAĞRISI 
NEDEN MİLYONLARI 
KAPSADI?

Greta Thunberg 2018 yılındaki sıcak 
hava dalgaları ve orman yangınlarının 
ardından iklim krizine karşı mücadele et-
mek için küresel bir okul grevi çağrısı 
yaptı. Bu çağrıyı yaptığında henüz 15 

yaşındaydı. Yine de iklim değişikliğinin 
tek bir ülkede bitirilemeyecek kadar ev-
rensel bir sorun olduğunu çoktan kavra-
mıştı. İşte bu yüzden geleceğini kurtar-
mak için sadece kendi çevresine, kendi 
şehrinde ya da kendi ülkesine çağrıda 
bulunmadı, geleceklerini kurtarmak için 
dünyadaki tüm gençlere seslendi. 

Çağrısı kısa zamanda oldukça büyük bir 
karşılık buldu buldu. 2 ayda en az 270 
şehirde 20.000’den fazla öğrenci grev 
yaptı. 15 Mart 2019’da, dünyanın dört 
bir yanındaki 112 ülkesinden yaklaşık 
1,4 milyon öğrenci grev ve protesto çağ-
rısına yanıt verip protestoya katıldı. Gre-
ta’nın çağrısına uyangençler, iklim krizinin 
yalnız Greta ya da bir başkası için değil, 
tüm dünya için ciddi bir tehdit olduğunu 
fark etti. İklim krizi gibi tüm dünyayı et-
kisi altına alabilecek bir tehlikeye karşı 
ancak tüm dünyayı kapsayan geniş bir 

mücadele etkili olabilirdi. Farklı şehirler-
den, farklı ülkelerden milyonlarca insan 
dünyanın geleceği için endişeleniyordu ve 
Greta’nın çağrısı, onlar için adeta bir 
kırılma noktası oldu. Kendilerine söylenen 
yalanlar artık çok daha açık bir şekilde 
görünüyordu. 

Yeni başlayan mücadele dalgasıyla be-
raber, asıl sorumlular, iklim krizini dur-
durmak için gerekli önlemleri almayan, 
verdiği sözleri tutmayan devletler ve şir-
ketler suçlanıyordu. “İklimi değil, sistemi 
değiştir!” sloganındaki gibi sistem karşıtı, 
sorunu bireylerle değil; sistemin kendisin-
de arayan yaklaşımlar ve gittikçe güç ka-
zandı. İşte milyonların, iklim krizine karşı 
tepkisinin altında bu sistem karşıtlığı, ada-
let isteği yatıyordu.

Bununla birlikte Greta, grev çağrısı yapar-
ken çok az sayıda insanın kâr elde et-
mesi için milyarlarca insanın geleceğinin 

tehlikeye atıldığını açıkça dile getirmişti. 
Bu ifadesi, iklim krizine karşı mücadele-
nin sınıfsal boyutunu ve iklim inkarcıları-
nın ekonomik çıkarlarını da gözler önüne 
seriyordu. Yöneticiler de bu çıkarları koru-
maya devam etmek için bilim insanlarının 
söylediklerine göz yumup iklim aktivistle-
riyle alay etti. Verdikleri karşılık tam ola-
rak bu oldu; onca bilimsel veriye karşılık 
başta Greta olmak üzere iklim aktivisti 
gençlerle alay edip onların mücadeleleri-
ni küçümsediler. Fakat büyüyen iklim ada-
leti çağrısı gösterdi ki Greta’nın çağrısı, 
hiç de küçümsenemeyecek büyük bir yan-
kı uyandırdı. Bu çağrı, yalnız gençleri de 
değil, bir avuç insanın ekonomik çıkarları 
için gezegenin geleceğinin tehlikeye atıl-
masına karşı öfke duyan tüm insanları 
harekete geçirdi. İnsanların, hayvanların 
ve gezegenin geleceğinin kârdan sonra 
gelmesi antikapitalistlerin ve hayvan hak-
ları savunucularının da tepkisini topladı.

Kısa süre önce yayınlanan bir araş-
tırma Türkiye’de enerji kullanımı ter-
cihlerini ortaya serdi: Araştırmada 
“Türkiye enerji sisteminin en önem-
li sorunu nedir”  sorusunun yanıtı 
‘pahalılık’ olmuş. “Evinizde toplam 
enerji tüketimi için aylık ne kadar 
harcıyorsunuz?”  sorusuna verilen 
yanıtlar şunu gösteriyor: 2017-2019 
arasında enerji tüketimi için aylık 
401-450 TL harcadım diyenler yüzde 
5’ten yüzde 8’e, 451-500 TL diyenler 
yüzde 3’ten yüzde 7’ye, 501 TL ve faz-
lasını harcadım diyenler ise yüzde 
7’den yüzde 17’ye yükselmiş.   Artan 
elektrik, doğalgaz fiyatları karşısın-
da  “Geçtiğimiz bir yılda, gelirinizin 
yetersiz kalması nedeniyle toplam 
enerji tüketiminizde kısıntıya gitti-
ğiniz oldu mu?” sorusuna da 2018’e 
göre ‘çok büyük miktarda kıstık’ 
diyenlerin oranı  yüzde 4’ten  yüzde 
12’ye, ‘ciddi oranda kıstık’ diyenlerin 
oranı ise  yüzde 16’dan  yüzde 22’ye 
çıkmış. Kullandığımız enerji ucuz 
değil, pahalı.  Sadece pahalı değil 
ölümcül derecede kirli ve tehlikeli 
bir enerji. 

75 milyon insan kirli hava soludu

Çevre Mühendisleri Odası’nın, 2014 
yılından beri hava kalitesine dair 
hazırladığı raporlar durumun her 
yıl kötüye gittiğini gösteriyor. Kötü 
haberler özellikle nüfus, sanayii ve 
kömürlü termik santrallerin yoğun 
olduğu illerden geliyor. Hastalıklara 
yol açan hava kirliliğinin kaynakla-
rı ağırlıklı olarak fosil yakıtlar, taşıt 
emisyonları ve sanayi. 2019 yılında 
kömürlü termik santrallerin oldu-
ğu Muğla-Yatağan, Sivas Kangal’da 

hava kalitesi verilerini toplamakla 
yükümlü olan istasyonlar ölçüm 
yapmamış. Uzun süre kirli hava so-
luyan insanların Zonguldak’ta ol-
duğu gibi Kovid-19’dan daha fazla 
etkilenmesiyle ortaya çıkıverir. Zon-
guldak’ın Kovid-19 ölüm oranı da, 
yoğun bakım hasta sayısı da Türkiye 
genelinin çok üstünde oldu. Yıllar-
dan beri iktidar hem insan sağlığını 
hem iklim krizini derinleştiren, eko-
lojik yıkıma yol açan politikaları be-
nimsedi, uyguladı, inşaat ve enerji 
şirketlerini ihya etti.  

Sera gazı salımına devam

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 
2020 yılında kapasite kullanım me-
kanizması kapsamında teşvik alacak 
enerji santrallerini açıkladı. 20’si kö-

mürlü, 15’i doğalgaz ve 10’u Hidrolik 
santral toplam 45 santrale 2020’de 
kapasite mekanizması desteğinden 
yararlanacak. Listede Çelikler, Ko-
lin, Limak, Ciner gibi adlarını hepi-
mizin yakından bildiği şirketler var. 
2020’de ne kadar teşvik alacakları 
belirtilmemiş ama 2018’de 1 milyar 
407 milyon, 2019’da 2 milyar  (MMO 
Enerji Çalışma Grubu raporu) ka-
pasite kullanım mekanizması kap-
samında enerji santrallerine para 
aktarılmış. Bu rakamlara göre bu 
yıl da kapasite kullanım teşviki adı 
altında  çok para alacaklar. Kapasite 
kullanım teşviki ise enerji arzında-
ki düşüşü önlemek, enerji talebini 
karşılanmak için veriliyor. Ufak bir 
hatırlatma Türkiye’de enerjide arz 
eksikliği değil arz fazlası var.

KULLANDIĞIMIZ ENERJİ PAHALI 
VE TEHLİKELİ

DİRENİŞİN YAŞANACAĞI 
SICAK BİR SONBAHAR...

Nuran Yüce, Melike Işık ve TN’nin katkılarıyla hazırlanan iklim krizi, 
enerji politikaları ve iklim krizine karşı planlanan eylemler dosyası, 
bu konuda elimizi çabuk tutmamız gerektiğini de gösteriyor.

Silopi’deki termik santral 
karbondioksit saçarken

2019’da gerçekleşen 
kitlesel XR direnişi
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DEVRİMCİ ANTİKAPİTALİST HAFTALIK GAZETE

Uluslararası kapitalizm, 
tarihinin en büyük krizle-
rinden birinin içinde. 2008 
yılından beri çifte bir krizin 
ağır etkilerini yaşıyorduk: 
Ekonomik kriz ve ekolojik 
kriz. Şimdi buna bir de kü-
resel koronavirüs salgını-
nın yarattığı kriz eklendi. 
Ekonomik krizin etkileri bir 
türlü telafi edilmezken ve 
iklim krizi her geçen saniye 
bir başka yıkım yaratırken, 
koronavirüs salgını egemen 
sınıfların istikrarsızlığını, 
toplumlardaki eşitsizlikleri 
derinleştirdi. Kapitalist üre-
timin kâr mekanizmaları 
büyük bir yara aldı, sistem 
için resesyonlar ve hatta 
küçülmeler kaçınılmaz hâle 
geldi.

Salgına karşı her yerde hü-
kümetlerin önceliği, halkın 
sağlığı değil patronların 
korunması oldu. Trump’ın 
ABD’si, Johnson’ın İn-
giltere’si, Bolsonaro’nun 
Brezilya’sı, Erdoğan’ın 
Türkiye’si... Hepsinde ha-
yata geçirilen tedbir paket-
lerinin tamamına yakını 
büyük sermayenin, finans 
sisteminin çıkarlarını göze-
tiyor. Sıradan insanlar ise 
kötü sağlık sistemleri ve 
sermayenin kârı devam et-
sin diye üretim çarklarının 
içinde hastalığa ve ölüme 
mahkûm ediliyor. 

Yine patronların çıkarla-
rı için on milyonlarca kişi 
işinden oluyor.

İçe kapanma ve ırkçılık

Son birkaç yıldır görülen 
otoriterleşme, içe kapanma 
ve yönetimlerin ulusalcılaş-
ma eğilimleri pandemiyle 
birlikte hız kazandı. Küre-
sel sistem içi dengeler sar-
sılırken, ırkçılık, yabancı 
düşmanlığı, ülkeler arası 
rekabet ve savaş ihtimalleri 
çoğaldı.

Türkiye de bu uluslararası 
resmin bir parçası. AKP-M-
HP ittifakı işçi sınıfını teh-
likeli koşullarda çalışmaya 
zorluyor. Hak arama eylem-
leri yasaklanıyor. Patronlar 
için destek paketleri açık-
lanırken, kısa çalışma öde-
neği, ücretsiz izin, kıdem 
tazminatının gaspı gibi giri-
şimlerle emekçilerin kalan 
tüm hakları ellerinden alın-
mak isteniyor.

Buna, Türkiye’nin “bölge-
sel güç” olma stratejisiyle 
uygulanan yerli milli politi-
kalar; Suriye’den Libya’ya, 
Azerbaycan’dan Doğu Ak-
deniz’e her yerde askeri ma-
ceralara girişme çabaları, 
iç siyasette en milliyetçi, 
ayrımcı, muhafazakâr siya-
si fikirlerin nefret sosuyla 
propagandası, yasaklar, 
hukukun kuralsızlaştırıla-
rak iktidarın keyfi davra-
nışlarını uygulamada araç 
olarak kullanıldığı bir tablo 
eşlik ediyor.

Ancak hem dünyada hem 
de Türkiye’de umut veren 

gelişmeler de oluyor.

Aşağıdan mücadele 
büyüyor

2019’un görkemli küresel is-
yanı, salgın nedeniyle geri 
çekilse de şimdi yeniden 
sahneye çıktı. Önce ABD’de 
George Floyd’u öldüren 
devlet ırkçılığına karşı pat-
layan öfke, hâlâ devam 
eden gösterilerle, tüm ezi-
lenlerin küresel dayanış-
masını tetikleyecek çapta 
devasa bir hareket yarattı. 
Sudan’da, Lübnan’da, Hong 
Kong’da işçiler eylemlere 
başladı.

Egemenlerin parası, polisi, 
hukuku varsa ezilenlerin 
de birleşme potansiyeli, 
dayanışması ve mücadele 
gücü var. Bu güç kendini 
yadsınamayacak bir şekilde 
ortaya koyuyor. Sömürge-
cilerin, ırkçıların heykelleri 
sokaklardan temizleniyor. 
Siyahların Hayatı Önemli-
dir diyen milyonlar, hem 
Trump’ın temsil ettiği otori-
ter aşırı sağcılığı geriletiyor, 
hem de ABD’nin geleneksel 
devlet sistemini oluşturan 
“güvenlik” mekanizmala-
rında gedikler açıyor.

Benzer şekilde, Türkiye’de 
de AKP-MHP ittifakı derin 
bir krizde. Tüm anketlere 
yansıyan büyük oy kaybı, 
iç çatışmalar, erimeleri dur-
durmak için giderek sertle-
şen siyasi tercihlerin daha 
da çok erime ile sonuçlan-

ması… Yerli milli koalisyon 
kitlesel taban kaybına ne-
den olan döngüden kurtu-
lamıyor.

Kıdem tazminatını gasp 
ettirmek istemeyen işçiler, 
tüm şehirlerde sendikala-
rıyla sokağa çıkıyor. Barolar 
hükümetin yasasına karşı 
Ankara’ya yürüyor. LGBTİ+ 
hareketi kendini online ko-
şullara adapte ederek “biz 
de varız” diyor. Kadınlar İs-
tanbul Sözleşmesi’nin yok 
edilmesi çabalarına karşı 
olanca gücüyle mücade-
le ediyor. Barış isteyenler, 
göçmenlerle dayanışanlar, 
ırkçılığa karşı tüm ezilenle-
rin birliğini savunanlar mü-
cadeleye devam ediyorlar.

Seçimler için değil           
mücadele için ittifak!

Bunların yanında bir de 
parlamenter muhalefet 
anlayışı var. Bu muhalefet 
yaklaşımı, bir dizi siyasal 
başlıkta, Kürt sorunu gibi, 
sınır ötesi harekât gibi, Aya-
sofya’nın cami olması gibi, 
LGBTİ+’lara yönelik nefret 
gibi, İstanbul Sözleşmesi 
gibi, göçmen düşmanlığı 
gibi bir dizi konuda iktidara 
destek vererek onun sağcı 
uygulamalarını meşrulaştı-
rıyor.

Bizler, bu Türkiye tablosun-
da seçimlere değil, müca-
deleye bakmak gerektiğini 
savunuyoruz.

Tepeden seçim ittifaklarına 

değil, aşağıdan kitlesel ey-
lemlerin değiştirici gücüne 
güvenmek gerekir, diyoruz.

Trump’a en güçlü darbeyi 
Demokrat Parti’nin adaylık 
yarışması değil, ırkçılığa 
karşı yaygın eylemler örgüt-
leyen siyahların ve beyazla-
rın birleşik direnişi vurdu.

Bize gerekli olan, geniş 
kitleleri içine çeken sosyal 
hareketlerin inşa edilmesi. 
Bu hareketlerin birleşmesi, 
AKP-MHP ittifakının tüm 
uygulamalarına karşı çıkan 
merkezi, aşağıdan ve kitle-
sel bir odağın inşa edilmesi.

Adalet, özgürlük ve eşitlik 
arayan farklı dinamiklerin 
birlikteliğini inşa etmek 
için el ele verebiliriz.

Patronlardan çok patronla-
rı düşünenlere,

Irkçı ve milliyetçi söylemle-
ri günlük siyaset yapma tar-
zı olarak kullananlara,

Göçmenlere yönelik pazar-
lıkçı uygulamalara, 

İklimi ve gezegeni mahve-
den ekoloji politikalarına, 

Cinsiyetçi bakış açısına, 

LGBTİ+ fobisine ve tüm sağ-
cı uygulamalara,

Öfke duyan herkesi birlikte 
antikapitalist bir alternatifi 
tartışmaya, inşa etmeye da-
vet ediyoruz.

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!

ANTİKAPİTALİST BİR 
ODAK İCİN CAĞRI--


