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Baþyazý 8 Mart 2020 Kadýnlar Günü ve
Ülkemizde Kadýn Cinayetleri 

8 Mart kadýnlarýmýza ve dünya kadýnlarýna kutlu olsun! 

8 Mart Dünya Kadýnlar 
Günü kadýnlarýn sömürüye, 
baskýya, eþitsizliðe karþý 
uluslararasý mücadele günü. 
Fabrikalarda, iþ yerlerinde 
ücret eþitsizliðine, ailede 
çifte sömürüye, toplumda 
kadýna yönelik þiddete ve ta-
cize karþý direnme günü. Ka-
dýn haklarýný savunma günü. 
Hem bayram hem savaº gü-
nü. 

Ýlk kez 8 Mart Dünya 

8 Adar di qada navne-
tewî de roja jinan ya teko-
þîna dijî zêrandin, zordestî, 
ne yeksaniyê ye. Roja berx-
wedana li dijî ne wekhe-
viya heqdestî li karxanan û 

8 Adar 2020 roja jinên
cîhanê û kuþtina

jinan li welatê me.

8 Adar 2020 roja jinên
cîhanê û kuþtina

jinan li welatê me.

8 Adar li jinên me û li
jinên cîhanê pîroz be.
8 Adar li jinên me û li
jinên cîhanê pîroz be.

Dewama wê li rûpela 24

NSANLIK korona virü-
sü denen çok tehlikeli bir 
salgýn hastalýkla karþý Ý

karþýya. Önce Çin'de görülen 
ve sonra hýzla tüm dünyaya 
yayýlan bu salgýn (pandemi) 
hayatýn tüm alanlarýný: ki-
þisel ve toplumsal alanlarý, iþ 
ve ekonomik hayatý, sosyal 
ve kültürel yaþamý, saðlýk ve 

Korona virüsü salgýný 
ve bir kez daha ortaya

çýkan Kapitalizmin
gerçek “çirkin” yüzü 

Korona virüsü salgýný 
ve bir kez daha ortaya

çýkan Kapitalizmin
gerçek “çirkin” yüzü 

Mümin TOPRAK

eðitim alanýný, aklýmýza ge-
lebilecek tüm faaliyetleri-
mizi etkilemektedir. Bu þim-
diye kadarki salgýn hastalýk-
lara benzemiyor. Solunum 
organlarýna, akciðere yer-
leþip hýzla üreyen tehlikeli, 
bulaþýcý, ölümcül bir has-
talýk. Ne aþýsý ne de tedavisi 

Devamý 28. Sayfada

ORONA virüsü 
dünyada ve Tür-
kiye'de hýzla ya-K

yýlýyor. Virüsün merkezi 
çýktýðý Çin'den batýya, dün-
yanýn en zengin kapitalist 
ülkelerine kaydý. Dünya 
Saðlýk Örgütü virüsün mer-
kezinin þu an Avrupa ol-

Quo vadis? Nereye gidiyoruz?
Demokrasiye mi

faþizme mi? 
Demokrasiye mi

faþizme mi? 
Korona virüsü salgýný

kapitalizmi sorgulatýyor

Devamý 42-43. Sayfada

Bangewazî

ji bo gelê me!
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U günlerde depre-
min bir nimet oldu-
ðunu söylemek ko-B

lay bir iþ deðildir. Çünkü ül-
kenin doðusundan batýsýna 
kadar arka arkaya acý dep-
rem haberi gelmektedir. Ela-
zýð'da 6,8 büyüklüðündeki 
depremde enkaz altýnda ha-
yatýný kaybedenlerin sayýsý 
41'e yükseldi, yaralý sayýsý 
1607'e çýktý. Manisa 5,1 bü-
yüklüðünde bir depremle 
yine sallandý. Vatandaþ evle-
re girmekten korkuyor, gece-
yi sokaklarda geçirdi. Mar-
maris'te 5,4 büyüklüðünde 
deprem. Can kaybý yok, 
hasar var. Doðu Anadolu fay 
hattý canlandý. Maraþ'ta da 
deprem beklenebilir. Bu fe-
laket haberleri arasýnda dep-
remin bir nimet, hele ülkenin 
bir zenginliði olduðu üze-
rinde konuþmak mümkün 
mü? En azýndan kolay deðil! 

Deprem bir doðal afettir. 
Bazýlarýna göre bu doðal afet 
takdir-i ilahidir, Allah'ýn in-
sanlarý imtihan etmek için 
bir fiili, bir takdiri, isteðidir. 
Allah'ýn bir felaketi, cezasý-
dýr. Bazýlarýna göre ise dep-
rem tabiatýn bir yasallýðýdýr, 
kaçýnýlmazdýr, ama bir fela-
ket olmayabilir. Depremin 
takdir-i ilahi olduðunu söy-
leyenler görevi halký uyut-
mak, manipüle etmek olan 
din tüccarlarý ve bazý polit-
ikacýlardýr. Depremin doða-
nýn oluþumundan gelen bir 

Deprem felaket mi, nimet mi?
Mümin Toprak 

yasallýk olduðunu söyleyen-
ler ise bilim insanlarýdýr. 

Bu depremde depremin 
bir takdir-i ilahi, önleneme-
yecek bir felaket olduðunu 
söyleyenlerden biri de Erdo-
ðan'dýr. Deprem sonrasý Ela-
zýð'a giden ve Elazýð'da dep-
remde hayatýný kaybeden 
Ayþegül Haným ve çocuðu-
nun cenaze namazýna katýlan 
Erdoðan, namazdan sonra 
halka þu açýklamalarý yapa-
biliyordu: “Tabii bu tür afet-
ler bizler için büyük bir imti-
han ve böyle bir imtihaný 
milletçe biz hep sabýrla dav-
randýk. Biz Van depremini 
yaþadýk, Simav'ý, Düzce'yi 
Sakarya'yý yaþadýk... Þimdi 
yine bir imtihandayýz.. Biz 
hakkýnda surenin de bulun-
duðu bu deprem olaylarý 
hakkýnda teslimiyetin en 
güzelini hep verdik veriyo-
ruz. Þimdi de böyle bir imti-
hanla karþý karþýyayýz. Az 
önce diyanet Ýþleri Baþkaný-
mýz bunun kýyametin bir 
tefsiri olarak, yani insanýn 
ölümünün bir küçük kýyamet 
olduðunu bilenlerdeniz. 
Ama bu kardeþlerimiz inaný-
yorum ki rabbimin cennet 
müjdesine kavuþanlar-
dan...” Erdoðan için dep-
remde ölenler “kader-i ila-
hidir”, cennette yerleri ha-
zýrdýr, bu Allah'ýn bir müjde-
sidir. Önlem alýnmadý, bir 
þey yapýlmadý gibi eleþtiri-
lerle hükümeti suçlamaya 

kalkanlar Allah'ýn takdirine, 
imtihanýna karþý gelenlerdir, 
depremi durdurma þansýmýz 
yok, önlenemez, o zaman fe-
laketine de katlanmak zo-
rundayýz, felaket depremin 
fýtratýnda vardýr. Erdoðan'ýn 
tutumu bu! O bu tutumuyla 
suçunun üstünü örtmek için 
çabalamakta, yýllardýr ih-
mallerinin ve almadýðý ön-
lemlerin, vurdumduymaz-
lýklarýnýn hesabýný vermek-
ten, sorumluluktan kaçmak-
tadýr. Kaderin, takdir-i ilahi-
nin arkasýna sýðýnmaya 
çalýþmaktadýr. Kamuoyunda 
“devlet-millet elele” vererek 
Allah'ýn imtihanýný baþara-
caklarý “algýsýný” yaratmak-
ta, yaymaktadýr. 

Ama bu kez Erdoðan ve 
çevresi bu algý operasyonla-
rýyla halký uyutup aldatama-
yacaklardýr. Artýk halk ka-
der, takdir-i ilahi gibi açýkla-
malara toktur, kanmamakta-
dýr. Erdoðan'dan hesap sor-
maktadýr. Ýþte tam da burada 
özellikle Erdoðan'a karþý 
kamuoyunda ve medyada, 
öncelikle de sosyal medya-
dan aðýr eleþtiriler geldi. Bu 
eleþtirilere tahammül ede-
meyen Erdoðan, savcýlarý 
harekete geçirerek, bunlar 
hakkýnda soruþturmalar baþ-
lattý. Ama eleþtirilerin he-
men hepsi somut verilere, a-
çýk delillere dayanmaktadýr. 
Normal bir demokraside, 
hukuk devletinde savcýlarýn 
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soruþturmaya gerek görme-
yip bu soruþturmalarý dur-
durmaktan baþka yapabile-
cekleri bir þey yoktur. Ama 
burasý Erdoðan Türkiye'si. 
Elbette “Reisin” dediði ola-
caktýr. Ama bu kez halkýn 
tepkisi büyük, Reis köþeye 
sýkýþmýþ durumda. 
Geliyorum diyen deprem 

Aylardan beri Prof. Naci 
Görür, Prof. Þener Üþümez-
soy gibi bilim adamlarý 
Elazýð-Malatya arasýnda 
Sivrice'nin deprem bakýmýn-
dan riskli olduðunu ve acilen 
önlem alýnmasý gerektiðini 
söyleyip durdular. Hükümet, 
Erdoðan bunlarý duymazdan 
geldi. Þimdi vatandaþ Erdo-
ðan'dan hangi önlemler alýn-
dý, bu bilim insanlarýnýn 
ikazlarý neden dikkate alýn-
madý diye hesap sormayacak 
mý? Soracak ve soruyor da! 
Vatandaþ korku duvarlarýný 
yýkýyor, ama Erdoðan'da 
vatandaþ uyanýyor diye 
korku büyüyor. 

Vatandaþ soruyor: 1999 
Gölcük depreminden sonra 
depremin yol açacaðý fela-
ketleri önlemek için alýnacak 
ön tedbirleri finanse etme 
amacýyla konan deprem ver-
gisinde toplanan paralar ne-
reye gitti? Sarayýn hangi gi-
derleri için harcandý? Yoksa 
Erdoðan için kurulan uçak 
filosuna mý harcandý? AKP 
iktidarý döneminde toplanan 
deprem vergisi 65 milyar 
TL. Bu paralarla Ýstanbul da 
dahil deprem bölgelerindeki 
hasarlý veya dayanýksýz bi-
nalar yenilenecek, depreme 
dayanýklý hale getirilecek ve 

böylece bir sonraki deprem-
de can ve mal kaybý olmaya-
caktý. Ama Elazýð depremi 
gösterdi ki, ortada para yok, 
önlem de yok! Hele bir dep-
rem sonunda büyük bir fela-
ketten korkulan Ýstanbul'da 
alýnmýþ “tek” önlem yok! 
Vatandaþ bunun hesabýný so-
racak. Bunun hesabýný soran 
CHP Baþkaný Kýlýçdar-
oðlu'na Erdoðan, “Harcan-
masý gereken yere harcadýk. 

Bundan sonra da Bay Ke-
mal'e bu tür þeylerin hesabýný 
vermeye zamanýmýz yok” 
diye cevap veriyor. Ama 
Erdoðan þunu bilsin ki, mil-
letin parasýnýn hesabýný vere-
meyenlerin hesabýný millet 
sandýkta görür ve döver. O 
günler uzak deðildir. 

Bu deprem nedeniyle en 
çok sorulan sorulardan ve 
iþlenen konulardan biri de, 
6,8 hatta 7 üzerindeki bir 
depremde Japonya'da býra-
kalým can kaybýný, tek bir 
binada bile bir hasar mey-
dana gelmezken, nasýl olur 
da bizde yüzlerce insan ölür, 
binlerce bina hasar görür, 
çevredeki binalar dimdik du-

rurken ortalarýndaki bir kaç 
bina karton gibi çöker, 
onlarca insana mezar olur? 
Japonya da deprem bölge-
sinde, bizim ülkemiz de! 
Neden bizde bu kadar büyük 
acý ve kayýp? Bu tek baþýna 
kader ve takdir-i ilahi ile 
açýklanamaz. Burada söz ko-
nusu olan Allah'ýn imtihaný 
deðil, mühendisliðin imti-
hanýdýr. Öldüren deprem de-
ðil binadýr. Bunun sorumlu-

su inþaatlarý kontrol etmeyen 
iktidardýr. Toplum genlerine 
iþleyecek kadar talaný, yol-
suzluklarý, soysuzluklarý, 
toplanan yardýmlarý suisti-
mal etmeyi normalleþtiren 
AKP iktidarýdýr, Erdo-
ðan'dýr. Onlarýn takdir-i ila-
hiye sýðýnmalarý boþuna de-
ðildir. 

Gerçekten de, Erdo-
ðan'ýn dediði gibi Kuran'da 
depremle ilgili sure vardýr. 
A'raf suresinde ve diðer su-
relerde depremle, yer sar-
sýntýsýyla ilgili birçok ayet 
bulunmaktadýr. A'raf surenin 
155. Ayetinde bundan 3 bin 
yýl önce Musa'nýn baþýna 
gelenler anlatýlýr: “Musa 
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kavminden belirlediðimiz 
yere gitmek için yetmiþ adam 
seçti. Onlarý müthiþ deprem 
yakalayýnca, Musa dedi ki: 
'Ey rabbim! Dileseydin 
onlarý da beni de daha önce 
helâk ederdin. Þimdi içimiz-
den birtakým beyinsizlerin 
iþledikleri günah sebebiyle 
bizi helâk mý edeceksin? Bu, 
sýrf senin bir imtihanýndýr. 
Onunla dilediðin kimseyi 
saptýrýrsýn, dilediðini de 
doðruya iletirsin. Sen bizim 
velimizsin. Artýk bizi baðýþla 
ve bize acý. Sen baðýþlayan-
larýn en hayýrlýsýsýn.” Ýþte 
Erdoðan'ýn Allah'ýn imtihaný 
dediði bundan 3 bin yýl önce 
Musa'nýn baþýna gelenlerdir. 
Ýnsanlar o zaman depremi 
Allah'ýn bir cezasý, bir imti-
haný olarak görüyorlardý. O 
zaman, bundan 3000 yýl 
önce insanlar dünyayý yuvar-
lak deðil, tepsi gibi düz bili-
yorlardý. Ýnsanlarýn bilgisi 
bu kadardý. Ama bugün 
insanlarýn bilgisi çok daha 
fazla, bilim ve teknoloji çok 
geliþmiþtir. Ýnsanlar artýk 
dünyamýzýn düz deðil yu-
varlak olduðunu, nasýl oluþ-
tuðunu, depremin nasýl mey-
dana geldiðini bilmektedir. 
Bunlarý Erdoðan da biliyor. 
Ama onun hala 3 bin yýl 
önceki Musa'nýn sözlerine 
sarýlmasý, halkýn “temiz” di-
ni inançlarýný sömürerek, 
halký aldatmak ve politik ha-
talarýný, yolsuzluklarýný 
örtmek içindir. Onu bu kez 
ne Musa ne de Muhammet 
kurtaracaktýr. Halk yakasýna 
yapýþmýþtýr, býrakmayacak-
týr. 

Deprem: Tabiatýn bir 
yasallýðý 

Deprem yerküremizin 
bir yasasýdýr. Güneþten bir 
ateþ parça olarak kopan 
dünyamýz, yerküremizin 
oluþmasý, bu ateþ parçasýnýn 
soðumaya baþlamasýyla olur. 
Böylece yerkürenin dýþ kýs-
mýnda 70-100 km kalýnlý-
ðýnda bir taþküre meydana 
gelir. Bunun altýnda kalýnlýðý 
2900 km'lik manto denen bir 
kuþak vardýr. Bunun altýnda 
da çekirdek denen bir mag-
ma bulunmaktadýr. Taþkü-
renin altýndaki yumuþak üst 
mantoda oluþan kuvvetler ve 
akýmlar taþküreyi parçala-
makta, kýrýlmalara ve birçok 
“levhalara” bölünmesine ne-
den olmaktadýr. Bu levhalar 
birbirlerine isabet ederler, 
sürtünmeye ve sýkýþtýrmaya 
baþlarlar. Bunun sonucu 
büyük enerji birikimi oluþur. 
Bu enerjinin boþalmasýyla 
taþkürede kýrýlmalar ve 
sarsýntýlar, deprem meydana 
gelir. Bu levhalarýn buluþ-
tuklarý yerler fay hatlarýdýr.  

Türkiye dünyanýn en 
etkin deprem kuþaklarýnýn 
birinin üzerinde bulunmak-
tadýr. Altýndan birçok fay 
hatlarý geçmektedir. Ülkenin 
%92'si deprem bölgesi içe-
risindedir. Nüfusun %95'i 
deprem tehlikesi altýnda ya-
þamaktadýr. Sanayinin %98'i 
ve barajlarýn %93'ü deprem 
bölgesinde bulunmaktadýr. 
Son 60 yýl içerisinde dep-
remden hayatýný kaybeden 
vatandaþlarýmýzýn sayýsý 58 
bin, yaralananlarýn sayýsý 
122 bindir. Yýkýlan veya aðýr 

hasar gören bina sayýsý 411 
bindir. Depremin yarattýðý 
hasar milyar dolarla ölçü-
lemeyecek kadar büyüktür. 
Yalnýz Marmara depreminde 
ortaya çýkan zarar 8,5 milyar 
dolardýr. Bu kadar büyük 
kayba raðmen Marmara 
depreminden sonra bir 
deprem seferberliði gerekli 
iken hiçbir þey yapýlmadý. 
Elazýð depremi bizleri bir 
kez daha uyandýrdý, ama bu 
kez tekrar uyumayalým, zin-
de kalalým. 

Deprem bir nimettir 
Ülkemizin bir deprem 

kuþaðýndadýr. Bir deprem ül-
kesi olmamýz, depremi bi-
zim üzerimize çöken bir 
kâbus olarak algýlatýlmakta, 
zararlý bir bela olarak göste-
rilmektedir. Gerçekten öyle 
mi? Bilim insanlarý baþka 
görüþte. Esasýnda biz normal 
vatandaþlar da farkýnda 
olmadan baþka görüþteyiz. 
Mesela bir su içmek istediði-
miz zaman maden suyunu 
veya þifalý bir suyu tercih 
ederiz. Sýrtýmýz, dizimiz að-
rýdýðýnda, solunum ve göðüs 
darlýðý sýkýntýsý çektiðimizde 
bir kaplýcaya gider sýcak 
kükürtlü sularda þifa arar bu-
luruz. Ülkemizde böylesi 
kaplýcalar bulunduðuna þük-
reder, seviniriz. Seviniriz 
ama, bunun depremle bir 
iliþkisi olduðunu görmeyiz, 
kurmayýz, düþünmeyiz. A-
nadolu'nun altýnda depremi 
yaratan fay kýrýklarý olmasa, 
yerden ne sýcak þifalý ne de 
kükürtlü su çýkar. Ülkemiz 
için depremin o kadar büyük 
yararlarý var ki, bakýn bilim 
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adamlarý ne diyor: 
“Depremin baþlýca üç 

yararý vardýr. Birincisi, ül-
kemizdeki organik olmayan 
madenlerin nerede ise tama-
mý fay hatlarý nedeniyle 
oluþmaktadýr. Ülkemizin 
dünyada bor madeni zen-
ginliði açýsýndan birinci ol-
masýný deprem fay hatlarýna 
borçluyuz. Depremin ikinci 
bir yararý, doðal maden 
sularýnýn deprem fay hatlarý 
nedeniyle oluþmasýdýr. Ma-
den sularý, içinde bulundur-
duðu çeþitli mineraller ve iz 
elementleriyle vücudumuz 
için yararlýdýr. Beypazarý 
doðal maden suyu bunun en 
güzel örneðidir. Depremin 
üçüncü bir faydasý ise, 
ülkemizin içilecek kaynak 
sularý ve ýlýcalar açýsýndan 
zengin olmasýnýn nedeni de 
deprem fay hatlarýdýr." 

Bunlar gösteriyor ki, 
ülkemiz Türkiye'nin bir dep-
rem ülkesi olmasý bir felaket 
deðil bir nimettir, ülkemizin 
büyük bir zenginliðidir. Ne 
var ki biz bunun bilinçli far-
kýnda deðiliz. Depremin fay-
dalarý deðil, hep insanoðlu-
nun neden olduðu zararlarý 
üzerinde konuþuyoruz. Bu 
kýskaçtan, þeytan çemberin-
den çýkmamýz, deprem ülke-
si olduðumuza sevinmeye 

alýþmalýyýz. Bunun için hem 
kendimizi, ama özellikle de 
her þeyi “fýtrat” ve “takdir-i 
ilahi” sayan þu Erdoðan ikti-
darýný deðiþtirmek gerek-
mektedir. 

Ne yapalým? 
Görülüyor ki, deprem bi-

zim bir parçamýz, biz depre-
min zararlarý ve faydalarýyla 
içiçe yaþamaktayýz. Ama 
ülkede ne politikacýsýnda, ne 
vatandaþýnda bu bilince 
çýkýlmýþ deðildir. Bizde dep-
rem, depremden depreme 
hatýrlanýr, bir felaket olarak 
lanet okunur. Bir deprem 
olduðunda politikacýlar bol 
vaatte bulunur, vatandaþ 
bunlarla avunur, 3 gün için-
de, bir dahaki depreme kadar 
hepsi unutulur. Ondan sonra 
da deprem bir kader, takdir-i 
ilahi olur. Bu gidiþe dur de-
menin zamaný gelmiþtir. Mil-
letçe ayaða kalk-mak, yaþam 
biçimimizi depreme göre 
ayarlamamýz gerekmektedir. 
Japonya'da olduðu gibi 
binalarý depreme dayanýklý 
inþaa etmek, evlerimizi, mo-
bilyalarýmýzý depreme göre 
düzenlememiz gerekmekte-
dir. Deprem doðal bir afettir, 
doðanýn bir yasallýðýdýr, ama 
felaketi deðildir. Depremi 
felaket yapan; yaþamýnda bi-

limi kullanmayan insanoð-
ludur. Bilimin gereklerini 
yapmayan hükümetlerdir, 
depremi kader sayan Erdo-
ðan'dýr. 

Yaþamýmýza bilimin gir-
mesi bu hükümetle, Erdo-
ðan'la mümkün deðildir. Ya-
þamýmýzý bilim temelinde 
yeniden düzenlemek bu bas-
kýcý faþizan rejimde müm-
kün deðildir. Bilime göre ya-
þam demokrasiyi gerektir-
mektedir. Demokrasi de Er-
doðan'ýn gitmesini gerektir-
mektedir. Bu depremle bir-
likte Erdoðan'a karþý büyük 
bir tepki ortaya çýktý. Halkýn 
hesap sormaya baþlamasý 
“yepyeni” bir olgudur. Erdo-
ðan köþeye sýkýþmýþtýr. He-
sap vermekten kaçmaktadýr. 
Bu onun en yumuþak karný-
dýr. Þimdi halkýmýzý Erdo-
ðan'dan hesap sormasý için 
örgütlemenin, harekete ge-
çirmenin zamanýdýr. Sýnýf 
mücadelesi ayný zamanda 
politik mücadeledir. Top-
lumda çeliþkilerin derinleþ-
tiði yerlere müdahale edebil-
mektir. Þimdi tam da depre-
mi yanýz bir felaket, bir tak-
dir-i ilahi gören Erdoðan'a 
karþý demokrasi ittifakýný ör-
mekte yeni bir fýrsat doð-
muþtur. Hükümetten hesap 
sormaya baþlayan halk 
demokrasi için ardýcýl bir 
mücadeleyi göze alan halk-
týr. Ýþçi sýnýfý ve demokrasi 
güçleri tarafýndan bu olgular 
çok iyi deðerlendirilmelidir. 
Demokrasi bazen elle tutu-
labilecek kadar yaklaþabilir, 
ama onu tutmak bizlerin 
görevidir. 
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ÜNÜMÜZG  Türki-
ye'sinde genç ol-
mak ne ifade edi-

yor? Bunun birçok cevabý 
var, fakat þurasý kesin ki, bu 
birçok cevap, kaçýnýlmaz 
olarak birçok farklý sýnýf 
durumuna da iþaret ediyor. 
Her sýnýftan gencin farklý 
cevap vereceði bir sorudur 
bu. Nedir peki onlarý bu ko-
numlara göre ayýran veya bir 
araya getiren? Farklý sýnýf-
lardan, çevrelerden gelen 
gençleri birleþtiren birçok 
dert var. Bunlarýn gün be gün 
daha da gün yüzüne çýktýðý 
bir koþulda yaþýyoruz. Bun-
lardan öne çýkanlar güvence-
sizlik, depresyon.. Bunlar 
tabii ki toplumsal geliþme-
lerden ayrý düþünülemez. 
Günümüz neredeyse bir anti-
depresan toplumu olmuþ va-
ziyettedir. Gündelik yaþamýn 
her alaný iþgal eden boðucu 
pratiklerinden yakasýný sýyý-
ramayan özellikle küçük 
burjuva kesimlerden gelen 
gençler, artýk seyahat gibi 
ufak kaçýþlarla bile kendi-
lerini tatmin edememekte, 
bir kýsmý alkol, uyuþturucu 
gibi geçici çözümlerle ken-
dilerini yaþama adapte etme-
ye çalýþmakta, büyük bir kýs-
mý da depresyonla cebelleþ-
mektedir. “Kinizmin” milen-
yumun üzerine sis gibi çök-
tüðü ve neredeyse onun ka-
rakteri haline geldiði bir çað-
da gençler çýkýþ yolu göre-

Günümüz Türkiye'sinde genç olmak ne ifade ediyor?
Levent FÝDAN

memekteler. Bunun, elbette, 
en büyük sebeplerinden biri, 
gençliðin mevcut ana akým 
düzen pratikleri dýþýnda bir 
siyaset tipinden haberdar 
olmamasý, yeni bir yaþamý 
düþleyememesidir. Gençli-
ðin, biri diðerini aratmayan 
düzen pratikleri içerisinde 
kendisine el uzatacak, umut 
ýþýðý olacak bir pratik siyaset 
anlayýþý ile karþýlaþmamýþ-
ken, ayný zamanda depres-
yon ve güvencesizlik gibi so-
runlarla boðuþmasý, gittikçe 
artan intihar vakalarýyla da 
kesiþiyor. Bugün gençlik 
market alýþveriþi dahi yapa-
maz bir konumdadýr. Küçük 
burjuva veya burjuva aile-
lerde yetiþmeyen gençlerin 
kültürel sermayeye eriþimi 
oldukça kýsýtlýdýr. Zor bela, 
düþe kalka belirli yerlere 
gelen iþçi ailelerin çocuklarý 
açýsýndan depresyonun bo-
yutlarý çok daha yýkýcý ola-
bilmektedir; çünkü kültürel 
sermayeye eriþememe gibi 
faktörler, okurken de çalýþ-
mak zorunda olan gençlerde 
yüksek derecelerde yetersiz-
lik hissi yaratmaktadýr. Bu 
yetersizlik hissi, okurken pa-
raya eriþememe ve torpil gibi 
þahitliklerle de birleþtiðinde, 
üniversiteli gençler arasýnda 
umutsuzluk gitgide yayýl-
maktadýr. Bir 'yatýrým' olarak 
güç bela, asgari ücret ile oku-
tulan, mobilleþmiþ, part-
time, sendikasýz hizmet sek-

töründe çalýþan üniversiteli 
gençliðin diploma ve üni-
versite eðitimine olan, aka-
demiye olan inancý, haksýz-
lýklarýn da artmasý ile iyiden 
iyiye sarsýlmýþtýr. Bu duru-
mun farkýnda olan sermaye 
sahipleri, ücretli emek sö-
mürüsü konusunda hiçbir 
fýrsatý kaçýrmadýklarý gibi bu 
fýrsatý da kaçýrmýyorlar. Ar-
kadaþ görünümlü patronluk 
gibi safsatalarla yok paha-
sýna gençlerin emeðini üc-
retlendiren sermayedarlar, 
genç iþsizliðin ne oranda ol-
duðunu, gençliðin faturalarý-
ný bile ödeyemeyecek ko-
numda olduðunu ve çoðu za-
man asgari ücretin altýna da-
hi tamah edebilecek hale 
geldiklerini biliyorlar ve bu 
fýrsatý elbette kaçýrmýyorlar. 

Üniversite eðitimi alan 
gençlerle ilgili, bu gençlerin 
çaðýn ruhu açýsýndan, hali-
yetleri açýsýndan birçok ana-
liz yapýlabilir, yapýlmýþtýr da. 
Fakat, önümüzde öncelikli 
duran yakýcý gerçekleri gö-
zümüzün önünden ayýrama-
mamýz gerekir. Sermaye do-
laþýmý, mekânýn üretiminden 
bindiðimiz minibüse, kültü-
rel ürünlerden spora, iliþki-
sel bir mantýk olarak bütün 
hayatý ele geçirir, yalnýzca 
bir alýþ-veriþ iliþkisi deðildir. 
Böyle düþünüldüðünde, 
gençliðin bu anlamda ser-
best zamanlarýný hangi kül-
türel  ürünlerle  deðer-
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lendirdiði sorusu, bambaþka 
bir yazýya konu olacak kadar 
uzun bir sorudur ve deðer-
lendirilecektir. Bu sorudan 
önce düþünmemiz gereken 
þu olsa gerek; geçinmenin bu 
kadar zorlaþtýðý bir coðraf-
yada, neden bu kadar az ses 
çýkýyor? Bunun 80 darbesin-
den neo-liberal projenin ide-
olojik ufuklarýna kadar 
birçok farklý cevabý olduðu 
doðru, fakat hepsinin genç-

lik üzerinde belki de en par-
lak yansýdýðý bir tane alan 
var ki, onu bireyselleþme 
olarak saptayabiliriz. Bura-
da, bugün, geçmiþe kýyasla, 
üniversite gençliði açýsýndan 
farklý bir döneme girildiðini 
tespit etmek mümkün gö-
zükmekte. Çocukluðunun 
yaz aylarýný esnaf çýraklýðýy-
la geçirmiþ bir iþçi genç-
likten o veya bu þekilde, her 
koþulda söz etmemiz müm-
künken, sýnýf farklarý silin-
dikçe, orta sýnýf ailelerin ço-
cuklarýnýn da gittikçe iþçileþ-
meye baþladýklarýný gözlem-
leyebiliyoruz. Bu, iþçi genç-
liðin durumuna göre görece 
geç iþçileþme durumu, ge-
nellemek ne kadar mümkün 

olmasa da birtakým hayaller 
ve anlatýlarla büyümüþ orta 
sýnýf mensubu ailelerin 
çocuklarý olan gençleri bü-
yük bir bunalýma sürükle-
mekte. Öte yandan, bu baský 
altýna alýnmaya verilen tepki 
sadece orta sýnýf gençlerde 
deðil, iþçi gençlerde de yal-
nýzlaþma, kabuðuna çekil-
me, ev içi çeþitli aktivitelerle 
kabuðuna çekilme gibi du-
rumlara yol açmasýnýn yaný 

sýra, gençlerin kültürel ve 
ekonomik sermayeye eriþi-
mle ilgili herhangi bir tahay-
yül kurmasýný bile engel-
leyecek bir durum yaratýyor. 

Þu ana kadar saydýðýmýz 
bütün bu ekonomik ve ya-
þamsal faktörleri, ideolojik 
faktörlerden baðýmsýz dü-
þünmemiz elbette mümkün 
deðil. Fakat þurasý bir ger-
çek; üniversiteli gençliðin 
kurtuluþu, iþçi gençliðin kur-
tuluþundan baðýmsýz deðil-
dir. Gençlik artýk ücretli e-
meðin, kar hýrsýnýn, kýsacasý 
kapitalizmin bir al-ver iliþki-
si olmadýðýný, yaþamlarýný, 
doðalarýný, geleceklerini, her 
þeylerini yutan kapitalizm; 
bir sistem olduðunu gün be 

gün daha iyi anlýyor. Fakat 
bu olumsuz koþullarýn gittik-
çe yakýcý hale gelmesi, ideo-
lojilerin bittiði ve tarihin so-
nunun geldiðini iddialarýn 
etkilerinin devam ettiði gü-
nümüz toplumunda, gençle-
rin olumlu, kendilerini 
kurabilecekleri bir ideolojik 
pozisyon almasýný, ücretli 
emeðin dýþýnda bir yaþam 
hayal etmelerini engelliyor. 
Velhasýl, artýk þunu söyle-
mek için erken deðil; bu tez-
ler bizzat tarih tarafýndan ar-
týk defnedilmiþlerdir. Genç-
liðin sýnýf bilinciyle kendi 
yolunu kat etmesinin, anti-
depresan toplumla, kapita-
lizmle mücadele etmesinin 
vakti gelmiþtir. Bunun da bi-
reyselleþtirici veyahut kim-
likleri durmaksýzýn üretici 
kimlik politikalarýyla deðil, 
sýnýf bilinçli bir dayanýþma 
ruhuyla aþýlacaðý aþikârdýr. 
Bu dayanýþma ruhunda ken-
diliðinden, yatay yapýlan-
malarýn öne çýkarýlmasý ise, 
gençlik hareketlerine yenil-
giden ve motivasyonsuz-
luktan baþka bir getiri sað-
lamamýþtýr. Günümüzdeki 
sermaye mantýðýný, te-
kelleþmeyi, iþ cinayetlerini, 
çalýþma koþullarýný, hayata 
borçlu baþlamayý ve güven-
cesizlikleri göz önünde bu-
lundurduðumuzda, genç-
liðin þiirselliði arttýkça iþlev-
selliði azalan teorilerle bir 
adým ileri, iki adým geri ata-
caðýný kestirmek zor olmasa 
gerek. Bu noktada günümü-
zün mevcut kültürel, ideo-
lojik formlarýný çok iyi ana-
liz etmek gerekmektedir. 
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Bunun yaný sýra, iþçi ve üni-
versiteli gençleri sýnýf ve ak-
ran dayanýþmasý anlamýnda 
bir araya getirebilecek, sen-
dikal mücadelenin de öne-
mini gösterebilecek, güven-
cesizliði dayanýþma ve ör-
gütlenmeyle yeni bir gelece-
ðe çevirebilecek ortak müca-
dele alanlarý yaratmak, ö-
nemli görevlerimizden biri-
dir. Bu görevler, ancak sýnýf 
perspektifine sahip gençlerle 

ve sýnýf örgütüyle baþarýla-
bilir. 60'lý, 70'li yýllarda 
gençlik bu mücadeleyi 
„yolumuz iþçi sýnýfýnýn yolu-
dur“ þiarý altýnda vermiþtir.

Türkiye kazanýn kayna-
dýðý, gençlerin güvencesiz-
likle, depresyonla mücadele 
ettiði bu dönemde, milliyet-
çilik, Kürt düþmanlýðý, anti-
komünizm gibi fikirlerle 
gençleri bölen ideolojilerle 
birlikte gençliðin müca-

delesini eðitim, karanlýða 
karþý aydýnlýk gibi mesele-
lere indirgeyen yaklaþým-
larla da mücadele etmeli, 
anti-þovenist, enternas-
yonal, sýnýf bilinçli ve da-
yanýþmacý bir gençlik hattý 
kurmak için bulunulan her 
alanda mücadeleyi sürdür-
meli, gençliðin üstündeki 
yýlgýnlýk sisini, örgütlü bir 
bilinçle darmadaðýn etmeli-
yiz. 

ÜRKÝYE gibi azgeliþmiþ ülkelerde 
batý ülkelerini, onlarýn siyasi ve 
ekonomik sistemlerini yüceltme eði-T

limi var. Bu yaklaþýma kendisini devrimci, 
sosyalist, ilerici olarak tanýmlayanlar 
arasýnda bile sýkça rastlamak mümkün. Tabii 
ki, bu eðilim feodaliteden henüz yeni çýkan, 
dolayýsýyla hem eski kokuþmuþ düzeninin 
acýlarýný yaþayan, hem kapitalist düzenin 
sakýncalarýnýn yükü altýnda ezilen bir top-
lumu aþma isteðini ifade ettiði ölçüde, onu 
kýsmen anlamak mümkündür. Fakat çoðu 
kez bu tavýr yapýcý olmaktan çýkýyor ve batý 
ülkelerine, burjuva demokrasisine ve hatta 
emperyalist devletlere kör bir hayranlýða 
dönüþüyor. Ýþte bu tehlikeli eðilimlerin üs-
tesinden gelebilmek için, azgeliþmiþ bir ül-
kenin sosyalistleri olarak oturmuþ burjuva 
demokrasilerini ele almamýz, onlarýn siyasi, 
toplumsal, ekonomik sistemlerini mater-
yalist bir eleþtiriden geçirmemiz gerekiyor. 
Bu yazýdaki konumuz, Almanya Federal 
Cumhuriyeti (AFC)'nde burjuva basýn öz-
gürlüðünün eleþtirisi. 

Kaðýt üzerinde ifade özgürlüðünün du-
rumu Almanya'da iyidir. Anayasa'nýn 5. 
Maddesine göre, Federal Almanya'da basýn 

ve ifade özgürlüðü güvence altýna alýnmýþtýr. 
Ancak, ekonomik ve politik yapýlarýn 
gerçekte nasýl þekillendiði somut bir þekilde 
incelenirse, bu kaðýt üzerindeki ifade öz-
gürlüðünün halkýn ezici çoðunluðu, emekçi 
kitleler açýsýndan hayatta gerçek bir karþý-
lýðýnýn bulunmadýðý anlaþýlmaktadýr. 

Alman kamusal yayýnlarý ile baþlayalým. 
Birinci Alman Televizyon Programý ARD, 
Ýkinci Alman Televizyon Programý ZDF, 
eyalet radyo ve televizyon kurumlarý gibi ka-
musal yayýn kuruluþlarý, yasalar ve yönetme-
likler gereði toplumu az çok yeterli bir þe-
kilde temsil etmesi gereken yayýn konsey-
lerinin denetimi altýndadýr. Bununla birlikte, 
bu yayýn konseylerinde kimin oturduðuna 
daha yakýndan bakýldýðýnda, bu ilkenin as-
lýnda gerçekten karþýlanmadýðý görülmek-
tedir. Yayýn konseylerine daha ziyade CDU, 
SPD gibi burjuva siyasi partilerin açýk ve 
gizli temsilcileri hakimdir. 

Açýk parti temsilcileri, yayýn konseyi 
üyelerinin yaklaþýk yüzde 30'unu oluþtur-
maktadýr. Ancak, resmi olarak diðer sosyal 
gruplarýn temsilcisi olmasý gereken diðer 
üyelerin çoðunluðu da parti üyesidir. Bunlar 
eklendiðinde, parti temsilcilerinin oraný 

Burjuva basýn özgürlüðü kimin özgürlüðü?Burjuva basýn özgürlüðü kimin özgürlüðü?
Önder UTKU
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yüzde 50'ye kadar çýkýyor. Buna ek olarak, 
devlet fonu alan birçok kurum da yayýn 
konseylerinde temsil edilmektedir. Liberal 
FDP'ye (Hür Demokrat Partisi) baðlý 
Friedrich Naumann Vakfý'nýn 2013 yýlýnda 
yaptýðý bir araþtýrmaya göre, yayýn 
konseylerinde devlete yakýn kuruluþlarýn 
oraný üçte iki. Marksistler olarak, elbette, 
daima belirli bir kurumun sýnýf karakterinin 
analiz edilmesi gerektiðini biliyoruz. Devlet, 
sýnýflarýn üstünde tarafsýz bir otorite deðildir, 
zira içinde yaþadýðýmýz sýnýflý toplum 
taraf ýndan 
þekillendiri-
lir (farklý sý-
nýf çýkarlarý 
için bir sa-
vaþ alaný da 
olabilir, an-
cak bu özel-
lik ikincildir 
ve bu özel-
liði bizi bu 
noktada il-
gilendirmi-
yor). Fede-
ral Almanya 
bir kapitalist 
d e v l e t t i r ,  
b u r j u v a  
devletidir. 

Buna ek olarak, eðer yönetimleri aðýrlýklý 
olarak sözde (burjuvazi ve iþçi sýnýfý 
arasýnda) „sosyal ortaklýk“ taraftarlarýnýn 
elinde olan ve bu nedenle mevcut düzeni 
temelden eleþtiremeyen sendikalarý göz ardý 
edersek, yayýn konseylerinde sosyal olarak 
eleþtirisel bir politika yürüten organi-
zasyonlarýn temsilcilerinin sayýsý oldukça az. 
Öte yandan, üye sayýsý her geçen gün gittikçe 
azalan kiliselerin yayýn konseylerinde hala 
çok önemli bir rolü vardýr. Federal Almanya 
tarafýndan 1990 senesinde ilhak edilen 
sosyalist Alman Demokratik Cumhuriyeti 
topraklarýnda nüfusun dörtte üçünden 
fazlasýný oluþturan mezhep dýþý, agnostik ve 
ateistlerin oluþturduðu büyük sosyal blok, 

neredeyse hiç temsil edilmemektedir. 
Yayýn konseylerinin bileþiminin, kamu 

yayýn kurumlarýnýn program içeriðini önemli 
bir biçimde nasýl etkilediði, eyalet 
hükümetlerinin yayýn konseylerinin bile-
þimini sýk sýk deðiþtirmesinden ve kamu 
yayýn kurumlarýnýn yönetimlerine türlü 
yollardan uyguladýklarý baskýlardan açýkça 
görülebilir. Hem kamu yayýn kurumu 
NDR'in (Kuzey Alman Yayýný) eski 
çalýþanlarý, hem sendikacýlar olan Friedhelm 
Klinkhammer ve Volker Bräüttam, kamu 

yayýncýlarýnýn potansiyel baþkanlarýnýn 
özellikle partilere yakýn olmasý gerekliliðini 
eleþtiriyorlar. Onlara göre, egemen partilere 
uzak adaylarýn þansý çok az. 

Özel medya incelendiðinde, mesela ga-
zete sektöründe, ifade özgürlüðünün bu 
alanda da iþçiler, halk yýðýnlarý için gerçek 
bir özgürlük olmadýðýný görmek mümkün. 
Medya þirketlerinin tekelleþme oraný 
muazzam seviyelere ulaþtý. En büyük on 
yayýn grubu, bölgesel ve yerel gazetelerin 
yüzde 60'ýndan fazlasýný kontrol ediyor. 
Buna karþýlýk, ulusal günlük gazete sayýsý tek 
haneli rakamlarý aþmýyor. Medya alanýnda 
tekelleþmenin gittikçe artmasý görünmez 
elin müridleri için belki þaþýrtýcý olabilir, 
ancak Marksistler için þaþýrtýcý deðildir. 
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2018 senesinin Mayýs ayýnda, iki büyük 
medya þirketi Madsack ve DuMont, baþkent 
bürolarýný birleþtireceklerini açýkladýlar. 
Yeni oluþan merkezi redaksiyon, Almanya 
genelinde yaklaþýk 50 gazete için haber 
üretiyor. Fakat bu buzdaðýnýn sadece görü-
nen kýsmý. 

Tüm medya sektöründe, redaksiyonlarýn 
birleþmesi ve gazeteci/editör sayýsýnýn 
düþmesi eðilimi güçlü bir þekilde hakim. 
Sonuç olarak, isimleri farklý olan, kaðýt 
üzerinde farklý ürünler olan, ama ayný mer-
kezli süper editoryal ofisler tarafýndan ak-
tarýlan haberleri, büyük ölçüde ayný olan bir 
yýðýn gazete var. Bu durumun karþýsýnda 
yerel haberciliðin daha renkli, daha zengin 
olabileceðini düþünenler yanýlmaktadýrlar, 
çünkü birbiriyle rekabet eden birçok yerel 
gazete son birkaç on yýl içinde faaliyetlerini 
durdurmuþtur. Böylece artýk birçok yerde 
tekel þeklinde tek bir yerel gazete mevcut. 

Bu yapýsal fikir tekeli, Almanya'da 
günlük kullaným için kullanýlabilecek sadece 
bir haber ajansý (DPA) olmasý nedeniyle daha 
da sýkýntýlý. Küçülme eðilimi ve internet 
çaðýndaki zaman baskýsý göz önüne alýn-
dýðýnda (örneðin haber web siteleri için daha 
kýsa aralýklarla gittikçe daha fazla haber 
üretme baskýsý - okuyucular web sitesinin her 
iki saatte bir tamamen yenilenmesini 
bekliyorlar ...), önemli haberler için bile za-
man baskýsý altýnda kalan editörlerin genel-
likle DPA'nýn metinlerini temel almaktan 
baþka seçeneði yok. Bu durumu sadece ana 
akým basýnda deðil, ayný zamanda alternatif 
medyada da görmek mümkün. Ama DPA'nýn 
metinlerinde NATO'cu ve neoliberal ana 
akým o kadar aðýr basýyor ki, aslýnda DPA'da 
sunulan (daha ziyade sunulmayan) haberle-
rin belirli haber baþlýklarý için kullanýlmasý 
hiç mümkün deðil, örneðin hiç bahsi geç-
meyen iþçi sýnýfý mücadeleleri ve genel ola-
rak sosyal konular ya da Suriye, Ukrayna gi-
bi uluslararasý meseleler. 

Burjuva toplumunda, yani kapitalist dü-
zende ifade özgürlüðünün biçimsel kalýbý 
bile tam anlamýyla gerçekleþtirememesini 

açýklayan bir baþka faktör, çoðu gazetecinin 
toplumsallaþmasý ve sosyal ortamýnýn 
benzer olmasýdýr, çünkü bu durum onlarýn 
benzer görüþlere sahip olmalarýný tetikliyor. 
Genel olarak gazeteciler, bir yandan artan bir 
objektif proleterleþmeye maruz kalan 
küçük-burjuva katmanlarýdýr, diðer yandan 
ama somut ekonomik, toplumsal avantajlarý 
ve kültürel veya sembolik ayrýcalýklarý 
nedeniyle proleter kitlelerden açýkça fark-
lýdýrlar. Geçtiðimiz on yýllarýn siyasi ve sos-
yal geliþmeleri nedeniyle, bu kiþilerin çoðu 
kendilerini yüzeysel bir "solculuk" ile ta-
nýmlayan küçük burjuvalardýr (anketler, Al-
manya'da gazeteciler ve editörler arasýnda, 
1998 ve 2005 seneleri arasýnda koalisyon 
ortaðý olan, Yugoslavya'yý bombardýmana 
tutmakta ve gerici sosyal yasalar getirmekte 
hiç de terredüt etmeyen, Yeþil Parti'ye oy 
verenlerin ve parti üyesi olanlarýn oranýnýn 
son derece yüksek olduðunu gösteriyor). Bu 
„solculuk” kültürel konular, yaþam tarzýný 
ilgilendiren meseleler ile sýnýrlýdýr. Ama as-
lýnda bu küçük burjuva katmanlarýnýn çoðu 
iþçi sýnýfýndan nefret eder, ayrýca emperya-
listler tarafýndan düþman olarak damgala-
nanlardan (mesela Rusya Federasyonu veya 
Çin Halk Cumhuriyeti) emredildiði gibi sor-
gusuz sualsiz nefret ederler. 

Kýsacasý, Almanya'da ifade özgürlüðü-
nün durumuna sadece biçimsel olarak deðil, 
içerik açýsýndan ve gerçek hayatta iþçiler, 
halk yýðýnlarý açýsýndan bakýlýrsa, hiç de iyi 
olmadýðý görülür. Türkiye'deki kapitalizmin 
çarpýk geliþmesi (ve kýsmen feodaliteden 
kalan artýklar) nedeniyle, elbette durum daha 
vahimdir.

Fakat bu gerçeðin bizi, azgeliþmiþ, em-
peryalizme h l  oldukça bað mlý bir ülkenin 
sosyalistleri olarak yanlýþ fikirlere yönel-
memize müsaade etmeyelim. Burjuva de-
mokrasisi de tüm sýnýflý toplumlar gibi en 
nihayetinde bir sýnýfýn tahakkümüne daya-
nýyor ve bu hakikat o toplumu tümüyle þekil-
lendiriyor. Emperyalist zulmün liberal þak-
labanlarý bunu inkâr edebilir ama bir 
Marksist asla unutmamalý.

â â ý
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Erdoðan Ýdlib'de savaþý týrmandýrýyor, O'na “Dur!” diyelim!Erdoðan Ýdlib'de savaþý týrmandýrýyor, O'na “Dur!” diyelim!

Türkiye hemen Suriye'den çekilmelidir!Türkiye hemen Suriye'den çekilmelidir!
Savaþ YENER

RTIK Ýdlib'te yal-
nýz savaþ tamtamla-
rý çalmýyor. Henüz A

ilan edilmiþ bir savaþ yok, 
ama hýzla bir savaþa doðru 
gidilmektedir. Daha þimdi-
den yer yer Türk Ordusu'yla 
Suriye Ordusu arasýnda ça-
týþmalar çýkmakta, karþýlýklý 
top atýþlarý yapýlmaktadýr. 
Bu çatýþmalarda askerler öl-
meye baþladý. Þimdiye kadar 
Türk tarafýnda 14 “þehit” 
var! Suriye tarafýnda ise, 
Erdoðan'ýn deyiþiyle, 30-35 
rejim unsuru etkisiz hale ge-
tirildi, “misliyle” cevap ve-
rildi. Bu durumun önümüz-
deki günlerde de devam 
edeceðinden, her iki tarafta 
ölü, “þehit” sayýsýnýn artaca-
ðýndan, bir savaþýn patlak 
vereceðinden herkes endiþe-
lenmektedir. 

Askerler kimin için 
ölüyor? 

Suriye askerleri vatanlarý 
için öldüklerini söylüyorlar. 
Esad'ýn eli kanlý bir diktatör 
olmasýndan baðýmsýz olarak, 
9 yýldan beri harap edilen 
vatanlarý Suriye'yi kurtar-
mak için savaþmak ve ölmek 
onlar için anlaþýlýr bir du-
rumdur. Ama Türk askeri 
için durum nedir? Neden ve 
kim için ölüyorlar? Vatanlarý 
için mi savaþýyorlar, ölüyor-
lar? Hayýr, Suriye onlarýn va-

taný deðil ki! Onlarýn vataný 
Türkiye! O zaman Suriye'de 
ne arýyorlar, ne için ölüyor-
lar? 

Þu an Suriye'de yürüyen 
savaþ bir vekâlet savaþýdýr. 
Ama bu savaþý kendi savaþý 
gibi yürüten ise Erdoðan'dýr. 
Çünkü Erdoðan'ýn Türki-
ye'de iktidarda kalmasý, yað-
ma ve talanýný sürdürebil-
mesi için bu savaþa ihtiyacý 
vardýr. Savaþ, gerilim, saldýrý 
onun politikasýdýr, onun çý-
karýnadýr. Ama O bu savaþý 
kendi çýkarýna deðil, Türki-
ye'nin çýkarýna gibi göste-
rmeye kalkmaktadýr. Sözde 
Türkiye'nin güvenliði savu-
nulmakta, terörizme karþý 
savaþýlmaktadýr. Önce bir ül-
kenin güvenliði savaþla sað-
lanmaz, barýþla saðlanýr. 
Dün de, bugün de Suri-
ye'deki rejimden Türkiye'ye 
karþý gelen bir güvenlik 
tehdit ve tehlikesi yoktur. 
Hele düne kadar Esad'la içli 
dýþlý, kardeþ gibi olan Er-
doðan'dý. Ama Batý'nýn, 
baþta ABD emperyalizminin 
ve Ýsrail'in çýkarlarý Esad'ýn 
devrilmesini gerektiriyordu. 
Suriye'de, Esad'ý devirenin 
arka bahçesi olacak, Cuma 
namazlarýný Emevi Ca-
mii'nde kýlacaktý. “Tüm Tür-
kiye” karþý çýkmasýna rað-
men Erdoðan bu iþe talip çýk-

tý. Böylece Davutoðlu'nun 
derin stratejik görüþleri, 
Erdoðan'ýn Yeni Osmanlýcý, 
Abdülhamidçi hayalleri 
gerçekleþmiþ olacaktý. Er-
doðan kollarý sývadý, Uygur-
lardan Boþnaklara, Çeçen-
lerden Türklere kadar dün-
yada ne kadar Ýslâmi Cihatçý 
Terörist varsa toplayýp E-
sad'ýn ve Kürtlerin üstüne 
sürdü. Suriye'de savaþý baþ-
lattý. Türkiye'nin güvenli-
ðini tehlikeye attý. Suriye sý-
nýrýmýz Pakistan'ýn Peþaver 
sýnýrýna döndü. Baþta El-
Kaide olmak üzere cihadist-
ler ellerini kollarýn sallaya-
rak Türkiye sýnýrýný çiðne-
yip Suriye'ye geçtiler. 

Ýdlib'i cihatçý yuvasý 
olarak yaratan 

Erdoðan'dýr 
Ama Suriye'de savaþ 

Erdoðan'ýn istediði gibi git-
medi. ÝÞÝD'in ortaya çýkma-
sýyla savaþýn yönü de de-
ðiþti. Bundan böyle Batý için 
tehlike Esad deðil ÝÞÝD idi. 
ABD ÝÞÝD'e karþý savaþa 
Rusya ve Ýran'ý da kattý. 
ÝÞÝD'e karþý savaþý Fýrat'ýn 
batýsýnda Esad, Rusya ve 
Ýran'a býraktý. Fýrat'ýn doðu-
sunda da Kürtlerle birlikte 
kendisi ve Uluslararasý Koa-
lisyon güçleri üslendi. Er-
doðan ÝÞÝD'e karþý savaþa 
istemeyerek, katýlýr gibi gö-
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züktü. Zira ÝÞÝD'in içindeki 
Cihadistlerin çoðu onun to-
pladýðý ve eðittiði Ýsla-
mistlerdi. O oluþan bu yeni 
koþullarda bunlarý Kürtlerin, 
PYD, YPG ve YPJ'nin üs-
tüne sürmeye baþladý. Bu ne-
denle zaman zaman ABD ve 
Ruslar ile arasý açýldý. ABD 
ve Rusya her seferinde O'na 
hedefin ÝÞÝD ve cihadist te-
röristler olduðunu hatýrlat-
mak zorunda kaldýlar. Er-
doðan da ÝÞÝD konusunda 
bazen ABD ve Rusya ile 
birlikte hareket etmek zo-
runda kaldý. Cihadistler diþ-
lerini gösterip Türkiye'de bi-
le eylem koymak-
tan çekinmediler. 

Ama Erdoðan 
bunlara aldýrýþ et-
meden hep Ciha-
distleri korudu, 
kolladý, onlarý 
destekledi. O hiç-
bir zaman Ciha-
dist teröristlere 
karþý savaþmadý, 
çünkü bu terö-
ristler eninde so-
nunda onun a-
d a m l a r ý y d ý .  
ÝÞÝD'e karþý savaþ sona erer-
ken Fýrat'ýn hem doðusunda 
hem batýsýnda, özellikle 
Halep'te sýkýþan, çember 
içine alýnan bu cihadistleri 
imha edilmekten kurtarýp, 
onlarýn Ýdlib'te toplanmasýný 
saðlayan Erdoðan oldu. 
Böylece Ýdlib Suriye'de 
ciha-distlerin toplandýðý, 
hâlâ varlýklarýný sürdürdüðü 
tek bölge oldu, onlarýn kalesi 
durumuna geldi. Erdoðan'ýn 
Ýdlib'te teröristlere karþý sa-

vaþtýðý, Türkiye'yi bir terö-
rist tehlikesinden koruduðu 
bir safsatadýr. Bunlar onun 
lejyonerleri durumundadýr. 
Ama Erdoðan'ýn kontro-
lünden çýktýklarý ve O'nu 
dinlemedikleri anda bu ci-
hatçý teröristlerin Türkiye'ye 
karþý ne yapacaklarýný en iyi 
bilenlerden biri de Erdo-
ðan'dýr. 

Ýç harpten önce Ýdlib'in 
nüfusu 1,5 milyondu, iç 
harple birlikte Ýdlib'te ya-
þayanlarýn sayýsý 4 milyonu 
buldu. Ýdlib'deki silahlý 
cihatçý terörist sayýsý 40 ile 
60 bin arasýnda olduðu 

tahmin edilmektedir. Aile ve 
çocuklarýyla beraber bunla-
rýn sayýlarý birkaç yüzbini 
bulmaktadýr. El-Kaide türevi 
Heyet-Tahrir el-Þam, El-
Kaide yanlýsý Huras el-Din, 
ÝÞÝD bunlar arasýnda en güç-
lüleridir. Esas sorun, Ýdlib'te 
bu durumun ne kadar süre-
ceðidir. Bu cihadistler ne 
olacak? Bunlar Ýdlib'te ebe-
diyen kalacak mý? Burada 
yeni bir cihadist “devlet” mi 
oluþacak? Yoksa bunlar Ýd-
lib'te yok mu edilecek? Terö-

rist de olsa kadýn ve çocuk 
birkaç yüzbin insaný dünya 
kamuoyu önünde kim imha 
edecek? Esad mý? Kimse bu-
nu göze alamýyor! Yoksa 
bunlar kendi ülkelerine veya 
Türkiye'ye mi gönderilecek? 
Kendi ülkeleri ve Türkiye 
bunlarý almak istemiyor. 
Ama Batý Erdoðan'a bunlarý 
sen topladýn, sen korudun, 
bunlar senin baþýna kalacak 
demektedir. 40-60 bin cihat-
çý teröristin bir an Türkiye'ye 
geldiðini düþünün! Türki-
ye'de neler olacaðýný insan 
tasavvur bile etmek iste-
miyor! Gerçi Erdoðan bun-

lardan bir kýsmýný Kuzey-
doðu Suriye'de, Serekani'de 
Kürtlere karþý, Libya'da Haf-
ter'e karþý paralý asker, lej-
yoner olarak kullanmaktadýr. 
Ama bunlar kalýcý çözüm 
deðildir. Bir gün bu bume-
rang dönüp Erdoðan'ý vura-
bilir, ama bundan tüm Türki-
ye zarar görecektir. Yýllar-
dan beri sol ve demokratik 
güçler Ortadoðu bataðýndan, 
Suriye'den çýkýlsýn, Kürtler-
le anlaþýlsýn, Suriye'ye barýþ-
çý bir çözüm bulunsun diye 
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talepler yükseltmektedir. Bu 
talepler bugün her günkün-
den daha çok acildir. Günü-
müzdeki olaylar bu talep-
lerin ne kadar doðru ve haklý 
olduðunu göstermektedir.  

Astana ve Soçi süreçleri     
Esad, onun müttefiki 

Rusya ve Ýran cihatçý terö-
ristlerin Ýdlib'e yerleþmele-
rinin, orada kalýcý olmalarý-
nýn, özellikle M5 nolu Þam-
Halep ve M4 nolu Lazkiye-
Halep karayolunun terörist-
ler tarafýndan kontrol edilir 
olmasýnýn kabul edilemeye-
ceðini açýkladýlar. Esad ko-
numunu güçlendirdikçe 
cihadistlerin Ýdlib'ten çýka-
rýlmasý için Rusya ve Ýran'la 
birlikte harekete geçileceði-
ni bildirdi. Bu ise yüzbinler-
ce insanýn Ýdlib'ten sürülüp 
Türkiye'ye gelmesi, yeni bir 
göç dalgasý demekti. Erdo-
ðan'ýn eli ayaðýna dolaþtý. 
Buna bir çözüm bulunmasý 
gerekiyordu. Uluslararasý 
alanda da insancýl bir çözüm 
için sesler yükselmeye baþ-
ladý. Ama kimse Esad'a, sen 
Ýdlib'ten cihatçýlarý çýkarmak 
için harekete geçemezsin 
diyemiyordu. Nihayetinde 
Ýdlib Suriye'nin bir vilayeti 
idi. 

Diðer yandan cihadistler 
de rahat durmuyor, yeni alan 
kazanmaya çalýþýyorlar, her 
fýrsatta Esad'a ve Ruslara 
saldýrýyorlardý. Ruslar hava-
dan, Esad ve Ýran güçleri 
karadan ilerleyince ateþkes 
diye baðýrýyorlardý. Durum 
her gün kötüleþiyor, ilk göç-
ler baþlýyordu. Bu koþullarda 
Ocak 2017'de Rusya, Ýran ve 

Türkiye arasýnda Astana 
toplantýlarý baþladý. Buluþ-
malar daha sonra Soçi top-
lantýlarý olarak devam etti. 
Bu toplantýlarda çatýþmalarý 
durdurmak, cihadistleri aðýr 
silahlardan arýndýrmak, M4 
ve M5 karayollarýný cihatçý-
larýn kontrolünden çýkarmak 
ve trafiðe açmak gibi önemli 
kararlar alýndý. Özellikle ci-
hadistlerin aðýr silahlardan 
arýndýrýlmasý, onlarýn M4 ve 
M5 karayolundan geri çekil-
mesini saðlama sorumlulu-
ðunu Erdoðan üslendi. Bu 
geliþmeleri izlemek için de 
askeri gözlem noktalarý ku-
rulmasý kararlaþtýrýldý. Erdo-
ðan, Ýdlib'in her tarafýný kap-
sayacak þekilde 12 gözlem 
noktasý kurdu. Zamanla bu 
gözlem noktalarýný birer as-
keri üs haline dönüþtürdü. 

Sahadaki bu gözlem is-
tasyonlarýna raðmen Erdo-
ðan cihadistleri M4 ve M5 
karayolundan geri çekilme-
ye, aðýr silahlarý býrakmaya, 
giderek silahsýzlanmaya ik-
na edemedi. Tam tersine ci-
hadistler daha da saldýrgan-
laþtýlar. Esad askerlerine, 
Rus üssüne saldýrdýlar, aðýr 
kayýplar verdirttiler. Esad, 
Ruslar ve Ýranlýlar karþý sal-
dýrýya geçince de Erdoðan 
her seferinde apar topar ya 
Putin'e telefon etti, ya da 
Moskova'ya koþtu ve Putin'-
den ateþkes saðlanmasýný 
rica etti. Putin ateþkesi sað-
ladý, ama Astana ve Soçi'de 
varýlan mutabakatlara uyul-
masýný, karayollarýnýn açýl-
masýný, cihadistlerin aðýr si-
lahlarýyla geri çekilmesinin 

saðlanmasýný istedi. Erdoðan 
her seferinde söz verdi, ama 
sözünü yerine getiremedi 
veya getirmek istemedi. 
Çünkü Erdoðan cihatçýlarla 
birlikte Ýdlib'te kalmak 
istiyor, bu onun iþine geli-
yordu. Yeni Osmanlýcý yayýl-
ma anlayýþýna uygundu. As-
tana ve Soçi mutabakatlarý o-
nun için zaman kazanmak, 
Suriye'de sorunun çözümü-
nü uzatmaktý. Sorunun çö-
zümü Kürtlerle ve Esad'la 
masaya oturmayý gerektiri-
yordu. Erdoðan ise buna 
yanaþmýyordu. O Suriye'de 
girdiði yerlere çýkmamak 
üzere yerleþmek istiyordu. 
Cihatçýlar bunun için iyi bir 
olanaktý. 

Esad, Rusya ve Ýran 
Ýdlib'i kurtarmak için 

harekete geçiyor 
Bu arada cihatçýlar da 

boþ durmuyorlar, bildik-
lerini okumaya, saldýrmaya 
devam ediyorlardý. Erdoðan 
da sahada güçlü olabilmek 
için baþta ÖSO olmak üzere 
kendisine baðlý ve yakýn ci-
hadistleri güçlendirmeye, 
gözlem noktalarýný yeni 
silahlarla ve askerlerle tah-
kim etmeye çalýþýyordu. 
2018'den beri bu durum böy-
le devam edip geldi. Ama 
Esad ve Ruslar için bu böyle 
devam edemezdi. Erdo-
ðan'ýn oyalama, yerleþme 
taktiðine bir son vermek ge-
rekiyordu. 2019 senesinin 
sonuna doðru Esad ve Rusya 
Ýdlib'i ve karayollarýný cihat-
çýlardan kurtarmak için ke-
sin harekete geçtiler. Hare-
kete Ýdlib'in güneyinden ve 
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batýsýndan baþladýlar. Ha-
vadan Rus uçaklarýnýn ve ka-
radan Esad topçularýnýn sal-
dýrýlarýyla önce Ýdlib'in M4 
karayolu üstündeki köyler 
bir bir kurtarýlmaya baþ-
landý. Ocak 2020 sonunda 
stratejik konumda olan 
Maarat el-Numan þehrinin 
kurtarýlmasý ve saldýrýlarýn 
M4/M5 karayolunun kesiþ-
tiði noktadaki Serakib kasa-
basýna yönelmesiyle cihat-
çýlar kesin bir yenilgi almýþ 
ve sahada üstünlüðü kay-
betmiþ oldular. Bu Erdoðan 
için de büyük bir yenilgi an-
lamýna geliyordu. Esad tara-
fýndan alýnan köylerden ve 
kasabalardan kaçan halk 
Türkiye sýnýrýna doðru göç 
etmeye baþladý. Sýnýrýn 
Suriye tarafýnda yüzbinlerce 
insanýn zor koþullarda yaþa-
mak zorunda kaldýðý büyük 
çadýr kentler oluþtu. Yeni bir 
insanlýk dramý yaþanmaya 
baþlandý. 

Bu koþullarda yapýlmasý 
gereken hemen Soçi Muta-
bakatýnýn hayata geçirilmesi 
ve barýþçýl bir çözüm için 
Esad'la, Ruslarla, Ýran'la ve 
Kürtlerle görüþmeye baþla-
mak olurdu. Ama cihatçýlar 
ve Erdoðan için önemli olan 
barýþ deðil, çatýþmaktý. 1 Þu-
bat 2020 günü Halep'in batý-
sýnda Erdoðan'a baðlý ÖSO 
cihatçýlarý Esad'ýn ordusuna 
saldýrarak 4 Rus subayýný ve 
onlarca Suriye askerini öl-
dürdüler. Bunun üzerine 3 
Þubat 2020'de de Esad as-
kerleri bir gözlem noktasýna 
saldýrarak 7 asker ve bir si-
vili öldürdüler. Bu “beklen-

medik” saldýrý Erdoðan'ý kýz-
dýrdý ve hemen misliyle ce-
vap verdi. Zaten artmakta 
olan gerilim birden týrmandý. 
Karþýlýklý tehditler yoðun-
laþtý. Erdoðan ise “Rejim”in, 
yani Suriye ordusunun, 
Þubat ayý sonuna kadar 
gözlem noktalarýnýn gerisine 
çekilmesini, þayet “Rejim bu 
sürede geri çekilmezse 
Türkiye bu iþi bizzat yapmak 
mecburiyetinde kalacaktýr” 
diyerek Türkiye'nin Suri-
ye'ye karþý savaþ ilan edece-
ðini açýkladý. Gerçi burada 
Suriyelilere kendi ülkesinde 
“benim gözlem noktamdan 
geri çekil” diyen Erdoðan'a 
birileri, sen kimi kimin top-
raðýndan kovuyorsun, sen 
burada ne arýyorsun, nereyi 
zaptediyorsun diye sorar. 

Türkiye savaþa 
hazýrlanýyor 

Herkes Þubat sonunda 
bir savaþ çýkabileceðinden 
endiþelenirken, olaylar gös-
terdi ki, savaþ Þubat sonuna 
bile kalmadan çýkabilecekti. 
10 Þubat'ta Esad askerleri 
tekrar bir gözlem noktasýna 
saldýrarak 5 askeri daha öl-
dürdüler ve Erdoðan'a “Suri-
ye topraðýnda senin ne iþin 
var?” dediler. Erdoðan yine 

misliyle cevap verdiðini 
açýkladý ve bu kez Suriye'ye 
tam savaþ ilan etti: Meclis 
Grubu toplantýsýnda Erdo-
ðan, “Bu süreçte gözlem 
noktalarýndaki veya diðer 
yerlerdeki askerlerimize en 
küçük bir zarar gelmesi 
halinde bugünden itibaren 
Ýdlib ile Soçi muhtýrasý 
sýnýrlarý ile baðlý kalmadan 
rejim güçlerini her yerde vu-
racaðýmýzý buradan ilan edi-
yorum... Þubat ayý sonuna 
kadar rejimi Soçi Muhtýrasý 
sýnýrlarý dýþýna, yani gözlem 
noktalarýmýzýn gerisine 
çýkartmakta kararlýyýz. Bu-
nun için karada ve havada 
her ne gerekiyorsa çekinme-
den, tereddüt etmeden, 
hiçbir oyalamaya meydan 
vermeden bunu yapacaðýz” 
dedi. Yani Erdoðan Þubat 
sonunun beklemeden Suriye 
ile savaþý baþlatacak. 12 göz-
lem noktasýndan 5'i þu an 
Esad ordusunun kurtardýðý 
alanda bulunmakta ve onlar 
tarafýndan kuþatýlmýþ du-
rumdadýr. Suriye Ordusu da, 
Türkiye'nin Suriye'nin ege-
menliðini ihlâl etmekle suç-
lamakta ve Türkiye'nin Ýd-
lib'teki her türlü hamlesine 
s a l d ý r ý y l a  k a r þ ý l ý k  
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vereceklerini bildirmektedir. 
Erdoðan Ýdlib'te savaþa 

hazýrlanýyor. 2 Þubat 2020 
gününden bu yana 1450 
kamyon ve askeri aracý, 
tanklar, radar tesisleri ve di-
ðer mühimmatlarý Ýdlib ve 
Halep bölgesine göndermiþ-
tir. En az 6000 Türk askeri bu 
bölgede bulunmaktadýr. 
Gözlem noktalarý yeni güç-
lerle tahkim edilmektedir. 
Ama bu savaþ yalnýz Suri-
ye'ye ilan edilmiyor, Rus-
ya'yý ve Ýran'ý da hedef alýy-
or. Esad'a saldýran bir Erdo-
ðan karþýsýnda yalnýz Esad'ý 
deðil, Rusya ve Ýran'ý, Putin 
ve Rohani'yi bulacaktýr. 
Erdoðan “havadan ve kara-
dan vuracaðýz” diyor, ama 
Suriye hava sahasý Erdo-
ðan'a kapalý. O zaman Erdo-
ðan Suriye'de Rus Hava 
Güçlerine karþý mý savaþa-
cak?  “Allah korusun”, bu 
bir delilik olur. Ama Erdo-
ðan bu deliliðe kapýlabilir. 
Zira bu savaþta insanlar öle-
cekmiþ, askerler ölecekmiþ, 
ekonomi bunalýma girecek-
miþ, dolar artacakmýþ, paha-
lýlýk, enflasyon yükselecek-
miþ, yeni zamlar gelecek-
miþ, Türkiye batacakmýþ, 
O'nun umurunda deðil. O'na 
göre bunlar savaþýn fýtratýn-
da vardýr, kaderdir, çekile-
cek. Önemli olan Erdoðan'ýn 
iktidarda kalmasýdýr, ülkede 
þovenizmin ve milliyetçili-
ðin kabarmasýdýr. Böylece O 
bu savaþta halký arkasýna ala-
caðýný hesaplamaktadýr.

Bütün bu tehditlerde Er-
doðan'ýn bir diðer hesabý da, 
bir Osmanlýcý olarak Suri-

ye'den toprak koparmaktýr. 
Suriye'ye bu kadar askeri 
yýðýnak yapmasýnýn bir baþ-
ka nedeni de Ruslarla ma-
saya güçlü oturmaktýr. Ona 
göre Ruslar M4 ve M5 kara-
yolunu cihatçýlardan temiz-
ledikten sonra Soçi Mutaba-
katý'ný hayata geçirmiþ olu-
yorlar. Bundan sonra askeri 
hareketlilik durabilir, bir 
ateþkes saðlanabilir. Böylece 
de M4/M5 karayolunun ku-
zey tarafý cihatçýlara ve Er-
doðan'a kalabilir. Ama Erdo-
ðan burada yanýlmaktadýr, 
zira bu hesap tutmayacak, bir 
müddet sonra Esad, Rusya 
ve Ýran yeniden cihadistleri 
Suriye'den atmak için ha-
rekete geçeceklerdir. Esasýn-
da Erdoðan'ýn yalnýz Ýdlib'de 
deðil, Afrin, El-Bab ve Ca-
rablus'da da günleri sayýlýdýr. 
Suriye'de savaþ daha yeni 
baþlamaktadýr. Erdoðan Tür-
kiye'yi Ortadoðu'da yeni sa-
vaþlara sürükleyecektir. 

Savaþa karþý bir barýþ 
hareketi yaratmalýyýz 
Erdoðan'ýn bu gidiþine 

izin vermeyelim. Ortado-
ðu'da savaþ bataklýktýr. Ülke-
mizin ve halkýmýzýn bu ba-
taklýða sokulmasýna müsaa-
de etmeyelim. Daha þimdi-
den baþta ABD olmak üzere 
emperyalist devletler Erdo-
ðan'ýn arkasýný sývazlamaya 
baþladýlar. Trump Jeffrey'i 
Ankara'ya yolladý, Erdo-
ðan'ýn Suriye macerasýný 
desteklediðini bildirdi.  
Türkiye'nin Suriye'de Rusya 
ve Ýran'la kapýþmasý ABD'-
nin iþine gelmektedir. O böy-
lece Türkiye'yi hen Rusya'ya 

hem de Ýran'a karþý ko-
nuþlandýrmak, tekrar yüzde 
yüz NATO saflarýnda yer 
almasýný saðlamak iste-
mektedir. NATO Genel Sek-
reteri Stoltenberg'de hemen 
NATO'nun Türkiye'nin ya-
nýnda olduðunu açýkladý. 
Bunlar tehlikelidir. Bunlarýn 
hepsi savaþ kýþkýrtýcýlarýdýr. 
Erdoðan da kendince bir 
Rusya'ya Putin'e, bir ABD'-
ye Trump'a yaslanarak, on-
larýn emperyal devler olarak 
kavgalarýna alet olduðunu 
politika yapmak sanýyor. 
Þüphesiz ne Rusya ne de 
ABD Türkiye'yi kaybetmek 
ister. Sürekli biraz tavizler 
vererek Türkiye'yi avutmak 
isterler. Tarihte hep böyle ol-
muþtur. Ama bu kavgalarda 
da hep kaybeden Türkiye 
olmuþtur. Daha þimdiden 
Erdoðan Kürtler ve Arap-
larla Türkler arasýna yüzyýl-
lar sürecek düþmanlýk to-
humlarý ekmektedir. Suriye 
çýkmazýnda Türkiye'yi bü-
yük tehlikeler beklemek-
tedir. 

Þimdi hep birlikte Erdo-
ðan'ýn savaþ planlarýna karþý 
çýkalým. En geniþ güçlerin 
katýlýmýyla bir barýþ hareketi 
oluþturalým. Suriye'de barýþ-
çýl yolu savunalým. Yalnýz 
Suriye'de deðil, tüm Ortado-
ðu'da barýþýn saðlanmasý 
Kürtlerin bu sürece çekil-
mesi ve aktif katýlýmýyla 
mümkün olabileceðini hal-
kýmýza anlatalým. Unutma-
yalým, savaþ çok acýlar ve-
recektir, ama Erdoðan'ýn da 
sonu bu savaþ olacaktýr. 
Ama savaþa gidilmeden 
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barýþ için birlik olalým, Er-
doðan'ýn sonunu savaþsýz 
getirelim. Bu bizim elle-
rimizdedir. Halkýmýz son bir 
sene içinde bunu yapabi-

leceðini ispatlamýþtýr. Suriye 
bizim ne arka bahçemiz, ne 
de içiþlerimizdir. 

Suriye'nin toprak bütün-
lüðünün saðlanmasý, Türki-

ye dahil tüm yabancý güç-
lerin Suriye'den çýkmasý 
Türkiye'nin güvenliði, Or-
tadoðu'da barýþýn yararý-
nadýr.

27 Þubat Perþembe akþamý, arkasýna 
Rusya ve Ýran'ý alan Esad güçlerinin bir hava 
saldýrýsý sonucu Ýdlib'de 33 asker, 'Meh-
metçik' hayatýný kaybetti. Bu sayý sonra 
iktidar tarafýndan 34'e, 36'ya yükseltildi. 
Hatta sayýnýn 75 olduðu söyleniyor. Bir o 
kadar da yaralý olduðu bildiriliyor. Þimdiye 
kadar “bir kaç adet“ veya „bir kaç tane þe-
hidimiz var, ama rejim unsurlarýna da mis-
liyle bedel ödettik“ diyerek hem ölenlerin 
sayýsýnýn önemli olmadýðýný belirtmeye 
çalýþan hem de karþý tarafa misliyle zayiat 
verdirttik açýklamalarýyla milliyetçiliði 
kabartan Erdoðan'dan bu kez ses seda yoktu. 
Ýki gün halkýn karþýsýna çýkamadý, 
konuþamadý. Asker kaybý haberini bir valiye, 
Hatay valisine yaptýrttý. Tüm dünya ajanslarý 
daha perþembe akþamý gerçek ölü sayýsýný 
açýklarken, ölen asker sayýsý Türkiye kamu-
oyundan sabaha kadar saklandý, gizlendi. 
Sosyal medyaya “yasak” getirildi, kapatýldý 
veya yavaþlatýldý. Yine doðru haberi verenler 
aleyhine davalar açýldý. Olay basit deðildi. 
Hayatýný kaybeden 33 askerdi! Bunun so-
rumlusu ise Erdoðan'dý! Erdoðan bunun he-
sabýný vermek zorundadýr! Bu sorumluluk 
istifayý gerektirir. Erdoðan hemen istifa 
etmelidir.

Ölen asker sayýsý halktan ilk kez gizlen-
miyordu. Daha önce Libya'da ölen bir albay 
ve askerler kamuoyundan gizlenerek topraða 

Türkiye Ýdlib bataðýndan hemen çekilmeli!Türkiye Ýdlib bataðýndan hemen çekilmeli!

Ölen 33 askerin sorumlusu Erdoðan'dýr!
Erdoðan hemen istifa etmeli! 

Ölen 33 askerin sorumlusu Erdoðan'dýr!
Erdoðan hemen istifa etmeli! 

verildi. Erdoðan sustu, bu olayý geçiþtirdi. 
Bu kez Erdoðan iki gün sustu. Ýki gün sonra 
yaptýðý konuþma ise bir sorumsuzluk örneði 
idi. Erdoðan bu konuþmasýnda 34 þehidin 
verildiði açýklamasýný, Gezi ve FETÖ olay-
larýndan, turizmde, araba ve konut satýþ-
larýnda kýrýlan rekorlardan, diðer ekonomik 
rakamlardan bahsederek vermesi milletle 
açýkça alay etmesiydi, 34 asker kaybýný sýra-
dan bir olay gibi göstermeye çalýþmasýydý. 
Yine 33 “þehit”e karþý rejim unsurlarýndan 
iki bin 100'ünü bertaraf ederek bedel ödettik 
demesi ise hem doðru bir bilgi deðil, hem de 
bir insanlýk suçudur. Böyle bir kýyaslama 
utanç vericidir. Bu bir savaþtýr, iki taraftan da 
ölüm savaþýn fýtratýnda vardýr. Ama intikam 
almak, bedel ödetmek için, savaþ da olsa, 
2000 sayýsý gibi yýðýnsal insan öldürmek bir 
insanlýk suçudur, hesabý sorulur. Kaldý ki 
Londra merkezli Suriye Ýnsan Haklarý Ýz-
leme Örgütü Suriyeli asker kaybýný 41 olarak 
vermektedir. Bu yalan ve abartýlý haberlerle 
Erdoðan'ýn amacý kamuoyunda hamaset ede-
biyatý yapmak, halký infiale gelmesin diye 
yatýþtýrmaya çalýþmaktýr. Onun Avrupa'ya 
açýlan Yunanistan ve Bulgaristan sýnýr kapý-
larýný açmasý da iç kamuoyuna yönelik milli-
yetçi duygularý kaþýmak, gündem deðiþtir-
mek, suçluluðunu örtmek içindir. Burjuva 
medyasý “Hah! Avrupa dediðin anca bundan 
anlar” diye Erdoðan'ýn bu kararýný göklere 
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çýkarmaktadýr. Ama onlarý karda kýþta rezil 
olan, ölen çocuk ve kadýnlarýn, insanlarýn 
çilesi ilgilendirmiyor. Onlar için önemli 
olan, göçmenleri Avrupa'ya karþý rehin gibi 
kullanýp AB'den, Merkel'den daha çok para 
ve Ýdlib'deki savaþ için daha çok destek ko-
parmaktýr. Sýnýra yýðdýklarý göçmenlerin Av-
rupa'ya gidemeyeceðini onlar da biliyorlar. 
Avrupalýlar ise Erdoðan'ýn þantaj yaptýðýný 
çoktan okumuþ durumdalar. Onlar Erdo-
ðan'ýn Suriye'deki Yeni Osmanlýcý mace-
ralarýna alet olmak istemiyorlar. Suriye soru-
nunun barýþçýl yollar-
dan çözümünü savu-
nuyorlar. 

33 asker
ne için öldü?

Tekrar tekrar sor-
mak gerekiyor! Bu as-
kerler kim için ölü-
yorlar, „þehit“ oluyor-
lar? Allah yoluna mý, 
vatan uðruna mý, yok-
sa Erdoðan'ýn çýkarlarý 
ve hýrslarý için mi? Al-
lah yoluna deðil, zira 
çarpýþan iki taraf da 
Müslüman! Vatan uð-
runa deðil, çünkü sa-
vaþýn olduðu yer Tür-
kiye deðil, Ýdlib, Suri-
ye'nin bir vilayeti. Öy-
leyse “bizim ne iþimiz 
var Ýdlib'de? Ne için 
savaþýyoruz orada? 
Vataný korumak için 
mi? Vatana, Türki-
ye'ye Suriye'den, hem 
Esad'dan, hem Rojova 
yönetiminden gelen 
bir tehlike var mý? 
Tam aksine! Türkiye, Erdoðan onlar için bir 
tehlike. Batý emperyalist güçlerinin gazýna 
gelip Esad'ý devirmeye, Emevi Camii'nde 
Cuma namazý kýlmaya kalkan kimdi? Erdo-
ðan deðil miydi? Esad'ýn üstüne sürmek için 
topladýðý islami cihatçýlarý Kobane'de Kürt-

lerin üstüne süren, Kobane ha düþtü, ha dü-
þecek diyen Erdoðan deðil miydi? Orta-
doðu'da esas tehlike Erdoðan'dýr . Libya'da 
ne iþimiz var sorularýna ''Mustafa Kemal'in 
Trablus'da ne iþi vardý''diye verdiði cevapla 
Osmanlý askeri olarak Libya'da savaþan 
Mustafa Kemal'e öykünerek Osmanlý ha-
yallerini dile getiren Erdoðan'dý. O hem Yeni 
Osmanlýcý, yayýlmacý hayallerini hayata 
geçirmek, hem de ülkede eriyen iktidar taba-
nýna þovenizmle güç katmak, faþizan otoriter 
iktidarýný sürdürebilmek için Türkiye'yi Or-

tadoðu bataðýnda sa-
vaþa atmaktadýr. O 
ancak savaþla ik-
tidarda kalabilmekte, 
muhalefeti sustur-
makta, ekonomide, 
yargýda, eðitimde, 
kültürde, toplumun 
her alanýnda þiddet ve 
terör estirebilmek-
tedir. 

O bu amaçlarýný 
maskelemek için, Su-
riye'den göçü önle-
mek, terörizmi yok et-
mek için Türkiye'nin 
Ýdlib'de olmasý ve sa-
vaþmasý gerektiðini 
söy-lemektedir. Bu 
ise düpedüz büyük bir 
yalandýr. Çünkü gö-
çün esas nedeni sa-
vaþtýr. Ýnsanlar savaþ-
tan, bombalardan 
kaçmakta, evini yur-
dunu terk etmektedir. 
Emperyalizm adýna 
savaþý baþlatan ve 
sonra da kendi adýna 

sürdüren Erdoðan'dýr. Bu savaþý yapmak için 
dünyada ne kadar Ýslamcý, El-Kaideci, 
ÝÞÝD'çi terörist varsa toplayýp Suriye'ye geç-
mesini saðlayan Erdoðan'dýr. Erdoðan Su-
riye'de Ýslamcý teröristlerle iç içedir. Býraka-
lým onlarla savaþmayý, onlarý korumakta, 
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kollamakta ve desteklemektedir.
HTÞ ýlýmlý muhalefet mi?

Erdoðan Ýdlib'de ve genel olarak Sur-
iye'de tutunabilmek için bu cihatçýlarla iþbir-
liði yapmak zorundadýr. Bu cihatçýlarýn en 
büyüðü ve Ýdlib'de yönetimi elinde tutan He-
yet Tahrir el-Þam, HTÞ denen El-Kaideci ör-
güttür. Bu örgüt BM, AB, ABD, Rusya, Tür-
kiye tarafýndan terör örgütü olarak kabul 
edilmektedir. Bu örgüt Soçi anlaþmasýný da-
ha baþtan kabul etmedi ve bu anlaþmaya göre 
ýlýmlý örgütlerden ayrýlýp, silahlý bir terör ör-
gütü olarak izole ve bertaraf edilmesi gerek-
mekteydi. Bu görevi de Erdoðan üslenmiþti. 
Ama Erdoðan bu görevi yerine getirmeye 
asla yanaþmamýþtýr. Geçtiðimiz yýllarda bu 
örgüt hem Esad güçlerine hem Suriye'deki 
Rus üslerine karþý sürekli saldýrýlar düzen-
ledi. Özellikle Aralýk 2019'dan sonra Ýdlib'e 
yönelen Esad ve Rus saldýrýlarýnýn hedefi bu 
terör örgütünü bitirmek ve Ýdlib'i bunlardan 
kurtarmaktýr. Erdoðan ise buna karþý çýk-
maktadýr. Zira Erdoðan'a göre önceden te-
rörist diye ilan ettiði HTÞ artýk bir terör ör-
gütü deðil, Esad rejimine karþý savaþan ýlýmlý 
muhalefetten biridir. Bunun için Ýdlib'e kara-
dan ve havadan Esad ve Rus saldýrýlarýnýn 
durdurulmasý gerekmektedir. Ruslar ve Esad 
ise bunu kabul etmiyorlar, HTÞ'nin bir terör 
örgütü olarak mutlak bertaraf edilmesi ge-
rektiðini söylüyorlar. Anlaþmazlýðýn önemli 
bir konusu HTÞ'nin 40-60 bin silahlý 

teröristiyle ne olacaðýdýr. Erdoðan bu gibi 
teröristlerin bir kýsmýný Kuzeydoðu Suri-
ye'de Kürtlere, Libya'da Hafter'e karþý kul-
lanmaya devam etmek istiyor. Esad ve 
Ruslara, uluslararasý kamuoyuna göre ise 
bertaraf edilmesi gerekmektedir. Bu konuda 
anlaþma olamayýnca da savaþ devam et-
mektedir.

Son zamanlarda HTÞ'yi ýlýmlý bir mu-
halif örgüt olarak görmeye baþlayanlardan 
biri de ABD'dir.  HTÞ'nin þu an faaliyetlerini 
uluslararasý alandan çok Esad ve Rus üs ve 
birliklerine yöneltmesi ABD'nin iþine gel-
mekte ve HTÞ'yi ýlýmlý muhalefet olarak 
görmesine neden olmaktadýr. ABD'nin Suri-
ye'den sorumlu özel temsilcisi Jeffrey HTÞ 
konusunda þöyle demektedir: Bunlar “El 
Kaide türevi” olmakla birlikte aðýrlýklý 
olarak Esad rejimine karþý savaþýyorlar ve 
“kendilerinin terörist deðil yurtsever muhalif 
savaþçýlar olduklarýný ileri sürüyorlar. Bu 
iddialarýný henüz kabul etmiþ deðiliz... Bir 
süredir uluslararasý bir tehdit yarattýklarýný 
da görmedik… Gördüðümüz kadarýyla daha 
çok Ýdlib'deki pozisyonlarýný korumaya 
odaklanmýþ durumdalar… HTÞ 2018 son-
rasýnda Soçi ateþkes anlaþmasýna taraf 
olmamakla birlikte, onlarýn cephesinde Rus-
lara karþý yalnýzca düzensiz ve pek kuvvetli, 
önemli olmayan nitelikte askeri eylemler 
gözledik. Ruslar bunu bir bahane olarak 
kullanýyorlar.  Onlar esasen (HTÞ) savun-

madalar,  orada  
d u r u y o r l a r  v e  
Ruslar da sivillere 
karþý bu saldýrýlarý 
büyük çaplý saldý-
rýlarý baþlatabilmek 
için kendilerinin ya 
da Suriyelilerin 
saldýrýya uðradýk-
larýný öne sürüyo-
rlar “

Ýdlib'in 60'a 40 
bölüþümü 

Jeffrey Þubat 
baþýnda yaptýðý bu 
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açýklamasýnda THÞ'nin Esad ve Rus üslerine 
yaptýðý saldýrýlarý küçümsüyor, bu önemsiz 
saldýrýlarý bahane eden Ruslarýn da sivillere 
saldýrdýðýný ileri sürerek suçluyor. Bu ise 
HTÞ'ye verilen açýk bir destek ve savaþ kýþ-
kýrtýcýlýðýdýr, Erdoðan'ýn savaþ politikasýna 
arka çýkmaktýr. Oysa Soçi anlaþmasýnda Tür-
kiye bu saldýrýlarý önlemekten, M4 ve M5 ka-
rayolunun güvenliðini saðlamaktan, muha-
lifleri silahsýzlandýrmaktan sorumluydu. Ýd-
lib'e dalabilmek için Erdoðan bu sorum-

lulu
ðu üst-

lendi. Id-
lib'e girip 

“ G ö z l e m  
Noktalarý” adý 

altýnda üsler kurunca Soçi anlaþ-masýný 
fiilen rafa kaldýrdý. Þark kurnazlýðý yaptýðýný 
sandý. Erdoðan bu anlaþmadaki mu-
tabakatlarýn hiçbirini yerine getirmeyince ve 
HTÞ ve ÖSO saldýrýlarý da durmayýnca Rus 
ve Iran destekli Esad birlikleri harekete 
geçti, hýzla ilerledi. Ýdlib'in büyük bir 
bölümünü ele geçirdi. Türk Gözlem Nok-
talarýnýn çoðu Esad askerlerinin kurtardýðý 
bölgelerde, dört bir tarafý sarýlmýþ, kuþatýl-
mýþ olarak kaldý. Erdoðan bu noktalardan 
geri çekilmediði gibi, Esad rejimine Gözlem 
Noktalarýndan uzaklaþmasýný ve kurtardýðý 
bölgeleri terk etmesi, Soçi anlaþmasý 
sýnýrlarýna geri çekilmesi ültimatomunu 
verdi. Çekilmeleri için de Þubat sonuna 
kadar zaman tanýdý. Çekilmezse gerekenin 
yapýlacaðýný, bu yönde kamuoyuna kararlýlýk 

ve hazýrlýðýn en üst düzeyde olduðu me-
sajlarý verilmeye baþlandý.

Erdoðan mesajla kalmadý, Ýdlib'e sürekli 
asker, tank, uçaksavar ve diðer askeri 
mühimmat yýðýnaðý yapmaya baþladý ve 
gerginliði sürekli týrmandýrdý. Ýdlib'de “Hava 
bizim lehimize döndü” diye beyanatlar ver-
meye baþladý. Bu iþten anlayan uzmanlar ise 
hava sahasý kapalý, yani Ruslarýn elinde 
olduðu sürece kara hareketi baþarýlý olamaz, 
durum “lehimize dönmez”, SÝHA ve 

ÝHA'larla baþarý saðlanmaz diye 
Erdoðan'ý sürekli uyardý, 

Erdoðan ise bunlarý duymak 
istemedi. O, ölümüne de 
o l s a  Ý d l i b ' i n  t ü m ü n ü  
istiyorum diye dayatýyordu. 
Asker ölmüþ, insanlar 
evinden, yurdundan olmuþ 
onun umurunda deðildi. 
Ruslar ise büyük bir çatýþ-

mayý önlemek için Ýdlib'in 
yüzde 60'ný kendilerinin, yüzde 

40'nýn da Türkiye'nin kontrol etmesini 
önerdiler. Erdoðan bu teklifi reddetti. 
Görüþmeleri yürüten heyete ya hepsi ya 
savaþ talimatý verdi, gerginliði sürekli 
arttýrdý.

Böyle bir felaketin olacaðý belliydi 
Artan gerginlik Þubat  sonunun 

beklemedi. TSK, Ýdlib'de Esad ve Rus 
birliklerine saldýran HTÞ ve ÖSO'ya topçu 
atýþlarýyla açýk destek vermeye baþladý. Bu 
gruplarýn elinde 5000 metreye kadar uçak 
vurabilen uçaksavarlar bulunmaktadýr. 27 
Þubat'ta bunlar bir Rus jetini yaraladýlar. 
Jetin zorlukla üssüne geri döndüðü tahmin 
edilmekte. Böyle bir olayýn cezasýz 
kalmayacaðýný en iyi bilenlerden birinin 
Erdoðan olmasý gerekirdi. O akþam Esad 
jetleri Türk birliklerin vurmaya baþladý. 
Sonuç aðýr, yürekler acýsý: 33 asker olay 
yerinde hayatýný kaybetti, bir o kadarý da 
yaralandý. Ne için, Erdoðan'ýn iktidar ve 
yayýlmacý hýrslarý için. 

Erdoðan suçlu olduðunu çok iyi biliyor. 
Onun için iki gün halkýn karþýsýna çýkamadý, 
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Çýktýðý zaman da AKP'nin sözde baþarýlarýný 
anlatmaya, halký uyutmaya kalktý. Hamaset 
edebiyatý yaparak, Ýdlib'in milli mesele 
olduðunu, Ýdlib'de savaþýlmazsa Antep'de, 
Hatay'da savaþýlacaðýný, þehit kanýyla 
yoðrulmayan topraðýn vatan deðil arazi 
olacaðý gibi zýrvalýklarý anlatmaya çalýþtý. 
Erdoðan önce þunu bilsin ki, vatan þehit 
kanýyla yoðrulan toprak deðil, üzerinde 
oturduðumuz, iþlediðimiz, ektiðimiz, 
ekmeðimizi ürettiðimiz arazidir, fethedilen, 
yaðma edilen yer deðil, mamur edilen yerdir. 
Eðer terörist cihatçýlar bir gün Ýdlib'i terk 
edip Antep ve Hatay'a gelir ve oralarý savaþ 
alanýna çevirilerse bunu sorumlusu 
Erdoðan'dýr. Böyle bir ihtimal vardýr.

Erdoðan'ýn en zayýf aný, istifasý için 
büyük bir barýþ hareketi yaratýlmalý 
Ruslarýn cihatçý teröristlere karþý ve 

Soçi anlaþmasýnýn katýksýz uygulan-
masý konusunda gösterdikleri 
kararlýlýk karþýsýnda Id-
lib'de sýkýþan Erdoðan bu 
kez yüzünü Batýya döne-
rek NATO'dan, BM'den, 
ABD'den, AB'den yardým 
istemeye baþladý. Kimse somut 
bir yardým vermedi. Hele Erdo- ðan'ýn 
istediði Ýdlib'in uçuþa yasak bölge olmasýna 
ise kimse yanaþmadý. Herkes silahlarýn sus-
masýný, ateþkes ilan edilmesini istedi. Ama 
ne Erdoðan ne de Esad ve Ruslar ateþkese 
yanaþmadýlar. Erdoðan Þubattan sonra 
harekete geçeceðiz tehdidini 1 Mart'ta ger-
çekleþtirdi. Þimdiye kadar süren saldýrýlarýn 
devamý olarak, “Bahar Kalkaný Harekâtý” 
diye Ýdlib'de yeni bir harekât baþlattý. 
Çatýþmalar tüm hýzýyla sürüyor. Medya iki 
Suriye uçaðýný düþürdük diye zafer çýðlýklarý 
atýyor. Mutlak iki taraftan da ölenler vardýr. 
Savaþ her zaman kirlidir ve hemen dur-
durulmasý gerekmektedir. Savaþýn durdu-
rulmasý için ise kilit ülke Rusya ve lideri Pu-
tin'dir. Hem Rusya hem Türkiye Ýdlib'de 
karþý karþýya gelmekten kaçýnmaktadýrlar. 
Bunun bir ateþkes ilan edilinceye kadar sür-
mesi umut edilmektedir. 

Batýdan umduðunu bulamayan Erdoðan 
sonunda yine Ruslara dönmek ve onlarla 
anlaþmak zorunda kaldý. Nasýl bir ateþkes 
olacaðý konusunu heyetler görüþüyor. “Son 
noktayý” 5 veya 6 Mart'ta Putin ve Erdo-
ðan'ýn koyacaðý söyleniyor. Noktanýn nasýl 
olacaðý, Ýdlib'in nasýl kontrol edileceði o gün 
görülecek. Ama þimdiden ortaya çýkan bir 
gerçek var ki, Rusya artýk bundan böyle bi-
zim yalnýz kuzey komþumuz deðil ayný za-
manda güney komþumuzdur da. “Barýþ 
Pýnarý Harekâtý” ile Suriye'nin kuzey-
doðusuna yerleþen Rusya, þimdi de “Bahar 
Kal-kan Harekâtý” ile Suriye'nin kuzey-
batýsýna yerleþmektedir. Sanki bir “Rus 
koridoru ” yaratýlmaktadýr. 

Tüm bu geliþmelerin sorumlusu 
Erdoðan'dýr, Türkiye'dir. Eðer 

Kürtlerle hem Türkiye'de, 
hem Irak ve Suriye'de de-

mokrasi için anlaþýp, Su-
riye ve Irak'la birlikte yeni 

bir komþuluk ve iþbirliði iliþ-
kisi yaratýlabilseydi ne Rusya ne 

de ABD Suriye ve Irak'a girer, bu ülke-
leri paramparça edebilirdi. Bunun sorumlusu 
Erdoðan'ýn saldýrgan Kürt politikasýdýr. Ama 
zaman daha geçmiþ deðildir. Kürtlerle anlaþ-
mak hâlâ mümkündür. Kürtlerle bu anlaþma 
gerçekleþtirilebilirse Rusya'yý da, ABD'yi de 
ve diðer emperyalist ülkeleri de Orta-
doðu'dan atmak mümkündür. Ama yeni bir 
politika Erdoðan'la mümkün deðildir. 
Halklarýmýzýn baþýna bu kadar felaket getiren 
Erdoðan'ýn gitmesi gerekmektedir. Bu 
herkesin bildiðinden baþka bir þeyin konu-
þulmayacaðý sözde kapalý Meclis top-
lantýlarýyla olmaz. Bu sokaklara çýkmakla 
olur. Bunun için Erdoðan'ý hedefe koyan sa-
vaþa karþý büyük bir barýþ hareketi yaratýl-
malýdýr. Bugünden itibaren meclis içinde ve 
dýþýnda sürekli Erdoðan'ýn istifasý isten-
melidir. Bugünler Erdoðan'ýn en zayýf 
olduðu anlardýr. Parlamento içi ve dýþýnda 
tüm muhalefet birleþirse ve birlikte ayaða 
kalkarsa O'na ancak gideceði günleri saymak 
kalýr. Bu fýrsat kaçýrýlmamalýdýr.
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Emekçi Kadýnlar Günü 
olarak doðmuþtur. 8 Mart 
1908'de New York'ta 15 bin 
kadýn iþçinin aðýr çalýþma 
koþullarýna, düþük ücrete 
karþý greve gitmeleri ile 
baþlayan eylemler seçme ve 
seçilme hakký dâhil olmak 
üzere toplumda eþit haklara 
sahip olma mücadelesiyle 
devam etmiþtir. 1910 yýlýnda 
Kopenhag'da toplanan Ulus-
lararasý Emekçi Kadýnlar 
Konferansý'nda Clara Zet-
kin'in önerisiyle Dünya Ka-
dýnlar Günü olarak kutlan-
maya baþlanmýþtýr. Daha 
sonra Birleþmiþ Milletler 8 
Mart'ý Dünya Kadýnlar Günü 
olarak ilan etmiþtir. 

Aradan geçen 100 yýldan 

8 Mart 2020 Kadýnlar Günü ve
Ülkemizde Kadýn Cinayetleri 

fazla zaman diliminde ka-
dýnlar bir çok haklar elde 
etmiþlerdir. Özellikle reel 
sosyalist ülkelerde kadýnýn 
her alanda eþitliðinin saðlan-
masý için atýlan büyük adým-
lar kapitalist ülkelerde de ka-
dýnlarýn hak arama ve alma-
larýna büyük katký saðla-
mýþtýr. Reel sosyalizmin yý-
kýlýþýndan beri kapitalist top-
lumda kadýnlarýn iþ ve yaþam 
koþullarý sürekli kötüleþ-
mekte, onlar üzerindeki sö-
mürü ve baský, þiddet ve ta-
ciz artmakta, sosyal ve eko-
nomik eþitsizlik önleneme-
mektedir. Erkek egemen en 
geliþmiþ kapitalist ülkelerde 
bile kadýnýn yerinin mutfak 
ve çocuk bakýmý olduðu, 
kilise veya cami ile ev ara-
sýnda geçmesi gerektiði an-
layýþý hýzla yayýlmaktadýr. 
Erkeði ailede ve toplumda 
e g e m e n  k ý l a n  s ý n ý f l ý  
toplumlardýr. Toplumun her 
alanýnda kadýn erkek eþitliði 
kapi ta l izmin  tabia t ýna  
aykýrýdýr. Kadýnýn özgür-
leþme mücadelesi iþçi sýnýfý 
mücadelesinden kopuk de-
ðildir. 

Ülkemiz Türkiye'de ka-

dýnýn durumu çok daha 
zordur. Özellikle Ýslamcý-fa-
þizan AKP iktidarý döne-
minde daha da kötüleþmiþtir. 
Kapitalizmin çarpýk ge-
liþmekte olduðu ülkemizde, 
bu dönem Ýslam dininin ku´-
rallarý katýksýz uygulanarak 
kadýn eve hapsedilmek, sos-
yal ve ekonomik hayattan 
koparýlmak, erkeðin kölesi 
yapýlmak istenmektedir. 
Ýtaat etmeyen kadýnýn “terbi-
yesi” için ise þiddet ön gö-
rülmektedir. Ýslam böyle de-
mektedir. Toplumda bu anla-
yýþý körükleyen Erdoðan'ýn 
ta kendisidir. Kadýnýn þid-
dete, baský ve sömürüye kaþý 
özgürleþme mücadelesi ge-
rici faþist Erdoðan iktidarýna 
karþý verilen demokrasi ve 
özgürlük mücadelesiyle iç 
içedir. 

Bu yýl 8 Mart'ta okuru-
muz Gülden Akar'ýn yazýsýy-
la ülkemizde kadýna yapýlan 
þiddete deðinmek istedik. 
Kadýnlarýn þiddete karþý mü-
cadelesini Erdoðan'a karþý 
mücadeleyle birleþtirebilme 
umuduyla kadýnlarýmýzýn ve 
tüm dünya kadýnlarýnýn 8 
Mart'ýný kutlarýz. 

8 Mart kadýnlarýmýza ve dünya kadýnlarýna kutlu olsun! 

1. Sayfadan Devam
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10 Þubat 2020'de bir genç kýz daha 
öldürüldü. Þeyma Yýldýz, erkek arkadaþý 
olduðu gerekçesiyle babasý tarafýndan 
katledildi. Gazetelerden edindiðimiz 
bilgilere göre Þeyma'nýn babasý yýllardýr 
“panik atak” hastasýymýþ. 28 yýllýk eþi olan 
Emine Haným baþlarýna geleni “Benim 
caným, canýmý aldý” diye ifade etti. “Benim 
canýmý aldý ama kötü biri deðildi. Ne 
yapayým kaderim buymuþ Allah'tan geldi. 
Evladýný topraða veren anne ertesi gün, 
öldüren kocasýna böyle bir þey demez. Ama 
benim kocam kötü biri deðil. Bunu bilin. 
Kendi yapmadý, hastalýðý yaptýrdý.” 

Gerçekten de kulaða acayip gelen 
cümleler… Ancak çok þey anlatýyorlar. Has-
ta kocaya tanýnan hoþgörü, yüksek katlardan 
gelen emirle kadere yazýlan karþýsýndaki 
itaat… Hesabý sorulamayacak hale getirilen 
gencecik bir kýz… Kadýn Cinayetlerini 
Durduracaðýz Platformu verilerine göre 
2019 yýlýnda ülke çapýnda 474 kadýn ve 21. 
Yüzyýlýn ikinci on yýlý baþlangýcý olan Ocak 
ayýnda 27 kadýn öldürüldü, 7 tane de þüpheli 
kadýn ölümü söz konusu. Bu cinayetlerin 
hepsi de erkekler tarafýndan iþlendi. 

Erkekler, büyük bir çoðunlukla, en 
yakýnýndaki kadýnlarýn “kaderlerini yazý-
yorlar”. Ailesindeki, mahalledeki ve hatta 
tanýdýklarý arasýndaki kadýnlarýn üzerinde 
güç kullanma yetkisine sahip olduklarýna 
inanýyorlar. Haklýlar! Bu model, neredeyse 
iki on yýldýr ülkede geçerli. Giderek büyük 
bir deðiþim geçiren, “tek adam” iktidarý ile 
daha önceki yapýsal (eksiði ve gediði ile) 
örgütlenmenin yerine keyfe göre “deðiþken” 
bir yapýlanma ortaya çýktý. Ýstediðini, hesap 
vermeksizin yerine getiren bu iktidar modeli 
ancak acýmasýz bir kontrol ve baskýyla 
kendini ayakta tutuyor. Gücü yeten gücü ye-
temeyeninin gýrtlaðýna çökmüþ durumda. 

Emine haným, eþinin hastalýðýný suçlu 
ilân etti. Panik Atak! Bu hastalýk toplu-
mumuzda epey yaygýndýr. “Benim panik 
ataðým var” cümlesini sýk sýk iþitirsiniz. 
Neden olmasýn? Ülkenin koþullarý bu 
hastalýðýn yaygýnlaþmasýna her gün katkýda 
bulunuyor. Adeta “Turkishcoronavirus”! 
Herkes birbirine hýzla bulaþtýrýyor. Bu 
hastalýðýn en önemli belirtileri, sürekli korku 
içinde yaþamak ve güven kaybýdýr. 

Toplumda hýzla yaygýnlaþtýrýlan, hayatta 
olan biteni tevekkülle karþýlama, yukarýdan 
gelene itaat etme yargýlarý, özellikle gelir ve 
eðitim düzeyleri düþük geniþ kesimlerde 
tartýþmasýz kabul görüyor. Bunun doðal 
uzantýsý olarak kadýnlardan, istek ne olursa 
olsun, itaat bekleniyor. Bu itaati bulamayan 
erkek, kadýný ya hastanelik edene kadar 
dövüyor ya da öldürüyor. Ýçinde bulunduðu 
ortamdan edindiði yargýlarla kendine itaat 
etmeyenin cezasýný kesiyor. Bu iþleyiþte 
korku da var güvensizlik de var. Ancak ne 
korku ne de güvensizlik imha etmenin ne-
deni deðildir, olamaz. 

Kadýna bu þiddetleri  reva gören tek 
adam yönetimi bilmeli ki, 10 Aralýk 1948'de 
Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu top-
lantýsýnda ilân edilen “Ýnsan Haklarý Evren-
sel Bildirgesi”, tüm insanlýk için geçerlidir. 
O Bildirge'de tarif edilen haklar toplumlarýn 
bizatihi deðer yargýlarýdýr. Bu deðer 
yargýlarýnýn yerine sahte yargýlar yaratmak 
toplumu uçuruma sürükler. Bizim ülkemiz 
de dâhil olmak üzere dünya çapýnda böylesi 
tehlikeli bir durum geçerlidir. 

Önünüze dünya haritasýný serip 
baktýðýnýzda, boyutu ne olursa olsun, 
topraklarýnda savaþ olmayan çok az ülke kal-
mýþtýr. Bu savaþlarýn devamý için toplum-
larýn yoksulluðu pahasýna muazzam kay-
naklar harcanmaktadýr. Yýllardýr savaþlarda 

Kadýn Cinayetleri ve PANÝK ATAK
Gülden AKAR
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çok sayýda insan öldürülmüþtür ve bunlarýn 
büyük kýsmýný çocuklar ve kadýnlar 
oluþturmaktadýr. Savaþlarda çocuklar 
doðmakta ve büyümektedir. Bu kuþaklarý 
savaþsýz bir dünyanýn olabileceðine ikna 
etmek çok zordur. Savaþlarda, yerel 
çatýþmalarda ve hatta komþu kavgalarýnda 
bile erkeklerin ilk yaptýðý eylem “düþman 
tarafýn” kadýnlarýna, çocuklarýna tecavüz 
etmektir. Bu deðer yargýsý deðil, insan dýþýlýk 
yargýsýdýr. Tarihi eskidir ve gerisinde 
insanlýk dýþý alçak bir fikri taþýr. 

Yüzyýl baþladýðýndan beri insanlýk adýna 
umut veren bir geliþme yaþayamadýk. 
Göklere çýkartýlan teknolojik geliþmenin de 
bir hayrýný göremedik. Ama özellikle 
ülkemizin de yer aldýðý bölgede geniþ böl-
gede savaþlar “olmazsa olmaz” hale geldi. 
Kimin eli kimin cebinde belli deðil. Adam 
komutanlýðý Katar'a kuruyor, Irak'ta savaþ 
yönetiyor. Küreselleþme süreci içinde bir 
krizden öbürüne savrulurken dünyanýn 
egemeni kim olacak tepiþmesi son hýzýyla 
devam ediyor. Bu tepiþme büyük bir insani 
yozlaþmayý da ortaya çýkardý. 

Pek çok ülkede kadýn cinayetleri artarken 
kimi ülkelerde de baþka biçimlerde kadýnlar 
boyun eðmeye özendiriliyorlar. Ýngiltere'de 
yeni kurulmuþ olan “The Darling Academy” 
geleneksel ev kadýný (Traditional House-
wife) fikrini deðer yargýsý haline getirmeyi 
hedef edinmiþ. “TradWife” kavramý giderek 
kendine yer ediniyor. II. Dünya Savaþý 
sonrasý kadýnlarý fabrikalardan alýp evlerine 

hapsetmek için uy-
gulananlar 21.yüzyýla 
uygun olarak tekrar 
piþiriliyor. Slogan-
larýndan biri de “Kocan 
her zaman en baþta gel-
melidir”! Ýnternetteki 
sayfalarýndan anla-
d ýð ýmýz  kadar ýy la ,  
þimdilik üst gelir grup-
larýna hitap ediyorlar. 

Öyle ya da böyle 
kadýnlarý uysal yapma 
istemi her yerde kendini 

gösteriyor.
Ancak uysal kadýnlarla nereye ulaþmak 

istiyorlar? Uysal olmayanlarý öldürerek ya 
da sakat býrakarak hangi sorunu çözmüþ 
olacaklar? Toplumlarýn ruh saðlýðýný ber-
hava eden hýrçýn politikalarýn devamýndan 
beklenti nedir ki, devam ettirilmektedir? 
Toplumu deðiþik baþlýklar atýnda kü-
meleþtirmek ve birbirlerine kin duymalarý 
için çaba göstermenin yararý var mýdýr? Yok-
sa bu bir intihar eylemi midir? 

Panik Atak'ýn yaygýn olduðu ülkemizde 
arkada kalan yakýn akrabalarýn bir daha 
“Kendi yapmadý, hastalýðý yaptýrdý” cüm-
lesini kurmamasý için; 

''Ýnsan haklarýný göz ardý etmenin ve hor 
görmenin, insanlýðýn vicdanýnda infial uyan-
dýran barbarca eylemlere yol açtýðýný ve in-
sanlarýn korku ve yoksunluktan kurtulmasý, 
konuþma ve inanma özgürlüðüne sahip ola-
caðý bir dünyanýn ortaya çýkmasýnýn sýradan 
insanlarýn en yüksek özlemi olarak ilan 
edilmiþ bulunduðunu, insanýn zorbalýk ve 
baskýya karþý son çare olarak baþ-kaldýrmak 
zorunda kalmamasý için, insan haklarýnýn 
hukukun egemenliðiyle korun-masýnýn 
önemli olduðunu,”(1) bir kez daha 
hatýrlayalým. Geniþ çevrelerce de hatýrlan-
masý için çaba harcayalým. Çünkü bugün 
dünyaya hükmeden tekelci küresel güçler 
insanlýðýn kazanýmlarý olan bu belgelerin 
kamuoyuna mal olmasýný istemiyorlar. 

(1) Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi
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li kargehan, li nav malbatê de 
zêrandina du alî û di civatê 
de zordarî û tacîza li ser jinê 
ye. Roja parastina mafê jinan 
e. Hem roja cejnê û hem jî 
roja cengê ye. 

8 Adar yekem car wek 
roja jinên kedkar hatiye 
afirandin. 8 Adar 1908 de li 
New York ê 15 hezar jinan 
dijî karkirina di bin mercên 
giran, dijî kêm wergirtina 
heqdestên xwe, dest bi man-
girtinê kirin û ev tekoþîne bi 
hin mafên din ve berfireh bû 
wek,  mafê  b i ja r t in  û  
hilbijartinê ji bo jinan û her 
we li ser mafên wekheviyê di 
civatê de berdewam kir. Sala 
1910 ê di konferansa navne-
tewî ya jinên kedkarên cîha-
nê li Kopenhag, li ser pêþni-
yara Clara Zetkin ev roje 
wek roja jinên cîhanê hatiye 
pîroz kirin. Paþ hinge Yekiti-
ya Netewan ev roje wek roja 
jinên cîhanê ragehandiye. 

Di vê navberê de demek 
wek 100 salan derbaz bû û 
jinan gelek maf bi dest ve 
anîn. Teybeten di wan wela-
tên di dema sosyalîzma ras-
teqin de, di hemû waranên 
jiyanê de, ji bo yeksaniya 
jinê di civatê de pêngavên 
gelek mezin hatine avêtin, vê 
rewþe pêþxerî kir ku di we-
latên sermayedarî de jî jinan 
mafên xwe yên rewa , stan-
din û wergirtin. Paþ têkçûna 
sistema sosyalizma rasteqîn, 

li welatên sermayedaride, 
rewþa jinan di lehazê kar û 
lehazê jiyana rojane de ber bi 
xirabiyê ve diçe. Zordarî û 
zêrandin, þiddet û taciz li ser 
wan zêde bûye, pêþiya ne-
wekheviya civakî û aborî na-
yê te girtin. Di welatên herî 
pêþketî yên sermayedari de jî 
ku di bin desthilata mêran de 
ye, cihê jinê midbex û lê 
nêrîn/xwedîkirina zarokan e. 
Ev helweste ku ya di pêza-
nîna dêr û mizgeftê ye roj bi 
roj berfirehtir dibe. Civatên 
xwedîyê çînan, mêran di 
malbatê de û di civatê de 
dike serdest. Wekheviya jin 
û mêran di hemû warên 
jiyanê de dijî xwezaya civata 
sermayedar e. Tekoþîna 
azadbûna jinê babesteyî bi 
tekoþîna azadbûna çîna kar-
ger ve heye. 

Li welatê me li Tirkiyê 
rewþa jinan gelek girantire. 
Teybeten paþ desthilata îsla-

Berdevama rûpela 1

mîst-faþîzana AKP gelek xi-
rabtir bûye.Geþedana kapî-
talîzmê ya xîç û xar li welatê 
me ku peyabûye û di her vê 
demê de li gel rê û resmên 
îslamê bi hiþkê tê sepandin, 
ew jî tê wê wateyê ku, jin di 
malê de tê zîndanî kirin, jin ji 
jiyana civakî û aborî tê veqe-
tandin û jin bi darê zore dibe 
kole mêrî. Ji bo jinên ku ser 
neçemîn jî ji bo “perwerda” 
wan þîdet tê pejirandin. 
Îslam wiha dibêje. Di civatê 
de jî Erdogan bi xwe vê 
helwestê digeþîne. Tekoþîna 
li dijî zordarî, zordestî û 
zêrandinê, tekoþîna ji bo 
azadbûnê û demokrasiyê, 
beþeke ji tekoþîna dijî dest-
hilata Erdoganê paþverû û 
faþîst e. 

Bi hêviya ku em tekoþîna 
jinan ya dijî zordariyê bi 
tekoþîna dijî Erdogan ve 
biçespînîn û 8 Adara hemû 
jinên cihanê pîroz dikin. 

8 Adar 2020 roja jinên cîhanê û kuþtina jinan li welatê me.8 Adar 2020 roja jinên cîhanê û kuþtina jinan li welatê me.
8 Adar li jinên me û li jinên cîhanê pîroz be.8 Adar li jinên me û li jinên cîhanê pîroz be.
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OPLUMSAL yapýyý anlayabilmek, 
ona derinlemesine nüfuz edebilmek 
için Marks'a göre onun ekonomik T

üretim ve daðýtým biçimine bakmaya; belli 
baþlý çözümleyici kategorilere ihtiyaç var. 
Kafalarýn bu kadar bulanýklaþtýrýldýðý, 
kavramlarýn kavramlar içinde saklandýðý bir 
dönemde bazý þeylerin net bir þekilde ifade 
edilmesi gerekli diye düþünüyorum. Örne-
ðin; emperyalizm deniyor, yeni dünya 
düzeni deniyor, globalleþme deniyor bir türlü 
kapitalizm, sýnýf savaþý, sömüren ve sö-
mürülen denemiyor/denmiyor gibi… 

Üretim iliþkileri analizinden çýkan 
toplumsal kategorilerin en önemlisi de sýnýf 
ve onun bilinç düzeyi. Ýþçi sýnýfý, kapitalist 
sýnýf, sömürü, artý deðer, ücret, örgütlülük 
düzeyi vb. kavramlarý kendi mantýðý içinde 
açýklamaya ve birleþtirmeye çalýþalým. 

SINIF VE ÝÞÇÝSINIFI
Kýsaca üretim araçlarý karþýsýndaki ko-

num insanýn sýnýfsal yapýsýnýn temel taþýný 
oluþturur diyebiliriz. Günümüz toplumunun 
iki önemli sýnýfýndan birisi (hatta en 
önemlisi) olan iþçi sýnýfý da üretim araçlarýna 
sahip olamamasý ile tanýmlanabilir. Diðer 
ana sýnýfsal katmanda üretim araçlarýna sa-
hip olan kapitalist sýnýfý anlatýr. Bu taným 
teoride doðru olsa da, bu temelin üzerine 
günümüz þartlarýnýn da eklenmesi gerekiyor. 
Ýþçi sýnýfýnýn üretim araçlarýna sahip olma-
masýndan dolayý, devrimci/ilerici bir sýnýf 
olduðunu (tamamý için) söylemek çok zor. 
Kendinde sýnýf  kendiliðinden sýnýf taným-
larýna çok girmeden pratikten hareket etmek 
istiyorum. Ýþçi sýnýfýnýn temel örgüt yapýla-
rýndan birisi olan sendikalarýn çoðunun din-
ci/faþist örgüt yuvalarý haline getirildiðini 
görüyoruz. Ýþe alýnmanýn etken unsurlarýn-
dan birisinin gerici çevreye/tarikatlara baðlý 
olmaktan geçtiðini yaþýyoruz. Bugünün net 

SÖMÜRÜ MÜLKÜN TEMELÝDÝR
Murat YAVUZER

analizi yapýlmadan; basmakalýp ve slogan 
ötesine geçmeyen çözümlemelerle bu yapýyý 
çözümlemek çok zor görünüyor. Türkiye ve 
çevre ülkelerin (halklarýn) yeniden tanýmý ve 
analizi örgütlenme biçiminin taktik ve 
stratejik ipuçlarýný verecektir. Devam ede-
lim; sýnýfsal yapý sadece toplumun 
anlaþýlmasýný saðlamakla kalmaz, ayný 
zamanda toplumsal yapýnýn deðiþmesinin 
(ve nasýl deðiþtirileceðinin) ipuçlarýný da 
verir. Bu deðiþimin öznesi de iþçi sýnýfýdýr. 
Ýþçi sýnýfýnýn bu konumu beraberinde sýnýf 
mücadelesini de getirmekte. Bu mücade-
lenin ana hatlarýndan birisi de kapitalist 
sýnýfýn, iþçi sýnýfýnýn emeði üzerinde fazladan 
kazanma biçimidir. Yani diðer þekliyle 
söylersek; yaratýlan deðerin fazlasýna el 
koyma biçimidir. Bu el koymanýn tam 
karþýlýðý olarak ismi, sömürüdür. Sömürü 
beraberinde karþý koyma ilkesini de 
getiriyor. Karþý koyma önce sýnýf bilincini, 
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buna baðlý olarak eylemi ve eylemin ana 
organý olarak da örgütlenmeyi içeriyor. 
Örgütlenmiþ iþçi sýnýfýnýn neler yaptýðýný, 
hangi kazanýmlarý elde ettiðini ya da örgüt-
lenmemiþ bir sýnýfýn neleri yapamadýðýný, 
daðýlýp bozguna uðradýðýný tarih bize tek tek 
anlatmakta. Yazýnýn ilk cümlesi üretim 
araçlarý iken, buraya kadar ki son cümlemiz-
de örgütlenme oldu. Bu ikisi arasýnda 
diyalektik bir bað mevcut. 
Üretim araçlarý sahibi ka-
pitaliste karþý en önemli sa-
vaþým yolu ÖRGÜTLEN-
ME. Kapitalist sýnýf bir 
yandan iþçinin emeðine el 
koyup onu sömürürken bir 
yandan da kendi içinde sýnýf 
dayanýþmasý gösteriyor. Bir-
birleriyle daha fazla kâr elde 
edebilmek için kýyasýya 
mücadele ederlerken, söz 
konusu iþçi sýnýfý olunca 
muazzam bir dayanýþma 
sergiliyorlar. Örgütlenme 
mücadele etmenin diðer adý 
ise iþçi sýnýfý bu yapýya karþý 
mücadele etmediðinde özne 
rolünü kaybedip sýradan bir yýðýn haline 
dönüþmekte. 

SÖMÜRÜNÜN TEMEL TAÞLARI 

A) ÜRETÝM ARACI
Kapitalizm insanlýðýn normal hali 

deðildir. Bu nedenle de insana ve doðaya dair 
ne varsa satýp yok etmekle meþguldür. Yok 
etmek için kullandýðý en önemli araçlardan 
birisi de üretim aracýdýr. Üretim aracý insanýn 
üretim sürecinde maddi mal ve üretici 
hizmetleri yaratmak için kullandýðý iþ araç-
larýnýn ve iþ malzemelerinin tümü demek; 
yani üretilen mal ve hizmetin, baþka mal ve 
hizmetlerin üretiminde kullanýlmasý demek. 
Ýþçi, hem iþgücünü, hem de üretim araçlarýný 
harekete geçirir: Kapitalist sistemde iþçi 
yasal olarak hür ve baðýmsýzdýr, ama 
uygulamada, yaþamak için sermayedarýn he-
sabýna çalýþmak zorundadýr. Yani iþgücünü 

ücret karþýlýðýnda pazarda satmak durumun-
dadýr. Eðer üretim araçlarý iþçinin elinde 
olsaydý, iþgücünü kendi baþýna üretip 
satabilirdi. Sahip olmadýðý için de, iþgücünü 
satmak zorunda kalýyor. Ýþçinin üretimden 
gelen gücü, üretim araçlarýna sahip olma 
gücü deðildir. Üretim araçlarýný harekete ge-
çirme gücüdür. Ýþçinin üretim araçlarýný 
harekete geçirerek saðladýðý üretim, 

kapitalist sistemde ihtiyaca 
hitap eder. Ýhtiyaç, kapita-
listler için lüks tüketimin 
ihtiyacý olurken, iþçi sýnýfý 
için yaþamanýn (barýnma, 
giyim, yemek vs.) ihtiyacý 
olmakta. O nedenle kapitalist 
sistemde ihtiyaçlar farklýdýr. 
Lüks tüketim ve harcama 
daha yüksek kâr getirdiði 
için, temel ihtiyaçlar kýsmý 
ikinci plandadýr. 

Kapitalist sistemde sýnýf-
larýn belirlenmesinde önemli 
rol oynayan  üretim aracý 
''deðer'' üretir. Deðeri de 
canlý emek, yani iþçi üretir. 
Tek baþýna makine deðer 

üretmez. Daha hýzlý üretimi saðlar, iþçi tara-
fýndan üretilen birikmiþ deðeri yani üretime 
aktarmaya yarar. Makinanýn geliþimi 
teknolojik geliþmeyi getirir. Sermayedar 
teknolojiyi iki nedenle kullanýr: 

1- Üretkenliði artýrarak diðer kapi-
talistlerle rekabet edip Pazar gücüne daha 
çok hâkim olmak için.

2- Ýþçi sýnýfýna baðýmlýlýðý azaltmak 
için. Ýþçi sýnýfýna olan baðýmlýlýðýný azal-
týrken, iþçileri (tüm emekçileri) üretim 
devrelerinin dýþýna atar. Ýþsizler ordusunun 
yaratýlma nedeni de budur. Hem üretici hem 
de tüketici olarak bu devrelerin dýþýnda 
kalmýþ bireylerin çözümü ýrkçý faþist/dinci 
gerici örgütlerde aradýðýný da eklemek gere-
kiyor. Üretim devrelerinin içinde kalan 
bireyde sistem tarafýndan proleterleþti-
riliyor. Proleter hiçbir þeyi olmayan birey 
demek. Emek gücünü satmadan yaþamasýna 
izin verilmeyen proleterin zincirlerinden 
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baþka kaybedecek neleri olabilir diye 
düþünmek gerekir.

B) ARTI DEÐER
Kapitalizmin derin çekirdeði burada 

gizli.  Bu çekirdek, maruz kalýnan 
sömürünün de kaynaðý. Ayný zamanda 
kapitalistin elde ettiði kârýnda kaynaðý. 
Kârýn elde edilmesinde, iþçi sýnýfý üzerinde 
iki basýnç uygulamada:

1-Çalýþma süresi

2-Reel ücretler.

Kapitalist kârý artýrmak için artý deðeri ya 
mutlak iþ gününü (saatini) uzatarak ya da 
üretkenliði yükselterek (teknolojiyi 
geliþtirerek) zorunlu iþ gününü (rölatif 
olarak) azaltmaya çalýþýr; yani artý deðerden 
elde ettiði kârý artýrmak için ya ücretleri 
yükseltmediði halde, çalýþma süresini uzatýr, 
ya da çalýþma süresini ve üretimi azaltmadýðý 
halde ücretleri azaltýr, ya da iþçiyi ayný ücret 
karþýlýðý saat baþýna daha çok çalýþmaya 
zorlar; saat baþý üretimi artýrýr. Kapitalist 
sistem, verdiðinden daha fazlasýný alma 
sistemidir. Ýþçiye ücretini tam çalýþmasýnýn 
karþýlýðýymýþ gibi öder. Ama iþ almaya 
gelince ne iþçi dinler, ne doðayý dinler her 
yeri talan eder. 

Ücretlerden elde edilen nispi artýþ ve 
iyileþme kapitalist sistemin izin verdiði 
ölçüde olur. Çünkü ücretteki  artýþ  kapitalist 

Devlet tarafsýzmýþ gibi davranýr. 
Unutmamak gerekir ki, devlet demek 
sermaye demektir. 

Bugün söylenen ''eþit iþ gücüne eþit 
ücret '' sloganý yerine, ücretlilik sisteminin 
yok edilebilme koþul ve kavramlarýnýn 
tartýþýlmasý gerektiðini düþünüyorum. Ýþçiler 
yalnýzca meta üretmiyor. Onun kadar önemli 
baþka bir þeyi daha üretiyor: sömürü 
koþullarýný. Kapitalistin varlýk nedeni iþçi 
sýnýfýnýn var olmasýna baðlý. Çalýþma 
koþullarýný, ücretlerde iyileþtirmeyi 
saðlamak için sonsuza dek mücadele etse de, 
iþçi; iþçi sýnýfý olarak var oldukça diyalektik 
karþýtý olan sömürüde var olacaktýr diyor 
Marx. 

Biz im gibi  az  gel iþmiþ  ya  da  
geliþtirilmemiþ ülkelerdeki (bu coðrafyada 
diyebiliriz) iþçi sýnýfýnýn özne rolünü 
yeniden  tan ýmlamak gerekl i  d iye  
düþünüyorum. Ýþçi sýnýfýnýn toplumsal 
mücadelede tek baþýna belirleyici rol 
üstlenmesi ayrý, ana rolü üstlenmesi ayrýdýr. 
Bugünkü koþullarda sýnýf hareketi merkezli, 
Kürt sorununu, çevre sorununu, gençlik 
hareketini, cinsiyetçi baskýyý vb. içine alan 
harmanlanmýþ bir hareketten bahsediyorum. 
Unutmamak gerekir ki, yaþadýðýnýz coðrafi 
koþullar ve merkezden gelen baskýlar ne 
þekilde ise, devrim mücadelesi de ondan 
baðýmsýz olamaz. 

s i s t e m i n  i z i n  
verdiði  ölçüt te  
o l u r .  Ç ü n k ü  
ü c r e t t e k i  a r t ý þ  
kapitalistin kâr 
oranýný  azal t ý r,  
fakat yok etmez. 
Kârýnýn garantisi 
d e  d e v l e t t i r .  
Günlerce süren 
a s g a r i  ü c r e t  
t o p l a n t ý l a r ý n d a  
devlet hakem rolü 
üstlendiðini söyler.
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var. Tek korunma olanaðý 
insanlarýn kendi kendini ka-
rantinaya almasý, evine 
“hapsetmesi”dir. 

Bu nasýl olur demeyin. 
Çin 11 milyonluk Vuhan þeh-
rini karantinaya aldý. Tüm 
Ýtalya karantinada. Ýspanya, 
Fransa, Almanya'da ve diðer 
birçok ülkelerde de karantina 
uygulanmakta, insanlara zo-
runlu olmadan sokaða çýk-
mama, evde kalma çaðrýlarý 
yapýlmaktadýr. Birçok ülke-
de okullar tatil edildi, Ýnsan-
larýn toplu halde bir arada 
olabilecekleri tüm toplan-
týlar, gösteriler yasaklandý. 
Sinemalar, tiyatrolar, müze-
ler, sergiler, stadyumlar, kah-
veler, lokantalar, birahaneler 
kapatýldý. Hasta ve bakýmevi 
ziyaretleri, seyahatler, tatile 
çýkmalar yasaklandý. 

Sert tedbirler gerekiyor 
Neden bu kadar sert ted-

birler alýnýyor? Burada amaç 
esasýnda virüsün yayýlmasýný 
engellemek. Ama kimse en-
gellemek diyemiyor. Çünkü 
engellemek çok zor. Amaç 
salgýný yavaþlatmak, önünü 
almak denebiliyor. Önleye-
bilmek için virüs taþýyýcý-
sýnýn iliþkiye geçtiði ve yakýn 
çevresinde olan tüm insan-

larýn bulunup teste tabi tutul-
masý ve karantinaya alýn-
masý gerekmektedir. Bu ise 
imkânsýz gibi bir þeydir. Me-
sela bir okulda bir öðrencide 
virüs tespit edilmesi demek, 
o okuldaki tüm öðrenci ve 
öðretmenler in  hepsine 
virüsün bulaþmýþ olma 
riskinin var olmasý demektir. 
Bu riski çözmenin yolu bü-
tün okulu 14 gün karanti-
naya almak, pozitif olanlarý, 
yani virüsün bulaþmýþ 
olduðu kiþileri tespit etmek 
ve onlarýn da son dönemde 
kimlerle iliþkisi olduðunu 
ortaya çýkarýp karantinaya 
almak demektir ki bu kolay 
bir iþ deðildir. Bu ancak bir 
virüs taþýyýcýsý tespit edildiði 
zaman acilen yukarda sayý-
lan yasak ve kýsýtlamalarýn 
getirilmesi ve gerekirse o 
þehrin tümünün 14 gün ka-
rantinaya alýnmasýný getir-
mektedir. Bu yapýlmadýðý 
zaman virüsün yayýlmasýnýn 
önüne geçilememektedir. 

Bugün Avrupa'da yaþa-
nan budur. Ýtalya, Fransa, 
Almanya gibi Avrupa ül-
keleri, bu virüs Çin'den 
Avrupa'ya gelmez, gelse de 
münferit olaylar olarak 
ortaya çýkar deyip bir salgýn 
olabileceðini düþünmek 

istemediler. Hatta önce kü-
çümsediler, zira getirilecek 
kýsýtlamalarýn hayatý ve üre-
timi durduracak sonuçlarý 
vardý. Hükümetler ve pat-
ronlar bunu düþünmek 
istemediler. Ama bulaþýcý 
hastalýk sýnýr, ülke, zengin, 
fakir tanýmýyor, büyük, kü-
çük tanýmýyor. Geldi mi, tüm 
dünyayý, yýðýnlarý kapsýyor. 

Hem ekonomi hem 
toplum krize giriyor
Sonunda Avrupa'da kor-

kulan baþa geldi. Sert ön-
lemler alýndý, ama geç ka-
lýndý. Tatile gitmek, seyahate 
çýkmak yasaklanýnca hava-
cýlýk ve turizm sektörü krize 
girdi, uçaklar hangarlarda 
kaldý. Lokanta ve oteller 
boþaldý. Üretimin durduðu 
Çin'den aramalý gelmez ol-
du. Avrupa'da ABD'de üre-
tim tehlikeye girdi. Yalnýz 
Çin'den deðil tüm dünyadan 
karþýlýklý akan, üretimi 
ayakta tutan tedarik zinciri 
kýrýldý, üretim hýzla düþme-
ye baþladý. Alman araba 
üreticisi Volkswagen büyük 
ölçüde üretimi durdurdu. 
Üretemez duruma gelen fab-
rikalarýn birçoðu iflasýn eþi-
ðine geldi. Zaten resesyonla 
baþý dertte olan dünya eko-
nomisi hýzla bir bunalýma 

Korona virüsü salgýný 
ve bir kez daha ortaya çýkan

 Kapitalizmin gerçek “çirkin” yüzü 

Korona virüsü salgýný 
ve bir kez daha ortaya çýkan

 Kapitalizmin gerçek “çirkin” yüzü 
Mümin TOPRAK

1. Sayfadan Devam
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doðru gitmeye baþladý. Eko-
nomik bunalýmýn baromet-
resi olan borsalar hemen 
tepki gösterdi, iniþe geçti. 
Denebilir ki hemen hemen 
yarý yarýya deðer kaybetti. 
Borsalar “çöküþün” eþiðine 
geldi. Daha büyük bir krizi 
ö n l e m e k  i ç i n  D ü n y a  
Bankasý; ÝMF, Avrupa Mer-
kez Bankasý ve diðer ülke 
merkez bankalarý tekelleri bu 
zor durumdan kurtarmak 
için milyarlýk, hatta trilyon 
dolarlýk yardým paketleri 
hazýrladýlar. Bunlar bizim 
vergilerimizdir. Bu vergiler-
le yine bankalar ve tekeller 
kurtarýlmak istenmektedir. 

Ama bu kez bu paketlerin 
büyük bir etkisinin olmaya-
caðý görülüyor. Bu kriz, ka-
pitalizmin devresel kriz-
lerinden biri olan 2008/09 
krizinden çok farklý. 2008/09 
krizinde devlet halkýn pa-
rasýný milyar milyar banka-
lara aktararak ve banka kredi 
sistemini iþler duruma 
getirerek çýkmýþtý. Ama bu 
krizden tek baþýna para 
akýtarak çýkmak mümkün 
deðil. Hatta para akýtmak 
bazen ters de tepmektedir. 
ABD Merkez Bankasý piya-
saya para sürmek için hemen 
faizleri düþürdü. Borsa bu 
taze paraya bakýp þaha 
kalkacaðý yerde hýzla düþüþe 
geçti. Zira borsa, Merkez 
Bankasýnýn böyle acele bir 
adýmýný korona virüsü nede-
niyle ekonomide beklenen 
tehlikenin daha büyük oldu-
ðu kanýsýna vardý. Borsaya 
göre kriz özellikle ABD'de 
daha yeni  baþl ýyordu.  

ABD'de bir kriz ise dünyayý 
etkilemektedir. Borsada dü-
þüþ kaçýnýlmazdý. 

Gerçekten de Trump baþ-
ta Korono virüsünü ciddiye 
almadý. Önlem almakta çok 
geç kaldý. Bunun yükünü 
þimdi dünya kapitalist 
sistemi çekecek. ABD'deki 
geliþmeler krizi daha da 
derinleþtirecek. Para, kredi 
var ama hastalýk nedeniyle 
kriz önlenip üretime tam 
olarak geçilemiyor. Uzun bir 
sürede de geçilemeyecek. 
Büyük bir ihtimalle karan-

tina sürekli hale gelecek. 
Aramalý tedarik zincirinin 
yürürlüðe girmesi uzun 
sürecek. Krizden çýkmak 
virüsün önlenmesine baðlý, 
ama virüsün ne zaman önle-
nebileceði belli deðil. Aþýnýn 
2021'den önce çýkmayacaðý 
kesinleþti. Kapitalizm bu kez 
bu krizden çýkmakta zorlan-
maktadýr. Bu sýrf bir eko-
nomik kriz deðil, toplumun 
tüm alanlarýný kapsayan yeni 
bir kriz. Korona krizi kapita-
lizmin böylesi bir krizin 
üstesinden gelemeyeceðini 
göstermiþtir. Böylesi krizler 

üretimi ve yaþamý baþka olan 
baþka bir toplumu düzenini 
dayatmaktadýr. Bu virüsle 
mücadele ederken iþçi ve 
emekçilere bunu anlatmak 
gerekmektedir. 
Türkiye: Önlem almakta 

geç kalan ülke 
Türkiye'de durum Avru-

pa'dan farklý deðil. Hatta 
birçok alanda daha kötü. Av-
rupalýlarýn parasý var. Paraya 
dayalý önlemleri hýzla al-
maktalar. Karantinada kal-
mak zorunda olan iþçiye ay-
lýðýnýn %60'ýný vermekte. 

Türkiye'nin ise hem parasý 
yok, hem de böyle bir 
anlayýþý yok. Avrupalýlar 
daha þeffaf bir politika 
izliyorlar. Halka, halktan 
gizli yapýlan, saklanan bir 
þey olmadýðý anlatýlýyor. Tür-
kiye'de ise halk yanlýþ. doðru 
bilgileri sosyal medyadan 
alýyor. Saðlýk bakanlýðý sos-
yal medyada yayýnlanan 
gizli belgedeki önlemleri 
yalanlamaya kalktý. Oysa bu 
önlemler acilen alýnmasý ge-
reken ve Avrupa'da çoktan 
alýnmaya baþlanmýþ önlem-
ler. Bu önlemler alýnmadan 
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virüsün yayýlmasýný yavaþ-
latmak mümkün deðildir. Bu 
bilgileri halkla paylaþma 
yerine, bu bilgileri sosyal 
medyada yayanlar hakkýnda 
savcýlýða emir vererek polisi 
harekete geçirmek, diktatör 
rejimlere has bir uygula-
madýr. Kamu araþtýrmasý 
yapan KONDA kurumunun 
yaptýðý bir saha araþtýrma-
sýna göre, toplumun %45'i 
Saðlýk Bakanlýðý ve devlet 
kurumlarýnýn topluma doðru 
bilgi vermediði ve yeterli ön-
lemler almadýðýna inanmak-
tadýr. 

Korona virüsünün hýzla 
yayýldýðý Ýran ve Irak sýnýr-
larýný hemen kapatarak virü-
sün bu ülkelerden Türki-
ye'ye giriþini engelledi diye 
yandaþ medyanýn heykelini 
dikmeye kalkýþtýðý Saðlýk 
Bakaný Koca Mekke'den 
Umreden dönen binlerce 
“hacý” hakkýnda tek önlem 
almadý. Bunlar hiç bir kont-
role tabii tutulmadan, karan-
tinaya alýnmadan ellerini 
kollarýný sallayarak evlerine 
gittiler. Sosyal medyadaki 
tepkiden sonra 5 bin 300 ki-
þilik son umre kafilesi ancak 
karantinaya alýnabildi. Ýran 
ve Suudi Arabistan bile Cu-
ma namazlarýný ertelerken, 
düne kadar Diyanet Ýþleri 
Baþkaný camilerde toplu 
namaz kýlýnmasýna karþý 
çýkmadý, bakan da aðzýný aç-
madý. Zira onlar için korona 
virüsünden korunmanýn 
çaresi bilimin ön gördüðü 
sosyal mesafelendirme 
önlemleri deðil, Ýslam dini 
vecibeleri ve Kuran ayetleri-

dir. Cüppeli Ahmet denen 
“saygýn” hoca koronadan 
korunmak için okunacak du-
alarý yaymakta ve “satmak-
ta”dýr. Buna karþý alýnan 
önlem ise bir HÝÇ'tir. Bilime 
ve akla uymayan bir ba-
kanýn, bir hükümetin önlem 
aldýk demesine ne kadar 
inanýlýr? 

Günlerce Avrupa'dan ge-
len yolculara karþý da hiçbir 
önlem almadan halkýn ara-
sýna salýverdiler. Oysa Avru-
pa korona virüsüne karþý 
çoktan mücadeleye baþla-
mýþtý. Herkes sanki gözünü 
kapatmýþ, korona virüsü bize 
uðramadý diye kendini al-
datýp duruyordu. Ne zaman 
ki, 11 Mart'ta ilk vakanýn 
olduðu açýklandý, herkes þok 
oldu. Virüs Avrupa'dan gelen 
birinde çýkmýþtý. Ama kimse 
þu soruyu sormaktan kendini 
alýkoyamýyordu: Ya þimdiye 
kadar Avrupa'dan ve umre-
den gelenlerde virüs varsa ve 
onlar halkýn arasýnda dolaþý-
yorsa, ne olacak? Bunu ba-
kan ve hükümet de kendine 
sormuþ olmalý ki, 11 Mart'ýn 
gecesinden itibaren sert, þok 
tedbirler almaya baþladý. 
Bunlar mutlak alýnmasý 
gereken önlemlerdir. Ama 
günlerden beri aydýnlatma 
ve hazýrlama yerine, “bize 
gelmez” rehaveti içine 
sokulan halk, þok tedbirleri 
görünce, günlerce gelebi-
lecek karantina için önlemi 
marketlere koþup, raflarý 
boþaltmakta, evlere yiyecek-
içecek depolamakta buldu. 
Kolonya ve dezenfektan gibi 
hijyen maddeler hemen ka-

raborsaya düþtü. “Kýtlýk” baþ 
gösterdi. Oysa önlem sosyal 
mesafelendirme tedbirlerini 
almak ve bunlarý bilinçli 
uygulamak, sosyal iliþkileri 
minimuma indirmektir. 
Umreden dönen ve evinde 
karantinada olan bir vatan-
daþ hâlâ evinde mevlit oku-
tabiliyorsa, o karantinanýn, 
alýnan önlemlerin hiçbir 
etkisi yoktur. Veya tehlikeli 
olan 65 yaþ üstündekilerdir, 
biz gençlere bir þey olmaz 
anlayýþý da virüsü yayan an-
layýþtýr. Bu virüsün yarattýðý 
tehlike büyüktür, tüm ya-
þamýmýzý etkileyecek cins-
tendir. 

Olayýn ciddiyetini gören 
HDP bir kriz merkezi oluþ-
turdu ve Türk Tabipler Bir-
liði ve Saðlýk ve Sosyal Hiz-
met Emekçileri Sendikasý ile 
koordinasyonlu çalýþarak 
halký bilgilendirmeye, ko-
runma tedbirlerini açýkla-
maya baþladý ve hükümetten 
acilen alýnmasý gereken 
tedbirleri içeren talepte 
bulundu. Eþ genel Baþkan 
Mithat Sancar bu önlemleri 
þöyle sýraladý: “Ýhtiyaç sa-
hiplerine ücretsiz gýda ve 
hijyen malzemeleri yardýmý 
yapýlmalýdýr. Her türlü teda-
vi sürecinin ücretsiz yapýl-
masý saðlanmalýdýr. Özel 
hastanelerin de kamu has-
tanesi statüsünde hizmet 
sunmasý saðlanmalýdýr. Ka-
muda ve özelde çalýþanlara 
ücretli izin hakkýnýn tanýn-
masý lazým. Su, elektrik 
internet gibi hizmetlerin bu 
kriz süresince ücretsiz temin 
edilmesi gerekiyor. Hasta, 
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yaþlý tutuklu ve hükümlüler, 
bebekli anneler ve hamile 
kadýnlar tahliye edilme-
lidir.” Bu hükümet bu ted-
birleri almayacak, ama bu 
tedbirlerin alýnmasý için mü-
cadeleyi yükseltip hükü-
metin patron yanlýsý, özel 
teþebbüsçü politikasý deþifre 
edilmelidir. 

Virüs ve kapitalizmin 
gerçek yüzü 

Korona virüsünün getir-
diði ve toplumun bütün alan-
larýný kapsayan ve sarsan bu 
kriz bir kez daha gösterdi ki, 
kapitalist sistem bu gibi 
tabiat olaylarýnýn yol açtýðý 

krizleri çözecek bir sistem 
deðildir. Bu gibi tabiat afet-
lerinin getirdiði krizler artýk 
kapitalizmim karþýtý olan 
toplumsal düzeni zorunlu 
kýlmaktadýr. Çünkü bu kriz-
ler insaný, insan saðlýðýný ve 
yaþamýný merkeze koyan 
çözümler dayatmaktadýr. Bu 
ise hedefi her þeyden evvel 
maksimal kâr elde etmek 
olan kapitalizmin tabiatýna 
aykýrýdýr. Onun için önemli 

olan insan deðil kârdýr. 
Marks'ýn Kapital'de belirt-
tiði gibi, kapitalist %300 kârý 
görünce, sonunda kendi 
öleceðini bilse bile iþleme-
yeceði hiç bir cinayet yoktur. 
Günümüz kapitalizmi tam 
da bunu uygulamaktadýr. Bu 
da insanýn insan olma ta-
biatýna aykýrýdýr. Bunun için 
miadýný dolduran kapitalist 
düzenin sonlandýrýlmasý 
gerekmektedir. 

Ne var ki, o hâlâ insan-
lýða zarar vermeye devam 
etmektedir. 

Tüm kapitalist batý âlemi 
korona salgýnýndan ölen ve 

ölecek olan insanlardan çok, 
virüsün yol açtýðý krizden 
mahvolan ekonomiyi, düþen 
borsayý, iflas eþiðinde olan 
þirketlerin nasýl kurtarý-
labileceðini, zararlarýnýn na-
sýl telafi edilebileceðini ko-
nuþuyor. Özellikle hava yol-
larý þirketlerinin milyarlýk 
zararlarý hazineden karþýlan-
sýn derken, vatandaþa sunu-
lan kamu hizmetlerinin iyi-
leþtirilmesini, ABD'de sað-

lýk sigortasýz 20 milyon insa-
nýn sigortalanmasýný kimse 
düþünmüyor. Onlar binlerce 
insanýn öleceðini kabulle-
nerek, bir an evvel üretime 
geçmenin hesaplarýný yapý-
yorlar. Virüsün baþýnda ön-
lem almakta gecikmelerinin 
nedeni de üretimin aksama-
masýydý. Ama virüs kimseyi 
dilemedi. 

Bilim insanlýðýn 
hizmetinde olmalý 

 Ýþverenler salgýn baþla-
yýnca da bundan nasýl azami 
kâr elde edilir diye düþün-
meye baþladý. Bunlardan bir 
ABD Baþkaný Trump'dýr. 
Günümüzde tüm dünyada 
bilim adamlarý büyük bir 
çabayla bu virüse karþý bir 
aþý bulmaya çalýþýyor. Bu 
çalýþmalarý yapanlardan ve 
aþýyý geliþtirme aþamasýnda 
olan Tübingen'deki CureVac 
Alman firmasýna Trump el 
atýyor ve firmayý bilim 
adamlarýyla beraber satýn 
alýp bulunacak aþýyý ABD'ye 
mal etmek istiyor. Böylece 
patenti ABD'ye geçen aþýdan 
hem milyar kâr etmeyi he-
saplýyor, hem de “Amerika 
first” anlayýþýný egemen 
kýlmak istiyor. Trump'ýn 
derdi insan saðlýðý deðil, kâr-
dýr. Ama Alman firmasýnda 
çalýþan bilim insanlarý ve 
yöneticiler, biz aþýyý bir mil-
let için deðil insanlýk için 
üretiyoruz diyerek Trump'ýn 
müdahalesini engellediler. 
Çaðýmýzda gerekli olan in-
sanlýðýn hizmetindeki bilim-
dir. Bu da kapitalizmde he-
men hemen mümkün deðil-
dir. 
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Saðlýk sistemi
ticari meta yapýlamaz 
Korona salgýnýyla kapi-

talizmde kâra dayalý büyük 
ölçüde özelleþtirilmiþ olan 
saðlýk sisteminin böylesine 
bir krizin üstesinden gelin-
mesinde ne kadar yetersiz 
olduðu ortaya çýktý. Özel-
leþtirme sonucu hastaneler 
insan saðlýðýný merkeze alan 
kurumlar deðil, kârý amaç-
layan kurumlar haline geldi. 
Kâr adýna özellikle yoðun 
bakýmda yataklar azaltýldý, 
doktor ve personel sayýsý dü-
þürüldü. Þimdi salgýn has-
talýk ortaya çýkýnca saðlýk 
sisteminin bütün eksiklikleri 
de su yüzüne çýktý. Kapitalist 
sistemin saðlýk anlayýþýnýn 
insan saðlýðý ile ne kadar 
baðdaþmadýðý görüldü. Has-
talýk sigortasýnýn olduðu Av-
rupa'da durum böyleyken 
özel hastanelerin yoðunluk-
ta olduðu Türkiye'deki 
durumu insan düþünmek 
bile istemiyor. Acilen yapýl-
masý gereken, HDP'nin ta-
lepleri arasýnda olan “Özel 
hastanelerin de kamu has-
tanesi statüsünde hizmet 
sunmasý saðlanmalýdýr”.  
Zaman gelecek bir hastane-
deki bir yatak bir insanýn 
hayatýný kurtarabilecektir. 
Yapýlmasý gereken saðlýk 
sisteminim yeniden devlet-
leþtirilmesi ve saðlýðýn ticari 
malzeme yapýlmasýna karþý 
mücadele edilmesidir. 

Korona salgýný dünya öl-
çüsünde üretimin düþmesine 
yol açýnca, dünyada petrole 
olan talep de azaldý. Arz ise 
ayný kaldý. Arz- talep gereði 

petrol fiyatlarý hýzla düþ-
meye baþladý. Bu düþüþü 
önlemek için baþta Suudi 
Arabistan olmak üzere 
OPEC ülkeleri petrol üre-
timini, arzý azaltýp fiyatlarý 
eski seviyede tutmak istedi. 
Bu ABD'nin de iþine geli-
yordu, ama Rusya bu 
uygulamaya karþý çýktý. 
Petrol üretimini kýsýtlamak 
istemedi. Bunun üzerine 
Suudi Arabistan petrol üre-
timini büyük ölçüde arttý-
rarak petrol fiyatlarýný daha 
da düþürdü, Rusya'ya savaþ 
açtý. Bu savaþý Trump'da 
destekledi. Bu savaþ gösterdi 
ki, kapitalistlerin bir kriz 
anýnda kendi aralarýnda bile 
bir sorunu çözmekten uzak-
týrlar. Onlarýn kendi bencil 
tavýrlarý ve kâr hýrslarý in-
sanlarý her zaman bir savaþýn 
eþiðine getirebilmektedir. 

Karaborsacýlar, 
fýrsatçýlar, sahtekârlar 

Büyük tekeller büyük 
kârlar peþinde koþarken, kü-
çük kapitalistlerde kendile-
rine göre bu korona salgý-
nýnýn yarattýðý krizi fýrsat 
bilerek büyük kârlar elde 
etme peþine düþtüler. Bu 
salgýn hastalýk nedeniyle 
zorunlu olan hem hijyen ön-
lemleri hem de karantina 
olayýný bazý karaborsacýlarý, 
istifçileri, fýrsatçýlarý, dolan-
dýrýcý ve ahlaksýzlarý hare-
kete geçirdi. Hijyen madde-
leri olan kolonya, dezenfek-
tan ve solunum maskelerinin 
fiyatlarý tavan yaptý. 15 TL 
olan kolonya þiþesi 170 
TL'ye, 25 TL'lik dezenfektan 
80 TL'ye, 15-20 TL olan 

maskeler 150-200 TL'ye fýr-
ladý. Birçok mal karaborsaya 
çýktý, fiyatý 3-4 misli arttý. 4 
TL'lik makarna 25 TL'ye 
kadar yükseldi. Toptancýlar 
ve üretici firmalar istifçilik 
yapýyor, bilinçli olarak 
fiyatlarý arttýrýyor. Halkýn 
zor durumunu suiistimal 
ediyor. Ama kapitalizm 
budur. Kapitalist fýrsatçýdýr, 
ahlaksýzdýr, karaborsacýdýr. 
O yüksek, ekstra kâr peþin-
dedir. Bunun için her þey 
mübahtýr. 

Hükümet karaborsacýlýk 
suçtur diyor, ama dinleyen 
yok. Bazýlarý bu ahlaksýz-
lýktýr, sahtekârlýktýr, Müslü-
manlýða sýðmaz diyor. Bu 
kez dinci kesim ayaða 
kalkýyor. Ne ilgisi var bunun 
Müslümanlýkla diyor. Böyle 
bir tartýþma Show mode-
ratörü Ece Üner ile Ahmet 
Hakan arasýnda yaþandý. Ece 
Üner programýnda karabor-
sacýlarý eleþtiriyor ve þöyle 
diyor: "Namuslu esnafa 
hiçbir lafýmýz sözümüz yok. 
Ama Virüs mü, fýrsatçýlar mý 
daha hýzlý yayýlýyor? Bile-
medik. Korona virüs geliyor, 
maske fiyatý 5 katýna çýkýyor. 
Dezenfektan fiyatlarý katla-
nýyor. Makarna, 3 katýna çý-
kýyor. Deprem oluyor, ev sa-
hipleri kirayý 3 kat artýrýyor. 
Sorsan hepimiz Müslü-
man'ýz. Ama gel gör ki, na-
maz 5 vakit, ahlâk 24 saat 
farz. Ýhbar edin. Bu bizim 
vatandaþlýk sorumlulu-
ðumuz". Ece Üner haklý, ama 
kapitalizmin dini-imaný yok-
tur. Varsada paradýr, kârdýr, 
vurgundur. Moral deðerleri 
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onu ilgilendirmez. Din, 
Ýslam onun kârýna yaradýðý 
sürece, insanlarý uyuttuðu 
sürece iyidir, kendileri de 
temiz Müslüman dýr. Ama 
“cürümü” iþlerken din ve 
ahlak ikincildir. Din kapi-
talizmde “ahlaksýzlýðýn” ör-
tüsüdür. 

Ahmet Hakan'a
bir çift söz: 

Ece Üner'in bu etik söy-
lemlerine alýnan Ahmet 
Hakan'da þöyle cevap ve-
riyor:   

“Yahu Ece Üner! 
Bir sahtekârlýk, bir fýr-

satçýlýk, bir ahlâksýzlýk gör-
düðünde... 

Aklýna niye Müslümanlýk 
geliyor ki senin? 

Dün de söylemiþtim, bu-
gün de söylüyorum: Fýrsat-
çýnýn, ahlâksýzýn, sahtekârýn 
dinle diyanetle iliþkili oldu-
ðunu nereden biliyorsun?” 

Ah Ahmet Hakan ah, bu 
iliþkiyi en iyi bilenlerden biri 
sizsiniz. Korona virüsünün 
Kuran'ý duayý, umreyi dinle-
mediðini en iyi bilenlerden 
biri sizsiniz. Sizin çok say-
gýn bulduðunuz Cüppeli Ah-
met Hoca korona virüsüne 
karþý dua basýp yayarsa ve 
hatta “satarsa” bunun bir ah-
laksýzlýk, sahtekârlýk oldu-
ðunu bilmez misiniz? Bu bir 
sahtekârýn dinle diyanetle 
iliþkisi deðil midir? Koca 
Diyanet Ýþleri Baþkaný Cuma 
namazlarýnýn salgýný hýzlan-
dýrdýðýný bilmez mi? Buna 
raðmen Cuma namazlarýný 
ertelemezse bunun dinle iliþ-
kili olduðu bilinmez mi? 
Saðlýk Bakaný umreden 

gelenlerin karantinaya alýn-
masý gerektiðini bilmez mi? 
Bunu yapmamasýnýn dinle 
bir iliþkisi yok mu? 

Doðrudur, namaz kýldýðý 
halde ahlaksýzlýk, sahtekâr-
lýk, karaborsacýlýk yapanlar 
var, ama yapmayanlar da var 
diyorsunuz. “Ahlâksýzlýk 
yapanlarýn, sahtekârlýk ya-
panlarýn, fýrsatçýlýk yapan-
larýn alayýnýn namazýnda 
niyazýnda insanlar olduðu 
yönünde”ki anlayýþ seküler-
lerin bir “önyargýsý”dýr di-
yorsunuz. Burada söz ko-
nusu olan namazýnda ve ni-
yazýnda olan veya olmayan 
tek tek insanlarýn ahlaklý 
veya ahlaksýz olmalarý deðil-
dir. Söz konusu olan kapita-
listlerin ve onlarýn çýkarla-
rýný savunan politikacýlarýn 
dini kendi çýkarlarý doðrultu-
sunda kullanmalarýdýr. Bu 
kapitalist burjuva düzeninde 
yalnýz sahtekârlýklarýn, do-
landýrýcýlýklarýn, karaborsa-
cýlýðýn ve istifçiliðin deðil, 
sömürü ve baskýnýn, yaðma 
ve talanýn üstünün dinle, 
halkýn inançlarýyla, namazla 
ve niyazla örtülmesidir. Bu-
nu en iyi yapanlardan biri, 

son zamanlarda sizin de uça-
ðýna bindiðiniz Erdoðan'dýr. 
Balýk baþtan kokar. Bir 
Cumhurbaþkanýn Ýslam dini-
ni, namazý, niyazý bu derece 
kendi politik ve ekonomik 
çýkarlarý için kullandýðý bir 
yerde, vatandaþ da namazýn-
da niyazýnda gördüðü esnaf 
ve tüccarýn fýrsatçýlýk ve sah-
tekârlýðýnýn Müslümanlýkla 
iliþkisini kurar.

Fýrsatçýnýn, ahlaksýzýn, 
sahtekârýn dinle diyanetle 
iliþkili olduðunu nereden bi-
liyorsun? diye soruyorsu-
nuz. Vatandaþ Erdoðan'a 
bakýp, Cüppeli'ye bakýp, 
Diyanet Ýþleri Baþkaný'na 
bakýp bu iliþkiyi kuruyor. Bir 
krizi bahane edip, fýrsat bilip 
fiyatlarý artýran marketçinin 
koþa koþa cuma namazýna 
gitmesi ise iþin tuzu-bibe-
ridir. 

Evet, bu korona salgýný 
kapitalizmin gerçek “çirkin” 
yüzünü ortaya koydu. Þimdi 
bu çirkinlikleri göstererek, 
hükümetin beceriksizlikle-
rini ortaya koyarak Erdoðan 
diktatörlüðüne karþý halkýn 
bilinçli tutumunu güçlenme-
sini saðlayalým. 
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1. Sayfadan Devam

duðunu açýkladý. Önümüzdeki aylarda mer-
kezin ABD'ye kayacaðý tahmin ediliyor. 
Baþta Ýtalya olmak üzere Ýspanya, Fransa, 
Al-manya krizin kýskacýnda bulunuyorlar. 
Bu ülkelerde deðiþik düzeyde sokaða çýkma 
yasaðý kondu. Çünkü ölenlerin sayýsý hýzla 
artýyor; Ýtalya'da 6 bini geçti. Ýspanya'da 
3000'e, Fransa'da 700'e, Almanya'da 200'e 
yaklaþtý. Bu sayýlar Çin'deki tüm ölü sayý-
sýndan çok daha fazla. Çin ise virüsü kontrol 
altýna aldý. Hatta Ýtalya'ya virüsle müca-
delede yardýmcý olmak için saðlýk personeli 
bile gönderdi. Virüsü kontrol altýna alan 
diðer bir ülkede Küba'dýr. Küba da Ýtalya'ya 
ve Latin Amerika ülkelerine virüsle mücade-
le için saðlýk personeli göndermektedir. 

Avrupa ise hâlâ virüsle baþa çýkamýyor. 
Virüse yakalanan ve hayatýný kaybeden in-
sanlarýn sayýsý her gün katlanarak yükse-
liyor. Korona krizi ayný zamanda birçok 
saðlýk sisteminin içinde bulunduðu sefil 
durumu da ortaya koyuyor. Baþa çýkamama-
larýnýn nedeni yalnýz virüsün çok agresif 
olmasýndan deðil, neoliberal kapitalist saðlýk 
sisteminin yetersiz olmasýdýr. Batýda neo-
liberal politikalar sonucu saðlýk sistemi yýl-
larca süren kesintiye uðratýlmýþ, özelleþtiril-

miþ, azami kârý hedef alan kurumlar haline 
getirilmiþtir. Hastanelerde gerekli personel, 
doktor ve bakýcý, yeterli yatak ve malzeme 
yoktur. Ýtalya'da ve diðer ülkelerdeki artan 
ölüm vakalarýnýn nedeni de budur. Ýtalya'da 
sýnýrlý olan solunum makinelerine yaþama 
þansý olan genç hastalar baðlanmakta, 
yaþlýlar bir kenarda ölüme terk edilmekteler. 
Onlarla ilgilenecek ne doktor ne saðlýk per-
soneli, ne de malzeme var. Hastanelerde 
yeterli maske dezenfektan yok. Yalnýz Ýtal-
ya'da deðil, tüm Avrupa ülkelerinde saðlýk 
sisteminin durumu hemen hemen aynýdýr. 
Buna raðmen saðlýk personeli büyük 
fedakârlýklar göstermekte, halklar da onlara 
alkýþlarla teþekkür etmektedir. Çin ve Kü-
ba'da ise saðlýk sistemi kamusaldýr. Her za-
man yeteri kadar doktor ve bakýcý, saðlýk 
malzemesi bulunmaktadýr. Devlet her an tam 
teþkilatlý binlerce kapasiteli sahra hastane-
leri kurabilecek konumdadýr. Þu an Avrupa 
ise böyle bir yetenekten mahrumdur. Bunun 
sorumlusu neoliberal kapitalist uygulama-
lardýr. 

Diðer doðal afetler gibi Covid-19 Koro-
na virüsü de sýnýf ve sýnýr, zengin ve fakir 
tanýmýyor. Herkesi vuruyor. Ama bu virüsten 
en çok zarar görenler, hastalanýp ölenler yal-
nýz yaþlýlar deðil, ayný zamanda toplumun en 
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zayýf kesimleri, yoksul ve fakirleri, gelir 
düzeyi düþük katmanlarý, iþçi ve emekçi-
leridir. Zenginler ise iyi yaþam koþullarý ne-
deniyle virüse daha az yakalanmaktalar, 
yakalandýklarý zamanda bu paralý, özelleþti-
rilmiþ saðlýk sisteminde hemen test ve tedavi 
olabilmektedirler. Bir diðer deyiþle bu sis-
temde paran varsa yaþarsýn, paran yoksa 
ölürsün. Bu da kapitalist sistemin deðil, 
Allah'ýn bir yazgýsý olarak halka yuttu-
rulmaya çalýþýlmaktadýr. 

Yaþanan bu geliþmeler batý kamuoyunda 
birçok sorunun ortaya çýkmasýna, neoliberal 
kapitalist düzenin sorgulamasýna neden 
olmaktadýr. Nispeten fakir olan Çin ve Küba 
gibi sosyalist ülkeler virüsü kontrol altýna 
alýp üstesinden gelirken, geliþmiþ kapitalist 
Avrupa ülkeleri virüsü neden kontrol altýna 

alamýyor, neden üstesinden gelemiyorlar? 
Nasýl olurda en zengin ülkeler bir virüse 
yenik düþerler, çaresiz kalýrlar? Bu sorulara 
cevap verirken, bazýlarý Çin ve Küba'nýn 
merkezi, otoriter yönetimleri sayesinde bu 
krizi atlattýklarýný, Avrupa demokrasisinde 
böylesi otoriter yaklaþýmlarýn olamayacaðý-
ný söyleyebilmekteler, neoliberal kapitalist 
sisteme toz kondurmamaktadýrlar. Bazýlarý 
da bu ülkelerin sosyalizmden gelen yapýlarý 

nedeniyle, kapitalizmde olduðu gibi üre-
timin ve yaþamýn merkezinde para ve kârýn 
deðil, insanýn ve insan saðlýðýnýn olduðunu, 
insanlarýn her türlü saðlýk hizmetini ücretsiz 
alabildiðini, üretim araçlarýndaki, fabrika ve 
kamu hizmetlerindeki devlet hâkimiyetinin 
insanlarý her türlü yokluk ve yoksulluktan, 
iþsizlikten koruduðunu belirtmektedirler. 
Bunlara göre kapitalist ülkelerde ise tam 
tersi mevcut. Toplumsal yaþam ve üretimi 
belirleyen tekellerin para ve azami kâr hýrsý 
ve sömürüdür, küresel neoliberal uygu-
lamalardýr. Burada insan ikincildir. Ýþlevi 
kapitale kapital katmaktýr, kapitali çoðalt-
maktýr. Bu iþlevi bittiði anda iþsizdir, sokak-
tadýr, açtýr, çaresizdir, virüslerin saldýrýsý al-
týndadýr. 

Özellikle son yýllarda bu neoliberal poli-
tikalarý uygulayan 
batý  ülkelerinde 
devlet bütün ola-
naklarýný tekellere 
akýtýrken, halka yö-
nelik saðlýk, ulaþým, 
su, elektrik gibi ka-
mu hizmetlerini 
özelleþtirdi, sosyal 
haklarý kýsýtladý, 
üretimin dýþ ülkele-
re kaydýrýlmasýna 
teþvik etti. Toplum-
da küçük bir azýnlýk 
daha da zengin-
leþirken, geniþ e-
mekçi yýðýnlarý da-
ha da fakirleþti. Ko-
rona virüsü salgýný 
tam da bu neoliberal 

politikalarýn dolu dizgin uygulandýðý bir 
dönemde ortaya çýktý. Neoliberal yöneticiler 
salgýna aldýrýþ etmedi. Salgýna raðmen 
fabrikada iþçiler çalýþtýrýlmaya devam 
ettirildi. Ýnsan ve insan saðlýðý düþünülmedi. 
Salgýn büyüyünce de birden saðlýk siste-
minin yetersiz kaldýðý ortaya çýktý. Özel-
leþtirmelerin, saðlýk sistemi ve diðer kamu 
hizmetlerinin metalaþtýrýlmasýnýn hata oldu-
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ðu görüldü. Bu nedenle Sýnýrsýz Doktorlar 
örgütünden Emmanuel Baron gibi bazý 
neoliberal aydýnlar, Korona virüsü “bizim 
saðlýk sistemimizin ve sosyo-ekonomik 
modelimizin hatalarýný ortaya çýkardý” sap-
tamasýný yapmaktadýrlar. 

Toplumda neoliberal politikalar iyice 
diskresite olmaya, kamuoyunda artýk yetti 
diyenler çoðalmaya, Korona virüs krizinden 
sonra hiçbir þey eskisi gibi olmamalý, geç-
miþten ve günümüzden ders çýkarýlmalý 
görüþü yayýlmaya baþladý. Genel kaný, bu 
Korona krizinden çýkarken toplum bir dönü-
þüme uðramalýdýr. Fransa Cumhurbaþkaný 
Macron bile “bir gün sonrasýndan bir gün 
öncesine dönüþ yoktur... tüm sonuçlarýna 
katlanacaðýz” diyerek neoliberalizm devri-
nin bittiðinden, yeni bir dönemin baþlaya-
caðýndan bahsetmeye ve kamu hizmetlerini 
savunmaya baþladý. Þirketlerin devletleþti-
rilmesi veya þirketlere devlet katýlýmý 
gündemde alýndý. Bu yalnýz Macron'da deðil, 
buna benzer görüþler Merkel ve diðer Avrupa 
liderlerinde de ortaya çýkmaktadýr. Günü-
müz toplumsal krizi neoliberal küreselleþ-
menin bir krizidir. Tüm ekonomik, sosyal ve 
doðal afetlerin sorumlusu azami kâr elde 
etmek için sýnýr tanýmaz biçimde doðayý ta-
lan eden ve mahveden, insaný iliklerine kadar 
sömüren, ekolojik yapýyý mahveden, çevreyi 
kirleten, iklim deðiþikliðine neden olan, 
dünyayý yaþanmaz hale getiren küreselleþ-
miþ neoliberal kapitalizmdir. Yoðun kapi-

talist endüstriyel 
gýda üretimi, virüs-
lerin hayvan ko-
nakçýlarda mutas-
yona uðramasý, ya-
yýlmasý için fýrsat 
saðlarken, insan 
popülasyonuna da 
enfekte etmesi için 
bir geçit saðlýyor. 
Tarým ve hayvan-
cýlýðýn endüstriyel 
modeli, her yýl yeni 
ve ölümcül küresel 
virüs tehdidinin bu 

noktaya nasýl geldiðini açýklýyor. Bu yüzden 
Korona ne ilk, ne de son olacaktýr. Korona 
virüsü bile doðaya yapýlan bu tahribatýn bir 
sonucudur. Virüsün ABD tarafýndan çýka-
rýldýðýný ispatlayan komplo teorileri de, ABD 
emperyalizminin hala dünyaya tek baþýna 
hükmetmek için, binlerce insanýn ölümü pa-
hasýna her türlü yöntemi uygulayabileceðini 
ispatlamaktadýr. Ýster komplo teorilerine gö-
re kasten, ister doða talanýnýn bir sonucu ola-
rak çýksýn, virüs neoliberal politikalarýn bir 
sonucudur.  

Korona virüsü neoliberal kapitalizmin 
krizini iyice su yüzüne çýkardý ve onu te-
melden salladý. “Sýnýrsýz özgürlüðü savunan 
Avrupa Birliði AB'de bile her ülke sýnýrlarýný 
kapatýp ulus devlete dönüverdi. Toplum, vi-
rüsle neoliberalizm arasýndaki iliþkiyi 
kurmaya baþladý. Korona virüsü krizinden 
çýkarken hayatýný kaybedecek binlerce, belki 
de on binlerce insanýn sorumlusunun neoli-
beral politikalar olduðunu görmektedir. 
Ýnsanlar þu an hayatýný kaybeden insan sayý-
sýnýn az olmasý için sokaða çýkmama gibi ya-
saklara, temel özgürlüklerin kýsýtlanmasýna 
katlanmaktadýr. Onlar bu kadar çekilen 
“zulüm”den sonra, krizden çýkarken tekrar 
neoliberal eski düzeni istememektedir. Bu 
olaðanüstü hal koþullarýný da geçici olarak 
görmekte, kalýcýlaþmasýný ise asla düþün-
memektedir. Ama nasýl bir düzen istediðini 
de “bilmemektedir.” Eski düzen olmayacak, 
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ama yeni düzen nasýl olacak? Bu soruya 
cevap ararken herkesin aklýna nereye doðru 
gidiyoruz, bu krizden nasýl çýkarýz sorusu 
gelmektedir. Bu sorulara herkes durduðu 
yere göre cevaplar vermektedir.  

Nereye gidiyoruz? 
Her ne kadar Macron, Merkel gibi Avru-

pa liderleri birer liberal burjuva demokratý 
olarak gözükseler de, geçmiþte uygula-
dýklarý, iflasý ortaya çýkmýþ neoliberal po-
litikalar konusunda “özeleþtiri” yapýyor 
konumuna gelseler de, onlar bu kapitalist 
sistemin ardýcýl savunucularýdýr ve neoli-
beral politikalardan da vazgeçecekleri 
yoktur. Dün acýmasýzca neoliberal 
politikalar uyguladýklarý gibi, yarýn da oto-
riter, faþizan yöntemler uygulayabilirler. 
Þurasý bilinmeli ki, neoliberal uygulama-
lardan sonra onlarýn getirecekleri uy-
gulamalar, düzen; daha otoriter, hürriyetleri 
kýsýtlayacak bir düzendir. Bu Korona virüsü 
salgýnýyla mücadelede onlar özgürlüklerin 
kýsýtlanmasýnda, sokaða çýkma yasaklarýnýn 
uygulanmasýnda ilerisi için geniþ deneyler 
elde ettiler. Yýðýnlarýn nasýl uysallaþtýrýla-
caðýný öðrendiler. Eðer yýðýnlar ilerde daha 
demokratik istemlerle ortaya çýkacak olur-
larsa, uygulanacak otoriter yöntemler deney-
leriyle birlikte hazýrdýr. Korona salgýnýndan 
sonra da dünyada gidiþ daha çok demokrasi 
deðil, daha çok otoriter faþizan yönde ola-
caktýr. Kaçýnýlmaz olarak despotik bir top-
lum gözükmektedir. 

Onlar þimdi kamuoyunda var olan hu-
zursuzluðu azaltmak, gerilimi düþürmek için 
kalktýklarý neoliberalizmin “özeleþtirisine” 
aldanýlmamalýdýr. Devletleþtirme ve devlet 
katýlým da ayný þeydir. Devletleþtirmekten 
onlarýn amaçlarý üretim ve hizmetleri halkýn 
yaþam koþullarýný iyileþtirmek için kullan-
mak deðil, büyük þirketleri kurtarmak, 
bunlarýn krizi en az bir hasarla atlatmasýný 
saðlamaktýr. Yaza doðru salgýnýn önü alýnýr 
ve normal yaþama doðru geçilirken, onlar 
yine hiçbir þey olmamýþ gibi davranmaya, 
halka kriz sürecini ne güzel yönettiklerini 
anlatmaya kalkacaklar, halký yine uyutmaya 

çalýþacaklardýr. Krizin getirdiði ekonomik 
yükü de yine iþçi ve emekçilerin sýrtýna 
bindireceklerdir. Þirketleri kurtarmak için 
yaptýklarý paketlerin içeriði trilyon dolarý 
bulmaktadýr. Ýþçi ve emekçiler için ise 
yapýlmýþ bir tek paket yok. Onlar kolaylýkla 
iþten atýlmakta, yaþayabilmek için de sosyal 
yardým kasalarý gösterilmektedir. Korona 
krizinden sonra iþsizliðin artacaðýna, top-
lumun fakirleþeceðine, ama büyük tekellerin 
daha zenginleþeceðine þimdiden emin 
gözlerle bakýlmaktadýr. Virüs bulaþýrken 
zengin fakir ayrýmý yapmýyor, sýnýfýna 
bakmýyor. Ama iktidarlar virüsle mücadele 
ederken herkesin sýnýfýna bakýyor. Ýnsana 
sýnýfýna göre muamele ediyor. 

Ýþçi ve emekçiler, ilerici ve demokratik 
güçler, neoliberal düzene muhalif olanlar 
için Korona krizinden sonra gelmesi istenen 
düzen, ütopik gözükse de sosyalizmdir, ama 
gerçekçi olan yönü sosyalizme açýlan, tekel-
lerin gücünün kýrýldýðý, kamu hizmetlerinde 
özelleþtirmelerin sonlandýrýldýðý, topluma 
hizmetin esas alýndýðý, demokratik hak ve 
özgürlüklerin geniþletildiði ileri demokratik 
bir düzendir. Bu istek gerçekçi, ama ger-
çekleþtirilmesi kolay deðildir. Çünkü yýðýn-
lar hem örgütlü deðil, hem mücadeleye hazýr 
deðil, hem de onlarý bu talepler doðrul-
tusunda örgütleyecek ve harekete geçirebi-
lecek devrimci örgütleri yok. Burjuvaziye 
sýnýf temelinde karþý koyacak örgütler olma-
dýðý sürece, burjuvazi yýðýnlarý istediði gibi 
etkisi altýna alabilmekte ve yönlendirebil-
mektedir. Günümüzde görev bu örgütlülüðü 
ya-ratmaktýr. Türkiye'deki sol ve demokratik 
devrimci güçlerin önünde de bu görev 
durmaktadýr. 

Türkiye nereye gidiyor? 
Avrupa'da durum bu, korkunç. Ama 

Türkiye'de durum ne? Daha da korkunç! Av-
rupa ülkelerine göre daha otoriter ve faþizan 
olan ülkemizdeki tek adam rejimi, hem 
virüsle mücadeleyi iyi yönetemiyor, hem de 
bu öldürücü virüsü “Allah'ýn lütfu” sayýp 
100 milyarlýk bir paketle kendi çevresini 
daha da zengin etmekle meþgul. 
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Ýktidar virüsle mücadeleyi iyi yönete-
miyor, bunun sorumluluðunu da utanmadan 
halkýn üstüne yýkýyor, onun vurdumduymaz-
lýðýna, bazý alýþkanlýklarýna, cahilliðine yük-
lüyor. “Herkes kendi olaðanüstü halini ilan 
edebilir. Bunu illa devletin ilan etmesi ge-
rekmiyor” diyerek sorumluluðu tamamen in-
sanlara yýkmaya çalýþýyor. Kendi akýl dýþý 
uygulamalarýnýn, krizi bilimin öngördüðü 
yöntemlerle yönetilmesi gerektiði konusun-
daki kasýtlý ihmallerinin üstünü örtmeye 
çalýþýyorlar. Gelmekte olan salgýna raðmen 
20 binden fazla kiþinin 
umreye gitmesini engel-
lemiyorlar. Umreden 
dönenlerin büyük kýs-
mýný, salgýnýn hýz ka-
zandýðý ortadayken, 
kontrolden geçirmeden 
'canlý bomba gibi' halkýn 
arasýna salýyorlar. Bun-
lar salgýna yeni bir ivme 
kazandýrdý. Futbol maç-
larýndan Cuma namaz-
larýna kadar her türlü toplantýlarýn yasak-
lanmasý konusunda geç kalýndý. Hele na-
mazlar konusundaki tutum cehaletin bilime 
meydan okumasýydý. Cuma namazlarýnda 
toplanan ahaliye hem toplu olmanýn zararlarý 
anlatýlýyor, hem de “namaz kýlana bir þey 
olmaz” dercesine toplu namaz kýldýrmaya 
devam ediyor. Camileri bir türlü kapatmak 
istemediler. Çýkýp halka açýkça “bu 
mücadele dini inançla deðil bilim ve akýlla 
olur” diyemediler. Bilim Kurulu'nun izolas-
yon, karantina önerileri bizzat Erdoðan 
tarafýndan reddedildi. Halkýn saðlýðýný oy, 
iktidar ve kâr hýrslarýna feda ettiler. 

Hükümet OHAL'i, onun getireceði eko-
nomik yükten korktuðu için ilan etmiyor. 
Gerçekten de etmesin. Onun OHAL'i ilan 
etmesi demek halka, özellikle Kürt halkýna 
ve demokratik güçlere daha çok keyfi baský, 
daha çok kayyum, daha çok zindan demektir. 
Hükümet OHAL'i virüsle mücadele için 
deðil, geçmiþte de yaptýðý gibi Kürt ve Türk 
demokratik güçleriyle daha rahat mücadele 

etmek için kullanacaktýr. OHAL'i Erdoðan'a 
býrakmamalýyýz, gerçekten de kendimiz eli-
mize almalýyýz, Avrupa'daki gibi uygulama-
lýyýz. Bunun için sendikalar birlikte harekete 
geçmeli, vatandaþýn kendi OHAL'inin va-
tandaþa olacak ekonomik sonuçlarýnýn mi-
nimuma indirilmesi için iþverenlerle ve 
hükümetle görüþmelere baþlamalýdýr. Ýþsiz-
lik Fonu hemen devreye sokulmalýdýr. DÝSK 
bu konuda öncülük yapmalýdýr. Vatandaþ 
hükümetin ve iþverenin kýskacýnda býrakýl-
mamalýdýr. 

Erdoðan virüsle  
mücadeleyi Saðlýk Ba-
kaný Koca'ya býraktý. 
Kendisi sarayýna çekil-
di. Bu zor iþlerde hedef 
olmak, karizmasýný çiz-
dirmek istemedi. Saðlýk 
Bakaný da yandaþ med-
ya yardýmýyla kamuo-
yunda süreci çok iyi yö-
netiyor izlenimini yarat-
tý. Ama yalancýnýn mu-

mu yatsýya kadar yanar misali, kýsa zamanda 
hiç de öyle olmadýðý, sürecin iyi yöne-
tilmediði ortaya çýktý. Zira süreci yönetmek 
demek, saðlýk sistemini halkýn saðlýðýný 
koruyacak duruma getirmek demektir. 
Türkiye'deki saðlýk sistemi, belki ABD'den 
biraz iyice, zira orada 30 milyona yakýn in-
san saðlýk hizmetlerinden mahrum, ama 
Avrupa'dan fersah fersah geridedir. Tür-
kiye'de saðlýk sisteminin sýnýfsal karakteri, 
neoliberal özelliði çok belirgindir. Erdoðan 
döneminde bu çok daha belirginleþti. Özel 
hastanelerin açýlýþý desteklenirken devlet 
hastaneleri kendi baþýna býrakýldý. Parasý 
olan özel hastaneye gider, istediði saðlýk hiz-
metini alýr. Kendisine anýnda Covid-19 
Korona testi de yaptýrýr, gerekirse karanti-
nada tedaviye aldýrýr. Ama fakir olanlar 
devlet hastaneleri kapýsýnda sürünür, tesa-
düfen yaþar, tesadüfen ölür, yaþamý Allah'ýn 
takdirine kalmýþtýr. Bakan Korona virüsü 
Covid-19'la mücadelede, saðlýk sistemini 
devlet hastaneleri kapýsýnda sürünen 80 
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milyonluk nüfusun %90'ýný bu virüsün 
pençesinden kurtarmayý asla düþünmedi. 
Gerçi Medipol Hastaneleri gibi özel hastane 
zincirine sahip bir bakandan böyle bir 
yaklaþým beklemek tam bir saflýk olur, ama o 
bakanlýk koltuðunda oturan birini de halk 
saðlýðý konusunda sorguya çekmek bizimde 
hakkýmýzdýr. Çok doðru olarak bazýlarýnýn 
yaptýðý gibi bakandan hastanelerinin kapýsýný 
halka açmasýný beklemek son çare, “ultima 
ratio” deðildir, halk saðlýðý için beklenen bir 
adýmdýr. O bunu yapmaz, çünkü sýnýfsal 
konumu gereði zengini sever, fakiri sevmez. 
Ama bakan olarak ondan bizim vergilerimizi 
nereye harcadýðýnýn, virüsle mücadelede 
nleri yaptýðýnýn hesabýný da sormamýz grekir. 
Halk saðlýðýný düþünen bir bakan dolar 
gelecek diye 500 bin aþý kitini ABD'ye sat-
maz. Halk saðlýðýný düþünen bir bakan 
elindeki bütçeyi maske, dezenfektan gibi 
koruyucu maddeleri ve solunum aletlerinin 
tedariki için ayýrýr, hastaneleri personel ve 
maddi olarak güçlendirir. Bütün Avrupa 
ülkeleri hizmet dýþý olan doktor ve saðlýk 
personelini göreve çaðýrýrken, bakan gü-
venlik soruþturmasýndan geçemedi diye hâlâ 
çalýþan doktorlarý iþten atmaktadýr. KHK'dan 
atýlan doktor ve saðlýk personelinin ise lafýný 
bile ettirmemektedir. Bakanýn saðlýk sis-
temini virüse karþý hazýrlama diye bir derdi, 
bir sorunu olmamýþtýr. Sonuçta kendinin de 
bir parçasý olduðu neoliberal saðlýk sistemini 
uygulamaya devam etmiþtir.

Ülkede korona virüsü yayýlýrken bakan 
acil önlemler almakta da geç kalmýþtýr. Lo-
kanta ve kahvelerin, pastane, bar ve eðlence 
yerlerinin kapatýlmasýnda geç kalýnmýþtýr. 
Sosyal mesafelendirme ve sokaða çýkmama 
yönünde yasaklar sözde kalmýþtýr. 65 yaþ üs-
tüne uygulanan sokaða çýkma yasaðýnýn ise 
hiçbir etkisi olmamýþtýr. Genel olarak sokaða 
çýkmanýn bir bütün olarak düzenlenmesi 
gerekmektedir. Bu gidiþle Türkiye'nin kýsa 
zamanda  Ýtalya'ya benzeyeceðinden kor-
kulmaktadýr. Çünkü Ýtalya da bu düzenle-
meleri yapmakta çok geç kalmýþtý. Sonucu 
ise herkesin bildiði gibi felakettir. Virüsle 

mücadele acilen yapýlmasý gereken zorunlu 
kamu hizmetleri ve çalýþma dýþýnda tüm iþ-
letmelerde iþe ara verilmesini, halkýn sokaða 
çýkmasý zorunlu ihtiyaçlarýn tedariki dýþýnda 
genel olarak yeniden düzenlemesini ge-
rektirmektedir. Avrupa sokakta kýsa süreli iki 
kiþi dýþýnda her türlü gezintiyi, toplantýyý 
yasaklamýþtýr. Ama saðlýk sistemini düzelte-
meyen bu hükümetten salgýnýn yayýlmasýný 
azaltacak sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi 
de beklenmemelidir. Onlar düzenleme de-
yince baskýyý ve hâlâ azda var olan hürriyet-
leri tamamen yasakla-mayý anlarlar. Bunun 
için genel sokaða çýkma kýsýtlamalarý bu 
otoriter devlete býrakýlmamalýdýr, bu düzen-
leme sendikalar ve meslek kuruluþlarý baþta 
olmak üzere tüm sivil toplum kuruluþlarýnýn 
katýldýðý TBMM'de kurulacak bir komisyona 
verilmelidir. Muhalefet ve tüm sivil toplum 

kuruluþlarý bu yetkiyi almak için sesini ve 
mücadelesini yükseltmelidir. 

Bu virüsle mücadele demokrasiyi ve 
sosyal devlet anlayýþýný gerektirir. O da bizde 
hak getire. Bu anlayýþtan devletin ne kadar 
uzak olduðu açýklanan ekonomik önlemler 
paketinde de görülmüþtür. Tüm neoliberal 
rejimler gibi onlar için de söz konusu olan, 
önemli olan halk deðildir, iþçi ve emekçiler, 
esnaf ve zanaatkârlar deðildir, büyük þirket, 
tekel sahipleri kapitalistlerdir. Özellikle Er-
doðan için kendi çevresindeki inþaat þir-
ketleridir. 

Zenginler için ekonomik paket 
Günlük yaþamý felce uðratan Korona 

virüsü Türkiye'de de ekonomiyi de sarstý. 
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olabilirdi. Hatta iþsizlerin ve þimdi iþsiz kala-
cak olanlarýn, emekli ve düþük gelirli 
gruplarýn su, elektrik, gaz öde-meleri süreç 
boyunca tamamen ertelenebilir, temel ihti-
yaç ve temizlik maddeleri karþýlanabilirdi. 
Böylece hükümet Korona virüsüyle mücade-
lede en önemli etmen olan halkýn beslenme 
ve temizliðine önem verdiðini de göstermiþ 
olurdu. Ama hükümetin, Erdoðan'ýn böyle 
bir derdi yoktu. Pakette emekçiler lehine tek 
“olumlu” karar en düþük emekli maaþýnýn 
1500 lira olarak belirlenmesi ve 65 yaþ üze-
rindekilere bir þiþe kolonya daðýtýlmasý ka-
rarýdýr. Bu ise açýkça insanlarla alay etmektir. 
Avrupa ülke yöneticileri halklarýný rahat-
latmak için neoliberal uygulamalara en 
azýndan eleþtirel bir yaklaþýmý sergilerken, 
Erdoðan doludizgin neoliberal uygulamalara 
devam etmekte, hatta Korona virüsünü 
“Allah'ýn bir lütfu” görüp, bu virüsün yol aç-
týðý salgýn felaketini kendi yandaþlarýný daha 
da zenginleþtirmek için kullanmaktadýr. 
Bundan sonra “sýkýlma-dan” birlik ve bera-
berlikten bahsetmekte, demokratik güçlere 
ve muhalefete de birlik ve beraberliði bozu-
yorlar diye saldýrmaktadýr. Saldýrsýn, kolon-
ya daðýtýlan emekli ve iþçinin, kendilerine 
100 milyar daðýtýlan yandaþ ve patronlarla 
asla bir birlik ve beraberliði olmayacaktýr.   

Neþelenen ve neþelendiren 
Erdoðan'ýn 18 Mart 2020'de “Ekonomik 

Ýstikrar Kalkaný” olarak sunduðu 100 milyar 

Karantina ve sokaða çýkma yasaklarý, sosyal 
mesafelendirme önlemleri üretimi etkiledi. 
Küçük firmalar iþyerlerini kapatýrken, büyük 
firmalar kýsa çalýþmaya veya üretime ara 
vermeye baþladýlar. Birçok yerde üretim 
durdu. Ekonomik bir krizle karþý karþýya kal-
dý. Özellikle iþyerlerini kapatan esnaf zor 
duruma düþtü. Hükümetin acilen firmalarýn 
iflas etmesini, ekonominin bir resesyona gir-
mesini önlemek için tedbirler almasýný zo-
runlu kýldý. Durumu görüþmek için geniþ ka-
týlýmlý bir toplantý yapýlmasý gerekiyordu. 

Geçtiðimiz günlerde bu toplantý Erdoðan 
baþkanlýðýnda yapýldý. Kapital ve iktidar 
kesiminden toplantýya katýlým geniþti, ama 
iþçi ve emekçi kesimlerden, muhalefetten bir 
tek katýlým yoktu. Þekil, biçim, dýþ görünüþ 
toplantýnýn içeriðini de belirliyordu. Katý-
lanlar kapitalist ve iktidar temsilcileri oldu-
ðuna göre alýnan kararlar da onlarýn çýkar-
larýný öngören kararlar olacaktý. Öyle de ol-
du. 4 saat süren toplantýdan sonra açýklanan 
önlemlerin hepsi sermayeyi, büyük þirketleri 
kurtarma ve kollama yönündeydi. Ýþçiler ve 
emekçiler, esnaf ve zanaatkârlar için alýnan, 
onlarýn ekonomik durumunu rahatlatacak tek 
bir önlem yoktu. Bu da onlarýn temsilcile-
rinin toplantýya neden çaðrýlmadýðýnýn ispatý 
idi. Tekel ve iktidar temsilcileri halktan top-
ladýklarý vergi ve primleri kendi aralarýnda 
paylaþtýrýrken iþçiler ve esnaflar tarafýndan 
rahatsýz edilmek istenmemiþlerdir. Zira iþçi 
ve esnaf temsilcileri iktidar ve iþveren tara-
fýndan “kabul edilemez” taleplerini kamuya 
açýklamýþlardý. 

DÝSK Baþkaný Arzu Çerkezoðlu Korona 
virüsüyle mücadele sürecinde iþçilerin iþten 
atýlmasýnýn yasaklanmasýný istiyordu. Aksi 
takdirde zaten %13,5 olan iþsizlik oraný daha 
da büyüyecek ve buna ücretsiz izine çýkartý-
lan yeni bir iþsizler ordusu eklenecekti. Bu 
ise yüz binlerce iþçinin aç sokaða atýlmasý 
demektir. Oysa devlet esnaf ve küçük ölçekli 
iþletmelerin vergi, sigorta primleri, kira gibi 
giderlerini ve iþçilerinin ücretlerini üst-
lenebilir, böylece hem esnafýn iflas etmesi, 
hem iþçinin sefalete girmesi önlenmiþ 
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liralýk paket iþ çevrelerini sevindirdi. Gerçi 
100 milyar liralýk yani 15 milyar dolarlýk bir 
paket Avrupa'nýn ve ABD'nin bir trilyon 
dolarlýk þirketleri kurtarma paketleri yanýnda 
cüce kalmakta, ama bu Türk þirketlerini bir 
avanta bulmuþ gibi tatmin etmektedir. Paket-
te büyük þirketlerin SGK ödemeleri 6 ay er-
telenmekte, vergi kolaylýklarý getirilmekte, 
bankalarýna olan kredi anapara ve faiz öde-
meleri ötelenmekte, zor durumda olan firm-
alara finans desteði saðlanmaktadýr. Erdoðan 
bu paketi açýklarken keyiften dört köþe olan 
TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu gü-
lümseyerek, neþesi yerinde sýrýtýyordu. Er-
doðan ona bakýp “neþen yerinde” diye 
“espri” yaptý. Görmeye deðer bir “tablo” idi. 
Sanki milletin anasýna küfrediyorlardý. Ne-
þelenene deðil neþelendirene bakmak gere-
kiyordu. Ýþçiye hava, emekliye kolonya pat-
rona 100 milyar verirsen neþelenenin de kim 
olacaðýný sormaya gerek yok. 

Ama Erdoðan'ýn en çok neþelendirdiði 
þüphesiz inþaat sektöründeki yandaþ müte-
ahhitlerdi. Bu sektörde uzun zamandýr konut 
satýþlarý durgundu. Bu durgunluðu gidermek, 
konut stokunu eritmek için deðeri 500 bin 
liranýn altýnda olan konut satýþlarýnda %20 
koþul olan peþinat ödemesi %10'a düþürüldü. 
Böylece konut satýþlarýnýn artacaðýný bekle-
yen müteahhitlerin de neþeleri yerinde. On-
lar için de Korona virüsü Allah'ýn tam bir lüt-
fu oldu. 

Ne yapmalý ? 
Erdoðan Korona salgýnýnýn açtýðý krizden 

daha “güçlenerek” çýkmayý planlamaktadýr. 
O bu kriz sürecinde “tökezlendiðini” redde-
diyor, “küresel düzende köklü deðiþiklikler” 
yaþanacaðýný, “yeni bir döneme” girileceðini 
kabul ediyor. Ama Türkiye'de bir deðiþiklik 
olmayacaðýný, yeni döneminde Erdoðan dö-
nemi olacaðýndan emin gözüküyor. Uluslar-
arasý alanda her otoriterleþmenin kendisine 
yarayacaðýndan hareket ediyor. O kendi 
konumunu güçlendirmek için kriz sürecinin 
yönetilmesine yapýlan eleþtirileri anýnda 
boðdurmakta, muhalefeti susturmaya kal-
kýþmaktadýr. Hapishanelerdeki virüs salgýný 

tehlikesini hiçe saymakta, çýkartacaðý infaz 
yasasýyla canileri serbest býrakýrken Demir-
taþ, Kavala gibi düþünce zanlýlarýný içerde 
tutmakta, Kürdistan'da belediyelere yeni 
kayyýmlar atamakta, onlarý tutuklatmaktadýr. 
'Birlik beraberlik” çaðrýlarý arasýnda Kürtle-
re, demokratik güçlere meydan okumaktadýr. 
Hapishaneleri onlarý içeri almak için boþalt-
týðýný da saklamamaktadýr. 

Ama Erdoðan bu baskýyý nereye kadar 
sürdürebilir? Hala ciddiyetini anlamadýðý 
Korona salgýný onu daha çok zor duruma 
sokacaktýr. Ülkenin Ýtalya'nýn konumuna 
gelmesi bir an meselesidir. Ama Türkiye 
Ýtalya'nýn yaptýðý gibi yaþamý ve çalýþma 
hayatýný durduracak, haftalarca sürecek bir 
sokaða çýkma yasaðýný hem ekonomik, hem 
sosyal olarak kaldýramaz. Avrupa Korona 
salgýnýnýn sonuçlarýyla mücadele için 900 
milyar Euro ayýrdý. Erdoðan'ýn ayýrdýðý ise 
15 milyar dolar. Bu para kasada yok, nereden 
bulunacaðý da belli deðil. Türkiye hýzla 
Ýtalya koþullarýna geldiði zaman halkýn 
tepkisi de yükselecek. Erdoðan bu tepkiyi 
bastýrmak için daha çok baský uygulayacak, 
hatta orduyu halkýn üstüne sürecektir. Tüm 
dünya otoriterleþirken Erdoðan daha da fa-
þistleþecektir. Erdoðan'ýn biz bu krizden da-
ha güçlenerek çakacaðýz dediði, ülkede artan 
faþizm olacaktýr. 

Erdoðan'ýn bu planlarýný boþa çýkarmak 
ise mümkündür. Bunun için þimdiden ilerici 
ve demokratik güçler kollarýný sývamalýdýr-
lar. Virüsün ülkemizde hýzla yayýlmasýnýn 
nedeninin Erdoðan'ýn uyguladýðý neoliberal 
politikalar olduðunu halka anlatmalýyýz, 
hem halký, hem kendimizi örgütlemeliyiz. 
Virüse yakalanmak ve virüsten ölmek Al-
lah'ýn yazgýsý deðil, Erdoðan'ýn yanlýþ politi-
kalarý olduðunu halka açýklamalýyýz. Bu vi-
rüs Erdoðan'ýn gitmesini kolaylaþtýran bir 
neden yaratabilir. Bu fýrsatý de-ðerlendirmek 
bizlerin elindedir.
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ORONA virüsü 
salgýný küresel bir 
boyut  kazandý .  K

Virüsün ulaþmadýðý ülke 
kalmadý. Virüs zengin, fakir 
ülke ve insan, hükümran ve 
hükmedilen tanýmýyor.  
Herkesin canýný yakýyor. 
Ama en çok caný yanan en 
alta kalanlar, fakirler ve 
yoksullar, iþsizler ve yaþlý 
emekliler, iþsiz kalmakla 
karþý karþýya kalan iþçiler ve 
emekçiler. Üsttekilerin, 
hükmedenlerin, zenginlerin 
ve kapitalistlerin tuzu kuru. 
Onlar istedikleri an test 
olabiliyorlar, tedavi göre-
biliyorlar. Ama iþçiler ve 
fakirler, yoksullar ve emek-
çiler “zor durumda” olan 

Halkýmýza Çaðrý!

Korona virüsle mücadele için 
Ýdlib'den, Rojova'dan, Baþur'dan, Libya'dan

askerler hemen geri çekilsin! 

Silahlanma ve savaþ durdurulsun!Silahlanma ve savaþ durdurulsun!
saðlýk sisteminde en son 
düþünülenler. Yönetenler 
onlarý bir sürü görüp, “ölen 
ölür, kalanlarla sömürü 
devam eder” demekteler, 
iþçi ve emekçileri ölüme terk 
etmektedirler. Bu haksýzlýða 
karþý savaþ, kapitalist siste-
me karþý savaþla iç içedir. 

Virüs küresel neoliberal 
kapitalizmi teslim aldý, onun 
baþta saðlýk sistemi olmak 
üzere kamu hizmetlerini 
özelleþtirmesinin, azami kâr 
hedefiyle metalaþtýrýlmasý-
nýn yanlýþlýðýný tüm çýp-
laklýðý ile ortaya koydu. 
Yýllardan beri Türkiye de 
dahil tüm geliþmiþ ve ge-
liþmekte olan kapitalist 
ülkeler özellikle halk sað-

lýðýný düþünmeden saðlýk 
s i s t eminde  yoðun  b i r  
tasarrufa giderken, kamu 
hastanelerini bakýmsýzlýða 
terk ederken, özelleþtirirken; 
silahlanmaya ve savaþa olan 
harcamalarý aklýn ve hafý-
zanýn alamayacaðý ölçüde 
arttýrdýlar. Bugün Korona 
virüsle mücadelede tüm 
devletlerin çaresizliði bu po-
litikalarýn sonucudur. Ame-
rika'nýn Teksas eyaletinde 
Korona virüsüne karþý aþý 
geliþtirilirken, “parasýzlýk-
tan“ çalýþmalarýn durduðu, 
bugün virüsün yarattýðý 
çaresizlik ortamýnda gün 
yüzüne çýkýyor. Silaha para 
var ama bilimsel araþtýr-
maya yok. Test kiti yok, aþý 
yok, tedavi için ilaç yok. 
Ama tank çok, roket çok, 
obüs ve top çok, savaþ uçaðý 
ve bomba çok. Bunlara gi-
den para, saðlýk ve diðer 
kamu hizmetlerinden, bilim-
den kesilen paralardýr, hal-
kýn omuzlarýna bindirilen 
vergiler ve zamlardýr. Koro-
na salgýný halklarýn gözünü 
açmaya, neoliberal politika-
larýn ne demek olduðunu 
göstermeye baþladý. Ýnsanlar 
korona salgýnýndan sonra 
baþka bir toplum, baþka bir 
dünya istemeye baþladýlar. 

Türkiye'de otoriter faþi-
zan iktidar korona salgýnýyla 
mücadelede tamamýyla ye-
tersiz kaldý. ABD ve AB gibi 
zengin kapitalist ülkeler si-
lahlanma nedeniyle yetersiz 
olan saðlýk sistemlerine 
raðmen, salgýnla müca-
deleyi götürebilecek mali 
güce sahipler. Silah ve savaþ 
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sayesinde dünya sömürü-
sünden elde ettikleri trilyon 
dolarlarýn birkaç trilyonunu 
salgýnla mücadeleye ayýr-
dýlar. Vatandaþlarýnýn iþe 
gitmeme, evde kalma, soka-
ða çýkmama masraflarýný bir 
nebze karþýladýlar. 

Türkiye'de ise; “Umre 
kutsal bir görevdir erte-
lenmez” diyen, hiçbir önlem 
almaya yanaþmayan Erdo-
ðan þaþkýn, bocalamaktadýr. 
Devlet kasasý tamtakýr, Mer-
kez Bankasý akçesi yenmiþ, 
bitmiþ, Ýþsizlik Fonu'ndaki 
130 milyar lira uçmuþ, ye-
rinde yok. Nereye gitti bu 
paralar? Bu paralar ihaleyi 
çarpan yandaþ müteahhitlere 
gitti; en çok da silahlanma-
ya, Ýdlib'de, Rojova'da, Ba-
þur'da, Libya'daki savaþlara 
gitti. Hâlâ da gidiyor. Halkýn 
sýrtýna bindirilen vergiler-
den, zamlardan alýnan para-
lar milyon dolar olarak ÖSO 
denen çapulcularýn maaþýna 
gidiyor. Alýnan ve sipariþ 
edilen S400'lere, F35'lere 

ödeniyor. Bu silahlanma ve 
savaþlarla Erdoðan faþizan 
iktidarýný sürdürmekte ve 
ayakta kalabilmektedir. O 
halkýn saðlýðýný deðil, aþýr-
dýðý ve aþýracaðý paralarý, 
ihaleleri düþünmektedir. 

Ama halkýmýzýn artýk si-
lahlanmaya ve savaþlara 
verecek, ÖSO çapulcularýný 
besleyecek parasý yoktur. 
Buralara akan paralarýn he-
men korona salgýnýyla müca-
deleye ayrýlmasý gerekmek-
tedir. Avrupa'daki gibi en az 
14 gün sokaða çýkmamayý, 
evde kalmayý saðlayacak bir 
önlemin ekonomik yükünü 
karþýlamak, acil test kiti ve 
tedavi ilaçlarýný ve solunum 
aletlerini temin etmek, bü-
yük fedakârlýklarla çalýþan 
saðlýk personelinin korunma 
önlemlerini almak, hastane-
lerin alt yapýsýný güçlendir-
mek için savaþa, silahlan-
maya giden paralar hemen 
kesilmelidir. Elde avuçta ne 
varsa halkýn saðlýðý için se-
ferber edilmelidir. 

Ýþçi ve emekçiler, genç-
ler ve kadýnlar, hümanistler 
ve aydýnlar, barýþsever ve 
demokratik güçler! 

Ýnsanlarýmýzýn Korona 
salgýnýnda ölmesiyle asker-
lerin Suriye'de, Irak'ta, Lib-
ya'da ölmesi birbirine bað-
lýdýr. Ýdlib'den, Rojova ve 
Baþur'dan, Libya'dan asker-
ler hemen geri çekilsin! 
Savaþa ve silahlanmaya son 
verilsin! 

Savaþa giden paralar he-
men Korona salgýnýyla mü-
cadeleye ayrýlsýn! Ýtalya ol-
mayalým! 

Halkýmýzýn kimsenin 
topraðýnda gözü yoktur. Er-
doðan'ýn iþgal ve ilhak poli-
tikasýna karþý çýkalým. 
Sesimizi yükseltelim. Bu ses 
bizleri hem Korona virüsü-
nün öldürmesinden kurtara-
cak, hem de Erdoðan'ýn fa-
þizan iktidarýnýn da sonunun 
gelmesini saðlayacaktýr!

TKP 1920
www.tkp-online.com

ERBELAVBÛNA vîrûsa korona 
geheþte asteke cîhanî. Welat neman 
ku vîrûs negeheþtiyê.Vîrûs ti ferqê di B

navbeyna welatên dewlemend an kasib, 
kesên desthilatdar an yên hukum lê tê kirin 
nake. Canê hemûyan diþewitîne. Lê ewên ku 
bi zêdehî canê wan diþewite, ewên di rêzên 
xwarê denin wek, feqîr û hejar, bêkar û pîrên 

xaneniþîn, karker û kedkarên ku karên xwe 
ber bi wundakirinê de ne. Ewên ciyê xwe di 
rêzên bilind de girtîne wek, desthilatdar, 
dewlemend û kapitalîst xwedî mecalin, ew 
kengî bixwazin dikarin bêne testkirin û 
derman kirin. Lê feqîr û karger, kasib û 
kedkar di nav rewþek giran de nin, di sîstema 
tendurustiyê de ew herî dawiyê têne bîranîn. 
Desthilatdar wan wek garanê dibînin. Yên 
dimirin bila bimirin, yên mayîn jî zêrandina 
li ser wan dê berdewam be. Karger û kedkar 
ber bi mirinê têne hiþtin. Tekoþîna dijî vê 
neheqiyê, ji tekoþîna dijî sistema kapîtalîst 
cudatir nîne. 

Vîrûsê kapîtalîzma neolîberal a cîhanî 

Çekkirî û þer bête rawestandin Çekkirî û þer bête rawestandin 

Bangewazî ji bo gelê me! 
Ji bo tekoþîna dijî vîrûsa Korona

Leþker divê yekser ji Idlib, ji Rojava,
ji Baþur û ji Libyayê paþve bête kêþan
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exsîr girt. Xeletiya bi seretayî sistema wê ya 
tenduristiyê, takekskrina xizmetguzariyên 
giþtî (kamû) bê þik ji bo qazancên zêdetir bi 
þêwek gelek vekirî rayêxiste ber çavan. Bi 
salane ku Tirkiye jî di nav de ew welatên 
kapîtalîstên geþepêdayî û ewên ber bi geþe-
pêdanê diçin, qet guh nedane tenduristiya 
gel, teserûfên gelek mezin di sîstema ten-
duristiyê de kirine, Nexweþxaneyên giþtî 
hatine ihmalkirin û takekskirin, lê zêdekirina 
xercên ji bo çekkirn û þer geheþtin endazekê 
ku eqil û hiþê mirovan nagire. Îro neçariya 
tekoþîna dijî vîrûsa Korona encama siyaseta 
van dewletan e. Li eyaleta Teksas`a Amerika 
dijî vîrûsa korona aþiyek tê peyda kirin lê ji 
ber “bê peretiyê” xebat tê sekinandin û ew 
rewþa bêçaretiya vîrûsê afirandi wekî ro-
nahiya roja li ber çavan e. Ji bo çekan pare 
hene lê ji bo lêkolînên zanistî nînin. Kît`a 
testê nîne, aþi nîne, derman nîne. Lê tank 
pirin, roket pirin, obûs û top pirin, balefirên 
þer û top pirin. Ew parên ji bo vana têne 
xerckirin, ew pare ji sistema tendurustiye, ji 
xizmetguzariyên giþtî, ji zanistiyê têne birîn, 
bac û zemên nû li ser serê gel têne sepandin. 
Nexweþiya koronayê çavên xelkê vekirin û 
zanîn ku encamên polîtîkayên neolibe-
ralizmê çine û dê çawa bin. Mirov paþ 
nexweþiya koronayê daxwaza civateke nû û 
daxwaza dunyayayeke nû dikin. 

Li Tirkiyê desthilata otoriter û faþist di 
tekoþîna dijî korona de kêm maye. Dewletên 
dewlemend û kapîtalist wek dewletên DYA û 
YA ji ber xercê çek kirînê, her çend sistema 
wan ya tenduristiyê tekûz jî nebe dîsan 
mecalên wan yên aborî hene ku tekoþîna dijî 
korona de berdewam bin. Bi firotina çek û 
teqemenî dunya þelandin, bi trîlyonan pere 
qezençkirin û hindek ji wan peran jî dikarin ji 
bo tekoþîna dijî korona bidene aliyekê. 
Pêdawîstiyên hemwelatîyên xwe yên ku na-
çine kar, di mal de dimînin, dernakevine 
derve kêm jî be dabîn dikin. 

Li Tirkiyê “Umre erkek pîroze nabe 
paþde bête xistin, dibêje Erdogan ku çi 
tedbîran jî hilnagire, vê gavê ketiye nav 
tevliheviyekê. Kasa dewletê virt û vala, sene-

dên banka nawendî hatine xwarin, xilasbûne, 
130 milyar lîrên di kasa fonda bêkariyê de 
firdan, çûn, di cî de nemayne, çi li van perena 
hatin? Ev perene ketine berûka mutahidên 
hevalbendên wan; piranî jî ji bo çekkir kirinê, 
ji bo þerê li Idlibê, li Baþur, li Rojava û li 
Libyayê hatine xerckirin û têne xerckirin. 
Bac û zemên li ser serê miletî de hatî sepan-
din ku bi milyonan dolar tê terxankirin, i bo 
ratiba pîs û çepelên bi nav ÖSO têne 
xerckirin. Ji bo kirîna S400 û F35 an têne 
xerckirin. Erdogan desthilatdariya xwe ya 
faþîzane bi kirîna van çekan û bi vî þerî ve 
îdame pê dide. Ew tendurustiya gel nafikure 
ew tenê ketiye xema talankirina van peran e. 

Lê gelê me êdî ne amadeye pereyan ji bo 
çek kirînê, þeran û xwedî kirina pîs û çepelên 
ÖSO xerc bike. Ev parên ji van dera tê 
xerckirin divê êdî ji bo tekoþîna dijî korona 
bêne xerckirin. Wek Ewropa bi kêmasî 14 
rojan xelk li malên xwe de bimînin û ratiba 
wan, bi vî pereyî bête dabîn kirin. Bi lezgînî 
kîtên testê, dermanên dermankirinê, cîhazên 
bêhnxweþkirinê bêne peydakirin. Endamên 
sektora tenduristiyê bi fedekariyeke mezin 
karên xwe encam didin, divê evene baþ bêne 
parastin, ji bo bihêzkirina binesaziya 
nexweþxanan perên ji bo çekkir ê têne xerc-
kirin, bête sekinandin. Di nav dest û lepên 
mede çi hebe ji bo tenduristiya gel bête ter-
xan kirin. 

Karger û kedkar, cuwan û jin, humanîst û 
roþenbîr, hêzên aþtîxwaz û demokratîk! 

Mirina mirovên me bi koronayê, mirina 
leþkerên me li Sûriyê, li Êraqê, li Libyayê bi 
hev re girêdayîye. Divê leþker ji Idlibê, ji 
Rojava, ji Baþur û ji Libyayê paþde bêne 
kêþan! Çek kirin û þer bi dawî bête anîn! 

Perên ji bo þer diçin, bila ji bo tekoþîna 
dijiî korona bêne xerckirin! 

Çavê gelê me li axa kesê nîne. Divê em 
dijî polîtîkayên Erdogan yên dagîrkerî û 
ilhaqkirinê derkevîn. Em dengê xwe bilind 
bikîn. Ev denge dê me ji mirina koronayê 
rizgar bike, hem jî dê dawiya rejîma Erdogan 
ya faþîzane bîne!

TKP 1920             www.tkp-online.com
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