
Belarus’ta
sular durulmuyor

Seçimlerden sonra protesto eylem-
lerinin giderek grevlerle birleşmesi, 

Lukaşenko’nun iktidarda kalmasını iyice 
zora sokuyor.
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Okulların açılması tartışmaları:
Rant muslukları kurumasın

Türkiye’deki tartışmaları bir kenara 
bırakarak gözlerimizi dünyaya çevire-

lim. Zira dünyanın çeşitli yerlerinde açı-
lan okullar ve ortaya çıkan sonuçlar var.
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Dinci-faşist iktidarın
zor dönemi ve hesapları 

Burjuva muhalefetin iktidar partisinin 
bölünmesinden, dinci-faşist koalis-

yonun da muhalefet blokunun bölün-
mesinden yarar umduğu Türkiye...
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Sendikalaştıkları için işten atılan ve 23 gündür 
fabrika önünde direnen Özer Elektrik işçileriyle 
konuştuk…

“En çok vergi bizden kesiliyor, fazla 
mesailerimiz gasp ediliyor. Sonra da yaptıkları 
üç kuruş zamma zam diyorlar. Onlar bize zam 
yapmıyor ki bizden kestiklerini bize veriyorlar. 
Patronların cebinden hiçbir şey çıkmıyor. Şalter 
inmediği sürece bu iş böyle sürer.”

“Yan yana geleceğiz ve 
bu sisteme karşı çıkacağız!”

s.9

s.1
4BAE-İsrail ittifakı: Filistin direnişi bu kirli oyunu bozacaktır!

Ekonomik kriz, savaş, 
sıkıyönetim, 
pandemi! 

s.1
2Doğu Akdeniz’deki gelişmeler üzerine

Sermayenin vurucu gücü 
AKP-MHP iktidarına karşı 
tek çıkış yolu mücadele!
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Covid-19 salgını yeniden aldı başını 
gidiyor. Hastalık yayılmaya başladığında 
ciddi önlem almayan AKP-MHP iktidarı 
aynı zihniyetle işe devam ediyor. Pande-
mi başladığında on binlerce kişinin Umre 
ziyaretine izin veren iktidar, Suudi Ara-
bistan’dan taşınan virüsü ülkenin dört 
bir yanına kendi elleriyle dağıtmış oldu. 
Salgın devam ederken ise “normalleşme 
süreci”ni başlattılar. Zaten göstermelik 
olan önlemler de rafa kaldırılınca henüz 
kontrol altına alınamayan pandeminin 
yeniden yayılması kaçınılmaz oldu. 

Her şey normalmiş gibi bir hava ya-
ratan bu iktidar, maske zorunluluğu ge-
tirerek sorumluluğu halkın üstüne attı. 
Hasta sayısında dramatik artışlar olunca 
da, “halk tedbirlere uymuyor” söylemi-
nin ardına sığınarak yakasını kurtarmaya 
çalışıyor. Oysa Türk Tabipleri Birliği (TTB) 
tarafından defalarca yapılan uyarıları 
düne kadar dikkate almıyorlardı. Önlem 
almak adı altında genelge yayınlayan sa-
rayın İçişleri Bakanlığı, bu defa esas işi 
kolluk kuvvetlerine havale etti. 

Pandemi başladığında halkın sağlığı-
nı korumak için ciddi önlemler almayan 
iktidar, yükü sağlık emekçilerinin sırtına 
yıkarak işin içinde sıyrılmıştı. Sorun bü-
yüdükçe hem hastaların hem hayatını 
kaybedenlerin sayısını düşük gösterdi, 
yalan/dolanla gerçeklerin üstünü örtme-
ye çalıştı. Nitekim bilim insanları, pan-
demiden ölenlerin sayısının açıklanan 
resmi rakamların en az üç katı olduğunu 
belirtiyor. 

Önlem almaktan anladıkları şey ka-
pitalistlere para dağıtmak, yaşlıları eve 
hapsetmek ve hafta sonları sokağa çıkma 
yasağı ilan etmekten ibaretti. Salgın ya-
yılırken, haftalarca maske dağıtma işini 
bile organize edemeyen dinci-faşist re-
jim, gönüllü maske dağıtanları ise gözal-
tına aldırttı. Utanmadan kapitalistlerle 
cilveleşerek 100 milyar liralık ‘kurtarma 
paketi’ ilan ettiler. İhtiyacı olanlara yar-
dım söz konusu olunca da, halktan para 
dilendiler. Bu arada yerel yönetimlerin 
yoksullara yardım etmesini de pervasızca 
sabote ettiler.

İlk dalgada en büyük suçu işçi sınıfına 

karşı işlediler. Ülke kaynaklarını yağma-
ladıkları için, işçilere iki-üç haftalık üc-
retli izin veremediler. AKP şefi, “çarklar 
dönmeye devam edecek” diye vaazlar 
verdi. Kapitalizmin sömürü çarkları dön-
dü, ama işçilerin hayatı pahasına. Günü 
geldi, pandemiden “işçi hastalığı” diye 
söz edilmeye başladı. Evlere kapanın 
diye vaaz verenler, sokağa çıkma yasağı 
olan günlerde bile kapitalistlere verdik-
leri özel izinlerle işçileri çalışmaya zor-
ladılar. Dardanel, Vestel gibi örneklerde 
görüldüğü üzere, iktidarın özel izniyle 
fabrikalar bir tür ‘çalışma kampı’ haline 
getirildi. Hal böyleyken, pişkinlikte sınır 
tanımayan tutumlarıyla kendileri için 
“başarı hikayeleri” uydurdular. Böyle bir 
zihniyetin pandemiyi kontrol altına al-
ması mümkün mü?

Son gelişmeler mümkün olmadığını 
gösterdi. Ankara başta olmak üzere bir-
çok kentte sağlık emekçileri uyarı üstüne 
uyarı yaparken, AKP-MHP iktidarı Doğu 
Akdeniz’de gerilimi arttırmak, Yunanis-
tan’la savaşın eşiğine gelmek, Irak Kür-
distan’ını bombalamak, Libya’da savaşı 
yaymak, Azerbaycan’da tatbikat yapmak 
gibi militarist/saldırgan işlere odaklan-
mış durumda. 

Ne sağlık emekçilerini ne TTB’yi dik-
kate alan sermaye iktidarı, pandemi 
kontrolsüz bir şekilde yayılmaya başla-
yıncaya kadar kılını kıpırdatmadı. Sarayın 
‘bilim kurulu’nda yer alan bazı hekimler 
bile hasta sayısındaki artışın korkutucu 
boyutlara ulaştığını açıklamak zorun-
da kaldılar. Ankara, Diyarbakır, Konya 
gibi büyük kentlerde hastaneler dolmak 
üzere. Sağlık emekçileri acilen önlem 
alınmazsa, krizin kaçınılmaz olacağı ko-
nusunda uyarıyorlar. Sağlık emekçileri-
nin çığlıklarını duymayan sarayın Sağlık 
Bakanı, Twitter hesabından mesajlar 
yayınlayarak nasihatleriyle virüsle “mü-
cadele” ediyor. 

Bu aşamadan sonra genelge yayın-
layan sarayın İçişleri Bakanlığı ise, de-
netleme seferberliği ilan etti. İşin çoğu 
artık polise, jandarmaya, bekçilere, özel 
güvenlik şirketlerine havale ediliyor. Yani 
bir tür ‘fiili sıkıyönetim’ ilan ederek, virü-

se karşı ‘mücadele’ edecekler. Pandemiy-
le mücadele Sağlık Bakanlığı’ndan İçişleri 
Bakanlığı’na havale edilince göreve çağ-
rılan da Jandarma Genel Komutanlığı ile 
Emniyet Genel Müdürlüğü oluyor. 

Hasta sayısındaki artışlar ile hastane-
lerdeki doluluk oranına dikkat çeken bi-
lim insanları, Türkiye’nin ‘birinci dalganın 
ikinci piki’ veya ‘2. dalga’ ile karşı karşıya 
olduğunu ifade ediyor. “Normalleşme” 
koşullarında virüsün kontrolsüz bir şekil-
de yayılması, hasta sayılarının dramatik 
bir şekilde artmaya devam edeceğine 
işaret ediyor. AKP-MHP iktidarı bir kez 
daha halkın sağlığı için ciddi bir tehdit 
olduğunu ispatlamıştır. 

Kapitalist elitler arasında yer alan 
AKP şefleri, halkın sağlığını hiçe sayar-
ken, kendilerinin haftalık test yaptırdık-
ları ortaya çıktı. Basına yansıyan bilgiler, 
Genel Merkez’in talimatıyla AKP’lilerin 
her hafta test yaptırdıklarını deşifre etti. 
Bu olay, dinci-faşistlerin sadece lükse-şa-
tafata düşkünlüğünü değil, kendilerini 
“seçilmiş kast’ gibi gördüklerini de gözler 
önüne serdi.

Savaşı tırmandırır, komşuları tehdit 
eder, yeni cepheler açmak için bahane 
ararken, bu iktidar ekonomiyi iyice batır-
dı. İşsizlerin on milyonlarla ifade edildiği, 
asgari ücretin açlık sınırının altına düş-
tüğü koşullarda, pandeminin kontrolsüz 
bir şekilde yayılmaya başlaması, sermaye 
iktidarının emekçileri yeni felaketlere sü-
rükleyeceğinin somut verileridir.

Ekonomik kriz, savaş, sıkıyönetim, 
pandemi! İşte sermayenin vurucu gücü 
olan AKP-MHP iktidarının özü özeti... İşçi 
sınıfıyla emekçiler, bu musibetlerin hiçbi-
rinin sorumlusu değil. Tersine, tüm bun-
lar kapitalist sistem ile beka krizi yaşa-
yan iktidarın yarattığı belalardır. O halde 
emekçiler bu yıkımların faturasını öde-
mek zorunda değiller. Enerjilerini, mü-
cadele azimlerini rejimin hastalıklarının 
vebalini taşımak için değil, bu kokuşmuş 
sistemden kurtulmak için harcamalılar. 
Çaba da, enerji de, bedeller de sınıfsız, 
sömürüsüz, sosyalist bir dünya kurma 
mücadelesi için hasredilmelidir.

Ekonomik kriz, savaş, 
sıkıyönetim, pandemi! İşte 
sermayenin vurucu gücü 
olan AKP-MHP iktidarının özü 
özeti... İşçi sınıfıyla emekçiler, 
bu musibetlerin hiçbirinin 
sorumlusu değil. Tersine, tüm 
bunlar kapitalist sistem ile 
beka krizi yaşayan iktidarın 
yarattığı belalardır. O halde 
emekçiler bu yıkımların 
faturasını ödemek zorunda 
değiller. 

Sermaye iktidarı ile pandemi 
halkın sağlığını tehdit ediyor
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İşçi sınıfı ve emekçi kitleler başta ol-
mak üzere toplumsal muhalefet için ade-
ta nefes alamadıkları bunaltıcı bir baskı, 
terör ve zorbalık, ağır bir sömürü ve kö-
lelik düzeni hüküm sürüyor. 15 Temmuz 
darbe girişiminin ardından faşist MHP ile 
kurduğu blokla Türkiye’yi yöneten din-
ci-faşist iktidar, devleti eline geçirmiş ol-
manın pervasızlığıyla davranıyor.

Elinde tuttuğu her türlü güce rağmen 
hedeflediği rejimi kuramayan dinci-faşist 
rejim, içerde ve dışarda çıkmaza saplan-
mış durumda. Ancak yalan ve aldatma-
cayla, ikiyüzlülük ve sahtekarlıkla, her 
türlü kirli yöntem ve zorbalıkla, dini ve 
şovenizmi kullanarak ayakta kalabiliyor. 

Ülke, yasa tanımaz bir keyfilik ve 
kuralsızlıkla yönetilmektedir. Burjuva 
düzenin meşruiyet aracı olan seçimlere 
güven yitirilmiş, parlamento işlevsizleş-
miştir. “Bunlar seçimle gitmeyecekler, 
iktidarda kalmak için iç savaş dahil her 
yola başvuracaklar” düşüncesi toplum-
da egemen hale gelmiştir. Bu durum onu 
moral dayanaklar ve meşruiyetten yok-
sun bıramaktadır. Yanı sıra ağır kriz bata-
ğı giderek yıpratmakta, seçmen desteği 
erimektedir.

Türkiye hemen tüm cephelerde ba-
tağa saplanmış durumdadır. İçerde te-
petaklak giden ekonomi, Dolar ve Euro 
karşısında eriyen TL, boşalan kasalar vb. 
karşısında faşist şef ve sözcüleri kaba ya-
lanlara başvuruyorlar. Tam bir arsızlıkla, 
“Türkiye tırmanışını yüksek oranda de-
vam ettiriyor”, “Türkiye adeta bir uçu-
şun içerisinde” açıklaması yapabiliyorlar. 
Maliye Bakanı damat Albayrak’a göre de 
“Türkiye, üst lige çıkma hedefinden sap-
madan yoluna devam ediyor.” Fahrettin 
Altun ise, “Milli ve bağımsız ekonomi için 
attığımız her adım, küresel sömürü çete-
lerini Türkiye’ye karşı üstü örtülü kirli bir 
operasyona zorlamıştır. Başarılı ekonomi 
yönetimi ve güçlü liderlik ile tüm oyunla-
rı bozacağımızdan hiç kimsenin şüphesi 
olmasın” sözleriyle “dış mihraklar” ede-
biyatına sarılıyor.

Saray rejimi ve medyasına göre, Tür-
kiye dışarda da “oyun kurucu” olarak ha-
reket etmektedir. Hiçbir güç Akdeniz’de, 
Libya’da, Suriye’de Türkiye’nin “büyük 
uçuş”unu durduramamaktadır. Bu pa-
lavraların nedeni, “emperyalizme karşı” 
kahramanlık masalları eşliğinde milliyet-
çi duyguları kışkırtarak tabandaki erime-

yi durdurmak, milliyetçi ittifakı ayakta 
tutmak ve “vatan-millet” edebiyatıyla 
muhalefetin bir kesimini yedeklemektir.

Şu günlerde aynı amaca hizmet ede-
ceğine inandıkları “Tanrı’nın yeni bir lüt-
fu”nun üzerine de atladılar. 3 Kasım’da 
ABD’de yapılacak seçimlerde Demok-
ratların adayı olan Biden’in yedi ay önce 
Türkiye ile ilgili yaptığı kısa açıklamayı 
gündemleştirdiler.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik,“Biden ‘Er-
doğan’ı değiştireceğiz, bunu darbeyle 
değil, seçimle yapacağız’ derken, darbe 
diyemediği için seçim demiş. Cümledeki 
‘darbe’ seçim, ‘seçim’ de darbe yerine 
kullanılmış” diyerek, Biden’nin konuş-
masından darbe çıkarmaya çalıştı. Devlet 
Bahçeli ise “Türkiye’nin ne kadar büyük 
ve derin bir beka sorununa maruz kaldı-
ğı iyice netleşmiştir. Dış mihrak tanımla-
masının hayali değil hakiki ve sahici bir 
tespit olduğu somut şekilde tevsik ve 
teyit etmiştir” dedi. Günlerdir “dış mih-
rak darbesi” edebiyatıyla anti emperya-
lizm gösterisi yapılmakta, bundan medet 
umulmaktadır.

KARŞI CEPHEYI BÖLME ÇABALARI
Türkiye içerde ve dışarda çözümsüz 

yapısal sorunlarıyla bir batağa saplan-
mış durumdadır. Bu bataktan çıkış yolu 
bulunmadığı gibi, AKP’nin izlediği poli-
tikalar durumu daha da ağırlaştırmak-
tadır. Bu nedenle sık sık “erken seçim” 
tartışmaları gündeme gelmektedir. An-
cak bütün anketler, yapılacak seçimlerde 
muhalefet cephesinin büyük bir olasılıkla 
kazanacağını ortaya koymaktadır. Bu du-
rumda kazanmayı güvenceleyecek ted-
birlerin geliştirilmesi AKP’nin önünde bir 
zorunluluk olarak durmaktadır.

Dolayısıyla, sürekli körüklenen şoven 
milliyetçiliğin yanı sıra başka adımlara da 
ihtiyaç duyulmaktadır. Seçim kanunun-
da değişikliklerin yanı sıra rakip cepheyi 
kendi içinden bölmek bunlardan biridir. 
Faşist koalisyonun bu doğrultuda bir 

çaba içine olduğu görülmektedir.
Millet İttifakı’nı bölmeye dönük ilk gi-

rişim Bahçeli’den gelmiş, Akşener’e “evi-
ne dön” çağrısı yapmıştı. Erdoğan da, “İyi 
Parti ‘yerli ve milli’ bir partimizdir”,“Sizin 
yeriniz CHP’nin, HDP’nin yanı değil Cum-
hur İttifakıdır” diyerek, bu çağrıya destek 
vermişti.

Akşener ise “evine dön” çağrısını, 
“başkasının peşine takılarak evin yolunu 
şaşıranlar evine dönsün”, “Sayın Erdo-
ğan’a bir çağrıda bulunmak istiyorum, 
ortağı ile ilgilensin, ne zaman sayın Erdo-
ğan‘ın ilgisi azalıyor, Sayın Bahçeli başta 
ben olmak üzere partime sardırıyor. Biz 
bundan bıktık, lütfen ortağı ile ilgilensin” 
sözleriyle yanıtlamıştı. 

Faşist koalisyon, seçmen desteğinin 
kurulan iki partiyle daha da eriyeceği ve 
İYİ Parti’nin MHP seçmenini kazanacağı 
korkusu yaşamakta, bunu gözeten adım-
lar atmaya çalışmaktadır.

MUHARREM INCE’NIN ÇIKIŞI
Faşist koalisyonun bir başka hesabı 

CHP içinden bir kopuşun gerçekleşmesi-
dir. İnce’nin CHP’den kopup yeni bir par-
ti kuracağı yandaş kalemler tarafından 
propaganda edilmiş ve faşist iktidar blo-
kunda heyecan yaratmıştı. İnce beklenen 
açıklamasını Ankara’da yaptı. İktidarın 
yanı sıra Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi-
ni eleştiren İnce, “Bin Günde Memleket 
Hareketi”ni başlattığını duyurdu. Bahçeli 
bu çıkışı, “Köklerinden kopan CHP’yi ku-
ruluş değerlerine döndürme, Atatürk’e 
dönüş hareketi” sözleriyle selamladı. 
Bahçeli’nin bu sözleri ile İnce’nin sözleri 
bir arada, iktidar yandaşlığı yapıyor algı-
lamasına neden oldu.  

Türkiye’nin hem iktidar hem muha-
lefet sorunu olduğunu söyleyen İnce, bu 
ülkenin saray rejimine mahkum olmadı-
ğını belirtti. Başlattığı hareketin kadro-
sunun alanında uzman olduğunu, Türki-
ye sorunlarına çözüm üreten kişilerden 
oluştuğunu ileri süren İnce, önümüzdeki 

günlerde onlarla halkın karşısına çıkaca-
ğını açıkladı. 4 Eylül’de Sivas Kongresi’nin 
yıldönümünde Sivas’ta olacağını belirtti 
ve “demokrasi, özgürlük ve adalet mü-
cadelesini başarıya ulaştırma müjdesini” 
verdi.

Bu gelişmenin faşist iktidar blokunun 
yönlendirmesi olup olmadığı bir yana, 
Cumhur İttifakı’nın bundan Millet İttifa-
kı’nı zayıflatabilmek amacıyla yararlan-
maya çalışacağı açıktır.

AKP-MHP iktidarından kurtulmanın 
yolunun onu bölüp parçalamaktan geç-
tiğini düşünen Millet İttifakı ise, DEVA 
ve Gelecek Partisi’ni de ittifaka dahil et-
meye ve HDP’nin desteğini kazanmaya 
çalışıyor. Bütün temel sorunlarda din-
ci-faşist iktidardan farklı bir politik çizgi 
izlemediğini ortaya koyan CHP, bugüne 
kadar demeç ve kınama siyasetinin öte-
sine geçememiştir. Sermaye ve düzen 
partisi olarak devletin bekası konusunda 
üzerine düşen rolü fazlasıyla yerine ge-
tirmiştir. Sonuçta o da iktidar güçlerinin 
bölünmesine umut bağlamaktadır.

Burjuva muhalefetin iktidar partisinin 
bölünmesinden, dinci-faşist koalisyonun 
da muhalefet blokunun bölünmesinden 
yarar umduğu bugünün Türkiye’sinde, 
muhalefeti ve iktidarıyla çürümüş bir dü-
zen siyasetiyle karşı karşıyayız.

TEK ÇIKIŞ YOLU ÖRGÜTLÜ BIRLEŞIK 
MÜCADELE!
İktidarı ve muhalefeti ile tüm düzen 

partileri emekçiler karşısında tek bir 
programa sahiptirler. Tümünün misyo-
nu, sermaye düzenini koruyup kollamak, 
yaşamsal ihtiyaçlarını güvencelemektir. 
Öfke ve hoşnutsuzluğu yükselen, kurtu-
luş arayışına yönelen emekçileri düzene 
bağlamaktır.

Ancak gelinen yerde bunu başara-
makta zorlanmaktadırlar. Zira emekçileri 
yatıştırabilecek alternatiflerden yoksun-
durlar. Derinleşen çok yönlü kriz tablosu 
alttan alta mücadele dinamiklerini birik-
tirmekte, sınıf ve emekçi kitleleri devrim 
mücadelesine kazanma olanaklarını bü-
yütmektedir. Yapılması gereken, dümeni-
ni AKP’nin tuttuğu çürümüş ve kokuşmuş 
sermaye iktidarının karşısına işçi sınıfını 
ve emekçi kitleleri örgütlü bir güç olarak 
çıkarabilmektir. Daha da pervasızlaşacak 
saldırılara karşı işçi sınıfı ve emekçilerin 
birleşik fiili direnişini örgütlemektir.

Dinci-faşist iktidarın zor dönemi 
ve hesapları 



4 * KIZIL BAYRAK 21 Ağustos 2020Güncel

Seçimlerde hezimete uğrama ihtimali 
yüksek olan Trump’ın aradığı “zafer”i, Si-
yonist İsrail rejimiyle anlaşma imzalayan 
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) şeyhleri 
verdi. İki Amerikancı rejimin anlaşması-
nı, Beyaz Saray’da seremoni havasında 
düzenlenen bir törenle ilan eden Trump, 
büyük iş başarmış havalarına girdi.

Anlaşma doğal olarak büyük tepki 
çekti. Yıllardan beri Filistin halkının acı-
larını istismar eden AKP şefleri de ilk 
tepki gösterenler arasında yer aldı. Sara-
yın Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan 
açıklamada, BAE hedef alındı. Libya’daki 
paylaşım savaşında Suudi Arabistan-Mı-
sır safında yer alan BAE’ye yüklenen sa-
ray rejimi, Filistin halkının hamisi/dostu 
havalarına bürünerek yeni bir riyakarlık 
gösterisine soyundu.  

 Dışişleri açıklamasında “ABD, İsra-
il ve BAE tarafından açıklanan ve İsra-
il-BAE ilişkilerinin bütünüyle normalleş-
tirilmesini öngören ortak bildiriye ilişkin 
olarak Filistin halkı ve yönetimi tarafın-
dan gösterilen güçlü ve müşterek tepkiyi 
haklı buluyoruz” ifadeleri yer aldı. Ayrı-
ca, “BAE liderliğinin Filistin halkının ve 
yönetiminin rızası hilafına Filistin adına 
İsrail›le müzakereler yürütme ve Filistin 
açısından hayati önem taşıyan konular-
da taviz verme yetkisi hiçbir şekilde yok-
tur” denildi.

AKP-saray rejimi, BAE’yi kendi dar çı-
karları uğruna Filistin halkının davasına 
ihanet etmekle de suçladı. Sarayın söz-
cüsü İ. Kalın ise Twitter üzerinden yaptığı 
açıklamada, “Filistin halkına ve davasına 
ihanet edenlerin hüsranını tarih elbette 
yazacaktır.” dedi.   

AKP’lilerin açıklamaları, her zaman-
ki gibi “Filistin halkının dostu” görünme 
çabasının ürünüdür. Bunun üzerinden 
hem içeride hem dışarıda, özellikle de 
Ortadoğu’da siyasi prim yapamaya çalışı-
yorlar. Onlar, bunu her fırsatta yapıyor-
lar. Oysa görüntü farklı gibi gözükse de, 
Siyonistlerle işbirliği devam ediyorlar. 

AKP ile Siyonistler arasında bazı çıkar 
taşımaları olsa da, saray rejim her zaman 
İsrail’e hizmet eden işler yapmış, yapma-
ya da devam ediyor. Örneğin AKP döne-
minde Siyonist rejimle ticaret hacmi dört 
kat arttı. Filistin halkının tepesine bomba 
yağdıran İsrail’i pilotlar 2004-2009 yılları 
arasında Konya ovasında uçuş eğitimin-
den geçirildi.

İsrail başbakanı iken ‘Beyrut kasabı’ 
Ariel Şaron ile Tayyip Erdoğan arasında 
kırmızı telefon hattı bağlantısı kurul-
muştu. Kürecikte ABD’nin kurduğu radar 
üssü, dolaysız bir şekilde İsrail’e hizmet 
ediyor. Siyonist rejimden 20 milyon do-

lar rüşvet aldıktan sonra Mavi Marmara 
gemisinde katliam yapan İsrail askerleri 
hakkında uluslararası mahkemede dava 
açılmasına engel oldular…

Görüldüğü üzere Filistin davası ya 
da Filistin halkının acıları AKP şeflerinin 
umurunda değil. Onlar, yıllardan beri bu 
halkın acılarını istismar ediyorlar. Şimdi 
de istismarlar zincirine yeni bir halka ek-
lediler. 

Emirliklere hakim olan şeyh takımı-
nın Filistin halkına ihanetleri ne kadar 
kesinse, AKP şeflerinin ahlaksızca/riya-
karca Filistin halkını istismar ettikleri de 
o kadar kesindir.

AKP’nin Filistin riyakarlığında yeni halka

Devrimci siyasi tutsaklar üzerindeki 
tecrit, pandemi önlemleri bahanesi adı 
altında daha da ağırlaştırıldı. Kontrol 
altına alınamayan pandemiye rağmen 
sermaye iktidarı devrimcileri hapisha-
nelerde tutsak tutarak ölüme terk edi-
yor.

AKP-MHP iktidarı pandeminin ba-
şında siyasi tutsakları kapsam dışında 
bırakarak “adli suç” kapsamındaki dos-
yalarda ceza ertelemeleri ve indirimler 
gerçekleştirmişti. Siyasi tutsakların ise 
avukat ve haftalık görüş hakkı baştan iti-
baren aylarca askıya alındı, yaz ayların-
da ise kapalı görüş hakkı kullandırılmaya 
başladı. Adalet Bakanlığı’nın bu süreçte 
görüş hakkının yerine görüntülü tele-
fon görüşmesi tanınacağı açıklamaları 
ise demagoji olmanın ötesine geçmedi. 
Aylar boyunca haftalık 40 dk ile 60 dk 
arasında yapılan görüş hakkından mah-
rum bırakılan tutsaklar haftada 2 ayrı 

gün tanınan toplam 20 dakikalık telefon 
görüşmesiyle dışarıyla bağ kurabildiler.

Yüzlerce devrimci siyasi tutsak hem 
salgınla ve hem de salgın önlemleri ge-
rekçesine dayanarak tecrit koşullarını 
daha da ağırlaştıran insanlık dışı uygu-
lamalarla yüz yüze bırakılmış durumda. 
Bu koşullarda tutsakların tedavi olabil-
meleri mümkün olmadığı için hasta ol-
mak bile yasaktır.

Bu çerçevede komünist tutsak Onur 
Kara, mektup ve telefonla Tekirdağ 2 
Nolu F tipi Hapishanesi’nde de keyfi uy-
gulamaların ve hak gasplarının arttığına 
dair bilgiler verdi. Hapishanede kitap ve 
devrimci-sosyalist yayın hakkı pandemi 

öncesinde yasaklanmıştı. Pandemi ile 
birlikte günlük gazeteler haftada bir ve-
rilmeye, mektup almak ve göndermek 
ayları bulmaya başladı.

Onur Kara’nın bildirdiğine göre, ha-
pishanede verilen mücadeleler sonu-
cunda kargo ile kitap temin etmenin 
önündeki engel kaldırıldı. Ancak tut-
sakların kargo hakkına ilişkin sınırlama 
getirildi. Hapishane yönetimi keyfi ola-
rak kargoları 2-3 ayda bir açmaya ve kişi 
başına 1 kargo kabul etmeye başlamış 
durumda. Onur Kara, ailesi tarafından 
2,5 ay önce yollanan ve hapishaneye 
ulaşan kitap kargosunu hala teslim al-
madı ve içinde giysinin bulunduğu aynı 

anda yollanan 2. kargo paketi de geri 
yollandı. Bunun üzerine Onur Kara’nın 
ailesi, hapishane idaresini arayarak kar-
gonun geri yollanmasının nedenini sor-
duklarında “Herkesin bir kargo hakkı ol-
duğu” şeklinde yanıt aldıklarını aktardı. 
Aile aynı paketi 2. kez yollamak zorunda 
bırakıldı. Kargo tutsakların ihtiyaçlarını 
temin edebilecekleri tek kanal haline 
getirilmişken bu hak da böylece gasp 
edilerek ayrıca bir cezalandırılma yönte-
mi devreye sokuldu.

Sermaye iktidarının akıl almaz uygu-
lamalarla pandemi sürecini tecriti koyu-
laştırmanın fırsatına çevirmeye çalıştığı 
görülmektedir. Adalet Bakanlığı genel-
geleri ile uygulanan bu pervasızlığın son 
bulmasının tek yolu ilerici ve devrimci 
kamuoyunun siyasi tutsaklarla dayanış-
masıdır.

KIZIL BAYRAK / ISTANBUL

Komünist tutsak Onur Kara:
“Kargo hakkımız gasp ediliyor”
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İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik tar-
tışmalar, AKP Genel Başkanvekili Numan 
Kurtulmuş’un sarf ettiği ,“Sözleşmeden 
çekilme ile ilgili hazırlık yapılıyor. İstan-
bul Sözleşmesinin imzalanması yanlıştı. 
Nasıl usulünü yerine getirerek imza-
lanmışsa, usulünü yerine getirerek söz-
leşmeden çıkılır” sözleriyle başladı. O 
günden bu yana kadın örgütlenmeleri 
ve demokratik kitle örgütleri İstanbul 
Sözleşmesi’ne sahip çıkan eylemlilikler 
gerçekleştirdiler. 

Süren tartışmalarda bir yanda “İstan-
bul Sözleşmesi yaşatır” diyen feminist ve 
ilerici demokratik kadın örgütlenmeleri 
ile demokratik kitle örgütleri ve siyasi 
çevreler, hatta AKP’li kadın örgütleri, 
diğer yanda ise sözleşmenin “aile kuru-
mu”nu yok edeceğini iddia eden gerici 
güruh bulunuyor. Sözleşmeden çekilme 
niyeti karşısında eylemli tepkilerin orta-
ya konulması elbette önemli. Fakat tar-
tışmalar kadın cinayetlerinin ve kadına 
yönelik şiddetin kaynağı bir yana bırakı-
larak yürütülüyor.

Tartışmanın dar bir alana sıkışma-
sı yalnızca AKP’nin elini güçlendirmeye 
yarıyor. Zira AKP bugünlerde sözleşme-
ye şerh koyma ya da kendi sözleşmesini 
yazma alternatiflerini gündeme getire-
rek, tarafları bu düzlemde bir tartışmaya 
itiyor. “Sözleşme ile kadın cinayetleri art-
tı mı, azaldı mı?”, “sözleşme eşcinselliği 
teşvik ediyor mu, etmiyor mu?” soruları 
arasında boğulan, “aile yapısını bozuyor”, 
“gelenekleri köreltiyor” gibi söylemlerle 
süren bu tartışmalar, sözleşmenin revize 
edilmesi noktasına gelip tıkanıyor. “Yerli 
ve milli sözleşme” propagandasının ge-
risinde AKP zihniyeti yatıyor: Sayısız kez 
tekrarlanan kadın ve erkeğin eşit olma-
dığı savı ve “ailenin korunması” adına 
kadınların kurban edilmesinde kararlılık!

ISTANBUL SÖZLEŞMESI YAŞATIR MI?
Dinci gericiliğin “ailenin korunması” 

adına ortaya attığı argümanları ele alma-
dan önce bir noktayı açıklığa kavuştur-
makta fayda var. Kadın hakları çerçeve-
sinde sözleşmenin uygulanması elbette 
talep edilmeli. Ancak AKP’nin sözleşmeyi 
hedef tahtasına çakmasıyla sözleşmeye 
daha fazla anlam yüklenmiş durumda. 
Öyle ki, kadın sorununun çözümü nere-
deyse İstanbul Sözleşmesi’ne dayandırı-
lacak.

Kadın sorununun sosyo-ekonomik te-
melini, tarihsel-toplumsal boyutunu göz 
ardı ederek kadının kurtuluşunu bir ta-
kım yasal düzenlemelerle olacağını vaaz 
etmek elbette yeni bir olgu değil. Refor-
mizmin ufuksuz bakışının sonuçsuz giri-
şimlerinden yalnızca biri. Tarihsel-top-
lumsal bir sorun olan kadın sorununu 
devralarak ona yeni bir boyut kazandıran 
kapitalist sistemin temsilcilerinin imza 
attıkları bir sözleşmedir İstanbul Sözleş-
mesi. Uluslararası planda kadın hakları-
nı koruma noktasında ileri bir sözleşme 
olma özelliğini taşısa da, sonuçta Avrupa 
Konseyi’nin hazırladığı ve sistem içeri-
sinde varlığını sürdüren “demokratik” 
anlayışın ürünü olarak kadın hakları 
noktasında sınırlı bir metindir. Kadın ci-
nayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin, 
toplumsal cinsiyet rollerinin kapitalist 
devletin atacağı adımlarla ortadan kalka-
cağı boş inancını yaymaktadır. 

Kadınların şiddete uğraması karşısın-
da alınacak önlemler elbette önemlidir. 
Ancak Türkiye’de sözleşme çerçevesinde 
çıkarılan 6282 sayılı yasanın tam olarak 
uygulanmadığı ortadadır. Elbette bu tek 
örnek değildir, pek çok yasanın kağıt üze-
rinde kaldığı bilinmektedir. Kadına şiddet 
sorunu üzerinden yaşanan da budur. 
Yasalar kadınlara tutunacak bir dal uzat-
maktadır, fakat bu dal kuru ve ince oldu-
ğu ölçüde kırılmaya meyillidir. İstanbul 
Sözleşmesi tartışmalarında olduğu gibi, 
birileri usulen imzalayıp sonrasında da 
usulen çekiliyorum diyebilmektedir. Söz-
leşme savunulurken bu temel önemde 
gerçek bir an bile unutulmamalıdır. 

AKP’NIN GERICI EMELLERI
AKP cephesinden tartışılan aslında 

bir kağıt parçası değil bir zihniyettir. Her 
zamanki gibi dinci gerici cephe kendi 
emellerini açıkça ifade etmekte sakınca 
görmemektedir. Kadın ile erkeğin “fıtrat-
ları gereği” eşit olamayacağını savunan 
AKP gericiliği, gelinen yerde adımlarını 
somutlama gayreti içindedir. İstanbul 
Sözleşmesi’nden duyulan rahatsızlığın 
nedeni, sözleşme maddelerinin ötesinde 
sözleşmenin ortaya koyduğu kadın-erkek 
eşitliği olgusudur.

Dinci-gerici cephenin argümanları 
ciddiyetten uzaktır. Sözleşme madde-
lerinin eşcinselliği savunduğu, nikahsız 
yaşamı teşvik ettiği, böylece aile kuru-

munu dinamitlediği savları ile sözleşme 
çarpıtılmaktadır. Sözleşmede, “Taraflar 
bu sözleşme hükümlerinin, özellikle de 
mağdurların haklarını korumaya yönelik 
tedbirlerin, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, 
ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka tür 
görüş, ulusal veya sosyal köken, bir ulu-
sal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, do-
ğum, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet 
kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni 
hal, göçmen veya mülteci statüsü veya 
başka bir statü gibi, herhangi bir teme-
le dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksı-
zın uygulanmasını temin edeceklerdir” 
maddesinde yer alan “cinsel yönelim” ve 
“toplumsal cinsiyet kimliği” gibi kavram-
ların Türk toplumunun yapısına uymadığı 
iddia edilmektedir. Oysa burada yalnızca 
şiddet mağdurları arasında ayrım yapıla-
mayacağı vurgulanmakta, bu temel bir 
insan hakkı olarak tanımlanmaktadır.

İtiraz edilen bir diğer madde ise şu-
dur: “Taraflar kadınların daha aşağı 
düzeyde olduğu düşüncesine veya ka-
dınların ve erkeklerin toplumsal olarak 
klişeleşmiş rollerine dayalı ön yargıların, 
törelerin, geleneklerin ve diğer uygula-
maların kökünün kazınması amacıyla 
kadınların ve erkeklerin sosyal ve kültü-
rel davranış kalıplarının değiştirilmesine 
yardımcı olacak tedbirleri alacaklardır.” 

Bu maddede yalnızca kadınları aşa-
ğılayan gelenek ve töreler hedef alındı-
ğı halde, tartışma bir bütün olarak Türk 
gelenek ve göreneklerine genişletilerek, 
algı yanılsaması yaratılmaktadır. Sözleş-
mede geçen “partner” terimi de gericili-
ğin hedefindedir. Oysa sözleşme sadece 
evlilik kurumu içindekileri değil, tüm aile 
üyelerini, evli olsun olmasın tüm şiddet 
mağdurlarını korumayı öngörmektedir.

Öte yandan İstanbul Sözleşmesi’nde 
yer almadığı halde nafaka uygulaması 
tartışmalara dahil edilmektedir. Şidde-
ti önlemek için mağdurun beyanı esas 
alınarak tedbir amaçlı uygulanan uzak-
laştırma kararı hukuksal düzleminden 
koparılmakta, “kadının beyanı ile tutuk-
lamaların yapıldığı” ve ailenin parçalan-
dığı iddia edilebilmektedir.

KAPITALIZMIN CAN SIMIDI “AILE”
“Toplumsal cinsiyet eşitliği” kav-

ramıyla geleneklerin hedef alındığı ve 
eşcinselliğin teşvik edildiği yalanları ile 
gerici hassasiyetler üzerinden prim yapıl-

maya çalışılmakta ve “aile kurumu”nun 
tehlikede olduğunu vaaz edilmektedir. 
Oysa bozulmasından korkulan düzenin 
“aile”si bizzat kapitalizmin eseri olarak 
yıkıma uğramaktadır. Sömürü çarkları 
arasında ezilen insanlar geçim derdi yü-
zünden “aile” kurmaktan uzak durmakta 
ve boşanmalar sürekli artmaktadır. Ai-
leler borçları nedeniyle toplu olarak in-
tihar etmektedir. “Ailenin dağılması”nın 
gerisindeki en temel nedenlerden biri 
ekonomik sorunlardır. Bahsedilen top-
lumsal yozlaşma ise nikâhsız yaşamak ya 
da LGBT eli ile değil bizzat kapitalizmin 
çürümüş değerleri yüzünden yaşanmak-
tadır. 

“Toplumsal ahlak” adı altında kadın 
haklarına saldırılanlar, artan ev içi şiddet 
ve aile içi tecavüzleri görmezden gelmek-
tedirler. Babasının kendi kızından tahrik 
olabileceğini vaaz edenlerin, 9 yaşındaki 
kız çocuklarının evlenebileceğini söyle-
yenlerin, çocuk tecavüzü karşısında “bir 
kereden bir şey olmaz” diyenlerin ahlak-
tan söz etmeleri gülünçtür. Dolayısıyla 
“ailenin dağılması”nın faillerini sözleşme 
maddelerinde aramaları boşunadır. Zira 
fail bizzat kendileridir.

Bizzat düzenin kendisinin temellerini 
sarstığı “aile kurumu”nu toparlamak adı-
na kadınlar öne sürülmektedir. Ailenin 
parçalanmasından kadınlar sorumlu tu-
tulmakta, “annelik kutsal görevini” inkar 
eden, evlenmeyen, “çocuklarını bırakıp 
işe giden”, “boşanmak isteyen” kadınlar 
günah keçisi ilan edilmektedir. Çünkü, 
ailenin devamını sağlama görevi biçilen 
kadının zincirlerini kırması, üretime ve 
toplumsal yaşama katılması, kapitaliz-
min mezar kazıcıları ordusunun büyü-
mesi demektir. 

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek, 
kadın düşmanlığı çerçevesinde dinci-ge-
rici iktidarın atacağı adımlardan yalnızca 
biridir. Sözleşmeden çıkılsa da, “niyet be-
yanı” mektubu yazılsa ya da yeni bir yasa 
hazırlansa da, AKP zihniyeti kadınların 
özgürlük ve eşitlik mücadelesine ket vur-
maya devam edecektir. Ancak korkulan 
olacak, düzenin “aile kurumu” eninde 
sonunda parçalanacaktır. Çünkü kapita-
lizmin çöküşüyle birlikte her türden eşit-
sizlik, baskı ve sömürü mekanizmaları 
tarihin çöplüğüne atılacaktır.

İstanbul Sözleşmesi tartışmaları üzerine 
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Okulların açılması tartışmaları üzerine

Paralı eğitim rantının 
muslukları kurumasın

Ortaya çıkışından bu yana mevsim-
ler geçmesine rağmen Covid-19 salgını 
insanlığın üzerine bir kabus gibi çöktü. 
Kontrol altına alınamadığı gibi yeni dal-
galarla yayılan bu hastalığın esas sorum-
lusu kapitalist sistemdir. Hastalığın bula-
şıcı etkisi ilk dönem gizlendi. Ekonomik 
çıkarlara öncelik verildiği için ulaşım yol-
ları açık tutularak virüs dünyaya yayıldı. 
Sömürü çarkları dönmeye devam etsin 
diye fabrikalar açık tutuldu. Bu kepaze-
likler yetmiyormuş gibi, halk sağlığını ko-
ruyacak ciddi önlemler de alınmadı. Yani 
neresinden tutarsanız elinizde kalan bir 
süreç yönetimi var. Bilimsel ve teknolo-
jik imkanlar kullanılsaydı Covid-19, pan-
demi boyutuna gelmeden kontrol altına 
alınabilirdi. Oysa tüm imkanlara rağmen 
bunun yapılmamasının bir temel gerek-
çesi var: O da daha fazla kâr, daha fazla 
ranttır. 

Koronavirüs pandemisi kapitalizmin 
halkın sağlığını hiçe saydığı ilk örnek 
değil elbette. Tarihine bakıldığında ka-
pitalist sistemin işçilerin, emekçilerin ve 
onların çocuklarının sağlığını göz ardı et-
tiğini kanıtlayan sayısız örnek görülür. Bu 
uygulamalar, çocukların okul saatlerinin 
fabrikalardaki çalışma saatlerine göre 
düzenlendiği ve çoğunlukla çocukların 
okullara gitmesinin engellendiği “vahşi” 
kapitalizm döneminden bugüne kadar 
devam ettirildi. 

Bugün okulların yeniden açılması 
gündemi de bu çerçevede yoğun tartış-
malara neden oluyor. Bilim insanları ko-
nuyu toplum sağlığı açısından ele alarak 
sosyal ve psikolojik boyutlarıyla irdeliyor. 
Burjuvazinin sözcüleri ise yalan/dolanla 
insanları kandırarak kasalarını doldur-
manın peşine düşmüş durumdalar.

Elbette bu rezil tablo sadece Türki-
ye ile sınırlı değil. Tüm dünyada benzer 
tartışmalar yapılıyor. Burjuvazinin farklı 
ülkelerdeki temsilcileri benzer yalanlar 
söylüyor. Ha yanı başımızda ha denizle-
rin ötesinde olmuşlar, fark etmiyor. Ağız-
larından farklı dillerin tınıları çıksa da ko-
nuştukları dil, paranın, sermayenin aynı 
kan ve gözyaşı ile harmanlanmış lanetli 
dilidir.

Türkiye’deki tartışmaları bir kenara 
bırakarak gözlerimizi dünyaya çevirelim. 
Zira dünyanın çeşitli yerlerinde açılan 
okullar ve ortaya çıkan sonuçlar var. Şim-
di AKP-MHP iktidarının ortalığı toza/du-

mana boğan yalanlar kampanyasını bir 
kenara atıp somut bilimsel gerçekliklere 
uzanabiliriz.

AÇILAN OKULLAR KAPANIYOR, 
ÇOCUKLAR HASTALANIYOR
Tüm tartışmalara rağmen dünyanın 

çeşitli yerlerinde okullar tekrar açıldı. 
ABD, Brezilya, Fransa, Almanya okulları 
açan bazı ülkeler. Birçok ülke ise okulları 
Eylül ayında açacağını ilan etti. Ülkeden 
ülkeye ya da ülkelerin kendi içlerinde 
bölgeler arası değişiklikler olmakla birlik-
te okulların açıldığı her yerde sonuç tam 
bir fiyasko oldu. İşte bazı örnekler:

-ABD’de tam zamanlı ve yüz yüze 
eğitime başlandı. Fakat eğitim-öğretim 
döneminin başlaması ile ortaya, bizdeki 
YKS dönemindeki sınav bahçelerinden 
tanık olduğumuz, skandal görüntüler or-
taya çıktı. Daracık koridorlarda maskesiz 
ve fiziksel mesafenin olmadığı görüntü-
ler tüm dünyayı şoke etti. Bazı okullarda 
onlarca öğrenci hastalandı. Bu durumda 
olan okulları kapatmak zorunda kaldılar.

Tek tek okulların dökümleri mevcut 
olsa da biz tablonun toplamına bakma-
ya çalışalım. Sunday gazetesinde yayın-
lanan Amerikan Pediatri Akademisi‘nin 
yeni raporuna göre ABD’de okulların açıl-
dığı döneme tekabül eden Haziran ayının 
son iki haftasında, yaklaşık 100 bin çocuk 
koronavirüse yakalandı. Bu çocukların 
%40’ının yoğun bakım ünitesine ihtiyaç 
duyduğu belirtiliyor. Rapor, Amerika’da-
ki 5 milyonun üzerindeki hastanın 338 
bininin çocuklar olduğunu ifade ediyor. 

Cuma günü yayınlanan bir başka rapor 
ise çocuklar arasında hastaneye yatırıl-
ma oranının yükseldiğini saptıyor. Hasta-
lanan her üç çocuktan biri yoğun bakım 
ünitesine ihtiyaç duyarken bu oranın ye-
tişkinlerle aynı olduğunun altı çiziliyor. 
Amerika’da oluşan bu tablodan dolayı 
okulların tekrar kapatıldığını ve öğrenci-
lerle öğretmenlerin karantinaya alındığı-
nı da belirtelim.

-Brezilya’nın Manaus şehrinde ise 
okullar bir hafta önce açıldı. Bu süre bile 
hastalığın hızla yayılmasının anlaşılması-
na yetti. Öyle ki okulların açıldığının erte-
si günü tüm gün ders veren bir öğretmen 
akşam saatlerinde korona belirtileri gös-
termeye başladı. İki gün sonra ise şehir-
de dezenfeksiyon işlemleri için kapatılan 
okul sayısı 8 oldu. Ancak öğrenciler ve 
öğretmenler karantinaya alınmadan tek-
rar okula gönderildiler. Sonuç olarak şe-
hirde bulunan okulların %30’una tekabül 
eden 36 okulda koronavirüs vakası tespit 
edildi.

-Almanya’nın çeşitli bölgelerinde 
okulların açılış tarihleri farklı olsa da bir 
tek ortak nokta var ki, o da açılan okul-
ların tekrar kapatılmasıdır. Fransa’da ise 
Haziran‘ın son haftalarında okullar açıl-
mış olsa da araya giren tatil ile okullar 
kapandı. Mayıs ayında okulları açan ve 
ardından kapatmak zorunda kalan Fran-
sa için asıl kritik aşama Eylül ayında baş-
layacak.

YALANLARINIZ...
Dünya çapında okullar açıldı ancak 

hasta sayısındaki hızlı artıştan dolayı 
tekrar kapatıldı. Öte yandan sendikalar, 
demokratik kitle örgütleri ise okulların 
açılmasının ertelenmesini talep ediyor. 
Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 
okulların açılması için önerdiği tarih ise 
Ocak 2021.

Okulların yeniden açılmasının öğ-
retmenlerin, öğrencilerin ve ailelerin 
sağlığını tehdit edeceği somut olarak 
görüldü. Fakat bu gerçeğe gözlerimizi 
kapatmamızı isteyenlerin ortaya attığı 
argümanlar da var. 3 başlık altında top-
lanan bu yalanlar serisi, medya tekelleri 
aracılığıyla dünyanın her tarafına yayıldı. 

İlk yalan çocukların hastalığa yaka-
lanmadığı, yakalansa dahi hastalığı hafif 
atlattığı iddiasıdır. ABD‘de hazırlanan ra-
porların da gösterdiği gibi çocuklar pan-
demiden etkileniyor ve hastanede tedavi 
görecek, hatta yoğun bakıma ihtiyaç du-
yacak ölçüde hayatları risk altında. Mayıs 
ayından bu yana ABD‘de koronavirüs bu-
laştığı için yaşamını yitiren çocuk sayısı 
90’a ulaştı.

İkinci yalan ise, çocukların taşıyıcı ol-
madıklarına yönelik. Ancak Amerika, İtal-
ya ve Güney Kore’deki örnekler üzerinde 
yapılan araştırmalar gösteriyor ki, çocuk-
lar yetişkinlere göre daha kolay taşıyıcı 
rolü oynuyorlar. Chicago’da yapılan bir 
çalışmada, bebekler ile küçük çocukların 
yetişkinlere oranla virüsü boğazlarında 
veya soluk borularında taşıma kapasite-
lerinin 100 kat daha fazla olduğu tespit 
edildi.

Üçüncü yalan ise okulların “güven-
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le” açılacağı iddiasıdır. Oysa Florida 
üniversitesinde yapılan son çalışmada 
Covid-19’un yayılma çapının 16 adım 
uzaklığında olduğunu ortaya koydu. Bu 
bilgiyle beraber, sınıfların mevcut sayı-
sı da göz önüne alındığında, okulların 
“güvenli” alanlar olamayacağı kesinleşti. 
ABD ve Brezilya’daki örnekler, dünyanın 
birçok ülkesinde açılan okulların kapatıl-
ması, bu söylemin sahtekarlıktan ibaret 
olduğunu gösteriyor.

INSANLIĞIN BAŞINDAKI BELA 
KORONA DEĞIL KAPITALIZMDIR
Elbette ki, eğitim ve öğretim çocuk-

ların gelişimi açısında önemini koruyor 
ancak pandemi koşullarında yüz yüze 
eğitimin taşıdığı riskler toplum sağlığını 
tehdit ediyor. Açılan okullar kapatılmak 
durumunda kalmışken, bilim insanları 
ısrarla uyarırken burjuvazinin temsilcile-
rinin eğitim ve öğretimin sürdürülmesin-
deki ısrarı nereden kaynaklanıyor? 

Türkiye‘de yaşanan YKS ve LGS sü-
recinde çocukların ve gençlerin sınava 
girme tarihini turizm sektörünün ihti-
yaçları üzerinden ayarlayan AKP-MHP 
rejiminin, paralı eğitimin sağladığı rantı 
göz ardı etmesi mümkün değildi. Özel 
okulların kasalarının dolmasının garanti 
edilmesi, devlet okullarında “ihtiyaçlar” 
adı altında toplanan paralar, okul servis-
lerinin oluşturduğu rant, kursların, etüt 
merkezlerinin kasalarının dolması vb. Bu 
çarkların dönmesi için okulların açılması 
gerekiyor.  

Pandemi sürecinde geliştirilen alter-
natiflerden biri olan uzaktan eğitimin 
geçtiğimiz dönem pratiği başarısız oldu. 
Uzaktan eğitimin bu dönemin ihtiyaçla-
rını karşılayacak biçimde yapılabilmesi, 
elbette ki belli sınırlar içerisinde müm-
kün ancak kapitalizmin doğası ile taban 
tabana zıt. Tüm öğrencilerin bilgisayar 
ve internet gibi teknik ihtiyaçlarının 
karşılanması bile kapitalizmin sırtlamak 
istemediği bir yük. Ve halihazırda kapi-
talizmin doğal bir sonucu olan eğitimde 
fırsat eşitsizliği bu alternatifin hayata 
geçmesini engelleyen bir diğer önemli 
önemli etkendir.

İşte bu olgulardan dolayı AKP-MHP 
rejimi okulların açılmasında ısrar ediyor. 
Sömürü çarklarının dönmesi için işçiler 
nasıl çalışmaya zorlandıysa, Dardanel ça-
lışma kampına dönüştürüldü ya da Ves-
tel‘de olduğu gibi işçiler ölüme sürüldüy-
se, emekçilerin çocukları ile geçinmek 
için çalışmak zorunda olan öğretmenleri 
de okullara gönderilecek. Hem kapitalist-
ler hem onların iktidarı için önemli olan 
işçi ve emekçilerin sağlığı veya hayatı 
değil; sömürü çarklarının dönmesi, ka-
saların dolmasıdır. Pandemi süreci kapi-
talizmin bu barbarlığını bir kez daha tüm 
çıplaklığıyla gözler önüne sermiştir.

Eğitimin yeniden başlamasıyla ilgili 
açıklama yapan YÖK, üniversitelerin 1 
Ekim’den itibaren açılacak şekilde dü-
zenlemeler yapmasını istedi. Açıklama-
da, her üniversitenin durumu değer-
lendirmesi ve kararı ona göre vermesi 
istendi. 

Üniversitelerde örgün eğitime ara 
verilen 16 Mart tarihinden bugüne, sal-
gının seyrinde kayda değer bir gerileme 
olmadı. Tersine, sermaye iktidarının 
“normalleşme” sürecini başlatmasıy-
la daha önce alınan yüzeysel önlemler 
de terk edildi. Bundan dolayı son haf-
talarda hasta sayısında büyük artışlar 
oldu. Bazı hastanelerin dolu olduğuna 
dair haberler yayınlanınca,  dinci-geri-
ci AKP-MHP iktidarı gerçekleri halktan 
saklama telaşına düştü. Halen gerçeği 
işçi ve emekçilerden, gençlerden sakla-
maya, durumun “olağan” olduğu yala-
nıyla göz göre göre toplumu kandırma-
ya devam ediyor. 

Koşullar böyleyken, bilim insanları 
alınan önlemlerin yetersizliğini, salgı-
nın seyri doğrultusunda eğitim kurum-
larının bir süre daha kapalı kalması 
gerektiğini hatırlatıyor. Buna rağmen 
dinci-gerici iktidar her şeyin “normal” 
olduğu yalanını yutturma ve okulları 

açma dayatmasında ısrar ediyor. İlk ve 
orta öğretimler için açıklanan 21 Eylül, 
üniversiteler içinse 1 Ekim tarihleri işçi-
lerin, emekçilerin, gençlerin, çocukların 
sağlığı değil, kapitalistlerin çıkarları gö-
zetilerek belirlenmiştir!

Sermaye iktidarı, salgın sürecini 
toplum sağlığını değil, kapitalistlerin çı-
karlarını gözeterek, şeffaf olmayan bir 
şekilde yönetiyor. AKP-MHP iktidarının 
bu pervasızlığı, kapitalist sistemin temel 
kuralının daha fazla kâr olduğunu bir 
kez daha gözler önüne serdi.

Bu olgulara ve bilim insanlarının 
uyarılarını dikkate aldığımızda, üniver-
sitelerin açılması için öngörülen 1 Ekim 
tarihi ve sonrasında, virüse yakalanma 
riskinin artarak devam edeceğini öngör-
mek zor değil. İşte bu koşullarda, gerekli 
önlemler alınmadan üniversiteleri aç-
mak koronavirüsün dersliklerde, kam-
püslerde, yurtlarda hızla yayılmasına 
davetiye çıkaracaktır.

YÖK’ün açıklamasında 1 Ekim tarihi 
sonrasında eğitimin nasıl devam ede-
ceği üniversitelerin inisiyatifine bıra-
kılmıştır. Burada inisiyatif ise üniversi-
telerin gerçek özneleri olan öğrenciler, 
öğretim görevlileri ve çalışanlar değil; 
yandaş rektör ve dekanlar, üniversite 

konseyinde yer alan sermayedarlardır. 
Geleceğimiz hakkında bize söz söyleme 
imkanı tanınmazken, gençliğin ve eğitim 
emekçilerinin sağlığı bir avuç yandaşın 
ilkel insafına bırakılmak istenmektedir.

Kapalı kapılar ardında yapılan top-
lantılarla sağlığımıza, geleceğimize, eği-
tim hakkımıza dair kararlar alamazsınız!

Online eğitim süreci boyunca ya-
şanan kaosun baş sorumlularına karar 
hakkı tanınırken, üniversitelerin özne-
leri olarak sessiz kalmayacağız. 1 Ekim 
sonrası, üniversitelerin eğitime nasıl 
devam edeceğine dair sözümü söyle-
mek için üniversitenin özneleri olarak 
harekete geçmek zorundayız. Eğitimde 
yaşanan kaosun sorumluları bizler deği-
liz. Eğitimin özneleri ise bizleriz. O halde 
eğitime nasıl devam edileceğine dair 
kararları da biz almalıyız. Bu kapsamda 
öğrencileri üniversite meclislerini kura-
rak karar alma süreçlerine dahil olmaya 
çağırıyoruz. Her üniversitede bölüm bö-
lüm oluşturulacak online toplantılarla 
okulların açılıp açılmamasına dair karar-
lar almalıyız. Geleceğimize dair kararları 
kendimiz almak için en geniş katılımla 
“sözünü söyle” toplantılarında buluşa-
lım!

DEVRİMCİ GENÇLİK BİRLİĞİ

Üniversitelerin açılmasına 
dair “sözünü söyle”!
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Türkiye’nin ekonomisi her geçen gün 
daha fazla alarm veriyor. Yıllardır yaşan-
makta olan ekonomik ve siyasal kriz, 
pandemi ile dünya genelinde daralan 
ekonomi ve son süreçte Türkiye’nin ya-
şadığı siyasal gerilimlerle her geçen gün 
daha fazla derinleşiyor. 

Tüm ekonomik veriler krizin boyutla-
rını ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yıla göre 
7 aylık bütçe açığı 68 milyar 682 milyon 
TL’den 139 milyar 147 milyon TL’ye yük-
seldi. Yani geçen yılın iki katı bir bütçe açı-
ğı oluşmuş durumda. Aynı dönemde faiz 
dışı açık ise 10 milyar 219 milyon TL’den 
59 milyar 433 milyon TL’ye fırladı. Ekono-
mideki kötüye gidişi doların önleneme-
yen yükselişi de gösteriyor. Dinci-faşist 
rejim kur artışı bizi etkilemiyor safsata-
larıyla emekçileri aldatmaya çalışsa da, 
rakamlar ve günlük yaşamdaki yansıma-
ları tam tersini gösteriyor. Türkiye’nin dış 
borcu her geçen gün katlanarak büyüyor. 
Sadece merkezi yönetimin 30 Haziran iti-
bari ile toplam borcu 1 trilyon 631 milyar 
TL’ye dayanmış durumda. Borçların bu 
boyuta ulaşmasının temel etkenlerinden 
biri de döviz üzerinden borçlanmadır. 
Kurun bir kuruş bile artmasının hazineye 
etkisi milyarlar olabilmektedir.

Hal böyle iken, AKP-MHP iktidarının 
icraatları krizi daha da derinleştirmekte-
dir. Merkez Bankası döviz rezervlerinin 
piyasaya sürülmesi, devlet bankalarının 
elindeki döviz cinsi sermayenin zorla 
alınması gibi yöntemlerle kuru sabit-
lemeye çalışan saray rejimi artık yolun 
sonuna gelmiş görünüyor. Döviz üzerin-
den borçlar artarken, TL üzerinden borç-
lanma da faiz değişkenli olduğu için, ya-
kında beklenen faiz artışı borcu daha da 
katlayacaktır.

Ekonomistler, Türkiye’nin mevcut 
tablosunda, IMF ve Dünya Bankası gibi 
sermaye örgütleri ya da ABD gibi hay-

dutlarla swap anlaşmaları yoluyla para 
transferi yapmak dışında bir çözüm yolu-
nun olmadığını söylüyorlar. Bunun sonu-
cu ise, emperyalistlerin ekonomik ve si-
yasal müdahalelerin daha da artması ile 
işçi ve emekçilerin çalışma ve yaşam ko-
şullarının daha da ağırlaşması olacaktır.

Saray rejimi iktidara geldiğinden 
beri özelleştirmelerle, yağma ve talan 
politikalarıyla, kara para aklamalarıyla 
ve elbette azgın bir sömürüyle krizlerini 
ötelemeye çalıştı. Buna rağmen patlak 
veren krizlerin faturası sosyal yıkım sal-
dırılarıyla işçi ve emekçilerin sırtına yük-
ledi. 

Gelinen yerde ise krizi biraz olsun ha-
fifletmek bir yana tam bir iflas tablosuyla 
yüz yüzedir.  Bu durumda yapabileceği 
tek şey kölelik koşullarını daha da ağır-
laştırmaktır. Bir kez daha fatura işçi ve 
emekçilere kesilecektir. Nitekim pande-
minin ardından ücretsiz izin, kısa çalışma 
ödeneği, esnek ve güvencesiz çalışmanın 

yaygınlaştırılması vb. adımlarla giderek 
büyümekte olan fatura işçi ve emekçile-
re ödetilmektedir. 

Nitekim işçi ve emekçiler bu yıkıcı 
süreci etinde-kemiğinde hissediyor. Tür-
kiye’de açlık ve yoksulluk çeken, işsizlik 
kervanına katılan on milyonlarca insan-
dan bahsediliyor. Saray rejiminin ekono-
mide “şahlanıyoruz”, “uçuşa geçiyoruz” 
söylemleri artık toplumda etki yaratmı-
yor. Din istismarı ve şoven milliyetçilik 
üzerinden yürütülen politikalarla yol 
alınamıyor. AKP-MHP gericiliğinin kitle 
desteği her geçen gün erimeye devam 
ediyor. 

Ancak kapitalist sistem bugüne kadar 
işçi ve emekçilere ödettirilen ağır fatura-
larla kriz koşullarından çıkmayı başara-
bilmiştir. İşçi ve emekçiler örgütlü mü-
cadeleyi yükseltemedikleri koşullarda, 
sonuç farklı olmayacaktır.

Salgınla beraber dünyada ve Türki-
ye’de kapitalistlerin ihtiyaçları doğrultu-

sunda hayata geçen uygulamalar, top-
lum sağılığı yerine üretimin çarklarının 
dönmesi ve bir avuç kapitalistin zengin-
liğinin artması için atılan adımlar, sarayın 
şatafatlı yaşamından hiçbir ödün verme-
mesi vb., işçi ve emekçilerin gerçekleri 
görmesini kolaylaştırmakta, öfke ve tep-
ki birikimine yol açmaktadır.

Ancak bu çarkın tersine çevrilebilme-
si için öfke ve tepkinin birikmesi yeterli 
değildir. Krizin emekçilere yansımalarını, 
baskı ve saldırganlık politikalarını de-
ğiştirecek olan işçilerin eylemli müca-
delesidir. “Krizin faturasını kapitalistler 
ve saraylarda sefahat sürenler ödesin!” 
talebiyle harekete geçmesidir. İşçi sınıfı 
fabrika fabrika, havza havza yaratacağı 
örgütlenmeler ile taleplerini yükselttiği 
ve toplumun diğer ezilen kesimlerini bu 
mücadele ekseninde sürükleyebildiğin-
de ancak ekonomik, sosyal ve siyasal sal-
dırıları püskürtmeyi başarabilecektir.

Faturayı kapitalistler ve 
saraylarda sefahat sürenler ödesin!

AKP-MHP rejimi ülke ekonomisinin 
uçuşta olduğunu iddia ederken yağma 
ve soygun düzeninin bütçe açıkları rekor 
seviyelerde seyretmeye devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açık-
ladığı Temmuz ayı merkezi yönetim 
bütçe verilerine göre bütçe dengesi 
Temmuz’da 29,7 milyar lira açık verdi. 
Böylece 7 aylık bütçe açığı 139,1 milyar 
liraya ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açık-
lamasında Temmuz ayı bütçe dengesi-
ne ilişkin şu ifadeler yer aldı: “2020 yılı 
Temmuz ayında merkezi yönetim bütçe 
giderleri 116,2 milyar TL, bütçe gelirleri 

86,5 milyar TL ve bütçe açığı 29,7 mil-
yar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, 
faiz dışı bütçe giderleri 107,8 milyar TL 
ve faiz dışı açık ise 21,2 milyar TL olarak 
gerçekleşmiştir.”

Ocak-Temmuz dönemindeki açık ise 
geçen yılı ikiye katladı. Geçtiğimiz yılın 
ilk 7 ayında bütçe 68 milyar 682 milyon 
TL açık vermişti. Bu yıl ise 139 milyar 
147 milyon TL açık verilerek bütçe açığı 
yüzde 202 arttı.

Aynı dönemde faiz dışı açık geçtiği-
miz yıl 10 milyar 219 milyon TL olurken, 
bu yıl  59 milyar 433 milyon TL faiz dışı 
açık verildi.

7 ayda bütçe açığı 139,1 milyar lira
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Sendikalaştıkları için işten atılan ve 
23 gündür fabrika önünde direnen Özer 
Elektrik işçileriyle konuştuk…

-Özer Elektrik’te sizi sendikalaşmaya 
iten sebepler nelerdi?

Ücretlerimiz genel olarak çok düşük-
tü. 8-10 yıllık işçiler Özer Elektrik’te as-
gari ücret seviyesinde maaş alıyor. Ayrı-
ca ücret zamları kişiden kişiye farklı bir 
şekilde yapılıyordu. Ücret zamlarımız da 
çok komik miktarlardı zaten, yaşam pa-
halılığının bu denli arttığı bu süreçte 50-
100 TL gibi komik zamlar alıyorduk. Fazla 
mesailerimiz elden veriliyordu. Mesai üc-
retlerimizin bordromuza yansımasını isti-
yorduk çünkü bu bizim emekliliğimizden 
de çalmak demek. İnsan kaynaklarına 
bu talebimizi belirtiyorduk. Beyaz yaka-
lar zaten kraldan çok kralcılık yapıyordu. 
Onlardan da çok baskı görüyorduk. Tüm 
bu sıkıntılarımız birike birike bizi patlama 
noktasına getirdi. En sonunda iki arka-
daşımız bizim adımıza patronun yanına 
çıktı ve bu sorunların giderilmesini iste-
di. Aldığımız cevapsa “tamam sizinkini si-
gortaya yansıtalım fakat bunu diğer arka-
daşlarınızla paylaşmayın” oldu. Biz bunu 
kesinlikle kabul etmedik. Sendikalaşma 
konusu fabrikada sürekli konuşuluyordu 
fakat somut adımı bir türlü atamıyorduk, 
bir kıvılcım bekliyorduk. Bu son yaşanan-
lardan sonra bir arkadaşın “haydi sendi-
kalaşmaya!” demesi kıvılcım oldu. 3 gün 
içinde üyeliklerimizi gerçekleştirdik. Tabi 
biraz hızlı oldu, bu kadar hızlı ilerleme-
mesi gerekirdi. Bu hızlı adım patronun 
kulağına gitti. Aramızdan bize ihanet 
eden arkadaşımız kendine ihanet etti as-
lında, farkında değil. Biz de yan yana gel-
dik ve birbirimize söz verdik: Sen benim 
çocuklarımın hakkını koruyacaksın, ben 
senin çocuklarının hakkını koruyacağım. 
27 Temmuz’da yetki başvurumuz yapıldı. 
Başvurunun ardından pazartesi işe geldi-
ğimizde patron kartlarımızı bastırmadan 
bizimle konuşmaya başladı. Öncesinde 
bir arkadaşımızı kenara çekip isim alma-
ya çalışmış, isim vermeyince hakaretvari 
bir üslupla kendisini kovduğunu söyle-
miş. Sonrasında aramızdan öncü bir ar-
kadaşımızı çekiyor, o da “isim istiyorsan 
ben varım” diyerek rest çekiyor. Son-
rasında 4 öncü arkadaşımızla görüşme 
gerçekleştirdi. “Sendikaya vereceğiniz ai-
datı ben size ödeyeyim, bırakın bu işleri” 

dedi. Yılda bir maaş prim teklif etti. Biz 
de bu saatten sonra muhatabın sendika 
olduğunu söyledik.

İşçilerin bireysel olarak yapabilecek-
lerinin bir sınırı var, toplu hareket etme-
miz gerekiyor. Bakıyoruz sendikalaşma 
anayasal bir hak ancak gizli yapmak zo-
runda kalıyoruz, işten atılıyoruz. Sen-
dikalaştın diye seni bir suçlu gibi kolluk 
kuvvetleri eşliğinde fabrikadan çıkartı-
yorlar. Biz işten atıldığımızda fabrikadan 
jandarma eşliğinde çıkartıldık. Biz bura-
da fabrika önüne astığımız pankarta bile 
ceza ödedik. Hakkını istiyorsun dayak 
yiyorsun, emeğinin karşılığını istiyorsun 
süründürüyorlar. Bu bir sistem problemi. 

- İşten atılmanızın ardından kapı 
önünde direnişe başladınız. Bu süreç 
nasıl ilerliyor?

Ayın 27’sinden beri direnişimiz de-
vam ediyor. Burada kamuoyu oluştur-
maya çalışıyoruz. Emek dostları geliyor, 
siyasi kurum temsilcileri ziyaret ediyor. 
Diğer taraftan yasal sürecimiz de işliyor, 
arabulucu evresindeyiz. 

- Çalışmaya devam eden işçiler üze-
rinde baskı var mı?

İçeride baskı devam ediyor. Üye ar-
kadaşlarımızı yıldırmaya çalışıyorlar. 
Çalışan arkadaşlarımızın ailelerinin nu-
maraları istenmiş, aileler üzerinden de 
basınç yaratmaya çalışıyorlar. Ayrıca şu 
an emekli bir astsubay almışlar, fabrikayı 
kışlaya çevirmiş. Ancak başaramayacak-
lar. Sen asker olabilirsin ancak ben vatan-
daşım, işçiyim. Sen o üniformayla rahat 
etmiş olabilirsin ama ben işçi olarak açlık 
sınırında ağır koşullarda çalışıyorum. Bu 
ne insani bir tutum ne de hakla bağda-
şır. Aramızda daha önce böylesi süreçler 

yaşayan, direnişlerde bulunmuş arkadaş-
larımız da var. Biz baskılarla karşılaşaca-
ğımızı biliyorduk. Eğer hakkını istiyorsan 
o baskıya dayanacaksın. Bu baskılar bizi 
yıldıramaz. Bizi 25/2’den çıkardılar, bunu 
da bir korku unsuru olarak kullanıyor-
lar, bir daha başka yerde iş bulamazsınız 
diye. Bunun da boş bir iddia olduğunu 
anlatıyor, arkadaşlarımızın korkularını gi-
dermeye çalışıyoruz. 

- İçinde bulunduğumuz pandemi sü-
reci sermayedarlar tarafından kullanı-
lıyor; ücretsiz izinler, kısa çalışma öde-
nekleri ile patronları ihya ediliyorlar. 
Diğer taraftan işten çıkarmalar yasak 
deniyor ama işçi kıyımı sürüyor. Bu ko-
nuda neler söylemek istersiniz?

En çok vergi bizden kesiliyor, faz-
la mesailerimiz gasp ediliyor. Sonra da 
yaptıkları üç kuruş zamma zam diyor-
lar. Onlar bize zam yapmıyor ki bizden 
kestiklerini bize veriyorlar. Patronların 
cebinden hiçbir şey çıkmıyor. Şalter in-
mediği sürece bu iş böyle sürer. Devlet 
politikaları sermayedarların ihtiyaçları 
üzerinden şekilleniyor. Patronlar işçilerin 
zayıf karnını biliyorlar, ekonomik açıdan 
zor durumumuzu kullanıyorlar. Satın al-
maya çalışıyorlar. Önce yoksullaştırıp 
sonra bu durumu kullanmaya çalışıyor-
lar. Ama meselenin toplumsal olduğunu 
görmemiz gerekiyor. 

Bir de acılara, haksızlıklara alıştırıl-
dık. Pandemi sürecinde işten atmalar 
devam ediyor. Vestel olsun, Dardanel 
olsun, Özer Elektrik olsun işçiler zorla ça-
lıştırılıyorlar. Güya işten atma yasağı var. 
Toplum olarak alıştırılıyoruz, bugün Özer 
Elektrik’te yarın başka bir yerde. Medya 
da haksızlığa uğrayan, bu haksızlığa karşı 

ses çıkarak işçilere yer vermiyor. Bu siya-
silerin sorunu değil, bu toplumun soru-
nu. İşçiler katlediliyor, işsizlik yüzünden 
kendini yakıyor insanlar, cinnet geçirip 
ailesine zarar veren insanlar var. Bunlar 
bu ülkenin temel sorunları. Bu toplum 
bu şekilde gitmez. 

İşçiler olarak birbirimize sahip çıkma-
mız gerekiyor. Bazen işçi arkadaşlarımız 
arasında da “patron bize ekmek veriyor” 
bakışı oluyor. Patron bize ekmek vermi-
yor, biz ona 10 ekmek kazandırıyorsak o 
bize çeyrek ekmek veriyor. Onun benim 
emek gücüme ihtiyacı var. İşçi maliyeti 
bu ülkede hep masraf olarak görülüyor. 
En düşük kalemdir işçi maliyeti. İşçinin 
alınterinden maliyet hesabı yapıyorlar.

Sistem sana dolgun maaş vermiyor, 
fazla mesaiye mecbur bırakıyor. Günde 
12 saat çalış ki dinlenmeye vaktin kalma-
sın, düşünmeye vaktin kalmasın, sosyal 
hayata vaktin kalmasın. Eve gidince yor-
gunluktan çocuğunu sevemiyorsun, öyle 
ki patronun işiyle yatıp onun işiyle kalkı-
yorsun. 

- Bu sorunlara karşı işçiler ne yap-
malı, iletmek istediğiniz bir mesaj var 
mı?

İşçi sınıfı olarak dayanışma içinde 
olmak zorundayız. Kesinlikle korkma-
malıyız. Bireysel olarak hak alamayız, 
sendikalaşmalıyız. Hayatımızı patronun 
iki dudağı arasına bırakmamalıyız. Pat-
ronların çok kullandığı bir laf vardır, “se-
nin yerinde olacak kapıda binlerce insan 
var.” Bizim dayanışma içinde olmamız bu 
yüzden bir zorunluluk. Yan yana gelece-
ğiz ve bu sisteme karşı çıkacağız. 

KIZIL BAYRAK / GEBZE

“Yan yana geleceğiz ve 
bu sisteme karşı çıkacağız!”
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Avcılar’daki bir tekstil fabrikasında ça-
lışıyorum. Bir kadın işçi olarak çalıştığım 
fabrikada birçok hak gaspıyla karşı kar-
şıya kalıyoruz. Yaşadığımız hak gaspları 
özellikle pandemi sürecinde arttı. Fabri-
kada esnek ve güvencesiz çalışma hayata 
geçirildi. 

Biz işçiler sorunlarımızı dile getir-
dikçe, firma yöneticileri “işler yok, çı-
kartmalar başlayacak” diyerek, bizleri 
korkutmaya ve sindirmeye çalışıyorlar. 
Maaş zam ayımız geldi geçti ama fabri-
ka patronu ve yönetim, salgını fırsata 
çevirerek, pandemiden dolayı zam yapa-
mayacaklarını söylediler. Bireysel olarak 
zam istemeye giden arkadaşlarımıza da 
“Kendi isteğinizle çıkabilirsiniz” diyorlar. 
Öyle ki işten çıkmaları için işçilere zor-
lama ve baskılar dahi yapılıyor. İşçilerin 
hiçbir hak talep etmeden işten çıkmala-
rını istiyorlar.

Son zamanlarda fabrikada korona va-
kalarıyla da karşılaşıyoruz. İki arkadaşı-
mız koronaya yakalandı. Yönetimin aldığı 
tek önlem maske, dezenfektan ve ateş 
ölçmekten ibaret. Hasta olan arkadaşın 
ateşi yüksek çıktığı halde çalıştırmaya 
devam ettirdiler, “Acil işler var yetişmesi 
gerekiyor” dediler. Arkadaşı ancak mesai 
bitimine yakın bir saatte hastaneye gön-
derdiler. Vakanın çıktığı bölümdeki işçiler 
tedirgin oldukları halde çalışmaya zor-
landılar. Aynı makinalarda çalışmamıza 
rağmen hiçbir önlem alınmadan ve test 
yapılmadan öylece eve gönderilmeye ça-
lışıldık. 

Gece mesai bitiminde biz işçilerin 

zorlamasıyla ve diretmelerimiz sonucun-
da bizleri de teste götürmelerini sağla-
dık. Fakat yöneticiler test için sözleşmeli 
oldukları özel hastaneyi tercih ettiler. 
Özel hastaneye götürmeleri, sonuçlar er-
ken çıksın, herkes hemen vardiyasına ge-
lebilsin diyeydi. Hatta şirket yöneticileri 
hastane yönetimiyle konuşmuş, “parası 
neyse verelim”, yeter ki sonuçlar erken 
çıksın diye çabalamışlar. Sonrasında test 
sonuçları çıkmadığı halde ise çağırdılar. 
Virüsün diğer işçi arkadaşlara bulaşma 
riskini hiç önemsemediler. Fakat vaka-
ların çıktığı bölümde çalışan işçiler, test 
sonuçları çıkmadan işe gelmeyeceklerini 
söylediler. 

Sonra firma yönetiminin tek yaptı-
ğı şey vardiya değişimi oldu. Sonuçları 
bekleyen işçiler gece vardiyasına alındı. 
Sözde yönetimin acil önemleriymiş. Acil 
önlemler sadece işler aksamasın, kârları 
eksilmesin diye yapıldı.

Ertesi sabah yönetim işçilerle bir top-
lantı yaptı. Patronlar, burada yaptıkları 
konuşmalarda “Sağlık da önemli ama biz 
fabrikada çalışmaya iki gün ara verirsek 
diğer firmalar bizim siparişleri başkasına 
verecekler, döndüğümüzde çalışacak iş 
bulamayacağız” mealinde, dolaylı tehdit 
içeren şeyler söylediler. Tabii bir de pan-
demi döneminde zarar ettiklerini söylü-
yorlar ama üç vardiya halinde çalışan biz 
işçilere “işler acil” diye baskı yapıyorlar. 
Yani hiç durmadan çalışmaya devam edi-
yoruz. 

Sermaye sınıfı ve devleti için sömü-
rü çarklarının dönmesi her şeyden daha 
önemli olabilir. Biz işçiler içinse bizlerin 
ve ailelerimizin canı sermayenin parasın-
dan daha kıymetlidir. Bu nedenle aşağı-
daki acil taleplerin yerine getirilmesini 
istiyoruz: 

- Tüm işçilere ücretsiz aralıklarla test 
yapılmalıdır!

- Sağlıklı beslenmeye yeten yemekler 
verilmelidir!

- Fabrikalarda hijyen kurallarına uyul-
malıdır!

- Artan vakalar nedeniyle tüm işçilere 
ücretli izin verilmelidir!

Bu hakları kazanmak için işçiler ola-
rak örgütlenip, birliklerimizi kurmamız 
gerekiyor. Kapitalistlere ve onların hiz-
metindeki devlete bakacak olursak, ya-
şamlarımız patronların kârından önemli 
değil. Nedir ki bizlerin geleceği birkaç ki-
şinin ağzından çıkacak sözlere bağlı ola-
maz. O yüzden insanca çalışma ve yaşam 
koşulları için mücadeleyi yükseltmek ve 
birlikte hareket etmek zorundayız.

Unutmamalıyız ki biz işçilerin en 
büyük gücü üretimden gelen gücüdür. 
Üretimin durması ve şalterlerin inmesi 
karşısında ne patron ne de onların yöne-
ticileri durabilirler.

AVCILAR’DAN BIR TEKSTIL IŞÇISI

Ağır çalışma ve yaşam koşullarına karşı 
örgütlü mücadeleyi büyütelim!

Vestel fabrikasında artan koronavi-
rüs vakaları nedeniyle İstanbul’da Zorlu 
Holding önünde eylem gerçekleştirildi. 
Tüm Çalışanlar İçin Sağlık Platformu’nun 
gerçekleştirdiği eylemde “Vestel işçileri 
köle değildir” denildi. 

Platform adına yapılan açıklama-
da, koronavirüs salgınında işçilere açlık 
veya ölüm dayatıldığı ifade edildi.

Vestel örneğine dair şunlar ifade 
edildi:

“İşçiler kapalı devre çalışma sistemi 
adı altında zorla çalıştırılıyor. Vestel gibi 
yerlerde çalıştırılırken ölüyor. Vestel’de 
7 arkadaşımız öldü, yerel medya daha 
fazla olduğunu söyleniyor. Buzdolapları 
işçilerden daha değerli görünüyor.”

“IŞÇILERE DAYATILAN AÇLIK VE 
ÖLÜM”
AKP-MHP iktidarının normalleşme 

adımlarını apar topar hayata geçirdiği 
hatırlatılan açıklamada, işçiler için virü-
sün daha tehlikeli hale geldiği vurgulan-
dı. Manisa OSB Başkanı’nın açıklamala-
rına değinilerek şunlar ifade edildi:

“Bu durum patronların hiç de um-
runda değildir. Dardanel’de kapalı dev-
re çalışmasında görüldüğü gibi. Bizler 

köle değiliz işçiyiz! Ne sağlık bakanı ne 
de herhangi bir kurumun bize tavsiye 
vermesini istemiyoruz. Bunların hiçbiri 
işçilerin sağlığı ile ilgili değiller. İşçilere 
dayatılan açlık ve ölümdür. Çalışırken 
ölmek istemiyoruz”

“TÜM IŞÇILERE TEST, ÜRETIME ARA 
VE ÜCRETLI IZIN”
Açıklamada, Tüm Çalışanlar İçin Sağ-

lık Platformu’nun talepleri şöyle sıralan-

dı:
“Vestel’de en az 15 gün üretime ara 

verilmeli!
Çalışan işçiler ücretli izne çıkarılmalı.
Vestel’de çalışanlara koronavirüs 

testi yapılmalı
Koronavirüs meslek hastalığı sayıl-

malı!
Test yaygın olarak tüm fabrikalarda 

işçilere yapılmalı!”
“Vestel işçisi köle değildir!”, “Köle 

değil işçiyiz, çarklar dönüyor işçiler ölü-
yor!”, “İşçilerin birliği sermayeyi yene-
cek!”, “Kahrolsun ücretli kölelik düzeni!” 
sloganlarının atıldığı eylem açıklamanın 
ardından bitirildi.

KIZIL BAYRAK / ISTANBUL

“Vestel’e göre buzdolapları
işçiden daha değerli”
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Koronavirüs salgını tüm hızıyla fabri-
kalarda yayılmaya devam ediyor. İşçileri 
salgın karşısında ağır sömürüye veya iş-
sizliğe-sefalete mahkum eden sermaye 
sınıfı ve iktidardaki AKP-MHP koalisyo-
nu, salgın fırsatçılığıyla kendi çıkarlarının 
derdinde. AKP-MHP rejimi bekası uğru-
na baskı, sömürü ve savaş politikalarını 
hayata geçiriyor, sermaye de kendisine 
sunulan hizmetle kârlarını korumaya ba-
kıyor.

Bu sermaye cephesinin işçi sınıfının 
içerisindeki ajanları olan sendika ağaları 
ise koltuk sevdasıyla işçilerin zihinlerini 
bulandırıyor, işçileri birbirlerine düşü-
rüp, yaşamını ve geleceğini tehdit eden 
bu sorunlar karşısındaki birliğini parçalı-
yor. 

Bunun son örneği de otomotiv sek-
töründe sömürünün yoğun olduğu Re-

nault’da yaşandı. Renault işçileri yaşa-
dıkları sıkıntıları Kızıl Bayrak’a anlattı ve 
sendika ağalarına tepkilerini dile getirdi.

“Biz Oyak Renault otomobil fabrika-
sında çalışan mağdurlarız. Size dertle-
rimizi anlatmaya çalışacağız” diyerek 
gazetemize bilgi veren işçi, bir grup işçi 
olarak izin haklarının gasp edildiğini 
ifade etti. Bu hak gaspına yönelik Türk 
Metal bürokratlarının tutumuna tepki 
gösteren işçi “Bununla ilgili soru sordu-
ğumuz zaman sendika başkanı Nizam 
Bilik ve temsilcilerden fırça yedik.” dedi.

“HEPSI DÜŞMÜŞ KOLTUK SEVDASINA”
Renault’da delege seçimleri öncesi 

tablodan bahseden işçi, sendikal bürok-
rasinin, “koltuk sevdası” uğruna işçileri 
bölüp parçaladığına dikkat çekerek şöy-

le konuştu: “Hepsi kendi yerini korumak 
için adamlara gizli gizli gidip konuşuyor, 
hepsi birbirinin kuyusunu kazıyor. Hizmet 
yok ilgilenen yok hepsi düşmüş koltuk 
sevdasına. Nizam Bilik ayarlamış yalaka-
larını kendine konfeti patlattı birde gel-
miş şortla oraya başkan olduğunu unut-
muş. Başkan olmadan önce bizlere söz 
verdi ‘Türk Metal Sendikası’nda başkan 
olabilirim ama gönlüm hâlâ Birleşik Me-
tal Sendikası’nda’ diye, unuttu her şeyi. 
TM’yi gönderecektik buradan. Demek ki 
her şey koltuk içinmiş.

“Bayram öncesi atölyeleri ziyaret et-
tiler, bayram çikolatasını sorduk. Nizam 
Bilik alaycı bir şekilde ‘çok mu ihtiyacınız 
var’ diye laf etti. Şube Sekreteri Recai 
Gündoğdu bizleri tehdit etti. ‘Geldiğiniz 
yerleri unutmayın, sizi geri geldiğiniz yer-
lere gönderirim’ diye tehditler savurdu.”

Renault işçisinden
sendika ağalarına tepki

AKP-MHP iktidarı “salgın kontrol al-
tında” manipülasyonuyla normalleşme 
adımlarını hızla hayata geçirdi, fakat ko-
ronavirüs yayılmaya devam ediyor. Salgı-
nın başından AKP şefi Tayyip Erdoğan’ın 
“üretime devam” ilanıyla fabrikaları 
ölüm kamplarına çeviren iktidarın tek 
düşündüğü kapitalistlerin kârlarını koru-
mak oldu.

Fabrikalarda çarklar, sermayenin çı-
karı uğruna, işçilerin yaşamı pahasına 

döndürüldü. Çeşitli illerden fabrikalar-
dan Vestel, Dardanel vb. birçok örnekle 
bu gerçekler gözler önüne serildi.

Son olarak da Ankara’daki fabrikalar-
da salgının etkisi ağırlaşıyor. 

Mitaş, Astor, Man fabrikalarında 
vaka sayıları artıyor, işçilerin koronavirüs 
testleri pozitif çıkıyor. Salgına rağmen 
kârlarını koruduğunu açıklayan Koç Hol-
ding’in Arçelik fabrikası da vaka artışıyla 
gündemde.

Sincan OSB’deki Arçelik Bulaşık Maki-
nesi fabrikasında bayram tatilinde şehir 
dışına çıkan işçilerden başlayarak tüm 
işçilere PCR testi yapılıyor.

Arçelik işçilerinin Sincan İşçi Birliği’ne 
verdiği bilgiye göre şu ana kadar sadece 
Depo bölümünde 17 işçinin test sonucu 
pozitif çıktı. Bu işçiler karantinaya alın-
mış durumda. İki güvenlik görevlisi ve bir 
beyaz yakalının da testinin pozitif çıktığı 
ifade edildi.

Koç’un Arçelik’inde koronavirüs

Koç Holding 
pandemide büyüdü

Koç Holding tarafından yapılan 
açıklamada yılın ilk yarısında konsoli-
de (Koç Holding’in tümü kast ediliyor) 
bazda toplam 74 milyar TL gelir elde 
edildiği, ortaklık payı net dönem kârı-
nın ise 4,4 milyar TL olduğu duyurul-
du. Kârların yükselmesi ve holdingin 
büyümesi, pandemi sürecinde üreti-
me, yani gerçek anlamıyla sömürüye 
ara verilmeden sağlandı.

Kârların ilan edildiği açıklamada 
Koç Holding Yöneticilerinden Levent 
Çakıroğlu, şu ifadeleri de kullandı: 
“Disiplinli yönetim anlayışımız, sağ-
lam bilançomuz, dengeli portföy yapı-
mız, 2016 yılında başlattığımız dijital 
dönüşüm programı çerçevesinde elde 
ettiğimiz dijital yetkinliklerimiz, çevik 
yönetimimiz, kuvvetli bayi teşkilatımız 
ve etkin tedarik zincirimiz sayesinde 
pandeminin menfi ekonomik etkile-
rini azaltabildik. Ülkemiz ekonomisi, 
canlanan tüketici talebi neticesinde 
ana ihracat pazarlarımıza göre daha 
hızlı bir iyileşme gösterdi. Olumlu faiz 
ortamı ve ertelenen tüketim talebinin 
ikinci çeyreğe yansıması neticesinde, 
beyaz eşya ve otomotiv sektörlerinde 
hızlı bir toparlanma yaşadık.”

Çakıroğlu devamında, yılın ikinci 
yarısında da ikinci dalga riskine rağ-
men büyümelerini sürdüreceklerini 
söyledi.

SADECE 2 FABRIKADA ARA
Koç Holding Türkiye’de tekelci 

sermayenin önde gelen isimlerinden 
biri. Hatta Koç Holding’in Tüpraş’ı, 
Türkiye’de en çok kâr eden şirketlerin 
birincisidir. Koç Holding, pandemi sü-
recinde Tüpraş dahil pek çok şirketin-
de üretime ara vermedi. Sadece Ford 
Otosan’ın Kocaeli ve Eskişehir’deki 
fabrikalarında üretime iki hafta sürey-
le ara verildi. Ara verilirken, “salgına 
karşı sağlık önlemleri güzellemesi” 
yapmayı ihmal etmediler. Oysa üreti-
me ara vermenin işçilerin sağılığıyla 
bir ilgisi yoktu. Zira asıl neden işlerin 
devamını sağlayabilmek için seyahat 
ve yurtdışı çıkışlarına yönelik kısıtla-
maları aşmak ve aksiyon planları oluş-
turma hazırlığıydı.

Koç Holding Ford Otosan’da aynı 
bantta dip dibe çalışan işçilerin ye-
mekhanede sosyal mesafeye uyarak 
yemelerini sağlayarak, salgına karşı 
“önlem” aldı. Üretime ara verme ise 
dünya pazarındaki durumdan kaynaklı 
oldu.



Doğu Akdeniz’deki petrol ve ener-
ji kaynakları üzerine süren emperyalist 
paylaşım ve hegemonya mücadelesi kı-
zışıyor. Emperyalistlerin yanı sıra Türkiye 
ve Yunanistan’ın da aralarında olduğu 
kapitalist bölge devletleri arasındaki 
rekabet de keskinleşiyor. Türk sermaye 
devletinin kukla Libya hükümeti ile im-
zaladığı deniz yetki alanları anlaşması 
ve ardından Mısır ve Yunanistan’ın kendi 
aralarında benzer bir anlaşma imzalamış 
olmaları, gerilimi artıran faktörler oldu. 
Yunanistan ile Mısır arasındaki anlaşmayı 
“yok hükmünde” ilan eden Türkiye’nin, 
buna misilleme olarak Oruç Reis sismik 
arama gemisini Doğu Akdeniz’e gönder-
mesi ve Navtex ilan etmesi, gelişmelere 
yeni bir boyut kazandırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Tür-
kiye’nin Doğu Akdeniz’de Oruç Reis ge-
misi ile hidrokarbon arama faaliyetlerine 
tepki gösterdi ve Türkiye’nin bu adımı 
karşısında Fransa’nın bölgedeki askeri 
varlığını geçici olarak artıracaklarını söy-
ledi. Ardından iki savaş uçağı eşliğinde 
bir savaş gemisi Doğu Akdeniz’e gönde-
rildi. Macron’un bu adımı Yunanistan 
Başbakanı Kyriakos Miçotakis tarafından 
“Emmanuel Macron Yunanistan’ın ger-
çek bir dostu ve Avrupa’nın değerleri ile 
uluslararası hukukun ateşli bir savunucu-
su” sözleriyle onurlandırıldı.

Yunanistan bu arada AB, ABD ve 
bölge ülkeleri ile ortak hareket etmeye 
özen göstererek, Türkiye’nin bölgedeki 
faaliyetlerini sonlandırma çabasını yo-
ğunlaştırdı. Bu çerçevede Güvenlik Kon-
seyi’ni acil toplantıya çağıran Yunanistan 
Başbakanı Miçotakis, orduyu yüksek dü-
zeyli alarma geçirmiş, Türkiye’nin Navtex 
ilanına Navtex ilanıyla cevap vermişti. 
İsrail, “İsrail Yunanistan’a, deniz alanları 
ve münhasır ekonomik bölgesini sınır-
landırma hakkı konusunda tam destek 
ve dayanışmasını ifade eder” açıklaması 
yaparak, Akdeniz’de Atina’nın yanında 
olduğunu duyurmuştu. Avrupa Komis-
yonu Dış ilişkiler sözcüsü Peter Stano ve 
Pentagon sözcüsü Jonathan Hoffman ise, 
“Doğu Akdeniz’deki gelişmelerden endi-
şeli olduğumuz ortada” ifadesini kullan-
dılar. 

Dinci-faşist iktidarın başı Erdoğan, 
partisinin genişletilmiş il başkanları top-

lantısındaki konuşmasında, “Ülkemizin, 
Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerini 
garantiye almaya yönelik adımları, hem 
iç politikada hem dış politikada adeta bir 
turnusol kağıdına dönüşmüştür. … Akde-
niz’de gerginliği artıran Türkiye değil … 
Rum-Yunan zihniyetidir. Bizim kimsenin 
hakkında gözümüz yok, ancak hiçbir ül-
keye de hakkımızı yedirtmeyiz” şeklinde 
yüksek perdeden tehditler savurdu. Son-
radan, “Doğu Akdeniz’de çözümün yolu, 
diyalog ve müzakeredir. Sağduyu ve ak-
lıselimle hareket edilirse herkesin hakkını 
koruyarak kazan-kazan temelli bir formül 
bulunabilir” açıklamasında bulunarak, 
yelkenleri indirdi. Bir süre sonra ise, iç 
politika ihtiyacının da bir ürünü olarak, 
23 Ağustos’a kadar arama çalışmalarına 
devam edeceği “kararlılığı” sergiledi. 

BÖLGEDE UZUN YILLARI BULAN 
ENERJI SAVAŞI 
Özellikle son yıllarda Doğu Akde-

niz’de sürekli olarak tırmanan gerilimin 
ve süren emperyalist-kapitalist rekabetin 
gerisinde, başka sorunların yanı sıra, pet-
rol ve doğalgaz zenginliklerine el koymak 
vardır. Dolayısıyla Doğu Akdeniz’in zen-
gin enerji kaynakları üzerinde yaşanan 
hegemonya ve paylaşım kavgası giderek 
sertleşmektedir. Bu, petrol ve doğalgaz 
rezervlerinin Doğu Akdeniz’de keşfedil-
mesiyle birlikte sistematik bir hale geldi. 

Artarak devam eden gerilim, sadece böl-
gede değil, uluslararası alanda da önemli 
bir kriz etkenine dönüşmüş durumda.

Doğu Akdeniz’de küresel emperya-
list güçlerin ve dev petrol tekellerinin 
iştahını kabartan zenginlikler üzerinden 
emperyalist dünya güçleri karşı karşıya 
gelmekte, Akdeniz’in kapitalist devletle-
ri arasındaki rekabette doğrudan taraf 
olmaktadırlar. Bölgede yeni saflaşmalar, 
bloklaşmalar ve ittifaklar oluşmakta, ara-
larında önemli siyasal sorunlar bulunan 
ülkeler bile iş birliği geliştirmektedirler. 
Fakat bu, bölgede gerilimin kızışarak de-
vam edeceği gerçeğini ortadan kaldırmı-
yor. Zira tüm bölge ülkeleri enerji kaynak-
ları üzerinde hak iddia etmekte ve her 
biri ilan ettiği ve aralarında anlaştıkları 
kendi Münhasır Ekonomik Bölge’lerinde 
(MEB) sondaj çalışması yürütmektedir. 
Bu da şu günlerde Türkiye ve Yunanistan, 
Mısır ve Türkiye arasında yaşanan anlaş-
mazlıklar üzerinden kendini gösterdiği 
gibi, bölgede krizi derinleştiren bir rol 
oynamaktadır.

Zengin enerji kaynaklarına sahip olan 
bölge ülkeleri, aynı zamanda Avrupa’nın 
doğalgaz ihtiyacını karşılayacak potan-
siyeli barındırmaktadırlar. Bu durum, 
bölgedeki güç dengelerini şekillendirdiği 
gibi küresel emperyalist güçleri de taraf 
haline getirmektedir. Bölgedeki doğalgaz 
arama ve çıkarma çalışmalarında ABD, 
AB ve Rus emperyalistleri dolaysız olarak 

taraftırlar. Bölgede bulunan enerji dev-
leri arasında ExxonMobil ile Eni’nin yanı 
sıra BP ve Total’in olması bunu açıklayan 
önemli veriler arasındadır. Tüm bunlar-
dan da anlaşılacağı üzere, sorun Doğu 
Akdeniz’le sınırlı olmayıp Ortadoğu’daki 
gelişmelerle de doğrudan ilgilidir.

Rezervlerin nasıl paylaşılacağının 
yanı sıra, çıkartılacak kaynakların nasıl 
ve hangi yolla Avrupa’ya taşınacağı da 
rekabet ve çatışmanın konularından bi-
ridir. Batılı emperyalist devletler ve dev 
küresel enerji şirketleri için iştah kabar-
tan Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları, 
aynı zamanda Avrupa’nın Rusya’ya olan 
enerji bağımlılığına son vermenin de 
imkanı olarak görülüyor. Zira dünyada 
doğalgaz tüketiminin artışına da bağlı 
olarak doğalgaza olan ihtiyaç büyümekte 
ve dolayısıyla Doğu Akdeniz’deki enerji 
kaynaklarının küresel düzeydeki önemi 
de artmaktadır. AB ülkelerinin ham pet-
rolde yüzde 90, doğalgazda yüzde 66 
dışa bağımlı olduğu gerçeğiyle birlikte 
düşünüldüğünde, bunun ne anlama gel-
diği ortadadır. 

AB ve ABD’nin enerji devleri, Doğu 
Akdeniz’e üşüşmüş ve bölgedeki kaynak-
ları özellikle de Avrupa Birliği pazarına 
taşıma çabasını hızlandırmış durumda-
dırlar. Alternatiflerin somutlandığı ve 
kimi anlaşmaların yapıldığı söylenmekle 
birlikte, bölgede çıkarılacak olan enerji 
kaynaklarının başta Avrupa olmak üzere 
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uluslararası pazarlara nasıl taşınacağı bir 
sorun alanı olmaya devam ediyor. Tercih 
edilebilecek seçenekler için yapılması 
gereken toplam yatırım ise on milyarlar-
ca dolar değerindedir.

DOĞU AKDENIZ’DE SIKIŞAN VE 
BÖLGEDE YALNIZLAŞAN TÜRKIYE 
Son birkaç yıldır bölgede yaşananlara 

bakıldığında Türkiye, izlediği dış politi-
ka nedeniyle Doğu Akdeniz’de de gide-
rek yalnızlaşıyor. Türkiye’nin karşısında 
Mısır, İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan 
ittifakından oluşan ve Avrupa Birliği’nin 
yanı sıra ABD’nin de desteğini almış olan 
bir koalisyon bulunuyor. Bölgedeki kay-
nakların nasıl paylaşılacağı sorunu, Tür-
kiye’nin yalnızca bölge ülkeleriyle değil, 
aynı zamanda AB ve ABD ile ilişkilerinde 
de yeni bir sorun alanı yaratmış durum-
dadır. Türkiye, bölgeyle ilgili tüm proje-
lerde kendi onayının da alınmasını ister-
ken, Avrupa Komisyonu, Türkiye’ye Kıbrıs 
sahasındaki kaynaklardan uzak durması 
konusunda uyarılarda bulunuyor. 

Türkiye’yi bölgedeki kaynaklardan 
uzak tutma girişiminin bir sonucu olarak 
geçen yılın başlarında Türkiye’yi dışlaya-
rak Kıbrıs, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ür-
dün, Filistin ve Mısır bir araya gelip, ABD 
ile AB’nin de desteklerini alarak, Doğu 
Akdeniz Gaz Forumu kurdular. Aynı yıl 
içinde İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs, Türkiye 
üzerinden taşınacak Rus gazına rakip ola-
rak, Doğu Akdeniz gazını Kıbrıs ve Girit 
üzerinden Avrupa’ya taşıyacak 1900 kilo-
metrelik boru hattı anlaşması (EastMed) 
imzaladılar.

Böylece Türkiye ile Yunanistan ara-
sında yıllardan beridir Ege bağlamında 
süren anlaşmazlıklar, Doğu Akdeniz’deki 
gelişmelerle birlikte daha karmaşık bo-
yutlar kazanmış oldu. 

Doğu Akdeniz’deki gerilimde Türkiye 
ile birlikte Kıbrıs üzerinden Yunanistan 
öne çıkıyor. AB’ye üye olduğu için başta 
Fransa olmak üzere Avrupa ülkeleri, el-
bette ki daha çok da kendi emperyalist 
çıkarları doğrultusunda Kıbrıs’ın yanında 
saf tutuyorlar. Dolayısıyla emperyalistle-
rin ve bölgesel güçlerin de doğrudan ta-
raf olduğu sorunlar, çetrefil bir biçim al-
mış durumda. Bölge ülkelerinin enerji ve 
savunma gibi alanlarda ilişkilerini daha 

da geliştirmeleri vb. ise Erdoğan rejimi-
ni askeri gücünü caydırıcı bir araç olarak 
daha fazla kullanma politikası izlemeye 
itiyor. Bu tutum onun açmazlarını derin-
leştirmekten başka işe yaramıyor. Zira 
tüm efelenmelerine karşın efendilerinin 
onayını aşacak bir çatışmayı göze alması 
mümkün görünmüyor.

Türkiye’de dinci-faşist iktidar, Doğu 
Akdeniz ve Libya’daki yayılmacı emelleri-
ni “mavi vatan” savunması olarak sunu-
yor ve donanmasıyla Türkiye’nin pazarlık 
gücünü arttırmaya çalışıyor. Oysa bu po-
litikanın “mavi vatan”ın savunulmasıy-
la, egemenlik hakkıyla, milli davayla bir 
alakası bulunmuyor. Sorun, emperyalist 
paylaşımdan pay kapma mücadelesi ve 
yeni Osmancılık hevesleridir. Erdoğan 
rejimi bu şovenist söylemle, içerde mil-
liyetçi duyguları kışkırtarak tabandaki 
erimeyi durdurmayı, milliyetçi-ulusalcı 
ittifakı ayakta tutmayı ve muhalefetin bir 
kısmını vatan millet sahtekarlığıyla kendi 
peşine takmayı amaçlamaktadır.

Köpürtülen şoven milliyetçi histeriler 
bir yana bırakılırsa, Doğu Akdeniz Türki-
ye’nin izlediği dış politikanın kendi ayak-
larına dolandığı ve onu yalnızlaştıran bir 
sorun alanı haline geldi. Aynı şey Libya, 
Suriye ve Irak’a dair izlenen politika için 
de geçerlidir. “NATO’nun Libya’da ne işi 
var” dedikten sonra Libya’da NATO ope-
rasyonuna katılmak, “ABD’nin 10 bin 
kilometre uzaktaki Suriye’de ne işi var” 
deyip, Suriye’nin yerle bir edilmesinin 
tetikçiliğini yapmak, Batı emperyalizmi-
ne ama özellikle de ABD emperyalizmine 
taşeronluk konumunun getirdiği çelişki, 
açmaz ve çıkmazların bir sonucudur. Va-
rılan yer ise iflastır.

Sadece dünya ticaretindeki önemi 
bakımında değil, aynı zamanda yeni ve 
zengin bir hidrokarbon yatağı olarak da 
öne çıkan Doğu Akdeniz, emperyalistle-
rin ve dev enerji şirketlerinin üşüştüğü 
bir bölgedir. Bu bölgedeki zengin petrol 
ve doğalgaz kaynakları, bölge halklarının 
refahını yükseltme aracı olması gere-
kirken, bugünün emperyalist-kapitalist 
dünyasında halkların yaşayacağı yeni acı-
ların ve yıkımların ve halklar arası düş-
manlıkların nedeni olmaktadır. Bunu ön-
leyecek tek şey, bölge işçi sınıfının birliği 
ve halkların devrimci kardeşliğidir. 

ABD, sarsılan dünya hegemonyası-
nı kalıcı kılmak için bütün bir dünyaya 
politikalarını dayatma ve uluslararası 
ilişkileri germe, çatışmaları kışkırtma 
tutumlarından geri adım atmıyor. Em-
peryalist dünyadaki hegemonya bunalı-
mının sertleşmesiyle yeni bloklaşmalar 
da güç kazanıyor ve ABD’nin karşısında 
yeni güçler yükseliyor. Dolayısıyla ABD 
her fırsatta kendisini dayatsa da istedik-
lerini yapmakta zorlanıyor ve arzuladığı 
her şeyi rakiplerine kabul ettiremiyor. 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’n-
de bunun yeni bir örneği yaşandı. ABD, 
İran ambargosunun uzatılmasında ba-
şarısız kaldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik 
Konseyi (GK), ABD’nin İran’a yönelik 
mevcut silah ambargosunu süresiz ola-
rak uzatma talebini reddetti. BM’nin en 
güçlü organının 14 Ağustos günü yap-
tığı toplantıda Güvenlik Konseyi’nin 15 
üyesinden yalnızca ikisi ABD’nin öneri-
si lehine oy verdi. Almanya, Fransa ve 
İngiltere de dahil olmak üzere 11 ülke 
çekimser kaldı. Önceden ilan ettikleri 
doğrultuda Rusya ve Çin taslağa karşı 
oy kullandı.

İran’ın nükleer anlaşmayı bozduğu 
ve bölge için bir güvenlik riski oluştur-
duğunu iddia eden ABD Dışişleri Bakanı 
Mike Pompeo, BMGK’nın mevcut oy-
lamasını “affedilemez” olarak nitelen-
dirdi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı 
Robert O’Brien de, Avrupalıların oyla-
madaki davranışının “hayal kırıklığı ya-
rattığını ancak şaşırtıcı olmadığını” öne 
sürdü.

Geçtiğimiz haftalarda BMGK’nın 
silah ambargosunu uzatması halinde 
anlaşmayı tamamen sona erdireceği-
ni ilan eden İran kararı memnuniyetle 
karşıladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü 
Abbas Musavi Cumartesi günü Twit-
ter’da “Amerika,75 yıllık Birleşmiş Mil-
letler tarihinde hiç bu kadar izole olma-
mıştı” dedi. Gözlemciler, şimdi İran’la 
nükleer anlaşma konusundaki anlaş-
mazlıkların yeniden şiddetleneceğine 
işaret ediyor.

Konvansiyonel silahların Tahran’a 
satışına yönelik ambargo 13 yıldır uygu-
lanıyor ve bu süre Ekim ayında bitiyor. 
Kriz, 18 Ekim’de sona erecek olan İran’a 
silah ambargosuyla ilgili. Prensip ola-
rak Almanya, Fransa ve İngiltere de bir 
uzatmayı destekliyor. Ancak, BMGK’nın 
bazı üyeleri, ambargo süresinin sınırsız 

olması nedeniyle ABD’nin sunduğu tas-
lağı reddediyor.

Vladimir Putin Cuma günü BM-
GK’ya, video yoluyla Almanya Başbaka-
nı Angela Merkel ve İran Cumhurbaş-
kanı Hassan Ruhani’nin de katılmasını 
savunduğu zirve çağrısında bulundu. 
Amaç, bir çatışmadan kaçınmaktır. ABD 
Dışişleri Bakanı Pompeo ise Cuma 
günü Viyana’da yaptığı bir açıklamada 
ABD’nin talebinden bir santim sapma-
yacağını açıkladı.

Uluslararası Kriz Grubu’nun düşün-
ce kuruluşundan Naysan Rafati, İran’ın 
nükleer anlaşmaya bağlı kalmaya de-
vam edebilmesi için cezai tedbirlerin 
kaldırılmasına yönelik kararlaştırılan 
takvime uyması gerektiğini söyledi. As-
lında AB ülkeleri de bunu destekliyor ve 
bu zemin üzerinde uzlaşmayı hedefli-
yor.

Öte yandan ABD, silah ambargo-
su girişimi başarısız olursa “snapback 
mekanizmasını” kullanmakla tehdit 
etti. Bu mekanizma, 2015 nükleer an-
laşmasından önce kabul edilen tüm 
BM yaptırımlarının otomatik olarak 
eski haline dönmesini içeriyor. Ve BM-
GK’nın diğer üyelerinin bunu veto ile 
engellenme imkanından yoksun olduğu 
ileri sürülüyor. Ancak Almanya’nın BM 
elçisi Sautter “Nükleer anlaşmayı ko-
ruma yönündeki mevcut çabalarımızla 
bağdaşmayacak böyle bir kararı des-
teklemeyeceğiz” açıklamasında bulun-
du. BMGK’nın diğer üyeleri de ABD’nin 
tutumuna karşı çıkacaklarının sinyalini 
verdi. Yanı sıra Trump yönetimi 2018’de 
anlaşmadan çekildiği için ABD’nin me-
kanizmayı uygulama yetkisi olup olma-
dığı tartışmalı.

“Bana göre, ABD’nin nükleer an-
laşmadan çekilmesi, teröristleri silah-
landırmak için bir bahane değil” diyen 
ABD’nin BM Büyükelçisi Craft “Umarım 
snapback’i kullanmadan önce bir tür 
uzlaşmaya varabiliriz” tehdidinde bu-
lundu.

BM organındaki anlaşmazlık, İran’a 
karşı eski yaptırımların şimdi tekrar 
geçerli olup olmadığı konusunda BM-
GK’da bir bölünmeye yol açabileceği 
kaygılarını gündeme getirdi. Batılı dip-
lomatlar ve gözlemciler, çoğu ülkenin 
ABD tarafından uygulanmak istenen bir 
geri dönüşü görmezden gelebileceğini 
duyurdu. 

ABD’nin İran ambargosu 
tasarısına veto
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ABD başkanı D. Trump tarafından 
ilan edilen Birleşik Arap Emirlikleri (BA-
E)-İsrail anlaşmasının yarattığı yankı, ta-
şıdığı önemin çok ötesinde oldu. Bu bir 
tesadüf değil elbet. Hem medya tekelleri 
hem batılı emperyalistler “olağanüs-
tü” bir olaymış gibi sundular anlaşmayı. 
Oysa bu ittifakın özü özeti; ‘Filistin hal-
kına ihanetle siyonizme hizmeti görev 
bilen’ Körfez şeyhlerinin malumu ilan et-
miş olmalarıdır.

Körfez şeyhlerinin İsrail’le işbirliği 
yaptığını ispatlayan sayısız olay zaten 
mevcuttu. Yine de ‘İsrail’le ilişkileri nor-
malleştirme’ anlaşması imzalayacak ka-
dar ‘cüretkar’ değillerdi. Fiilen yaptıkla-
rını resmen ilan edemiyorlardı. ‘İbrahim 
Anlaşması’ diye adlandırılan bu ‘ilişkileri 
normalleştirme’ adımıyla, çirkin suratla-
rındaki şalı söküp atmış oldular. 

‘ZAFER YARIŞTIRMA’ OYUNU
Anlaşmayı, Beyaz Saray’da bir ba-

sın toplantısı gerçekleştiren Trump ilan 
etti. Seremoni havasında gerçekleştirilen 
ilan, iç politikada fiyaskodan fiyaskoya 
koşan Trump için bir tür soluklanma iş-
lev gördü. Trump’ın seçimleri kaybetme 
ihtimalinin çok yüksek olduğunu artık 
herkes kabul ediyor. Böyle bir sıkışmışlık 
ortamında imzalanan anlaşmaya Trump 
dört elle sarıldı. Sıradan bir olaya büyük 
bir önem vehmederek, ‘zafer kazandım’ 
havalarına bürünebildi. Trump’ın olayı 
sunuş biçimi, anlaşmaya neden hacmin-
den çok büyük bir önem atfedildiğini de 
anlatıyor. 

Trump zafer ilan eder de, gırtlağına 
kadar yolsuzluk-rüşvet batağına saplan-
mış Netanyahu durur mu? Siyonist şef, 
petro-dolar zengini düşkün şeyh takımıy-
la imzaladığı anlaşmayı “büyük bir strate-
jik başarı” diye pazarlıyor. Yani Trump’la 
Netanyahu’nun birlikte kotardığı bir tür 
“zafer yarıştırma oyunu” sergileniyor. 
BAE şeyhlerinin Filistin halkına ihanet et-
tiklerinden kuşku duymak için bir neden 
yok. Bu petro-dolar zengini ABD uşakları-
nın bölgedeki dengeleri değiştirebilecek 
güçleri de çapları da yoktur. Dolayısıyla 
bu anlaşmadan ne zafer çıkar ne Ortado-
ğu’nun stratejik dengeleri değişir. 

‘ŞEYH TAKIMININ MUMU’ YATSIDAN 
ÖNCE SÖNDÜ
BAE emirleri imza atsa da, anlaşma 

Suudi Arabistan başta olmak üzere tüm 
Körfez şeyhlerinin duruşunu yansıtıyor. 
Gerici Mısır rejiminin şefi Abdülfettah 
el Sisi’yi de bu listeye eklemek lazım. Bu 
Amerikancı rejimler yıllardan beri siyo-
nist İsrail’le işbirliği yapıyor. Ancak (Mısır 
dışında) bunu açıkça ilan edecek kadar 
‘cüretkar’ değillerdi. Bu anlaşmayı bile 
Filistin halkı için yaptıklarını iddia etme-
leri, içine düştükleri rezaletin farkında 
olmalarından kaynaklanıyor. Bundan 
dolayı anlaşmanın Filistin halkına hizmet 
edeceğini iddia ediyorlar. 

Alınlarının ortasına ‘Filistin halkına 
ihanet etti’ damgasının basılacağını bi-
len şeyhler, “ilhakı engellemek için İs-
rail’le anlaştık” diyor. Onlara göre atılan 
bu adım, Filistin-İsrail barış anlaşmasına 
giden yolu açacak, hatta iki devletli çö-
züm için yeni bir şans yaratacaktır. Şeyh 
takımı bu yalanlarla ihanetlerini örtmeye 
çalışırken, açıklama yapan küstah Netan-
yahu mumlarını söndürdü. İlhak planın-
dan vazgeçmediğini ilan eden siyonist 
şef, şeyhleri kullandıkları argümandan 
yoksun bıraktı. 

BATILI EMPERYALISTLER MEMNUN
Anlaşma İngiltere, Almanya, Fransa 

hükümetleri tarafından memnuniyetle 
karşılandı. BM Genel Sekreteri Antonio 
Guterres de memnunlar korosuna katıl-
dı. BM şefinin, İsrail ile BAE arasındaki 
yakınlaşmayı memnuniyetle karşıladığı, 
bu anlaşmanın İsrail ile Filistin arasında 
iki devletli çözüm için anlamlı görüşme-
lere olanak sağlamasını umut ettiği be-
lirtildi.

Batılı emperyalistlerin İsrail lehine 
olan her şeyden memnun olmaları eş-
yanın tabiatına uygundur. Hal böyleyken 
Filistin-İsrail barışından söz etmeleri, iki 

devletli çözüme dair içi boş laflar etme-
leri kaba riyakarlıktan öte bir anlam ta-
şımıyor. “İki devletli çözüm” denen şeyin 
zırvadan öte bir anlamı olmadığı yıllar 
önce ispatlanmıştı. Çünkü İsrail’in politi-
kası tüm Filistin topraklarını ilhak etme-
ye dayalıdır. 

FILISTIN’DEN ‘KÜLLIYEN RED’
Filistinli örgütler, Batı Şeria’daki Mah-

mut Abbas liderliğindeki yönetim, Gaz-
ze’deki Hamas hükümeti ile Filistin halkı 
anlaşmayı kesin bir dille reddettiler. An-
laşmaya dair yapılan açıklamalarda BAE 
şahsında Körfez şeyhlerinin Filistin halkı-
nı sırtından hançerlediği, Kudüs’teki kut-
sal mekanlara ihanet ettiği ifade edildi. 

İsrail’le normalleşme anlaşmasını 
körfez şeyhlerinin Filistin davasına iha-
netinin belgesi olarak değerlendirenler 
sadece Filistinliler değil. İlerici şahsiyet-
ler, örgütler, partiler ve basın organları 
da, İsrail’le anlaşmayı Filistin halkına ve 
davasına ihanet olarak değerlendiriyor. 
İran yönetimi ile onunla ittifak halindeki 
“direniş ekseni”nin değerlendirmeleri de 
aynı yöndedir. 

13 AĞUSTOS HEZIMETINI 
UNUTTURABILIR MI?
Anlaşmanın 13 Ağustos’ta imzalan-

ması, Körfez şeyhlerinin İsrail ordusuna 
sunduğu ‘karşılıksız jest’ olarak değer-
lendirildi. Zira Temmuz 2006’da Lübnan’a 
saldıran İsrail ordusunun direniş karşısın-
da hezimete uğradığı tarihtir 13 Ağustos. 

Belli ki 13 Ağustos tarihi özel olarak 
seçilmiş. Bu tarihte Lübnan’da İsrail’e 
karşı zafer kutlamaları yapılıyor. Bey-
rut limanındaki patlamadan dolayı bu 
yıl kutlamalar iptal edildi. Ancak her yıl 

‘Temmuz zaferi’, İsrail ordusunun yenil-
giyi kabul ettiği tarih olan 13 Ağustos’ta 
kutlanıyor. BAE ile anlaşma için bu tari-
hin seçilmesi, İsrail ordusunun hezime-
tini unutturmayı amaçlıyor. Ancak bu 
hesabın tutması olası değil. Zira bu an-
laşmanın tarihin çöplüğüne atılacağı ne 
kadar kesinse, zaferin unutulmayacağı 
da o kadar kesin görünüyor. 

SON SÖZÜ DIRENEN FILISTIN HALKI 
SÖYLEYECEK
Beyaz Saray’daki seremonide Trump, 

BAE’den sonra başka Arap devletlerinin 
de İsrail’le anlaşma imzalayacağı “müj-
desi”ni verdi. Bu mesaj, diğer Körfez ül-
kelerinin de siyonist rejimle suç ortaklığı-
nı resmileştirmeye hazırlandığı şeklinde 
okunabilir. Tump her gün onlarca yalan 
söylese de, bu mesajının doğru olma ih-
timali yüksektir. Zaten BAE’nin attığı im-
zayı, yozlaşmış petro-dolar zengini kral-
emir-şeyh takımının tümü onaylamıştır. 

“Arap devleti” diye anılan, ancak ger-
çekte birer “kabile devleti” olan Körfez 
rejimlerinin İsrail’le anlaşmaları, bölge-
deki dengeleri siyonist rejimin lehine 
değiştirmesi mümkün görünmüyor. Fii-
len yaptıklarını resmen yapmaya başla-
mış olacaklar. Bu onların Arap halkların 
nezdinde teşhir olmalarını sağlayacak. 
Halklar nezdinde ‘lanetlenmiş birer hain’ 
olarak damgalanacaklar. Burada belirle-
yici olan Filistin halkının birleşik/militan 
direnişi ile enternasyonal dayanışmadır. 
Yaklaşık bir asırdan beri direnen Filistin 
halkı, Körfez şeyhlerinin ihanetinden do-
layı direnişten vazgeçecek değil. Bu halk-
la enternasyonal dayanışmayı büyütmek 
ise, başta Ortadoğu olmak üzere dünya 
ilerici-devrimci güçlerinin sorumluluk 
alanındadır. 

Birleşik Arap Emirlikleri-İsrail ittifakı

Filistin direnişi bu kirli oyunu bozacaktır!
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ABD emperyalizminin saldırgan tu-
tumuna her gün bir yenisi ekleniyor. 
ABD’nin, ilk sıralarda Rusya ve Çin’in ol-
duğu yaptırımlar listesine son olarak Al-
manya eklendi. Uzun bir zamandır ABD 
ile Alman emperyalistleri arasında var 
olan sorunlu ilişkiler daha da geriliyor. 
Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, 
ABD Kongresi’nin alt ve üst kanadının 
kabul ettiği Ulusal Savunma Yetkilendir-
me Yasası’nı (NDAA) 7 Ağustos akşamı 
imzalamıştı. Yasanın öngördüğü yaptı-
rımlar Kuzey Akım 2 ve Türk Akımı doğal-
gaz boru hattı projesine katılan şirketleri 
hedef alıyor. Projede yer alan ve yaptı-
rımların hedefi haline gelmesi beklenen 
firmalardan İsviçre-Hollanda şirketi All-
seas, Trump’ın imzası üzerine Baltık De-
nizi’ndeki çalışmalarını durdurmuştu. 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 
Rus doğalgazının Avrupa’ya taşınmasını 
öngören Kuzey Akım 2 ve Türk Akım pro-
jelerinde yer almalarına karşın yaptırıma 
tabi tutulmayan bazı şirketlere tanınan 
bu muafiyetin kaldırılacağını açıklamıştı. 
Bu karar, artık söz konusu projelerde yer 
alan tüm şirketlerin ABD’nin Hasımlarına 
Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAAT-
SA) kapsamında mali cezalara çarptırıla-
bileceği anlamına geliyor. 

ABD’nin Rus doğalgazını taşıyacak 
Mavi Akım 2 ve Türk Akım hatlarına yö-
nelik yaptırımları sertleştirme adımına 
Almanya sert bir tepkiyle cevap verdi. 
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, “Enerji-
yi nereden alacağımıza biz karar veririz” 
dedi. Moskova’da Rus mevkidaşı Lavrov 
ile bir araya gelen Maas, Kuzey Akım 2 
boru hattına ilişkin ABD yaptırım tehdidi-
nin “yanlış̧ yol” olduğunu söyledi

Almanya Dışişleri Bakanı, “ABD yö-
netimi, Avrupalı şirketleri de yaptırımla 
tehdit eden açıklamasıyla, Avrupa’nın 
enerjimizi nereden ve nasıl tedarik ede-
ceğimiz konusunda karar verme hakkı 
ve egemenliğini hiçe saymaktadır” açık-
laması yaptı. Bakanlık açıklamasında, 
“Avrupa enerji politikası Avrupa’da be-
lirlenir, Washington’da değil” denilerek, 
ABD’nin kendi egemenlik alanı dışındaki 
yaptırımlarının kesin bir biçimde redde-
dildiği belirtildi.

Rus doğalgazını bazı Doğu ve Orta 
Avrupa ülkelerini baypas ederek Alman-
ya’ya ulaştıracak olan Kuzey Akım 2 pro-
jesine Polonya ve Ukrayna gibi bazı Av-
rupa Birliği ülkeleri de karşı çıkıyor. Rus 
gazının Avrupa Birliği’ne taşınmasında 
birinci transit ülke konumundaki Ukray-
na, ABD’nin yürürlüğe soktuğu yasayı 
memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Almanya’nın yan ısıra, Avrupa Komis-
yonu Başkanı Ursula von der Leyen de 
ABD’nin Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hat-
tı projesine katılan Avrupalı şirketler için 

öngördüğü yaptırımları eleştirdi. Haftalık 
Der Spiegel dergisine bir demeç veren 
von der Leyen Kuzey Akım 2 projesinin 
her ne kadar “siyasi bir boyutu” olsa da 
Avrupa Komisyonu’nun Doğu Avrupa ül-
kelerinin çıkarlarını kendi araçlarıyla ko-
ruduğunu belirtti. Von der Leyen, “Diğer 
yandan da Avrupa Komisyonu hukuk dü-
zenine uygun bir biçimde projeler üstle-
nen Avrupalı şirketlere yönelik yaptırım-
ları kararlı bir biçimde reddetmektedir” 
dedi.

Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı 
projesinin 2020’de tamamlanması bek-
leniyor. ABD Avrupa’nın tek bir enerji 
kaynağına bağımlı hale geleceği gerek-
çesiyle projeye engel olmaya çalışıyor. 
Polonya ve Ukrayna gibi bazı AB ülkeleri 
de projeye karşı çıkıyor. ABD Dışişleri Ba-
kanı Pompeo, İngiltere ve Danimarka’ya 
yapacağı ziyaretlerdeki temaslarında bu 
konuyu gündeme getireceğini açıkladı. 

Alman hükümeti, ABD’nin yaptırım 
tehditlerinden ve içişlerine karışılması 
olarak gördüğü müdahaleden duyduğu 

rahatsızlığı dile getirse de Washington’a 
yönelik misillemede bulunmayı düşün-
mediğini duyurmuştu. Buna karşılık ko-
nuyla ilgili açıklama yapan AB Dış İlişkiler 
ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi 
Josep Borrell, Washington’un yaptırım 
tehdidi altına aldığı Avrupalı şirketlerin, 
“yasal faaliyetlerde” bulunan firmalar ol-
duğunu ifade etti.

Borrell, ABD’nin Avrupa şirketleri ile 
Avrupa’nın çıkarlarını hedef alan yaptı-
rım tehditlerinin sık sık dile getirilme-
sinden de “derin bir endişe” duyduğunu 
ifade etti. ABD’nin bu tavrını daha önce 
İran, Küba ile Kuzey Akım 2’nin yanı 
sıra Türk Akım boru hattında da ortaya 
koyduğunu dile getiren Borrell, Avrupa 
Birliği’nin siyasi görüş ayrılıklarında her 
zaman diyaloğa açık olduğunu, ancak 
böyle bir diyaloğun yaptırım tehditleri 
altında gerçekleşemeyeceğini vurguladı.

İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’n-
dan bugüne dünya üzerinde egemenli-
ğini sürdüren ABD emperyalizmi gelinen 
noktada artık bu gücünü koruyamamak-
tır. Başta Çin olmak üzere Rusya, Hin-
distan vb. gibi ülkelerin ulaştığı gelişme 
düzeyi, ABD emperyalizminin bu ege-
menliğini sarsan bir soruna dönüşüyor. 
Rusya ve Çin önemli emperyalist mer-
kezler haline geliyorlar. ABD emperyaliz-
mi bunlar da dahil rakip olarak gördüğü 
ülkelerle yapılan bütün ticari ilişkileri her 
yol kullanarak engellemeye çalışıyor. Bu-
gün başta Almanya olmak üzere Avrupa 
Birliği ile yaşanan bu çatışmaların geri-
sinde bu gerçek yatmaktadır. Kapitaliz-
min dünya çapındaki durdurulamayan 
krizi bu çatışmaları daha da derinleştire-
cektir. 

Emperyalistler arası çelişkiler 
keskinleşiyor

ABD, emperyalist hegemonyasını 
koruma hedefiyle askeri adımlar atmak-
tan geri durmuyor. Şimdi de Polonya’ya 
1000 asker daha konuşlandırılacağı 
açıklandı. 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 
düzenlediği Orta Avrupa gezisinin so-
nunda Varşova’da Polonya’ya 1000 ABD 
askerinin daha konuşlandırılması için bir 
anlaşma imzaladığını duyurdu. 

Sözleşme ayrıca Amerika Birleşik 
Devletleri Ordusu 5. Kolordu karargahı-
nın bir kısmının Kentucky, Fort Knox’tan 
Polonya’ya taşınmasını da içeriyor. An-

laşma aynı zamanda Avrupa’daki NATO 
ortaklarıyla işbirliğinin yanı sıra Avru-
pa’dan dönen ABD birliklerinin deneti-
miyle ilgilenmeyi de kapsıyor. Polonya 
Cumhurbaşkanlığı Şansölyeliği sözcü-
süne göre, 5. Kolordu karargahının bir 
kısmı bu sonbaharda NATO ülkesine ta-
şınacak.

Polonya’da şu anda 4.500’den fazla 

ABD askeri konuşlanmış durumda. An-
cak kalıcı bir askeri üs yok. Varşova’daki 
ulusal-muhafazakar PiS hükümeti özel-
likle de Rusya’ya karşı caydırıcı olmak 
amacıyla uzun zamandan beridir ülke-
sinde daha fazla ABD askeri olmasını is-
tiyordu. Moskova ise, Doğu Avrupa’da-
ki ve sınırlarındaki yüksek düzeydeki  
NATO varlığını eleştiriyor.

ABD, Almanya’da konuşlanmış bulu-
nan 36.000 askerin yaklaşık 12.000’ini 
Almanya’dan çekmek istiyor. Yarısından 
fazlasının ABD’ye döneceği, 5600’ün ise 
Avrupa içinde konuşlandırılacağı önce-
den kararlaştırılmıştı. Trump, Haziran 
ayı ortasında Almanya’daki ABD asker-
lerinin sayısını 25.000 civarına düşürme 
kararını açıklamıştı. ABD emperyalizmi-
nin şefi bu kararına bahane olarak “bir 
NATO üyesi olarak Almanya’nın savun-
maya yeterince yatırım yapma yüküm-
lülüğünü yerine getirmediğini” öne sür-
müştü.

ABD’den Polonya’ya bin asker daha
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Belarus’ta (Beyaz Rusya) 9 Ağus-
tos’ta yapılan seçimlerde Devlet Başkanı 
Alexander Lukaşenko’nun yüzde 80 oyla 
seçimin galibi ilan edilmesinin ardından, 
ülke genelinde başlayan protesto ey-
lemleri devam ediyor. Seçimlerde hile 
yapıldığını öne süren göstericiler Luka-
şenko’nun istifasını ve seçimlerin yeni-
lenmesini istiyorlar. 

Protesto eylemlerinin giderek grev-
lerle birleşmesi, Lukaşenko’nun iktidarda 
kalmasını iyice zora sokuyor. İlerici alman 
gazetesi Junge Welt (JW), “Yerel basın 
Minsk sanayi işletmelerinde grevlere 
katılım sayısının sınırlı kaldığını, pazarte-
si günü en fazla birkaç yüz kişinin diğer 
şirketlerden heyetler olarak Minsk Oto-
mobil Fabrikası’na (MAZ) hareket ettiğini 
bildiriyorlar” diye yazdı. Fabrikalardan 
gelen sınırlı haberlere göre, en azından 
şimdilik Lukaşenko’dan desteğini çeken 
işçi sınıfı AB uşağı burjuva muhalefete de 
tam bir destek vermemiştir. 

Muhalefetin sokak gösterilerine karşı 
taraftarlarını alanlara çağıran Lukaşenko, 
pazartesi günü grevde olan işçileri ikna 
etmek için gittiği Minsk Otomobil Fab-
rikası’nda işçilerin protestosuyla karşı-
laştı. Konuşmasını da “İstifa!” sloganları 
altında yapabildi. İstifayı veya seçimlerin 
yenilenmesini reddeden Lukaşenko, her 
ikisinin de “ülkenin sonu” anlamına ge-
leceğini iddia etti. En fazla bir anayasa 
reformu çerçevesinde yetkilerin yeniden 
dağıtılması hakkında konuşulabileceğini 
söyledi. İstifa çağrısı yapan grevdeki işçi-
leri de grevin devam etmesi durumunda 
işten atmakla tehdit ederek, “Beni öldü-
rene kadar başka bir seçim olmayacak” 
dedi. 

Lukaşenko’nun çağrısıyla, 16 Ağustos 
Pazar günü Minsk’teki hükümet binası 
önünde düzenlenen mitinge, resmi ra-
kamlara göre 65 bin kişinin katıldığı söy-
lenirken, gazeteler sayının daha düşük 
olduğunu bildirdiler. JW’nin yazdığına 

göre burada da kendisini Belarus dev-
letinin varlığının devam etmesinin tek 
garantörü olarak tanımlayan Lukaşenko, 
milliyetçi-ırkçı tonda bir konuşma yapa-
rak, yurttaşları ülkenin varlığını savun-
maya çağırdı. 

Aynı gün hükümet binasına yakın bir 
alanda yapılan karşı mitinge ise yaklaşık 
200.000 kişinin katıldığı tahmin ediliyor. 
Miting sonrasında çok sayıda gösterici de 
tutuklandı. 

Yanına, azılı anti-komünistler olarak 
Batılı emperyalistler için çok değerli fi-
güranlardan olan Nobel ödüllü Svetlana 
Aleksiyeviç ve insan hakları(!) aktivis-
ti Ales Bjalazki ikilisini alan AB yanlısı 
aday Svetlana Tihanovskaya, Litvanya’da 
yaptığı açıklamada “ulusal lider” rolü-
nü üstlenmeye hazır olduğunu belirtti. 
Ayrıca “İktidar Değişikliği Koordinasyon 
Konseyi” kurulması çağrısında bulundu. 
Seçime katılmasına izin verilmeyen ve 
Ukrayna’da sürgünde bulunan Valery 
Zepkalo ise bir “Ulusal Kurtuluş Cephesi” 
kurulduğunu ilan etti. 

BURJUVA POLITIKACILARIN BOŞ 
GÜRÜLTÜLERI
“Beni öldürmediğiniz sürece başka 

seçim olmayacak” sözleriyle karalılık poz-
ları takınan Lukaşenko, içerde yükselen 
halk hareketi ve dışarıda batı emperya-
lizminin baskısı altında yeni manevralar 
yapıyor. Anayasa değişikliği yapılmasının 
ardından gerekirse devlet başkanlığı ve 
diğer önemli görevlerin bırakılmasını da 
mümkün kılacak seçimlere gidilebilece-
ğini açıklayarak, durumu kontrol altına 
almaya çalışıyor. Ancak çok geç. Belarus 
halkı, seçimlerde yapılan hileden dola-
yı, batı emperyalizminin ikiyüzlülüğüne 
rağmen Lukaşenko tayfasının çırpınış-
larına tam bir destek vermedi. Batı em-
peryalizminin Boris Yeltsin gibi uşaklar 
aracılığıyla ülkelerini nasıl haraç-mezat 
yağmaladıklarını unutmayan Belarus 

halkı, Lukaşenko yönetimine bir dönem 
rıza göstermiş olsa da artık aynı noktada 
durmuyor. İşçi ve emekçi kitleler, devlet 
kapitalizminin çürümüşlüğünün etrafa 
saçtığı rüşvet, adam kayırmacılık, yoksul-
luk ve sefalet gibi pisliklerinden duyduğu 
rahatsızlıklar seçim hileleriyle de birle-
şince, Lukaşenko’ya olan desteğini geri 
çekti. Boşlukta kalan Lukaşenko ise attığı 
perendelerle kuru gürültü kopartarak, 
burjuva politikacılığının tipik bir örneği 
olarak hafızalara kazındı. 

BATI EMPERYALIZMININ DEMOKRASI 
DALAVERESI
ABD’den AB’ye batılı emperyalist 

cephe, hep bir ağızdan Belarus’ta seçim-
lerin “özgür ve adil olmadığı”, “seçim-
lerde hile yapıldığı” çığırtkanlığı yapıyor. 
Belarus’ta yapılan seçimler “özgür ve adil 
olmadığı” gibi “hile yapıldığı”na da kuş-
ku yoktur. Ancak bu duruma itiraz etme 
hakkı olmayan birileri varsa, onlar da 
öncelikle bu emperyalistlerin ta kendile-
ridir. Karanlık ve kanlı tarihlerini eşeleye-
rek ortaya dökmek bu yazının sınırlarını 
aşıyor. Kapitalist ülkelerde yapılan seçim 
kampanyalarının hangi kara paralarla yü-
rütüldüğünü, devrimci-komünist güçlere 
karşı medya gruplarının devlet terörü eş-
liğinde nasıl karalama kampanyaları sür-
dürdüğünü de bir an için unutalım. 

Birkaç güncel örneği hatırlatmak, de-
mokrasi havarisi kesilen bu yarasaların 
döktükleri gözyaşlarının sahteliğini faz-
lasıyla kanıtlamaya yetecektir. Venezu-
ela’da seçilmiş başkana karşı yaptıkları 
provokasyonlar ve darbe girişimleri, Bre-
zilya’da Bolsonaro’yu iktidara getirmek 
için çevirdikleri dolaplar, şantaj ve teh-
ditler, Bolivya’da gerçekleştirdikleri dar-
be ve darbeci rejimin devlet terörü eşli-
ğinde seçimleri yaptırmamak için yaptığı 
manevralara verdikleri tam destek, Kü-
ba’nın çökertilmesi için uygulanan eko-
nomik, diplomatik ve ticari boykot son 

yılların ilk akla gelen örnekleridir. Irak, 
Suriye, Libya ve Afganistan halklarına yıl-
lardır çektirilen acılar, Balkanlar’ın par-
çalanması, Ukrayna’nın ateş çemberine 
atılması diye uzayıp gidiyor liste. Bunlar 
batı emperyalizminin son yirmi yılının 
“demokrasi, insan hakları ve barış” bi-
lançosunun özetinin özetidir sadece. 

BATI EMPERYALIZMININ BITMEYEN 
TARIHSEL KORKUSU VE KINI
Belarus’ta adil ve özgür bir seçimin 

olmadığı doğrudur. Fakat bir o kadar 
doğru olan bir başka gerçek de Bela-
rus’ta batı emperyalizminin kanatları 
altında “demokrasiye” yelken açan bur-
juva muhalefetin miting ve eylemlerinde 
taşınan Hitler sembolleri ve gamalı haç-
lardır. Ukrayna’da gördüğümüz sahneler 
bugün muhalefetin Belarus’taki gösteri-
lerinde tekrarlanıyor. 

AB dışişleri bakanlarının Belarus kri-
zini görüşmek üzere 19 Ağustos günü 
video konferans aracılığıyla toplanaca-
ğını duyuran Avrupa Birliği (AB) Konsey 
Başkanı Charles Michel, Twitter üzerin-
den yaptığı açıklamada, Belarus halkının 
“geleceği hakkında karar verme ve lider-
lerini özgür bir şekilde seçme” hakkına 
sahip olduğunu söylüyor. Elbette. Fakat 
bu kadarı, bu bayların sahtekarlıklarını 
gizlemek için kullandıkları örtüden başka 
bir şey değil. Ukrayna ve Belarus’ta AB 
uşağı burjuva muhalefetin eylemlerinde 
gamalı haçların boy göstermesi, emper-
yalist sahtekarların dillerine pelesenk 
etikleri demokrasinin içeriğine yeterince 
açıklık getiriyor. 

Kapitalist tekeller süngü, panzer ve 
bombalara rağmen Sovyetlerde dalga-
landıramadıkları Hitler faşizminin bay-
rak ve sembollerini, şimdilerde uşakları 
aracılığıyla ve “demokrasi” görünümü al-
tında eski Sovyet topraklarında dalgalan-
dırmak için çırpınıyorlar. SSCB halklarının 
Hitler faşizmi şahsında emperyalist dün-
yaya karşı kazandığı zaferi sindiremeyen 
ABD ve AB emperyalistleri, tarihi yenilgi-
lerinin rövanşını almak için tam bir birlik 
içinde davranıyorlar. 

Eski SSCB içerisinde yer alan Belarus, 
Ukrayna veya diğer ülkeler üzerinde sü-
ren emperyalist egemenlik çatışmasının, 
batılı emperyalistler için ayrıca böylesi 
bir tarihsel hınç ve kine dayalı arka planı 
vardır. O topraklarda yaşayan halkları kö-
leleştirip tarihi belleklerini silerek, kapi-
talist sistemi temellerinden sarsan Ekim 
Devrimi’ni unutturmak onların en büyük 
özlemidir. 

Beyaz Rusya işçi sınıfı ve emekçi halk-
ları Lukaşenko gibi kalıntılara karşı mü-
cadelesini ancak batı emperyalizminin 
bitmeyen kin ve nefretine karşı da yö-
nelttiği zaman gerçek bir çözüme doğru 
yol alabilecektir. 

Belarus’ta sular durulmuyor
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ENDONEZYA
Jakarta‘daki PT Jakarta Central Asia 

Steel metal fabrikasında çalışan yüzler-
ce işçi, tek taraflı olarak uygulanan ücret 
kesintisine karşı 6 Ağustos‘tan bu yana 
grevde. Oldukça üretken bir fabrikada 
yasal asgari ücret 5,1 milyon Rp (300 
Euro’ya yakın) ve Nisan sonunda 4,2 
milyona düşürüldü. Neden olarak koro-
na salgını nedeniyle siparişlerdeki düşüş 
gösteriliyor. Sendikalar ise üretimin artı-
rıldığına dikkat çekiyor. İşçiler grevleriyle 
birlikte, sözleşmeli 30 iş arkadaşlarının 
işten çıkarılmasına karşı da mücadele 
ediyor.

Salgın sürecinde devletin gündeme 
getirdiği torba yasayla birlikte yabancı 
sermayenin ülkeye akışının önü açılmak 
isteniyor. İşgücünün esnekleştirilmesi ve 
ucuzlaştırılması, sermaye hareketlerinin 
kolaylaştırılması gibi düzenlemelerin yer 
aldığı torba yasa tasarısına karşı eylem-
ler de devam ediyor.

TAYLAND
Pazar günü Tayland’ın başkenti Bang-

kok‘ta hükümet ve monarşi karşıtı binler-
ce kişi gösteri düzenledi. Bu son yılların 
en kitlesel gösterisiydi. Gösterilere 10 
bin kişi katıldı. Büyük kesimi gençler-
den oluşan protestocular eski ordu şefi 
Prayut Chan-O-Cha hükümetinin devril-
mesini, yeni seçimlerin yapılmasını ve 
Tayland‘daki monarşi hakkında açık bir 
tartışma talep ediyorlar.

“Kahrolsun diktatörlük“ sloganının 
sıklıkla atıldığı eylemde “Diktatörlüğü 
yık, demokrasi ile uzun yaşa” ve “İfade 
özgürlüğü insan haklarındandır” yazılı 
pankartlar taşındı. Eylemde; muhaliflere 
yönelik baskıların durdurulması, anaya-
sanın yeniden yazılması ve parlamento-
nun alt meclisinin dağıtılması çağrısında 
bulunuldu.

Göstericiler, ayrıca anayasal monarşi-
ye tepki göstererek, yeni reformlar yapıl-
masını talep ettiler. Protestolar sırasında 
kolluk güçleri yoğun bir 

Taylandlı emekçiler kraliyet ailesinin 
eleştirilmesi durumunda acımasız ceza-
lar öngören “monarşinin korunması ya-
sası”nın kaldırılmasını talep ediyor. Gös-
teriye ilk kez sadece öğrenciler değil, her 
yaştan insan katıldı.

Tayland‘da monarşi kutsal kabul edili-
yor. Majeste Yasası kapsamında monarşi-

ye yönelik eleştiriler “hakaret” adı altın-
da 3 ila 15 yıl arasında hapis cezalarıyla 
cezalandırılıyor.

HINDISTAN
Geçen hafta, Hindistan genelinde 

yaklaşık 600.000 Ashas (Akredite Sosyal 
Sağlık Aktivisti) iki gün greve gitti. Bu sağ-
lık aktivistleri, tarihsel olarak çocuk felci 
enfeksiyonlarının üstesinden gelmede 
ve ülkedeki anne ölümlerini azaltmada 
etkili olmuştu. Şimdi de korona pande-
misine karşı mücadelede ön saflarda yer 
alıyorlar.

Sağlık emekçileri maske ve dezenfek-
tan gibi virüsten koruyucu tıbbi malzeme 
eksikliğini protesto ediyorlar. Ayrıca aylık 
2000 rupi (yaklaşık 22 Euro) tutarında bir 
ücret artışı talep eden sağlık emekçileri 
ücretlerin düzenli ödenmesini ve yasal 
statülerinin iyileştirilmesini istiyor.

KOLOMBIYA
Kolombiya‘da öğretmenler, hüküme-

tin korona salgınına rağmen belirli bölge-
lerdeki okulları yeniden açma planlarına 
karşı 12 ve 13 Ağustos’ta greve gitti. FE-
CODE sendikası, hükümetin öğretmenler 
ve öğrenciler için yeterli güvenlik sağla-
madığını söyledi.

Önceki protestoların aksine, grevde-
ki öğretmenlerin çoğu evde kaldı. Bar-
ranquilla, Cúcuta ve Cali gibi bazı şehir-
lerde araba geçitleri vardı.

PERU
Koronavirüs salgınından en fazla et-

kilenen ülkelerden olan Peru’da sağlık 
emekçileri daha iyi çalışma koşulları ta-
lep ederek sokağa çıktı. Gösterilerde sağ-
lık emekçileri polisin saldırısına uğradı.

Resmi açıklamalara göre ülkede Co-

vid-19’dan ölen insan sayısı 20 bine yak-
laştı.

FAS
Kazablanka‘daki bir İtalyan tekstil 

grubuna ait olan Miroglio tekstil fabri-
kasında çalışan işçiler Albarnoussi sanayi 
bölgesinde şirketin önünde gösteri yaptı. 

Üç işçinin pandemiye yakalanması-
nın ardından 14 işçinin Covid-19‘a karşı 
yeterli koruyucu önlemlerin alınmadığını 
söylemesi üzerine işten çıkarılması tepki 
ve eylemle karşılandı.

Yürüyüşte işçiler tarafından “Adalet-
sizliğe müsamaha göstermeyeceğiz, ka-
dınların haklarının ellerinden alınmasına 
izin vermeyeceğiz” ve “Yaşasın Fas Sen-
dikası!” şiarları haykırıldı.

İsrail’de Netanyahu’ya karşı gösteriler 
sürüyor

15 Ağustos Cumartesi akşamı İsra-
il Başbakanı Benjamin Netanyahu Ku-
düs‘teki hükümet konutu önünde dü-
zenlenen sekizinci protesto yürüyüşüne 
10 bin civarında kişi katıldı. Bu Netan-
yahu’ya karşı bugüne kadar düzenlenen 
gösterilerin en kitleseliydi. “Bibi ciao, 
ciao, ciao” şiarlarını haykıran gençlik, 
Arap anneleri, işgal rejiminin muhalifleri 
ve işsizlerin bir araya geldiği yürüyüş ol-
dukça coşkuluydu.

Korona politikası ve yolsuzluk skan-
dalları nedeniyle kitleler Netanyahu‘nun 
istifa etmesi talebiyle birleşiyor, sokağa 
çıkarak gösteriler düzenliyor. Gösteriye 
hastanede çalışan doktorlar da katıldı. 
Doktorlar “Gün boyunca koronavirüsle 
savaşıyoruz. Ve geceleri yolsuzlukla mü-
cadele ediyoruz” yazılı dövizler taşıdı.

SUDAN
Hartum‘da reform sürecinin hızlan-

ması için 17 Ağustos‘ta binlerce kişi gös-
teri düzenledi. Polis göstericilere karşı 
göz yaşartıcı gaz kullandı.

Sudan’da bir yıl önce, hükümet ittifa-
kı sivil teknokratlardan ve eski ordunun 
temsilcilerinden oluşturulmuştu. Emek-
çiler bundan hoşnutsuz ve ordunun eko-
nomik ve politik gücünün gözle görülür 
şekilde kısıtlanmasını istiyorlar. Ordu 
tarafından işletilen şirketlerin siviller 
tarafından işletilmesi ile ilgili karar hala 
beklemede.

GÜNEY KORE
Güney Kore‘de, yeni korona vakaları-

nın sayısındaki artışa rağmen, 15 Ağus-
tos Cumartesi günü binlerce kişi Başkan 
Moon Jae-in‘i protesto etmek için sokak-
lara çıktı.

Protestolar, diğer şeylerin yanı sıra 
Moon‘un emlak politikasına ve hükümet 
üyelerinin dahil olduğu bir dizi seks skan-
dalına yönelikti. Gösteriler aynı zaman-
da 1945‘te Japon sömürge yönetiminin 
sona erdiği kutlamalara da denk geldi.

Enfeksiyon vakalarının sayısındaki 
hızlı artışın ardından, Güney Kore hükü-
meti temas kısıtlamalarını daha da sıkı-
laştırarak durumu kontrol altına almaya 
çalışıyor. Yetkililere göre, 100‘den fazla 
kişinin açık havada toplanması yasağı 
Cumartesi gününden itibaren uygulana-
cak. Ancak yeni düzenleme göstericilerin 
gösteri yapmasının önüne geçemedi.

Öte yandan Cuma günü, Güney Koreli 
doktorlar Seul‘ün sağlık reform planları-
nı protesto etmek için iş bıraktı. Başkent 
Seul‘ün yanı sıra Busan, Daegu, Gwang-
ju, Daejeon ve diğer yerlerdeki miting-
lere 28 binden fazla kişi katıldı. Ülkenin 
sağlık bakanlığına göre, kliniklerin yüzde 
31‘i -toplam 33.836’dan 10.584 klinik- 
Cuma günü kapalı kaldı.

Dünyada grevler, protestolar yükseliyor
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Dünya genelinde pandeminin sürdü-
ğü bugünlerde acil konulardan biri de 
yine küresel bir sorun olan iklim krizidir. 
Önümüzdeki yıllarda eğer köklü bir de-
ğişim ve dönüşüm gerçekleşmezse, yine 
dünya çapında ve özellikle yoksul ülke-
lerde iklim krizinin daha ağır sonuçları-
nın yaşanması bekleniyor. 

Dünya Su Konseyi (WWC) 2020 yılı 
için paylaştığı veriler ile günümüzde dün-
ya çapında 1,1 milyar insanın suya erişimi 
olmadığını ve toplam 2,7 milyar insanın 
her yıl en az bir ay boyunca su kıtlığı çek-
tiğini belirtiyor. Su kaynaklarına erişim 
konusu henüz Türkiye’de ciddiyetle ele 
alınmıyor. Ancak önümüzdeki senelerde 
durum kötüleştikçe işin ciddiyeti daha iyi 
anlaşılacak. Koronavirüs ilk olarak Çin’de 
başladığı zamanlarda da sanki buralara 
salgın hastalık gelmeyecekmiş gibi düşü-
nüldü. Kapitalist devletler önlem almak 
çerçevesinde gerekli adımları atmadılar. 
Çünkü kapitalist bir dünyada yaşıyoruz 
ve kapitalist düzende ekonomik ve siyasi 
çıkarlar toplum sağlığından daha önem-
lidir. Yaşanan pandemi sürecine rağmen 
bu hakim bakış açısında değişen bir şey 
yoktur. Aynı yaklaşım iklim krizi konusun-
da da geçerlidir.

Yakın yıllara kadar küresel ısınma 
genellikle buzulların eriyeceği, deniz 
seviyelerinde yükselme olacağı, pengu-
enlerin yaşam alanlarının kalmayacağı 
gibi örnekler üzerinden dile getiriliyor, 
yer yer alayla ele alınıyordu. Ne de olsa 
kutuplar buradan çok uzaktı. Ancak son 
yılların bunaltıcı havaları, mevsimsel ge-
çişlerin bozulması, beklenmedik hava 
olayları ile küresel ısınmanın günlük ya-
şama etkileri daha da konuşulur oldu. 
Bunda ayrıca iklim krizine dikkat çekmek 
konusunda oldukça başarılı olan Greta ve 
milyonlarca gencin FFF (İklim İçin Cuma-
lar) hareketinin de önemli bir rolü oldu. 

Geçen yüzyılın sonlarından itibaren 
uyarılarda bulunan bilim insanları 2020 
senesi ile birlikte dünyanın iklim den-
gesinin önemli oranda bozulduğunu 
raporlar ile açıklıyorlar. Mesele artık bu 
bozulmayı sınırlandırmak. Uluslararası 
sözleşmeler, anlaşmalar vs.ler yapıldı, 
halen çağrıları sürüyor. Ancak toplumsal 
muhalefetin basıncı olmadıkça kapita-
listlerin bu konuda adım atacakları yok. 
Kendi imzaladıkları kararları dahi hayata 
geçirme konusunda acizler. 

Küresel iklim değişikliğinin etkileye-
ceği alanlardan biri de gıda sektörüdür. 
Salgını yaşadığımız bugünlerde gıda sek-
törünün önemi bir kez daha açığa çıktı. 
Bağışıklık sisteminin güçlü olmasının ar-
kasında sağlıklı beslenme koşulu da var. 
Gıdaya erişim bir dert, sağlıklı gıdaya eri-
şim daha ağır bir dert olmuş durumda. 
Kapitalist tarım politikaları sonucunda 
hem doğada hem de temel besin kay-
naklarında yaratılan tahribat pandemi 
süreciyle tekrardan gündeme geldi. Gıda 
güvenliğine yönelik sorgulamalar bir 
yana, bir de 2050 senesi için 10 milyara 
ulaşacağı tahmin edilen dünya nüfusu-
nun beslenmesi sorunu tartışılıyor. 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafın-
dan yeni yayınlanan “İklim Değişikliği ve 
Tarım” isimli raporda olası senaryolara 
dair çarpıcı açıklamalar yer aldı: “Araş-
tırmalar, 2050 yılında dünya nüfusunu 
beslemek için tarım ve gıda üretiminin, 
bugünkü düzeyinden en az %50 oranın-
da arttırılması gerektiğini belirtmekte-
dir. IPCC’nin Değerlendirme Raporları, 
iklim değişikliğinin etkisiyle dünyada su 
kıtlıklarının ve kuraklıkların artacağını, 
tarımsal verimliliklerin düşeceğini, gıda 
fiyatlarında dünya genelinde %85’e va-

ran artışların gerçekleşebileceğini ön-
görmektedir. Yağış rejiminin değişmesi 
nedeniyle bazı tarım alanlarının kurak-
laştığı, tarımsal ürünlerin olgunlaşma 
sürelerinin değiştiği, bazı tarım alanla-
rının sel suları altında kalarak kullanı-
lamaz hale geldiği ya da deniz suyunun 
yükselmesi ile tuzlandığı ve bu koşullar-
da verimin düştüğü bilinmektedir. Yüksek 
sıcaklıklarda gıdalarda bakteri üretimi 
artacaktır. İklim değişikliği gıda güvenli-
ğini de tehdit etmektedir.”

Türkiye, iklim krizinin en çok etkile-
yeceği alanlardan biri olan Akdeniz ku-
şağında yer alıyor. Bu noktaya da işaret 
edilen Bakanlık raporunda, Türkiye’nin 
önümüzdeki 10 ila 20 senenin tarım poli-
tikaları belirlenirken, 2-3 ⁰C sıcaklık artışı 
varsayımı ele alınmış. Bu varsayıma göre 
arazi verim kayıplarının 2030-39 arası 
%6-7, 2040-49 da ise %8-9 seviyeleri-
ne ulaşacağı söyleniyor. Raporda ayrıca 
2025 yılı itibariyle dünya çapında 3 mil-
yardan fazla insanın su kıtlığı yaşayacağı 
da belirtiliyor.

İklim değişikliği ile beklenen sonuç-
lardan biri de tüm dünyada kahve ye-
tiştirilen toprakların önümüzdeki 30 yıl 
içerisinde yüzde 50 oranında azalacağı 

yönündedir. Kahvenin günümüzde ol-
dukça fazla tüketilen bir içecek olduğu 
bilinmektedir. Kahvenin sonraki seneler-
de lüks tüketim ürünleri kategorisine ge-
çeceğini ifade etmek yanlış olmayacaktır. 

İklim krizinin çok yönlü sonuçları ola-
caktır. Örneğin aşırı hava olayları normal 
hale gelecek, aylarca yağması gereken 
yağış birkaç saatte yağıp ani sel baskın-
ları veya benzeri felaketlere sebep olabi-
lecek. Hem betonlaşma, ormansızlaşma 
hem de önceliğin doğa ve insan yaşamı-
na verilmemesinden kaynaklı bu felaket-
ler facialara yol açacak. Bugüne kadar 
bunlar gerçekleşti ama ileriki yıllarda sık 
sık yaşanma ihtimali artacak. 

İklim krizi özellikle tarımsal üreti-
me etkileri ile gıda sorununda da ciddi 
tehditler barındırıyor. Kapitalist üretim 
sürecinin sonucunda oluşan iklim krizi 
böylesi teknolojik gelişmişlik içerisinde, 
açlığı ve kıtlığı yaygınlaştıracaktır. Açlık 
ve kıtlık olgusu daha çok üçüncü dünya 
ülkelerinin haber başlıkları iken, artık 
gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin 
de gündeminde olacaktır. Kapitalist dü-
zen aşılmadığı sürece önümüzde yıllarda 
özellikle yeni nesilleri etkileyecek küresel 
sorunlar da büyümeye devam edecektir.

Kapitalizm, iklim krizi ve tarım

İklim krizi özellikle tarımsal üretime etkileri ile gıda sorununda da ciddi tehditler barındırıyor. Kapitalist 
üretim sürecinin sonucunda oluşan iklim krizi böylesi teknolojik gelişmişlik içerisinde, açlığı ve kıtlığı 
yaygınlaştıracaktır. Açlık ve kıtlık olgusu daha çok üçüncü dünya ülkelerinin haber başlıkları iken, artık 
gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin de gündeminde olacaktır.
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ABD’de George Floyd’un polis tarafın-
dan katledilmesini protesto etmek için, 
Revolutionärer Jugendbund’un (RJ - Av-
rupa DGB) insiyatifiyle 6 ve 13 Haziran’da 
Bielefeld’de eylem gerçekleşmişti. İlkine 
2 bin, ikincisine binin üzerinde kişinin ka-
tıldığı iki büyük yürüyüşün ardından RJ, 
ırkçılığa karşı daha geniş ve kolektif bir 
örgütlenme oluşturma çağrısı yapmıştı. 
Birkaç haftadır süren toplantılar ve hazır-
lıklardan sonra, gençlerle birlikte yaratı-
lan yeni kitle örgütü, dün ırkçılık karşıtı 
ilk eylemini gerçekleştirdi.

Amerika’daki siyahların başlattığı Bla-
ck Lives Matter hareketinin en tanınmış 
sloganlarından birisi “No justice, no pea-
ce!” (Adalet yoksa barış da yok) olmuştu. 
Adalet kavramının bu somut olaylardaki 
anlamı ırkçılığın ve polis şiddetinin olma-
dığı bir toplumdu. Böylece Bielefeld’deki 
gençler örgütün ismini “Rise Up For Jus-
tice“ (Adalet için ayaklan) koydular. Sun-
duklari ilkelerde ise şöyle yazdılar:

“Biz ırkçılık sorununu kökten çözmeyi 
hedefliyoruz. Zira ırkçılık salt bireylerin 
yarattığı bir şey değil, yaşadığımız toplu-
mun ve sistemin ayrılmaz bir parçasıdır 
[...] İnsanların nefes alabildiği ve gerçek-
ten eşit olduğu bir toplum için mücadele 
ediyoruz.”

Rise Up’in (RU) Almanya’daki çoğu di-
ğer anti-faşist örgütlerden farkı, yeni, ya-
banci kökenli ve ilk defa örgütlenen genç 
insanları politik bir hedef için bir araya 
getirebilmesidir. Bugün hala anti-faşist 
örgütlenmelerin neredeyse tümü yerli 
solculardan oluşmakta. Bunun nedenle-
rinden birkaçı; Alman solcuların göçmen 
ailelerin yaşam alanına girememesi ve 

hatta onları ciddiye almaması, kullan-
dıkları dilin kitlelere uzak olması ve en 
önemlisi, bugün Almanya’da ırkçılığa ve 
faşizme esas maruz kalan toplumsal ke-
simleri örgütlerinde önemli sorumluluk 
taşıyan özneler haline getirmemesidir. 
RU aracılığıyla bu engel kaldırılmıştır. RU 
aynı zamanda, birçok yerde yeni oluşan 
“Migrantifa” gibi sadece yabancıların 
katılabildiği bir platform gibi değil, yerli 
veya yabancı tüm gençlerin ortak bir şe-
kilde mücadele ettiği bir kitle örgütüdür.

Büyük bir heyecanla ve her bireyin 
yoğun emeğiyle, seferber olunarak yürü-
tülen iki haftalık çalışmalardan sonra Bie-
lefeld’de bir eylem gerçekleştirildi. Black 
Lives Matter’le başlayan ırkçılık karşıtı 
hareketin artık durulmuş olmasına ve 15 
Ağustos Cumartesi için bildirilen fırtına-
ya rağmen, yüzlerce kişi eyleme katıldı. 
Başarının arkasında önemli olan başka 
bir faktör sosyal medyanın iyi kullanıl-
ması ve Bielefeld’in merkezinde yapılan 
yoğun afiş çalışmasıydı. Ayrıca göçmen 

ve işçi ailelerin oturduğu semtlerde afiş 
ve bildiri dağıtımı yapıldı.

Gençlerin ön hazırlık çalışmalarında-
ki heyecanı ve dinamizmi yürüyüşte de 
belirgindi. Yine Merkez Tren Garı’nda 
açılış mitingi yapıldıktan sonra belediye 
binasına yüründü. Yol boyunca sloganlar 
durmadı. En kalabalık alanlarda sunu-
cular ajitasyon konuşmalarıyla eylemin 
anlamını vurguladılar. Belediye binasının 
karşısında yapılan ara mitingde, ırkçı şid-
det ve saldırılar sonucu hayatını kaybe-
den bütün insanlar için George Floyd’un 
katledilişine atıfla yapılan saygı duruşu 
8 dakika 46 saniye sürdü. Saygı duruşu 
“No justice, no peace!” sloganıyla son-
landırıldı. Ardından kapanış mitingi için 
Kesselbrink alanına yüründü. 

Eylemdeki konuşmalarda sistem kar-
şıtı tutum yine güçlüydü. Rise Up’tan 
gençlerin yanı sıra RJ, BİR-KAR, EGR ve 
Fla Fla da mikrofondan söz aldı. RJ, ka-
pitalist sistemle ırkçılık arasındaki ilişkiye 
dikkat çekerken, BİR-KAR, Alman dev-
letinin faşist çeteleri nasıl koruduğunu 

anlattı. Konuşmalarda ayrıca Hanau kat-
liamının 6. ayda olduğu hatırlatıldı. Bu 
vesileyle 22 Ağustos’ta Hanau’da düzen-
lenecek eyleme çağrıda bulunuldu. 

Yürüyüşten hemen sonra tekrar top-
lanıp günün değerlendirmesini yapan 
gençler, eylemi büyük bir başarı olarak 
nitelendirdiler. Planlanmasından uygu-
lanmasına kadar tamamen kolektif bir 
çalışmanın ürünü olan eylem, örgütteki 
gençlere büyük deneyimler kazandırdı. İş 
bölümüyle herkes önemli sorumluluklar 
üstlendi ve görevlerini ciddiyetle hayata 
geçirdi. Çalışma gruplarının projelerin-
de, sosyal medyada, basın ve başka ör-
gütlerle temasta, yürüyüşün başvurusu, 
konuşmalar ve sunuculukta da yeni yeni 
gençler öne çıktı. Bunun sayesinde gele-
cekteki faaliyetler için daha fazla kişi tec-
rübe kazandı. Rise Up’ın sıradaki hedefi 
ise, Bielefeld’deki gençleri çağırabileceği 
geniş bir eğitim programı. Bunun için su-
numlar, tartışmalar ve belgesel geceleri 
düzenlenecek.

REVOLUTIONÄRER JUGENDBUND BIELEFELD

Gençlik ırkçılığa karşı
Bielefeld’de sokaktaydı

Almanya’nın Hessen eyaletine bağlı 
Hanau kentinde, 19 Şubat’ta Tobias Rat-
hjen adlı ırkçı tarafından 9 kişinin katle-
dildiği katliamın üzerinde 6 ay geçti. Al-
man devletinin bizzat önünü açtığı polis 
şiddeti ve ırkçı sağ terör hala devam 
ederken, ırkçı saldırılara karşı eylemler 
de sürüyor.

19 Ağustos günü de Stuttgart’ta Ha-
nau katliamının 6. ayı dolayısıyla bir mi-
ting ve anma gerçekleştirildi.

Schlossplatz’ta saat 18.00’de başla-
yan mitinge, Alman sol gençlik örgütle-
ri ve bazı enternasyonal sol çevrelerin 
içinde olduğu kurum ve örgütler katıldı.

Yüzlerce kişi, Hanau’da katledilen-
lerin resimlerinin etrafında birbirlerine 
kenetlenerek geniş bir halka oluşturdu. 
Ardından “Hepimiz insanız, ırkçı faşist 
saldırılara hayır” denilerek Hanau’daki 
saldırıda ölenler şahsında dünya çapın-
da ırkçı faşist saldırılarda katledilenlerin 
anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıl-
dı. Saygı duruşundan sonra konuşmala-

ra geçildi.
Konuşmalarda, insanlığı her an ırkçı 

saldırıların hedefi durumunda olduğu 
belirtildi. Irk, renk, cinsiyet ayrımının in-
sanlık aleminde olmaması gerektiğinin 
altı çizilen konuşmalarda “Dayanışma-
ya, birliğe, mücadelemizin sürekliliğine 
ihtiyacımız var” vurgusu yapıldı. 

Almanya’da devam eden ırkçılığın 
Amerikan ırkçılığından az olmadığına 

değinilen konuşmalarda, “AFD faşist 
partisi derhal kapatılmalı” denilerek 
faşist partinin önünün açılması teşhir 
edildi.

Konuşmalarda kapitalizmin girdiği 
krizin sonuçlarına dikkat çekilerek böyle 
giderse önümüzdeki günlerin insanlığa 
daha çok felaketler getireceğine işaret 
edildi.

Konuşmalardan sonra müzik eşliğin-
de sloganlar atıldı. “Yaşasın enternasyo-
nal dayanışma!”, “Faşizme karşı omuz 
omuza!”, “Hanau katliamını unutmaya-
cağız!” sloganlarıyla eylem sonlandırıldı.

STUTTGART’TAN KIZIL BAYRAK OKURU

Hanau’da katledilenler için
Stuttgart’ta anma
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Geçtiğimiz günlerde dünyanın en iyi 
1000 üniversitesini sıralayan Şanghay 
Klasmanı yayınlandı. Şanghay Klasmanı 
sıralamasında, üniversitelerin aldığı No-
bel Ödülü gibi uluslararası başarılar ve 
önerilir hale gelen akademik makale sa-
yıları baz alınıyor. 

Klasmanda toplam 11 üniversiteyle 
yer alan Türkiye’nin hiçbir üniversitesi ilk 
100 sıralamasına giremedi. İstanbul Üni-
versitesi 401-500 aralığında yer alarak 
Şanghay Klasmanı’na göre Türkiye’nin 
en iyi üniversitesi oldu. Son birkaç yıldır 
uluslararası kuruluşların açıkladıkları “en 
iyi üniversite” sıralamalarında Türkiye 
payına zaten gözle görülür bir gerileme 
olduğu dikkat çekiyordu. Örneğin 2018 
yılında yapılan bir başka araştırmada ilk 
500’e Türkiye’den yalnızca 2 üniversite 
girebilmişti. Bunlar da Sabancı ve Koç’un 
özel üniversiteleriydi. 2019 yılındaki 
benzer iki farklı araştırmada da ilk 500 
sıralamasına Türkiye’den yine yalnızca 2 
üniversite girebildi.

Pandemi süreci Türkiye’deki eğitimin 
niteliksizleşmesini tüm çıplaklığı ile ayrı-
ca gözler önüne serdi. Eğitimde yıllardan 
beri süregelen yıkım tablosu bu süreçte 
daha da ağırlaştı. Türkiye’nin 6 Bakanlı-
ğı’ndan dahi daha fazla bütçeler ayrılma-
sı ile övünülen İstanbul Üniversitesi’nin 
online eğitime uygun hiçbir alt yapısı-
nın bulunmadığı ortaya çıktı. Bu süreç 
eğitimin çeşitli aşamalarındaki hemen 
tüm öğrenciler için yalnızca mağduriyet 
anlamına geldi. 19 yıllık AKP iktidarı aka-
demiyi ayaklar altına aldı, eğitimi temel 
insani ihtiyaç olmaktan çıkararak, satıla-
bilir bir “hizmet” haline getirdi. 

Sermaye devletinin eğitim alanına 
yönelik saldırısının yoğunluğu yıllardır 
hiç azalmıyor. Çünkü biliyorlar ki okul sı-
ralarında oturan gençlik geleceğin temsi-
lidir. Ve o gelecek, henüz okul sıralarında 
sömürülmezse, zapturapt altına alınmaz-
sa egemenlerin sonu demektir... 

AKADEMI AYAKLAR ALTINA ALINDI 
Yakın geçmişe baktığımızda “Bu suça 

ortak olmayacağız” diyen barış akade-
misyenlerini hatırlayabiliriz. O dönem 
Türk sermaye devletinin Kürdistan’da 
sürdürdüğü kirli savaşa karşı çıkan bin-
lerce akademisyen bir bildiri yayınlaya-
rak durumu protesto etmişti. Hemen 
ardından sermaye devletinin akademiye 

yönelik saldırılarının adeta “start”ının 
verildiği bir süreç işletildi. Yüzlerce aka-
demisyen ihraç edildi, söz konusu bildi-
rinin imzacıların imzaları çekilmeye ça-
lışıldı, gözaltı-tutuklama terörü estirildi. 
Aynı yıl bunu, 15 Temmuz darbe girişimi 
ile gelen KHK ihraçları izledi. On binlerce 
öğretim görevlisi tek gecede yayınlanan 
bir kararname ile mesleklerinden ihraç 
edildi. Akademisyenler okullara alınma-
yınca protestolar başladı, akademisyen-
lerin cüppeleri polis postalları ile ezildi. 
Gelinen yerde üniversiteler, “kişiye özel” 
kadro ilanları ile eş, dost, akraba, yandaş 
takımının doldurulduğu işletmelere dö-
nüşüyorlar.

Yakın zamanda AKP şefi Recep Tay-
yip Erdoğan’ın tepeden atamaları ile 16 
üniversiteye rektör atandı. Bu rektörlerin 
geçmişleri yazdıkları akademik makale 
ve çalışmalar ile değil, bazı dönemlerde 
AKP milletvekilliği yapmaları ile öne çıkı-
yor. Genel planda atanan rektörlere bak-
tığımızda da vahim bir tablo ile karşılaşı-
yoruz. 206 üniversitenin 68’inin başında 
bulunan rektörlerin uluslararası hiçbir 
yayını bulunmuyor. Uluslararası bilimsel 
makale yayımlayan 71 rektöre yapılan 
atıf sayısı ise sıfır. Birçok rektör henüz 
makale bile yazmamış. 

OKULLAR TICARETHANE, ÖĞRENCILER 
MÜŞTERI HALINE GETIRILDI
“Her ile bir üniversite kuracağız…” Bu 

sözler 2008 yılında Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından sarf edildi. Apartman mantı-
ğı ile çoğalan üniversiteler akademide 
niteliksizliğin, ticari eğitimin ve gelecek-
sizliğin kapısını aralamaktan başka bir işe 

yaramadı. Türkiye’de toplamda 77 özel 
üniversite mevcut. Bu özel üniversitele-
rin ezici çoğunluğu AKP döneminde ku-
ruldu. Artık “öğrenciler müşteri, rektör-
ler patron” sözü, gerçek anlamda hayata 
geçmiş durumda. Dahası artık sermaye-
darların üniversitelerde verilecek eğiti-
me dahi doğrudan müdahale edebildik-
lerini biliyoruz. Üniversite konseylerinde 
okulun temel bileşenleri olarak öğrenci-
ler ve çalışanlar yer alamazken, sermaye-
darlar yer alabiliyorlar. Böylelikle AR-GE, 
staj, teknokent vb. adı altında sömürü, 
öğrenciler henüz sıralarının başındayken 
başlıyor. Eğitim, toplumsal ihtiyaçlardan 
ve bilimden uzak, birilerinin ihtiyaçla-
rına göre şekilleniyor. Diğer bir deyişle 
üniversiteler fabrikaların arka bahçeleri 
haline getirilmiş bulunuyorlar. 

Paralı eğitim uygulamaları da her ge-
çen gün artıyor. Pandemi koşullarında 
üniversiteler kapalı olmasına rağmen ye-
mekhanelere getirilen zam haberlerinin 
ardı arkası kesilmiyor. Barınma, ulaşım 
ve beslenme üçgeninde boğuşan öğren-
ci geçim sıkıntısından ötürü eğitimine 
odaklanamıyor. 

BASKI VE GERICILIK 
TIRMANDIRILIYOR
“Üniversiteler, her türlü siyasi mü-

dahaleden, devletin, hükümetin mü-
dahalesinden kesinlikle uzak olmalıdır. 
Üniversiteler olabildiğince bağımsız ve 
özerk bir işleyişe sahip olmalıdır. Ancak 
üniversitelerimizde aynı şekilde zihinler 
de bağımsız olmalıdır. Üniversitenin her 
bir ferdi özgür düşünceyi serbestçe ifade 
edebilmelidir.” Bu sözler de yine 2008 

yılına ve Recep Tayyip Erdoğan’a ait. Şu 
an üniversitelerin tablosu söylenenlerin 
tam tersidir. 

AKP dönemi öğrenci gençlik dinamiği-
nin kırıldığı bir süreç olarak yaşandı. Üni-
versitelerde siyaset yasakları ile birlikte 
binlerce öğrenci soruşturma, uzaklaştır-
ma ve okuldan atma saldırıları ile karşı 
karşıya kaldı. Dinci-gerici faşist çetelerin 
okullarda cirit atmasına izin verilirken, 
en ufak muhalif ses azgınca bastırılmaya 
başlandı. Üniversite kampüslerine adeta 
seyyar karakollar yerleştirdiler. Tüm bun-
ların yanı sıra ilerici akademisyenlerin 
tasfiyesi ile meydan dinci-gerici yandaş 
akademisyen ve öğretim görevlilerine 
kaldı. Örneğin Elazığ’da yaşanan depre-
min ardından YTÜ’de profesör olan Bedri 
Gencer, Twitter hesabı üzerinden yaptığı 
açıklamada, afetleri çocuk evliliklerinin 
yasaklanmasına bağlayarak, “Allah’ın 
helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz saya-
rak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha 
dokunmayalım” demişti. Bu ifadeleri-
nin ardından öğrenciler Bedri Gencer’in 
derslerini terk etmiş ve tepkiler yüksel-
mişti. Tepkilerin ardından Bedri Gencer 
görevinden uzaklaştırılsa da bu zihniyeti 
yaratan ve akademide onlara kadro açan 
düzen halen daha yerli yerinde durmak-
tadır. Nereden bakılırsa bakılsın, bugün 
üniversiteleri bilimsel gelişimin odak 
noktası haline getirecek bütün ögelerin 
önü bir bir kapatılmaktadır. 

Bu dönem boyunca gerici-faşist ikti-
darın baskı, zorbalık ve karanlığına karşı 
gençlik alanında hep bir tepki ve karşı ses 
de yükseltildi. Örneğin son süreçte okul-
ların bölünmesine karşı 2 hafta İstanbul 
Üniversitesi Beyazıt Ana Kapı önünden 
yükselen binlerce ses yükseldi. Çeşitli 
üniversitelerde yemekhane zamlarını 
geri çektiren eylemlilikler gerçekleştiril-
di. Soma, Özgecan Aslan ve toplumsal 
gündeme dönüşen daha nice olayda üni-
versiteliler sözünü söyledi ve söylemeye 
de devam ediyor. Bu süreçler çoğunlukla 
gençlik örgütlerinin çabalarına daralan 
bir noktada dursa da üniversite gençli-
ği mücadele açısından bu ülkenin top-
raklarında çok güçlü bir geleneğe sahip 
olduğunu göstermiştir. Büyüyecek olan 
mücadele dinamiği akademiyi, bilimi ve 
eğitimi de hak ettiği yerlere er ya da geç 
taşıyacaktır. 

M. NEVRA

AKP dönemi ve yükseköğrenimin iflası
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Covid-19 salgınından en fazla et-
kilenen kesimlerden biri de gençliktir. 
Türkiye’de salgının etkilerinin hissedil-
meye başlandığı mart ortasından itiba-
ren başta sağlık ve eğitim alanı olmak 
üzere toplumsal yaşamın her alanı felce 
uğradı. Gençler uzaktan eğitim ile mağ-
duriyetler yaşadılar. İşsizliğin tırmanışa 
geçmesiyle birlikte geçim sıkıntısı da en 
çok yine onları etkiledi. Sermaye devleti 
üniversitelerin asıl bileşenlerine sorma-
dan YÖK eliyle tepeden kararlar alarak, 
eğitimdeki kaosu “çözmek” iddiasıyla 
sorunları derinleştiren adımlar atmaktan 
öteye geçemedi. Nitekim yapılan çeşitli 
bilimsel araştırmalar, eğitim başta olmak 
üzere toplumun her alanında yaşanan 
kaosun yakın zamanda çözülemeyeceği-
ni gözler önüne seriyor. 

Salgının kısa ve uzun süreli etkileri 
üzerine araştırma yapan kurumlardan 
biri olan ILO (Uluslararası Çalışma Ör-
gütü), “Covid-19 ve Gençlik” başlığı al-
tında koronavirüsün gençler üzerindeki 
etkilerini inceledi. Araştırma, Nisan-Ma-
yıs 2020 tarihleri arasında 112 ülkeden 
12.000’in üzerinde katılımcıyla gerçek-
leştirilen anket çalışmasının sonuçlarını 
içeriyor. Yapılan anket çalışmasına katı-
lanların büyük bölümünü 18-29 yaş ara-
sı, çoğunluğu eğitimli ve internet erişimi-
ne sahip gençler oluşturuyor. 

Araştırmada eğitim, iş, ruhsal sağlık 
ve haklara erişim başlıkları üzerinde du-
ruluyor. Rapora göre, devletlerin salgına 
karşı ciddi önlemler almaması halinde, 
gençliğin uzun dönem boyunca salgın-
dan olumsuz etkileneceği sonucu çıkıyor. 
Keza salgından etkilenmeye en açık ke-
simlerin ise genç kadınlar ve 18-24 yaş 
arası gençler olduğu görülüyor. Raporda 
öne çıkan diğer sonuçları ise şöyle özet-
lemek mümkün:

- Gençlerin %70’inden fazlası okulla-
rın kapanmasından olumsuz etkilendi.

- Gençlerin %38’i gelecekteki kariyer 
beklentilerinden emin değil ve krizin iş-
gücü piyasasında daha fazla engel oluş-
turacağına, okuldan işe geçiş sürecini 
uzatacağına inanıyor.

- Okulların kapanmasıyla birlikte, 
gençlerin %65’i bu süreçte internet eri-
şimi olsa dahi daha az şey öğrendiğini, 
%51’i eğitimlerinin erteleneceğini, %9’u 
ise eğitimlerinin tamamlanmayacağı kor-
kusu yaşadıklarını belirttiler.

- Pandemiden önce çalışan, özellikle 
18-24 yaş arası gençlerin %17’si tama-
men işi bıraktı. Gençlerin çalışma sa-
atleri ortalama olarak 2 saat düştü ve 
%42’sinin gelirlerinde de düşüş yaşandı. 
Gelir düşüşünü en çok yaşayan gençler 
dar-gelirli ülkelerde yaşayanlar olurken, 
üretkenlik düşüklüğü genç erkeklere kı-
yasla genç kadınlarda daha fazla gerçek-
leşti.

- Gençlerin %17’si anksiyete bozuk-
luğu ve depresyondan muzdarip. Ruh 
sağlığı en kötü durumdaki kesimi, bir kez 
daha 18-24 yaş arası gençler ve genç ka-
dınlar oluşturdu. 

- Gençlerin %33’ü barışçıl gösterilerin 
de içerisinde bulunduğu kamusal olayla-
ra katılım hakkının dikkat çekici bir oran-
da etkilendiğini, %27’si dini inanç öz-
gürlüklerinin uygulanmasında zorluklar 
yaşadıklarını, %24’ü bilgi alma hakkının 
etkilendiğini ve %21’i masrafları karşıla-
makta zorlandıkları için barınma sorunu 
yaşadıklarını belirtti.

- Gençlerin sosyal haklara erişimi de 
azalırken, özellikle genç kadınlar sosyal 
haklarına ulaşmak için daha fazla zorluk-
larla karşılaştı.

- Pandemiye karşı alınan önlemlerin 

popülerliği içerisinde %78’lik onaylama 
ile “gelir desteği” ve %75’lik onaylama 
ile “iş desteği” sıralamanın ilk ikisini oluş-
turdu.

Gençler arasında araştırma yapan ka-
pitalist kuruluşlardan biri olan OECD’nin 
(Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü) 
hazırladığı raporda da benzer bir tablo 
ortaya çıkıyor. Rapor, 48 ülkede 90 genç-
lik organizasyonu aracılığıyla araştırma 
yapılarak hazırlandı. Eğitim alanında 
yaşanan sorunlar bir yana, milyonlarca 
genç salgından kaynaklı işini kaybetti, 
genç işsizler ordusunun safına katıldı. 
OECD’nin salgının gençlik üzerinde yarat-
tığı etkiyi inceleyerek hazırladığı rapora 
göre, şubat ve mart aylarında salgın ko-
şullarında işsizlik en çok 15-24 yaş arası 
gençleri etkiledi. Bu raporda öne çıkan 
sonuçlar ise şöyle:

- 15-29 yaş arası gençlerin yüzde 35’i 
düşük maaş veren ve iş güvencesi sağla-
mayan pozisyonlarda çalışıyor. Bu oran 
30-50 yaş arası kişilerde yüzde 15 iken, 
51 yaş üstünde yüzde 16.

- Bu süreçte 1,5 milyar gencin eğitim 
ve üniversiteye erişimi sınırlandı. Yüzde 
50’si gerekli kaynaklara yeterince erişe-
mediği için hayat boyu elde edecekleri 

gelir, yüzde 7-10 arasında azaldı.
-Türkiye, OECD verilerine göre ne 

çalışan ne de eğitim alan genç oranında 
yüzde 26 ile ilk sırada geliyor.

Yapılan iki araştırmanın sonucu dahi 
salgın döneminde çürümüşlüğü daha 
fazla gün yüzüne çıkan kapitalist siste-
min gençliğe bir gelecek sunmadığını 
gösteriyor. Gençliğe kendi geleceğine söz 
söyleme hakkı tanınmazken, gençlik sal-
gın döneminde daha da yalnızlaştırılma-
ya çalışıldı. Yaşanan ortak sorunlara dair 
bir araya gelme, harekete geçme zemin-
leri yok edilmeye çalışıldı. Ancak serma-
ye devleti başarılı olamadı. Gerek sosyal 
medya üzerinden gerekse yer yer sokak 
eylemlilikleri üzerinden (İstanbul Üniver-
sitesi Psikoloji öğrencilerinin eylemi vb.) 
gençlik geleceğine dair söz söylemeye 
devam ediyor. Şimdi de yeni eğitim-öğ-
retim yılının açılış tarihleri okulların, 
üniversitelerin asıl öznelerine sorulma-
dan belirlendi. Gençlik olarak okulların 
açılmasını beklemeden, bugünden bir 
araya gelmenin zeminlerini yaratmalı, 
üniversitelerimize ve geleceğimize dair 
söz söylemeli, örgütlü mücadeleyi yük-
seltmeliyiz! 

ISTANBUL’DAN BIR DGB’LI

Geleceğimiz için örgütlü mücadeleyi 
yükseltmeliyiz!

Yeni eğitim-öğretim yılının açılış tarihleri okulların, üniversitelerin asıl öznelerine sorulmadan belirlen-
di. Gençlik olarak okulların açılmasını beklemeden, bugünden bir araya gelmenin zeminlerini yaratmalı, 
üniversitelerimize ve geleceğimize dair söz söylemeli, örgütlü mücadeleyi yükseltmeliyiz! 
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İstanbul Sözleşmesi‘ne yönelik tartış-
maları sürdüren AKP cenahında kadını 
aşağılayan açıklamalar gelmeye devam 
ediyor. Bir yandan kadına yönelik şiddete 
karşı oldukları demagojisi ile akıllara dur-
gunluk veren bir ikiyüzlülük sergileyen 
AKP şefleri diğer yandan kadın haklarının 
evrensel değerlerine saldırmaktan da 
geri durmuyor.

AKP şefi Erdoğan, Perşembe günü 
75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen “AKP 19. Kuru-
luş Yıldönümü” programında konuşmuş-
tu. Dilipak’ın kadınlara yönelik cinsiyetçi 
ve gerici söylemlerine şimdiye kadar 
sessiz kalan Erdoğan dün sözde “tepki 
gösterdi.” Dilipak’ın kadınlara yönelik 
gerici söylemlerini sineye çeken AKP 
şefi, “AKP’li kadınlara bunları söylemesi-
ne sessiz kalamayacaklarını” öne sürdü. 
Bununla birlikte kadınları aşağılayamayı 
sürdüren Erdoğan, kadınların “namusu-
nun” bekçiliğini de bir kez daha kendi 
hükümetine atfetti.

“KADINA ŞIDDETI BENIM IMANIM 
ENGELLIYOR”
Ertesi gün sahneyi AKP Genel Başkan 

Yardımcısı Mehmet Özhaseki aldı. Me-
likgazi Belediyesi’ne bağlı İldem mahal-
lesinde bir temel atma törenine katılan 
Özhaseki, kadına şiddeti “inancının en-
gellediğini” iddia etti. Törende konuşan 

Özhaseki, “Durmadan tartışılan bir İstan-
bul Sözleşmesi var: Sanki ‘kadına şiddeti 
engelliyor’ gibi bir mefrum var; o niye 
engellesin benim inancım engelliyor ka-
dına şiddeti” dedi.

AKP hükümetinin iktidarında kadına 
yönelik şiddetin katlanarak arttığı ger-
çekliğini unutturmak isteyen anti-bilim-
sel açıklamalar ile gericiliği körükleyen 
bu zihniyet, kadın haklarının evrensel 
değerlerini de hiçe sayma cüreti gös-
termekten geri durmuyor. Kadın hakla-
rının islamiyetle birlikte ortaya çıktığını 
iddia eden Özhaseki, “ABD’de 100 yıl 
önce kadınlar bir yangında yanarak öldü 
diye kadınlar günü ilan edildi diye değil. 
50-100 yıl önce kadına oy verme hakkı 
verildi diye kadın hakkı başladı diye bir 

şey yok ki. Ben imanımın gereği olarak 
merhametle davranıyorum, gözümün 
önüne hiç İstanbul Sözleşmesi gelmiyor” 
ifadelerini kullandı. Kadınların elde ettiği 
hakları tarihi çarpıtarak, demagoji yapa-
rak değersizleştirebileceğini sanan Öz-
haseki de şefinin izinden giderek kadın-
ların “merhamet gösterilecek nesneler” 
olduğunu öne sürdü. Böylece geleneğe 
uyarak kadınları aşağılayan Özhaseki, 
“Kadın-erkek eşit değildir” zihniyetini de 
açıklamasının satır aralarına serpiştirme-
yi de sürdürdü.

İstanbul Sözleşmesi’nin aileyi orta-
dan kaldıracağı iddialarını tekrarlayan ve 
eşcinselliği hedef alan Özhaseki “kadına 
şiddeti engelleyecek her türlü yasa ney-
se arkasında dimdik dururuz” demagojisi 

yapmayı da ihmal etmedi. Hamile kadın-
ları tekmeleyenleri, şort giyen kadınları 
darp edenleri savunan, bunların arkasın-
da duran AKP şefleri kadın düşmanlığın-
dan geri adım atmayacaklarını pek çok 
kez ortaya serdi. Din taciri tarikat ve ce-
maatlerin vakıflarındaki çocuk istismar-
larına göz yumup, “bir kereden bir şey 
olmaz” diyen AKP’li bakanlar orta yerde 
dururken Özhaseki “Bırakın öldürmeyi, 
kesmeyi, tokat atmayı, yan bile bakmayı 
yasaklayacak her türlü tedbire başvuru-
ruz” deme riyakarlığını da sergiledi.

“EVLENMEYEN GENÇLER SIKINTI 
KAYNAĞI”
Bir açıklama da AKP Genel Başkanve-

kili Numan Kurtulmuş’tan geldi. İstanbul 
Sözleşmesi’nden çekilmeyi kamuoyunda 
gündeme getiren din taciri Kurtulmuş, 
Memur-Sen Genel Merkezi’nde Ankara 
Sosyal Bilimler Üniversitesi’yle ortaklaşa 
düzenlenen “Aile kongresi”nde konuştu.

Kurtulmuş’un gündemi “ailenin ko-
runması” idi. AKP hükümetinin aileyi 
“kutsayan” görüşlerini yineyelen Kur-
tulmuş, evliliği gereksiz gören ve yalnız 
yaşayan insanları hedef alarak bu ba-
kışın “sıkıntı” olduğunu iddia etti. Kur-
tulmuş’un bu açıklamaları, “aileyi koru-
mak” bahanesiyle kadın haklarını yok 
sayan, kadına yönelik her türlü gericiliği 
olağanlaştıran zihniyetin bir uzantısıdır.

AKP şefleri kadınları aşağılamaktan
geri durmuyor

AKP cenahı, kadına yönelik aşağıla-
yıcı söylemler eşliğinde sözleşmeden 
çekilmeyi savunurken, meslek odaları, 
barolar ve dernekler tarafından sözleş-
meyi savunan ve AKP hükümetini mah-
kum eden açıklamalar gelmeye devam 
ediyor.

Bursa Akademik Odalar Birliği 
(BAOB) ve Askeri Darbelerin Asker Mağ-
durları Derneği (ADAM-DER) İstanbul 
Sözleşmesini savunan ve AKP’nin söz-
leşmeden imza çekme niyetini mahkum 
eden açıklamalar yaptılar.

Bursa Akademik Odalar Birliği’nde 
yapılan açıklamada, ülkenin gerçek gün-
demini, koronavirüs salgını ve buna bağ-
lı ekonomik krizin oluşturduğu ve buna 
odaklanılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamayı BOAB Dönem Sözcüsü ve 
Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 
Başkanı Prof. Dr Erkan Yaslıoğlu yaptı. 

İstanbul Sözleşmesi tartışmalarının son 
günlerde gündemi gereksiz bir biçim-
de meşgul ettiğini ifade eden Yaslıoğlu, 
“Kadının toplum içindeki yerini geriye 
götürecek olan İstanbul Sözleşmesi’n-
den ayrılma fikrinden bir an önce vazge-
çilmesi” çağrısı yaptı.

12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 askeri 
darbe dönemlerinde siyasi görüşleri ne-
deniyle TSK’dan tasfiye edilen askerlerin 
kurmuş olduğu Askeri Darbelerin Asker 
Mağdurları Derneği’nden (ADAM-DER) 
yapılan açıklamada, İstanbul Sözleşme-
si’nin, kadını eve hapsetmek isteyen 
ve erkek egemenliği altında yaşatmak 

isteyenler tarafından yürürlükten kaldı-
rılmak istendiği ifade edildi. “Kadınların 
özgür olmadığı bir toplumda hiçbir er-
kek, hiçbir birey özgür değildir” denilen 
açıklama, “Hiçkimse, özgür düşünce, 
laiklik ve demokrasi karşısında kendi 
sapkın emellerini kadınlar üzerinden 
gerçekleştirmeye kalkışamaz. Kadınlar 
‘sahip çıkılmayı’ değil, özgür ve hayatta 
olmayı istiyor. İstanbul Sözleşmesi uygu-
lansın” sözleriyle son buldu.

72 baronun Kadın Hakları Komis-
yonları tarafından yapılan açıklamada 
İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme tar-
tışmalarına son verilmesi istendi.

“İstanbul Sözleşmesinden imzanın 
çekilmesi söylemi bile şiddeti arttırıcı bir 
etki yaratmakta, kadınları şiddete karşı 
korumasız kılmaktadır.” denilen açıkla-
mada, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayı-
lı yasanın etkin bir şekilde uygulanması 
gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada “Kadın kazanımlarını 
geri götürecek, kadının insan haklarının 
ihlaline yol açacak, kadını özgür birey 
olmaktan uzaklaştırıp ayrımcılığa mu-
hatap hale getirecek, kadının kazanılmış 
yasal haklarını zedeleyecek hiçbir girişi-
mi kabul etmiyoruz.” vurgusu yapıldı. 72 
baroya bağlı Kadın Hakları Komisyonları 
son olarak, kadının insan haklarının ihla-
line yol açacak her türlü girişimin karşı-
sında olacaklarını ve kadına yönelik şid-
deti önleme mücadelesine dayanışma 
ruhuyla devam edeceklerini ifade etti.

“Kadınlar ‘sahip çıkılmayı’ değil,
özgür olmayı istiyor”
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2013’ten beri bölgede maden ocağı 
işleten Meyra Madencilik, Kasım 2019’da 
tesisin yayıldığı alanı genişletmek istedi. 
Ancak köylüler, tesisin ve 110 dönüm 
alanda kurulacak olan atık barajının Ye-
nişehir Ovası’na, İznik Gölü’ne ve burada 
yaşayanlara zarar vereceğini söyleyerek 
itiraz ettiler.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
olumlu ÇED raporuna karşı köylüler ile 
destek verenler dava açtı. Ancak şirket, 
dava devam ederken, pandemi nedeniy-
le sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek Ni-
san 2020’de proje alanında ağaç kesimi 
yaptı. Köylüler, “Biz mahkeme kararını 
bekliyorsak şirket de beklemeli” diyerek, 
ağaç kesimine eylemleriyle yanıt verdi-
ler. Sermaye devletinin jandarması her 
yerde ve her zaman olduğu gibi kapita-
list şirketi koruyarak köylülerin eylemine 
saldırdı.

Bu arada köylülerin açtığı dava kap-
samında inceleme yapan bilirkişi heyeti, 
10 Ağustos’ta verdiği kararla firmanın 
ÇED raporunu olumsuz değerlendirdi. 
Bursa 1. İdare Mahkemesi, Yenişehir Ki-
razlıyayla Köyü’nde Meyra Madencilik 
tarafından yapılan maden atık havuzu in-
şaatının yürütmesini durdurdu. Köylüler, 
avukatlar ile birlikte harekete geçerek, 
Orman Müdürlüğü ve Jandarma’yı dilek-
çe yağmuruna tuttular. Bunun üzerine 
Meyra Madencilik sahadan çıkarıldı.

Kirazlıyayla halkının projeye karşı 
verdiği ve öncülüğünü kadınların üstlen-
diği mücadele aylarca sürdü. Köylerinde 
maden istemeyen kadınlar yasal başvu-
rularından sonuç alamayınca, Yenişehir 
Çevre Platformu’na ulaşarak mücadele-
lerini kamuoyuna taşıdılar. Eylemleri ile 
seslerini duyurmaya çalışan köylüler jan-
darma ve polisle de sık sık karşı karşıya 

geldi, gözaltına alındılar. Köyleri jandar-
ma tarafından abluka altına alındı, insan-
lar evlerine hapsedildiler. Ağaçların kesil-
mesi ve suyun maden sahasında kalması 
nedeniyle tarımın etkilenmesine ve Ki-
razlıyayla’nın yok olmasına karşı kadınlar 
toprağı ve ağaçları korumaktan bir adım 
geri atmadılar. Yaş ağaçların kesilmesini 
büyük bir üzüntü ve öfkeyle karşılayarak 
direnmeye devam ettiler.

“Ölsek de topraklarımızı maden şir-
ketlerine vermeyiz” diyen kadınlar şimdi-
lik mücadeleyi kazandılar. Maden şirketi 
ağır bir hasar bıraktıktan sonra (örneğin 
Kamışlı Göleti, madenin çalışmaları ne-
deniyle kurudu, balıklar öldü) yürütmeyi 
durdurma kararıyla alanı terk etti. 

***
Türkiye’nin dört bir yanında HES’ler, 

JES’ler, RES’ler doğal yaşamı altüst etme-
si nedeniyle o bölgelerde yaşayan halkın 

yaşam hakkını yok saydığı için halkın di-
renişi ile karşılaşıyor. Yargıya da taşınan 
bu süreçlerde, mücadelenin de etkisiyle 
düzen mahkemelerinde projelerle ilgili 
yürütmenin durdurulması ve projelerin 
iptali yönünde kararlar çıkıyor. Bu da di-
renenlerin kazanmasında ek bir faktör 
oluyor. 

Bu mücadelelerin en önünde kadın-
lar var. Çünkü bağı bahçeyi onlar ekip 
biçiyor. Tarım kadınların ellerinde. Ço-
cuklarına temiz bir gelecek bırakmak için 
direnirlerken, dozerin önünde dimdik 
durmakta hiç tereddüt etmiyorlar. Ağaç-
ların, dağların, suyun başında nöbet tu-
tarak jandarma ile karşı karşıya geliyor, 
coplanıyor, tehdit ediliyor, gözaltına alı-
nıyor, yine de vazgeçmiyorlar.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, Sinop 
Gerze’de, Rize’nin Dereköy’ünde, Salar-
ha Vadi’sinde, Antalya’nın Alara Çay’ında 

benzer projeler yılları bulan mücadele-
lerle durduruldu. Karadeniz’de yapılmak 
istenen Yeşil Yol projesine karşı kadınlar 
en önde direndiler. Kadınlar, Ardanuç-
lular Şavşat Dernekleri Federasyonu ile 
birlikte kesintisiz bir mücadele yürüttü 
ve kazandılar. Onlarca kazanım, yüzlerce 
süren dava var. Köylüler aynı zamanda 
geçim kaynakları olan topraklarına sahip 
çıkıyorlar. Dilekçeler ve davalarla da yü-
rütülen mücadeleler aslında köylülerin 
eylemleri ve birlikte hareket etmekten 
vazgeçmemeleri sayesinde kazanılıyor. 
Bu örgütlülük ve mücadele koca koca şir-
ketlere geri adım attırabiliyor.

Doğa talanı kapitalizmin doğasında 
var. Kapitalizm gölgesini satamadığı ağa-
cı kesmekten vazgeçmeyecek fakat her 
daim karşısında ellerinde sopalarla “Ölü-
rüz de vazgeçmeyiz” diyenleri bulacak.

Zafer direnen Kirazlıyayla kadınlarının!.. 

Charles Chaplin’in yapımcı, yönet-
men, oyuncu, müzisyen ve senaristi 
olduğu “Modern Zamanlar” asla eski-
meyecek “eski” bir filmdir. 1936’da çeki-
len film Mussolini ve Hitler’in iktidarda 
olduğu İtalya ve Almanya’da yasaklanır. 
Bu iki ülkede kapitalizmin baskıcı yöne-
tim biçimini esas alan faşist partiler ik-
tidardaydı. Diğer emperyalist-kapitalist 
ülkelerde yasaklanmasa bile, filme hiç 
de sıcak bakılmadı. Çükü filmde yalın 
bir kapitalizm anlatımı var. Sade bir an-
latımla kapitalizmin sömürücü ve iğrenç 

yanları ortaya konulmuş. 
Filmin başında Chaplin bir fabrikada 

işçidir. İşçinin yaptığı işe yabancılaşması, 
işçinin iş esnasındaki hareketi her yerde, 
hatta arkadaşının burnunda bile yapma-
sıyla ironik biçimde anlatılıyor. İşçinin 
makinenin bir parçası haline gelmesi 

ise, Chaplin’in çarkların arasında döndü-
ğü sahnede çok net anlatılıyor.

Filmde aynı netlikte olmasa da mü-
cadele de yansıtılıyor. Chaplin kamyon-
dan düşen kızıl bayrağı (film siyah-beyaz 
ama filmde kullanıldığı sahne üzerin-
den bakıldığında bayrağın kızıl olduğu 

düşünülüyor) eline aldığında yürüyüş 
yapanların önünde bulur kendini. Polis 
saldırır ve Chaplin eylemin lideri olarak 
tutuklanır.

Filmde kapitalizmin iğrençliği karşı-
sında karamsarlık değil, umut aşılanır. 
Chaplin’in beraberindeki genç kadın 
karamsarlığa kapılıp, ölümden söz et-
tiğinde Chaplin, “Gülümse, umudunu 
kaybetme, başaracağız” der ve birlikte 
ayağa kalkıp yola koyulurlar. Tabi gülüm-
seyerek…

H. ORTAKÇI

“Gülümse, umudunu kaybetme, 
başaracağız”



İhtilalin sıra neferiydi onlar, 
ihtilalin namuslu iki neferi. 
Yanıyordu kanlarında şavkı İtalya güneşlerinin, 
Koştular temiz esmer alınlarla hayatın sesine, 
Yeni dünyada düştüler eski zulmün pençesine! 
Yedi yıl ölümün karşısında gülerek durdular. 
Elektrikli iskemleye 
kadife bir koltukmuş gibi oturdular. 
Yürekleri dört bin volta yedi dakka dayandı, 
yandı yürekleri 
yedi dakka yandı!.. 
Cani değildiler, kurban gittiler bir cinayete, 
kurban gittiler dolarların emrindeki adalete! 
Hayatlarında olmadılarsa da kitlelerin rehberi, 
ölümleriyle şaha kaldırdı kitleleri 
bu iki ihtilal neferi! 
birimiz – hepimiz için!..

Nazım Hikmet

Bartolomeo Vanzetti
ve Nicola Sacco...

Katledilişlerinin 93. yılında
proletaryanın devrimci mücadelesinde
yaşıyorlar!




