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GÜNDEM

EMEKLİ ASKERLER BİLDİRİSİ,
DARBE HATIRALARI VE DEMOKRASİ
104 emekli amiralin bildirisi, otoriter yönetimin bileşenleri
AKP ve MHP’nin ateşli darbe karşıtı kesilmesi, Türkiye’deki
darbeci geleneğin anımsattıkları ve demokratik olmayan
bir tartışma ekseninde yaşanan politik bölünmeler üzerine
Devrimci Sosyalist İşçi Partisi’nin (DSİP) değerlendirmesi.
104 emekli amiral bir araya gelip bir bildiri yayınladı. Bu
kadar emekli amiralin bir bildiriyle siyasetçilere imalarla
dolu “önerilerde” bulunması, kuşkusuz olağanüstü bir durumdur.
Bildiri, “Montrö’nün tartışma konusu yapılmasına neden
olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması”nı
vazetmek amacıyla kaleme alınmış. Fakat şu cümle bu
açıklamanın eski dönemlerin darbe özlemleriyle örtüştürülmesine neden oldu: “TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu
değerlerin dışına çıkmış, Atatürk’ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz. Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti,
tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli
olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir.”
Bu bir “muhtıracık”tır
Metnin yayılmasıyla hem kurumlar düzeyinde hem sosyal medyada hem de siyasi alanda bir yarılma açığa çıktı.
Bir kesim, emekli amirallerin yanında askerlerin onurunu
savunan bir tutum alırken bir başka kesim, yani iktidar
kanadı, darbe karşıtı bir coşku halinde. Emniyet ve Jandarma hükümete bağlılıklarını bildirirken, Yargıtay bildiriyi
kınadı. Bildiriye imza atan bir dizi emekli asker gözaltına
alındı.
Bütün izlerin birbirine karıştığı şimdiki durumda doğru bir
politik tutum almak çok önemli. Bu yüzden, AKP-MHP iktidarının siyasetin dümenini görülmemiş bir sertlikle sağa
kırdığı bugünün kesif siyasal koşulları, emekli amirallerin
bir bildiriyle siyasal alana müdahalesinin olağan karşılanmasına da meşrulaştırılmasına da kapı aralamamalı. 104
askerin, hem de hemen hepsi günümüzde hiçbir sosyalistin bulamayacağı kadar çok görüş açıklayabileceği kanala
sahipken böyle kolektif bir işe girişilmesi ve siyasi alanı
tehdit etmeleri kuşkusuz bir darbeler tarihi olan cumhuriyet tarihinden sayısız girişimi akıllara getirecektir. Yarattığı
tehdidin güncel ağırlığından bağımsız olarak, emekli ya da
muvazzaf fark etmeksizin, askerlerin siyasi açıklama yapmasına izin verilemez!
Darbeci özlemlerini gizleyemeyen, tepeden bakan, siyasi
mühendislik peşinde koşan, ulusalcı saiklerle ve bol keseden Kemalizm propagandası dağıtarak kaleme alınan
bu metin, bir muhtıra değilse bile bir “muhtıracık”tır. Herkesin aklına emekliyken kendisinde bu gücü gören askerlerin görev başındayken hangi güçlere sahip olduklarını
düşündüklerinin gelmesi normaldir. 1960 darbesi, 12 Mart
darbesi, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan, 15 Temmuz darbeleri,
darbe girişimlerinin arka planında hangi özgüvenin yattığını göstermektedir.
Bu yüzden hiç kimse düşünce özgürlüğünden ya da emekli
amiraller metninin abartılmasından söz etmemelidir.
Amirallerin girişimi, uzun bir süredir devletin resmi tarih
tezi haline gelmiş olan tüm darbeleri derin devletin bir
kanadına yıkma eğiliminin ne kadar çürük bir yaklaşım
olduğunu da gösterdi. Hrant Dink davasının karara bağlanmasıyla gemi azıya alan eğilim, darbeciliğin sadece Fettullahçı darbecilerden ibaret olduğu yönündeki resmi yaklaşım, emekli amirallerin imza metniyle bir anda çöktü.

Seçilmişler mi dediniz?

İktidar çevresinin uzmanlık alanı, darbe girişimlerinden
derin mağduriyet anlatısı üretmek ve darbe girişimlerinde, bir aşamadan sonra lütuf görerek, siyasal alanı baskılamak için bu girişimleri bir propaganda ve siyasi atak
malzemesine çevirmektir. 15 Temmuz darbe girişiminin
ardından iktidar tercihini demokrasi yönünde değil, otoriter bir rejim inşa etme yönünde kullandı. Bugün de emekli
amirallerin “muhtıracık”ını bir dizi hedefini hayata geçirmek için kullanacaktır.
Fakat iktidar çevreleri ne yaparsa yapsın, bu amirallere cesaret verenin son yıllarda büyük ölçüde kaba kuvvet kullanarak inşa edilen yerli milli siyasi iklim olduğu da açıktır.
İktidar çevrelerinin şimdi kızdığı askerlerle aynı görüşü
savunan onlarca insan uzman maskesi altında tartışma
programlarında hamaset yüklü konuşmalar yapıp duruyor.
Milliyetçi fikirleri, komplocu hezeyanları ile, hayali düşmanlar üretip ardından bu düşmanları nasıl yeneceğinin
stratejilerini şişinerek anlatan bu kişilerin yarattığı siyasi
iklim içinde emekli amirallerin imza metni çok sırıtmayabilir!
İktidar, kendi yarattığı iklimin sağcı, kesif, siyasi olarak
dar bir alana sıkıştırılmış niteliğini görmeden atanmış-seçilmiş tartışmalarına girmemelidir. Yapılması gereken tartışma, demokrat olan-demokrat olmayan tartışmasıdır.
Çünkü emekli atanmışların imza metnine karşı çıkanlar,
bizden farklı olarak onlarca belediyeye kayyum atandığını görmezden gelmemizi istiyorlar. Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarını 15 Temmuz darbe girişiminden
sonra kurulan OHAL rejiminin kalıcılaşmış hali olan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin antidemokratik kararnameleriyle görevden alanların seçilmişlerin haklarından
söz etmesi manidar!
Daha bir gün önce bir haber paylaştığı için milletvekilliği
düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun maruz kaldığı
şiddet ortadayken, emekli amiraller bildirisinin mağduru
rolüne soyunmak insanları ikna eden bir tutum olmayacak
bu kez.
Demokrasi! Hemen şimdi!
Sorunu seçilmişler-atanmışlar darlığında ele alıp, siyasal
demokrasinin sınırlarını, kim tarafından savunulduğunu görmezden gelmemizi sağlamaya çalışıyorlar. Atan-

mışların darbelerine, darbe girişimlerine, muhtıralarına
karşı olmak bir şey, seçilmişlerin demokrasinin canına ot
tıkayan uygulamalarını savunmak başka bir şey. Siyasal
alanda kurumlar arası koordinasyonu, elde avuçta demokrasi adına kalmış son kırıntıları ortadan kaldırmaya
yönelik pervasız girişimler varken, bazı faşistler her gün
bir kurumun kapatılmasını savunur, sırasıyla HDP’nin,
Anayasa Mahkemesi’nin ve demokratik herhangi bir karar
alan, çaba içinde olan her yapının yok edilmesi gerektiğini
şiddetle dile getirirken, eskinin seçilmiş-atanmış formülasyonunun hiçbir işe yaramadığını tane tane anlatmak
zorundayız.
Emekli amirallerin metni siyasal alana müdahaleyi ima
edip anayasaya aykırılık açısından ele alınabilecekken,
bazı iktidar ortaklarının Anayasa Mahkemesi’nin kapatılmasını savunması da anayasal bir kurumun lağvedilmesi
çağrısı yapmak anlamına gelmektedir. AYM’nin kapatılmasını canhıraş talep etmelerinin tek nedeni HDP’nin kapatılması dosyasını usulden reddetmesidir.
Son yıllardaki yoğunlaştırılmış adaletsizlik, yargının siyasal bir aparat haline dönüşmüş olması, utanç verici yargı
pratiği seçilmiş olmanın demokrat olmak anlamına gelmediğini kanıtlıyor.
Halkın oylarıyla seçilenlerin yerine kayyum atayanların,
atanmışlarla bir siyasi mimari inşa etmeye çalışanların
atanmışların müdahalesine ses etmeye hakkı yoktur.
15 Temmuz darbe girişimine karşı çıkanlar, tek kişilik otoriter bir rejim inşa edilsin diye yapmadılar bunu.
Bugün de emekli amiraller “muhtıracık”ına karşı çıkarken
demokratik alanı keyfe keder bir otoriter rejimin pratikleriyle baskılayanları savunmak için değil, gerçek sorunların
maskelenmesine neden olan, toplumda sınıfsal yarılma
yerine darbe tartışması etrafında kurumsal bir yarılma yaratma ihtimali nedeniyle ve ezilenlerin kendi haklarını savunmak için emekli amirallerin siyasetten elini çekmeleri
gerektiğini söyleyerek yapıyoruz bunu.
Aşağıda, toplumun derinlerinde kendisini gösteren, zaman zaman patlayan ve çok daha büyük hareketlerin içinde mayalandığı bir öfke denizi var. Yoksulluğa karşı, gelir
adaletsizliğine karşı, pandemi konusunda çifte standarta
ve hatta insanı utandıran pişkinliğe karşı, işsizliğe, iflaslara, açık açık patronları tercih eden ekonomik politikalara
karşı, ezilenlerin kazanılmış haklarını göstere göstere gasp
etme eğilimine karşı, İstanbul Sözleşmesi’nden bir imzayla
çekilme kararına karşı büyük bir öfke var. Emekli amirallerin hortlaklar gibi sahneye çıkıp üzerlerine vazife olmayan
işlere kalkışmaları, bu öfkenin berraklaşmasını engelliyor.
Bu öfkeyi eski devletin vesayetçi dinamikleriyle bozuyor.
Bir gün boyunca kurumlar, hatta Erzincan İlçe Tarım ve
Orman Müdürlüğü bile “devletimize bağlıyız” açıklamaları
yayınladılar.
Bize düşen emekli askerlerin üzerlerine vazife olmayan
alanlara müdahalesine koşulsuz karşı çıkarken siyasi alanı yaşanmaz hale getiren, düşünce, gösteri, ifade ve örgütlenme özgürlüğü üzerindeki baskıları artıran otoriter rejimin kendisini mağdur gibi göstermesine izin vermemektir.
Gerçek darbe karşıtları, darbeler, darbe imaları kimden ve
kime yönelik gelirse gelsin amasız, fakatsız karşı çıkarlar.
Siyasi iktidar ise darbe kendisine yöneldiğinde karşı çıkıyor ama hemen ardından muhaliflerine dünyayı zindan etmekten geri durmayan sağcı bir siyaset anlayışı sergiliyor.
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HDP KAPATILAMAZ,
GERGERLİOĞLU’NA ÖZGÜRLÜK!
VOLKAN AKYILDIRIM

artık iktidar blokunun sözcülerinin insanlara öyle tepeden bakarak konuşabilecekleri bir durumla karşı karşıya
değiliz. İktidar bloku, seçmen nüfusunun azınlığını temsil
ediyor.

altında yürütülen bu atağın gerçek yüzü ve hedeflerindeki
aşırı sağcılık, Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun hapse konulması ve parti kapatma dönemine geri dönüş kapılarının açılmasında görülebilir.

Hepimizin bildiği gibi son dönemde yaşanan gerginliklerin kaynağı da bu.

28 Şubat darbesine karşı mücadele etmiş, başörtüsüne özgürlüğü savunmuş, Kürt sorununda adil ve eşitlikçi çözümlerden yana bir insan hakları aktivisti olan Ömer Faruk Gergerlioğlu, başkanlık rejiminde işlevsiz hale gelen TBMM’yi
gerçek bir meclis kılan birkaç isimden birisiydi.

Kurulan tek kişilik otoriter rejimin yüz yüze olunan çoklu
krizi çözme konusunda yetersizlik taşıması bir yana,
giderek bu krizlerin kaynağı durumuna geliyor.

Barışı savunduğu için

Gergerlioğlu yılmadı, siyasi mücadelesine devam etti ve
2018’de milletvekili seçildi. Seçildiği günden tutuklandığı
ana kadar hep barışı, herkes için insan haklarını ve demokrasiyi savundu. İşkenceleri, kötü muameleleri teşhir etti. İktidar bloku karşısında neredeyse tek kişilik muhalefet yürüten Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliği gerçek bir muhalif
olduğu için, siyasi bir yargı kararıyla bitirildi.
Parti kapatmaya dönüş
HDP’nin kapatılması için dava açan Yargıtay’ın 609 sayfalık iddianamesine bakıldığında, 2009’da AKP hükümeti
tarafından başlatılan ve 2015’te sonlanan çözüm sürecine
katılan siyasetçilerin suçlandığı görülüyor. Çözüm sürecinin
içinde kurulan, devletin onayı ve teşvikiyle İmralı, Kandil
ve Avrupa arasında barış görüşmelerinin koordinasyonu
sağlayan partinin yöneticileri siyasi yasaklı hale getirilmek
isteniyor. Çözüm sürecini başlatan güç Erdoğan ve AKP yönetimiydi. 7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP’nin sıçrayışıyla
meclis çoğunluğunu kaybeden AKP lideri için HDP yok edilmesi gereken bir unsur haline gelmişti. HDP’li belediyelere
iki dönemde de kayyumlarla el konulması, binlerce parti
üyesi ve yöneticisinin tutuklanması, Selahattin Demirtaş ve
eski vekillerin tutuklanmasının ardından şimdi de HDP’ye
kapatma davası açıldı.
En son parti kapatma 2009’da yapılmıştı. HDP’nin öncüllerinden biri olan Demokratik Toplum Partisi, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmıştı. O yıl hakkında kapatma
davası açılan diğer parti ise hükümetteki AKP’ydi. AKP kapatılmadı, Hazine yardımı kesildi.
Hrant Dink suikasti, Malatya Zirve Yayınevi katliamı, Cumhuriyet gazetesine bomba atılmasının ardından 2008’de
Ergenekon soruşturması başlamıştı. Soruşturmalar sonucunda Kürt sorununun siyasi çözümüne kökten karşı devlet
klikleri geriye itildi. Devlet ile PKK arasındaki çözüm süreci
bu sayede başladı.
HDP’ye kapatma davasını da içeren aşırı sağcı atakların
en önemli yerel sebebi, çözüm sürecinin kalıcı barışla sonlandırılmaması, kolayca sabote edilip hızla bozulması, ortalığın yeniden kan revan içinde kalmasıdır. Barış sürecine
kökten karşı olan güçler bugün AKP’nin iktidar ortakları.
Erdoğan gibi onlar da HDP’nin tasfiye edilmesi gerektiğine
çoktan ikna olmuşlar.
Yargılanan çözüm süreci
Çözüm sürecine kökten karşı olan faşist parti, Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyi teknik

BİR AZINLIK İKTİDARI
AKP hala en yüksek oyu alan parti olabilir. Ancak,

İnsan Hakları Eylem Planı ve sivil yeni anayasa gibi vaatler

Olağanüstü hal döneminin en sert günlerinde bir sosyal
medya iletisini paylaştığı için MHP’liler ve AKP’liler tarafından hedef haline getirildi. Bu paylaşımda barışı savunuyordu. Çözüm sürecinde savunduğu gibi. Çözüm sürecini
başlatan AKP’li yöneticiler, bir devlet hastanesinde çalışan
doktor Gergerlioğlu’nu önce işinden uzaklaştırdı, ardından
KHK ile ihraç etti.

BARIŞTAN YANA
Yıldız Önen

eksiklikleri yüzünden iade eden Anayasa Mahkemesi’nin
kapatılmasını istiyor. HDP anayasal düzeni yok etmekle
suçlanırken, iktidarın küçük ortağı anayasal bir organın
kapatılmasını istiyor. Aylardır savcılar ve yargıçlar üzerinde
tehditkâr açıklamalarla baskı kurduğu gibi.
Son yıllarda yüksek yargıya yapılan atamalara bakıldığında,
Yargıtay ve AYM üyeleri arasında Erdoğan yönetimi yanlılarının çoğunluğu kazandığı görülüyor. Kendi partisi hakkında kapatma davası açılan Erdoğan ve AKP yönetimi, yakın
zamana dek parti kapatmalara ilkesel olarak karşı çıkmıştı.
Bugün ise sessiz bir görüntü çizerken, yüksek yargının tavrındaki değişiklik kuşkusuz AKP’deki değişikliğe bağlı.
Kimilerine göre Bahçeli’nin hedef aldığı Anayasa Mahkemesi kapatma iddianamesini iade ederek, usulen değil esastan
reddetti. AYM üyelerinin oybirliğiyle verdiği kararda, Kobane protestoları gibi HDP’nin “terör odağı” olarak kapatılmasına ilişkin ağır suçlamalar ile suçlanan HDP’liler arasındaki bağlantının ortaya konulmamış olduğunun belirtilmesi
bu davanın baştan aşağı siyasi bir yargılama olduğunun kanıtıdır.
Yargıtay iddianameyi yeniden yazacak. AYM yenilenmiş iddianamenin görüşülmesi kararına varırsa parti kapatma ile
sonuçlanabilecek süreç de başlamış olacak.
İktidar blokunun karşısında milyonlar var
Çoğu kişinin ifade ettiği gibi kapatma davası sadece HDP’ye
yönelik değil. AKP+MHP+eski vesayet rejimi aktörlerinden
oluşan, kamu ihaleleri ve savunma yatırımlarında karşımıza çıkan aynı holdingler tarafından desteklenen iktidar bloku, otoriter cendereyi daha da sıkmak istiyor.
Fakat umduklarının tersine halkın çoğunluğunun ruh hali
onlarınki gibi değil. Şehirli yeni kuşaklar, aralarında işçi
sınıfının da bulunduğu halkın geniş kesimleri Gergerlioğlu’nun hapse atılmasından, parti kapatma bahislerinin yeniden açılmasından rahatsız. Onlar pandemi ve yoksullukla
boğuşuyor. İşte bu yüzden AKP ve MHP seçmenlerini kaybediyor. Baskıların sebebi çoğunluğun kendiliğinden ve kontrolsüz bir şekilde kendilerine karşı harekete geçmesi.
HDP’nin kaderi AYM yargıçlarının insafına bırakılamaz. 12
Eylül 2010 referandumunda yetmez ama evet kampanyasının da katkısıyla AYM’ye bireysel başvuru hakkının tanındığı ve en yüksek mahkemenin özgürlükçü kararlara imza
attığı günler geride kaldı. AYM, hapse girmek için verilen
süre içinde Gergerlioğlu’nun bireysel başvurusunu gündeme almadı ve HDP’ninkini reddetti.
2009’da “DTP kapatılamaz” diyen, 21 Haziran 2009 günü İstiklal Caddesi’nden AKP ve DTP kapatma davalarına karşı
büyük yürüyüşün inşacılarından biri olan devrimci sosyalistler bugün “HDP kapatılamaz” diyerek barışı ve demokratik siyaset hakkını savunuyor. Bu dava sadece HDP’lilerin
davası değil, eşit ve özgür bir gelecek için hepimiz karşı çıkmalıyız.

Covid salgını konusunda tam bir beceriksizlikle karşı
karşıyayız. İnsanların sağlığı Allah’a emanet edilmiş durumda, salgının kendi kendine bir doygunluk dönemine
ulaşacağını temenni etmenin dışında hiçbir koruyucu
tedbirleri yok. Tersine salgının şiddetini artırıyorlar.
Ekonominin yönetiminde şirketlere ihale ve para aktarma güvencesi dışında tam bir belirsizlik var. Kasa
boşaltılmış durumda ve krizden nasıl çıkacakları konusunda hiçbir fikirleri yok. Fikirlerinin olmamasının ötesinde daha vahim olan ise verilerle oynamaya başlamış
olmaları. İşsizlik konusunda ekonomist Mafi Eğilmez’in
şu yorumunda olduğu gibi bir keşmekeş hakim: “TÜİK,
son dönemde işsizlik verisini resmi işsizlik ve geniş
işsizlik verisi olarak açıklamaya başlayınca tartışmanın
işsizlik kısmı bir anlamda sona erdi. Resmi işsizlik verisi
yüzde 12 dolayında olduğu halde geniş işsizlik verisi
yüzde 30 dolayında açıklanınca resmi işsizliğin yalnızca bir tanım farklılığından kaynaklandığı, gerçekte işsizliğin yüzde 30 oranında olduğu konusu resmi olarak
da onaylanmış oldu.” (Enflasyon Oranının İnandırıcılığı
Sorunu, Nisan 05, 2021)
Fakat enflasyonun hesaplanması konusunda karmaşa devam ediyor. Ekonomiyi verilerle oynayarak iyiymiş gibi
gösterme çabaları verilerle oynamalarının bilinmesinin
yarattığı güvensizlikle ekonomiyi ayrıca kötü etkiliyor.
Dış politikada Rusya ve ABD’yle aynı anda dans etme
stratejisinin sonuna gelindi. Her iki ülkeyle birden derin
bir kriz yaşanabilir.
Bunlara, Baskın Oran’ın yazdığı gibi, “AKP’de ‘büro
elemanı’ böyle götürdüyse asıl elemanlar acaba neleri
götürüyor!”, fikri AKP’nin kendi saflarında da giderek
yayılıyor.
Bu gelişmelerin toplamı, Ankara Enstitüsü Araştırma Direktörü Osman Sert’in altını çizdiği bir duruma neden
oluyor: “İktidarda erime trendi var. Kararsızlar bile dağıtılsa yüzde 46’yı ancak buluyorlar.”
İktidar artık bütünüyle nüfusun azınlığının oy desteğiyle
iktidarda kalmak için yol ve yöntem arıyor. Fakat bildiği tek yöntem, kutuplaştırma, kriz çıkartma ve krizleri
krizlerle aşmak.
Ama İstanbul seçimleri bu yöntemin bir çözüm olmadığını göstermişti.
Şimdi artık azınlık olduğunu bilen bir iktidarın, iktidarda
kalmak için çoğunlukmuş gibi davrandığı bir dönemdeyiz. Yaşadıklarımız bu döneme özgü gerilimler.
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MYANMAR DARBESİ VE MÜCADELE

Myanmar’da 1 Şubat’ta gerçekleşen darbeye karşı mü-

cadele sürüyor. Demokrasi taraftarları yüzbinlerce kişinin katıldığı barışçıl eylemler ve grevler örgütlerken
cunta yönetimi Mart ayında hemen her gün kan döktü.

Myanmar’ın Mandalay kentindeki askeri darbeye karşı
protestoya binlerce kişi katıldı, Şubat, 2021.

Asker ve polisin açtığı ateş sonucu ölenlerin sayısı 550’yi
geçti. Üstelik öldürülenler arasında birisi 7 yaşında olmak üzere 18 yaşın altında 43 kişi bulunuyor. Çocuk
ölümleri genellikle gece aktivistlerin evlerine yapılan ev
baskınlarında gerçekleşiyor.
Tüm baskılara rağmen mücadeleye devam eden göstericiler arabalarıyla trafiği kapama ve çöplerini sokaklara
atma gibi farklı mücadele yöntemlerini de kullanıyorlar.
Son olarak 4 Nisan Pazar günü Paskalya bayramında
Hristiyan darbe karşıtları Paskalya yumurtalarını darbe
karşıtı mesajlarla süslediler.
Kitle eylemlerine en büyük destek öğrenciler ve kamu
emekçilerinden geliyor.
Silahlı gruplar ve çatışmalar
Ancak muhalif gruplar arasında katliamlar sonrası silahlı mücadele eğilimleri de ortaya çıkmaya başladı. 150
kadar etnik grubun bulunduğu ülkede etnik ve politik
nedenlerle mücadele eden çok sayıda silahlı grup da
mevcut. Bu örgütlerin birçoğu ile demokrasi döneminde
barış müzakerelerine başlanmış ve ateşkes imzalanmıştı.
Darbeciler geçen hafta silahlı grupların en büyüğü olan
Karen gerillalarına karşı askerî harekât düzenledi. Hava
bombardımanı sonucu binlerce kişi sınırı geçerek Tayland’a sığındı. Ancak zaten Tayland’daki kamplarda
Karen etnik grubundan 100 bin kişi bulunuyor ve kendi
içerisinde de demokrasi mücadelesinin sürdüğü Tayland’da rejim, darbeci cuntayı destekliyor.
Kuki etnik grubunun yoğun olduğu Tamu kentinde ise
Cumartesi günü darbe karşıtlarına katılan bir polis ve
yerel halktan üç kişi el bombaları ile bir polis karakoluna saldırarak 5 polisi öldürdüler. Tamu’da daha önce

de 30 polis darbecilerin emirlerine uymayı reddederek
Hindistan’a kaçmıştı.

açıklamalar yayınlamıştı. Bu üç örgüt diğer silahlı örgütlerle birlikte sivil halkı koruyacaklarını söylemişti.

Pazar günü ise geçen 10 yıllık demokrasi döneminde
barış müzakerelerini ve ateşkesi sürdüren 10 silahlı grubun temsilcilerinin oluşturduğu Barış Sürecini Yönetme
Ekibi bir açıklama yaparak cuntaya karşı ilk kez net bir
tutum aldı. Ordunun gücünün korunduğu 2008 Anayasası’nın değiştirilmesini, demokrasiye dönülmesini ve
federatif bir devlet talep ederek darbe karşıtlarının yanında olduklarını açıkladılar.

Tüm bu gelişmeler ülkedeki etnik çatışmaların yeniden
başlayabileceği ve şu ana kadar barışçıl yöntemler kullanan muhalefetin de silahlanabileceği yorumlarına neden oldu.

Bir önceki hafta da aralarında Arakan Ordusu’nun olduğu üç silahlı grup rejimi katliamlarından dolayı kınayan

Darbeci yönetime en büyük desteği veren Çin ise muhalif grupların boru hatlarına zarar verme tehditlerine karşı sınır bölgesine ordu yerleştirdi. Çin’in bölgede, Bengal
Körfezi’ndeki petrol ve doğalgazı Myanmar’dan geçerek
Çin’e ulaştıran 800 kilometrelik boru hattı bulunuyor.

BOLSONARO’NUN BAŞI BELADA

Brezilya, pandemik verilerde rekor üstüne rekor kırıyor.

Vaka ve ölüm sayısında ABD’nin ardından ikinci sırada.
Mart ayında günlük vaka sayısının 100 bine, ölüm sayısının 4 bine dayandığı günler yaşandı. Ülkenin aşırı
sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro bir Covid-19 inkarcısı olduğu için maske ve aşı karşıtı görüşleriyle biliniyor.
Virüsün P1 adı verilen son derece tehlikeli bir varyantı
ise Amazonlarda ortaya çıktı. Ve Bolsonaro zihniyetinin
umursamazlığının da etkisiyle kolayca yayıldı. Brezilya’nın yoksulları bu nedenle kırımdan geçiyor. Ülkenin
birçok noktasında sağlık sistemi çöktü, yoğun bakımlar
doldu ve oksijen tüpleri tükendi. Brezilya’da pandemi
başladığından beri dördüncü sağlık bakanı Mart ayında
göreve getirildi.
Ülkenin en büyük kenti Sao Paulo’da yeni ölülere yer
açmak için mezarlıklarda hummalı bir çalışma yürütülüyor. Aşılar ise yetersiz ve risk grubundaki insanlar aşı
olmak için büyük şehirlere toplu taşımayla tehlikeli yolculuklar yaptıktan sonra randevuları iptal edildiği için
ortada kalıyorlar. Ülke nüfusunun ancak %7’si bir doz
aşı olabilmiş durumda. Diğer yandan, politikacıların ve
zenginlerin karıştığı bir aşı yolsuzluğu skandalı patlak
verdi.

Ülkenin %76’sı aşılamanın çok yavaş gittiğini düşünürken, krizin ortasında orduda hava, deniz ve kara kuvvetleri komutanları istifa etti. Mart ayı başında korona
nedeniyle halka “Sızlanmayı bırakın” diye seslenen
aşırı sağcı Bolsonaro, üç yıllık iktidarındaki en büyük
krizle karşı karşıya. Brezilya tarihinde ilk kez kuvvet komutanlarının, devlet başkanı ile yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle ortak bir duruş sergiledikleri bildiriliyor.
Siyasi kriz, Bolsonaro’nun orduyu kontrolü altına alma
çabalarına karşı bir tepki olarak da görülüyor. Ayrıca
kabineden de istifalar olduğu iddiaları üzerine Bolsonaro dışişleri, savunma ve adalet gibi önemli mevkileri
de içeren tam altı bakanlığa yeni isimleri atadı.
Bolsonaro Ocak ayından bu yana, anketlerde inanılmaz
bir hızla popülerliğini yitirdi. Ülkenin çeşitli yerlerinde
protesto gösterileri de düzenleniyor. Bir diğer gelişme
ise hapisten çıkan eski devlet başkanı Lula da Silva’nın
Bolsonaro’ya rakip olarak geri dönmesi. Lula eski bir
metal işçisi. Ülkeyi yönettiği dönemde yoksulları güçlendiren reformlarla neoliberal paketlerin bir karışımını halka sunmuştu. Bunu, parlamentodaki oy dağılımı
ile gerekçelendirmişti. Ancak yine de emek hareketi açısından sembolik bir isim ve onun varlığı, Bolsonaro’yu
soldan sıkıştıran etmen olarak öne çıkıyor.

Bolsanaro karşıtı gösteri,
2018.
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HRANT DİNK DAVASI: “TÜM MEKANİZMA
AÇIĞA ÇIKARTILINCAYA KADAR…”
Hrant Dink cinayetinde sorumluluğu olan kamu görevlilerinin yargılandığı dava sonlandı. 14
yıldır davayı izleyenler mahkemenin açıkladığı kararın gerçekleri çarpıttığını söylüyorlar. Dink
ailesinin kararın açıklanmasından sonra yaptığı açıklamayı ve Hrant’ın Arkadaşları grubundan
Bülent Aydın ve Tamar Nalcı’nın değerlendirmelerini aktarıyoruz.

“YARGILAMANIN BİZİ DE KAMUOYUNU
DA İKNA ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL”
Kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink Cinayeti Davası’nda karar bugün açıklandı. Kararın ardından Dink Ailesi yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklama şöyle:
“Hrant Dink 19 Ocak 2007’de, İstanbul’un göbeğinde, gazetesi Agos’un önünde arkasından sıkılan iki kurşunla kalleşçe öldürüldü.
Cinayet; Genelkurmay’ın, siyasilerin, yargının, medyanın
ve bazı devlet güdümlü sözde sivil toplum kuruluşlarının
dâhil olduğu üç yıl süren bir hedef gösterme ve tehdit sürecinin sonunda gerçekleşti.
Öldürülmeden bir hafta önce, öldürülen kişi yazdığı “Neden hedef seçildim?” yazısıyla hepimize bir not bıraktı
ve yaptığı son konuşmalarında “Bu devletin derinliğinin
bana haddimi bildirme operasyonudur” sözleriyle açıkladı. Hrant Dink’in bu son yazısında bahsettiği hiçbir olay,
kişi veya ilişki 14 yıldır soruşturmaya dâhil edilmedi. Üstelik de yazısında tanıklığı ve sezgileriyle bahsettiği birçok
şey, sonrasında belgelerle de ispat edilmişken…
Operasyon öldürmeyle son bulmadı; ihmal, örtbas, delil
karartma ve yanlış yönlendirmelerle devam etti.
Bütün bu mekanizmayı ele almayan bir yargılamanın bizi
de kamuoyunu da ikna etmesi mümkün değil.
Bugün verilen karar bu hakikatten oldukça uzak. Kendi
içinde dahi orantısız bazı beraat ve ceza hükümlerini anlamak da anlatmak da oldukça güç. Hele bazı kararlar var
ki; sanki kötülüğün kendisi değil adeta sızması cezalandırılmış izlenimi veriyor.
Yargılamanın geldiği noktada, 15 Temmuz 2016’da alçakça
bir harekâtla yüzlerce insanımızın ölümüne, binlercesinin
de yaralanmasına sebep olan, FETÖ olarak tanımlanan
odakların 2007’de Hrant’ımızı da öldürmüş olduğu söyleniyor.

Eğer bu doğruysa, başından beri olması için gayret gösterdiğimiz, talep ettiğimiz etkili soruşturma zamanında yapılsaydı, neredeyse 10 yıl sonra bu kadar canımızı yitirmeyecektik. Bu durumda, Hrant Dink cinayetinin zamanında
soruşturulmuş olmamasının hesabının yüzlerce insanın
ailesine, yakınlarına verilmesi gerekmez mi?
Yargının itibarının yerlerde gezindiği bugünkü ortamda
hangi mahkemeden adil bir karar çıkabilir ki? Bu ortam
elbette suçlular için rahatlatıcıdır... Maalesef, bugün de
Hrant Dink’in hedef gösterildiği ve cinayetin işlendiği yıllarda hâkim olan iklim ve ideolojinin benzeri hâkim. Böyle bir ortamda hangi hakikat ve adaletten bahsedilebilir?
Bugün herhangi biri çıkıp “Hrant Dink’in öldürülmesinde
Ermeni olmasının etkisi yok” diyebilir mi? Bu mekanizmanın kılcal damarlarına kadar işlemiş ırkçılık nasıl inkâr
edilebilir?
Bu dava bu haliyle kapatılıp, yılların derin devlet mekanizmasına FETÖ deyip geçilir ve etkili bir soruşturma yürütülmezse, bundan sonraki yıllarda kaybedilecek başka
canların sorumluluğu kimin olacaktır? Katil nasıl bir çocuktuysa, FETÖ de Ergenekon da çocuk. Mekanizma ise
çok daha yaşlı. Bu mekanizmanın başka canlar almaya
devam etmesine müsaade edilmemeli.
Bir an önce şeffaflık, demokrasi ve hukuk ikliminin tesis
edilmesi hepimiz için hava gibi, ekmek gibi, su gibi bir ihtiyaç. Nihayetinde umulan şey bir yüzleşme: Toplumun bu
suçla yüzleşmesi, suçlunun suçuyla yüzleşmesi ve kurumların gerekli dersi çıkarması.
Biz ailesi olarak, arkadaşları ve avukatlarıyla, Hrant
Dink’in tabutuna omuz vermiş dostlarımızın da gücüyle;
anlama, anlatma çabamızı ve hukuk mücadelemizi asla
bırakmayacağız. Ta ki tüm mekanizma açığa çıkarılıp bir
daha kullanılmayacak hale getirilene kadar.”

“HRANT İÇİN ADALET MÜCADELESİ
DEVAM EDİYOR…”
Kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink Cinayeti davasından çıkan karar, adaleti sağlamadı. 14 yıldır
devam eden yargılamalarda bu cinayet, öncesi ve sonrasıyla Hrant Dink’i hedef haline getirip ortamı hazırlayanları, cinayete göz yumanları, işleyenleri ve sonra da
üstünü örtmeye çalışanları yani tüm ortaklarını kapsayacak şekilde ele alınmadı. Soruşturmayı derinleştirme
talepleri karşılanmadı. Davanın 2016’da başlayan son
aşamasının 131. Duruşmasında verilen karar bu nedenle önemli eksiklikler içeriyor.
Cinayet devlet içinde yapılanmış bir cemaatin organizasyonu olarak sunuldu. Oysa Hrant Dink cinayetinde
sorumluluğu olanlar arasında Gülen cemaatinden kişiler olduğu gibi onlarla ilgisi olmayanlar da var. Dava
dosyasında onlarca kanıtı var bunun. Duruşmalar boyunca da farklı Emniyet ve İstihbarat birimlerinin yöneticileri suçu birbirinin üstüne atmak için adeta yarıştılar. Verilen kararla bunlardan bir kısmı beraat etti ve
zaman aşımından düşürüldü haklarındaki suçlamalar.
Hrant Dink’i susturmak için öldürmeye kimler nerede
ve nasıl karar verdi? 2004 yılında başlayan süreç nasıl
yürütüldü? Hrant Dink neden korunmadı? Neredeyse
bir yıl önceden devletin ilgili bütün kurumlarınca bilinen cinayet hazırlığına rağmen neden hiçbir yetkili onu
korumak için, tetikçileri ve azmettirenleri engellemek
için parmağını bile kıpırdatmadı? Bu soruların yanıtı
verilemedi.Hrant Dink cinayetin ardında yatan ırkçılık
ve nefretle yüzleşme açısından bu dava bir olanak sunabilirdi. Hrant Dink’in ardından yüz binlerle “Hepimiz
Hrant’ız Hepimiz Ermeniyiz” diye yürüdüğümüz o acılı
gün belki bir yırtık açılmıştı bu karanlık zihniyette. Fakat duruşmalar boyunca olduğu gibi verilen kararda da
bu görmezden gelindi.
Hrant’ın Arkadaşları olarak bu mücadeleyi sürdürmeye ve adalet talebimizi dile getirmeye devam edeceğiz.
Sadece mahkemelerde değil, vicdanlarda da süren bir
davadır bu. Bu ülkenin vicdan sahibi insanlarıyla birlikte karara itiraz süreçlerinde ve her 19 Ocak’ta Agos’un
önünde adalet talebini yükseltmeye devam edeceğiz. Ta
ki bu cinayetin tüm failleri hak ettikleri cezayı alana, bu
alçak cinayetin hesabı tüm ortaklardan sorulana kadar.
Bülent Aydın

(Agos gazetesinden alınmıştır.)

“KORKU UNUTTURABİLİR Mİ?”

Hrant Dink’in cenazesinin kaldırıldığı gün, Rakel Dink
sormuştu bu soruyu. 2 Temmuz 2007’de görülen ilk duruşmadan bugüne baktığımızda ortada halen birçok cevapsız
soru var, fakat bu sorunun cevabı belli: unutturmadı.

14 yıl boyunca görülen yüzü aşkın duruşma boyunca, binlerce sayfayı aşan dosyalar arasında, cinayetin nasıl planladığına, kasıtlara, ihmallere, delillerin nasıl karartıldığına şahitlik edip durduk. 2012’de, ilk davanın neticesinde
verilen skandal hükmü kabul etmemizi beklediler. Kabul
etmedik. “Müsamereyi bırakın asıl sorumluları yargılayın”
dedik, “öldür diyenler yargılansın” diye haykırdık. Ne müsamereyi bıraktılar ne de “öldür” diyenleri yargıladılar.
Hrant Dink cinayetinde ihmali bulunan, cinayetten sorumlu olan kamu görevlilerini yargılamaya dahi cinayetten 9

yıl sonra başladılar. Cinayetten 14 yıl sonra ise mahkeme
salonlarında hâlâ ‘tanık’ları dinlerken bulduk kendimizi.
Av. Fethiye Çetin, 2012’de ilk dava hükme bağlandığında
“bizimle dalga geçiyorlar” demişti. Aradan yıllar geçti,
bizimle dalga geçmekten hiç vazgeçmediler. Peki bizler,
Hrant’ın Arkadaşları, adalet nöbetinden vazgeçmemek
için direnenler ne yaptık? İlk yıllarda Beşiktaş İstanbul Adliyesi’nde, ardından Çağlayan Adliyesi’nde, 14 yıl boyunca
her 19 Ocak’ta ise Sebat Apartmanı’nın önünde toplanıp
“Hepimiz Hrant’ız hepimiz Ermeniyiz” diyerek sesimizi
duyurmaya çalıştık. Elbette çok eksildik. Dostumuz Bircan
gibi, arkadaşlarımızı sürekli bizden almaya, özgürlüklerinden mahrum bırakmaya çalıştılar, halen de çalışıyorlar.

birkaç ay sonra Malatya’daki Zirve Kitabevi’nde, 2011’de
Sevag Balıkçı cinayetinde, Roboski’de veya 2015’te Tahir
Elçi’nin katledilişinde karşımıza dikildiler. Faillerin yüzleri
değişti belki ama zihniyet hiç değişmedi.

Hrant Dink cinayetinin ardından yüzleşilmeyen gerçekler,

Tamar Nalcı

Değişen siyasi hesaplaşmaların ortasında, Hrant Dink cinayet davasında adalet artık tecelli etsin diye uğraştığımız
14 yıl boyunca yıldığımız zamanlar oldu elbet, fakat paylaşılan dertlerde, yürütülen mücadelelerde büyüdük de aynı
zamanda. Dava sürecini takip eden herkes, bu davanın
bitmediğini çünkü hakiki adaletin sağlanmadığını çok iyi
biliyor. Daha gidecek çok yolumuz, yürütmemiz gereken
pek çok mücadelemiz var. Neyse ki tüm bunlar için mütemadiyen sınanan sabrımız ve dayanışmamız baki.
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“DEMOKRASİ”YE
YÖNELEN TEHDİT
ÇAĞLA OFLAS

MHP, iktidar çoklu baro düzenlemesi getirdiğinde, dü-

zenlemenin savunma hakkını ortadan kaldırmak istediğini belirten Baroları tehdit etti. TTB “pandemi sürecini yönetemiyorsunuz, ölüyoruz” dediğinde Bahçeli,
TTB’nin kapatılmasını, yöneticileri hakkında da adli
işlem yapılmasını istedi. En son, Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin sona erdirilmesi, HDP’nin
ise kapatılması çağrısını yaptı. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği feshedildi ve tutuklandı. HDP’nin
kapatılması, 687 HDP’liyle ilgili 5 yıl siyasi yasaklı olmasıyla ilgili Yargıtay soruşturma başlattı. Bu hamlesiyle Kürt sorununda çözüm girişimlerine kilit vurmayı
planladı. Yargıtay iddianamesi Anayasa Mahkemesi
tarafından usulden reddedildi. Bu partinin sözcüleri,
Anayasa Mahkemesi’nin kapatılmasını istedi. Defalarca hukuksuzluğu çağrı yapan bu partinin meclisin de
kapısına sonsuza kadar kilit vurmak istediğinden kimse şüphe etmemeli. Demokratik tüm hakların, dokunulmazlıklarının, işçi sınıfının tüm örgütlerinin ve demokratik yapıların toptan tasfiye edilmesini istiyorlar.
Hiç normalleşmemişti
Meclisin zayıflatılıp, yürütmenin güçlendirildiği, Türk
tipi başkanlık sistemine geçildiğinde “faşizmin geldiği” anlatıldı. AKP faşist olarak ilan edilirken, MHP ıskalandı. Her türlü baskının faşist olarak nitelendirilmesi,
faşizmin sivil, sömürge tipi gibi türlü hallerinin bolca
kullanılmasının ortalığı bulandırdığı malum. Ama faşist partinin değiştiği, sokaklardan çekilip, merkez sağ
parti haline geldiği tezleri uzun zamandır kullanımda.
1990’larda Kürt sorununda çatışma politikalarının öne

çıktığı, İslamcı hareketin yükselişe geçtiği koşullarda bu geleneğin yıldızı devlet ve sermaye tarafından
parlatıldı. Ana akım medya bu partinin “değiştiğini”
anlattı. AKP’nin geriletilmesinde ittifak yapılabilecek
bir güç olarak görüldü. Son günlerde İYİP’in Cumhur
İttifakını geriletecek bir ittifak ortağı olarak görülmesi,
bu partideki göçmen düşmanlığının, Talat Paşa sevi-

ciliğinin aynı mecralarda bir rahatsızlık yaratmaması
eleştirilerinin temelinde AKP’yle yaptığı koalisyon ortaklığının yattığı kanaatini güçlendiriyor ne yazık ki!
İşçi sınıfı ve tüm ezilenler tehdit altında
AKP’yle birlikte oy desteğinin erimesi Bahçeli açısından bir sorun değil. İktidar partisiymiş gibi, muhalefe-

FAŞİZM Mİ GELDİ?

Siyasal sistemin faşizm olarak nitelendirilmesi,

AKP’nin faşist olarak görülmesi, otoriterleşmenin dinamiklerini anlamamızı sağlamadığı gibi, işçi sınıfı ve
ezilenler açısından özel bir tehdit olan MHP’ye karşı
mücadele açısından elimizi zayıflatmakta. Kapitalizmin tarihi pek çok siyasal afetlerden oluşan, otoriter
ve totaliter yönetimlerle dolu. Faşizmin benzersiz tarafı
ise, işçi sınıfının tüm örgütlerinin kökünü kazıyıp, geri
dönüşümsüz olarak ortadan kaldırmak oluşturur.
Faşizm, ekonomik ve siyasal kriz koşullarında küçük
burjuva ve orta sınıfların tepkilerini örgütleyen bir kitle
hareketidir. Sermayenin işçi sınıfı üzerindeki egemenliğini sınırsızca kullanmasına olanak sağlayan, siyasal
alana şiddetli bir müdahaledir. Faşist hareketin doğasından kaynaklanan bu gerilim sermaye açısından da
riskli bir seçenek haline gelmesine yol açar. Ancak bu,
sermayenin bu karta hiçbir zaman oynamayacağı anlamına gelmez. Özellikle dünya ekonomisinin derin bir
ekonomik, pandemik ve ekolojik kriz yaşadığı ve buna

siyasal krizlerin de eşlik ettiği koşullarda bu riski göze
alamayız.
Ekonomik krizin kendini iyice hissettirdiği, işsizliğin
arttığı, alım gücünün iyice azaldığı, pandemi yönetiminin emekçi sınıflarda öfke yaratığı koşullarda AKP gibi
MHP de işçi sınıfı ve ezilenler nezdinde teşhir olmakta.
Özellikle sosyal medyada bu partinin üyelerinin kadınlara yönelik saldırılarda boy göstermesi, kamuoyunda
ciddi rahatsızlık yaratıyor.
Türkiye ekonomisindeki krizin yapısal boyutu, 2001
krizi sonucunda finansal piyasalara bağımlı hale getirilen ekonomik programın sınırına gelmesi, Türk tipi
başkanlık sisteminin siyasal tüm alanları tahrip etmesi,
merkezinde sendikaların olduğu, tüm ezilenleri kapsayan anti-faşist bir yapılanmanın faşist partiler kapatılana, demokratik alanlardan temizlene kadar sürekli
mücadele etmesini zorunlu kılmaktadır.
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te yönelik tüm müdahalelerin başlatıcısı ve yönlendiricisi pozisyonunda. Muhalefeti sindirmek için yapılan
manevralar aynı zamanda iktidar üzerinde de basınç
oluşturuyor. Bahçeli her konuşmasında politikalarının
hükümet içinde bağlayıcı olması için özel bir çaba gösteriyor. Örneğin, Erdoğan Berat Albayrak’ın istifasının
ardından “ekonomi, hukuk ve demokraside seferberlik” paketini gündeme getirdiğinde, Alaattin Çakıcı,
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na tehdit ve hakaretler
içeren bir mektup yolladı. Ardından Bahçeli Çakıcı’ya
“dava arkadaşımdır” diyerek sahip çıktı. Grup toplantısında da Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’yı hedef
gösterdi. Bahçeli “kızım sana söylüyorum gelinim sen
anla” misali iktidara gözdağı verdi. Stratejileri muhalefetin korkutulması üzerine kurulu. Bu nedenle hedefinde sadece HDP ve sol yok. CHP’ye hatta AKP’den
kopanların kurdukları partilere de gözdağı vermek
istiyor. Alaattin Çakıcı, Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit
etti. Gelecek Partisi Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a
saldırıldı. Gazeteci Levent Gültekin linç edildi. Boğaziçi Üniversitesi’ne kayyum rektör atanmasına karşı gerçekleştirilen protestolar hedef tahtasına oturtuldu, Çakıcı kayyum Rektör Melih Bulu’yu istifa etmemesi için
tehdit etti. Bu belirleme siyasal alanların dışında sosyal yaşamın da lümpenleştirilip, iç bunaltıcı bir hale
gelmesine yol açıyor. Siyasal ortamdan güç alan lümpen bir güruh, kadınlara, işçilere, göçmenlere, Kürtlere, LGBTİ+’lara saldırıyor. Bu faşistler sosyal medyada
boy gösteriyor, işçi sınıfını ve ezilen tüm kesimleri tehdit ediyorlar. Burada tuhaf olan, faşistler hakkında değiştikleri güzellemesi yapanların şaşırması.
Siyasal alanda genişleyen etki
Kürt Sorununda çözüm sürecinin önce buzdolabına
atılıp sonra da tamamen ortadan kaldırıldığı süreçten,
tüm yetkilerin merkezîleştiği Türk Tipi Başkanlık sistemi dahil, tüm süreçlerde MHP etkindi. Çözüm sürecinin bittiği 2015 genel seçimlerinde HDP binalarına,
seçim mitinglerine, seçim bürolarına, adaylarına, silahlı, sopalı saldırılar, kundaklama olayları gerçekleşti. Kürtlere linç girişimleri yapıldı. Esnafa saldırıldı.
Saldırılara “milliyetçi refleks” diyerek göz yumuldu.
2015 Seçimleri sonrasında da çözüm sürecini ortadan
kaldıran Erdoğan ile “HDP’yi flu görüyorum” diyen Erdoğan yan yana geldi.

OHAL koşullarının şekillendirdiği 2017 referandumu,
erken seçim kararı, 2018 Cumhur İttifakı’nın kazanması, bütün bu süreçlerde merkezi rol aldı. Bundan
sonraki siyasal süreçler de Bahçeli’nin istediği şekilde
biçimlendi ve iktidar olmadan iktidar olmanın avantajını yaşadı. 2018 seçimlerinde İYİP’in götürdüğü oylara
rağmen yüzde 11 seviyesini tutturdu. 2019 yerel seçim
sonuçları Cumhur İttifakı’nın çözülmesinin başlangıcı
oldu. Bundan sonra bu iki parti birbirini sürekli dibe
çekerken birbirlerinin yörüngesinden çıkamaz hale
geldi. Nitekim Erdoğan 2023 iktidar stratejisinde iktidarın küçük ortağının olmadığı hiçbir süreç yok. Seçim
Kanunu ve Siyasi Partiler Yasası’yla ilgili düzenlemelerden Yeni Anayasa oluşumuna, tüm süreçlerde bu
etkiyi görmek mümkün.

GÖRÜŞ
Roni Margulies

VARYANTLAR VE
MUTANTLAR
Bir zamandır ‘varyant’ ve ‘mutant’ kelimeleri gündelik
dilimize girdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, örneğin, üç gün önce,
“Mutasyona uğrayan virüslerin yayılım hızını artırdığı
büyük bir ciddiyetle ele alınmaktadır” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra boşalan devlet
kadrolarının kimler tarafından doldurulduğunu biliyoruz. Mustafa Balbay 18 Mart 2021 tarihli yazısında
devlet, polis, bekçi, güvenlik kadrolarına 30 bine yakın bu partinin taraftarlarından yerleştirildiğini yazdı.
Güvenlik güçleri dışında yargı dahil devlet bürokrasisi
içinde de ağırlığını artırdığı dikkatleri çekiyor. Ancak
gücünün kaynağını sokakları tahkim edebilmesi oluşturuyor. Ekonomi yönetiminin artan işsizlik rakamlarına, azalan alım gücüne çözüm olmadığına ilişkin
TÜSİAD’ın açıklaması sermayenin mayalanmakta olan
öfkeyi görmekte olduğunu gösterir.

Ve şöyle devam etti:

Bu geleneğin “vatan nöbeti” dediği Cumhur İttifakı’nı
bu kadar sahiplenmesinin nedeni, iktidara yönelik güç
tahkimi. Erdoğan’ın “Rabia” hattından “kızıl elma” çizgisine gelmesindeki bu etkiyi görmek gerekiyor. Fakat
aynı şekilde iktidar demokratik alanların baskı altına
alınmasından olduğu gibi bu partinin güçlendirilmesinden de sorumlu.

Gerekir, çünkü Bakan klasik ve tipik bir evrim süreci
anlatıyor.

Beka davasından yerli ve milli söyleme iktidarın tüm
ideolojik bagajına küçük ortağı tarafından “katkı” yapılıyor. Dış siyasette ulusalcı Mavi Vatan tezi iktidarın
MHP ortaklığıyla geliştirdiği bir perspektif. “Türkiye’nin güvenliği karasuların ötesinde güvenliği sağlamaktan geçer” yaklaşımı bu tezin özünü oluşturuyor.
Bu tezlerin gerçek hayatta karşılığı olmasa da iç siyasete yansıması açısından bakarsak, “küresel güçlerle
bağlantılı iç düşman” üzerinden geliştirilen iddialar
muhalefeti düşmanlaştırmakta.

Demek ki, beşte dördümüzün Bakan Koca’nın yukarıdaki sözlerine şu cevabı vermesi gerek: “Sars-cov-2
virüsü 2019 yılının aralık ayında yaratılmıştır. Her tür
gibi bu da bir kere yaratılır ve evrim diye bir şey
olmadığına göre aynı kalır. Varyant, mutant filan da
ne oluyormuş!”

Irkçılık karşıtı gösteri, Londra, 2019.

“İngiltere varyantı, 81 ilde 180.448 örnekte tespit
edilmiştir. Güney Afrika varyantı, 11 ilde 169 örnekte
tespit edilmiştir. Brezilya varyantı, iki ilde dört örnekte
tespit edilmiştir. California-New York varyantı bir ilde
iki örnekte tespit edilmiştir.”
Farkında olmadıklarını tahmin ediyorum, ama memleket nüfusunun %81’inin bu sözlere inanmaması gerekir. Hafifçe gülümseyerek, “Haydi oradan, ne varyantı,
lütfen saçmalamayın Sayın Bakan” demeleri gerekir.

Oysa, Ipsos ve Reuters haber ajanslarının 2011’de 23
ülkede yaptığı “İlahî varlık, evrim ve ölümden sonra
hayat” başlıklı araştırmaya göre, Türkiye’de evrime
inananların oranı %19.

Virüs ise evrime inananları da inanmayanları da hiç
takmadığı için hızla evrimleşiyor. Yarasalarda yaşayan
bir virüs genetik bir mutasyon geçiriyor ve ortaya çıkan varyant bir tür karıncayiyende de yaşayabiliyor.
Yeni varyant bir mutasyon geçiriyor ve insanda yaşayabilen bir tür ortaya çıkıyor. İnsanda yaşayabilen ilk
Sars-cov-2 türü çeşitli mutasyonlar geçiriyor ve ortaya
Bakan Koca’nın sözünü ettiği İngiltere, Güney Afrika,
Brezilya, California-New York varyantları çıkıyor.
Bir ilaç buluyoruz, “Tamam, bu sefer oldu” derken,
herif değişiveriyor, bulduğumuz ilaçtan etkilenmeyen
farklı bir virüs haline geliveriyor.
Bildiğimiz ve %81’imizin inanmadığı evrim işte!
Niye bu kadar hızlı evrimleşiyor peki? Çünkü virüsler bizim gibi yılda bir üremiyor ve ürediğinde tek
bir çocuk doğurmuyor. Her gün defalarca üreyip milyonlarca çocuk üretiyor. Dolayısıyla, çok sayıda yeni
mutasyon oluyor. Bunlardan bazıları anlamlı bir fark
yaratmazken, bazıları virüse yeni bir avantaj kazandırıyor, örneğin insandan insana daha kolay yayılmasını
sağlayan bir özellik yaratıyor.
Ve biz, evrime inansak da inanmasak da “Eyvah,
İngiltere varyantı daha kolay yayılıyormuş” diyoruz.
İnanç ve iman dünyamızdan bağımsız olarak maddî
dünya kendini dayatıyor ve ona göre davranmak zorunda kalıyoruz.
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BİR HAYALİN PEŞİNDEN:
MARTİN LUTHER KİNG

ZİLAN AKBULUT

Martin Luther King.

“Bir hayalim var. Gün gelecek, dört küçük çocuğum, derilerinin rengine göre değil, karakterlerine göre değerlendirildikleri bir ülkede yaşayacaklar.”
Martin Luther King, 28 Ağustos 1963’te Washington’daki Lincoln Anıtı’nın önünde binlerce kişiye seslendiği meşhur “Bir
Hayalim Var” adlı konuşmasıyla belleklere kazındı. Dünya
genelinde şiddet karşıtı ve ırksal eşitlik görüşleriyle tanınan
Martin Luther King’in öldürülmesinin ardından 53 yıl geçmiş olmasına rağmen bıraktığı geleneğin izleri hala devam
ediyor.
Martin Luther King 15 Ocak 1929’da ABD’de Georgia’nın
Atlanta eyaletinde doğdu. Üniversite yıllarından itibaren
siyahi gruplara katılarak aktif bir biçimde faaliyet gösterdi.
ABD’deki sivil haklar hareketiyle ırkçılığı devam ettiren yasaları ortadan kaldırıp siyah Amerikalılar için sivil haklar
bakımından eşitliğin kurulmasını amaç edinmiş bir hareketin içindeydi. Kısa süre içerisinde de bu hareketin lideri haline geldi. Başlattığı şiddet içermeyen eylemler sonraki yıllar
da artarak devam etti. Oturma eylemi, yürüyüş, ırk ayrımı
uygulayan şirketlerin mallarının boykot edilmesi gibi eylemler birbirini izledi.
İlk zafer
Martin Luther King’in bulunduğu hareketin ilk önemli başarısı 1954’teki kamu okullarında ırk ayrımının anayasaya aykırı ilan edilmesini sağlamak oldu. Ancak dikkatleri üzerine
çektiği ilk olay sonraki yıl yaşandı. Rosa Parks’ın tutuklanması Montgomery Otobüs Eylemleri ’ne neden oldu. 1 Aralık
1955’te Afro-Amerikan bir terzi olan Rosa Parks’ın otobüsteki
yerini bir beyaz erkeğe vermeyi reddetmesiyle Rosa Parks,
Montgomery’nin ırk ayrımı yasalarını ihlal etmekle suçlandı
ve tutuklandı. Bunun üzerine protestolar başladı ve King,
cesaret verici bir konuşma ile Montgomery Otobüs Boykotunu düzenledi. Önceden planlanmış bir eylem olmasına
rağmen ne Rosa Parks ne Martin Luther King boykotun yaratacağı etkiyi tahmin edememişti. Boykot 382 gün sürdü ve
boykot öylesine büyük bir etki yarattı ki bu süreçte King’in
evininde bulunduğu bazı evler bombalandı. Bu boykot sırasında King tutuklandı. Boykot, Yüksek Mahkemenin siyah
yolcuların otobüste istedikleri yere oturabilecekleri yönünde bir karar vermesiyle 21 Aralık’ta sona erdi.
1960-1965 arasında King’in hareket içerisindeki etkisi giderek arttı. Oturma eylemleri, yürüyüşler gibi barışçıl eylem
biçimleri ona ülkenin her yerinden destek görmesini sağladı. Ayrıca birçok kesimin yanı sıra Kennedy ve Lyndon B.
Johnson gibi başkanların da kendi çıkarlarıyla çatışmayana
dek desteğini kazandı.
1963 ilkbaharında Birmingham’da King’in açtığı kampanya
sırasında, göstericilerin üzerine polis köpeklerinin sürülmesi ve orantısız güç kullanılması ülke çapında yankı uyandırdı. King ve arkadaşları tutuklandı. Birmingham kampanyasının sonuna doğru King barışçıl bir değişim için, ülkeye ve
dünyaya ABD’de ırk sorununu çözmenin önemini kanıtlamak amacıyla öteki yurttaş hakları önderleriyle birleşerek
tarihsel önem taşıyan Washington Yürüyüşü’nü örgütledi.
“Bir hayalim var”
King, belki de en çok 1963 yılında “İş ve Özgürlük İçin Washington’a Yürüyüş” sırasında Lincoln Anıtı önünde yaptığı

“Bir Hayalim Var” konuşmasıyla ünlüdür. Yürüyüşü düzenleyenler, hükumetin siyahların ve yurttaş hakları çalışanlarının haklarını korumakta ve güvenliğini sağlamaktaki
yetersizliğini eleştirmeyi düşünüyorlardı. Başlangıçta o dönem ABD başkanı olan John F. Kennedy, bu yürüyüşe karşı
çıkmıştı. Fakat, grup ABD başkanının baskılarını da dikkate
alarak gösteride çok daha sakin bir dil kullanıldı. Zaten Martin Luther King Jr. için bu hareketin başarıya ulaşmasının
anahtarı, barışçıl protesto eylemlerinde saklıydı. Hayatı boyunca da bunu savundu. Bu eylemleri, silahlı ayaklanmaya
bir alternatif olarak destekleniyordu.
28 Ağustos 1963’te Martin Luther King tarihi “Washington
Yürüyüşü”nde farklı etnik gruplardan oluşan 250.00 kişinin
katıldığı bu kalabalığın önünde o meşhur “Bir hayalim var”
konuşmasını yaptı. Ayrıca yürüyüşte okullarda ve işyerlerinde ırksal ayrımına son verilmesi, yurttaş hakları eylemcilerinin polis şiddetinden korunması, asgari ücretin saatlik 2
dolara çıkarılması gibi açıkça bazı isteklerde bulunulmuştu.
Yürüyüş boyunca çeşitli zorluklar yaşansa da etkinliğin bütünü çok başarılıydı.
1965 ve 1966 yılları arasında da mücadelesini örgütlemeye
devam etti. Vietnam savaşına karşı çıktığı için, ırkçı ve milliyetçi çevrelerden tepkiler aldı. Aynı zamanda kapitalizme
karşı ifadeleri yüzünden aldığı tehditlerde büyük bir artış
yaşandı. 3 Nisan 1968’de Mason Temple’da “Mountaintop’a Gittim” adlı son konuşmasını yaptı. Lideri olduğu bu
eylemler Medeni Haklar Yasası’nın (1964) kabul edilmesini
sağladı. Bu yasa hükümeti kamuya açık yerlerde, kamu tesislerinde ve işyerlerinde ayrımcılığı sona erdirmek gibi bir
yükümlülük veriyordu.
Ancak King’in örgütlediği bazı pasif eylemler, yetkililerle anlaştığı düşüncesini doğurdu. Daha ciddi ilerlemelerin olmaması dolayısıyla yaşanan sabırsızlık ülke çapında siyahlar
arasında özellikle Kuzey kentlerinin yoksul mahallelerinde
King’in şiddet karşıtı felsefesi sorgulanmasına neden oldu.
Bunun üzerine King; diğer sorunları da içine alacak biçimde yelpazesini genişletmeye çalıştı. Vietnam Savaşı’na kesin
olarak karşı olduğunu açıkladı. Daha geniş bir tabakaya
seslenebilmek için ırk farkı gözetmeksizin bütün yoksulları
birleştirmeye çalıştı, buna yönelik tüm işçilere bir çağrıda
bulundu. Geçmişte küçük reformlarla yetinmeyi amaçlar-

ken artık bütün toplumun yeniden kurulması gerektiğini
söylemeye başlayan King’in etkisi gün geçtikçe arttı.
King, 4 Nisan günü siyahi sağlık çalışanlarını desteklemek
için gittiği Memphis’te de kaldığı motelin balkonunda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. King, yaşamının sonuna kadar siyahların oy hakkı, yurttaş hakkı yasası, çalışanların hakkı gibi eşitlik ve adalet düzleminde bir yaşam sürmek
için barışçıl gösteriler yapmaya, siyahi yurttaşların beyaz
Amerikalılarla eşit olması için mücadele etmeye devam etti.
Afro-Amerikalıların ve tüm vatandaşların eşit haklara sahip
olması gerektiğini öldürülene dek bıkmadan, usanmadan
savundu. Bunu güçlü hitabet yeteneğiyle adaletsizliğe karşı
seslerini yükseltemeyen insanların sesi olarak yaptı.
King’in ölümünden sonra geçen yıllarda, ana akım politikacılar King’in mirasını sahiplenmeye çok istekli olsalar da
geçtiğimiz yıl ABD’de yaşanalar bunun tam aksini gösteriyor. Ancak Amerika’da siyahi halklar her seferinde ayaklandı ve bu baskıya karşı mücadele etti.
2020 yılında ABD’de, George Floyd’un acımasızca öldürülmesi dünya genelinde ırkçılık karşıtı protestoların fitilini
ateşledi. ABD’de polis her zaman olduğu gibi halkı korumak yerine onlarla savaştı. Gazeteciler de dahil olmak üzere
yollarına çıkan herkes hedef haline geldi. Ancak direniş de
hızla kapitalizmle ilişkilendirildi. “Eğer bu ülke bize istediğimizi vermezse, o zaman biz de bu sistemi yakıp kül eder ve
yenisiyle değiştiririz.” denilerek istenen şeyin bir isyandan
ziyade devrim olduğunu net bir biçimde gösterdi. Sistemin
geçici reformlarla düzeltilemeyeceği çok açık. Black Lives
Matter eylemleri de bu mücadelenin ve Martin Luther King’i
katledenlerin tarihsel olarak yenildiğinin en yakın örneği.
Ancak biz bugün Martin Luther King’in mirası değerlendirirken, hayalinin hala tam anlamıyla gerçeğe dönüştürülemediğini unutmamalıyız. Geçen yıl ABD’de ve tüm dünyada
düzenlenen protestolar, Martin Luther King Jr. ‘ın hayalini
gerçekleştirmek için ABD’de ve dünyada hala yapılacak çok
şey olduğunu bize hatırlatıyor. Bu yüzden yıllar önce Martin
Luther King’in de dediği gibi ve geçen yıl Black Lives Matter
eylemlerinde gördüğümüz gibi “Herhangi bir yerdeki adaletsizlik her yerde adalet için bir tehdittir.” sözlerini unutmadan, King’in hayalini gerçekleştirmek için her yerde devlet
şiddetine ve ırkçılığa karşı mücadeleye devam edeceğiz.
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EMEK FORUMU’NDA İŞÇİLER
DİRENİŞLERİNİ ANLATACAK

Antikapitalist Çalışanlar 14 Nisan’da dijital ortamda Emek Forumu düzenliyor. Forumla ilgili olarak
Antikapitalist çalışanlardan Faruk Sevim sorularımızı cevaplandırdı.

Forumun ana sloganı nedir, hangi konulara odaklanacaksınız?

İşçiler son günlerde sürekli Kod 29 gerekçesi ile işten
atılıyor, nedir bu Kod 29

Söylediğiniz gibi 14 Nisan Çarşamba saat 20.00’de dijital
ortamda bir Emek Forumu yapacağız. Foruma, çeşitli işkollarından arkadaşlarımız, sendika üyeleri, aktivistler konuşmacı olarak katılacak. Zoom ortamında yapacağımız için
katılımcıların da soru sorma ve konuşma yapma imkânı
olacak.

Sendikal haklarımız saldırı altında, sendikaya üye olmak
isteyen işçi arkadaşlarımız Kod29 maddesi ile tazminatsız işten atılıyorlar. Kod 29, işçinin işyerinde ahlaka aykırı
davranış sergilemesi iddiası. Patron, işçiye “sendikaya üye
oldun, onun için seni işten çıkarıyorum” diyemiyor, başka
mazeretler buluyor.

Forum’da, ekonomik kriz, geniş tanımlı işsizlik, iktidarın
işçilerden kestiği parayla işçilere sözümona destek vermesi,
biriken öfke, derinleşen yoksulluk, patronlara cüret kazandıran siyasi yaklaşımlar, siyasi iktidara bulaşık olan çürümenin yarattığı kızgınlık, işçi eylemlerinin yasaklanması ve
yaklaşan 1 Mayıs’la ilgili tecrübelerimizi ve düşüncelerimizi
paylaşacağız.

Kod 29 ile işten atılan işçi tazminat alamıyor, işsizlik maaşı
alamıyor, başka bir işyerinde iş bulmak istediğinde önüne
bu madde yine çıkıyor, bir nevi kara liste gibi, Kod 29. Patronlar açıkça işçinin tazminatına, işsizlik maaşına el koymuş oluyorlar, bu tam anlamıyla bir hırsızlık.

Bugün işçi sınıfının sorunları nelerdir?
Bugün işçi sınıfının en büyük sorunu işsizlik ve düşük ücretlerdir. Türkiye’de çalışma yaşamına katılmak isteyen 35
milyon kişiden ancak 25 milyonu iş bulabiliyor ve çalışabiliyor, 10 milyon kişi ise işsiz. 10 milyon işsiz demek, 6 milyon
ailenin aç kalması demek.
İş bulduğuna sevinenler ise açlık sınırının altında ücret alıyorlar. Açlık sınırı 3 bin liraya dayanmışken, asgari ücret 2
bin 824 lira. Ama dediğim gibi, bu kadar bile geliri olmayan
milyonlarca işsiz var.
Yoksulluk diz boyu. Çöplerden ekmek bulmaya çalışan işçi
çocukları, evine ekmek götüremediği için çaresizlikten intihar eden işçiler var.

Salgın, işçi sınıfında ne gibi sorunlara yol açtı?
Covid salgını bir işçi sınıfı hastalığı oldu. Açık olan işyerlerinde yüzbinlerce işçi hastalığa yakalandı, yüzlerce işçi
salgında öldü. Hükümet salgın gerekçesi ile insanları evlere
kapatmaya çalışıyor, ama bütün fabrikalar açık. Son dönemde okulları da açtılar, salgın sayıları yine rekorlar kırmaya
başladı.
Tedavisi olan, aşısı olan bir hastalık yüzünden her gün yüzlerce insan ölüyor. Bu hükümetin Türkiye insanına yaptığı
en büyük kötülüklerden birisidir.
Hâlbuki Türk Tabipler Birliğinin önerdiği şekilde, 28 gün
süreli bir tam kapanma uygulansa ve elbette bu kapanma
sırasında insanların bütün acil ihtiyaçları karşılansa, salgın
büyük ölçüde geriler. Bunun dünyada örnekleri var, bunu
yapan ülkeler var.

Ama Türkiye kapitalizmi kendi kaynaklarını insan sağlığı
için kullanmaya yanaşmıyor. Salgın döneminde yine bankalar, otomotiv şirketleri, ihracata yönelik fabrikalar yüksek
kârlar elde ettiler. Ama bunun karşılığı resmi rakamlarla 30
bin, gerçekte bunun en az iki katı insanın salgın nedeniyle ölmesi olmuştur. Elbette ölenler patronlar değil, işçiler,
emekçiler, emekliler, sağlık çalışanları.
İşçi sınıfı ve emekçiler salgın döneminde hükümetten
destek alabildi mi?
Dünyada pek çok hükümet salgın nedeniyle destek paketleri açıkladı ve dağıttı. Türkiye bu konuda dünyada sondan
ikinci. İnsanlara karşılıksız destek verme konusunda dünya ortalaması, TL cinsinden kişi başı 2 bin 500 lira olurken,
Türkiye’de bu rakam sadece 100 lira oldu. Türkiye’de salgın
döneminde hibe şeklinde dağıtılan para 8 milyar lira, bunun da 2 milyar lirası, hükümet tarafından IBAN verilerek
vatandaştan toplanan paralar.
Hükümet şimdi kısa çalışma ödeneğini de iptal etti ve böylece hibe yardımların bir ayağı daha ortadan kaldırılmış oldu.
Şimdi sadece ücretsiz izne ayrılanlara verilen günlük 50 liralık bir hibe yardım var. Bunu da ancak sigortalı çalışanlar
alabiliyor. İşçilerin yaklaşık dörtte biri (5 milyon işçi) kayıt
dışı çalışıyor. Yaklaşık 2 milyon göçmen işçi de kayıt dışı. Bütün bu insanlar işsiz kaldığında hiçbir yardım alamıyorlar,
işsiz kaldıklarında aynı zamanda aç da kalıyorlar.
Hükümet bir yandan Karadeniz’de doğal gaz bulduk müjdesi veriyor, diğer yandan her ay doğal gaza zam yapıyor. Açlık
ve yoksulluk artık herkesin belini büküyor.
Hükümetin kazanılmış haklara saldırıları konusunda
neler söylersiniz?
İstanbul Sözleşmesi bir gece yarısı iptal edildi. Kadınların,
LGBTİ+’ların, çocukların evrensel hakları ellerinden alındı.
Kadın ve LGBTİ+ düşmanları şimdi de 6284 sayılı yasaya
gözlerini diktiler.
Boğaziçi Üniversitesi’ne kayyum rektör atandı, bütün üniversite bileşenleri itiraz ettiler, üniversite öğretim üyeleri ve
öğrenciler eylemlerine devam ediyorlar.
Hükümet demokratik eylem yapma hakkımızı, salgın bahanesi ile kısıtladı, ama kendileri lebalep kongreler yapmaya,
salgını yaymaya devam ediyorlar. AKP iktidarına yakınlaşan
herkes sebepsiz şekilde zenginleşiyor, bu da toplumda bir
çürüme ve değersizleşme yaratıyor.
Ne yapmalı?
Direnmek gerekir. Haksızlıklara, yolsuzluklara, işten çıkarmalara karşı direnmek gerekir. Bizler de bunu yapıyoruz.
Boğaziçi’nde, sokaklarda, işyerlerinde, okullarda; işçiler,
öğrenciler, kadınlar olarak hep birlikte haklarımız için direniyoruz.
Yaklaşan 1 Mayıs’ta bütün işçilerin birleşik eylemini örgütlemek önümüzdeki en önemli görevdir. Sendika yönetimlerini
birleşik 1 Mayıs eylemleri için zorlamalıyız. 1 Mayıs’ta bütün
işçilerin ortak mitingini yapmalıyız. AKP-MHP ittifakını geriletecek yegâne güç işçi sınıfıdır. Çünkü birleşen işçiler yenilmez.
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SÜVEYŞ KRİZİ, KÂRINI ARTIRMA
PEŞİNDE KOŞMANIN BİR SONUCU
ALEX CALLINICOS

Karl Marx 1857’de şöyle yazmıştı: “Sermaye bir yandan

ticaretin önündeki her yerel engeli yıkmak, yani tüm dünyayı kendine pazar olarak fethetmek için çaba gösterirken,
diğer yandan da (zaman olarak saydığı) boşluğu hızla doldurmak, yani ürünün bir yerden diğerine taşınması için
gereken zamanı en aza indirmeye çalışmaktadır.”
Bu gerçeğin doğrulandığı çağdaş bir örnek görmek isterseniz, Süveyş Kanalı’nı tıkayan, Tayvan’a ait dev konteyner
gemisi Ever Given’den başka bir yere bakmanıza gerek yok.
Marx, tarihçi Eric Hobsbawm’ın Sermaye Çağı diye adlandırdığı dönemde yazıyordu. Sanayi kapitalizmi, kendisine
hizmet edecek bir dünya ekonomisi yaratmıştı.
Demiryolları ve buharlı gemiler gibi teknolojik yenilikler,
Marx’ın dediği gibi, sermayeye dayalı bir üretim koşulu
olarak ucuz ulaşım ve iletişim araçları üretiminin önünü
açtı.
1860’larda Mısır’da Asya’yı Kızıldeniz ve Akdeniz’e bağlayan Süveyş Kanalı’nın inşası da bu sürecin bir parçasıydı.
İngiltere hızla kanal hisselerinin büyük kısmını satın aldı
ve 1882’de Mısır’ın kontrolünü ele geçirdi.
Kanala hâkim olmak, Londra’nın Hindistan gibi önemli bir
sömürge mülkiyetinin güvenliğini garanti etmesine yardımcı oldu. Ayrıca, İngiltere’nin uluslararası ödemelerini
dengelemede çok önemli bir rol oynayan Hindistan’dan
Avrupa ve Amerika’ya yapılan ihracatın akışını kolaylaştırdı.
1947’de Hindistan’ın bağımsızlığını elde etmesi, Britanya İmparatorluğu için sonun başlangıcı oldu denilebilir.
Muhafazakar Başbakan Anthony Eden’in, Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdel Nasır’ın 1956’da Süveyş Kanalı’nı
millileştirmesini engelleyememesi ise tabuta bir çivi daha
çakmıştı.
Ve Kanal, “ulaşım ve iletişim araçları” konusunda hala yenilikler yapan küresel kapitalizme hizmet etmeye devam
etti.
Meselenin derinliğini düşünmeden görüş bildiren yorumcular bazen küreselleşmenin “coğrafyanın ölümü” anlamına geldiğini iddia ederler. Bu bir saçmalıktır. Asya’da yeni
oluşturulan üretim merkezlerinde üretilen mallar konteyner gemileri ile dünyanın geri kalanına, küresel tedarik
zincirleri boyunca taşınıyor. Dünya ticaretinin yüzde 90’ı
deniz yoluyla yapılıyor.
Ve günde ortalama 50 geminin taşıdığı yükün yüzde 12’si
Süveyş Kanalı’ndan geçiyor.
Konteynerler
Brendan Greeley’nin makalesinde, Ever Given’da neyin
yanlış gittiği açıklanıyor. “Gemilerin hızla büyüdüğünü”
ve 2007’de “en büyük konteyner gemilerinin sekiz bin civarında konteyner taşıdığını” söylüyor Greeley; “Şimdilerde
bazı gemiler 25 bin konteynere yakın yük taşıyorlar. Ever
Given 20.000’den fazla konteyner taşıyordu.”
Gemiler, maliyetleri düşürmek ve kârlılığı artırmak için büyütülüyor. Ancak fiziksel kısıtlamalar nedeniyle gemilerin
daha fazla uzatılması mümkün değildir. Daha geniş inşa
edilmelerinin önünde ise herhangi bir engel bulunmuyor.
Ve yüklerini giderek daha yükseğe istifliyorlar.
Meslekten olmayan biri bile, Greeley’nin “temelde okyanusun içeri girmesine izin vermek için zemine kazılan 24 met-

re derinliğinde bir hendek” diye tanımladığı böyle hantal
bir gemi için işlerin nasıl ters gidebileceğini görebilir.
Radikal bilim insanı Laleh Khalili, Washington Post gazetesinde, 1956 Süveyş krizi sırasında sekiz ay boyunca ve
İsrail’in 1967 Arap devletleriyle olan savaşı nedeniyle de
sekiz yıl boyunca kanalın bloke edilmesine tepki olarak
gemilerin büyümeye başladığına işaret ediyor. Afrika’nın
güney ucundaki Ümit Burnu’nu dolaşarak kargo teslim
etmek, nakliye süresini üç hafta kadar uzatıyordu çünkü.
Sonuçta gemilerin boyutları büyüdü, maliyetler düşürüldü. Ama şimdi bu devasa gemilerden biri Süveyş Kanalı’nı
tıkadı ve günde 7 milyar sterlin değerindeki ticareti durdurdu. Ve nakliye şirketleri Cape’e giderken Doğu Afrika
açıklarındaki sularda korsanlara karşı korunmak için ABD

Donanması’na başvurdu.
Gemiler kendi kendilerine ilerlemezler. 1,6 milyon denizcinin emeğiyle harekete geçiriliyorlar. Marx, ulaşım ve iletişim araçlarının, özünde birer “kâr yaratma alanları, sermaye tarafından organize edilen emeğin alanları” olarak
işlev gördüğünü belirtmişti.
Bir nakliye şirketi patronu geçen Aralık ayında “gizli bir
insani kriz” konusunda uyarılarda bulunuyordu; “Kilitleme önlemleri, sözleşmelerinin sona ermesinden sonra
400.000 kadar denizciyi gemilerinde mahsur bıraktı”. Pandeminin bize sürekli hatırlattığı gibi, küresel kapitalizm
insan emeğine dayanmaktadır.
Socialist Worker’dan çeviren T.N.

SOSYALİST TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN VAZGEÇMİYORUZ
7 Nisan Çarşamba, 20:30, canlı yayın
Konuşmacı:
Aylime Aslı Demir (Kaos GL)
Damla Eroğlu (Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği)
Meltem Oral (DSİP)
Toplantı aşağıdaki linklerden yayınlanacaktır:
https://www.facebook.com/events/772534150304251
https://youtu.be/WvpUiFf1UG4

DEVRİMCİ
SOSYALİST
İŞÇİ PARTİSİ

DÜNYA ROMANLAR GÜNÜ:
“AYRIMCILIĞA HAYIR!”
8 Nisan Perşembe, 20:30, Skype
Konuşmacı:
Elmas Arus
İletişim: 0534 351 4463
Skype: burak.budem_1
Etkinlik sayfası: https://www.facebook.com/events/143126784401123/
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“ASLINDA TOPLUMSAL CİNSİYET
EŞİTLİĞİNE MUHALİFLER”

Burcu Karakaş’la “İstanbul Sözleşmesi nedir? Eşcinselliğe özendirir mi? Şiddeti önlüyor mu?
Neden sözleşmeden çıkılmak isteniyor?” gibi iddialar ve sorular üzerine konuştuk.
İstanbul Sözleşmesi metninin en temel özelliği, cinsiyet

temelli her türlü şiddete karşı duran hukuki bir metin olmasıdır. Cinsiyet temelli her türlü ayrımcılığın ve şiddetin
karşısında duran bir metin. Hedef olmasının sebebi de zaten
bu. Kaldı ki Sözleşme ikili bir cinsiyet rejimiyle sınırlı değil.
Altını çizerek tekrardan söylüyorum, cinsiyet temelli her
türlü ayrımcılık ve şiddeti yasaklayan ve devletleri bu tarz
ayrımcılık ya da şiddet durumlarına karşı önlem almaya
sevk eden, bunu talep eden bir sözleşme. İçinde bulunduğumuz mevcut düzende siyasi iktidar sözcüleri “fıtrat” gibi
ve benzeri açıklamalarla, kadın erkek eşitliğine inanmadığını söylemiş oluyorlar. O yüzden aslında toplumsal cinsiyet
eşitliğine muhalif bir iktidarla karşı karşıyayız.
“Ne değişti?”
Türkiye, İstanbul Sözleşmesini imzalayan ilk ülke. Denilebilir ki o zamandan bu zamana ne değişti? Çok şey değişti.
Konjonktür değişti ve tabii Türkiye daha otoriter, daha muhafazakâr bir çizgiye çekildiği için artık Sözleşme “batmaya” başladı. İstanbul Sözleşmesi şiddeti önlemiyor deniyor.
İstanbul Sözleşmesi’nin şiddeti önlemediği iddiası kadar
saçma bir iddia olamaz! Sözleşme uygulandı mı ki şiddet
önlenemedi? Bu, örneğin mülteci kadınların da uğradığı her
türlü şiddetin önüne geçilmesine yönelik adımlar atılmasını
öngören bir sözleşme. Ya da tecavüz kriz merkezlerinin kurulmasını öngören bir metin bu sözleşme. Sırf bu verdiğim
iki örnek bile hayata geçirilmemişken “Sözleşme önlemedi”
diyenlere, “Sözleşme uygulanmadı” yanıtını verebiliriz.
LGBTİ+’lara korkutucu yaklaşım
Bu arada Cumhurbaşkanlığı İletişimi tarafından yapılan
açıklamada, birebir yazılı, resmi bir açıklama içinde direkt
eşcinsellik hedef gösterildi. Tabii ki de LGBTİ+’lara yönelik
hedef gösteren sözlü beyanlar oluyor ama bu kadar resmi bir
açıklamanın içinde yazılı bir şekilde ben daha önce böyle
bir şey hatırlayamadım. Bunu LGBTİ+ hareketinin içinden
bir arkadaşıma sordum. Bu çok önemli ve çok korkutucu.
Ben onun biraz sonradan ortaya çıktığını düşünüyorum.
Sonuçta toplumsal cinsiyet eşitsizliği dediğimiz tabii ki de
LGBTİ+’ları da kapsayan bir şey. Ama esas iktidarın meselesi aile. Hikâye bu.
İktidarın meselesi aile
Yani ne? Boşanmış babalar inisiyatifi gibi tuhaf şeyler ortaya çıktı bundan 10 sene önce. Bunlar meclise gidip gelmeye başladılar, “biz mağdur olduk, kadınlar bizden boVedat Örüç / csgorselarsiv.org.

şanıyor” dediler. Tabii kadının kesinlikle mağdur olduğu
nafaka konusu da bundan bağı
msız değil. 2 kuruş verdikleri şeyin peşine düştüler. Yani aileyi odağına alan politikalar üreten siyasi iktidar için İstanbul Sözleşmesi bir tehdit
unsuruydu aslında. Aile odağı ne demek? LGBTİ+ da oraya
bağlanıyor. Çünkü boşanmalar ve eşcinsellik aile kurumunu zedeliyor. Argüman bu en basit şekilde. Neden? Kadınlar
artık daha güçlendikçe, daha fazla boşanma davası açıyor.
Zaten bakıldığında öldürülen kadınların çoğu ya boşanmış ya da boşanma aşamasındaki kadınlar. Bu bir tesadüf
değil. Kadın hakları dediğimiz şey, ailenin haklarını ya da
aile kurumunu değil, kadının haklarını ön plana koyar. Bir
sözleşme, herhangi bir şeyi özendirmez. Feminizmi de özendirmez, eşcinselliği de özendirmez. Uluslararası sözleşmeler
hak odaklı metinlerdir. Bir şeyi özendirmek için değil, hakları korumak için vardır. O yüzden bu argüman da manasız
ve temelsizdir.

ÖNE ÇIKAN
Dila Ak

KADIN HAKLARI İÇİN
DİRENECEĞİZ!
İstanbul Sözleşmesi (ve 6284 sayılı kanun) etkin bir şekilde uygulandığı takdirde kadını toplumsal olarak güçlendirecek ve cinsel kimlik ya da yönelimine bakılmaksızın
şiddet mağdurunu koruyacak bir konuma sahip. Sözleşme
oldukça talepkâr ve devletlere de epeyce büyük sorumluluk yüklüyor. Kadının sırf kadın olduğu için şiddete
uğradığını kabul ediyor, yani kadın cinayetlerinin politik
oluşunu kabul ediyor ve bunun önüne geçmek için bir
dizi önlem talep ediyor. Kadının tüm bu süreçte pek
çok olası sebep sonucu ortaya çıkabilecek zorlu maddi
koşulları için, kadına destek olması açısından sorumlu
tuttuğu organlardan biri de devletin ta kendisi. Sözleşme
daha küçük yaştan insanların “kadın-erkek eşitliği, kişiler
arası şiddetten kaçınma, karşılıklı saygı” gibi konularda
eğitilmesi ile şiddetin önüne geçmeyi hedefliyor. Şiddet

Dertleri kadını korumak değil, aile!

failinin etkin bir kovuşturma ve yargılama ile caydırıcı

Bugüne kadar bir sürü iddialarla geldiler ama hiçbiri doğru
değildi. İstanbul Sözleşmesi’nin tam ismine baktığımızda
“kadına yönelik şiddeti önlemek” ve böyle bir sözleşmeye
karşı çıkıyorlar. Sebepleri aslında tam olarak bu: Yani toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı olunması ve yine bundan
bağımsız değil ama aile kurumunun tehlikeye düştüğü iddiası üzerinden, kadın haklarının bir nevi askıya alınmak
istenmesi. “Sıra 6284 sayılı kanunda” deniyor. Kadın evinde
otursun, şiddet de görse ses çıkarmasın isteniyor. “Kadına
yönelik şiddeti önleme isteyişimiz baki, Sözleşme’den çekilme kararımız bununla bağdaştırılmasın” deniyor ama yok
böyle bir şey. Çünkü kadına yönelik şiddete karşı olunması
konusunda bile aslında odaklandıkları şey kadınlar değil,
aile. Şöyle diyorlar erkeklere, “karınızı dövmeyin ki gitmesin evden”.

cezalar alması yönünde net bir tavrı var.

Trump kadınları karşısına aldığı için de kaybetti

İftira atılması ihtimalinden çekinen erkeklere de kadına

Kadın hareketi 10 sene içinde oluşmuş bir şey değil ya da kadına şiddet AKP iktidarın döneminde başlamış bir şey değil.
Türkiye’de ilk dayağa karşı yürüyüş 1987 yılında Kadıköy’de
yapılmıştı. O zamandan beri giderek güçlenen bir kadın hareketi var. Özellikle kadınlarda oluşan feminist bilinci geri
almak zor ve kendi tabanlarını da ikna edemiyorlar. Kadın
hareketi Türkiye’deki en örgütlü ve en güçlü hareket şu an ve
bunu da görmezden gelmemek gerekiyor. Bunun da önünü
kesmeye yönelik bir şey diye düşündüler belki ama ben tersinin olacağını düşünüyorum. Trump Amerika’da biraz da
bundan kaybetti, kadınları karşısına aldığı için.

Eğer kadın-erkek eşitliğini sağlamayı, cinayetlerin/saldırıların/şiddetin önüne geçmeyi, toplumsal olarak ilerlemeyi, daha şiddetsiz yarınlar görmeyi ve suçluların gerçekten hakettiği cezaları almasını gerçekten istiyorsanız,
Sözleşme tam da bu isteklerinize yönelik ve dolayısıyla
feshetmek için hiçbir sebebiniz yok. Eğer bir kadını
kendi istekleriniz çevresinde manipüle etmek, istediğiniz
gibi davranmadığı takdirde zorla, şiddet uygulayarak ve
hala başarılı olamazsanız ya da istediğinizi elde edemezseniz öldürmek gibi bir düşünceniz yoksa, İstanbul
Sözleşmesi’ne karşı çıkmak için de bir nedeniniz yok.
şiddet olaylarını ya da haberlerini şöyle bir incelemesini
tavsiye ederim, bir erkek tarafından tacize, tecavüze
uğradığını söylemenin, daha bunu itiraf ettiğiniz anda
mağdur suçlayıcılık ile karşılacağınızı ve size inanılmayacağını bildiğiniz ve dolayısıyla yaşadıklarınızı dile getirmenin bu kadar zor olduğu bir dünyada, bırakın iftirayı,
gerçekleri dile getirmek bile bir hayli zor.
Kadınların, kendilerini güvende hissettikleri takdirde gerçekleştirmek istedikleri “hayal”lerinden biri, gece sokakta
yürüyüş yapabilmek. Çok basit gözüken bu hayal, aynı
zamanda çok fazla şeyi de içinde cevaplandırıyor. Kadınların kendilerini ne kadar güvende ve özgür hissettiğine dair ufak gibi gözüken ama neredeyse bütün çok
cevapları açığa seren bir sorun bu. İstanbul Sözleşmesi,
kadınların kendilerini güvende hissetmesini ve dolayısıyla
özgürleşmesini sağlayacak bir zemindir.
Bazı şeyler uğruna mücadele etmeyi gerektirir. Kazanması kolay olmaz belki ama bu mücadeleye değer ve
bu mücadele bizi hayatta tutar. Biz kadınlar olarak,
haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz ve uğruna her türlü mücadeleye değer bulduğumuz haklarımızı sonuna kadar
savunacağız.
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İKTİDAR PANDEMİ KRİZİNİ BÜYÜTÜYOR
TUNA EMREN

Salgının üçüncü dalgası da başladı. Mart-Nisan aylarında

yaşanması bekleniyordu zaten. Yani bu bir sürpriz değil.
Üçüncü dalganın yeni varyantlar nedeniyle yükseleceği
ve bu varyantların bulaş riskinin çok daha yüksek olduğu, ilk iki dalgaya nazaran daha sert vurabileceği aylar
öncesinden biliniyordu.
Ve siyasi iktidar (yine) tek bir önlem almadı. Üstüne bir
de binlerce kişinin katıldığı, tüm salgın kurallarını ihlal
eden kongreler gerçekleştirdiler. Öğretmenleri aşılamadan okulları açtılar, hastalık taşıyıcısı olan çocuklar ile
öğretmenleri bir araya gelmeye zorladılar.
Madem uzaktan eğitimde bu kadar başarılıydık, o zaman
okulları neden açtılar sorusunun dahi yanıtını alamıyoruz. Tabip Odalarının, toplumun, sendikaların, sivil
toplum örgütlerinin, hatta Bilim Kurulunun aksi yöndeki
uyarılarına, imza kampanyalarına kulak vermediler.
Günlük vaka sayıları 40 binleri aştı, tüm ülkeyi kırmızıya
boyadılar ve hepimizi bir kez daha kaderimize terk ettiler.
Aşılar nerede?
Sağlık Bakanının birbiriyle çelişen açıklamaları yüzünden, aşı konusunda bir öngörüde bulunabilmek imkansızlaştı. Onun bile ucu kaçtı artık. Çin aşı ihracatını
kısıtladı, en geç Mart’ta gelmesi gereken 50 milyon doz
aşının 14 milyonu ulaştı sadece. Aşılanan sayısı henüz 10
milyonu dahi bulabilmiş değil. Üç ayda herkesin aşılanabilmesi mümkündü elbette ama bunu bile başaramadılar.

dıkça evinizden çıkmayın” söylemleriyle insanlara ayar
verme çalışmalarına devam ettiler.
Neticede bırakalım salgının önlenmesini, günü bile kurtaramadılar.
Meslek hastalığı

Bu arada sağlık çalışanlarının emeklilik hakkı gasp edildi, atama bekleyen binlerce sağlıkçı görevlendirilmedi,
sağlıkçıların talepleri karşılanmadı, mesai saatleri iyileştirilmedi. Ek ödemelerinde bile sorun yaşandı.
Aşılamanın 2022’ye dek süreceği belli. Bizleri kaderimize,
sağlık sistemini de mevcut durumuna terk etmenin sonucu, binlerce kişinin tedavisi olan bir hastalık yüzünden
ölmesiydi. Hastaneler (yine…) doldu.
Sağlık personelinin çalışma koşulları iyileştirilmeli artık.
Atama bekleyen personel sisteme dahil edilmeli ve Covid-19, meslek hastalığı sayılmalıdır.
Fakat bu son talep bile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından reddedildi. Hem
de ne demek istediğini anlamakta zorlandığımız bir yanıtla; “Evde hastalananlar da var.”

Chris Harman, bir işçi sınıfı ailesinin çocuğu olarak İngiltere’de

doğdu. Leeds Üniversitesi’nde öğrenciyken Socialist Review
(Sosyalist Eleştiri) grubuna katıldı. Socialist Review, Tony Cliff
ve destekçilerinin kurduğu ve SSCB’deki rejimi devlet kapitalisti
olarak tanımlayan Troçkist bir örgüttü. Leeds’ten sonra Harman,
London School of Economics’e (Londra İktisat Okulu-LSE) kaydoldu. Burada LSE Socialist Society (LSE Sosyalist Topluluğu) ve
Agitator (Ajitatör) dergilerinin basılmasında rol oynadı. Socialist Review grubu 1968’de International Socialists (Uluslararası
Sosyalistler-IS) ismini alırken, Harman artık grubun önde gelen
üyelerinden biriydi. Henüz gençlik yıllarında yazdığı Marksizm
ve Sınıf isimli makalesiyle International Socialists’in gelişimine
önemli bir katkıda bulundu, bu dönemde temel olarak Stalinizmin ortaya çıkışına ilişkin ufuk açıcı yazılar yazıyordu.
1968 dalgası bütün dünyayı kaplarken Harman da Vietnam
Savaşı’na karşı Vietnam Dayanışma Kampanyası’na katıldı. Bir
toplantıda Vietnam lideri Ho Chi Minh’i, Troçkist lider Ta Thu
Thâu’nun öldürülmesinden sorumlu tuttuğu bir konuşma yaptı ve
bu konuşma o kuşağın aklına kazınan eylemlerden biri oldu.

TALEPLERİMİZ

Salgının kontrol altına alınması gerekiyor: Çok yüksek riskli illerde 28 gün tam kapanma sağlanmalı ve
bu dönemde kapanmadan olumsuz etkilenen herkesin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmalıdır.
l

Yardım paketleri, doğrudan nakit desteği paketleri
açıklanmalıdır.
l

Herkese yaygın ve ücretsiz test yapılmalı, filyasyon
çalışmalarına önem verilmelidir.
l Herkese parasız ve nitelikli maske dağıtılmalı, hijyen

ürünleri ücretsiz sağlanmalıdır.
Süratle aşı temin edilmeli, öğretmenler, belediye işçileri, sanayi işçileri başta olmak üzere tüm toplumsal
kesimler kısa süre içinde aşılanmalıdır.
l

Kısa Çalışma Ödeneği tekrar uzatılmalı, Kod 29 ile
işten çıkarmalar yasaklanmalıdır.
l

l COVID-19, sağlık çalışanları için meslek hastalığıdır,

bu kabul edilmelidir. Sağlık çalışanlarının çalışma
koşulları ve ücretleri ile ilgili gerekli iyileştirmeler yapılmalı, (KHK’liler başta olmak üzere) sağlık çalışanı
atanması yapılmalıdır.

Bir yandan herkesi normalleşmeye zorlayan ama diğer
taraftan salgının yayılmasını önlemeyen saçma sapan
yasaklar ve ağızlarından düşürmedikleri “mecbur kalma-

CHRIS HARMAN

Covid-19 “mesleki risklere maruz kalma sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır.” Bu, tartışmaya açık değildir.

l

Kaldı ki gelen ilk aşıların 65 yaş üstüne uygulanması bile
son derece yanlış bir stratejiydi. Öncelik, evinden çalışamayıp işyerlerine gitmek zorunda kalanların, öğretmenlerin olmalıydı. Kademeli aşılamada bile önceliği evinden
çıkmaması için her türlü kısıtlamanın hedefi haline getirdikleri 65 yaş üstüne verdiler, her gün ağzına kadar dolu
toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda bırakılanları
önemsemediler, (okulları açma planı yaptıkları halde)
öğretmenler ve okul personellerini aşılamadılar.

PORTRELER
Can Irmak Özinanır

Hayatını Covid-19 nedeniyle kaybeden yüzlerce sağlık çalışanı virüsü evlerinde almadı. Hatta birçoğu evlerine gitmekten bile imtina etti; ailelerine de bulaştırmamak için.
Meslek hastalığı olarak kabul edilmiş olsa, kaybedilen
yüzlerce sağlık emekçisinin ailelerine ödenecek tazminatın bile hesabını yapıyorlar. Oysa DSÖ’ye göre, sağlık
çalışanlarının virüse yakalanma ihtimali dünya ortalamasının beş katıdır.

Akademik çalışmalar da yapan Harman, İngiltere’nin
önemli Marksist akademisyenlerinden Ralph Miliband’ın
danışmanlığında bir doktora tezine başladıysa da tezi
hiçbir zaman bitirmedi ve tam zamanlı devrimcilik yapmak için akademiden uzaklaştı. Bu uzaklaşma, hayatı
boyunca muazzam bir titizlikle birbirinden çok farklı
alanlarda eserler üretmesini engellemedi. Yoldaşı Alex
Callinicos’un deyişiyle Harman, Uluslararası Sosyalizm
geleneğini yeniliyordu. IS, kapitalizmin 1945 sonrası
yaşadığı genişlemeyi ABD-Rusya arasındaki askeri rekabetle açıklıyordu ve SSCB’nin devlet kapitalisti olduğu
yönündeki tezlerini bu sürekli silahlanma ekonomisi ile
tamamlıyordu. Harman, yine başka bir Troçkist akımın
lideri olan Ernest Mandel’in komünist adı verilen rejimleri dejenere işçi devletleri olarak kavramsallaştıran
eleştirilerine karşı IS hattını savunuyordu. Bunu yaparken
de Marx’ın meta fetişizmi ve yabancılaşma kavramlarına yaslanıyordu. Bu çabası daha sonra Harman’ın Krizi
Anlamak kitabının temelini oluşturacaktı.
Harman, daha sonra SSCB dışındaki komünist olduğunu
iddia eden ülkeleri de incelemeye başladı. Doğu Avrupa
üzerine yazdıkları, devlet kapitalisti rejimlerin çöküşünün
kaçınılmazlığını gösterir gibiydi. 1976 yılında Socialist
Worker (Sosyalist İşçi) gazetesi yayımlanmaya başladı,
Harman gazetenin ilk editörüydü. Bir yıl sonra ise IS
partileşme kararı aldı ve Socialist Workers Party (Sosya-

list İşçi Partisi) kuruldu, Harman ölümüne kadar partinin
merkez komite üyesi ve önde gelen liderlerinden biri
olarak kaldı. 1970’lerin sonlarında SWP, başta Anti-Nazi Birliği olmak üzere birçok birleşik cephenin aktif bir
parçası oldu. Harman, bu dönemde iktisattan, tarihe ve
felsefeye kadar pek çok alanda yazılar yazdı. Dönemin
ünlü filozoflarından Louis Althusser’i ağır biçimde eleştiriyor ve onun karşısında aşağıdan sosyalizm geleneğini
savunuyordu. Neoliberalizmin ortaya çıkışıyla beraber
Harman, bu yeni birikim rejiminin ayrıntılı analizlerini
yapmaya başladı, bir yandan da Marksist bir yaklaşımla muazzam bir tarih kitabı kaleme aldı: Halkların
Dünya Tarihi.
2000’li yılların başlarında SWP ve Harman, küresel
antikapitalist ve savaş karşıtı hareketin savunuculuğunu
yaptı. Harman, bir yandan da yeni türden birleşik cepheler kurulmasını teorize etmeye çalışıyordu. Hayatının
son yıllarında Harman, Mısır’daki işçi sınıfı hareketine
özel olarak dikkat ediyordu. 2007 yılında Uluslararası Sosyalist Akım’ın Mısır’daki örgütünün toplantılarına
katılmak için bu ülkeye gitti ve orada geçirdiği kalp
krizi sonucunda beklenmedik bir şekilde öldü. Birkaç yıl
içinde Mısırlı işçiler ayaklanacak ve diktatör Hüsnü Mübarek’i devirecekti. Harman’ın yazıları DSİP’in de içinde
bulunduğu Uluslararası Sosyalist Akım’ın bütün örgütleri
açısından en temel kaynaklardan birini oluşturuyor.

