DEUTSCHE AUSGABE

FAŞİZMDEN KURTULUŞ GÜNÜ:

Ein kämpferischer 1. Mai, trotz Corona-Maßnahmen

8 MAYIS TATİL OLSUN

2020 ist womöglich ein Wendepunkt politischer und gesellschaftlicher Veränderungen und Entscheidungen. Die
Coronakrise wirkt sich jetzt schon am stärksten auf die
Werktätigen in der Gesellschaft aus. Beschäftigten aus dem
Niedriglohnsektor drohen Entlassungen und in den vielen
Branchen und Sektoren sind die Menschen mittlerweile in
Kurzarbeit beschäftigt. SEITE 5
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Türkei: Was uns der 1.
Mai 2020 gezeigt hat
Der 1. Mai wurde in diesem Jahr
unter den Bedingungen der
Corona-Krise gefeiert. Sie feierten ihren internationalen
Tag des Kampfes, der Einheit und Solidarität in und vor ihren Betrieben und einige wenige auf Plätzen unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln in kleinen Gruppen.
SEITE 6

IN DIESER AUSGABE

YeniHayat
Hugo Boss’un faşist tarihi S.5

14 TÄGIGE DEUTSCH - TÜRKISCHE ZEITUNG

NeuesLeben

8. - 21. MAI 2020 NR: 258 yenihayat.de info@yenihayat.de 2,00 EURO

Friedenschancen schaffen

statt Militärübungen!
Corona könnte man auch als eine
Möglichkeit sehen, dauerhaften
Frieden zu schaffen – überall auf
der Welt. Vor allem 75 Jahre nach
dem Ende des zweiten Weltkrieges
bekommt der Wunsch nach Frieden
auch eine symbolische Bedeutung.
Denn was uns der Virus gezeigt
ist, ist dass wir alle gleich davon
betroffen sind. Die Schwankungen
in den Neuinfektionen und Todesraten sind eher davon abhängig,
wie mit dem Virus umgegangen,
welche Maßnahmen ergriffen und
die medizinische Grundversorgung
gehändelt wurden.
Aber was macht Deutschland in
einer Zeit, in der die Politik von
Social distancing, Kontaktverboten
und geschlossenen Friseursalons
überrollt wird? Genau: Die Bundeswehr übt trotz Infektionsgefahr
fleißig weiter für den nächsten
Kampfeinsatz. Das geht aus einer
wahrscheinlich sogar unvollständigen Aufstellung des Bundesverteidigungsministeriums auf eine

Anfrage der Bundestagsabgeordneten Kathrin Vogler (Die Linke)
hervor. Das Kriegsministerium listet dort von Ende Februar bis Ende
Juni 33 Übungen und Manöver auf.
Die Liste enthält Ausbildungs- und
Übungsvorhaben zum Beispiel der
Division Schnelle Kräfte im bayerischen Hammelburg und des Transporthubschrauberregiments 10 im
niedersächsischen Faßberg. Das
Ministerium unterschlägt sogar
mehrere Manöver mit Hunderten
von Soldaten, die bereits in Medienberichten oder Mitteilungsblättern
von Gemeinden aufgeführt worden
seien, so Vogler in ihrer Erklärung.
Doch nicht nur Deutschland nutzt
die „Gunst der Stunde“, um unter
Katastrophenbedingungen Kriege
zu üben. Mit der Begründung einer
zweiten Corona-Welle im Herbst
beschlossen die Botschafter der
NATO in der vergangenen Woche
in geheimer Runde, einen militärischen Operationsplan auf den Weg
zu bringen. Damit will das Militär-
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bündnis besser auf einen erneuten
Ausbruch des Virus vorbereitet sein
und betroffene Nato-Partner effizienter unterstützen können. Von Nato-Diplomaten heißt es, das Bündnis müsse sich besser wappnen.
Die Gefahr durch Viruspandemien habe man bisher zu wenig ins
Visier genommen. Deswegen soll
neben dem Operationsplan für eine
drohende zweite Corona-Welle im
Herbst auch ein eigener, langfristiger „Pandemic Response Contingency Plan“ entstehen.
Die NATO-Staaten wollen militärisch aufbauen und schlagfertig
werden. Fragt sich nur: Gegen wen?
Geht es hier wirklich um einen
Virus, oder ist dieser nur der Vorwand?
Und vor allem, wenn man die
trumpschen Äußerungen gegen
China oder die europäische Mobilmachung gegen Russland vor Augen hält, deuten diese militärischen
Entwicklungen nichts Gutes für einen langfristigen Frieden.
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İşsizlik tehdidi büyüyor
Almanya genelinde kısa çalışmaya çıkan işçilerin sayısı hızla artarken önümüzdeki haftalarda işten çıkarmaların da başlaması bekleniliyor. Ifo Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Almanya’daki şirketlerin yüzde
18’i Koronavirüs nedeniyle işçi çıkaracak. Sanayi ve hizmet işkollarında şirketlerin yüzde 20’si, ticaret işkolunda ise yüzde 15’i işçi çıkarmayı planlıyor. Sendika bürokrasisi, “önce salgını atlatalım, sonra bakarız” görüşünü savunuyor.
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Koronavirüs önlemlerine rağmen 1 Mayıs, Almanya’nın birçok
kentinde sembolik de olsa sokaklarda yapılan gösterilerle kutlandı. 1 MAYIS HABERLERİ 11-13
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Beyaz Gül‘ün yaşayan son üyesi Traute Lafrenz
Faşizme karşı mücadele eden Beyaz
Gül örgütünün yaşayan son üyesi
olan Traute Lafrenz 3 Mayıs 1919’da
Hamburg’da doğdu. Faşizme karşı
Hamburg ve Münih Beyaz Gül (Weissen Rose) örgütü içinde mücadele
etti. Örgütün ayrı ayrı çalışan grupları arasında bağlantı kurma açısından kilit bir rol oynadı.
Traute Lafrenz, 14 yaşındayken
Hamburg manastır okulundan
Lichtwarkschule’ye geçti. Nasyonal
Sosyalistler 1933’te iktidara geldikten sonra, 1935 Paskalyasına kadar
reform okulunun liberal ve sanatsal
geleneği ruhuyla eğiten öğretmen
Erna Stahl’ın sınıfındaydı.
Lafrenz, Erna Stahl’ın derslerini
“yaşam için bir hediye” olarak nitelendirdi. Lichtwarkschule’da 1937
yılında kız erkek birarada okumanın iptal edilmesinden sonra manastır okuluna geri döndü ve 1938’de
bitirme sınavını başarıyla verdi. Reich Emek Hizmeti’nden (RAD) sonra, sınıf arkadaşı Margaretha Rothe ile birlikte 1939’un yaz sömestrinde Hamburg Üniversitesi’nde
insani tıp okumaya başladı. Sömestrin bitiminden sonra, RAD tarafından hasata yardımcı olmak
için Doğu Pomeranya’ya gönderildi. Orada 1939 yaz döneminde tekrar Hamburg Üniversitesi’nde karşılaştığı Alexander Schmorell ile ta-

nıştı. Traute Lafrenz Mayıs 1941’de
Münih Üniversitesi’ne taşındı ve
Hans Scholl ve Christoph Probst
ile tanıştı. Hans Scholl ile duygusal ilişkisi vardı. Beyaz Gül’ün birçok toplantı ve tartışmalarında yer
aldı. 1942 sonbaharının sonlarında, Beyaz Gül’ün üçüncü broşürünü Hamburg’a getirdi ve eski okul
arkadaşı Heinz Kucharski’ye teslim
etti.
Hans ve Sophie Scholl, 18 Şubat
1943’te Münih Üniversitesi’nde Be-

yaz Gül’ün altıncı broşürünü yayınlayıp tutuklandıklarında, Traute Lafrenz Gestapo soruşturmasına kapsamına alındı. 5 Mart 1943’te
Gestapo onu ilk kez sorguya çekti.
Kısa bir süre sonra, 15 Mart 1943’te
tutuklandı, Alexander Schmorell
ve Kurt Huber ile birlikte “Halk
Mahkemesi”nde yargılandı ve 19
Nisan 1943’te “suç ortaklığı” nedeniyle bir yıl hapse mahkum edildi.
Lafrenz, Gestapo’nun soruşturması
sırasında grubun faaliyetlerine ger-

çek katılımını gizlemeyi başardı.
14 Mart 1944’te gözaltından serbest
bırakıldıktan sonra, “Beyaz Gül’ün
Hamburg şubesi” ile ilgili soruşturma sırasında iki hafta sonra tekrar
tutuklandı ve Hamburg’daki Fuhlsbüttel polis hapishanesine götürüldü.
Kasım 1944’te Cottbus hapishanesine transfer edildi, Şubat 1945’te oradan Leipzig-Meusdorf kadın hapishanesi ile Bayreuth’daki St. Georgen cezaevine gönderildi. Orada 15
Nisan 1945’te Amerikan birlikleri
tarafından kurtarıldı.1947’de Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etti.
Tıp eğitimini Berkeley’deki California Üniversitesi’nde ve San
Francisco’daki Joseph’in Hastanesinde tamamladı. 2 Mart 1949’da
dört çocuğu olan doktor Vernon Page ile evlendi. 1972-1994 yılları arasında Şikago’daki zihinsel engelli
çocuklar için iyileştirici eğitim veren Esperanza Okulu’nun müdürüydü.
Emekli olduktan sonra eşiyle Güney Carolina’ya taşındı. Vernon
Page 1995 yılında öldü. Traute
Lafrenz-Page, Yonges Adası’nda
yaşamaya devam ediyor. 1919 doğumlu Lafrenz, geçen yıl 100. doğum günü vesilesiyle Rojava’ya büyük bir bağışta bulundu. (YH)
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Adım adım normalleşmeye doğru
Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler yumuşatılmaya başlandı. Dükkanların yanı sıra okulların, ibadet yerlerinin aşamalı olarak açılmasına karar
verildi. Genel olarak iki kişiden fazla bir araya gelme yasağı 10 Mayıs’a kadar uzatılırken, Saksonya-Anhalt eyaleti bu şartı 4 Mayıs’tan itibaren 5 kişiye çıkardı. Yaz tatili konusundaki belirsizlik ise devam ediyor.
Koronavirüs nedeniyle Almanya’da
alınan önlemlerin gevşetilmesi yönünde atılan adımlar devam ediyor. 20 Nisan’dan itibaren 800 metrekarenin altındaki dükkanların yoğun hijyen kuralları altında açılmasına karar verilirken, 27 Nisan’dan
itibaren bütün eyaletlerde alışveriş sırasında ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu
getirilmişti. 4 Mayıs’tan itibaren ise
2500 metrekareye kadar olan dükkanlar, berber salonları ve aşamalı olarak okullar açılmaya başlandı.
Lokanta, restoran ve otellerin açılması konusunda ise eyaletler arasında farklı düşünceler ortaya atıldı. Aşağı Saksonya eyaleti Başbakanı Stephan Weil, 11 Mayıs’tan itibaren belli şartlar altında lokantaların açılmasına izin vereceklerini söyledi. Bunun için şartları sıralayan Weil, hijyen kurallarının yanı sıra lokantaların en fazla kapasitenin yarısı kadar müşteri alabileceğini ve önceden rezervasyon yapılması gerektiğine dikkat çekti.
Mecklenburg-Vorpommern eyaleti ise mayıs sonuna kadar turistlik
yerleri açacağını duyurdu. Gerekçe olarak da eyalette koronavirüsün
bulaştığı insan sayısının az olması
gösterildi.
Schleswig-Holstein eyaleti ise Danimarka ile sınırları açmayı tartışıyor. Ancak, Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, AB ülkelerinden
Almanya’ya girişlerin 15 Mayıs’a
kadar yasak olmaya devam edeceğini açıkladı.

EĞİTİM NASIL DEVAM EDECEK?

İlk olarak 23 Nisan’da bu yıl lise bitirme sınavı olan öğrencilerle, ilkokul hazırlık aşamasında olan çocukların kreşe gitmesine karar verilmişti. 4 Mayıs’tan itibaren ise sınıfların küçük gruplara ayrılması şartıyla okulların açılmasına başlandı. Eyalet eğitim bakanları yaz tatili
öncesinde bütün öğrencilerin okula
gitmesi için bazı adımların atılmasını kararlaştırdı. Bu kapsamda okulların uymak zorunda olduğu kurallar belirlendi. Genel olarak okullarda maske takma zorunluluğu getirilmezken, küçük gruplar halinde
ve 1,5 metre mesafe bırakarak derslerin başlaması önerildi. Başbakan
Angela Merkel ile eyalet başbakanları, 30 Nisan’daki toplantıda yapılan önerileri kabul etti.

SOSYAL MESAFE 10 MAYIS’A
KADAR UZATILDI

Aynı toplantıda başbakanlar, koronavirüs nedeniyle ilan edilen iki ki-

şiden fazla bir araya gelmeme şeklindeki “sosyal mesafenin korunması” şartını 10 Mayıs’a kadar uzatırken, Saksonya-Anhalt eyaleti 4
Mayıs’tan itibaren bu şartı değiştirdi. Eyalette 5 kişiye kadar grupların
biraraya gelebileceğine karar verildi.
Başbakanlar toplantısında ayrıca
çocukların oyun alanlarının açılmasına da karar verildi. Keza müzeler,
hayvanat bahçeleri, anıtlar, botanik
bahçeleri 4 Mayıs’tan itibaren açılmaya başlandı. Yine kuaför salonları da 4 Mayıs’tan itibaren açılmaya başlandı. Lokantaların da mayıs
sonundan itibaren açılması bekleniyor.
Benzer bir uygulamanın kreşler için
de olması bekleniyor. Eyalet Aile
Bakanları kreşlerin aşamalı olarak
küçük gruplar halinde açılmasını
önermişti. Kreşin son yılında olan
çocuklara daha önce yoğun hijyen
kuralları çerçevesinde izin verilmişti. Aile Bakanları özellikle aileleri
çalışmak zorunda olan çocukların
kreşe gitmesine öncelik verilmesini
önerdi. Kuzey Ren Vestfalya eyaleti
kreşlerin açılması konusunda eyaletler düzeyinde bir anlaşmaya varılmaması durumunda tek başına
hareket edebileceğini duyurdu. An-

EĞİTİMDE KORONA
KRİTERLERİ

- Sınıflar küçük gruplara bölünecek. Okulların başlangıç ve bitiş
süreleri yeniden düzenlenebilir.
Bitirme sınavları (Abitur) bu yıl
yapılacak. Bitirme diplomaları
eyaletler tarafından karşılıklı olarak tanınacak.
- Her okulun bir hijyen planı sunması gerekiyor. Düzenli olarak
ellerin yıkanmasına imkan sağlayacak, 1,5 metreyi koruyacak şekilde uygulama devam edecek.
- Tuvaletler özel olarak sürekli
temizlenecek.
- Kronik hastalığı olan öğrenciler
okula gitmek zorunda değil. Eğitimlerine internet üzerinden devam edebilirler. Aynı durum öğretmenler için de geçerli.
- Okul servislerinin saatleri yeniden düzenlenecek. Öğrenciler
mümkünse yürüyerek ya da bisikletle okula gelecekler.
- Sınıflarda maske takma zorunluluğu ise ülke genelinde uygulanmayacak. Özellikle sağlık durumları iyi olmayan öğrenciler
maskeyle derse katılabilecekler.

cak somut bir tarih verilmedi.

KİLİSELER VE CAMİLER
AÇILABİLİR

Öte yandan koronavirüs önlemleri kapsamında kilise, cami ve diğer
dini kurumlarda toplu ibadete getirilen yasağın da yumuşaması bekleniyor. Dini cemaatlerle Federal İçişleri Bakanlığı arasında yapılan görüşmelerde yoğun hijyen kuralları altında ve sınırlı sayıda cemaat
üyesinin törene katılması şartıyla
önlemlerin yumuşatılmasına karar
verildi. Buna göre 50 kişiyi geçmeyecek ibadet törenleri yapılabilecek.

SINIRLAR AÇILACAK MI, TATİL
YAPILACAK MI?

Almanya’daki normalleşme planları çerçevesinde sınırların açılması da tartışılıyor. Özellikle AB ülkeleri arasında sınır kontrollerinin ne
zaman kaldırılacağı merakla bekleniyor. Özellikle Almanya’da çalışmak isteyen Polonya ve diğer Doğu Avrupa ülkelerindeki çalışanlar

bu konuda oldukça huzursuz. AB
çapında sınırların açılması için üye
ülkeler arasında bir anlaşmanın olması gerekiyor. Bu nedenle sınırların ne zaman açılacağı belli değil.
Ancak Almanya öncelikle AB ülkeleri arasındaki serbest dolaşımı
yeniden normalleştirmeden yana.
Almanya’daki tarlalarda çalışmak
üzere 40 bin tarım işçisi özel bir
izinle Almanya’ya getirilmişti. Getirilen bu işçilerin bir bölümü arasında daha sonra koronavirüs ortaya çıkmıştı.
Bu yıl Almanya dışında yaz tatilinin olup olmayacağı da belirsizlikler arasında. Federal Dışişleri Bakanlığı 14 Haziran’a kadar yurt dışında tatil yapmayı yasaklayan bir
tasarı hazırladı. Bakanlık buna gerekçe olarak uluslararası uçuşların
sınırlandırılması ve gidilecek ülkelerdeki karantina uygulamalarını gerekçe gösterdi. Bu nedenle her
yaz dünyanın dört bir yanına dağılan Alman turistlerin bu yıl ülke içinde tatil yapması gündemde.
(Köln/YH)
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Hitler faşizminin
yenilgisinin

75. yılı:

YH

Geçmişe bakıp yarını görmek

1945’in baharında 8 Mayıs’ı
9
Mayıs’a
bağlayan
gece
Berlin’deki Karlhorst Askeri Eğitim Merkezi’nde Almanya ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
(SSCB) arasında imzalanan anlaşma, iki açıdan dönüm noktası oluşturuyor:
Birincisi: 60 milyon insanın hayatına mal olan İkinci Emperyalist
Paylaşım Savaşı’nın sonunu. Alman sermayesinin, Birinci Dünya
Savaşı’nın sonuçlarını hazmetmeyerek ikinci kez Avrupa kıtasındaki pazar ve hammadde kaynaklarına sahip olmak için başlattığı ikinci büyük savaş da yenilgiyle sonuçlanmış oldu. Daha fazla sömürü ve
yayılma için faşizmi bir yönetim biçimi olarak işbaşına getirmeyen Alman burjuvazisinin bu emelinin arkasında aynı zamanda Sovyetler’de
ortaya çıkan sosyalizmi yıkmak
vardı. Ne var ki, yıkmaya çalıştığı
Sovyetler, faşist Almanya’nın sonunu getirdi.
İkincisi: 1920’lerden itibaren yükseliş içinde olan faşizmin sosyalizm
karşısında yenilgisidir. Hem de
sosyalizm ve Kızıl Ordu tarafından.
Batılı kapitalist devletlerin Hitler
faşizminin genç SSCB’yi güçten düşürmesi, hatta yenmesi için pusuda
beklemeleri de boşa çıktı. Faşizmin
yenilmesi, sosyalizmi temsil eden
SSCB’yi kısa sürede insanlık açısından büyük bir umut haline getirdi.
Aradan geçen 75 yıl sonra geriye
dönüp baktığımızda, benzer şekilde üçüncü bir dünya savaşın çıkmaması, milyonlarca insanın korkuç bir felakete sürüklenmemesinin köklerinin 8 Mayıs’a kadar

uzandığını söylemek mümkün. Yeni pazar alanları için sürekli savaş
peşinde koşan emperyalist devletler, 8 Mayıs 1945’ten başlayarak
uzun bir süre benzer bir savaşa giremedi. Ancak, SSCB’deki çöküş ve
dağılma yeni savaş ve çatışmaların
önünü açtı.
Benzer bir durumu faşist hareketler
için de söylemek mümkün. 8 Mayıs 1945’ten sonra dünya genelinde faşist hareketler ve akımlar hızla güç kaybetti. Faşist Almanya’dan
sonra kurulan kapitalist Federal Almanya Cumhuriyeti’nde her ne kadar Hitler faşizmi döneminde etkili
konumda olanlara devlet içinde yeni görevler verilse de halk içerisinde geniş bir sorgulama süreci başladı. Geçmişin karanlık günleriyle hesaplaşmak için her alanda değişik tartışmalar yürütüldü ve epey
bir mesafe kat edildi. 1960-70’li yıllarda ortaya çıkan sosyal hareketler
bu sorgulamayı hızlandırdı.
Sovyetlerle yakın ilişki içerisinde olan Demokratik Almanya
Cumhuriyeti’nde (DDR) ise her
alanda antifaşizm egemen bir düşünce haline geldi. Buna göre eğitimler yapıldı, yayınlar çıkarıldı.
Antifaşit bilinç sürekli canlı tutulmaya çalışıldı.

SAVAŞLAR VE FAŞİZM, ONU
BESLEYEN BATAKLIK
KURUTULURSA YOK EDİLEBİLİR

Bugün hem artan savaş tehlikesi ve
silahlanma süreci hem de yükselen
ırkçılık ve milliyetçilik çerçevesinde
gelişmelere bakıldığında sadece Almanya değil geçmişteki büyük savaşların tarafı olanlar 8 Mayıs’tan

8 Mayıs tatil günü olmayı çoktan hak etti
8 Mayıs’ın 75. yılında savaşa ve faşizme karşı mücadele can yakıcı şekilde kendisini hissettirmeye devam ediyor. Esther Bejanaro’nun 8 Mayıs’ın resmi tatil günü olarak ilan edilmesi yönündeki çağrısı bu nedenle oldukça kıymetli. Antifaşist bilincin
ve duyarlılığın güçlendirilmesi bu nedenle büyük bir önem taşıyor.
EsthEr BEjanaro*
Auschwitz Toplama Kampında “Kızlar Orkestrası” üyesi olarak hayatta kaldım ve 75 yıl önce Ravensbrück
Toplama Kampı’ndaki mahkumların
ölüm yürüyüşü sırasında SS’den kaçabildim.
Almanya Auschwitz Komitesi’nin başkanıyım ve Nazi Takibatına Uğrayanlar Derneği / Antifaşistler Birliği
(VVN/BdA) onursal başkanıyım.
8 Mayıs’ın resmî tatil günü ilan edilmesini talep ediyorum. Nazi rejiminden insanlığın kurtuluş gününün, kutlanabilir bir gün olması gerekiyor. Bunun zamanı çoktan gelmiştir ve aslında 70 yıl geç bile kalındı. Ve nihayet 8
Mayıs 1945, Nazi rejiminin bastırılmasıyla bir kurtuluş günü olduğunu anlamaya ve hatırlatmaya yardımcı ola-

bilir. Bu düşüncemi 26 Ocak 2020’de
“Hükümete ve tarihten ders almak isteyen bütün insanlara” hitaben bir açık
mektupta yazdım.
Faşist rejimin askeri çöküşünü sağla
Tarihten öğrenmek isteyen insanlara
çağrım: Müttefikler, partizanlar ve direniş savaşçıları tarafından faşizmin
yıkılmasını kurtuluş olarak algılamak
doğru sonuçlar çıkarmak ve buna göre hareket etmek anlamına gelir. 75 yıl
sonra tüm Alman parlamentolarında
aşırı sağcıların yer almış olması ve aşırı sağ cinayetlerin ardarda sürmesi kabul edilemez.
8 Mayıs’tan çıkarılan dersleri hayata
geçirmek bizim için:
- AfD, NPD ve işbirlikçilerini durdurmak demektir.
- Nazilerin dünya tablosuna uymadığı için Yahudiler, Müslümanlar, SintiRomanlar ve diğerleri aşağılandıkla-

“ders çıkarmış” görünmüyor. Pazarın yeniden paylaşımı için rekabet her geçen yıl biraz daha kızışıyor. Geçmişte Hitler faşizmini destekleyerek savaş yoluyla yeni pazarlar elde etmenin yollarına başvuran Almanya, şimdi AB’den başlayarak dış politikayı daha militarist hale getiriyor. Hazırlanan stratejiler, yeni bölgesel savaşlara doğru gidildiğini gösteriyor. Yani diğer
ülkelerin sermaye kesimleri gibi Alman sermayesi de doğası gereği,
kendi çıkar ve egemenlik hesapları
uğruna dünyayı savaş batağına sürüklemekten geri duramıyor. Kapitalizm var oldukça da bunun sona
ermesi mümkün değildir. Zira sistemin karakteri savaş ve silahlanmada dahil olmak üzere sınırsız bir
rekabete dayanmakta; hammadde
kaynakları, pazarlar ve halklar üzerinde egemenlik yarışını kaçınılmaz
kılmaktadır.
Emperyalist ülkelerin azami kar ve
egemenlik hırsı dünyada rekabeti,
çelişkileri, askeri çatışmaları ve savaş tehlikesini büyütürken, ülkelerdeki yönetimleri de buna paralel olarak ırkçı-faşist bir biçimlenişe
doğru itiyor. Keza ırkçılık ve milliyetçilik dünyanın dört bir yanında
rı, saldırıya uğradıklarında Neonazilerin kışkırtıcı ve öldürücü faaliyetlerini sona erdirmek, polis örgütü ve Alman ordusu içindeki ağlarını açığa çıkarmak demektir.
- Almanya’nın mültecileri kabul etmesi demektir.
- Militarist mantığın kırılması ve silah
ihracatının sona erdirilmesi demektir.
Demokratik ve antifaşist grup ve örgütlerin gizli servisler ve vergi daireleri aracılığıyla itibarsızlaştırılmasına
son vermek demektir.
Gelişmelerden duyulan dehşeti gösteren Pazar vaazları yeterli olamaz. Buchenwald tutsaklarının miras bıraktığı antta söylendiği gibi “barış ve özgürlüğün yeni dünyası” için mücadele edilmelidir.
8 Mayıs’ın ülke çapında resmi tatil günü ilan edilmesi bu konuda düzenli
gösterilecek bir yükümlülüktür. Sadece o günde değil ama her 8 Mayıs’ta!
Bu yüzden: 8 Mayıs resmi tatil günü
olmalıdır!
İmazaya açılan çağrı şu linkte görülebilir:
(https://www.change.org/p/8-mai-zumfeiertag-machen-was-75-jahre-nachbefreiung-vom-faschismus-getan-werdenmuss-tagderbefreiung-bkagvat-bundesrat)

yükselmeye devam ediyor. Irkçıfaşist rejimlerin işbaşına gelmesinin normal görüldüğü koşullardan
geçiyoruz. Örneğin Almanya’da
Hitler faşizminin yıkılışının 75. yılında, açıktan ırkçı-faşist görüşleri savunan Almanya için Alternatif
(AfD) partisi Federal Parlamento’da
anamuhalefet haline gelebiliyor.
Bugün dünyanın her tarafında sağlıktan, çalışma hayatına eğitimden
konuta, savaşlardan göçe... emekçilerin içine itildiği sefaletten sanki emperyalist kapitalizmin sorumlu değilmişcesine, çıkış yolu olarak
ırkçılık-milliyetçilik körükleniyor
ve halklar arasındaki düşmanlıklar
büyütülüyor...
Bu nedenle 8 Mayıs’ın 75. yılında bir kez daha açık ve net olarak
görüyoruz ki; savaşlara ve faşizme
karşı kesin zafer, onu ortaya çıkaran asıl bataklığın kurutulmasıyla;
işçi ve emekçilerin gerçek kurtuluş
için ayağa kalkabilmesiyle mümkün olacaktır. (YH)

DİDF: ‘8 Mayıs
tatil günü olsun’
kampanyasında
destek verelim
Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) Yönetim Kurulu, Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli emekçileri Esher Bajarano ve VVN/BdA’nın başlattığı
kampanyaya destek vermeye çağırdı.
Yapılan açıklamada, “8 Mayıs
insanlığın faşizmden kurtuluşu için önemli bir dönüm noktasıdır. Bu tarih sadece milyonlarca insanın canına mal olan İkinci Emperyalist Savaş’ın bitişinin
değil aynı zamanda faşizmin de
yenildiği bir tarihtir. Günümüz
açısından 8 Mayıs’ın tatil günü
olması sadece geçmişe sahip çıkmayı ifade etmiyor, aynı zamanda bugün ve gelecekte de ırkçıfaşist hareketlerle mücadeleyi
sürekli hale getiriyor, tarih bilincinin güçlenmesine yol açıyor.
Almanya’daki antifaşist hareketin parçası olan federasyonumuz, bu nedenle 8 Mayıs’ın tatil edilmesi talebiyle başlatılan
kampanyayı destekliyor. Irkçılığa, faşizme ve yabancı düşmanlığına karşı birlikte mücadelenin güçlenmesi açısından da 8
Mayıs’ın tatil günü olarak ilan
edilmesi gerekiyor.
Almanya’da yaşayan Türkiye
kökenli göçmen emekçiler olarak kampanyaya destek verelim. Yeteri kadar imzanın toplanması durumunda, öneri mecliste ele alınıp değerlendirilecektir.” (YH)
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Hugo Boss’un faşist tarihi
Bugün parıltılı vitrinlerde adına pek çok kez rastladığımız Hugo Boss’un logosunu biraz kazıdığımıza altında Hitler faşizmine verilen desteği çoğumuz bilmiyoruz. Halbuki, bugün moda dünyasının en önemli tekellerinden biri haline gelen Hugo Boss asıl yükselişini faşist örgütler SS, SA, HJ
ve NSDAP’ye diktiği formalarla sağladı. Hitler faşizminin 75. yılında bir örnek olarak Hugo Boss’un yaptıkları faşizmin arkasında sermayenin olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor.
YÜCEL ÖZDEMİR
75 yıl önce, 8 Mayıs 1945’te yıkılan
Hitler faşizminin yükselişi ve iktidara gelişinin kökleri 1920’li yıllara uzanıyor. Bu yükselişin arkasında ise her zaman sermaye varlığını
hissettirdi.
Kasım 1919 devriminden sonra kurulan Weimar Cumhuriyeti yıllarında güçlenen Alman Komünist
Partisi’ne (KPD) karşı Nasyonal
Sosyalistlere (Nazi) ortamı terörize
etme görevi verilmişti. Almanya’da
genel olarak sermayenin faşizmi desteklemeye karar vermesinin
sembolü olarak, 26 Ocak 1932’de
Adolf Hitler’in Düsseldorf Park
Hotel’de “Sanayiciler Klübü” temsilcileriyle bir araya gelerek yaptığı konuşma gösteriliyor. Görüşmeye Hitler’e verdiği destekle bilinen
Krupp tekeli aracılık etmişti. Bu buluşmadan sonra Hitler’e başbakanlık yolu açılmıştı.
Ancak sermayenin Hitler’e verdiği destek bu tarihten itibaren başlamıyor, öncesi de var. Başta Thyssen
tekeli olmak üzere birçok tekel ve
şirket ise uzun zamandan beri Nazilerle içli dışlıydı ve maddi destek
veriyordu. Bugün dünyanın dört
bir yanında moda sektöründe faaliyet yürüten Hugo Boss da bunlardan biriydi.
“Hitler’in terzisi” olarak bilinen
39 yaşındaki Hugo Ferdinand
Boss tarafından 1924’de BadenWürttemberg eyaleti sınırları içinde
yer alan Metzinger’de kurulan şirket, kahverenginin faşistlerin sembolü olmasını sağlayan firma olma
özelliği taşıyor. Kurulduktan sonra
Hitler’e bağlı hareket eden NSDAP,
SA, SS ve Hitler Gençliği’nin (HJ)
formalarını diken ilk firma olan Hugo Boss, aynı zamanda rejimin üst
düzey yöneticilerinin giydiği üniformaları da dikiyordu. Dolayısıyla
“Nazilerin terzisi” tanımlaması tam
anlamıyla gerçeği ifade ediyor.

PARLAYAN FİRMANIN
KARANLIK TARİHİ

Bugün dünyanın dört bir yanında
deri montlardan parfüme kadar değişik lüks moda ürünlerini pazarlayan firmanın bu karanlık tarihi çoğunlukla bilinmiyor.
Nazilerin yükselişiyle birlikte firmanın sahibi Hugo Ferdinand Boss
da faşist iktidarla birlikte büyüyenler arasındadır. Boss, uzun yıllar Hitler’in partisi NSDAP’yi maddi olarak desteklerken resmi olarak 1931’de partiye üye olur. Zira

bu üyelik Hugo Boss için adeta bir
dönüm noktasıdır. Çünkü, rakiplerinin kriz nedeniyle can çekiştiği bu
yıllarda Hugo Boss, güç kazanan faşistlere üniforma dikerek hızla yükselişe geçer.
Bütün bunlarla birlikte hem Weimar Cumhuriyeti hem de Hitler
faşizmi dönemi olarak bilinen 3.
Reich’ta (3. İmparatorluk) açıktan
siyasete atılmaz. “İş”ine bakar ve
sürekli ticaretle kârını artırmanın,
çıkarlarını geliştirmenin derdindedir. 1930’dan sonra işçi sayısı hızla artar. Zira üretime hız verilmiştir. Savaşın bittiği 1945’e kadar rekor üzerine rekor kar yapar.

YAYINLANMAYAN RAPOR VE
KÖLE İŞÇİLER

1990’lı yıllarda birçok firma gibi Hugo Boss da “karanlık geçmişini” aklamak amacıyla Münster
Üniversitesi’nden tarihçi Prof. Elisabeth Timm’i bir rapor hazırlamak
üzere görevlendirir.
Ancak Timm’in uzun ve meşakkatli
bir çalışmanın ardından hazırladığı ve halen internet ortamında bulunan 98 sayfalık rapor Hugo Boss
tarafından yayınlanmaz. Çünkü bu
raporda firma ile Hitler faşizmi arasındaki bağlantıyla sınırlı kalınmaz,
savaş yıllarında esirlerin ve toplama kamplarında gönderilen insanlar çalıştırılması da ayrıntılı olarak
yer alır.
Timm’in derlediği belgelere göre
1940’dan itibaren Belçika, Fransa,
Polonya, Sovyetler Birliği, Çekoslovakya ve Baltık ülkelerinden getirilen ve çoğu kadın olmak üzere yaklaşık 140 işçi Hugo Boss’un fabrikasında çalıştırılır. Yine Fransa’dan

getirilen 30-40 savaş esiri de firma
tarafından insanlık dışı koşullarda çalıştırılır. Firmanın toplam 300
çalışanından 180-190’ının “köle işçi” olması, bu hızlı büyümenin arka planını anlatır.
Bazı kaynaklarda yer alan bilgilere
göre, firma yöneticileri Polonya’daki
Auschwitz Toplama Kampı’nı ziyaret ederek, Gestapo’nun desteğiyle
köle işçi toplayarak Metzinger’e getirmiştir.
Firmaya ait fabrikanın bulunduğu
alanda kurulan barakalarda tutulan “köle işçiler” ve esirler tam anlamıyla toplama kampı şartlarında
bir yaşam sürdürüyordu. Buradan
kaçan işçiler olmakla birlikte, iki işçinin ve iki çocuğun da burada öldüğü tespit edilen bilgiler arasında.
Bunların çoğu tanıkların anlatımından yola çıkılarak hazırlanan raporda yer alıyor. Hugo Boss’un kendi arşivinde ise bu karanlık döneme dair bütün önemli belgeler imha edilmiş.

SADECE TAKİPÇİ BÖYLE Mİ
OLUR?

Belgeler imha edilince Hugo Ferdinand Boss’un Hitler faşizmi döneminde yaptıkları sadece “takipçi”
düzeyine indirgenmiş. Faşist devletin bir parçası olarak esirleri ve tutsakları köle gibi çalıştırması, cinayetler işleyen hücum kıtalarını giydiren bir firma olduğu göz önünde bulundurulmamış. Faşizme destek veren bir sermaye grubu, basit
bir terziye indirgenmiş. Firmadaki ölümlerin hesabı ise hiç sorulmamış.
Hal böyle olunca da savaş sonrasında kurulan düzen, pek çok

Nazi’yi akladığı gibi Hugo Boss’a
da dokunmamış. Nürnberg’de görülen davada önce NSDAP üyeliği ve faşizm döneminde ekonomik çıkar elde etmekle suçlanmış
ve 100 bin Reich Mark para cezasına çarptırılmış. Ancak, 1948’de Hugo Boss’un ölümünden kısa bir önce faşizm dönemindeki rolü “Takipçi”/ “Mitläufer” düzeyine kadar indirgenmiş, beraat etmiş ve böylece
para cezasını ödemesine de gerek
kalmamış. Yani, pek çok sermaye
sahibi gibi o da ceza almadan, geçmişte hiçbir şey yapmamış gibi yolunda devam etmiş.
NSDAP’ye yaptığı maddi destekler,
cinayet şebekelerine üniformalar
dikmek, oluşan durumdan yararlanarak aşırı derecede kâr elde etme,
köle ve esir işçi çalıştırması böylece
Hugo Boss’un kasasında kâr olarak
kaldı. Bu nedenle uzun yıllar sektördeki rakiplerine karşı avantajlı oldu. Zira faşizmin işbaşında gelmesi ve yaratılan koşullardan yararlanması, onun bir dünya markası olmasında büyük rol oynadı.
Ama bu markanın parıltılı logosunu biraz kazıdığımızda altında faşizme verdiği destek ve o dönemde
elde edilen haksız kazanç çıkıyor.
Savaş bittikten sonra ise Boss bu
kez, Fransız askerleri için üniforma
dikmeye başladı. Şirket, 1990’larda
Nazi rejimi döneminde çalıştırılan
işçilere ödenmek üzere kurulan fona katılarak kanlı tarihinin üzerini
kapatmaya çalıştı.
Sadece Hugo Boss örneğine baktığımızda dahi, Hitler’i iktidara getiren şirketlerin, tekellerin işin içinden tereyağından kıl çeker gibi kurtulduğunu görüyoruz. Nürnberg
Mahkemesi’nin önemli sanıkları
arasında yer alan Krupp tekelinin
yöneticisi Gustav Krupp von Bohlen hakkında, savaş suçu işlemekten dava açıldı. Ancak yatalak ve
yaşlı olduğu için yargılanma ehliyeti olmadığı gerekçesiyle davası
durduruldu ve yargılanamadı. 1950
yılında öldü. Krupp tekeli de hiçbir
şey olmamış gibi yoluna devam etti. Oysa gerçek şu ki; sermaye desteği olmadan Hitler’in işlediği suçların hiç birisi bu kadar kolay gerçekleşemezdi. Tekeller, faşizme verdikleri destekle sadece sınıf olarak
iktidarda kalmadılar, aynı zamanda kârlarını da büyüttüler. Bu nedenle 75. yılında, faşizmin yıkılışının nedenleri ve sonuçları irdelenirken, bu insanlık dışı rejime destek
veren sınıfı ve tekelleri de unutmamak gerekiyor.
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Hessen, DİTİB’le işbirliğini bitirdi
Hessen eyaleti, “DİTİB’in bağımsız bir kurum olmadığı, doğrudan Ankara’ya bağlı olduğu” gerekçesiyle, İslam din dersini okutma yetkisini geri aldı. Yıllardır bilinen DİTİB-Ankara
bağlantısının geç de olsa fark edilmesinin diğer eyaletlerdeki uygulamaları da etkileyebileceği tahmin ediliyor.
Hessen Eğitim Bakanı Alexander
Lorz, “Diyanet İşleri Türk İslam
Birliği’nin (DİTİB) Türk hükümetinden bağımsız olmadığı yönündeki şüphelerin giderilememesi nedeniyle” din dersleri ile ilgili işbirliğine son verme kararı aldıklarını açıkladı. Eyalette bundan sonra
İslam okulu projesinin deneneceği
ifade edildi.
DİTİB Hessen’den yapılan açıklamada ise karardan dolayı duyulan hayal kırıklığı dile getirilerek
“DİTİB ile ilgili iddiaların savunulur bir tarafı olmadığı” iddia edildi.
DİTİB‘in bağımsızlığı ile ilgili şüpheleri gidermek için yapısıyla ilgili
birçok soruya yanıt vermesi ve belgeler ibraz etmesi gerekmişti.
Hessen Eğitim Bakanı Lorz,
DİTİB’in bağımsızlığı ile ilgili şüpheler hakkında yaptığı açıklamada

“Bugünkü bakış açısıyla eksiklerin
yakın zamanda tamamlanması beklenmemeli” diyerek aldıkları kararı
duyurdu.

UZMANLAR BAĞIMSIZ
OLMADIĞINA DAİR RAPOR
VERDİ

Lorz kararı alırken DİTİB Hessen’in
sunduğu belgeleri dikkatle incelediklerini ve uzman görüşü aldıklarını belirtti. Raporlar, İslam Bilimci Prof. Mathias Rohe, Anayasa Hukukçusu Prof. Josef Isensee ve Türkiye uzmanı Dr. Günter Seufert tarafından hazırlandı. Bakan DİTİB
Hessen ile iletişim kanallarının açık
olacağını ancak Bonn’dan anayasa hukukçusu Josef Isensee’nin raporuna göre de “Türk hükümetinin
DİTİB’e bağımsızlık vermesinin”

zor olduğunu söyledi.
Rapora göre DİTİB Hessen “emir
komuta zincirinin son halkası” olarak Diyanet’e bağlı ve Diyanet de
Türkiye Cumhurbaşkanının etkisinde. Raporda böyle bir organizasyon şemasında DİTİB Hessen’in ihtiyacı olan minimum kurumsal bağımsızlığa sahip olmadığı kaydediliyor.
Karardan eyaletteki 56 ilkokulun ve
12 orta dereceli okulun etkileneceği
duyuruldu. Hessen eyaleti, okullarda İslam din dersi için 2012’de yetkiyi tek başına DİTİB’e vermişti. Diğer eyaletlerde ise İslam din dersi yetkisi DİTİB’in de üyesi olduğu
Müslümanlar Merkez Konseyi’ne
(KRM) verilmişti. Lorz, Ahmediye
cemaati ile yapılan işbirliğinin bu
karardan etkilenmeyeceğini duyurdu.

DİĞER EYALETLERİ DE
ETKİLEYECEK

Hessen eyaleti tarafından alınan
bu kararın ileride diğer eyaletleri de etkileyebileceği tahmin ediliyor. Baden-Württemberg eyaleti de
14 yıl sonra din derslerini masaya
yatırarak, DİTİB’in yer almadığı bir
vakıf modeli üzerinden yola devam
etme kararı aldı. Türkiye kökenlilerin yoğun olduğu Kuzey RenVestfalya hükümeti de DİTİB’in
ağırlığının azaltıldığı, farklı cemaatlerin de üye sayısından bağımsız
DİTİB ile aynı ağırlığa sahip olacağı bir modeli deniyor. Kuzey Ren

Almanya‘ya milyonlarca antikor testi geliyor
İsviçre merkezli ilaç üreticisi Roche, koronavirüsle mücadele kapsamında geliştirdiği 3 milyon antikor
testinin bu ay içinde Almanya’daki
sağlık merkezlerine gönderileceğini açıkladı. Almanya Sağlık Bakanı
Jens Spahn, test sayısının önümüzdeki dönemde ayda 5 milyona çıkartılması için Roche ile anlaştıklarını söyledi.
Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ile birlikte şirketin
Penzberg’deki tesisinde Roche Yönetim Kurulu Başkanı Christoph
Franz’ı ağırlayan Spahn, bu testlerin şimdiye kadar enfekte olanların
oranını tespit etmede önemli rol oynayacağını savundu. Vakaların yaklaşık yüzde 80’inin semptom göstermediğini belirten Spahn, testin
“yepyeni bir kalite standartına sahip olduğunu” söyledi.
Roche Yönetim Kurulu Başkanı Franz, Almanya’nın talep ettiği test miktarına ulaşabilmek adına
Penzberg’deki üretim kapasitesinin

artırılması için 170 milyon euroluk
bir bütçe ayıracaklarını ifade etti.
Şirketin, önümüzdeki dört yıl içinde Penzberg’de testlerin araştırma
ve gelişimi için kurulacak yeni bir
tesis için de 250 milyon euro ayırmayı planladığı belirtildi. Bavyera
Eyalet Başbakanı Söder, bunun 40
milyon eurosunu eyaletin üstleneceğini açıkladı.
Roche’un Amerikan Gıda ve İlaç
Dairesi’nden (FDA) acil kullanım
onayı aldığı bu test, insanların o ana
kadar koronavirüs taşıyıp taşımadıklarının tespit edilmesini sağlayacak. Testin bu sayede hâlihazırda
bağışıklık kazanmış kişilerin ortaya
çıkarılmasında rol oynayacağı, bunun da virüse karşı alınan önlemlerin gevşetilmesi sürecinde belirleyici olacağı kaydediliyor. Roche Yönetim Kurulu Başkanı Franz’ın verdiği bilgilere göre, kan testinin hassasiyet oranının yüzde 100, tespit
oranının da yüzde 99,8 olduğunu
belirtiliyor. Şirket, yıl sonuna kadar

ayda 100 milyonu aşkın test üretmeyi hedefliyor.
Sağlık Bakanı Spahn, testlerin “ücretini kendisi üstlenen herkes için
prensipte erişilebilir olduğunu” ifade etti. Genel sağlık sigortalarının
test ücretini ne ölçüde üstleneceğine ilişkin yasal düzenlemenin ise
bu hafta içinde Federal Meclis’te
görüşülmesi bekleniyor. (YH)

Vestfalya daha önce DİTİB ile işbirliğini kesmeyi gündeme almıştı. Bu çerçevede DİTİB; İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) ve Süleymancılar olarak bilinen İslam Kültür Merkezleri’nin (İKM) üyesi olduğu KRM ile işbirliği bitirilebilir.
Bavyera’da ise zaten yıllardır Müslüman cemaatlerin söz sahibi olmadığı, devletin sunduğu bir İslam
din dersi uygulaması geçerli.

ANKARA’NIN EMRİNDEKİ
“AJAN İMAMLAR”

Almanya’da 900’den fazla camisi ve
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından
Ankara’dan gönderilen yaklaşık bin
imam ve din görevlisi bulunan DİTİB, Avrupa’daki en büyük Müslüman çatı kuruluşu olma özelliği taşıyor. İmamlar Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanları olup, maaşlarını Ankara’dan alıyor. Diyanet’in, 15
Temmuz darbe girişiminden sonra
Almanya’daki imamları ajan olarak
kullanmaya çalıştığı da ortaya çıkmış ve bu geniş tartışmalara yol açmıştı.
Federal
İçişleri
Bakanlığı,
DİTİB’deki gelişmeleri yakından izlediğini ve gerekli gördüğü durumlarda eleştirilerini de dile getirdiğini belirtiyor. DW Türkçe’ye bir açıklama yapan bakanlık, DİTİB’in personel ve yapısal açıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağlı olan Diyanet İşleri Başkanlığı ile yakın ilişkisinin geçmişte de şimdi de eleştirel
görüldüğünü vurguluyor. (YH)

Berlin’den Pekin’e
virüsün kaynağının
aydınlatılması çağrısı
Almanya yeni tip koronavirüsün
kaynağına ilişkin iddiaların aydınlığa kavuşturulması çağrısını yineledi. Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pekin’den koronavirüsün kaynağı ile ilgili soru işaretlerinin giderilmesini istedi. Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bugün Berlin’deki
olağan basın toplantısında yaptığı
açıklamada, “Virüsün kaynağının
aydınlatılmasının dünyanın çıkarına olduğunu” söyledi.
Hafta sonunda Dışişleri Bakanı Heiko Maas da konuyla ilgili yaptığı
açıklamada, “Virüsün nereden kaynaklandığını bilmek tüm dünyanın
hakkı” demişti. “Bu sorunun yanıtının siyasetçiler tarafından değil, bilim insanları tarafından verilmesi
gerektiğini söyleyen Dışişleri Bakanı, “Çin bu konudaki tavrı ile virüs
konusunda ne kadar şeffaf olduğunu kanıtlayabilir” ifadesini kullanmıştı. (YH)
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Aşırı sağcılar iş başında!
Ali ÇArmAn / STUTTGArT
Hiç kimsenin sokakta bir araya gelmediği bir dönemde Stuttgart’ta
“QUERDENKEN 711- Direniş
2020” adıyla ve bir yerden düğmeye basılmışçasına bir hareket gündeme geldi. Alman Anayasası’nın
ilk 20 maddesini kendilerine rehber
aldığını öne sürenler, bugüne dört
miting düzenledi. 2 Mayıs Cumartesi günü ise dört bin kişinin katılımıyla Bad Cannstatt Wansen’de
adeta bir gövde gösterisi yaptılar.
Baden-Württemberg eyaleti ve yakın eyaletlerden katılımın olduğu
park eden araba plakalarında belli oluyordu. Toplumun bütün kesimlerinden ve aile olarak gelenlerin sayısı dikkat çekiyordu. Mitingde yapılan konuşmalarda, günlük
hayattaki kısıtlamalardan rahatsız
olanlar, ‘okulumuza dönmek istiyoruz’ diyen çocukların da yer aldığı eylemde koronavirüse karşı alınan tedbirlerde çok ileri gidildiğine
dikkat çekiliyor.
Eylemin örgütleyicilerinden Michael Ballweg bu mesajı konuşmasında
şu sözlerle dile getiriyordu: “Temel
hak ve özgürlüklerin kaldırılması
kabul edilemez. Neden İsveç modelini tartışmıyoruz. Dört ay öncesinden bu alanda yapılacak olan halk
festivalinin neden iptal edildiğini

anlamıyoruz”.
Sağcıların eyleminde neredeyse hiç
kimsenin maske takmaması ve mesafe kuralını da ihlal ederek yan yana durması dikkat çekiciydi. Halbuki bir gün önce gerçekleşen 1 Mayıs
gösterilerinde polis iki de bir kitlenin arasına girip “1,5 metre mesafe
uyarısı”nda bulunuyordu.
Eylemde taşınan bazı pankart ve
dövizlerde yazılanlar ise şu şekildeydi: “Korku ve aptallığın sürdüğü yerde temel haklar yok olur”,
“Halkız biz – Hitler kitabının kapağı”, “Merkel istifa etsin”, “İsa hayat kurtarır, Bill Gates tahrip eder”,
“Temel haklar devlete karşı savunma haklarıdır.”
Mitingde dikkat çeken bu pankart
ve dövizlere bakıldığında dahi, bu
hareketin nereden geldiği ve nereden beslendiği görülebilmekte.
Öyle anlaşılıyor ki, aşırı sağcı ve
milliyetçi-popülist aktörler iş başında ve fırsat kollamaktalar.

çıl eylemciler Wansen’deki sağcıların miting alanına yaklaştığında sataşmalar başladı.
Hitler’in Kavgam kitabı kapağını
döviz yapan, imparatorluk bayrağını taşıyan ve partiler üstü bir hareket olduğunu söyleyenlerin içlerinde en saldırganları öne çıkarak önce laf attılar, daha sonra DİDF üyesi
kadın bir emekçiyi ve bir genci tartakladılar. Polis ise saldırganları izlemekle yetinerek sağcıların tarafında tutum aldı.
DİDF Stuttgart Başkanı Abidin Özcan eylemde yaptığı konuşmada şu
görüşleri dile getirdi: “Son zamanlarda insanların koronavirüse karşı korku ve çaresizliğini kullanarak
halkı yanlarına çekmeye çalışan aşırı sağcılar yeniden tehlike yaratıyorlar. Bizler demokratik kurumlar
olarak çok dikkat etmeliyiz, insanları uyarmalıyız, gerçekleri anlatarak aydınlatmalıyız”.

IRKÇI PROPAGANDA YALANDAN
BESLENİR!

Almanya tarihinde de açıkça görüldüğü üzere ırkçı-faşist propaganda sürekli yalan üzerine kurulmuştur. Hitler’in propaganda ve
aydınlatma bakanı Goebbels buna
hep örnek gösterilir. “Partiler üstüyüz, hiçbir partiye bağlı değiliz” diyen “QUERDENKEN 711- Direniş
2020” hareketi de tam bu yolu izlemekte. Irkçı parti AfD’lilerin eyleme yoğun olarak katılması, kullandıkları dil ve taşıdıkları semboller
bize bunların iki yüzlü olduklarını
fazlasıyla göstermekte.
Bu yeni ırkçı-sağcı hareket önümüzdeki bir ay için yapacakları eylemleri şimdiden duyurdular. Bunlardan biri de 9 Mayıs’ta. Almanya
genelinde çağrısı yapılan eyleme 25
bin kişinin katılması bekleniyor.

SAĞA KARŞI BİRLİK MİTİNGİ

Kentteki bu gelişme karşısında
“”Stuttgart Sağa Karşı Birlik” inisiyatifi başında itibaren bu hareketin
tehlikeli boyutuna dikkat çekiyor.
Bu nedenle de 2 Mayıs günü aynı
saatlerde yaklaşık 100 kişinin katıldığı bir miting ve yürüyüş yapıldı.
DİDF üyelerinin de katıldığı barış-

Sağcı ‘komplo teoriciler’in
arkasında kimler var?
Koronavirüs döneminde pek çok
demokratik hakkın kısıtlanması,
aşırı sağcı gruplara, yıllardır komplo teorileri üreten çevrelere malzeme oldu.
Stuttgart’da
işveren
Michael
Ballweg’in başını çektiği eylem son
birkaç hafta içinde Stuttgart‘la da
sınırlı kalmadı, değişik kentlere yayıldı. Her ne kadar Ballweg yaptığı
konuşmalarda eylemlerin arkasında bir partinin olmadığını, sadece
“özgürlük virüsü” yaymaya çalıştıklarını söylese de, söylemi ve eylemlere katılanların taşıdıkları döviz ve pankartlar ortada aşırı sağ
bir görüntünün olduğunu yeterince gösteriyor.
En önemlisi de, korona önlemleri
çerçevesinde iki kişiden fazla insanın bir araya yasak olduğu, bir araya gelenlere para cezası verildiği
koşullarda, önce yüzlerce sonra da
binlerce insanın bir araya gelmesine izin verilmesi. Ballweg, daha önce yaptığı başvurulara izin verilmemesini ardından devreye avukatlar
koyarak Anayasa Mahkemesi’nden
karar çıkartmış.

“Tag24’ sitesinde yer alan habere
göre, bir taraftan parti olmadıklarını söyleyen bilgisayar programcısı bir firmanın sahibi Ballweg, diğer
taraftan ise hemen seçimlerin olmasını istiyor. Merkel’in istifasını her
fırsatta dile getiren AfD de erken seçim talep ediyordu!
Ancak eylemler ve söylemler, aşırı sağcı, milliyetçi çevrelerin yeni
bir hareket peşinde olduğuna işaret ediyor. Berlin, Greiswald başta
olmak üzere değişik kentlerde yapılan eylemlerde de aynı sloganların kullanılması dikkat çekiyor. En
son Berlin’de Voksbühne’nin önündeki Rosa-Luxemburg-Platz’da yapılan eylem polis tarafından zorla
dağıtıldı.
Gözaltına alınanlar oldu. Daha önce aynı çevreler izin verilmediği halde bir araya geldi. Özellikle
Berlin’deki eylemlere tanınış sağcıların ve komplo teoricilerin katılması dikkat çekiyor.

COMPACT DERGİSİ DE AYNI
GÖRÜŞTE

Ancak şimdilik hiç bir partinin, ha-

reketin içinde olmadığına dair yapılan açıklamalar, aşırı sağcı görüşlerin kapsama alanını genişletmek istemesiyle bağlantılı görünüyor.
Aşırı sağ çevrelerin yakından izlediği Compact dergisi de aynı söylemlerle haber ve yorumlar yayınlamaya başladı. 1 Mayıs günü, “Korona diktatörlüğüne hayır! Anayasayı
koruma zamanı” başlığıyla yayınlanan haber-yorumda eylemlere destek veriliyordu.
Anayasaya sahip çıkma çağrısının yapıldığı yazıda maske taşımaya karşı çıkılıyor, koronavirüsün
ekonomiye zarar vermek için ortaya atıldığı öne sürülüyordu. Bu nedenle eylemeler sırasında virüsten

korumaya önem verilmiyor.
Bu hareket içinden gelen Dr. Bodo Schiffmann’in Anayasayı şiddete başvurmadan korumak için
“Widerstand 2020” adında bir parti kurduğu ve şu anda 50 bin kurucu üyenin olduğu ileri sürülüyor.
Compact da bu partiye destek verdiğini gizlemiyor.
Derginin sahibi Jürgen Elsässer yıllardır Almanya’da bütün neonazi
ve aşırı sağcı gruplar tarafından takip edilen “komplo teorisyeni”.
Ancak eylemciler arasında çok sayıda göçmenin varlığı da dikkat çekiyor. Bu nedenle Alman ırkını üstün
sayan klasik gerici akımlara benzemiyor. (YH)
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İşsizlik tehdidi büyüyor
Almanya genelinde kısa çalışmaya çıkan işçilerin
sayısı hızla artarken önümüzdeki haftalarda işten
çıkarmaların da başlaması bekleniliyor. Ifo
Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya
göre, Almanya'daki şirketlerin yüzde 18'i
Koronavirüs nedeniyle işçi çıkaracak. Sanayi ve
hizmet işkollarında şirketlerin yüzde 20’si, ticaret
işkolunda ise yüzde 15’i işçi çıkarmayı planlıyor.
Değişik alanlarda mücadeleleri salgın nedeniyle
erteleyen sendika bürokrasisi, “önce salgını
atlatalım, sonra bakarız” görüşünü savunuyorlar.
“Neredeyse tüm dünya ülkeleri
ciddi bir krize girdiler ya da girmekteler.” Tespit merkezi Münih’te bulunan ekonomi araştırma enstitüsü
“Ifo-Enstitüsü” ne ait. 110 ülkede
binden fazla uzmanın katıldığı bir
anket yapan Ifo, dünya ekonomisinin en iyimser durumda yüzde 1,9
dolayında küçülmesini bekliyorlar.
En son dünya ekonomik krizinde
bu oranın yüzde 0,1 dolayında olduğunu hatırlatan Ifo yetkilileri,
“Anket sonuçlarını henüz değerlendirirken birçok ülkeden ‘ilk verilen
yanıtların artık eskidiği, ekonomik
daralma tahminlerinin kötüleştiği’
bildirildi. Dolayısıyla yılın ikinci
çeyreğinin sonunda çok daha kötü
bir tablo karşı-sında kalabiliriz”
denildi.

“REALİTE, KÖTÜMSER BEKLENTİLERİ AŞTI”
Tahminlerin kötüleşmesine örnek
olarak Almanya ve Fransa’yı veren
Ifo yetkilileri, “Bir süre önce her iki
ülkenin uzmanları yüzde 5 dolayında bir küçülme bekliyorlardı. Fakat
kısa bir süre önce her iki ülkenin
hükümetleri, ekonomik daralmanın
çok daha kötü olacağını açıklamak
zorunda kaldılar. Bu nedenle ‘yaşa-

nan realite, kötümser beklentileri
aştı’ dememiz abartı olmaz” görüşünü savundular.
Fransız hükümet 2020 genelinde
ekonomik daralmanın yüzde 8 dolayında olmasını beklerken Alman
hükümeti ise yüzde 6,3 dolayında
bir daralma bekliyor.
Uluslararası Para Fonu İMF’nin
dünya geneli için daha kötümser
beklenti içinde olduğunu da hatırlatan Ifo yetkilileri, “Bizim tahminimiz
dünya geneli için yüzde 1,9 dolayında daralmayı içerirken İMF yüzde
3,0 bir daralma bekliyor” dediler.
Dünya genelinde yatırımların azalacağı, devlet borçlarının artacağı,
finans ve sanayi kuruluşları arasında ciddi iflasların gündeme geleceği
konusunda uzmanların hem fikir

İLO: 1,6 milyar işçinin geçim imkanlarını zarar görüyor
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO),
Covid 19 nedeniyle dünya genelinde
çalışma sürelerinde yaşanan keskin
düşüşün sürmesinin, küresel işgücünün neredeyse yarısını oluşturan
kayıtdışı ekonomideki 1,6 milyar işçinin geçim imkanlarını yok edeceği
uyarısında bulundu.
Küresel salgının yarattığı ekonomik
kriz sonucunda, toplam 3,3 milyar kişi
olan küresel işgücünün içinde, işgücü
piyasasında en kırılgan kesimini temsil
eden 2 milyar kayıtdışı işçinin yaklaşık
1,6 milyarının geçim imkanları büyük
zarar gördü. Bunun nedeni genel tecrit önlemleri ve/veya bu insanların
zaten krizden en ağır darbeyi alan
sektörlerde çalışıyor olması.
Rapor, alternatif gelir kaynakları
olmadan, bu işçilerin ve ailelerinin
yaşamlarını sürdürebilme imkânı

olmayacağını altını çiziyor.

Acil politika önlemlerine ihtiyaç var
ILO, başta küçük işletmeler, kayıtdışı
ekonomide faaliyet gösterenler ve
diğer kırılgan olanlar olmak üzere,
işçiler ve işletmeleri desteklemek
üzere acil, hedefli ve esnek önlemler
alınması çağrısında bulunuyor. ILO
Genel Direktörü Guy Ryder “Pandemi
ve işsizlik krizi evrildikçe, en kırılgan
kesimleri koruma gereği daha da acil
hale geliyor” dedi. Ryder, şöyle devam
etti: “Milyonlarca işçi için gelirsiz kalmak, gıdanın, güvenliğin ve geleceğin
olmaması anlamına geliyor. Dünyada
milyonlarca işletme zar zor nefes alıyor. Birikimleri de yok, krediye erişimleri de. Bunlar, çalışma yaşamının gerçek yüzü. Bugün yardım etmezsek,
tamamen yok olacaklar.” (YH)

olduklarını belirten Ifo yetkilileri,
“Bu ise bir süreliğine de olsa ekonomik daralma döngüsüne yol açacağını gösteriyor” görüşünü savundular.

ALMANYA’DA DURUM NASIL?
Almanya’da şirketlerin yüzde
50’sinin değişik düzeylerde kısa
çalışmaya çıktığını bildiren Ifo yetkilileri, “İş-letmelerin yüzde 18’i ise
kadrolu işçilerin bir bölümünü işten
çıkarmayı ve süreli iş sözleşmelerini
uzatma-mak istemiyorlar” görüşündeler. Ekonomik gidişatın nasıl gelişeceğini tam bilmeyen işletmelerin
kısa çalışma aracını bir süre daha
kullanmayı düşündüklerini belirten
İfo yetkilileri şunları söylediler:
“Fakat bu yöntemi hiçbir işletme
uzun süre kullanamaz. Ticaret alanındaki şirketlerin yüzde 55’i, sanayide yüzde 53’ü, hizmet işkolunda
yüzde 48’i ve inşaat sektöründe
yüzde 37 (tedarik bölümü) kısa
çalışmada.”
Değişik branşlarda kısa çalışmaya
çıkanların sayısının çok farklı olduğunu söyleyen Federal Çalışma
Bakanı Hubertus Heil, “Gastronomi
ve otelcilik işkolunda bu oran yüzde
93, otomotiv sanayisinde yüzde 68.
Kısa çalışmada artış sürekli böyle mi
olur henüz bilmiyoruz” demişti.
Tüm bu gelişmelerin Almanya
ekonomisi ve iş piyasası açısından
belirsizliklerin artmasına neden
olduğuna dikkat çekilirken işletmelerin kamu yaşamındaki kısıtlamaların 3,9 ay sürmesini bekledikleri ve
bunun da ekonomik gidişata olumsuz yansımasından hareket ediyorlar. Ifo yetkilileri ayrıca şirketlerin
yatırım planlarının da tüm sektörlerde aşağı çekildiği görüşündeler.

FATURA AĞIR OLACAK
Değişik senaryolara göre, Alman
ekonomisi yüzde 7,2 ila 20,6 daralacak. Bu ise 255 ila 729 milyar avroya
karşılık geliyor. Ifo Başkanı “kriz
maliyetinin, son on yıllarda
Almanya'da bilinen her şeyi ekonomik krizlerden veya doğal afetlerden aşması bekleniyor” dedi.
Üretimin yeniden başlamasının salgının daha fazla kontrol altına alınması ile birleştirilmesini sağlayacak
stratejilere ihtiyaç duyulduğunu
söyleyen Ifo yetkilileri, işletmelere
daha fazla destek sunulmasını talep
ettiler.

ÖNCE SALGINI ATLATALIM…
Kısa çalışma çığ gibi artarken,
tekeller onbinlerce işçiyi işten çıkarma planları yaparken sendika yönetimlerinin tutumlarında değişiklik
olmadığı görülüyor. Değişik işkollarında gündemde olan TİS görüşmelerini ve grevleri salgın nedeniyle
erteleyen sendika bürokrasisi, “önce
salgını atlatalım, sonra bakarız”
görüşünü savunuyorlar.
En son olarak Birleşik Hizmet
Sendikası Ver.di, yaklaşık altı aydır
kamu taşımacılığı alanında planladığı TİS görüşmelerini erteledi.
“Saatleri durdurduk, bizim için
şimdi en önemlisi salgını atlatmak”
denilen Ver.di açıklamasında toplu
taşımacılıktaki çalışma koşullarının
krizle birlikte kötüleştiği de belirtiliyor. Ama bu kötüleşme karşısında
“saatlerin neden durdurulduğu” ve
“neden mücadeleden vazgeçildiği”
ise tatmin edici bir şekilde açıklanmıyor. (YH)
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10 milyon işçi için kısa
çalışma başvurusu yapıldı
Almanya’da kısa çalışmaya başvuran şirketlerin sayısı hızla artıyor. Federal Çalışma Ajansı (BA)
Başkanı Detlef Scheele, perşembe
günü (30 Nisan) düzenlediği basın
toplantısında, “Korona pandemisi
Almanya-’yı savaş sonrasında en
derin resesyonuna götürüyor”
dedi. Geleneksel olarak Nisan
aylarında istihdamın arttığına dikkat çeken Scheele, “U-zun aradan
sonra ilk kez Nisan ayında işsizlik
ve eksik istihdamda artış yaşandı”
dedi.

İŞ PİYASASINDA ÇÖKÜŞ
Kısa çalışma için başvuran şirketlerin sayısında ülke tarihinde görülmemiş bir düzeye çıkıldığını bildiren
Scheele, “Ve işgücü talebinde bulunan şirketlerin sayısında ise kelimenin tam anlamıyla bir çöküş yaşandı” dedi.
Geçtiğimiz pazar gününe (26
Nisan) kadar kısa çalışma için başvuran şirkete sayısının 751 bini aştığını
söyleyen Scheele, “Toplamında 10,1
milyon işçi için kısa çalışma başvurusu yapıldı. Bunlar sadece başvuru,
yani niyet bildirimi. Bunların ne
kadarının gerçekleşeceğini şimdiden
söyleyemeyiz” dedi. 2008/09 krizine
atıfta bulunan Scheele, “O dönemki
başvurular 3,3 milyon işçiyi kapsıyordu ve yıl ortalamasında 1,44 milyon işçi gerçekten kısa çalışmaya çıkmıştı. Bu kez kaç işçinin kısa çalışmaya çıkacağını ancak sekiz hafta sonra
kesin olarak söyleyebiliriz” dedi.
Almanya’da toplam istihdam 45 milyon dolayındayken sosyal sigorta
zorunluluğu altında çalışanların
sayısı ise 33 milyon civarında.

YH

Egetürk davası usül
hatasıyla başladı

Böylece sosyal sigortalı çalışanların
yaklaşık üçte biri için kısa çalışma
başvurusunda bulunuldu.
İşsiz sayısının bir önceki yılın aynı
dönemine 415 bin arttığını söyleyen
Scheele, “ürkütücü olan işsiz sayısının bir ay öncesine göre 308 bin artması” dedi. Scheele’in verdiği bilgiye
göre işsiz sayısı Nisan ayırda yüzde
13 artarak 2,644 milyona çıktı.
Allianz sigortasının baş iktisatçısı
Katharina Utermöhl Bild gazetesine
verdiği demeçte, “Tahminlerimize
göre yılın ilk yarısı bitinceye kadar
işsizlerin sayısının her ay 250 bin ila
300 bin arası yükselmesini bekliyoruz. Böylece 2008/09 krizinin tüm
rekor verileri çok çok gerilerde kalacak” dedi.

DGB: SETİN SAĞLAM KALMASI
GEREKİYOR
DGB: SETİN SAĞLAM KALMASI GEREKİYOR
Alman Sendikalar Birliği DGB
Yönetim Kurulu üyesi Annelie
Buntenbach yaptığı açıklamada,
“Eğer kısa çalışma yasası değiştirilmeseydi işsizlik çok daha yüksek
olacaktı. Kısa çalışma işsizliğe
karşı oluşturulmuş bir settir. Şimdi
asıl görevimiz bu setin sağlam kalmasını sağlamaktır” dedi.
“Kısa çalışma parası özellikle
düşük ücretli işlerde çalışanların
işine pek yaramıyor. Hükümetin
bu konuda önlemler alması gerekiyor. Kısa çalışma parasının kapsamının genişletilmesi gerekiyor”
diye konuşan Buntenbach, “Hiç
kimse açıkta kalmayacak deniliyorsa bu kesimin de düşünülmesi
gerekiyor” dedi. (YH)

Almanya’daki en büyük
Türk
salam
sucuk
işletmesi olan Egetürk’te
işyeri işçi temsilcisinin
işten atılması konusunda
ilk
dava
Köln
İş
Dairesi’nde başladı.
Koronavirüs nedeniyle sadece
avukatlar, müdahil taraflar ve sendika temsilcilerinden oluşan 9 kişinin
salona girmesine izin verildi. İşten
çıkarılan işyeri işçi temsilciliği üyesi
Gülden İbakara’ya destek vermek
üzere çok sayıda sendikacı ve DİDF
üyesi de mahkeme önünde beklemek zorunda kaldı.
Mart ayında işe başlayan Ercan
Türkoğlu’nun 26 yıldır Egetürk’te
çalışan Gülden İbakara’ya karşı açtığı davada hakim, usül hatasının
olduğunu belirterek, üç hafta içinde
belirsizliklerin giderilmesini istedi.
Duruşmada Türkoğlu’na işveren
tarafı adına Satış Müdürü Koray
Dağlı eşlik etti.
Mahkeme başkanı, fabrikada çalışan 126 işçiden toplandığı ifade edilen ve sunulan imzaların Türkoğlu’na kendilerini temsil yetkisi vermediğini söyledi. Türkoğlu’na dönerek, “İşvereni mi temsil ediyorsunuz yoksa işçileri mi?” diye soran
mahkeme başkanı, işyeri temsilciliği
seçimlerinin yenilenmesine ise açıktan karşı çıktı.
Egetürk’e üç ay önce Mahkeme
“İletişim Müdürü” olarak alınan
Ercan Türkoğlu’nun normal bir işçi
olarak görünmesi de bir sonraki
duruşmada ele alınacak. Zira, yönetici pozisyonundaki bir kişinin işçilerden imza toplatarak işyeri temsil-

cisine dava açması yasal olarak
mümkün değil.

İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ SEÇİMLERİ
YENİLENMEYECEK
2018’deki işyeri temsilciliği seçimlerinde yolsuzluk yapıldığı iddialarını değerlendiren mahkeme başkanı, “Aradan iki sene geçmiş. Ayrıca
işyeri temsilciliği başkanı başka bir
dava konusu olan bir durum çerçevesinde işten çıkarılmış. Bu nedenle
görevini zaten yapamaz hale getirilmiş. Bu nedenle seçimlerin yenilenmesi söz konusu olmaz. İki sene
sonra yapılacak seçimleri beklemek
gerekiyor” dedi.
Türkoğlu’nu savunan avukatın,
İbakara’nın işe geri dönüş davasını
kazanması durumunda işyeri temsilcisi olarak dönüp dönmeyeceğini
de sordu. Mahkeme başkanı,
İbakara’nın işten atmaya karşı açtığı
ve 8 Mayıs’ta başlayacak olan davanın önemli olduğuna dikkat çekti.
Ayrıca 25 Mayıs’ta Egetürk’ün açmış
olduğu bir başka dava görülecek.
Geçtiğimiz yıl ağustos ayına ilk
olarak insanca çalışma koşulları ve
sendikal haklar için uyarı grevine
çıkan Egetürk işçileri ilerleyen günlerde bir uyarı grevi daha düzenlediler. İşyerindeki işçilerin büyük
çoğunluğu
Gıda
Sendikası’na
(NGG) üye olduğu halde Egetürk
patronu Ahmet Emre Eden, hiçbir
şekilde sendikayla aynı masaya
oturmak istemedi. Sendikanın
bütün görüşme teklifleri reddedildi.
Ardından sendikayla masaya oturulmasını savunan işçi temsilcilerine
karşı baskı ve sindirme politikası
devreye konuldu. Bu faaliyet için işe
yeni alınan Ercan Türkoğlu’nun
görevlendirildiği ileri sürülüyor.
(Köln/YH)
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Voith işçileri süresiz grevde
Bavyera’nın ünlü yerleşim bölgelerinden biri olan
Allgäu'da kelimenin tam anlamıyla olağanüstü
durum yaşanıyor. Grev oylamasında yüzde 98’ü
evet diyen işçiler, 23 Nisan günü greve çıktılar.
Voith patronları fabrikayı kapatmak işçiler ise
kapatmayı engellemek için mücadele ediyor.
Patronun, “grev kırıcılarına sunduğu ikramiyeye”
işçiler tenezzül etmediler.
Allgäu-Sonthofen'deki makine
üreticisi Voith'da üretim durdu. IG
Metall Allgäu şubesi, 23 Nisan günü
tüm işçileri süresiz greve çağırdı.
Saat 10.00'da üretimi durduran işçiler, fabrika kapısının önünde yürüdüler.
Voith Grubu, Ekim 2019'da yaptığı
açıklamada, şirketin bir bütün olarak
geleceğini, dolayısıyla işyerlerini de
güvenceye almak için 500 işçinin
çalıştığı Sonthofen'deki fabrikanın
bir yıl için kapatılacağını açıkladı.
Fabrikadaki işyeri (BR) ve sendika
temsilciliği (VKL) ise fabrikanın kâr
ettiğini dolayısıyla kapatılmasına
gerek olmadığını açıklayarak, “her
işyeri için mücadele edeceğiz” açıklamasını yaptı.

‘ÖNCEKİ DEĞİL, GELECEKTEKİ
PERFORMANS ÖNEMLİ’
IG Metall Allgäu Şube Başkanı
Dietmar Jansen, basına verdiği
demeçte, “Fabrikada üretim durdu,
hiçbir işçi çalışmıyor” dedi.
Sonthofen'de değişik araç ve tesislere şanzıman üreten fabrikanın üretken ve kârlı çalıştığını söyleyen
Jansen, “Fabrikayı kapatmak için
hiçbir nedenleri yok” dedi.
Üretimin tamamen durduğunu
doğrulayan Voith yönetim kurulu
üyesi Mathias Mörtl, “Ama üretime
yeniden başlamak için özel yöntemler geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.
Mörtl, üretken ve kârlı çalışmasına
rağmen fabrikayı kapatma kararını,
“Bu karar, münferit yerlerin önceki
performansıyla değil, yeni kurulan
bir üretim ağındaki gelecekteki kârlılıkla ilgili. Bu nedenle Voith Grubu
fabrikayı kapatma kararına bağlı
kalacak. Üretimin durdurulması da
bu kararımızı değiştirmeyecek” diye
savundu.

GBR, KİMDEN YANA!
“Biz anlaşmadan, uzlaşmadan
yanayız” diye konuşan Voith menajeri Mörtl, “4 Mayıs günü Genel
İşyeri Temsilciliği (GBR) ile masaya
oturup görüşmelere başlayacağız”
açıklamasını yaptı. Voith Grubu olarak hiçbir işçiyi, hiçbir çırağı açıkta
bırakmama yanlısı olduklarını belirten Mörtl, “GBR, bizimle görüşmeye
yanaştı. IG Metall ise greve çıkarak
dayatmacı tutum içinde” dedi.
GBR’in bu tür bir görüşmeye baş-

Mahkemede IG Metall’i temsil eden şubenin ikinci başkanı Carlos Gil:
Sendikamızın kapıları bloke etme diye bir tutumu olmadı. Fabrikadan
şanzımanların çıkarılacağı haberi duyulmuş, işçiler de bunu izlemeye gelmişler

lama yetkisi olmadığını söyleyen
sendikacı Jansen, “Yetkili olan buradaki BR ve IG Metall’dir. Başka yetkili yok” dedi.
Sosyal sözleşme (“Sozialtarifvertrag”) imzalamak için grev oylaması
yapıldığına dikkat çeken Jansen,
“Meslektaşlarımız mücadeleyi sürdürme yanlısı. Ne Voith’un değişik
yöntemlerle bölme çabaları nede
kendi kendini ‘yetkili’ görenlerin
tutumu bunu değiştirecek” dedi.

“BU, NORMAL BİR GREV DEĞİL”
Voith patronları bir taraftan GBR
ile görüşerek IG Metall ve fabrikadaki diğer temsilcileri safdışı bırakmaya çalışırken diğer yandan ise
grev kırıcılığını örgütlemeye çalışıyor. Voith’un, grevden vazgeçip
yeniden işbaşı yapanlara aylık
maaşlarının yüzde 50’sini ikramiye
olarak vermeyi vaat ettiğini söyleyen Jansen, “Ama bu da bir işe yaramayacak. Meslektaşlarımız gelecekleri için mücadele ediyorlar, böyle
aşağılayıcı bir yönteme boyun
eğmezler” diyor.
Fabrikadan gelen bilgilere göre 5
Mayıs gününe kadar tek bir işçi
dahi patronun bu aşağılayıcı yöntemine boyun eğmedi. Patronun grevi
kırma ve üretimi son güne kadar
sürdürme eğilimini, “İşçiler iyi iş
çıkarıyorlar, ürettikleri basit araçlar
değil. Uzmanlık ve yılların tecrübesini gerektiren işler” diye yorumlayan Voith’da görevli olan IG Metall
Sekreteri
Sebastian
Hornung,
“İşçiler yüksek derece vasıflı ve tec-

rübeliler. Ama sadece üretimde
değil mücadele konusunda da
vasıflı ve tecrübeliler. Bu normal bir
grev değil” açıklamasını yaptı.
Salgın nedeniyle büyük mitingler
yapamadıklarını ve sadece birkaç
grev gözcüsü görevlendirdiklerini
söyleyen Hornung, “Grevin ilk iki
günü Voith yönetimi, üretimi
tamamlanmış ve yarım kalmış şanzımanları fabrikadan çıkarmak istedi. Nasıl olduysa burada bulunmayan meslektaşlarımıza haber gitmiş.
Ne oluyor diye merak eden ve olayı
izlemek isteyen işçiler kısa bir süre
içinde 50-100 arabayla kapının
önüne yığıldılar. Kelimenin tam
anlamıyla bir kaos yaşandı.
İçerideki kamyonlar ne içeri ne de
dışarıya çıkabildiler” dedi.

MAHKEME KİMDEN YANA!
IG Metall’in kapıları bloke ettiği,
fabrikanın içinde de üretimi yarım
kalmış şanzımanların içine yazılı
notlar bırakarak sabotaj yaptığını
ileri süren Voith yönetimi, ihtiyati
tedbir kararı alması için yerel iş
mahkemesine başvurdu.
Mahkemede IG Metall’i temsil
eden şubenin ikinci başkanı Carlos
Gil, “Sendikamızın kapıları bloke
etme diye bir tutumu olmadı.
Fabrikadan şanzımanların çıkarılacağı haberi duyulmuş, işçiler de
bunu
izlemeye
gelmişler.
Şanzımanların içine not bırakılması
arkadaşlarımızın yüksek sorumluluğunu gösteriyor. Yarım kalan işlerin başka yerde tamamlanması gün-

Dayanışma mesajları için: IG Metall Allgäu,
Beethovenstraße 7, 87435 Kempten
allgaeu@igmetall.de

deme gelirse bu işi yapacaklara
uyarma amaçlı notlar şöyleydi:
‘Arkadaşlar, biz işyerimizi korumak
için greve çıktık, şanzımanın üretimini bitiremedik. Lütfen dikkat
edin.' Sonuçta üretilecek şanzımanların sağlam olmasını istiyoruz”
dedi.
Mahkeme başkanı bu gerekçelere
inanmadığını ve aynı şeylerin
yaşanması durumunda IG Metall’e
250 bin avro ceza keseceğini bildirdi.

GREV HAKKININ SINIRLARI
Almanya’da sendikalar ücret artışı için grev çağrısı yapabilirler,
kapatılacak bir fabrikada sosyal
plan sözleşmesi (daha fazla tazminat alma hedefli) için de grev yapılabilir. Ama fabrikanın kapatılmasına karşı grev yapılması yasak! Bu
da Almanya’daki grev hakkının
sınırlarını gösteriyor.
Bunun farkında olduklarını söyleyen sendikacı Jansen, mahkeme
önünde gazetecilere, “Ne olursa
olsun meslektaşlarımız kesinlikle
mücadeleyi sürdürmeye hazırlar”
dedi.
Bir gazetecinin, “Haftasonundan
sonra da devam edecek misiniz?”
sorusuna, “Elbette. Eylemimiz üç
gün içinde bitmeyecek, bu kesin”
cevabını verdi. (YH)
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Almanya’da korona virüsüne
rağmen 1 Mayıs kutlandı
Koronavirüs önlemlerine rağmen işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs, Almanya’nın birçok kentinde
sembolik de olsa sokaklarda yapılan gösterilerle kutlandı. Kent merkezlerinde yapılan eylemlerin yanısıra birçok kentte
hastane önlerinde de gösteriler yapılarak hükümetin izlediği sağlık politikası eleştirildi.
Alman Sendikalar Birliği (DGB)’nin bir buçuk ay önce aldığı 1 Mayıs’ı buyıl sokakta kutlamama kararına rağmen, bu kararı
yetersiz bulan mücadeleci sendikacılar ve ilerici güçler sembolik de olsa 1 Mayıs’ı meydanlarda kutladılar ve emekçilerin
hak ve taleplerini dile getirdiler.

BAVYERA’DA ENGELLER
AŞILDI

DUİSBURG’DA EMEKÇİLER 'EV
HAPSİNİ' KABUL ETMEDİ

Bu yılın en kalabalık gösterilerinden biri de koronavirüsün
en yoğun görüldüğü Bavyera
eyaletinde gerçekleşti. Eyalet
başkenti Münih’te polis 50 kişinin eylem yapmasına izin verirken, eyleme 500 kişi katıldı.
DGB binası önünde bir araya
gelen eylemciler, Marienplatz’a
kadar bir yürüyüş düzenlediler.
Sağlık politikaları ve silahlanmaya karşı pankart ve dövizlerin taşındığı eylemde polis
yoğun güvenlik önlemleri alırken herhangi bir olay çıkmadı.
Marienplatz’da yapılan mitingle
son bulan 1 Mayıs etkinliklerinde Bavyera hükümetinin ve
şehir idaresinin engelleri de
aşıldı.
Bavyera’nın bir diğer büyük
kenti Nürnberg’de de değişik 1
Mayıs
eylemleri
yapıldı.
DİDF’in izin başvurusunda
bulunduğu ve değişik örgütlerin de katıldığı 1 Mayıs kutlamasına 400 kişi katıldı. Aynı
saatlerde antifaşist grupların
düzenlediği eyleme ise 500 kişi
katıldı.

Duisburg'un ileri işçileri ve
emekçileri 1 Mayıs'ta dört duvar
arasında 'ev hapsini' kabul
etmediler. İktidarın “üretime
devam, sosyal yaşama ve eyleme son” anlayışını geri çevirerek pandemiyle daha da artan
sorun ve talerplerini dile getirmek için sokağa çıktılar.
Duisburg'ta
ilk
eylem
Hamborn'daki mahkeme binası
önünde saat 10.30'da başlayıp
iki saat sürdü. IG Metall, ver.di
ve IG BAU'da örgütlü sendikacı,
BR temsilcileri ve işçilerin katıldığı eyleme Dusiburg DİDF
üyeleri “Krizin sorumlusu sermaye, fatura da onlara!” şiarıyla
katıldı. Alman ve Türkiyeli bazı
siyasi grupların da yer aldığı
eylemde Bundesverbands Deutscher Milchviehhalter (BDM)
üyerlerinin traktörlerle gelip
destek vermesi dikkat çekti. 50
kişinin gösteri alanına girmesine izin verilen eyleme çevrede
toplananlarla birlikte yaklaşık
200 kişi katıldı.
Gösteride yapılan konuşmalarda farklı işkollarında işçilerin
yaşadıkları sorunlar ve talepler
dile getirilirken, gösteride sağ-

lık sisteminin rant aracı olmaması gerektiğine dikkat çekildi.
DİDF Duisburg adına yapılan
konuşmada da, sağlık, ulaşım,
taşıma, temizlik vb. sektörlerde
emekçilerin yıllardır düşük
ücretle, güvencesiz ve zor
koşullarda çalıştıklarına dikkat
çekilerek korona krizi ile birlikte artan sorunlara karşı, taşeronlaşmanın yasaklanması, yeterli
ücret ve uygun çalışma koşullarının sağlanması talep edildi.
Alanda pankart ve dövizlere
yansıyan taleplerden bazıları ise
şunlar oldu: “Koronanın faturası sermayeye”, “İşten atmalar
yasaklansın, kısa çalışmadaki
işçilere yüz 100 ücret ödensin”,
“Zorunlu olmayan her türlü
üretim ve hizmet durdurulsun!”, “30 saatlik iş haftası”,
“Taseron isletmeler iptal edilsin”, “Özelleştirmeye son, sağlık hizmeti tamamen kamuya
geri devredilsin”, “Silahlanmaya değil egitime yatırım”.
Sembolik de olsa samimi ve
coşkulu bir atmosfere sahne olan
1 Mayıs kutlaması enternasyonal
marşının söylenmesiyle sona erdi.
Duisburg'ta 1 Mayıs için ayrıca
kent merkezinde DKP tarafından
başvurusu yapılan bir gösteri
daha yapıldı.
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Taleplerimizle alanlardaydık
Bu yıl 1 Mayıs’ı salgın nedeni ile özgün koşullarda
karşıladık. Bir yandan sermaye ve hükümetleri yaşanan
krizin yükünü emekçilerin sırtına yıkarken diğer taraftan,
kamu kaynaklarını ve işçilerin çeşitli kasalardaki
birikimleri sermaye peşkeş çekildi.
Her yıl sendikalar 1 Mayıs’ın organize ve çağrısını
yapıyordu. Bu sene ise haftalar öncesinde DGB ve bağlı
Sendikaların 1 Mayıs’ı dijital ortamda kutlayacağını ilan
etmesinin ardından çeşitli kesimler 1 Mayıs’ı kendi
koşullarında alanlarda kutlama arayışına girdi.
İşten atmaların gündeme gelmesi, ücret kayıplarının
yaşanması, güvencesiz çalışma koşulları tepkilere yol açtı.
Sendika merkezlerinin 1 Mayıs’ı alanlarda kutlamama
tutumu örgütlü ve mücadeleci işçi, işyeri temsilcisi ve
mücadeleci sendikacılar tarafından eleştirildi.
'Hadi 1 Mayıs'a' çağırısıyla Almanya çapında oluşan
platforma DİDF olarak da katıldık ve olanaklarımız
etrafında işçi, emekçi ve ilerici güçlerle birlikte 1 Mayıs’ı
alanlarda kutlama kararı aldık.
İşçi sınıfının ''Birlik, Dayanışma ve Mücadele'' günü
yaklaştıkça, 1 Mayıs’ı alanlarda kutlama ve sokağa çıkma
eğilimi daha da güçlendi. Aldığımız bilgilere göre gerek
merkezi düzeyde gerekse yerellerde yapılan görüşmelerde
DIDF’in aldığı bu karar ileri işçiler, mücadeleci sendikacılar
ve ilerici kurum, kuruluş inisiyatif tarafında olumlu
karşılandığı yönündedir.
Almanya’nın başta büyük kentleri olmak üzere, 50’den
fazla şehrin birçok noktasında, işçiler, işyeri temsilcileri,
kamu emekçileri, mücadeleci sendikacılar, emekten yana
partiler, barış inisiyatifleri alanlara çıkarak 1 Mayıs’ı
kutlama başarısı gösterdi.
Yıllardır sürdürdüğümüz mücadelenin ortaya çıkardığı
etki ve birikimin farkında olarak 1 Mayıs’ın Hamburg da
alanlarda kutlanması için inisiyatif aldık. İlk önce
kentimizde hangi girişimler var, onları toparladık. Ardından
sol sendikacılar platformu başta olmak üzere birçok kesim
ve inisiyatif, gençlik örgütü ile sürekli bir ilişki içindeydik.
Öncelikle bu kesimlerle fikirlerimizi paylaştık. Esas
amacımız 1 Mayıs’ı ruhuna uygun ve taleplerimizi ortak bir
şekilde dile getirmekti. Önerimizi paylaştığımız bazı
güçlerin, verili koşullarda, ilk görüşmelerde tereddütlü
olmaları öngörülen bir şeydi. Bu durumu değerlendirdik ve
mevcut tereddütlere rağmen, DIDF olarak iki alan için (ST
Georg hastanesi önünde ve Altona semtinde)
başvurularımızı yaptık. Devam eden girişimlerimiz
meyvelerini vermeye başladı ve mitinglerimize,
sendikacıları, işyeri-işçi temsilcilerini ve çeşitli inisiyatifleri
dahil edebildik. Bu girişimimiz hem kendi çevremize hem
de dışımızdaki güçlere güven verdiğini söyleyebiliriz.
Eylemden eyleme koşmadık. Öncesinde hangi alana kaç
döviz, kaç pankart, kaç kişi gidileceğini netleştirerek,
görevlendirmeler yaparak hazırlandık. Bütün eylemler
korunma önlemlerini dikkate alarak ve uyularak
gerçekleştirdik.
Hamburg Göçmen Kadınlar Birliğinin de düzenlediği
araba konvoyuna DIDF üyesi kadınlar katılarak destek
verdik. İlgi çekici ve renkli bir eylem oldu.
2020 1 Mayıs’ın kendi şartlarında öğretici yanları
olduğu gibi, yeni olanak ve imkanlarda sundu. Elbette ki
sendikalar biz işçilerin en temel örgütleridir. Mücadeleci
sendikacılığı güçlendirmek için, işyeri işçi ilişkilerimizi
yeniden ele almak ve bu alanda çalışmamızı yoğunlaştırma
belirleyici olacaktır. Önümüzdeki dönem uzlaşmacı
sendikacılık daha fazla sorgulanacak, yaşanan krizin
ekonomik boyutları ve sonuçları daha ağır hissedilir
duruma geldikçe uygulanan politikalara karşı tabandan
tepki de artacaktır. İşten atmalara karşı şimdiden
dışımızdaki mücadeleci güçlerle dayanışma komiteleri ya
da inisiyatiflerin oluşması için çaba içinde olmamız,
gelecek zorluklara karşı mücadelenin daha etkili ve
başarılı olmasını sağlayacaktır.
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Almanya’da korona virüsüne rağmen 1 Mayıs kutlandı

STUTTGART: HASTANE ÖNÜNDE
1 MAYIS MİTİNGİ
Birleşik Hizmet Sendikası (ver.di)
Stuttgart şubesinin çağrısıyla şehrin
en büyük hastanesi önünde de çalışanlarla dayanışmak için 1 Mayıs
mitingi gerçekleştirildi. Mitinge 200
kişi katıldı. Sağlık emekçilerinin
sorunlarına dikkat çekilen mitingde
Stuttgart ver.di başkanı Cuno
Hegela bir konuşma yaptı. Mercedes
işyeri işçi temsilcisi, hastane çalışanları temsilcisi ve tertip komitesi
adına
konuşmalar
yapıldı.
Konuşmacılar” sadece koronavirüs
değil, kapitalizmin işçileri hasta ettiğini” belirterek mücadeleden vazgeçmeyeceklerini dile getirdiler.
DİDF’in çağrısı ile Sol Parti ve
Stuttgart 21 karşıtları tarafından
ortaklaşa düzenlenen eylem tren
istasyonu yakındaki köprü üzeri ve
inşaat alanında yapıldı. DİDF adına
Sidar Çarman, Sol Parti adına Aynur
Karakaya ve İnisiyatif adına Tomm
Adler birer konuşma yaparak
“Almanya’nın orta yerinde Katar
koşullarının işçilere dayatılması
kabul edilemez” diyerek inşaat çalışmalarının hemen durdurulmasını
talep ettiler. Yüzden fazla kişinin
katıldığı eylem “Yaşasın enternasyonal dayanışma” sloganıyla son
buldu.

KÖLN: SESSİZ KALAMAZDIK
Köln’de ise 1 Mayıs günü 17 değişik eylem yapıldı. İlk eylem saat
10.00’da IG BAU sendikasının iznini
aldığı ve DİDF’in de destek verdiği
gösteri oldu. 25 kişinin katılmasına
izin verildiği ve Heumarkt alanında
yapılan eyleme 50’den fazla insan
katıldı. 1,5 metre mesafe bırakan,
maske takan eylemciler sağlık
sorunlarına ve emekçilerin taleplerine değinen konuşmalar yaptılar. IG
BAU Köln Başkanı Mehmet Perişan,
“1 Mayıs’ta sessiz kalamazdık” dedi.
DGB Köln Şube Başkanı Wittich
Rossmann da eyleme katılarak bir
konuşma yaptı.
Günün ilerleyen saatlerinde şehrin birçok yerinde irili ufaklı eylemler yapıldı.

HAMBURG’TA 25 AYRI GÖSTERİ
Hamburg’da ise 25 ayrı yerde gösteriler yapıldı. ‘Hamburg Sağa Karşı
Birlik’ tarafından 13 yerde yapılan
eylemlere 25’er kişinin katılmasına
izin verilirken yüzlerce kişi katıldı.
Ayrıca Barış İnisiyatifi, DKP, DİDF
Hamburg, ‘Silah Ticaretine Hayır
İnisiyatifi’nin içinde yer aldığı gruplar Jungfernstieg’de 150 kişinin katıldığı bir miting düzenlediler. Ayrıca
DİDF
Hamburg’un
çağrısıyla
Türkiye kökenlilerin yoğun yaşadığı
Altona’da bir eylem yapıldı.
Altona’daki eyleme yaklaşık 70 kişi
katıldı. DİDF, IG Metall ve Ver.di
temsilcileri ve Sol Parti Eyalet
Milletvekili Norbert Hackbusch
birer konuşma yaptı. Ayrıca St.
Georg Hastanesi önündeki eylemi
ise hastane ve sağlık sağlık inisiyatifleri düzenledi. 60 kişinin katıldığı
eyleme Almanya’nın tanınmış sinema sanatçılarından ve sendikacı Rolf
Becker de katılarak bir konuşma
yaptı.
Hamburg Göçmen Kadınlar
Birliği
de
saat
12.00’de
Jungfernstieg’de 70 kişilik bir araba
konvoyu oluşturdular. Ağırlıklı olarak kadın örgütleri bu eylemde yer
aldı.

DARMSTADT
Almanya`nın birçok şehrinde
olduğu gibi Darmstadt`da da 1
Mayıs, koronavirüs önlemleri nedeniyle özel koşullarda kutlandı.
Kısıtlı sayıda katılımcının katılmasına müsaade edilen kutlama koruyucu önlemler altında gerçekleşti.
Maske takmanın ve sosyal mesafenin korunmasının şart koşulduğu
eylemde DIDF Darmstadt bayrak ve
dövizleriyle yer aldı. Yapılan konuşmalarda, koronavirüs salgınının işçi
ve emekçilerin yaşamına etkileri,
sağlık sistemindeki sorunlar, hükümetin bu süreçteki yanlış politikaları
konu edildi. Konuşmaların ardından
kısa bir yürüyüş de yapıldı.

ESSEN’DE YASAK AŞILDI
Essen’de birçok parti ve örgütün
günler öncesinden yasal prosedür

için gerekli başvuruları yapmalarına
rağmen, önce polis sonra mahkeme
geleneksel 1 Mayıs kutlamasını
yasakladı. Ancak Münster Yüksek
İdare Mahkemesi, 1 Mayıs’a saatler
kala eylemin, bilinen koşulların yerine getirilmesi kaydı ile 50 kişi ile
yapılmasına izin verdi. Ancak
eylemler merkezi yerler yerine
Weberplatz ve Katernberg gibi kenar
semtlerde yapıldı. Gösterilere DİDF,
DKP, MLPD, Sol Parti, Barış
İnisiyatifi, antifaşist blok ve ‘Essen
Stellt sich Quer’, gibi parti ve örgütler katıldı.
DİDF Essen üyeleri, dernek lokalinde buluşarak ve güncel talepleri
içeren dövizleri ile kent merkezinde
doğru yürüyerek, tren garı ve kent
merkezinin içinden yürüyerek
eylem yerine vardı.
Gösteri boyunca taşınan pankart
ve dövizlerde şu talepler öne çıktı:
“Meslek eğitiminden sonra işe alınma yasal garantiye alınsın”, “Zorunlu ücretsiz izin ya da kısa çalışma
yerine tam ücret ödensin”, “Sağlık
ve hasta bakımı için daha çok personel yüksek ücret”, “Hastaneler
kamulaştırılsın”,“Sağlığımız üzerinden para kazanmaya hayır”, “İşten
çıkarmalar yasaklansın” , “Tam ücret karşılığı, haftada 30 saat işgünü!”

MANNHEİM’DE YALNIZ DEĞİL,
DAYANIŞMA İÇİNDE
Her
yerde
olduğu
gibi
Mannheim’da da bu yıl 1 Mayıs olağanüstü
koşullarda
kutlandı.
Mitinge Alman Sendikalar Birliği
DGB ve diğer sendikalarla yapılan
ön görüşmelerden bir sonuç alınamayınca bir araya gelen mücadeleci
sendikacılar ve DIDF’in de içinde
yeraldığı kitle örgütleri temsilcileri
tarafından çağrı yapıldı. Çağrı
yapan mücadeleci sendikacılar ve
örgütler arasında Bombardier fabrikasından
sendikacılar,
DIDF
Mannheim, mültecilerin sınırdışı
edilmesine karşı inisyatif, DİDF
Jugend Mannheim, Mannheim barış
platformu,
Göçmen
Kadınlar
Derneği Rhein Neckar ve Sol Prti
Mannheim oldu.

Mitingde Alman Sendikalar Birliği
DGB’nin 1 Mayıs eylemlerini üç
öncesinden iptal etmesi sitemle karışık eleştirilirken, eylemin sendikalara karşı değil sendikaların online
gerçekleştirilen eylemlerine ek bir
eylem olarak anlaşılmasına vurgu
yapıldı.
Sendikaların online gerçekleştirdikleri eylemlerin de bu yılki sloganı
olan “Yalnız değil, dayanışma içinde” başlığıyla Saat 14.00 de başlayan, sadece 1 Saatliğine ve 100 kişinin katılımına izin verilen mitinge
sağlık kurallarına uyacak şekilde 250
civarında katılım oldu ve miting 1,5
Saat sürdü. DIDF Jugend’in de bir
konuşma yaptığı mitingde mevcut
ekonomik koşullara, sığınmacıların
virüse rağmen sınır dışı edilmelerine
ve kamplardaki yaşam koşullarına,
hükümetin alacağı savaş uçaklarına,
sermayenin krizi fırsat bilerek işçi
haklarına saldırılarına ve sağa karşı
öfke vardı.
MLPD’nin çağrısını yaptığı bir
başka yürüyüşte sabah Saat 11. 00 de
Türkiyeli sol grupların katılımı ile
gerçekleşti. Bu mitinge de yüze
yakın katılım oldu.

BİELEFELD’TE 7 AYRI GÖSTERİ
Bielefeld’te 1 Mayıs kutlamaları
çerçevesinde ilk eylem saat 12.00’de
Sol Parti tarafından geleneksel olarak her yıl 1 Mayıs kutlamasının
yapıldığı Ravensberger Park’ta gerçekleşti. Burada yapılan mitinge 100
kişi katıldı.
İkinci miting DİDF ve Barış inisiyatifi tarafından Jahnplatz’da yapıldı. Bu eyleme de 30 kişi katıldı.
Demokratik Güç Birliği çağrısıyla
merkezi tren istasyonunda başlayan
ve şehir merkezinde sona eren yürüyüşe ise yaklaşık 70 kişi katıldı.
Bu kutlamaların dışında da kentte
4 eylem daha gerçekleşirken, 1
Mayıs kutlamalarına Bielefeld’de
toplamda yaklaşık 300 kişi katılmış
oldu. Sınırlı sayıda insanın katılmasına izin verilen eylemlerde özellikle
silahlanmaya dikkat çekilirken, sağlığa daha fazla bütçenin ayrılması
talep edildi.
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'Mücadele isteği mücadele alanlarını yaratıyor'
Berlin, Hamburg, Frankfurt, GeislingenGöppingen, Mannheim’da Göçmen Kadınlar Birliği
üyeleri 1 Mayıs kutlamaları vesilesiyle sokağa
çıkarak taleplerini dile getirdikleri eylemler
yaptılar. Bazı şehirlerde ise her yer 1 Mayıs alanı
şiarına uygun olarak kadınlar balkonlardan, park
ve bahçelerden 1 Mayıs taleplerini görünür
kıldılar.
BERLİN: HER YER 1 MAYIS ALANI

Korona koşullarında 1 Mayıs kutlamaları için Berlin’de 80 eylem başvurusu
yapılırken,
bunlardan
30’una izin verildi. Muhalif sendikacı, antikapitalist, ırkçılık karşıtları,
feminist gruplar, semt inisiyitifleri
ve Frauenstreik platformlarının çağrısı ile Berlin’in çok sayıda semtinde
yapılan gösterilere sınırlı sayıda kişinin katılmasına izin verildi..
Mücadeleci sendikacı, işçi temsilcileri ve derneklerin Alexanderplatz’da
düzenledikleri 1 Mayıs kutlamasına
Berlin Göçmen Kadınlar Birliği üyeleri de katıldı.
Bu eylemin ardından kadınlar,
“Bulunduğumuz her yeri 1 Mayıs
alanına dönüştürelim!” çağrısı ile
Tempelhoferfelder’de toplanarak 1
Mayıs’ı kutladılar. Berlin GKB üyesi
kadınlar 1 Mayıs aktivitesi konusuna gazetemize şunları söylediler:
“Çalışma hayatı ve yaşamın her alanına yönelik taleplerimiz,, şarkı ve
türküler eşliğinde 1 Mayıs kutlamasına dönüştürdük. Bir kez daha gördük ki, hangi koşulda olursak olalım, mücadele isteği mücadele alanlarını yaratıyor ve bu alanlarda birlikte güçlü olduğumuzu her seferinde yeniden görüyoruz. Bu hepimize
çok iyi geliyor! Ve altını çiziyoruz;
korona riskini büyüteceği gerekçesiyle yasaklanan 1 Mayıs kutlamalarına rağmen, bu süreçte hiç kapanmayan ve gerekli önlemler alınmadan her gün açılan çalışma alanları-

nın varlığı düşündürücü ve kabul
edilmezdir.”

HAMBURG’DA ARABA KONVOYU
Hamburg Göçmen Kadınlar
Birliği, 1 Mayıs kutlaması çerçevesinde talep ve mesajlarını bir araba
konvoyu yaparak duyurdu.
1 Mayıs günü gerçekleşen eyleme
Hamburg’un değişik fabrikalarında
ve işyerlerinde çalışan kadınlar arabalarla katıldı. Kadınlar arabalarını
talepleriyle, pankartlarıyla süsleyerek Alster gölü civarında kısa bir
miting yaptılar. Gölün etrafında arabalarla tur atan kadınlar ardından
kapanış mitingi yaparak eylemlerini
sonlandırdılar.
Eyleme
DİDF
Hamburg üyesi kadınlar da destek
verdiler.
Eyleme yaklaşık 70 kişi katıldı.
Eylemde Landes Frauenrat 2.

Başkanı Sabine Ziercke, Pro Familia
Hamburg Başkanı Kersten Artus,
Hamburg GKB Yönetim Kurulu
üyesi Lale Cerit ve Rukiye Cankıran
birer konuşma yaptılar. Lale Cerit
konuşmasında şunlara değindi:
“Federal hükümet haftalarca kutlanan 'kahramanları' adeta cezalandırıyor ve sistemi ayakta tutanların
çalışma saatlerini 12 saate kadar
uzatmayı ve dinlenme süreleri kısaltılmayı gündeme getiriyor. Bu
durum, özellikle bu meslek gruplarındaki işgücünün yüzde 70’inden
fazlasını oluşturan kadınları etkilemektedir. Zaten düşük ücretlerle
çalıştırılan emekçiler şimdi 60 saatlik haftaya mahkûm ediliyorlar! Bu
nedenle işyerlerinin korunması,
güvenceli iş ve 12 saat yerine tam
ücret ile çalışma saatlerinin haftada
30 saate indirilmesini talep ediyo-

GEİSLİNGEN’DE MİTİNG
WMF fabrikasının bulunduğu
Geisslingen’de ise 50 yıl aradan
sonra ilk kez 1 Mayıs kutlandı.
Geleneksel olarak bütün küçük yerleşim bölgeleri 1 Mayıs gösterileri
için Göppingen’e gidiyorlardı. 1
Mayıs gösterilerinin iptal edilmesinden
sonra
DİDF’e
bağlı
Geislingen Gençlik Derneği, bölgedeki tüm mücadeleci sendikacılara,
işyeri temsilciliklerine, barış hareketine, Göçmen Kadınlar Birliği’ne,
Volkshochschule ve Protestan kilisesine gönderdiği bir çağrıyla, ortak
bir 1 Mayıs mitingi düzenleme önerisinde bulundu.
Çağrıyı olumlu karşılayan işyeri
temsilciliklerinin ve kurumların
desteğiyle yapılan miting başvurusu şehir idaresi tarafından 50 kişi ile
sınırlandırıldı. Fakat eylem günü

150 kişi gelmesine karşın polis
müdahale etmedi. Mitingde değişik
fabrikalardan sendika ve işyeri temsilcilerinin yanı sıra, kurum temsilcileri de konuşmalar yaptılar.
Yapılan konuşmalarda işsizliğe,

yoksulluğa ve sağlık alanında yapılan kesintilere dikkat çekildi ve krizin faturasının işçi ve emekçilere
çıkartılmaması talep edildi. Miting
daha sonra müzik dinletisiyle sona
erdi.

ruz.” Kerstin Artus yaptığı konuşmada fırsat eşitliği isterken, Sabine
Ziercke de kadınlar için daha iyi
yaşam ve çalışma koşulları talep etti.

FRANKFURT’TA KADINLAR 1
MAYIS KUTLADI
Frankfurt GKB üyeleri de 1
Mayıs’ı değişik aktivitelerle kutladı.
İşyerlerinde, bahçelerde, balkonlarda kadınlar 1 Mayıs taleplerini dile
getirdi. 7 farklı alanda sınırlı katılımla gerçekleştirilen kutlamalara
Frankfurt GKB de bazı yerel sendika
temsilcileri ve inisiyatiflerin yaptığı
40 arabalık konvoya,3 arabayla katılarak taleplerini dile getirdi.
Ardından DİDF’in çağrı yaptığı
mitingde bayrak ve dövizleriyle 10
kadın katıldı.

MANNHEİM’DE TALEPLERİMİZİ
ALANLARA TAŞIDIK
Her yerde oldu gibi Mannheim’da
da olağanüstü koşullarda gerçekleşen 1 Mayıs kutlamalarına Göçmen
Kadınlar Rhein-Neckar Derneği de
talepleri ve dövizleri ile katıldı.
Yaklaşık 250 kişinin katıldığı mitingin gündeminde mevcut ekonomik
koşullar, yaşam ve çalışma koşulları,
sığınmacılar, işçi haklarına saldırılar
ile ilgili talepler vardı.
Mücadeleci sendikacıların, değişik inisiyatiflerin temsilcilerinin yer
aldığı ön hazırlık aşamasında da yer
alan kadınlar, sağlık alanına daha
fazla bütçe, personel, kısa çalışmada
tam ücret, 12 saate hayır, gibi talepleri ile alandaydılar. Kadınlar saat
14.00’te başlayan ve 1 saat izin verilen miting öncesi Jungbusch semtinde yoksullara ve evsizlere sadece
haftasonları yiyecek paketi dağıtan
Platte kurumuna da bir dayanışma
ziyareti gerçekleştirip hazırladıkları
yiyecekleri sundular.
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Post-Corona dünyası
denilmişken…

“Korona sonrasının dünyası” (The Post Corona World ) üzerine son haftalarda yapılan o birbirinden renkli öngörüler de, ifade edilen açık karşıtlığın kendisi ve ondan doğabilecek
sonuçlar hakkındaki yaklaşımlara göre ayrıştırılabilir. Zira, kültürden çevreye, insan türünün geleceğinden edebiyata, teknolojiden etiğe, bilimden dine, ekonomiden devlete kadar oldukça geniş bir yelpazeyi kucaklayan bu “post corona” öngörülerinin hemen hemen hepsi, bir şekilde görünür hale gelen bu temel karşıtlığa göre içeriklerini belirlemektedirler.
Gazi ateş
70’li yıllarda Bruce Lee’nin KungFu filmlerini oynatan sinemalar dolup taşardı. Gençliğimizde bu filmleri büyük bir heyecanla izlerdik.
Filmin ardından sokağa çıktığımızda kendimizi bambaşka hissederdik. Üç metre zıplayabileceğimiz,
bir tekmeyle dört kişiyi birden devirebileceğimiz veya arkamızdan
atılacak nesneleri hiç bakmadan havada tutabileceğimiz sanısına kapılırdık. Hoş, filmin etkisi geçer geçmez ayaklarımız suya ererdi. En
geç, gördüğümüz hareketleri taklit
etmeye başladığımızda; yer çekimi
yasası, fiziki yapımızın ve insan olarak kabiliyetlerimizin sınırlılıkları
gibi çok “sıradan gerçekler” kendilerini pek çabuk hatırlatıverirlerdi!
Denilebilir ki, Kovid-19 pandemisi
ile de bir yerde kapitalist toplumlar,
büyük bir heyecanla izledikleri bir
filmin etkisinden çıkmışçasına son
derece “sıradan gerçekleri” yeniden hatırlamış oldular. Dahası pandemi, bu toplumları, doğanın adeta bir buyruğuyla mecburi bir tefekküre sokuverdi!
Kovid-19 salgınının dünya ölçeğinde neden olduğu olağanüstü hali; ister Almanya’nın eski Dişişleri
Bakanı Joschka Fischer gibi bir “insanlık krizi” olarak görün, ister İMF
Başkanı Kristalina Georgiewa gibi
“insanlığın en karanlık anı” olarak
ele alın, isterse Alman filozof Jürgen Habermas gibi “bilgisizliğimiz
üzerine bu kadar çok bilgimizin olduğu bir dönemin olmadığını” düşünün veya Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle birlikte “tarihin sonunu”
muştulayan Fukuyama gibi “yeni bir çağın başladığını ve bu krizin (belirli) şeylere bakışımızı ve
onlar hakkındaki düşünce tarzımızı temelden değiştirecek” deyin, sonuç itibarıyla, şu husus netlik kazandı: Bu pandemiyle birlikte, burjuva propaganda tarafaından onlarca yıl, yerine göre inkar edilen veya tali plana atılan son derece yalın
gerçekler şaşırtıcı bir netlikle kendini hatırlattı.
Hiç
şüphesiz
bu
“sıradan
gerçekler”in başında, toplumsal hayatımızda maddi yaşamın yeniden
üretimi ve onu mümkün kılan işçi

sınıfının tayin edici yeri gelmektedir. Aynı şekilde, sermaye birikimini herşeyin merkezine koyması itibarıyla kapitalist üretim tarzının,
insan türünü; parçası olduğu doğa karşısında hoyrat ve onun tabii
tepkileri karşısında korunmasız ve
bu haliyle kendi geleceğini tehlikeye sokan bir pozisyona sürüklediği
de görüldü. Kapitalizmin, bir doğal
varlık olarak insanı, doğaya ve dolayısıyla da kendi doğasına yabancılaştırılmış bir yaşam tarzına mahkum ettiği açığa çıktı.
Bilindiği gibi, salgın, yaygın ve
dünya ölçeğinde bir vaka olması itibarıyla, ortak davranışı zorunlu kıldı. Devletler tüm toplumu ortak bir
tutumla hareket etmeye çağırmak
zorunda kaldı. Hakim kılınabilen;
‘insan insanın kurdudur’, ‘gemisini yürüten kaptandır’, ‘bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın’ gi-

bi, toplumsal bağıntıların görülmesinin önünde göz bağı olan ve her
bir olaya sınıfsal/toplumsal değil
de, bireyin tekil çıkarlarından bakmayı öğütleyen burjuva anlayışlar,
aynı maddi üretimin ve onun gerçekleştiricisi işçi sınıfının rolünün
görülür hale gelmesi gibi, ortak çıkarları, kollektif davranışların zorunluluğunu gün ışığına çıkardı, tekil hareket tarzının bir çare olamadığı bir ortam oluştu.
Gerek bu ortak tutumla hareket etmenin kendisi, gerekse bu ortak tutum içinde ve fakat ona rağmen işçilerin şu ya da bu ölçüde çalışmaya mecbur bırakılması, hem işçilerin kendilerinin toplum karşısındaki konumlarına ve hem de toplumun işçilere bakışında yeni bir algılamayı doğurdu.
Öte yandan, insan yaşamını tehdit eden bu büyük salgının bir tür

doğa vakası olması nedeniyle, doğal yaşamın gerektirdikleriyle kapitalist üretim tarzının doğası arasında bariz bir çelişkinin bulunduğu görülür oldu. Bu doğa vakasından kaynaklanan tehditleri bertaraf etmenin gerektirdikleriyle (insan sağlığının korunmasının birinci öncelik olması, bunun için sağlık
sistemlerinin tahkim edilmesi, üretimde görece sınırlama ve zorunlu
olana odaklanma, pek çok şeyin zaruri olmadığı vb.), kapitalist üretim
tarzının gerektirdikleri (sınırsız meta üretimi ve bunun nispi fazlalığı,
kar dürtüsü ve sermaye birikiminin herşeyin merkezinde bulunması, bunun için doğa ve insanın araçsallaştırılması, onların üzerindeki
tahribatın önemsenmemesi vb.), henüz kimse daha bir şey demeden ve
herkesçe açıktan görülür bir şekilde
karşı karşıya geldi. Ve bu karşıtlık
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böyle oluştuğu içindir ki, ilk haftaların şoku atlatılır atlatmaz, burjuvazinin sözcülüğünü üstlenen siyasetçi ve ideologlar “herşeyin virüsle mücadeleye indirgenemeyeceği”,
“yaşam hakkının mutlaklaştırılmayacağı” söylemleriyle öne atıldılar.
Bu arada, başta Türkiye ve ABD olmak üzere, bazı ülkelerde ise, bu
karşıtlık hiç oluşmamış gibi hareket edildi!
İşte “Korona sonrasının dünyası”
(The Post Corona World ) üzerine
son haftalarda yapılan o birbirinden renkli öngörüler de, yukarıda
ifade edilen açık karşıtlığın kendisi
ve ondan doğabilecek sonuçlar hakkındaki yaklaşımlara göre ayrıştırılabilir. Zira, kültürden çevreye, insan türünün geleceğinden edebiyata, teknolojiden etiğe, bilimden dine, ekonomiden devlete kadar oldukça geniş bir yelpazeyi kucaklayan bu “post corona” öngörülerinin
hemen hemen hepsi, bir şekilde görünür hale gelen bu temel karşıtlığa
göre içeriklerini belirlemektedirler.

Düşünce Dünyasının yeniDen ayakları üstünDe
Durmasının yolu açılDı

“Vizyon danışmanları”nın bir yöntemine başvuralım: ‘Ön-görü’ ile
değil de, ‘geriye-görü’ ile bakıldığında, yani ileri bir tarihten, diyelim ki 3 yıl sonrasından bugüne bakıldığında, kuvvetle muhtemel şunu tespit edebileceğiz: Pandemi,
ideolojik cephede de bir kırılmanın
başlangıcı oldu.
Bilindiği gibi, burjuvazi, son on yıllarda, düşünce dünyasının neredeyse topyekün kafa üstü durmasını başardı. Büyük salgın, bu dünya
algılayışını şimdiden sarsıp, düşünce dünyasının yeniden ayakları üstünde durmasının yolunu açmış sayılabilir.
Marx ve Engels’in ilk eserlerinden
olan Alman İdeolojisi’nde spekülatif felsefenin öznelci temsilcilerinin
(Genç Hegelciler vb.) karşısına, son
derece “sıradan bir gerçeğe” yaslanarak çıktıklarını hatırlayalım: İnsanların, tarih, doğa, birey vb. üzerine envai felsefi tezler ileri sürebilmek için, önce yaşamaları gerekiyor. Yaşamaları için ise; yemeleri, içmeleri gerekiyor, oturabilecekleri evleri, giyinebilecekleri elbiseleri vb. olmalıdır. Dolayısıyla, önce bu olmazsa olmaz gereksinmelerini karşılayacak şeyleri üretmeleri,
yani maddi yaşamın kendisini üretmeleri gerekmektedir. Her türlü tarihin ve tarih yapmanın da öncülü
bu temel koşuldur! (1)
Görünen o ki, Kovid-19 salgını, bir
“dışsal” etken, bir tarihi “dünya vakası” olarak, burjuvazinin, düşünce
dünyasının üstüne geçirdiği örtünün yırtılmasında ilk hamleyi gerçekleştirmiş bulunmaktadır.
Öte yandan, bu “tabiat olayı”nın
kendisi ve kapitalistlerin onun karşısında aldıkları tutum, özellikle işçilerin algıları ve duygu dünyasında belirli değişimleri tetikledi. İş-
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Kovid-19 salgını, hiç şüphesiz
tarihi hızlandıracaktır. “Korana sonrası dünya”nın çehresini ise, esasta işçi sınıfıyla burjuvazi arasındaki mücadele belirleyecektir. Tarih
tekerrür etmeyebilir, burjuvazi 2008 krizindeki başarısını aynen tekrarlayamayabilir - eğer ki, işçi sınıfının ileri unsurları, hızlanan bir tarihsel dönemde, yeteneklerini, birikimlerini, girişkenliklerini artırmaları için kaybedecek hiçbir zamanlarının olmadığını anlayıp doğmakta
olan olanakları değerlendirebilmeyi başarırlarsa!
çilerin ölüm cephesine sürülür gibi çalışmaya zorlandığı Türkiye’de
işin bu boyutu belki de en yalın şekliyle görüldü.
İtalyan Marksisti Antonio Gramsci, Birinci Dünya Savaşı’nın üçüncü yılında kaleme aldığı bir makalede, “üç yıllık savaş dünyayı duyarlı kıldı, önceleri dünyayı sadece düşünüyorduk, şimdiyse hissetmekteyiz”. (2)
Hissiyattaki değişimi, bakış açısının değişimi izler. (3) Ve nitekim:
Hastalık bulaştırırım diye evindeki çoluk çocuğuna dahi sarılamayan işçi, sermayenin ve onun hükümeti tarafından çalışmak ile açlık arasında tercihe zorlanılırken,
herşeyin pahalı olduğu bu ülkede
sırf onun emek gücünün değil, hayatının da pek ucuz olduğunu gördü; üstelik eskiden sırf kendisi “iş
kazası”nda ölebilirken, şimdi tüm
ailesi ölebilirdi. Ve bu sırf ona değil, hemen hemen tüm işçilere reva
görülüyordu. Salgınla mücadele ortak bir tutumu gerektirirken ve bunun için toplumun diğer kesimlerine “aman evde kalın” denilirken,
işçiler, bu bütünden ayrıştırılıyor,
özel bir muameleye tabi tutuluyordu. Tam da bu ayrıştırma, ister istemez, işçilerde, kendilerinin bu toplumda özel bir bütün oluşturdukları fikrinin oluşmasına neden oldu. Sermayenin, salgının umumiyetine rağmen işçileri bu genelden
ayrıştırması, işte bu çıplak sınıfsal
gerçeklik, işçilerin hissiyatında küçümsenemeyecek, olağan zamanlarda belki yılları alabilecek bir açı
değişimini tetikledi.
Kuşkusuz algı, gerçeğin teyide
muhtaç bir türüdür. Şüphesiz hissiyat, kavramsallaştırılmayı gerektirir. Henüz politik bir sınıf bilinci
olmasa da, fakat bir sınıf olma, işçi sınıfı olma hissiyatı, sermaye ve
hükümetinin bu ayrıştırmasıyla birlikte güçlendi işçilerde. Sınıf kavramının ekonomik-sosyal bir katego-

riden ibaret olmadığı, elbette onun
üzerinden yükselen fakat ötesinde de, sermaye karşısında ortak bir
ilişki bütünlüğü içinde bulunuluyor olma, (politik bir bilinçle kavramsallaştırılması gereken) ortak
bir hissiyat ve anlama olduğu göz
önünde tutulduğunda, Kovid-19
salgını günlerinde işçilerin bu deneyimi asla küçümsenemez. Nitekim son 1 Mayıs kutlamaları bunun
somut bir örneğiydi.
Eskilerin dediği gibi, herşey kendi
zıddıyla kaimdir: Türkiye burjuvazisi, bir yerde mahkum olduğu bu
pervasızlığıyla, “Korona krizini”
fırsata çevirmenin peşine düştü. Sonuçta, Türkiye’deki iktidarın “küçük Amerika” hayalini terk edip
Avrupa’nın kapısında “küçük Çin”
olmaya namzet hesaplarının tutup
tutmayacağını zaman gösterecektir.
Fakat bugünün koşulları öyle oluşmuş bulunmaktadır ki, bu hesapları tutturma gayesiyle sermayenin
yöneltmeye mecbur olduğu saldırılar, işçi sınıfı cephesinden karşı direnişleri tutuşturmadan gerçekleştirilemeyecektir.
Envai türden öngörüler bir tarafta kalsın, şu bir gerçektir ki, ekonomik ve politik çelişkiler ve bu çelişkilerin temelinde ve onların nezdinde mücadelelerini gerçekleştiren temel sınıflar atlanarak, Kovid-19 salgını sonrasının dünyası üzerine somut bir öngörüde bulunulamaz.
“Tarih, günün emrindedir.” (4) Günün halihazırdaki vaziyet-i umumiyesi ise şudur: Dünya ekonomisinin
bu yıl eksi büyüme yapacağı bir sır
değildir. Ekonomik sarsıntılar daha
şimdiden birçok devleti derinden
etkilemiştir. An itibarıyla 102 devlet
kredi talebiyle İMF’ye başvurmuştur. (5) Burada yer darlığından ötürü değinemeyeceğimiz çeşitli gelişmelerin (6) işaret ettiği, tüm dünyada işsizlik ve yoksuluğun büyüyeceği, işçi hakları ile demokratik kazanımlara yönelik saldırların arta-

cağı, en başta da emek ile sermaye
arasındaki çelişkinin keskinleşeceğidir.
Kovid-19 salgını, hiç şüphesiz tarihi hızlandıracaktır. “Korana sonrası
dünya”nın çehresini ise, esasta işçi
sınıfıyla burjuvazi arasındaki mücadele belirleyecektir. Tarih tekerrür etmeyebilir, burjuvazi 2008 krizindeki başarısını aynen tekrarlayamayabilir - eğer ki, işçi sınıfının ileri
unsurları, hızlanan bir tarihsel dönemde, yeteneklerini, birikimlerini, girişkenliklerini artırmaları için
kaybedecek zamanlarının olmadığını anlayıp doğmakta olan olanakları değerlendirebilmeyi başarırlarsa!
(1) Bkz. Marx-Engels, „Alman İdeolojisi“, çev: Tonguç Ok, Olcay Geridönmez, Evrensel Basım Yayın, sf. 36 ve devamı. Marx ve Engels bu temel gerçeğe
hakkını vermek suretiyle, ayakları yere
basmayan, kafa üstü duran öznelciliğin
‚koşulsuzluk‘ üzerine kurulu tezlerini
teker teker çürütürler.
(2) Antonio Gramsci: „Gedanken zur
Kultur“ (Kültür Üzerine Düşünceler)
adlı derlemede, sf. 12, Röderberg Yay.
(3) Kuşkusuz hissiyat ve bakış açısındaki değişimler her zaman olumluya doğru olmayabilir!
(4) Ahmet Hamdi Tanpınar: “Saatleri
Ayarlama Enstitüsü”, sf. 297, Dergah
Yay.
(5) Uluslararası finans yazınında,
TL’nın dolar karşısında 0,14 dolara kadar gerilediği Türkiye’de, İMF’ye başvurulmaması durumunda mali bakımdan bir devlet iflasının yaşanabileceği
veya Katar ve Çin’den çok daha ağır koşullarda borç alınmak zorunda kalınacağı konuşuluyor!
(6) Devlet borçları, bütçeler, yatırımlar,
tekel birleşme ve tasfiyeleri, üretimin
yeniden örgütlenmesi, kapasite fazlalılıkları, devlet müdahalelerin kalıcılaşması, demokratik haklar vb…
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Kapitalizm: Koronadan daha tehdit edici!
Korona önlemleri kisvesi altında, bir sonraki sermaye saldırısı pusuda! Büyük sermaye “köpek balıkları” uzun zamandır krizin yüküne dayanamayacak küçük şirketlerin üstünü çizdiler ve “ekonominin yeniden başlaması” durumunda çalışanlarına ve küçük patronlarına ücretleri düşürücü olarak rezervasyon yaptılar. Çalışma süresi düzenlemelerinin günde 12 saat veya haftada 60 saate kadar uzatılması için,
biz işçilerin masadan indirilmesi gerekiyor!
DietharDt Möller
Kontrol edilmesi çok zor olan virüs hızlı, ürkütücü ve gizlice yayılıyor. Çünkü enfekte olmalarına rağmen hastalığın belirtileri görülmeyen insanlar da hastalığı yayıyorlar.
Ancak hastalık patlak verdiğinde,
genellikle dramatik, hatta ölümcül
oluyor. Ve küresel kapitalist ekonominin krizini ciddi biçimde tetikliyor.
Tetikliyor mu? Hayır, Sars Cov2 virüsü, durgunluğa kayan, krize girmiş bir kapitalist ekonomide sözüm
ona hazırlıksız ortaya çıktı. Küresel
ekonominin on yıllardır süren krizi neredeyse her şeyi tırpanlamıştı: Sürekli “sağlıklı küçülme”, tüm
sosyal hakların ve kurumların tahribi, IMF ve Dünya Bankası tarafından mecbur edilen tüm sosyal alanların kuralsızlaştırılması, çok sayıda ülkenin enkaz haline getirilip
kamu kurumlarının özelleştirilmesi ve uluslararası sermayenin yıkıcı ticaretine açılması, acımasız arazi spekülasyonu, doğal kaynaklara ve hammaddelere el konulması,
toprakların ele geçirilmesi, çevrenin tahrip edilmesi...
Şimdi sözde krize karantina ile
dünya çapında tepki gösteriliyor,
sınırlar kapatılıyor, tüm ekonomik
sektörler, Hindistan’da tüm ülkede
tarım kapatılıyor, sokağa çıkma yasağı, vb. ayrıntılar biliniyor. 23 Nisan 2020’deki rakamlara göre, sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde
26 milyon olmak üzere milyonlarca
insan işini kaybediyor. Ama “hazırlıksız” terimi sadece küresel kapitalizmin nelere yol açtığını gizlemek
için kullanılmaktadır.
Sağlık sistemi denecek bir sağlık
sistemi pek çok ülkede yoktu ya
da yok, var olanların çoğu özel ellerde ve parası olanın sağlığı korunuyor. Halkın büyük kısmında ise
para yok. En büyük kapitalist ekonomi olan ABD’de milyonlarca işçi
sağlık sigortası olmadan çalışıyor.
Trump, Obama dönemindeki tutarsız, zayıf reformları sistematik olarak yok etti. ABD ve dünyadaki sayısız işçi ve emekçi kişisel olarak bu
krizin büyük risklerini yaşıyor, yükünü taşıyor.
Almanya gibi daha gelişmiş ülkelerde sağlık sisteminin sermayesi
oldukça güçlü (evet!), büyük hastanelere ve milyonlara mal olan ekipman, tıp, hemşirelik ve destek personeline sahip. Fakat acımasız ekonomik terör altındaki kapitalist maliyet hesaplamasının ciddi sonuçlarını yine emekçiler taşıyor. Sağlık
sistemi insanlara değil, “yatırımcı-

lara” milyarlarca kar getirecek şekilde işliyor.
Kapitalist devletler, ülkenin özel
durumuna bakmaksızın bu “ekonomik sektörleri” organize ediyorlar. Bu nedenle pandemi için hayati
olan sağlık ürünleri depolarda yok.
Bunlar, şu anda olduğu gibi, hastalanan veya kendilerini korumak zorunda kalan insanlar için ne kadar
vazgeçilmez olurlarsa olsunlar, sermaye için yararsız maliyetler.
Tekrar tekrar söylemek zorundayız: Egemenler, böylesi bir pandemide hazırlık, depolama ve kalifikasyonlarda tam olarak neye ihtiyaç duyulduğunu çok iyi biliyorlar:
2012’den beri Berlin’de, kanıtlandığı üzere Londra’da ve mutlaka başka yerlerde de olabilecekler tahmin
edilmekteydi. Buna rağmen hiçbir
şey yapılmadı!
ArbeitsZukunft’un tekrar tekrar
işaret ettiği gibi bu kriz sırasında
da ölümcül tasarrufa devam edildi.
Üretim ve ticaret şirketlerinde, nakliye, lojistik ve turizmde çalışan insanlar, güvencesiz işlerde veya sermayesi düşük mini fabrikalardaki
tüm çalışanlar, aileleri, çocukları ve
yaşlılar krizin yükünü taşıdılar, sermaye sahipleri ise her türlü olanağa
ve yardıma sahip olarak varlıklarını
sürdürdüler.
Tarihsel açıdan yeni bir durum mu?
Karl Marx’ın temel teorisine, “sermaye” formülüne geri dönüyoruz:
P (sermaye) – M (meta) – P (karsermaye) ́!
Sermaye, mal (M) elde etmek için
harcanan paradır (P). Bu da tekrar
kazanç ve kar (P) elde etmeye yarar.
Marx kapitalistlerin satın alabildiği
en önemli metanın iş gücü olduğunu kanıtladı: Kapitalist çalıştırabi-

leceği, baskı yapabileceği ve sömürebileceği çalışma gücüne sahip insanları yani mal üretmek, kar elde etmek için, iş gücü, hammadde,
makine ve başka şeyler satın alır.
Çünkü ticaret yoluyla değil sadece
üretim sürecinde emek kullanılarak
yeni ve daha yüksek değer yaratılır.
İşçiler tarafından yaratılan ürünler,
yatırılan sermayeden çok daha değerlidir ve kapitalistlere aittir.
Bunları - yukarıda belirtildiği gibi satabilir ve artı değer elde edebilirsiniz. Ve bu süreç devam eder, tekrar yatırım yapılır... Bunu birbirleriyle rekabet içinde yaptıkları için,
karın artması için bu onları mümkün olan maliyet kontrolü, rasyonalizasyon, teknik yenilik, insan emeğinin sürekli tasarrufuna mecbur
kılar. Sonuç genellikle kitlesel işsizliktir. Bu, sermaye egemenliğinin,
kapitalizmin çözülemeyen çelişkisi,
kısır döngüsüdür!
Marx,sermaye dolaşımının, sermayenin yeniden üretimi sürecinin ne
kadar kitlesel, ne kadar farklı, ne
kadar karmaşık, ne kadar birbiriyle bağlantılı olursa o kadar başarılı
olacağını kanıtladı. Uzun zamandır
her şey uluslararası olarak paylaşıldı ve çok sayıda kapitalistin bu karşılıklı bağımlılığı şimdi korona krizini şiddetlendiriyor...

CESARETLENDİRİCİ SİNYALLER

Korona önlemleri kisvesi altında,
bir sonraki sermaye saldırısı pusuda! Büyük sermaye “köpekbalıkları” uzun zamandır krizin yüküne dayanamayacak küçük şirketlerin üstünü çizdiler ve “ekonominin yeniden başlaması” durumunda çalışanlarına ve küçük patron-

larına ücretleri düşürücü olarak rezervasyon yaptılar. Çalışma süresi
düzenlemelerinin günde 12 saat veya haftada 60 saate kadar uzatılması için, biz işçilerin masadan indirilmesi gerekiyor!
Mücadelede birçok şeyi püskürtmek ya da geri kazanmak zorundayız. Demokratik ve siyasi haklarımızı geri kazanmak zorundayız.
Ancak cesaret verici sinyaller var:
Allgäu’daki Voith’te yüzlerce işçi,
krizin göbeğinde işlerini korumak
için grevde. Aşağı Saksonya ve Bremen hükümetlerine ortak bir mektupla, 62 sendika, işyeri ve personel
temsilciliği üyesi sağlık sistemindeki maliyet azaltma ve özelleştirme
önlemlerinin geri çekilmesiyle ilgili net taleplerde bulundu:
“Hastanelerimiz verimli çalışması gereken fabrikalara dönüştürülmüş durumda; personel azaltıldı,
belli alanlar ana firmadan çıkarılıp taşeronlaştırıldı ve sağlık sisteminin büyük kısmı -özellikle Aşağı Saksonya’da özelleştirildi. Bu gelişmenin sağlık bakımının aleyhine, sağlık tekellerinin lehine olduğunu düşünüyoruz. Sağlık sisteminin yeniden yapılandırılması çağrısında bulunuyoruz: Vaka başına sabit finansman sisteminin yerine ihtiyaca cevap veren finansman geçirilmelidir.
Özelleştirmeler tersine çevrilmelidir: Bir kamu sağlığı sistemine ihtiyacımız var -şirketler veya hissedarlar tarafından yönlendirilen ve
onlar için çalışan değil, toplum tarafından yönlendirilen ve toplum
için çalışan bir sağlık sistemine ihtiyacımız var.”
Görüldüğü gibi selamlanması gereken bu taleplerle mülkiyet sorunu
ve dolaylı olarak da toplumsal sistem sorunu irdelenmektedir!
Kumarhanelerin kapanmasını, sermaye spekülasyonunun durdurulmasını, faiz ve borç geri ödemelerinin iptalini talep edersek kapitalizmi sorgulamış oluruz! Eğer kapitalistlerin kar hırsı ve tekel, banka ve
finans sermayesi yok edilirse emekçilerin gelecek şansı olur. Emekçiler birlikte net talepler belirlerlerse, güçlü bir komünist parti kurmayı başarırsak kapitalizm yenilebilir
ve sosyalizme doğru yeni bir atılım
mümkün olabilir.
Bu, her şeyden önce, hayatta kalmamız için hayati önem taşımaktadır!
“Korona krizi”nin kar ekonomisi
olmadan kolayca aşılabileceği gerçeği, bu sistemin çürümüşlüğünü
gözler önüne sermektedir.
Çeviren: Semra Çelik
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Başta ABD ve Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanında 200 binden fazla insan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, kaybetmeye devam ediyor. Ve bu durumda yetersiz sağlık sistemlerinin rolünün büyük olduğu tartışılıyor. Emperyalist paylaşımda söz sahibi olmak isteyen ülkelerin yönetimleri, yıllardır sağlık ve eğitim gibi temel
alanlara değil askeri alanlara harcamayı artırarak, halklara ağır bir fatura ödetiyor.
Stockholm Barış Enstitüsü (SİPRİ)
tarafından bugün yayınlanan veriler bu gerçeği bir kez daha gözler
önüne seriyor. 2019’da dünya genelinde toplam 1,917 trilyon dolar askeri harcamalara ayrıldı. Bu rakam
bir yıl öncesine göre yüzde 3,6 daha
fazla. Dolayısıyla 2018’de gerçekleşen “rekor harcamalar” katlanarak
artmaya devam etti.

NATO’NUN İSTEDİĞİNDEN
BİLE FAZLA

Dünya genelinde bir yıl içinde üretilen Gayrisafi Yurtiçi Milli
Hasıla’nın yüzde 2,2’sine denk gelen bu miktar, NATO’nun belirlediği yüzde 2 sınırının da üstünde.
SİPRİ, bu veriden hareketle 2019’da
kişi başında 249 doların askeri alanlara harcandığına dikkat çekiyor.
Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı 2019’da, askeri harcamaların rekor düzeye ulaşması, emperyalist
devletlerin sağlıktan çok silahlanmaya bütçe ayırdığı ve böylece daha fazla insanın pandemiden hayatını kaybetmesinin önünü açtıklarına işaret ediyor.

ABD’DE SİLAHLANMAYA YÜZDE
61, SAĞLIĞA YÜZDE 5 PAY

askeri harcamalara en fazla bütçe ayıran ilk 10 ülke arasında girdiğine dikkat çekiyor. Çin, bölgede
ABD’de tehdidine karşı son yıllarda
hızla silahlanan ülkelerin başını çekiyor. Hindistan ise Pakistanle olan
gerilimi öne sürerek askeri harcamaları hızla arttırıyor.

RUSYA DÖRDÜNCÜ SIRADA

Bu durumu en net ABD’de görmek
mümkün. Bugün itibariyle yaklaşık
1 milyon insanın koronavirüse yakalandığı, 70 binden fazla insanın
hayatını kaybettiği ABD’de 2019’da
toplam 1,9 trilyon dolarlık bütçenin
yüzde 61’i (732 milyar dolar) askeri alanlara ayrılırken sağlık alanına
ise sadece yüzde 5 bütçe ayrılmıştı.
Askeri harcamalara ayrılan bütçenin bir önceki yıla göre yüzde 5,3
artması dikkat çekiyor. ABD’nin
ayırdığı bütçe dünya genelinde yapılan askeri harcamaların da yüzde
38’ini oluşturuyor.

2019’da Rusya dünyanın dördüncü
en büyük askeri harcama yapan ülke oldu. Askeri harcamalarını yüzde 4,5 artırarak 65,1 milyar dolara çıkardı. SİPRİ araştırmacısı Alexandra Kuimova, “GSYİH’sinin
yüzde 3,9’unu askeri harcamalara
ayıran Rusya, 2019’da Avrupa’nın
en fazla bütçe ayıran ülkeleri arasındaydı” dedi.
Yine Suudi Arabistan da en fazla
askeri harcama yapan ülkeler arasında. 2018’e göre yüzde 18’lik bir
azalma olmakla birlikte, askeri harcamalara toplam 61,9 milyar dolar
kaynak ayırdı.

ASYA’NIN SİLAHLANAN
ÜLKELERİ: ÇİN VE HİNDİSTAN

AVRUPA: FRANSA, ALMANYA,
İNGİLTERE

ABD’yi askeri harcamalar konusunda koronavirüsün ilk ortaya çıktığı
Çin takip ediyor. Çin’i Hindistan
izliyor. Çin’in askeri harcamaları
2019’da bir önceki yıla göre yüzde
5,1 artarak 261 milyar dolara çıkarken, Hindistan ise askeri harcamalarını yüzde 6,8 artırarak 71,1 milyar dolara çıkardı.
Çin ve Hindistan’a ek olarak Japonya (47,6 milyar dolar) ve Güney Kore de (43,9 milyar dolar) Asya’da
en fazla askeri harcama yapan ülkeler. Bölgedeki askeri harcamalar
1989’dan beri her yıl düzenli olarak
artıyor.
SİPRİ, ilk kez iki Asya ülkesinin

Avrupa ülkeleri arasında ise son
yıllarda militarist dış politikayı
öne çıkaran Fransa dikkat çekiyor.
SİPRİ’nin verilerine göre Fransa askeri harcamalarını 2018’de göre 1,6
artırdı. Buna göre toplam 50 milyar
dolar harcadı.
Almanya 49,3 milyar dolarla
Fransa’yı takip ediyor. İngiltere’nin
ayırdığı bütçe ise 48,7 milyar dolar. Sağlık sisteminin alarm verdiği Fransa ve İngiltere’de koronavisüse kapılanlar arasında ölüm oranın yüksek olması, sağlığa ayrılan
bütçeyle ilgili tartışmaları daha da
alevlendirmişti.
ABD’nin NATO çerçevesinde sü-

rekli askeri harcamaları artırma yönündeki baskının etkisiyle Almanya, bu sefer İngiltere ve Japonya’yı
geçerek 7. sıraya kadar yükseldi.
Daha önce 9. sıradaydı. NATO, üye
ülkelere bütçesinin yüzde 2’sini askeri harcamalara ayırmasını karar
altına almıştı. Bu çerçevede birçok
ülke harcamaları artırmak zorunda
kalmıştı. Avrupa genelinde ülkeler
ortalama olarak bütçelerinin yüzde
1,7’sini askeri harcamalara ayırmış
durumda. Bu oran Almanya’da henüz yüzde 1,3.

TÜRKİYE: 20,4 MİLYAR DOLAR
AYIRDI

SİPRİ’nin verilerine göre 16. sırada yer alan Türkiye, askeri harcamalarını 2018’e göre yüzde 5,8 artırarak 20,4 milyar dolara çıkardı. Bu
da Türkiye’nin de silahlana yarışından geri kalmak istemediğini gösteriyor.

KORONONAVİRÜS MODERN
SİLAHLARI YENDİ

SİPRİ’nin yayınladığı 12 sayfalık
raporda 2019’da bir önceki yıla göre askeri harcamaları hissedilir şekilde azaltan ülkeler olarak sadece
Suudi Arabistan, Kanada, İran, Endonezya ve Umman yer alıyor.
Askeri harcamaları arttıran ülkelerin çoğunda sağlık ve eğitim gibi
kamusal ihtiaçları ilgilendiren alanlara ayrılan bütçelerde ise kesintiler yapıldı. ABD ve Almanya’daki
durum bu açıdan dikkat çekici. Göreve geldikten sonra Barack Obama
tarafından başlatılan sağlık kartı
sistemine (Obamacare) savaş açan
Donald Trump, uygulamayı bir kararnameyle iptal etmişti.
Almanya’da 2014’te “savunma” adı
altında savaş ve silahlanmaya ayır-

dığı bütçe 32 milyar euro iken, bu
miktar 2020’de tam 45 milyar euroya çıkarıldı. Bu miktar toplam bütçenin yüzde 12’sine denk geliyor.
Bununla da kalınmazken, 2024’de
kadar hedef olarak 70 milyar euro belirlenmiş durumda. 2014’teki bütçede sağlık bakanlığı alanına
ayrılan miktar ise 10,05 milyar euro iken, bu rakam 2020’de 15 milyar euroya yükselmiş görünüyor.
Ancak toplam bütçe içinde ayrılan
oranlar kıyaslandığında fark açık
olarak görülüyor. 2014’teki toplam
bütçe 296,5 milyar euro iken bunun içinde sağlığa yüzde 3,7; “savunmaya” ise yüzde 11 pay düşüyordu.
Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise bu
yıl için (2020) yapılan bütçede sağlığa ayrılan payın 2019’da göre yüzde 4 azalıyor olması. Aynı süre içinde “savunmaya” ayrılan bütçe ise
yüzde 4,3 artıyor. Sadece 2019 ile
2020 yılları arasında bir kıyaslama
yapıldığında bile sağlıktan yapılan
kesintilerin askeri harcamalara gittiği net olarak görülebilir.

AFRİKA VE LATİN AMERİKA

Birçok silahlı çatışmanın olduğu
Sahel ve Çad Gölü bölgesinde de
askeri harcamaların 2019’da arttığı görülüyor. Burkina Faso’da yüzde 22, Kamerun’da yüzde 1,4 ve
Mali’de yüzde 3,6 artarken, Çad’da
Yüzde 5,1, Nijer’de yüzde 20 ve
Nijerya’da yüzde 8,2 düşüş yaşandı.
Silahlı çatışmaya karışan Orta Afrika ülkeleri arasında da 2019 yılında
askeri harcamalar genel olarak arttı.
Güney Amerika’da ise askeri harcamalar 2019’da 52,8 milyar dolar ile
nispeten değişmedi. Brezilya, bölgedeki toplam askeri harcamaların
yüzde 51’ini gerçekleştirdi. (YH)
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8 Mayıs Zafer Günü'nün 75. yılında yeniden izlenilmesi gereken bir belgesel:
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Sıradan Faşizm

AZİZ KOÇYİĞİT
Tanınmış Rus rejisör, Michail
Romm’un 1965 yılında çektiği, Sıradan
Faşizm adlı belgeseli, Almanca’dan
Türkçeye kazandırmıştık. Adolf Hitler’in
1921 yılında kurduğu ve lideri (Führer)
olduğu ırkçı faşist parti, NSDAP
(Nasyonal-Sosyalist Alman İşçi Partisi)
1929 ekonomik kirizinden sonra tekelci
sermayenin desteğiyle yükselişe geçer.
Bu faşist partinin 30 Ocak 1933 tarihinde
iktidara getirilmesinden, Alman ordusunun 8 Mayıs 1945 tarihinde teslim olmasına kadar devam eden süreç Almanya,
Avrupa ve hatta Dünya tarihinde çok
önemli bir yere sahip.
“Nazi Almanyası” diye adlandırılan
bu döneme dair sayısız kitaplar yazılmış,
belgesel ve sinema filmleri yapılmıştır.
Bunların bir kısmı, dönemin bir kesitini
konu edinenlerdir. Örneğin toplama
kamplarında yaşananları, gaz odası ve
fırınları, Hitler’in hayatını, İkinci Dünya
Savaşı’nı vb. anlatan eserlerdir. Ve çoğu,
o dönem olup bitenlerin nedenini, psikolojik rahatsızlıkları olan bir diktatöre,
Adolf Hitler’e bağlama gayretinde, bilinçli veya bilinçsiz olarak tarihi çarpıtan
“eserler”dir.
“Sıradan Faşizm” filmi, Hitler Faşizmi
ve Nazi Almanya’sını bütün bir süreç
olarak irdeleyen, bu gericiliğin nasıl
olup da, yüksek kültür birikimi ve işçi
sınıfının zengin mücadele mirasına
sahip, Almanya gibi bir ülkede iktidara
gelebildiği sorusuna yanıt arayan, gerçek
bilgi ve belgelere dayanarak soruyu
cevaplayan önemli bir eser.
Belgesel’de özet olarak, Almanya’da
Hitler Faşizmi’nin, 1933 yılında bir diktatöre ihtiyaç duyan Krupp, Thyssen, Flick,
IG Farben gibi tekelci sermaye tarafından iktidara getirilişi ve İkinci Dünya
Savaşı sonuna kadar devam eden süreç
ilginç bir kurguyla anlatılıyor.
Rejisör ve senarist M. Romm, faşizmin
sıradan ve olağan koşullarda nasıl yeşerip palazlandığını, bir yandan Hitler ve
Mussolini’nin şahsında pespaye bir hakimiyet tutkusuyla başarılı bir tarzla dalga
geçerken, diğer taraftan bu tutku ve histerilerin ağır bedellerini de çarpıcı bir

şekilde gözler önüne seriyor.
Filmin ilk beş dakikalık giriş bölümünde, günlük hayattan çeşitli mekanlarda çekilmiş çocuk ve insan görüntüleri eşliğinde, insanların birbirinden birçok
yönüyle nasıl farklı oldukları anlatılıyor.
Bu görüntülerin arkasından, bir annenin
kucağındaki çocuğuyla kurşuna dizilişi
izleyicinin irkilmesine neden oluyor!
Şimdilerde müze olan toplama kampları, buralarda katledilen milyonlarca
insandan arda kalan ve artık insan saçına
benzemeyen tonlarca saç, binlerce protez, çocuk lazımlıkları, insanların yakıldığı fırınlar ve gaz odaları gösteriliyor.
Hitler’in Kavgam (Mein Kampf) kitabının özel baskısını konu edinen bölümse,
adeta belgesel içinde belgesel gibi.
Kitabın, bin yıl sürmesi hedeflenen III.
Alman İmparatorluğu boyunca, bozulmadan saklanmak üzere uzman grafikerlere, tosun derisinden sayfalara özel
mürekkep ve kalemlerle elden yazdırıldığını öğreniyoruz örneğin.
Filmin ilerleyen bölümlerinde, askerliğini onbaşı olarak yapan Adolf Hitler’in
kişiliği, iktidara getirilişi, askeri dikta
rejimine giden yol ve militaristleşme, bu
süreçte diğer Avrupa ülkelerinde ve
dünyada olup bitenler, ırkçılığın yüselişi,
Alman olmayanlar ve başta komünistler
olmak üzere muhalif güçler üzerindeki
baskının şiddetlenmesi ele alınıyor.
Alman işçi sınıfının parçalanması ve
Hitler’e hayır diyenler, Hitler’in Führer
olarak tanrılaştırılması, kitle histerisi,
Musolini İtalyası ve Hitler’in Musolini ile
ilişkileri, İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması ve 22 Haziran 1942 günü Sovyetler
birliğine açılan savaş, işgal edilen ülkelerdeki katliamlar, Kızılordu’nun Nazi
güçlerini Stalingrad’da bozguna uğratışıyla birlikte savaşın batıya dönüşü ve

Berlin’in ele geçirilişine dek uzanan
süreç yer yer alaycı, yer yer duygusal bir
dille anlatılıyor. Son bölümde ise filmin
yapıldığı 1965 yılında emperyalizmin
insanları yeniden barbarlaştırma çabaları, silahlanma ve faşizmin batılı ülkelerde
unutturulmaya çalışılmasına yer veriliyor. Modern faşizmin gamalı haç takmadığı, trompet çalmadığı, geçit törenleri
düzenlemediği vurgulanarak, günümüzde tekelci sermaye için daha tehlikeli yorumu yapılıyor.
Sıradan Faşizm filminde ırkçılık ve
faşizmin insanları nasıl barbarlaştıdığına
tanık oluyor, bütün yönleriyle Adolf
Hitler ve Nazi Almanyası’nı çarpıcı
görüntüler eşliğinde izliyorsunuz. Gaz
odaları ve fırınlarda insanların nasıl katledildiklerini şaşkınlıkla görüyor, ırkçılık
ve faşizmi daha yakından tanıyorsunuz.
Irkçı fikir ve siyasetin nasıl olup da
geniş kitleler içinde etkin bir akım haline
gelebildiğini, üstün ırk düşüncesinin
nasıl taraftar topladığını daha iyi anlıyorsunuz. Örneğin üniversitelerde kafatasları ölçülülerek, bu teze bilimsel kanıtlar
bulunmaya çalışılıyor. “Asil olmayan
kafalar” tarafından üretilen eserlerin,
üniversite önlerinde nasıl coşku, kin ve
nefretle yakıldığını görüyorsunuz.
Nazi Almanyası’nda kültür ve sanatın
ele alınışını, ırkçılığın bu alanı da nasıl
zehirlediğini içiniz burkularak izliyorsunuz. Nazi Almanyası’na karşı Sovyetler
Birliği ve Balkan ülkeleriyle işbirliği yap-

mak isteyen dönemin Fransız Dışişleri
Bakanı Barthou’nun Yoguslavya Kralı
Alexander ile birlikte Marsilya’da süikastle öldürülmesini görüyor, süikastin
Berlin’den organize edildiğini, Barthou’nun halefi Laval’ın Almanya ile
işbirliği yapma suçundan savaş bittikten
sonra 1945 yılında kurşuna dizildiğini
öğreniyorsunuz.
Bazı filmleri ikinci kez izlemek genellikle fazla gelir insana. Ancak bu tarihi
belgesel, her izlendiğinde insanı yeniden
etkisi altına almayı başarıyor. Zengin
içeriği, kullanılan görsel malzeme, ilginç
senaryo ve kurgusu, Sıradan Faşizm filmini kendi dalında gerçek klasik haline
getiriyor.
Milliyetçilik ve ırkçılığın sadece geçmişe ait kara bir leke olmadığı; günümüzde de insanlığı kemiren bir sorun
olduğu hesaba katıldığında belgesel
daha da önem kazanıyor.
Kimi zaman din kimi zaman milliyet
üzerinden ama özünde emekçi sınıfları
sömürme ve denetleme aracı yapan ırkçılık bugün de dünya halklarını karşı
karşıya getirmeye çalışıyor. Sıradan
Faşizm belgeseli, bütün bu nedenlerle
mutlaka izlenmesi, yeniden izlenmesi
gereken bir film.
Not: Okurlarımız bu filmi,
abo@yenihayat.de adresine mail
yazarak talep edebilirler. Göndereceğimiz linke tıklayarak bilgisayarlarına
indirebilirler.

Filmin künyesi:
(Rusça orjinal adı: Obyknovennyy fashizm, Almanca: Der Gewöhnliche
Faschismus) 1965 yılında yapılmış.
Filmde kullanılan tüm fotoğraf ve filmler Nazi döneminin Propaganda
Bakanlığı, Hitler’in özel arşivi ve ele geçirilen, çok sayıda SS
(Paramiliter Birlik) mensubunun çektiği özel arşivlerden alınmış. Diğer
materyaller ise, Sovyetler Birliği, Doğu Almanya Cumhuriyeti ve
Polonya’daki film ve foroğraf arşivlerinden, kütüphane ve müzelerden
alınmış. 127 dakika uzunluğunda ve 16 bölümden oluşan belgesel,
yapıldığı yıl Leipzig Film Festivali, Jüri Özel Ödülü ve Doğu Almanya
Film Eleştiri Ödülü’ne layık görülmüş.
Rejisör: Michail Romm
Senaryo: Michail Romm, M. Turowskaja, J. Chanjutin.
Kamera: G. Lawrow
Müzik: A. Kamaranow
Almancadan Türkçeye çeviri ve dublaj: Aziz Koçyiğit

ACI KAYBIMIZ

Derneğimiz Başkanı Tekin Demirel ve
arkadaşlarımız Gülseren ve Hüseyin
Demirel’in anneleri ve Malatya EMEP
Kurucu Üyelerinden

PERİZE DEMİREL’İ
1 Mayıs 2020 günü kaybettik.
Tüm Demirel ailesinin acılarını paylaşıyor
ve başsağlığı diliyoruz.

DİDF Münih Dayanışma Evi

Ein kämpferischer 1. Mai, trotz Corona-Maßnahmen
2020 ist womöglich ein Wendepunkt politischer und gesellschaftlicher Veränderungen und Entscheidungen. Die
Coronakrise wirkt sich jetzt schon am stärksten auf die
Werktätigen in der Gesellschaft aus. Beschäftigten aus dem
Niedriglohnsektor drohen Entlassungen und in den vielen
Branchen und Sektoren sind die Menschen mittlerweile in
Kurzarbeit beschäftigt. SEITE 5
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Türkei: Was uns der 1.
Mai 2020 gezeigt hat
Der 1. Mai wurde in diesem Jahr
unter den Bedingungen der
Corona-Krise gefeiert. Sie feierten ihren internationalen
Tag des Kampfes, der Einheit und Solidarität in und vor ihren Betrieben und einige wenige auf Plätzen unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln in kleinen Gruppen.
SEITE 6

IN DIESER AUSGABE

Friedenschancen schaffen

statt Militärübungen!
Corona könnte man auch als eine
Möglichkeit sehen, dauerhaften
Frieden zu schaffen – überall auf
der Welt. Vor allem 75 Jahre nach
dem Ende des zweiten Weltkrieges
bekommt der Wunsch nach Frieden
auch eine symbolische Bedeutung.
Denn was uns der Virus gezeigt
ist, ist dass wir alle gleich davon
betroffen sind. Die Schwankungen
in den Neuinfektionen und Todesraten sind eher davon abhängig,
wie mit dem Virus umgegangen,
welche Maßnahmen ergriffen und
die medizinische Grundversorgung
gehändelt wurden.
Aber was macht Deutschland in
einer Zeit, in der die Politik von
Social distancing, Kontaktverboten
und geschlossenen Friseursalons
überrollt wird? Genau: Die Bundeswehr übt trotz Infektionsgefahr
fleißig weiter für den nächsten
Kampfeinsatz. Das geht aus einer
wahrscheinlich sogar unvollständigen Aufstellung des Bundesverteidigungsministeriums auf eine

Anfrage der Bundestagsabgeordneten Kathrin Vogler (Die Linke)
hervor. Das Kriegsministerium listet dort von Ende Februar bis Ende
Juni 33 Übungen und Manöver auf.
Die Liste enthält Ausbildungs- und
Übungsvorhaben zum Beispiel der
Division Schnelle Kräfte im bayerischen Hammelburg und des Transporthubschrauberregiments 10 im
niedersächsischen Faßberg. Das
Ministerium unterschlägt sogar
mehrere Manöver mit Hunderten
von Soldaten, die bereits in Medienberichten oder Mitteilungsblättern
von Gemeinden aufgeführt worden
seien, so Vogler in ihrer Erklärung.
Doch nicht nur Deutschland nutzt
die „Gunst der Stunde“, um unter
Katastrophenbedingungen Kriege
zu üben. Mit der Begründung einer
zweiten Corona-Welle im Herbst
beschlossen die Botschafter der
NATO in der vergangenen Woche
in geheimer Runde, einen militärischen Operationsplan auf den Weg
zu bringen. Damit will das Militär-

bündnis besser auf einen erneuten
Ausbruch des Virus vorbereitet sein
und betroffene Nato-Partner effizienter unterstützen können. Von Nato-Diplomaten heißt es, das Bündnis müsse sich besser wappnen.
Die Gefahr durch Viruspandemien habe man bisher zu wenig ins
Visier genommen. Deswegen soll
neben dem Operationsplan für eine
drohende zweite Corona-Welle im
Herbst auch ein eigener, langfristiger „Pandemic Response Contingency Plan“ entstehen.
Die NATO-Staaten wollen militärisch aufbauen und schlagfertig
werden. Fragt sich nur: Gegen wen?
Geht es hier wirklich um einen
Virus, oder ist dieser nur der Vorwand?
Und vor allem, wenn man die
trumpschen Äußerungen gegen
China oder die europäische Mobilmachung gegen Russland vor Augen hält, deuten diese militärischen
Entwicklungen nichts Gutes für einen langfristigen Frieden.

4 Der Schoß ist
fruchtbar noch, aus
dem das kroch! SEITE 2
4 Rassismus und
Ökonomisierung gehen Hand in Hand
Interview mit Amelie Nickel
SEITE 3

4 Egetürk: Betriebsrat braucht Solidarität SEITE 4
4 Der 8. Mai muss
ein Feiertag
werden! SEITE 4
4 „Kunstschaffende
können Widerstand
unterstützen“
Interview mit Rolf Becker
SEITE 8

YeniHayat

KÜNYE-IMPRESSUM

NeuesLeben
14 TÄGIGE DEUTSCH - TÜRKISCHE ZEITUNG

Herausgeber: MMM e.V.
Veranwortlicher Redakteur:
Serdar Derventli
Adres: Berliner Str. 77, 51063 Köln
Tel: 0221-952 54 95
info@yenihayat.de, www.yenihayat.de
Baskı: SM Druckhaus Sprendlingen

Banka Hesap No: MMM e.V.
IBAN: DE11384500001000210821
BIC: WELADED1GMB Sparkasse Gummersbach
Abone / İlan: Mühlen Str. 23, 51643 Gummersbach
Tel: 02261-28 88 39, Fax: 02261-54 95 34
E-Posta: abo@yenihayat.de
(Keine Haftung für den Inhalt der Anzeigen)

„Kunstschaffende können
Widerstand unterstützen“
Sedat Kaya

Warum sind Sie Künstler geworden?
Obwohl ich meinen Beruf liebe:
ich habe lange gebraucht, um mich
von der Illusion zu verabschieden
mit Hilfe der Kunst die Welt verändern zu können. Ich bin zwar
schon 1958 bei meinem ersten
Engagement als Schauspieler am
Landestheater Darmstadt der Gewerkschaft beigetreten, aber erst
meine fristlose Entlassung 1969 in
Bremen ließ mich begreifen, was
Brecht seinem oben zitierten Satz
als Konsequenz folgen lässt: „Die
Kultur ist gerettet, wenn die Menschen gerettet sind“. Mit meiner
Entlassung endeten meine Regietätigkeit und meine Mitarbeit in
der Leitung des Bremer Theaters.
Ich war jetzt ein lohn- beziehungsweise gehaltsabhängiger Schauspieler wie andere auch. Wichtiger
und mir Orientierung verschaffend war, dass meine Entlassung
infolge meines Engagements in der
Schüler- und Studentenbewegung
der 68er erfolgte und mich, den
bis dahin eher passiven Gewerkschafter zum aktiven Mitglied der
– wenn auch bislang noch schwachen – Arbeiterbewegung machte.
Wie bewerten sie die Situation
der Kulturschaffenden in Zeiten
von Corona?
Unser kulturelles Leben geht,
wenn auch reduziert, weiter, trotz
Corana und Wirtschaftskrise, und
keineswegs nur in der „digitalen
Welt“: Auftritte in kleinem Rahmen oder auf der Straße, Produktionen fürs Internet, gemeinsame
Proben, Vorbereitungen per Telefon, E-Mail oder Brief für Veranstaltungen nach der Krise belegen
das. Schmerzlich und existenzgefährdend sind die Einnahmeausfälle, vor allem für freiberufliche
Kolleginnen und Kollegen. Die
Entschädigungszahlungen seitens
der Behörden gleichen die Verluste nicht aus.
Mit der Corona-Pandemie hat sich
auch gezeigt wie das gesellschaftliche Leben von Unsicherheit
geprägt und auf Profit orientiert
ist. Wie sehen sie als Künstler die
Zukunft der kapitalistischen Gesellschaft und der Welt?

Corona hat das kulturelle Leben eingefroren - von Kinos bis zu Theatern, von Museen bis zu Konzerten. Ein Großteil des kulturellen Lebens ist in die digitale Welt umgezogen. Wir haben mit dem
Kunstschaffenden Rolf Becker über diese Zeit und die Bedeutung von Kunst gesprochen.

Unsere Welt befindet sich im Umbruch – ökonomisch, ökologisch,
politisch – zu wessen Gunsten ist
eine Frage der Kräfteverhältnisse:
setzt sich das Kapital durch mit
seinem Interesse die bestehenden
Besitzverhältnisse zu erhalten oder
die Umverteilung noch weiter zu
seinen Gunsten zu steigern, oder
sammeln sich die bislang schon
Entrechteten zum Widerstand?
Wir sollten uns vor Vereinfachungen hüten – die Umbrüche werden
erheblich sein und das Wohlergehen vieler, die in den hochindustrialisierten Ländern vorerst noch
leidlich gut existieren können,
in Frage stellen. Die Folgen der
durch Corona gesteigerten Weltwirtschaftskrise werden überwiegend der arbeitenden Bevölkerung
aufgebürdet werden – solange wir
das hinnehmen.
Bereits vor Ausbruch der CoronaPandemie zeichneten sich die jetzt
in gesteigerter Form wahrnehmbaren Probleme ab. Es wurden Forderungen gestellt, die im Rahmen
kapitalistischer Verhältnisse kaum
lösbar sind. Beispiele: die Flüchtlingsströme aus den kolonialistisch
ausgeplünderten Ländern Afrikas
und Lateinamerikas; die Reduzierung landwirtschaftlicher Flächen,
um Biogas statt Nahrungsmittel

zu produzieren; die Steigerung
des Straßenverkehrs unter dem
Vorwand durch Elektrifizierung
den CO2-Ausstoß zu verringern;
Kohle- und Erdölförderung und
Fracking statt Umstellung der
Energieversorgung auf Solarstrom
und Windkraft. Nicht nur Unternehmer und ihre Vertretungen in
Parlamenten, Ausschüssen und
Regierungen, auch wir müssen
Antworten finden auf die Frage,
wie diese Umbrüche zu bewältigen sind, ohne dass die Kosten
der arbeitenden und arbeitslosen
Bevölkerung aufgebürdet werden.
Ich halte es für eine Illusion, zu
glauben, die Lösung dieser und
zahlreicher anderer Probleme sei
möglich ohne das kapitalistische
System in Frage zu stellen.
Wenn wir uns die vergangene
Zeit bis heute ansehen: was erwartet die Werktätigen in Bezug
auf ihr kulturelles Leben in naher
Zukunft? Und welche Verantwortung tragen fortschrittliche
Künstler in diesen Zeiten?
„Erbarmen wir uns der Kultur,
aber erbarmen wir uns zuerst der
Menschen“ ist ein Zitat von Bertolt Brecht (1935). Das gilt vor allem für das kulturelle Leben der

Arbeitenden und ihrer Familien,
der Arbeits- und Obdachlosen
und zu uns geflüchteten Mitmenschen. Auch fortschrittliche Kunstschaffende können die Richtung
gesellschaftlicher
Bewegungen
nicht vorgeben, sondern allenfalls
Ansätze von Widerstand unterstützen. Wir sollten der Mehrzahl
Kunstschaffender ihre Zurückhaltung und scheinbare Anpassungsbereitschaft nicht vorhalten:
sie sind der Tatsache geschuldet,
dass sie um ihre Jobs und damit
um die Versorgung ihrer Familien
bangen müssen, wenn sie sich den
vorherrschenden Denkweisen widersetzen. Franz Josef Degenhardt
zum Beispiel wurde, wie Konstantin Wecker in seinem Nachruf
auf ihn am 15. November 2011
schrieb, „mit einer organisierten
Niedertracht bekämpft, die in der
bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte ohne Beispiel ist. Degenhardts Lieder in den öffentlichen
Rundfunkanstalten zu spielen,
war ab Ende der 70er Jahre verboten. An Degenhardt wurde ein
Exempel statuiert, aus dem der
Nachwuchs lernen sollte, dass politisches Engagement die Karriere
keineswegs fördert - und diese
Lektion wird bis auf den heutigen
Tag schrecklich gut verstanden.“

