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IRMAK ILDIR

21.YÜZYIL SORUNLARI: KISA BIR GIRIŞ DENEMESI
21.yüzyıl başlarken büyük bir çoğunluk
açısından bu yüzyıl “büyük umutlar”
taşıyordu. Teknolojik gelişme, uluslararası işbirliği, sınırların kalkması, yeni bir
binyıla “merhaba” diyen insanlığın ortak
geleceğinin parlak olduğuna ilişkin yaygın
kanıyı besliyordu. İnsanlık, bu yeni çağda
“İnsan 2.0” olarak adlandırılacak bir çağın
eşiğinde olduğu beklentisiyle “gündüz
düşü” görüyordu.

Şimdi gelinen noktada, 21.yüzyılın ilk
yirmi yılını değerlendirmek gerekiyor. Bir
kabus mu, yoksa gelişmekte olan insanlığın doğum sancıları mı?
***

Bu sorunun cevabını başka bir noktadan
yola çıkarak vermeye çalışalım. 1960’lı
yılların ünlü rock gruplarından olan King
Crimson, çıkış albümünde 21.yüzyıl insanı
Ancak düşün kabusa dönmesi uzun sürme- için “şizoid insan” tanımını yapıyordu. [1]
di.
Bu ilginç taşlamanın 21.yüzyıl için geçerli
olduğunu söyleyebilir miyiz?
11 Eylül sonrası dünya, “teröre karşı güvenlik” uygulamasıyla ABD eliyle yeniden Ne yazık ki hayır. 21.yüzyılın belirsizliği
şekillenirken, tüm Ortadoğu’yu kana buve yarattığı karamsarlık, 20.yüzyılın ilk
layan “büyük savaşla” karşı karşıya kaldı. yarısının yarattığı karamsarlığa benzeNitekim bu savaş, uluslararası işbirliği de- miyor. 20.yüzyıldaki yıkımlar, Avrupa
nilen olgunun, yalnızca emperyalist çıkar- aydınının zihinsel dünyasını felç etmişti.
lar için ihtiyaç duyulan basit bir argüman
Oysa 21.yüzyıldaki belirsizlik ile kapitalist
olduğunu kanıtladı.
üretim tarzının yaşadığı tıkanma birlikte
işliyor. Sorun tek başına, değiştirici olanın
Afganistan ve Irak’ta başlayan saldırgankararsızlığında değil, aynı zamanda kapitalık, tüm Ortadoğu coğrafyasına yayıldı.
list sistemin yaşadığı tıkanmada.
Emperyalizmin “ebedi barış” söylemi,
21.yüzyılın başında “ebedi saldırganlık” ile Bu nedenle, 21.yüzyıl en büyük sorunu
takas edildi.
karşımıza büyük bir biçimde dikmiş durumda; toplumsal eşitsizlik. Bu olgu, topİnsanlığın gördüğü gündüz düşü bu saldır- lumların yaşadığı gelgitleri beslediği gibi,
ganlıkla “herkes için” kabusa dönüşmesermaye sınıfının da bizzat gündeme girdi elbet. İkinci bir durum, 2008 kriziyle
mektedir. Oxfam tarafından Zenginler Kubirlikte, piyasanın serbest elinin pek iyi
lübü Davos’ta 2019 yılında sunulan rapor,
işlemediği de bir kez daha görüldü. Emper- sosyal eşitsizliğin arttığının sermaye sınıfı
yalizm barış getirmediği gibi, kapitalizm
tarafından kabul edildiğini göstermişti. [2]
de refah getirmemişti. Teknolojik gelişme, Sosyal eşitsizliğin büyümeyi azalttığı iddia
en eski bilinen yasa ile, mevcut üretim tar- eden rapor, refah artışı için sosyal güvenlizının teknolojik gelişmeyi sınırlayıcı etki
ğe yatırım yapılması gerektiğini ifade ettiği
göstermesiyle karşı karşıya olduğu da çok için büyük bir gürültü koparmıştı.
kalmadan kendini gösterdi.
Bu iyi bilinen gerçeğin kapitalistler araSon virüs salgını ise kabusa dönüşen
sında bugün yaygın kabul görmesi yeni
21.yüzyılın ne denli büyük sorunlarla karşı bir olgu değil. Ancak, 21.yüzyılın başında
karşıya kaldığını bir kez daha açığa çıkart- iddia edilen “piyasa herkese refah getirir”
tı. Salgın tehdidi ile kavrulan dünya, kapi- tezi artık geri dönülmez bir biçimde terk
talist üretim tarzının ne denli “ince kırmızı edilmiş durumda. Bundan sonraki dönemhat” üzerinde yürüdüğünü kanıtlamış oldu. de, 21.yüzyılın kabus mu yoksa yeni bir
Yıllar boyu büyük bir zenginlik yarattığı
doğum sancısı mı olacağını, toplumsal
iddia edilen kapitalist üretim tarzı, salgın
eşitsizliğin üzerine gidilip gidilmeyeceği
karşısında büyük bir finansal krizle karşı
sorusuyla yakından ilgili.
karşıya kaldı.
Son salgın tehdidi bir kez daha göstermek-

tedir ki; kapitalistler için böyle bir zemin
bulunmuyor. Borsa kağıtlarının merkezi
rol üstlendiği bir düzende, insan sağlığını esas alacak bir gelişim beklemek çok
zor. Bu konudaki çıkışsızlığı kapitalizme,
20.yüzyılın kötü ruhları olan faşizmi ve
militarizmi çağırsa da, işleri çok zor.
O halde yaşanan tüm bu gerilim, geri
dönülmez bir biçimde bir tartışmayı başlatacaktır; bundan sonra toplumlar güçlerini
planlama ile mi yoluna sokacak, yoksa
piyasanın alternatifine mi bırakacak?
Belli ki bu soruya verilecek cevap, daha
fazla planlama olacak.
Sürecin nasıl işleyeceği ise, 21. yüzyılın
sorunlarına önemli bir ek yapacak; “başka
bir alternatif mümkün mü?”
20.yüzyılın sonuna doğru yaklaşırken,
neo-liberal politikaların mimarı Demir
Leydi bu soruya “Başka bir alternatif yok”
cevabını vermişti. Zaman Demir Leydi’yi
başka bir yönden doğrulamış oldu; anti-kapitalizm dışında başka bir alternatif yok.
İşte 21.yüzyılın önümüzdeki dönem sorunlarından biri, bunun nasıl olacağıyla
yakından ilişkilidir. Önümüzdeki günlerde
bu konuya devam edeceğiz.
Notlar
[1] Bu ilginç eser 1969 yılında ilk kez
müzikseverlerin karşısına çıktığında ilginç
melodisi ile olduğu kadar sözleriyle de
ilgi çekmişti. Şarkı gelecek yüzyılın insanıyla ilgili bir tanımlama yapmaktan çok,
aslında Vietnam savaşına dönük eleştiriyi
“taşlama” usulüyle sunuyordu. Tabi, şarkının yayınlandığı elli yılın ardından bu
tanımlamanın boşa çıkmamış olması da
ilginç sayılmalı. Bu ilginç eseri dinlemek
isteyen okurlar için: https://www.youtube.
com/watch?v=QHfZ8aH2fOY
[2] https://www.dw.com/tr/oxfam-sosyal-e%C5%9Fitsizlik-art%C4%B1yor/a-47163444
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Geçtiğimiz Ocak ayında tanısının konulması ile birlikte tüm dünyanın gündemine
giren, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da
pandemi olarak tanımlanan koronvirüse
bağlı gelişen gribal enfeksiyon ve sonuçları kapitalizmin çıkışsızlığını, acizliğini ve
başarısızlığını her geçen ortaya çıkarmaktadır.

fazlasıyla göstermiştir.
Tüm dünyada görülme potansiyeli olsa da
bulaşıcı hastalıklara karşı mücadelenin ve
halk sağlığının esasları bellidir:
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ve sağlıkta dönüşüm masallarının hesabı
emekçilere kesilmektedir.

Kapitalizm, halk sağlığını tasfiye etmiş,
sağlık hizmetlerini birey bazlı parayla
satılan metaya dönüştürmüştür. Bugün en
Yapılması gereken, hastalığın bulaştığı tüm gelişmiş kapitalist ülkelerde salgının ortainsanların tespit edilmesi, olası riskli grup- ya çıkmasının altında bu vardır.
ta sayılan kişiler ile birlikte bunların devlet
Günümüzde kapitalizmin ve özellikle
güvencesi altında karantinaya alınmasıdır. Bugün ülkemiz dahil kapitalist ülkelerde
1980’ler itibariyle dünya üzerinden estiherkesi sağlık taramasından geçirebilecek
rilen neo-liberal küreselleşmeci dalganın
Hastalığın tespit edilmesi içinse öncelikle bir sistem bulunmamaktadır. Sağlık Bakanı
sonuçları, bugün dünyada yaşanan salgın- riskli gruptaki herkesin, bir adım sonrasın- tarafından herkesi testten geçirmiyoruz,
da açık olarak görülmektedir.
da ise tüm toplumun koronavirüs testinden bulgu ortaya çıkınca test yapıyoruz sözü
geçirilmesi dışında bir yol bulunmamakta- bir başarı öyküsü değil, aslında yaşanılan
Sorun tek başına dünya üzerinde bir hasta- dır.
durumun dışa vurumudur.
lığın ortaya çıkması ya da yayılması değildir. Mesele piyasacılığın ve sömürü düze- Sadece klinik bulguların ortaya çıkmasını Halkımız, bugün ülkemizdeki önlemleri bir
ninin emekçilere yaşattığı cehenneme bir
bekleyerek kaybedilen zaman, hastaların
başarı olarak propaganda etmeye çalışan
de salgın hastalıkların eklenmesi, tek tek
virüsü başka kişilere bulaştırmasından baş- AKP’ye inanmamalıdır. Ankara’da öğrenülkelerdeki sermaye sınıfının ve emperya- ka bir sonuç doğurmamaktadır.
cilerin apar topar yurtlardan çıkarıldığı,
list tekellerin ise bu salgın karşısında idare
salgın bütün dünyada somut bir gerçekken
etmek dışında bir çözüm üretememesidir.
Halk sağlığının özü ve esası toplum kaonbinlerce insanımızın umreye gitmesine
Son örnekte yaratılmaya çalışılan korku
tılımının sağlanmasıdır. Toplum katılımı
göz yuman, okulları apar topar kapatıp,
ikliminin nedeni budur.
da “bekle-gör” politikasına indirgenemez. salgına karşı tedbirleri yurttaşların sırtına
Yaklaşık iki aydır ülkemizde ve dünyada
yükleyerek, evlere kapanın diyen bir poKapitalizm akıl ve bilimin yerine korkuyaşanan tabloya baktığımızda ortaya çıkan litikanın başarı diye propaganda edilmesi
ları, koruyucu sağlık hizmetlerinin yerine temel olgu tam da kapitalist emperyalist
beklenemez.
“bekle-gör” politikasını geçirmiştir.
sistemin bir virüs karşısında yaşadığı çaresizliğin emekçilerin üzerine yıkılmasıdır.
Bugün atılması gereken en önemli adım
Kapitalizmin insan sağlığına yaklaşımının
tüm yurttaşlarımızı koronavirüs taramasınözü, emekçilere ölmeyecekleri düzeyde bir İşte tam da bu yüzden, başta koronavirüs
dan geçirmektir. Acilen bu konuda büyük
sağlık hizmetini satmak, sonra hasta olduk- olmak üzere tüm bulaşıcı hastalıklar ve
bir eylem planı hazırlanmalıdır.
larında ise bunu daha pahalıya satmaktır.
insan sağlığını tehdit eden olaylarla mücadele için öncelikle gereken şey halk sağBu açılardan, Türkiye Komünist Hareketi
Koronavirüs salgını bu açıdan, kapitalizm lığını merkeze koyan, kamucu ve parasız
olarak tüm halkımızı koronavirüs salgınına
gerçeğini bir kez daha gözler önüne sersağlık sistemine geçiştir. Neo-liberalizm
karşı önlemlerimizi arttırmaya, toplumsal
miştir. Neo-liberal politikalarla birlikte
ve “tahammül edilebilir bir kapitalizm”
dayanışmaya hazır olmaya ve aynı zamansağlığın ticarileşmesi bir dizi kapitalist
balonunun patlamış olduğu bir kere daha
da kapitalizm virüsüne karşı mücadele
ülkenin salgından etkilenen insanlara sağ- yaşanan koronavirüs salgını ile gözlerimi- etmeye davet ediyoruz.
lık hizmetini dahi sunamayacak olduğunu zin önündedir. Sosyal devletin tasfiyesinin
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Başta Avrupa olmak üzere dünya kapitalizmi, koronavirüs salgını karşısında büyük
bir kriz yaşıyor. Krizin bir boyutu halk
sağlığı iken, diğer boyutu ekonomik krizin
derinleşmesidir.
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halkı sadece işsizlikle, yoksullukla ve
geleceksizlikle değil aynı zamanda koronavirüs salgınıyla baş başa bırakıyorlar.

Bugün yaşadığımız koronavirüs salgını
büyük bir toplumsal ve ekonomik krize
Özelleştirmeleri, serbest piyasayı ve birey- doğru gitmektedir!
ciliği öne çıkarıp kamusal ve toplumsal değerleri tahrip eden kapitalizm, koronavirüs Yaşanılan bu krizden çıkış, toplumcu ve
salgını karşısında çaresizlik, başarısızlık ve kamucu bir reçeteyle mümkündür. Toppanik içinde.
lumun ve ülkenin bütün kaynakları halka
aktarılmalı, kriz karşıtı kamucu bir progBu paniğin bir tarafı halk sağlığının büyük ram acilen uygulamaya sokulmalıdır.
bir tehdit altında olmasıdır. Diğer tarafı ise
emek sömürüsü ve kar üzerine kurduklaFırsatçılığa, emekçilerin sağlığı ile oyrı kapitalist ekonominin büyük bir krizle
nanmasına, krizin bedelinin emekçi halka
karşı karşıya kalmasıdır.
çıkarılmasına ve emekçi halkın kazanılmış
haklarının gaspına izin verilemez!
Salgın tehdidi yayıldıkça ekonomik kriz de
derinleşiyor. Krizi fırsat görenler, salgını
Partimiz Türkiye Komünist Hareketi,
da fırsat olarak görüyor. Salgını ve ekono- koronavirüs salgını karşısında yaşanılan
mik krizi bahane ederek, bedelini emekçi- toplumsal ve ekonomik krize karşı aşağılere ödetmek isteyecekler
daki toplumcu programın acilen yaşama
geçirilmesi çağrısı yapmaktadır.
Bir yandan sağlık önlemleri alınmadan
çalışma koşulları dayatılırken, diğer yanYaşanılan toplumsal ve ekonomik krize
dan ücretsiz izin, işten çıkarmalar ve hak
karşı Toplumcu Reçete:
gaspları adım adım gündeme geliyor!
1.Risk grupları belirlenerek sağlık taraEmekçilere bunlar reva görülürken başta
ması öncelikli kılınmalıdır.
AKP olmak üzere düzen siyaseti ekonomik 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan
krizden çıkışın yolu olarak patronlara ve
yurttaşlarımız bellidir. Bu yurttaşlarımıza
sermaye sınıfına kaynak aktarmayı önlem dönük olarak acilen sağlık taraması yapıldiye sunuyor.
malı ve gerekli karantina önlemleri uygulanmalı ve eğitimler verilmelidir.
Kriz diyerek emekçilerin ekmeklerini
ve işlerini elinden alanlar, bugün salgın
İlçe bazlı karantina merkezleri oluşturulbahanesiyle yine aynı malı, il ya da bölgeler düzeyinde hastaneadımı atarak ler belirlenerek sadece koronavirüs hastaemek- larının tedavisi için tahsis edilmelidir.
çi
2.Halkın temel ihtiyaçlarını karşılayan
sektörlerde ve zorunlu olarak çalışmak
durumundaki emekçiler düzenli sağlık
taramasından geçirilmelidir.
Başta sağlık emekçileri olmak üzere
toplumsal görev ve sorumluluğu olan
ve halkın temel ihtiyaçlarını karşılayan
bütün çalışanlar düzenli sağlık taramasından geçirilmeli, koruyucu önlemlerle
görevlerini yapmaları sağlanmalıdır. Tüm
sağlık çalışanlarının öncelikle iş sağlığı ve
güvenliği garantiye alınmalı, Türk Tabipler Birliği’nin sağlık çalışanları ile ilgili

önlem uyarıları hayata geçirilmelidir.
3 .Bütün yurttaşların sağlık taramasından geçirilmesi için ulusal bir eylem
planı hazırlanmalıdır.
Hastalığın yayılmasının ve hastaların kontrol altına alınmasının en önemli yolu tüm
toplumun taramadan geçirilerek, enfeksiyonun kontrol altına alınmasıdır. “Bekle-gör” politikasının, toplumsal anlamda
daha fazla kaos ve ölüm getireceği açıktır.
Bunu bertaraf etmenin yolu tüm hastaların
ivedilikle tespit edileceği, karantina altına
alınacağı ve ihtiyacı olanlara dönük tedavilerin gündeme geleceği ulusal bir eylem
planının hazırlanmasıdır.
Cezaevlerinde bulunan tüm hükümlü ve
tutuklular için ivedilikle test yapılmalı, test
sonucu pozitif çıkanlar ve daha önceden
hasta olanların hastane ortamında tedavisi
sürdürülmelidir.
4.Bütün özel sağlık kurumları kamulaştırılarak sağlık hizmetleri her koşulda
bütün yurttaşlara ücretsiz sağlanmalıdır.
Bütün özel sağlık kurumları ve hastaneler
kamulaştırılmalı, sağlık hizmetleri bütün
yurttaşlara ücretsiz kılınmalıdır.
5 .Bütün ilaç şirketleri ve depoları kamulaştırılmalı, ilaçlar halka ücretsiz
verilmelidir.
İlaç şirketleri ve depoları kamulaştırılmalı,
devlet ilaç üretiminde ve dağıtımında tek
merci haline gelmeli, ilaçlar halka ücretsiz
bir şekilde sunulmalıdır.
6 . Sosyal sigortacılık sistemi devreye
girmelidir
Sağlığın piyasaya ve sömürüye açık hale
gelmesinin adı olan “Genel Sağlık Sigortası” sistemi kaldırılmalı, sosyal sigortacılık
sistemine dönülmeli ve sağlık hizmetlerinin finansmanı genel bütçeden karşılanmalıdır.
7 . Salgın nedeniyle verilen izinlerin ücretli olması zorunlu kılınmalıdır!
Salgın nedeniyle faaliyetlerini durduran bütün işyerlerinde uygulanan izinler
mücbir sebep dolayısıyla ücretli izinli
sayılmalıdır. Ücretsiz izin uygulaması ya
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da izinlerin yıllık izinden düşürülmesi
gibi uygulamalar emekçilerin kazanılmış
haklarının gasbı anlamına geleceği için
yasaklanmalıdır. Okulların tatil edilmesi
dolayısıyla ebeveynlerden biri zorunlu ve
ücretli izinli sayılmalıdır.
8 . İşten çıkarmalar yasaklanmalıdır!
Salgını ve ekonomik daralmayı gerekçe
göstererek ücretsiz izin adıyla ya da doğrudan işten çıkarmalar yasaklanmalıdır.
Salgını bahane ederek ekonomik krizin
bedelinin işçi ve emekçilere ödetilmesi
kabul edilemez. İşsizliğin yüksek bir oranda bulunduğu ülkemizde salgın sırasında
yurttaşların işten çıkarılması daha fazla
yoksullaşma anlamına gelecektir. Krizin
faturasının kesileceği adres patronlardır.
9 . Salgın ve kriz bahane edilerek ödenmeyen ücretler devlet garantisi altına
alınmalıdır.
Ücretsiz izin adıyla geçici işten çıkarmalar sırasında emekçilerin yaşayacağı hak
gasbına izin verilemez. Başta işsizlik fonu
ve ücret garanti fonu olmak üzere kamu
kaynakları kullanıma sokularak çalışan
bütün emekçilerin ödenmeyen ücretleri devlet garantisine alınmalı, ücretleri
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12 . Devletin dış ve iç borç ödemeleri
durdurulmalı, bütün kaynaklar halka
aktarılmalıdır.
10 .Gıda fiyatları dondurulmalı, halkın Toplumun ihtiyaç duyduğu kaynakların
günlük yaşam ihtiyaçları serbest piyasa- sağlanabilmesinin yolu dış ve iç borçların
ödemelerinin iptal edilmesidir. Bugüne kanın insafından çıkarılmalıdır.
dar faiz adı altında alınan dış ve iç borçlar,
Yaşanılan tabloda halkın temel gıda ihtiyaçları devlet tarafından tam denetime tabi fazlasıyla kendisini karşılamış bulunmaktadır. Toplumsal ve kamusal hizmetlerin
tutulmalıdır. Gıda fiyatları dondurulmalı,
halkın günlük ihtiyaçları serbest piyasanın yürütülmesi için dış ve iç borçlar ödenmerantçı ve fırsatçı insafına bırakılmamalıdır. meli, bu mali kaynak toplumsal seferberliğe ve halka aktarılmalıdır.
Bütün marketler ve gıda tedariği tek bir
dağıtım kooperatifi altında birleştirilmeli13 . Elektrik, doğalgaz, su ve haberleşdir.
me ücretsiz hale getirilmelidir.
11 . Krizin mali boyutunun aşılması için Yaşanılan salgın ve ekonomik kriz koşullarında halkın en temel ihtiyaçları derhal
bütün bankalar ve finans kurumları
parasız hale getirilmelidir. Elektrik, doğalderhal kamulaştırılmalıdır.
gaz su ve haberleşme halkın temel ihtiyaçBugün ücretsiz sağlık hizmetinden emekları olarak ücretsiz sağlanmalıdır.
çilerin maaş almasına, emekli ve işsiz
yurttaşların geçimlerini sürdürmelerine
14 . Yurttaşların bankalara dönük kredi
kadar bütün ihtiyaçların karşılanması için
devletin bütün mali kaynakları el koyması borçları bugüne kadar ödenen faizler
düşünüldüğünde silinmelidir.
gerekmektedir. Bununla birlikte salgının
Yurttaşların banka kredi borçları, ödenen
bütün boyutlarıyla bertaraf edilmesi için
mali kaynaklar seferber edilmelidir. Bütün miktarlar ve faiz ödemeleri baz alınarak
bankalar ve finans kurumları kamulaştırıl- silinmelidir.
malıdır.
ödemeyen patronlardan geri alınmak üzere
yasal düzenleme yapılmalıdır.
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ALİ ATEŞ

DINCILIK, SALGINLA MÜCADELEDE DE TAKOZ!
İslamcı retoriğin ya da eski ismiyle belagatin başvurduğu birkaç başlık var. Daha çok
FETÖ’cüler tarafından sıklıkla kullanılırdı
bu retorikler. Bu retoriklerin artık daha
genel ve yaygın bir şekilde kullanıldığı
içinden geçtiğimiz bu kesitte nice örnekle
yeniden karşımızda.

Namazın bir kültür-fizik hareketi ve sağlık
için ne kadar gerekli olduğu İslamcıların çok fazla propaganda ettiği bir örnek.
Ancak fizik tedavisi açısından vücudu
namaz hareketlerini uygulamaya zorlamanın başka fiziksel sorunlara yol açtığı
bugün biliniyor. Fiziksel koşulları nedeniyle namazı ancak oturarak kılabilen birçok
insan var. Bu yüzden camilere tabureler
kondu, yaşlılar bu tabureler üzerinden
namaz kılmaya çalıştı. Sonra kilise değiliz
diyerek bu uygulamaya karşı kampanyalar
başlatıldığı hatırlanmalıdır. Fakat kimse bu
konuda konuşmak istemiyor.
Her türlü eleştirinin ya da farklı düşüncenin “kutsala hakaret”, “din karşıtlığı”
olarak algılanacağı korkusuyla ilgili bu.
Bugün de benzer bir biçimde siyasal İslamcılar ya da siyasal olmayan İslamcılar
bile kendi ezberlerini din adına dayatırken
“acaba” diye akla gelen şüpheler hep sümen altı ediliyor.
Bazı biçimsel davranışlar için dinin kuralı
ve gereği diyorlar; diş fırçası yerine misvak kullanmak gibi.
Örneğin Erdoğan, yakın zamanda yaptığı
bir konuşmada, koronavirüs konusunu ele
alırken sözü abdeste getirdi. “Bilim insanları koronavirüse karşı en etkili tedbirin temizlik olduğu konusunda hemfikirler. Hem
inancımızda hem de kültürümüzde kalp
temizliği yanında vücut temizliği hane temizliği çevre temizliği de çok büyük önem
taşır. Temizliğin imandan geldiği öğüdüne
uygun şekilde, günde 5 vakit elini, yüzünü,
ağzını-burnunu, kollarını, başını, ayaklarını yıkayan kişi, İslami olarak da, tıbbi
olarak da en ideal temizliği yapan kişidir”
Bu sözler, “koronavirüsten korunmak için
kişisel temizliğe dikkat ediniz, bakınız
dinimiz de böyle buyuruyor” diyerek bir
dikkat çekme ihtiyacı olarak algılanabilir.
Ya da fırsat bu fırsat diye düşünülerek “din
siyaseti” yapmaktır bu söylenenler. Ancak

neresinden tutulsa elde kalıyor sarf edilen
bu sözler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs
adıyla bilinen virüs salgınından kurtulmanın yolunu abdestte arıyor. Ancak sabunla
yıkanmadığı takdirde virüs ölmüyor ki! En
ideal temizliğin abdest değil, sabun ve alkol bazlı temizlik malzemeleriyle yapıldığı
bugün herkes tarafından biliniyor. Hangi
suyla abdest alınır diye “ulemanın” akıl
dışı yorumlarına girmiyorum bile.
Eğer Erdoğan’ın iddia ettiği gibi olsaydı
Müslüman ülkelerde virüsün bir salgına
dönüşmesi mümkün olamazdı. Eğer öyle
olsaydı umreden dönen yurttaşlarımızda
virüs görülmezdi. Biliniyor ki, belli bir
zamana kadar kontrol altında tutulmaya
çalışan koronavirüs salgını umrecilerin
dönüşüyle birlikte kontrolden çıktı. Ancak
ülkemizde kimse ne yazık ki bu gerçeği
söyleyecek kadar cesur değil.

ve bilimi merkeze koyan bir anlayışı ifade
ediyor. Kaldı ki söz konusu kapitalizm
olunca, İslamcı şirketler ve işletmeler
düşünüldüğünde kapitalizmi en fazla seven, meşru gören ve kapitalist olan bizzat
İslamcılar!
Bugün dincilik, koronavirüsle mücadeleye
de engel! Bangladeş’te binlerce insan toplu
duaya çıkmış. Akıllarınca virüse karşı
önlem amacıyla dua edecekler. Aslında
virüsün yayılmasına neden olduklarının
farkında bile değiller!
Sadece İslamcılar mı? Güney Kore’de, testi pozitif çıkan bir hastanın virüsü tarikat
ayininde kapması gibi… Ülkemizde de tarikat ve cemaatler, zikir, ayin, toplu ibadet
gibi davranışları din adına “mutlak zorunluluk” olarak görürken virüsle mücadele
açısından zararlı olduğunu bilemeyecek bir
körlüğü ifade ediyorlar.

Diyanet’in ‘camilerde toplu namaz kılınBununla birlikte dünyada en fazla salgın
masın’ kararı sonrası, ‘hayır biz cemaat
hastalıklar, ağırlıklı olarak Müslüman
olarak toplu namaz kılacağız’ diyen örneği
ülkelerde görülmektedir. Bunun nedeni
ülkemizin bir ilçesinde gördük. Camide
din değildir; tersine gelişmişlik düzeyi,
bile kavga etmeye vardırılan kör inançla
toplumsal koşullar, halk sağlığı gibi başlık- karşı karşıyayız. Ya da ‘Kuran kursuna
lardır.
gidiyoruz, orası Allah’ın evi, bize bir şey
olmaz’ diyenlerle de!
Ayrıca kalp temizliği de sözlerin arasına
sokuşturularak subliminal mesaj veriliDiyanet’in Cuma namazlarını da kapsayan
yor. Fakat Kombassan, Yimpaş, İhlaszede bir biçimde toplu namaz kılınmasın önerigibi yargıya dahi intikal etmiş olaylarda
sine İslamcılar cenahından nasıl bir muhakalp temizliğini ara ki bulasın! O açıdan
lefet olduğunu okuyoruz hep birlikte.
Erdoğan tarafından sarf edilen bu sözlerin
hiçbir manası, gerçekliği ve inandırıcılığı
Umreden dönen 15 bin insanın büyük bir
bulunmuyor.
çoğunluğu herhangi bir teste veya karantinaya tabi tutulmadan evlerine döndüler.
Sadece Erdoğan değil, aynı gelenekten
Hatta devletin karantina merkezlerinden
gelen Saadet Partili bir yönetici de açmış
polisle çatışıp dışarıya çıkmaya bile çalıştıağzını yummuş gözünü. Koronavirüsün
lar. Fakat virüsün umre sırasında yayıldığısebebini “alkole, kumara, eşcinselliğe ve
nı bir türlü açık açık söyleyemiyorlar.
hatta materyalist eğitime” bağlamış. Yanlış
duymadınız materyalist eğitime! Araya
Bu işin, dinle, imanla, abdestle, duayla
“alkol ve kumarı” da ekleyerek kendini
ilgisi bulunmuyor.
haklı göstermeye çalışması yok mu? Bu
vatandaşın konuşmasını okuyunuz, belaga- Bir kez daha bilim ve dincilik karşı kartin alasını göreceksiniz!
şıya… Umarız din adına sergilenen bu
yobazlıklar da artık son bulur.
Ama gelin görün ki ülkemizde 12 Eylül’den bu yana materyalist eğitim yani
Gericilik, toplumsal ilerlemenin ve gebilimsel eğitim yerine gerici eğitim hakim! lişmenin önünde engel diyorduk. Bugün
Materyalist eğitimden kapitalizm, para
bilimin ve aklın önünde de nasıl takoz
gibi şeyler anlıyorlar. Ancak felsefi olarak olduklarını yaşayarak görüyoruz…
materyalizm bambaşka bir tanıma geliyor
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Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren İtalya’ya Çin’den yardım geldi

ÇIN’DEN İTALYA’YA
YARDIM

İtalya’da koronavirüs nedeniyle şimdiye
kadar 3 bin 405 kişi yaşamını yitirirken,
her geçen gün virüs salgınının bilançosu
ağırlaşmaya devam ediyor. 21 Şubat’ta
başlayan virüs vakaları, İtalya’da hızla
yayılarak, Çin’i geride bıraktı.

Ülkede tedavi gören mevcut koronavirüs
vaka sayısının 33 bin 190’a ulaştığı, ölenler ve tedavisi tamamlananlar ile birlikte
toplam sayısının 41 bin 35 olduğu belirtildi. Sağlık ekipmanı ve önlemlerin yetersiz
olduğu İtalya’nın yardım çağrısına, virüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin’den yanıt
geldi. Çin Halk Cumhuriyeti, virüs ile
mücadelede kaynaklarını birçok ülke için
seferber ettiğini açıkladı.
İtalya’ya ilk yardım ekibi 12 Mart günü
ulaşmış, COVID-19 hastalığına karşı
Çin’de mücadele yürüten 9 sağlık personeli ve uzman, ciddi boyutlara ulaşmaya
başlayan salgın nedeniyle destek olmak
için İtalya’ya gönderilmişti. Roma’daki
Fiumicino Havalimanı’na uçakla gelen uzmanlar, İtalya’ya gelişlerindeki temel amacın, virüsle mücadelede önlem ve koruma
çalışmalarındaki deneyimlerini paylaşmak
olduğunu açıklamışlardı.
İlk yardımda yoğun bakım üniteleri,
100.000 adet maske, koruyucu kıyafetler
ve 50.000 adet tanı kitini de içeren 31 tonluk tıbbi malzeme İtalya’ya götürülmüştü.
Aradan geçen zamanda İtalya’da vaka
sayısının ve ölümlerin artmasıyla Çin’den
ikinci sağlık ekibi de İtalya’ya gönderildi.
Milano’ya gönderilen ekipte 37 doktor
ve sağlık görevlisi bulunurken, özellikle
Lombardiya bölgesindeki hastanelere yardım yapılması bekleniyor.
Çin Büyükelçiliği’nin yaptığı açıklamaya
göre, ikinci sağlık ekibiyle birlikte İtalya’ya 20 ton sağlık ekipmanı daha gönderilmiş oldu. Çin yönetimi ayrıca, İtalya’yla
birlikte Avrupa’nın geneline 1 milyon 800
bin, Güney Kore’ye 1 milyon 100 bin, Japonya’ya 100 bin ve İran’a 250 bin maske
gönderildiği de belirtildi.
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Birçok ülkenin reddettiği gemiye Küba kucak açtı

SOSYALIZM YAŞATIR
Sosyalist Küba, Karayipler’de mahsur kalan ve içinde koronavirüs taşıyan yolcuların bulunduğu gemiyi tedavi amacıyla kabul etti.

“

Britanya bandıralı MS Braemar gemisi
Covid-19 hastalığına yakalanan yolcuları
nedeniyle birçok ülke tarafından reddedilmişti. 682 yolcu ve 381 mürettebat taşıyan
İngiliz bandıralı gemide en az 5 yolcunun
korona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Geçen sürede sayının hızlı bir şekilde arttığı tahmin edilirken, Küba gemideki
yolcu ve mürettebatı tedavi etmeyi kabul
ettiğini açıkladı.
ABD’den yayın yapan CNN’in Havana
muhabiri Patrick Oppmann, Küba diplomatik kaynaklarının, ”Pandemi herkesin
ortak çabasıyla sona erecek. Yolcuları
kabul etmemizin sebebi insani kaygılar”
açıklaması yaparak, gemide bulunanları
Küba’da tedavi etmeyi kabul ettiklerini
duyurdu.

yonlu bir şekilde gemi içerisindeki yolcu
ve personelin iade işlemlerine başlandığını
duyurdu.
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez
Parrilla yaptığı açıklamada, yolcu ve mürettebatın, Dünya Sağlık Örgütü ve Küba
Halk Sağlığı Bakanlığı protokollerinde
belirlenen sağlık önlemleri kapsamında ülkeye alındığını, yolcu gemisindeki İngiliz
vatandaşlarının İngiliz yetkililerle iş birliği
içinde, hava yoluyla ülkelerine gönderileceğini açıkladı.
Gemide İngilizlerin yanı sıra Kanada,
Avustralya, Belçika, Kolombiya, İrlanda,
İtalya, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda,
Norveç ve İsveç gibi birçok ülkenin vatandaşları bulunuyor.

Sosyalist Küba’dan insanlık dersi
Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle dünTedaviye ihtiyaç duyan tüm yolcular ister- ya ölçeğinde ölümler yaşanırken, kapitalist
lerse Küba’da kalarak tedavi olabilecekler. dünyanın sağlık sisteminin yetersizliği
Virüs testi negatif çıkanlar ise İngiltere hü- bir kez daha görülmüş oldu. Sosyalist
kümetinin girişimiyle, Havana’dan uçakla Küba’nın kısıtlı imkânlarıyla bile, temel
evlerine gönderilecek.
insan hakkı olan sağlık hizmetlerinin bir
kamu hizmeti olarak topluma sunulabileGemi Küba’ya demirledi
ceği örneğine şahit oluyoruz.
Küba’nın açıklamasının ardından MS Braemar isimli gemi Küba’ya gelerek demirKoronavirüs ile mücadelede başarılı ilaçledi. Küba, İngiliz hükümetiyle koordinas- lardan biri olan ‘Alpha 2B’ isimli ilacın

yaratıcısı Kübalı Doktor Luis Herrera,
sağlık sisteminin yetersizliği hakkında,
“Dünyanın, sağlığın ticari bir faaliyet değil
temel bir hak olduğunu anlama fırsatı var”
diyerek, bu noktanın altını özellikle çizmiş
oldu. Herrera, salgına karşı dayanışma
içinde olunması gerektiğini vurgularken,
“Daha iyi sağlık ve yaşam koşullarının
olduğu bir dünyanın parçası olmayı istediğimiz için dünyanın her tarafında çalışan
doktorlarımız var” dedi.
Kübalı doktorlar uzun yıllardır dünyanın
birçok ülkesinde halk sağlığını korumak
için hastalık ve salgınlara karşı mücadele
yürütüyorlar.
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KORONAVIRÜS DÜNYAYI SARSIYOR

Koronavirüs Çin’de başlayıp tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. 31
Aralık’ta ortaya çıkan virüs 11 Ocak’ta
Vuhan’da salgına dönüştü. 14 Ocak’ta
ilk defa Çin dışında görülen hastalık, bu
aşamadan sonra hızlıca yayıldı. Yazının
yazıldığı sırada 182,383 kişiye bulaşan
hastalık 7,144 kişinin ölümü ile sonuçlandı ve 78,342 kişi tedavi edildi. Geçtiğimiz
Çin’den gelen açıklama ile yetkililer salgını yayılmasını durdurduklarını açıkladılar.
Vuhan eyaletindeki salgınla 80,880 kişinin
yakaladığı hastalık 3,213 kişinin ölümü ile
sonuçlandı. Ancak bu sırada Dünya Sağlık
Örgütü’nün 162 ülkeye yayılan virüsü 11
Mart itibariyle pandemi (salgın) olarak nitelendirdi. Ayrıca son bir haftada yaşanan
gelişmelerle virüsün merkezi artık Avrupa
oldu.

Salgının yayılma hızı ise çok önemli bir
nokta özellikle İtalya örneğini ele alırsak;
23 Şubat’ta 155 olan vaka sayısı 2 gün
sonra 2 katına, 8.günde 11, 11.günde 20
katına ulaştı. Virüs 21 günde 155 vakadan
21.157 vakaya (bugün itibarıyla 27.980
vaka) ulaşmıştır. Benzer bir durum yukarıdaki ABD’deki yayılma hızı ile örtüşmektedir. Türkiye’de görülen koronavirüs vaka
sayısının 47’ye ulaştığı bugün daha başlangıç ve önümüzdeki dönem katlanarak
artacağını öngörmek mümkün.
100 yıl önceki salgın
Koronavirüs salgını ile dünyanın yeni bir
yola gireceği, bu salgının dünyayı sarstığı
konuları gündeme gelmeye başladı. Dünya
daha önce bir salgınla bir yeni yön bulmuştu. 102 yıl önce 1918’ de ortaya çıkan
pandemik grip çok ölümcül bir şekilde
insanlığı etkiledi. 1. Dünya savaşının
sonlarına doğru ortaya çıkan salgın, savaşın sonlanması konusunda etkisi olduğunu
söyleyebilir. Kayıt altına alınan kayıp sayısı 50 Milyondur. Bu 2 dünya savaşında
ölen insanların toplamından fazladır.
Salgın sağlık sisteminin yeterince yaygın
olmaması, kötü beslenme, fazla çalışma
vb. nedenlerle kapitalizmin tüm dünyaya
hükmettiği bir dönemde en çok işçi sınıfını
vurmuştur. Ancak sonrası gelişmeleri değerlendirilirken Ekim Devrimi’nin etkisini
görmemek mümkün olamaz. Devrimden
sonra ücretsiz sağlık hizmeti ve merkezi
bir halk sağlığı sistemi ile kuran Sovyetler,
tüm kapitalist ülkelerin bu yöne girmelerini zorladı. 100 yıl önceki salgınla, dünyada kamusal sağlık hizmeti bir zorunluluk
haline gelmişti.

Salgınla gelen ideolojik mücadele
Salgınla birlikte ortaya çıkan korunma
yöntemleri, alınan önlemler ve mücadele
yöntemleri ideolojik olarak mücadeleyi
gerekli kılmakta. Özellikle Avrupa ve
ABD’deki yukarıda bahsettiğimiz kamusal
sağlık sisteminin işçi sınıfı lehine kazanımları özelleştirmeler ile yok etmeye
çalışılmaktaydı. Koronavirüs salgını ile
alınması zorunlu önlemler acil kamulaştırmalar ve yeni sosyal politikalar gündeme
geldi. Geçici önlemler olsa da sol politikaların kendini tekrar hatırlattı.
Kamusal sağlık kazanımlarının yanı sıra
kapitalist bir ülkeye dönüşmüş olan Çin
sosyalizmin mirası olan planlama sayesinde krizden çıkabildi. Ayrıca Küba’nın
geliştirdiği aşıyı tüm ülkeler ile paylaşmaya hazır olduğunu açıklaması, kimsenin
kabul etmediği virüsün yayıldığı İngiltere
bandıralı turistik gemiyi kabul etmesi,
Kübalı doktorların İtalya’ya yardım için
gitmesi gibi gelişmeler sosyalizmin öne-

mini bir kez daha hatırlattı. Neo-Liberal
politikalar bu salgınla duvara toslamıştır.
Liberal politikaların çığırtkanlarının sesi
kesilmiştir. Ayrıca bilimin önemi yeniden
kendini hatırlattı. Aşı karşıtı gericilerin
bile sesi kesildi.
Ancak bu sürecin sonunda sosyalizmin
güçlü çıkması büyük bir olasılık ancak
kapitalizmin saldırıları bitmeyecek; evden çalışma uzaktan eğitim gibi başlıklar
gündeme girdi. Esnek çalışmayı dayatan
ve toplulukları atomize etmeye yarayacak
olan bu başlıklara karşı bir ideolojik karşı
duruş gereklidir.
Bu salgın krizinin faturası da emekçilere
kesilmeye çalışılmaktadır. Bakanlık kararı
ile kapatılan işletmelerin yaşayacağı ekonomik zorlukların ilk faturası işten çıkarılmalarla işçi sınıfına kesilmeye çalışılıyor.

TKH Gençliği aylık üniversiteli bülteni
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ELLERİMİZDEDİR!

GELECEK MUTLAK
SOSYALİZM!

Çin’in Vuhan şehrinden yayılan ve bütün dünyaya sıçrayan koronavirüs salgını
kapitalist-emperyalist sistemin gerçek
yüzünü insanlığa gösterdi. Gelişmişlik
naraları atan birçok ülke, salgını engellemek noktasında halkçı sağlık politikaları
izleyemiyor, salgın her geçen gün daha da
yayılıyor.
Ülkemizin sergilediği pratik de bu açıdan
“dudak uçuklatan” nitelikte.
Sağlığın bir sektöre dönüştürüldüğü ve
her alanda özelleştirildiği günümüz Türkiye’sinde yurtlar karantina merkezine dönüştü, test uygulayabilecek bir altyapının
ve gerekli hazırlığın olmadığı ise ayyuka
çıktı.
AKP iktidarı ise salgın dolayısıyla oluşan
tablonun faturasını emekçilere kesmeye
hazırlanıyor. Açıklanan paket, sermayeyi
koruma niteliği taşırken emekçilerin hak-

Bu bülten, tarih boyunca insanlığın eşitlik ve özgürlük
arayışına bir yanıt ve kurtuluş mücadelesi olarak sosyalizmin, memleket sathında ete kemiğe kavuşması için
mücadele eden üniversiteli gençliğin sözüdür.
Bu bülten, üniversitelerin bilimsel bilginin üretim merkezi olduğunu bilen, bunu ortaçağ dogmatizmi ile tersine
çevirmeye çalışan gericiliğe karşı kavga edenlerin sesidir.
Üniversitelerde gerici-cihatçı-faşist örgütlenmeleri palazlandıranlara karşı aydınlanmacı gençliğin sesidir.
Bu bülten, daha fazla kar etme hırsıyla bilimi kendi
tekelinde çürüten, üniversiteleri piyasacılaştıran, içeriğini
boşaltan, üniversiteli gençliği yalnızca ucuz ve kalifiye
emek gücü olarak gören asalak patron sınıfına karşı açılan
‘’yeni bir düzen’’ bayrağıdır.
Bu bülten, üniversitelerde akademideki ilerici birikimi
tasfiye etmeye çalışan, üniversitelerde kulüp, topluluk faaliyetlerini engelleyen, üniversiteleri birer karakola çeviren
zihniyete karşı özgürlüğün mücadelesidir.
Bu bülten, geleceksizleşen gençliğin yani göz göre göre
geleceği elinden alınanların söyleyecek sözünün bitmediğinin ilanıdır. Söyleyeceği sözleri, yeni bir kuşak ile
geleceğe taşıyanların ufkuna açılan yelkenlerdir. Geleceksizliğe karşı gençliğin yeni bir gelecek mücadelesinin
arayışıdır.
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NEDEN EŞIT, PARASIZ,
KAMUCU SAĞLIK İSTIYORUZ?

Dünya sağlık örgütü tarafından pandemi
salgın olarak kabul edilen, dolayısı ile tüm
Dünya yüzeyi gibi geniş bir alana yayılan bir salgınla mücadele ediyoruz. Artık
hayatımızın her alanında etkisini gördüğümüz koronavirüs, herkesin ciddi anlamda
önlem alması ve dikkat etmesi gereken bir
salgın olmasının yanında, birçok soruyu
da beraberinde getirmiş durumda. Özellikle İtalya gibi salgının son derece etkili
olduğu ve büyük kayıplara sebep olduğu
ülkelerde sağlık sisteminin yetersiz kalması, Avrupa’nın bazı ülkelerinde özel sektörün elinde bulunan hastanelerin kamulaştırması, ABD’de tamamen özelleştirilmiş
olan sağlık sisteminde birtakım kamulaştırmaların gündeme gelmesi kamucu sağlığın önemini dünyaya tekrar hatırlatmış
durumda. Peki, kamucu bir sağlık bundan
sonrasında mümkün mü?

hizmetlerini ücretiz hale getirirken bunu
insanca bir yaşamın ayrılmaz bir parçası
olarak görüyorlardı. Ücretsiz, kamucu sağlık Sovyetlerin vatandaşlarına yaptığı bir
yardım değil, devlet güvencesi ile korunan
bir haktı. Bu güne bakıldığında ise bundan
100 sene önce bir hak olarak tanılan ücretsiz sağlık, bu gün çoğu ülkede özelleştirmeler ile birlikte bireylerin insafına kalmış
bir yardım anlayışı ile sürdürülmektedir.
Bu gün nasıl paramız yoksa iyi bir eğitim
alamıyorsak, nasıl ki iyi bir dershaneye
gidemiyorsak veya kendimizi geliştiremiyorsak, sağlık sisteminde de paramız kadar
sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyoruz.
Bir ticarethaneye çevrilen hastanelerde
ancak paramız olduğu kadar iyi ve kaliteli bir tedaviye ulaşmak mümkün. Tüm
bunlar yetmezmiş gibi özellikle gençliğin
sağlıksız, sigortasız ve ağır çalışma koşulları ile çalışmak zorunda olması, bununla
Bu gün küçük bir ada ülkesi olan fakat
birlikte cebinde yeteri kadar beslenecek
dünyanın her yerine doktor ve tıbbi malze- parasının dahi olmaması da genç bireyme yardımı yapan Küba’ya baktığımızda
lerin sağlıklı bir yaşam sürmesinin önüngörüyoruz ki insanca bir yaşamın en büdeki en büyük engellerden biridir. Kanser
yük kriterlerinden olan sağlıklı yaşam hak- ilaçlarını alamadığı için hayatını kaybeden
kı ücretsiz olarak tüm vatandaşlara sağlaDilek Özçelik ve yemekhane kartında
nabiliyor. Bununla beraber Küba dünyanın parası olmadığı için intihara sürüklenen
çeşitli yerlerine doktorlarını göndermekle Sibel Ünli bu durumun en acı örnekleridir
kalmıyor, dünyaya koronavirüsle mücade- fakat tek değillerdir.
lede kullanılacak ilaçların üretimi konusunda da garanti veriyor. Yakın zamanda
Nerdeyse hayatımızın her alanında mücagördüğümüz üzere İngiltere’nin dahi kabul dele etiğimiz koronavirüsten daha tehlikeli
etmediği İngiliz turist gemisine Küba
tarafından ev sahipliği yapılması ve gemideki yolcuların karantinaya alınarak tedavi
sürecine başlanılması da insanlık onuruna
nasıl sahip çıkıldığına dair somut bir örnek
olarak tarihe geçmiş durumda.
Peki, Küba tüm bunları neden yapıyor?
Aslına bakarsak Küba ücretiz sağlık hakkını vatandaşlarına ilk tanıyan ülke değil.
Bundan tam 101 sene önce ortaya çıkan
İspanyol gribi salgını döneminde dünyada
yaklaşık 50 ile 100 milyon insan hayatını
kaybetmişti. Hayatını kaybeden insanların
çoğunu yoksulluk dolayısı ile yeterince
beslenemeyen ve sağlık hizmetlerinden
faydalanamayan işçi sınıfı oluşturuyordu.
İspanyol Salgını yaşanmadan hemen öncesinde 1917 Ekim ayı itibarı ile Rusya’da
işçi sınıfının iktidarı ile alması ile kurulan
Sovyetler ise kuruluşundan hemen sonraki yıllarda dünya sağlık sistemine yön
veren bir ilke imza atıp sağlık hizmetlerini
ücretiz hale getirmişti. Sovyetler sağlık

olan bir şey varsa o da insan sağlığını metalaştırıp para karşılığı satan kapitalizmin
kendisidir. Bu gün kamucu sağlık politikaları uygulayan ülkelerde vaka sayısı
hızla düşerken ve iyileşme oranları artarken, bunun aksine hareket eden ve sağlık
sistemi kısmen veya tamamen özelleştirilmiş olan ülkelerde vaka ve ölüm oranları
her geçen gün artmaktadır. Fiyatların her
geçen gün arttığı, maskelerin ve dezenfektanların halka ücretiz olarak dağıtılmadığı,
hastanelerde ücretsiz sağlık hizmetlerinin sağlanamadığı her ülke, kapitalizmin
insanların hayatları ile bedelini ödemek
zorunda kaldığı bir çıkmaz ile karşı karşıya kalmıştır. Ülkemizin de içinde bulunduğu bu süreçten çıkış yolu Küba gibi
insan sağlığını alınır satılır bir meta olarak
görmeyen, Fidel Castro’nun da dediği gibi
bir avuç insanın daha fazla zenginleşmesi
uğruna, halkın çoğunun çıplak ayakla dolaşması gerekmediği bir ülkeyi kurmaktan
geçmektedir. Tek çıkış geçmişte yaşanmış
olan ve insanca yaşam hakkının para ile
ölçülmediği bir dünyayı geleceğe taşımaktır. Bu gün geleceği kuracak olan ise
karantina günlerinde parası olmadığı için
açlık ve ölüm korkusu ile yaşamak zorunda kalan işçi sınıfının güvencesi örgütlü
gençliğin kendisidir.

KAPİTALİZM SAĞLIKLI DEĞİL!

Bu sayıdaki “Gelecek Tartışmaları”nda koronavirüs salgını nedeniyle zor zamanlar geçirdiğimiz bu günlerde, kapitalizmin sağlık anlayışı ve Sovyet pratiğini inceledik. Kapitalist-emperyalist sistemin geçirdiği kriz bugün gözle görünür nitelikte. Dünya halkları,
kapitalizmin sağlık, eğitim, ulaşım vb. politikalarının kar odaklı olduğunu her geçen
gün görüyor. Bu süreçte ise sosyalizmin pratiğinin zaman olarak eski olmasına rağmen, insani ve toplumsal fayda açısından ne kadar yeni olduğu tekrardan hatırlanmak
durumunda.
İnsanlık halen ideal bir düzende yaşamayı
hayal ediyor. Çağlar boyu günün ve sınıfının ihtiyaçlarına yanıt vermeye insanlığın,
doğa ile mücadeleye ve sınıf çatışmalarına
dair soruları var. Esasında bu soruların cevapsız olmaması insanlığın en büyük şanslarından. İşçi sınıfının Şanlı Ekim Devrimi’nde açlığa, savaşa ve sömürüye karşı
cevabı sosyalizm olmuştu. Açlığa, savaşa
ve sömürüye karşı savaş açan işçi, köylü
ve askerler burjuva iktidarının daha hemen başlarında bir son vermişti. Burjuva
iktidarı, savaşa, açlığa bir çare üretmekten
çok; dünyanın paylaşıldığı bir dönemde
pazar paylaşımında kendine yer kapmanın
derdine düşmüştü çoktan. İşte böyle zor
bir dönemin üstesinden gelemeyen burjuvaziye Rus proletaryasının ihtiyacı olan
cevabı Bolşevikler örgütlülüğü ve devrimciliğiyle vermişti. Rus proleterleri gibi
Vietnam, Küba ve nicesi. Bugün de güncel
konulara cevap ararken bir yandan da bu
sorunun kendisi var ediyor birden bire
soru ve cevap cümlelerimizin içlerinden.
Bir farkla elbette bu soruyu soran kişinin
ait olduğu sınıfın bir parçası olarak soracaktır. Koşullar, İngiltere’de aristokratlara Magna Cartha, Fransa’da burjuvalara
cumhuriyet ve Rusya’da işçilere sosyalizm
cevaplarını verdirmişti.
1980’lerle ülkemize gelen neo-liberal
ekonomik dalgayla birlikte dünyadaki
siyasi tablo artık işçi sınıfına karşı burjuvazi lehine gelişmeye başlamıştı. Esasında
kapitalizmin kendisine makyaj yaptığı
sosyal demokrat anlayış bu dönemlerde
Avrupa’da özelleştirmenin uygulayıcısı
hükümetler olmuştu. İşçi sınıfının masadan zayıf kalktığı bu dönem bugün kapitalizmin çırılçıplak halini göz önüne sermiş
oldu. Kapitalizmin her şeyi metalaştırabilmesi kültürel, maddi veya temel haklar
olsun hiçbir şey dinlemedi. Belki de kapitalizmin en iyi yapabildiği şey her şeyi
değişim nesnesi olarak görebilmek oldu.
Bunun sonuçları kesinlikle dünyaya çok

ağır oldu ve olacak. Her gün daha fazla
cahilliğin övüldüğü, görgüsüzlüğün sevildiği bir tabloyu yaratmış oldu. Çünkü artık
ne bilim toplumsal faydası ve emekle, ne
de sanat estetik ve emekle ölçülüyordu.
Yalnızca bunlar ederi kadar önemsenecek
mevzular olabilirdi. Bütçelerin yeterli kullanımı bahanesiyle, sanat soytarılığa, üç
beş bankanın vergi muafiyetine terk edildi.
Çocukların iyi yaşamaları birkaç şirketin
anne çocuk temalı reklam yapabilmesi için
bir yardım kampanyasına bağlı kaldı, çünkü her şey kaynakların efektif kullanımı
ve hayatta kalabilme dürtüsünü kullanarak
bir yaratıcılık çıkarabilmek oldu.
KIZIL TIP VE SATILIK SAĞLIK
Çalışmanın yurttaşlar için hak ve görev
haline gelmesi sosyalist iktidara, herkese
iş olanağı yaratmak ve toplumun çalışırken sağlıklı kalmasını sağlamak görevlerini yükler. Lenin önderliğindeki sosyalist
hükümetin devrimden hemen sonra, sağlığın sosyalleştirilmesi adına ilk düzenlemeleri şunlardır: 8 saatlik iş günü, sosyal
sigorta ve işçi hastalık sigortası, tüm sağlık kurumlarının işçi hastalık sigortasına
bağlanması. Sosyalist kamusal sağlık sistemi hükümetin önceliklerindendir, bunun

uygulanabilmesi için geliştirilen sosyal
sigorta, istisnasız tüm emekçileri kapsar,
sakatlık ve ölümde ailenin bakımı, işsizlik
ve yaşlılık aylığı gibi durumları da içerir.
Sigorta tanımı yalnızca kaza durumlarında
yardımcı fon durumundan çıkarılır, yaşama ve çalışma hayatını düzenleyen konuma getirilir. Bu özellikleri ile kapitalist
sigorta hizmeti uygulamalarından çokça
üstün ve işçi sınıfının yararınadır.
Yurttaşların sağlığından devletin sorumlu
olması ve sağlık bakımının her yurttaşın
hakkı olması Sovyet sağlık sisteminin temel felsefesidir. Bunun sonucunda önleyici ve iyileştirici sağlık hizmetleri herkese
ücretsiz sunulur.
Sovyet tıbbının pratiğinin dayandığı temel
ilkeler şunlardır:
Ağırlığın önleyici hizmetlere verilmesi
Herkese nitelikli ve ücretsiz sağlık bakımı
Tıbbi araştırma ve uygulama arasında ilişkinin kurulması
Sağlık durumunun sağlanmasına halkın
katılımı

Hijyen bilgisinin toplumda yaygınlaştırılması
SSCB’de sağlık bakımının özellikleri ise
şu şekildedir:
Hekimler devlet görevlisidir.
Kurumlar devlet kurumları, hizmet devlet
hizmetidir.
Sevk zinciri ile birbirine bağlı sağlık kurumlarında hizmet verilir.
Sağlık hizmeti genel bütçeden finanse
edilir.
Sanayi ve tarım işçilerine öncelik verilir.
Önleyici ve tedavici edici hizmetlerin bütünleştirilmesi ilkesi geçerlidir.
“SSCB halkı, hastalık, sakatlık olsun tüm
yaşamı boyunca sağlıklarının korunması
hakkına sahiptir. Bu hak, sosyal güvenlik
sistemiyle sağlık hizmetlerinin parasız
verilmesiyle, çalışan her kişinin ulaşabileceği sağlık kurumlarının kurulmasıyla
garanti altına alınır. Toplumun sağlığının
korunması SSCB devletinin temel sorumluluğu ve görevidir. Tedavi ne kadar uzun
sürerse sürsün parasızdır. Koruyucu hizmetler, danışmanlık, laboratuvar tetkikleri,
hastanede yatışlar hepsi parasızdır.”
SSCB ANAYASASI
Bugünse Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler
Birliği’nin deneyimi eski köhnemiş çalışmayan bir mekanizma gibi kenara atılmış
durumda. Hantal bürokrasi, israf gibi
siyasal iddiaların ortaya atılarak her alanın
piyasalaştırılması o sektörün gelişeceği
kanısını oluşturdu. Saç ekim merkezlerinin
çoğalması, adım başına düşen özel hastaneler ve şehrin en ücra yerlerindeki dev
şehir hastanelerinden sağlık hizmetinin
ilerlediğini medet umduk, fakat gelişen
sağlık sektörü oldu. Sosyalist tıp anlayışının aksine sağlık sektörü, hastaların hasta
olmamaları için değil hastaların hasta olup
iyileşmesiyle vakit harcadılar. Oysaki
sosyalist tıp anlayışı şehirlerin nüfuslarının dengeli olmasından, iş sağlığı ve ruh
sağlığının korunmasına kadar hastalığı
önleyici bir mantık içerir. Yani bu anlayışın gereği fabrikalardaki tezgâhların ve
boyun-bel sorunlarının dahi gözetilmesi
gerekir. Türkiye’deki ASM’nin mantığını
aldığı Sanepidlerdeki mantık da tam olarak halk sağlığının korunmasıyla alakalı
idi. Buradaki toplantılarla kararlar birlikte
alınırken, Sanepidlerin görevi aynı zamanda halka hijyen eğitimi vermektir. Esasında anlatılanların tamamına yakını bugün
korona virüsün Dünya’da yayılmaması

için önceden alınması gereken önlemlerin
tamamını oluşturur. Bugün insanlığın sorunlara vereceği yanıtlar açıktır. Koronavirüs sonrası tedbirler arasında burjuvaları
sübvanse etmek için 100 Milyar TL gerekirken, emekçilere işsizlik, 65 yaş üstü ki-

şilere ise kolonya düşmektedir. Burjuvazi
böylesine işsizliğin ve açlığın kırıp geçireceği dönemde emekçilere önlem olarak bir
kolonya bir de duayı reva görmüştür.

SOSYALİST
GELECEK’TEN
GENÇLİĞE
MESAJ
Dünyanın geri kalanında olduğu gibi ülkemizde de kendini göstermeye başlayan
koronavirüs, kapitalizmin, plansızlığın ve
toplum sağlığındaki zafiyetlerin çok daha
görünür bir hal almasına neden olmuştur.
İstanbul’da öğrenciler apar topar yurtlardan çıkarılıp başka yurtlara taşınmakta ve
boşaltılan yurtların karantina yurdu yapılacağı duyurulmaktadır.
Geçtiğimiz gece Ankara’da yaşananlarsa
AKP’nin virüs ile mücadelede uzun vadeli herhangi bir planı olmadığını ortaya
çıkarmıştır. Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde
bulunan KYK’ya bağlı yurtlarda gece saat
3 sularında yapılan anons ile öğrenciler
yurtlardan çıkartılmış, sabah yurtlarına
eşyalarını almak için giden öğrenciler ise
içeriye alınmamıştır. Umre dönüşü karantinaya alınanlar ise bu yurtlara yerleştirilmiştir.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya soruyoruz, umreden dönenlerin karantinaya

alınmasına dair karar gece saat 3’te mi
verilmiştir?
Türkiye’nin koronavirüs salgını ile mücadelesi son dakika kararları ile mi belirlenmektedir?
Eğitime verilen 3 haftalık aranın ardından
bu yurtlarda kalan öğrenciler, karantinanın bitmemesi durumunda nerede kalacaklardır?
Sermaye düzeninin diğer tüm konularda
olduğu gibi sağlık konusunda da acizliği
gün yüzüne çıkmıştır.
Üniversite öğrencilerinin bu şekilde mağdur edilmesi kabul edilemez!
Hükümet şeffaf olmalı, halkı salgına dair
atılacak adımlar konusunda bilgilendirmeli, önlemleri sıkılaştırmalıdır.
TKH Gençliği
16.03.2020

Merhaba,
Sosyalizm ideolojisinden beslenen, onun
üniversitelerdeki savunucu olan Sosyalist Gelecek, adından da anlaşılacağı üzere kapitalizmin geleceksiz ve yıkılmak zorunda olduğunu
her fırsatta savunan ve mücadeleyi geliştirmeyi amaçlayan bir niteliğe sahip.
Bültenimiz 2019-2020 eğitim öğretim yılının
başında çıktı ve birçok üniversitede öğrenci
gençlikle buluştu. Amfilerde, kent meydanlarında sesini yükseltmeye çalıştı. Bugün 6.
Sayısını hazırladığımız Sosyalist Gelecek bülteni ise, koronavirüs salgınının bütün dünyada
etkisini hissettirdiği, ülkemizde de okulların
kapandığı, salgından etkilenen insan sayısının
her geçen gün arttığı bir dönemde çıkıyor.
Bu süreçte Sosyalist Gelecek bültenimizi
koronavirüse karşı tedbir kapsamında basılı
olarak sizlere iletemeyeceğimizi belirtmek
isteriz.
Bu dönemi her krizi emekçi sınıfların, kadınların, gençlerin sırtına yığan bu sisteme ve
temsilcisi AKP iktidarına karşı mücadelemizi
daha da yükselterek, daha fazla okuyarak,
araştırarak ve üreterek geçireceğimizi belirtmek isteriz.
Sağlıkla, umutla ve inançla...

KİTAP TANITIMI | NIYETINI İSMINDE BELLI EDEN BIR KITAP:
KAPITALIZM ÖLMELI!
Birçoğumuzun hayatında şu soru bir dönem için yer etmiştir: “Marksizmi anlamak istiyorum ama birçok kitap zorlu ve
karmaşık geliyor. Hangi kitabı/kitapları
okumalıyım?”. Bu soruya yönelik yönelik
elbette ki onlarca kitap, roman, film önerisi ve hatta hayatı okumak gibi cevaplar
üretilebilir. Ancak Marksizme bir giriş
yapmak için dili ağır olmayan, kavramları
açıklayan ve Marksist bakış açısıyla güncel sorunlara da cevap üreten bir kitaptan
başlamak mantıklı denilebilir. İşte Stephanie Mcmillan’ın kitabı da tam olarak böyle
bir eser!
1965 doğumlu McMillan’ın Kapitalizm
Ölmeli adlı kitabı Yordam Kitap katkılarıyla Türkçeye çevrildi. Kitabı elinize alıp,
daha ilk sayfaları kurcalarken McMillan’ın
kitabın yazılmasında emeği geçen herkese

sunduğu teşekkürlerle birlikte, bir eserin
ortaya çıkışını bile Marksist bir formasyonla değerlendirebildiğini görüyorsunuz.
Kapitalizm Ölmeli kitabı, Marksizmi bir
bütünlük içerisinde gençlerin, Marksizmle
yeni tanışanların anlayacağı bir dil kullanılarak yazılmaya çalışılmış ve elbette
çevirmenlerin de katkısını göz ardı etmemek gerekiyor.
Kitabı elinize aldığınızda, 240’a yakın
sayfası bir giriş kitabı için tedirgin edici
gelebilir ancak “bir oturuşta okunuyor”
dedirten bir kitap. Üstelik McMillan’ın
çizimleri bir yandan kitaba renkli bir hava
katarken diğer bir yandan ise sayfalarca
anlatılabilecek bir konuyu çizimle bize
anlatıyor, somutluyor.
21. Yy güncelliğinde ekolojiden, örgütlülüğe; sermayeye karşı mücadeleden,

ideolojik mücadeleye kadar birçok konu
başlığına değinen yazar, özellikle de gençler için çok güzel bir giriş kitabı bırakmış
denilebilir. Elbette ki kitabın eksik bıraktığı, sayfa sayısının yetmediği yahut yazarın
kendi mücadele alanı özgüllüğüyle alakalı
daha fazla çubuk büktüğü noktalar olabilir.
Belki de yazar Türkiye güncelliğinde yaşasaydı başka bir dizi soruna, başlığa ağırlık
verirdi diyebiliriz. Fakat “tüket-at” kitapların üzerine çıkmaya çalışılmış bir “giriş
eseri” ile karşı karşıyayız. Bundan dolayı
Türkiye güncelliğine dair ağırlık verilmesi
gereken noktaları bu ülkenin komünistlerinin yazdığı eserlerde okuyarak bu açığı
kapatabiliriz diyerek, herkese iyi okumalar
dileriz.
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FELAKET VİRÜS DEĞİL KAPİTALİZM
KAYNAKLI!
Bu salgın son 30 yıllık kapitalist sağlık sisteminin üstündeki jan janlı örtüyü yırtıp attı, reklamları yapılan özel sağlık sigortaları(!), güzel
hastaneler(!), güler yüzlü çalışanlar(!) gerçeğin üzerini örtmüyor.
VEDAT ALTAN

K

oronavirüs’e bağlı hastalık
ve sonuçlarının 5 Mart tarihi
itibarı ile pandemi olarak
kabul edilmesi ile birlikte
kapitalizmin sorgulanması
gerekliliği tekrardan karşımıza çıkmıştır. Hiçbir sistem bu düzen kadar rezillik
üretmemiştir. Çözümün bu gün kamucu
çözümlerde olduğu gerçeği artık herkes
tarafından kabul edilmektedir.
SAĞLIK
POLİTİKALARININ İFLASI
4. sanayi devrimi tartışmalarının yapıldığı günümüzde üretim zenginliğinin
çok olduğu, üretimin olmadığı kadar çok
ve üretken kılındığının söylendiği, bilim
ve teknolojinin bu kadar gelişkin iddialarının arasında salgın başka bir gerçekliği
yüzümüze vurmuş durumda. Tüm devletlerin sağlık sistemleri çökmüş durumda.
İnsanlar, koronavirüs taşıyıp taşımadıklarını konusunda nereye başvuracaklarını
bile bilmiyor/öğrenemiyor. Çünkü sağlık
politikalarını, koruyucu/önleyici ya da
halk sağlığını geliştirmesi ilkesi değil,
ilaç tekelleri ile özel sağlık şirketlerinin
kar amaçları belirliyor. Birinci Dünya
Savaşı’ndan yeni çıkmış, henüz devrimin
birinci yılını doldurmuş Sovyet Rusya’sının bir asır öncesinin bilimsel ve
teknolojik gelişme seviyesinde İspanyol
gribi karşısında yaptığının onda birini de
bile yapamıyor kapitalist sistem. Genç
Sovyet iktidarı, bu salgının sonuçları
üzerine işçilerin, emekçilerin ücretsiz
ve sınırsızca yaralanabileceği yaygın bir
sağlık sistemini savaş koşullarında kurdu. Kapitalizm ise şirket kurtarmalarının,
sosyal güvenliğe yük olan nüfusu “temizleme”nin peşinde.
Böylesine bir salgın karşısında yapılması gerekenlerin başında devletlerin kendi vatandaşlarına sağlık -tanı ve
tedavi- hizmetlerine ve önleyici kimi
tedbirlere -hijyen maddeleri gibi- ücret-

siz ulaşımının ve erişiminin sağlanması
geliyordu. Ancak kapitalist devletler
salgınla mücadeleye buradan başlamadı.
İŞÇİ SINIFI ÖLEBİLİR
Salgının bulaşmasını önlemek için
yapılması gerekenleri herkes öğrenmiş
durumda. Tüm salgınlarda insanların
toplu olarak bulunduğu yerlerin kapatılması gündeme gelmiş ve uygulanmıştır.
Ancak, fabrikalarda işçiler sermaye için
üretmeye devam ediyor ya da ettiriliyorlar. Masa başında çalışanlar için genel
olarak uzaktan/evden çalışma gibi biçimler devreye sokuluyor ama karların
düşmesi gibi bir konu gündeme gelmiyor. Ancak milyonlarca işçinin çalıştığı
fabrikalar, atölyeler konunun tartışılması
gündemine dahi edilmiyor. Onlar için nasıl bir önlem alınacak? Oysa bu konuda
da yapılması gereken ortada: İşçiler ücretli izin ile evlerine gönderilmeli. Üretimin gerekli olduğu alanlarda ise hastalığın bulaşmasını önleyecek önlemler
eksiksiz alınmalı. Patronların düşündüğü
ise salgının da etkisiyle derinleşen ekonomik krizi, yine işçilere fatura etmek,
devletten yeni yeni teşvikler vs. almak.
Çok yakın bir zamanda milyonlarca
insan yine işsiz kalma tehlikesiyle karşı
karşıya. Koronavirüs salgını süreci can
kayıplarının yanı sıra büyük bir işsizlik
dalgası ile son bulacak. Emperyalist merkezlerden gelen açıklamalarda bu yönde;
2. Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük
kriz. Bu aynı zamanda işçi sınıfına başınıza geleceklere hazır olun demek.
Hekimler “bağışıklık sistemi”nin güçlendirilmesini tavsiye ediyor. Nasıl olacak? Halkın bırakın yoksulluk sınırını,
açlık sınırının altında yaşadığı bir ülkede
bu nasıl mümkün olacak? Acilen alınması gereken önlemlerden biri de temel
insani ihtiyaçların ücretsiz sunulmasıdır.
Sağlıklı temel gıda maddelerine ulaşım
da denetimli ve sürekli olmak durumundadır. Herhangi bir karaborsacılık stokçuluk ya da benzeri piyasa tekabüllerine
bırakılamaz.

“

“

İNGİLTERE: ÖLEN ÖLSÜN!
“Müreffeh” toplumlara biraz daha
yakından bakmak gerekirse; emperyalizmin beşiği medeniyetin merkezi vs.
gibi sıfatlar ile anılan İngiltere, insanına
verdiği değer açısından tarihe adını kara
bir leke olarak çoktan yazdırdı. İngiltere
Başbakanı Boris Johson “Bu bir nesil
için en kötü krizdir. Bazı insanlar bunu
mevsimsel griple karşılaştırıyor ama ne
yazık ki bu doğru değil.” diyen Johnson,
“Bu hastalık, koronavirüs, bilinenden
çok daha tehlikeli ve daha da yayılacak.
Çok daha fazla aile sevdiklerini zamanından önce kaybedecek’’ açıklamasını
yapmıştı. Çok tepki toplamasının akabinde ise gerçekler ile yüzleşmek gerektiğini tekrarlamıştı. İngiltere’nin salgına dair
temel politikasının ise “sürü bağışıklığı”
olarak açıklandı. Bu açıklamada daha
önce ortaya çıkmış ve hep var olan ama
farkında olmadığımız koronavirüs çeşitlerine bu da katılacağı, seyir sürecinde ‘Sürü Bağışıklığı’ denilen durumun
yaratılması gerektiği, bu nüfusun büyük
bir çoğunluğunun enfeksiyona bağışıklık
geliştirmesi demek olduğu, doğal antikorların gelişiminin beklenmesi gerektiği
yönündeydi. Aşının yokluğunda bunu
yaratabilmenin tek yolu, nüfusun çoğunluğunun hastalığa yakalanması olarak tarif edildi. Gelen tepkiler üzerine ise kısa
sürede bu yaklaşımdan vazgeçildi. Koruyucu önlemlerin alınmasına geçilmesi
kararı ancak 4 gün sonra verilebildi. Uygulanan bu politika içerisinde okulların
kapatılmaması hala çok tartışılan konuların başında geliyor. Toplu olarak bulunulan sistemde hastalığın hızla yayılacağı
öngörülüyor.
AMERİKA:
AŞI PATENTİNİ BİZE SAT!
Baş emperyalist devlet olan ABD’nin
salgın konusunda tedbirleri de diğerlerinden pek farklı değil. Trump’ın salgını
Çin virüsü tanımlaması uluslararası krize
neden olurken ülkedeki sağlık politikalarının iflasınızda gözler önüne serdi.
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Gözü paradan başka bir şey görmeyen
Trump’ın, koronavirüse karşı aşı geliştirmek üzere çalışan bir Alman araştırma şirketinin tüm haklarını ABD’nin
kullanımına açmak üzere satın almaya
çalıştığı kısa süre önce basına yansımıştı. Alman hükümetinden yetkililer, aynı
bilginin kendilerine de ulaştığını ancak
böyle bir talebi kabul edemeyeceklerini açıklamışlardı. Salgından bile para
kazanmayı merkeze koyan bir anlayışın
insanlık için ne gibi bir faydası olacağı
bu olay ile bir kez daha görüldü.
Ülkedeki yaşamını yitirenlerin sayısının 150’ye yükseldiği ABD’de Başkan
Trump, ücretsiz Kovid-19 testi, ücretli
hastalık izni, ihtiyaç sahiplerine gıda
yardımı, işsizlik sigortasının genişletilmesi ve eyaletlere tıbbi yardımın artırılması gibi düzenlemeleri öngören yasa
tasarısını onayladı. Sağlık politikası
konusunda dünyanın en kötüsü olması
ile bilinen ülkenin de kamucu uygulamalara geçişi geçmiş politikaların iflasını
da gün yüzüne serdi.
İSPANYA: KAMULAŞTIRMA!
Kovid-19 salgını nedeniyle karantina
hayatının yaşandığı İspanya’da Baş-

20 MART 2020

bakan Pedro Sanchez’in idaresindeki
hükümet, salgınla mücadele için özel
kurumlar dahil tüm hastaneleri ve sağlık
hizmeti veren kuruluşları devlet kontrolüne geçirme- kamulaştırma - kararı aldı.
Koronavirüs hastaları için özel sağlık
tesislerinden talepte bulunan hükümet,
sağlık ekipmanı üreticileri ve tedarikçilerinin 48 saat içinde hükümete haber
vermesi gerektiğini söyledi. İspanyol hükümeti 14 Mart günü olağanüstü hal ilan
ederek ülkeyi tecrit altına almış, yurttaşlarına yalnızca gıda, ilaç ya da hastane
hizmetini karşılamak için evlerini terk
etme izni vermişti. Sağlık politikaları
iflası konusunda başı çeken ülkelerden
olan İspanya gelinen aşamada çözümün
kamulaştırma ve sağlık hizmetlerinin
merkezi bir idare tarafından ücretsiz verilmesi gerektiğini kabul etmiş durumda.
İTALYA:
FELAKETİN EŞİĞİNDEYİZ!
Bu gün itibarı ile ölümlerin en çok
yaşandığı ülke konumuna geçti İtalya.
Sağlık politikalarındaki iflas, Akdeniz
gevşekliği, önlemler alma konusunda
geç kalınma, her birine ne derseniz deyin ülkenin tamamının karantina altında

olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Sağlık
politikalarındaki iflas, yoğun bakım üniteleri sayısının yerlerde geziniyor olması, sağlık çalışanlarının korunamaması
ve yetersiz malzeme emperyalist merkezlerin ne olduğu görmek açısından örnek oluşturuyor. Geçen hafta yayınlanan
genelge ile kimin tedavi/ölmesi gerektiği
konusunda doktorlara tavsiye niteliği
barındırıyordu; sebebi ise yeterli yoğun
bakım ünitesinin bulunmaması ve hazırlık yapılmamasıydı. Felaket yaşayan
ülkenin alınan tedbirler ile düze çıkabileceğine dair herhangi bir veri yok ama
İtalya salgının gidişatı konusunda ciddi
bir şekilde takip edilmesi gerekiyor.
Bu salgın son 30 yıllık kapitalist sağlık sisteminin üstündeki jan janlı örtüyü
yırtıp attı, reklamları yapılan özel sağlık
sigortaları(!), güzel hastaneler(!), güler yüzlü çalışanlar(!) gerçeğin üzerini
örtmüyor. Gelinen nokta 1917 de yeni
kurulmuş Sovyet iktidarının o yoklukta
becerdiğinin yanına dahi yaklaşamadı.
Sosyalizm için mücadele etmek isteyenlere nedenimiz çok esasında!
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KAPITALIZM:
AYRINTILARDA TIKANAN SISTEM
İLKER DEMIRER

Y

eni tip Korona virüs salgını tehdidi yayıldıkça sosyal
endişe artıyor. İnsanların
gündelik hayatını belirleyen
salgın tehdidi, son bir yüzyıldır görülen en yaygın hastalık tehditlerinden biri. Tehdit büyüdükçe işler
durma noktasına gelirken, kriz emareleri
veren emperyalist-kapitalist sistemin
merkezlerinde endişe giderek artıyor.

modelinden kaynaklanan krizle çalkalandı.

Yıllar boyu finansal büyümeyi sınırsız hale getiren ve borçtan borç üreterek
tekellerin büyümesini sağlayan finansal
sistem, kredi konutlarındaki eşik altı kredilerin birikerek geri ödenememesine neden oldu. [2] Sonuçta borçlar ödenemez
hale gelirken, büyük kârlar açıklayan
bankalar battı ve dünya genelinde “14,5
trilyon dolardan fazlası” buharlaştı.

Yıl 2020...
Bu geçici büyüme ortamı ABD ekonomisinde rahatlamayı sağlamadı. Dahası üretimin merkezi halline gelen Çin,
bu süreçten büyüyerek çıktı. Kapitalist
sisteme merkezi planlama ile dahil olan
Çin, geriden gelmenin avantajlarını
kullandı. Rusya, doğal zenginlikleri
ve Sovyetler Birliği’nden kalan askeri
teknolojisiyle bu sürece katılırken, AB
zayıfladı.

Konuyla ilgili yakından bilgi edinmek
isteyenler 2010 yılı yapımı Inside Job
ABD için tartışma burada başlarken,
(İşin İçinden) adlı belgeseli izleyebilirkapitalist sistemin kriz eğilimleri büler. [4]
yüdü. Nitekim, ABD’nin göreli üstünlüğünü devam ettirmesi ticaret yolları
Bu krizin ardından emperyalizmin
üzerindeki hakimiyetine bağlı. Ancak bu
merkezleri tek çıkış yolu olarak parasal
konuda parasal genişleme politikasının
sistemin genişlemesinde gördüler. FED
sonuna gelinmesi ile mümkün olacağı
piyasaya inanılmaz yüksek düzeyde para açık bir biçimde görülmektedir.
basarken, yaklaşık 4 trilyon dolar, tale2019 yılı bu açıdan ticaret savaşlaEn son 1973 yılındaki petrol krizinde bin artması ve kredi genişlemesi sağlanrının soğuk rüzgarıyla geçerken, 2020
görülen bu şok türü, aynı anda enflasyon dı. Özellikle yüksek faiz oranları veren
ülkeler
yüksek
borçluluk
oranlarıyla
yılı “kritik öneme” gösterdiği düşünülve işsizlik artışı ile birlikte gözlemlenedü. ABD’nin saldırgan stratejisi, geçici
rek Keynesyen politikaların çıkışsızlığı- tasarruf düzeylerini düşürürken, geçici
bir
büyüme
ortamı
yakalandı.
olarak işe yaramış gözükse de, AB’nin
na işaret etmişti. 73 yılındaki kriz, kapiçatırdaması devam etti. İngiltere’nin
talizmin genel kriz eğilimlerinden, düşen
İÇINDEN
ÇIKILAMAYAN
Brexit ile AB’den ayrılması, durumu
kâr oranlarının, beslenirken, para politiPOLITIKALARIN SONUCU
katmerleştirdi.
kaları aracılığıyla aşılmaya çalışılmıştı.
2020 KIRILMASI
2020 yılında yaşanan bu şok etki ile
kapitalizm, bu sefer para politikalarıyla
da krizi aşma konusunda sorun yaşıyor.
Bunun nedeni ise kapitalist üretim tarzının ayrıntılarında gizli. Bu ayrıntıyı açığa çıkartmak için on iki yıl önceki krize
bakmak gerekiyor.
Salgın tehdidi öncesinde 2020 yılının dönüm noktası olacağını ifade eden
kapitalistler, bugün gelenin kriz olduğunu ifade eder hale geldi. Küresel üretim
zincirinde yaşanan aksamalar ve talep
oranlarının düşüşü, aynı anda hem arz,
hem de talep şoku “ikiz şok” adı verilen
bir kriz türüyle ekonomik sistemi karşı
karşıya bıraktı. [1]

BIRIKEREK GELEN KRIZ: 2008
FINANSAL KRIZI
Yıl 2008...
Tarihe 1929 bunalımından sonraki en
büyük kriz olarak geçen 2008 finansal
krizi, birikerek gelen sorunlarla doğmuştu. 87 Kara Pazartesi, 98 Asya ve Ruble
krizi, 99 İnternet Kriz gibi irili ufaklı
krizler kapitalist sistemde birikmekte
olan genel kriz eğilimlerini besledi. Her
krizden finansal sistemdeki aksaklıkları
suçlayan sermaye sınıfı, bizzat emperyalist sistemin merkezinde kendi büyüme
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İşte bu açıdan 2020 yılı pamuk ipliğine bağlı olduğu bir çok kesim tarafından kabul görmüştü. 2020’nin hemen
başında başlayan salgın tehdidi, kapitalist sistemin ekonomik altyapısını ciddi
anlamda sarstı.
Geçtiğimiz Pazartesi günü borsalar
küresel çapta düşerken, milyarlarca
dolarlık zarar meydana geldi. FED bu
duruma karşı faizleri sıfıra çekerek
cevap vermeye çalışırken, bu adımın işe
yaramadığı ortaya çıktı.
SORUN ÜRETIM TARZININ
DOĞURDUĞU TOPLUMSAL
EŞITSIZLIK
Salgın tehdidi Avrupa’yı kasıp kavururken ve ABD’yi etkisi altına alırken,
ortaya net bir gerçek çıktı; kapitalist
sistemin kendi üretim tarzı her türlü
krizi besliyor. Toplumsal eşitsizliğin ana
nedeni olan üretim tarzının kendisi ikili
bir görünümü ortaya çıkartıyor. Marx’ın
Kapital’de ifade ettiği bu ikili görünüm
değişim ve kullanım değeri üzerindeki
eşitsizlikten kaynaklanırken, ekonomideki eşitsizliği, çelişkiyi ve kriz eğilimlerini de güçlendiriyor.
İlginç bir fizikçi olan Viktor Yakovenko, toplumsal eşitsizliğin ana nedenlerinden birinin toplumsal sınıfları ortaya
çıkartan ekonomik olguların birbirinden
farklı işleyen matematiğinde olduğunu

20 MART 2020

iddia ediyor. Yakovenko’ya göre kapitalist sistemde iki sınıf bulunurken, bu
sınıflardan biri geliri belirli bir dağılımla
sahip olurken, diğeri sınırsız bir biçimde
artan ivmeyle sahip oluyor. [5]
Marx’ın 19. yüzyılda tespit ettiği bu
gerçek aynı zamanda kapitalist sistemin
ayrıntısını da oluşturuyor. Eşitsiz gelişim, emperyalizm çağında tekellerin
hakimiyeti ve finansal olanın kutsanması
kapitalist sistemin aynı zamanda kendi
ölüm fermanını da imzalaması anlamına
geliyor.

[1] https://www.ekonomist.com.tr/
haberler/kuresel-ekonomide-ikiz-sok-endisesi.html
[2] https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/426924
[3] https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/abdnin-2008-finansal-krizi-piyasalardan-trilyonlari-sildi-40953697

[4] Hollywood’un sevilen aktörü Matt
Damon’un seslendirmesiyle geçen belgesel, çıktığı yıl büyük bir sansasyon
yaratmıştı. Özellikle, krizden sorumlu
KIMIN GEMISINDEYIZ?
olan yöneticilerin film boyunca hiçbir şey açıklayamaması pek çok kişiyi
Bugün gelinen noktada, bu ölüm
kızdırmıştı. Bir anlamda bu tutum, hiç
fermanı aynı zamanda tüm insanlığa
kimsenin yargılanmadığı bir krizin soçıkarılan bir bedelle ödenmek istenirken, rumluların bir kısmının “halkın önüne
önümüzde önemli bir ayrım bulunuyor;
atılması” olarak görülebilir. Zaten belbu bedeli hep beraber mi ödeyeceğiz,
geselin genel olarak kapitalizmi değişyoksa bu bedeli düzenin sahiplerine mi
tirmeyi değil, reform etmeyi amaçladığı
keseceğiz?
için daha fazlasını içermesi de mümkün
değil.
Eğer aynı gemide olmaksa, bedeli
düzenin sahiplerine kesecek olanlar aynı
[5] Yakovenko’nun çalışması, fizik
gemide. Bu gemi tüm dalgaları aşmak
yasalarının sosyal olgulara uygulaniçin büyük bir enerjiye sahipken, kapita- masından ibaret. Elbette bu yöntemsel
lizmin gemisi su almakta.
olarak tartışmalı, ancak zengin bir bakış
açısı sunuyor. Bu zengin bakış açısıSeçim bundan sonra; siz hangi gemide nı Paul Cockshott ve David Zachariah
yer alacaksınız?
“Sosyalizm için Argümanlar” 2012
tarihli kitabında da teyit ediyor.
Notlar
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Bireysel kurtuluş mu toplumsal kurtuluş mu?

KAPITALIZM INSANA DÜŞMAN
ALI ATEŞ

B

ireysel kurtuluşu yıllardır
empoze eden kapitalizm,
aslında büyük bir yalan
balonunu da şişirip durdu.
Birey herşeydi, bireyin başarı öyküleri, bireyin özgürlüğü, bireyin
mutluluğu, bireyin biricik olması gibi...

kar kapısıydı. Bireylerin hastalanması,
hastaneye gitmesi, tedavi görmesi, ilaç
verilmesi hepsi kapitalizmin bir sektörü
haline gelmişti. Ne kadar çok hasta o
kadar çok gelirdi. Ne kadar çok reçete o
kadar çok ilaç satılmasıydı. Kapitalizm
açısından hasta, müşteriydi çünkü.

O yüzden, önce sağlık sistemini özelleştirdiler. Kamusal sağlık hizmeti veren
bütün kurumları özel sağlık kurumlarına
Kapitalizm kamu, toplum, sosyal,
birer ticarethaneye dönüştürdüler. Koruortakçılık gibi sözlerden öcü gibi korkar.
yucu sağlık hizmetleri, bilim kurumlaÇünkü o kurduğu sistemi meta üretimi,
rının bir koluna, bir alt disiplinine dökar döngüsü ve sömürü üzerine kurmuşnüştürüldü. Korursanız, hastalanmazlar,
tur. Onun için herşey alınıp satılabilir,
hastalanmazlarsa hastaneye gelmezler,
tekil tekil bireylerin emek güçleri bir
gelmezlerse ücret alınamaz ve ilaç satılametaya dönüştürülebilir, içtikleri su, somazdı.
ludukları hava ve en temel hak sayılması
gereken sağlığı bile metaya çevrilebilirTekil tekil bireylerin sağlığının aslındi.
da yaşadıkları toplumsal koşullarla ilgili
olduğu gerçeği koronavirüs ile birlikKapitalizm, son 30 yıldır dizginlete bir kez daha ortaya çıktı. Sadece bu
rinden boşanmış bir biçimde bir yandan
değildi ki, meslek hastalıklarının bireyle
bunu propaganda ederken diğer yandan
ne ilgisi olabilir ki? Ya da iş güvenliği ve
insanlığın bütün kamusal değerlerini
işçi sağlığının bireyden değil doğrudan
ve kurumlarını tasfiye ve tahrip etmeye
işin tanımı ve şartları ile ilgili olduğu
girişti. Reel sosyalizmin çözülüşü sonrayazılıp çizilmedi mi? Nice insanın iş
sı büyük bir zafer narası atan kapitalizm,
cinayetlerinde yaşamını yitirmesi, bireyözelleştirme, küreselleşme, bilişim diye
lerin sağlığını değil doğrudan ölümünün
diye kendisini dev aynasında görmeye
konusu olmuştu bile.
devam etti.
İnsan hakları mı? Kanun önünde
eşitlik var ya diyordu. Ancak zenginlerin
elde ettileri ile emekçilerin maruz kaldıkları haktan bile sayılmıyordu. Eğitim
hakkı, sağlık hakkı, yaşam hakkı, barınma hakkı, çalışma hakkı, kapitalizme
göre hak değil bireyin elde edebileceği
başarıydı. Kapitalizm, insanların haklarını, hak olmaktan çıkarmış, çalışmayı,
eğitimi, sağlığı, barınmayı metaya dönüştürerek aslında insan haklarını da bir
ticaret nesnesi konumuna getirmişti.
Bugün koronavirüs salgını dolayısıyla
insanlığın yaşadığı yıkım ya da kırım
hepimizin acı bir tarihi olarak kayıtlara
geçecek. Ancak bu salgının ve insanlar
üzerindeki yıkımın asıl nedeni, salgınla
başedemeyecek bir kapitalizmin varlığı
ile ilgili. Nedeni, çözümü, olayı bireyde
arayan kapitalizm, sağlığı da meta yapmamış mıydı? Onun için hasta olmak bir

Bugün koronavirüs salgını, bir kez
daha bir gerçeği bizlere gösterdi. Meselenin tekil tekil bireyler değil, toplum
sorunu olduğu, hastalığın yayılmasından
etkisine kadar her noktasında toplumsal bir sorunla karşı karşıya kaldığımız
yeterince açık olarak karşımızda duruyor. Böylesi bir tabloda, para kazanmak
üzerine kurulan ve özel ticarethaneye
dönüştürülen hastanelerinin ne kadar
yetersiz kaldığı İtalya ve İspanya örnek-

leriyle apaçık bir gerçek olarak herkesin
yüzünde patlıyor. Koruyucu önlemlerin
alınmadığı, toplumun örgütlü kılınması
yerine bireysel kurtuluşu öne çıkaran kapitalizmin, insanlara vaat ettiği tek şeyin
evlerinizden çıkmayın demek dışında bir
şansı da olmuyor.
Bugün bir kez daha kapitalizm sorgulanmalıdır. Bir doğa ve biyolojik bir
olgu olarak karşımıza çıkan koronavirüs
salgını, kapitalizmin insanlığa, insanlığın
geleceğine ve toplumsal çıkarlara uygun
olmadığını yeterince gösteriyor. Kendi
halkına sağlık hizmeti bile sunamayacak bir kapitalizm, İngiltere’de olduğu
gibi “sürü bağışıklığı”nı önerecek kadar
aslında çaresiz kaldığını da itiraf etmektedir.
Yıllardır, kamusal değerleri, sosyalizmi karalayan kapitalizmin gerçek yüzü
şimdi açığa çıkmıştır. Üzerine örttüğü
jan janlı pelerin yaşanılan salgınla tel
tel dökülüyor. Aynı zamanda büyük bir
panik içinde.
Bu paniğin nedeni, aslında kapitalizmin hem büyük korkusu hem de “yanlışlığının” kanıtıdır. Paniğe ve korkuya
neden olan tek başına koronavirüs salgını kapitalistler için değildir. Çünkü “sürü
bağışıklığını” önerecek kadar işi doğaya
havale eden kapitalizmin, aslında bir
salgın hastalık karşısında büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kalacağını, bir
ekonomik krizin tetikleyecisi olacağını,
kar ve sömürü düzenlerinin yıkılacağını
çok iyi biliyorlar. O yüzden, koronavirüs salgını karşısında sağlık önlemleri
almak yerine ekonomik önlemler baştacı
edilirken, yaşanılacak krizin bedelini de
emekçilere çıkartmanın her türlü yolunu
deneyeceklerdir.
Özcesi, emekçileri ister doğrudan ister
ücretsiz izin adıyla işten çıkartıp, koronavirüs salgınıyla emekçilerin ölümünü
isteyeceklerdir. Kapitalizm halka düşmandır! Kapitalizm emekçiye düşmandır!
Kapitalizm insana düşmandır!
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KAPITALIZMIN PATLAYAN SAĞLIK
BALONU VE TOPLUMCU SAĞLIK
FUAT BEŞIROĞLU

İ

şçi sınıfının tarih sahnesine çıkması ve burjuvazinin
kurduğu sömürü düzenine
alternatif olacak sosyalizmin
temsiliyetini üstlenmesi,
kapitalist modernitenin kendi içerisinde bazı düzenlemelere gitmesine neden
olmuştur.
Sağlık alanı da bunlardan bir tanesi
olarak 20. yüzyılda karşımıza çıkmıştır.
Ne zamana kadar? Her alanda olduğu
gibi Sovyetler Birliği’nde sosyalizmin
çözülüşüne kadar denilebilir. Çözülüşün
sonrasına, insanlık tarihinin geçmiş birikimlerinin reddedildiği, koyu bir gericilik ve karşı-devrim dönemi adı vermek
yanlış olmayacaktır.
“Kapitalist modernite”nin efendilerinin ve emperyalist merkezlerin yaydığı
büyük küreselleşme masalının anlatılmaya başlamasının üzerinden 40 civarında
yıl geçtikten sonra karşımızdaki büyük
çöküşün resmedilmesi için bir salgın yaşanması yetti ve arttı. Hesap ise bir kere
daha emekçilere kesiliyor ya da dünya
kapitalizmi salgın nedeniyle katmerlenen
krizini ötelemek için köklü bir programa
sahip değil.
KAPITALIZMIN BALONU
Emekçilere dönük sağlık hizmetlerinin şekillenmesi başlığında 1880’li
yıllarda Alman Kralı Bismarck’ın attığı
adımlar kapitalizme giden yolda önemli
bir nokta olarak tarihe geçmiştir. 1871
yılında dünya üzerinde ilk defa işçi sınıfı
iktidarının Fransa’da Paris Komünü’nde
cisimleşmesi sonrasında işçi sınıfının iktidar mücadelesinden korkan Alman sermayesi ve temsilcileri işçi sınıfına dönük
sağlık hizmetlerini gündeme getirmiştir.
Amaç çok açıktır: Gelişen kapitalizmin önündeki engelleri kaldırmak adına
işçilerin üretim sürecinden eksilmesinin
önüne geçecek kadar bir sağlık hizmetini
vermek, ölmeyecekleri kadar tedavi etmek ve aslında işçi sınıfı mücadelesinin
önünü kesmek. Ancak yapılanın “ölümü
göstererek sıtmaya razı etmek”ten başka
bir anlamı olmadığı açıktır.

Ancak bunların tasfiye edilmesi için
Kapitalizm gelişmesi ve dünya üzerin- de arsız bir şekilde işçi sınıfının kazaden en yüksek aşaması olan emperyalizm nımlarına karşı mücadele eden kapitadönemine girilmesi ile birlikte sermaye
listler eninde sonunda neo-liberalizmin
sınıfı eskisine daha göre gelişmiş olan
dünya üzerinde hakim olması için versağlık hizmetlerini işçi sınıfına neden
dikleri mücadelede başarılı oldular. Reel
satmadığı sorusuna yanıt aramaya başla- sosyalizmin çözülmesine paralel bir
mış ve bunun için birkaç yöntem ön pla- şekilde yükselişe geçen ekonomik model
na çıkmıştır. Emekçilere paraları kadar
tüm dünyada her alanda özelleştirmelesağlık hizmetinin satıldığı özel sigortacı- ri de beraberinde getirdi. Adına da tüm
lık ile işçi sınıfına sağlık hizmetleri için insanlıkla dalga geçercesine “küreselleşprim ödemeyi zorunlu hale getiren ve
me” adı verildi.
kapitalist devlet eliyle yürütülen –kimi
zaman da özel sigorta şirketlerine aracıİşte bunun devamında sağlık hizmetlık hakkı verilen- sigortacılık. Bunların
lerinin finansmanında ve sunumunda tam
dışında bir de sağlık hizmetlerinin doğboy piyasalaşmaya doğru hamle yapıldı.
rudan elden ödemeler ile yürütülen bir
Özelleştirmelerin önü açıldı, emekçilerin
boyutu vardır ki, bu da günümüzde hala sağlığı ve bununla birlikte tanı ve tedavi
en geçerli yöntemlerden bir tanesi olup, yöntemleri alınır satılır bir metaya dösömürücü sınıflar için rant kapılarından
nüştürüldü.
bir tanesi bu olmaya devam etmektedir.
Bu adımlar atılırken propagandası
İşçi sınıfının sağlık hizmetlerine eşit, yapılan en önemli argüman ise, sosyaparasız ve gerçek anlamda bilimsel anla- lizmin köhnemiş ve insanlık için iyi bir
mında ulaşabilmesinde en büyük dönüm şeyler sunamayacak bir sistem olarak
noktası ise 1917 yılındaki Ekim Devrimi gündeme getirilmesi idi. Oysaki, 20.
ile birlikte yaşanmıştır.
yüzyılda sağlık alanında büyük zaferlere
imza atan sosyalizmin kötü bir taklidiEkim Devrimi, işçi sınıfı iktidarı ve
ni 30-40 yıl boyunca kendi ülkelerinde
sosyalizm meseleyi insanlığın gündeuygulamaya çalışan kapitalist emperyamindeki en büyük sorun düzleminden
list güçler eninde sonunda bunu hasıraltı
en önemli kazanım düzeyine taşımıştır.
ederek yol almaya çalıştılar. Ancak işçi
İnsanlık tarihindeki en önemli sıçrama
sınıfının mücadelesi o anlamıyla sessiz
olarak görülebilecek Ekim Devrimi, top- kalmamıştır. Örnek vermek gerekirse,
lumsal üretiminin karşılığına denk gelen 1980’li yıllarda İngiltere’de “Ulusal Sağdeğerin merkezi planlama doğrultusunda lık Sistemi”nin tasfiyesi gündeme gelditüm topluma eşit şekilde paylaştırılması ğinde İngiliz işçi sınıfının buna büyük
ilkesi doğrultusunda sağlık hizmetlerinin grevler ve sokak protestoları ile yanıt
finansmanını da bir sömürü ve rant alanı vermişti.
olmaktan çıkartmıştır.
Ancak, emperyalizm açısından birin20. yüzyılda reel sosyalizm karşısıncisi kârlılık, ikincisi sermayenin küresel
da sıkışma yaşayan dünya kapitalizmi
ölçekte ihraç edilebilmesi, üçüncüsü
bu sefer de çözümü keynesyen ekonomi bunun önündeki engellerin kaldırılmamodeli ve bunun uzantısı olan sosyal
sı, dördüncüsü dünyanın büyük tekeller
devletçi anlayışlarda bulmaya çalışmış- tarafından paylaşılması gibi başlıklar
tır. Bunun sonucu olarak, nasıl 1800’lü
esas olduğu için 1980’ler itibaren gündeyıllarda Alman Kralı korkup işçilere
me getirilen neo-liberal küreselleşmeci
mininum düzeyde de olsa sağlık hizmeti- dönem “bırakınız yapsınlar, bırakınız
ni gündeme getirdiyse, dünya üzerindeki geçsinler” felsefesinin dünya çapındaki
patronların bir kısmı bu sefer de sigorta güncel hali olmuştur. Kapitalizmin gütipi finansman modellerinden kaçarak
nümüzde de karşımızda duran balonu bu
emekçilerden kesilen vergiler aracılığı
şekilde şişirilmiştir.
ile finanse edilen sağlık hizmeti modeline geçme eğiliminde olmuşlardır.
Sağlık hizmetlerinin piyasaya açılmasının ve özelleştirmelerin arkasındaki
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temel mantık tam da budur.
KAPITALIZMIN BALONU
PATLARSA
Yaklaşık kırk yıldır şişirilen balonun
patlaması içinse bir virüs salgını yeterli
oldu. Aslında daha önce patlamış olan
balonun tüm dünya tarafından görünür
olduğunu da söyleyebiliriz.
Sağlık alanında yalanlara sarılarak
sermayenin çıkarlarını işçi sınıfının
çıkarları gibi gösteren uluslararası tekeller, kapitalist ülkeler ve sermaye sınıfları, emperyalist ülkelerin yönetimleri
hepsi nedense meseleyi bugün daha fazla finansman ayırarak çözebileceklerinin
yarışına indirgemiş durumda.
Ancak, koronavirüs salgını karşısında ne yapacağını bilemeyen küresel
kapitalist dünyanın efendileri salgından
kurtulmak için emekçilerden gasp ettikleri yüz milyarlarca dolar ya da euro
kaynak ayırdıklarını söyleyip duruyorlar.
Bu ayrılan paralarında kendi sermaye
sınıflarını kurtarma paketleri için ayrıldığını zamanla bir bir göreceğiz. Bir
yana koronavirüs salgını için bir trilyon
dolar ayırdığını söyleyen ABD’yi, altı
yüz milyar dolar dolar ayırdığını söyleyen Almanya’yı, salgın karşısında sağlık
sistemi çöken İtalya’yı, çözümü OHAL
ilan etmekte arayan Fransa’yı, salgın
karşısında “sosyal bağışıklık” adı altında
krizle mücadele dahi etmeyi gündemine
almayan İngiltere’yi, bunların tam karşısına ise sosyalist sağlık sisteminin kalesi
olarak insanlığa en büyük katkıyı vermeye hazır olduğunu ifade eden, koronavirüsle mücadelede etkili olan “İnterferon
alfa 2B” isimli ilacı insanlığın kullanımına açan ve bugüne kadar sağlıkla
ilgili onlarca alanda otoritesi tartışmasız
hale gelen sosyalist Küba’yı koyun.
Hangisi size daha güvenilir ve güçlü geliyor? İşte kapitalizmin patlayan
balonunu ortaya koymak için küçük bir
örnek.

21

Bununla birlikte neo-liberalizm ve
küreselleşme masalları ile emekçilerin
sağlık hakkı ellerinden alınırken, sağlık
emekçilerinin de hakları son kırk yıl içerisinde büyük bir tasfiyeye uğradı. Sonuçları ise ortada. Bugünlere adım adım
gelindiğini ise unutmamak gerekli. O
yüzden bir tarafa patlayan balonu, diğer
tarafa ise kamucu ve toplumcu sağlık
sistemini koymak zorundayız.

ulaşılmasıdır.

NASIL MI? İSTERSENIZ BIR
LISTE YAPALIM VE
SIRALAMAYA ÇALIŞALIM.
Kapitalizmin sağlık anlayışı piyasa
anarşisi üzerine kuruludur. İnsan sağlığı
borsadaki hisse senetlerinden daha değersizdir. Sağlık tekelleri ve rantiyelerin
çıkarları ön plandadır. Toplumcu sağlık
anlayışı bunun tam tersidir. Merkezi
planlama esastır, sağlık hizmetlerinde
devlet tekeli mutlaktır, emekçilerin sağlık hakkı birinci sıradadır.

Halk sağlığının olmazsa olmazı çevre
sağlığıdır. Doğayı tahrip eden, doğal tarım ve hayvancılığı bitirip sentetik hale
getiren, dünya üzerinde kullanılan bir
sürü kimyasal madde ile mikroorganizmaların ileri düzeyde mutasyon geçirerek insanlığa zarar vermesine neden
olan, kimyasal atıklarla suları ve besinleri zehirleyen mantık kapitalistlerin çıkarlarından başka bir şey değildir. Toplumcu sağlık anlayışı doğadaki yaşam
ile insan yaşamının birlikteliğini öngörür
ve yukarıda bahsedilen tüm başlıklar bir
kâr nesnesi olmaktan çıkartılır.

Kapitalizmde sağlıklı beslenme sadece zenginler için mümkündür. Toplumcu
bir düzende herkes toplumsal refahtan
eşit bir şekilde faydalanır ve o açıdan
herkesin sağlıklı bir beslenme olanağı mümkündür. İyi beslenen insanların
bağışıklık sistemi güçlü olur ve daha zor
hasta olurlar.

Kapitalizmde açık ya da örtük bir
şekilde sağlık hizmetleri paralıdır. Paralı olduğu için eşitsizdir ve ulaşılabilir
Neo-liberal kapitalist mantık günüdeğildir. Sosyalist sağlık sistemi her dü- müzde teknolojik ve bilimsel olanaklar
zeyde parasız, eşitlikçi bir anlayışa sahip üzerinde kurduğu tahakküm aracılığı
ve ulaşılabilirdir.
ile yenilmez bir sistem olduğunu pompalayıp durmaktaydı. Son birkaç aylık
Kapitalizmde koruyucu değil tedavi
tabloya bakıldığında ise durum tersine
edici hizmetler birinci sıradadır. Çünkü
dönmüş, modernizmin kalesi olarak göinsanların hasta olduktan sonra tedavi
rülen “anlı şanlı” ülkeler bir virüse diz
edilmeleri daha kârlıdır. İlaç tekelleri
çökmüştür.
bunun kaymağını yemekte; teknoloji ve
bilim de tam da bu düzeninin çıkarlarına
Ancak onlar açısından çıkış yolu
hizmet edecek şekilde yapılandırılmakbelli. Ekonomik anlamda da, sağlık
ta, istismar edilmektedir. Toplumcu ve
anlamında da yaşanan krizin faturasını
kamucu bir sağlık sisteminde koruyucu
emekçilere keserek işin içinden çıkmaya
hizmetler ön plandadır. Halkın sağlık
çalışacaklar. O açıdan bugünün temel
düzeyinin yüksek tutulması için gerekgörevi, koronavirüs ile birlikte kapili her türlü önlem alınır ve uygulanır.
talizm virüsüne karşı mücadele etmek
Koruyucu sağlık hizmetleri ile emekçiolmalı.
lerin hasta olması engellenir. Devlet ilaç
üretiminde ve dağıtımında tek yetkili
Her anlamda sağlığımız korumak için
mercidir. İlaçlar ücretsizdir. Teknoloji ve kapitalizmin tuz buz olan yalan dünyasıbilim bu bağlamda yapılandırılır. Önem- na karşı daha fazla sosyalizm…
li olan toplumsal sağlığın üst düzeyde
tutulması, tedavi edici hizmetler içinse
insanlığın bütünü için en ileri noktaya
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KAMİL TEKEREK

SORUN KÜRESEL AMA ÇÖZÜM HALA SOSYALIZMDE
Özel hastaneler zinciri patronu olan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı koronavirüs
ile ilgili yaptığı açıklamalarda “sorunun
küresel, çözümün ulusal” olduğuna sık sık
vurgu yapıyor.

Başta emperyalist ülkeler olmak üzere
kapitalist ülkelerde koronavirüs salgını
karşısında verilen sınav sömürü düzeninin
ve bunun efendisi olan patronların insanlığı nasıl da yerin dibine soktuğunun en
temel göstergesi olarak ortaya çıkmıştır.
Kapitalizmin tüm toplumsal hayata yaşattığı tahribat tam da sağlık sistemi üzerinden
ortaya çıkmıştır.

Yapılan vurgu bundan birkaç hafta sonra
nasıl şekil değiştirecek elbette göreceğiz.
Ancak salgın bahsinde küresel düzeyde
kapitalist sistemde ne yaşanıyorsa üç aşağı
beş yukarı ülkemizde de benzeri yaşanaNormal koşullar altında kapitalizmin
cak.
emekçilere çok “ileri” olanaklar sağladığının varsayıldığı ülkelerin salgın dolayısıyla
Sanki ülkemizde kapitalist sistem yokmuş, yaşanan krizin ortaya çıkmasının bir sonuç
ilaç tekellerinin hakimiyeti bulunmuyorolduğu asla unutulmamalıdır.
muş, sağlıkta piyasalaşma zirve yapmamış,
sağlıkta dönüşüm adı altında özelleştirme Sosyalizmin dünya üzerinden geri çekisüreçleri yaşanmamış, emekçilerin hakları lişinden sonra her alana aç kurtlar gibi
ellerinden alınmamış ve sağlık emekçileri saldıran patronlar sağlık alanında emekçiyerin dibine sokulmamış gibi her şeyden
lerin insanlığa kazandırdığı her şeyi yiyip
azade bir kapitalizm tablosu çizmeye
bitirdiler. Sosyalist ülkelerdeki sağlık
çalışsalar da durum öyle değil. Bu tablo
sistemleri tahrip edildi, piyasanın egemenİngiltere’de de böyle, en açık örneği olan
liğine sunuldu, özelleştirmeler zirve yaptı,
İtalya’da da böyle, başka kapitalist ülkeler- emekçileri bir yandan yoksulluğa mecbur
de de aynı şekilde…
edilirken diğer taraftan sağlık hakkı paranın egemenliğine girdi.
O açıdan koronavirüs salgını nedeniyle
ulusal düzeyde atılan adımların emperya- Ülkemizde ise aynı süreç sağlıkta dönülist sistemden, Türkiye kapitalizminin bu
şüm adı altında pazarlandı, sağlıkta özelsistemin içindeki yerinden ve yerli yabancı leştirmenin ve tekelleşmenin önü açıldı,
şirketlerin karlılık tablosundan bağımsız,
özel sağlık kurumları ve yerli, yabancı ilaç
emekçi halkın çıkarına olduğunu söyleyen tekelleri devlet aracılığı ile palazlandırılkim varsa bilin ki yalan söylüyordur. Eğer dı. Örneğin ülkemizde sosyal sigortaların
olması gerektiğini söylüyorsa o zaman da tasfiye edilerek Genel Sağlık Sigortası
bilin ki sosyalisttir…
sistemine geçilmesi tam da bu yüzdendir.
Özele daha fazla kaynak aktarabilmek için
Neo-liberalizmin kırk yıllık balonu patladı, emekçilerin sırtındaki vergi yüklerine bir
küreselleşmenin nimetlerini propaganda
de sigorta primi yükü eklenmiştir. AKP ikettikleri dönemin zaten sonuna gelinmişti, tidarı, patronlarla birlikte tam da bu bahseviral bir salgın bunun üzerine tuz biber
dilenlerin en önemli uygulayıcısı olmuştur.
ekti.
Sonuç ortada, her taraf özel hastanelerden
Şimdi emperyalist güçler ve tek tek ülkegeçilmiyor, parası olana sağlık hizmeti
lerdeki kapitalist iktidarlar muhtemelen
veriliyor, yaşanan bir salgın durumunda
çıkış yolu olarak devlet kapitalizmini
gidişatın nereye doğru olabileceğine ve
gösterecekler. Sömürü düzeni devam etsin, neler yapılacağına dair devlet halka bir
özel sektörün karlılığı devlet garantisinde plan sunamıyor. Ama kapitalizmin ülkemigitsin, işçi sınıfına bazı göstermelik haklar zi getirdiği yer nokta görünmüyormuş gibi
verelim ya da vermeyelim, en iyisi ağızla- propagandaya devam ediliyor.
rına bir parmak bal çalalım diyecekler…
Bunları nereden anlıyorsunuz diyeceksiniz.
Onların mantığına göre “tahammül edilebilir kapitalizm” yerine “çilesi çekilebilir bir Ocak ayından itibaren virüs salgını konukapitalizm” dönemini yaşamamızı isteye- sunda belirteçler ortaya çıkmış ve Türkiye
cekler.
koronavirüs test kiti üretebilme potansiye-

line sahipken hala sınırlı sayıda test yapılıyor olmasından,
Hala test kiti üretiminin ve dağıtımının
devletleştirilmemiş olmasından,
Öncelikle riskli grupları, devamında ise
tüm toplumu taramadan geçirecek bir ulusal eylem planının olmamasından,

Salgının yurt dışından geleceği bilinmesine
rağmen giriş noktalarında test yapılmaması
ve karantina noktalarının kurulmamasından ve umreden dönenlerin toplumun içine
serbest bir şekilde girmesine izin verilmesinden,
Salgında karantina merkezleri gerekeceği
bilinmesine rağmen, devletin karantina
merkezi stratejisinin öğrenci yurtları ile
sınırlı bir ufka sahip olmasından,
Salgında sadece koronavirüs hastalarına
hizmet verecek il bazlı hastanelerin açılması gerekirken henüz bunların devreye
sokulmaması ve hastaların normal hastanelerde tedavi edilmesinden,
Sağlık Bakanlığı’nın vakaların ve ölümlerin Türkiye’nin nerelerinde olduğunu
açıklamamasından,
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Ulusal çözümden bahsedenlerin,
salgın yüzünden yarı OHAL hayatı
yaşayan emekçilerin ve işsizlerin
ihtiyaçlarının karşılanması için iç
ve dış borçları iptal etmemesinden,
Ve bir de üzerine salgın döneminde yapılan açıklamalarda patronlara kıyak yapılacağının, emekçilere
ise kolonya dağıtılacağının söylenmesinden anlamaktayız.
Kapitalizm bilim ve teknolojiyi
kendi oyuncağı haline getirmiştir.
Önemli olan büyük tekellerin ve
şirketlerin kazancının devam etmesi, patronlar için refahın sağlanmasıdır. Onlara göre, emekçilerin
sağlığı alınır satılır bir maldır. Sağlık hizmetleri rant elde edilecek bir
alan olarak görülmektedir.
Ülkemiz de bu durumda azade
değildir. O açıdan anlatılanların ne
kadar doğruyu yansıttığına bir de
bu gözle bakılmalıdır.
Koronavirüs salgını bir kere daha
tüm dünyaya sosyalizmin neden
büyük bir ihtiyaç olduğunu göstermiştir. Ülkemiz bundan da azade
değildir.
Sosyalizmin olduğu bir dünyada
da elbette salgınlar yaşanabilir.
Ancak kâr hırsının yerini insan
sağlığının, sömürünün yerini
eşitlikçiliğin, paranın egemenliğinin yerini emekçilerin haklarının,
hurafelerin yerini akıl ve bilimin,
piyasa anarşisinin yerini merkezi
planlamanın, özelleştirmenin yerini kamuculuğun aldığı bir düzende
salgın hastalıklarla mücadele emin
olun ki çok daha kolay olacak.
Evet yapabiliriz, ülkemizde sosyalizmi ve insanca bir yaşamı kurabiliriz. Koruyucu sağlık hizmetlerini geliştirebilir, bazı hastalıkları
ortadan kaldırabilir, sağlık hizmetlerini tamamen parasız, eşitlikçi
bir anlayışla sıfırdan yapılandırabiliriz.
Örneğin ilk adım olarak, başta
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı’nınkiler olmak üzere tüm özel
sağlık kurumlarını kamulaştırarak
işe başlayabiliriz. Evet gerçekten
yapabiliriz…

SAĞLIĞIMIZI KORUMAK VE
HAKLARIMIZA SAHIP ÇIKMAK IÇIN!
Türkiyeyi ve Dünyayı sarsan Korona virüsü
salgını, tüm sosyal yaşantımızı etkiliyor. Eğitim kurumları, eğlence merkezleri, kafeler,
barlar, kıraathaneler ve diğer pek çok işletme
şimdiden kapatıldı.

tacağını düşünenler, insan sağlığını da paranın hakimiyetine bırakıyor.
Bugün salgın kadar bir başka tehlike de ekonomik kriz! Salgını ve ekonomik krizi bahane
ederek, bedelini emekçilere ödetmek isteyecekler.

Salgın tehdidi yayıldıkça ekonomik kriz de
derinleşiyor. Krizi fırsat görenler, salgını da
fırsat olarak görüyor. Her şeyi parayla alıp sa- Bir yandan sağlık önlemleri alınmadan çalış-
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ma koşulları dayatılırken diğer yandan üc- ği durumlarda “ücretli izin” uygulaması
retsiz izin, işten çıkarmalar ve hak gaspları zorunlu kılınmalıdır.
adım adım gündeme geliyor!
Bu tür durumlarla karşılaşan tüm emekçiFırsatçılığa, emekçilerin sağlığı ile oynan- ler, Alo İşçi Dayanışma Hattını arayabilir.
masına ve haklarımızın gaspına izin vermeyelim!
Ücretler devlet garantisine alınmalıdır!
Emekçiler sağlıklarını korumalı, haklarına
sahip çıkmalıdır!
Salgın tehdidini paranın hakimiyeti değil,
emekçilerin örgütlü gücü ve dayanışması
yenebilir!
Sağlımızı korumak ve hakkımıza sahip
çıkmak için;
İşten çıkarmalar yasaklanmalıdır!
1) Zorunlu olarak kapanan ya da “maliyetlerin artması” nedeniyle işleri azalan işletmelerde işten çıkartma kabul edilemez.
Yasaların ön gördüğü üzere, salgın vb.
durumlar “olağanüstü” sayılması gerekmektedir. Olağanüstü dönemlerde “işten
çıkartılma” yasaklanmalıdır.
Zorla işten çıkartılan tüm emekçiler, tüm
haklarını öğrenmek ve hukuki ve fiili
mücadele etmek için Alo İşçi Dayanışma
Hattını arayabilir.
Ücretli izin zorunlu kılınmalıdır
2) Salgın tehdidi nedeniyle, zorunlu olarak kapatılan işletmelerde “ücretsiz izin
uygulaması” ya da “izinlerin yıllık izinlerden düşülmesi” hem yasal olarak, hem
de meşru olarak kabul edilemez. Salgın
türü “mucbir sebeplerin” meydana geldi-

3) Salgın tehdidine karşı alınan tedbirlerden kaynaklı olarak yaşanan daralma
sebep gösterilerek işçilerin ücretlerinin
ödenmemesi mazur görülemez. Önlem süresi boyunca ücretli izine ayrılan işletmelerde, işçilerin ücretleri “zorunlu sebepler”
nedeniyle ödenememesi halinde, İşsizlik
Fonu ve Ücret Garanti Fonunda biriken
fonlar işçilerin ücreti için kullanılmalıdır.
Bu fonda kullanılan miktarlar, salgın önlemleri ortadan kalktıktan sonra patronlar
tarafından fona geri ödenmelidir.
Çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilirsin
4) Salgın tehdidi, aynı zamanda bir işçi
sağlığı ve iş güvenliği sorunudur. 6331
sayılı İş Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca, çalışması zorunlu olan
işletmelerde, çalışanlar önlem alınmadığı
takdirde “çalışmaktan kaçınma” hakkını
kullanabilirler.
Bu hakkın kullanılması için, işletmede
varsa İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’na
işçiler başvuru yapmalıdır. Eğer bu kurullar işyerinde bulunmuyorsa, doğrudan
işverene başvuru yapılarak önlemlerin
alınması gerektiği, aksi durumda “çalışmaktan kaçınma hakkı” kullanılarak, iş
bırakılabilir.

Çalışmaktan kaçınma hakkını kullanan
işçiler, işten asla çıkarılamaz ya da haklarını yitirmezler. Bu hakkı kullanmak için
izleyeceğiniz yolu Alo İşçi Dayanışma
Hattını arayarak öğrenebilirsiniz.
Çalışanlara ücretsiz sağlık taraması başlamalıdır
5) Ulaşım, AVM, süpermarket, taşımacılık, sağlık, bankacılık gibi insan yoğunluğunun yüksek olduğu ve salgın tehdidini
yakından yaşayan sektörlerde çalışan işçiler ücretsiz sağlık taraması ve kontrolleri
ivedilikle başlamalıdır.
Bu sektörlerde çalışan işyerlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları’nın tam yetkili
bir biçimde çalışmalıdır. Söz konusu işletmelerde, toplu koruma önlemleri alınması
talep edilmeli, maske, eldiven, koruyucu
giysi vb. türünden kişisel koruyucu donanımlar ücretsiz bir biçimde kamu tarafından sağlanmalıdır.
Hangi işletmede, ne tür koruyucu donanım
sağlanması gerektiğini öğrenmek ve yasal
haklarınızı öğrenmek için Alo İşçi Dayanışma Hattına başvurabilirsiniz.
Tüm bu uygulamalar, emekçilerin sağlığının korunmasını sağlayacağı gibi, sosyal
olarak da emekçilerin yıkımla karşılaşmasını engelleyecektir.
Birlikte daha fazlasını yapabilmek için
Alo İşçi Dayanışma Hattı sizlerle birlikte.
Alo İşçi Dayanışma Hattı için 0850 255 07
10 arayabilir ya da http://dayanismahatti.
siniftavri.org/ ile iletişim kurabilirsiniz.
Sınıf Tavrı

