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Ekonomik krize demokratik çözüm

Son sayımızda krizi ele alan bir yazı yayınlamış ve bunu “şimdi
ihtiyaç duyulan dört adaletin sağlandığı yeni bir düzen” cümlesiyle bitirmiştik. O günden beri yaşanan gelişmeler bu cümlenin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi.
Son on günlük dönem içinde ilginç gelişmeler izledik. Asgari
ücret yüzde ellilere ulaşan bir oranda arttı. Yapılan açıklamalar, memurlara ve emeklilere de yüksek (gibi görünen) zamlar
yapılacağı yönünde. Bununla birlikte cumhurbaşkanının söylemleri, ekonominin ateşini söndürmeye değil seçmenini konsolide etmeye yönelik “ekonomik kurtuluş savaşı” hamaseti
etrafında dönüyor.
Zengini zengin etme, yoksulu gözünü boyayarak
soyma
Erdoğan, faize karşı “efelik” yapar ve bu arada döviz fiyatları
ışık hızıyla tırmanırken hafta başında “Kur Korumalı Vadeli
TL Mevduatı” dönemine giriverdik bir anda. Buna göre bankalarda döviz tevdiat hesapları olanlar, eğer bu hesapları TL’ye
çevirirlerse kur artışı kadar “hazine güvencesi” (tıpkı yap-işlet-devret soygununda kimsenin geçmek istemediği köprülerin, kullanmak istemediği havaalanlarının sahiplerine verildiği
gibi) elde etmiş oldular.
Bu, partimizin 22 Aralık’ta yaptığı açıklamada belirtildiği gibi
“örtülü faiz artırımı”dır ve daha vahimi “vergi veren ama ban-

kada parası olmayanlardan [zenginlere doğru] gelir transferi
yapmış olacaktır. Kısaca fakirden al, zengine ver sisteminin
bir enstrümanı daha devreye sokulmuştur” (açıklamanın tamamı için: https://yesilsolparti.org/ortulu-faiz-arttirimi-cozum-degil-yeni-bir-program-lazim).
Doların fiyatı bir anda 18 TL’den 11 TL’ye kadar düştü. Bu
süreçte yaklaşık 1,7 milyar $’lık bir satış olduğu iddia ediliyor.
Sözün özü, “birileri” (ki bunlar elinde dolar olanlar ve çoğunlukla büyük bankalar ve firmalar) 18 TL’den dolar sattı,
11 TL’den tekrar dolar almaya başladı; aradaki dolar başına 7
TL’yi de hepimizden çalmış oldu!
Asgari ücrete yapılan ve diğer ücret ve maaşlara yapılacağı söylenen zam oranları büyük gibi görünüyor. Fakat aslında asgari
ücretteki artış (ve diğer ücretlerdeki artış söylentileri), gerçek
enflasyonun yıllık artışından daha az ve üstelik enflasyonun
önümüzdeki dönem daha da yükseleceği kuvvetle muhtemel.
Dolayısıyla bu artışlar veya söylentiler, göz boyamaktan başka
bir şey değil.
İşin bir başka tarafı, dolar yükselirken otomatiğe bağlanan doğal gaz ve elektrikteki yukarı yönlü “fiyat ayarlamaları”, şimdi
dolar düşmüşken nedense aşağı doğru uygulanmıyor; kışın
ortasında sıradan insanlar, yüksek faturalarla cebelleşmek durumunda bırakılıyor. Aynı şey gıda maddeleri ve diğer temel
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ihtiyaçlar için de üç aşağı beş yukarı geçerli.
Toplumsal muhalefet
Bu noktada soru “AKP ne yapıyor” değil “toplumsal muhalefet
ne yapmalı” olmalı. Seçim tarihinden bağımsız olarak Cumhur
İttifakı kurmaylarının kendi cenahlarından kopan, kararsızlaşan
seçmeni geri kazanmaya çalıştıklarını hemen herkes görüyor.
Görünen başka bir şey daha var: Cumhur İttifakı seçmeni kopsa dahi muhalefete yönelmek konusunda kararsız. İzlenen saflaştırma politikasının temel nedeni de bu olsa gerek.
Ekonomi alanında yapılan ve iktisat bilimine işaret eden neredeyse tüm açıklamalar, neo-liberal politikaların yeniden gündeme getirilmesini istiyor. Oysa o politikalar hem bugünün
sorumlusu hem de dünya konjonktürü çok farklılaştı. Rejim ile ekonomi arasında bir analoji kurmak gerekirse, nasıl
ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin alternatifi, eski
parlamenter sistem olamaz, aynı şekilde bugünkü ekonomik
yaklaşımın yerini (en az bu yaklaşım kadar) emekçileri ezen,
gelir dağılımını bozan, ekolojik tahribatı ve iklim krizini derinleştiren ekonomi politikaları alamaz. Bu nedenle söz konusu
tartışma iktisatçılara, hele hele neo-liberal iktisatçılara bırakılamayacak kadar önemli. Döviz kurlarına, cumhurbaşkanı adayı
ve/veya anketlerdeki oy oranlarına kilitlenip kalmadan, gerçek
bir seçeneği oluşturabilmek için Dört Adalet anlayışıyla bir
program ve bunun siyasal öznesini ortaya çıkarmak gerekiyor.
Somut program ihtiyacı
HDP tarafından yapılan 11 maddelik açıklama, böyle bir çalışmanın zeminini sunuyor. Bugün yapılması gereken, Dört
Adalet politikasının başta ekonomi olmak üzere kimlik, eşit
yurttaşlık ve ekoloji alanlarındaki somut programlarını ortaya
çıkarmak olsa gerek.
Bir şeye karşı olmakta ortaklaşanların, yerine ne koyacaklarında farklılaşması son derece doğal. Bu nedenle çözümlerin
herkesi kapsamasını beklemek çok gerçekçi değil. Önemli
olan çözüm önerilerinin eski deyişle “efradını cami ağyarını
mani” olması yani benzerleri içerip diğerlerini dışarıda bırakması gerekiyor. Buradaki kriterler ise demokrasi ve özgürlük
savunucuları için çok belirgin: Gelir dağılımının düzeltilmesine, barışın tesisine, ekolojik tahribatın durdurulmasına ve
eşitliğe yönelik adımların atılması.
Ekonomik krizler döneminin en yaygın söylemlerinin başında,
herkesin aynı gemide olduğu gelir. Bu tam bir “ galat-ı meşhur”dur. “Kriz neticesinde işyerleri kapanırsa emekçiler işsiz
kalacak” denerek kemer sıkma önlemlerine itirazsız boyun
eğilmesi istenir. Enflasyon artarken ücretlere yapılacak zamların daha fazla yoksulluk doğuracağı söylenir. Bütün bunlar da
son tahlilde çok yanlış değildir, ama son tahlilin nasıl yapıldığı
her şeyden önemlidir.
Krizden kapitalist sistemi pekiştirerek, restore ederek vb biçimlerde çıkmayı hedefliyorsanız yükü emekçilerin omzuna
yıkarsınız. Bu sonuca varmak için de acı reçetenin kaçınılmaz
olduğunu anlatırsınız.
Şu anda ekonomik krizden çıkış için önümüze konan seçeneklerin “döviz kuru mu yüksek olsun, faiz mi” kısır tartışmasına sıkıştıkları ve her ikisinin de ortak noktasının krizin faturasını bizim önümüze koymak olduğu ortadadır. Bu yüzden
bu krizin (de) yükünün emekçinin ve sıradan insanın omzuna
bindirilmesine karşı kolektif tepkiyi yükseltmek için çaba sarf
etmek zorundayız.

Somut program, somut temel talepler etrafında şekillendirilebilinir. Örneğin;
• Devletin açıkladığı enflasyon oranının hesaplanış biçimine ve çıkan sonuçlara artık kimsenin güveni kalmadı.
Enflasyonun hesaplanması sürecinin gerçek enflasyonu
yansıtacak biçimde şeffaflaştırılması gerekir.
• Yüksek enflasyon altında ücretlerin erimesini engellemek
için asgari ücretin ve diğerlerinin gerçek enflasyon rakamları üzerinden aylık belirlenmesi sağlanmalıdır.
• Kriz dönemleri, işsizliğin arttığı dönemlerdir. Zaten yüksek olan işsizliğin daha da artmaması için şirketlerin işçi
çıkartmaları yasaklanmalı, batan veya batacak olan şirketler hızla kamulaştırılıp buralarda çalışanların işleri güvence altına alınmalıdır.
• Reşit olan herkese “temel gelir” (veya “vatandaşlık geliri”) güvencesi verilmeli ve bu gelirin gıda ve barınma gibi
temel insani ihtiyaçların insanca karşılanabilir düzeyde
olması sağlanmalıdır.
Krizi fırsata çevirme sırası bizde
Her kriz aslında bir fırsattır. Yeniyi inşa etmek için ileriye doğru bir adım atma fırsatı verir. Egemenler, bu adımların kendi
lehlerine olmasını isterken ezilenler ve mağdurlar, kendilerinden yana olması için mücadele etmekte bazen çekimser kalır.
Muhalif politik öznelere düşen görev, bu çekimserliği ortadan
kaldırmak ve başka bir çözümün mümkün olduğunu göstermektir. Bunu başaramayan -lafı fazla uzatmadan söylemek gerekirse- sınıfta kalır.
Cumhur ve Millet İttifakları dışında üçüncü bir küme, Demokrasi Cephesi oluşturulacaksa bu gerçekliği bilmek ve ona
göre davranmak gerekir. Kimsenin kendi azami taleplerini dayatma ve olmazsa olmaz haline getirme lüksü bulunmadığını
görmek gerekir. Her partinin ve politik hareketin kendi gücünü azamileştirme hakkı olduğu ortadadır ama gün o gün değildir. Şimdi iktidar koalisyonundan kurtularak soluk alınabilir
bir ortam yaratmaya ihtiyacımız var. Bunu bizim dışımızdaki
güçlere destek vererek yapabilmek mümkün gözükmediğine
göre iş başa düşmüş demektir. Bu işi omuzlamayanlar, sonrasında kendi pişmanlıklarıyla yüzleşmek zorunda kalacaklarını
bilmelidirler.
Kriter olarak ortaya çıkan kritik husus, Kürt Sorunu ve barıştır. Bu konuda hiç konuşmadan yürümenin mümkün olmadığı, Kılıçdaroğlu’nun “HDP ile çözeriz” yaklaşımından
bellidir. Kurucu olduğunu iddia eden partinin genel başkanının iki önemli çıkışından birisi helalleşme ise diğeri de bu
yaklaşımıdır. Kendisine sol diyen her politik kümenin ve partinin bu gerçekliği görmesi ve buna uygun davranması, bu ülkedeki her demokratın ve solcunun talebi olmalıdır. Tersi her
yaklaşım, sol olduğunu dile getirenleri yalnızlığa veya Millet
İttifakı’na doğru sürükleyecektir. Kendileri bilinçli olarak istemiyorlarsa bu, hiçbir solcunun hak etmeyeceği bir durum
olur. Bilinçli olarak isteyenlerin ise solculuk anlayışlarını değerlendirmeleri doğru olur.
Bu, henüz tamamlanmamış bir süreç olarak karşımızda duruyor. İktidar bloğunun baskın seçim ihtimalini de göz önüne
alarak daha fazla gecikmeden çalışmaya başlamak lazım. Bu
çalışmada HDP ve bileşenlerine önemli roller düşeceği ortada. Seçimlere katılma yeterliliği kazanmış bir Yeşil Sol’un da
bu konuda yapabileceği çok şey olacağı açık.
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HDP İstanbul İl kongresi yapıldı
Halkların Demokratik Partisi İstanbul 4. Olağan Kongresi 12
Aralık’ta Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşti. Yeşil Sol Parti olarak kalabalık bir heyetle
katıldığımız kongre, son dönem HDP’ye yönelik “mecalleri
kalmadı” ifadelerine çok kuvvetli bir cevap niteliğindeydi. 10
bin kişilik salon çok coşkulu bir kalabalık tarafından hıncahınç
doldurulmuştu. Gençlerin yoğun olarak katılmış ve görev almış olmaları, önümüzdeki dönemin umuduna işaret ediyordu.
Kongre hazırlık sürecinde “İstanbul’da HDP zamanı” şiarı ile
sürdürülen çalışmalarda 39 ilçede onlarca halk toplantısı, kadın toplantıları, STK ziyaretleri, sokakta esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi. Partinin bu yoğun çalışmasına halkın kongreye
büyük katılım ile cevap vermesi, HDP tabanının inançlı bir
biçimde partisine sahip çıktığını gösteriyordu.
Tüm bileşenler ve dost partiler, çok sayıda sivil toplum örgütü, yöre derneği temsilcisinin katıldığı kongre, kuvvetli politik
görüntüsünün yanı sıra Ma Müzik grubu ve Bajar’ın konserleri oldukça coşkulu ve elbette bol halaylı geçti.
HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar, kongrede yaptığı konuşmada
“Halkların ortak gücü burada. Demokrasiye, barışa, adalete
giden “3’üncü yol” büyüyor, genişliyor, dalga dalga geliyor. Bu
ülkeye yeni başlangıcı, büyük barışı, güçlü demokrasiyi, kalıcı adaleti de biz getireceğiz. Hep birlikte kazanacağız, bütün

Türkiye halkları kazanacak” ifadeleri ile HDP’nin önerdiği 3.
yola vurgu yaptı. Sancar, Halil Cibran’ın “her kışın yüreğinde
titreyen bir bahar vardır, her gecenin koyu perdesinin arkasında tebessümle bekleyen bir şafak vardır” sözüyle “İşte o bahar
biziz, o şafak bizimle gelecek” diyerek konuşmasını bitirdi.
İlknur Birol ve Ferhat Öncü’nün eşbaşkan olarak seçildiği
kongre, tüm katılanlara umut olduğu gibi, güçlenen ve yeni
döneme hazır bir HDP’nin de somut göstergesi oldu.

Yeşil Sol da “GEÇİNEMİYORUZ” dedi
kesilmek istenmesine karşı alanlarda olmaya devam edeceğiz.
Yeşil Sol Parti olarak emeğin ve doğanın sömürüsüne karşı
duran her direnişe destek olmaya devam edeceğiz.

İstanbul
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) çağrısı ile 12 Aralık 2021 Pazar günü Kartal Meydanı’nda toplanan
işçilerin ardından,Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) de 1 hafta sonra aynı yerde toplanarak hükümete “GEÇİNEMİYORUZ” dedi. Aynı anda Türkiye’nin
birçok noktasında sokakta olan işçi ve memurların talepleri
ortaktı. Yeşil Sol Parti İstanbul olarak biz de alanda sendikalı
üyelerimiz ile atılan sloganlara destek verdik. Emeğin her geçen gün değersizleştirilmesine, çalışanların açlık ve yoksulluğa
mahkum edilmek istenmesine karşı emekten yana tüm diğer
dernekler, siyasi partiler ve sendikalar ile sloganlar eşliğinde
taleplerimizi dile getirdik.
Ekonomik krizin derinleşmesi ve krizin bedelinin yoksullara

Ankara
Öncelikle insanların miting saatinden çok daha önce alana giriş yapmaya başlamaları ilgi çekiciydi; genelde tam zamanında
ya da çok yakın bir zamanda gelinirdi. Her gelen örgüt ve kurum son derece coşkulu sloganlar eşliğinde alana girdi. Miting
bitişine kadar sloganlar hiç susmadı ve çok coşkuluydu. Tabii
uzun zamandır kitlesel bir biçimde sokağa çıkamamanın vermiş olduğu bir şey belki, ama çok uzun zamandan sonra bu
kadar coşkulu bir kitle görmek iyiydi; her ne kadar kalabalık,
Ankara için beklenen düzeyin altında olsa da.
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“Kadın Yoksulluğu ve Şiddet” toplantısı

Yeşil Sol Kadın Akademisi tarafından İnsan Hakları Haftası
kapsamında 17 Aralık Cuma akşamı “Kadın Yoksulluğu ve
Şiddet” konulu bir söyleşi düzenlendi. Üyemiz KHK’lı barış
imzacısı Esra Ergüzeloğlu moderatörlüğünde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen etkinlikte Boğaziçi Üniversitesi Öğretim
Üyesi Profesör Dr. Nükhet Sirman ve KESK MYK üyesi
Döne Gevher konuşmacı olarak yer aldı. Sosyal antropolog
olan Sirman, Mersin’de yaptığı bir araştırmadan verdiği çarpıcı örnekler eşliğinde kadına yönelik şiddetin boyutlarını ve etkilerini anlattı. Güç kullanmanın “normal” olarak algılandığını
ve ancak belli sınırları aşarsa “şiddet” olarak kabul edildiğini
aktararak kadını koruması gereken kurumlarda da aynı yaklaşımın sürdüğünü belirtti. Ev içi şiddete maruz kalan kadınlar,
koruma mekanizmalarının yokluğu nedeniyle çoğu zaman
aynı koşullara dönmek zorunda kalıyor. Şiddetin, örtük biçimleri de düşünüldüğünde tüm kadınları kapsayacak derecede
yaygın olduğunu vurgulayan Sirman’a göre özellikle duygusal
ve ekonomik şiddet, kanıtlanması zor ancak kadınları derinden yaralayan olgular. Kadın ve erkeğin evlilikten beklentileri
arasındaki uçurum, kadının yaşamla ilgili tüm hayallerinin yıkılması sonucunu doğuruyor; kadın giderek yalnızlaşıyor ve
umudunu yitiriyor. Ekonomik şiddet ise kadının maaşına el
koymaktan ihtiyaçlarını karşılamamaya hatta aç bırakmaya kadar ulaşabiliyor; kimi zaman da fiziksel şiddetle iç içe geçiyor.
Bu arada yoksulluk, hane bazında tanımlandığından kadın
yoksulluğunun derinliği de gözden kaçıyor. Kaynakların hane
içi bölüşümünde her zaman kadına düşen pay, erkeğin izin
verdiği ile sınırlı kalıyor. Emeği, kimliği ve bedeni üzerindeki
erkek hakimiyetine karşı çıkmaya çalışan kadınlara ise bu kez
cinsiyet körü yasalar, ataerkil söyleme sahip hakim ve savcılar,
yardıma isteksiz devlet kurumları engel oluyor. Uzaklaştırma
kararı veya boşanma talebi ya kadının öldürülmesi ya da yoksullaşması ile sonlanıyor. Toplumsal çözümler bulunmadığı
sürece şiddet ve yoksulluk sarmalından çıkış zor görünüyor.
Kadın yoksulluğunun çok daha ağır yaşandığını belirterek
söze başlayan Gevher de kadınların işgücü piyasasına katılımının çok düşük olduğunu, çoğunlukla enformel sektörde,
düşük ücretle ve güvencesiz çalıştığını aktardı. Asgari ücretin altında maaş alma oranının ülkemizdeki genel ortalaması
%18 iken kadınlarda bu oranın %43’e ulaşması, eşitsizliğin
derecesini gösteriyor. Ayrımcılık nedeniyle sık iş değiştirmek
zorunda kalan kadınlar, emeklilik haklarını da elde edemiyor.
Ekonomik krizde ilk işten çıkarılanların kadınlar olduğunu
anımsatan Gevher, istihdam alanlarının kadın yoksulluğu
dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Kadınla-

rın tüm kazançlarını ev ve aileye öncelik vererek harcadığını
ve özel ihtiyaçlarından feragat ettiğini, boşanma durumunda
ise yoksullaştığını ve çocukların bakımı için çözüm üreten
kurumlar olmadığından çaresiz kaldığını anlattı. Bu bağlamda “temel gelir güvencesi”ni gündeme almak gerekiyor. Hem
kadın yoksulluğunun önüne geçilmesinde hem de şiddet ortamından uzaklaşma çabasında kurumsal düzenlemelerin yanı
sıra temel gelir güvencesinin savunulması önem kazanıyor.
Tartışma bölümünde de KHK’lı kadınların yaşadıkları çoklu
zorluklara değinildi. Yoksulluğun yanı sıra aileleri ve çevrelerinden gördükleri duygusal şiddetin çok baskın olduğu, ev içi
iş ve bakım yükünün artmasına bir de suçlayıcı yaklaşımları
göğüsleme çabasının eklendiği anlatıldı. Pandeminin ve ekonomik krizin katmerli zorluklara yol açtığı, kadınların yalnızca
iş yükünün değil yalnızlığının da arttığı belirtildi. Somut olarak atılabilecek adımlar tartışıldı. Kadın derneklerinin özellikle küçük yerleşim yerlerinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin
giderilmesi ve şiddetin önlenmesinde etkili olabildiği anımsatıldı. Bir araya gelip konuşabilmenin, suskunluğu aşmanın
önemi vurgulandı. Hem yoksulluğa karşı ekonomik destek
hem de şiddete karşı tutum alma konusunda yerelden başlayıp
genişletilecek “dayanışma ağları” kurma gerekliliğinde ortaklaşıldı. Kolektif çalışmaların ötesinde hepimizin her ortamda
farkındalık yaratmak için çabalaması gerektiği de paylaşılan
düşünceler arasındaydı.
Şiddet ve yoksulluk sarmalından kurtulmak ancak biz kadınların ortak mücadelesi ile mümkün; kadınlar olarak umut ve
dayanışma ile yolumuza devam edeceğiz.

Erken yılbaşı kutlaması
Yeşil Sol İstanbullu kadınlar olarak 18 Aralık’ta erken
yılbaşı kutlamamızı gerçekleştirdik.
Biz kadınlar için 2021 yılı iki kat daha ağır geçti. Hastalık, yoksulluk, işsizlik, kadın cinayetleri; her gün acı
haberler. Tüm bu sıkıntılar omuzlarımıza yüklendi. 17
Haziran’da HDP İzmir il binasında katledilen Deniz
Poyraz yoldaşımızın acısı, LGBTİ+’ların, çocuklarımızın gelecek teminatı olan İstanbul Sözleşmesi’nin
feshedilmesi, bulunduğu cezaevinde geçen hafta katledilen Garibe Gezer yoldaşımızın acısı, bu sene yaşadığımız acıların birkaçı sadece.
Biz Yeşil Sol Kadınlar, istedik ki bu zor geçen yılı
dostlarımızla, ailemize yeni kattığımız kadın üyelerimizle birlikte uğurlayalım. Yeni yıl hayallerimizi ve
umutlarımızı birlikte çoğaltalım. Kendi hazırladığımız
yiyeceklerimizi yerken, şaraplarımızı yudumlarken,
hep birlikte dans edip şarkılar söylerken birlikte olmanın, dayanışmanın güzelliğini hissettik, birbirimize güç
verdik.
Yeni yıl bahane; yan yana olmak, birbirimize sarılmak
ve birlikte eğlenmek şahaneydi.
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19 Aralık: Karanlık gün

1978: Maraş Katliamı
Maraş’ta 19 Aralık 1978 tarihinde başlayan ve 26 Aralık’a kadar devam eden Aleviler’e yönelik katliamda 150’den fazla
insan ölmüş, yüzlerce ev yıkılmış, iş yerleri tahrip edilmişti.
Maraş’ta yaşanan katliamın ardından 11 kentte sıkıyönetim
ilan edilmişti. Maraş’ta yaşananların benzerleri Sivas’da, Çorum’da ve bir çok ilde de sahnelenmiş, böylece 12 Eylül’e giden yolun taşları döşenmişti. Maraş Katliamı, benzer saldırıların öncüsü ve en kapsamlısıydı.
1991 yılına dek süren Maraş Katliamı Davası’nda 804 kişi
yargılandı ve çeşitli cezalar verildi. Dosya, Yargıtay’ın bozma
kararının ardından 1991’de yeni çıkarılan Terörle Mücadele
Yasası’na dayanarak kapatıldı.
Ancak başta Aleviler olmak üzere toplumun önemli bir kesimi
için Maraş Katliamı tarihin sayfasına ve yüreklere yeni bir acı
olarak yazıldı.
UNUTULMADI….UNUTULMAYACAK…..

den hücre tipi hapishane sistemine geçişe karşı süresiz açlık
grevi ve ölüm orucu eylemi gerçekleştiren siyasi tutsakların
direnişini kırmak için sabaha karşı aynı anda ülke genelindeki 20 cezaevine yaklaşık 10 bin askerle kanlı bir operasyon
düzenlendi. Silahlarla, bombalarla, kimyasal gazlarla yapılan
cezaevi baskınlarında 30’u tutuklu 2’si jandarma kurşunlarının
isabet ettiği asker olmak üzere toplam 32 kişi yaşamını yitirdi.
Katliamın adını ironik bir biçimde “Hayata Dönüş” koydular.
Operasyonun amacı “cezaevlerindeki açlık grevlerini sonlandırmak” olarak açıklanmıştı, ancak sonrasında ölüm oruçları
daha da yaygınlaştı. Yüzlerce tutuklu F Tipi’ne karşı ölüme
yattı, 122 kişi daha hayatını kaybetti. Operasyonun asıl amacı
F Tipi Hapishaneleri açmaktı, başarılı da oldular. Bugün tek
adam rejiminin rehine kaleleri haline gelmiş olan F tipi hapishaneler, siyasi tutsaklara tecrit koşullarını yaşatmaya devam
ediyor.
Katliamın ardından açılan davalarda ciddi bir yargılama yapılmadığı gibi bir kısmı zaman aşımına uğradı. Operasyondan
sorumlu rütbeli askerler için açılan soruşturmalarda ise baştan
takipsizlik kararı verildi. Daha demokratik bir Türkiye koşullarında elbet bu tecrit de son bulacak ve bu katliamın tüm
sorumluları halkın önünde hesap verecektir.

2000: “Hayata Dönüş” değil katliamdı
Bundan tam 21 yıl önce, 19 Aralık 2000’de koğuş sistemin-

Sağlıkçılar G(ö)revdeydi
“Emek Bizim, Söz Bizim” şiarıyla 23 Kasım tarihinde İstanbul’dan başlayan “Beyaz Yürüyüş” ve 27 Kasım’da Ankara’da
yapılan “Beyaz Forum” sonrasında hekim ve diş hekimlerinin gelirleri ve özlük haklarında yapılacağı öngörülen düzenleme gündeme gelmişti. Yasa tasarısının meclis içtüzüğü hiçe
sayılarak geri çekilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB),
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Genel
Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası
(Genel Sağlık-İş) ile Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik
ve Dayanışma Sendikası’nın ortak çağrısıyla sağlık emekçileri “Oyalama Değil, Hakkımızı İstiyoruz” diyerek 15 Aralık
2021 günü G(ö)REV eylemine gitti ve iş bıraktı. Ülke genelinde acil, yoğun bakım, doğumhane, diyaliz üniteleri, Covid
poliklinikleri, onkoloji üniteleri gibi birimlerin dışında sağlık
hizmeti verilmedi.
“Salgın döneminde yaşamımızı da ortaya koyup verdiğimiz

emeğin daha fazla değersizleştirilmesine izin vermeyeceğiz”
diye seslenen sağlıkçılar, emekliliğe yansıyacak yaşanabilir
temel ücret, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, güvenceli
çalışmanın sağlanması, şiddete karşı etkili bir yasa çıkarılması, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı, Covid-19 başta olmak
üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek
hastalıkları yasası, ağır ve tehlikeli işler kapsamında faaliyet
yürüten tüm çalışanlar için 5 yıla 1 yıl yıpranma payı ve ek
göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi taleplerini dile getirdiler. G(ö)REV eylemi kapsamında hastanelerin ve işyerlerinin önlerinde düzenlenen basın açıklamalarına hastaların ve hasta yakınlarının da destek
verdiği görüldü. Yeşil Sol Parti üyeleri olarak farklı illerdeki
basın açıklamalarına biz de katıldık. Tüm illerde hekimlerin
neredeyse tamamına yakını eylemdeydi; kamuoyunda ve basında oldukça ses getiren G(ö)REV, haklar alınana kadar mücadelenin devam edeceği vurgusu ile sona erdi.
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Kömürün daha ne kadar can yakması lazım

İzmir Kınık’ta 18 Aralık’ta meydana gelen maden kazasında
yaralanan emekçilerin kaldırıldığı Bergama Devlet Hastanesi’ne geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere 19 Aralık Pazar
günü yapılan ziyarete Yeşil Sol Parti MYK üyesi Arif Ali Cangı, PM üyesi Aslı Akdemir ve parti üyesi ve Bergama Çevre
Platformu sözcüsü Erol Engel katıldı. Hastanede ziyaret sırasında bulunan 9 yaralıdan 6’sı, hasta yakınları, patlamada hafif
yaralanarak taburcu olan ve arkadaşlarını ziyarete gelen bir işçi
ve şirketin hemşiresi ile görüşüldü. İşçilerden birinin ifadesine
göre yeni açılan ayakta metan gazı ölçümü yapılmadan çalışmaya devam edilmiş ve o sırada oksijen makinesini ateşlemek
üzere yakılan çakmak patlamaya neden olmuştur. Diğer işçiler
ve yakınlarının şirketin güvenlik önlemlerinin son derece sıkı
olduğunu, şirketin herhangi bir ihmalinin olduğunu düşünmediklerini, şirketin her türlü isteklerini karşıladığını, madencilik
gibi bir işte bu tarz kazaların karşılaşılması muhtemel durumlar olduğunu belirtmeleri, akıllara şirketin işçilere bu konuda
telkinde bulunduğunu getiriyor. Şirket hemşiresi Bergama
Devlet Hastanesi’ne getirilen yaralılardan birinin taburcu edil-

İklim krizinin etkilerine karşı birlikte mücadele etmek, çözümü devletlerden ve şirketlerden beklemek yerine alternatifler üretebilmek için Kasım ayındaki COP 26 Zirvesi
öncesinde COP 26 Türkiye Koalisyonu olarak bir araya
geldik. Gerçekleştirdiğimiz çalıştaylar ve alternatif zirveye
katılımımız Türkiye’de güçlü bir iklim hareketini yaratabilmenin olanaklarının olduğunu gösterdi.
Bu nedenle Glasgow’daki zirvenin ardından bu koalisyonu daha da büyüterek devam ettirmek istiyoruz. Kapitalist
ekonomi-politiğin neden olduğu iklim krizine karşı iklim
adaletini savunmak ve bu doğrultuda uluslararası hareketlerin bir parçası olarak mücadeleyi büyütmek, geliştirmek
ve sürdürmek amacıyla “İklim Adaleti Koalisyonu” olarak
yolumuza devam ediyoruz.

İklim Adaleti Koalisyonu Basın Toplantısı
25 Aralık Cumartesi, Saat: 14.00
İstanbul Çevre Mühendisleri Odası
Katip Mustafa Çelebi Mah. Büyük Parmakkapı Sok.
No:14/3 Beyoğlu-İstanbul

diğini, 4’ünün üçüncü derecede yanıkları olduğu için İzmir’e
sevk edildiğini, bir sonraki gün 2 hastanın daha taburcu edileceğini söyledi. Ayrıca taburcu olanların ihtiyaç duyacakları
sağlık hizmetinin evlerde yapılacağını, bunun mümkün olmadığı hastaların ambulansla hastaneye götürüleceğini ve bu hizmetlerin şirket tarafından karşılanacağını belirtti. Yaralıların
çoğunluğunun vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu,
madenin girişine yakın olan yaralıların ise patlamanın etkisiyle
savrulmalarından kaynaklı ortopedik sorunlar yaşadıkları gözlemlendi.
MYK üyemiz avukat Arif Ali Cangı ziyaretin ardından şu değerlendirmelerde bulundu: “301 maden işçisinin öldüğü katliamdan ders çıkartılmalıydı. Ancak Kınık’ta meydana gelen
yeni olay, yeteri kadar ders çıkartılmadığını göstermektedir.
Görüldüğü kadarıyla gaz ölçümü gibi hayati önem taşıyan
bir işlemden imtina edilmiştir. Olayın gerek iş müfettişlerince
gerekse savcılık tarafından her yönüyle soruşturulması gerekir. Ancak görüldüğü kadarıyla henüz iş müfettişleri raporu
çıkmadan madende çalışma ara vermeden devam etmektedir.
Oysa İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 25. maddesi gereğince bu iş yerinde işin durdurulması gerekmektedir. Diğer
yandan aynı kanunun 13. maddesine göre inceleme ve soruşturma sonuçlanıncaya kadar söz konusu maden ocağında ciddi ve yakın tehlikenin varlığı kabul edilerek işçilerin çalışmaktan kaçınma hakları vardır. Ölüm olmaması büyük bir şanstır
ancak bu haliyle de olayın ciddiye alınması, benzer acıların
yaşanmaması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın madenlerde sıkı denetim yapmaları gerekmektedir. Yaralı madencilere acil şifalar
diliyoruz. Diğer yandan iklim krizi göz önüne alınarak kömür
madenlerinin kapatılması ile fosil yakıtlara ilişkin yatırımlardan en kısa zamanda vazgeçilmesi ve bu alanlarda çalışanlara
yeni iş olanakları sağlanarak adil dönüşümün gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz”.

