
DEVRİMCİ ANTİKAPİTALİST HAFTALIK GAZETE
7

Dijital sayı           
16 Haziran 2020

sosyalistisci.org

PANDEMİ SÜRECİNDE  
KADINLAR

sayfa 4
ALEX CALLINICOS

sayfa 5

MARKSİZM VE EKOLOJİ

ÖZDEŞ ÖZBAY
sayfa 8

TRUMP EGEMEN SINIFLA 
ARAYI BOZUYOR 

MELTEM ORAL

ABD’DEKİ HAREKET 
YOL GÖSTERİYOR

KIDEM TAZMİNATIMA DA HDP’Lİ VEKİLLERE DE DOKUNMA

sayfa 6-7

EKMEK VE 
ÖZGÜRLÜK

İSTİYORUZ



2

AKP liderliğinin iktidarını daim kılmak 
için önerdiği model, Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi, tam tersi bir sonuca yol 
açıyor. Tüm anketler AKP’nin tepetaklak 
gittiğini gösteriyor. Üstelik bu hızlı bir dü-
şüş.

Tek kişilik hükümet

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 80 
küsur milyonluk bir yerin deneme yanıl-
ma yöntemiyle yönetilmeye çalışıldığı, di-
kiş tutmayan bir “tek adam” yapılanması. 
Tek bir kişinin elinde muazzam bir iktidar 
gücünü biriktiriyor. Bir daha hiçbir seçi-
min yapılmayacağı bir sistem olsa elinde 
güç biriken açısından her şey güllük gü-
listanlık olabilirdi. Ama öyle değil: Türki-
ye’de halk oylaması iktidarların kaderinde 
belirleyici oluyor. Halk ise Covid-19 salgı-
nıyla birlikte bu hükümet sisteminden 
açıkça bezmiş vaziyette.

İşleri yoluna koymak için çıkartılan Cum-
hurbaşkanlığı kararnamelerinin yarattığı 
kargaşayı düzeltmek için ortaya atılan 
Cumhurbaşkanlığı kararnameleri rejimi 
hemen her konuda kriz üretmeye meyilli.  
10 Nisan’da salgın nedeniyle ilk sokağa 
çıkma yasağının ilan edilme tarzı bakanın 
istifasına kadar giden bir krizi tetiklemişti. 
3 Haziran’da ise Bilim Kurulu tedbirlerin 
sıkı bir şekilde sürdürüleceğini açıklamış 
ama ardından Erdoğan çıkıp “Cumhur-
başkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta 
sonu sokağa çıkma sınırlaması uygula-
masını iptal etme kararı aldım. Yeniden 
günlük hayatını düzenlemeye başlayan 
vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine 
gönlümüz razı olmadı.” diyerek yeni bir 
krizin kapısını araladı.

Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet 
Uçum üç sene önce bu rejimi, “Tek adam 
değil ama istediği kararı veren tek kişilik 
hükümet” olarak tanımlamıştı. Salgına 
bir tedbir olarak uygulanan maske da-
ğıtımında yaşanan krizi hatırlayınca tek 
kişilik hükümet krizlerin sürekli üretildiği 
ve krizden kurtulmak için geliştirilen her 
taktiğin yeni bir siyasal sıkıntı yarattığı bir 
model olduğu çok açık. 

Bu kriz iktidarın her bir gününü damga-
larken, milyonlarca insan, salgın süreciyle 
durumu çok daha yakından izleme fırsatı 
buldu. Bu hükümet sistemiyle yönetile-
miyor! Bu hükümet sistemiyle kaynaklar 
sadece ama sadece sermayeye aktarılıyor! 
Bu hükümet sistemi bürokratik mekaniz-
mayı tıkıyor! Bu hükümet sistemiyle Ha-
zine tamtakır hale geliyor! Bu hükümet 
sistemiyle halk sağlığı değil ticaret ve pat-
ronların kârları önemseniyor.

İnsanlar not vermeye devam ediyor.

Anketlerin gösterdiği

23 Haziran tekrarlanan İstanbul seçimle-
rinde AKP ağır bir darbe aldı. Bu yenilgiyi 

“Biz muhafazakar Kürtlerden, cuma ce-
maatinden, şehirli milliyetçi kesimden oy 
kaybettik” diyerek açıklamışlardı. Şehirli 
milliyetçi kesimler bir yana, ne cuma ce-
maatinden ne de Kürtlerden oy almak gibi 
bir şansı var AKP’in artık. 

AKP tabanı ateşe değen kar gibi eriyor. 
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, yap-
tıkları son seçim anketlerinin AKP’nin oy 
oranının yüzde 45’ten yüzde 30’lara geri-
lediğini gösterdiğini açıkladı ve durumu 
şöyle ifade etti: “Su kaynıyor. Çayın altı 
açık, buhara döndüğü gün fark edeceğiz.”

Sosyalist İşçi çok uzun zamandır bu ana-
lizi yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kay-
nama hızını artırıyor, o kadar.

Sokağa çıkma yasağı krizleri, Bilim Ku-
rulu’na rağmen normalleşme kararı, sal-
gınla mücadele için ayrılan kaynakların 
patronlara aktarılması, maske dağıtımını 
ellerine yüzlerine bulaştırmaları, salgın 
günlerinde belediyelerin halka ücretsiz 
yardımlarının engellenmesi, Kürt illerin-
de halkın oyuyla seçilen belediye başkan-
larının yerine kayyum atanması, sınav 
tarihinin değiştirilip durması ve bunda be-
lirleyici olanın öğrencilerin çıkarı ve sağ-
lığının olmadığının görülmesi, iktidarın 
çıkarlarının “milli beka”yla özdeşleştiril-
mesinin halk tarafından daha fazla kabul 
görmemesi, Kürt sorununda demokratik 
hiçbir hamleye izin verilmemesi, düşün-
ce, gösteri, örgütlenme ve ifade özgürlüğü 
üzerinde baskıların sürekli olarak artma-
sı, ekosistemde yaratılan yıkım ve sürekli 
bir inşaatçılık… Ağırdır’ın sözünü ettiği 
suyun kaynamasının nedenlerinden.

Üstelik, yine KONDA’nın salgın başlama-
dan önce yaptığı ankete göre 100 kişiden 
29’u ya borçlanarak, ya yardımlarla veya 
aile-komşu dayanışması ile karnını doyu-
ruyor. Ocak ayı itibariyle her 100 kişiden 

47’sinin çalışma hayatında olduğu anlaşı-
lıyor. Çalışan her 38 kişiden 30’u ise işini 
kaybederse geçinemeyecek durumda. 
Yüzde 55’i gelecek kaygısı yaşıyor. İnsan-
ların elinde bir aylık erzak ya da geçimini 
temin edecek paraları yok.

Merkez Bankası net rezervleri ekside. Eko-
nomi küçüldüğü için vergi gelirleri baş 
aşağı gidiyor. Hükümet TL ihtiyacını para 
basarak karşılıyor. Ama döviz ihtiyacı sü-
rekli artıyor. Piyasadaki para miktarı, bir 
yıl öncesine göre yüzde 58 artmış durum-

da. Merkez bankası her hafta piyasaya 5 
milyar TL sürüyor.

Sorun, AKP tepetaklak giderken hangi 
hızla ve ne kadar tahribat yapacağı. Her 
iki AKP’liden birisinin oyunu DEVA Parti-
si’nin ya da Davutoğlu’nun alacak olması, 
önümüzdeki dönemin en temel sorununa 
işaret ediyor. Sağa karşı sağ bir alternatif 
mi şekillenecek yoksa arayış içindeki kit-
lelerle birlikte Antikapitalist bir alternatifi 
inşa edebilecek miyiz?

İkincisi için kolları sıvamalıyız! 

AKP TEPETAKLAK GİDİYOR
GÜNDEM

Sağlık emekçileri, Şişli Etfal Hastanesi’nin önünde ek ödemelerin 
adaletsiz bir şekilde ücretlendirilmesini protesto etti.

Hükümet “İstihdam Kalkanı Paketi”ni 
açıkladı. Pakette; esnek çalışma, kısa ça-
lışma ödeneğinin şeklini değiştirme, kı-
dem tazminatına el koyma, işten atmaları 
gizli bir kabullenme var. İşsize, yoksula 
doğrudan gelir desteği elbette yine yok. 
İşsizlik yüzde 30’ları geçti. İşsizlik fonunu 
patronlar için harcayan hükümet, şimdi 
de kıdem tazminatlarını yağmalamak isti-
yor. İşçiden keseceklerine; saraylarından, 
yüzlerce korumalarından, yatlarından, 
katlarından vazgeçebilirler.

İşsizlik patladı, hayat pahalılığı  
mutfakları yıkmaya başladı

Hükümet işten atmayı 3 ay daha yasaklı-
yor, ama karşılığında işçinin eline geçecek 
olan sadece 1177 TL. Açlık sınırı 3 bin TL’ye 
yaklaştı. Sebze, meyve fiyatları 10 TL’ye 
yükseldi. Yaza doğru azalması gereken tar-
la ürünlerinin fiyatı, her hafta giderek artı-
yor. Gerçek enflasyon yüzde 50’leri geçmiş 
durumdayken, hükümet enflasyonu sade-
ce yüzde 11,4 olarak açıklıyor. 

AKP hükümetinin enflasyonu durdur-
maya dönük önlemlerinin ne olduğunu 

sorarsanız yaptıkları şu: Fiyat artışlarını 
halktan saklamak için TÜİK il müdürleri-
ni görevden almak, yerlerine muhtemelen 
daha çok söz dinleyecek, rakamlarla oyna-
yacak kişiler atamak.

Hükümetin kasası tamtakır

Hükümet ekonomik krizin bedelini işçilere 
ödetmek istiyor, kıdem tazminatlarına göz 
dikiyor. Tamamlayıcı emeklilik adı altın-
da, her yıla 30 günlük kıdem tazminatının 
en az 11 gününe el koymayı, fona aktarma-
yı planlıyor. 

Taleplerimiz

Kıdem tazminatı, her türlü işten ayrılma 
durumunda işverenler tarafından öde-
nen ve ödenmemesi durumunda devlet 
tarafından güvence altına alınan bir hak 
olarak yeniden düzenlenmelidir. Kıdem 
tazminatı işçilerin aylık kazançları üzerin-
den hesaplanmalı, tavan kaldırılmalıdır. 
Ücretsiz izin uygulamasına son verilmeli, 
gelir güvenceli işten çıkarma yasağı uygu-
lanmalıdır. İşsize, yoksula doğrudan gelir 
desteği sağlanmalıdır.

KRİZİN FATURASI İŞÇİLERE YÜKLENMEYE ÇALIŞILIYOR

SENDİKALAR GÖREVE
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BARIŞTAN YANA
Yıldız Önen

KİM BİLİR KAÇ KADIN 
KAYIP? 
Haziran ayının başlarında şöyle bir haber yayınlandı: 
“Ailesiyle Edirne sınırından Meriç Nehri’ni geçtiği sırada 
Yunan polisi tarafından vurulduğu iddia edilen Suriyeli 
Nadera Almonla’dan 29 Şubat’tan beri haber alınamı-
yor.”

Şubat, Mart, Nisan, Mayıs…Cesedi Meriç nehrinde kay-
boldu Nadera Almaonla’nın.

İnsanları pazarlık masasında bir koz olarak gören zihni-
yet, göçmenler hakkında olmadık yalanları her gün yeni-
den yeniden üreten zihniyet, Avrupa’ya göçmenler üzerin-
den meydan okuyan zihniyet, göçmenleri, “kapıyı açtık” 
diyerek, korumasız, ölüm tehlikesi altında, güvenli geçiş 
noktası olmayan noktalarda bir başına ve çaresiz bırakan 
zihniyet, Nadera Almoanla’nın ölümünden sorumludur.

Göç başlı başına yıkıcı, yıpratıcı bir sorunken, kadınlar 
göçten kaynaklı krizi ağır bir şekilde yaşıyorlar. Sadece 
Suriyeli kadınlar değil. Sermin Çakmak  “Değişen Ha-
yatların Görünmez Sahipleri: Göçmen Kadınlar” başlıklı 
yazısında bir dizi araştırmacının Almanya’ya göç eden 
Türkiyeli kadınlarla ilgili yaptıkları araştırmaları incelemiş. 
Göç sürecinde kadınlar kültürel nedenlerle hareket özgür-
lüklerinin kısıtlanması, erkeklere oranla iş gücüne daha 
zor katılabilmeleri gibi nedenlerle “ev kadını” rolünü es-
kisine oranla daha fazla benimsemek zorunda kalıyorlar.

Ayşe Emel Akalın ise “göç tarihi boyunca göçmen eme-
ğinin en büyük kadın kategorisini göçmen ev işçileri oluş-
turmaktadır.” diyor.

Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin hazırladığı bir broşür, mül-
teci kadınların, göç sürecinin bütününde şiddete maruz 
kaldığını gösteriyor. Göçe neden olan çatışma sırasında, 
kaçış sırasında, sığınılan ülkede, geri dönüş sırasında, 
yeniden entegrasyon sürecinde.

Bir ülkeye yerleştiğinde, mülteciler için sorunlar bitmiş ol-
muyor, bir sorun bitiyor ve bambaşka bir sorunlar kümesi 
başlıyor.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de Suriyeli mül-
teci sayısı 3,613,644. Bu sayının 1,956,459’u erkek, 
1,657,185’i ise kadın. Suriyeli 109.726 kişi Geçici Ba-
rınma Merkezlerinde yaşarken, 3.237.345 kişi bu mer-
kezlerin dışında yaşamaktadır. 

Yaşamaktadır derken, bu yaşamanın olağanüstü yokluk 
koşullarında olduğunu hatırlamalıyız: “Erkek sığınmacıların 
yüzde 13’ü ve kadın sığınmacıların yüzde 16’sı harabe-
lerde yaşamaktadır ve erkek ve kadın sığınmacıların her 
birinin yüzde 10’u derme-çatma geçici düzen veya plastik 
korumalar altında yaşamaktadır. Böylece, bu yüzdeler gös-
termektedir ki erkek sığınmacıların 4’te 1’e yakını

ve kadın sığınmacıların 4’te 1’den fazlası harabelerde, 
derme-çatma geçici düzenlemelerde, plastik korumalar al-
tında veya açık alanda yaşamaktadır.” 

İşte Nadera Almonla gibi sayısız mülteci kadının kaçmak, 
buradan gitmek istemesinin nedeni, ölümü göze alıp bir 
nehri geçmeye çalışmasının ve nehrin ortasında sulara 
karışıp ölmesinin nedeni bu!

Tüm mültecilerle dayanışmak, bu yüzden çok önemli.

Mültecilerin yaşamını çekilir kılma mücadelesi vermeyen 
bir işçi sınıfının kendi yaşamının çekilir kılınmasının imkân-
sız olacağını aklımızdan çıkartmayalım.

AKP-MHP ittifakı iktidarı elinde tutabilmek için oyunun 
kurallarını değiştirmeye devam ediyor.

Siyasi Partiler Kanunu, 12 Eylül anayasasıyla hayatımıza 
giren ve siyasi örgütlenme özgürlüğüne büyük kısıtla-
malar getiren, özünde egemen sınıfın partileri dışındaki 
partilere olabildiğince zorluk ve kısıtlılık getiren bu an-
ti-demokratik yasaya yıllardır dokunulmadı.

Şimdiyse kolayca değiştirilmeye çalışıyor. 31 Mart yerel 
seçimlerinden bugüne hızla destek kaybeden iktidar, mu-
halefetin önünü kesmek için bu yasaya el attı. Milletve-
kili transferlerinin önünü kesmek gerekçesiyle gündeme 
gelen kanun değişikliğinin konuşulan yönleri çok daha 
fazlasının amaçlandığını gösteriyor.

Yapmak istedikleri değişikliklere bakıldığında, hep kendi 
kazanacakları kurallar getirmek istiyorlar. 

Başkanlık rejiminin krizi

Türkiye yıllarca koalisyon hükümetleriyle yönetildi. AKP 
Genel Başkanı Erdoğan, iktidar yıllarının büyük bölü-
münde koalisyonların zararlı olduğunu ve tek parti ikti-
darının ne kadar mükemmel olduğunu anlattı.

Son birkaç yılda ise işler değişti. AKP ve MHP’nin ittifa-
kıyla başkanlık rejimine geçilmesiyle birlikte seçim ya-
sası değiştirilerek ittifaklar resmileştirildi. Yüzde 50+1 
çoğunluğu elde edenin kazanacağı ittifak sistemi, başkan 
seçilecek çoğunluğu tek başına bulamayan Erdoğan’ın 

Bahçeli ile siyasi ittifak kurmasına neden oldu. 

Oyunun kuralı yine değiştirilmek isteniyor. Çünkü 
AKP-MHP ittifakına destek yüzde 50’nin altına inmiş du-
rumda. AKP’den kopan iki partinin, hızla üye  ve taraftar 
kaybeden iktidar için tehdit oluşturması, ne pahasına 
olursa olsun engellenmeleri kararı sonucu seçimlere ka-
tılım ve kazanmanın daha zorlaştırıldığı bir kanun deği-
şikliği gündeme geliyor.

Sosyalistler ve demokratlar, partilerin kapatıldığı 12 Eylül 
darbesinin ürünü olan Siyasi Partiler Kanunu’nun değiş-
mesini, yerine siyasal örgütlenme özgürlüğünü tanıyan 
demokratik bir kanunun getirilmesi gerektiğini on yıllar-
dır savunuyor.

AKP-MHP ittifakının yasa değişikliği ise bu 12 Eylül kanu-
nu daha da anti-demokratikleştirecektir.

HEP KAZANACAKLARI BİR 
YASA İSTİYORLAR

HDP’ye saldırı demokrasiye saldırıdır
AKP MHP Koalisyonu salgın sürecince HDP’ye yönelik 
saldırılarına devam ediyor. Geçen hafta CHP Milletve-
kili Enis Berberoğlu’yla birlikte Hakkari Milletvekili 
Leyla Güven ve Diyarbakır Milletvekili Musa Fariso-
ğulları’nın vekillikleri düşürüldü.  “HDP kapatılsın” 
kampanyası başlatıldı.  HDP’li beş belediyeye daha 
kayyum atandı. Belediye başkanları gözaltına alındı. 
Altı milyon oya sahip siyasal bir partinin faaliyetle-
rinin engellenmesi, seçilmiş vekillerinin ve belediye 
başkanlarının azledilerek, tutuklanması demokrasiye 
yönelik saldırıdır.

Halk seçiyor AKP tutukluyor

HDP 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 65 belediye ka-
zanmıştı.  45’ine kayyım atandı, 21 belediye eşbaşkanı 
tutuklu,  sekiz eş başkan şu an gözaltında. HDP’nin 
kalan belediye sayısı 12. Seçilmiş belediyelere kayyum 
ataması Kürt siyasilere yönelik ağır baskının en bariz 
göstergesi.    HDP çözüm sürecinin sona erip, çatışma-
ların yeniden başladığı 2015 yılından beri, sistematik 
saldırılara maruz kalmakta.   Genel Başkanı Selahat-
tin Demirtaş olmak üzere çok sayıda milletvekili ve 
yetkilisi hapiste. HDP’ye göre 2015’ten beri yaklaşık 5 
bin parti üyesi hapiste. Fakat HDP düşmanlığı iktidar-
la sınırlı değil.  CHP sınır ötesi harekâtları her zaman 
destekledi. HDP’li milletvekillerinin dokunulmazlığını 
kaldıran anayasa değişikliği lehine oy kullandı. Muha-
lefetin aşırı sağcı parçası İYİ Parti’nin Genel Başkanı 
Meral Akşener  “millet sofrası” çağrısında “HDP’ye  
PKK’nin yanında konumlandırdıkları için yer verme-
diklerini” açıkladı.   Muhalefet ittifakı,  HDP ile aynı 
fotoğraf karesinde bile bulunmayı reddetmekte. Ama  
seçim zamanında,  HDP’nin “görünmez olması” koşu-
luyla ittifak yapmaya razılar. 

• Her birinden en fazla beş milletvekili çıkan daral-
tılmış bölge geliyor ki bu seçimden ilk sırada çıkan 
partiye büyük avantaj sağlayan bir sistem.

• İttifak yapan partilerin her birine yüzde beş baraj 
geliyor. Bu kamuoyuna yansıdığı kadarıyla tam ola-
rak net değil. İttifak yapan partilerden yüzde beşi 
aşamayan partiye mi milletvekilliği yok yoksa içinde 
yüzde beşi aşamayan parti bulunan ittifaka mı hiç 
milletvekilliği yok. Bu milletvekili dağılımını tam an-
lamıyla altüst edebilecek bir değişiklik olacak.

Yeni kolluk kuvveti, işe ayrımcılıkla başlamıştı
Bekçileri silah ve zor kullanmak konusunda yetkilen-
diren yasa mecliste kabul edildi. Sayıları 21 bini geçen 
yeni kolluk kuvveti, kurulduğu günden bu yana birçok 
olay ve tartışmaya konu oldu.

2019 yılı sonu itibariyle Türkiye’de polis başına 211, 
jandarma başına 92 kişi düşüyor. Bu kadar çok polis 
ve asker olmasına rağmen bekçilere neden ihtiyaç du-
yuldu? Kurulduğu günden itibaren kötü muamele ve 
şiddet olaylarına karışan deneyimsiz kolluk kuvvetle-
rine silah kullanma yetkisi verilmesi ne gibi sonuçlara 
varabilir? 2007’de polisin yetkileri artırıldı. 7 yıl önce 
polisin dur ihtarına uymadığı için öldürülen Baran 
Tursun adına babasının kurduğu vakfın açıkladığı ve-
rilere göre 2007’den bu yana 403 kişi polisin dur ihtarı-
na uymadığı için öldürüldü.

Denetimsiz ve eğitimsiz bekçiler sorunu

Deneyimsiz bekçilerin, özellikle emekçilerin yoğun 
olarak yaşadığı mahallelerde Arap, Kürt, esmer, sakal-
lı bireylere bıktırıcı kimlik kontrolleriyle yaptığı baskı 
ve ayrımcılık ortadayken, buna tepki gösterenler zorla 
derdest edilirken verilen silah kullanma yetkisi vahim 
sonuçlar yaratabilir.

Bu eleştirilere İçişleri Bakanlığı’nın verdiği yanıt “de-
neyimli” amirler tarafından eğitilecekleri. Halen gö-
revde olan bekçiler 3 gün, yeni atanacaklar ise 5 ay 
eğitim görecek. Bu eğitimin içerisinde insan hak ve öz-
gürlüklerinin ne kadar yer aldığı belirsiz. Belli toplum-
sal gruplara baştan şüpheli olarak bakan ve ayrım-
cılık yapan yeni kolluk kuvvetine ne tür bir denetim 
uygulanacağı da belli değil. En iyi denetim, toplumsal 
denetimdir. İşçiler şiddete, ayrımcılığa, baskılara karşı 
çıkmalı.
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Donald Trump’ın tuhaflık-
ları Emile de Antonio’nun 
yönettiği “Point of Order!” 
adlı eski bir belgeseli ak-
lıma getirdi. Belgesel, 
1954’teki Ordu-McCarthy 
duruşmaları hakkındaydı.

Senatör Joseph McCarthy, 
Amerika’yla Rusya arasın-
daki Soğuk Savaş’ın zirve-
sinde Komünist  cadı avına 
öncülük etmişti. Sonuç, 
devlet aygıtlarından, Hol-
lywood’dan ve medya ile 
özel sektör işyerlerinden 
solcularla sendikacıların 
temizlenmesiydi.

Sonra McCarthy orduya 
müdahale etmeye başladı. 
Ve çok ileri gitmiş oldu: 
Emekli general cumhur-
başkanı Dwight Eisen-
hower tarafından temsil 
edilen ordu, kutsal ve do-
kunulmazdı. Düzen güçleri 
McCarthy’ye cephe aldı.

Sözünü ettiğim film senatö-
rün düşüşünü belgeler.

Trump da orduyla ilgili 
olarak geçmemesi gereken 
sınırları aşmış olabilir. Ge-
çen hafta yoğun protesto 
gösterileri gerçekleşirken 
Trump, önceden duyurarak 
Washington’daki St John’s 
Kilisesi’ne yürüdü. Yürü-
düğü yolu açmak için polis 
göstericilere sis bombaları 
ve biber gazıyla saldırdı.

Trump’a Savunma Bakanı 
Mark Esper ve tam dona-
nımlı savaş kıyafetiyle Ge-
nelkurmay Başkanı Gene-
ral Mark Milley eşlik etti. 
Protestolara son vermek 
için ordunun gücünü kul-
lanma niyetinde olduğunu 
gösteriyordu Trump.

Trump, Idaho ve Utah gibi 
uzak eyaletlerden Was-
hington’a 3.900 Ulusal 
Muhafız’ın gönderilmesi 
emrini vermiş ve ardından 
başkentin dışında 1.600 ki-
şilik savaşa hazır bir birlik 
konuşlandırmıştı.

Bu, büyük bir tepki ya-
rattı. Siyah bir Demokrat 
olan Washington Belediye 
Başkanı Muriel Bowser, 

“provokasyon bile yokken, 
federal polis barışçıl pro-
testoculara ateş açtı, utanç 
verici” diye tweet attı.

Bir iki gün sonra Esper 
Başkan’a açıkça karşı çıktı. 
Trump’ın, yerel makamla-
rın isteklerine aldırmak-
sızın ABD genelindeki şe-
hirlere asker göndermek 
için Ayaklanma Yasası’nı 
kullanma tehdidine açık-
ça itiraz etti. Esper ayrıca 
Washington’daki asker ko-
nuşlandırmasını azaltmaya 
çalıştı.

Trump’ın Amerikan im-
paratorluğunu yanlış yö-
nettiğini söyleyerek istifa 
eden eski Savunma Bakanı 
emekli general Jim Mattis 
daha da ileri gitti:

“Anayasayı savunma ye-
mini eden birliklere, hiçbir 
koşulda vatandaşların ana-
yasal haklarını ihlal etme 
emrinin verilebileceğini ha-
yal bile edemezdim. Bu em-
rin, seçilmiş başkomutanın 
siyasî çıkarları için verilme-
si ve askerî liderliğin de bu 
olaya dahil olması daha da 
inanılmaz.” dedi.

Mattis’i bir dizi başka as-
ker de destekledi. Bunla-
rın arasında eski Dışişleri 
Bakanı Colin Powell, Irak 
ve Afganistan’daki ABD 
kuvvetleri komutanı David 
Petraeus, Usame bin La-
din suikastının planlayıcısı 
Amiral William McRaven 
ve Trump’ın eski Genelkur-
may Başkanı John Kelly de 
var.

Bunlar dünyada sayısız 
insanın ölümüne sebep 
olmuş kişiler. Fakat bun-
lar, egemen sınıfın bütünü 
gibi, Pentagon’un gücünü 
herhangi bir politikacının 
oyuncağı olarak değil, bir 
bütün olarak Amerikan 
emperyalizminin bir aracı 
olarak görüyorlar.

McCarthy amacını yerine 
getirmişti. Gerçekleştir-
diği cadı avı, Amerikan 
toplumunu Soğuk Savaş’ı 
yürütmeye hazırladı ve 
örgütlü işçi sınıfını ciddi 
şekilde zayıflattı. Ama Pen-

tagon yasak bölgeydi. Belki 
Trump da bunu öğrenmeye 
başlıyor.

Vergi indirimleri ve ser-
mayenin önündeki kısıtla-
maların kaldırılması gibi 
Trump uygulamalarını, 
büyük bankalar ve şirketler 
memnuniyetle karşılıyor 
olsa da Trump kapitalist 
sınıfın üst kademelerinin 
adayı değildi.

İş dünyasındaki destekçi-

leri, aslen iç pazara üretim 
yapan küçük ve orta ölçekli 
firmalardan oluşuyor.

Amerikan egemen sınıfının 
epey bir kesimi Trump’ın 
bu kadar belaya değip değ-
meyeceğini merak etmeye 
başlamış olabilir. Irkçılığa 
karşı 1960’lardan bu yana 
görülmemiş büyüklükte 
ülke çapında bir ayaklan-
mayla karşı karşıyalar.

Trump, beyazların tepki-

sine dayanarak yeniden 
seçilme umuduyla alevleri 
körüklüyor. Ancak Ameri-
kan toplumu bugün, Ric-
hard Nixon’ın bu stratejiyi 
1968’de başarıyla kullandı-
ğı günlere kıyasla çok daha 
çeşitlilik içeren bir toplum.

Bu arada, kitlelerin öfkesi-
ni kontrol altına almak için 
adım atan Demokrat Parti 
oluyor. Bowser, Cumarte-
si günü Washington’daki 

büyük gösteride konuşma-
cıydı.

Demokrat başkan adayı Joe 
Biden beceriksizin teki. An-
cak Bernie Sanders’ı siyah 
Demokrat Parti liderliğinin 
desteği sayesinde yendiği 
unutulmamalı. Irk kozunu 
kullanmak, Trump’ın sonu-
nu getiriyor olabilir.

Socialist Worker’dan  
çeviren TN.

Yazıda ABD’deki ırkçı 
cinayet sonrası gelişen 

eylemlerin Trum’ın siyasi 
kariyerini nasıl etkilediği 

tartışılıyor

TRUMP EGEMEN SINIFLA 
ARAYI BOZUYOR  

ARİFE KÖSE

Geçen hafta Lübnan’da  binlerce insan ekonomik krize 
ve hayat pahalılığına karşı sokaklara döküldü. Lübnan 
parasının dolar karşısındaki değer kaybı da protestoların 
hedefindeydi. Gösterilerde zaman zaman hükümet bina-
larına ve bankalara yangın bombaları atıldı. 

Aslında Lübnan’da ekonomik krize ve yoksulluğa karşı 
protestolar Covid-19 salgını öncesi başlamış, ancak Mart 
ayında salgını önlemek için uygulanmaya başlanan so-
kağa çıkma kısıtlamaları ile kesintiye uğramıştı. Yeniden 
başlayan bu eylemler, salgın öncesi hareketin devamı 
niteliği taşıyor.

Göstericiler, bu hükümetin istifa etmesini, yolsuzluk 
yapanların yargılanmasını, ülkeden kaçırılan paraların 
geri getirilmesini, yeni bir geçiş hükümeti kurulmasını 
ve erken seçime gidilmesini talep ederken talepleri ye-
rine getirilinceye kadar sokaklardan çekilmeyeceklerini 
söylüyorlar.

Dünyadaki en borçlu ülkelerden biri olan Lübnan’ın GS-
YİH’sının yüzde 170’inden fazla borcu bulunuyor. Başba-

kan Hasan Diyab, Lübnan’ın kamu borcunun 90 milyar 
doları geçtiğini ve Lübnan’ın tarihinde ilk kez temerrüde 
düştüğünü söylüyor. 

Lübnan’da aylardır bankalar müşterilerinin hesapların-
daki dövizleri çekme işlemlerini kısıtlıyor ve yurt dışı 
havalelerini gerçekleştirmiyor. Yerel para birimi Lübnan 
lirası değer kaybetmeye devam ediyor. 

Bir süre önce Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar dolar 
olmak üzere 10 milyar dolar kredi almak üzere IMF ile 
görüşmelere başladığını duyurmuştu. 

Bu krizin, Lübnan’da 1975-1990 iç savaşından bu yanan 
yaşanan en büyük kriz olduğu söyleniyor. 

Suriye’ye yönelik bu ay yürürlüğe girecek Amerikan yap-
tırımlarının hem krizi hem de Lübnan’ın IMF’den borç 
almasını zorlaştırması bekleniyor. Çünkü bu yaptırımlar 
sadece Suriye’yi değil, Suriye ile ticaret yapan ülkeleri de 
kapsıyor. 

Sokaklara dökülen halk ise kaybedecekleri hiçbir şey ol-
madığını, açlıktan yavaş yavaş ölmektense virüsten öl-
meyi tercih ettiklerini söylüyor. 

LÜBNAN’DA YENİ PROTESTO DALGASI

George Floyd’un öldürülmesini ve ırklığı protesto 
etmek için ABD’de yapılan eylemlerden biri
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Geçen hafta bir twitter he-
sabından atılan “kocam 
isterse çalışabilir” tweeti 
sosyal medyada, toplumsal 
cinsiyet kalıplarını tersine 
çeviren bir dalgaya dönüş-
tü. Kadınların çocukluktan 
itibaren duyduğu bütün 
cinsiyetçi deyimler, ifade-
ler, yorumlar tersine çev-
rildi. Toplumda egemen 
olan cinsiyetçi ezberlerin 
saçmalığı bir nebze olsun 
görünür kılınmış oldu. Sa-
dece erkekliği değil ikili 
cinsiyet sistemini, hetero-
normatif kalıpları teşhir 
eden paylaşımlar da yapıl-
dı. Sosyal medyanın sınırlı 
alanında gerçekleşmiş olsa 
da bu dalga, son yıllarda 
daha da güçlenen kadın 
hareketinin yansımasıydı. 
Mesele sadece her kadının 
hayatı boyunca maruz bı-
rakıldığı cinsiyetçi söylem-
lerin erkeklere uygulandığı 
zaman aslında ne kadar 
saçma olduklarının ortaya 
çıkması değil. Mesele bu 
söylemlerin kadına yöne-
lik her türlü şiddeti meşru-
laştırıyor olması. Şiddetin 
payandası olan bu söylem-
lerin tersine çevrilerek par-
çalanması, işlevsizleştiril-
mesi çok önemli. 

Kadın cinayetleri sürüyor

Sosyal medyada #erkekye-
rinibilsin dalgasının sürdü-
ğü günlerde birçok kadın 
erkekler tarafından öldü-
rüldü. Haziran ayının ilk 
iki haftasında en az on bir 
kadın öldürüldü. Kadınlar 
Birlikte Güçlü kampanyası-
nın geçen haftasonu kadın 
cinayetlerine karşı önlem 
alınması talebiyle yaptığı 
eylemde ifade edildiği üze-
re, Haziran’ın ilk on günün-
de Nasiba Mamatklova, 
Ayşegül Aktürk, Carmen 
Florentina Aydoğan, Miray 
Yılmaz, Nargül Yıldız, Güler 
A., Eda Nur Şahin, Hatice 
Çelik, Nermin Yumuşak, 

Özlem Çakar ve Aslıhan 
Alkılınç öldürüldü. Aleyna 
Çakır’ın ölümü intiharmış 
gibi gösterilmeye çalışılı-
yor. Ümitcan Uygun tara-
fından şiddete uğradığının 
kanıtı olan bir video sosyal 
medyada yayınlanmış ol-
masına rağmen şüpheliler 
tutuklanmıyor, cinayet ihti-
mali araştırılmıyor.

Pandemi koşulları şiddeti 
arttırıyor ve daha da görün-
mez kılıyor. Mor Çatı Kadın 
Sığınma Vakfı koronavirüs 
salgını süresince kendisine 
ulaşan kadınların aktarım-
larından yola çıkarak bir 
raporlama yapıyor. Mayıs 
ayı raporu, kadınların ya-
sal haklarını kullanması-
nın önünde zaten varolan 
engellerin arasına salgının 
eklendiğini gösteriyor. Me-
kanizmanın tıkanıklığına 
salgın bahane ediliyor. Po-
lis, savcılık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmet Bakanlığı 
yetkilileri kadınları yanlış 
yönlendiriyor. Rapora göre 
salgın nedeniyle kendi evi-
ni kapatıp ailesinin evine 
dönmek zorunda kalan bir 
kadına, babası ve abisinin 
uyguladığı şiddeti şikâyet 
etmek için gittiği karakolda 
“evli olmadığı için işlem ya-
pılamayacağı” söylenmiş. 
Yani Türkiye’nin en az bir 
karakolundaki polisler, ka-
dınların kocaları olmayan 
erkekler tarafından şiddet 
görebileceğini ve şiddet fa-
illerine herhangi bir ceza 
verilemeyeceğini düşünü-
yorlar. Bu polislere göre ba-
banız, abiniz, erkek karde-
şiniz, enişteniz, amcanız, 
dedeniz, partneriniz veya 
sokaktan geçen herhangi 
birisi size şiddet uygulaya-
bilir. 

İstanbul Sözleşmesi’nin 
önemi

İstanbul Sözleşmesi ve 
6284 sayılı yasa devletin 
kurumları tarafından sis-
tematik olarak ihlal edili-

yor. Bu haklara karşı uzun 
süredir bir saldırı olduğu 
malum. İktidar kadın ha-
reketinin ve genel olarak 
toplumun tepkisinin neti-
cesinde sözleşmeye ve ya-
saya henüz dokunamadı. 
Ancak belli ki pratikte za-
ten ağır aksak uygulanan 
yasalar iyice işlevsizleştiri-
liyor. Tıpkı kürtaj hakkında 
olduğu gibi. Kürtaj yasal 
olmasına rağmen iktida-
rın baskıları sonucunda 
neredeyse hiçbir devlet 
hastanesi kürtaj yapmıyor. 
Koskoca İstanbul’da kadın-
ların yasal kürtaj hakkını 
kullanabildiği devlet has-
tanesi sayısı: BİR! Eş onayı 
şart koşmadan kürtaj ya-
pan yer ise yok. Tıpkı kürtaj 
hakkımızı kullanmamızın 
bizzat devlet tarafından 
engellenmesi gibi, İstanbul 
Sözleşmesi ve 6284’ün ge-
rekleri de yine devlet tara-
fından yerine getirilmiyor. 
Kürtajın önündeki engeller 
yüzünden kadınların daha 
tehlikeli çözümler bulmaya 
itilmesi gibi, bu yasaların 
uygulanmaması da kadın-
ları şiddete ve ölüme itiyor. 

Haklara erişim kısıtlanıyor, 
kadınların başvurabilecek-
leri güvenilir, erişilebilir, 

destekleyici kamu kurum-
larının sayısı giderek aza-
lıyor. Ancak diğer yandan 
bazı konularda kadın ha-
reketinin gücü sayesinde 
birkaç yıl öncesine kıyasla 
çok daha olumlu durumda-
yız. Sosyal medyadaki #er-
kekyerinibilsin akımı, tıpkı 
#metoo gibi kadınların 
gündelik hayatta yaşadığı 
bir dizi tacize, ayrımcılığa 
karşı artık daha güçlü ses 
çıkardığını gösterdi. Yine 
sosyal medyada akade-
mideki tacize karşı birçok 
kadın sesini yükseltti. De-
neyimini paylaşan kadın-
lar, benzer tacizlere maruz 
kalan diğer herkese yalnız 
olmadıklarını hissettiri-
yor. Konumundan dolayı 
kollanan ve tacizinin üzeri 
örtülen failler karşısında 
mücadele etmeye çalışan 
kadınlara güven veriyor. 

Evet!  
Kadının beyanı esastır!

Son yıllarda sol, sosyalist, 
demokrat çevrelerde kendi-
sini feminist olarak tanım-
layan kimi akademisyenler 
dahil olmak üzere bu ko-
nularda ciddi bir düşün-
sel hantallık olduğu açığa 
çıktı. Kendisini sosyalist 
olarak tanımlayan pek çok 
kişinin şiddetin illa fiziksel 
olmadığına dair bir fikri 
bile yok. Hal böyle olunca 
son yıllarda bu çevrelerde 
ne zaman bir taciz ortaya 
çıksa “kadının beyanı esas-
tır” ilkesi sorgulanıyor ve 
çarpıtılıyor. İstisnasız her 
seferinde bu sorgulama 
erkeği gözeten bir yerden 
oluyor nedense. Yine de 
“dokunulmaz” görülen er-
keklikler çatırdıyor, üzerini 
örtmek, korumak ve kolla-

mak daha zor hale geliyor 
ve bu çok önemli. 

Türkiye’de çok güçlü bir fe-
minist/kadın hareketi var. 
Sokak gücünün kitleselliği 
için 8 Mart’taki “o kalaba-
lığı hatırlamak” yeterli. Bu 
gücü mevcut haklarımıza 
dönük saldırıları püskürt-
mek için genişletmek, ge-
rekli zeminleri oluşturmak 
gerekiyor. Pandemi nede-
niyle dünyanın bir daha 
eskisi gibi olmayacağı söy-
lenirken, ABD’deki hareket 
bunu kanıtladı. Belli ki 
önümüzdeki günlere ezi-
lenlerin mücadelesi dam-
gasını vuracak. Bu küresel 
öfke yalnızca ırkçılığa karşı 
değil, bize dayatılan her 
türlü baskı formuna karşı 
bir öfke. Irkçılığın, ayrımcı-
lığın, erkekliğin sembolleri 
her yerde yıkılacak.  

Makalede 
geçtiğimiz günlerde 

başlayan bir 
sosyal medya 

kampanyasından 
yola çıkılarak kadın 
hareketinin gücü ve 
önündeki engeller 

tartışılıyor. 

2018, kadınlar Bolsonaro’nun başkan olmasına karşı yürüyor.

PANDEMİ SÜRECİNDE 
KADINLAR

20 Mayıs 2020’de İstanbul Sözleşmesi için 
kadınların yaptığı Kadıköy eylemi 

8 Mart 2020 8 Mart gece yürüyüşü.
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2019 yılında dünyanın 25 ülkesinde gerçekleşen hükü-
met karşıtı protestolar, bu dönemin “küresel isyan yılı” 
olarak anılmasına yol açmıştı. Covid-19 salgını, bu eylem 
dalgasına bir ara verilmesine neden olmuştu. Fakat pan-
demi eşitsizlikleri ve adaletsizlikleri iyiden iyiye görünür 
kıldı. Finans dergileri, egemen sınıflara, insanların biri-
ken öfkesinin “normalleşme” başlayınca patlayacağı yö-
nünde uyarı yapıyordu. Böyle de oldu. ABD’de ırkçı polis 
şiddetine, George Floyd’un öldürülmesine duyulan tepki, 
dünyanın her yerindeki kitlesel dayanışma eylemleriyle 
birlikte düşünüldüğünde, hem Batı toplumlarında yer 
alan köklü ve kurumsallaşmış ırkçılığa hem de sistemin 
sıradan insanların hayatında yarattığı tüm tahribatlara 
karşı bir isyan dalgasına dönüştü.

Her hafta dünyanın birçok yerinde gösteriler oluyor. 
ABD’de iki haftayı aşan eylemler en az 150 şehirde ya-
pıldı. Ancak başka merkezlerde de kitlesel dayanışma 
eylemleri görülüyor. Almanya’da 100 bin kişi, Paris’te bu 
hafta sonu 15 bin kişi, Londra’da toplamda 50 bine yakın 
kişi. Yeni Zelanda’daki eylemlerin haberinde, kalabalığın 
ucu bucağı görünmüyor. Meksika’da insanlar ABD’deki 
Siyahların Hayatı Önemlidir (BLM) hareketini örnek ala-
rak polis şiddetine karşı sokağa çıkıyorlar. Bu, küresel bir 
ruh hâli, enternasyonal bir mücadele dalgası olduğunu 
gösteriyor.

Öfkenin nedenleri

İnsanların George Floyd’un öldürülmesine neden öfke-
lendikleri çok açık. Polisin gözaltına almaya çalıştığı bir 
adam, daha önce de benzer işlere karışmış ırkçı bir po-
lis tarafından, 8 dakika 46 saniye boyunca “yapmayın” 
demesine rağmen, boynuna bastırılan bir diz yüzünden 
boğularak öldürülüyor. Bu iç karartıcı sahnenin videosu 
etraftan geçen biri tarafından kaydedilip sosyal medyada 
paylaşılıyor. Bunun ardından, ABD’nin “en büyük güna-
hı” olarak tanımlanan bütün tartışmalar ortalığa bir kez 
daha saçıldı.

Farklı araştırmalar, ABD’de her yıl bin civarında insanın 
polis tarafından vurularak öldürüldüğünü gösteriyor. 
George Floyd gibi birçok siyah yurttaş daha önce de öl-
dürülmüş ve tepki yaratmıştı. Ancak polis cinayetlerinin 
çoğunun üstü örtülüyor. Yılda 10 ila 20 polis memuru öl-
dürdükleri kişiler nedeniyle yargılanıyor.

Trump faktörü

Göstericileri öfkelendiren bir diğer nedense ırkçı başkan 
Donald Trump. Gösterilerin ilk günlerinde, ırkçı cinaye-
te öfkelenenleri “çeteler” olarak tanımladı ve “Yağma 
başlarsa ateş açma da başlar” dedi, isyanın askerler ta-
rafından bastırılmasını gündeme getirdi. Irkçı kapitalist 
konuştukça protestolar büyüdü. Ancak o da konuşmaya 

devam etti. Son olarak Seattle’da kurulan otonom bölge 
için “Seattle’ın anarşistler tarafından işgal edilmesine 
izin vermeyeceğiz” diyordu.

Trump’ın açıklamaları polis şeflerini dahi çıldırtabiliyor. 
Video konferans aracılığıyla düzenlediği valiler toplantı-
sında, “Çoğunuz zayıfsınız. İnsanları gözaltına almanız, 
onları takip etmeniz ve 10 yıl süreyle hapse atmanız gere-
kiyor. O zaman bunların olduğunu bir daha görmezsiniz” 
ifadelerini kullanan Trump’a karşı Houston Emniyet Mü-
dürü Art Acevedo şöyle diyordu:

“Bunu sadece bu ülkenin polis şefleri adına ABD Başka-
nı’na söyleyeyim: lütfen söyleyecek yapıcı bir şeyiniz yok-
sa çenenizi kapatın.”

Koronavirüs salgını, 2017’den beri otoriterleşmenin ve 
aşırı sağın yükselişinin sembolü olan ülkeleri en kötü 
şekilde vurdu. Trump’ın ABD’si, Bolsonaro’nun Brezil-
ya’sı, Johnson’ın İngiltere’si. Bunlar tesadüf değil, çün-
kü bu otoriter başkanlar ve onları destekleyen aşırı sağcı 
akımlar, virüsü Çin-Rusya blokunun kendi ekonomilerini 
çökertmeye yöneik bir komplosu gibi yorumluyorlar ve 
basit bir soğuk algınlığı gibi değerlendirilip önlem alın-
mamasını savunuyorlar. Dolayısıyla, pandemiye olan 
öfke de en çok bu liderlere yöneliyor.

Bunun bir sonucu olarak da Trump’ın ABD başkanlık 
seçimlerini kaybetme ihtimali artıyor. Mayıs ayı başında 
çoğu anket firmasına göre Biden’ın 3-4 puan gerisinde gö-
züken Trump, şu an 10 puan civarı geri düşmüş durumda. 

ULUSLARARASI 
İSYAN

Ozan Tekin, ABD’de 
gelişen ırkçılık 

karşıtı mücadeleyi 
ele aldığı dosyada 

enternasyonal 
dayanışmanın  

önemini de  
tartışıyor.

IRKÇILIĞA VE KAPİTALİZME KARŞI 

ABD’de ırkçılık karşıtı eylemler. 
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GÖRÜŞ
Roni Margulies

ROKET İLE SOPA 
Tanıdığım Filistin asıllı İngiltereli yaşlı bir devrimci, üç 
haftadır Amerika’da yükselen ırkçılık karşıtı hareket 
benzeri patlamalar için, “Bunlar genellikle roket gibi 
yükselir, sopa gibi düşer” derdi.

Kendiliğinden, örgütsüz öfke patlamaları, özellikle 
gençlik ve öğrenci hareketleriyle yoksulların ve işsizle-
rin sokak hareketleri böyle olur.

En çarpıcı yanları öfkenin yoğunluğu ve yaygınlığı-
dır; yoksulluklarının, ezilmişliklerinin simgeleri olarak 
görülen bankalara, karakollara saldırırlar; üzerlerine 
kolluk güçleri geldikçe şiddetin dozu artar. Egemenler 
korkuya kapılır; devlet kısa bir süre gafil avlanmış gibi 
pek tepki gösteremez. Ama günler geçtikçe devlet 
kendini toparlar, tepkisi daha örgütlü ve şiddetli hâle 
gelir, daha korkutucu ve yıldırıcı olur.

Bu noktada kitlelerin bir kısmı evlerine çekilmeye baş-
lar, başlangıçtaki haklılık duygusu ve heyecan aşınır, 
toplumun geri kalanının verdiği destek ve onay buhar-
laşır ve hareket “yere düşen bir sopa gibi” sokaklar-
dan çekilir.

Bunun böyle olmaması için, hareketin hızla politikleş-
mesi, örgütlenmesi, somut talepler üretmesi ve kaza-
nımlar elde etmeye başlaması gerekir.

Amerika’da siyahların tarihi 1960’lardan beri polisin 
ırkçılığına ve cinayetlerine karşı patlamalarla dolu.

Hemen hepsinin başlangıcı şimdiki hareketin başlangı-
cı ile hemen hemen aynı. Ve hepsi birkaç gün içinde, 
hiçbir şey kazanamadan sönümlendi.

Bu seferki de öyle olabilirdi.

Ama olmadı.

Bu seferki farklı.

Gösteriler ara vermeden üç haftadır sürüyor.

Gösterilerde siyahlar kadar beyazlar, Latinler ve Asya-
lılar da yer alıyor.

Gösteriler toplumun büyük çoğunluğu tarafından meşru 
karşılanıyor.

En önemlisi, hareketin somut talepleri var ve çok kısa 
sürede kazanımlar elde etmeye başladı.

Bunlar her zamanki olağan siyah ayaklanmalarından 
farklı bir olguyla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.

Farklı olmasının bir nedeni Covid-19, diğeri Donald 
Trump.

Polis Şubat ayında bir, Mart ayında bir siyah öldürdü. 
İkincisi evinde otururken sekiz kurşunla vurulan sağlık 
çalışanı bir kadındı. İki olay da yaygınca duyuldu, 
öfke yarattı, ama herhangi bir patlamaya yol açmadı.

Mayıs sonunda ise Covid-19’un daha ziyade yoksul-
ları, en çok da yoksul siyahları öldürdüğü ve bundan 
virüsün değil hükümetin, Trump’ın sorumlu olduğu artık 
iyi biliniyordu.

Bunun yarattığı öfke ırkçı polise ve Trump’a karşı öfke 
ile üst üste binince ortaya çıkan hareket her zamankin-
den daha derin, daha geniş ve daha kalıcı.

Hareketin nasıl gelişeceğini bilemeyiz. Ama Trump 
açısından artık herhangi bir olumlu gelişme olması 
ihtimali yok.

Şimdi sırada neresi var, neresi patlayacak derseniz, 
ben zarımı Brezilya için atarım.

Floyd öldürüldükten sonraki ilk bir haftada yapılan 
gösteriler, Trumpçılar tarafından “yağma”, “vandallık” 
olarak etiketlenmeye çalışıldı. İnternete yansıyan birçok 
videoda, şiddetin kaynağının aktivistlere acımasızca sal-
dırılan polisler olduğu açıkça görülüyordu. Buna rağmen, 
hemen hemen her kitle eylemliliğine getirilen suçlama-
ları, BLM hareketine de yönelttiler. Fakat bu basınç iler-
leyen günlerde püskürtüldü, devlet ve polis teşkilatları 
daha defansif bir pozisyona geçmek zorunda kaldı. Bazı 
polisler diz çökerek eylemlere destek gösterisinde bulun-
dular, New York polis sendikası “Bize eşkıya muamelesi 
yapmayın” dedi.

 Çünkü, Morning Consult adlı firmanın eylemler başladık-
tan birkaç gün sonra, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde yap-
tığı araştırmaya göre, toplumun yüzde 55’i asıl sorunun 
polise uygulanan şiddet değil, polisin göstericilere uygu-
ladığı şiddet olduğunu düşünüyordu. Yalnızca yüzde 30 
tam tersi fikirdeydi. Şiddet sarmalını başlatanın kapita-
list devlet aygıtı olduğu, yüz binlerce kişi tarafından biz-
zat kendi mücadele deneyimlerinin sonunda fark edildi.

Kazanımlar

Bu durum, ABD devletinin kurumsallaşmış ırkçılığının 
ve polis teşkilatlarının yapısının tartışmaya açılmasına 
sebep oldu. Polisin finansal kaynaklarının kesilmesi, 
polis teşkilatının küçülmesi, tasfiye edilip yeniden yapı-
landırılması gibi talepler ülkenin dört bir yanında dillen-
diriliyor. Bazı eyaletlerde polisin yetkilerini sınırlandıran 
reformlar uygulanmaya başlandı. 

Floyd’un öldürüldüğü Minneapolis şehrinde, belediye 
meclisi, yerel polis teşkilatının lağvedilmesini ve yeniden 
yapılandırılmasını kararlaştırdı. Portland ve Seattle’da 
polise gaz kullanımını pandemiyi de göz önünde bulun-
durarak azaltmaları talimatı verildi. Dallas, San Antonio 
ve Atlanta’da sokağa çıkma yasakları kaldırıldı.

Atlanta’da Rayshard Brooks’un da polis tarafından vuru-
larak öldürülmesi, polis teşkilatının gözden geçirilmesiy-
le ilgili tartışmaları hızlandırdı. Demokrat senatörler bu 
konuda öneri vermeye hazırlanıyor. Medyada yer alan 
birçok akademisyen ve yorumcu da bu yönde görüş bil-
diriyor.

Heykellerin yıkılması

Eylem dalgasının bir diğer kazanımı ise köle tüccarlarının 
ve sömürgecilerinin heykellerinin tarihin çöplüğüne gön-
derilmeye başlanması oldu. İngiltere’nin Bristol kentin-
deki dayanışma eyleminde Edward Colston’un heykelinin 
alaşağı edilmesi, bu dalgayı tetikledi. 

Avrupa’nın birçok yerinde benzer eylemlerde bulunulu-
yor. Devletler ve aşırı sağ ise Batı devletlerinin köle tica-

retiyle, sömürgecilikle bezenmiş bu tarihini savunmaya 
geçti.

İngiltere’de Muhafazakâr Parti milletvekili Sajid Javid, 
“Ben de Colston’dan nefret ediyorum. Ancak heykel kal-
dırılacaktıysa bu Bristol halkının demokratik kararıyla 
olmalıydı” dedi. Birçok egemen sınıf siyasetçisi heykel 
devirmeyi “kriminal tahribat” olarak tanımladı. Oysa 
köle tüccarının heykeli 1895 yılında şehre dikildiğinde 
konu Bristol halkına sorulmamıştı. Javid kendisi de yalan 
söylüyordu. Bristol şehrinde son birkaç senedir Colston’u 
tarihten silme çabası başlamış, belediye başkanı odasın-
dan bu ırkçı tarihsel figürün fotoğrafını kaldırıyorken, Sa-
jid Javid kendi içişleri bakanlığı döneminde kentte Cols-
ton’un adının verildiği konser salonunun yenilenmesi 
için bütçe planlarına onay vermişti.

Aşırı sağ

İsyan dalgası, aşırı sağın da tekrar sokağa çıkmaya çalış-
masına yol açtı. ABD’de BLM gösterilerinden bir ay önce, 
Mayıs başında aşırı sağcı fanatikler “sokağa çıkma yasak-
larına karşı” silahlı gösteriler yaparak sokakları terörize 
etmeye çalışıyorlardı. Irkçılığa karşı patlak veren muaz-
zam hareketin basıncıyla püskürtüldüler. 

İngiltere’de ise 5 bin kadar faşist “heykellere zarar veril-
mesini engellemek için” geçtiğimiz hafta sonu Londra’da 
sokağa çıktı. Naziler, BLM eylemi yapan siyahlara saldır-
dılar. Ancak İngiltere’nin genelinde son iki haftada yapı-
lan eylemlerde 50 bin kişi sokağa çıktı. Burada da ırkçılık 
karşıtı kampanyalar, sokakları aşırı sağcılara geri verme-
mek için büyük bir mücadele sergiliyor.

Dayanışma ve örgütlenme

ABD’de mücadele eden sosyalist örgüt Marx21, en başın-
dan beri gösterilerin içinde yer alırken şöyle diyordu:

“George Floyd’un öldürülmesine karşı olan eylemler de-
vam edecek. Irkçı devlete olan hoşnutsuzluk, ekonomik 
çöküş ve pandeminin eşitsizliği birleşiyor. Bir isyanın 
başlangıcına tanık oluyoruz. Sokaklarda görüşürüz!”

Dünyanın her yerinde sosyalistlerin görevi, bu eylem dal-
gasının büyümesi için çabalamak ve onun içindeki en 
ileri aktivistlerin antikapitalist bir solu inşa etmesi için 
tartışmayı sürdürmek olmalı. Son yıllarda kadın hareketi 
içerisinde, iklim hareketinde veya diktatörlerini devirmek 
için sokağa çıkan halkların mücadelesinde olduğu gibi, 
BLM hareketi de şimdi grev yapmayı tartışıyor. 19 Hazi-
ran için bir genel grev çağrısı yapıldı. Radikal bir sosyal 
dönüşümün merkezinde işçi sınıfının olacağını düşünen 
sosyalistler için, bu eğilim olağanüstü heyecan verici fır-
satları beraberinde getiriyor. Bunları değerlendirmek için 
birleşelim, örgütlenelim. 

ŞİDDETİ ÜRETEN  
KAPİTALİST DEVLET

ABD’de ırkçılık ve sömürgeciliğin sembolü 
heykeller yıkılıyor. 



8 EKOLOJİ

ÖZDEŞ ÖZBAY

Karl Marx henüz bir devrimci değilken ve felsefeye ilgi 
duyarken antik Yunan filozoflarına, özellikle de Aristo’ya 
hayranlık duyuyordu. Antik Yunan felsefesi toplumu bir 
bütün olarak ele alıyordu, doğayla toplum arasındaki 
ilişkiyi karşılıklı bir ilişki olarak gören ve toplumsal bir 
kavram olan özgürlük üzerine fikir üreten bir felsefeydi. 

Bu fikirler Marx’ı henüz komünist olmadan önce etkile-
mişti ve 1842’de halkın toprak sahiplerine ait ormanlarda, 
yere düşen dalları toplamasının yasaklanması üzerine 
eleştiriler yazarken ekonomi politiğiyle ilgilenmeye baş-
ladı. 

Marx, bu yasağı son derece saçma buluyordu. Isınmak 
için doğada kendiliğinden bulunan dal parçalarını top-
layan insanlar cezalandırılabiliyor ve hatta öldürülebili-
yordu. Bunun nedeni o dalların, toprağın, ağaçların, hay-
vanların, hepsinin mülkiyetinin bir kişiye ait olmasıydı. 

Marx, Küba’nın yerli halklarının, adaya gelen İspanyol-
ların altın elde etmek için gösterdiği hırsı anlayamadı-
ğından da söz ediyordu. Altın, doğada bulunan maden-
lerden biri maden iken onu elde etmek için korkunç bir 
katliam ve baskı uygulanabiliyordu.

Emek, Antik Yunan’dan beri insanın doğayla girdiği bir 
ilişki olarak algılanmışken, kapitalizmde emek sadece 
ücret değeri üzerinden ele alınıyor ve doğa insana tama-
men yabancı bir şey haline geliyordu.

Marx, Kapital adlı eserinde de sanayii tarımının toprağa 
aşırı yüklenmesi sonucu toprakların nasıl verimsizleşti-
ğini ve bunu gidermek için kimyasallara başvurduğunu 
anlatıyordu.

Yani mülkiyet ilişkileri kapitalistin eline korkunç tahrip 
edici bir güç vermişti. İşçi, iş yerinde sadece ihtiyacı olan 
geçim araçlarına yetecek miktarda para kazanabilmek 
için berbat şartlar arasında çalışıyor ve ömrünü tüketi-
yordu. 

Doğa, kapitalist tarafından sadece bir “kaynak” olarak 
görülüyordu. Sermaye, sanki gezegenin ve doğanın sınır-
ları yokmuşçasına sürekli olarak büyüyordu. 

Bilimsel bir görünüme bürünen kapitalizm üretici güçleri 
yani tekniği muazzam bir ölçüde geliştiriyordu ancak in-
sanlığın büyük kısmı ve doğanın kendisi daha önce hiç 
olmadık ölçüde tahrip oluyordu. 

Doğa her zaman intikamını alır

Marx’ın en yakın yoldaşı olan ve Alman İdeolojisi’nden, 
Manifesto’ya kadar çok sayıda çalışmayı birlikte ürettiği 
Engels, Doğanın Diyalektiği isimli kitabında tarihe geçen 
müthiş saptamalarda bulunur:

“Bununla birlikte, doğa üzerindeki zaferlerimiz nedeniy-
le kendimizle fazla övünmeyelim. Çünkü her bir zaferin 
karşısında doğa bizden intikamını alıyor.”

Başlangıçta, diyor Engels, yaptığımız eylemin beklenen 
amacına ulaşsak da daha sonra mutlaka öngörülemeyen 

sonuçları ortaya çıkıyor. Bunu şu örneklerle açıklıyor:

“Mezopotamya, Yunanistan, Küçük Asya ve başka yerler-
de işlenecek toprak elde etmek için ormanları yok eden 
insanlar, ormanlarla birlikte nem koruyan ve biriktiren 
merkezlerin ellerinden gittiğini, bu ülkelerin şimdiki çöl-
leşmiş durumuna zemin hazırladıklarını akıllarına hiç 
getirmiyorlardı. Alpler’deki İtalyanlar, dağların kuzey 
yamaçlarında dikkatle korunan çam ormanlarını, güney 
yamaçlarında yok ederken, bölgelerinde sütçülük sana-
yiinin köklerini kazıdıklarını sezemiyorlardı. Böylece, 
yılın büyük kısmında, dağlardaki kaynakların suyunu 
kuruttuklarını, aynı zamanda da yağmur mevsiminde az-
gın sel yığınlarının ovaları basmasına neden olduklarını 
hiç bilemiyorlardı. Avrupa’da patatesi yayanlar, nişastalı 
yumrularla birlikte, sıraca hastalığını yaydıklarını bilmi-
yorlardı.”

Engels buradan şu sonuca varmıştı: “İşte böylece her 
adımda anımsıyoruz ki, hiçbir zaman, başka topluluğa 
egemen olan bir fatih, doğa dışında bulunan bir kişi gibi, 
doğaya egemen değiliz; tersine, etimiz, kanımız ve beyni-
mizle ondan bir parçayız, onun tam ortasındayız, onun 
üzerinde kurduğumuz bütün egemenlik, başka bütün 
yaratıklardan önce onun yasalarını tanıma ve doğru ola-
rak uygulayabilme üstünlüğüne sahip olmamızdan öte 
gitmez.”

İklim, salgın, devrim

Marksizm, yaklaşık 150 yıl önce, kapitalizmin insanı ve 
ekolojiyi tahrip eden bir sistem olduğunu öngörmüşken; 
bugün, iklim değişimi ve koronavirüs salgını kapitaliz-

min ne kadar yıkıcı bir sistem olduğunu inkâr edilemez 
şekilde ortaya koyuyor. 

Sermaye birikiminin doğası, sürekli olarak büyümeyi 
gerekli kılıyor ve teker teker şirketler arası ve ulusal sa-
nayiler düzeyinde de devletler arası rekabet bu sorunlara 
hiçbir çözüm bulamıyor. 

Kapitalizm altında çözüm yok çünkü ekolojiye tamamen 
kaşıt bir sistem kapitalizm. Yani ekoloji çözülebilir bir so-
run olarak değil çelişkili bir birlik olarak yer alıyor kapita-
list sistemde. Ekonomik büyüme olmadan kapitalizm ola-
mıyor, küresel ısınma ve ekolojik tahribatın geldiği nokta 
ise sürekli bir büyümeye izin vermiyor.

Bu çelişkiden çıkış yolu yine Marx’ın Alman İdeoloji adlı 
çalışmasında ilk kez net bir şekilde ortaya koyduğu gibi 
üretim tarzının topyekun değiştirilmesinde, yani devrim-
de. Doğayla uyumlu ve üretimin ihtiyaçlar kadar yapıldığı 
yeni bir toplumsal örgütlenme modeline geçmek zorun-
dayız.

Salgınla mücadelede dahi insan yaşamı ile ekonominin 
gerekleri arasında sıkışan sistem, en gelişmiş ülkelerde 
dahi on binlerin ölümüne yol açtı. Bu çelişki nedeniyle 
daha salgının ilk dalgası geçmeden ekonomiyi yani üreti-
mi “normalleştiriyorlar”.

Hayatımızı ve geleceğimizi hiçe sayan bu sisteme karşı 
artık daha fazla müsamaha göstermemeli ve naif olma-
malıyız. Şirketler ve devletler hayatlarımızı hiçe saymakta 
ne kadar kararlıysa biz de yüzde birlik bir sömürücü gru-
bunun mülkiyet haklarını hiçe saymakta ve antikapitalist 
bir seçenek yaratmakta kararlı olmalıyız.

MARKSİZM 
VE EKOLOJİ

 Berlin iklim değişikliği protestosu 

Makale, ekosistemin 
kapitalizm için sadece 

alınıp satılır bir mal olarak 
görüldüğünü ve Marx 

ve Engels’in kapitalizm 
eleştirisinin ekosistemin 
yıkımını anlamak için 

anahtar olarak görülmesi 
gerektiğini tartışıyor.
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IRKÇILIKLA MÜCADELE 
ETMELİYİZ 
Irkçılıkla mücadele işçi sınıfı açısından ölüm kalım me-
selesidir. Irkçılık işçi sınıfını felç eder, böler, sahte bir 
düşman yaratır, kendi sorunlarını görmesini engeller. 
Burjuvaziye karşı yöneltmesi gereken kızgınlığını; teni, 
dili, dini, memleketi farklı olan başka işçilere karşı 
yöneltir. Irkçılık, işçi sınıfında kalıcı hasar bırakır. Her 
görüntüsüyle mücadele çok önemlidir. 

Irkçılık, kapitalizmin yarattığı bir sorun. Dolayı-
sıyla kapitalizm var olduğu müddetçe ırkçılık da devam 
edecek. Ancak kapitalizm içerisinde ırkçı uygulamalara 
ve ırkçı örgütlenmelere karşı mücadele edebilir ve ka-

MÜCADELENİN İÇİNDEN
Faruk Sevim

zanımlar elde edebiliriz.

Kapitalistlerin ucuz emeğe olan ihtiyacı ırkçılığın 
sürmesindeki ana nedendir. Günümüzde ırkçılık, bü-
tün dünyada, göçmenlerin ucuz emek gücü olarak kulla-
nılmasını sağlamak için kullanılıyor. Bu sayede hem ucuz 
emek meşrulaştırılmış oluyor, hem de işçi sınıfı bölünmüş 
oluyor. Çünkü ırkçı söylemde, düşman kapitalistler değil, 
göçmen işçilerdir.

Irkçılık, ekonomik kriz dönemlerinde suçu göç-
menlere atar. Yerli işçilerin hakkı olan işlerin, göç-
menler tarafından ele geçirildiği, ekonomik krizin so-
rumlusunun göçmenler olduğu yalanlarını yayar. İşçilerin 
öfkesinin göçmenlere yönelmesine yol açar. Örneğin Tür-
kiye’de sürekli Kürt işçilere ya da Suriyeli, Afganistanlı, 
Iraklı, Pakistanlı vd. göçmen işçilere yapılan saldırılar, 
ekonomik kriz dönemlerinde artar. Hâlbuki ekonomik 
krizlerin, eşitsiz uygulamaların sebebi, farklı etnik kökenli 
veya göçmen işçiler değil, kapitalizmdir.

Kapitalist devletlerin korona salgını sürecinde-
ki uygulamaları, ırkçılığın insanlar tarafından 
daha çıplak biçimde görülmesini sağladı. Pande-
mi süreci, ABD’de siyahların yaşadığı ayrımcılığı net bir 
şekilde ortaya çıkardı. Nüfusun yüzde 15’i olmalarına 
rağmen, Koronadan ölenlerin yüzde 30’u siyah. 7 mil-
yon ABD’linin sağlık sigortası yok, bunların üçte biri 
siyah. Pandemi döneminde 40 milyon ABD’li işsiz kaldı, 
bu işsizlerin önemli bir kısmı siyah.

Son olarak George Floyd’un öldürülmesi, bardağı taşıran 
damla oldu, yüzbinleri sokağa döktü. “Siyahların hayatı 
önemlidir” sloganı ile devam eden eylemlere çok sayı-
da siyah olmayan aktivist de katılıyor. Giderek yayılan 
eylemler Beyaz Saray’ı kuşatmaya, özerk bölgeler ilan 
etmeye kadar varmış durumda. Ayrımcılığa karşı başla-
yan eylemler giderek kapitalizm karşıtı eylemlere doğru 
evrildi. 

ABD’de siyahlarla dayanışmak, Türkiye’de Kürtlerin ve 
göçmen işçilerin haklarına sahip çıkmak gerekir.

BİRLEŞİK İŞÇİ CEPHESİNİ İNŞA EDELİM
Kapitalistlerin ve devletin; işçileri, 
emekçileri, yoksulları düşünmeye niyeti 
yok. İşçilerin, emekçilerin, yoksulların 
kendi çıkarları için harekete geçmesi 
şart. Bunun milyonlarca insanı ölümle 
baş başa bırakan son salgın olmasını is-
tiyorsak, kapitalizm virüsünden kurtul-
mamız gerekir. Eğer salgından sonra her 
şey çok güzel olacaksa, bu mücadeleyle 
olacak. Rekabete ve emek sömürüsüne 
dayalı bir düzen olan kapitalizm iyileş-
tirilemez. İklim ve salgın krizini çözmek 
için bu düzenden kurtulmalıyız.

İşçi sınıfı ve ezilenler olarak, ortak ta-
lepler etrafında bir araya geleceğimiz bir 
birleşik işçi cephesine ihtiyacımız var. 
Ekonomik krize karşı faturayı işçilerin 
ödememesi için bu cephenin kurulma-
sı gerek. Günümüzde, her türlü baskıya 

rağmen aşağıda sıraladığımız gibi, irili 
ufaklı onlarca işçi eylemi oluyor. Bu ey-
lemlere binlerce işçi katılıyor. Yeni tür-
den birleşik işçi cephesinin inşası için, 
bu eylemler mutlaka sendikaları bir ara-
ya getirmeyi amaçlamalıdır. 

Birleşik işçi cephesinin başarılı olma-
sı için, işçi eylemlerinin en önünde yer 
alan işçilerin, aynı politik hedefler etra-
fında örgütlenmesi gerekir. Göçmenler, 
kadın ve LGBTİ+ hakları, çevre ve iklim 
için mücadele, ırkçılığa ve milliyetçiliğe 
karşı olmak, bu cephede yer alan işçi 
aktivistler için olmazsa olmaz politik he-
deflerdir. Geçmişte sendikalar ve meslek 
örgütleri, Emek Platformu olarak bir 
araya gelmiş ve birleşik bir işçi cephesi 
oluşturmuşlardı. Bugün de görev yeni 
bir işçi cephesi oluşturmaktır.

Sağlık işçileri ek ödemelerdeki ayrımcılığı protesto 
etti: İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi acil servisi önünde 
eylem yapan sağlık işçileri, iktidarın ayrımcı politika-
larını protesto etti. Tez-Koop-İş Sendikası 5 No’lu Şube 
üyelerinin düzenlediği eyleme Sağlık-İş sendikası üyele-
ri de katılarak destek verdi.

Sağlık emekçilerinden eylem:  SES Şişli Şube’de örgüt-
lü olan sağlık emekçileri bugün yaptıkları basın açıkla-
ması ile geçici görevlendirmeleri protesto ettiler. Taksim 
İlk Yardım Hastanesi önünde buluşan sağlık emekçileri, 
“Geçici görevlendirmeler durdurulsun!” yazılı pankart 
açarak basın açıklaması yaptılar.

Çiftçiler Ayakkabı işçileri iş bıraktı: İstanbul Bağcı-
lar’da bulunan Çiftçiler Ayakkabı fabrikası, “Normalleş-
me” öncesinde işçileri ücretli izne çıkardı, ama işçilerin 
ücretleri son 2 ay ödenmedi. 1 Haziran’da başlayan “nor-
malleşmeyle” işbaşı yapan işçiler, Mayıs ayı ücretlerinin 
ödenmeyeceğini öğrendi. Bunun üzerine bine yakın işçi 
iş bıraktı.

BTS üyeleri Ankara’ya yürüdü:  KESK’e bağlı Birleşik 
Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) üyeleri sürgün-
lere karşı İstanbul, İzmir, Adana ve Batman’dan Anka-
ra’ya yaptıkları yürüyüşü tamamladı. TCDD ve emniye-

tin engelleriyle karşılaşan yürüyüşün ardından TCDD 
Genel Müdürlüğü önüne giden BTS üyeleri “Direne dire-
ne kazacağız”, “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganları attı.

MTN işçileri baskılara rağmen eylemlerine devam 
ediyor: Çerkezköy’de kurulu MTN Plastik’te çalışan 
25 işçi, Lastik-İş Sendikası’na üye oldukları için geçen 
hafta işten çıkarıldı. İşçiler dün MTN Plastik’in İstanbul 
İkitelli’de bulunan fabrikası önünde eylem gerçekleştir-
diler. 

Cadde 54 AVM işçileri haklarını aradı:  Sakarya’da ya-
pılan Cadde 54 AVM projesinin mimarlık ofisinde çalı-
şan ve işten atılan işçiler, İstanbul’da bulunan YU Group 
Genel Merkezi önünde eylem gerçekleştirdi. 

Soma’da tazminatını alamayan maden işçilerinden 
eylem: Manisa Soma’da maden işçileri, 7 yıldır alama-
dıkları tazminatlarını almak için, Türkiye Maden İşçileri 
Sendikası ve Bağımsız Maden İş Sendikası’nın desteğiy-
le ilçe merkezinde toplanarak, maden ocağının bulun-
duğu alana yürüdü. 

Sağlık emekçilerinden “güvencesiz istihdam” pro-
testosu: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (SES) İs-
tanbul Şubeleri “Süresiz 4B’li çalışanlara kadro verilsin, 
güvencesiz istihdam modelleri kaldırılsın” talebiyle Ye-

dikule Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde eylem gerçek-
leştirdi. 

DEÜ Hastanesi emekçileri uzatılan poliklinik hiz-
met sürelerine itiraz etti: Dokuz Eylül Üniversitesi 
Hastanesinde SES, Sağlık-İş ve Tez-Koop-İş Sendikası 
İzmir 2 No’lu Şube iş yeri temsilcilikleri başhekimliğe 
ortak dilekçe vererek, çalışma süreleri ile ilgili sorunları 
dile getirdiler.

DİSK Tekstil’e üye oldukları için baskı gören Özak 
işçilerinden eylem: Urfa’da Öz-İplik İş’ten ayrılıp 
DİSK-Tekstil’e üye olan Özak işçileri, fabrika yönetimi-
nin DİSK-Tekstil’den istifa etmeleri yönündeki baskıları-
na karşı eylem yaptı. 

Gaziantep’te Koza Halı’da direniş: Gaziantep Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Koza Halı fabrikasın-
da pazar mesaisine kalmak istemediği için işten atılan 
DİSK Tekstil üyesi üç işçinin fabrika önünde başlattığı 
direniş sürüyor.

Novares ișçileri hakları için eylemlerini sürdürüyor:  
Gebze’de Petrol-İş sendikasının örgütlü olduğu Nova-
res’te işçiler, dinlenme alanlarından sosyal haklara 
kadar verilen sözlerin tutulmaması üzerine eylemlerini 
sürdürüyor. 

SON 15 GÜNDEKİ İŞÇİ EYLEMLERİ

 Birleşik Taşımacılık Sendikası işçileri eylemi
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FİGEN DAYICIK FIRAT

Doğru değil bu Atticus, dedi Jem.

Evet oğlum, doğru değil.

Bu satırlar, on iki yaşındaki Jem ve babasının ırkçılığa 
karşı isyanıdır. Suçsuz bir insanın mahkûm edilmesi doğ-
ru değildir; bir insana renginden, ırkından, dininden do-
layı ayrımcılık yapılması doğru değildir; bülbülü öldür-
mek doğru değildir. Sadece derisi siyah olduğu için bir 
insanı nefessiz bırakarak katletmenin doğruluğundan ise 
söz etmek bile imkansızdır. Bu, düpedüz vahşilik. George 
Floyd’un katli sistematik ırkçılığın geldiği son noktadır, 
dünya ırkçılık tarihinin kırılma noktasıdır.

Amerika’da kölelik, 1865’te kağıt üzerinde kaldırıldı ama 
ayrımcılık, ırkçılık devam etti. Siyahlar oy kullanamadı-
lar, beyazlarla aynı kiliseye-okula gidemediler, otobüs-
lerde oturdukları yerler ayrıldı ve daha niceleri. 1900’lü 
yıllar, siyahların beyazlarla eşit haklara sahip olma 
mücadeleleriyle geçti. Martin Luther King ve Malcolm X 
1950’li, 1960’lı yıllarda ayrımcılığa karşı önemli kazanım-
lar elde etti. Bu kazanımların bedelini maalesef hayatla-
rıyla ödemek zorunda kaldılar. Harper Lee’nin “Bülbülü 
Öldürmek” adlı romanının yayımlanması da bu yıllara 
rastlar. Lee, romanda çocukların gözünden ırkçılığı ele 
almış, yazdığı bu tek romanla büyük ses getirmişti. 

Olaylar, Amerika’nın Alabama eyaletinin Maycomb kasa-
basında geçer. Scout (Jean Louise) ve ağabeyi Jem, avu-
katlık yapan babaları Atticus Finch, çocukların bakımına 
yardımcı olan diğer aile üyesi Calpurnia’yla yaşarlar. Ço-
cukların yaşamı babalarının üstlendiği bir dava nedeniy-
le değişir. Tom Robinson, beyaz olan Mayella Ewell’e teca-
vüz suçlamasıyla karşı karşıyadır. Kasabalılar, Atticus’un 
söz konusu davadaki savunmayı üstlenmesini hiç hoş 
karşılamazlar çünkü sanık bir “siyah”tır. Bu nedenle hiç-
bir delil aranmaksızın suçu işlediğine kesin gözüyle bakı-
lır. Atticus ise yapılmaması gereken bir şeyi yapmaktadır, 
ayrıca hakaret yerine kullanılan “zenci hayranı” olmakla 
itham edilir. Scout ve Jem okulda, sokakta pek çok kez bu 
nedenle tepkilere maruz kalırlar. 

Roman boyunca Scout ve Jem ırkçılığa dair pek çok şeye 
tanık olurlar: Yaşlı kadın Dubose’un babalarının siyah 
birine avukatlık yaptığını söyleyerek hakaret etmesi; 
Aleksandara halanın Calpurnia’yı evden uzaklaştırmak 
istemesi, onunla siyahların kilisesine gitmelerini onay-
lamaması; komşuları Stephanie’nin hayırsever olmasına 
rağmen siyahlarla ilgili sürekli olumsuz konuşması sa-
yılabilir. En ilginç olanıysa Stephanie’yle Öğretmen Ga-
tes’in duruşma salonundan çıkarken “birinin onlara ders 
vermesi gerektiği, burunlarının çok büyüdüğü, bir gün be-
yazlarla evlenmek isteyecekleri” hakkındaki konuşmaları-
dır. Scout buna çok şaşırır çünkü aynı öğretmen birkaç 
gün önce Hitlerden nefret ettiğini söylemiştir. Bu, Türki-
ye’de de George Floyd için üzülenlerin, tepki verenlerin 
Suriyeliler, Kürtler ve Ermeniler söz konusu olduğunda 
takındıkları tavrı hatırlatıyor. Oysa vicdan sahibi olmak 
hiç de zor değil, kitapta baba ve çocukları arasında ge-
çen şu diyalog gibi: “Herkes senin yanıldığını düşünüyor.” 
“Düşünebilirler. Saygı göstermek gerekir ama başkalarıyla 
yaşamadan önce kendimle yaşamayı bilmeliyim. Çoğunlu-

BÜLBÜLÜ ÖLDÜRMEK 
VE GEORGE FLOYD

“Siyahların 
hayatı önemlidir” 

mücadelesinin 
gündemi belirlediği 

bugünlerde makalede 
ABD’de ırkçılığın 
işlendiği roman 

tanıtılıyor.

George Floyd’un öldürülmesini protesto etmek için 
Londra’da yapılan ırkçılık karşıtı eylemlerden biri.

ğun sesi doğrudur, kuralının dışında yalnızca vicdan kalır.” 
Atticus çocuklarıyla insanca yaşamak, adalet, empati 
kurma üzerine sürekli konuşup onları vicdanlı insanlar 
olarak yetiştirmeye çalışır. 

Kendini mesleğine adamış, adalet inancıyla çalışan, ifti-
raya uğramış siyah birinin savunmasını alan, yüzüne tü-
kürülmesine rağmen davaya devam eden, adaletin farklı-
lıklar üzerine kurulamayacağı noktasından hareket eden 
bir avukatın varlığı; masum birinin hakkını koruyacağı 
düşüncesiyle yargıcın Atticus’tan davayı almasını isteme-
si nasıl bir hukuk sisteminin olması gerektiğine dairken 
Tom’un önyargılı bir jüri tarafından suçlu bulunması, 
mahkemede siyahlara üst kat balkonun ayrılması, jüride 
hiç siyahın bulunmaması da hukuk siteminde olmaması 
gerekenlere dairdir. Demokrasi ve adalet sistemiyle övü-
nen Amerika, Harper Lee ve Atticus’tan daha mı geri? 
Evet. Altmışlı yıllardan beri polis şiddeti sorgulanmamış, 
mahkemelerde de polisler korunmuş. Amerika’da dört 
yüz yıllık geçmişi olan ırkçılık bugün hâlâ siyahlara yöne-
lik polis şiddetiyle devam ediyor. En son örneği de George 
Floyd’u katleden polislerin durumu ve Trump’ın tutumu. 
Irkçılığın tedavisi mümkün. Bunun için başkalarının gö-
züyle hayata bakmak, vicdanla hareket etmek, dünyayı 
Marksist ve antikapitalist bir bakış açısıyla değerlendir-
mek yapılacaklardan birkaçı.

Romanda keşfedilecek çok ayrıntı var: Boo Radley’in gi-
zemi, Ewell ailesinin düşkünlüğü, bülbülü öldürmenin 
neden günah olduğu, ırkçılıkla mücadele, Scout ve Jem’in 

maceraları, örnek bir baba olarak Atticus. Romandaki 
en çarpıcı bölümse jürinin kararını açıkladıktan sonra 
ikinci kattaki siyahların yaptığıdır. Mahkeme salonun-
dan Avukat Atticus çıkarken tüm siyahlar ayağa kalkmış, 
aynı balkonda bulunan kızına da “Bayan Jean Louise, 
ayağa kalkın. Babanız geçiyor.” diye seslenmişler.

Irkçılıkla mücadele onurlu bir mücadeledir. Mücadele 
hep zor olmuş ama onurlu insanlar bu mücadeleden vaz-
geçmemiştir. Tıpkı bugün Amerika, İngiltere ve dünyanın 
birçok yerinde olduğu gibi. 
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STEVE BİKO 
Steve Biko, gerçek ismiyle Stephen Bantu Biko 1946 yılında 
Güney Afrika’nın Doğu Kap kentinde doğdu. Biko, çocukluğu-
nu apartheid (ayrılık) rejimi altında yoksulluk içinde geçirdikten 
sonra 20, yaşında Avrupalı olmayanların gidebildiği Natal 
Üniversitesi’nde tıp okumaya başladı. Biko, burada Güney 
Afrikalı Öğrencilerin Ulusal Birliği’ne üye oldu ancak 1968 
yılında beyaz ve siyah aktivistler arasında yaşanan bir tar-
tışma sonucunda bir grupla beraber bu örgütten ayrıldı ve 
Güney Afrikalı Öğrencileri Örgütü’nün (SASO) kurucu üyeleri 
arasında yer aldı.

SASO’nun kuruluşunun ardından Biko, özellikle Martinikli ya-
zar Frantz Fanon’dan etkilenerek siyah bilincinin teorik ve 
pratik önderliğini yaptı. Özellikle Frank Talk (dürüst konuşma) 
ismi ve “Ne istersem onu yazarım” alt başlığıyla yazdığı 
yazılarla siyah bilincinin yaygınlaşmasına katkıda bulundu. 
Biko, beyazlarla aynı örgütte yer almanın doğru olmadığını 
savunuyor ve aynı örgütlerde bulundukları liberal ve Marksist 
beyazların ayrıcalıklı konumlarından siyah aktivistlere akıl ver-
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diğini söylüyordu. Ona göre siyahlar kendi sorunlarına 
kendileri çözüm bulmalıydı: “Beyaz liberaller, siyahları 
kendi meselelerini çözme konusunda rahat bırakmalı ve 
bu arada toplumumuzdaki gerçek kötülükle ilgilenmeli-
ler: beyaz ırkçılığı”.

SSCB’nin Afrika’daki ulusal hareketlere desteğine şüp-
heyle yaklaşan Biko, SSCB’nin de ABD kadar em-
peryalist olduğunu düşünüyor ve asıl olarak bir siyah 
milliyetçiliğini savunuyordu çünkü Biko’ya göre sorun 
“Üçüncü Dünya ile beyaz zengin uluslar arasındaki 
küresel bir yüzleşme” idi. Apartheid sonrası için tüm 
etnisitelerden oluşan ırklar arasındaki farkların tama-
men ortadan kalktığı bir sosyalist toplum hayali olan 
Biko bunun “siyah komünalizminin otantik bir yansıma-
sı olan bir sosyalist çözüm” olacağını düşünüyordu.

1971 yılında Siyah Halkın Konvansiyonu’nun kuruluşu-
na katıldı. Bu örgüt çeşitli halklardan gelen siyahlardan 
oluşuyordu ve siyah bilincinin daha geniş bir nüfusa 
yayılması anlamına geliyordu. 1973 yılında artık Biko, 
apartheid karşıtı hareketin en önde gelen figürü hâline 
gelmişti. Biko hiçbir zaman beyaz düşmanı olmadı, 
derdi beyazlarla siyahların kurumsal bir beyaz ırkçılı-
ğıyla ayrılmış olması ve bunun sonucu olarak siyahların 
gerek ekonomik, gerekse kültürel olarak ikincil bir ko-

numa itilmiş olmalarıydı, niyetlerinden bağımsız olarak 
beyazların bu ayrıcalıkları göremediğini savunuyordu. 
Dünyanın belki de gelmiş geçmiş en ırkçı rejiminin 
Biko’yu “ırkçı” olarak suçlaması bu konuda fikir veriyor 
olmalı. 1973’ün Mart ayında Biko’nun bütün faaliyet-
leri yasaklandı ve Biko, Doğu Kap’a geri dönmek du-
rumunda bırakıldı. Siyasi partilere üye olması, kamuya 
açık konuşmalar yapması yasaklandı.

1976 yılında Johannesburg’da siyah bilincinden ilham 
alan liseli gençler ayaklandı, isyan hızla yayıldı. Rejim, 
yüzlerce göstericiyi öldürdü, çok sayıda insan tutuklan-
dı ve işkence gördü. 1977 yılında Biko tutuklandı ve 
aldığı ağır darbelere rağmen çıplak şekilde bir kam-
yon kasasında Pretoria Cezaevi’ne götürüldü. 12 Eylül 
1977’de burada öldü. Rejim, Biko’nun açlık grevinde 
öldüğünü söyledi, kafasındaki yaraların ise intihar gi-
rişimi sebebiyle oluştuğunu iddia etti. Biko’nun ölümü 
çok geniş bir etki yarattı, pek çok şehirde kitlesel gös-
terilere yol açtı, dünyadaki etkisi ile Biko’nun yaşarken 
hissedilen etkisinden de fazlaydı.

Biko’nun ölümünden sonra yükselişe geçen Afrika Ulu-
sa Kongresi’nin lideri Nelson Mandela, apartheid reji-
minin yıkılmasından sonra onu “Güney Afrika bozkır-
larında yangın başlatan bir kıvılcım” olarak tanımladı. 

“HER DAİM  
ÇOCUKLARIMIZIN 
YANINDAYIZ”
Onur ayı, çocukları LGBTİ+ olan aileler 
için ne anlama geliyor? 

Bundan 50 yıl kadar önce baskı, şiddet ve 
ayrımcılığa dayanamayan eşcinseller ayak-
lanmış, üzerlerinde baskı kuran polisi dört 
gün boyunca bara hapsetmiş. Sokaklarda 
çatışmış ve eylemler yapmışlar. Dolayısıyla 
burada onur, kişinin kendi onuru, kendi 
varoluşundan utanmayışının yansıması. 
Türkiye’de de onur ayı ilk kez 1993 yılında 
kutlanmaya başlanmış ve ondan sonra da 
2003’ten itibaren de kamusal alana mal ola-
cak şekilde kutlanmaya başlamış. 

Aile dernekleri olarak da biz homofobi ve 
transfobiyle mücadele eden çocuklarımızın 
yanında, onurlu bir yaşam, onurlu bir ge-
lecek için onlara destek olan ebeveynleriz. 
Eşit yurttaşlık, sınıfsız, cinsiyetsiz, sınırsız 
bir dünya hayalimiz var ve bu hayalimize 
ancak herkesi kapsayan özgürlükçü bir ya-
pıyla ulaşabileceğimizi biliyoruz.

Onur ayında beklentileriniz nelerdir?

Homofobi ve transfobiyle mücadele bitme-

yen bir süreç. Bu hem kişisel hem de top-
lumsal yaşantımızda devam edecek. Sürek-
li olarak kendimizi yenilemeye, kendimizi 
var etmeye çalışıyoruz, aynı zamanda bu-
nun topluma taşınması konusunda aracılık 
etmeye çalışıyoruz. 

Ebeveynlere de çocuklarının kişilik hakla-
rını desteklemeleri için yardımcı olmaya 
çalışıyoruz. 

Halen ne kendimizi ne de çocuklarımı-
zı güvende hissediyoruz. Homofobinin, 
transfobinin ne kadar büyük bir nefrete, 
şiddete sebep olabileceğini biliyoruz. Buna 
karşı çocuklarımızın yanında, onlarla bir-
likte mücadele etmek için örgütleniyoruz. 

Toplumsal cinsiyet konusunda farkında-
lığın artırılmasından, çocuklarımızın eşit, 
onurlu yurttaşlık talebinin güvenceye alı-
nacağı özgürlükçü bir anayasanın kabul 
edilmesine kadar, bir dizi mücadele alanı-
mız ve talebimiz var. 

En önemlisi de, her daim çocuklarımızın 
yanında yer alıyoruz. 

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

BİZİ ARAYIN, 
SOSYALİST İŞÇİ’YE 
ULAŞIN!

ÖNE ÇIKAN 
Barış Yılmaz

BURAMIZA KADAR GELDİ!
2020 yılının Onur Ayı geldi. Bekledik, iple çektik val-
lahi ama salgın dönemine kısmetmiş. N’apalım? Bu 
yıl sokakları renklerle dolduramadık belki ama 22-28 
Haziran tarihleri arasında sanal ortamda hep birlikte 
alıkıyoruz. Durmak yok, üzülmek yok cancağızım. Gul-
lüm kaldığı yerden devam ediyor. 

Son yıllar bizim için pek bir keşmekeş oldu. 2015 yılın-
dan beri doğru düzgün yürüyüş yapamaz olduk. Çeşitli 
gruplar tarafından yürüyüşümüz engellenmeye çalışıldı 
ama biz Türkiye’nin orasında burasında küçük gruplar 
halinde buluşmaya, en doğal hakkımız olan yaşam 
hakkımızı savunmaya devam ettik. Varoluş mücadelesi 
de öyle film şeridi gibi kesilen bir şey değil ya ayol? 
Tabii ki kaldığı yerden devam edecek. Hatta son yıllar-
da birlikte kalmak hiç olmadığı kadar önemli. Salgın 
hepimizi tokatladı lubuncum, sanki biz yeteri kadar 
tokatlanmıyoruz gibi. Evlerimize hapsolduk, emeğimiz 
sömürüldü; fabrikalara, ofislere zorla kapandık. Şanslı 
olanlarımız evden çalışmaya başladı, tabii ona da şans 
denirse artık. Öğrenci olanlarımız atanmış aile evine 
dönmek zorunda kaldı. Duvarlar üstümüze üstümüze 
geldi. Çıkmak istedik ama çıkamadık evimizden. Bir-
birimizi göremedik. Aman of! Çok olumsuz oldu bu 
pencere. Madiliklere gerek yok şimdi! 

Salgın döneminde eşitsizlik tüm açıklığıyla kendini gös-
terdi. İşsizlik son yılların en yüksek seviyesinde. Haliyle 
bundan biz de etkilendik. Seks işçisi arkadaşlarımız 
işlerini yapamaz oldu, gece hayatından çalışanlarımız 
kriz içinde; ofislerde, fabrikalarda çalışanlarımız ise bel-
ki işten çıkarıldı belki de bir belirsizlik içinde. Gelecek 
şu anda çok olumsuz gelebilir gözümüze lubuncum 
ama sen üzülme. Madiliklere gerek yok demiştim. Sini-
rimizi bozmanın sırası değil. Haziran ayını LGBTİ+’nın 
bütün renkleriyle yine yeni yeniden doldurmaya devam 
ediyoruz. Varoluş mücadelemizin bu eşitsizliklere karşı 
mücadeleden bağımsız olması mümkün değil. Kapita-
lizm seni beni onu, hepimizi etkiliyor. Irkçılık, cinsiyet-
çilik, homofobi, bifobi, transfobi… Kapitalizmin tüm bu 
ideolojilerine karşı çıkmamız elzem. Emeklerimiz de bir 
yere kadar sömürülebilir ayol! Bizde de sabır denen bir 
şey var. Aha buramıza kadar geldi. Kapitalizme karşı 
birleşelim! 

Onur Ayı ile ilgili 
olarak Ankara 

Gökkuşağı Aileleri 
Derneği başkanı 

Nedime Erdoğan ile 
konuştuk.
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DEVRİMCİ ANTİKAPİTALİST HAFTALIK GAZETE

“NORMALLEŞME”NİN BEDELİ:  
SALGIN YİNE YÜKSELİŞE GEÇTİ

TUNA EMREN

Mayıs’ta planlanan, 1 Haziran’da başlatılan ‘yeni normal’e 
geçiş, gerilemeye başladığı iddia edilen salgını tekrar yük-
selişe geçirdi. Normalleşme planları doğrultusunda seyahat 
yasakları kalktı, iç hat uçak seferleri başladı, restoran ve 
kafeler açıldı, kamu personeli mesaiye başladı, herkes so-
kaklara döküldü, trafik yoğunluğu yüzde 35-40 seviyelerine 
çıktı.

Haziran başında paylaşılan, normalleşme öncesi durumu 
yansıtan veriler, günlük yeni vaka sayısının artmadan de-
vam ettiğini, 900-1000 civarında seyrettiğini gösteriyordu. 
Verilere göre, günlük iyileşen hasta sayısı da bu düzeydeydi. 
Tuhaf bir şekilde, 8 Haziran verilerinde iyileşen vaka sayı-
sının 3.411’e yükseldiğini gördük. Bu tablo, bulaşma katsa-
yısının gerilediğini gösterince salgın, bilim kurulunun bazı 
üyelerince mevsimsel grip düzeyine indirgendi. 

Elbette işin aslı öyle değil. “Her şeye rağmen normalleşme”-
nin sonucunu gördük; vaka sayıları hızla artıyor.

Sağlık Bakanı Koca’nın, “Vaka sayısındaki artış, tedbirlere 
uymayanları uyarıyor” diyerek paylaştığı 13 Haziran verile-
ri yeni vaka sayısının 1.459’a çıktığını, iyileşen vaka sayısı-
nınsa 1000’in altına düştüğünü gösterdi. Bu veriler, bulaş-
ma katsayısının 1.0 değerinin üzerine çıktığını doğruluyor. 
Bunun anlamı; salgının yine tehlikeli bulaşma seviyelerine 
erişmiş olduğu.

“Normalleşin ama çok da normalleşmeyin”

Fahrettin Koca suçu yine bize atıyor; tedbirlere uymadınız, 
böyle oldu. Peki neydi o tedbirler? Mevsimsel gripten bir 
farkı kalmadı, rahat olun, kafeler ve restoranlarda bir araya 
gelebilirsiniz, şehirler arası dolaşıma da çıksanız sorun yok, 
denilerek pazarlanan bir normalleşme sürecinde tam olarak 
hangi tedbirlere uymamız bekleniyordu?

Normallik algısı yaratıldı, bunun sonucunda mesafe kural-
ları önemini yitirdi, maske takanların sayısı bile hızla azal-
dı. Öyle ya madem mevsimsel gripten bir farkı kalmadı, ne 
için tedbir alıyoruz ki o zaman? 

Oysa Türk Tabipleri Birliği uyarmıştı; “Salgın devam edi-
yor, Türkiye henüz ilk dalgayı tam olarak atlatamamışken 
kamuoyunda adına ‘normalleşme’ denilen hızlı bir süreç 

yaşanıyor. Tüm ülkeye yayılmış, her ilde ve bölgede farklı 
dinamiklerle ve sayılarla seyreden salgında kısıtlamaların 
kaldırılması kaygı uyandırmaktadır. AVM’lerde alınması ge-
reken önlemleri içeren rehberin, AVM’ler açıldıktan iki hafta 
sonra yayımlanmış olması, sürecin işleyişinde problem ol-
duğunu göstermektedir.”

Normalleşmeye gerekçe olarak, salgının kontrol altına alın-
dığı gösteriliyordu. Fakat bunu kanıtlayan bir veri paylaşıl-
mış değildi. Yoğun bakımda yüzlerce kişi varken, her gün 
1000 civarında vaka tespit edilirken, test sonuçları negatif ol-
duğu halde Covid-19 teşhisi konup tedaviye alınanların sayı-
sı en başından beri sır gibi saklanırken ve henüz salgının ilk 
dalgasını atlatamadığımız ortayken neden “normalleştik”? 

TTB’nin de belirttiği gibi, “topyekün sağlık mücadelesinden 
siyasal rant devşirmeye odaklanıldı” ve tedbirler zayıflatıldı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre, Mayıs sonu 
itibariyle tepe noktasını görmeli, pandeminin gerilediği 
bir sonraki faza ulaşmalıydık. Bu, Türkiye’ye özgü bir 
öngörüydü ve tahminler, resmi veriler üzerinden yapılı-
yordu. Tepe noktası 7. faz olarak geçiyor. Güncel veriler 
ise bizim henüz 6. fazda, yani “geniş çaplı enfeksiyon” 
evresinde bulunduğumuzu gösteriyor. Diğer bir deyişle; 
tepe noktasını göremedik. Normalleşmenin bu fazda 
gerçekleştirilmiş olması, virüsün mutasyona uğrayarak 
ikinci dalgada daha büyük bir tehlike yaratmasıyla so-
nuçlanabilir.

Bazı bilimsel çalışmalar, Türkiye için normalleşme çalış-
malarının en erken Temmuz, hatta Ağustos’ta başlatıl-
ması gerektiğini, ikinci dalganın ancak bu koşullar altın-
da kontrol edilebilir seviyede tutulabileceğini gösteriyor. 
Simülasyonlara göre, önlem almada yaşanabilecek bir 
haftalık gecikme, salgının Mart ayındaki başlangıç evre-
sinden bile şiddetli bir seviyede seyretmeye başlamasına 
yol açabilir.

Bilim, ikinci ve belki de müteakip dalgaların kaçınılmaz 
olduğunu söylüyor. Pandeminin dalgalar halinde geri 
dönmesinin başlıca sebebi, normalleşme adı altında yü-
rütülen yanlış stratejiler. Yeni vaka sayılarının da ortaya 
serdiği üzere, serbest bulaştırıcı sayısı yeni bir dalgayı 
tetikleyecek kadar fazla. Ve ikinci dalga başladığı anda, 
hemen önceki duruma geri dönülmesi gerekiyor. Geç ka-
lınırsa, yine binlerce kayıp yaşanabilir.

Şunu da hatırlatmak gerek; bu matematiksel modeller, 
bildirilen verilerin gerçeği yansıtması ölçüsünde geçerli. 
Türkiye’de Covid-19 tedavisi gören vakaların önemli bir 
kısmı, test sonuçları negatif çıksa da tomografide teşhis 
konanlardan oluşuyor. Yani bildirilen vaka sayılarına 
dâhil edilmiyor (çünkü sadece test pozitif vakalar bildiri-
liyor), iyileşen vaka sayıları içinde sayılıyorlar. Sonuçta, 
yeni vaka sayıları düşük, iyileşen hasta sayıları da yük-
sek çıkıyor. 

Bakanlığın açıklamalarında, vaka sayısının seyri değiş-
mese de şu sıralar asemptomatik vakaların tespitinin 
arttığı söylendi. Yani hastalanmıyor ama bulaştırıyorlar. 
Bulaştırmaya devam eden bunca vaka tespit edilirken, 
yeni vakaların yüzde 90’ından fazlasının belirti göster-
meyenlerden ibaret olması da tuhaf değil mi? Peki öyley-
se bulaştırdıkları kişiler nerede? 

GERÇEKLER

9 Eylül Üniversite hastanesinde 
sendikaların eylemi

 Normalleşme sürecinde metrobüsler


