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GÜNDEM

1 MAYIS İÇİN BİRLEŞELİM!

Emek örgütleri, sendikalar hızla birleşik 1 Mayıs kutlaması

için çaba göstermelidir. Tek bir saniye bile kaybetmemeliyiz. Salgın koşullarında, salgınla mücadele kurallarına
uygun bir açık alan gösterisi yapabiliriz ve on binlerce işçi
miting alanında bir araya gelebilir. Hele, AKP kongrelerindeki salgın tedbirlerini hiçe sayan kapalı alanlarda lebalep
toplaşmalarına göz yuman hükümetin, açık alanlarda kutlanacak 1 Mayıs’ı yasaklamasına izin vermemeliyiz.
İzin vermemeliyiz çünkü yoksulların, ezilenlerin, adaletsizlikten bunalanların öfkesini haykıracağı eylemlere ihtiyacı olduğu çok açık.
Derin bir ekonomik kriz yaşanıyor. Krizin tüm faturası yoksullara çıkartılıyor.
Salgın giderek daha derin bir krize dönüşüyor. Salgından

en çok, en kötü etkilenenler yine yoksullar, “evde kal” çağrıları yapılırken çalışmak zorunda olduğu için kalabalık
işyerlerinde bir araya gelen emekçiler.

Derin bir iklim krizi var. Kuraklık, aşırı hava olayları, gıda
krizini, yaşam alanlarını dağıtarak gelişiyor ve iklim krizinin faturası da köylülere, yoksullara çıkartılıyor. Egemen
sınıfların enerji ihtiyacının karşılanmasının bedelini bir
bütün olarak çalışanlar, işsizler ödüyor.
Kadın cinayetlerine, LGBTİ+’ların nefret söylemiyle hedef
tahtasına oturtulmasına, hukuk alanının herkesi bağlayan
kurallar bütünü olmaktan çıkartılmasına, derelerin, göllerin kurutulmasına, her yerin betona ve inşaata boğulmasına, antidemokratik rektör atamalarına, halkın seçtiği Kürt
belediye başkanlarının görevden alınmasına, özgürlüklerin kısıtlanmasına, halkın bir kesiminin sürekli aşağılan-

ması, dövülmesi ve haksızlığa maruz kalmasına, grevlerin
yasaklanmasına, kadın cinayeti işleyen ve aynı zamanda
ırkçı olan tiplerin ellerinde tabancalarla pozlar vermelerine rağmen tutuklanmamalarına, tutuklanmaları için özel
bir çaba gösterilmek zorunda olunmasına, geçim derdinin
her geçen gün büyümesine, milyonlarca insanın bir sonraki ay yeterli beslenip beslenemeyeceği kaygısı yaşamasına
karşı büyüyen bir öfke var. Bu öfke, AKP-MHP koalisyonunun oy kaybının temel nedeni.
İşte 1 Mayıs, bütün öfkeli, kaygılı, ezilen, hakir görülen kesimlerin birleşik mücadele günü olmalı. 1 Mayıs ezilenlerin
birleşeceği temel bir zemin olmalı. İşçi sınıfının örgütlerinin mücadele eden tüm kesimleri kapsayacağı bir örgütlenmeyle yasal-şimdiden belli olan bir yerde-Mart ve Nisan
ayı boyunca duyurarak örgütlenen bir miting, ardından
yaşanacak sınıf mücadelesinde herkese büyük bir moral
verecektir.
8 Mart eylemleri 1 Mayıs için ilham verici olabilir.
Sık sık vurguladığımız gibi Türkiye’de tüm kriz başlıklarına, hükümet sisteminin yapısından ve iktidarın siyasal tercihlerinden kaynaklanan siyasal krizler ekleniyor. Bu yüzden, kötülere karşı iyilerin mücadelesine değil, sorunların
bütününe birden meydan okuyan bir harekete ihtiyacımız
var. İşçi sınıfının eylem kapasitesine katkı yapacak, cesaret
kazanmasına yardımcı olacak bir mücadeleye ihtiyacımız
var.
1 Mayıs bu hareketin inşa edilmesine yardımcı olacak bir
gün olabilir.
Birleşen işçiler yenilmez!

MERAL AKŞENER KADINLARIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ MÜ SAVUNUYOR?
ÇAĞLA OFLAS

Geçen hafta AKP’li Özlem Zengin’in tacizi ifşa eden ka-

dınlara yönelik “onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene
beklemez” sözleriyle ilgili Meral Akşener grup toplantısında “On yıl sonra da olsa hakkını arayan her kadın
onurludur” dedi. Kadınların tacizcileri uluslararası düzeyde ifşa ettiği “me too” hareketini övdü. Meral Akşener daha önce İstanbul Sözleşmesi’nin yanında olduğunu açıklamıştı. İYİP kadınların desteğini almak için özel
bir çaba gösteriyor. Partideki kadın üyelerinin artmasını ve kadınların parti faaliyetlerinde görünür olmasını
sağlayacak pek çok çalışma yapıyor. Öte yandan kadına
yönelik şiddet ve taciz, nafaka hakkının gasp edilmesi
gibi kadın hareketinin temel taleplerinin yanında duruyor.
Akşener’in kadın hareketinin taleplerine sahip çıkması,
üstelik bu konuda her konuştuğunda iktidar hariç herkesin yüreğinin yağ bağlaması şu soruyu önemli kılıyor:
Meral Akşener ve partisi İYİP kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği ve özgürlük mücadelesini taşıyabilir mi?
Akşener barış ve çözüme karşı
Bu sorunun yanıtı Akşener’in konuşmasının devamında
netleşiyor. Akşener, devamında AKP’li Mehmet Özhaseki’nin 6 milyon HDP seçmenine bela okumasının terör
örgütü PKK’yı sevindirdiğini söylüyor ve çözüm sürecini
eleştiriyor. Parlamenter sisteme dönüş vaat eden İYİP’in
bazı yetkilileri, HDP’li vekillerin dokunulmazlıklarının
kaldırılmasına ilişkin fezlekeye “evet” diyeceklerinin

mesajını verdi. Akşener, barış, çözüm ve demokrasi
istemiyor. Akşener ve Partisi İYİP’nin MHP’yle arasındaki husumetin nedeni Akşener’in MHP’nin çizgisinden uzaklaşması değil, Bahçeli’nin milletvekili adayı
göstermemesinden kaynaklanıyor. Akşener her fırsatta
bozkurt amblemini kullanımının İYİP’nin tasarrufunda
olması gerektiğini söylüyor. Akşener’in İçişleri Bakanı olduğu dönemde Susurluk’ta mafya-devetlet-derin
devlet ilişkilerinin saçılmasının başlangıcı olan trafik
kazasının ardından derin devlet elemanlarının aklanmasında oynadığı rolü ve faili meçhul cinayetlere yaklaşımını “Bu ülke için, bu milletin beraberliği için bir
şey yapılması gerekiyorsa yapmışımdır” sözleriyle açığa
seriyordu. Akşener’deki değişmeyen temel şey devletin
çıkarlarını amasız savunması! Bu açıdan Akşener’in
iktidara yönelik temel eleştirisi de “devlet aklıyla” davranılmaması oluyor. Söz konusu “milli çıkarlar” olunca
İYİP sınır ötesi operasyonları her seferinde destekliyor.
Kadın cinayetlerinde katilleri aklayan, iş cinayetlerinde
patronları aklayan mahkeme kararlarından, salgın koşullarında şirketlere teşvikler yağarken emekçileri açlık
ve sefalete mahkûm eden devletin sınıflar üstü bir yapı
olmadığını biliyoruz. Akşener’i “kadın destekçisi yapan
aşağıdan yükselen uluslararası kadın hareketinin gücü.
Ancak Akşener’in kadın desteği, sermayenin ve devletin çıkarlarıyla sınırlı.
Aşırı sağın hedefindeki kadın
Meral Akşener’in, AKP-MHP koalisyonunun toplumsal

cinsiyet eşitliği fikrini, geleneksel aileyi baltalayan, toplumun dokusunu tahrip eden baş düşman olarak gören
yaklaşımıyla ortak bir yönü yok. Ama son yıllarda yükselen aşırı sağ hareketlerle benzer özellikleri var. Irkçı
ve faşist yapılarda son yıllarda kadınların görünürlükleri çok daha fazla artarken, kadınları destekliyorlar.
“Güçlü kadınları” teşvik ediyorlar. Örneğin: İtalya’nın
aşırı sağcı partisi Lega Meclis üyesi kadınlara biber gazı
hediye etti. Aşırı sağ, göçmenlerin kadınların karşılaştığı bir tehdit olduğu algısını yaygınlaştırmaya çalışıyor.
Kadınların güvenlik önceliğini onların deyimiyle “bizim
kadınları korumak” oluşturuyor.
Özellikle göçmenlere düşmanlık, Fransa’da aşırı sağcı
Ulusal Cephe’nin lideri Marine Le Pen ve Meral Akşener’in ortak özelliği. Le Pen, ülkeyi felakete gördürdüklerini düşürdüğü göçmenlerin evlerine gönderilmeleri
gerektiğini söylüyor. Meral Akşener de “Suriyelileri geri
göndereceğiz” diyor.
Akşener’in içerisinde kadınların da olduğu, milyonlarca göçmen, Kürt emekçinin çıkarları söz konusu olduğunda “eşitlik” talebinin yerini, kolayca, “millet, devlet
ve düzen” almakta, alacaktır. Kadınların yaşamlarında
eşitlik ve özgürlük talebini de içeren anlamlı bir değişim, Akşener gibi ırkçı, sağcı, burjuva politikacılarından
gelmeyecek. Son yıllardaki dünya çapında yükselen
kadın hareketi ve liderliğini kadınların yaptığı kitlesel
mücadeleler değişim için güvenmemiz gerekenin ne olduğunu gösteriyor.
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İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI:
SÜSLÜ BİR İSİM, GÖSTERMELİK KARARLAR

İnsan Hakları Eylem Planı yarın Cumhurbaşkanı Erdo-

ğan tarafından açıklanacak. Basına yansıtıldığı kadarıyla büyük kısmı idari tedbirlerden oluşan bu planda insan
hakları ihlallerine karşı etkin önlemler, düşünce, örgütlenme ve gösteri özgürlüğünü genişleten maddeler yok.
İki yıl önce Adalet Bakanlığı tarafından iyileştirme vaatleriyle topluma sunulan Yargı Reformu Strateji Belge-

si, şatafatlı ismine rağmen yargıda demokratikleşme ve
adaletin sağlanmasını getirmedi. Geçen sürede yargıda
siyasallaşma üst boyutlara çıkarken, adaletsizlikle sonuçlanan bir dizi dava halkın tepkisini çekti. Özellikle
kadın cinayetleri ve cinsel saldırı davalarında verilen bir
dizi karar infial yarattı. İktidar ise sadece idari, yargı süreçlerini hızlandırmaya dönük adımlar attı.

İki yıllık adaletsizlik pratiğinin ardından yine iddialı bir
isimle yeni paket açıklanacak. İktidar çevrelerinin medyaya yansıttığı kadarıyla İnsan Hakları Eylem Planı’ndaki en önemli kısım, Terörle Mücadele Kanunu’nun 7.
maddesinden yapılacak değişiklik. ‘Haber verme sınırları içerisinde yer alan, eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz’ şeklindeki değişiklikle
özellikle uluslararası alandan Türkiye’deki yönetime
getirilen en önemli eleştirilerden birinin önüne geçilmek
isteniyor. Basın özgürlüğünün ihlali, gazetecilerin terör
örgütü propagandası yapmakla suçlanmasına ve tutuklanmasına son verilmesi büyük bir ilerleme olarak sunulacak.
İnsan Hakları Eylem Planı’nın geri kalanıysa idari maddelerden oluşuyor. İşkenceye, kötü muameleye, hak
gasplarına, suça karışan devlet görevlilerinin kollanmasına, cinsiyetçi zihniyetle şiddet uygulayan erkeklere verilen ceza indirimlerine, adaletsiz ve taraflı yargı kararlarına son vermeye dönük açıklamaların bir anlamı yok.
Bugün bu türden baskıcı uygulamaların nedeni hukuksal madde eksikliği değil, hukuk üzerinde siyasetçilerin
doğrudan tasarrufa sahip olmalarıdır. İnsan haklarından
söz edilecekse, esas olarak yargı alanı üzerinde kurulan
bu baskıya son verilmelidir.

Eren Keskin.

2019’da başlatılan yargı reformunun temeli Erdoğan taraBARIŞTAN YANA
Yıldız Önen

KADINLARIN ÖZGÜRLÜĞÜ
İÇİN FARKLI BİR ALTERNATİF
Bazı gazetelerde, bazı haber sitelerinde şu tür haberleri
her ay okuyoruz: 2021 Ocak ayında erkekler boşanma talebinde bulunmak, barışmayı, ilişkiyi veya evlenmeyi reddetmek gibi türlü sebeplerden veya hiçbir sebep olmadan 23
kadını öldürdü. 14 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu
ve en az 60 kadına da şiddet uygulandı. Kadınların 16’sı
evinde, 2’si sokak ortasında, 1’i arabada, 1’i arazide, 1’i
ıssız yerde, 1’i de otelde öldürüldü.
Birleşmiş Milletler 2019 yılında erkeklerin 87 bin kadını
öldürdüğünü açıkladı. Dünya Bankası ise dünyada tam 1
milyar kadın, erkek şiddetine karşı savunmasız, korumasız,
diyor.
Kadın özgürlüğünün her düzeyde kısıtlanması, yasaklanması ya da doğrudan şiddet, tecavüz, işkence ve kadın
cinayetlerinde kapitalist sistemin erkek şiddetini üreten temel
mekanizmanın rol oynadığını düşünüyorum. Bu yüzden kapitalist üretim ve yeniden üretim koşullarının hakimiyetini
sınırlama, bu koşullar altında da olsa kadınlar üzerindeki
şiddetin sona ermesi için mücadele etmenin yanında, bu
mücadeleyi önemseyerek ama kadın özgürlüğünün nihai
olarak sosyalist bir devrimle kazanabileceği fikrini de benimsemenin önemi açık olmalı.

Üstelik 1920’lerin ortalarından sonra Stalinizm’in hakim olduğu Rusya’da kadınların ve tüm ezilenlerin yaşadıklarının
sosyalizme mâl edilemeyeceğini tartışan sınırsız kaynağa bugün artık çok daha rahat ulaşabiliyoruz. 1930’ların bürokratik
kapitalist Rusya’sının sosyalizmin kadın özgürlüğü açısından
değerlendirilmesinde hiçbir anlamı olmadığına dair sayısız veri
var elimizde. Öte yandan 1917 Ekim Devrimi’nde kadınların
elde ettiği kazanımlara dair de sayısız veri var.
Kadın erkek işçilerin özyönetim organları üzerinde yükselen bir
devlet tipi olarak Sovyet örgütlenmesi, kadının kurtuluşu yolunda o güne değin yaşanmış en ileri adımları atmayı başardı.
Genç işçi devletinin çıkardığı ilk yasalar arasında kadınlarla
ilgili yasalar vardı. İşçilerin Rusya’sı kadınların oy kullanma
hakkına sahip oldukları ilk ülkeydi.
Devrimden altı hafta sonra evlilik üzerine çıkarılan yasa ile
kilise evliliğine son verildi. Kısa bir süre sonra da karı ve
kocanın, evlilik içi ve dışı çocukların hak eşitliği yasal güvenceye alındı.
Aralık 1917 yasası boşanma işlemini son derece kolaylaştırdı.
İki kişinin de istediği durumlarda mahkemeye gitmek gerekmiyordu. Tek kişi istediğinde ise koşullar aranmıyor, tanıklar çağırılmıyor, boşanma toplumsal bir facia olmaktan çıkarılıyordu.
Soyadı kanununda ise soyadının istendiği gibi seçilmesine karar verildi. Troçki bu yasayla karısının soyadını seçti. Oğulları
da bu ismi kullandı.
Zina, eşcinsel ilişkiler suç olmaktan çıkarıldı.
1920’de kürtaj hakkı ve parasız kürtaj hizmetlerinin, doğum
kontrolünün parasız dağıtımının yasallaştırılmasıyla Sovyet

Şebnem Korur Fincancı.

fından tutuksuz yargılama olarak tanıtılmıştı. İki yıl boyunca tutuklu yargılama furyası en uç örnekleriyle sürdü. Son olarak Boğaziçi Üniversitesi’nde barışçıl protesto
gösterilerine katılan öğrenciler de tutuklandı. Hakkını
isteyeni hapse atmayı tercih eden AKP iktidarının İnsan
Hakları Eylem Planı halkın taleplerinin yakınından bile
geçmiyor.
Birçok darbe ve ara dönemlerle yönetilen Türkiye kapitalizminde insan hakları, temel hak ve özgürlükler her
zaman mücadele konusu oldu. Bugün de gerçek iyileştirmeler, yine aşağıdan verilecek mücadelelere bağlıdır.
Cumhuriyeti dünyada kürtajı yasalaştıran ilk ülke oldu. Eşit
ücret ve çalışma hakkı, ücretli annelik izni kabul edildi.
Ancak tek başına yasalar kadının özgürleşmesini sağlayamazdı. Kadının ikincil konumunun kaynağı olan ailenin ekonomik
temellerinin ortadan kaldırılması gerekiyordu. Miras hakkı,
kadına tek eşli ailenin dayatılmasının önemli nedenlerinden
biriydi. Mirasın ortadan kaldırılması ve devlete devredilmesi
ailenin bu işlevini ortadan kaldırıyordu.
Ama ailenin bir başka işlevi daha vardı. İşçilerin bakımı,
dinlenmesi, doyurulması ve yeni iş gününe hazırlanması, gelecek kuşak işgücünün yetiştirilmesi işi ailenin yani kadının
üzerindeydi.
Bu hizmetleri toplumsallaştırmadan kadını ev işinin biteviye
döngüsünden kurtarmak mümkün değildi. Komünal lokantalar,
24 saat çalışan kreşler, yeni annelere bakım evleri, tamirciler,
çamaşırhaneler, toplu konutlar vb. ile bu sorunlara karşı savaş
açıldı.1
Bir işçi iktidarının kadınların özgürlüğü açısından bu kadar
radikal adımları atabilmesinin nedeni, özel mülkiyete dayalı
kapitalist sömürü ve kâr oranlarını artırmaya dönük kapitalist
rekabetin özünü oluşturduğu sermaye birikimine dayalı toplumsal örgütlenmenin koruyucu olan tüm bağlarının parçalanması
için gereken güce ve yeteneğe sahip olmasıdır.
Kadınların özgürlüğü mücadelesi için sosyalist devrimci alternatif çok güçlü bir tartışma zemini sunuyor.
1 Daha önce yayınlanan yazısında bu verileri toplayan Betül Genç’in makalesi için: https://marksist.org/icerik/Kadin/6505/1917-devrimi-kadinlara-ne-kazandirdi
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ERMENİSTAN’DA DARBE GİRİŞİMİ
ÖZDEŞ ÖZBAY

Ermenistan’da 25 Şubat’ta Genel Kurmay Başkanlığı bir

muhtıra vererek Başbakan Paşinyan’ı istifa etmeye çağırdı.
Olayın fitilini Paşinyan’ın muhtıradan bir gün önce basına
verdiği demeçte ordunun Rusya’dan alınan İskender füzelerini kullanmayışının nedeni olarak silahların çalışmadığını söylemesi ve ardından Genelkurmay yardımcısını
görevden almış olmasının tetiklediği söylense de gerçek
nedenler daha geriye gidiyor.
Ordunun darbeye teşebbüs etmesinin arkasında Paşinyan
yönetiminin Dağlık Karabağ savaşında aldığı ağır yenilgi
bulunuyor. Azerbaycan Eylül ayında Dağlık Karabağ bölgesinde Azerilerin yaşadığı ve Rayon denilen bölgeleri kanlı
bir savaş başlatarak geri almıştı. Ardından Ermenilerin yaşadığı Şuşa’yı da ele geçirmesi üzerine Ermenistan ateşkes
ilan etmek zorunda kalmış ve varılan anlaşma ile Ermenistan, Dağlık Karabağ’ın önemli bir bölümünden çekilmek
zorunda kalmıştı.
Bu yenilginin ardından Ermenistan’da milliyetçi eylemler
yapıldı, Paşinyan istifaya çağrıldı ama kendisi yolsuzluklara karşı başlattığı büyük bir yürüyüş eylemiyle iktidara
gelen ve Kafkaslar’daki görece en demokratik ülke durumunda olan Ermenistan’da halkın eski rejime dönmek istememesi üzerine iktidarını sürdürebiliyordu.
Eski rejim güçleri işbaşında
Paşinyan, yenilginin sorumluluğunu üstlendiğini ilan etmişti ve erken seçime gidileceğini duyurmuştu ama tarih
vermemişti. Buna rağmen çoğunun adı bile pek bilinmeyen 17 muhalif parti birleşip bir muhalefet bloku oluşturdular. Muhalefet bloğu erken seçimi kabul etmediklerini,
Paşinyan’ın istifa etmesi gerektiğini söylüyordu son birkaç
aydır.
Muhtıra verilir verilmez eski rejim güçleri desteklerini ilan
ettiler. Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan, yardımcıları, daire başkanları ve diğer personel muhtırayı imzaladı.
17 partiden oluşan muhalefet bloğu, eski Cumhurbaşkanı
Robert Koçaryan ve şu anki Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan da muhtıraya desteklerini açıkladılar. Eski başbakan
ve eski savunma bakanı Vazgen Manukyan taraftarları
Savunma Bakanlığı önünde toplanarak, ordunun muhtıra

Paşinyan darbe girişiminden
sonra Erivan’da miting
düzenledi.

çağrısına destek verdi. Ermenistan Kilisesi ve ülkedeki Katolikleri temsil eden diğer kiliselerin liderleri de Paşinyan’a
görevi bırakma çağrıları yaptı.
Tüm bu birleşik cepheye rağmen Ermenistan halkı muhtıraya pek destek vermedi. Paşinyan ise muhtıra üzerine
destekçileriyle birlikte sokağa çıktı. Genelkurmay başkanını görevden aldığını ilan etti ancak Cumhurbaşkanı Serj
Sarkisyan kararı onaylamadı.
Şu durumda darbeci Genelkurmay başkanı görevinde kalmaya devam ediyor. Paşinyan erken seçim tarihini açıklayacağını ve kaybederse gideceğini söyledi. Muhalefet
ise seçimle değil istifa ile yönetimi bırakmasını istemeye
devam ediyor. Hatta Cumhurbaşkanı’ndan güç bularak az
sayıda kişiyle 1 Mart’ta bir kez daha hükümet binasını bastılar ve milliyetçiliği körüklemeye çalışan bir eylem gerçekleştirdiler.

Dağlık Karabağ savaşı aynı Myanmar ve çözüm süreci sonrası Türkiye’de olduğu gibi rejimlerin arkaik bekçileri için
fırsat yarattı. En ufak demokratik kazanımları bile yok etmek için milliyetçiliği ve militarizmi kullanıyorlar.
Ermenistan halkı ise Paşinyan’dan belki çok mutlu değil
ama eski rejime dönmek de istemiyor. Bunun bir kanıtı
yine 1 Mart’ta Paşinyan tarafından düzenlenen mitinge
10 binin üzerine kişinin katılmış olması. Paşinyan bir kez
daha erken seçim dedi ama bu sefer bir adım daha ileri
giderek ülkede istikrarsızlığa neden olduğunu iddia ettiği
parlamenter sistemi bir referandumla değiştirmek gerektiğini söyledi. Paşinyan, yarı-cumhurbaşkanlığı sistemi gibi
iktidarın kendi elinde toplanacağı bir sistem istiyor. Paşinyan’ın sistemdeki tıkanıklığı daha çok demokrasiyle değil
daha güçlü bir başkanlık sistemiyle aşmayı düşünmesi
kaygı verici bir gelişme olarak görülüyor.

MYANMAR DARBECİLERİ HAFTA SONUNDA KATLİAM YAPTI
Myanmar’da iki aydır iktidara el koyan

orduya karşı devam eden demokrasi eylemlerine ordunun müdahalesi giderek
sertleşiyor. En son Pazar günü yapılan
darbe karşıtı eylemlerde ordu ateş açarak
en az 18 kişiyi öldürdü.
Myanmar’da darbe karşıtı
gösteri, 19 Şubat 2012.

Sokağa çıkma yasakları, internet kesintileri, ordunun eylemcileri 20 yıl ile
cezalandıracağını açıklaması ve gece
baskınlarıyla aktivistlerin evlerinden
alınması gibi uygulamalara rağmen her
gün on binlerce kişi Myanmar’da darbeye

karşı sokağa çıkmayı sürdürüyor.
20 Şubat Cumartesi yüzbinlerin katıldığı
eyleme ordunun ateş açmasıyla iki kişi
ölmüştü. Bunun üzerine 25 sendika ve
muhalif platform bir araya gelerek Sivil
İtaatsizlik Hareketini oluşturmuş, Pazartesi günü genel grev ilan etmişti. Genel
greve özellikle kamu emekçileri katılım
göstermiş ama ordu ateş etmese de çeşitli
noktalarda müdahalede bulunmuştu.
Darbe karşıtı hareketin grevler organize
etmeye başlaması darbecileri tedirgin etmiş durumda.
28 Şubat Pazar günü sağlık emekçileri ile
öğretmenlerin yoğun katılım gösterdiği
eylemlerde artık hareketi ezerek iki aylık
eylem ve grevler sürecine son vermeyi
planlayan ordunun yaptığı katliamda 18
kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı.

Daha sabahın ilk saatlerinde eylem alanına beyaz önlükleriyle gelen tıp öğrencilerine saldıran polis 200 öğrenciyi gözaltına
almıştı. Ardından olaylar daha da karıştı.
Ülkenin farklı şehirlerinde gerçekleşen
eylemlere ordu ve polis ateş açarak yanıt
verdi.
Kasım seçimlerinde milletvekili seçilen
Ulusal Demokrasi Birliği üyeleri de Şubat
ayında Ulusal Meclisi Temsil Komitesi kurarak tüm uluslararası kurumlardan ülke
yönetimi olarak kendilerini tanımaları
çağrısı yapmıştı.
Darbeciler, gösterileri engellemek için
her gün 20.00- 04.00 saatleri arasında
yani mesai dışı saatlerde sokağa çıkma
yasağı ve internet kesintisi uyguluyor.
Son katliamın ardından artık göstericiler
de sokaklara kendilerini korumak için
barikat kuruyor ama kitlesel ve barışçıl
eylemler yapmaya devam ediyor.

8 Mart
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MELİKE IŞIK

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, yıllardır dünyanın pek çok

yerinde kadınların çeşitli haklarını savunmak için bir
araya geldiği bir gün. 8 Mart, ekonomik bağımsızlıktan
şiddetle mücadeleye, eşit işe eşit ücretten kürtaja pek çok
hak mücadelesine tanık oldu. Bugün sürdürdüğümüz mücadeleyle 8 Mart’ı “Dünya Kadınlar Günü” haline getiren
mücadelenin unutulamayacak bir ilişkisi var. 8 Mart, pek
çok ülkede bir yandan kadın mücadelesi kriminalize edilirken bir yandan kadınlara çiçeklerin verildiği, “kadın ürünlerinde” indirimlerin uygulandığı, normatif kadınlığın
kutsandığı bir gün. Bu yüzden bizim yürüyüşlerde açıkça
hissettiğimiz 8 Mart’ın anlamını bir kez de tarihe dönüp
anmakta ve mücadelemizi yok sayanlara karşı Kadınlar
Günü’nün anlamını bir kez daha hatırlatmakta fayda var.
Kadınlar Günü’nün ortaya çıkışı
Bir “Kadınlar Günü” fikri 8 Mart tarihinin belirlenmesinden daha öncesine dayanıyor. 1909 şubatında Amerika
Sosyalist Partisi New York’ta bir “Kadınlar Günü” düzenledi. Bunun ardından 1910’da Danimarka’da, Uluslararası
Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda, başta Clara Zetkin, Käte
Duncker, Paula Thiede gibi isimler olmak üzere, Almanya
Sosyal Demokrat Partisi delegeleri Amerikan sosyalistlerinden ilhamla her yıl kutlanacak bir “Kadınlar Günü”
önerisi sundu. 17 ülkeden 100 kadın delege, bu öneriyi,
eşit haklar ve oy hakkı gibi mücadeleler için bir araç ola-

rak görüp kabul etti. Fakat konferansta herhangi bir tarih
belirtilmemişti.
Bundan bir yıl sonra Dünya Kadınlar Günü (19 Mart 1911)
Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsviçre’de bir milyonu
aşkın kişinin katıldığı bir harekete dönüştü. Gösterilerde
oy hakkı ve işverenlerin cinsiyet ayrımcılığı gibi konular
ön plandaydı.
1921’de Moskova’da gerçekleştirilen III. Enternasyonal’in
Uluslararası Komünist Kadınlar Konferansı’nda “Dünya
Emekçi Kadınlar Günü” isminde karar kılındı. 1930’lu yıllarda ise yeniden “Dünya Kadınlar Günü” ismine dönüldü.
Her ne kadar 8 Mart’ın kökeni Sovyet Rusya’ya uzansa ve
ilk başlarda ulusal bir bayram olarak kutlansa da zamanla
dünyanın pek çok ülkesindeki kadınlar tarafından kabul
gördü. 1967’de feminist hareket tarafından da sahiplenildi
ve bu, 8 Mart’ın küresel etkisine büyük bir katkı sağladı.
Bugün Dünya Kadınlar Günü, dünyanın dört bir yanında,
kimi zaman farklı talepleri içermekle birlikte temel olarak
kadınların özgürlüğü ve hakları için mücadele edilen bir
gün.
8 Mart’ı Kadınlar Günü yapan olaylar
1857 yılında, New York’ta 120 işçinin hayatını kaybettiği bir
grev gerçekleşti. Bu grevde polis grevcilere saldırmış, ardından işçiler fabrikaya kilitlenmişti. Ardından bir yangın
çıktı ve işçiler barikatlar sebebiyle yangından kurtulamadı.
Kimileri 8 Mart tarihinin Kadınlar Günü olarak seçilmesine
bu olayın kaynaklık ettiğini ve 1909’da New York’ta gerçekleşen ilk Kadınlar Günü’nün 1857’deki bu greve dayandığını iddia ediyor.

Clara Zetkin ve
Rosa Luxemburg

8 Mart’ı böylesine unutulmaz bir gün haline getiren en
önemli olaylardan biri de 1917 Şubat Devrimi’ne öncü olan
kadın grevleri. 23 Şubat (8 Mart) günü İmparatorluğun baş-

kenti Petrograd’da kadın tekstil işçileri daha sonra kentteki işçilerin çoğunun desteğini alan gösterilere başladı. O
dönem Rusya’da geçerli olan Jülyen takvimine göre 8 Mart
günü 23 Şubat’a denk gelmekteydi.
Saint Petersburg’daki kadınlar da Dünya Savaşına son
verilmesi, yiyecek kıtlığına çözüm bulunması ve Çarlık’ın
sonlandırılması gibi radikal taleplerle greve başladı. Kadınların öncü olduğu bu gösteriler, işçilerin büyük bir
kısmının desteğini alarak büyük bir mücadeleye dönüştü.
Troçki bu konudaki şaşkınlığını şöyle ifade ediyor: “23 Şubat (8 Mart) Kadınlar Günü’ydü, gösteriler ve eylemler bekleniyordu. Ama Kadınlar Günü’nün devrimi başlatacağını
düşünmezdik”. Bundan yedi gün sonra ise Çar Nicholas
tahttan indirildi ve geçici hükümet kadınların oy talebini
kabul etti. Ekim Devrimi’nin ardından 8 Mart Kadınlar
Günü resmî tatil ilan edildi.
8 Mart’ta bugünkü anlamına kazandıran tüm bu olayların
geçtiği tarih ve coğrafya birbirinden farklılık gösterse de
ortaklaştıkları bir nokta var: 8 Mart’ın kadınların hakları
için verdiği mücadelenin bir temsili olduğu ve kadın mücadelesiyle sınıf mücadelesinin kaçınılmaz ortaklığı.
8 Mart, bugün dünyanın pek çok yerinde dayatıldığı gibi
“kadın güzelliğinin”, geleneksel anneliğin, normatif kadınlığın, heteronormativitenin kutsandığı bir gün değil;
mücadelenin ve başkaldırının günü. İşte bu yüzden 8
Martlarda sokaklardayız ve bu yüzden üzerinden yıllar
geçmesine rağmen 8 Mart, dünyanın dört bir yanında hala
bu kadar büyük bir etkiye sahip. Her ne kadar Kadınlar
Günü de diğer pek çok gün ve olayda olduğu gibi cinsiyetçi
söylemlerin yeniden üretilmesi için bir araç haline getirilmeye çalışılsa da bu günün doğuştan cinsiyetçiliğe, kadınların siyasi ve ekonomik haklarının gasp edilmesine karşı
bir gün olduğunu hatırlamakta fayda var.
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KADIN MÜCADELESİ:
KÜRESEL BİR DİRENİŞ
DİLA AK

2020 şüphesiz ki herkes için oldukça sıra dışı geçti. Pande-

Los Angeles kadın
eylemi, 2017.

minin atlatılabilmesi için gerekli koşulları sağlayamayan
pek çok ülke hükümeti yıkımın daha da artmasına sebep
oldu. İzlenen yanlış politikalar ve egemen sınıf lehine alınan
kararlar, pandeminin getirdiği işsizlik ve yoksullaşma en çok
işçi sınıfını, kadınları, göçmenleri, LGBTİ+’ları, yoksulları
vurdu, geleceğe olan umutları azalttı. Pandemi döneminde
hane içindeki şiddet arttı, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve kadın ölümleri haberleri almadan geçirdiğimiz bir
gün bile olmadı.
Fakat 2020 yılı aynı zamanda mücadelenin ve dayanışmanın, dünyanın dört bir yanında yükseldiği bir yıl da oldu.
Kadına Yönelik Şiddete Karşı İsyan
Arjantin’de 14 yaşındaki bir kız çocuğunun 33 yaşındaki
Pablo Ramón Arancibia isimli bir erkek tarafından cinsel
istismara uğrayıp öldürülmesi büyük tepkiye neden oldu.
Ülkenin pek çok yerinde kadınlar sokaklara döküldü ve saldırının gerçekleştiği şehirdeki Adalet Sarayı’nı ateşe verdi.
Meksika’da ise 25 yaşındaki bir kadının, 46 yaşındaki Erik
Francisco Robledo isimli erkek tarafından öldürülmesiyle
başlayan protestolar, 7 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel
istismara uğradıktan sonra öldürülmesi sonucu büyüdü.
Kadınlar 25 yaşındaki genç kadının cesedinin fotoğraflarını sansürsüz paylaşan gazete binasını bastı, haberi yapan
gazetecilerin arabalarını ateşe verdi. Kadın cinayetlerine ve
kadın cinayetlerinin cezasızlık ile sonuçlanmasına ve medyanın tavrına öfkeli olan kadınlar Sonora eyaletindeki Anayasa Mahkemesini de ateşe verdiler.
Amerika’da başlayan #MeToo hareketi, Türkiye’de #SusmaBitsin olarak karşılığını buldu. Fransa’da ise kadınlar, tecavüz suçlamasıyla soruşturma açılan Gerald Darmanin’ın
İçişleri Bakanlığı görevine atanmasını sokaklara inerek protesto ettiler.

Baskıcı Hükümetler Karşısında Kadınların Mücadelesi
2020 seçimi öncesi de kadınlar Trump’ın ve hükümetinin
ırkçı, cinsiyetçi, mülteci düşmanı politikaları sebebiyle sokaklardaydı.
Belarus’ta da kadınlar önce şaibeli olduklarını düşündükleri seçim sebebiyle Aleksandr Lukaşenko hükümeti karşıtı
protestolar için, daha sonra ise gösteriler sırasında kolluk
kuvvetlerinin eylemcilere yönelik hareketleri sebebiyle ve
tutuklanan protestocuların serbest bırakılması için sokaklardaydı.
2020 yılında, aynı zamanda Şili’de kadınların liderlik ettiği
protestolar ile hükümet karşıtı kitlesel eylemler gerçekleştirilirken yapılan bir referandum ile kadın ve erkeğin eşit olduğu bir meclis tarafından anayasanın değiştirilmesine karar
verildi.
Polonya’da sağ hükümetin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma-

“BİRBİRİMİZDEN CESARET BULUYORUZ”
Adlandırabildiklerimizi görünür kıldığımızı düşünüyorum. Tabii ki bu feminist direnişin takvimde bir günle
sınırlı olduğu anlamına gelmiyor. Aksine 8 Mart’ı bir
anımsatıcı olarak görüyorum. Mevcut eşitsizliğe, şiddete ve ayrımcılığa karşı direnişte, bu gibi sorunlarla
boğuşmak zorunda kalmayacağımız günlerin hayalini
kutluyoruz bir yandan da. Bu nedenle takvimde işaretlediğimiz birçok özel gün gibi alışveriş ve hediyeleşme
kültüründen ibaret hale gelmemesi önemli. 8 Mart’ta

düzenlenen yürüyüşlerin, kutlamaların bu günün anlamını ikinci plana atan veya göz ardı eden durumlara
karşı da önemli bir etki yarattığı kanısındayım. Bununla
beraber 8 Mart kutlamaları feminizmin kapsayıcılığını
unutmadan, cinsel kimlik fark etmeksizin eşitsizliğe
başkaldıran hiç kimsenin yalnız olmadığını anımsatıyor.
Kısacası 8 Mart benim gözümde gürültülü bir çalar saat
gibi hepimizi başına toplayarak unuttuklarımızı bile hatırlamamızı, birbirimizden cesaret bulmamızı sağlıyor.

Talia

ya çalışması da kürtaj yasağına karşı günlerce süren bir dizi
protesto ile sonuçlandı.
Politika ve Kadın
2020 yılında pek çok ülkenin yönetiminde söz sahibi olan
kadın sayısında artış yaşandı. Litvanya’da kurulan koalisyon
ile ülkeyi 3 kadın yönetecek. Üstelik 14 kişilik kabinenin yarısı da cumhurbaşkanı tarafından onaylandığı takdirde kadın
olacak.
Yeni Zelanda’da ise kadınların liderliğindeki 2 partinin yarışa girdiği genel seçimlerden Jacinda Ardern zafer ile çıkarken aynı zamanda dünyanın en kapsayıcı parlamentolarından bir kurulmuş oldu. Parlamentonun yarısı kadınlardan
oluşurken, %11’i ise LGBTI+’lardan ibaret.
Bolivya’da Sosyalizme Doğru Hareket partisi, kabinesini
oluştururken, erkek egemenliğini ortadan kaldırmak amaçlı
Kültürler, Dekolonizasyon ve Depatriarkalizasyon Bakanlığı’nı kurdu ve başkanı olarak da Sabina Orellana’yı atadı.
Orellana aynı zamanda Yerli Köylü Kadınlar Ulusal Konfederasyonunu da temsil ediyor.
İskoçya’dan ise, yeni kurallara göre yerel yönetimler ve eğitim sağlayıcılar aracılığıyla, menstrüel ürünlere erişememek,
regl yoksulluğunu ve beraberinde ciddi sağlık problemlerini
getirmesi sebebiyle, okullar ve üniversiteler de dahil olmak
üzere tüm kamu binalarında regl ürünlerinin ücretsiz bir şekilde erişilebilir olacağı haberi gelmişti.
Yaşanan pek çok şiddet ve eşitsizlik olayına rağmen, aynı zamanda umut dolu bir yılı geride bıraktık. Mücadelenin gücü,
sınır dinlemeden dünyanın pek çok yerinden kadınların birbirini etkilemesini sağlıyor. Mücadelenin ve dayanışmanın
ışığında yeni kazanımlarla dolu yarınlara...

8 Mart

KÜRTAJ HAKTIR
ZİLAN AKBULUT

Kürtaj rahim içi istenmeyen bir gebeliğin tahliyesi anla-

mına gelir. Kürtaj hala dünyada birbirinden farklı kısıtlamalar getirilen ya da yasaklanan bir işlem. Bazı ülkelerde tamamen yasaklanmışken bazı ülkelerde gebeliğin
kaçıncı haftasına kadar yapılabileceği konusunda olduğu
gibi, doğrudan yasak olmasa da kadınların bir dizi maddi-manevi engelle karşılaşmasına neden oluyor. Üstü
kapalı bir yasak halinde sunuluyor. Kısıtlama olan ülkelerde kadınlar güvenli olmayan, sağlıksız uygulamalara
itilip hayatlarını tehlikeye atmaya zorlanıyorlar. Ancak,
kürtajı kısıtlayan ve kısıtlamayan ülkelerdeki kürtaj oranları birbirine çok yakın. Buradan da anlaşıldığı gibi kürtaj yasakla son bulmuyor. Dolayısıyla kürtajın yasal ve
ulaşılabilir olması kadınların bedensel ve ruhsal sağlığı
için oldukça önemli. Aksi takdirde kadınlar gebeliği sonlandırmak için ağırlık kaldırmak, yüksek bir yerden atlamak, düşüğe neden olacağına inandıkları ilaçları içmek,
vajinalarına sivri cisimler sokmak gibi bedenlerine zarar
verebilecek yöntemlere başvurabiliyor.
Güvenli, erişilebilir, sağlıklı kürtaj hakkı, kadınların doğurganlıkları ve bedenleri üzerindeki söz hakkının bir
parçasıdır. Etik, politik, hukuki, dini ve ekonomik tartışmalara ve uygulamalara konu edilerek ve kadınların
söz hakkı gasp edilerek ele alınamaz. Dünyaya bir çocuk
getirmeyi isteyip istememek kadının bir birey olarak karar verebileceği bir mesele olarak görülmüyor. Gebeliğin
öğrenilmesinden gebeliği sonlandırma aşamasına kadar
kadın farklı düzeylerde hem toplumsal hem de hukuki
engellere maruz kalıyor.
Türkiye’de durum ne?
Türkiye’de kürtaj kâğıt üzerinde 10. gebelik haftasının
sonuna kadar yasal olmasına rağmen fiilen hala yasak.
Ayrıca kadının cinsel saldırıya maruz kaldığı bir suç sonucu gebe kalması halinde süresi yirmi haftadan fazla
olmamak şartıyla ve kadının rızası koşuluyla, gebeliği
sona erdirilebiliyor. Ancak yasalar bunu söylese de uygulamada tam tersi bir durum söz konusu. Hastanelerde
sistematik engellemeler devam ediyor. Kimi hastaneler
kadının evli veya bekar oluşuna göre farklı bir prosedür
uygularken kimileri ise kürtajın yasak olduğu ya da salgın
koşullarının buna uygun olmadığını belirterek bu uygulamayı reddediyor. 2020 yılı Türkiye’deki kamu hastane-

“BU YIL DAHA COŞKULU OLMALIYIZ”
8 Mart benim için özellikle bu sene coşku, öfke ve cüret ile girdiğimiz bir gün. Özellikle İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Kanun üzerinden iktidarın ve devlet
kurumlarının patriyarkal kapitalist sistem ile ilişkileri
içerisinde neleri uygulamadıklarını, neden uygulamadıklarını ve hukuksuzluk iklimini nasıl beslediklerini
bir kere daha yineliyoruz. Bu amaçla asla vazgeçmeyeceğimiz taleplerimizi sokaklarda, alanlarda beraber
söylemek için tüm kadınlar 8 Mart’a daha coşkuyla
katılmalı.

Dilan

lerinde kürtaj hizmetleri araştırma raporuna göre toplam
295 kamu hastanesinin yalnızca 10 tanesinde isteğe bağlı
kürtaj hizmeti herhangi bir şart gösterilmeden sağlanıyor,
185 tanesinde ise sağlanmıyor. Yani hem kürtaja erişim
hem de bu erişimin sağlandığı özel hastane veya muayenehanelerdeki masrafları karşılamak kadınlar için oldukça zor. Bunun dışında aile hekimleri spiral takabiliyordu ancak bu uygulama da kaldırıldı. Dolayısıyla doğum
kontrol mekanizmaları azaltılıyor veya engelleniyor. Bu
da istenmeyen gebeliklerin artışına neden oluyor.
Yine aynı araştırma sonucuna göre kamu hastanelerinde
isteğe bağlı kürtaj hizmetinin sağlanmıyor oluşu doktorun kararı, doktorun inisiyatifi, doktor yapmıyor gibi sebeplere dayandırılabiliyor. Ancak biliyoruz ki hekimlerin
kürtajı reddetme hakları yoktur. Hiçbir doktorun bir hastanın sağlık hakkına erişimini engelleme hakkı olamaz.
Bu uygulamanın özellikle küçük şehirler için son derece
sakıncalı olacağı ise su götürmez bir gerçek. Cinsel saldırıya uğrayan ya da kendi rızası ile bir birliktelik yaşayan
kadınların gebe kalması halinde kürtajın engellenmesi
kadının yaşamı için büyük bir tehlike arz ediyor. Kürtajı
engelleyen veya engellemek isteyen tüm birey, kurum ve
kuruluşlara yasal bir yaptırım uygulanmalı.

“KENDİMİZ OLMANIN COŞKUSU”
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KADININ BEDENİ
KADININ KARARI

Kürtajla ilgili önemli bir tartışma konusu kadının
yaşamı ve kendi bedeniyle ilgili karar verme hakkı
ile ceninin hakları ikilemi odağında devam ediyor.
Ancak burada dikkat edilmesi gereken şey yaşama
hakkının yalnızca dünyaya gelmekle sınırlı olmadığıdır. Hayatta kalmak, beslenmek, barınmak, temel
ihtiyaçlarını gidermek de bu hakkın bir parçasıdır.
Dolayısıyla çocuğun bakımının neredeyse tüm sorumluluğunun kadınlara bırakıldığı, kadınların
şiddete maruz kaldığı, her gün kadın cinayetlerinin olduğu, evlilik içi tecavüzün sanılanın aksine
oldukça yaygın olduğu, kadınların doğum kontrolü
yöntemlerine ulaşamadığı veya bu sorumluluğun
sadece kadına yüklendiği bir ülkede gebeliğin devam etmesine ilişkin karar kadınların olmalıdır. Kadınlar kendi geleceklerini belirlemeli, iktidarın sürekli öğütlerde bulunduğu bir nüfus politikası aracı
haline gelen, üzerinde sürekli tahakküm kurulmak
istenen kadın bedenine ait kararlar yine kadınlara
ait olmalıdır.
Kürtaj yasağı karşıtı
eylem, Polonya.

“BUGÜNÜN VARLIĞI PAHA BİÇİLMEZ”

8 Mart, hem tarihsel arka planı hem de sembolik derinliği nedeniyle, içinin boşaltılmaması için özel çaba
sarf etmemiz gereken günlerden biri. “Kutsallık” imgesinden “Kadınlarımız” söylemine, tüketim nesnesine
dönüştürülmeye çalışılmasından çiçeklere, pembelere
boyanmasına kadar pek çok manipülasyonla da baş
edilmesi gerekiyor 8 Mart söz konusu olduğunda.
Aslında tam da bu sebeple kişisel olanın politik olduğunu; işyerinde, evde, sokakta yaşanan mobbing,
sömürü, taciz, tecavüz ve cinayetleri her gün konuşmamız gerektiğini söylemeye çalışıyoruz. O içi boş, eril
dilin üretmeye devam ettiği sözcüklere karşı da somut
değişimlerle, öneri ve çözümlerle inşa etmek istiyoruz
bugünü ve yarını.
Birlikteliğin, umudun ve kendimiz olmanın coşkusuyla dolup taşan sokaklardan yükselen “Asla Yalnız
Yürümeyeceksin” cümlesi; cinsiyet temelli şiddet ve
eşitsizliklere karşı hem bireyselliğimize hem de yan
yana oluşumuza vurgu yapıyor ve güç veriyor. Evet,
asla yalnız yürümeyeceğiz!

Esra

Her yıl 8 Mart’ta dünyanın her yerinde, cinsiyete bakmaksızın milyonlarca kişi sokaklara dökülür. Her biri
birbirinden farklı bu kadar insanın tek ortak noktaları
kadınların özgürlüğünü kutlamak istemeleridir. Uluslararası olarak kutlanmaya başlanalı henüz 50 yıl bile
olmayan Dünya Kadınlar Günü, tarih boyunca sosyalist hareketlerin hayatımıza kattığı, sembolik anlamı
tartışılamayacak günlerden biridir.
Hem bir sosyalist hem de bir kadın olmam sebebiyle
bugünün benim için taşıdığı anlam oldukça büyüktür.
8 Mart’ta sokaklarda toplanan kadınlar o ana kadar hiç
tanışmamış da olsalar yan yana durup hep bir ağızdan
bağrışmaya başladıklarında kardeş olurlar. Bu gibi
toplanmalarda insanın içi heyecanla dolar. Kadınlar
Günü için katılmış olduğum yürüyüşte hissettiğim heyecanı başka hiçbir hisle karşılaştıramam bile.
Sürekli olarak ezildiğimiz ve küçümsendiğimiz bir
ülkede sonunda sesimizi duyurabildiğimiz, kadınlığımızı gururla sergileyebildiğimiz bir günün varlığı hiç
şüphesiz paha biçilmezdir.

Beliz

8 Mart
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MAĞDUR SUÇLAYICILIK
NURSEN GÜÇKAN

Mağdur suçlama, fail yerine şiddete maruz bırakılanların

kendilerine karşı işlenen suçlardan çeşitli bahanelerle kısmen veya tamamen sorumlu tutulmasına dayanan yaklaşımdır. Bu suçlama medyadan, yakın aile üyelerinden ve
diğer tanıdıklardan gelen olumsuz sosyal tepkiler şeklinde
ortaya çıkabildiği gibi mahkemelerin, kolluk kuvvetlerinin, sağlık çalışanlarının ve ruh sağlığı uzmanlarının tutum ve uygulamalarından da meydana gelmektedir.
Mağdur suçlayıcılık, tüm ezen-ezilen ilişkilerinde olduğu
gibi toplumsal cinsiyet temelli şiddetle de kol kola gider.
Toplumsal cinsiyet temelli şiddeti meşrulaştırabilmek,
eşitsiz ve hiyerarşik ilişkileri sürdürebilmek adına bir araç
olarak kullanılır. Mağduru suçlamaya yönelik norm kabul
edilen yanlış inanışlar şiddetin sürekli olarak mağdur olan
kişi üzerinden konuşulmasına yol açar. Böylece fail ve işlediği fiil de görünmez kılınır, maruz bırakılan şiddet değersizleştirilir ve aklanır. Dolaylı veya doğrudan mağdurun
şiddeti hak ettiği telkin edilmiş olunur.
Mağduru Suçlamaya Yönelik Mitler
Mağdur suçlayıcılık terimi belki çok tanıdık olarak gelmese
de aslında çoğumuzun pratikte aşina olduğu bir olgu. Öldürülen, şiddete uğrayan bir erkek olsaydı maruz kalanın
hayatını sorgulamak yerine açıkça kınayacak, soruşturma
başlatacak olanlar kadınlar erkek şiddeti yüzünden öldüğünde veya kadınlar bir erkek tarafından cinsel, duygusal,
fiziksel şiddete maruz bırakıldığını ifşa ettiğinde medyada,
günlük yaşamda, mahkemelerde kadınları hedef göstermeye, hayatlarını sorgulamaya ve suçlamaya başlamaktadır. Adalet ve toplum erkek şiddetine maruz bırakılmış
kadınları “neden karşı koymadı?”, “onun evine gitmemeliydi”, “neden o kadar çok alkol kullandı? “, “böyle giyinirse ne olacağını bekliyordu ki”, “o da zevk aldı”, “isteseydi
şiddeti durdurabildi”, “yalan söylüyor” gibi sonu gelmeyecek cümlelerle, sorularla adeta sanık sandalyesine oturtmakta, bir de üstüne yargılamaktadır.
“Neden yıllarca susmuş?”, “Neden bağırmamış”
Kadınların erkek şiddeti karşısında susmalarının, tepki
vermemelerinin, şikâyetçi olmamalarının çok farklı sebepleri olabilir. Kişinin sessiz kalışı, tepki vermiyor oluşu şiddete rızası olduğu veya şiddetten hoşnut olduğu anlamına
gelmez. Şiddete maruz bırakılan kişi, travmanın etkisi ile
biyolojik bir refleks olarak donma tepkisi verebilir.

Fotoğraf: Meltem Ulusoy
csgorselarsiv.org

Ayrıca failler zorla veya gizlice çekilmiş mahrem görüntülerle şantaj yaparak, güç ve baskı uygulayarak kişiyi tekrar
şiddete maruz bırakabilir ya da şikâyetinden vazgeçirebilir.
Maruz kalanın töreler, gelenekler gereği faille veya başkasıyla evlendirilmesine, öldürülmesine, intihara sürüklenmesine dair kaygıları, korkuları şiddeti gizlemesine yol
açar.
Şiddetin gizlenmesinin nedenlerinden biri de adalet sistemine güvenmemektir. Kadınların beyanları esas alınarak çoğu zaman soruşturma dahi açılmazken soruşturma
açıldığında da haksız tahrik indirimleri, yetersiz delil toplanması gibi sebeplerle adil yargılama yapılmamaktadır.
Kadınlar dava süreçlerinde travmatik yaşantıyı tetikleyici,
suçlayıcı muamelelerle karşılaşmakta ve pek çok kez faille
karşı karşıya gelmek zorunda kalmaktır.
Yoksulluk, eğitimsizlik, göçmen olma gibi çeşitli sebeplerden ötürü kişi şiddetin suç olduğunu, haklarını, suçu nereye veya nasıl bildireceğini bilemeyebilir. Aynı zamanda
şiddetin meşru kılınması, normalleştirilmesi ve hayatın
her alanında sosyal olarak inşa edilerek aktarılması şiddete maruz kalanların bildiriminde bulunma ve hak aramalarını önler.
Kadınların yaşadıkları şiddeti gizlemek zorunda kalmasının en önemli sebeplerinden biri de mağdur suçlayıcılıktır.
Genellikle şiddet ortaya çıktığında aile, arkadaşlar, sosyal
medya gibi çeşitli çevreler kişinin beyanına inanmaz, fail
yerine onu suçlar ve damgalar. Maruz kalana konuyu unutmasına, uzatmamasına dair akıl verildiği yaygın olarak görülür. Mağduriyet açığa çıktığında beklenen yardımın alınamaması ise kişide ikincil travmatizasyona sebep olabilir.
“Aslında o da istiyordu”

Fotoğraf: Şehlem Kaçar
csgorselarsiv.org

Şiddete maruz kalanının beyanını esas almayarak, ona
rıza atamak mağdur suçlayıcılığın bir başka biçimidir. Her
birey cinsel kimliğinden, cinsel yöneliminden bağımsız
olarak, cinsel davranışlara onay göstermeyi veya göstermemeyi seçer. Buna sadece ve sadece kişinin kendisi karar
verebilir.

“O yapmaz çünkü entelektüeldir, değerli bir sanatçıdır”,
“O yapmaz çünkü iyi birisidir, benim arkadaşımdır”
Konumu ne olursa olsun herkes fail olabilir. Failin hiçbir
etiketi, saygınlığı, arkadaşımız olması, akrabamız olması
şiddete maruz kalanlara karşı işlenen suçları değersizleştirmez. Erkekler itibarlarını, mesleklerini, yetkilerini ve
toplumsal normları kullanarak kadınları çok farklı biçimlerde şiddete maruz bırakmaktadır. Erkeği itibarlı biri olarak kadını da onun itibarına zarar veren bir yalancı, onun
itibarından yararlanmaya çalışan bir fırsatçı olarak tahayyül etmek cinsiyetçiliğin bir ürünüdür.
“Neden o saatte oradaymış?”, “Şunu giyen tecavüzü
hak eder”, “Bunu yapan tacizi hak eder”
Hiç kimseye şiddetin hiçbir biçimini uygulanamaz. Kadınların giysileri, gülüşleri, davranışları, mesleği, hangi saatte
nerede olduğu ile kadın cinayetleri, erkek şiddeti arasında
bir ilişki yoktur. Örf, adet, namus, gelenek, dinsel inanış
vb. hiçbir şey şiddetin gerekçesi olamaz.
Bu söylemlerin aksine erkek şiddetinin sebebi, ortak noktası şiddeti tercih eden faildir; devlet politikasındaki ve
önlemlerdeki yetersizliklerdir; adil yargılama yapmayıp
katillere, tacizcilere, tecavüzcülere, istismarcılara caydırıcı cezalar vermeyen, onları tahliye eden hukuk sistemidir;
toplumda normlar ve yanlış inanışlar yoluyla şiddetin normalleştirilmesidir.
Bu mitler ile maruz kalanın şiddeti hak ettiğini düşündürtecek suçlamalarda bulunmak failin failliğinin üstünü
örtmek anlamına gelir. Dikkati failin değil, maruz kalanın
davranışlarına çekmeye hizmet eder. Maruz kalana şiddet
esnasında şöyle davranmalıydın, böyle giyinmeliydin, bu
kadar içmemeliydin gibi akıl vermek erkek şiddetinin son
derece normal ve doğal olduğunu kabul etmektir. Böylece
mağdur suçlayıcılık, sorumluluğu kadına atfeder ve şiddetin normal olduğu bir dünyada kadınların buna uğramamak adına “makul olan”, genel ahlaka uygun davranışlar
sergilemeleri, kendilerini korumaları gerektiğini söyleyen
yaklaşımı yeniden üretir.
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ROSA LUXEMBURG’UN
DEVRİMCİ MİRASI
1900’lü yıllarda Alman işçi hareketinde güçlü olan SPD
içinde biri devrimci, diğeri reformist iki eğilim vardı. SPD
parlamentoda daha fazla temsil edilir hale gelmişti. Bir
yandan da giderek sosyalizm fikrinden uzaklaşıyordu.
Rosa Luxemburg reformist kanadın liderlerinden olan
Berstein’ın reformu savunan makalesine sert bir eleştiri
niteliğindeki ‘Reform mu Devrim mi?’ yazısını yazdı.

Bu eserde Rosa kapitalizmin 1873’ten beri yaşananlara
benzer istikrar dönemleri yaşayabileceğini ancak sistemde büyük çelişkiler ve çatışmalar yaşanacağını savundu.
“Krizler kapitalist ekonominin ayrılmaz ve organik bir
tezahürüdür; krizler kapitalist sisteme içkindir; çünkü
kapitalizm amansızca gelişmeye ve rekabete dayalı bir
sistemdir, bu krizler patlak verdiğinde fatura işçilere ve
yoksullara ödetilir. Sistem düzeltilemez, ehlileştirilemez.
Bu yüzden devrilmelidir” der.
Devrime giden köprü
Rosa sendikal mücadeleyi ve reformlar için savaşmayı
önemli buluyor ancak bunları tek başına bir çözüm olarak görmüyordu.
“Reformlar için mücadele, devrime giden köprüdür’’ diyordu bir yandan. Bir yandan da Berstein’ın SPD içerisinde giderek yaygınlaşan; kapitalizmi yıkmak yerine ele
geçirmek gerektiği, parlamenter demokrasiye yaslanmak
gerektiği fikriyle mücadele ediyordu.

Berstein’ın sosyal reformlarla sosyalizme ulaşılabileceği
tezi daha sonraki yıllarda Stalinizmin Rusya’da iktidara
gelmesi ve devlet kapitalizmi anlayışıyla birleşerek kapitalizmin işçi sınıfının çıkarları için ıslah edilebileceği fikri
sınıf içinde güçlendi.
1970’lerde kapitalizm tekrar bir krize daha girdiğinde ve
kâr oranları giderek düştüğünde, işçi sınıfının kazanımlarının tekrar yok edilmeye başlandığına, refahın işçiler
adına düştüğüne, neoliberal politikalarla işçi sınıfına
saldırıların arttığına, eğitim ve sağlık alanında özelleştirmelerin başladığına, esnek üretim modelinin yaygınlaştığına tanık olduk.
Kapitalizmin giderek yoksulluğa sürüklediği işçi sınıfının
şimdi de Covid-19 gibi salgın hastalıklarla hiçe sayıldığı,
kendi kârlarını düşürmeme adına tıka basa toplu taşıma
araçlarıyla işyerlerine gidip gelmek zorunda olan binlerce işçiyi sağlıksız koşullarda çalıştırıldığına, salgınla
güvencesiz bir biçimde baş etmek zorunda bırakıldığına,
sağlık ve eğitim sisteminin çöktüğüne, yoksullar açısından eşitsizliğin giderek arttığına tanık oluyoruz.
Bu yüzden Rosa’nın bu eserinde belirttiği gibi, yoksul kitlelerin kurtuluşu kapitalizmin ıslah edilmesiyle değil yok
edilmesiyle mümkündür.
Devrimin teorisi
Rosa’nın bir diğer önemli katkısı Kitle Grevi, Parti ve Sendikalar eseridir. Rosa’nın sosyal devrim mücadelesinde kitle
grevlerinin etkili bir silaha dönüştüğüne dair fikirleri 1905
Rus Devrimi’nden önce şekillenmeye başlamıştı. 1905’te
Rusya’da Putilov fabrikalarında 12 bin işçinin başlattığı dayanışma grevi 140 bin işçiye ulaşınca barışçıl bir yürüyüşle Kışlık Saray’a varan işçilerin üzerine çarın askerlerinin
ateş açması ve yüzlerce işçinin öldürülmesinin ardından
Rusya’da bir mücadele dalgası başladı. Kitlesel grevler,

Ebru Gökçe, 5 Mart
1871’de doğan büyük
devrimci teorisyen
ve aktivist Rosa
Luxemburg’un fikirlerini
ve bir dizi temel
yaklaşımını tartışıyor.

köylü ayaklanmaları Rus Devrimi’nin habercisiydi. 1905
Devrimi ile birlikte Rusya’da işçiler çok daha gelişmiş,
sanayileşmiş ülkelere nazaran daha fazla sendikal haklar, ücretler ve kazanımlar elde ettiler. 8 saatlik çalışma
hakkını kazandılar. Hepsinden önemlisi onları 1917’deki
devrime götürecek özgüveni kazanmış oldular.
Rosa Rus Devrimi’ni heyecanla karşılamıştı. ‘’Rus Devrimi bugüne kadar gerçekleşen devrimler içerisinde sınıf
karakteri en belirgin olan devrimdir’’ diye yazıyordu.
Rosa devrimin nabzını tutmak için çarlık toprakları içinde bulunan Polonya’ya giriş yaptı. Daha sonra burada
hapis cezasına çarptırıldı. Serbest bırakıldıktan sonra da
Rus Devrimi’nin dersleri hakkında bir tartışma yürütmek
için Kitle Grevi, Parti ve Sendikalar adlı broşürünü yazdı.
Bu broşürde Rusya’daki hareketin etkilerini anlatıyordu.
Şöyle diyordu: “İşçi sınıfı kapitalizmin zincirleri içinde
onlarca yıl sabırla katlandığı sosyal ve ekonomik varoluşun ne kadar dayanılmaz olduğunu birdenbire ve keskin
bir şekilde fark etti. Bunun üzerine kendiliğinden bir şekilde hep beraber zincirlerine asılmaya başladı.’’
Rosa modern işçi hareketini çok iyi kavramış ve broşüründe ona teorik bir şekil vermiştir. Rosa’nın “Kitle grevleri, proletaryanın her büyük devrimci mücadelesinin
ilk doğal ve dürtüsel biçimidir” yorumu tarihte pek çok
kez doğrulanmıştır: 1917’de Rusya’da, 1918-23’te Almanya’da, 1920’de İtalya’da, 1956’da Macaristan’da, 1936’da ve
1968’de Fransa’da, 1978-79’da İran’da, 1980’de Polonya’da
ve 2011’de Mısır’da.
1905 Devrimi’nden etkilenen Almanya’daki işçiler de kitlesel grevler yapmaya başladılar. Bir kömür madenindeki
işçilerin korkunç çalışma koşulları sebebiyle greve gitmeleri sendika liderleri tarafından sert bir şekilde sınırlandırıldı. Reformist sendika bürokrasisi ve SPD mücadeleye
önderlik etmek yerine partinin büyümesinin önünde engel olarak gördükleri grevleri desteklemediler.
Savaş karşıtlığı
SPD’nin içindeki revizyonistler için kitle grevleri bir an
önce bitip normale dönülmesi gereken tümseklerdi. Rosa
içinse işçi sınıfının bilincinin kendiliğinden ifadesiydi.
SPD içindeki ayrılıklar Birinci Dünya Savaşı’na kadar devam etti.
SPD’nin parlamento içindeki sandalye sayısı düşmeye
başlamıştı. Bu durumu, radikal olmalarına bağlayan yaklaşımlar ortaya çıktı. Partinin önde gelen lideri Kautsky
başta olmak üzere SPD liderliği emperyalizme, sömürgeciliğe ve savaşa karşı herhangi bir tutum almıyorlardı.
Bu tartışmalar gelecekte olacakların habercisiydi. 1914’te
Alman parlamentosunda savaş kredileri talebi görüşüldü. Buna sadece Rosa’nın arkadaşı ve yoldaşı olan Karl
Liebknecht aleyhte oy kullanarak karşı çıktı. Kautsky ise
“Savaş, zamanında etkili bir silah değil, bir barış aracıdır” sözüyle savaşın gerekliliğini savunuyordu.
Alman parlamentosu Reichtag’da savaş kredileri oylanırken milyonlarca asker birbirlerini öldürmek için yola
çıkmıştı.
Partinin liderliğinin ihanetine, yükselen savaş çığırtkanlığına, emperyalizme karşı mücadele eden Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Clara Zetkin, Franz Mehring, Troç-

ki ve Lenin diğer enternasyonalist sosyalistlerle birlikte
Enternasyonal içindeki savaş işbirlikçilerine karşı tartışmaya başladılar. Rosa ve yoldaşları Spartakistler Birliği’ni kurdular.
Bu sürede Rosa’ya, askerleri isyana teşvik ettiği gerekçesiyle hapis cezası verildi. Suçlanmasına neden olan
konuşmasında şöyle diyordu: ‘’Eğer cinayet silahlarını
Fransız ve diğer yabancı kardeşlerinize sıkmanız isteniyorsa, onlara ‘hayır, yapmayacağız!’ diye haykıralım.’’
Hapisteyken Junius takma adıyla yazıp dışarı sızdırdığı
Junius broşürünü yazdı. Bu broşürde Rosa savaşın dehşetini anlatır. Aynı zamanda devrimcilere ve işçi sınıfı
hareketine çağrıda bulunmayan SPD’ye sert bir şekilde
saldırır. “Bu, sessiz kalma ya da savaşın bitmesini bekleme vakti değildir. İnsanlık için bir dönüm noktasıdır. Ya
emperyalizmin zaferi ya da sosyalizmin zaferi! Bu dünya
tarihinin ikilemi, kaçınılmaz seçimdir. Ya sosyalizm ya
barbarlık! Bütün ülkelerin işçileri birbirinin elini tutup
savaş kışkırtıcılarının barbar seslerini boğana kadar bu
cehennem kâbusu sona ermeyecek” diyordu bu broşüründe.
Rosa’nın ‘Ya barbarlık ya sosyalizm!’ sözü, bugün de iklim krizi, pandemik ve ekolojik krizler, nükleer silahlanmalar, savaşlar, ırkçılık, sağ otoriter yönetimlerin baskıları altında ezilen kitlelere sesleniyor.
Bugün üzerinde yaşadığımız dünya Rosa’nın çok iyi kavradığı ve analiz ettiği bir dünya. Krizler, çalkantılar, istikrarsızlık, savaşlar, yoksulluk, göçmenlik, pandemi…
Kapitalizm var oldukça krizler de hep var olacak. Yoksulluk, savaşlar, iklim değişikliği, binlerce mültecinin yerini yurdunu terk edip yollara düşürmeye devam edecek.
Pandemik krizlerle, yoksul emekçilerin göz göre göre ölmelerine seyirci kalacak.
Krizlerden kurtulmak ancak kapitalizmin devrilmesi ve
sosyalizmin inşasıyla mümkün.
Rosa’nın da dediği gibi dünyanın önünde iki seçenek var:
Ya sosyalizm ya barbarlık!
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KARA PANTERLER VE
DEVRİMİN İNTİKAMI
1969’da Chicago şehir merkezinde tıka basa dolu bir salon-

da Kara Panter’in kurucusu Bobby Seale, yerel lider Fred
Hampton’ın yanında duruyor ve Partinin yeni kurulan bir
bölgesinden gelenlere konuşuyordu- siyah ve beyazlardan
oluşan radikal topluluk her kelimeye tutkuyla bağlanıyordu.
Bobby, “devrim için çok susadım” dedi. “Siyah bir orduya, Meksikalı bir Amerikan ordusuna, ilerici beyazlarla bir
ittifaka sahip olacağız. Hepimiz. Ve bu “domuz iktidar oluşumuna” (Bobby Seale’ın zengin, ırkçı politikacılar ve yardakçılarından oluşan grubu tarif ettiği kendi terimi) karşı
yürüyeceğiz. Ve şunu söyleyeceğiz “eller yukarı adi herif,
bizim olanı almaya geldik”.
Seale, son iki yıldır Amerikan şehirlerini kasıp kavuran isyan ruhunu yönlendiriyordu. Vietnam Savaşı’na karşı olan
hareket, kurtuluş mücadeleleriyle ve çok sayıda siyah gettoyu ateşe veren kentsel ayaklanmalarla kaynaşmıştı. 1964’ten
1968’e kadar, kuzeydoğu, Orta Batı ve Kaliforniya’daki hemen hemen her şehirde siyahlar ayaklandılar. Los Angeles’taki Watts gettosu 1965’te öfkeyle patladığında, yetkililer
14.000 Ulusal Muhafızı görevlendirmek zorunda kaldı.
Ardından gelen baskılamada 34 kişi öldü ve yaklaşık 4 bin
kişi tutuklandı. Her birinde polis ırkçılığı genellikle tetikleyiciydi.
Örgütlenme
California Üniversitesi öğrencileri Huey P Newton ve Bobby
Seale, siyahi işçilerin örgütlenmesini istiyorlardı. 1966’da
Kara Panter Öz Savunma Partisi’ni kurdular ve çevrelerindeki çoğu insanın yaşadığı korkunç koşulları ele alarak işe
başladılar.
Parti, daha fazla siyahinin savaşmak için Vietnam’a gönderilmemesi gerektiğini açıkça belirtti. Siyah insanlar için kaliteli işler, yaşamak için uygun evler ve siyahi tarihi öğreten
okullar istedi. Ve taleplerinin en ünlüsü ise ırkçı polisin si-

yah toplulukların içinden çıkmasını istemek oldu. Resmi politikadan umudu olmayan Kara Panter Partisi, sadece devrimin gerçek bir değişim getirebileceğini ısrarla ifade etti.

Siyah milliyetçi lider Malcolm X’den esinlenen Panterler,
“gereken her şekilde” özgürlük için savaştılar. Fakat aynı zamanda Maoizm unsurlarını da benimsediler. Maoizm, Stalinizm’e karşı sol alternatif arayan ABD’li radikaller arasında
giderek daha popüler hale geldi. Çoğu zaman elitist anlayışları, kapitalizme karşı mücadeleye öncülük etmek için
kararlı bir “devrimci öncü” ihtiyacının altını çizdi. Ancak bu
öncü aynı zamanda “insanlara hizmet etmeli”.
Newton hukuk okudu ve tüm ABD vatandaşlarının silah taşıma hakkına sahip olduğunu biliyordu. O ve Seale, Panterlerin ilk hedeflerinden birinin toplumlarındaki polis tacizine
son vermek olacağının farkındalardı. Gettolardaki polislerle
birlikte devriyeye çıkmak için genç erkek ve kadınlardan
oluşan birlikler kurdular ve silahlandırdılar.
Devletin Panterlerin polislerle devriye çıkmasını kabul etmemesi şaşırtıcı olmadı. 1967 baharında yetkililer silah
taşımayı yasaklamaya çalıştılar. Panterlerin buna cevabı,
Kaliforniya’nın Eyalet başkentinde silahlı bir yürüyüş düzenlemek oldu.
Bobby Seale anılarında o günü hatırlatarak, “Bir araba konvoyuyla köprüden geçerek Sacramento’ya gittik. 30 erkek ve
kız vardı - 20 erkek silahlıydı ... Çok sayıda insan bizi izliyordu. Birçok beyaz insan sadece bize bakarak şoka girdi. Ne
dediklerini biliyorum, “Bu silahlı zenciler de kim?”
Protesto haberleri orman yangınları gibi yayıldı ve birkaç ay
içinde parti üye sayısı yaklaşık 50’den 5.000’i aşan bir seviyeye yükseldi. Genç siyahiler siyah deri ceket, siyah pantolon,
toz mavi gömlek ve siyah bereden oluşan üniformalarını giydiler ve yumruklarını sıkarak selam verdiler.
Kısa süre sonra Panterler, ABD şehirlerinde devriye gezmeye
başladılar.

Panterler Mao’nun “halka hizmet” talebini karşılayan bir
sosyal program da düzenlediler. Haftada 250.000 çocuğa
kahvaltı sağlayan merkezler kurdular. Ayrıca tıbbi klinikler
ve okullar açtılar.
1970’te Time dergisi için ülke çapında yapılan bir ankette,
siyah nüfusun yüzde 9’unun - yaklaşık iki milyon insanın kendilerini “devrimci” olarak gördüğünü gösterdi.

Topluluk girişimleri son derece popüler olduğunu kanıtladı.
Ancak, örgütte devlete karşı “devrimci” silahlı operasyonların devam edip etmeyeceği veya parti tabanının “reformizm”e doğru hareket edip etmeyeceği konusunda giderek
daha fazla bir bölünme de görülmeye başlandı.
Düzen, Panterleri artık “ülkenin iç güvenliğine yönelik en
büyük tehdit” olarak hedef alıyordu. Hatta FBI şefi J Edgar
Hoover, ezilenlere devrimde liderlik edecek “siyah Mesih”
fikrine takıntılıydı. Onu özellikle endişelendiren, Panterlerin hem siyah hem de beyaz radikallere seslenebiliyor olmasıydı.
Örgüt genelinde muhbirler yerleştirildi. Görevleri, Panterlerin planları hakkında FBI’ı bilgilendirmek ve örgütün farklı
bölümleri arasında çatışmalar düzenlemekti. Polisler, grubu
çatışmalara çekmeye çalışacaktı. Kaçınılmaz olarak, en çok
kaybı devrimciler verecekti. Mermilerden kaçanlar ya hapse
atıldı ya da kaçmaya zorlandı.
Bobby Seale, 1968’de bir savaş karşıtı gösteriden sonra “Chicago Sekiz” davasına bağlanarak tutuklandı. Serbest bırakıldıktan sonra ise işlemediği başka bir suçtan dolayı yeniden
tutuklandı. Newton bir polis memurunun da öldürüldüğü
çatışmada, polis tarafından karnından vuruldu. Üç yıl hapis
cezasına çarptırıldı. Diğer lider Eldridge Cleaver Cezayir’de
sürgüne zorlandı ve David Hilliard Başkan Richard Nixon’u
öldürmekle tehdit ettiği için yargılandı. Küçük bir devrimci
örgüt için bu kadar çok sayıda önde gelen aktivistin kaybı
yıkıcı oldu.
Pek çok üye için partinin topluluk programlarına geri dönmek hayatta kalmanın tek yolu gibi görünüyordu. Ancak
“halka hizmet” devletle ilişki kurmayı tercih etti. Kahvaltı
kulüplerini ve klinikleri finanse etmek için parti aktivistleri
hayırseverlerin bağışlarına ihtiyaçları vardı ve bunu sağlamak için yerel politikacılarla ilişki kurmak zorundaydılar.
Bu uzlaşma kısa bir süre sonra yerel seçimlerde radikal bir
tavırla yer almalarına dönüştü. Devlet, Örgütü parçalamak
için baskı kurma ve birleştirme fikrini beraber kullandı. Takip eden yıllarda, birçok panter aktivisti ya ana akım siyasete doğru sürüklendi ya da hep birlikte faaliyetlerden uzaklaştı. 1970’lerin ortalarına gelindiğinde, altmışların sonunda
parlayan ateşten geriye kalan tek şey közdü ve bununla birlikte milyonlarca insanın umutları da gitti.

Kara Panter Partisi kadınları.

Ancak kapitalizm baskı ve sömürü üzerine kuruludur ve bu
nedenle de her zaman yeni patlamaların oluşmasına yatkındır. En yoksulların öfkesi, 2014’te Black Lives Matter hareketinin patlak vermesinden önce birçok kez hissedilecekti.
Bugün Kara Panterler tarihinin bir kez daha yeni radikalleşmiş birçok insanla (siyah ve beyaz) ilgili olması, kesinlikle
devrimin intikamıdır.
Socialist Worker’dan çeviren TN.
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BOĞAZİÇİ LGBTİ+ KULÜBÜYLE
ULUSLARARASI DAYANIŞMA
Boğaziçi Antikapitalist Öğrenciler aracılığıyla farklı ül-

kelerden LGBTİ+lar, kayyum rektör tarafından kapatılan
kulübe dayanışma mesajları yolladılar:
“Öğrencilere gönülden desteğimizi iletiyor ve Melih Bulu ve
diğer kayyum rektörlerin demokratik üniversite seçimleri için
istifalarını, protestolara katılan herkesin derhal serbest bırakılmasını ve hareketin LGBTİ+ kanadını mağdur etmeye son
verilmesini taleplerini yürekten ifade ediyoruz. Sidney’den İstanbul’a LGBT+ hakları için uluslararası bir hareketin parçası
olarak, mücadelenizle tam bir dayanışma içindeyiz.” Pride in
Protest, Avustralya
“Düşman hem Türkiye’de hem de Yunanistan’da hayatımızın
ve haklarımızın önüne kârı koyan hükümetlerimizdir! Türkiye’nin LGBTQI+ öğrencileriyle ve direnen herkesle uluslararası dayanışma içinde bir arada duruyoruz. LGBTQI+ öğrencilerinin hedef gösterilmesine son verilmesini talep ediyoruz.
Boğaziçi öğrenci ayaklanmasının taleplerini destekliyoruz.
Milliyetçilik, ırkçılık, homofobi/transfobi sistemine karşı savaşıyoruz.” LGBTQI+ ANTARSYA, Yunanistan
“Bizler, İrlandalı sosyalistler ve LGBTI+ aktivistleri olarak

Boğaziçi Üniversitesi LGBTI+ kulübüne, eşitlik ve ifade özgürlüğü için hükümetin müdahalesine karşı mücadele veren
öğrenci hareketine dayanışmamızı ve desteğimizi ifade etmek
istiyoruz. İnsan hakkı olan kendini ifade etme özgürlüğünü
kullandıkları için hapse atılan öğrenci ve sanatçılar, kendine
güveni olmayan ve otokratik bir rejimin göstergesidir. Politik,
akademik ve cinsel özgürlük tam anlamıyla demokratik bir
toplum için kaçınılmazdır, sizlerin verdiği mücadele de bütün dünyada baskıya, cehalete ve bağnazlığa karşı mücadele
eden insanlar için bir ilham kaynağı oluyor.” Kârdan Önce
İnsan (People Before Profit) Koalisyonu üyesi LGBTQ aktivistler, İrlanda
“Homofobiye hayır, LGBTİ+ aktivistlerin hedef alınmasına
son! Avustralya’dan Dayanışma örgütü olarak Melih Bulu’nun
rektör atanmasını kınıyoruz. Melih Bulu’yu ve hükümete yakın Erdoğan tarafından atanan diğer rektörleri protesto eden
Boğaziçi öğrencilerine ve tüm diğerlerine açıkça dayanışmamızı ifade ediyoruz.” Solidarity, Avustralya
İngiltere’deki Üniversite ve Yüksek Okul Çalışanları Sendikası (UCU) LGBT+ Grubu da düzenlediği online etkinlikte Boğaziçili öğrencilerle dayanışmayı yükseltti.

SOSYALİST TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 8 MART
3 Mart Çarşamba, 20:30, Skype

Dilan Yılmaz’ın sunumuyla “8 Mart: Dünya Kadınlar Günü”, Hacer
Yeşilçay’ın sunumuyla “Pandemi ve Ekonomik Krizde Kadınların
Sorunları”, Ayşen Yaşar’ın sunumuyla da “Küresel Kadın Direnişi”ni
tartışacağız.
Etkinliğimiz Skype üzerinden gerçekleşecektir.
Aşağıdaki linkten katılabilirsiniz.
www.bit.ly/izmirkrkd

KADINLARIN ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ

DEVRİMCİ
SOSYALİST
İŞÇİ PARTİSİ

IRKÇILIK VE İKLİM KRİZİNE KARŞI
BİRLEŞİK MÜCADELE
17 Mart Çarşamba,
20.00, Canlı Yayın
Behçet Çelik (Yazar)
Tuna Emren (Bilim yazarı)
Camilla Royle (Akademisyen, İngiltere)
Toplantı aşağıdaki adreslerden canlı yayınlanacaktır.
Facebook: Hepimiz Göçmeniz - Irkçılığa Hayır
Youtube: Hepimiz Göçmeniz

6 Mart Cumartesi, Canlı Yayın
Cinsiyetçilik ve Kapitalizm- Dila Ak
Kadının beyanı esastır – Melike Işık
Kürtaj haktır - Zilan Akbulut
Mağdur Suçlayıcılık – Nursen Güçkan
18.00 - Küresel kadın direnişi

Toplantı aşağıdaki linklerden canlı yayınlanacaktır:
https://www.facebook.com/devrimcisosyalistiscipartisi
https://www.youtube.com/user/marksistorg

SURİYE’DE AÇLIK VE
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
Suriye’deki açlık haberini BM İnsani Yardımlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock’un ellerindeki verileri raporlaştırıp sunması sonucunda medyadan
öğreniyoruz. Lowcock Suriye’de yüzde 200 artan gıda
fiyatları nedeniyle halkın yeterli beslenemediğini, 12,4
milyon Suriyelinin güvenilir ve besleyici gıdaya erişemediğini, milyonlarca Suriyelinin hayatta kalmak için borçlandığını, ülkenin kuzeybatısında son 2 ayda 5 çocuğun
yetersiz beslenme yüzünden yaşamını yitirdiğini belirtiyor.
Aynı raporda “her ay 2,4 milyon kişinin çoğu BM
girişimleriyle getirilen yardımlarla desteklendiği ve eğer
Güvenlik Konseyi, gelecekte sınır ötesi yardım yetkisini
uzatamazsa, potansiyel olarak çok büyük ölçekte acılar
çekileceği ve Suriye’deki can kayıplarının tetikleneceği”
belirtiliyor. Veriler kesinlikle doğrudur ama istatistiksel veriler olmasa da şu anda dünyanın içinde bulunduğu
durumu da düşününce Suriye’de her türlü krizin yaşanabileceğini öngörmek o kadar da zor değil.

BM kimin birliği?
Birleşmiş Milletler bir kurum olarak 24 Ekim 1945’te
(İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra) dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslararasında ekonomik, toplumsal ve
kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası
bir örgüttür. Pekâlâ, BM örgütünün başarılı bir örgüt
olduğunu söylememiz mümkün müdür? Yani BM örgütü
uluslararası barış ve güvenliği koruma noktasında ne
kadar başarılı olmuştur? Tüm kuruluş hikâyesini de başka
zaman tartışmak üzere şimdi duruma baktığımızda mesele veto yetkisini kullanarak siyasi çıkarları uğrana temel
hak ve hürriyetlerin ihlal edilmesine göz yuman büyük
devletler, aslında meşru bir hegemonya kurmak için bu
örgütü oluşturmuş gibidirler.
Suriye’deki katliamlar bunun en açık göstergesidir. Birçok uluslararası kuruluş tarafından belgelenen ağır insan
hakları ihlalleri, veto yetkisinin varlığı yüzünden Suriye’de
devam ettirilmektedir. Cenevre’de yapılan görüşmeler öncesi ortaya çıkan 55.000 kare fotoğrafta, Esad rejiminin
ne nedenli büyük bir katliama imza attığı görülmüştür.
Buna rağmen Suriye’ye müdahale edilememesinin müsebbibi veto yetkisi ile donatılmış sakat BM sistemidir.
1994 yılında dünya, Ruanda’da yaşanan çok kanlı olaylara tanıklık etti. Olayların merkezinde, ülkenin iki büyük
etnik topluluğu olan Hutular ve Tutsiler vardı. Yaklaşık 1
milyon insan palalarla kesilerek can verirken, sokaklar
adeta kan gölüne dönmüştü. 100 gün süren katliamın
sonunda İkinci Dünya Savaşı sonrasının en büyük soykırımı yaşanmıştı. Birlemiş Milletler, ABD ve Avrupa olaylara
müdahil olmak şöyle dursun, Ruanda’yı kaderine terk
edip hızla ülkeden çıkmışlardı.

16.00 - Kadın hareketinin tartışmaları

Agnieszka Kaleta (İşçi Demokrasisi, Polonya)
Evrim Kepenek (Bianet kadın ve LGBTİ+ Editörü)
Clare Fester (Marx21, ABD)
Yıldız Önen (Antikapitalist Blok)

ÖNE ÇIKAN
Sibel Erduman

İşlevsiz bir örgüt

19 MART’TA KÜRESEL İKLİM GREVİNE
SES VERELİM!
19 Mart Cuma
Gezegenin felakete sürüklenmesini engellemek için 19 Mart’ta bir kez
daha küresel iklim grevine Türkiye’den dijital olarak ses vereceğiz.
Başka bir dünya mümkün!
İklimi değil sistemi değiştirelim!

IRKÇILIĞA, İKLİM KRİZİNE KARŞI SES ÇIKAR
20 Mart Cumartesi, 17:00

İstanbul, İzmir ve Tekirdağ’da sokakta basın açıklamaları...
https://gocmeniz.org/
https://www.facebook.com/gocmeniz/
https://twitter.com/HepimizGocmeniz
https://www.instagram.com/hepimizgocmeniz/

Kapitalizmde insan hakları büyük devletlerin haklarına
eşitmiş gibi çalışıyor, BM nedense hep krizler yaşandıktan sonra yardım yapan bir örgütten başka bir şey değil
gibi. O da aslında önemli bir fonksiyon çünkü savaşlar,
katliamlar insanların vahşiliğinden dolayı çıkmıyor, her
zaman bir hegemonya kurmak için çıkartılıyor. Ve savaşa
maruz kalan halk tüm güçsüzlüğüyle kim yardım veriyorsa onu almak zorunda kalıyor. BM gibi bir kurum zaten
savaşın çıkmaması için her şeyi yapması gerekirken bunu
asla başaramıyor. Bu yapılanmasıyla, bu işleyiş mekanizmasıyla halkların birleştiği bir örgüt olmasına imkân yok.
Şimdi ise Suriye yönetimini hesap vermeye zorlayabilir,
yapılan tüm zulmü aydınlatmaya çalışabilir ve Suriye’deki
halkın kendilerini toparlaması için gerekli alt yapıyı sağlamak adına devletleri seferber edebilir. Ama önümüze
gelen istatistiksel verilerde BM’nin ne kadar yardımsever
bir örgüt olduğunun resmi sunuluyor!

DEVRİMCİ ANTİKAPİTALİST HAFTALIK GAZETE
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ÇEVRE BAKANLIĞI’NIN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
MÜCADELE RAPORU BİR ALDATMACA
NURAN YÜCE

İklim grevi, Londra.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz hafta

İklim Kanunu için temel ilke, sorumluluk ve eylemleri içeren kapsamlı bir çalışma yaptıklarını, bu çalışmayı İklim
Değişikliğiyle Mücadele Raporu başlığı ile Meclisin gündemine getireceklerini ve Meclis’in çıkaracağı İklim Kanunu’na gerekli altyapıyı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.
Bakan’ın Rapor’u tanıtırken yaptığı konuşma da iklim krizi
ile mücadele için öngörülen adımlar da hükümetin bu konuda hiçbir şey yapmadığının ama yapıyormuş gibi görünmeye devam edeceğinin belgesi niteliğinde.

AKP’nin 18 yılı
Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 18 yıl boyunca “İnsanın bu dünyadaki gayesi dünyayı güzelleştirmektir” diyerek, özellikle iklim değişikliğine
dair adımları hep bu anlayışla atmaya gayret gösterdiklerini söylemiş. Bu az buz bir çarpıtma değil, gerçeklikle hiçbir
ilgisi olmayan bir açıklama. 18 yılın gerçekliği ise şöyle:
Türkiye, dünyada en çok karbon salımında bulunan 15 ülke
arasında. Karbon salım artış hızı açısından ise ilk sıralarda
yer alıyor. Değil 18 yıl boyunca salım miktarlarında azaltmaya uygun hedefler belirlemek ve bu hedeflere uygun
adımlar atan bir ülke olmak, aksine sürekli salım miktarlarını artıran bir ülke oldu AKP yıllarında Türkiye.
2023’e kadar kömür üretimini yüzde 30, kömürle çalışan
termik santraller ile üretilen elektrik enerjisini yüzde 25,
doğalgaz ile çalışan termik santralde üretilen elektrik enerjisini yüzde 30 artırmak yönünde hedefleri olan ve bunun
için orman ve su varlıklarını yok eden, kirleten bir ülke
oldu.
Türkiye’nin fosil yakıta dayalı enerji hedefleri ortadayken,
Kurum’un açıkladığı eylem planı ise tüm kurumların sera
gazı emisyonlarını azaltmayı hedeflediklerini ilan ediyor.

Bu nasıl olacak? Enerji üretiminde fosil yakıtlar birincil
kaynağınız olmaya devam ederken ve bunları artırma planınız ortadayken sera gazları salım miktarlarını azaltmayı
nasıl başaracaksınız?

lardan hiç bahsetmemesi. Ayrıca Türkiye’de bugüne kadar
“çevre ya da iklim değişikliği” kaygısı ifade edilerek yapılan
düzenlemelerin daha fazla çevre yıkımına yol açtığı da bir
gerçek.

“Eylem planı”nında eylem yok!

Hurda araba lastiklerinin, plastik çöplerin, belediye atıklarının “yenilenebilir enerji” kapsamında sayılarak biyokütle
santrallerine teşvik verildiğini biliyoruz. Sıfır Atık sloganı
ile başlatılan poşetlerin ücretlendirilmesi girişimi ile 2019
yılında Çevre Bakanlığı 222 milyon, Maliye 56 milyon ve
marketler de 92 milyon gelir elde etti. Poşet kullanım miktarında çok az bir düşüş oldu, plastik kirliliği hala koca bir
sorun olarak durmaya devam ediyor.

Açıklanan eylem planının iklim krizini durdurmaya yönelik somut adımlar içermediği çok açık. Eylem planı iklim
krizine uyum sağlamaya yönelik. Ama iklim krizini durduramazsak ne uyum sağlayabileceğimiz ne de yaşayabileceğimiz bir gezegen kalacak.. Bu eylem planın asıl sorunu
iklim krizini durdurmaya yönelik adımlar içermemesi, bun-

GÖRÜŞ
Roni Margulies

AMERİKA’DA NE DEĞİŞTİ?
Beyaz Saray’ı terk ettiği günden bu yana Trump’ın Flori-

da’da her gün birkaç saat golf oynadığı, sonra saatlerce
televizyon izlediği söyleniyordu. Nihayet ilk kez geçtiğimiz
pazar günü Muhafazakâr Siyasî Eylem Konferansı’nda ana
konuşmacı olarak kamu önüne çıktı.
Bu Konferans Amerikan sağının barometresi gibi: Yılda bir
toplandıkları, tartıştıkları, şov yaptıkları yer. Kimlerin davet
edildiği ve neler söyledikleri sağın konumunu ve güncel
siyasî duruşunu gösteriyor. Cumhuriyetçi Parti’nin bütün parlak isimleri katılıyor, hangilerinin yıldızının parladığı burada
anlaşılıyor.
Bu yıl, Trump’ın azledilmesi için oy kullanan senatör ve
temsilcilerin hiçbiri davetli değildi. Katılanlar Trump’ın “aslında” Biden’ı yendiğini hâlâ savunmaya devam ediyor,
konuşmacılar da bunu yansıtıyordu.

disini savunmayan Cumhuriyetçi senatörlere saldırdı.
Yeni bir parti kurmayacağını söyledi. Ama “belki”
2024’te aday olacağını ve Demokratları “üçüncü
kez” yeneceğini iddia etti.
Yorumcular Muhafazakâr Siyasî Eylem Konferansı’nın
gerçekte Trump Siyasî Eylem Konferansı gibi geçtiğini söylüyor.
Belli ki Trump Cumhuriyetçi Parti’yi kendi ırkçı, milliyetçi, cinsiyetçi, göçmen düşmanı siyasî hattında
tutmak için mücadele vermeye devam edecek. Konferans da bu mücadelede ne kadar başarılı olduğunun
bir göstergesiydi.
Öte yandan, katılımcılar arasında yapılan gayrıresmî
bir anket ilgimi çekti. “2024 seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı kim olmalı?” sorusuna Trump cevabını verenler yüzde 54’tü. Oysa, tam da kendi
tabanını temsil eden bir ortamda çok daha yüksek
olması beklenirdi.
Kanımca, önümüzdeki dönemde Trump’ın da Cumhuriyetçi Parti’nin de işi zor.

Beş haftalık suskunluk sonrasında Trump’ın ne diyeceği heyecanla bekleniyordu.

Bu durum artık daha makul, daha “iyi” bir Amerika
göreceğimiz anlamına mı geliyor?

Seçimi “aslında” kazandığını söyledi. Azil konusunda ken-

Sanmıyorum.

Üç küçük örnek vereyim.
Üçü de bu hafta yaşandı.
Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık pandemiyi yenme ve
ekonomiyi canlandırma paketi (“Amerika Kurtarma
Planı”) Temsilciler Meclisi’nde tartışıldı. Orada kabul
edildikten sonra Senato’ya gönderilecek. Plan’ın sadece tek bir unsuru anlaşmazlık konusu oldu ve büyük ihtimalle silinecek: Asgari ücretin 7,25 dolardan
15 dolara yükseltilmesi.
Tartışmalar sürerken, Amerikan savaş uçakları Suriye’yi bombaladı. Biden hükümeti İran destekli milislerin buradan Irak’taki Amerikan güçlerine roket
attığını iddia etti.
Aynı gün Biden, Suudi Arabistan Kralı’yla telefonda
görüştü, Kaşıkçı cinayeti raporunun yayınlanmak üzere olduğunu, cinayeti Veliaht Prens Muhammed Bin
Selman’ın onayladığının saptandığını ve yaptırımlar
uygulanacağını bildirdi. Yaptırımlar açıklandığında
ise düzinelerce kişiye uygulanacağı, ama bunlara
Bin Selman’ın dahil olmadığı görüldü! Suudilerle iş
yapmaya devam edebilmek insan haklarından daha
önemliydi elbet.
Evet, Trump’tan kurtulduk, ama Amerikan emperyalizminde değişen bir şey yok.

