
Devrimci İşçi Partisi’nin
deklarasyonu

İşçisiz seçim blokunun
Kürt halkına da
faydası yok!

 

Devrimci İşçi Partisi’nin yayın organıdır.Mayıs 2011 / Sayı: 19 Fiyatı: 1 TL

Anayasal hayaller
Kürt hareketinin hakim sınıfları temsil eden kişi 

ve kurumlardan gerçek ve demokratik bir barış eli 
beklemesinin tarihi epeyce uzun. Bu tarihte, “fede-
rasyon da tartışılmalı” diyen Turgut Özal’a, “Kürt re-
alitesini tanıyoruz” diyen Demirel-İnönü hükümeti-
ne, Kürt hareketine temsilciler yollayan Erbakan’a ve 
onun düşmanı 28 Şubat’a, Kürtlere haklar vaat eden 
Avrupa Birliği’ne, bütün Ortadoğu’ya demokrasi ge-
tireceğine inanılan ABD’ye, Kürt sorununda yanlış-
lar yapılmış olduğunu itiraf eden Tayyip Erdoğan’a 
kadar kimler kimler yok ki. 

Şimdiki umut kaynağı TÜSİAD. Anayasa konu-
sundaki tavrıyla Ümit Boyner yönetimi Kürt hareketi 
için bir süredir esas muhatap haline gelmiş durumda. 
AKP’nin anayasa değişikliği girişimleri ile gündeme 
gelen yeni, “sivil”, “demokratik” anayasa fikri, şimdi 
büyük sermayenin, TÜSİAD’ın, TİSK’in vb. sahip-
lenmesiyle siyasi gündemin tam merkezine oturmuş 
oldu. Kürt hareketi bu gelişmeyi büyük bir memnu-
niyetle kucakladı ve yeni anayasayı önümüzdeki dö-
nemin yönelişinin merkezine yerleştirdi.

Ama tam da aynı dönemde, Kürt hareketi sos-
yalist hareketlerle kendisinin “stratejik” olarak nite-
lediği bir ittifak kurmak için girişimlerde bulundu. 
Henüz kurulmamış olan, resmi bir adı olmayan, ama 
herkesin Emek ve Özgürlük Cephesi adını verdiği bir 
cephe adım adım örülmeye başladı. 

Bu ikili gelişme karşısında, Devrimci İşçi 
Partisi’nin (DİP) yayın organı olarak biz, Gerçek ga-
zetesi, Kürt hareketinin TÜSİAD’la kurulacak ana-
yasal ittifak ile işçi sınıfı ile ittifak anlamına gelen 
cephe yönelişi arasında bir seçim yapması gerektiğini 
yazdık. Anayasa meselesinin bütün politik faaliyetin 
merkezine konmasının TÜSİAD ile bir ittifak anla-
mına geleceğine işaret ettik. Hem TÜSİAD’la, hem 
de sosyalistlerle ittifak yapılamayacağını söyledik.

Yanılmışız. Kürt hareketi yeni bir anayasa için ça-
lışmayı siyasi faaliyetin merkezine koyan, buna kar-
şılık işçi ve emekçi sınıflara hitap etmeyi zerre kadar 
önemsemeyen bir seçim bildirgesi temelinde, birçok 
sosyalist hareket ile seçim ittifakı kurmayı başardı. 
Bir tek DİP olarak biz, böyle bir siyasi programın, adı 
üstünde Emek (işçi sınıfı) ile Özgürlük’ü (Kürt hal-
kı) birbirine bağlayamayacağını belirleyerek, başında 
içinde bulunduğumuz bu seçim blokundan ayrılıyo-
ruz. Öteki sosyalist parti ve gruplar bu yönelişi iç-
lerine sindirebiliyorlar. Bu, önemli bir yol ayrımıdır.

DİP’in bloktan ayrılmasını gerekçelendiren dek-
larasyonunu orta sayfamızda yayınlıyoruz. Kısaca 
özetleyecek olursak, blokun benimsediği seçim bil-
dirgesi ile işçi sınıfı ve emekçilerin, blokun kendi 
elleriyle CHP’ye ve milliyetçi sola teslim edildiğini 
görüyoruz.  Öte yandan, gerçek bir Üçüncü Cephe, 
yani işçi sınıfı ile Kürt halkı arasında kurulacak ve 
burjuvazinin her iki kampına karşı mücadele edecek 
bir Emek ve Özgürlük Cephesi kurulması için müca-
delemize devam edeceğiz.

Ama öyle anlaşılıyor ki, bunun için bugün sadece 
Kürt hareketinde değil sosyalist hareketlerin çoğunda 
da yaratılmış olan bu anayasal hayallerin dağılması 
gerekiyor.
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Dilek Pir

Emek örgütlerindeki 
kadınlardan mütevazi ama 

sağlam bir adım

Suriye: 

Tunus diktatörü bin Ali’nin de, Mısır dik-
tatörü Mübarek’in de yapamadığını, Suriye 
diktatörü Beşar Esad başardı. Suriye ordusu, 
Tunus ve Mısır ordularının yapmayı reddetti-
ğini yaptı. Eli kanlı diktatörü kitlelerin isya-
nından korumak için Dera’a kentinde halka 
karşı savaş açtı! Esad kendi ülkesini askeri 
olarak işgal etti! 

Beşar Esad 48 yıl süren OHAL’i kaldır-
dığından bu yana en az 150 insanı öldürttü. 
Resmi polisin ve “şabiha” diye anılan silahlı 
sivillerin katliamı yetmedi. Orduyu işin içine 
soktu. (“Şabiha” sözcüğü, insanları işken-
ce yapılması için duvara asan kişi anlamına 
geliyor. Suriye işkencecilerinin işbölümünün 
gelişkinliğine bakın! Daha edebi bir şekilde 
kullanıldığında, terim “insanı hayalete çevi-
ren kişi” demekmiş!) 

ABD Esad’ı henüz karşısına almadı
Obama yönetimi elbette Suriye olayları 

Mart ortasında başlayalı beri zaman zaman 
Suriye rejimini halkı şiddetle bastırdığı için 
uyarıyor, Esad’a reform yapmasını tavsiye 
edip duruyor. Ama şu ana kadar geçmişte 
Saddam’a, bugün Kaddafi’ye karşı benim-
sediği saldırgan politikadan farklı bir tavır 
güdüyor. Kaddafi’nin gitmesi gerektiğini 
Libya olaylarının başlamasından sonra daha 
ilk on beş gün içinde ilan eden Obama, ar-
tık bir buçuk ayı geride bırakan Suriye ayak-
lanması süresince hiçbir an Esad’ın görevi 
bırakması gerektiğine dair bir imada bile bu-
lunmadı. Hatta herkesin bildiği gibi Obama 
Yemen’de ABD’nin has adamı olan Ali Salih 
Abdullah’ın görevini bırakması için perde 
arkasından çalışmalar yürütüyor. Esad’a bu 
kadarının bile yapılmadığını Washington’da 
herkes biliyor. 

Obama ile Tayyip Erdoğan arasın-
da yapılan telefon görüşmesinin ardından 
Erdoğan’ın, “kardeşi” Esad ile görüşmesi-
nin anlamı açık. Erdoğan Esad’ı Obama’nın 
taleplerine ikna etmek için elçilik yapıyor. 
Ama bu aynı zamanda Obama’nın dolaylı 
yoldan olsa da Esad ile konuşmak istediğini 
gösteriyor.

ABD Suriye’ye zaten ekonomik ambargo 
uygulamaktaydı. Şimdi buna rejimin önde 
gelenlerinden üçünün hesaplarının dondu-
rulması eklendi. Ama bunlar arasında Beşar 
Esad yok!

Bu yumuşak politikanın ardında, her 
şeyden önce, ABD’nin son yıllarda, aynen 
Tayyip Erdoğan gibi, Esad’la yakınlaşma 
politikası izliyor olması yatıyor. ABD ve İs-

rail, Esad giderse ardından gelecek yöneti-
min kendileri için daha da büyük bir tehlike 
oluşturabileceğinden kaygılanıyorlar. İkin-
cisi, Esad uluslararası planda Kaddafi kadar 
yalıtılmış durumda değil. Libya’da emper-
yalizmin hızlı saldırı kararı almasını kolay-
laştıran, Arap Birliği’nin çağrısıydı. Oysa 
Arap ülkeleri Esad’ı terk etmiş değil. Ayrıca, 
Rusya, Çin ve Hindistan Suriye’ye karşı BM 
Güvenlik Kurulu’ndan bir karar çıkartılması-
na karşılar. 

Üçüncüsü, ve bunlardan çok daha önem-
lisi, aslında askeri müdahaleye gerek de yok. 
Libya’da, bazı budalaların dışında, ABD ve 
AB’nin amacının “insan hayatını korumak” 
olduğuna kimse inanmadı. Amaç, devrimle 
sarsılan Kuzey Afrika’da askeri bir köprü 
başı elde etmekti. Oysa Ortadoğu’da bu köp-
rü başı mevcut: Irak. Ne tesadüf ki, ABD tam 
da bugünlerde Irak hükümetine, şayet Ameri-
kan birliklerinin (daha önce imzalanmış olan 
anlaşmadan farklı olarak) 2011’den sonra da 
Irak’ta kalmasını istiyorsa, şimdiden başvuru 
yapması gerektiğini resmen bildirdi!

Kapitalistlerin rejimine karşı
ayaklanma

ABD’nin Suriye’ye karşı yumuşak tav-
rı konusunda düzen basını genellikle ilk iki 
noktaya değiniyor. Üçüncüsüne değinmesi 
elbette mümkün değil, çünkü bu, Libya’ya 
müdahalenin aslında Mısır ve Tunus devrim-
lerine karşı bir hamle olduğunu itiraf etmek 
olurdu. Bir de dördüncü bir faktör var ki, bur-
juva basını bunu teslim ediyor, ama bunun 
ABD’nin yumuşak pozisyonunun bir nedeni 
olduğuna değinmiyor. Libya’da esas olarak 
aşiretler arası bir iç savaş yaşanıyor. Oysa 
Suriye’de yaşanan bir devrim. Kapitalistlerin 
rejimine karşı yoksullar ayaklanıyor.

Suriye rejimi, Sünni çoğunluk üzerinde 
Alevilerin (Nusayrilerin) hakimiyetini sür-
düren bir rejim. Ama Sünnilerin hepsinin re-
jimden şikâyetçi olduğunu söylemek için bir 
neden yok. Çok zenginleşmiş bir Sünni bur-
juvazi, kendi çıkarlarına gayet güzel hizmet 
ettiği için Baas rejimini ikirciksiz destekli-
yor. Britanya kapitalistlerinin The Economist 
dergisi Beşar’ın ardındaki aile bireylerinin 
(ordunun önde gelen komutanlarından kar-
deşi Mahir ve eniştesi  Asaf Şevket’in yanı 
sıra Suriye’nin en zengin işadamı olan kuze-
ni Rahmi Mahluf’un) dışındaki yapıyı şöyle 
tanımlıyor:

“Bu aile üçlüsünün ardında, ‘iktidarın 

Suriye Baas rejiminin iki önemli şahsi-
yeti ülke dışında yaşıyor ve Beşar Esad’a 
muhalefet ediyor. Biri, 1982’de Hama’da 
on binlerin katledilmesi işini yönetmiş olan 
özbeöz amcası Rıfat Esad. Ama sürgün-
deki asıl güçlü muhalif, Hafız Esad’ın uzun 
yıllar boyunca Başkan Yardımcılığı’nda 
bulunmuş Abdülhalim Haddam. Bu şa-
hıs, 2005’te Lübnan’ın güçlü adamı Refik 
Hariri’nin öldürülmesinin ardından Paris’e 
yerleşmiş. Özellikle sürgünde çalışan birçok 
muhalif hareketle ilişki kurmuş. (İçerideki 
muhalefetin 2005 yılında yayınladığı Şam 
Deklarasyonu’na bilindiği kadarıyla bir kat-
kısı yok.) Ama anlaşılan Batı ile ilişkilerini 
iyi tutmaya özen göstermiş. Şimdi, Hürriyet 
gazetesi (29 Nisan 2011), Haddam’a birinci 

sayfa manşetten girdiği bir röportaj ile tam 
orta sayfasında iki sayfalık yer ayırıyor. 
Haddam bu mülakatta Türkiye’ye şirin gö-
rünebilmek için her türlü taklayı atıyor. Me-
sela kendisi dış politikadan sorumlu başkan 
yardımcısı olduğu halde, Abdullah Öcalan’ın 
Suriye’ye yerleşmesine kendisinin karşı çık-
tığını, ama Hafız Esad’ın kardeşi Cemil’in 
ısrar ettiğini söylüyor. (Cemil 2004’te öldü-
ğüne göre, artık sitem edilecek kimse kal-
mamış oluyor!) Devlet gazetesi Hürriyet’in 
bu şahsiyete bu kadar yer ayırması, “acaba 
Türkiye Beşar’ın yerine onu mu hazırlıyor?” 
sorusunu doğurmuyor değil. En azından 
Beşar’a “aklını başına topla” demek için 
sopa gösteriliyor olabilir.

Uluslararası ilişkiler dahisi Dışişleri 
Bakanımız Ahmet Davutoğlu’nun “kom-
şularla sıfır sorun” politikası, Suriye ayak-
lanması ile birlikte ilginç bir görünüm 
kazandı denebilir. Bu politikanın Suriye 
ile kurulan ayağında sınırların kaldırılma-
sından bile söz ediliyordu. Bundan yalnız-
ca bir buçuk yıl önce, 13 Ekim 2009’da 
Halep’te yapılan “Stratejik İşbirliği 
Toplantısı”nda alınan kararı bütün basın 
“Türkiye-Suriye sınırı kalkıyor” diye ver-
mişti. Mesela Haber 7 gibi hükümet yanlısı 
bir site olayı “Türkiye-Suriye sınırı kaldı-
rıldı” manşetiyle duyurmuştu. Bir başka 
haber sitesi olayı şöyle anlatıyor: “İki ülke 
arasındaki imza töreni görkemli manzara-
lara sahne oldu. Türk ve Suriyeli bakanlar, 
daha sonra sınırdaki barikatları kaldırarak 
yaklaşık 1 kilometrelik yolu yürüyerek kat 
ettiler.”

Hükümet bu kadar reklamla yetinme-
miş olacak ki daha bu yılın Ocak ayının 
sonunda, yani şunun şurasında topu topu 
üç ay önce, bu sefer de iki ülke arasında 
hava sınırlarının kaldırıldığı, Şam’a yapı-
lan THY uçuşlarının “iç hat” olacağı ha-
berleri çıktı basında!

Günümüzde ise hükümetin en korktuğu 
şey, rejimin baskısından kaçan ve bu ta-
rafta akrabası olan Kürtlerin ve Arapların 

büyük miktarda Türkiye’ye akın etmesi. 
İlk günlerde sınırı tamamen kapatan hü-
kümet, şimdi çok kontrollü olarak geçişe 
izin veriyor. Ama gelenleri Türkiye vatan-
daşlarından enterne etmiş durumda. Çün-
kü Suriye’nin kuzeyindeki Kürtlerin isyan 
edeceğinden ve bunun Türkiye’ye yansı-
yacağından korkuyor. 

Ucuz ve hayali propagandanın sonu, 
mahcubiyettir! Suriye sınırı kalkıyor pa-
lavrasının ipliği kısa süre içinde çıktı paza-
ra. Ama daha da derinde “komşularla sıfır 
sorun” politikası, komşunun ateşi 40’ın 
üzerine çıkınca iflas etti.

Bizim hükümete bir önerimiz var: hani 
ortak bakanlar kurulu toplantıları yapı-
yordunuz. Hani “Türkiye-Suriye Yüksek 
Düzeyli İstişare Konseyi” falan gibi tum-
turaklı adlar veriyordunuz bu toplantılara. 
İşte onlardan bir tane toplasanıza. Bakan-
lar yine sınır kapısındaki bariyerleri sırtla-
yıp kaldırsınlar. On binlerce Kürt de kaldı-
rılmış sınırdan sizinle birlikte Türkiye’ye 
girsin!

Bir de hazır toplanmışken,  Başbakan 
Erdoğan ve “kardeşi Beşar” birlikte şu Su-
riye halkının devrimci ayaklanmasını nasıl 
durduracaklarını kafa kafaya verip konu-
şurlar belki.

Türkiye Esad’a yedek mi hazırlıyor?

ahfadı’ diye bilinen, çoğu Hafız Esad’a  ya-
kın askerlerin ailelerinden gelen son dere-
cede zengin bir parababaları ağı var. Bunlar 
petrol, gaz, turizm ve telekomünikasyona 
hakimler. Eski bir istihbarat başkanı olan 
Behçet Süleyman’ın oğlu bir medya koda-
manı; şeker tekeli, uzun süre görev yapmış 
bir eski savunma bakanı olan Mustafa Tlas’ın 
oğlunun elinde...Esad aynı zamanda Şam ile 
Suriye’nin ikinci kenti olan Halep’in Sünni 
tüccarlarının ve yüksek yerlerde bulunan çe-
şitli Dürzi ve Hıristiyanların sadakatine yas-
lanıyor.”

Mülksüzlerin isyanı
Suriye rejimi, olayların bir uluslararası 

komplo olduğunu iddia ediyor, ama bunu 
hiçbir delille destekleyemiyor. Aslında ka-
pitalistlerin rejimine karşı ayaklananlar en 
başta Suriye’nin işçileri ve köylüleri. Güney-
deki Dera’a ve İzra kentleri tarım merkezleri; 
Duma ve Muazamiye ise işçi kentleri. İsya-
nın merkezleri de esas olarak bunlar. İsyanın 
üçüncü odağı Suriye Kürdistanı, Kamışlo ve 
başka Kürt kentleri. Elbette, gösteriler Halep, 
Humus, Lazkiye, Banyas, Cebla gibi sayısız 
kente yayılmış durumda, ama merkezler bu 
üç odak.

The Economist dergisi, çeşitli etnik grup-
lar arasındaki ilişkilerin önemsiz olmadığını 

teslim ettikten sonra şu sonuca varıyor:
“En büyük çatlak, ülkenin üzerinden si-

lindir gibi geçen huzursuzluğun ana neden-
lerinden biri, dini veya etnik gruplar arasında 
olmaktan ziyade varlıklılarla mülksüzler ara-
sında.”

Kapı komşumuzda bir kitle katliamı ya-
şanıyor. İşçiler, köylüler ve Kürtler ayakta. 
Kürtler hariç, kitlelerin önderliği yok, ama 
isyan sosyal bir temele dayanıyor. Dera’a’nın 
iki milletvekili, bir imamı, iki belediye mec-
lis üyesi ve 200 Baas üyesi, katliama tepki ile 
ardı ardına istifa ettiler. 

Türkiye devletinin olan bitene tepkisi, 
MGK kararına da yansıdığı gibi, Esad’ı ya-
tıştırmak ve ülkenin kuzeyinde Kürtlerin 
ayaklanmaları halinde isyanın Türkiye’ye 
sıçramasını önlemek. Bu yüzden MİT Başka-
nı Hakan Fidan bir ay içinde iki defa Şam’a 
gidiyor! Türkiye devleti aynı zamanda Dev-
let Planlama Teşkilatı Başkanı’nı da Fidan’ın 
yanına takarak Suriye rejimine neoliberalizm 
dersleri verdiriyor!

Türkiye’nin işçi hareketi, Kürt hareketi, 
sosyalistler, bütün ilerici güçler ise, komşu-
muzun halkının, halklarının Esad diktatörlü-
ğü tarafından hunharca katledilmesine sessiz 
kalmamalı.
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Türkiye-Suriye
ortak bakanlar kurulu toplansın!

Öneriyoruz: 

Anayasa Mahkemesi’nin, AKP 
yanlısı olduğunu saklamakta güçlük 
çeken pek demokrat başkanı Haşim 
Kılıç, iş Kürt halkına gelince demok-
ratlığının sınırlarını hemen ortaya ko-
yuyor. YSK vetosu karşısında Kürt 
halkının verdiği tepki için “ülkeyi terö-
rize etmek”ten söz ederek şikâyetlerini 
ifade etmiş. Burjuva kafası demokra-
sinin esas kaynağının halkın faaliyeti 
olduğunu bir türlü anlayamaz. Kürt 
halkı derhal kitlesel olarak sokağa çık-
masaydı, veto kesinleşmiş olurdu. Hiç 
kuşkunuz olmasın!

Haşim Kılıç yalnız değil. Kürt 
halkının eylemlerini önüne gelen “te-
rör”, “kargaşa”, “şiddet” ve benzeri 
terimlerle kınıyor. Kimsenin ülkeyi 
karıştırmaya hakkı yokmuş! Bu in-
sanlar Suriye’de Beşar Esadgillerin, 
Yemen’de Ali Salih Abdullah’ların, 
daha önce Mısır’da Mübarek’lerin, 
sokaklarda gösteriler yapan, kentle-
rin meydanlarını günler, hatta geceler 
boyu işgal eden kitleler için aynı şey-

leri söylediğini anlayamıyorlar mı? 
Neden oralarda “aa, halk demokrasi is-
tiyor, kulak vermek gerekir”oluyor da 
burada “ülkede kargaşa yaratmayın” 
deniyor?

Bir de “tamam işte yanlış düzel-
tildi, YSK kararını geri aldı, hâlâ 
ne istiyorsunuz?” korosu var. Orada 
Bismil’in bir mezarlığında 17 yaşında 
bir ölü beden yatıyormuş, önemi yok! 
Onlarca insan yaralanmış, önemi yok! 
Binlerce insan gözaltına alınmış, yüz-
lercesi adliyeye sevk edilmiş, sadece 
Diyarbakır’da 10’u çocuk 66 kişi tu-
tuklanmış, önemi yok! Milletvekilleri 
dâhil, binlercesi polisten gaz ve cop 
yemiş, önemi yok! “Pardon bir yanlış-
lık oldu!” denince herkes evine döne-
cek!

Uyansanız iyi olur. Kürt halkı ilan 
etti: Haklarını elde edene kadar sivil 
itaatsizlik adı altında eylemler yapa-
cak, sokaktan çekilmeyecek. Hükümet 
buna Batı’da ve Doğu’da birçok kentte 
barış ve çözüm çadırlarını senkronize 

biçimde sökerek engel olmaya çalışı-
yor. Düşünün tek bir gecede Bölge’de 
Batman (Êlîh), Tunceli (Dersim), Adı-
yaman (Semsur), Diyarbakır (Amed), 
Bingöl (Çewlîg), Antep (Dîlok), Şırnak 
(Şirnex), Siirt (Sêrt), Silopi (Sîlopya), 
Kızıltepe (Qoser), Nusaybin (Nisebîn), 
İdil (Hezex), Cizre (Cizîr), Van (Wan), 
Doğubeyazıt (Bazîd), Bulanık (Kop), 
Varto (Gimgim), Malazgirt (Milazgîr), 
Iğdır (Îdir), Malatya’nın (Meletî) yanı 
sıra, Adana, Mersin, İzmir ve Mani-
sa’daki çadırlar eşzamanlı sökülüyor. 
Hatta Mersin’de yakılıyor. İstanbul’da 
daha önce saldırıya uğramış. Ama Kürt 
halkı, bazı yerlerde hemen ertesi gün 
çadırı tekrar kuruyor. Kısacası, bu halk 
haklarını istiyor. Şikâyet edeceğinize 
Kürtlerin haklarının teslim edilmesi 
için bir şeyler yapın. 

Arap ülkelerinde insanlar devrim 
için ölmek zorunda. Türkiye’de Kürt-
ler seçim için bile ölmek zorunda!

Araplar yapınca “halkı dinle”,
Kürtler yapınca “şiddet ve terör”!

Hakkâri’de (Colemêrg), arala-
rında Belediye Başkan Vekili’nin, 
Belediye Meclisi üyelerinin ve BDP 
İl Başkanı’nın da bulunduğu birçok 
Kürt siyasetçisinin devlet operasyo-
nuyla gözaltına alınması, özellikle 
veto olayının hemen ardından gel-
diğinde son derecede özel bir anlam 
taşıyor. Hakkâri, BDP’nin Eş Baş-
kanı Selahattin Demirtaş ile birlikte 
biri Şemdinli’deki (Şemzînan) büyük 
olaylar sırasında çok olumlu tavır 
takınmış olan eski CHP milletveki-
li Esat Canan olmak üzere iki başka 
adayın da seçime bağımsız olarak gir-
diği bir il. BDP burada “üçte üç” için 
mücadele ediyor. 

Ama en az bunun kadar önemli 
olan, Hakkâri’nin ve başta Yükse-
kova (Gever) olmak üzere ilçelerinin 

son yıllarda bütün halkıyla militan 
bir mücadelecilik sergilemesi ve 12 
Eylül referandumunda % 91 oranında 
boykot tavrı alması karşısında devle-
tin büyük bir telaşa düşmesidir. Bir 
yandan Kürt politikacılarına siyasi 
taarruz düzenlenirken, bir yandan 
da son haftalarda Hakkâri’ye çok 
ciddi miktarda askeri birlik yığılmış 
durumdadır. Devrimci İşçi Partisi, 
12 Eylül referandumunun hemen ar-
dından Hakkâri’ya dikkat çekmiş, 
uyanık olmanın gerektiğine işaret et-
mişti. Tabii, Hakkâri halkı buna son 
derecede keskin bir cevap vermiştir: 
binlerce insan Irak sınırına yürümüş 
ve ancak BDP’lilerin çok ciddi çabası 
sonucunda Hakkâri’ye geri dönmeye 
razı olmuştur. 

Hakkâri’de düzenlenen bu siyasi 

taarruz, şu anda bütün ülke çapın-
da 2300 dolayında Kürt politikacısı, 
aydını ve militanının kimi yıllardır, 
kimi aylardır tutuklu olmasıyla bir-
leştirilince ortaya çıkan tablo açıkça 
Kürt halkının bağrından gelen eği-
limlerin yasal politika alanında ça-
lışmasının engellenmesi anlamına 
geliyor. Saldırı bitmek bilmiyor! Dün 
YSK BDP’nin desteklediği yedi ba-
ğımsız adayı veto etmişti. Kürt halkı 
ülkeyi öylesine sarstı ki, düzen bir 
bütün olarak geri adım atmak zo-
runda kaldı. Ama daha o sarsıntının 
tozu dumanı dağılmadan BDP’nin en 
güçlü olduğu ilde, Hakkâri’de bu ağır 
provokasyon yapılıyor. Adaylar veto 
edilemedi, şimdi BDP ve Kürt poli-
tikacıları veto ediliyor. Oldu olacak 
Kürt halkını veto edin de kurtulun!

Adayları veto edemedik, partiyi edelim!

Arap devrimi
kapımızda! İstanbul’daki DİSK, KESK, TMMOB, Tabip Odası ve 

Petrol-İş üyesi kadınlar, “Emek ve Meslek Örgütlerinden Ka-
dınlar” adı altında, ortak hareket etme şiarını süreklileştirmek 
ve ileriye dönük kalıcı bir birliktelik oluşturmak amacıyla bir 
araya geldiklerini 8 Mart öncesinde ilan etmişlerdi. İlk ortak 
eylemleri 8 Mart çağrısı oldu. Bericap ve Campana’da dire-
nişteki kadın işçileri ziyaret ettiler. 19-20 Nisan tarihlerinde 
sağlık emekçilerinin grevine destek oldular. 27 Nisan’da ise 
1 Mayıs 77’de yaşamını yitiren kadın işçileri anısına Kazancı 
Yokuşu’na karanfil bırakarak tüm sınıf kardeşlerinin anılarını 
yaşatmak, katillerden hesap sormak için başta emekçi kadın-
lar olmak üzere tüm kadınları Taksim’e, 1 Mayıs meydanına 
çağırdılar.

Zaman zaman kadın emeği ile ilgili çeşitli konularda farklı 
platformlarda bir araya gelen kadınların ortak hareket etme 
iradesini sürekli kılmak yönünde bugün mütevazi de olsa bir 
adım atmış olmaları kadın kurtuluş mücadelesi açısından çok 
önemli. Bu sadece bir sürekliliğin sağlanacak olmasından ile-
ri gelmiyor. Kadın hareketi içerisinde, genel olarak sosyalist 
sola duyulan tepki ile gelişen eğilimlerin, hareketin giderek 
işçi hareketinden ve dolayısıyla onun bir parçası olan emek-
çi kadınlardan uzaklaşması sonucunu doğurması karşısında, 
emekçi kadınları merkeze alan bir odağın gelişmesi anlamına 
geldiği için önem taşıyor. 

Böyle bir birlikteliğin oluşturulmasında çıkış noktası, 
farklı sendikalardaki, meslek örgütlerindeki kadınların kendi 
örgütlerinde yürüttükleri çalışmalar üzerinden karşılıklı bir 
deneyim paylaşımının gerçekleştirilmesi idi. Çünkü toplum 
genelinde olduğu gibi kadınlar kendi sendikalarında ve mes-
lek örgütlerinde de kadın emeğini görünür kılmak, bu örgütle-
rin kendi içinde süregiden erkek egemenliğine karşı mücadele 
etmek zorundalar. Ve bugün biraraya gelen kadınların üyesi 
oldukları örgütlerde bu alandaki mücadele açısından deneyim 
düzeyleri eşit olmadığı için, böyle bir paylaşım herkes açı-
sından yararlı. Ama faaliyet alanını deneyim aktarımı ya da 
son dönemde çeşitli sendikalarda yaşanan taciz ve mobbing 
saldırılarından hareketle kadına yönelik şiddet ve cinsiyetçi 
uygulamalara karşı mücadele ile sınırlı tutması, bu birlikte-
liğin hem belli sayıda kadının ötesine geçememesine hem de 
kadınları sendikalarda ve meslek örgütlerinde sadece kadın 
sorunu alanına hapsederek bu sayılan amaçları bile yerine ge-
tirememesine neden olurdu. 

Oysa Emek ve Meslek Örgütlerinden Kadınlar, bu amaç-
ları da taşımakla birlikte faaliyetin merkezine kadın emekçile-
rin mücadelesinin ve örgütlülüğünün kendisinin yükseltilmesi 
hedefini koymuş durumdalar. Bu yaklaşım 8 Mart öncesinde 
biraraya geldiklerini ilan ettikleri basın toplantısında şu söz-
lerle ifade edilmişti: “Bizleri bir araya getiren nedenlerimiz 
çok açık. Kadınların örgütlü gücünü kuvvetlendirmek,  kadın 
emeğini daha fazla görünür kılmak, kadın emekçilerin sesle-
rini daha fazla duyurmak, emek ve çalışma alanına ilişkin ya-
pılan tüm yasal düzenlemelerin ve uygulamaların kadın boyu-
tunu gündeme taşımak, kadın emekçiler aleyhine yapılan tüm 
düzenlemelere karşı oluşturduğumuz ortak mücadele hattını 
perçinlemek.” Daha sonra yapılan grev ziyaretleri, 1 Mayıs 
çağrısı gibi pratikler de bu anlayışın örnekleri. Şimdiden en 
çok kadınları hedef alan esneklik, güvencesiz çalışma, ücret 
eşitsizlikleri, kreş sorunu gibi başlıklarda kadın emekçilerin 
örgütlülüğünü güçlendirecek tarzda kampanyalar düzenleme-
yi önlerine koymuş durumdalar. 

Bu mücadele bu gün ifade edilen yöneliş doğrultusunda 
büyüdüğü ölçüde, hem sınıf mücadelesi hem de kadın kurtu-
luş mücadelesi ileriye taşınmış olacaktır.  Çünkü güvencesiz 
çalışan bir kadın için işten atılma tehdidi ile mesela işyerinde 
yaşadığı şiddet ve cinsel tacize ses çıkarmak daha zordur. İş 
güvencesi olmadığında her an karşısına dikilen geçim kaygıla-
rı nedeniyle mesela evde yaşadığı yaşadığı şiddete katlanmak 
zorunda kalabilir. Örnekler çoğaltılabilir. Ama şu bir gerçek 
ki sınıf mücadelesi alanında kadınların kazanacağı güvence-
li, sigortalı çalışma koşullarına, sendikal hakların gelişkinli-
ğine paralel olarak işyerinde tacize karşı ses çıkarmak, evde 
maruz kaldığı baskıya karşı durmak, bedenimiz bizimdir de-
mek daha mümkün olacaktır. Elbette kadınların kurtuluşu için 
bunlar yeterli değildir ama bu alanın ne kadar önemli olduğu 
da ortadadır. İşte bu nedenle Emek ve Meslek Örgütlerinden 
Kadınlar’ın attığı bu adım, İstanbul’la sınırlı kalmamalıdır. 
Diğer şehirlere de yayılmalıdır. Bugün ulaşamadığı sendika 
ve meslek örgütlerindeki kadınlara da ulaşıp onları da müca-
deleye katmalıdır. 
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“Birleşik Metal
buz kırıcı rolü oynadı”

Yılmaz Tan

Financial Times’a göre seçimin yaklaştığı, cari 
açığın arttığı ve bankaların izlenen para politika-
sından şikayetçi oldukları bir dönemde, Merkez 
Bankası’nın yeni Başkanı Başçı’nın elinde fazla 
ısınmış bir tepsi varmış. Eğer burjuva basınının 
önde gelen bir yayın organı cari açık, bütçe açığı 
gibi verilerden hareketle Türkiye ekonomisini ısın-
mış tepsiye benzetiyorsa, dünya ekonomisine yön 
veren ABD ekonomisini pekâlâ kaynayan kazana 
benzetmek mümkün. 

Kısa bir süre önce ABD kongresinde Cumhuri-
yetçiler ve Demokratlar arasında bütçe üzerinden 
yaşanan görüş ayrılığı tüm federal kamu kurumla-
rını neredeyse kepenk indirme noktasına getirmiş-
ti. Sorun ABD’nin bütçe açıkları ve artan kamu 
borcu karşısında nasıl önlem alınacağı konusunda 
yaşanan görüş ayrılığından kaynaklanıyordu. ABD 
hükümetinin bütçe açığını önümüzdeki 12 yılda 4 
trilyon dolar azaltmayı amaçlayan kararıyla kong-
rede yaşanan kriz sürecin dolmasına 56 dakika kala 
aşıldı. Her ne kadar Başkan Obama “tarihimizde 
kamu harcamalarının en büyük gerilemesi” ifade-
sini kullansa da ABD’nin kararın hemen ardından 
ciddi kemer sıkma politikalarına yönelmesi pek 
olası görülmüyor. Son yapılan IMF-Dünya Ban-
kası ortak toplantısında hem IMF yetkilileri hem 
de çeşitli ülkelerin maliye bakanları ABD’yi bütçe 
açığını azaltmada yeteri kadar çaba göstermemek-
le eleştirerek, zengin ülkelerde bütçe üzerindeki 
yüklerin küresel ekonomideki toparlanmayı tehdit 
ettiği uyarısında bulunmuşlar. S&P adlı kredi dere-
celendirme kuruluşu da “kemer sıkma” baskısıyla 
ABD’nin kredi notu derecesini durağandan negati-
fe düşürdü. Söz konusu kuruluşun bir analisti “son 
ekonomik krizin üzerinden 2.5 yıldan fazla zaman 
geçerken ABD’li politika yapıcılar mali görünüm-
deki kötüleşmenin önüne nasıl geçecekleri ya da 
uzun vadeli mali baskılara nasıl karşı koyacakları 
konusunda uzlaşamadılar” değerlendirmesini yap-
mış.

ABD ekonomisinin durumu, burjuvazinin gü-
nümüz kriz koşullarında ne tür bir açmazla karşı 
karşıya olduğunu kavramak bakımından emsal teş-
kil ediyor. Küresel krizde başta ABD, bir çok ülke 
finans kuruluşlarını ayağa kaldırmak, ekonomileri-
ni canlandırmak, için olağanüstü harcamalar yaptı. 
Amaç sermayeyi bir çöküşün eşiğine getirmemek-
ti. Fakat bu müdahalelerle bütçe açıkları büyüdü. 
Büyüyen açığı kapatmak için ülkeler kamu borç-
lanmasına gitti. Bu defa da kamu borçları ödene-
meyecek boyutlara ulaştı.

Bu şartlarda başta ABD olmak üzere gelişmiş 
ve gelişmekte olan kapitalist ekonomilerin bütçe 
krizini sermaye lehine çözmek üzere önlerinde iki 
alternatif var: 1- bir yandan toplumun büyük ço-
ğunluğunu oluşturan emekçilerin faydalandığı sos-
yal harcamaları daha da kısmak, öte yandan spekü-
latif işlemlerle krizin doğrudan sorumlusu olan ser-
maye sınıfına milyarlarca dolarlık vergi indirimleri 
yapmaya devam etmek, 2- bütçede az miktarda 
kısıtlamaya gitmek ve bu arada sermaye sınıfının 
kârlarına dokunmadan dolaylı vergileri artırmak. 
Her iki alternatif de kökleri kâr oranlarının düşme 
eğiliminde yatan kriz dinamiklerini ortadan kaldır-
mak bir yana, kemer sıkma politikalarıyla krizin 
bedelini emekçilerin sırtına yıkmayı amaçlıyor.

Oysa üçüncü bir alternatif daha var: Başta ban-
kalar olmak üzere mali spekülasyona yönelmiş ser-
maye kesimlerini kamulaştırmak ve buradan elde 
edilecek gelirle istihdam yaratmaya, toplumun ya-
şam düzeyini yükseltmeye, sosyal hizmetleri (sağ-
lık, eğitim, emeklilik) artırmaya dönük yatırımları 
gerçekleştirmek. Ancak ekonomiyi kârların yerine 
sosyal ihtiyaçların emrine bırakan bakış açısıyla 
üçüncü alternatifin gerçekleşmesi bir ön koşula 
bağlı: Tüm emekçi ve ezilenlerin kazan kaldırması!

Kaynayan kazan

Birleşik Metal-İş Sendikası ile MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) arasında yürütülen 2010-2012 
grup toplu iş sözleşmesi süreci sendikanın hedeflediği gibi sona erdi. Türk Metal Sendikasının yüzde 5,35’lik 
zamma imza atmasının ardından, bu oranda bir zammı kabul etmeyeceğini açıklayan Birleşik Metal-İş 
Sendikası 21 işyerinde grev kararı aldı ve bu kararı sadece üç işyerinde hayata geçirdiği halde Türk Metal’in 
aldığı ücret zammının bazı işyerlerinde iki katına yakınını elde etti. Bu basit fark bile hakların ancak mücadele 
ile kazanılabileceğini, grevin, işçi sınıfının en büyük kozu olduğunu işçi sınıfına tekrar hatırlattı.

Bu TİS sürecinde yaşananları ve sonuçları, Birleşik Metal-İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi uzmanı İrfan 
Kaygısız ile görüştük.

Gerçek: Son Toplu İş Sözleşmesin-
de Türk Metal sendikasının yüzde 5,35’e 
imza atmasını metal işçileri açısından na-
sıl değerlendiriyorsunuz?

İrfan Kaygısız: Bu dönemki sözleş-
menin önemli bir farklılığı var. O da kriz 
sonrasında yapılan bir sözleşme olması. 
Kriz döneminde işçiler genel olarak bü-
tün sektörlerde, özel olarak da metal sek-
töründe çok baskılandırıldı. Hem çalışma 
koşulları kötüleştirildi hem de kimi yer-
lerde ücretler açısından geriletildi, kimi 
yerlerde de sıfır zam dayatıldı. Aynı za-
manda sektörde yoğun bir işsizlik oldu. 
Kriz dönemindeki bir buçuk yılda yüzde 
20 civarında işten çıkarmalar oldu. 

Sonraki süreçte istihdam artmadı ama 
üretimde, verimlilikte önemli artışlar ya-
şandı. Bunun anlamı işçilerin daha yoğun 
çalıştırılması ve daha fazla sömürülmesi. 
Bu nedenle işçilerin beklentileri ve talep-
leri haklı olarak daha farklı ve daha yük-
sek oldu. Kriz döneminde kaybettiklerini 
de geri alma mücadelesi içerisine girdiler. 
Bu anlamda yüzde 5,35’lik ücret zammı 
sadece bizim üyelerimiz içerisinde değil 
Türk Metal’in kendi üyeleri açısından da 
ciddi bir tepki gördü. 

Türk Metal MESS’e ilk teklifini sun-
duğunda da, yüzde 9 civarında bir teklif-
ti, işçiler tepki göstermişti. O dönemde 
Renault, Bosch, Tofaş, Arçelik gibi bü-
yük işyerlerindeki işçiler tepki gösterdi-
ler. Eylemler yaptılar, şubeye yürüdüler, 
temsilcileri tartakladılar. İlk teklifi bile 
düşük bulmuşlarken bir de bunun üzeri-
ne beklentileri hiç karşılamayacak olan 
yüzde 5,35’lik zamma imza atılması Türk 
Metal’in tabanındaki işçileri rahatsız etti. 
Sözleşmenin imzalanmasından sonra da 
işçiler benzer şekilde bu ve başka işyer-
lerinde tepkiler gösterdiler. Ancak Türk 
Metal’de tepki göstermenin bir sınırı var. 
Toplu bir ayaklanma veya başkaldırıya 
yol açmaz ise, işçiler Türk Metal ve iş-
veren işbirliği ile bir anda kapı önüne 
koyuluyorlar. Bu baskı nedeniyle tepkiler 
şimdilik kitlesel bir ayaklanmaya dönüşe-
medi. 

Diğer yandan Birleşik Metal-İş üyesi 
işçiler de yüzde 5,35’lik bir zammı asla 
kabul etmeyeceklerini söylediler. Bu ne-
denle bir başka sürece girilmesinin zemi-
ni oluştu.

G: Birleşik Metal-İş Sendikası’nın 
grev kararı alması ve uygulaması bu Top-
lu İş Sözleşmesi sürecine nasıl etki etti?

İ. K.: Bu süreçten başarıyla çıkılma-
sında en önemli etken grev silahının kul-
lanılması oldu. Kimi yerlerde kullanıldı, 
kimi yerlerde kullanılmadı ama grevin 
adı bile bazı işyerlerinde sorunu çözmeye 
yetti. Zaten grev silahını kullanma söz ko-
nusu olmasaydı, Birleşik Metal’in üyeleri 
de böyle bir kararlılık ve cesaret içerisin-
de olmasalardı, bu sorunun şimdi gelinen 
şekliyle çözümü mümkün olamazdı. 

Sektörde işlerin çok yoğun olduğu 
bir dönemdi. Özellikle otomotivde son 
on yılın üretim ve satış rekorları kırıldı. 
2011’de yüksek oranda hem üretim hem 

de satış yapıldı. Kârlar arttı, iş yoğunluğu 
arttı. Bu sırada işverenler işçilerin greve 
çıkmasını göze alamadı. Bu nedenle daha 
greve çıkmadan bile işverenler anlaşmaya 
yanaştı. 

Ayrıca bu dönemde Kasım ayından 
itibaren bir eylem biçimi olarak fazla 
mesailer durdurulmuştu. Fazla mesaile-
rin durdurulmasına bile dayanamayan bir 
işveren, grevi hiç göze alamazdı. Bu sü-
rece dayanamayan İzmir’deki bir işveren 
MESS’ten istifa etti ve yüksek bir orana 
bizimle sözleşme imzaladı. 

21 işyerinde grev uygulama kararı 
aldık. Sadece üç tanesinde greve çıktık 
ve bunlar da çok kısa süreli oldu. Do-
ruk işyerinde 11 gün, Standard Depo ve 
Arfesan işyerlerinde yedişer gün sürdü 
grevler. Diğer 18 işyerinde grev silahın-
dan korkan işverenler kimi işyerlerinde 
grevin başlayacağı gün, kimi işyerlerin-
de birkaç gün öncesinden talepleri kabul 
etmek durumunda kaldılar. Bu sürecin 
temel belirleyeni grev silahının kullanıl-
ması veya kullanılacak olması. Bu karar-
lılığın ifade edilmesi.

G: Bu süreçte tek tek bazı işverenler-
le protokoller imzalandı. Bu anlaşmalar 
TİS’e nasıl yansıdı ve pratikte hangisi ge-
çerli olacak?

İ.K.: Biz teknik olarak MESS ile söz-
leşme yapabiliyoruz ve o geçerli oluyor. 
Ama tek tek işverenlerle yapılan anlaşma-
ların da hukuki bir dayanağı var. Ancak 
ondan daha önemlisi biz bu işverenlerin 
protokollerde verdikleri sözleri tutmama 
olasılığını pek mümkün görmüyoruz. Tü-
münün uygulanacağını düşünüyoruz. Biz 
bunun takipçisi olacağız ama bir sıkıntı 
yaşanacağını düşünmüyoruz. Tersi bir 
durumun söz konusu olması demek, o iş-
yerlerinde yasal olarak grev hakkımız ol-
mamasına rağmen filen grevler yapılma-
sı, o işyerlerinin çalışamaz hale gelmesi 
demektir. İşverenler de bunu biliyor.

G: Türk Metal sendikasının tabanın-
daki işçiler sizin imzalamış olduğunuz 
sözleşmeden nasıl etkilendiler? Bunun-
la ilgili Birleşik Metal-İş Sendikası’nın 
önünde bir çalışma var mı?

İ.K.: Türk Metal üyelerinin büyük bir 
kısmı bu süreçle oldukça yakından ilgi-
lendi. Bazı yerlerde şubelerimizle Türk 
Metal’e üye işyerleri arasında temaslar 
başladı. Şubelerimizi arayanlar oldu. 
Bunlar hemen yarın Türk Metal’den bir 
istifaya yol açmayabilir ama bu türden 
örgütlenme faaliyetleri yaygın olarak 
sürüyor. Zaten aynı sektördeki işçilerin 
bir kısmının yüzde 5,35 oranında ücret 
zammı alması, diğer kısmının ise bundan 
yüzde 60 ile yüzde 120 oranında değişen 
oranda yüksek zam almasının bir tepkiye 
dönüşmemesi pek mümkün değil. Biz on-
ların yaptığı anlaşmanın iki katına yakın 
bir ücret zammı aldık ve bu, sektördeki 
bütün işçiler tarafından biliniyor. Bu an-
lamda çok uzun olmayan bir dönemde bu 
tepkilerin Türk Metal’e yansıyacağı Bir-
leşik Metal saflarında bir örgütlenmeye 
yol açacağını bekliyoruz.

G: Bu sürecin Türkiye işçi sınıfı açı-
sından önemi nedir?

İ.K.: Son yıllara bakıldığında grev 
silahının etkili bir şekilde kullanılmadığı-
nı görüyoruz. Hem greve çıkan işyerleri 
hem de greve çıkan işçi sayısı ve grevde 
kalınan süre açısından bakıldığında grev 
yaygın ve etkili olarak kullanılamadı. 
Şimdi metal sektörü dışındaki işçiler açı-
sından da grevin mücadelede önemli ve 
etkili bir silah olduğunun bir kez daha 
hatırlanmasına da ayrıca katkısı olduğunu 
düşünüyorum.

Bu sürecin bizim için bir önemi de 
şurada: Türk Metal geleneksel olarak 
MESS’le sözleşme imzalar ve o anlaş-
ma Birleşik Metal’e dayatılırdı. Bu ge-
leneksel davranış biçimi ilk defa kırıldı; 
bu bakımdan önemli. Bundan sonra artık 
MESS’le olan sözleşmeler eskisi gibi ola-
mayacak. Bundan önce MESS de rahattı. 
Artık bir sonraki dönem sözleşmesi Türk 
Metal-MESS ittifakı ile kolay gerçekleş-
meyecek. Biz buz kırıcı rolü üstlendik. 
Bu bakımdan da bu dönem sonraki süreç-
ler açısından sonuç yaratıcı bir adım oldu.

İrfan Kaygısız - Birleşik Metal-İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı

Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde ne-
redeyse 4 yıldır uygulanan performans sistemi, 
Mart ayı itibariyle tıp fakültelerinde de uygu-
lamaya konuldu. Ama hastane yönetimlerinin 
evdeki hesabı çarşıya uymadı. Başta asistan 
hekimler olmak üzere sağlık emekçileri ilk 
olarak Dokuz Eylül Üniversitesi’nde, bu uygu-
lamaya dur demek için greve gittiler.

Performans sistemiyle, ek ödemelerini ta-
vandan alan çalışanların ödemelerinde yüzde 
70 oranında kesinti olmuş ve çalışma koşulları 
daha da kötüleşmişti. Asistan hekimler, nö-
bet sonrası izin kullanamadan polikliniklerde 
hizmet vermeye ve ameliyat yapmaya devam 
etmek durumunda kaldılar. Performans sis-
temiyle aynı zamanda birbirleriyle rekabete 
zorlanan Tıp Fakültesi emekçileri, bu kötü ça-
lışma koşullarına yalnızca bir ay dayanabildi. 
Nihayet 1 Nisan’da Dokuz Eylül Tıp Fakülte-
si yatan hasta servislerinin önünde, üzerinde 
‘’Grevdeyiz’’ yazılı dev bir pankartla beraber 
grev çadırını kurdular. 5 gün süren ve tam bir 
kazanımla sonuçlanan grev böylece başlamış 
oldu.

1 Nisan’dan itibaren yalnızca acil hizmeti 
veren tıp fakültesi çalışanlarını kazanıma ulaş-

tıran ise sınıf dayanışması oldu. Kendi arala-
rında ‘’Gezici Timler’’ kuran çalışanlar, her 
kliniği tek tek gezerek tüm çalışanları hastane 
bahçesinde toplamayı başardılar. Grevin ilk 
gününden itibaren, asistan hekimlerden hemşi-
relere, ebelerden teknisyenlere, laborantlardan 
fizyoterapistlere kadar tüm hastane çalışanları 
arasında sağlanan birlik sayesinde hedeflenen 
etki yakalandı. SES’in de (Sağlık Emekçileri 
Sendikası) bu eyleme destek vermesi ile eylem 
daha da güçlü oldu. Çevre hastanelerden des-
tek ziyareti yağmaya başladı. 

Hastane yönetimi bu coşkuya tabii ki sessiz 
kalmadı. Bazı çalışanlar hakkında soruşturma 
açtı; grevi kırmak için 20 kadar asistan hekim-
le toplantı yaptı ve grevi bölmeye çalıştı. Ama 
Dokuz Eylül emekçileri bu oyuna gelmedi ve 
mücadelelerini dört acil talep etrafında devam 
ettirdiler. Bunlar:

•	 Bu greve katıldıkları için hiç kimseye 
soruşturma açılmayacak ve ceza verilmeyecek.

•	 Performans sisteminin kaldırılması 
için rektörlük bir çalışma yapacak. YÖK ve 
Sağlık Bakanlığı’na karşı bir girişimde bulu-
nacak.

•	 Başta asistan hekimler olmak üzere 

tüm sağlık çalışanlarının çalışma süreleri ye-
niden düzenlenecek; fazla çalışma azalacak; 
özlük hakları iyileştirilecek.

•	 Çalışanların gelirlerinin düşürülmesi 
engellenecek. Böylece tüm çalışanlar uygula-
ma öncesi gelirleri düzeyinde ücret alacak.

Talepleri gerçekleşinceye kadar greve de-
vam edeceklerini açıklayan emekçilerin mü-
cadelesi,  pazartesi gününe gelindiğinde İzmir 
dışında başka şehirlerden gelen dayanışmayla 
daha da büyüdü. Hasta ve hasta yakınlarından 
da azımsanmayacak derecede destek vardı. Bir 
yanda grev meydanında performans sistemine 
uyarlanan şarkılar söyleniyordu. Kurulan ser-
best kürsüden tüm emekçiler sorunlarını dile 
getiriyorlardı. Diğer yanda ise grevin devam 
etmesinden son derece tedirgin olan başhekim 
ve rektör, eylemin bitmesi için günde 3 defa 
asistan hekim komisyonu temsilcileri ile görü-
şüyordu. Talepleri karşılayacak yeterli gelirleri 
olmadığını söyleyen rektör, tam bir işletmeci 
gibi konuşuyor, grevin bir günlük bedelinin 
150.000 TL olduğunu söyleyerek işi ticarete 
vuruyordu. Ama aynı zamanda bu grevin baş-
ka Tıp Fakültelerine de yayılmasını önlemeye 
çalışıyorlardı. 

Salı günü, Libya’dan Çeşme Limanı’na 
konvoyla getirilen hastaların hastanelere sev-
kedilmesi vesilesiyle Sağlık Bakanı Recep Ak-
dağ İzmir’deydi. Ayağının tozuyla meseleye el 
atan Akdağ, Asistan Hekim Komisyonu’nun 
kararlı duruşu sonucunda, 30 milyon liralık 
bir kaynak aktarımı yapacağını duyurdu. Aynı 
zamanda Dokuz Eylül Üniversitesi emekçileri-
nin tüm talepleri de kabul edilmiş oldu. Akşam 
saat 22.30’da emekçilere ulaşan grevin kaza-
nıldığı haberi, sabah gerçekleştirilen bir basın 
açıklamasıyla duyuruldu. 

Sağlık sektöründe yapılan bu grev, olmaz 
denenlerin nasıl da gerçekleşebildiğini bizlere 
gösterdi. Sağlıkçıların grev yapamayacağını 
düşünenler, beş günlük bir hak mücadelesinin 
nasıl da bir sürü grev önderi yaratabildiğini 
görmüş oldu. Ama her şeyden önemlisi, kaza-
nanların yalnızca mücadele edenler olduğunu 
yeniden ispatladı.

Sadece emekçiye değil insan sağlığına da 
düşman performans sistemi sürdükçe, önü-
müzdeki günler yeni mücadelelere gebe ola-
cak.
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Dokuz Eylül Üniversitesi’nde
sınıf mücadelesi ve kazanım!

Ege Üniversitesi Hastanesi sağlık çalışanları 
olarak 19-20 Nisan grevini yıllardır eşi görülme-
dik bir katılımla gerçekleştirdik. 

Bu başarının zemininde, daha önceki hükü-
metlerin başlattığı, ama AKP hükümetinin de-
rinleştirdiği sağlık sistemini piyasalaştırma poli-
tikalarına karşı yükselen tepki yatıyor. Özellikle 
performans sisteminin yeni hayata geçirildiği 
üniversite hastanelerindeki huzursuzluk günden 
güne büyüyordu. Son yıllarda yaşanan iş bırak-
malar, 13 Mart’ta Ankara’daki ‘Çok Ses Tek Yü-
rek’ eylemimiz, İzmir’de Ege’de asistan hekimle-
rin eylemi ve Dokuz Eylül’deki grevle kazanıma 
ulaşılmış olması yelkenlerimizi doldurdu ve var 
olan tepkiyi greve taşımamızı sağladı. 

Ege Üniversitesi’nde bu başarıyı yaratan 
ana etken ise, hastane ve üniversite bileşen-
lerinin tümünün grevi sahiplenmesi ve greve 
katılımı arttırmak için fedakârca çalışması oldu. 
Başta Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) ve 
Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyeleri olmak üzere 
asistanların, ebelerin, tıp fakültesi öğrencile-
rinin de seferber olmasıyla, hastanede grevin 
duyulmadığı tek bir köşe bırakmadık. 19 Nisan 
öncesinde kat kat bölüm bölüm gezerek bütün 
çalışanlarla konuşup onları greve katılmaya ça-
ğırdık. Bu görüşmeleri yemekhane çıkışındaki 
sinevizyon gösterileri destekledi. İzmir Ebelik 
Derneği’nin desteği de greve güç kattı. Böylelik-
le ebelik yüksekokulu da çalışmalara daha fazla 
omuz verdi. Öğrenci kollarının çalışmaları ile 
grev duyurusu tıp fakültesini de aşıp tüm kam-
püse yayıldı. Bu sayede ebelik ve hemşirelik 
öğrencileriyle daha sıkı ilişkiler kurmayı başar-
dık. Bu esnada akademik kadronun desteğini 
almak için yaptığımız görüşmeler olumlu meyve 
verdi. Greve ve eylemlere katılımı arttırmada bu 
desteğin azımsanmayacak bir etkisi oldu. Tüm 
bu çalışmaların yanında halkı bilgilendirmeyi de 
unutmadık. Hem grev günlerinde hastanede acil 
servis dışında hizmet verilmeyeceğini duyur-
mak, hem de grevin amacını anlatıp halkı da ya-
nımıza almak, bizler için hep büyük önem taşıdı. 

Bütün bu hazırlık çalışmalarını ve grev gün-
lerindeki eylemleri organize etmek elbette kolay 
olmadı. Burada üç beş satıra sığabilen irili ufaklı 
binlerce işe karar verip onları hayata geçirme-
miz SES’in çağrısını yaptığı grev komitesi sa-
yesinde oldu.

Grev günleri
Nihayet grev günü gelip çattı! Üniversite 

hastanesi olduğumuz için, grevde sağlık hizmeti 
vermemenin ötesine geçip tıp fakültesindeki öğ-
renimi de durdurmayı önümüze koymuştuk. Bu-
nun için, fakülte tarihinde görülmemiş bir derse 
imza attık: ‘Çok Ses Tek Ders’ etkinliği başladı-
ğında B amfisi hınca hınç doluydu. Amfideki bin 
kişiye yakın kalabalığın büyük bölümünü akade-
mik kadro ve öğrenciler oluşturuyordu. Fakülte-
mizin emekli hocalarından Prof. Dr. Veli Lök’ün 
destek konuşmasını yaptığı ve TTB’nin 15 ta-
lebini 15 hocamızın dile getirdiği etkinlik bitince 
yürüyüşe geçerek hastane içinde kurduğumuz 
grev meydanına gittik. Her koldan sağlık emek-
çileri, öğrenciler, taşeron işçiler burada buluşup 
binlerce kişiyi bulduk. Kurduğumuz serbest kür-
süden taleplerimizi haykırdık. 

Grev yaptığımız iki gün boyunca İzmir’deki 
her hastanede benzeri etkinlikler gerçekleş-
ti. Bunun yanında merkezi eylemler de yapıl-
dı. Sağlık emekçileri 19 Nisan’da Cumhuriyet 
Meydanı’nda 20 Nisan’da ise Kıbrıs Şehitleri 
caddesinden Gündoğdu’ya İzmir’in sokaklarını 
grev sloganlarıyla çınlattık.

Böyle büyük bir seferberlik karşısında hükü-
metin eli kolu bağlı durmasını elbette beklemi-
yorduk. Ya sağlık emekçisinin sesine kulak verip 
taleplerimizi hayata geçireceklerdi ya da bizim 
karşımıza dikileceklerdi. İkincisini tercih ettiler 
ve cadı avını başlattılar. Daha ilk günden göz 
korkutmak için soruşturma furyasına giriştiler. 
Bu da yetmedi eylemimizi karalamak için ‘ame-
liyathane bastılar, organ naklini engellediler’ gibi 
asılsız yalanlara başvurdular. Ancak grev sıra-
sında yaptığımız basın açıklamalarıyla iddiaları 

da püskürtmeyi başardık. 
Ege Üniversitesi sağlık emekçileri olarak 19-

20 Nisan günlerinde unutamayacağımız bir grev 
deneyimi yaşamış olduk. Aynı birliği ve coşkuyu 
tüm Türkiye sathına yaydığımız gün ise, talep-
lerimizin gerçekleşmesinin önünde artık hiçbir 
engel kalmamış olacak. 

Ege Üniversitesi’nden bir sağlık emekçisi

Son dönemde yükselişe geçen sağlık emekçileri eylemlerine 19-20 Nisan’da gerçekleştirilen grev eklendi. Ankara’daki 13 Mart 
‘Çok Ses Tek Yürek’ eyleminde de çağrısı yapılan greve katılım, önceki iş bırakmalara nazaran daha yüksek oldu. Sağlık emek-
çilerinin bu eylemlerindeki temel talebi ise ‘herkese eşit, parasız, ulaşılabilir ve nitelikli sağlık hizmeti’ oldu.
Sağlık emekçilerinin bu eylemi basında çoğunlukla ‘Beyaz Grev’ diye anılsa da sağlık emekçileri beyaz veya mavi ayırmadan, 
önlüklerinin rengine bakmadan yanyana durdu, tepkisini aynı anda koydu. Doktor, hemşire, hastabakıcı, asistan, ebe, temizlik 
görevlisi, laborant, grevi birlikte omuzladı ve böylece grev ülke çapında büyük etki yarattı. 
Aşağıda, Ege Üniversitesi Hastanesi çalışanı bir sağlık emekçisinin greve dair izlenimlerini aktarıyoruz.

Sağlık emekçileri Ege’de de çok ses tek yürek

Sağlık emekçileri ayakta!
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Sungur Savran

Öğrenememek

2007 genel seçimlerinde, BDP’nin atası DTP ile bazı 
sosyalist odaklar arasında kapalı kapılar ardında yapılan 
pazarlıklar sonucunda Türkiye’nin politik kalbi İstanbul’da 
iki sol liberal aday gösterilince, Devrimci İşçi Partisi henüz 
DİP Girişimi iken, İstanbul 2. Bölge’den kendi adayını (iki 
başka sosyalist grubun desteği ile) öne sürmüştü. Amaç 
elbette kazanmak ya da yüksek oy almak değildi. Yapılan 
yanlıştan geri dönmeye çağırmaktı solu. Sosyalist solda bunun 
manasını o günlerde hemen hemen kimse anlayamamıştı. 
Kim bilir arkamızdan ne dedikodular yapılmıştır. 

Dört yıl sonra, 2011 seçimleri konusunda bu sefer 
kapısı açık ortamlarda yapılan hazırlık çalışmalarında, 
2007 seçimlerinde sol liberal adayları destekleyen sosyalist 
grupların büyük çoğunluğu o tür adayların söz konusu bile 
olmaması gerektiğini belirtti. Hemen bir soru doğmuyor 
mu? Dört yıl önce neden böyle demediniz? Denebilir ki, 
o günün koşulları ile bugünün koşulları farklıydı. Yöntem 
olarak her meseleye somut koşulları içinde bakmak gerekir, 
bu doğru. O zaman soruyu değiştirelim: O günkü koşullarda 
bugünden farklı olan neydi ki, bugün desteklenmesi söz 
konusu dahi edilemeyecek adaylara oy vermekte, daha da 
kötüsü, işçi-emekçi kitleleri onlara oy vermeye çağırmakta 
tereddüt etmediniz? Bu soru, sadece günümüzde seçim bloku 
içinde yer alan partileri ve grupları kapsamıyor. Örneğin, 
daha sonra yaşanan bölünme ile birlikte Ufuk Uras ve fikir 
arkadaşlarının liberal olduğunu  on beş yıl gibi kısa bir süre 
sonunda nihayet keşfeden ÖDP de o seçimde Gazi Mahallesi 
ve benzeri işçi bölgelerinde Baskın Oran gibi bir liberal için 
işçilerden oy istemekle yetinmedi, seçim bürosu bile açarak 
onun gönüllü propagandisti yaptı gencecik militanlarını. 
İşçilerden bir liberale oy vermelerini istemenin özeleştirisini 
yapmış mıdır acaba bu parti?

Dün düne uygun hata yapan sosyalistler, Kürt hareketi 
liberallerden bir nebze uzaklaştığı için bu seçimde aynı 
vahim durumla karşılaşmadılar, ama bugün de bugüne uygun 
her hatayı yapıyorlar. Bu sefer sosyalistlerden gösterilen 
adaylar, ikisi İstanbul’dan, biri Mersin’den olmak üzere 
Marksizmin saflarında olduklarını açıkça ilan eden isimler. 
Ama halka sundukları seçim bildirgesinin savunulacak yanı 
yok. Bunun temelinde de seçim blokunun kuruluş tarzında 
ve usulünde BDP’ye tek seçici konumu tanınmış olması 
yatıyor.

İkincisinden başlayalım. Bugün bağımsız adaylarla 
seçime katılmakta olan Emek, Demokrasi ve Özgürlük 
Bloku’nun adaylarını da, adayların hangi bölgede seçime 
gireceklerini de, bloka hangi parti ve grupların katılabileceğini 
de, seçim bildirgesini de tek başına BDP belirledi. Başta, 
blok fikri ilk ifade edildiğinde, sıkışık zamanda yapılan bir 
toplantıda aday sayılarına ilişkin olarak dile getirilmiş olan 
bu usul, sonradan her alana yayıldı ve BDP için mutlak 
bir yetki halini aldı. Bazı partilerle bunun aksine ilişkiler 
kurulmuş olabilir, ama biz bilmiyoruz. Bilmediğimize göre, 
şayet böyle ilişkiler varsa kapalı kapılar ardında pazarlıklar 
yöntemi hortlamış demektir.

BDP’nin her şeyi tek başına belirlemesi konusunda 
bir kusur aranacaksa, bunu BDP’nin değil sosyalistlerin 
omuzuna yüklemek gerekir. Bir ittifakta kendisine asgari 
düzeyde saygılı davranılması için çaba göstermeyen 
hareketler, doğan sonucu hak etmiş demektir.

Doğan sonuç vahimdir. Burada usul alanını terk 
ediyor, içerik sorununa, yani politikaya geliyoruz. Seçim 
bildirgesinin içeriği sosyalist parti ve hareketlerin tam 
olarak neyi hak etmiş olduğunu ortaya koydu. BDP’ye 
tanınan mutlak yetki, blokun siyasi programı demek olan 
seçim bildirgesinin BDP’nin programı ile bire bir çakışması 
anlamına geldi. Kürtlerin haklarını savunmak, adına layık 
bütün sosyalistlerin görevidir, kuşkusuz. Ama blokun 
anlamı Kürtleri savunmanın en iyi işçi sınıfı ile ittifak içinde 
yapılabileceği fikridir. (Tabii, işçi sınıfı için de Kürtlerle 
işbirliğinin yararlı olduğudur.) Bildirge işçi sınıfını toptan 
görmezlikten gelmekte, dolayısıyla hem seçim blokunun, 
hem de uzunca bir süredir tartışılmakta olan Emek ve 
Özgürlük Cephesi’nin temel harcı olan bu yaklaşımı terk 
etmiş olmaktadır. 

Devrimci İşçi Partisi bunu reddediyor. Üçüncü Cephe’nin 
ileride sağlıklı tarzda kurulabilmesi için bloktan ayrılıyor. 
Öteki sosyalistleri de yanlış yönelişleri konusunda uyarıyor. 
Dün yapılan hatadan dört yıl sonra da olsa dönmek iyi. Ama 
her seçimde ağır hatalar yapıp bunların farkına dört yıl sonra 
mı varacaksınız?

DİP, bu açıklamayı yaparken, blokun 
seçim bildirgesinin blokun geleceği 
açısından hayati bir önem taşıdığını 
da açıklıkla dile getirmiştir.

Seçim bildirgesi
işçi sınıfına uzak duruyor

Seçim bildirgesi, yukarıdan beri 
özetlediğimiz sorunları, hem metnin 
kabul edilişinde uygulanan usul yö-
nünden, hem de içerik bakımından 
perçinlemiş ve derinleştirmiştir. 

l Farklı siyasi görüşlere sahip si-
yasi odakların birlikte seçime girmesi 
anlamına gelen bir seçim blokunun 
bildirgesinin, bütün bileşenlerin ağır-
lığı eşit olmasa da, asgari düzeyde 
demokratik bir tartışma süreci içinde 
hazırlanması gerekir. Oysa bildirge 
cephe bileşenlerinin çoğunluğuna sa-
dece onay için gönderilmiştir. Yani 
sosyalist odakların çoğunun bildir-
genin içeriği üzerinde herhangi bir 
etkisi olmamıştır.

l Kendini Emek ve Özgürlük 
Cephesi olarak adlandırmış olan 
birliktelik, seçim bildirgesini ortak 
olarak nasıl gördüğünü ortaya koya-
bilmek için bir komisyon kurmuş, bu 
komisyon da bir ön taslak hazırlamış-
tı. Bu ön taslağın nihai bildirge metni 
olması asla beklenmemişti. Ama bu 
metnin en azından göz önüne alın-
masını beklemek Emek ve Özgürlük 
Cephesi bileşenlerinin hakkıydı. Bil-
dirge kaleme alınırken bu taslak zer-
re kadar dikkate alınmamıştır.

l Bugün benimsenmiş olan bil-
dirgenin tek siyasi odak noktası Kürt 
sorunudur. Bunun anlamı, metinde 
başka siyasi veya sosyal sorunlardan 
söz edilmediği değildir. Bunun an-
lamı, başka her şeyin ulusal sorunla 
ilişkilendirildiği ölçüde ve o sorunun 
belirli bir tarzda çözümüne hizmet 
ettiği ölçüde metinde yer bulabildi-
ğidir. Ulusal sorunun Türkiye’nin bir 
numaralı yakıcı sorunu olduğu kuşku 
götürmez. Ama seçim blokunun ku-
rulması, ulusal sorun ile en başta 
sınıf sorununun birbirine bağlan-
ması mantığına dayanmaktadır, 
dayanmalıdır. Bildirgede bundan 
eser yoktur.

l Esasen bildirgede sınıf bakış 
açısı hiç ama hiç yoktur. Ekonomik 
sorunlara değinilmesi, sınıf bakış açı-
sı benimseniyor anlamına gelmez. 
Metin ekonomik alandaki sorunların, 
burjuvazinin çıkarları ve politikala-
rı ile işçi ve emekçilerin ihtiyaçları 
arasında var olan bir çatışma üzerin-
de yükseldiği mantığından bütünüyle 
uzaktır. İşçi, sermaye, burjuvazi gibi 
kelimeler dahi ancak özel bağlamlar-
da (sermaye vergilendirilmiyor, mev-
simlik işçi, çocuk işçi vb.) geçmek-
te, bunlar asla birer sınıf olarak ele 
alınmamaktadır. Ekonomik sorunlara 
ilişkin önerilen çözümler, ileri sürü-
len talepler vb. de sosyalistlerin po-
litikalarından uzak düşmektedir. Yerli 
ve yabancı sermayenin yönetiminin 
demokratikleşmesini öngörmek veya 
halkın çıkarlarına uygun davranma-
sını sağlamaya çalışmak, sınıf mü-
cadelesinde çok başarılı bir doğrultu 
olamayacaktır.

l Metin, Emek ve Özgürlük 
Cephesi’nin harcında bulunan ana 
noktalardan birine, emperyalizmin 
ülkede, bölgede ve dünyada izlediği 
politikalara karşı mücadeleye hiç de-
ğinmemektedir.

l Yeni bir anayasa yapılması 
projesi, önümüzdeki dönemin kilit 
politik meselesi olarak ele alınmakta, 
her şey buna göre biçimlendirilmek-
tedir. Devrimci İşçi Partisi bu yaklaşı-
mın gerek Kürt hareketini, gerek işçi 
hareketini, gerekse sosyalistleri, bur-
juvazinin belirli kanatlarıyla, en başta 
da TÜSİAD ile işbirliğine sürükle-
yeceği kanaatindedir. Bildirgeden 
önce, anayasa meselesi ne cephe ne 
de blok tartışmalarında ittifakın 
bir harcı olarak gündeme bile geti-
rilmemişti.

l Devrimci İşçi Partisi olarak 
biz her fırsatta Kürtlerin demokratik 
özerkliğe hakları olduğunu, aslın-
da haklarının bundan çok daha ileri 
gittiğini beyan etmiş bulunuyoruz. 
Ama bildirge başka bir şey yapıyor: 
demokratik özerkliği Türkiye’nin 
bütünü için bir model olarak öne-
riyor. Bildiğimiz kadarıyla BDP ile 
sosyalist sol arasında böyle bir tartış-
ma yapılmış ve bir sonuca bağlanmış 
değildir. Bu yaklaşım bizim açımız-
dan içerik bakımından da yanlıştır.

Kusur BDP’de değil, sosyalist-
lerde!

Kürt hareketi ile sosyalist sol ta-
rihte ilk kez işbirliği yapmıyor. DİP 
geleneğinin içinde bulunduğu 1995 
seçimlerinin Emek Barış Özgürlük 
Bloku ve 2002 seçimlerinin Emek 
Barış Demokrasi Bloku, bugün ku-
rulmuş olan bu ilişki tarzından çok 
daha fazla karşılıklı saygıya dayanan 
ve sağlıklı bir ilişki tarzına yaslanı-
yordu. Tam da Türkiye işçi sınıfı ile 
Kürt halkının başlıca sosyal dayanak-
larını oluşturmasının hedeflendiği bir 
cephenin kurulması için ilk adımla-
rın atılmış olduğu bir aşamada, hem 
tek yanlı bir işleyişe, hem de kısmen 
kapalı kapılar ardında pazarlığa da-
yanan bu tür ilişkiler, geleceğin arzu 
edilen cephesinin sağlam temellerde 
kurulmasını olanaksız kılacak türden-
dir. 

Kurulan ilişki tarzı, yani usul me-
selesi, soyut ve formel birşey değil-
dir. Seçim bildirgesine, yani kurulan 
blokun politik çizgisine bire bir etki 
yapmıştır. Kürt hareketi bütün ka-
rarları tek başına verince, ortaya 
çıkan politik çizgi, Kürt hareke-
tinin politik çizgisiyle tam tamına 
uyuşmaktadır. Buna karşılık, işçi sı-
nıfının mücadelesini temel alan sos-
yalist bir çizgi ile yakından uzaktan 
hiçbir ilişkisi yoktur. Nedeni, bloka 
katılan sosyalist hareketler açısından, 
ister güce tapınma, ister Kürt hareke-
tinin gücünden yararlanarak büyüme 
hevesi, ister kendi programına gü-
vensizlik olsun, sonuç aynı olmuştur: 
hiçbir konuda sesini çıkaramamak. 
BDP’nin Marksist bir hareket olma 
iddiası yok. İşçi sınıfının öneminin 
blokun politik çizgisine yansımasını 
sağlamak onun görevi değil. Bunun 
sorumluluğu sosyalistlerindir. Ama 
sosyalistler bu konudaki sorumluluk-
larını yerine getirmemişlerdir. Kimi 
sosyalist hareket “şerh düşmekle” 
yetinmiştir. Kitleler önünde yapılan 
politikada “şerh” düşülmez. Ama on-
lar hiç olmazsa fikir belirtmişlerdir. 
Daha büyük çoğunluk ise çok daha 
kötüsünü yapmış, olan bitenin vaha-
meti karşısında en ufak bir ses bile 
çıkarmamıştır. 

12 Haziran referandumunda “yet-
mez ama evet” çizgisi ile AKP’ye 
ikirciksiz bir destek vermiş olan 
partilerin bugün seçim blokunda yer 
alması ilke olarak karşı olunacak bir 

şey değildir elbette. İş ki onlar bur-
juvazinin iki cephesinden bağımsız 
bir konuma gelmiş olsunlar, referan-
dumda boykot taraftarı olanlar eski 
konumlarını koruyor olsunlar. Ama 
onların katılımı böyle olmamıştır. 
Onlar, blokun “sivil anayasa” yolun-
da bir çabayı siyasi bakımdan omur-
gası yapmış olmasından, TÜSİAD ile 
aynı doğrultuda yürümenin işçi sınıfı 
odaklı bir politikaya tercih edilmesin-
den dolayı burada yer alabilmektedir.

Açık olalım: Kabul edilmiş olan 
politik programıyla, Emek, Demok-
rasi ve Özgürlük Bloku, işçi sınıfına 
ve emekçilere hitap etmemektedir. Bu 
durumda, birincisi, blokta yer alan 
sosyalist hareketler, sadece meclise 
birer temsilcilerini sokma kaygısıyla 
hareket etmiyorlarsa, Kürt hareketi-
ne küçük bir destek vermekten başka 
bir şey yapmamaktadırlar. İkincisi, 
işçi sınıfı CHP’ye ve milliyetçi sol 
gruplara terk edilmiştir. Üçüncüsü, 
sosyalist hareketin işçi sınıfı merkezli 
odağı bir kez daha kaydırılmıştır.

Devrimci İşçi Partisi işçi sınıfını 
burjuvaziye terk eden yanlış politik 
doğrultuya ortak olmayacaktır. Blok-
tan ayrılıyoruz.

Bunun tek istisnası Adana olacak-
tır. Adana’da Şiar Rişvanoğlu yol-
daşımızın 2009 seçimlerinde kitleler 
nezdinde yarattığı sempati, onun ve 
DİP’in faaliyetin içinde olmasının 
seçim sonuçlarına olumlu yönde etki 
yapması, faaliyetten uzak durmasının 
ise tam tersi yönde sonuçlar doğur-
ması ihtimali yüksektir. Ayrıca, 2009 
seçimlerinde yaratılan atmosfer, Ada-
na’daki Kürt kitlelerle alçakgönüllü 
düzeyde de olsa başka halklardan 
emekçiler arasında ciddi bir ittifak 
oluşturmuş, bu etkisini seçim ertesin-
de de sürdürmüştür. Bu açıdan Adana 
DİP açısından savunduğu Emek ve 
Özgürlük Cephesi’ne en yakın ortam-
dır. Sağlanmış olan bu atılımı yitir-
mek istemiyoruz. Bu yüzden, blokun 
Adana’daki yerel seçim faaliyetin-
de yer alacağız.

Devrimci İşçi Partisi, bu kararıy-
la, burjuvazinin iki kampı karşısında, 
temel harcını mücadele içindeki işçi 
sınıfı ile Kürt halkının oluşturacağı 
bir Üçüncü Cephe’yi savunmaktan 
vazgeçmiyor. Tam tersine, işçi sı-
nıfına erişmenin tek yolunun onun 
çıkarlarını, ihtiyaçlarını, kaygılarını 
ve mücadelelerini merkeze alan bir 
program olduğunu bildiği için, Üçün-
cü Cephe’yi ileride daha sağlıklı te-
mellerde kurmak amacıyla seçim blo-
kunun içinde yer almıyor.

Belli ki, Üçüncü Cephe’nin sağ-
lıklı temellerde oluşturulması için 
koşullar henüz olgunlaşmamıştır. 
Belli ki, Özal oyalaması, 28 Şubat 
aldatmacası, AB hayalleri, ABD’nin 
Ortadoğu politikasından beklentiler, 
AKP’den umutlar, bütün bunlar boşa 
çıktıktan sonra, şimdi de anayasal ya-
nılsamaların dağılması gerekiyor.

Komünistler sabırlıdır. Biz bek-
leriz. Beklemekle kalmaz, Üçüncü 
Cephe için elimizden geleni ardımıza 
koymayız. Umalım tarih de beklesin! 
Umalım, Kürt hareketi ve sosyalistler 
gerçek bir Üçüncü Cephe’nin kurulu-
şunun anlamını kavradığında çok geç 
olmasın!

Yaşasın Kürt halkının özgürlük 
mücadelesi!

Yaşasın işçi sınıfının sermayeye 
karşı ekmek mücadelesi!

Bu iki mücadeleyi birleştirmek 
için çabamız devam ediyor, edecek.
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Devrimci İşçi Partisi, işçi sınıfını burjuvaziye terk eden yanlış politik doğrultuya ortak olmayacaktır. Bloktan ayrılıyoruz.
Devrimci İşçi Partisi, bu kararıyla, burjuvazinin iki kampı karşısında, temel harcını mücadele içindeki işçi sınıfı ile Kürt halkının oluştu-
racağı bir Üçüncü Cephe’yi savunmaktan vazgeçmiyor. Tam tersine, işçi sınıfına erişmenin tek yolunun onun çıkarlarını, ihtiyaçlarını, 
kaygılarını ve mücadelelerini merkeze alan bir program olduğunu bildiği için, Üçüncü Cephe’yi ileride daha sağlıklı temellerde kurmak 
amacıyla seçim blokunun içinde yer almıyor.

Devrimci İşçi Partisi’nin deklarasyonu

İşçisiz seçim blokunun
Kürt halkına da faydası yok!

12 Haziran seçimleri için kurulmuş bulu-
nan Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku, 
kendisini anlamlı kılacak tek yöneliş olan 
Türkiye işçi sınıfı ile ezilen Kürt halkı ara-
sında bir ittifakın ilk adımlarını oluşturma 
işlevini üstlenemeyeceğini, Blok’un kurul-
ma usulü, aday seçimindeki yaklaşımı ve 
benimsediği seçim bildirgesi ile kanıtlamış-
tır. Kürt halkı ile işçi sınıfı arasında, bütün 
ezilen halk kesimleri için bir çekim merkezi 
olacak bir ittifakı, yani burjuvazinin Batıcı-
laik cephesi ile İslamcı cephesi dışında ve 
onların karşısında bir Üçüncü Cephe’yi en 
ısrarla savunan sosyalist odak olan Devrimci 
İşçi Partisi (DİP), kurulan seçim blokunun 
işçi sınıfını temel bir toplumsal dayanak 
olarak almaktan uzak durduğunu görerek 
bloktan ayrılmaya karar vermiştir. 

DİP, gerek Kürt hareketinin sivil itaatsiz-
lik yönelişine yapılan saldırılar karşısında, 
gerekse YSK veto krizinde ortaya çıktığı 
gibi burjuvazinin güçlerinin BDP’nin mec-
lise güçlü biçimde girmesini engelleme ko-
nusunda yapacağı hamleler karşısında bütü-
nüyle Kürt halkının ve BDP’nin yanında 
olacaktır. Kürt halkının ve onunla dayanışma 
içinde olan sosyalistlerin mecliste mümkün 
olduğunca güçlü biçimde temsil edilmesi-
ni de arzulamaktadır. Ama kurulmuş olan 
blokun, işçi sınıfına kayıtsızlığı dolayısıyla 
Türkiye’nin emekçilerinin ve ezilenlerinin 
ihtiyaç duyduğu politik hattan uzak düştü-
ğü, anayasa konusundaki yönelişiyle tekelci 
burjuvazinin belirli kanatlarıyla ittifaka kapı 
açtığı, dolayısıyla ezilenlerin çıkarları açısın-
dan yanlış yolda olduğu bilinciyle, bu durum 
değişene kadar kendi yolunda yürümeye ka-
rar vermiştir.

Üçüncü Cephe çabasında geri düşüş
12 Eylül anayasa referandumu esnasında 

kurulmuş olan Emekçilerin ve Ezilenlerin 
Boykot Cephesi, Devrimci İşçi Partisi’nin 
sürekli olarak işaret ettiği gibi, Türkiye’de 
Batıcı-laik burjuvazinin kampı (hayır cephe-
si) ile İslamcı sermayenin kampı (evet cephe-
si) dışında bir Üçüncü Cephe’nin oluşmakta 
olduğunu kitleler için neredeyse ilk kez gözle 
görülebilir bir yalınlıkta ortaya koymuştu. Bu 
önemli kazanıma, Haziran 2010’da çağrısı 
BDP eş başkanlarınca yapılan bir toplantıda, 
BDP’nin sosyalistlerle ilişkileri “stratejik bir 
ittifak” olarak gördüğünün, bir Cephe kurulu-
şuna yönelmenin gerekli olduğunun açıklan-
ması eşlik etti. BDP ile bir düzine dolayında 
sosyalist hareketin katıldığı ve adı gayriresmi 
olarak Emek ve Özgürlük Cephesi olarak anı-
lan cephe çalışmaları sırasında, bu cephenin 
belkemiğinin, mücadele eden Kürt halkı ile 
mücadele ettikçe Kürt halkıyla kol kola gi-
rebildiği geçen yıl yaşanan Tekel eyleminde 
açıkça görülen işçi sınıfının ittifakı olduğu 
fikri yaygın kabul görüyordu.

Bu kazanımlar bağlamında, 12 Haziran 
seçimlerinde burjuvazinin iki kampının kar-
şısında kurulacak olan bir seçim bloku, yarı-
nın Üçüncü Cephesi’ne konulacak bir tuğla 
olacaktı. Bloka katılan bazı siyasi odakların 
cephe fikrine uzak olması, bu gerçeği değiş-
tirmezdi, çünkü yarın blok cepheleştiğinde 
bu ittifakın içinde kalıp kalmamak onların bir 
tercihi olurdu. Ocak ayından sonra ortaya çı-
kan bir dizi gelişme, kurulan seçim blokunun, 
işçi sınıfı ile Kürt halkı arasında kalıcı bir it-
tifak fikrinden bütünüyle kopmuş olduğunu 
ortaya koymuştur.
l Blokun kuruluşunda BDP ile sosyalist 

parti ve odaklar arasında kurulan ilişki tarzı, 

gelecekte bir cephenin sağlıklı işlemesi için 
gerekli asgari koşullara aykırı bir yola gir-
miştir. BDP’nin politik ve sosyal ağırlığının 
sosyalistlerden katbekat üstün olduğu tartış-
ma götürmez. Ama bu, bütün kararların tek 
yanlı olarak verildiği bir ilişkiyi haklı göste-
remez.

l Bunun sonucunda, seçim blokunu Kürt 
halkının gücünün ötesinde başarılı kılabile-
cek bütün öneriler derin dondurucuya kalk-
mıştır. DİP’in Tekel mücadelesinin öncüle-
rini aday gösterme önerisi, söylemde bütün 
öteki siyasi güçler tarafından anlamlı bu-
lunmuş, ama fiiliyatta bir sessizlik duvarına 
çarpmıştır. Yine DİP’in HES mücadelelerinin 
ve benzeri başka kitle hareketlerinin önder-
lerine adaylık teklifi götürülmesi önerisi de 
benzer bir kadere mahkûm olmuştur.

l Adayların belirlenme süreci de bütü-
nüyle sağlıksız gelişmiştir. Seçim blokundan 
önce oluşmuş olan cephe oluşumuna, seçilme 
olasılığının yüksek olduğu bir seçim bölge-
sinde bir adaylık önerildiği halde, pratikte bu 
adaya (Ertuğrul Kürkçü) önce seçilmesinin 
olanaksız olduğu Antep, sonra seçilmesinin 
çok kuşkulu olduğu Adana önerilmiş, itiraz-
lar sonucu Mersin’de karar kılınmıştır.

l Adana’da yapılan aday tercihi ise, 
seçim blokunun Türkiye emekçileri ile Kürt 
halkı arasında bir ittifak gibi algılanmadığının 
en çıplak kanıtı olmuştur. 2009 seçimlerinde 
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na 
BDP ve sosyalistlerin ortak adayı olarak 
katılan ve yarıştığı bölgede oyları 2007’de 
alınan 47 binden 80 bine çıkaran yoldaşımız 
Şiar Rişvanoğlu, Adana’nın Kürt, Arap, Türk 

çeşitli solunu temsil eden birçok insanın ve 
bir dizi yoksul Kürt mahallesinin açık deste-
ğine ve toplanan yaklaşık 10 bin imzaya Kürt 
kurumlarında ve Kürtlerin etkin olduğu ku-
rumlardaki  yönetici konumundaki insanların 
(Cezaevi Çıkışlılar Türkiye Komitesi, Adana 
KCK Mahkûmları Cezaevi Komitesi, İHD 
Adana  Şubesi’nin YK üyelerinin çoğunluğu  
gibi), gelen açık desteğe rağmen aday yapıl-
mamıştır. Üstelik sürecin başından beri 
Adana’nın “kadın kotası”na ayrıldığı söyle-
nerek, hem Kürt Kadın Hareketi, hem Kürt 
kitleleri, hem de bizzat yoldaşımızın şahsında 
DİP ve sosyalistler manipüle edilmiştir. Ada-
na dışından belirlenen şimdiki aday, büyük 
ölçüde Kürt oylarıyla sınırlı bir desteğe 
mahkûmdur. Rişvanoğlu’nun adaylığı  ise, 
Türk ve Arap, Alevi ve başka kesimlerden 
binlerce, on binlerce işçi ve emekçiden oy 
alacak ve böylece Üçüncü Cephe yönünde 
mükemmel bir  örnek oluşturacaktı.

l Blokun bileşiminin belirlenişinde de 
süreç bütünüyle tek yanlı işlemiştir. Cephe 
oluşumunun unsurları, cephe dışından bloka 
katılan partilerle yapılan görüşmelerin içeri-
ğinden hiç haberdar edilmemişlerdir. EMEP 
ve EDP’nin katılımı konusundaki karar, blo-
kun kuruluşunun ilanından üç-dört gün önce, 
DSİP’inki bir gece önce bildirilmiştir. Bu, 
blokun ilan edilmesinden sonra gerçekleşen 
yeni katılımlarda da aynen devam etmektedir.

l Bütün bunların ışığında DİP’in yürüt-
me organı Politbüro, “Seçim Bloku: Zaaflar 
ve Tuzaklar” başlığını taşıyan bir belgede 
sorunları açık yüreklilikle ortaya koymuş, 
ama cephenin öteki bileşenlerinden olumlu 
ya da olumsuz herhangi bir tepki almamıştır. 
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Cephenin kuruluşunda çeşitli faktörler rol 
oynadı. Bunlardan biri, Arjantin Cumhurbaş-
kanı Christina Kirchner’in ülkenin politik 
hayatını ABD’ye benzer biçimde iki partinin 
tekeli altına sokmak istemesi. Hazırlıkla-
rı 2009’da başlayan “politik reform” yasası 
yakınlarda kabul edilince, Peronist parti ile 
onun geleneksel muhalifi Radikaller dışında 
kalan küçük partilerin ayakta kalması ciddi 
biçimde zorlaştı. Arjantin devrimci Mark-
sistleri burjuvazinin bu atağına Sol Cephe’yi 
kurarak büyük bir süratle cevap vermiş ol-
dular. Cephede şimdilik Partido Obrero (İşçi 
Partisi-PO) dışında, her ikisi de “Morenist” 
diye bilinen gelenekten gelen Partido de los 
Trabajadores por el Socialismo (Emekçilerin 
Sosyalizm Yolundaki Partisi-PTS) ve Izqui-
erda Socialista (Sosyalist Sol) var. Ama başta 
yine Morenist kökenli Movimiento al Soci-
alismo (Sosyalizme Yönelik Hareket-MAS) 
olmak üzere, başka grupların da zaman için-
de cepheye katılması bekleniyor. Başkan 
adayı PO’dan olacak. Buna karşılık başkan 
yardımcısı da PTS’ten.

Mariano Ferreyra etkisi
“Politik reform” olarak bilinen yasa dev-

rimci örgütleri birleşmeye teşvik etkisi yara-
tırken, cephenin kuruluşunu kolaylaştıran bir 
faktör de Mariano Ferreyra adlı PO militanı-
nın ölümünün solda dayanışma ruhunu taze-
lemesi oldu. Gerçek okuyucularının bileceği 
gibi, 20 Ekim 2010’da, demiryollarında gü-
vencesizleştirme operasyonuna karşı yapılan 
bir eylemde sendikal bürokrasiye bağlı bir 
çete, Peronist gençlik örgütünün de desteğiy-

le işçilere saldırmış ve 23 yaşındaki işçi mili-
tan Mariano’yu başına isabet eden bir kurşun-
la katletmişti. Mariano için yapılan yürüyüşe 
50-60 bin insan katılıyordu. Mariano’nun 
ölümü, sosyalistler ve sendika bürokrasisiyle 
mücadele eden işçi önderleri için, Kirchner 
iktidarı ile sendikaları demir yumrukla yö-
neten Peronist sendika bürokrasisinin ortak 
sınıf düşmanı politikasının bir simgesi haline 
geldi. Sol Cephe’nin kuruluşuna yol gösteren 
10 ilkenin birinin Mariano Ferreyra ile ilgili 
olması bu bakımdan son derecede anlamlı. 
İşte bu ölüme karşı verilen tepkinin birleşik-
liği de bugün Sol Cephe’nin kurulmasını ko-
laylaştıran bir rol oynamış oluyor.

Ayrı 1 Mayıs
Sol Cephe, sadece seçimlerde değil, fab-

rikada, sokakta, okulda ve mücadelenin her 
alanında birlikte hareket etmeyi hedefli-
yor. Bunun ilk adımı olarak, cephe bu yıl 1 
Mayıs’ta Peronistlerin hakimiyetindeki sen-
dikaların düzenlediği 1 Mayıs’tan ayrı bir 1 
Mayıs eylemi düzenlemeye karar vermiş bu-
lunuyor. 1 Mayıs’ta işçi kitleleriyle birlik çok 
önemli olmakla birlikte, üç partinin birlikte-
liği sayesinde işçi hareketinde toplam olarak 
azımsanmayacak bir gücü temsil eden Sol 
Cephe, bu 1 Mayıs’ta bürokrasiden bağımsız 
öncü işçileri ve onların etkileyebildiği kitleyi 
bürokrasiden ayırarak Peronizm ile arasında-
ki sınırları çizmeye çalışıyor. Bu taktiğin ne 
kadar başarı kazanacağını zaman gösterecek.

Arjantin’de devrim mücadelesi ilginç bir 
yeni döneme giriyor.

Arjantin’de
Sol Cephe kuruldu
Arjantin’de 2011 seçim yılı. Hem cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak, hem 
de eyalet seçimleri. Aralarında Devrimci İşçi Partisi’nin kardeş partisi Partido 
Obrero’nun da bulunduğu üç devrimci Marksist parti seçimlere yönelik ola-
rak bir cephe kurdu: Frente de Izquierda y de los Trabajadores, yani Solun ve 
Emekçilerin Cephesi. Cephe, 2011 içinde yapılacak bütün seçimlere birlikte 
katılacak. 24 seçim bölgesinden 19’unda seçime girecek. Cephe’nin cumhur-
başkanı adayı, Partido Obrero’nun önde gelen lideri Jorge Altamira veya yine 
aynı partiden, işsizler hareketi piqueteros önderi Nestor Pitrola olacak. 

Emperyalizmin kalbi sınıf mücade-
leleri ile sarsılmaya devam ediyor. Şu-
bat ayının sonlarında Wisconsin eyale-
tinde kemer sıkma politikalarına karşı 
yükselen ve Vietnam Savaşı’ndan bu 
yana görülmemiş düzeyde kitleselli-
ğe ulaşan eylemler, farklı eyaletlere 
sıçradıktan sonra ABD’nin her açıdan 
merkezi olan New York sokaklarına da 
taşındı. 

Başta kamu işçileri olmak üzere bir 
dizi sektörde toplu iş sözleşmelerinin 
iptali, toplu sözleşme hakkının gasp 
edilmesi ile çeşitli alanlarda özelleş-
tirmeleri gündeme getiren düzenleme-
lerle, ABD’de işçi sınıfının kazanılmış 
haklarına yönelik büyük bir taarruz 
sözkonusu. Bu saldırılara karşı, ül-
kenin en büyük sendika federasyonu 
AFL-CIO, 4 Nisan haftasını kapsayan 
“Hepimiz Biriz” (“We are one”) isimli 
bir kampanya düzenledi. 4 Nisan ta-
rihi aynı zamanda ABD’de siyahların 
en önemli liderlerinden Martin Luther 

King’in, sendikalaşma hakkı için mü-
cadele eden temizlik işçilerine destek 
amacıyla gittiği Memphis’te bundan 
43 yıl önce, 1968 yılında öldürüldüğü 
tarih ile aynı güne denk geliyor. 

4 Nisan haftası boyunca sendikalar, 
Los Angeles, Seattle ve San Francisco 
gibi kentlerde yaptıkları çeşitli gösteri-
ler, toplantılar ve eylemlerin ardından 
9 Nisan tarihinde New York’ta Times 
Meydanı’nda bir araya geldi. Öğret-
menlerden metal işçilerine, itfaiye iş-
çilerinden ulaşım ve taşıma işçilerine 
kadar kamu ve özel sektörde çalışan 
yaklaşık 20 bin emekçi kazanılmış 
haklarına, üniversitelerden liselerden 
gelen öğrenciler ve gençler ise gele-
ceklerine sahip çıkmak için meydan-
ları doldurdu. Özellikle New York’ta 
yaklaşık 70 bin kamu emekçisinin iş-
siz kalmasına yol açacak olan ve bütçe 
reformları adı altında yapılan saldırı-
ların, işçi sınıfını yıldırmak bir yana, 
haklarına sahip çıkmak ve mücadeleye 

katılmak için daha fazla motive ettiği-
ni dile getirdiler. 

Gösterilerde “hepimiz biriz” slo-
ganının yanı sıra en fazla öne çıkan 
sloganlardan birisi de “devrim şimdi 
başlıyor” sloganı idi. İşçi sınıfı hare-
keti ve mücadele geçmişi açısından 
köklü bir tarihe sahip olan ABD top-
raklarında mücadele hem yaygınlık 
hem de kitlesellik için yükselişe geç-
me işaretleri gösteriyor. Eylemlere 
katılanlar sürekli olarak Martin Luther 
King’in, 1963 yılında gerçekleştirilen 
siyahların ve işçi sendikalarının Was-
hington Yürüyüşü’nün ardından 200 
binin üzerinde insana seslendiği ünlü 
“Bir hayalim var” konuşmasına atıfta 
bulundular. ABD işçi sınıfı kendi ha-
yalini gerçeğe dönüştürme konusunda 
henüz küçük de olsa adımlar atıyor. 
Bu adımlar büyüdükçe, sıklaştıkça ve 
dünya işçi sınıfının adımlarına karış-
tıkça, işçi sınıfı nihai zaferine daha da 
yaklaşacaktır.

ABD işçi sınıfı:

Uyuyan dev uyanıyor!

Şiar Rişvanoğlu

İki sene önce, 2009 yılının 23 Nisan’ında Hakkâri’de 
(Colemêrg) 14 yaşında bir çocuk, gaz bombalarından 
ve coptan kaçarken başını taşa çarparak ölmüştü. Yine 
aynı yıl, yine 23 Nisan’da, 14 yaşındaki Turan’ın Özel 
Harekâtçı bir polisin otomatik silahının dipçiğiyle öldü-
resiye dövüldüğü sahneler hepimizin aklında, gözlerinin 
önünde.

Bu 23 Nisan’a ise henüz üç gün önce, Bismil’de 20 
Nisan’da, YSK’nın BDP’nin desteklediği 7 bağımsız ada-
yında aralarında bulunduğu 12 kişinin adaylıklarını veto 
etmesini protesto etmek için düzenlenen gösteride polis 
kurşunuyla sırtından, hem de tek kurşunla öldürülen 17 
yaşındaki İbrahim Oruç’un acısıyla giriyoruz. Üstelik 
amatör kaydı ile çekilmiş görüntülerden anlıyoruz ki, İb-
rahim yerde yatarken, öldüğünü fark etmemiş olacak ki ( 
zira öldüğünden emin olsalar zaman kaybetmeyip başka-
sını öldürür, ya da tekmelerler) hıncını almak için defa-
larca vahşice tekmeleyen polis, çocuğun dişlerini kırıyor.

Aynı gün, Şırnak’ta polisin attığı gaz bombası başına 
isabet eden 2 yaşındaki Elif Güngen ağır yaralı, Cizre’de 
aynı şekilde gaz bombası başına isabet eden 11 yaşındaki 
Hüseyin Karane ağır yaralı,  Mardin’de ise plastik mer-
miyle yaralanan 11 yaşındaki Hamdullah Eldemirci yoğun 
bakımda. Ey Kürt çocukları varlığınız devlet şiddetiyle 
ölenler, yaralananlar, sakat kalanlar listesine armağan 
olsun!

Olaylar üzerine İçişleri Bakanı Osman Güneş açıkla-
ma yapıyor: “Müdahale orantılı.” 

Tabii doğru söylüyor adam! Orantılı elbette. İHD ve-
rilerine göre 1988-2011 yılları arasında devlet şiddetine, 
yani polis, asker, özel harekât, korucu ( say say bitmiyor 
maşallah!) şiddetine maruz kalarak ölen çocukların sayısı 
433. Hem de öyle sıradan ölümler değil. 12 yaşında 13 
kurşunla öldürülen Uğur mu? Özel timin köpekleri tara-
fından parçalanarak öldürülen Xezal mı? Barakasında 
babasıyla kabak çekirdeği çitlerken otomatik silahlarla 
taranarak 11 kurşunla öldürülen Rozerin mi? Hangi birini 
anlatayım size de “orantılı” olsun? (Halen cezaevinde bu-
lunan yüzlerce çocuk da aklınızda bulunsun.)

Çocuklara yönelik bu açık şiddet karşısında faşist MHP 
“sokağa çıkmasınlar, karara saygılı olsunlar” diyerek ak-
tif kapıkulluğu ispat ediyor. Kahraman “sosyal demokrat” 
CHP ise bir tek kelime dahi etmeyerek pasif kapıkullu-
ğunu. Aynı günlerde siperlerin Gandi’si Kılıçdaroğlu’nun 
çocuklar ile çekilmiş temiz, steril fotoğrafları yayınlanıyor 
panolarda boy boy. Yanında da yazıyor: “Çocuklarımızın 
geleceği için!” Sevsinler sizin vicdanınızı. 

Hepinizin orantısı aynı: Beyaz Türklerin ve işbir-
likçilerinin çocuklarına gelecek, Kürt çocuklarına me-
zar, hastane, olmadı hapishane!

“Yeryüzünde tek bir çocuk acı çekiyorsa, tanrı yoktur.” 
diyor Dostoyevski. Ama bu coğrafyada, Fırat’ın doğusun-
da yaşayan çocuklar, Kürt çocukları “acı çekecek” kadar 
bile yaşama şansına erişemiyor. Yani Kürt oldukları için 
hor görülecek, en pis işlerde sigortasız, güvencesiz çalıştı-
rılacak, katmerli bir biçimde sömürülecek, askerde intihar 
ettirilecek(!) yaşa dahi erişemiyorlar.

23 Nisan çocuk bayramıymış. Böyle bayramı alın ba-
şınıza çalın! 

Bizim çocuklarımızın bayramı ise ancak bu topraklar-
daki korkunç savaş bitince başlayacak. Kürdüyle, Türküy-
le, Arabıyla, Ermenisiyle, Çerkeziyle, Lazıyla bütün ço-
cuklar sokaklarda, meydanlarda bu kez copsuz, gaz bom-
basız, kurşunsuz halaylar çekecek, şarkılar söyleyecek.

Hiç merak etmeyin “bizim” çocuklarımız, o bayram 
günlerinin devamında, devrim günlerinde  “sizin” çocuk-
larınızı da, sizin mahkûm ettiğiniz, kardeşleri öldürülür-
ken havuzlu sitelerde oturmanın, markaların ve lüksün 
içinde kaygısız yaşamanın rezilliğinden, utancından kur-
taracak!  

O zaman hep birlikte haykıracaklar: 
“Varlığım halkların kardeşliğinin ve eşitliğinin var-

lığına armağan olsun!”
25 Nisan 2011

Bugün 23 Nisan, hep kurşunla, 
gazla, bombayla doluyor insan

Gerçek: En son yapılan 7 Nisan eyle-
mini nasıl değerlendiriyorsun? Daha önce 
yapılan eylemleri de göz önüne alırsak, 
bu eylemi onların arasında nasıl bir yere 
yerleştirirsin?

Aziz Şah: Kıbrıs’ta kendiliğinden ge-
lişen bir süreç vardı 28 Ocak, 2 Mart ve 
7 Nisan genel grev ve eylemlerinde. Bi-
raz da Türk devletinin sömürgeci saldırı-
ları ve müdahaleleri sonucu kitleselleşti. 
Bu sürece müdahale edebilecek güçle-
rin yoksunluğu ve Sendikal Platform’un 
da çok başlı oluşu 7 Nisan’da beklene-
ni ortaya koydu: Süreç iflas etti! Sürece 
müdahale edemeyen sendikal-siyasal 
güçlerin özeleştiri vermemeleri bundan 
sonrası için de başarısızlık getirecektir. 
Bu sürecin 7 Nisan’la düşüşe geçeceği, 
daha 2 Mart’ta belliydi. 25 Nisan’da re-
jim partilerinin (CTP ve TDP) düzenlediği 
mitingin başarısız geçmesine de eminim 
“kıs kıs” gülmüştür müdahaleci olamayan 
sendikal-siyasal güçler. Ama ortada CTP 
ve TDP’nin başarısızlığından çok kitlenin 
parçalanması ve yılgınlığı söz konusu. 

Diğer taraftan 7 Nisan’a daha önceki 
genel grevlere hazırlanır gibi de hazırlan-
madı sendikalar. Bunun çeşitli nedenleri 
var, örneğin KTÖS Genel Kurulu ve Brük-
sel sarhoşluğu. Ortada bir baştan savma 
sözkonusu: Bir yanıyla kitle usanmıştır, 
diğer yanıyla ise sendikal bürokrasi ne 
yapacağını bilmemektedir. İşgal rejimi 
geri adım atmadığı sürece bir başarı elde 
edemeyerek, bu kısır döngü içinde müca-
dele sıkışıp kalmaktadır.

G: Siyasi partilerin sendikaların baş-
lattığı hareketten koptuğu ve Türkiye dev-
letine karşı muhalefet etmekten vazgeç-
tikleri yönünde duyumlar var. Bu konuda 
neler söylemek istersin?

A.Ş.: Bu noktada hareketin niteliği 
önemli. Anti-kapitalist talepleri olan ve 
özünde sömürgecilik ve işgal karşıtı bir 
hareketi mevcut siyasal partiler sağa 
çekmek için uğraşır. Bu yüzden Sendikal 

Platform, en başından partilerle mesafe-
yi korudu. Bunun karşısında da şöyle bir 
tespitte bulunabiliriz ki “sol” düzen partileri 
TDP ve CTP kendi burjuva blokunu oluş-
turmak için çaba içerisindedir. Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası’na yönelmeleri ve çağrılar-
da bulunmaları bunun göstergesidir. Sen-
dikal Platform karşısına liberal bir blok ile 
çıkmaktadırlar. Sendikal Platform’un içer-
diği unsurların farklılığı da göz önünde 
bulundurulursa sürecin içerdiği tehlikeler 
anlaşılabilir. Bir tarafta parçalı bir sendikal 
blok, onun karşısında ise liberal sol blok.

G: Kıbrıs muhalefetinin güçlü eylem-
leri sonucunda Kıbrıs meselesi Türkiye’de 
konuşulmaya başlandı ve olumsuz itham-
larla da olsa bir muhalefetin varlığının 
kabulü noktasına gelindi. Bundan son-
raki sürecin gelişimini nasıl görüyorsun? 
Bundan sonra yaşanabilecekleri, özellikle 
Kıbrıslı emekçiler açısından değerlendi-
rebilir misin?

A.Ş: Bu süreçte Türkiye solu ve işçi 
örgütleri ile güzel bir ilişki içerisine girdik. 
Gerek sendikaların gerekse devrimci ör-
gütlerin Kıbrıs’la oluşturdukları dayanış-
ma anlamlıydı. Kaldı ki TC’nin bir sömür-
gesi olan Kıbrıs’ta, Türkiye işçi sınıfından 
ve Kürt halkının mücadelesinden soyut 
bir mücadele bizim kurtuluşumuzu müm-
kün kılamaz. Enternasyonalizm, kavram 
olmaktan çıkıp pratikte işler hale geldiği 
zaman anlamlıdır ve bu süreçte özellikle 
DİP’le, Deri-İş sendikasıyla ve İzmir Sen-
dikalar Birliği ile geliştirdiğimiz devrimci 
dayanışma bu noktada önemlidir.

Kıbrıs’taki mücadelede bundan son-
raki önemli tarih 1 Mayıs’tır. Mitingleşti-
rilmiş bir eylem bekliyor bizi. Geçen yıl-
larda Kıbrıs’ta ortak 1 Mayıs kutlanırdı, 
tüm Kıbrıslılar birlikte. Bu 1 Mayıs’ın ayrı 
kutlanması ayrıca olumlu ve olumsuz 
durumlar içermektedir. Bu 1 Mayıs’ın 7 
Nisan’ın devamı niteliğinde tasarlandığı 
açık. Ve fakat 7 Nisan’dan daha güçlü 
olamayacağı da açık.

Bundan sonrası için önemli olan, bi-
zim 28 Ocak’tan beridir savunduğumuz 
ve Sendikal Platform’un da bir tehdit ola-
rak dile getirdiği Süresiz Genel Grev’in 
hayata geçirilebilmesidir. Sendikal 
Platform’un söylediği kadarıyla, eğer her-
hangi bir “Göç Yasası” maddesi mecliste 
görüşülürse Süresiz Genel Grev’e gidi-
leceğidir. Telekomünikasyon ve Elektrik 
sektörlerinde hazırda bekleyen bir sınıf 
taaruzu var: Özelleştirme! Şu anki haliyle 
sendikal-siyasal güçler bu sınıf taaruzu-
na karşı duramaz.  Süresiz Genel Grev’in 
yalnızca bu sektörlerde değil bütün alan-
lara yayılarak sendikal-sınıfsal birlik içeri-
sinde direnilmesi şarttır! Kaldı ki özelleş-
tirme saldırısının arkası da var, TC Dev-
letinin sınıf taaruzu genişleyerek ve de-
rinleşerek ilerleyecek. Sendikal-Siyasal 
Güçlerin şaşkınlıklarını bir kenara bırakıp 
toparlanmaları gerek. Enternasyonalizmi 
ise Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nun 
kapısında değil, Avrupa ve Türkiye işçi sı-
nıfında aramalıdır yoldaşlar…

Tekrardan DİP’li yoldaşlara bu süreç-
te devrimci dayanışmaları ile yanımızda 
oldukları için teşekkürler. 

Kıbrıs
“Önemli olan, süresiz
genel grevin hayata geçirilmesi”
Geçtiğimiz 7 Nisan’da Kıbrıs’ın kuzeyinde üçüncü kez bir genel grev yaşandı, meclis önünde eylem 
yapıldı. Bu son eylemin anlamını, Kıbrıs’ın kuzeyindeki güçlerin pozisyonunu ve geleceğin olasılıklarını 
Kıbrıs’ta Enternasyonal Dayanışma adı altında faaliyet gösteren akımdan Aziz Şah ile konuştuk.

Bu başlık Finlandiya’da 17 Nisan’da ya-
pılan seçimlerden sonra Expressen isimli 
bir İsveç gazetesinde yayınlanan bir maka-
lenin de başlığı idi. Bir tarafta merkez par-
tiler diğer tarafta oylarını katbekat arttıran 
milliyetçi Hakiki Finliler Partisi’nin yükseli-
şinin Finli emekçiler açısından ne anlama 
geldiğini güzel bir şekilde ifade ediyor. Bu 
seçimlerde Finlandiya’da neredeyse bir ta-
rih yazıldı. Kimsenin beklemediği gelişme-
ler yaşandı ve çeşitli rekorlar kırıldı.  

İlk rekor, ülkenin tarihinde ilk defa ola-
rak Hakiki Finliler Partisi dışındaki bütün 
partilerin bir anlamda seçimi kaybetmesi 
oldu. Finlandiya’da sistem genel olarak üç 
büyük partinin (Merkez Partisi, Sosyal De-
mokrat Parti ve Ulusal Koalisyon) etrafında 
döner. Hükümetler iki partinin koalisyonları 
şeklinde kurulurken üçüncü parti de muha-
lefeti oluştururdu. Ancak bu seçimlerde bu 
partilere bir dördüncüsü eklendi. Diğer üç 
parti oy kaybederken, Hakiki Finliler Partisi 

oylarını neredeyse beş kat, parlamentoda-
ki sandalye sayısını da sekiz kat arttırdı ve 
üçüncü parti haline geldi.  İkinci rekor da 
bu.

En büyük yenilgi ile karşılaşan Merkez 
Partisi olurken, Sosyal Demokrat Parti ve 
Ulusal Koalisyon ile Hıristiyan Demokratlar, 
Yeşilller gibi daha küçük partiler de ciddi oy 
kayıpları yaşadı. Bu partiler arasında Ulu-
sal Koalisyon, seçimlerden kayıplarla çık-
masına rağmen, kurulduğu 1917 yılından 
beri ilk kez birinci parti haline geldi. Bu da 
üçüncü paradoks ve rekor.

Bu seçimlerde Finlandiya seçmeninin 
mesajı çok net. Halk eski sisteme karşı 
öfke ve kızgınlığını sandığa yansıttı. Ve bu 
sonuç sadece eski sistemin devam etme-
sini isteyenleri ve muhafazakârları rahatsız 
etti. 

İnsanların öfkesinin nedenlerinden bi-
risi uzun yıllardır seçim yardımları adı al-
tında belirli partilere ve özellikle Merkez 

Partisi’ne aktarılan paralarla ilgili gizli he-
sapların ortaya çıktığı büyük skandalların 
yarattığı tepkidir. İkinci olarak seçim dö-
neminde hiçbir partinin ağzına almadığı, 
hızla büyüyen bütçe açıkları, kamu borcu 
ve kesintiler var. Üçüncü önemli konu ise 
Avrupa’daki kriz. 2007 yazından beri Avru-
pa’daki kriz nedeniyle AB’nin ekonomik ve 
siyasi olarak merkezileşme eğiliminin hız-
lanması ve AB üyelerinin kurtarılmaya ih-
tiyacı olan ve kurtaran ülkeler şeklinde iki-
ye ayrılması sözkonusu. İkinci gruba dâhil 
olan Finlandiya’da, krizdeki AB ülkelerine 
yardım yapılması konusunda olumsuz tutu-
mu ile öne çıkan Hakiki Finliler Partisi’nin 
oylarını bu denli arttırması Finlandiya hal-
kının AB’nin siyasi ve ekonomik entegras-
yonu konusuna yaklaşımı açısından da 
önemli bir mesaj içeriyor. Kısa vadede, bu 
parti, iflasla karşı karşıya olan Portekiz’e 
AB’nin kredi açmasını engelleyebilir. İşte 
Expressen’in “veba ile kolera arasında” 

olarak nitelediği politik durum budur. Hakiki 
Finliler hükümete girerse AB çıkmaza gire-
bilir; girmezse bu parti gelecekte daha da 
güçlenebilir.

Dünya kapitalizmi artık toplumların es-
kisi gibi yönetilmek istememeleri çıkmazı 
ile karşı karşıya. Bütün toplumların bugün 
en temel karakteristiği “belirsizlik” kelimesi 
ile ifade edilebilir. İş konusunda belirsizlik, 
eğitim ile ilgili belirsizlik, barış ile ilgili be-
lirsizlik ve genel olarak yaşamın kendisi ile 
ilgili belirsizlik. Kriz tüm bunları değiştirebil-
mek için gerekli bütün imkânları sağlıyor. 
Devrim toplumun geleceğini ayakta tutma 
arayışında; aşırı sağ ise geçmişe saplan-
mış durumda. Doğanın tahribatından ve 
sanayileşmeden önceki kırsal yaşama ve 
çalışma koşullarına yapılan romantik re-
feransların nedeni de budur. Bu ütopyalar 
uyarı oylarını çeliyor.

21 Nisan 2011

Solun ve Emekçilerin
Cephesi’nin acil programı 
Cephe 10 maddelik bir acil program temelinde kurulmuş bulunuyor. Aşağıda bu mad-
deleri özetliyoruz:

1. İşçi ailesinin geçimi için yeterli düzeyde bir asgari ücret (5.000 peso).
2. Ücretlerde eşel mobil (oynak merdiven).
3. İşsizliğe karşı çalışma sürelerinin kısaltılması yoluyla işlerin paylaşılması te-

melinde mücadele.
4. Güvencesizleştirmeye son.
5. Dış borcun reddi.
6. Bankaların, petrol sektörünün, madenlerin, telekomünikasyonun ve tarım 

ürünleri dış ticaretinin tazminatsız kamulaştırılması.
7. Demiryollarının işçi denetiminde kamulaştırılması.
8. Mariano Ferreyra cinayeti sorumlularının yargılanması ve cezalandırılması.
9. Latin Amerika’nın sosyalist birliği.
10. Arap devrimine destek, NATO Libya’dan dışarı, Filistin’e özgürlük.

Finlandiya seçimleri:

Veba ile kolera arasında
Dimitris Mizaras

Finlandiya’da Nisan ayı içinde yapılan genel seçimlerde, faşizan bir parti oyla-
rını büyük bir hızla yükseltti. Avrupa’nın birçok başka ülkesinde (Fransa, Bri-
tanya, İtalya, Belçika, Hollanda, Danimarka, İsveç, Norveç, Macaristan vb.) 
görülen faşist partilerin yükselişi bağlamında bu seçim sonuçları büyük bir 
önem kazanıyor. Bu konuda Devrimci İşçi Partisi’nin desteklediği Dördüncü 
Enternasyonal’in Yeniden Kuruluşu Koordinasyonu (DEYK) Finlandiya seksi-
yonu olan Marksist İşçi Birliği’nin yöneticilerinden Dimitiris Mizaras’ın yolla-
dığı yazının kısaltılmış bir versiyonunu yayınlıyoruz.
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Paris Komünü, Fransa’nın 1870 yılında 
Almanya ile yaptığı savaşta ağır bir yenil-
giye uğramasının ertesinde kurulmuştu. Al-
manya Fransa’nın iki bölgesini ilhak etmiş, 
ordusunu Fransız toprağına yerleştirmişti. 
Proleterler 18 Mart’ta ayaklanınca, burjuva 
hükümetinin başındaki Adolphe Thiers, or-
dusu ve bürokrasisi ile birlikte, burjuvaziden 
de katılımlarla birlikte 100 bin kişi ile birlik-
te Büyük Fransız Devrimi (1789) öncesinde 
her zaman kraliyetin merkezi olmuş olan 
Versay’a (Versailles) kaçmıştı. Burjuvazi 
18 Mart’tan bir hafta sonra yapılan Komün 
Konseyi seçimlerinde kendi ilçelerinden çı-
karttığı vekillerini Komün Konseyi’ne yolla-
mayacaktı bile. Fransız burjuvazisi, tarihteki 
bütün hâkim sınıflar gibi, iktidarını gönüllü 
olarak terk etmeye elbette razı değildi. İlk 
fırsatta Versay’daki gücünü kullanarak dev-
rimi boğmaya hazırlanıyordu. Komün’ün 72 
günü, Fransa’da coğrafi olarak bölünmüş bir 
ikili iktidar dönemi gibi görülebilir: devrim-
ci Paris ve karşı devrimci Versay.

Thiers’nin Versay ordusu köylülerden 
oluşuyordu. Komün kurulduğunda sayıca 

epeyce zayıf olan ve moral bakımından çö-
küntü içinde olan Versay ordusu, zamanla 
moralini toparlayacak, Bismarck’ın 100 bin 
Fransız savaş esirini salması sonrasında da 
eskisi ile karşılaştırılamaz bir güce kavuşa-
caktı.

“Kanlı hafta”
Karşı devrimin ordusu, Paris’e 21 Mayıs 

1871’de taarruza girişti. Komün daimi ordu-
yu lağvetmiş, eli silah tutabilecek bütün hal-
kı silahlandırmıştı. Paris sokakları bir hafta 
boyunca dehşet verici bir savaşa sahne oldu. 
İşçiler tarihte ilk kez “kendi kaderlerinin 
efendisi” olmaları anlamına gelen Komün’ü, 
kelimenin gerçek anlamıyla “kanlarının son 
damlasına kadar” savundular. Karşı devrim-
ci güçler ise işçi sınıfının üzerine inanılmaz 
bir kin ve acımasızlıkla çullandılar. 28 Ma-
yıs günü çatışmalar sona erdiğinde ve Paris 
yeniden burjuvazinin eline geçtiğinde, 30 
bin dolayında işçi hayatını yitirmişti! Bun-
ların önemli bir bölümü, karşı devrimin or-
dusu tarafından kıstırıldıkları yerde anında 
kurşuna dizilmişti.

YGS sınavında soruların basit bir şifre ile 
çözülebileceğinin ortaya çıkmasıyla sınavın 
üzerine şaibe düştü. İlk akla gelen geçtiğimiz 
yıl KPSS sınavında olduğu gibi belirli kişi-
lere avantaj sağlamak üzere bilinçli bir orga-
nizasyon oldu. Bu önemli iddialara tam an-
lamıyla bir telaş içinde cevap verilmeye ça-
lışıldı. ÖSYM, Cumhurbaşkanı, Milli Eğitim 
Bakanı, Başbakan ve nihayet iktidarın yayın 
organları olarak çalışan medya kuruluşları el 
ele vererek meseleyi örtbas etmeye giriştiler. 
Ancak ne güneş balçıkla sıvanabiliyor ne de 
mızrak çuvala sığıyor. 1 milyon 700 bin gen-
cin katıldığı sınavda apaçık yolsuzluk yapıl-
mıştır. 

Yolsuzluğun kanıtı
ÖSYM’nin kendisinde

Üstelik bu yolsuzluğun yapılmış olduğu 
hiçbir özel delile gerek olmaksızın bizzat 
ÖSYM tarafından yapılan açıklamalarla ka-
nıtlanmıştır. ÖSYM’nin baştan beri yaptı-
ğı tüm açıklamalar çelişkilidir. Olağanüstü 
güvenlik önlemlerinin alınması ÖSYM’nin 
masumiyetinin delili olarak sunulmaktadır. 
Baştan beri savunmanın temeline oturtulan 
bu yaklaşıma göre sınav salonuna kalem 
dahi sokmayan, sınav sorularının hazırlan-
dığı merkezden dışarı çöp bile çıkarmayan, 
sınav sabahı cep telefonu operatörlerinin fa-
aliyetlerini durdurmasını önerecek kadar ileri 
giden ÖSYM kesinlikle suçlanamaz. Oysa 
bu savunmanın kendisi bir itiraf niteliğinde-
dir. Çünkü YGS’de iddia soruların çalınması 
değil şifrelenerek ve şifrelerin servis edile-
rek belirli kişilere çıkar sağlanmasıdır. Yani 
şifreyi bilen adaylar sınav günü tüm GSM 
operatörleri kapatılsa hatta bir günlük sıkıyö-
netim ilan edilse bile soruları şifreyle doğru 
yanıtlayacaklardı.

Herkese ayrı kitapçık
ama her kitapçıkta aynı şifre

Her öğrenciye ayrı sınav kitapçığı hazır-
lamış olmak bir güvenlik önlemi olarak su-
nuldu. Oysa bu sınavlara girmiş olan herkes 
bilir ki 10 ayrı kitapçık hazırlandığında bir 
öğrencinin önünde, arkasında, sağında ya da 
solunda oturan öğrencilerden kopya çekmesi 
olanaksız hale gelir. Her öğrenciye ayrı kitap-

çığın hiçbir ek güvenlik getirisi yoktur. Hele 
ki kitapçıklar şifreli olduktan sonra kimde 
hangi kitapçığın olduğunun hiçbir önemi kal-
mamaktadır. 

Sınavda “mod medyan” çıkacak!
ÖSYM her öğrenciye ayrı sınav kitap-

çığı çıkarıldığını açıklamış ancak 1 milyon 
700 bin’den az sayıda cevap anahtarı oldu-
ğu ortaya çıkınca susmuştu. (Cumhurbaşka-
nı Gül’ün en çok bu açıklamayla ikna olmuş 
olduğunu hatırlamak gerek.) Şifrenin “Me-
teksan matbaasının işgüzarlığı” ile basına 
verilen kitapçıktakinden ibaret olduğu da 
yalan çıkmıştır. ÖSYM’nin sitesine koyduğu 
kitapçıklarda da şifreleme olduğunu Milliyet 
yazarı Abbas Güçlü ayrıntılı ve somut bir şe-
kilde ortaya koymuş ancak bu konuya da net 
bir cevap verilememiştir. Şifrenin temelinde 
yer aldığı söylenen “Mod medyan” kavramı-
nın internette aranma sayısı sınavdan günler 
önce 5 kat arttığı ortaya çıkmıştır.

Ali Demir’in itiraf mektubu
Nihayet ÖSYM Başkanı Ali Demir öğ-

rencilerin “içini rahatlatmaya” yönelik bir 
mektup kaleme almış ve bu mektupla hepimi-
zin içini sadece yolsuzluğun gerçek olduğu 
konusunda rahatlatmıştır. Ali Demir’in mek-
tubu bir itiraf mektubudur. Mektupta şifre ol-
duğunu kabul etmiş ancak bu şifrenin sehven 
(yanlışlıkla) konduğunu savunmuştur. Oysa 
kitapçıklar sehven yanlış basılabilir, sehven 
sayfa eksik olabilir, sehven soru hatalı olabi-
lir, sehven her şey olabilir ama sehven şifre 
konamaz.

Ali Demir kendi kendini ele vermeye de-
vam etmiştir. Mektupta önce “Sınavda aday-
lar tarafından kullanılan soru kitapçıklarının 
incelemesi devam etmektedir” demiş, mektu-
bun bir başka yerinde ise “ÖSYM size hak ve 
adalet ölçülerinde modern çağın imkânlarını 
kullanarak sınav hazırlamış, yürütmüş ve de-
ğerlendirmelerini tamamlamıştır” buyurmuş-
tur. Böylece Ali Demir kitapçıkları gerçekten 
incelemeden yolsuzluk iddialarını yalanladı-
ğını itiraf etmiştir. Bu tutum bir sorunun üze-
rine gitme değil meselenin üstünü kapatma 
tutumudur.

İlk bine girenler değil
tüm adaylar incelenmeli

Devam ediyor… Yolsuzluk iddiasıyla ilk 
bine girenlerin araştırılacağı açıklanmıştır. 
Bu açıklama da tam anlamıyla mızrağı çuvala 
sığdırmaya yöneliktir. Çünkü KPSS skanda-
lında sorular adaylara verilmiş daha sonra da 
tüm soruları doğru yanıtlayanlar yakalanmış-
tı. YGS’de ise şifre tüm soruları kapsamıyor. 
Üstelik zor sorularla sınırlı değil genel olarak 
cevapları sayılardan oluşan soruları kapsı-
yor. YGS’ye biraz aşina olan herkes bilir ki 
ilk bine giren öğrenciler şifreli olmayan so-
ruları da yanıtlamış olmak zorundadır ve do-
layısıyla ilk bine giren öğrencilerde şifrenin 
kullanıldığını ispat etmek zaten olanaksızdır. 
Dolayısıyla ilk bine giren öğrencileri incele-
meye almak demek skandalın üstünü kapat-
mak için delil yaratmak anlamına gelir ki bu 
da insanları aptal yerine koymaktır. 

Suçluların taktiği: 
“En iyi savunma saldırıdır”

Tablo bu kadar açıkken yolsuzluğun faille-
ri için “en iyi savunma saldırıdır” taktiğinden 
başka bir seçenek kalmamıştır. Cumhurbaşka-
nı bu tablodan “ikna!” olduğunu açıkladıktan 
sonra gerçeklerin değil de Reis-i Cumhur’un 
makamının ağırlığıyla ikna olanların açıkla-
maları peşi sıra gelmiş ve adeta merkeziyetçi 
bir yapının söylemde ve eylemde birlik il-

kesine uygun biçimde “AKP’yi ve Cemaati 
yıpratmak isteyenlerin komplosu” söylemi 
yürürlüğe sokulmuştur. Ali Demir öğrencilere 
yazdığı mektupta nedense konuyla ilgili ha-
ber yapanlar hakkında resmi işlem yapıldığını 
zikretme gereği duymuştur. Saldırı sözde kal-
mamış polis eliyle eylem yapan öğrencilere 
cop ve gözaltı olarak da somutlaşmıştır. Baş-
bakan Erdoğan “biz de 10 bin genci yığarız” 
diyerek hakkını arayan öğrencilere gözdağı 
vermeye kadar işi ileriye taşımıştır. 

Suç ortadadır: Üniversite giriş sınavları-
nın ilk basamağında yolsuzluk yapılmıştır.

Suçlu ortadadır: Sadece ÖSYM değil, 
hiçbir ciddi açıklama olmadan ikna olanlar, 
halkı bilinçli biçimde yanıltmaya çalışanlar 
ve nihayet hakkını arayanlarla gelişmeleri ha-
ber yapanları tehdit edenler suçludur. 

Çözüm ortadadır: Derhal ÖSYM’nin 
kapıları Öğrenci temsilcileri ve sendikalardan 
oluşan bağımsız bir araştırma komisyonuna 
açılmalıdır. Komisyonun bulgularına göre şif-
reciler cezalandırılmalı gerekirse YGS iptal 
edilmeli ve sınav tek basamağa indirilmelidir. 

Ancak tüm bunlar da adaletsizliği gidere-
meyecektir. Şifreli ya da şifresiz adaletsizlik 
kaynağı olan giriş sınavları tamamen kaldırıl-
malı herkese eşit, parasız yükseköğrenim ola-
nağı sağlanmalıdır. Bunun için bir devrim mi 
gerek diyorsunuz? Zaten bu pisliği ancak bir 
devrim temizleyebilir.

Paris Komünü’nün yenilgisi
“Paris’in proleterleri, hakim sınıfların başarısızlıkları ve ihanetleri karşısında, 
durumu kurtarmak için kamu işlerinin yönetimini kendi ellerine almalarının 
saatinin gelip çattığını kavramışlardır. (...) Devlet iktidarını ele geçirerek 
kendilerini kendi kaderlerinin efendisi haline getirmenin kaçınılmaz görevleri 
ve vazgeçilmez hakları olduğunu anlamışlardır.” Bundan 140 yıl önce, 18 
Mart 1871’de kurulan ilk işçi devleti Paris Komünü’nün Manifestosu böyle 
diyordu. Ama Paris’in proleterleri ancak 72 gün boyunca “kendi kaderlerinin 
efendisi” kalabileceklerdi. 28 Mayıs günü, karşı devrimin güçleri Paris’i ele 
geçirecek ve bu ilk işçi devleti deneyimine kanlı biçimde son vereceklerdi.

İşçi sınıfının uluslararası alanda yaşadı-
ğı her büyük deneyim, en başta da devrim-
ler, daha sonraki kuşakların ders çıkarması 
gereken çok önemli dönüm noktalarıdır. 
Paris Komünü’nün yenilgisinin nedenlerini 
de anlamak bu bakımdan çok önemlidir.
 1870’li yıllarda kapitalizm 

Fransa’da henüz bütünüyle gelişmemiş-
ti. Ülke Paris, Marsilya, Lyon ve kuzeyin 
kömür madeni bölgelerinin dışında bir kü-
çük köylü ülkesi karakteri taşıyordu. Ver-
say ordusu işte bu köylülerden oluşuyordu. 
“Kırsallar”ın Paris’e tepkisi büyüktü. Öteki 
bazı büyük kentlerde de (Marsilya, Lyon, 
Saint Etienne, Narbonne, Toulouse vb.) 
kısa Komün deneyimleri yaşanıyordu, ama 
bunlar hızla devrilecekti. Yani Paris kendi-
ni bir köylüler denizinin orta yerinde yalnız 
buluyordu.
 Komün’ün kurulmasından önce 

Paris 131 gün Alman kuşatması altında 
yaşamıştı. Ekonomik bakımdan çok zor 
durumdaydı. Ama Komün Konseyi, sos-
yo-ekonomik alanda birçok ilerici tedbir 
almasına rağmen, ekonomiyi gerçek bir 
işçi devleti ekonomisi haline getirmek için 
adım atmadı. Özel olarak da, başta merkez 
bankası rolü gören Fransa Bankası olmak 
üzere, bankacılık sistemini kamulaştırma-

dı. Bunda Komün Konseyi’nde sosyalistler 
arasında önemli ağırlığı olan Proudhon’cu-
ların “adil ticaret” vb. türü küçük burjuva 
fikirlerinin de önemli bir rolü vardı.
 Bütün Avrupa burjuvazisi 

Komün’e karşı birleşmişti. En önemlisi, 
daha üç ay öncesine kadar Fransa ile savaş-
makta olan Almanya birdenbire Versay’a 
destek vermeye başlamıştı. Alman şansöl-
yesi Bismarck, 100 bin Fransız savaş esiri-
ni serbest bırakarak Versay ordusuna büyük 
bir güç katıyordu.
 Komün’ün yöneticileri, yüce gö-

nüllülüğe, Fransız hakim sınıf temsilcilerini 
ahlaki argümanlarla ikna etmenin mümkün 
olduğuna inanıyorlardı. Mart ayında Ko-
mün kurulduğunda Versay ordusu son dere-
cede zayıf durumdaydı. O aşamada Komün 
bu orduyu ezebilirdi. Ama bu yapılmadığı 
için Komün Mayıs’ta ezici bir güce sahip 
bir ordu ile karşı karşıya kalacaktı.
 Yapılan hataların ardındaki en 

önemli neden ise, işçi sınıfı öncüsünün mü-
cadele tarihinin derslerinden hareketle doğ-
ru bir politika güdecek bir Marksist partisi-
nin olmaması idi.

Öte yandan, bir işçi partisi yoktu; işçi 
sınıfı uzun bir mücadele okulundan geç-
memişti, hazırlıksızdı, hatta görevlerini ve 
bunları yerine getirmenin yöntemlerini ber-
rak biçimde önüne koyamadı bile. Prole-
taryanın ciddi bir örgütü yoktu; ne de güçlü 
sendikalar ve kooperatifler vardı. (Lenin)

İşçi partisi, gerçek bir işçi partisi, parla-
menter manevralar amaçlayan bir aygıt de-
ğildir; proletaryanın birikmiş ve örgütlenmiş 
deneyimidir. Ancak kendi geçmişinin bütün 
tarihine yaslanan, teorik temelde gelişme-
nin patikalarını öngörebilen, ve bundan 
eylem için gerekli formülleri çıkarsayabilen 
partinin yardımıyladır ki proletarya kendini 
her defasında tarihi tekrarlamaktan, tered-
dütlerinden, kararsızlığından, hatalarından 
kurtarabilir.

Yani Komün’ün bütün tarihinin üstünden 
sayfa sayfa geçebiliriz, ama orada tek bir 
ders bulacağızdır: ihtiyacı duyulan, güçlü 
bir parti önderliğidir. Fransızlar öteki bü-
tün proletaryalardan daha fazla devrim için 
fedakârlık göstermiştir. Ama yine bu pro-
letarya ötekilerden çok daha fazla aldatıl-
mıştır. Burjuvazi cumhuriyetçiliğin, radika-
lizmin, sosyalizmin bütün renkleriyle onun 
gözlerini kamaştırmaya çalışmıştır ki, onu 
kapitalizmin ayak bağlarıyla tutsak kılsın. 
Ajanları, avukatları ve gazetecileri aracılı-
ğıyla burjuvazi bir sürü demokratik, parla-
menter, özerklikçi formüller ileri sürmüştür; 
oysa bunlar, proletaryanın ayağına bağ-
lanmış, ileri doğru yürümesini engelleyen 
prangalardır.” (Trotskiy)

Paris Komünü, arkasında başta “Enternas-
yonal” marşı olmak üzere, birçok eser bırak-
mıştır. Bunlar arasında, o dönemde popüler 
bir şarkı olan “Le Temps des Cerises” (“Kiraz 
Zamanı”) şarkısı, hâlâ ağızlardadır, hâlâ her 
ilkbahar Paris’te bir Komün atmosferi yaratır. 
Sözlerini 1866’da Jean-Baptiste Clément’ın 
yazdığı, müziğini ise 1868’de Antoine 
Renard’ın bestelediği bu olağanüstü güzellik-
teki melodi, 1871’de Komün günlerinde her-
kesin dilindeydi. Karşı devrimin zaferinin erte-
sinde ise, Clément şarkıyı hayatını barikatlarda 

karşı devrime karşı mücadele sırasında yitiren 
bir hemşireye, bir kadın Komünar’a adamış-
tır. Komün’ün büyük kadın kahramanlarından 
Louise Michel, La Commune: Histoire et sou-
venirs (Komün: Tarih ve Anılar) kitabında bu 
kadın hemşirenin yaralı Komünar’lara yardım 
etmek isterken nasıl öldüğünü anlatır.

Bir aşk şarkısı olan Kiraz Zamanı’nın sonu 
Komün’ü hatırlatan bir tonda biter: “Kiraz za-
manını hep seveceğim/ O zamandandır ki yü-
reğimde taşırım/ O açık yarayı!”

Paris Komünü’nün yenilgisi
üzerine Lenin ve Trotskiy

Paris’teki Père-Lachaise Mezarlığı so-
lun ve devrimin mezarlığıdır. Bunun kö-
keninde, 28 Mayıs 1871 günü karşı dev-
rimcilerin, başlarında karşı devrimin lideri 
Adolphe Thiers, 147 Komünar’ı mezarlığın 
bir duvarı önünde, yargısız olarak kurşuna 
dizilmesi ve cesetlerini hemen oracıkta bir 
toplu mezara gömmesi yatar. 

Père-Lachaise Mezarlığı’nın doğusun-
da yer alan bu duvar, o günden sonra solun 
bir anma yeri haline gelmiştir. İlk kez 23 
Mayıs 1880’de, daha karşı devrimin bas-

kısı güçlü iken, Marksist Jules Guesde’in 
çağrısıyla yaklaşık 25 bin kişi duvarın 
önünde toplanacaktı. 24 Mayıs 1936’da, 
Fransa’da dev bir genel grev yaşanırken 
600 bin işçi duvarın önünde Komünarları 
anmıştır. Bugüne kadar hâlâ Fransız solu 
her yıl 1 Mayıs’ta bu duvarı ziyaret eder.

Türkiye solunun bazı önemli isimle-
ri de bugün Père-Lachaise Mezarlığı’nda 
yatıyor. Bunların arasında en başta Yılmaz 
Güney ile Ahmet Kaya gelir.

Bu duvar başka duvar!

Paris Komünü neden yenildi?

YGS sınavında yapılan şifre yolsuz-
luğuna karşı öğrencilerin gösterdiği tep-
kiler tüm Türkiye’yi sardı. İstanbul’dan 
Antalya’ya, Adana’dan İzmir’e ve 
Ankara’ya liseliler sokakları doldurdu. 
Yürüyüşler yaptı en önemlisi de 15 Nisan 
günü okullarını boykot ederek sınıflar ye-
rine alanları doldurdular. 

Bu eylemlerin bir çoğu herhangi bir 
sorun yaşanmadan coşku içinde geçti. 
ÖSYM’nin şifre yolsuzluğunu örtbas et-
mek için harekete geçen iktidar bu amaçla 
sokağa çıkan liseli gençler hakkında kara 
propagandaya başladı. Başbakan Erdo-
ğan artık klasikleşmiş bir biçimde hakkını 
arayan gençleri “marjinal grupların” yön-
lendirdiğini iddia etti. Hatta daha da ileri 
giderek “Taksim’de 2 bin kişi toplamak ko-
lay ben de 10 bin öğrenciyle gelirim” diye 
tehditler savurdu.  

Bu “marjinal” sözü konu liseliler oldu-
ğunda son derece anlamlı aslında. “Mar-
jinal” kelimesi sözlükte “son birim, kenar-
da olan, pek az, pek az önemli olan” an-
lamlarına geliyor. Düşünüldüğünde, YGS 
yolsuzluğundan önce milyonlarca liseli 

tamamen marjinaldi. Kenardaydılar, pek 
azdılar, tek başlarınaydılar. Tek başlarına 
birbirleriyle yarışıyorlardı ve hepsi pek az 
önemliydi. Birer istatistikten, aday numa-
rasından ibaretlerdi. 

Şifre yolsuzluğu ortaya çıktıktan son-
ra gösterdikleri tepki onları marjinallikten 
kurtardı. Pek çok oldular, binlerle alanları 
doldurdular, slogan attılar, pankartlar ta-
şıdılar ve nihayet pek önemli oldular. O 
kadar önemli oldular ki ülkenin Başbakanı 
onlara kürsülerden cevap vermek zorun-
da kaldı. Gazeteler onları yazdı, televiz-
yon onları gösterdi, halk onları konuştu. 
Daha önce ailelerinin sınava hazırlayıp, 
koşullandırdığı yarış atları gibiydiler. Şim-
di rakipleriyle yoldaş oldular, insan olma-
nın, hakkını aramanın bilincine vardılar. 

Gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki Er-
doğan isterse 20 bin genci getirsin. Ben-
liğini yitirmiş, köle olmuş, insanlıktan çı-
karılmış güruhlar kenarda kalmaya mah-
kumdur, pek az önemlidir. Marjinal olan 
onlardır. Gelecek mücadele eden gençle-
rindir.

YGS’de sahtekârlığın şifreleri

Rakipler yoldaş olunca...
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İşçiyiz, Güçlüyüz,
Devrimlerde Öncüyüz!

Devrimci İşçi Partisi, Adana’dan, Ankara’ya, Antalya’dan 
İstanbul’a, Mersin’den İzmir’e 1 Mayıs meydanlarında yerini 
aldı. Bu yıl 1 Mayıs’a, “İşçiyiz, Güçlüyüz, Devrimlerde Öncü-
yüz!” ana sloganı etrafında yürüttüğü afiş, bildiri ve örgütlenme 
çalışmaları ile hazırlanan partimiz, 1 Mayıs alanlarında da bu 
şiara uygun pankartlarla, sloganlarla ve işçi sınıfına yakışır bir 
disiplin ile orak-çekiçli bayrakları yükseltti. 

Seçim dönemi nedeniyle CHP’nin geçmiş yıllara göre yoğun 
bir katılım gösterdiği 1 Mayıs mitinglerinde, AKP de Hak-İş ve 
Memur-Sen kılığında yerini almıştı. Devrimci İşçi Partisi, ne 

Batıcı-laik ne de İslamcı-sermayenin işçiyi kurtaramayacağını 
ifade eden, AKP’ye ve CHP’ye karşı emekçileri uyaran, çözüm 
için Üçüncü Cephe’nin inşasını savunan sloganları ile öne çıktı. 
Burjuva partilerinin kömür, beyaz eşya ya da aile sigortası adı 
altındaki seçim vaatlerine karşı “Sadaka değil, Çalışma Hakkı” 
şiarını yükseltti. 

Tunus’ta kendi bedeni ile birlikte Arap Devrimi’nin de kıvıl-
cımını yakan Muhammed Buazizi’nin şahsında Arap Devrimi’ni 
ve Arap Devrimi’nin ateşini bu topraklara taşıyan Kürt halkının 
onurlu direnişini selamladık. Arjantin’deki kardeş partimiz Par-

tido Obrero’lu genç işçi yoldaşımız Mariano Ferreyra’nın müca-
dele alanında sendika bürokrasisinin kurşunu ile katledilmesine 
duyduğumuz öfkeyi dile getirdik; Ferreyra’yı devrimci işçi sını-
fının enternasyonal kavgasında, dünya devriminin partisini, IV. 
Enternasyonal’i inşa ederek yaşatma kararlılığımızı ifade ettik.

Günler öncesinden başlayan 1 Mayıs hazırlıkları, 1 Mayıs 
sabahı erken saatlerde başlayan bayram heyecanı, yürüyüşler, 
miting alanlarında çekilen halaylardan sonra tüm emekçilerin 
ayaklarındaki yorgunluğun karşılığı önümüzdeki mücadeleler 
için depolanan enerji ve umut oldu.

ANKARA – DİP korteji coşkulu sloganlarıyla 
Arap devriminin kasıp kavurduğu ülkeleri selam-
larken, yanı başımızdaki Kürt ve Kıbrıs halkları-
nın mücadelelerini de ihmal etmedi elbette. İşten 
atmak yasaklansın talebiyle krizin faturasının 
emekçiler tarafından ödenmeyeceği, AKP’ye ve 
darbelere karşı özgürlüğün ise direnen işlerle ge-
leceği de vurgulandı.

ADANA - “Sürekli Savaşa Karşı Sürekli 
Devrim” pankartı ve orak çekiçli bayraklar-
la alandaki yerini alan DİP korteji özellikle 
lise ve dershane öğrencilerinin yoğun katılı-
mı ile geçmiş yıllara göre epey kalabalıktı. 
Yürüyüş boyunca “İşçiyiz, Güçlüyüz, Dev-
rimlerde Öncüyüz”, “Marx, Lenin, Trotskiy, 
Yaşasın Sosyalist Dünya Devrimi”, “Her 
Yer Tahrir, Her Yer Direniş” sloganlarını 
atıldı. 

ANTALYA -  DİP kortejinde bu 1 Mayıs’ta turizm ve eğitim sektö-
ründe çalışan işçiler ve üniversite öğrencileri ağırlıktaydı. Belediyenin 
baskılarına karşı bir süredir mücadele eden Geri Dönüşüm İşçileri Der-
neği de kendi pankartları ile hemen DİP kortejinin arkasından yürüye-
rek alana girdi. CHP, Antalya il başkanının selam verme bahanesiyle 
kürsüye çıkıp konuşma yapmak istemesi üzerine kürsünün tam önüne 
pankartları ve flamalarıyla konumlanan DİP ve DHF öncülüğündeki 
sosyalistler, CHP Antalya il başkanının konuşmasına izin vermediler. 
“Faşizme karşı omuz omuza”, “Baskılar bizi yıldıramaz”, “Yaşasın 1 
Mayıs, Bijî Yek Gulan” sloganlarıyla kürsüye müdahale etmeye çalış-
tılar, Konuşma yapamadan sloganlar ve ıslıklarla kürsüden indirilen 
CHP il başkanı, hiç beklemeden korumalarının eşliğinde alandan ko-
şarak kaçtı.

MERSİN –  Orak çekiçli bayraklarıyla alandaki yerini 
alan DİP korteji yürüyüş boyunca sık sık “İşçiyiz, Güç-
lüyüz, Devrimlerde Öncüyüz”, “Zafere Kadar Sürekli 
Devrim”, “Ne AKP Ne CHP, Çözüm Üçüncü Cephe-
de” , “Dipten Gelen Dalgayız, Son Kavgaya Hazırız” 
sloganlarını yükseltti. 1 Mayıs alanında ilgi çeken gö-
rüntülerden birisi, CHP parti meclis üyesi olan patro-
nun işten attığı Akdeniz Çivi işçilerinden birisinin pal-
yaço kıyafetiyle, üzerine astığı “Akdeniz Çivi İşçisi-
yim. CHP’nin eseriyim. Yaptığım işten utanmıyorum. 
İkiyüzlü siyasetçiler utansın” yazısıyla CHP kortejini 
protesto etmesiydi. 

İZMİR – Konak Eski Sümerbank önünde toplanan 
DİP korteji hep bir ağızdan attığı ‘’Taksim’i Kazanan 
İşçilere Bin Selam’’, ‘’İşçi Kürt El Ele Üçüncü Cep-
heye’’, “Yaşasın Halkların Kardeşliği” , ‘’Katil ABD 
Libya’dan Defol’’, ‘’Mariano Yoldaş Ölümsüzdür’’, 
‘’İşten Çıkartma Yasaklansın’’, ‘’Yaşasın Sosyalist 
Dünya Devrimi’’, “Yaşasın Dördüncü Enternasyonal” 
sloganları ve söylediği marşlar ile miting alanına kadar 
coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirdi.

İSTANBUL – DİP kortejinin önünde yer alan orak-çekiç emekçilerden bü-
yük ilgi gördü. Kortejin önünde Mariano Ferreyra ve Muhammed Buazizi’nin 
fotoğrafları taşındı. “Zafere kadar sürekli devrim” pankartının hemen önünde 
DİP’li genç emekçilerin hazırladığı pankartlar yer aldı. 


