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RAKAMLAR YALAN SÖYLEMEZ

SAĞLIK BAKANI SÜRECİ İYİ
YÖNETİYOR MU?
Korona virüsü tehlikesinin tüm dünyayı
sarması ile bir çok Avrupa ülkesi ve yanı
başımızdaki İran salgınla uğraşırken Türkiye’de hiç vaka yoktu. Mart ayı başında
hükümet üyesi özel hastane sahibi bir
sağlık bakanı ile tüm kamuoyu tanıştı. Tüm
önlemler alındı, tüm sürece hakimiz, hazırlıklarımız tamam diyerek yine tüm kamuoyunu ikna etti Fahrettin Koca.
Ardından ilk vaka ile 10 Martta karşılaştık.
Sağlık bakanının saat 23:00 mesaisi böyle
başladı. Yaklaşık 16 gündür her akşam aynı
saate bilgi verilmeye başlandı bakan tarafından. İlk günlerde “sağlık bakanı süreci
iyi yönetiyor” ile başlayıp “AKP gibi de
değil” e uzanan bir yelpazede destekçileri
oldu bu söylemin. Ancak günümüze geldiğimizde sürecin bırakın yönetilmesini
ortada bir süreç bile yok.
Bugün itibariyle can kaybı 75’e, hasta sayısı 3.629’a ulaştı.
Öncelikle sınırları kapatılmadı, ülkeye giriş
yapanlar ne teste tabi tutuldu ne de karantinaya alındı. 15 bin kişi umreye gönderildi sonra da geri geldiklerinde sadece 5
bin civarındaki umreci karantinaya alındı.
Yerli test kitlerini yurt dışına satıyoruz diye
böbürlenildi sonra Çin’den test kiti alındı.
Yapılan tek iş elinizi temizleyin, evden çıkmayın bir de yaşlılara kolonya. Yani buru
nun ucunu göremez bir strateji var ortada.
Bu kadar beceriksizliğe rağmen açıklanan
rakamlar korkutucu değilmiş gibi geliyor.
Ama bunun çok önemli bir nedeni var test
sayıları. İlk 3 gün sadece 940, sonraki 4
gün sadece 4 bin test yapıldı. 8. Gün gelen tepkiler üzerine 2 katına çıkarılan test
sayısı, sonraki günlerde 2 bin ile 2500 arası
test yapıldı. Aşağıdaki grafikte görülen 16
Mart ile 20 Mart arasında yükselen grafikte
düşüşün sebebi de yapılan testlerin azaltılması. Son iki gün günlük 5 bin teste çıkarılmış olsa da bu uzmanlar tarafından çok az
olarak değerlendirilmekte. Uzmanlar günlük en az 20 bin testin yapılmasının ciddi
bir adım olacağını söylemekteler.
Sonuç olarak süreç falan yok ortada olan
AKP ruhuna uygun bir sağlık tüccarı.
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KURTULUŞ KILÇER

SOL TAVIR

SOSYAL DEVLET, SOSYALIST DEVLETTIR!
Şimdi “virüsün dini, milleti, ırkı, ideolojisi, sınıfı
yok; herkesi vuruyor” diyorlar.
Virüsten etkilenip etkilenmemenin bir boyutu
biyolojik. Yaşın, bağışıklığın, genetik yapının vb.
ilgisi var. Salgının, yine örneğin çevresel boyutu
da var. Virüs bazı çevresel ortamlarda yaşayamıyor. Bunlar işin biyolojik tarafları.

Yandaş kalemler yazıyor; yine dikkat ediniz. “Koronovirüs bizim ülkemize hep yabancı ülkelerden
özellikle Avrupa ve ABD’den geldi” diyorlar. Yani
umrecilere laf kondurmamak için nasıl yazıyorlar
nasıl… Sinsilik fıtratlarında var.

Çalışanlar büyük bir tehditle baş başa!
İstersen çalışma… “Çalışmama özgürlüğü” herkesin var. Bu aynı zamanda “işsiz kalma özgürlüğü”.

Bir de sana bu özgürlüğü verenler var. Senin
sağlığın için izne çık diyorlar, çalışma diyorlar.
“Ama umreye niye gönderildiler? Geldiklerinde
Ya ücretinden kesiyorlar, ücretsiz izin diyorlar ya
niye karantina uygulanmadı da topluma dağılmala- da yıllık izinden sayıyorlar. Yani şimdi sen evine
Salgının biyolojik yanı var da toplumsal ya da baş- rına izin verildiler?” sorularına yanıt vermiyorlar.
kapan, yazın da tatil matil yapma, bize çalışmaya
ka bir ifadeyle sınıfsal bir yanı yok mu? Doğal bir İçişleri Bakanı, daha salgın gündemde yokken bile devam et diyorlar. Evde kal, para yok ya da evde
olayın, doğal olduğu kadar ekonomik yanı, ekono- ailesine “umreye gitmeyeceksiniz” demiş ama.
kal, tatil yok!
mik olduğu için toplumsal yanı, toplumsal olduğu Demek ki ortada bir sorun var. Bir de koronavirüs
için de sınıfsal ve ideolojik yanı da bulunuyor.
salgını duaya, abdeste, imana vs. bakmıyormuş!
Diyeceksiniz ki ama çalıştığı güne para ödüyorlar,
çalışmayana niye ödesinler ki?
Korona bir virüs ama salgın toplumsal ve siyasal
Bugün biyolojik bir olgu olan virüsün yayılmabir olgudur!
sının toplumsal etkilerini ve sonuçlarını konuşİşte kapitalizm budur! Mücbir bir neden varken,
mamız lazım. Biyolojinin arkasına saklanıp işin
hala insanların emeğini “meta” olarak gören bu
Bunları görmezden gelerek, bugün salgını tek batoplumsal, ekonomik ve siyasal yanını görmezden zihniyetle hesaplaşılması lazım! Meselenin özü de
şına bir doğa olayı olarak açıklayarak, yani sadece gelmemizi istemek tam bir aldatmaca!
budur! Ahlakı da!
işin biyolojik tarafını görüp ekonomik, toplumsal
ve sınıfsal yanını görmeden neyi tartışacağız?
Bugün ortada bir salgınla büyük bir tehdit altında
Kapitalizm, panik ve kriz içinde!
yaşayan insanlığın kurtuluşunu, kurtuluş reçetesini
Başkaları işi biyolojik olarak bile görmüyorlar.
konuşmamız lazım. Hem bilimsel hem toplumsal
Kapitalizm, salgınla baş edecek ve bir toplumsal
Onlar din tarafından bakıyorlar örneğin. Allah’ın
hem ekonomik hem de siyasi olarak!
çözüm üretecek yetenekte değil!
gazabı deyip bekleyebiliriz. Böyle yapanlar var.
Hatta işi daha ileriye taşıyıp salgını ateistlere
“Evde kal” demek kolay. Bugün için evde kalmak Kapitalizm, bir salgınla ekonomik krize girecek
bağlayan bile çıkıyor. Ama ülkemizde yayılmasıda gerek. Evde kalıp işe gitmeyenler, maaş alama- kadar yanlış bir sistem!
nın asli unsurlarından birisinin umreden dönenler
yan, evine ekmek getiremeyecekler ne olacak?
olması konusunda tek bir yanıt yok.
Kapitalizm, “sürü bağışıklığı” diyerek insanların
Hükümet ekonomik tedbirler sıralıyor. THY’yi
ölmesini “biyolojik olarak normal” karşılayacak
İşi dini çerçeveye sokanlar, biyolojik yanıyla
güya kurtarmak için uçuşlarda vergi indirimi
kadar, insanları ücretsiz izne çıkarıp parasız bırasınırlandıranlar, salgının ekonomik, toplumsal ve
yapıyorlar; patronların borçlarında erteleme, esnek kacak kadar, ekonomik gerekçe göstererek insansınıfsal yanını da örtmeye çalışıyorlar! O yüzden,
çalışmaya geçme uygulamalarını devreye sokarak ları işten çıkartıp ekmeğiyle oynayacak kadar,
koronavirüs salgınını bir doğa olayı, bir biyolojik
çocuk kandırıyorlar! Bunu da “biz sosyal devletiz” çalışan insanların sağlığını tehdit edip ölümlerine
olay diye gösterip kendi başarısızlıklarını, yıllardır diye süslüyorlar!
neden olacak kadar emek ve insan düşmanı bir
savundukları sistemlerinin çaresizliğini ve göklere
sistemdir!
çıkardıkları ekonomik düzenlerinin büyük krizini
Uçak biletlerinde vergi indirimi koyup, evde kalın
kapamaya çalışıyorlar.
diyeceksiniz! Çelişkinin alası değil midir bu? Peki Koronavirüs salgını kapitalizmin üzerindeki jangıda fiyatlarında vergi indirimi niye aklınıza geljanlı örtüyü tel tel dökmektedir.
Biz “bu işin sınıfsal yanı var” dedikçe “ama virüs mez? Ya da gıda fiyatlarının dondurulması kararı
bu, salgın bu, bütün dünya aynı durumda, ne yap- almak çok mu zor?
Şimdi patronları ihya edecek, gözden çıkardıkları
sın hükümet” diyenler, bel altından vurmak ya da
emekçilere ise “önlem paketi” açıklayarak “tedideolojik dokundurmalardan asla çekinmiyorlar.
Eğitime ara verilince 80 bin ücretli öğretmen nere- bir bizden, takdir Allah’tan” diyecekler! “Esnek
den maaş alacak?
çalışmaya geçiyoruz”u övünerek söyleyip, milÇok dikkat ediniz: ABD, “Çin virüsü” diyor.
yonlarca emekçinin gerçek durumu ortadayken
Irkçılık yapıyor. Çin’den yayılan virüs dolayısıyla Kağıt toplayarak geçimini sağlayanlara “kağıt
“sosyal yardım miktarını artırdık, emekliye zam
tazminat istiyor! Hani virüs biyolojik bir şeydi,
toplamak yasak gardaşım, evinizden çıkmayın”
yaptık, kredi ödemelerini öteledik” diyerek çocuk
doğal afetti! Kendisiyle bu kadar övünen ABD em- talimatnamesi göndermek önlem mi? Vicdani mi? kandıracaklar!
peryalizmi salgın karşısında panik yaşıyor. Aslında
paniğin arka tarafında olası bir ekonomik kriz var! Ya çalışmak zorunda olan yurttaşlar: Çalışmasa
Ama gerçekler bambaşka: Ücretsiz izin, işten
işsiz kalacak, çalışsa koronavirüse yakalanacak!
çıkarmalar, üç kuruşluk maaş, salgınla baş başa
İslamcılar, “ateistlerin olduğu yerlerde çıktı”
Bu mudur insanlık?
bırakılıp çalışmak zorunda kalan emekçiler…
diyorlar. “Artık insanlarda Allah korkusu var”
diyorlar. Hani virüs salgını biyolojik idi.
Zaten yaşamak için çalışan, çalışırken ise iş
Göstermelik “önlem paketine” de hiç çekinmeden
cinayetlerinde yaşamını yitirenlere alışmadık mı?
“sosyal devlet” demezler mi?
Ama biz konuşunca…
Yaşamak için ölmek; bugün yaratmış olduğunuz
kapitalizmin dehşet çelişkisi değil midir?
Bunun da adını tam olarak koyalım! Sosyal devlet,
Ama biz sözü, kapitalizme, özel mülkiyete, zengin
sosyalist devlettir!
ve yoksula, AKP’ye, AKP’nin aldığı önlemlerin
Kimse kimseyi kandırmasın!
yetersizliğine getirdiğimizde “sizin işiniz gücünüz
Sosyal devlet böyle olunmaz, başka türlü olunur!
AKP karşıtlığı zaten” ekiyle “birlik beraberlik
Fabrikalar çalışıyor, atölyeler çalışıyor, kargo
gününde niye fitne çıkartıyorsunuz” suçlamalarıyla firmaları çalışıyor, oteller çalışıyor…
üste çıkmaya çalışıyorlar.
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manşet

KORONAVIRÜSÜ DE
KAPITALIZMI DE
YENECEĞIZ!
Dünyanın bir çok ülkesini kasıp kavuran
koronavirüs salgını ülkemizi de teslim
almış durumda. Vaka sayısı her geçen gün
artarken, aynı şekilde ne yazık ki ölüm
rakamları da yükseliyor.
AKP hükümetinden yapılan açıklamalar
ise bir dizi soru işaretini gündeme getiriyor. Bir yandan ülkemizde salgının gelmiş
olduğu boyut düşünüldüğünde kaç aydır
önlemlerin yetersiz kaldığı pek çok kesim
tarafından dile getirilen konuların başında
geliyor. Risk gruplarını ve yurtdışından
ülkemize giriş yapanların zamanında testlerden geçirilmemesi ve korunmaya alınmaması yapılan eleştirilen başında geliyor.
Koronavirüs salgını sadece halkın sağlığını ilgilendirmiyor. Aynı zamanda toplumsal olarak da ciddi bir etkide bulunuyor.
Salgın nedeniyle ülkemizde ekonomik krizin daha da derinleşmesi herkesin tartıştığı
bir başlık haline geldi. Ancak bundan daha
çok bugün salgını ve krizi fırsata dönüştürenler emekçilerin haklarını gasp etmeye
çalışıyorlar. Bir yandan salgın deyip işçilerin sağlığını düşünüyoruz
diyenler diğer yandan ücretsiz izin ya da esnek çalışma
modeliyle ücret kesintilerine
ya da işten çıkarmalara başlamış durumda.
SOSYAL DEVLET ALDAMACASI
AKP hükümeti “evde kal”
kampanyası düzenliyor. Salgının ülkemize sokulmasına
karşı alınan önlemler başarısız oldu. Özellikle yurtdışından dönenlere yönelik koruyucu hizmetin sağlanaması
ve bunun yanında umreden
dönenlere dönük olarak
hiçbir önlem alınmaması
koronavirüs salgınının ülkemizde yaygınlaşmasının da
baş etkeni. Hükümet, artık
koronavirüse karşı korumak
değil, salgının yaygınlaşma-

masını önlemekle meşgul.
“Evde kal” kampanyası düzenleyen hükümet nasıl evde kalınacağını ise açıklamıyor. Evde kalıp işe gitmemenin işten
çıkarılma nedeni olacağı herkes için açık.
Bugün ekonomik paket açıklayan hükümet, herkese evde kalan derken, yoksulluk
sınırı altında yaşayan yurttaşların nasıl
yaşayacağını ise bilememektedir. Açıklanan paket ise patronlara vergi indirimini
başa yazmış, emekçilere ise hiçbir şey vaat
etmemiştir.
ESNEK ÇALIŞMA LÜTUF DEĞİL
EMEKÇİLERE SALDIRIDIR
Bunun yerine kamuda ve özel sektörde
“esnek çalışma” önerilmektedir. Bunun
karşılığı ise ücretsiz izin kullanımı, izinlerin yıllık izinden düşürülmesi, telafi çalışması ve işten çıkarmalar olmaktadır.
ÜCRETSİZ İZİNLER VE İŞTEN
ÇIKARMALAR YASAKLANSIN
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Bir yandan çalışmak zorunda kalan sektörler bulunuyor. Ancak bu sektörlerde
çalışan emekçilerin sağlıklarının korunup
korunmadığı ise meçhul. Başta sağlık
emekçileri olmak üzere market işçileri,
kargo işçileri ve belediye işçileri bugün
salgın tehdidiyle karşı karşıya çalışmaktadırlar.
Bununla birlikte “esnek çalışma” adıyla
emekçilerin hakları gasp ediliyor. Öncelikle yapılması gereken ücrtesiz izin uygulamasının ve işten çıkarmaların yasaklanmasıdır. İnsanlar salgına karşı mücadele
ederken aynı zamande işlerini ve ekmeklerini de korumak zorunda.
SALGINA VE EKONOMİK KRİZE
KARŞI TEK ÇARE: TOPLUMCU
REÇETE
Hükemet tarafından ilan edilen paket,
uçaklarda vergi indirimi ve patronlara vergi uzatması dışında bir manaya gelmiyor.
Sosyal yardım miktarının artılması bugün
emeğe dönük saldırıları önlemiyor.
Bununla birlikte bugün salgınla büyük bir
mücadele verilmesi aynı zamanda sağlık
hizmetlerinin ve ilaçların ücretsiz hale
getirilmesiyle mümkün. Bütün yurttaşların
elektrik, doğalgaz, su ve haberleşme haklarının ücretsiz kılınmasıyla salgına karşı
topyekün mücadele edilebilir.
Bunun yolu da finans kurumlarının, bankaların, özel hastanelerin ve özel ilaç
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SAĞLIK BAKANI NE ANLATIYOR?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüs saldığını nedeniyle sık sık açıklamalarda bulunuyor. Koca’nın açıklamaları istatistik bilgiler ve
öğütlerden öteye gidemiyor.

SAĞLIK EMEKÇİLERİ KORUYUCU
ÖNLEMLERDEN UZAK
Sağlık Bakanı tarafından vaka ve ölüm
sayıları paylaşılırken, sağlık emekçilerinin
durumları hakkında hiçbir bilgi paylaşılmıyor. Geçtiğimiz günlerde sorulan bir
soru üzerine Bakan Koca, “Sağlık personelimiz içinde pozitif vaka var, sayılarını
söylemeyeceğim.” diyerek yanıtlamıştı.
AKP’li Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı
Türk Tabipler Birliği (TTB) bu konuda,
dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan
sağlık çalışanlarının gerekli koruyucu
koronavirüs salgını nedeniyle daha sık
ekipmandan yoksun olduğunu belirtmiş ve
görür olduk. Koca’nın açıklamaları, artan
bu eksiklerin hızla giderilmesi çağrısında
vaka ve ölüm sayısını bizlere bildirirken,
her yeni açıklama benzer cümlelerin tekra- bulunmuştu.
rından öteye gidemiyor.
TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ SÜRECİN
Fahrettin Koca’nın açıkladıklarının yanın- DIŞINDA BIRAKILIYOR
Korovavirüs salgını ülkemizde hızla yada açıklayamadıklarının da önemli olduyılırken, Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipler
ğunu düşünmemiz gerekiyor. “Evde kal”,
Birliği’ni sürecin dışına itmiş durumda.
“Hayat eve sığar” gibi sloganlaştırılmış
Sağlık Bakanlığı, TTB yerine AKP’nin
cümlelerin dışında, salgına karşı hangi
oluşturduğu Bilim Kurulu ile süreci yönetönlemlerin alındığı; tıbbi malzeme, ekipmeyi sürdürüyor. TTB ise 26 Mart tariman ve sağlık görevlilerinin durumu gibi
hinde bir açıklama yaparak, “Bu önemli
birçok başlıkta cevap bekleyen soruların
süreçte ülkemizdeki ihtiyacı giderebilecek
olduğunu biliyoruz.
hekim iş gücünün nitelikleri ve organizasyonu konusunda görüşlerimizin alınarak
“EVDE KAL”MAK İÇİN GEREKLİ
sürece katılmasını önemsiyoruz” dedi.
GÜVENCELER SAĞLANDI MI?
Sağlık Bakanı Koca’nın evde kalınması
“HERKES KENDİ OHAL’İNİ İLAN
yönündeki uyarılarını her açıklamasında
ETSİN” DEMEK NE ANLAMA GELİtekrar ettiğini biliyoruz. Ancak bununla
YOR?
ilgili bir yasal düzenleme bulunmuyor.
Yaşamlarını sürdürmek zorunda olan milyonlarca emekçi, iş güvenceleri olmadığı
için çalışmaya devam ediyor. AKP’nin
özel işletmelerde çalışanlara dönük hiçbir
yasal düzenlemesi ve resmi talimatı bulunmuyor.
Özel Medipol Hastanesi’nin kurucusu olan
bir Sağlık Bakanı’na sahip olmamız AKP
döneminde sıradan bir duruma dönüşmüş
durumda. Ne de olsa, özel okul patronu
olan bir Milli Eğitim Bakanı’na, Turizm
Şirketi patronu olan bir Turizm ve Kültür
Bakanı’na sahibiz.

65 YAŞ ÜZERİ VE KRONİK HASTALIĞI OLANLAR GERÇEKTEN KORUMA ALTINDA MI?
Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gönderilen yazılarda, kamuda çalışan 65 yaş üzeri
ya da kronik hastalığı olan vatandaşların
idari izinli sayılacağı bildirilmişti. Ancak
özel işletmelerde çalışanların söz konusu
korumadan ne şekilde yararlanacağına dair
bir bilgi bulunmuyor. Yaş ya da kronik hastalık nedeniyle çalışmak istemeyen yurttaşların uğradığı hak gasplarına dair her hangi
bir düzenleme yapılmış değil.

“

“

5

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, “Herkes kendi OHAL’ini ilan edebilir, illa devletin ilan etmesi gerekmiyor.” açıklaması
bize sağlık sisteminin durumu göstermesi
açısından önemli. Herkesin kendi olağanüstü halini ilan etmesi, devletin “kendi
başınızın çaresine bakın” demesiyle aynı
almama gelen bir açıklama. Oysa her yurttaşın ve toplumun tamamının sağlıklı bir
yaşam sürmesi, Anayasal bir hak olarak
devletin güvencesi altında olmalıdır.
Sağlık Bakanı Koca’nın ve AKP Hükümetinin yanıtlaması gereken başka sorular
da mevcut: Emekçilerin salgın nedeniyle
yaşadığı hak gaspları devlet tarafından
güvence altına alınacak mı? Tanı konulan
hastaların ikamet ettikleri il ve ilçelere
göre, yaş ve cinsiyete göre dağılımları
nasıldır? Ülkemizde kaç ilde ve kaç merkezde test yapılmaktadır? Şimdiye kadar
yapılan testlerin toplam sayısı nedir ve
ilerleyen günlerde kaç test daha yapılması
planlanmaktadır?
Hükümetin ve Sağlık Bakanlığı’nın görevi
yalnızca istatistiksel bilgiler vermek değil,
halk sağlığını ve günlük yaşamı sürdürebilecek önlemler almak, bunları toplumla
paylaşmaktır.
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SENDIKALAR VE MESLEK ÖRGÜTLERI:

KORONAVIRÜSE KARŞI MÜCADELEDE
EMEKÇILERIN SESINE KULAK VERIN
Koronavirüs salgını ülkemizde de gerçek bir olguya dönüştü. Bununla
birlikte kapitalizmin emekçilere dayattığı çaresizlik dalgasının her geçen gün daha da büyüdüğü görülüyor. Salgın vesilesiyle ülkemizdeki
sendikalar ve meslek odaları önemli uyarı ve açıklamalarda bulunuyor.
Kurumların açıklamalarından satır başları şu şekilde:

TMMOB ZIRAAT
MÜHENDISLERI
ODASI: ÜLKEMIZDE
“TARIMSAL
ÜRETIM
SEFERBERLIĞI”
ILAN
EDILMELI

TTB: YETERLI VE
GEREKLI KIŞISEL
EKIPMAN
SAĞLANMALI

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez
Konseyi, hekimlerin pandemideki öncelikli gereksiniminin salgın dönemiyle
sınırlı performans düzenlemesi değil,
enfeksiyondan korunacakları yeterli ve
gerekli kişisel ekipmanın sağlanması, altyapı ve koordinasyonla ilgili eksikliklerin
giderilmesi olduğunu bildirdi.

Bu süreçte hekimlerin maddi olarak
mağdur edilmemesinin son derece önemli
olduğuna yer verilen açıklamada, “Yıllardır savunduğumuz temel maaş üzerinden
olmasa da, performans ödemelerinin üç
ay boyunca tavandan ödenmesi kararı
en azından kamu hastanelerinde çalışan
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği hekimlerin COVID-19 ile boğuşurken
(TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Ku- geçim dertlerini hafifletecektir. Bununla
rulu, Koronavirüs pandemisi Türkiye’nin birlikte unutulmamalıdır ki salgınla mügündemini belirlemeye devam edip hayatı cadele sadece devlet hastaneleri ile kamu
durdurma noktasına getirirken hükümet
üniversite hastanelerinde yürütülmüyor.
yetkililerinin Kanal İstanbul projesiyle
Bu mücadeleye bütün sağlık kuruluşları
ilişkili olan ilk ihaleyi gerçekleştirmeleri- katılmaktadır; verilen emek, alınan risk,
ne ilişkin 26 Mart 2020 tarihinde bir basın gösterilen özveri hepsi için geçerlidir”
açıklaması yaptı.
denildi.
Açıklamada, “İstanbul’un ve etki alanındaki büyük bir coğrafyanın geleceğini
tehdit eden, yaşam ve vatandaşlık haklarımızı gasp eden bir Kanal İstanbul projesi
derhal gündemden düşürülmeli, projeye
ayrılan bütçe ivedi olarak salgın sürecinde
ekonomik çıkmaza giren vatandaşların
temel ihtiyaçlarının karşılanmasına, sağlık
kurumlarındaki eksikliklerin giderilmesine harcanmalıdır” ifadeleri yer aldı.

“

“

Açıklamada, “Hekimlerin temel önceliği
ve gündemi kendilerinin ve yakınlarının
yaşamlarını çok yakından tehdit eden bu
tehlikedir. Yetkililerden en ivedi talebimiz
kişisel koruyucu ekipman eksikliklerinin
bir an önce giderilmesi, ülkemizin bütün
ama bütün sağlık kurumlarında koordinasyonda ve alt yapıda herhangi bir
eksiklik ya da aksaklık yaşanmamasıdır”
ifadelerine yer verildi.

SES: 24 SAAT
ÇALIŞMA SISTEMI
YASAKLANMALI
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikası (SES) tarafından konu ile ilgili
Sağlık Bakanlığı’na yazı yazılarak özellikle pandemi hastanelerinde ve karantina servislerinde 24 saatlik çalışmanın
yasaklanması talep edildi. Yazıda, “Şube,
temsilcilik yöneticilerimizden ve iş yerinde aktif çalışan üyelerimizden tarafımıza
gelen bilgilere göre hastanelerde, özellikle
karantina hastanelerinde sağlık emekçilerinin 24 saatlik nöbetlerle çalıştırıldığı
bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Oysaki olağan koşullarda dahi 24 saatlik nöbetlerle
çalıştırma sistemi hem 6331 sayılı yasaya
göre hem de Dünya Sağlık Örgütü’nün
yayınladığı rehberlere göre yasaktır.
Konsantrasyonu bozulmuş yorgun sağlık emekçilerinin çalışması hem salgınla mücadele konusunda hem de sağlık
emekçilerinin sağlığı konusunda en büyük
tehlikedir” denildi.

öne çıkanlar
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TMMOB İSTANBUL
İKK: KANAL’A DEĞIL
SAĞLIĞA BÜTÇE

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
(TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Koronavirüs pandemisi Türkiye’nin
gündemini belirlemeye devam edip hayatı
durdurma noktasına getirirken hükümet
yetkililerinin Kanal İstanbul projesiyle
ilişkili olan ilk ihaleyi gerçekleştirmelerine ilişkin 26 Mart 2020 tarihinde bir basın
açıklaması yaptı.
Açıklamada, “İstanbul’un ve etki alanındaki büyük bir coğrafyanın geleceğini
tehdit eden, yaşam ve vatandaşlık haklarımızı gasp eden bir Kanal İstanbul projesi
derhal gündemden düşürülmeli, projeye
ayrılan bütçe ivedi olarak salgın sürecinde
ekonomik çıkmaza giren vatandaşların
temel ihtiyaçlarının karşılanmasına, sağlık
kurumlarındaki eksikliklerin giderilmesine harcanmalıdır” ifadeleri yer aldı.
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DİSK-KESKTMMOB-TTB’DEN
ORTAK AÇIKLAMA

TMMOB MAKINA
MÜHENDISLERI
ODASI: ULUSAL AŞI
MERKEZI YENIDEN
KURULMALI

Makine Mühendisleri Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Yunus Şener tarfından
yapılan açıklamada, koronavirüs salgını
ile mücadelede “Yurttaşların yaşamlarını
sürdürebilmesi için öneriler”, “Çalışanları
ve kurumlarıyla sağlık sistemi için öneriler” ile birlikte 2011 yılında AKP iktidarı
tarafından kapatılan Ulusal Aşı Merkezi’nin yeniden açılması için bir çağrı
yapıldı. Açıklamada konu ile ilgili “Uzun
yıllar boyunca aşı üretimini başarıyla
sürdüren ancak 2011’de kapatılan Ulusal
Aşı Merkezi güçlü bir altyapı ve nitelikli
kadrolarla yeniden kurulmalı; bu merkez
bir yandan her zaman ihtiyaç duyulan
aşıların üretimini yaparken aynı zamanda
bilinen ve tekrarlanan salgınlara, türevlerine ve mutasyonlarına karşı yeni aşılar
geliştirme çalışmalarını da yapmalıdır”
ifadesi yer aldı.

Konfederasyonlar ve odalar “Halkın
sesine kulak verin, yaşamsal talepleri
karşılayın!” başlıklı, on yedi maddelik bir
deklarasyon yayımladı. Deklarasyonda şu
başlıklar öne çıktı:
•
Mümkün olan işlerde ve işyerlerinde uzaktan çalışmaya geçilmeli, zorunlu
mal ve hizmetlerin üretilmediği ve virüsten korunma koşullarının sağlanamadığı
tüm işyerlerinde çalışanlar derhal ücretli
izne çıkarılmalıdır.
•
Zorunlu mal ve hizmetlerin üretildiği veya gerekli önlemlerin alınabildiği
faaliyetini sürdüren işyerlerinde çalışan
ebeveynlerden birine ve risk grubunda
olanlar ile 60 yaş üstü çalışanlara acil
ücretli izin verilmeli; çalışmak durumunda olanların sağlık koşulları için önlemler
artırılarak azami düzeye yükseltilmelidir.
•
Kamu ve özel sektörde bireysel ve

toplu işten çıkarmalar yasaklanmalıdır.
•
Bu süreçte vatandaşların sağlığa
erişimi ücretsiz olmalıdır.
•
Sağlık kurumlarındaki eksikliklerin giderilmesi sağlanmalı ve Covid-19
şüphesi olan her olguya test yapılabilecek
duruma getirilmelidir.
•
Korona virüsü salgını nedeniyle
birçok ülkede cezaevlerinde ayrımsız tahliyeler başlatılırken ülkemizde iktidarın
siyasi tutuklu ve hükümlüler dışındakileri
kapsayacak bir çalışmayı hızlandırdığını
açıklaması kabul edilemez. Dolaysıyla
cezaevlerinde öncelikle tutukluların hızla
tahliyesi sağlanmalı; yaşam hakkı ve ifade özgürlüğü esas alınarak siyasi tutuklular, gazeteciler, yaşlılar, hasta mahkûmlar,
çocuklar tahliye edilmeli, infazlar ertelenmelidir.
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ÇÖKEN SAĞLIK POLITIKALARI
VE KORONAVIRÜS SALGINI

“

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını
kaybedenlerin sayısı 25 bini aşarken virüsün bulaştığı kişi sayısı da
600 bini geçti.

“

Bir halk sağlığı sorunu olan ve Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Aralık 2019’da Çin’in Wuhan
kentinde ortaya çıkmasının ardından, kısa
sürede Avrupa, Asya, Avustralya, Amerika ve Afrika kıtasını etkisi altına almıştı.
28 Mart tarihli son verilere göre, dünya
genelinde koronavirüs kaynaklı can kaybı 28.717’e yükselirken, vaka sayısı ise
615.519’ya ulaştı. Koronavirüs salgınına
ilişkin haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik.
İNGİLTERE SORUNU GÖRMEZDEN
GELDİ
İsviçre merkezli SRF televizyonunun
haberinde, İngiltere hükümetinin çok
fazla beklediği konusunda eleştirildiği
belirtilerek, “Koronavirüsün İngiltere’ye
İtalya’dan daha fazla zarar verebileceğinden korkuluyor. Büyük miktardaki veriler
hesaplanabilir olmadığı için vaka sayısının
gerçekte resmi kaynakların bildirdiğinden
çok daha fazla olabileceği yönünde şüpheler çoğalıyor” ifadeleri yer aldı.
İngiltere hükümetinin, sorunu görmemezlikten gelmesi, kararsızlığı ve Başbakan
Boris Johnson’un yersiz şakalarından
dolayı eleştiriliyor.
Johnson hükümetinin aldığı önlemlerin
yetersiz olduğu ifade edilen haberde, yapılan test sayısının artırılması gerektiği söylenirken bunun henüz sadece hedef olarak
kaldığı ve hükümetin bu hedefe doğru çok
yavaş ilerlediği belirtildi.
ABD SALGININ YENİ MERKEZ
ÜSSÜ OLABİLİR
New York Times gazetesine göre bilim insanları, ABD’nin Covid-19 pandemisinden
en çok etkilenen ülke olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Gazetenin haberinde,

ülkedeki toplam vaka sayısının 81 bin
321’e ulaştığı kaydedilerek, binden fazla
insanın hayatını kaybettiği bilgisi verildi.
Haberde, ABD’nin böylelikle Çin ve İtalya’yı geçerek salgının merkez üssü haline
geldiği belirtildi. Son verilere göre ise
ABD’de toplam vaka sayısı 81 bin 943’e
yükseldi.
Sağlık sisteminin paralı olduğu ABD’de
Kovid-19 teşhisi konulan ve daha sonrasında tedavi olan Danni Askini isimli bir
kadın yaşadığı süreci Twitter hesabından
paylaştı.
Test ve tedavi sürecinde sağlık sigortası
olmadığına ve o dönem Başkan Donald
Trump’ın testlerin ücretsiz olmasını öngören yasayı onaylamadığına işaret eden
Askini, “Daha sonra önüme 34 bin 927
dolarlık bir fatura geldi. Tam anlamıyla
şok olmuştum. Çevremde kimsenin bu
kadar parası yoktu.” ifadelerini kullandı.
FRANSA’DA SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKÜŞTE
Koronavirüs vaka ve ölüm sayısının giderek yükseldiği Fransa’da sağlık sistemi
çöküşe doğru ilerliyor. Ülke askeri ve sağlık personelinin yetersiz kalması sonucu
Alman ordusundan yardım istedi.
Basında yer alan haberlere göre koronavirüs hastalarının ülkenin diğer bölgelerine
gönderilmesi ve sağlık personeline yardım
gibi konularda ek askeri yardıma ihtiyaç
duyuluyor.
İSPANYA’DA CAN KAYBI ÇİN’İ
GEÇTİ
İspanya’da koronavirüs ve neden olduğu
Covid-19 hastalığından ölenlerin sayısı,
Çin’de yaşamlarını yitirenlerin sayısını
aştı.
İspanya’da koalisyon hükümetinin kriz-

le ilgili önlemleri geç ve yetersiz oldu.
Donanımların yetersiz olduğu görüldü.
Solunum cihazları, sağlık çalışanları için
koruyucu giysiler ve koronavirüs testleri
hala yeni sipariş ediliyor. Salgın patlak
verdiğinde herkesin suçladığı Çin imdada
yetişti, büyük ölçüde ilk günlerde ırkçı
saldırılardan korunmak için dükkanlarını kapatmak zorunda kalan Çin kökenli
göçmenler üzerinden, Çin’den İspanya’ya
donanım ve test akmaya başladı.
Salgın aynı zamanda İspanya’da yaşlı bakımı sisteminin de ne kadar sorunlu olduğunu açıkça ortaya serdi. Özel yaşlı bakım
evlerinin çoğunun kar edebilmek için
yetersiz personel çalıştırdığı ve hazırlıksız
olduğu, dolayısıyla çok kısa sürede durumla başa çıkamaz hale geldiği görüldü.
İTALYA’NIN SAĞLIK SİSTEMİ YETERSİZ KALDI
Nature dergisinin internet sitesinde alıntılanan bir araştırmaya göre, koronavirüs İtalya’nın kuzeyindeki Lombardiya
bölgesinde Ocak ayı başından itibaren
yayılmaya başladı ancak tespit edilemedi.
Dünyada en fazla koronavirüs ölümünün
kayıtlara geçtiği İtalya’da, ilk yerel vaka
20 Şubat’ta ortaya çıkmıştı.
“İtalya’da salgın haftalarca fark edilmedi”
başlığıyla duyurulan araştırma İtalya’da 6
bine yakın vakanın incelenmesiyle yapıldı.
Araştırmaya göre, virüs önce Lombardiya’da tespit edildiğinde çoktan bölgedeki
birçok kente yayılmıştı.
Araştırmacılar, virüsün sebep olduğu Covid-19 hastalığının yayılma potansiyelinin
çok yüksek olduğunu ve kritik vakaların
kısa sürede sağlık sistemlerinin kapasitesini zorlayacak seviyeye gelebildiğini
belirtti.

28 MART 2020

AŞIRI SAĞCI BOLSONARO SALGINI HAFİFE ALMAYI SÜRDÜRÜYOR
Dünyayı paniğe ve sıkı önlemelere sevk
eden yeni tip koronavirüs salgınını hafife
almayı sürdüren Brezilya’nın aşırı sağcı
Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Brezilyalılara hiçbir zaman hiçbir şey olmayacağını
savundu.
Başkent Brasilia’daki Başkanlık Sarayı
önünde gazetecilere açıklama yapan Bolsonaro, Brezilyalıların araştırılması gerektiğini belirtti ve “Asla bir şey kapmazlar.
Kanalizasyona atlayan bazı adamlar görüyorsunuz, dışarı çıkıyor, dalış yapıyor,
değil mi? Ve ona hiçbir şey olmuyor”
sözleriyle bunu açıkladı.
Salgınla mücadele yöntemleri bir hayli
eleştirilen Jair Bolsonaro, daha önce virüsü ‘basit bir grip ve ufak bir soğuk algınlığı’ olarak nitelemiş, bununla da kalmayarak alınan önlemleri ‘histeri ve kuruntu’
diye eleştirmişti.
Hükümetin koronavirüs salgınına yaklaşımını protesto eden milyonlarca Brezilyalı
özellikle Sao Paulo ve Rio de Janeiro’da
ellerinde tencere ve tavalarla camlara
çıkarak, Bolsonaro’nun istifasını istemişti. Protesto, Bolsonaro’ya karşı en büyük
eylem olarak kayda geçti.
8 ÜLKEDEN BM’YE ORTAK ÇAĞRI
Suriye, Rusya, Çin, İran, Küba, Venezuela, Nikaragua ve Kore Demokratik Halk
Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler’e (BM)
ortak bir çağrıda bulunarak, koronavirüs
salgınının patlak vermesinden kaynaklanan krizle mücadelede zorluk çıkartan tek
taraflı zorlayıcı tedbirlerin kaldırılmasını
talep etti.
8 Ülkenin BM Daimi Temsilcilerinin
imzasıyla, Birleşmiş Milletler Genel
Sekreteri Antonio Guterres’e gönderilen
mektupta, koronavirüsün yayılmasının
zorluklarıyla karşı karşıya kalırken, bir bütün olarak dünya ülkeleri arasında eşitlik
ve koordinasyonun sağlanmasına çağrıda
bulunuldu.
Mektupta, tek taraflı ve zorlayıcı yaptırımlara maruz kalan ülkelerin bu yaptırımlardan dolayı korona virüsüne karşı aldıkları
önlemlerde ve sağlık sektörinde çektikleri
zorluklara işaret edilirken BM Genel Sekreterinden bu ülkelerin sağlık sektöründeki
ihtiyaçlarını temin edilmesi için gerekli
icraatlarının alınmasını talep edildi.

öne çıkanlar
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ABD EMPERYALİZMİ BİLDİĞİNİZ GİBİ:
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“ÇİN’DEN TAZMİNAT
İSTEYELİM”
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve
ölümlere yol açan koronavirüs, Antarktika
hariç tüm kıtalara yakın dönemde yayıldı. ABD Kongresi’ne, Wuhan’da ortaya
çıkan koronavirüs salgınının, Çin yönetimi
tarafından dünyadan saklandığı iddiasının
soruşturulması talebini içeren bir tasarı
sunuldu. Tasarıda Çin’in, koronaya yönelik yetersiz ve şüpheli tutumu da kınandı.
Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley ve
Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Vekili
Elise Stefanik tarafından sunulan tasarıda,
Çin’in Kovid-19’a yönelik “yetersiz ve
şüpheli tutumu” da kınandı.
“Çin’in virüsü saklama girişiminin uluslararası topluma verdiği zararın belirlenmesi” istenen tasarıda, salgından etkilenenler
için bu ülkeden tazminat almayı sağlayan
bir mekanizma kurulması çağrısında bulunuldu. Konuya ilişkin basın açıklaması
yapan Hawley, Çin Komünist Partisi’nin,
salgın hakkında ilk günden bu yana dünyaya kasten yalan söylediğini savundu.
Hawley, “Çin yönetimi, virüsün gerçekliği
konusunda aralık ayı başından beri farkındaydı ancak laboratuvarlara örnekleri
yok etmelerini emretti ve doktorları sessiz
kalmaya zorladı.” ifadelerini kullandı.
Stefanik ise salgın sebebiyle dünyanın
gördüğü zarardan Çin’in sorumlu olduğunu belirterek, “Çin’in virüsün kapsamlı
ve ölümcül etkilerini ayrıntılı bir şekilde
örtbas etme kararı yüzlerce Amerikalı da
dahil olmak üzere binlerce insanın ölümüne yol açtı. Basitçe söylemek gerekirse,
bu tasarı Çin’i sorumlu tutma çağrısıdır.”
dedi.
VİRÜS İLE MÜCADELE
EDEN ÜLKE
Gerçekler böyle miydi peki? 20 Ocak
tarihine yani resmi olarak virüsün ülkede
salgın gerçeği kabullenene kadar diğer
hükümetler gibi Çin’de pek kabule yanaşmamıştı. 20 Ocak tarihinden sonra ise işler

değişti. Wuhan gibi 11 milyon insanın
yaşadığı şehirde dışarı çıkma yasağı ilan
edilmişti. Televizyonlarda ise bazı evlerin
kapılarına kilit vurulduğu, insanlar zorla
evlerinden alınarak hastanelere götürüldüğü görüntülerine yer veriliyordu. Batı
medyasında sokakta geleneksel Mahjong
(Majiang) oyununu oynayan insanların
masaları polisler tarafından baltalarla
kırıldığı, insanlar polisler tarafından sert
bir şekilde azarlandığı propaganda ediliyordu. O dönemde birçok kişi yapılanları
insan hakları ihlali olarak değerlendirmiş,
Çin’i çok sert şekillerde eleştirmişti. Fakat
aradan geçen bir ay Çin’in sıkı önlemler
almadaki haklılığını hepimize gösterdi.
Çin aslında çok kötü bir salgınla mücadele etmeye karar vermişti. Ve Çin salgının

önüne geçmek için her türlü önlemi alacağını tüm dünyaya göstermişti.
Şehrin birçok bölgesinde termal kameralar
ile halkın ateşi ölçülüyordu. Bunun dışında tüm kapalı alanlara girişlerde görevliler
ateş ölçümü yapıyordu. Telekominikasyon
şirketleri virüsün en şiddetli görüldüğü yer
olan Hubei eyaletine son 14 gün içinde
giden kişileri belirliyor ve bunların her
hareketleri sürekli izleniyordu. Ve bunun
gibi daha bir çok yöntem çinde kullanılır
duruma getirilmişti. Ama herşeyden ötesi
Çin halkı alınan tedbirlere uymak konusunda elbirliği ile mücadele etti. Çin halkı
bize şu dersi veriyordu: Bu tür salgınlarla
baş edebilmenin tek yolu sistemli ve örgütlü hareket etmektir.
Amerika’nın tazminat talep ettiği Çin’in
mücadele yöntemleri yukarıda, bu hafta
29000 hastası bulunan New York eyaletine sadece 400 adet solunum kiti gönderen
ABD hükümetinin ise durumu ortada;
başka söze gerek yok!
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Ölümcül koronavirüsün etkisi her geçen
gün artıyor. Son vakalarla birlikte virüsten
ölenlerin sayısı İtalya’da 8 bini geçti. Son
üç haftada hayatını kaybedenlerin yüzde
98’i 65 yaş üstünde olması dikkat çekti.
Avrupa Birliği’ne yardım talebinde bulunan İtalyanların çağrısına yanıt ise Uzak
Doğu’dan geldi.
İtalya’da bundan birkaç hafta öncesine
kadar koronavirüs salgını nedeniyle Çinlilere hakaretler yağdırılan bir memleket
havasındaydı. Ülkede ulusal bir felakete
yol açan salgının sorumluluğu Çinlilere
yükleniyordu. Ama artık Çin, krizin yaşandığı İtalya’da bir kurtarıcı konumunda.
İtalyan Kızıl Haçı’nın sözcüsü Marcello
de Angelis, “Çinli uzmanların İtalya’nın
acilen ihtiyacı olan çok fazla deneyimi
var” diyor. Angelis yaptığı açıklamada,
“Salgınla mücadelede Çin önemli başarılar
sağladı. Bu nedenle de Çinli uzmanlarla
uluslararası boyutta işbirliği yapmak istiyoruz” şekilde konuşuyor.
Virüsün yayılma hızının yavaşlamasıyla
Çin 82 ülkeye test kiti, solunum cihazı ve
koruyucu giysi desteği sağladı. Geçen hafta da Çin, İtalya’ya 300 doktor ve tonlarca
tıbbi malzeme gönderdi.

İtalya’nın Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi
Maurizio Massari, Amerikan Politico dergisi için kaleme aldığı makalede, ülkesinin
Avrupa’nın yardımına duyduğu ihtiyacı
vurgularken yaptıkları çağrılara yanıt alamadıklarını belirtmişti.
KÜBA’DAN DA YARDIM
İtalya’ya destek gönderenler arasında
Küba da yer aldı. Salgından en çok etkilenen Lombardiya bölgesine hafta sonunda
ulaşan 52 Kübalı doktor göreve başladı.
Küba, 2014 yılında Afrika’nın batısında
etkili olan Ebola salgını sırasında edindiği
deneyimlerle, Çin’e de destek sağlamıştı.
2014 salgınında ise ABD’ye de yardım
teklifi götüren Küba, yardımın olumsuz
sonuçlanması ile birlikte 2000 ölüm gerçekleşmişti.
Koronavirüs salgını ile mücadele eden
Vietnam da Avrupa ile dayanışma göstererek, geçen hafta test kitleri gönderdi.
Vietnam hükümetinin resmi bilgi portalından verilen bilgiye göre, Ukrayna’ya
50 paket, Finlandiya’ya 100 paket test kiti
ihraç edildi. İtalya’ya ise aslında Vietnam’da kullanılması öngörülen her biri 50
test içeren 4 bin paket gönderildi.

İtalya Komünist Partisi (Partido Communista, PC) Genel Sekreteri Marco Rizzo,
affaritaliani.it internet sitesiyle yaptığı
röportajda Covid-19 salgını nedeniyle ülkede var olan dramatik durumun ardındaki
gerçekleri vurgulularken, sosyalizme olan
ihtiyaca vurgu yaptı, Rizzo, “İtalya’nın
bugünlerde tecrübe ettiği çarpıcı sağlık
durumu, Berlin Duvarı ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasından beri son otuz yılda
ülkenin tüm refah ve kamu sağlık sisteminin nasıl yok edildiğini açıkça göstermektedir” dedi. Genel Sekreter bu zor zamanlarda İtalyan halkı için Avrupa Birliği’nin
“kelime anlamıyla yok olduğunu” söyleyerek, İtalya’ya dayanışmanın “Küba,
Venezuela, Vietnam ve Çin gibi meseleye
farklı yaklaşan ülkelerden” geldiğini sözlerine ekledi. İtalya sağlık çalışanları da
son dönemde Küba’ya olan vurgularını her
yerde göstermeye başladığını hatırlatmakta fayda var.

AVRUPA BİRLİĞİ YOK!

KÜBA, ÇİN VE
VİETNAM VAR!
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KORONA GÜNLERİNDE
‘KANAL İSTANBUL’ ADIMI

AKP’nin İstanbul’a yönelik yıkım ve yağma projesi Kanal İstanbul’la ilgili süreç,
dünyanın ve Türkiye’nin karşı karşıya olduğu koronavirüs salgınına rağmen yoluna
devam ediyor.
Kanal İstanbul gündeme geldiğinde halktan tepki çekmiş, yurttaşlar Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’na itiraz dilekçesi
vermek üzere kuyruk oluşturmuştu. Koronavirüs sebebiyle ‘evde kal’ uyarılarına
rağmen girişilen ihale süreci, halkı eve kapatan iktidarın elini sallaya sallaya projeyi
uygulaması olarak yorumlandı.
Kanal İstanbul projesi kapsamında kanalın
etki alanında kalan Başakşehir’deki tarihi
Odabaşı ve Arnavutköy’deki tarihi Dursunköy köprülerinin rekonstrüksiyon (yeniden yapım) projesi için Kağıthane’deki
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’nde ihale
düzenlendi.

Buna göre, ihale köprü civarında araştırma
kazıları yapılarak başlangıç ve bitiş noktalarının tespitinin yapılması ile beraber,
köprünün sökümü, yapı elemanlarının
taşınması, yeniden yapılması ve eksik bölümlerinin tamamlanması gibi işleri üstlenecek firmayı tayin edecek.
İhaleyi alan firma, köprünün özgün konumuna yakın bir konuma taşınması için
alternatif yerleri araştıracak ve köprülerin
taşınacağı yeri belirleyecek. İşin süresi ise
350 gün olacak.
İHALE KIME GIDECEK?
26 Mart günü yapılan ve yaklaşık yarım
saat süren ihale sırasında teklif sunan firmaların temsilcileri salonda ‘sosyal mesa-

fe’yi koruyarak otururken; ihale komisyonu üyelerinin de maske ve eldiven takarak
koronavirüs salgınına karşı önlem aldığı
görüldü.
“Kanal İstanbul Etki Alanındaki Tarihi
Odabaşı ve Tarihi Dursunköy Köprüleri
İhalesi” için teklifler kapalı zarf usulüyle alındı. Beş firmanın katıldığı ihalede
Artuklu Mimarlık’ın teklifi geçersiz sayılırken, Mukarnas Mimarlık 500 bin lira,
Hasan Fehmi Şahin 550 bin lira, Safir
Jeoteknik 507 bin lira, Altıparmak Mimarlık 408 bin lira teklif etti.
Tekliflerin açıklanmasının ardından oturum sona ererken; tekliflerin incelenmesinin ardından ihale süreci açıklanacak.

İhale için hazırlanan özel teknik şartnamede, işin amacı “Kanal İstanbul projesi
etki alanında kalan Başakşehir’deki tarihi
Odabaşı ve Arnavutköy’deki Dursunköy
köprülerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanması için sağlam
bölümlerinin sökülerek taşınması, eksik
bölümlerinin tamamlanması ilkesine
dayalı projelerinin hazırlanması” olarak
açıklandı.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI:

KANAL İSTANBUL’U ELEŞTİREN
KORONAVİRÜSTEN DAHA ZARARLI!
‘Kanal İstanbul’a dair yeni bir ihale adımının ‘gayriresmi karantina’ ilan edilmişken
yapılması halkın da tepkisini çekti. Bakanlık ise Kanal İstanbul’a yöneltilen tepkileri
‘koronavirüsten daha zararlı’ ilan etti.
Kanal İstanbul’la ilgili ilk ihalenin sürecinin koronavirüs salgını koşullarında dahi
devam ettirilmesi geniş kesimlerin tepkisini çekti. Ulaştırma Bakanlığı, tepkilere

bir açıklama ile yanıt verdi. Yapılan kısa
açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Türkiye Cumhuriyeti, salgın ile mücadele
ederken üretim ve yatırımları da yapabilecek güçtedir. Kanal İstanbul projesi ile
ilgili çalışmalar da elbette devam etmekte
olup, bugün proje ihalesi yapılan iki tarihi
köprünün taşınması veya yerinde korunması işi de önceden belirlenmiş bir sürecin
bir parçasıdır.

Ülkemizin salgınla mücadele ettiği bu
dönemde yatırım ve üretimin durdurulmasının istenmesi, yapılan bir proje ihalesi
üzerinden siyasi fırsatçılık yapmak, milletimize Koronavirüsten daha çok zarar
vermektedir.”

SAYI: 2020/6

Sertaç Canbolat yazdı:
“Bu çağ, liberal kavramların bir salgın gibi yayıldığı, aklın vebasının çağı”

AKLIN VEBASI
“Binlerce yıllık edebiyat ve felsefe döneminden sonra geldiğimiz yer
şiddetin, vahşetin, gülmenin ve diğer pek çok kavramın ne olduğunun
tamamen silikleştiği, her şeyin her şey olabildiği ve her şeyin her şeyle
savunulabildiği bir veba çağı.”

Çok uzun zaman önce, bir film festivalindeki bir filmde beyazperdede Japon
bir ozan, gitarının telleri kopacak gibi
öfkeli ve dalga gibi çırpışan sesiyle bir
ağıt okuyordu. Japonca. Yüzünün kıvrımlarının her bir hareketi, vücudunun her bir
kasılması Japoncaydı, evet kendi kültürünün dilindeydi, tıpkı tamam anlamında bir
başparmak hareketi gibi veya boşver dediğimizde elimizi sallamamız gibi. Ve altyazıda atom bombasının çocukların kemiklerini demire nasıl kaynattığı yazıyordu. Bir
ozanın ağıtını anlamayan o çok entelektüel

kitle altyazıdan da etkilenmemiş olacak ki
vahşice gülüyordu, sanırım ozanın söyleyiş tarzı “çok komiklerine” gitmişti. Ben
de o kitleye bağırarak sormuştum neyi
komik bulduklarını ama bir cevap alamamıştım. İnsanlık onurunu ayaklar altına
alan vahşet örneklerinden daha aşağılık bir
şey varsa o da sanırım budur. Kişinin, kendisine neyin iletildiğine bakmadan sadece
dürtüleriyle, hiçbir düşünce sürecinden ve
süzgecinden geçirmeden, sadece fizyolojik
ihtiyaçlarının tepkisi gibi bir gülme tepkisi
vermesi… Tükenişi ve çürümeyi burada
görüyorum açıkçası. Böyle bir “seyircinin” olabilmesinde, vahşeti yapanlarla
vahşeti seyretmekte hiçbir sorun görmeyecek olanlarda…
Buna şaşırmak gereksiz, evet ama mücadele etmek gerekli. Binlerce yıllık edebiyat ve felsefe döneminden sonra geldiğimiz yer şiddetin, vahşetin, gülmenin
ve diğer pek çok kavramın ne olduğunun
tamamen silikleştiği, her şeyin her şey
olabildiği ve her şeyin her şeyle savunulabildiği bir veba çağı. Bu çağ, liberal
kavramların bir salgın gibi yayıldığı, aklın
vebasının çağı. O halde bu çağın vebasıyla
da tıpkı o dönemde olduğu gibi mücadele
edilecek. Aklı tutsak almak isteyenler her
türlü güçlerini ve propagandalarını kul-

“

“

lanacak ve bizim elimizde aklın kırılmaz
yöntemselliğinden başka bir şey olmayacak.

Antik Yunan’dan klasisizme kadar olan
büyük insanlık edebiyatında insanın
başına gelen felâketler ve bu felâketlerin
acı sonuçları tragedyanın, geri kalan her
şey ise komedyanın alanı olmuştur. Geri
kalan derken “eğlenceli, neşeli, gülünç”
olanı kastetmiyorum. Tragedya felâketlerin ve acının ahlâk dersidir, komedya da
ahlâkın eleştirilmesiyle ahlâk dersidir. O
yüzden zaten iğneleyici, keskin ve saldırgandır. Özellikle de saldırganlık komedyaya içkindir ve ahlakın eleştirisiyle
ahlak dersi vermek için güldürmenin bir
araç olarak ortaya çıktığı da olur. “Ahlakın
eleştirisi” için örneğin Molière’de olduğu
gibi, görünürdeki bir ahlaka, onun arka
odasında geçenler sergilenerek saldırılır.
Ve ortaya çıkan şey de bir ahlak dersidir.
İnanmayan Tartuffe’ün önsözüne baksın;
“Komedi insanın kusurlarını düzeltmenin
bir aracı ise bundan kimi şeylerin istisna
tutulması için bir neden göremiyorum.” Ve
elbette Molière’in oyunlarında “sahnedeki
aristokrat temsillerine gülen aristokratlar
vasıtasıyla aristokrasinin gülünçleştirildiğini” görebilen aristokrat da vardır.

Ahlakın ahlakının dersi bu işte. İnsanlığın
binlerce yıllık edebiyatı konulardan ziyade
işlenme biçimleriyle sınırlıdır (çerçevelidir
diyebiliriz). Bir tür, genellikle bir diğerinin
“alanının” dışında kendisine alan edinir
veya aynı alanı işgal edecekse diğeriyle
kıyasıya çatışır.
Ancak meselemiz, gerçek hayatın sanata
nasıl konu olduğu ve hangi çerçevelerle
konu olduğu değil. Meselemiz gerçek hayatın insanlara nasıl konu olduğu ve hangi
çerçevelerle konu olduğu. “Sanatçı kişilik”
bir uydurmadır. Kişinin kendi ideolojik
ve siyasi bütünlüğünün antitezi anlamında bir de “sanatçı kişiliği” olmaz. Kişinin
tamamen zıttı ve aslında onu temsil etmeyen, onun olmadığı şey olarak bir “sanatçı
kişiliği” olamaz. Yani en azından çoklu
kişilik bölünmesinden mustarip değilsek…
Malum stand-up’çının sözlerini bire bir
buraya kopyalayarak o sözlere burada
alan açmayı istemiyorum. Olaya verilen
“ekseni kaymış” tepkileri aşağıdaki gibi
sınıflandırdım.

de bu değerlendirmenizden önceki her
şey boşa düşer, çünkü ikisi de kurban ise
çocukları istismar eden kim? Sivas’ta yakanlar bir şeylerin kurbanı ise “yakılanlar”
ne? Her ikisi kurban ise fail kim, katliamcı kim? Bu “sosyal medya linçi” denen
olguyu da anlamakta zorlanıyorum. Küfür
veya tehdit gibi şeyleri bir kenara bırakSanatın özgürlüğü. Konuyu bu çerçeveye
malıyız sanırım, çünkü küfür ve tehdit
oturtanlar oldu. Sahnedekinin “sanatın
kategorik olarak bir düşünce ifadesi değil,
özgürlüğü” olduğunu savunuyorsak o
dolayısıyla “linç” için düşünce ifadesi içehalde örneğin, bir stand-up’çı çıksa ve bu
ren ifadeleri hesaba katmamız gerekecek.
Sosyalizmin ifade özgürlüğüne düşman
stand-up’çı genç kadına edilen ve tam da
olması. Bu da bir öncekinin daha gelişkin Durum buysa bir kişinin linç edilebilmesi
onun söylediğine benzer bir vahşetle ifade hali, yani her durumu sosyalizme karşı
için o kişinin buna olanak vermesi, örneedilen tehditleri ve küfürleri savunup kadı- küfür cephanesine çevirme fırsatçılığı.
ğin söylemiş olduğu şeyi savunamamış olnı aynı vahşi ve cinsiyetçi dili kullanarak
ması gerekmez mi? Bir sözün çürüklüğünü
Genç kadına verilen tepkilerden sosyaliz“gülünçleştirmeye” çalışsa ne olur? O da
gösterdiğinizde o sözü bir kişinin savunmin sanata bakışını inşa etmek. Bu aynı
“özgürlük” kotasından faydalanır mı? Bir
zamanda salgından dolayı aklın ölümünün ması ile binlerce kişinin savunması arakonuyu ilkelerle, yani kavramsal çerçeve- de bir temsili. Aslında liberal aklın “özsında sayı dışında nasıl bir fark var? Bunu
de konuşmak iyidir, çünkü esas çerçeveyi gürlüğü” ile kapitalizmin “özgürlüğü” tam yapabiliyorsam, linç eden, yani ezen ben
ilkeler çizer, olaylar ve olgular ilkelerin
olarak aynı şey; örneğin kapitalizmin “tatil olmuyor muyum? Stand-up’çı genç kadın,
bölmelerine yerleştirir. Örnek vermeye
söylediklerini “Ben de Aleviyim” diyerek
özgürlüğü” ile liberal aklın “ifade özgürbaşladığınızda karşınızdaki kadar alçaklaş- lüğü” aynı nesnenin iki farklı adı gibi…
savunamamıştı, çünkü savunamamanın
mamak kimi zaman zor olur, kimi zaman
ifadesidir bu. Evet Nazizmin üniformasını
Elbette istediğiniz yere tatile gidebilirda olanaksızdır, ben tam da bu duruma
giyen Yahudiler de vardı… Oysa “gerçeksiniz, kim sizi Güney’in beş yıldızlı tatil
düşmemek için “örneklerle” konuşmamayı zevkinden mahrum ediyor ki kendi maddi ten kışkırtılan masum insanların bir anlık
yeğliyorum. Olayın ana ekseninin ortadan durumunuzdan veya maddi durumunuzu
öfkesi ve kaza sonucu gerçekleşmiş elim
kaldırılarak (Sivas’ta yakanların yanına
bir olay” katliamcıların yanında duruşun
yükseltecek olanakları yakalayamayacak
yerleşmek) bambaşka bir tartışma zemini- olan “niteliksizliğinizden” başka? Elbette
savunmasına daha uygundur ve zaten tam
nin kurulmasına bakarak insanlığın düşün- istediğinizi ifade edebilirsiniz, falanca in- da böyle denmektedir.
ce tarihinin liberal veba tarafından istila
Sonuç, aklın vebasıyla mücadele gerekliliternet yayınının, filanca kurumun şu veya
edildiğini görmek mümkün. Buna liberal
ğidir. Yakanların yanında yer alanlara söz
bu maddi kaynaklarla yüzlerce, binlerce
aklın “her şeyi sınırsızca, sorumsuzca ve
ürettiği liberal akıl ürünlerinin yanında yer söylemeyi bile neredeyse olanaksızlaştıryöntem karşıtlığıyla birbirine keyfi olarak almaktan sizi kim mahrum ediyor ki, bu
dığı için… Bu durumu, korkmadan ciddive oportünist bir biçimde eklemesi” de
ye alacağız, zira aklın yöntemselliğinden
yan yana gelişi sağlayacak liberal düşündiyebiliriz. Öyle ya, bir sahne var, standbirkaç damla bile büyük bir alanı temizlecenin engizitörü postmodern filozofları
up bir gösteri sanatı, o halde konu sanatın övmeme “cehaletinizden” başka?
meye yetecektir.
özgürlüğü… Oysa konu, bir katliamı,
katliamcının yanında durup katliama uğra- Kurban. Stand-up’çı genç kadın Alevi olyanı ikinci kez öldürerek ele almak. Konu duğunu beyan ettiği için Sivas Katliamı’nı
“sanatsal çerçevesi”, sanatsal biçimi vs.
Alevileri ilgilendiren kişisel bir mesele
değil. Konu yakanlarla birlikte orayı ateşe gibi görmek diyebileceğimiz bir tavırla bu
vermek. Örnek Sivas’la sınırlı kalmak
stand-up’çının “sosyal medya linçine kurzorunda değil, Maraş’ta hamile kadının
ban gittiği” değerlendirmesi. Evlilik adı
karnını kesenlerin tarafında durmak. Bu
altında çocuk istismarı dediğimiz “çocuk
“sanatın özgürlüğü” kesiminin alt grubu
gelin” vakalarında damatları “toplumun
da sanırım “teşekkürcüler”. Bunlara göre
bir kurbanı” olarak değerlendirdiğinizstand-up’çı Sivas katliamcılarının yanında
durmuyor, tam tersine onları teşhir ediyor, yani herkes bir teşekkür borçlu. Bunu
böyle söylüyorsak benzer şekilde, bu genç
kadına küfür edenlerin de küfrün kötü bir
şey olduğunu teşhir etiğini söyleyebilmemizin önündeki engel ne? Liberal vebanın
virüs kavramlarının, insanı, tanık olunan
bir basit gerçeği bile değerlendiremeyecek
hale getirmesinin sıradan bir örneği.

Doç. Dr. Candan Badem “Trotsky” dizisini siyasal tarih açısından değerlendirdi

ANTIKOMÜNIST PROPAGANDANIN
YETENEKSIZ APARATÇIKLERI

“

“Ekim Devrimi’ne ideolojik saldırı emri almışlar ve ortaya en ucuz anti-komünist Hollywood propagandasını bile fersah fersah geride bırakan absürt, fantastik bir kitsch çıkarmışlar.”

“

Ön cephesinde devasa bir kızıl yıldız taşıyan kapkara bir tren, karlı kayın ormanları
arasında beyaz atlastan bir kumaş gibi
uzanan stepleri (bakire Rusya’yı) yaran
bir fallus gibi gürültüyle ilerler. Normalin
iki katı yüksekliğindeki bu kara heyula bir
istasyonda durunca içinden deri pantolon,
deri ceket ve deri palto giymiş, iblis gibi
bir adam çıkar. Bolşeviklerin savaş bakanı
olan bu kızıl şeytan, istasyondaki Kızıl
Ordu askerlerine bir konuşma yaptıktan
sonra Beyaz Ordu’ya karşı savaşta korkaklık gösteren Petrograd Alayı’nın komutanı
ve komiseri, onun yanındayken, hemen,
her on askerden birinin kurşuna dizilmesi
emrini verir. Emir oracıkta yerine getirilir.
Bu arada trenden kürkler içinde güzel bir
kadın iner. Kadının kocası Kızıl Ordu’da
askerdir ve deri giysili şeytan o askeri
uzak bir yerde görevlendirmiş, sekreteri
yaptığı karısıyla da biraz önce özel vagonunda çılgınca sevişmiştir.

Rusya’da oligarşik medyanın 2017 yılında
Ekim Devrimi’nin 100. yıl dönümü için
hazırladığı iki anti-sovyetik propaganda dizisinden biri Troçki öteki de Lenin
üzerineydi. Oligarşik medyanın iki amiral gemisi sayılabilecek Pervıy Kanal
(Birinci Kanal) Trotsky dizisini yayımlarken, Kanal Rossiya da Lenin’i konu
alan Demon Revolutsii (Devrimin Cini)
adlı diziyi gösterime sokmuştu. Sovyet
insanlarının devasa emeğiyle oluşturulmuş bütün işletmeleri ve Rusya’nın bütün
yeraltı zenginliklerini yağmalayan oligarşik çetenin emrindeki tekelci medyada ve
taşeronlarında çalışan Göbbels’in beşinci
sınıf şakirtleri, hırsız efendilerinin yağmasını meşrulaştırmak için Ekim Devrimi’ne
ideolojik saldırı emri almışlar ve en ucuz
anti-komünist Hollywood propagandasını
bile fersah fersah geride bırakan absürt,
fantastik bir kitsch ortaya çıkarmışlar.

Esasen 1991’de SSCB’nin yıkılmasından
bu yana liberal-oligarşik-dinci-milliyetçi
bütün kanatlarıyla kapitalist sinema ve
edebiyatın ortaya tek bir eser çıkaramadığı biliniyor. Oysa bunların iddia ettiği
gibi SSCB iğrenç bir totaliter diktatörlük
olsaydı, yıkıldıktan sonra edebiyatta, sinemada ve sanatın öteki dallarında tam bir
yaratıcı patlama olması gerekmez miydi?
Daha önce sansürden dolayı yayımlanamayan, ortaya çıkamayan sanatsal başyapıtların birbiri ardına ortaya çıkması gerekmez
miydi? SSCB 29 yıldır yok ama sanatın
hiçbir dalında Göbbels’in şakirtlerinin
Sovyet insanlarına sunabileceği bir eser
ortaya çıkamadı. Sovyet haklarının büyük
çoğunluğu hâlâ daha eski Sovyet filmlerini
izleyip Sovyet şarkılarını dinliyor.
RUSYA’DA HEP KIŞTIR!
Sekiz bölümlük Trotsky dizisinin her bölümünün her sahnesinde tarihsel olgulara

aykırılık içeren sayısız çarpıtma ve bariz
çelişkiler var. Sinema eleştirmenliği benim
alanım değil, bana diziyi siyasal tarih açısından değerlendirme görevi verildi, ancak
hayatımda izlemesi bunun kadar işkenceli
olan pek az eser gördüm. Tarihçi olarak,
“böyle zulüm görmedim” desem yeridir.
Post-hakikat çağının en çarpıcı fenomenlerinden biriyle karşı karşıyayız. Ben, bütün bu propagandanın tamamen gençliğe
yönelik olduğunu düşünüyorum. Ülkenin
geçmişine dair tek gıdası oligarşik medya
ve oligarşik devletin ideolojik aygıtları
olan yeni kuşakları hedefleyen bir propaganda bu. Tek tek her sahnedeki olgulara
aykırılıkları listelemek çok uzun süreceği
için birkaç noktaya değinmek istiyorum.
Yazının girişindeki sahneden başlayalım.
Hollywood’un Rusya hakkındaki filmlerinde olayların nedense hep kışın geçtiğini
kim bilmez! Anti-komünist propagandanın
yeteneksiz aparatçiklerinin çarpık hayal
dünyasında Rusya dört mevsimi değil,
sadece kışı yaşayan bir ülkedir çünkü.
“Komünist totaliter diktatörlüğün” hüküm
sürdüğü bir ülkede karanlık ve kasvetli
bir kıştan başka ne olabilir ki? Oligarşik
Rusya’nın tekelci medyasının maaşlı trollerinin hayal dünyası da Amerikalı efendilerinin klişelerinden bir milim ileride
değil. 1918 yılının Ağustos ayında geçen
bir olayda Troçki’nin treni karları yararak ilerliyor; Troçki deri pantolon, deri
ceket ve üzerine deri palto giyiyor; metresi olarak resmedilen Bolşevik gazeteci,
edebiyatçı ve komiser Larisa Reysner de
kürk giyiyor. Neden acaba? Sebep basit:
Troçki’yi Rusya Ana’nın ırzına geçen
şeytani bir cellat, Reyner’i de pahalı kürkler içinde kocasına ihanet eden pahalı bir
fahişe, pahalı bir sürtük olarak göstermek
için. Göbbels’in manevi mirasçısı olan
oligarşinin vasıfsız kalemşörleri ahlaksızlık, hayâsızlık, alçaklık ve iftirada sınır
tanımadıkları için. Pornografik kalemşörlerin fantezi dünyası o derece mide bulandırıcı ki, Reyner’in kocası olan devrimci
Raskolnikov bir gün Troçki’nin vagonuna
giriyor, bu arada karısı yarı çıplak bir halde yatak odasından çıkıp salona giriyor ve
salonda Troçki’ye sarılırken Raskolnikov
da sakince seyrediyor.

Oysa Şastnıy Davası açıktı ve mahkeme
dosyasında, denizciler arasında Bolşevik
hükümete karşı bir darbe planladığını
gösteren somut belgeler vardı. Kimsenin
yalancı tanıklığına ihtiyaç yoktu.

oluyor ve Lenin ile birlikte Stalin’e karşı
koymaya çalışıyor ancak yeniliyor.

LENİN’İN KARİKATÜRİZASYONU
Dizi boyunca Troçki benmerkezci bir
manyak olarak sunulurken Lenin de acıTROÇKİ’NİN PALTOSU
nası, patetik bir karikatüre dönüşmüş.
Dizide değil ama gerçekte Troçki, iç savaş Bu karikatürize edilmiş Lenin figürü, bir
yıllarına ait bütün fotoğraflarında kumaşyandan da iktidara susamış bir canavar,
tan bir askeri üniforma veya palto içinde
insan hayatına zerre kadar değer vermeyen
görülüyor. Troçki’nin trenindeki muhafız- bir fanatik olarak karşımıza çıkıyor. Kalarsa 1918 yılında değil ama 1919 yılında
rikatür Lenin, “İnsanlar sadece bir araçderi üniforma giyiyorlar ama Troçki giytır” diyor. Troçki’yi 1902’de İskra yazı
miyor. Dizide resmedilen kurşuna dizme
kuruluna alan sanki Lenin değilmiş gibi,
sahnesi 1918 yılı Ağustos ayında geçiyor
sürekli Troçki’yi kıskanan bir tip olarak
ve Kazan civarında savaşan Beyaz Ordu
resmedilmiş. Bir de, bir Parvus portresi
komutanı Albay Kappel ile mücadeleyi
var ki o da evlere şenlik. Daha 1900’leanlatıyor. Troçki’nin Hayatım adlı eserin- rinde başında Alman burjuvazisi Parde “Sviyajsk’ta Bir Ay” adlı bölümde de
vus’u keşfetmiş, ona para veriyor, Parvus
geçen olayda Troçki değil ama divanı harp da Troçki’yi keşfetmiş ve onu besliyor.
komutanı ve komiser, Troçki’nin ifadeGerçekte ise Parvus denen Rusyalı Yahudi
siyle “belli sayıda” asker hakkında idam
sosyal demokrat, Birinci Dünya Savaşı
kararı veriyor. Ancak bu desimasyon değil, sırasında Alman devletinin ajanıydı ve o
her on askerden rastgele biri değil, belli
sırada sosyal demokrat çevrelerde deşifre
sebeplerle sorumlu tutulan 21 asker kurşu- olmuştu ve kimse onunla ilişki kurmuyorna diziliyor. Troçki 1929 yılında anılarını
du. Dizideki Parvus ve Alman devletinin
yazarken muhtemelen askerlerin sayısını
amacı Troçki’ye Rusya’da devrim yaphatırlamadığı için “belli sayıda” demiş,
tırmak ve Almanya’nın çıkacak savaşta
Göbbels’in şakirtleri ise bunu “onda bir”
Rusya’yı yenmesini sağlamak. Parvus,
olarak kodlamak ve beyinlere öyle işleTroçki’ye Rusya Sosyal Demokrat İşçi
mek istemişler. Oysa 2. Petrograd Alayı
Partisinin Avrupa’daki kongresine katılen az 600 askerden oluşuyordu, “onda bir” ması için delege belgesi veriyor. Komediemri olsaydı 60 askerin kurşuna dizilmesi ye bakar mısınız, sanki Troçki’nin sosyal
gerekirdi. Kuşkusuz onda bir olmasa bile
demokrat çevrelerde desteği yokmuş veya
çok acımasız ve sert tedbir bu, ancak iç
sanki herkesi kandırıp delege olabilirmiş
savaşın kaderinin çizildiği ölüm kalım an- gibi delegeliğini Alman devletinden alıyor.
larında verilmiş bir karar. Troçki’nin keyfi Kongrede, Lenin, Troçki’nin konuşmasını
kararı da değil, askeri mahkemenin kararı. iptal etmeye çalışıyor. Parti kongre delegeBu arada dizide Beyaz Ordu terörüne dair sinin parti kongresinde konuşmasını kim
tek bir sahne, tek bir söz olmadığını söyle- nasıl engelleyebilir acaba?
meme gerek var mı?
Dizi bırakın ciddi tarihçileri herhangi bir
1922’de tutuklanan ve sonra sınır dışı
tarih yüksek lisans öğrencisine (anti-koedilen aydınlardan biri olan İvan İlyin,
münist olması da önemli değil) verseniz
Troçki’nin yüzüne karşı “yalancı, hırsız
güleceği şeyleri gerçekmiş gibi Rusya
ve katilsiniz” diyor. Yalancı, hırsız ve katil gençliğine sunuyor. Amaç her türlü devrim
oligarşik çetenin beşinci sınıf senarist
fikrini ve devrim kavramını karalamak ve
finoları tam da burjuva efendilerinin sıfat- itibarsızlaştırmak. Dizinin Rusya gençliğilarını, 1948’de “Naziler haklıydı” demiş
ne vermek istediği mesaj şu: Ekim Devriolan İlyin denen adi filozof müsveddesinin mi bir-iki güce tapan fanatik siyasetçinin
ağzından Bolşeviklere karşı yansıtmasinik tüccarlar aracılığıyla ve dış mihraklaya çalışıyorlar. Göbbels’in şakirtlerinin
rın (Alman devletinin) parası ile yaptıklaİlyin’i seçmeleri tesadüf değil, çünkü bu
rı, Rusya karşıtı bir yıkıcı faaliyetti. İşçiler
1916’dan beri Bolşevik olan kalifiye işçi
aşağılık Nazi hayranı İlyin, oligarşinin
de bu şeytani Alman ajanlarının kışkırtıcı
Nikolay Markin, dizide Troçki’nin fedaibaşı Putin’in en sevdiği felsefeci. Bu arada sözlerine kanmış insanlardı. Oysa gerçek
liğini yapan bir serseri gibi resmedilmiş.
Göbbels’in yamakları Lenin ve Troçki’ye
bu değil ve oligarşik medyanın figüranları
Bir gün yolda soyguncuların saldırısınolduğu gibi karşı-devrimle mücadele
da bunu iyi bildikleri için ellerindeki meddan kurtaran Markin, Troçki’nin zayıf bir
komisyonu başkanı Derjinski’ye çamur
ya tekeliyle genç kuşakları 7/24 yalanla
anına tanık olduğu için, güya Troçki ondan atmak için fırsatı kaçırmıyorlar. Buna göre beslemeye çalışıyorlar. Rusya’da emekçinefret ediyor ve iç savaş sırasındaki bir
Derjinski, 1922’de 63 akademisyen ve ay- lerin yeniden ayaklanıp iğrenç diktatörlükolayda Markin’e yardım etmeyerek onu
dın için güya idam cezası isterken, Troçki lerine son vermesinden korkuyorlar.
ölüme gönderiyor. Troçki, Baltık Filosubuna karşı çıkıyor. Oysa gerçekte Dernun komutanı olan Şastnıy’ı sahte deliller- jinski daha 1920’de iç savaş henüz bitmele ve Raskolnikov’un yalancı tanıklığıyla
mişken bile ölüm cezasının kaldırılmasını
idama mahkûm ettiriyor. Raskolnikov’u
savunmuş bir Bolşevik. Güya Troçki bile
yalancı tanıklığa da bizzat Troçki zorluyor. sonunda kendi yarattığı terörün kurbanı

Adnan Cemgil yazdı:

FAŞIZM MISYONERLERI NO:1
PEYAMI SAFA

“Bugünlerde Peyami Safa’nın, Server Bedi takma adıyla kaleme aldığı “Cingöz Recai”
serisi yeniden yayınlanıyor. Peyami Safa’yı tanımayan okurlarımız için Adnan Cemgil’in, 1 Aralık 1945 tarihinde tek sayı yayımlanan ve Tan baskını nedeniyle yayın hayatına son verilen “Görüşler” dergisinde kaleme aldığı “Faşizm Misyonerleri No: 1 Peyami
Safa” başlıklı ve Peyami Safa’nın gerçek karakterini ortaya koyan bir yazısını yayınlıyoruz .”
1938-1944 yıllarının yazı ve fikir tarihini
yazmak isteyenler, kitaplarında Peyami
Safa’ya dolgunca bir yer ayıracaklardır.
Bu, onun yazı ve fikir adamı olarak değerinden çok, ikinci cihan harbi yıllarında
oynadığı rolün ehemmiyetindendir. Gerçekten Peyami Safa bu yıllar içinde Türkiye’de, Almanya’da Rosenberg’in oynadığı faşizmin nazariyecisi rolüne benzeyen
bir rol oynamak istemiştir.
Çeyrek münevverlere kendisi için “mütefekkir edip” dedirten, biyoloji, psikoloji,
sosyoloji terimlerini doldurarak “fikrî”
çeşni vermek istediği fıkralarında öteden
beri daima septik görünmeyi züppelik derecesine vardıracak kadar ileri götüren Peyami Safa’nın tam altı yıl boyunca imanlı
bir mücahit oluvermesi inanılmaz bir şey
olmuştur. Peyami Safa, inandığı faşist
dinini kendinden geçerek yaydığı o yıllarda, “ İlâyı kelimetullah” uğrunda kâfirlere
kılıç sallayan bir mümin, Saint-Barthélemy gecesinde hançerleyecek Protestan
arayan gözü dönmüş bir Katolik kini ile
anti-faşistlere saldırmış, Nazi işgalindeki
yerlerde Gestapoya verilen jurnallere pek
benzeyen yazılar yazmıştı.
Onu, böyle polis romancılığından, fantezi yazıcılığından faşizm misyonerliğine
geçiren amiller bilinmemektedir. Yalnız
bu yolda ilk derslerini Abalıoğlu [Yunus
Nadi] sülâlesinin “yeni nizamcı” “Cumhuriyet”inde aldıktan sonra, efkârlı ve efkârsız “Tasvir’’lerde olgunlaştığını vesikalar
göstermektedir.
“Çürümüş demokrasilerin’’ yüzde yüz yenileceğine, emin olan Peyami Safa, ikinci
cephenin açılıp: “Wehrmacht“ın tuzla buz
olduğunu gördükten sonra imanında çatlaklar başladı. Bu buhran Peyami’ye “ben
faşist değilim!’’ dedirtecek, kâh sosyalist
kâh demokrat olduğunu söyletecek kadar
pusulayı şaşırtmıştır. O kadar ki, Berlin’in
düşmesinden sonra Hitler’e dil uzatmış,
vaktiyle üstadı olan [Joseph] Goebbels’le

alay edebilmişti. Bir zamanlar, şimdi
kayıplara karışan Führer meşhur Munich
birahanesinde ilk alkışlamış kıdemli bir
Nazi heyecanıyla altı yıl boyunca haykırdığı imanını böyle birden bir dönüşle
inkârına bir küfür mü demeli? Hayır. Bizce Peyami Safa kafası ve midesiyle bağlandığı “faşizm”in bütün yapısıyla gümbür
gümbür yıkıldığını gördükten sonra, zehir
içerek kendilerini yok eden veya yok olan
mürşitlerinin izinden ayrılmış değildir. O
da onlar gibi yapmış, kendini yok etmek
istemiştir; bir farkla: Arsenik içerek değil, faşizmi, faşist olduğunu inkâr ederek.
İnsanın böyle iliklerine kadar bağlandığı,
bir inanışı inkâr etmesi de arsenik içmesi
kadar hatta daha da acı değil mi? İşin en
trajik tarafı Mussolini, Hitler, [Joseph] Goebbels, ve [Heinrich] Himmler nihayet Dr.
Ley artık biç bir şey duymamanın, hiç bir
şey görmemenin saadetine erdikleri halde,
Peyami, uğrunda bu kadar ter, salya, gözyaşı ve mürekkep harcadığı ideolojisinin
nasıl kepaze olduğunu ve kendisinin onu
nasıl kepaze ettiğini görerek kan kusmaktadır Yalnız onun ve ona acıyanların
hiç tükenmeyecek bir teselli kaynağı var:
Yazıları.

Hele faşizmi yaymak için yazılan yazılarının en coşkunlarını bir araya getiren ve
uzun zaman çömezlerinin elinde bir “ İlmihal” gibi dolaşan “ Millet ve İnsan” adlı
kitabı bu bakımdan pek verimlidir. Peyami
burada, kaba propagandacılar gibi açık
konuşmamış, faşist ideolojisini, sembollere bürüyerek anlatmıştır. En hoşuna giden
semboller de “milliyet” “ milliyetçilik”
“ideal” “iman’’ terimleridir. Şimdi hem
Peyami Safa’ya, o kendini İnkâr ederek
ne kadar unutturmak istese de, asla unutulmayacağını göstererek teselli sunmak,
hem de ileride memleketimizde faşizm
temayülleri üzerinde araştırma yapacaklara yardım etmiş olmak için bir kaç örnek
vermeyi faydalı buluyoruz. Peyami, faşizmin nasıl dünyayı saran bir fikir olduğunu
göstermek için şöyle yazmıştı: “İtalyan
inkılâbı da büyük harpten sonra ayaklanan
sınıf ideolojisini tepeleyerek onu milliyet
idealinin emrine verdi. s. 50”
Bu “İtalyan İnkılâbı”nın, birkaç ay önce
vatandaşlarının bacağından astıkları Mussolini’nin Roma üzerine yürüyüşü olduğunu söylemeye hacet var mı?
Devam edelim: Artık Almanya’da, Macaristan’da, Portekiz’de, İspanya’da ve bu-

günkü Fransa’ya kadar her yerde nihayet
bütün sınıf ihtilalleri tepelenerek, [Ziya]
Gökalp’ın tahmin ettiği gibi “Milliyet
Mefkûresi”nin tabii haline getirildi. s. 50”
Hitler’in Almanya’sında, Horthy’nin Macaristan’ında, Salazar’ın Portekiz’inde,
Franko’nun İspanya’sında ve Peyami Safa’nın bunları yazdığı 1943 deki Petain’in
Fransa’sında hâkim olan
“milliyet mefkûresi”nin faşizm=Nazizm
sisteminden başka bir şey olmadığını da
herkes anlar. Bu “milliyet mefkûresi”nin
bütün dünyada gerçekleştiğini söylerken
İngiltere ile Amerika’dan, faşizme boyun
eğmemek için başta millî benliğini kurtarmak için yedi yıldır boğuşan Çin olduğu
halde bütün kurtuluş savaşı yapan milletlerden söz açmaması da Peyami Safa’nın
taptığı ”milliyetçilik”in faşizmden başka
bir şey olmadığını göstermektedir.
Peyami Safa, Faşizme sadakatinin en
şaşmaz delilini, Türk inkılâbını, Türk
kurtuluş savaşını da yukarıda sıraladığı
faşist ayaklanmaların başına koymakla
vermektedir. “Ziya Gökalp’’ı da mahiyeti tamamı ile belli olan yani Peyami’nin
lügatinde faşizm manasına gelen “milliyet
mefkûresi”nin mübeşşiri [müjdecisi] olarak anmaktadır: “Gökalp bugün doğumuna
şahit olduğumuz dünyayı çeyrek asır evvel
gördü ve müjdeledi. s. 50”
“Bu fikirler şimdi (yani 1943 yılında)
bütün Avrupa’da (yani Nazi istilâsı altındaki Avrupa’da) millî inkılâp bayraklarının
(yani gamalı haçlı bayrakların) üstünde
dalgalanıyor”! Peyami, artık faşist cezbesinin içinde, gözleri büsbütün dönerek
isteğini gerçek gibi alıp şu zafer narasını
da fırlatıyor: “Gökalp’ın garp dünyası için
en az çeyrek asır önce müjdelediği bu neticeler (yani faşizm) büyük Türk dünyası
için de, şimşek hızı ile gerçekleşme yolundadır. s. 51”
İnsan, Peyami Safa’nın memleketimizin faşizm barbarlığının boyunduruğuna
girmesi için duyduğu sabırsızlığını açığa
vuran bu satırları okurken elinde olmadan: “Yaya kaldın Tatar ağası!” diyor.
Gerçekten, Peyami de, “ Çınaraltı”ndaki
ihvanı da, “ yeni nizamcı” Abalıoğlu’giller
de, “Tasvir” deki müritleri de ve nihayet
Ankara’daki Turancı nümayişinin gülünç
şövalyeleri de yaya kaldılar: Faşizm, dünya ölçüsünde yere serilmiş, gebertilmiştir.
Peyami Safa’nın faşizm ideolojisini Türkiye’de yaymak için yazılmış güzel bir
el kitabı olan “Millet ve İnsan” da sık sık
kullandığı sembollerden biri de “ideal”dir.
Bu bahse ayırdığı sayfalarda “pir aşkına’’ serden geçen bir dervişin coşkunluğu
var. Edebiyat ve yazı ticaretinde hayli
iş yapmış olan birinin bu ideal humması birçoklarını güldürecekse de Peyami
evlenmekten, ticaret yapmaya kadar her
şeyi ideal uğruna yapılmış hamleler olarak
gösterirken hiç bir sıkıntı duymamaktadır.
“Millî cemiyetlerle ferdin durumu”nu,

incelerken artık sembolizmi biraz daha
gevşeterek, maksadını daha açığa vuran
sözler kullanıyor. Bunlardan başlıcası
faşist sisteminin temel direklerinden biri
olan “korporasyon”dur: “Millî cemiyetlerin sosyal yapıları millîdir. Bu cemiyetlerde fert, refah mirasyedisi, hürriyet sarhoşu
ve sulh esrarkeşi değildir. Her mesele
onun için (tıpkı Peyami için olduğu gibi!)
millî davadır ve sükûn zamanlarında da
o, bu davanın zaferi için uyanık durur.
Korporasyon nizamı içinde mesleğini millî
menfaat emrine veren teşkilâtta vazife
almıştır.”
Herkesin ve herkesle beraber tarih ve
sosyoloji bahislerinde pek uzun elli (yedi-tûlâ sahibi manasına) [En uzun el.
Geniş nüfuz. Büyük kudret. Uzun el] olan
Peyami Safa’nın da bildiği gibi korporasyon nizamı bir kere Ortaçağda, bir kere de
faşizmde meydana çıkmıştır. Peyami Safa
daima dönen, dönek bir insan olduğuna
göre şu bizde lonca diye anlatılan Ortaçağ
korporasyonlarını söylememiş olmalıdır.
Onun bayıldığı ve altını çizecek kadar
önem verdiği korporasyon faşizmin icadı
olan esaret sistemidir. Zaten “refah, hürriyet ve sulh” hakkındaki menfi hükümleri
de faşisto-Nazi Weltanschauung’unun
[dünya görüşünün] hikmetlerindendir!
Peyami Safa, faşist dünya görüşünün “dinamik ve enerjik” harp anlayışını da yüzde
yüz benimsemiştir. Ömründe sırtına hâki
renkli ceketi geçirmemiş, top seslerini
yalnız bayram günleri dinlemiş olmasına
rağmen bakın sulh taraftarlarına nasıl yıldırımlar yağdırıyor: “İsterik Yahudi karısı
bugünkü cihan harbi önünde (yani 1939 da
Nazi Almanya’nın dünyayı zincire vurmak
için açtığı harp), uzun tırnaklarıyla saçlarını yolarak haykırır: Medeniyet yıkılıyor,
insanlık mahvoluyor, bu ne barbarlık, bu
ne canavarlık!”
Biraz sonra da şöyle devam ediyor:
“Harpten evvel Fransa’da, İngiltere’de,
Amerika’da yığın yığın sulh esrarkeşleri
yetiştiren ve nihayet Fransa’yı çökerten bu
Yahudi propagandasını Türklerin ağzından
da işitince şeametler [uğursuzluk] sezmiş
gibi ürperiyorum”.
Evet, Peyami Safa, baykuş sesleri duymuş
gibi “ürpermekte” haklı imiş. Gerçekten ikinci cihan harbinin sonunda büyük
bir felâket, büyük bir yıkılış olması mukaddermiş. Ama hâdiselerdeki “ideal”
düşmanlığına bakın ki, harbin sonunda
çöken, ta temellerine kadar yıkılan “sulh
esrarkeşlerinin” uyuşturdukları Fransa,
İngiltere, Amerika değil, topyekûn harbi
icat eden Nazi Almanya’sıyla, 8 milyon
süngüsü ile övünen soytarı Mussolini’nin
İtalya’sı ve geçenlerde Amerikalıların Çinlilerin ve Sovyet’lerin önünde dize gelen
“Güneşin oğlu’’ [Michinomiya] Hirohito’nun Japonya’sıdır.
Peyami Safa’nın pek hoşlandığı “metafizik
hakikat’’ adına şunu da belirtelim ki bu so-

nuç onu pek sarsmayacaktır. Zira o, determinizme inanmaz; kültürünün dörtte üçü
Mein Kampf’dan geliyorsa, dörtte biri de
üstadı Şekip Tunç kanalı ile Bergson’dan
geldiği için “ realiteyi akılla kavramanın”
imkânsızlığına inanır ve işine gelmediği
zaman onu pekâlâ görmemezlikten, inanmazlıktan gelebilir!
1944 yılının ikinci yarısında, harp tulünde
meydana gelen değişiklikler Peyami Safa’nın kafasını o kadar allak bullak etmişti
ki, daha bir yıl önce Palazzo Venezla’nın
balkonundan kara gömlekli sürülerine
bağıran Duçe’nin [Mussolini] gürültüsü ile
harbi, boğuşmayı övdüğünü ve hele Nazi
sürülerinin Kafkas boylarına sokulduğu
günlerinde, Hitler’in ömürsüz zaferleri
için yazılmış destanlarının en güzellerinden sayabileceğimiz “Kaf dağlarında
sallanan bayrak” adlı mensur şiiri yazdığını unutarak şunları yazıyordu: “Bu misli
görülmemiş cihan katliâmının, bu havadan
yağan ölümlerin ve yerden biten sefaletlerin... Tasvir; 5.4.1944”
Görülüyor ki Peyami Safa’nın bir zaman
sulhçuluğa “esrarkeşlik” diyecek kadar bir
harp taraftarı olduğu halde, ikinci cihan
harbinin 1945 yılında gösterdiği manzara karşısında “Cihan katliamları, gökten
yağan ölümler, yerden biten sefaletler...”
diye isterik feryatlar koparmasında hiç bir
tezat yoktur. Çünkü o daima “sahibinin sesini” aksettiren bir megafon olmuştur. Hocası Goebbels de, o günlerde, bir zamanlar
sayfalarından kâinata meydan okuduğu,
“Die Woche’’de aynı sulhseverlikle, ayni
“isterik Yahudi karısı” feryadı ile “medeniyet yıkılıyor, Avrupa mahvoluyor!” diye
haykırmıyor muydu?
Ama diyeceksiniz, Peyami Safa’nın, hep
onların izinden gittiği doğru değil. Onlar zehir içtiler, hayatlarına son verdiler.
Hâlbuki Peyami Safa yazın Adada, kışın
Şişlide hayattan kâm [murat, zevk] almakta ve “icap ettikçe” de “çürümüş demokrasilere’’ ‘kasideler çırpıştırmaktadır. Evet,
gerçekten meselenin bu cephesi -bütün iyi
niyetimize rağmen- bizim için de karanlık.
Ama kim bilir, belki bunlar da “ideoloji”
harbinin icaplarındandır ve askerlikteki
terim ile “maskelenmek”tir. Hem duyduğumuza göre Peyami Safa ölümlerinden
sonra da eski kahramanlar ile ilgisini pek
kesmemiş: Son zamanlarda -bazı filozof
dostlar ile birlikte- dadandığı ispritizma
âlemlerine zaman zaman Hitler’in, Mussolini’nin, Goebbels ile Gayda’nın ruhları
da geliyormuş. Her halde ara sıra Peyami
Safa’nın kafasına “Tasvir” için öğütler, kalemine de kahramanca yazılar ilham eden
bu “ermiş” ruhlar olsa gerek!
Görüşler Haftalık Siyasi Mecmua (1 Aralık 1945)

Güner Şar yazdı:

OKUMA NOTLARI
EDEBIYAT NIYE BIZI DAHA IYI BIR
INSAN YAPSIN?
Edebiyatın bizi “daha iyi bir insan yaptığına” dair liberal hümanist iddia paldır
küldür dolaşıma girdi. Örneğin T24 sitesinden Hasan Öztürk “(…) edebiyat,
içimizdeki dünyayı zenginleştirerek bizi
olduğumuzdan daha iyi bir insan yaparken
içinde bulunduğumuz dünyanın gidişatını
anlamamızı da kolaylaştıracaktır” tespitini yapıyor. Asıl merak konusu ise bu
mübalağalı söylem acaba yazarın özgün
önermesi miydi? Elbette öyle olmadığı
kısa bir araştırma yapıldığında anlaşılıyordu. Edebiyatın sizi daha iyi bir insan
yapması meselesine Terry Eagleton “Edebiyat Kuramı: Giriş” kitabında şöyle bir
değinip geçiyordu. Kitabın ilk yayınlanma
tarihi 1983’tü ve dilimize çevrilme tarihi
ise 1990’dı. İlgili bölümde Eagleton’un
belirlemesine katılmamak mümkün değil: “Yüksek kültür konusunda derya olan
birçok insan vardı: ama bu kültürün bu
insanların bazılarını Orta Avrupa’da Yahudilerin katledilmesine nezaret etmek gibi
eylemlerden alı koymadığını anlaşılması
için Scrutiny’nin doğumundan sonra bir
on yıl kadar geçmesi gerekecekti. Leavisçi eleştirinin gücü Sir Walter Raleigh’in
cevaplayamadığı “Niçin edebiyat okumalı?” sorusuna bir cevap verebilmesindeydi.
Cevap da özetle, edebiyatın sizi daha iyi
bir insan yapmasıydı. Pek az neden bundan daha ikna edici olabilirdi. Scrutiny’nin
kurulmasından birkaç yıl sonra Müttefik
kuvvetleri boş vakitlerini Goethe okuyarak
geçiren komutanları tutuklamak üzere toplama kamplarına girdiklerinde, birilerinin
bir açıklama yapması gerektiği anlaşıldı.”
Demek ki toplama kamplarındaki katliamları komuta eden, bizatihi infazları geçekleştiren Nazilerin edebiyat –Goethe- okumaları onları daha iyi bir insan yapmaya
yetmemişti.
“Edebiyatın sizi/bizi daha iyi bir insan
yapması” meselesi felsefe profesörü
Gregory Currie’nin “Does Great Literature Make Us Better?” (2013) New York
Times’a yazdığı makalesinden sonra yaygınlık kazandı; hülasa T24 yazarı da ihtimal ilhamını o rüzgârdan almıştır acaba?
***
DOĞRU BIR ELEŞTIRI

Tahir Abacı’nın Cumhuriyet Kitap ekindeki bu haftaki “İyi edebiyat koleji” başlıklı
köşe yazısı bir hayli cesurcaydı. Abacı,
Seyhan Erözçelik’in (1962-2011) Nilgün
Marmara’nın (1958-1987) “Daktiloya
Çekilmiş Şiirler” kitabının girişine yazdığı
yazıya değinip eleştiriyor. Yazısının “Seçilmişler” Dünyası alt başlığında nesnel
olduğu kadar doğru bir saptamada bulu-

nuyor: “Erözçelik’in “iyi şairler”ini kestirmek de zor değil. Edebiyatın, yabancı
dille öğrenim yapılan donanımlı okullarda
“iyi” eğitim görmüş şehirli orta halli aile
çocuklarının eline geçtiği, bunların parasal
sıkıntısı olmayan dergiler çıkarabildikleri,
büyük şehir ilişkileri içinde artık sanata
el atmaya başlamış finans kapital destekli
yayın organlarında el üstünde tutuldukları

bir dönem. İkinci Yeni üzerinden modernizmi keşfetme, ama aşma değil, kutsama
ve kuyruğuna takılma yılları.”
***
Nazlı Eray CIA’nin fonladığı “Uluslararası
Yazma Programı”na hiç gitmemeliydi
Cumhuriyet Kitap Eki “Fantastik Edebiyat Özel Sayısı” yapmış (27 Şubat 2020).
Nazlı Eray da “Büyülü Gerçekçilik; parçalan kristal!” başlıklı yazısıyla katkıda
bulunmuş. Romanlarını, edebiyat anlayışını anlatmak yerine kendini övmekten geri
duramamış. Gözü dünyaya hep bir prizmadan bakıyormuş. O prizmanın kırıkları
ve pırıltıları da Büyülü Gerçekçilik’miş…
Kitaplarını hep tarzda yazmış. “O zamanlar” diyor-Nazlı Eray’ın ilk kitabı “Ah
Bayım Ah’ı 1975’te yayımlandığına göre
70’li yıllar oluyor- bunun anlaşılması
imkânsızdı. Nereden çıkarıyor bunu Nazlı
Eray? Türk okuru daha 60’ların ortasından
itibaren Büyülü Gerçekçi yazarları zaten
tanıyordu.
Bu akımın önde gelen yazarlarından Jorge Amado’nun “Kızgın Toprak” [1960?],
“Tarçın Kokulu Kız” 1973, “Sonsuz Topraklar” 1972; Miguel Angel Asturias’ın
“Yeşil Papa” 1967, “Gözleri Açık Gidenler” 1968, “Guatemala Efsaneleri” 1968,
“Sayın Başkan” 1974, Gabriel García
Marquez’in “Yüzyıllık Yalnızlık” romanı
1974 yılında çıkmıştı.
Nazlı Eray nerdeyse Büyülü Gerçekçilerinin önde gelen yazarları Miguel Angel
Asturias, Gabriel García Marquez, Jorge
Amado, Jorge Luis Borges, Julio Cortazar ve İsabel Allende’ye siz şöyle arkama

dizilin diyor sanki.
CIA’nin fonladığı “Uluslararası Yazma
Programı”na hiç gitmemeliydi Nazlı Eray!

Ali Babacan parti kurma hazırlıkları sürerken, Babacan liberal Daron Acemoğlu’na
da teklif götürmüş, fakat Acemoğlu, yeni
partinin yönetimine girmeyi kabul etme***
mişti. Babacan’a yakın çevreler, Daron
Acemoğluile görüştüklerini, parti prograCumhuriyet Gazetesindeki Liberal habis ur mının yazımında fikir alışverişi yaptıklarıDaron Acemoğlu’yu nasıl bilirsiniz? Elbet- nı ifade ediyorlar. Daha iki yıl önce Tayyip
te basbayağı bir liberal olarak tanınıyor.
Erdoğan’ın kuracağı yeni kabinede (2018)
“Ulusların Düşüşü: Güç, Zenginlik ve
Daron Acemoğlu’nu görevlendireceği öne
Yoksulluğun Kökenleri” Massachusetts
sürülüyordu. Hatta meşhur gazeteci NaInstitute of Technology’den Türk-Amerigehan Alçı, Acemoğlu’yu dünyanın en iyi
kan ekonomist Daron Acemoğlu ile Hariktisatçılarından biri olarak görüyor, Türk
vard University’den siyaset bilimci James ekonomisinin yapısal sorunlarını kökünA. Robinson tarafından yazılan kitabına
den çözecek, vizyonuyla tarihi bir görev
en azından göz atmak Acemoğlu’nun –ve
yapabileceğine inanıyor, “Her zaman
elbette James A. Robinson’un- dünya
ezberleri bozan ve herkesi şaşırtan bir
görüşü üzerine bir fikir verir. “Sol liberal
lider olmuş Erdoğan, Acemoğlu’ya Türk
çevrelerde kutsal kitap muamelesi gören”
ekonomisinin başına tam yetkiyle geçme
“Ulusların Düşüşü” Acemoğlu/Robinson
teklifini yapabilir” diye yazıyordu. Aslında
yüz yıldan beri anlatıla gelen artık mavra- Acemoğlu ikinci Kemal Deviş rolünü üsya dönüşmüş olan aynı masalı anlatıyorlar lenecek birisiydi ve tek çareyi de yabancı
kitaplarında. Masalın en ilginç paragrafı da sermayeden beklemekten başka bir önerisi
şöyle: “1917 Bolşevik Devrimi kanlı bir
bulunmadığını şu sözleri ile anlatıyordu:
hadiseydi ve hiçbir insani yönü yoktu. Le- ”Bugünlerde yabancı sermaye Türkiye’ye
nin ve etrafındakilerin yaptığı ilk şey Bol- gelmek bile istemiyor. Türkiye’nin yabanşevik Parti’nin başına yeni bir eliti, yani
cı sermayeye güven vermesi lazım. Üstelik
kendilerini getirmek olduğundan denkbüyümeyi yeniden yapılandırmak için de
lemde eşitliğe de yer yoktu. Bunları yapar- yabancı sermayeye ihtiyaç var. Yabancı
ken yalnızca komünist olmayan unsurları
sermayenin yüksek teknolojiyle ve düşük
değil, iktidarları için tehdit oluşturabilecek faizlerle gelebilmesi lazım.
diğer komünist unsurları da tasfiye edip
öldürdüler. Fakat asıl trajediler daha sonra Cumhuriyet Kitap Eki’nin ne edebiyatçı
yaşanacaktı; önce İç Savaş’la, ardından
ne sanatçı ne de yazar-çizerlikle hiçbir
Stalin’in kamusallaştırma politikaları ve
biçimde ilgisi ve bilgisi olmayan Daron
belki de 40 milyon kadar insanın hayatına Acemoğlu’yu kapağına taşıması (5 Mart
mal olan aşırı sıklıktaki tasfiyeleriyle. Rus 2020) gazeteye bir habis ur gibi çöken
komünizmi acımasız, baskıcı ve kanlıydı
liberal çevrenin küçük zaferlerinden biri
fakat eşsiz değildi.” Bu kadarında bile çok sayılmalıdır.
enteresan bir şey yok.

öne çıkanlar

28 MART 2020

CIHATÇI ÇETELERIN HTŞ’NIN İDLIB’DEKI
HEDEFINDE TÜRK PROVOKASYONLARI
ASKERLERI VAR
DEVAM EDIYOR
Cihatçı çeteler İdlib’de Türk askerlerine yönelik bir hafta içerisinde iki saldırı düzenlerken, saldırılarda iki asker
hayatını kaybetti, iki asker ise yaralandı.

Cihatçı çeteler İdlib’in güney kırsalında bulunan Kefer Nubbol ve Hazzarin
köylerine füze ve ağır taramalı silahlarla saldırdı.

İdlib’de terör örgütü HTŞ’nin ağırlığını oluşturduğu cihatçı çeteler, 5 Mart’ta
Moskova’da imzalana ateşkes anlaşmasını
İdlib’de ağırlığını El Kaide’nin Suriye
kolu olarak bilinen HTŞ’nin oluşturduğu ihlal etmeye devam ediyor.
cihatçı çetelerin Türk askerlerine yönelik Daha önce M4 karayolundaki devriyeleri
engellemek amacı ile eylemler düzenlesaldırıları devam ediyor. 19 Mart günü
yen cihatçı çeteler bu kez de İdlib’in güTürk askerlerine yönelik füzeli saldırıda
ney kırsalında bulunan Kefer Nubbol ve
iki asker hayatını kaybederken, 24 Mart
günü yapılan saldırıda iki asker yaralandı. Hazzarin köylerine füze ve ağır taramalı
silahlarla saldırdı.
19 Mart günü düzenlenen saldırıyı RusSANA Muhabiri, geçtiğimiz günlerde
ya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma
terör gruplarının söz konusu köylerdeMerkezi Başkanı Oleg Juravlyov, aynı
tarihli basın brifinginde duyurarak saldırı- ki askeri noktalara füze ve ağır taramalı
silahlarla saldırdıkları ve İdlib’ten geçen
ya ilişkin şunları kaydetmişti:
M4 otoyolunun bir kısmını tahrip ettik“M4 karayolu üzerindeki keşif çalışmaları sırasında, Mhanbel yerleşimi yakının- lerini ifade etti. Muhabire göre, saldırı
sadece maddi hasarlara neden olurken,
da, Türk askerler, Türkiye’nin kontrolü
altında olmayan militanlarının saldırısına Suriye Arap Ordusu Birlikleri’nin saldırıların noktalarını tespit edip imha ettiğini
uğradı. Saldırıda 2 Türk askeri hayatını
ifade etti.
kaybetti.
Rusya ve Türkiye’nin 5 Mart’ta vardığı
anlaşmanın yerine getirilmesi amacıyla
Türk tarafının, M4 karayolundaki ortak
devriyenin güvenliğini sağlama yönünde
gereken tedbirler aldığını kaydeden Juravlyov, Rusya’nın Tarafları Uzlaştırma
Merkezi, yasa dışı silahlı oluşumların
liderlerini silahlı provokasyonlardan vazgeçmeye ve barışçıl çözüm yoluna girmeye çağırıyor” demişti.
İKİ ASKER YARALANDI
24 Mart tarihinde ise Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, basın toplantısında
İdlib’deki Türk askeri konvoyuna yeni bir
saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Juraylov saldırıyı, “24 Mart günü, İdlib
bölgesinin Sfuhon köyü yakınlarında devriye yapan Türk konvoyunun geçişi sırasında, teröristlerin yerleştirdiği el yapımı
mayın patladı. Patlama sonucu 2 zırhlı
araç zarar gördü. İki Türk asker yaralandı” diye açıkladı.
Türkiye’nin kontrolünde olmayan militan
grupların İdlib bölgesindeki durumu istikrarsızlaştırma yönündeki çabalarına devam ettiğini söyleyen Juravlyov, HTŞ’nin
yerleşim yerlerine yönelik 7 saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.
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SURIYE’DEN
BATI’YA
YAPTIRIMLARI
KALDIRMA ÇAĞRISI

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Koronavirüs
pandemisi ortamında Batı’ya Şam’a
yaptırımlarını beklemeksizin kaldırma
çağrısı yaptı.
Koronavirüs (Kovid-19) salgını dünyanın dört bir yanında etkisini sürdürürken
Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan, pandemi
ortamında Batı’nın yaptırımlarını beklemeksizin kaldırma çağrısı geldi.
Suriye resmi haber ajansı SANA’nın yayınladığı açıklamada, “Halkı teröristlerin
saldırganlığından ve vatandaşların, özellikle de sağlık sektörünün hayatını etkileyen, dayanağı olmayan sert tek taraflı
önlemlerden acı çeken ve hala çekmekte
olan Suriye, uluslararası toplumu uluslararası evrensel hukukun temellerine ve
insan hayatının dokunulmazlığına saygı
göstermeye, özellikle de koronavirüsün
komşu ülkelerde yayıldığı ortamda yaptırımların beklemeksizin kaldırılması ile
ilgili eylemlere çağırıyor” ifadelerine yer
verildi.
“ABD VE MÜTTEFİKLERİ HASTALIK NEDENİYLE HER BİR KİŞİNİN
ÖLÜMÜNDEN SORUMLUDUR”
Koronavirüs salgınının daha fazla yayılma riskine rağmen ABD ve Avrupa
Birliği’nin (AB) virüsten büyük ölçüde
mustarip olan ülkelere yönelik tek taraflı
yaptırımlar uygulamaya devam ettiklerine dikkat çeken bakanlık, Şam’ın bir kez
daha İran, Küba, Venezuela ve pandemiye
karşı koyan diğer ülkelerle tam dayanışma
içinde olduğunu vurguladı.
Açıklamada, “Suriye, ABD ve yaptırımları destekleyip, insan haklarının korunmasını ihmal eden müttefiklerini bu hastalık
nedeniyle her bir kişinin ölümünden
sorumlu tutuyor” denildi.
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Avukatlar Sendikası Genel Başkanı Selin Aksoy, koronavirüs gündemine, bu süreçte
avukatların haklarına ve ceza infaz indirimi yasa taslağına dair görüşlerini
gazetemizle paylaştı.

“SADECE EVDE KAL DEMEK
YETMEZ!”
“

Sağlık Bakanı tarafından geceleri yapılan
duyuru ve twitter paylaşımlarından öğrendiğimiz ve sadece sayılardan ibaret olan
açıklamaların, kamuoyunu aydınlatma
konusunda yeterli olmadığı açıktır.

Anayasamıza göre yaşam, sağlık, barınma,
Öncelikle işçi avukatlar, stajyer avukatlar ve
beslenme, ulaşım, haberleşme gibi en tetakip elemanlarının adliyelere gönderilmememel insan haklarının korunması ve sağlanması devlete yüklenmiş yükümlülüklerdir.
leri sağlanmalı ve bu kişilere ücretli izin hakkı
Bu yükümlülükleri yapması gereken devtanınmalıdır.
letin, yalnızca “evde kal” sloganı ile süreci
yönetmeye çalışması, virüsün özellikle
ekonomik sonuçlarının göz ardı edilmesine
bakımından evde kalınması ne kadar zoolduğumuzu belirtir, aksi takdirde her
neden olacaktır.
runlu ise bu sürenin de halkın en az zararla bir halkanın birbirinden ayrı, birbirinden
atlatabilmesi için her alanda ekonomik ön- habersizmişçesine aldığı kararların “koruVirüsün halk sağlığını tehdit ettiği açık
lemler alınması kaçınılmazdır. Bu bakım- yucu zincir” haline gelmeyeceğini, aksine
olmakla beraber uzun vadede ekonomik
dan siyasi iktidarın; Türk Tabipler Birliği, tabloyu daha ağır sonuçlara taşıyacağını
sonuçlarının da can yakıcı olacağı şimdiden öngörülebilir durumdadır. Dolayısıyla sağlık sendikaları ve örgütleri başta olmak düşünüyor ve siyasi iktidarı, Türk Tabipüzere; barolar, hukukçular, sendikalar,
ler Birliği, sağlık sendikaları ve örgütleri
bu ekonomik krizden hukuk alanında en
insan
hakları
kuruluşları
ve
demokratik
başta olmak üzere; barolar, hukukçular,
çok etkilenenler de işçi avukatlar, stajyer
kitle örgütleri ile birlikte hareket etmesi
sendikalar, insan hakları kuruluşları ve deavukatlar ve genç avukatlar olacaktır.
ve tavsiye değil ortaklaşa bir karar mekamokratik kitle örgütleri ile birlikte hareket
nizması oluşturması gerektiği kanaatinde
etmeye çağırıyoruz.
İşçi avukatlar, stajyer avukatlar ve takip
elemanları adliyelere gönderilmekte; evden
çalışmaya devam etmelerine rağmen bu
süreler yıllık izinlerinden mahsup edilmektedir. Birçoğu ücretsiz izne çıkmaya
zorlanmış olup, işten çıkartılma korkusu
ile karşı karşıya kalmışlardır. Öncelikle
işçi avukatlar, stajyer avukatlar ve takip
elemanlarının adliyelere gönderilmemeleri
sağlanmalı ve bu kişilere ücretli izin hakkı
tanınmalıdır.

“

Cezaevinde bulunan hasta ve engelli, tutuklu veya hükümlüler, çocuklarıyla birlikte cezaevinde bulunanlar, suça sürüklenen
çocuklar, savunma görevleri nedeniyle
cezaevinde bulunan avukatlar, gazetecilik
faaliyetleri nedeniyle cezaevinde bulunan
gazeteciler ve siyasi görüşleri nedeniyle
cezaevinde bulunan siyasetçiler ile tüm
politik mahkumlar tahliye edilmelidir.
Tutuklu veya hükümlü yakınlarının açık ve
kapalı görüş günleri hak ihlaline ve sağlık
sorununa sebep vermeyecek şekilde organize edilmelidir. Cezaevlerinde salgının
önlenmesi ve hastalananların tedavisi için
önlemler alınmalı, yeterli sayıda sağlık
personel sayısı ve sağlık malzemeleri sağlanmalıdır.
Özetle virüsün yayılımın yavaşlatılması

28 MART 2020

Coronavirus (Covid-19) salgını ülkemizi ve
tüm insanlığı tehdit ediyor. Salgına yakalananların ve salgından ölenlerin sayısı her
geçen gün artıyor.
Siyasi iktidarların önlem almakta gecikmesi bir yana, kapitalizmin sağlık sisteminin
salgın karşısında çöktüğü, salgınla mücadelenin sağlık emekçilerinin üzerine yıkıldığı,
salgını dizginlemek ve yok etmek için bilimsel ve kamusal bir planlamanın olmadığı
açıkça görüldü.
Bu bir krizdir, bu olağanüstü bir durumdur.
Ancak tahmin edilemeyen bir durum değildir. Böyle bir salgının olabileceği uzun
yıllardır öngörülmektedir. Bu nedenle siyasi
iktidarların yetersiz kalmasının bir mazereti
olamaz. Esasen Küba Cumhuriyeti böylesi
bir duruma nasıl yaklaşılması gerektiğine
ilişkin örnekleri bizlere net olarak göstermektedir.
Bu nedenlerle krizin faturası asla halka
ödetilemez!
Aşağıda yer alan tüm talep ve uyarıların
muhatabı siyasi iktidardır.
Bir gün dahi gecikmek, yurttaşların sağlığının daha da risk altına girmesi, hak gasplarının daha da ağırlaşarak sürmesi anlamına
gelecektir.
Bu nedenlerle adliyelerde;
Tutuklu dosyalara ilişkin duruşma ve işlemler dışındaki tüm yargılama faaliyetleri dur-

TKH’li Hukukçular’dan açıklama:

durulmalı, tüm sürelerin kesilmiş olduğuna
karar verilmelidir.
Yeterli sayıdaki yargıç ve savcı ile adliye
emekçisi dışında, tüm çalışanlar idari izne
çıkarılmalıdır.
Görevi başında olması gereken adliye
emekçilerinin sağlıklı bir ortamda çalışmaları için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Avukatların hem sağlıklarının hem de hak
kayıplarının önlenebilmesi için adımlar
hızlıca atılmalı, gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
İşçi ve stajyer avukatların ve takip elemanlarının adliyelere gönderilmesinin önüne
geçilmeli, kendilerine ücretli izin hakkı
tanınmalıdır. Bu hususların denetimi barolar
tarafından yapılmalıdır.
Stajyer avukatların adliye stajlarına ilişkin
yapılan düzenlemeler salgının denetim altına alınmasına kadar geçecek süreyi kapsamalı ve staj sürelerinin salgın nedeniyle
olabilecek kesintilerden etkilenmemesi
sağlanmalıdır.
Meclis önüne gelen yargı paketi siyasi
iktidarın dönemsel ihtiyaçları ile bağlantılı olup, bu hali ile yasalaşması kabul
edilemez. Söz konusu yargı paketi eşitlik
ilkesine açıkça aykırı olup, aynı zamanda
anayasal bir ihlal anlamına gelmektedir.
Eşitsizlikler mutlaka giderilmelidir. Bu
kapsamda;
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Politik mahkumların yapılacak düzenlemenin dışında tutulmaları kabul edilemez. Bu
doğrultuda hak savunucusu avukatlar, gazeteciler, siyasetçiler, aydınlar ve tüm politik
mahkumlar derhal serbest bırakılmalıdırlar.
Suça sürüklenen çocuklar tahliye edilmelidir.
Çocuklarıyla birlikte cezaevlerinde bulunanlar tahliye edilmelidirler.
Düzenlemeler yapılırken hükümlüler de dikkate alınmalı, öncelikle yukarıda yer alan
kategorilerdekilerin infazları ertelenmelidir.
Cezaevlerinde salgının önlenmesi ve hastalananların tedavisi için gerekli önlemler
alınmalı, yeterli sayıda sağlık personeli
görevlendirilmeli, sağlık malzemesi sağlanmalıdır.
TTB ve Barolar bu dönem için özel olarak
kurulmuş komisyonları ile cezaevlerini denetlemelidirler. Adalet Bakanlığı bu denetimin önünü açmalıdır.
Emekçilerin salgın nedeniyle işlerinin ve
tüm kazanılmış haklarının korunması için
gerekli önlemler alınmalıdır. Bu kapsamda;
İşten çıkarmalar yasaklanmalıdır.
Çalışmaya devam etmek zorunda kalan
emekçilerin çalışma saatlerinin azaltılmasına ve vardiya usulü çalışılmasına ilişkin
düzenlemeler yapılmalı, işyerlerinde toplu
korunma önlemleri alınmalıdır.
Verilen izinlerin yıllık izin süresinden düşürülmesinin önüne geçilmeli, emekçilerin
ücretli izin kullanmasının koşulları sağlanmalıdır.
Olası gelir kayıplarının önlenmesi için,
emekçilerin işsizlik fonundan koşulsuz
yararlanmaları ve işsizlik ödeneğinin sürelerinin uzatılmasına yönelik düzenlemeler
yapılmalıdır.
İşverenlerin kısa çalışmaya başvurması durumunda, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları kaldırılarak, bu başvurunun
yapıldığı işyerlerindeki tüm işçilerin ödenekten yararlanması sağlanmalıdır.
Emekçilerin sağlıklı çalışma koşullarında
çalışabilmeleri için denetimler arttırılmalı,
yapılan ihbarlar ivedilikle değerlendirmelidir.
Sağlıklı yaşam koşullarına sahip olmayan
mülteci ve göçmenler salgın hastalığına
yakalanacak en riskli grup içerisinde yer
almaktadır. Bu nedenle;
Uygun barınma koşulları sağlanmalıdır.
Her birinin sağlık hizmetlerine erişimi,
yemek, temizlik malzemesi vb. olanaklara
ulaşımı sağlanmalıdır.
Komünist hukukçular, yukarıda yer alan
talep ve uyarıların takipçisi olacaklar, her
zaman olduğu gibi salgın günlerinde de
eşitlik ve özgürlük mücadelesinin bir parçası olarak hak gasplarının ve ihlallerinin
önüne geçmek için mücadele etmeye devam
edeceklerdir.
25.03.2020
TKH’li Hukukçular
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Ceza infaz kanunda değişiklik öngören yasa tasarısı hakkında İlerici Kadınlar Derneği
Genel Sekreteri Nuray Yenil:

“AKP, KADIN DÜŞMANI
POLİTİKALARINA BİR YENİSİNİ
EKLEMEYE HAZIRLANIYOR”
Bugün gündeme getirilen düzenleme ile mahkemelerde iyi hal ve
tahrik indirimini yeterli bulmayan AKP iktidarı bu suçlara bir kademede daha af zeminini hazırlamaktadır. Bu düzenleme yasalaşırsa
binlerce kadının hayatı tehlikeye girecektir.

AKP iktidarı ortak olduğu MHP ile birlikte, koronavirüs salgınını fırsata çevirerek
kadın düşmanı politikalarına bir yenisini
eklemeye çalışmaktadır. Koronavirüs ile
mücadele kapsamında sunulan ve ceza
infaz kanununda değişiklik öngören yasa
tasarısı basına yansıdığı kadarıyla tutuklu
gazetecileri kapsam dışı bırakırken, kadına yönelik şiddet ve cinsel suçların ceza
infazında indirime gidilmesini öngörmektedir.
Ülkemizde neredeyse her gün bir kadın
cinayeti işlenmektedir. Ülkemizde kadına
yönelik fiziksel ve cinsel şiddet oranları resmi rakamlara göre dahi akıl almaz
boyutlara ulaşmış durumda. Buna bir de
kayıtlara geçmeyen, üstü örtülen, şikayet
konusu olmayan suçları eklediğinizde kadınlar açısından nasıl bir karanlık ile karşı
karşı olduğumuz daha net ortaya çıkacaktır. Bununla birlikte çocuk istismarı ve
erken yaşta evlilik adı altında istismarın
meşrulaştırılması ülkemizde ne yazık ki
çok yaygın. Tablo bu kadar vahim iken
bu suçlara ilişkin hukuki süreçlerde skandal kararlarla karşı karşıya kalmaktayız.
Halen faillerin kılık kıyafetine, mahkemedeki duruşuna bakılarak ya da geleneksel
kimi kriterler referans alınarak tahrik ve
iyi hal indirimi adı altında suçlular aklanmaktadır.
Şiddetin önlenmesi konusunda hazırlanan
İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun sorgulanmaktadır. Gericilerin aileyi
yıktığı iddiası ile hedef haline getirdiği
İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden revize
edilmesi gündeme getirilmektedir.

“

“

Bugün gündeme getirilen düzenleme ile
mahkemelerde iyi hal ve tahrik indirimini
yeterli bulmayan AKP iktidarı bu suçlara
bir kademede daha af zeminini hazırlamaktadır. Bu düzenleme yasalaşırsa binlerce kadının hayatı tehlikeye girecektir.
Bakın sadece iki örneği hatırlatmak istiyorum: Eskişehir’de bir kaç ay önce
öldürülen Ayşe Tuba Aslan, ikincisi ise
Ceren Özdemir cinayeti. Ayşe Tuba Aslan
öldürülmeden önce tam 23 kez eski eşi tarafından şiddete uğradığı gerekçesiyle suç
duyurusunda bulunuyor. Ancak saldırgan
her seferinde serbest bırakılıyor ve yirmi
dördüncü denemesinde ağır yaraladığı
Ayşe Tuba 44 gün yoğun bakımda verdiği
yaşam mücadelesini kaybediyor. Ceren
Özdemir’in katilinin ise on iki ayrı suç
kaydı bulunduğunu ve yarı açık cezaevinden kaçtığını hatırlayalım. Elbette benzer
binlerce örnek olduğunu da unutmayalım.
Şimdi bu saldırganlardan binlercesinin
sokağa salınması, binlerce kadının ise
korku içinde yaşaması söz konusu. Aynı
zamanda benzer suçların meşruluk kazan-

ması ve şiddetin artması da bu düzenlemenin bir başka sonucu olacak.
AKP iktidarı bu düzenlemeyi neden gündeme getirmektedir o halde? AKP iktidarı
çok açık ki kadını sadece aile içerisinde
tanımlayan, kadının fıtrat olarak ikincil
cins olduğunu ve itaat etmesi gerektiğini
her fırsatta vaaz eden, toplumsal dönüşümü bu ana eksen üzerinde inşa etmeye
çalışan bir siyasi projeyi hayata geçirmeye çalışmaktadır.
Bizim talebimiz ise açıktır. Kadın cinayetlerinde, kadına yönelik şiddet suçlarında,
çocuk istismarında tahrik ve iyi hal indirimlerine son verilmeli, bu suçları işleyenlerin cezalarında her hangi bir indirime
gidilmemelidir. Aksine kadın ve çocuklara
yönelik şiddetin önlenmesi konusunda
caydırıcı yaptırımlar uygulanmalı, kadını
ikincilleştiren ekonomik, sosyal, kültürel
her türlü gerici söylem ve uygulama rafa
kaldırılmalıdır. Bir kez daha ilan ediyoruz ki AKP gericiliğine boyun eğmedik,
boyun eğmeyeceğiz.
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ALO İŞÇİ DAYANIŞMA HATTI İKİ
VİRÜSE DE KARŞI

PIYASACI VIRÜS, KORONA
VIRÜSÜ ILE ELELE
Salgın gündemi ortaya çıktığı andan
itibaren neo liberal politikalar ve kapitalizmin çare üretememesi sosyalist politikaların önümüzdeki dönem çok fazla
alıcısının olacağı anlamına da geldiğini
rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca bunu
yapmak için önümüzdeki dönemi bekSon iki haftadır insanların kendi evlelemeye de gerek yok. Tabi bazı öncerinden çıkmamaları yönünde yapılan
kampanyalarda görünmeyen evde kalma- liklerimiz var. Ancak karşımıza şimdi
siyasetin sırası değil diyenler mutlaka
nın mümkün olmadığı sektörler. Salgıolacaktır. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi
na karşı bilim insanlarının en önemli
tam da şimdi siyasetin sırası.
önerilerinden biri sokağa çıkma yasağı
ilan edilmesi. Ancak bu önerinin gerçekleşmesi halinde piyasacılık virüsünü Çünkü salgınla kapitalizm doğasına göre
davranarak saldırıya geçmiş vaziyette.
bir telaş almış vaziyette. Çünkü sokağa
çıkma yasağıyla insanların yaşamsal ih- Emperyalist ülkelerin yaşlı nüfustan
tiyaçlarının nasıl karşılanacağına dair ne kurtulmak için ellerini ovuşturduğu yine
hükümetten ne de patronlardan bir öneri emperyalist medya kuruluşlarında bile
yüksek sesle ifade edilmeye başlandı.
gelmemekte. Patronlar evden çalışarak
Türkiye’ de de durum pek farklı değil
iş görüşmelerini uzaktan teknolojinin
ancak ülkemizde gençler yaşlılar ayrımı
nimetlerini kullanarak yapmakta. Ama
yok. Özellikle işçi sınıfının hastalanması
işçilerin böyle bir şansı yok.
için özel bir gayret sarf edilmekte. ÖzelSalgına karşı alınması gereken önlemler likle büyük kentlerde yoğunlaşan hizmet
çok açık ilk olarak faaliyetlerini durduru- ve inşaat sektörlerinde, büyük kentler
lan işletmelerde emekçilerin tüm hakları dışında kalan fabrika ve madenlerde ise
gözden uzak kalmanın avantajı ile önlem
devlet tarafından garanti altına alınmaalınmamış durumda. Normal koşullarda
lıdır. AVM’ler, oteller, inşaatlar, ofisler
bile sağlıksız çalışma ortamları hazırve üçten fazla kişinin çalıştığı restoran,
kafe, bar ve tüm eğlence yerlerinde faali- layan kapitalizm şimdilerde tamamen
yetler durdurulmalı ve emekçiler ücretli kafasını kuma gömmüş durumda. Sağlıkizne çıkartılmalıdır. Ayrıca bu tür işetme- lı çalışma koşulları konusunda kafasını
kuma gömenler sınıfa saldırı konusunda
lerde çalışan işçilerin sağlık durumları
ise tam bir akbaba gibi.
ücretsiz bir biçimde gözden geçirilmelidir. Zorunlu çalışmaların devam ettiği
Olağanüstü tedbirlerin kazanılmış haklahastane, ulaşım araçları, banka, market
ve eczanelerde, işçi sağlığı uygulamala- ra saldırıya ve fiili hak gasplarına dönüşmesi için ellerinden geleni yapıyorlar.
rı en üst düzeye çıkartılmalıdır. Salgın
Emekçilerin yıllık izin, ücret türden
tehdidi bir kez daha göstermektedir ki;
insan sağlığı piyasacı anlayışlarla koru- hakları gasp edilmeye çalışılıyor.
namaz.
DAYANIŞMA HATTI IKI VIRÜSTEN
DE KORUNMANIN YOLU
Sağlık sektörünün tümüyle özelleştirilTam da böyle bir zamanda Alo İşçi Damesi adımları atılırken bunun ne büyük
facialara neden olabileceği korona virüsü yanışma Hattı hak gasplarına karşı işçi
ve emekçilere destek olacak. Bu desteğin
salgını ile kimsenin inkâr edemeyeceği
yanı sıra bu zorlu dönemlerin atlatılmabir biçimde gözler önüne serildi.
sının ardından gelecek günler için işçi
Sınıf Tavrı yeni tip korona virüs salgınının çalışma hayatının ektileri nedeniyle
yeni bir kampanyaya hazırlanıyor. Sınıf
Tavrı, tüm gücünü seferber ederek Alo
İşçi Dayanışma yeniden ve daha güçlü
bir şekilde Hattı’nı tüm emekçilerin sorunlarına karşı bir cephe örüyor.

ve emekçi sınıfların bir arada durmasını
sağlayacak bir örgütlü duruşun inşa edilmesini sağlayacaktır.
Çünkü kapitalizm ile piyasacı ve dinci
iktidar bir tercih yaptı. Bu tercihin halk
sağlığını korumak ya da halkın çıkarlarını korumak olmadığı çok açık. Açıklanan
paketlerde işçiler için bir cümle bile yok.
Patronlara para, halka kolonya ve dua
var. Tam da bu nedenle şimdi birlikte
olmanın örgütlü olmanın tam sırası.

ALO İŞÇI
DAYANIŞMA
HATTI NASIL
ÇALIŞIYOR?

1.

Öncelikle işyerinde yaşadığını
sorunları ya da hak gasplarını
Alo İşçi Dayanışma Hattı’nın
0850 255 07 10 numarasını arayabilir
ya da http://dayanismahatti.siniftavri.
org/ adresinden bize yazabilirsiniz.

2.

Bize ulaştıktan sonra haklarınızla ilgili detaylı bilgiye
ulaşabileceksiniz. Nelere
hakkınız var, ne gibi yasal güvenceler var ve bu yasal hakları kaybetmemek için nasıl adımlar atmalısınız
gibi bilgileri almış olacaksınız.

3.

Ancak unutmayın yasalar
haklarınızı bir yere kadar korumakta. Haklarınızı korumanın en etkili yolu örgütlü olmaktan
geçiyor. Zaten üçüncü adımımız da
bu. Bize ulaşan işçilerle birlikte ne
yapılması gerektiğini bir araya gelerek birlikte kararlaştırıyoruz. Yine
birlikte mücadele ediyoruz.
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İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN) Genel Başkanı Ali Öztutan ile salgın ve
ekonomik kriz karşısında inşaat işçilerinin durumunu görüştük.

“İNŞAAT IŞÇISI SALGINA
KARŞI KORUMASIZ”
“

Toplumsal ve yaşamsal hiçbir zorunluluğu
olmamasına rağmen şantiyelerde işçiler
çalışmaya devam ediyor. İşin niteliğinden
dolayı sosyal izolasyon mümkün değil, 14
kuralı şantiyelerde uygulanması şu şartlarda gerçekçi değil. İşçilere temiz çarşaf vermeyen, ortak kullanım alanları olan tuvaletlere sabun değil sabunluk dahil koyman
patronlar işçileri salgına karşı koruyamaz.
Şantiyelerde işçiler hiçbir önlem alınmadan çalışamaya devam ediyor. Binlerce işçi
ve toplum alınmayan önlemlerden dolayı
salgın tehdidiyle karşı karşıya.
Hükümetin açıkladığı önlem paketinde
özellikle inşaat patronlarının korunması
dikkat çekiyor. Şantiyeler bir yandan
devam ederken, patronların korunması
hakkında inşaat işçileri neler düşünüyor?
İki yıldır inşaat iş kolunda kriz var; binlerce inşaat işçisi işsiz kaldı. Ücretler iki
yıldır artmıyor. Patronlar işsizlik sopasıyla işçilere üretim baskısında bulunuyor.
Gerekli iş güvenliğini almadığı için çalışırken işçiler ölüyor. İki yıldır hükümet krize
karşı işsiz kalan binlerce işçiyi değil inşaat
patronlarını kurtarmaya çalışıyor. Kredi
kolaylıkları sağlıyor, borçlarını siliyor batan projeler ortak oluyor.
Hükümetin işçi karnesi işçiye düşmanlıkla
dolu. Salgınla birlikte inşaat krize girse
herhalde patronlar için yeni ‘’mega projeler” gündeme gelir. Kanal İstanbul gibi.
Umarım bu yeni ‘’mega proje’’ işçi mezarlığı olmaz. Çünkü binlerce işçinin beraber
çalıştığı, yemek yediği, dörderli, altışarlı
ve sekizerli koğuşlarda kaldığı bir ortamda
yaşanacaklar gerçekten ağır olacaktır.
Salgın tehdidi işçileri ekonomik olarak da etkiliyor. Sendikal hareketin bir

Daha açık konuşayım; Türk-İş’e bağlı sendikalarının otellerinde işçiler işten çıkarılıyor. İki hafta
önce Çimse-İş yeni açtığı otelde işçileri işten çıkardı. Otelin beş yıllık inşaat sürecinde yaşanan hak
gasplarına girmiyorum.

kesimi ise olup biten karşısında sessiz.
Türk-İş başkanı işten çıkartma haberlerine karşı “lütfen işçi çıkartmayın”
dedi ve tepki çekti. Siz bu konuda neler
düşünüyorsunuz?
Açıkçası ben bir tepki çektiğini düşünmüyorum. Türk-İş’in tarihsel misyonunu kendi üyeleri dahil bilmektedir. Asgari ücret
tespit komisyonu sürecindeki açıklamaları
bile hepimizin hafızasında. Daha açık
konuşayım Türk-İş’e bağlı sendikalarının
otellerinde işçiler işten çıkarılıyor. İki hafta önce Çimse-İş yeni açtığı otelde işçileri
işten çıkardı. Otel’in beş yıllık inşaat sürecinde yaşanan hak gasplarına girmiyorum,
bu örnekler çoğaltılabilir. Yapılması gereken sınıf sendikacılığının güç kazanmasıdır. Sınıf sendikacılığı güç kazanmadıkça

“

Dünyayı ve ülkemizi etkileyen korona
virüs salgını sonrası pek çok işletmede
zorunlu ara verildi. Ancak şantiyeler
tam gaz devam ediyor. Şantiyelerde durum nedir?

işverenlerin işçi sendikalarında yalnızca
görevli temsilcilerini görmüş olacağız.

Sizin de birlikte mücadele ettiğiniz Sınıf
Tavrı “işten çıkartmalar yasaklansın,
herkese ücretli izin verilsin” kampanyasına başladı. Bu konuda bir iki cümle
söyler misiniz ?
Türkiye’de tüm iş kollarında işten çıkartmalar yaşanıyor ya da işçiler ücretli izine
ayrılıyor. İşçi sınıfı işsizlik ve salgın tehdidiyle karşı karşıya kalmış durumda. Bu
tablodan işçiler örgütlenerek ve mücadele
ederek çıkmak zorundalar. Sınıf Tavrı bu
süreçte işçilerin mücadele adresi olmak ve
sınıf içerisindeki mevziini ileriye taşıyacaktır.

öne çıkanlar

28 MART 2020

27

Salgınla mücadele değil, patronları koruma

EKONOMI PAKETINDEN
PATRONLARA KIYAK, IŞÇIYE
YASAK ÇIKTI!

Salgın tehdidi ile kavrulan Dünya’da
ülkeler birer birer ekonomik ve sosyal
önlem paketlerini açıklıyor. Salgının
yayılması karşısında “iflas eden” liberal
ekonomik önlemler karşısında, milyarlarca Euro’luk önlem paketleri açıklayan
AB ülkelerinin ardından Türkiye’de de
önlem paketi açıklandı.

İŞÇININ BEKLEDIĞI IŞTEN ÇIKARTMALARIN YASAKLANMASI
Son açıklanan işsizlik oranları ile resmi
işsizliğin yüzde 13’ü aştığı, salgın tehdidi ile yeni bir ekonomik kriz dalgasının yayıldığı bir dönemde patronların
kârlarını önemseyen anlayışın, emekçi
halkın sağlığını önemsemediği bir kez
daha açığa çıktı. 2018 yılından bu yana
devam eden krizin etkileri emekçi halkı sarsarken, salgın tehdidi nedeniyle
krizin etkilerinin daha da artacağı ortaya
çıkmış oldu.

TURIZM PATRONUNA KDV
SIFIR, IŞÇIYE YÜZDE 18
Erdoğan’ın eşgüdüm toplantısında 19
Mart günü açıkladığı pakette 100 milyar
TL’lik bir önlem alındığı vurgulandı.
Paketin önlem olarak belirttiği maddelerin tamamı patronların maddi zararının
Kurların artışı ile birlikte enflasyon
karşılanması üzerine olması dikkat çekti. bir kez daha yukarı doğru tırmanırken,
işsizliğin rekor düzeye çıkması bekleniTurizm sektöründe konaklama vergisinin yor. Bu tabloda ücretlerin garanti altına
kaldırılması, iç havayolu taşımacılığına
alınması, işten çıkartmaların durdurulsıfır KDV getirilmesi, konut kredilerinin ması ve hayat pahalılığının önlenmesi
ertelenmesi, otomotiv, metal, taşımacılık gerekiyor.
ve perakende gibi sektörlerde vergi öteleme gibi maddelerin yer aldığı paketin
SINIF TAVRI KAMPANYA
içeriği ise tartışmaya neden oldu.
BAŞLATIYOR
Sendikal hareketin zayıf bazı çağrıları
Salgın tehdidi nedeniyle kapanan işletharicinde bu başlıklar düzen muhalemelerde ücretsiz izin ya da işten çıkartfeti tarafından fazla dillendirilmezken,
ma uygulamaları yaygınlaşırken, kârları- işçileri kara günler bekliyor. Bu noktada
nın azaldığını iddia eden işletmelerde ise Türk-İş’in “lütfen işçi çıkartmayın” tarzı
işten çıkartma ve ücret azaltma yoluna
ricacı önermelerinin de bir anlamı kalgidildi. Pek çok işletmede “kısa çalışmıyor.
ma ödeneğine” başvurularak ücretlerin
ödenmesi SGK’ya bırakılırken, THY,
İşten çıkartmaların yaygınlaşması ve
Pegasus ve bazı otomotiv fabrikalarında ücretlerin ödenmemesi karşısında hareişten çıkartmaya ya da ücret azaltmaya
kete geçen Sınıf Tavrı ise “emekçilerin
gidildi.
sağlığının ve haklarının korunması için”

başlıklı bir çağrı yayınladı. Bu doğrultuda bir kampanya başlatan Sınıf Tavrı,
çağrısında işten çıkartmaların yasaklanmasını ve zorunlu olmayan işletmelerde
ücretli izin uygulamasının zorunu kılınması gerektiğinin altı çizildi.
Ücretlerin kamu garantisine alınması
gerektiğini bildiren açıklamada, çalışması zorunlu işyerlerindeki işçiler başta
olmak üzere, tüm emekçilere yaygın,
parasız sağlık hizmeti verilmesi gerektiğinin altı çizildi.
Sınıf Tavrı’nın önümüzdeki günlerde
çağrısını bir imza kampanyasına çevirmesi beklenirken, işçiler açısından bir
olumsuz gelişme de, Aile, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın genelgesiyle duyuruldu. İşçileri toplu iş sözleşmesi süreçlerinin engellediği genelge ile
sendikal örgütlenme üzerindeki baskıların da artması gündeme geldi.
FIRSATÇILIĞI ÖRGÜTLÜLÜK
DURDURUR
Salgın tehdidi karşısında patronların ve
iktidarın fırsatçılığı karşısında işçilerin
örgütlü davranma ihtiyacı bir kez daha
ne çıkarken, Sınıf Tavrı’nın başlattığı
kampanya ve diğer emek örgütlerinin
verdiği mücadele örgütlülüğün artması
için önemli bir fırsatı da gözler önüne
seriyor.
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KORONAVİRÜSÜN
FUTBOLA ETKİSİ
YUSUF KURT

Futbol, gösteri dünyasının en kârlı öğelerinden, aynı zamanda kapitalizmin ideolojisini
yaymasında da değerli bir araç. Bu yüzden
onunla ilgili herhangi bir konu, gelişme
gündemi günlerce meşgul edebiliyor.
Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs’ün
futbola yansıması da bir takım tartışmalara,
bu tartışmaların da gündemi meşgul etmesine neden oldu. Tartışmanın merkezinde de
geç, çelişkili kararları ile Futbol Federasyonu yer aldı.
ORTAK BAŞLANGIÇ NOKTASI:
ÇİN
Bu salgın ile futbol arasında ortak bir bağ
kurulması gereksiz olsa da ikisinin de başlangıç yeri Çin. Dünya Sağlık Örgütü’nün
pandemi olarak tanımladığı, gelişimi ve
sonuçları ile kapitalizmin acizliğini, yetersizliğini iyot gibi açığa çıkaran Koronavirüs’ün çıkışı Çin olarak biliniyor. Çin
yalnızca bu virüsle bugün gündem olsa da
pusula, kağıt, sismograf, alkol gibi bir çok
icadın da ilk başlangıç yeri. Bugün peşinden kitleleri koşturan futbolun başlangıcı
da M.Ö 300-200 yıllarına ve Çin’e kadar
uzanıyor. Uluslararası futbol organizasyonlarının en üst kademesindeki FIFA, futbola
benzeyen ve bilimsel kanıtlara sahip olan
ilk oyunun o yıllarda Çin’de askerî eğitim
amacıyla oynanan “cuju”ya dayandığını
yazıyor.
KAPİTALİZMİN YIKICI ETKİSİ
Askeri eğitim olarak başlayan oyun çok
uzun bir zaman sonra bugünkü kurallarına
19.yüzyıl ortalarında İngiltere’de kavuşuyor. Kapitalizmin oyunu nasıl etkisi altına
aldığını ve bunu bir gösteriye dönüştürdüğünün tarihi de aslında bu. Burada bir
parantez açıp bugünlerde yayında olan,
o günleri anlatan bir diziden bahsetmek
gerekiyor: English Game. İngiltere soylusu
ve banker bir aileden gelen Arthur Kinnaird
ile fabrika işçisi Fergus Suter’ın hikâyesini
fona burjuva ile işçi sınıfının savaşını da
alarak anlatan bir dizi. Hikâye, işçilerin takımının kupaya uzanmasını anlatsa da zaferin önemli payını yine bir burjuvaya teslim
ediyor. İyi burjuva, sınıfının kötülerini yola
getiriyor ve düzen bir anlamda kutsanıyor
dizide. Ancak hikayede başka detaylar da
var. Patronların takım sahipliği, tribünleri
büyüterek daha çok gelir elde etmek istemeleri, para kazanmak için oynanan özel
maçlar, futbolun piyasalaşmasının tarihini
de size anlatıyor. Finalde işçilerin takımı
kupaya uzansa da asıl kazanan takımın sahibi sermaye oluyor ve o günden itibaren de

kazanan hiç değişmiyor.

O günlerden bugüne oyunun nasıl oynanacağına bağımsız federasyonlar ve oyunu saf
hali ile sevenler değil, sponsorlar, yayıncılar, bahisçiler karar veriyor. Piyasayı doyurması lazım futbolun; sponsor verdiği paranın karşılığını markasının iletişim değeri ile
almalı. Yayıncı reklamdan kazanmalı, finans
sermayesi kulüplerin borçlarının faizinden
kazanmalı, menajer, bahis şirketleri kazanmalı. Bu karar sürecinin sahibi sermaye
de bu yüzden, bu gösterinin bitmesini hiç
istemiyor.
KORONAVİRÜS SAVAŞI, TFF VE
FATİH TERİM
Gösteri devam etmeli dense de istenileni
kesintiye uğratan olaylar oluyor. Yaşadığımız salgın da bugünkü kesintinin nedeni
oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın
zorunlu iptallere neden olurken bu konuda
kararı en sona kalanlardan biri de bizim
futbol düzenimiz oldu. Sporun ruhundan
uzak, piyasaya ve onun iktidarına mahkûm
olmuşların yönettiği federasyon, geç, çelişkili kararları ile bu gösterinin aktörlerini,
emekçilerini büyük bir riske attı.
Bu duruma tepki göstermesi gerekenler
örneğin milli takımının teknik direktörü
Şenol Güneş susarken veya başka aktörler
bu durumu onaylayan sözler söylerken karşı
çıkışı dile getiren ve bunu Türkiye Futbol
Federasyonu’nu tam cepheden karşısına
alarak yapan Fatih Terim oldu.
Türkiye futbolunun önemli başarılarının
çoğunun altında ismi olan bir isim Fatih
Terim. Futbol gibi kulüpçülüğün insanları
cepheleştirdiği bir oyunda Terim elbette
sevildiği kadar nefret edilen isimlerden biri
de. Geçtiğimiz zamanlarda siyasi iktidar ile
olan dirsek temasları güç ve iktidarın bazı
davranışlarına yansıyan olumsuzlukları da
bu nefretin kaynağı. Ama diğer yandan bir
özelliği daha var Terim’in, Metin Kurt ile
aynı zamanlarda aynı takımda Galatasaray’da top koşturmaları. Bunun yansımalarını da o isyanda dile getirdi Terim Beşiktaş
maçı sonrası.
“Şu top toplayıcı çocukların eldiven giymesi bir şey ifade etmez” diyerek önlemlerin
yetersizliğine dikkat çekti. Konuşmasının
sonrasında ise durumu özetledi.
“…Milyarlar, futbol insan hayatından
önemli değil cümlesini, ana haberlerde, spor
haberlerinde sürekli konuşuyorlar. Corona
virüsü böyle bir şey. Bizi toplumun uyuşturucusu gibi, seyircili oynanan bir spor dalını
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seyircisiz ve risk altında oynatıyorsunuz.
Beraberlikten, puan kaybından ayrı konuşuyorum. Ben, Türk futboluna net 50 senemi
verdim. Bir grubun temsilcisiyim. Kimseyi
kırmak, kimseyi üzmek niyetinde değilim.
Ama doğruları da söyleyeceğim tabii ki.
Demin de söyledim, bazıları söyleniyor,
ben söylüyorum. Sağlığımız söz konusu,
hayatımız söz konusu. Böyle de bir illet
var, bu bir gerçek. Hepimiz yardımcı olacağız, elimizden ne geliyorsa. Ama hiç bizim
hayatımız, oyuncuların hayatı, hatta basın
mensupları. 850 kişi akrediteli. Diğer eklerle birlikte 1000 kişi. 1.5 metreden aşağı
mesafemiz olmayacaktı hani?”
Konuşmanın devamında önemli bir konuya
değiniyor Terim, örgütlülüğe.
“Futbolcular derneği sizce ne yapmalıydı?
Şimdiye kadar çoktan toplanıp biz oynamıyoruz demeliydi. Antrenörler birliği hiçbir
şey diyemez, dememiştir. İki satır kınama,
hakemler birliği çıkıp da bir şey diyemez,
diyemezler. Sendika olmadıkları sürece bu
durumda kalacaklar.”
Ve kimselerin konuşmadığı ayrı bir eşitsizliğe de kayıtsız kalmıyor.
“Biz Süper Lig’de oynuyoruz, imkanlarımız
çok iyi. 2’nci Lig, 3’üncü Lig, BAL( Bölgesel Amatör Lig –YK- ), Allah onlara yardım
etsin. BAL’ı düşünemiyorum.”
Tüm bu alıntılar Terim’in dönüştüğünün
ispatı değil aslında konu da o değil konu,
söylenmesi gerekenlerin bir kısmının geniş
bir medya aracılığı yansıtılması ve karar
alıcıların üzerinde yarattığı baskı.
Konuşmadan sonra tartışmalar devam etti
çoğu zaman olduğu gibi konunun aslından
daha çok samimiyet ve ne konuşulduğu değil, kimin konuştuğu tartışıldı. Federasyon
inat etti ta ki işin ne kadar ciddi yol aldığını
anlayana kadar.
Ve sonunda bu konuşmanın sahibi başta
Terim olmak üzere bu gösterinin üst düzey
aktörlerinde virüs kendini gösterdi. Evet
şanslılardı ve test yaptırabilmiş hatta tedaviye de hemen alınmışlardı. Peki top toplayıcı çocuklar, medya emekçileri, güvenlikçiler, organizasyonda görev alan başkaları?
Onlar test ve tedavi için o kadar şanslı
değiller ve olmayacaklar. Peki bu durumun
sorumluları?
Sessizlik ile geçiştirecekler, virüsün taşıyıcılığının ne kadar büyük risk taşıdığını göz
ardı edip nerede nasıl kaptıklarına tartışmalara bel bağlayacaklar ve bu sırada en çokta
taraftarlığın sübjektifliğine güvenecekler.
Ve bu süreçte insan sağlığına etkisinden
daha çok piyasanın kaybına üzülecekler.
Sonuçları ağır olan bu durumun çaresini de
biz bulacağız. Toplumcu reçeteye bir madde
de biz ekleyeceğiz ve güzel oyunu kapitalizmin elinden alacağız.
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KAMİL TEKEREK

KORONAVIRÜSLE MÜCADELEDE
ALTIN KURALLAR
Koronavirüsle mücadelenin aynı zamanda sömürü düzenine karşı bir mücadele
olduğunu hatırlatmak için, bir maddelik
bir özet de geçilebilir yüzlerce maddeden
oluşan bir program da hazırlanabilirdi.

4-) Gericilik kapitalizmin en büyük dostlarından bir tanesidir. Ülkemizde bunun
örneği çoktur. Gericilik bugün işçi sınıfını
koronavirüs tehdidinin kucağına daha fazla
itmektedir. Tüm toplumsal, bilimsel ve siyasal konulara dair dinsel bir bakışı sürekli
Biz bunun yerine yakıcı gördüğümüz
pompalamaya çalışan Diyanet’in Cumve ilk aklımıza gelenleri yazalım dedik.
hurbaşkanlığı yerleşkesinde Cuma namazı
Maddelerin yazılış sırası birinin diğerinden organize ettiği, umreden gelenlerin toplum
daha önemli olduğu anlamına gelmiyor.
içinde şöyle bir tur attıktan sonra güç bela
Hepsi eşit önemde.
karantinaya alındığı ve virüsü insanların çoğalmasını engellemek için Allah’ın
1-) Büyük bir salgının yaşandığı günlerde gönderdiğini savunan anlayışın televizyondahi sistem öncelikle zenginlerin kârlarını lardan açıklamalar yaptığı ülkemizde bu
garanti altına almak üzere refleks veriyor
zihniyete karşı duruş önem taşımaktadır.
ve bunun için çalışıyorsa mesele tek başına O yüzden dördüncü kural, gericiliğe karşı
biyolojik değildir. Bunun en önemli göster- mücadeledir.
gesi işten çıkarmalar, ücretsiz izinler olarak karşımıza çıkmıştır. Salgının toplumsal 5-) Kapitalizmin bir diğer büyük dostu
sonuçlarının derinleşmesinin temel sebebi liberalizmdir. Bugüne kadar insanlara sahpatronların düzenidir. O yüzden birinci
te özgürlükler sunan bu zihniyet nedense
kural, kapitalizme karşı mücadeledir.
ortalıkta pek görünmüyor. Dünya üzerinde
serbest piyasanın ve tekellerin özgürlüğün2-) Emperyalizm, kapitalizmin dünya üze- den, insanın insanı sömürebilme hakkınrindeki en yüksek aşaması olarak salgının dan başka bir anlama gelmeyen ve bunları
yayılmasından ve insan sağlığına daha
büyük bir örtü altında gizleyen liberalizm
fazla zarar vermesinden başka hiçbir şeye bugünkü salgının en önemli nedenlerinden
yaramamaktadır. Emperyalizmin daha da
bir tanesidir. O yüzden beşinci kural, libeyükselirse ya da önündeki engeller kalkar- ralizme karşı mücadeledir.
sa insanlara refah getireceği tezi geçmişte
olduğu gibi bugün de çökmüştür. O yüzden 6-) Köşe dönmecilik, fırsatçılık, karaborikinci kural, emperyalizme karşı mücade- sacılık, adaletsizlikler vb… olgular, hepsi
ledir.
sermaye düzenine aittir. Bunların sahibi
ise burjuva sınıfıdır. Patronların ve onların
3-) Piyasa koşullarının yumuşatılıp, insan siyasal temsilcilerinin temel amacı kriz
yaşamının bu koşullarda bir şekilde sürdönemlerini fırsata çevirerek geçirmekdürülebileceği en büyük yalandır. Salgın,
tir. Böylesi bir düzende, salgın gibi kriz
piyasa kurallarının insanların yaşamlarını dönemlerinde temel ihtiyaçlar üzerinden
nasıl zorlaştırdığını ve bir yerden sonra
karaborsacılık yapana da rastlarsınız, sağaman dinlemeyeceğini gözler önüne serlığa para aktaracağına akla ve bilime aykırı
miştir. İnsan sağlığının nasıl alınıp satıKanal İstanbul projesinin ihalesine çıkana
lacağının açık örneklerini gördüğümüz
da… Ebeveynleri ile birlikte mahpusluk
günlerden geçmekteyiz. Bunun için sağlık çekmek zorunda kalan küçük çocuklar,
kurumlarına bakmak ve içinde yaşadıkla- kronik hastalar ya da siyasi suçlulardan
rı toplum için onurlu bir şekilde salgına
önce uyuşturucu satıcıları ile tecavüzcüleri
karşı mücadele eden sağlık emekçilerinin cezaevinden “kurtarmaya” çalışıp, bundan
kişisel bir koruyucuyu edinmek için neler siyasi rant elde etmeye çalışanlara da…
yaşadıklarını dinlemek yeterli olsa gerek.
Bırakın halkı, sağlık emekçileri bile koO yüzden üçüncü kural, piyasacılığa karşı ronavirüs test kiti bulamazken test kitleri
mücadeledir.
ile oynayıp videolarını paylaşan görgüsüz
zenginlere de… İşte patronların düzeni,

burjuva iktidarı ya da sermaye diktatörlüğü
dediğimiz şey budur. O yüzden altıncı kural, sermaye sınıfına, patronların siyasetine
ve temsilcilerine karşı mücadeledir.
7-) Eğer ki, bunların hepsinde ortaklaşıyorsak sözü fazla uzatmayalım. Yedinci kural,
eşitlik ve özgürlük yani sosyalizm mücadelesidir.
Sağlığımızı korumak için yaptıklarımız yanında yukarıda bahsettiğimiz kurallara da
uymayı unutmayalım. Bunlarla birlikte koronavirüse de, kapitalizm virüsüne de karşı
başarı kazanmamız mümkün olacaktır.

sol şerit
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SINIF TAVRI, YAŞANILAN
SALGIN VE SALGIN
SONRASI EMEKÇİLERE
YÖNELİK HAK
GASPLARINA KARŞI
AFİŞ ÇALIŞMASI
BAŞLATTI.

Ülkemizi tehdit eden koronavirüs salgını
dolayısıyla eğitim ve öğretime ara verilmiş,
dersler ise uzaktan eğitime dönüştürülmüştü.
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sürelerini aşan zaman dilimi hem de eğitimin esas içerik ve niteliğini geri planda
bırakan sağcı-gerici kurgusu kaldırılmalıdır!
Milli Eğitim Bakanlığı derhal bu yayını
düzeltmelidir! EBA TV’de gericilik ve AKP
propagandasına hayır!

Halkın vergileriyle yayın yapan devlet
televizyonu TRT üzerinden açılan ve halkın
bütün çocuklarına eğitim vermekle mükellef
Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzaktan eğitim
Koronavirüs salgınını bile fırsata çeviren
kanalı olarak açılan EBA TV’de çocuklarıbu gerici zihniyete yeter diyoruz!
mıza dönük AKP yanlısı yayın, sağ ve gerici
propaganda yapılması kabul edilemez, buna
EBA TV, çocuklarımızın eğitimi içindir.
izin verilemez!
Çocuklarımıza dönük gerici propaganda
EBA TV ders arası yayınlarının hem ders istemiyoruz!

KOMÜNISTLERDEN 21 MART AÇIKLAMASI:

ORTADOĞU HALKLARININ KURTULUŞU
EMPERYALIZME KARŞI MÜCADELEDEN GEÇER
Ortadoğu halklarının tarihinde önemli bir
yer tutan 21 Mart Newroz bayramı, Ortadoğu’nun makus talihine şimdi de bütün dünya halklarını etkileyen koronavirüs salgının
eklendiği bir zamanda kutlanacak.
İran’da binlerce insanın ölümüne neden
olan, ülkemizi büyük ölçüde etkileyen ve
Ortadoğu ülkelerinde de benzer bir tehditle
başbaşa bırakan koronavirüs salgını sırasında kutlanacak Newroz bayramı, başta Kürt
emekçileri olmak üzere Ortadoğu halkları
açısından yeni bir anlam kazanmalıdır.
Bugün İran, ABD emperyalizminin kuşatması ve tehdidi altındadır.
Bugün Irak, ABD işgalinin yaratmış olduğu yıkımın sonuçlarıyla yaşamaktadır.
Bugün Suriye, emperyalizmin ve cihatçı
çetelerin yıkım ve terörüne karşı direnmektedir.
Yemen’de savaş sürmekte, Filistin’de
yaşanan dram devam etmektedir.
Ülkemizin önemli sorunlarından birisi
olan Kürt sorunu, yaklaşık 40 yıldır büyük

acılarla geçen bir tarihe sahiptir.
Geçmişte olduğu gibi bugün ne ülkemizdeki egemen güçlerin ne de emperyalistlerin
Kürt sorununda gerçek bir çözüm programı
vardır. İşte tam da bu yüzden Kürt sorununda emekçilerin, sömürü düzenine ve emperyalizme hep birlikte başkaldırısı anlamına
gelen bir çözüm programının ortaya konulması şarttır.
Mezhep savaşları ve ulusal kavgalar ile
şekillenen Ortadoğu’nun makus talihi ve
bugün Ortadoğu halklarının yaşadığı gerçek, emperyalizmin sömürü, işgal ve hegemonya zulmüdür!
Newroz, Ortadoğu halklarının emperyalizme karşı mücadele gününe dönüşmelidir.
Türk, Kürt, Arap, Fars halklarının kardeşliği
kendi içlerinde mücadeleyle değil emperyalizme karşı ortak bir mücadeleyle sağlanacaktır.
Newroz kutlu olsun!
Yaşasın halkların kardeşliği!
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Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Genel Başkanı Aysel Tekerek, son güncel süreç ve
yaşanılan salgın hakkında görüşlerini bizimle paylaştı.

Çıkarılan kanun paketlerinde işçinin, emekçinin adı yok. Kamu kaynakları
her zaman olduğu gibi sermayenin ihtiyaçları için adeta peşkeş çekiliyor.
Uzaktan eğitimdeki skandal görüntülerden tutun dini söylemlerin başa yazılmasına kadar bir çok şeyin altında bu fırsatçılık telaşı var. Eğitimde şu an
kaos var, adalet uygulamaları bundan da beter bir noktada. Tahliye uygulamalarında politik suçlular yerine uyuşturucu ve cinsel suçlar öne alınıyor.
Sağlık uygulamalarına ise izah etmeye dahi gerek yok

SC: Dünya koronavirüsün pençesinde. İnsanlığın büyük bir tehdit altında olduğu görülüyor. Öncelikle şunu
soralım. Dünya bu tür felaketlere
hazırlıklı mıydı?
A.T: Küba dışında hayır. Ve zaten
böyle bir hazırlığın olması da beklenemez. Emperyalist- kapitalist bir düzenin hakimiyetindeki dünyada, tek tek
siyasi iktidarların olağan hali emeğin
sömürülmesi, emperyalist yayılmacılık,
serbest piyasacılık olursa, elbette ki
olağanüstü hallere de hazırlıksız girer.
Dünya nüfusunun büyük bir bölümü
açlıkla boğuşurken, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi söylemeleri ne
kadar da iki yüzlüce değil mi? Ya da
İngiltere örneğinde olduğu gibi, halkın
büyük bir bölümünün gözden çıkarılması yaklaşımı, kapitalizmin en gerçek
yüzünü gösteriyor. Sağlık sisteminin
“parası olana sağlık” ilkesi üzerine
kurulduğu, koruyucu hekimliğin kaldırıldığı bir zamanda önlem olarak önerilenler ise, durumun daha büyük bir
krize evrilmemesi adına yapılanlardan
ibaret. Çünkü ne yeteri kadar hastane ne yeteri kadar sağlıkçı var. Bu bir
itiraftır aslında. Halk sağlığının çoktan
çöpe atıldığının itirafıdır…

“

“

“EMEKÇİLERİN
ÜZERİNE YIKILMASINA
İTİRAZIMIZ VAR!”
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SC: Küba dediniz. Küba nasıl bir
örnek oluşturdu bu süreçte?

Bunula da yetinilemez elbette ki; tüm
sağlık kuruluşlarının kamulaştırılmasını, ilaç depolarına el konulmasını ve
gerekli ilaçların halka ücretsiz temini
gerektiğini belirttik.

AT. Sadece bu süreçte mi? Bir önceki
sorudan hareketle cevaplayayım. Sosyalist Küba için olağan hal, sağlığın,
eğitimin ücretsiz ve yaygın olmasıdır.
Böyle olunca bu olağanüstü durumların
üstesinden geliyor. Hatta İtalya örneğinde olduğu gibi kaynaklarını dünya
halklarının önüne seriyor. Kapitalistler
silahını, bombasını ve dolarını ihraç
ediyor. Ya da asker gönderiyor. Sosyalist Küba ise karşılıksız olarak doktorlarını gönderiyor.
SC: Ülkemize dönelim biraz da.
AKP, bu krizle baş edebilir mi?
AT: AKP şu an sadece salgının boyutlarının ekonomik ve siyasi bir krize
sıçramaması uğraşında. Sorumlulukları
sağlık çalışanlarına ve tek tek insanlara atmak dışında ne yapıyor? Üstelik
fırsatçılık da iş başında; sadece AKP
değil, sermaye sınıfının bütünü, krizi fırsata çevirme peşinde. Çıkarılan
kanun paketlerinde işçinin, emekçinin
adı yok. Kamu kaynakları her zaman
olduğu gibi sermayenin ihtiyaçları için
adeta peşkeş çekiliyor. Uzaktan eğitimdeki skandal görüntülerden tutun dini
söylemlerin başa yazılmasına kadar bir
çok şeyin altında bu fırsatçılık telaşı
var. Eğitimde şu an kaos var, adalet
uygulamaları bundan da beter bir noktada. Tahliye uygulamalarında politik
suçlular yerine uyuşturucu ve cinsel
suçlar öne alınıyor. Sağlık uygulamalarına ise izah etmeye dahi gerek yok.
Tıbbi maskesini kendisi üretmek zorunda kalan sağlık emekçilerimiz var. Eğer
bir korona günlüğü tutulursa en başa şu
yazılabilir. AKP sağlığa zararlıdır.

İşten çıkarmaların yasaklanması, işçi
ücretlerinin devlet garantisi altında
olmasını, gıda fiyatlarının dondurulmasını, su, elektrik ve ısınmanın ücretsiz
hale gelmesini, banka borçlarının silinmesini ayrıca belittik.
Biliyoruz ki AKP, bırakın bunları yapmayı, bunların tümünden köşe bucak
kaçıyor.
çok basit bir gruplama dahi yapamıyor.
Sermaye sınıfının karlarının düşmemesi
adına, ekonomik yaşama kısıtlama getiremiyor; çünkü bu durumda işçilerin
haklarını garanti altına alamayacağını
biliyor. AKP yine meseleyi Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı nezdinde,
en fazla sosyal yardıma indirgiyor ve
bunun denetimi bile yapılamıyor. “Hayat eve sığar” söylemi de cabası. Eğer,
gitmek zorunda olmadığınız bir işiniz
varsa, evde yeteri kadar yiyeceğiniz
varsa, aylık ödemeleriniz konusunda
hiçbir kaygınız yoksa, hayatı eve sığdırabilirsiniz; koronadan olmasa bile
açlıktan, sefaletten ölmemek için çalışması gerekenlere AKP’nin söyleyeceği
hiçbir şey yok. Böyle bir derdi de yok.
SC: TKH, sürecin başında bir “Toplumcu Reçete” deklarasyonunda
bulundu. Bu deklarasyondan bahsedebilir misiniz.

AT: Biz Türkiye Komünist Hareketi
olarak bu krizden ancak ve ancak toplumcu bir reçete ile çıkılabileceğini
belirttik. Tersinden düşünülürse “TopSC: Sürecin başından beri “Evde
lumcu Reçete” hayata geçirilmediKal” çağrısı var. Bu çağrıya bazı
tepkiler de var. Komünistler ne düşü- ğinde bu krizden çıkılamaz ve yine bu
süreç emekçilerin üzerine yıkılır. Buna
nüyor bu çağrı hakkında?
büyük bir itirazımız var.
A.T: Yurttaşların bu çağrıya uyması
için ekonomik ve sosyal önlem alınmadığı sürece, sorumluluğun halka atılması gayreti dışında bir anlamı yoktur.
Düşünün ki bir iktidar, çalışması zorunlu haller ve zorunlu olmayan haller gibi

Toplumcu reçetede, en temel de, tüm
yurttaşlara sağlık taraması yapılması
gerektiğini belirttik. Çünkü şu an tek
tek insanların koronavirüsü kapması,
hastaneye başvurması ve tedavi dışında
bir plan işlemiyor.

Biz komünistlerin mücadelesi bu yönde
olmaya devam edecek.
SC: Peki siyasi faaliyetlerinizi bu
özel süreçte nasıl yürütüyorsunuz.
Seslenme kanallarınız, örgütlenme
süreciniz bunlar da durum ne?
AT: Biz tüm üye ve dostlarımızın sağlığından da sorumlu olduğumuzu düşünüyor ve bu yönde kendi önlemlerimizi
geliştirmeye çalışıyoruz. Partimizin bu
sürece ilişkin tüm çalışmalarını sağlığımızı tehlikeye atmayacak şekilde
yaygınlaştırmaya gayret gösteriyoruz.
2020 yılı için parti takviminde oldukça önemli gündem ve hazırlıklarımızı
silmiş değiliz. Süreci her yönü ile değerlendirmeye devam ediyoruz. Kapitalizmin sağlık uygulamaları karşısında
sosyalist seçeneği güçlendirmenin
yollarını ilk defa yaşadığımız böyle bir
olayda da deneyimleyerek çoğaltmaya
çalışıyoruz.
SC: Son olarak iletmek istediğiniz
bir mesaj var mı?
A.T : Sosyalizmin emekçiler için tek
seçenek olduğu bir kez daha ortaya
çıkmıştır. Şimdi bunu güçlü bir seçenek haline getirmek için örgütlenmeye,
daha fazla çalışmaya mecburuz. Bu
süreçte tüm dostlarımızın sağlığına
dikkat etmesini ve Parti ile temaslarını
güçlendirmeye çağırıyorum.

