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Kadınlar istibdada
“HAYIR” diyor!

Sömürenlerin değil

Tofaş, Oyak-Renault, Elsi, Valfsan, 
Korteks ve Senkromeç fabrikalarından, 
Gemak tersanesinden, Çorlu’dan, 
Bursa’dan, Manisa OSB’den, Antalya’da 
turizm ve metalden, İstanbul ve 
İzmir’de belediye işçilerinden haberler... 

Erdoğan’ın, Gülen cemaati-
ne sitem ederken söylediği “ne 
istediniz de vermedik?” sözü 
çok konuşuldu. Bu cemaate 
verilenlerin ülkeyi ne hale ge-
tirdiği ortada. Ama Erdoğan ve 
AKP iktidarından ne istediyse 
alan sadece cemaat değil. Esas 
ne istediyse alanlar patronlar.

Haksız yere attığımız işçiyi 
geri almak zorunda kalmaya-
lım, parasını verip gönderelim 
istediler, 2003 yılındaki iş ya-
sası ile aldılar. Taşeron çalıştır-
mak isteriz dediler, aynı yasayla 
onu da aldılar. Koç enerji devi 
Tüpraş’ı istedi, aldı. Sabancı 
dağıtımı ben yaparım dedi, o 
da elektrik dağıtım şirketlerini 

aldı. Müteahhit arsa istedi aldı, 
alamadığı araziyi ormanlıksa 
yaktı, ses çıkaran olmadı. Beş 
ayrı vergi affı yasası çıkarıldı. 
Başka barış yapamadılar ama 
yurtdışına kaçırılmış patron pa-
rasıyla defalarca “vergi barışı” 
yaptılar. Yetmedi sayısız teşvik 
paketi çıkarttılar. Yalan yok. 
Patronun şevkini hiç kırmadı-
lar.

Son bir yılda kiralık işçilik 
yasası istediler, vurgunun ya-
sası çıktı. İşçiden alıp patron-
lara aktaran zorunlu Bireysel 
Emeklilik Soygunu ise yılba-
şından itibaren başladı. Önceki 
yıl Şişe Cam, geçen yıl MESS, 
bu yıl EMİS patronları grev 

yasaklansın istediler, gece ya-
rısı Bakanlar Kurulu ile grev 
yasağını aldılar. Sırada kıdem 
tazminatının gaspı var. Müezzi-
noğlu patronlara müjdeyi verdi, 
referandumda evet çıkarsa ilk iş 
onu da yapacaklar.

Bakmayın siz, emperyalist-
lerin de keyfi yerinde. Atılan 
hamasi nutuklara alıştılar artık. 
Eskisi kadar heyecanlanmıyor-
lar. Ne de olsa onlar da ne is-
terlerse alıyorlar. İncirlik üssü 
ABD’nin hizmetinde vızır vızır 
işliyor. Nükleer bombalar yerli 
yerinde duruyor. Emperyalist 
şirketler at oynatmaya devam 
ediyor. Ne de olsa, kendi vatan-
daşı işçinin karşısında emper-
yalist şirketin çıkarını koruyan, 
Amerikan, Fransız, İsviçre şir-
ketinden hakkını isteyen işçinin 
grevini milli güvenlik gerekçe-

siyle yasaklayan bir iktidar var. 
Öyle bir iktidar ki kendi vatan-
daşı eleştiri yaptığında hakaret 
sayıp içeri atar... Erdoğan’a kü-
fürlü şiir yazan adamı, İngiliz 
emperyalizminin dışişleri ba-
kanı olunca, bizzat Erdoğan’ın 
kendisi altın çerçeveli tablo he-
diye ederek karşılar. İşin ucun-
da Filistin’in gaz rezervlerin-
den elde edilecek kârlar olunca, 
Mavi Marmara şehitleri için 
bana mı sordunuz deyip İsrail’e 
yanaşır. İçeride her fırsatta 
dini siyasete alet eder, elinde 
Kuran’la miting kürsülerine çı-
kar, serseri mayın faşisti Trump 
Müslümanları terörist ilan edip 
sınırlarını kapattığında ise su-
sar, susar, susar!

Peki ya işçi emekçi? Taşeron 
işçisi kadro ister. Verilen sözler 
laf kalabalığına getirilir. Bugün 

git yarın gel! Emeklilikte yaşa 
takılanlar... Takılmaya devam! 
Atanamayan öğretmene “başka 
sektöre yönelin”, kredi kartını 
ödeyemeyene “avukatımızla 
görüşün”, geçimlik ücret iste-
yen işçiye emekçiye “ekonomik 
dengeleri bozmayın”, “sabre-
din, dişinizi sıkın, fedakârlık 
yapın”! Patronlar sefa sürsün, 
parababaları vurgun üstüne vur-
gun vursun, emekçinin çocuğu 
cephede can verdiğinde kuru 
bir “vatan sağolsun”!

Manzara ortada! Cemaa-
te, patronlara, emperyalistlere 
ne istedilerse verenler şimdi 
halkın karşısına çıkmış, ne is-
tiyorsak bize verin diyor... Bu 
ülkenin işçisinin, emekçisinin 
vereceği cevap açıktır: HAYIR!

HAYIR!
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Metal fabrikalarından haberler
Bursa Tofaş’tan bir işçi

Bursa Oyak-Renault’dan bir işçi

Bursa Elsi’den bir işçi

Manisa Organize Sanayi 
Bölgesi’nden bir metal işçisi Çorlu’dan bir metal işçisi

Bursa Tofaş’tan bir işçi

Tuzla Valfsan’dan bir işçi

Antalya’dan bir metal işçisi

Ben Manisa Organize Sana-
yi Bölgesi’nde çalışan bir metal 
işçisiyim. Çalıştığım fabrikada 
bazı sorunları çalışan arkadaş-
larımızla paylaşıp tartışıyorduk 
ve çözüm üretmeye çalışıyor-
duk. Aslında sorunun çözümü-
nü hepimiz biliyoruz: örgüt-
lenmek. Ama takdir edersiniz 
ki bu herkesle paylaşılmıyor. 
Aslında bütün fabrikadaki işçi-
ler olarak bir araya gelmeliyiz. 
Ama örgütlenmek için ilk önce 
en güvendiğimiz insanlardan 
başlamalıydık. Tek bir hata-
mızda patron üstümüze gel-
meye sıkıştırmaya çalışıyordu. 

İçerdeki yalakaları vasıtasıyla 
ağzımızdan laf almaya çalıştı. 
Olmadı iş açısından sıkıştırdı. 
Sonuç alamayınca terbiyesizli-
ği ele aldı. Beraber çalıştığımız 
işçi arkadaşımıza patron küfret-
ti. Bizde istifa ettik. Ama biz bu 
komployu daha sonra öğrendik 
ki daha önce planlanmış bir 
şeymiş. Maalesef geç oldu ama 
buradan da bir ders çıkardık; 
fevri olmamak gerekiyormuş. 
Daha zeki hamleler gerekli 
bize. Durmak yok mücadeleye 
devam. Yaşasın işçi kardeşliği, 
yaşasın Devrimci İşçi Partisi. 
Saygılar, sevgiler, selamlar.

Biliyorsunuz ki otomatik BES 
işyerlerindeki sayıya göre Ocak ve 
Nisan aylarında devreye girecek. 
Bununla ilgili işçi arkadaşlarıma 
bir kaç bir şey yazmak istedim. 
Etrafımda gördüğüm kadarıyla 
çoğu kimsenin haberi bilgisi yok, 
kendimce arkadaşlarıma anlatma-
ya çalışıyorum. Tek tek anlatmak-
tansa böyle bir paylaşım yapmak 
istedim. 

Otomatik BES yani bireysel 
emeklilik. Emeklilik hayali ile 
bize sunulan bir fırsat gibi gözü-
küyor ama araştırıldığında deza-
vantajları oldukça fazla. İlk önce 
60 gün içinde cayma hakkınızın 
olduğunu söylemek isterim. 60 
gün geçtikten sonra çıkma hak-
kınız kalkıyor, daha doğrusu çık-
mak isterseniz ceza ödemek zo-
runda kalıyorsunuz. Asıl amaçları 
da burada başlıyor. Bir de cayma 
hakkını kullanmayanlar için 1000 
lira ek devlet katkısı var insanları 
cezbeden. Bir de şu açıdan bakın 

derim. Öncelikle bu sistemin 10 
yıl ve 56 yaş sınırı var. İlk 3 yıl-
da çıkarsanız, bir aksilik sıkışıklık 
oldu, ödeyemez hale geldiniz di-
yelim, bu 1000 lirayı alamıyorsu-
nuz. 3. yılın sonunda %15’ini, 6. 
yılın sonunda %35’ini, 10. yılın 
sonunda %60’ını, emekli oldu-
ğunda, yani 56 yaşında ancak ta-
mamını alıyorsunuz. Düşünün 56 
yaşınıza geldiğinizde devletin ver-
diği 1000 lira ile neler alabilirsi-
niz! Bu sadece devletin ekstra ver-
diği bir para. Şimdi mesela her ay 
maaşınızdan 100 lira zorunlu kesi-
lecek. 10 yılda 100 lira x 120 ay= 
12.000 lira yapıyor. Bir de devlet 
katkısı var 25 lira x 120 ay = 3000 
lira. Toplam 15.000 lira yapıyor. 
10 yıl kalmanız durumunda 10 yıl 
sonraki 15.000 lira ile ne yapıla-
bilir? 10 yıl önceki 15.000 lira ile 
şu anki 15.000 lirayı karşılaştırın 
veya şu anki asgari ücrete endeks-
leyin, asgari ücretin şu anda 11 
katı 10 sene sonraki asgari ücretin 

kaç katı olur bir düşünün derim. 
Emekli olduğunda ise ne kadar 
maaş bağlanır tahmin etmek zor 
değil, hiç bahsedilmiyor bile siz 
düşünün komik bir rakam olur. 10 
yıldan erken çıkarsanız zaten belli 
kesintiler var.

İşçinin emekli olmasını istese-
lerdi emeklilik yaşını 60’a çıkar-
mazlardı. Emeklilik hayali üzerin-
den işçilerin parası kullanılacak, 
ilerde de ne olacağı meçhul en 
kötüyü düşünün bir şey olur sigor-
ta şirketi batar bir kılıf bulunur es-
kilerin KEY paralarına döner kaç 
sene sonra çerez parası verip olayı 
kapatırlar. İşçi arkadaşlarımın iyi 
düşünmesini istiyorum. Araştı-
rılmalı ve karar vermek için baş-
langıçtan itibaren 60 gün süre var. 
Ocak’ta başlayanlar için Şubat ayı 
sonuna kadar vakit var. Emeklilik 
hayali satılacağına emeklilik yaşı 
düşürülmeli bence! Söyleyecek-
lerim bu kadar, inşallah kendimi 
anlatabilmişimdir. İyi düşünün.

2 yıl önce Reno ve Tofaş fabri-
kalarında Türk Metal Sendikası’na 
karşı başlatılan eylemlerin meyve-
lerini toplama zamanı geldi. Bir-
çok işçinin bu eylemlerde haksız 
yere atıldığı fakat sendikal tazmi-
nat ve işe iade haklarını kazandığı 
bu sürecin sonuna doğru geliyo-
ruz. Malum sendikayı değiştir-
mek için hazır kıta pusuda bekle-
yen işçilerin hazırlıkları sürüyor. 
Reno fabrikasında Birleşik Metal 
ve Tofaş’ta Çelik-İş Türk Metal 
Sendikası’nı devirmek için Mart 
ayını bekliyor. Nisan ayında toplu 
iş sözleşmesine hangi sendikanın 
oturacağı belli olacak. Özellikle 
Bursa’daki fabrikalarda patron-
lar işçileri işten atmayla tehdit 
ederek Türk Metal Sendikası’na 
desteğini esirgemiyor. Bu durum 
karşısında çaresiz kalan işçiler is-
tedikleri sendikaya geçişleri son 

günlere bırakacak gibi gözüküyor. 
Patronlara her hangi bir hamle 
fırsatı vermek istemeyen işçilerle 
sendikalar arasında stratejik akıl 
oyunları oynanıyor. Bunun yanı 
sıra sürecin başından beri işçilere 
desteğini esirgemeyen Devrimci 
İşçi Partisi, Metal İşçileri Birliği 
ve Metal İşçisinin Sesi gibi birçok 
kurum ve sayfa bildirimlerde bu-
lunarak emekçinin sonuna kadar 
sesi olmaya devam ediyor.

3 yıllık sözleşme, dövülen işçi-
ler, edilen küfürler, atılan kazıklar, 
düşük ücret, ağır iş ve bunun gibi 
bir çok zulümden kurtulmak için 
ilk fırsat 2017. Getirecekleri yeni 
sendikalarla hak ettikleri haklarını 
almak isteyen emekçiler için son 
viraj. İşveren yanlısı bu sendikayı 
fabrikalarından kovdukları anda 
büyük bir devrimin olacağının 
farkındalar. Yalnız şunu görmez-

den gelirsek yanlış olur. Zorlu bir 
mücadeleyi kazanmak üzere olan 
işçiler malum sendikanın yerine 
getirecekleri sendikalardan da pek 
memnun gibi durmuyorlar. Türk 
Metal Sendikası’nı gönderdikten 
sonraki asıl amaç işçi birliğini sür-
dürmek olarak gözüküyor. Çünkü 
bu 2 yıllık süreçte tüm işçiler sen-
dikaların gerçek yüzünü görme ve 
tanıma fırsatı buldular. Bu yüzden 
sendikaya sahip çıkarken onu de-
netlemek ve bunun için tabanda 
birlikler kurmak şart.

Söylediğimiz gibi mühür elinde 
olan sendika padişah olacaksa, iş-
çiler buna kayıtsız kalmayıp gerçek 
bir birlik kuracak ve asıl başarının 
böyle geleceğini göstereceklerdir. 
Şu anda önümüzde çok kısa bir 
süreç var ama ileriki sözleşmelere 
daha sıkı hazırlanıp bu patron he-
gemonyasına bir son verilebilir.

Tuzla’da Valfsan fabrika-
sında çalışıyorum. Valfsan’da-
ki son durum şu: Kötü yemek-
ler yüzünden gece vardiyası 
iş bıraktı. Bunun sonucunda 
patron fabrikaya polis çağırdı. 
İş bırakan vardiyadan savun-
malar istendi. Demek ki, bu ül-
kede işçiye kötü, rezil, kokan 
yemek vermenin bir karşılığı 
yok. Aksine buna ses çıkaran-
ların karşısına polis çıkarılıyor. 
Bizim işçiler olarak çıkardığı-
mız sonuç bu.

İş bırakmadan sonra bas-
kılar artmış durumda. Fabri-
kamızda örgütlü olan Birleşik 

Metal sendikası. İş bırakma da 
Birleşik Metal temsilcisi arka-
daşımızla birlikte gerçekleşti. 
Ancak bundan sonra temsilci 
arkadaşımız yönetimin bas-
kısıyla istifa ettirildi. 11 tane 
yeni arkadaşımız da işten çı-
karıldı. Valfsan işçileri olarak 
ders çıkarmalıyız. Sendikanın 
fabrika içinde örgütlü olması, 
toplu sözleşme yapması, işçi-
lerin bilinçli ve örgütlü olduğu 
anlamına gelmez. Şimdi, daha 
birlik olup, daha fazla bilinçle-
nip, sendikal örgütlülüğümüze 
sahip çıkmalı, sendika bizim 
diyebilmeliyiz.

Merhaba, ben Antalya’da bir 
metal fabrikasında çalışıyorum. 
Malumunuz üzere önümüzde 
referandum süreci var. Haliyle 
çalıştığım fabrikada da işçile-
rin arasındaki ana gündem de 
referandum. Her molada, daha 
doğrusu her fırsatta “Evet”, 
“Hayır” tartışmaları yapılıyor. 
Tartışmalar diktatörlük, şeri-
at, güçlü Türkiye gibi başlıklar 
etrafında dönüyor çoğunlukla. 
Ancak kimse hakikatin farkın-
da değil. Eğer sandıktan “Evet” 
oyu çıkarsa biz işçileri kötü 
günler beklediği doğrudur. Fa-
kat bunun sebebi Erdoğan’ın 
tek adamlık hevesinden ziyade 
onun ve partisinin işçi düşman-
lığı. Bu yönlerini OHAL süre-
cinde iyice gün yüzüne çıkar-
dılar. OHAL’de işçilerin bütün 
haklarına saldırıyorlar. Geçtiği-
miz haftalarda Birleşik Metal-İş 

sendikasının, işveren sendikası 
EMİS’e bağlı fabrikalarda al-
dığı grev kararını yasaklaması 
bunun en açık örneğidir. Tabi 
greve çıkan işçiler hüküme-
te en güzel cevabı verdiler ve 
grevden geri dönmediler. Böy-
lece patronlar geri adım atmak 
zorunda kaldı. Grev kazandı! 
Aslında bu örnek bütün işçilere 
ders olmalı. İşçi düşmanlarına 
“Hayır!” demeliyiz. Sandıktan 
“Evet” oyu dahi çıksa her şey 
bitti gibi düşünüp geri çekilme-
meliyiz. Haklarımızı almalarına 
izin vermemek için mücadeleye 
devam etmeliyiz. Ben inanıyo-
rum, o gün geldiğinde bu sefer 
daha kalabalık bir şekilde yine 
işçiler haklarına sahip çıkacak-
tır. 

Mensubu olmaktan gurur 
duyduğum işçi sınıfının bütün 
fertlerine selamlar...

Fabrikalarda örgütlenmek 
için sabretmek gerekir

Emeklilik hayali satılacağına 
emeklilik yaşı düşürülmeli! 

Zaman geldi

Sendika biziz!

İşçi düşmanlığına hayır! 

Türk Metal’i devirmek için sonuna 
kadar mücadele edeceğiz!

Türk Metal’i fabrikamızda 
görmek istemiyoruz!

Sendika hakkımız engellenemez

Baskı, tehdit ve şantajla Türk 
Metal’e üye olmak zorunda kalan 
ya da dayanışmaya geçen arkadaş-
larımıza 13 Ocak’ta sendikamız 
Birleşik Metal’in yaptığı “Toplu 
geçiş’’ çağrısıyla birçok arkada-
şımız geri döndü, bir kez daha 
mücadele etmekten vazgeçmedi-
ğimizi göstermiş olduk. Birleşik 
Metal’e geçişlerin artmasıyla bir-
likte Renault yönetimi apar topar 
UET şeflerini toplantıya çağırdı. 
Tekrardan geçişleri engellemek 
için departman müdürü ve UET 
şefi, geçiş yapan arkadaşlarımızı 
teker teker odaya çağırıp baskı ya-
pıp, tehdit etmeye başladılar. Bir-
çok arkadaşımız tepkisini göstere-

rek ne olursa olsun sonuna kadar 
devam edeceklerini, Türk Metal’i 
fabrikadan kapı dışarı edene ka-
dar mücadele edeceklerini söyle-
diler. Geçen hafta patron sendi-
kası Türk Metal başkanı Pevrul 
Kavlak fabrikaya geldi. 40 kişilik 
bir yalaka grubu karşıladı. Daha 
sonra fabrikayı gezmeye başladı, 
birçok arkadaşımız görmezlikten 
geldi, birçoğu tokalaşmak isteme-
di. Bazıları görmemek için çalıştı-
ğı postayı terk ederek tuvalete git-
ti. Artık Türk Metal’i fabrikamız-
da görmek istemiyoruz, ne MESS 
ve Renault yönetiminin desteği ne 
de Türk Metal’in çabaları hiçbir 
şeyi değiştiremeyecek!
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Metal fabrikalarından haberler

İki haftalık izinden sonra 2017 
yılına başladık. Herkesin yıllık 
izni 12 gün düştü yani yazın iki 
hafta izin yapacak herkes, kışın 
evde otur yazın çalış. Bir gün dü-
ğün, cenaze olsa izin almak ister-
sen ücretsiz izin, yani patron ben 
ne zaman istersem o zaman çalı-
şacak, istediğim zaman izin yapa-
caksınız diyor. Kendi hakkını dü-
şünmesi normal peki işçileri kim 
düşünecek? Sendikası... Tofaş’ta 
böyle bir sendika var mı? Tabii 
ki yok, yıllardır bunun kavgasını 
veriyoruz, işçinin haklarını koru-
yacak bir oluşum.

Nisan ayında yetki süreci baş-
layacak. Yavaşça başladık, Mart 
ayında toplu geçişler olacak, 
düğmeye basılacak. Renault’taki 
gibi etkili olur mu bilmiyorum. 
Altı binden fazla bir iki yıl önce 
giriş yapmış işçiler var, yeni iş-
çiler. Kaderi onlar belirleyecek. 
Bu yüzden de işler durgun oldu-
ğundan, yeni girenler Türk Metal 
tarafından Ankara’ya seminere 

gönderiliyor. Türk Metal üyesi 
olduğumuz zamanlarda, biz 10-
15 yıllık işçilerden bir kez olsun 
kimseyi göndermemişken, ye-
nilere bu kadar ilgi duymaları 
kaderin onların elinde olmasın-
dan kaynaklı. Yeni işe başlayan 
bir işçiyle on yıllık işçi arasında 
saat ücreti farkı 40 kuruş. Şubat, 
Mart soğuk ve çekişmeli geçe-

cek, arkamızda sendika olarak 
çok sağlam bir güç yok ama yine 
de bir oluşum var ve metal ey-
lemlerinde olduğu gibi bir güç 
yokken bile neler başardığımızı 
biliyoruz. Türk Metal’den kur-
tulmak için ne gerekiyorsa ya-
pacağız, kendimiz için, çocukla-
rımız için, bundan sonra gelecek 
işçiler için.

Merhaba, ben Bursa Hasan 
Ağa OSB’den bir işçiyim. Her 
fabrikada olduğu gibi bizim fab-
rikada da işler durgunlaştı ve ve-
rim düşüklüğü bahanesiyle bir-
çok işçiyi işten çıkardılar. Fab-
rikada sendika olmadığı için bir-
çok arkadaşımız işçi haklarından 
haberdar değil, haberdar olanlar 
da sendika olmadığından dolayı 
hakkını aramaya çekinir oldular. 
Bizler fabrikamıza sendika getir-

mek istiyoruz ancak önümüzde 
koca bir patron engeli var, patron 
aynen şu üslupla “bu fabrikanın 
sendikası da ağası da, Allah’ı da 
benim, kimsenin gözünün yaşına 
bakmam” gibi tehditler savuru-
yor. Bizler buradan patrona ve sı-
nıfımıza ihanet eden işbirlikçile-
rine sesleniyoruz, tehditlerinize 
rağmen bir gün bu fabrikaya ya 
sendika girecek ya girecek başka 
yolu yok!

Renault işçileri yıllardır işçiye 
kan kusturan sarı Türk Metal’in 
en son zorunlu BES hakkında da 
sigorta şirketinin temsilciliğine 
soyunmasının ardından bu çeteye 
hak ettiği cevabı Metal İşçisinin 
Sesi aracılığı ile verdi. Türk 
Metal’in astığı kağıtla sigorta 
şirketinin tanıtım broşürünün 
birebir aynı olduğunu Metal 
İşçisinin Sesi sayfasından teşhir 
eden işçiler sarı sendikaya şöyle 
seslendi:

Türk Metal, sen Renault işçisi-
nin değil MESS’in ve sigorta şir-
ketlerinin temsilcisisin! 

Türk Metal sen bugüne kadar 
hep işçiye karşı patronla birlikte 

oldun. Yetmedi şimdi de Anadolu 
Hayat sigorta şirketinin kârlarının 
bekçiliğine soyunuyorsun. Güya 
işçiyi BES’ten çıkış konusunda 
bilgilendirmek amacıyla Anado-
lu Hayat’ın tanıtım broşürünün 7. 
sayfasındaki bölümü kesip ken-
di logonu koyup asmışsın. Bir de 
şirketin işçiyi ayrılmasın diye teh-
dit ettiği bölümün üstüne “çalışan 
hakları” diye yazacak kadar utan-
maz ve arlanmazsın! Madem işçiyi 
bilgilendireceksin neden 60 günde 
sistemden çıkmazsa 1400 lira ceza 
ödeyeceğinden, 10 yıl sonra emek-
li maaşı alamayacağından sadece 
biriken paranın taksitle verilece-
ğinden bahsetmiyorsun. Sistemden 

çıkarsa işçinin faydalanamayacağı 
söylenen devlet katkısını alabil-
mek için 10 yıl sistemde kalmak 
ve 56 yaşını doldurmak gerektiği-
ni, bu devlet katkısının 2500 brüt 
ücret alan bir işçi için 10 yıl sonra 
hepi topu 2.250 lira edeceğini, 60 
günden sonra sistemden çıkılır-
sa bu paranın da alınamayacağını 
niye söylemiyorsun. Niye şirketin 
işine gelenleri söyleyip, işçinin 
menfaatine olan tarafları gizliyor-
sun! İşçiyi bilgilendireceksen bun-
ları da söyleyeceksin! Ama olsun, 
sen bu astığın ilanlarla kendi ger-
çek yüzünü bir kez daha göstermiş 
oluyorsun!

Metal İşçisinin Sesi:
“Türk Metal, sen Renault işçisinin 
değil MESS’in ve sigorta şirketlerinin 
temsilcisisin!”



AKP iktidarı ısrarlı bir biçim-
de işçi sınıfının grev hakkını or-
tadan kaldırmaya çalışıyor. İşçiler 
ise grev ve toplu sözleşme hakkını 
korumak için mücadele ediyor. 
En son Bakanlar Kurulu kararı ile 
yasaklanan EMİS grevinde metal 
işçileri, bu yasağı sineye çekme-
diler, mücadele ile cevap verdiler 
ve önemli kazanımlar elde ettiler. 
Bugün grev yasağına karşı mü-
cadeleyi işçi sınıfının sendikal 
örgütlenme hakkının savunulma-
sının en kilit cephesi olarak kav-
ramak zorundayız. EMİS grevleri 
ve elde edilen kazanımlar sadece 
bir başlangıçtır. Bu kazanımlar 
ekonomik açıdan önemli olmakla 
birlikte esas olarak sendikal öz-
gürlüklerin, grev ve toplu sözleş-
me hakkının savunulması bakı-
mından kıymetlidir.

AKP’nin yasakladığı grevler 
kadar yasaklamadıkları da 
önemli: Her durumda amaç 
örgütlülüğü kırmak!

12 Eylül’den bu yana en çok 
grev AKP döneminde yasaklandı. 
Şişecam, Goodyear, Pirelli, Bri-
sa, Erdemir, MESS ve son olarak 
EMİS yasaklanan grevler arasında 
yer alıyor. AKP’nin grev yasakla-
rında gösterdiği gerekçeler milli 
güvenlik ve genel sağlık. Ancak 
grev yasaklarının ardındaki esas 
amaç sermayenin kârlarını koru-
mak olduğu kadar işçi sınıfının 
sendikal örgütlülüğünü dağıtmak 
da.  Bunu daha net görmek için 
AKP’nin yasakladığı grevler ka-
dar yasaklamadıklarına da bak-
mak lazım.

AKP iktidarının esas önceli-
ği grevi kırmak. AKP bir grevi, 
sendika içinde yönlendirebildiği 
grupları, polis zoruyla da destek-
leyerek kırabiliyorsa yasaklama 
yolunu tercih etmiyor. 2013 yılın-
daki Çaykur ve Türk Hava Yolları 
grevleri bunun en tipik iki örneği. 
Çaykur’da grev sürecine AKP 
doğrudan aynı işyerinde yetki al-
maya çalışan Hak-İş’e bağlı Öz 
Gıda-İş vasıtasıyla müdahale etti. 
Grev aynı zamanda birçoğu aile-
cek çay üreticisi olan mevsimlik 
işçiler kullanılarak kırıldı. Gre-
vin geçersiz kalmasının ardından 
Çaykur’da yetki Öz Gıda-İş’e 
geçti.

2012’de AKP’nin meclisten 
sivil havacılık sektöründe grev 
yasağı getirmesine karşı THY iş-
çileri iş bırakmış ve bu işçilerden 
305’i işten çıkartılmıştı. Bu 305 
işçi Hava-İş sendikasının bel ke-
miğini oluşturan öncü işçileri de 
kapsıyordu. Bir yıl sonra toplu 
sözleşmeler sonuçsuz kalıp grev 
kararı alındığında işten atılmış 

305 işçi grev gözcülüğü yapa-
mıyor, havalimanında dış hatlar 
önünde nöbet tutmaları ise bir po-
lis ordusu tarafından engelleniyor, 
hükümet destekli grev kırıcılar ise 
böylece rahatlıkla hareket edebili-
yordu. Sonuçta THY grevi kırıldı. 
Ardından Hava-İş sendikasında 
AKP destekli bir çete yönetimi ele 
geçirdi. Bugünlerde söz konusu 
çete THY’nin içine düştüğü mali 
sıkıntıları bahane ederek işçileri 
sıfır zamma ikna etmekle uğraş-
makta.  

Bu örneklere bakıldığında ik-
tidarın esas amacının grevleri kır-
mak ve sınıf mücadeleci bir sendi-
kal örgütlülüğü dağıtmak olduğu 
gayet açık. Bu başarılamadığında 
ise devreye grev yasağını soku-
yorlar. Grevlerin milli güvenliği 
ya da genel sağlığı tehdit ettiği 
için değil, patronların çıkarlarını 
ciddi şekilde tehdit edecek örgüt-
lülüğe ve güce sahip olduğu için 
yasaklandığını görebiliyoruz.

Metal işçisinin kazanımları
EMİS grevi başlamadan önce 

yine Birleşik Metal’in örgütlü ol-
duğu Asil Çelik’te grev gece ya-
rısı kararnamesiyle yasaklanmıştı. 
Bu yasaklama kararı binlerce iş-
çiyi kapsayan EMİS grevleri için 
bir gözdağı niteliği taşıyordu. Asil 
Çelik işçileri greve çıkamadan iş 
başı yaptılar ama üretimde ciddi 
aksamalar yaşanmaya devam etti.

EMİS grevleri ise 20 Ocak sa-
bahı tam katılımla başladı. Saatler 
içinde yasaklandı. Cuma günü 
başlayan ve yasaklanan grevin ar-
dından Birleşik Metal’in kararıyla 
işçiler hafta sonu boyunca iş başı 
yapmadı. EMİS bunun üzerine 
fabrikalarda işçiler aleyhine tu-
tanaklar tutturdu. Hafta başında 
sendika bir açıklama daha yayın-
layarak grev yasağını tanımadı-
ğını ilan etti. İşçiler fabrikalarına 
geldiler ama çalışmadılar. Bantlar 
akmadı, çarklar dönmedi, üre-
tim yapılmadı. Grevde olmayan 
fabrikalarda da işçiler toplanarak 
grev yasağını protesto ettiler. Bir-
leşik Metal, grev yasağına sadece 
EMİS fabrikalarında değil örgüt-
lü olduğu diğer fabrikalarda da 
havayı ısıtarak cevap verdi. Bu 
tutum hem grev yasağının gayri 
meşru olduğunun altını çiziyor, 
hem işçiye moral veriyor, hem de 
patronları korkutuyordu.

Nitekim Pazartesi akşam sa-
atlerinde Çalışma Bakanlığı da 
devreye girmek zorunda kaldı ve 
EMİS’le toplu sözleşme görüş-
meleri yeniden başladı. Birleşik 
Metal bu görüşmelerden Cuma 
gününe göre önemli kazanımlarla 
kalkıyordu. Hem saat ücretlerine 

seyyanen yapılan zamda (1 lira 
20 kuruş) hem de yüzdelik artış-
larda (yüzde 7) ilerleme sağlandı. 
Ortalama yüzde 18,5 zam ile ilk 
altı ayda fabrika ortalamalarına 
göre değişen 443 ile 510 lira ara-
sında net artış elde edildi. Sosyal 
haklarda da iyileştirmeler oldu. 
Ancak en önemli kazanım 2015 
yılından beri metal işçilerinin en 
önemli taleplerinden biri olan iki 
yıllık sözleşmenin imzalanması. 
Zira 2015’te Türk Metal üç yıllık 
sözleşmeye imza atmış, yasakla-
nan grevlerde de Yüksek Hakem 
Kurulu üç yıllık sözleşmeye hük-
metmişti.  Patronlar uzun süreli 
sözleşme istiyorlar. Böylece hem 
ekonominin sarsıntı yaşaması ha-
linde işçinin koşullarını düzelte-
bilmesini bir yıl daha geciktirmiş 
oluyorlar, hem de fabrikadaki sı-
nıf çelişkisinin daha uzun aralık-
larla ortalığı ısıtmasından yararla-
nıyorlar. İşte iki yıllık sözleşme, 
özellikle kriz koşullarının ortaya 
çıktığı günümüzde bunun için 
önemli.

Ejot, Paksan, Demisaş, 
Renault, Tofaş, Ford, Türk 
Traktör, Arçelik LG... İşgalci, 
grevci, direnişçi işçileri 
unutma!

Söz konusu kazanımların salt 
ekonomik açıdan bakıldığında  ne 
kadar yeterli olduğu tartışılabilir. 
Ama grevin yasaklandığı, OHAL 
altında dört koldan işçilere korku 
salındığı bir ortamda elde edi-
len kazanımların önemsenmesi 
gerektiği açık. Ancak esas ka-
zanım grev yasağının sineye 
çekilmemesidir. Esas kazanım, 
grev yasağı ile başlayan, 60 gün 
sonra Yüksek Hakem Kurulu’na 
giden ve sonunda patronun iste-
diği sözleşmenin imzalanmasıyla 
sonuçlanan döngünün kırılması-
dır. Bu yönüyle metal işçileri ge-
lecek için, hem de yakın gelecek 

için bizi bekleyen mücadeleler 
açısından moral veren bir örnek 
oluşturdular. Şüphesiz ki bu ör-
nek bir günde yaratılmadı. 2015 
grevi yasaklandığında fabrikala-
rını işgal eden, direnen Ejot Tez-
mak, Paksan, Demisaş işçilerinin 
çorbadaki tuzunu unutmayalım. 
Birleşik Metal üyesi olmasalar da 
Türk Metal’e isyan ederek baş-
lattıkları mücadelede fiili grev 
ve işgallerle tüm Türkiye’yi sar-
san Renault (bugün Renault fab-
rikasında Birleşik Metal yetkiyi 
almak üzere yüklenmektedir), 
Tofaş, Ford, Türk Traktör, Arçe-
lik LG gibi fabrikaların işçilerinin 
verdiği mücadele de son derece 
önemli. Onların grevleri hiçbir 
zaman yasaklanamamıştı zira ya-
sal prosedüre değil işçinin haklılı-
ğına, mücadelesinin meşruluğuna 
dayanıyordu.

İşte metal işçilerinin bu mü-
cadele deneyimleri sayesindedir 
ki bugün Birleşik Metal eylemleri 
daha da büyüteceğini ilan ettiğin-
de bu söylemin altı doldurulabil-
miş ve gösterilen kararlılığın bir 
yaptırım gücü olmuştur. Elbette 
ki bu örnekler geliştirilmeli, bü-
yütülmeli ve güçlendirilmelidir. 
Zira iktidarın sermaye ile el ele 
yürüttüğü saldırılar bitmemiştir, 
bitmeyecektir de.

Daha büyük mücadelelere 
hazırlanmalıyız

Doğrular kadar eksiklerden 
de ders çıkarılmalıdır. Yaşanan 
süreç, fabrikalarda toplu sözleş-
me taslağı üzerindeki tartışma 
ve eğitimler kadar grev yasağına 
karşı nasıl mücadele edileceğine 
dair de güçlü bir hazırlığın önce-
den yapılması gerektiğini ortaya 
koymuştur. İşçi greve çıktıktan 
sonra neler yapacağını bildiği ka-
dar,  olası bir grev yasağına karşı 
nasıl davranacağını da önceden 
bilmeli, kafasındaki soru işaretle-

rini gidermeli ve günü geldiğinde 
tam bir birlik ve bütünlük içinde 
hareket edebilmelidir. Bu nokta-
da grev sabahı belirli eksiklikleri 
gözlemlediğimizi belirtmeliyiz. 
Bir dizi fabrikada işçilerin grev 
başlar başlamaz fabrika önlerin-
den evlerine gönderilmesi ve daha 
grev yasağı haberi gelmeden nö-
bet sistemine geçilmesi doğru ol-
mamıştır. İşçinin gücü birliğinden 
gelir. Hele ki baskıların arttığı bir 
ortamda bu birliğin en ileri şekilde 
sağlanması ve korunması esastır.

Grev yasağının aşılması, or-
taya koyulan eylemlilik düzeyi 
ile belirli ölçüde mümkün olmuş 
ve kazanımlar elde edilebilmiştir. 
Ancak karşı tarafın hamlelerine 
de bağlı olarak, mevcut sonucu 
elde edebilmek için çok daha faz-
la güce ve daha net eylemliliklere 
gereksinim duyulabilirdi. Ayrı-
ca, eğer işçinin morali ve ener-
jisi daha yüksek tutulsaydı daha 
yüksek kazanımlar elde edilebi-
lirdi. Her durumda işçinin grev 
sabahından itibaren yüklendiği 
enerjiyi azaltmak bir yana kuvvet-
lendirmek gerektiği açıktır. Sıra-
da MESS grevleri vardır. EMİS, 
bir yönüyle MESS’in çömezidir. 
Esas büyük kavga MESS’e karşı 
verilecektir. Bu kavga grev sabahı 
yaşanan belirsizlikleri, herhangi 
bir konuda hazırlıksızlık yakalan-
mayı kaldırmaz. Öte yandan başa-
rılı bir ön hazırlık, örgütlenme ve 
bunların üzerinde yükselecek bir 
mücadele, metal işçilerinin etra-
fında güçlü bir sınıf dayanışması-
nın örülmesi, DİSK’in açıklama-
larla değil tüm maddi ve manevi 
gücünü grev için seferber etmesi 
ile elde edilecek kazanımlar, hem 
metal işçisi hem de tüm işçi sınıfı 
açısından çok daha büyük olacak-
tır.

Şubat 2017 / Sayı: 88 5Şubat 2017 / Sayı: 884

Bursa Korteks’ten bir işçi

Antalya’dan bir turizm işçisi

Antalya’dan bir turizm işçisi

Manisa’da plastik fabrikasından bir kadın işçi

İstanbul Tuzla Gemak Tersanesi’nden bir işçi

Manisa Organize Sanayi 
Bölgesi’nde çalışan bir kadın isçi-
yim. 2 çocuk sahibi bir anneyim. 
Bu açıdan öncelikle tüm çalışan 
annelere, bu hayatın kölesi olarak 
görülen kadınlara ve tüm işçi kar-
deşlerime selamlarımı gönderiyo-
rum. Biraz yaşadığımız sorunları 
özetlemek, özetlerken de çözüm 
yollarına başvurmaya başlamış bir 
işçi olarak çaresiz olmadığımızı an-
latmak istiyorum. Çalıştığım fabrika 
140 kişilik, 3 vardiya. Sıklıkla da iş 
durumuna göre günde iki vardiya 
yani 12 saat fabrikada çalışıyorum. 
İşe geliş gidiş 2 saatim de yolda ge-
çiyor. Haliyle aileme zaman ayırma 
olasılığım hemen hemen hiç yok. 
Manisa’da yaşayan birçok işçi anne-
si gibi bende evlatlarımı merkezden 
3 saat uzaklıktaki aileme bıraktım. 
Eşimle tatil günlerimizi ayda bir 
denk getirip evlatlarımızı bir günlü-
ğüne ancak görebiliyoruz. Bu arada 
eşim de fabrika işçisi. Hayatımda 
bunca fedakârlık etmeme rağmen 
buz gibi havada fabrikada çalışmak, 

rapor veya izin aldığımda fazla me-
sailerimin kesilmesi, eşim veya aile 
büyüklerimden hiç kırıcı söz veya 
emrivaki sözler duymamışken fabri-
kada karın tokluğuna çalışıp, işveren 
temsilcilerinin (müdürler, amirler 
vs.) ukalaca hareketleri benim ge-
leceğimi sorgulamamı sağladı. Bir 
taraftan 15 dakikalık istirahat zama-
nımızda bile oturacak bir yerimizin 
olmayışı, yasal olmasına rağmen 
kreş olmaması, fazla mesai yapma-
yanın işten atılması ve daha birçok 
örneği düşündükçe bu çarkı bozuk 
sistemle nasıl mücadele edeceğimi 
iyiden iyiye düşündüm. Bütün olan 
biteni eşimle paylaştım. Her erkek 
gibi ilk aşamada beni sahiplenmek 
adına bırak işi değiştir gibi sözler 
söyledi. Ben de meselenin tam da 
burada başladığını, herkes sıkıntılar 
karşısında boyun eğip işi bıraktığı 
için her fabrikada kadınların, an-
nelerin ve tüm işçilerin her geçen 
gün daha çok horlanıp ezildiğini 
mücadele etmek istediğimi anlat-
tım. İlk günler karşı çıksa da eşim, 

daha sonraki günlerde beraber neler 
yapabileceğimizi düşündük. Önce 
internetten mücadele yöntemlerini 
ve işçi haklarını araştırdık. Hangi 
sendikaların işçilerine sahip çık-
tıklarını bizim işkolumuzda hangi 
sendikaların olduğunu araştırdık. 
Daha sendikayla görüşmeden bütün 
mücadele sistemini bizim yönetip 
denetleyebileceğimiz her bölüm-
den arkadaşların da içinde olacağı 
sağlam bir mekanizma oluşturmaya 
karar verdik. Bundan sonra hedefi-
miz komite sistemimiz oturduğunda 
yavaş yavaş kontrollü bir çalışma 
ile sendikalı olmak. Eğer başarırsak 
ikramiyelerimiz, sosyal haklarımız, 
iş güvencemiz, çalışma huzurumuz 
olacak. Sen çalışan anne, sen de ça-
lıştığın fabrikada bu sömürü düze-
nine son demeyi başardığında hep 
beraber göreceğiz ki, bütün ülkenin 
kadınları daha rahat yaşayacak. Top-
lumu var eden anneler, kadınlar, en 
çok saygıyı hak edenlerdir. Bu dün-
yayı da bu düzeni de ancak bizler 
düzeltebiliriz. Benim umudum var.

Gemak Tersanesi’nin de içinde 
olduğu grup toplu sözleşmesi im-
zalandı. İşçileri temsilen sözleşme 
masasında bulunan Dok Gemi-İş 
ile tersane patronları arasında im-
zalanan sözleşmenin ayrıntılarını 
bilmiyoruz. Daha doğrusu Gemak 
işçilerinin üye olduğu sendika-
ya sendika demek mümkün bile 
değil. Tabelası var, internet site-
si var, halı saha maçları organize 
eder, ama gerçek işi sendikacılığı 
bilmez, yapmaz. 

Tersane sektörünün Türk Me-
tal’idir bu sendika. Ne yapacaksa 
patronlarla anlaşmalı yapar. İşçi-
yi değil patronları kollar, sever. 

Tuzla tersanelerinde başka bir 
sendika olsa, sadece sendikacılık 
yapsa, sadece işçilerin haklarını, 
hukukunu savunsa durumun farklı 
olacağını düşünüyorum. Ben kad-
rolu bir işçiyim. Taşeronda çalışan 

arkadaşlarımızın durumu ise çok 
daha vahim. Bugün varlar yarın 
yoklar. Bu durumun düzelmesi 
adına işçilerin yanındayım diyen 
herkes daha fazla taşın altına elini 
koymalı.

Turizmin patronları geçen 
sezon boyunca birlikte hareket 
ettiler. Kriz var bahanesiyle çal-
madıkları kapı kalmadı. Tüm bu 
girişimlerin sonunda devletten 
bir takım imtiyaz koparmayı ba-
şardılar. Bu imtiyazlar medyada 
turizme destek olarak dillendi-
rildi ama aslında hepsi turizm 
patronlarına destekten başka bir 
şey değildi. Bu destekler sonucu 
patronlar Antalya’nın çeşitli böl-
gelerine onlarca yeni otel açtılar. 
Biz turizm işçilerinin maaşları 
İş-Kur’un fonundan ödendi. Bu 
fon daha önce bizlerin maaşla-
rından yapılan kesintiler saye-
sinde kurulmuştu. Kendi maaşı-
mızı kendimiz ödedik. Arkamıza 
dönüp baktığımızda, kriz yılı 
olarak anılan geçen yıl, patronlar 
açısından bol kazançlı bizim açı-

mızdan ise gerçek bir kriz olarak 
geçti. Çoğumuz iş bulamadık, 
fazla mesailerle canımız çıktı ve 
kış yaklaşınca yine kapı dışarı 
edildik.

Patronlar kendi çıkarlarını 
korumak için birlik olup hareket 
ederek işsizlik kırbacını üzeri-
mizde bir bela olarak kullandılar. 
Yeni otellerini açıp kârlarını kat-
ladılar. Bizim sesimiz çıkmadı; 
çünkü tek başımıza tüm bunlara 
karşı mücadele edebilmek imkan-
sızdır. Geçen sezon bize gösterdi 
ki, turizm işçilerinin birlik olma 
vakti çoktan gelmiş, hatta geçi-
yor! Çalıştığımız otellerde, kendi 
öz çıkarlarımızı korumak için saf-
larımızı oluşturmalı, hep birlikte 
hareket etmeliyiz. Ancak bu şe-
kilde insanca yaşayabilecek şart-
ların oluşmasını sağlayabiliriz.

İşçi anneler umut ışığı olsun

Gemak Tersanesi’nde toplu sözleşme 
işçilerden habersiz imzalandı

Birlik olmak gerek

İnsanca yaşamak ve 
çalışmak istiyoruz

Daha iyi bir sezon için 
birlik olmalıyız 

Bahanelere karnımız tok, icraat görelim!

Tek adam rejimine doğru itildi-
ğimiz bu günlerde gözden kaçırma-
mamız gereken bir konu daha var. 
Yakın zamanda şartlarımızı iyileş-
tirmek ve çalışma koşullarımızı 
düzgün hale getirmek için masaya 
oturacağız, konuşulacak o kadar 
çok konu var ki. Ben size sadece bir 
kaç tanesinden bahsedeceğim. Ön-
celikle konumuz kıdem hakkımız! 
Asgari ücrete gelen zamdan sonra 
bulunduğumuz pozisyonda kıdem-
den dolayı var olan maaş farkının 
iyileştirilmesini istiyoruz. Çalışma 
ortamımızda saç ve sakala karışıl-

mamasını istiyoruz. Gündüz vardi-
yasında çalışan biz işçiler öğleden 
önce ve sonra olmak üzere çay ve 
sigara molası istiyoruz. Yaptığı-
mız öneriler ile fabrikaya kazan-
dırdığımız milyon liralara karşılık 
daha adaletli ödül sistemi istiyoruz. 
Çalıştığımız birimlerde mobinge 
maruz kalmak istemiyoruz. Öğle 
yemeği için çıkan yemeklerin çe-
şitli, sağlıklı ve doyurucu olmasını 
istiyoruz. Zabıtadan kaçan, buz gibi 
kirli eski otobüsler istemiyoruz. 
Özetle söylemek gerekirse insanca 
yaşamak ve çalışmak istiyoruz!

Merhaba, ben Antalya’dan bir 
turizm işçisiyim. Kötü geçen bir 
sezonun ardından şu anda olduğu 
gibi genelde kışın işsizim. Bütün 
sezon boyunca asgari ücrete 12 
saat izinsiz olarak çalıştırılıp se-
zon sonu geldiğinde askıya almak 
adı altında işten çıkarıldım. Bütün 
sezon çalıştığım halde şu anda hiç 
çalışmamış gibi bir durumdayım. 
Şu anda açık olan oteller de düşük 
ücrete uzun saatler çalıştırmak is-
tiyorlar. Bu sezon her koşulda biz 
turizm işçilerine değil, turizmin 
patronlarının işine geldi. Bütün se-
zon boyunca öldük bittik diyerek 
mağdur rolünü çok iyi oynayan 
patronlar, hükümetten her konuda 
destek aldılar. Bütün sezon boyun-
ca maaş alamayan arkadaşlarımız 
Çalışma Bakanlığı’na gittiğinde 
hiçbir sonuç alamadan geri dö-

nüyor. Artık hükümet Antalya’da 
otellerin “personel müdürlükleri” 
gibi çalışmaya başladı. Zaten bü-
tün sezon boyunca otellere İş-Kur 
aracılığı ile işçi sağlayıp sezon 
bittiğinde ise Çalışma Bakanlığı 
aracılığı ile de haklarını arama-
sına müsaade etmedi. Bu sezon 
bize aslında hükümetin bizim de-
ğil, patronların hükümeti olduğu-
nu gösterdi. Yani bizim rahat bir 
hayat yaşama şansımızın ancak 
bizim mücadelemiz sonucunda 
olacağı ortaya konmuş oluyor. Biz 
turizm işçileri birlik olduğumuzda 
kazanabiliriz. Geçen sezon turizm 
işçileri için ne kadar zor bir sezon 
olduysa, biz turizm işçileri birlik 
olmazsak aynı şekilde bu sezon 
da zor olacak. Turizm patronlarına 
karşı sendikalaşıp beraber müca-
dele etmeliyiz.

Artık bıktık! Özellikle son 2 se-
nedir çektiğimiz çilenin haddi he-
sabı yok. Ben Antalya’da kafe&bar 
sektöründe çalışan işsiz bir işçi-
yim. Derdimiz anlatmakla bitmez. 
Türkiye’de kriz olunca her daim ilk 
etkilenen biz turizm işçileri oluyor. 
Uçak krizi, patlayan bombalar, dar-
be girişimi derken her sene bir ba-
hanesi oldu hükümetin. Her krizde 
patronlara fon oluşturuldu, şartları 
iyileştirildi, ekonomik aflar getiril-
di. Ama ne istihdam adına bir adım 
atıldı ne de maaşlarda bir iyileştir-
me oldu.  Hükümet yanlısı haber 
kanalları ve anketçiler de bu sene 
turizmin çok iyi olacağını söyleyip 
göz boyuyorlar. Oysa sahanın özne-

si bizler her şeyi apaçık görüyoruz. 
Aşçısından garsonuna, kat görevli-
sinden, barmenine kadar herkes her 
şeyin farkında.

Antalya’da zaten 6 aylık sezona 
zorlanıyoruz her turizm şehrinde 
olduğu gibi. Turizmin kalbi dedik-
leri bu şehirde tam 7 aydır işsizim. 
Patronlara bu kadar iyileştirme tanı-
yan hükümet, söz konusu biz işçiler 
olunca sessiz kalmayı iyi biliyor. 
Hatta sessiz kalmakla da yetinme-
yip bir de üstüne ekonomik krizin 
bedelini bize ödetmeye çalışıyorlar. 
Ekmeğe zam, suya zam, benzine 
zam, elektriğe zam, kiraya zam… 
Ama asgari ücret 1400 lira! Yani 
zam diye lütfettikleri 100 lira. Bu 

100 lirayı da ayrı bir maaş gibi gör-
müş olsalar ki bir de bu paraya göz 
dikip Bireysel Emeklilik Sistemi adı 
altında zorla onu da elimizden alı-
yorlar. Her sene bir bahanesi olan 
hükümetin artık bahanesi kalmadı 
bence. Bizim de sabrımız kalmadı 
zaten. Benim düşüncem eğer toplu 
bir şekilde bir tepki verirsek artık bu 
sorunu çözebiliriz! Her sene çeşitli 
mazeretler sunan hükümete karşı bu 
sene hiçbir bahaneyi kabul etmeye-
ceğimizi gösterebiliriz. Patronlardan 
taraf olan hükümete artık taviz yok, 
tavır var! Aç kalmak, işsiz kalmak 
istemiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. 
Sorun çözülünceye kadar da müca-
dele etmekten yanayım. Artık yeter!

Antalya’dan bir turizm işçisi

EMİS’ten MESS’e kazanımları büyütelim,
daha büyük mücadelelere hazırlanalım
Bugün grev yasağına karşı mücadeleyi işçi sınıfının sendikal örgütlenme hakkının savunulmasının en kilit cephesi olarak kavra-
mak zorundayız. EMİS grevleri ve elde edilen kazanımlar sadece bir başlangıçtır. Bu kazanımlar ekonomik açıdan önemli olmakla 
birlikte esas olarak sendikal özgürlüklerin, grev ve toplu sözleşme hakkının savunulması bakımından kıymetlidir.
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Merhaba, ben İstanbul’da bir 
etüt merkezinde çalışmakta olan 
öğretmenim. Sizlerle çalıştığım 
alanla ilgili yaşadığım sorunları 
paylaşmak istiyorum. Ben ve bir-
likte çalıştığım öğretmen arkadaş-
larım tıpkı milyonlarca atanamayan 
öğretmen gibi özel sektöre mecbur 
kalanlardanız. Kadrolu atanmak bir 
yana sözleşmeli olarak bile kamuda 
görevlendirmelerin iktidar tarafın-
dan imkânsız hale getirildiği şu dö-
nemde uzun çalışma saatleri ve dü-
şük maaşlarla çalışmak zorundayız. 
Sözde Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı özel etüt merkezlerinde öğret-
menler günde 10 saate varan çalış-
ma saatleri ile karşı karşıya. Bunun-
la birlikte alınan maaş, sadece asga-
ri ücret. Branş öğretmenleri kamu-

da yani devlet okullarında haftada 
15-30 saat arasında derse girerken 
özel eğitim kurumlarında bu saatler 
haftada 40 saate kadar çıkıyor. Etüt 
merkezi kurucuları yani patronları 
okulları bir eğitim kurumu olarak 
değil ticarethane gibi işletiyor. Pat-
ronlar çok düşük ücretlerle uzun 
saatler çalıştırılan öğretmenlerin 
sırtından kârlarına kâr katma peşin-
deler. KPSS sınavlarına girmiş ama 
atanma umudu bulunmayan ve özel 
sektöre yönelen eğitim emekçile-
rinin yaşadığı sorunlar bununla da 
sınırlı değil. Sadece 1 yıllık yapılan 
iş sözleşmeleri nedeniyle hiçbir iş 
güvencemiz de bulunmuyor. Eğer 
müdür/patron sözüm ona çalışma 
performansınızı beğenmezse yeni 
eğitim yılında sözleşmeyi yenile-

meyerek işinize son verebilir. Tüm 
bu saydığımız ve sayabileceğimiz 
sorunların çözümü temel bazı ta-
leplerle birlikte mücadele etmekten 
geçiyor. İnsanca yaşabileceğimiz 
bir ücret, iş güvencesi, bir öğret-
menin çalışma verimliliğinin dik-
kate alınarak düzenlenebilecek bir 
çalışma ortamının oluşturulması 
ve denetlenmesi bu taleplerden bir 
kaçı olabilir. Bu taleplerin, ancak ve 
ancak biz güvencesiz çalışan eğitim 
emekçilerinin öz güçlerini aynı sek-
törde çalışan tüm sınıf kardeşleri 
ile birleştirerek vereceği mücadele 
sonucunda kazanılabileceğini unut-
mayalım. Yalnız değil bir arada ör-
gütlü iken güçlüyüz!

İstanbul’da etüt merkezinde ça-
lışan bir öğretmen

Etüt merkezlerinde atanamayan öğretmen sömürüsü
Emekçinin Sözü

Zorunlu Bireysel Emeklilik 
Sistemi (BES) 1 Ocak 2017 iti-
bariyle uygulanmaya başladı. İlk 
etapta 1.000 ve daha fazla çalışanı 
olan özel sektör şirketleri bu siste-
me girdi. Ardından 250-1.000 çalı-
şanı olan özel şirketler ile kamuda 
çalışanlar 1 Nisan 2017’de sisteme 
girecek. 100-250 arası çalışanı 
olan işyerleri Temmuz 2017, 50-
100 arası Ocak 2018, 10-50 arası 
Temmuz 2018, 5-10 arası Ocak 
2019’da zorunlu BES’e geçecek. 

Bu kademeli geçişte çalışan 
sayısı dikkate alınırken, şirketlerin 
sadece tek bir işyerindeki çalışan 
sayısı değil, tüm Türkiye’deki top-
lam çalışan sayısı hesap ediliyor. 
Örneğin bir taşeron şirket bir has-
tanede 300 işçi çalıştırıyorsa ve bu 
taşeron şirketin Türkiye’nin başka 
bölgelerinde toplam çalıştırdığı 
işçi sayısı 1000’den fazlaysa, has-
tanede çalışan taşeron işçileri de 1 
Ocak itibariyle sisteme dâhil edil-
miş demektir. 

Zorunlu BES’in gerçekleri
İlk başlarda hükümet de bu sis-

temi zorunlu BES diye anlatırken, 
zorunlu kelimesinin rahatsızlık 
yaratacağı düşüncesiyle daha son-
ra bunun adına “Otomatik BES” 
demeye başladı. Bütün bankaların 
Otomatik BES’in güzel bir şey ol-
duğunu anlatan reklamları televiz-
yon kanallarında, sosyal medyada, 
gazete ve dergilerde, sokaklardaki 
reklam panolarında görünmeye 
başladı. 

Fakat bu bankaların reklamla-
rında her ay brüt ücretten yapılacak 
%3’lük kesintinin (asgari ücretli-
den 53 lira) Bakanlar Kurulu ka-
rarıyla %6’ya çıkarılabileceğinden 
bahsedilmiyor. Bu fonlarda devlet 
garantisinin olmadığı, yani fon şir-
ketleri battığı zaman bütün paranın 
tamamen yok olacağı söylenmi-
yor. Devlet katkısından yararlana-

bilmek için en az 10 yıl sistemde 
kalmak ve 56 yaşını doldurmuş 
olmak gerekiyor. Bu şartları sağla-
madan sistemden çıkmak zorunda 
kaldığında işçilerin bu katkılardan 
yararlanamayacağı, hatta ceza öde-
mek zorunda kalacağı anlatılmıyor. 
Bu sistemin aslında kamusal emek-
lilik sisteminin tasfiyesi demek 
olduğunu, benzer bir şekilde fona 
devir adı altında sermayenin gasp 
etmek istediği kıdem tazminatı-
nı ortadan kaldıracak bir ilk adım 
olduğunu anlatmıyor bu bankalar. 
Hepsinin tek amacı, sermayeye iş-
çinin cebinden kaynak aktarmak.

Zorunlu BES’e Hayır! 
Adına otomatik densin ya da 

denmesin sonuçta tüm çalışanların 
maaşlarından zorunlu olarak belirli 
bir miktar paranın kesilerek, şirket-
lerin fonlarına aktarılması söz ko-
nusudur. Bu düpedüz soygundur! 
Otomatik dedikleri sistem aslında 
Bireysel Emeklilik Soygunudur. 

Krizin faturasını işçilerin öde-
memesi için, kamusal emeklilik 
sisteminin tasfiye edilmemesi için, 
kıdem tazminatının kaldırılmasına 

izin vermemek için ve bu soygunu 
durdurmak için önümüzde bir yol 
var: Zorunlu BES’ten çıkmak ve 
işçilerin toplu çıkışını örgütlemek!

İşçinin, hiçbir para kaybı ya-
şamadan sistemden çıkması için, 
kendisine sisteme dâhil edildiği 
bildirildiği tarihten itibaren 2 ay 
içerisinde cayma hakkı bulunu-
yor. Bunun için yapılması ge-
reken, bu süre içerisinde cayma 
hakkını kullanarak sistemden 
çıkmak istediğini içeren bir di-
lekçeyi işverene veya bireysel 
emeklilik şirketine göndermek 
veya bireysel emeklilik şirketi-
nin çağrı merkezine cayma hakkı 
talebini iletmek. 

Birçok işçi sendikası BES’ten 
çıkmak için kampanyalarını oluş-
turmaya başladı. İşçilerin sistem-
den cayma haklarını kullanmala-
rı için dilekçeler hazırladı. Hatta 
sisteme zorunlu olarak ilk dahil 
edilen 39 bin banka çalışanından 
21 bini sadece iki hafta içinde 
sistemden çıktı. Şimdi sıra fabri-
ka fabrika, işyeri işyeri işçilerin 
toplu bir şekilde sistemden çık-
malarını örgütlemekte. 

İşçinin Sesi Manisa, başta 
metal fabrikaları olmak üzere 
Manisa’da başka iş kollarında 
çalışan birçok işçinin katılımıyla 
“Türkiye’de Grevler Tarihi” ko-
nulu panel düzenledi.

“Milli güvenlik” gerekçesi ile 
yasaklanan metal grevinin hemen 
ardından düzenlenmesi sebebiy-
le büyük önem taşıyan panel, 22 
Ocak Pazar günü saat 13:00’te 
Manisa Eğitim-Sen bürosunda 
gerçekleştirildi. Panel bir süre 
önce sendikal faaliyet yürüttü-
ğü fabrika tarafından işten atılan 
bir işçinin konuşmasıyla başla-
dı. Giriş konuşmasının ardından 
Türkiye’de grevler tarihini an-
latan bir sunum gerçekleştirildi. 
Dünyadaki büyük grevlerden 
de örnekler barındıran sunumda 
Kavel grevinden büyük fiili me-
tal grevine kadar birçok greve 
değinildi. Doksanlı yılların baş-
larında Zonguldak maden ocak-
larından çıkıp günlerce yürüye-
rek Ankara’ya ulaşmaya çalışan 
binlerce madencinin büyük yürü-
yüşü anlatılırken bu greve ait bir 

video izlendi. 2010 yılında 72 gün 
boyunca Ankara’nın göbeğinde 
adeta bir Sakarya komünü kuran 
Tekel işçilerinin grevlerinden de-
neyimler aktarıldı. 2015 yıllında 
hükümete ve patronlara korku sa-
lan 10 bini aşkın işçinin katıldığı 
büyük fiili metal grevinin öğret-
tiklerine ve ödevlerine değinildi. 
Bütün bunların ışığında geçtiği-
miz günlerde yasaklanan metal 
grevi değerlendirildi. İşçinin en 
güçlü silahı olan grevin önemi ve 
sendikal örgütlenmenin gereklili-
ği üzerine konuşuldu. Ardından 
sunum sona erdi.

Daha çok yasaklanan metal 
grevi üzerine görüşlerini aktaran 
işçiler, panelin ikinci bölümünde 
sorularını sorup katkılarını yap-
tılar. Farklı fabrikalardan işçiler 
grev deneyimlerinden söz ettiler. 
Daha sağlam bir sendikal örgüt-
lenme için fabrika komitelerinin 
gerekliliğinin, sendikaya üye ol-
manın yeterli olmadığının, işçile-
rin sendikaya sahip çıkıp denet-
lemesi gerektiğinin vurgulanması 
ile panel sona erdi.

Manisa’da “Türkiye’de 
Grevler Tarihi” konulu 
panel düzenlendi

Krizin faturasını biz emekçiler 
ödemeyelim! Zorunlu BES’ten 
çıkışı örgütleyelim!

Ben Avcılar Belediyesi’nde 
taşeron olarak çalışırken sendika-
laşma hakkını kullandığı için işten 
atılmış, aylarca belediye önüne ça-
dır kurarak direnişe geçmiş işçi-
lerden biriyim. Kitlesel bir eylem 
yaptığımız gün darbe girişimi ol-
muş ve OHAL ilan edildiğinde ilk 
müdahale edilmeye çalışılan bizim 
çadırımız olmuştu. Böyle bir mua-
meleyi işçilere reva görenler şimdi 
de referandumla daha da tepemize 
çökmeye çalışıyorlar. Daha o za-
man direniş çadırımıza saldıranlar 
yarın daha fazla yetki ele geçirirler-
se kim bilir ne yapmaya çalışırlar. 
Direnişimiz sonunda Avcılar 
Belediyesi’nde başka bir taşeronda 

sendikalı olarak işe başlamıştık, şim-
di de işçi demokrasisinin bir örneği 
olarak sandık kurup sendikamızın 
genel kurulunda bizi temsil edecek 
delegelerimizin seçimini yapıyoruz. 
Delege olarak birçok işçi arkadaşı-
mız aday oldu. Hangi arkadaşımız 
seçilirse seçilsin kendi kişisel çıka-
rını değil mücadeleyi öne koyan ki-
şilerin seçilmesi, kendisi ve tüm iş-
çiler için uğraşacak delegeler olması 
önemli olandır. Gerçekten mücadele 
eden temsilcilerimizin arkasında 
daha da şevkli bir şekilde mücadele-
mizi tüm sömürücülere karşı arttıra-
rak büyüteceğiz, büyütelim!

Avcılar Belediyesi’nden bir taşe-
ron işçi

Avcılar Belediyesi’nde yeni dönemi 
mücadele belirleyecek!

Emekçinin Sözü

İzmir Karabağlar Belediye-
si’nde çalışan 915 işçi, örgütlü 
oldukları DİSK Genel-İş Sendi-
kası ile Karabağlar Belediyesi’ne 
ait Karbel Şirketi arasında yapılan 
Toplu İş Sözleşmesi görüşmele-
rinde ücret konusunda anlaşılama-
ması üzerine greve çıktı. 

Yaklaşık iki aydır süren Toplu 
İş Sözleşmesi görüşmelerinde yıl-
lık ikramiyelerin 69 günden 112 
güne çıkarılması, banka promos-
yonlarının ödenmesi, sosyal hak-
ların iyileştirilmesi ve kiralık işçi 
çalıştırılmaması gibi konularda 
anlaşma sağlanırken işçilerin zam 
oranında %12’lik artış isteğine 
karşılık işverenin %7 teklif etmesi 
sürecin tıkanmasına neden oldu. 
Bunun üzerine farklı bölümlerde 
çalışan 915 işçi greve çıktı.

31 Ocak sabahı işçiler temiz-
lik işleri şantiyesine, fen işleri 
şantiyesine ve Karabağlar Bele-
diyesi ana hizmet binasına “Bu 
iş yerinde grev var” pankartı astı. 
Karabağlar Belediyesi ana hizmet 
binası önünde, Genel-İş Sendi-
kası Şube Başkanı Ali Haydar 
Kara’nın konuşması ile grev baş-
ladı.  Ali Haydar Kara konuşma-
sında “Üretimden gelen gücümü-
zü kullanıyoruz. Taleplerimizin 
tamamı kabul edilinceye kadar 

mücadelemize devam edeceğiz” 
diyerek işçileri selamladı. Grev, 
tüm gün süren halaylar ve slogan-
lar eşliğinde coşku ile devam etti. 
Sık sık “Hak verilmez alınır, za-
fer sokakta kazanılır!”, “Yaşasın 
sınıf dayanışması!” ve “Yaşasın 
örgütlü mücadelemiz” sloganları 
atıldı. Grev nedeniyle Karabağlar 
ilçesinde bütün belediye hizmetle-
ri durdu. Belediye binası önünde 
greve devam eden işçileri Dev-

rimci İşçi Partisi militanları da 
yalnız bırakmadı.

Karabağlar Belediyesi işçi-
lerinin grevi 4. gününde sendika 
ve belediye arasında imzalanan 
sözleşme ile sona erdi. İki yıl için 
imzalanan sözleşmede ücret artışı 
ilk yıl için %9, ikinci yıl için ise 
enflasyon artı %2 olarak belirlen-
di. Yeni imzalanan sözleşmede 
işçilerin sosyal haklarında da iyi-
leştirilmelere gidildi.

Hükümetlerin özelleştirme ve 
taşeronlaştırma politikaları doğ-
rultusunda, özellikle 1998 son-
rasında, devletin işlettiği maden-
lerde her geçen gün işçi sayısı 
azalırken özel sektörün işlettiği 
madenlerde işçi sayısı artıyor. 
1995 yılında maden işçilerinin 
%59,4’ü kamuya ait madenlerde 
çalışırken, 2008 yılında bu oran 
%30,4’e kadar düşmüştü. Bunun 
nedeni “devletin küçültülmesi” 
mantığıyla devletin madenlerden 
çekilip, madenlerin işletilmesini 
özel şirketlere devretmesidir. 

Bu uygulama sadece işçilerin 
ücretlerinin düşmesine neden ol-
muyor, aynı zamanda madenlerin 
denetimden uzaklaşmasına ve bu-

nun sonucu olarak da iş cinayet-
lerinin artmasına yol açıyor. Özel 
sektörün bütün politikası daha 
fazla kâr elde etme üzerine kuru-
luyken, işçilerin sağlığı ve güven-
liği için önlemler almak planları 
dâhilinde değil. Alınacak her bir 
önlem işverenin gözünde bir ma-
liyet kalemidir. Maliyet kaygısıy-
la alınmayan önlemlerse onlarca, 
belki de yüzlerce işçinin hayatına 
mal oluyor.

Bu basit bir öngörü değil, 
gözlerden gizlenemeyecek kadar 
büyük bir gerçek. Genel Maden 
İşçileri Sendikası’nın (GMİS) 
açıklamış olduğu Zonguldak kö-
mür havzasında 2000-2013 yılla-
rı arasında yaşanan ölümlü kaza 

verileri, bu gerçekliği 
açık bir şekilde göste-
riyor. Bu veriler özel 
ve kaçak madenler ile 
Türkiye Taşkömürü 
Kurumu’nda (TTK), 
100 bin ton kömür 
üretimine karşılık kaç 
işçinin hayatını kay-
bettiğini karşılaştır-
malı olarak gösteriyor. 
TTK’da belirtilen yıl-
lar arasında 100 bin 
ton kömür üretiminde en yüksek 
ölüm oranı 0,38 iken, özel ve ka-
çak ocaklarda bu oranın 43,87’ye 
çıktığı görülüyor. Bu tablo rödo-
vans (maden ruhsat alanlarının, 
sahibi tarafından sözleşme ile özel 
veya tüzel bir kişiye bir süre terk 
edilmesi durumunda, maden oca-
ğının işletilmesini üstlenen özel 
veya tüzel kişinin ruhsat sahibi-
ne ürettiği her bir ton maden için 
ödemeyi taahhüt ettiği bir tür ma-
den kirası olarak tanımlanabilir) 
yöntemiyle özel sektöre verilen 
madenlerde ve kaçak olarak işle-
tilen madenlerde iş cinayetlerinin 
TTK’dakinin 100 katından fazla-
sına kadar çıktığını gösteriyor.

Bu veriler sadece Zonguldak 
kömür havzasına ait. Bu havza-
da kömür üretiminde -her ge-
çen yıl azalmış olsa da- ağırlıkta 
olan TTK ve sendikalı işçilerdir. 

Soma’da, Ermenek’te ve en son 
Şirvan’da yaşanan katliamlarda 
ortaya çıktığı gibi, tamamen özel 
sektöre terk edilmiş havzalardaki 
maden işçileri için tablonun çok 
daha kara olduğu ortada. Dolayı-
sıyla bu istatistikler bize bir ger-
çekliği gösteriyor: TTK özelleşti-
rilse Zonguldak maden işçisi için 
de bu tablo kararacaktır.

Çözüm: işçi denetiminde 
kamulaştırma!

Hükümet ve ilgili bakanlıklar 
bırakın öncesinde, işçiler öldü-
ğünde bile denetleme yapmıyor. 
Ne zaman ölümler ulusal basın-
da haber olursa ancak o zaman 
inceleme ve denetleme yapıyor. 
Fakat bu incelemelerde de sorum-
lular bir türlü ortaya çıkmıyor. 
Soma’da, Ermenek’te ve daha 
nice madenlerde yüzlerce işçinin 

hayatını kaybettiği katliamların 
hesabı yıllardır verilmedi. 

Ciner grubuna ait Afşin-Elbis-
tan’daki Çöllolar madeninde 2011 
yılında yaşanan heyelan sonucu 11 
işçi hayatını kaybetmişti. Bugün 9 
işçi hâlâ toprak altında. 17 Kasım 
2016’da Şirvan’da 16 işçinin ha-
yatını kaybetmesiyle sonuçlanan 
katliamın failleri de daha önce 
cezalandırılmayan aynı patronlar. 
Madenleri denetlemeyenler, bu ci-
nayete de davetiye çıkarmış olan, 
yine merkezi ve yerel devlet yet-
kilileridir. 

GMİS’in birkaç yıl önce açık-
lamış olduğu bu tablodan da açık-
ça görüldüğü gibi ölümler kader 
değildir. Rakamlarla sunulan bu 
gerçekler bize çözüm yolunu da 
gösteriyor. Çözüm, özel şirket-
lerin madenlere sokulmaması ve 
tüm madenlerin işçi denetiminde 
kamulaştırılmasıdır!

Madenlerin özelleştirilmesi
ölüme davetiye çıkarmaktır!

İzmir Atatürk Organize Sana-
yi Bölgesi’nde bulunan Senkro-
meç fabrikasında Ocak ayı içinde 
art arda yapılan işten çıkarmalar-
la Birleşik Metal-İş üyesi toplam 
117 işçi işten çıkarıldı. 

İlk gün gündüz vardiyasında 
33 işçinin işten çıkarılmasının 
ardından gece vardiyasındaki iş-
çiler iş durdurdu. Bunun üzerine 
işten çıkarılan işçi sayısı 117’ye 
ulaştı.

Fabrika yönetimi, işçilerin iş-
ten çıkarılmasının sebebi olarak 
fabrikanın fazla miktarda borcu 
olmasını öne sürmüştü. Ancak 
işçilerin önüne gelen işten çıkar-
ma belgesinde gerekçe olarak, İş 
Kanunu’nun işçilerin tazminatsız 
işten çıkarılmasını sağlayan 25/2 
maddesi yer alıyordu. Bu madde-
ye göre güya işçiler ahlak ve iyi 
niyet kurallarına uymayan dav-
ranışlarda bulunmuşlardı.  Asıl 
sebep ise sonradan ortaya çıktı. 
Fabrika yönetimi işçilere sendi-
kadan istifa ederlerse işlerine geri 

dönebileceklerini belirtti. 
117 işçinin işten çıkarılma-

sının ardından işçiler fabrika 
önünde işlerine geri dönmek için 
direnişe başladı. Görüştüğümüz 
Senkromeç işçileri işlerine geri 
dönene kadar direnişe devam 
edeceklerini, patronun ve yöne-
timin sendikadan istifa etmele-
ri yönündeki baskılarına boyun 
eğmeyeceklerini ve fabrikalarına 
sendikaları ile beraber dönecek-
lerini ifade ettiler. İşçiler aynı za-
manda 9 aydır maaşlarını alama-
dıklarını ama işten çıkarıldıktan 
sonra fabrika genel müdürünün 
sendikadan istifa ederseniz ma-
aşlarınızı alabileceksiniz dediğini 
de ifade etti.

Devrimci İşçi Partisi İzmir 
örgütü Senkromeç direnişine 
günbegün desteğini sunuyor. Di-
reniş alanına gerçekleştirilen zi-
yaretlerin yanı sıra İzmir’in belli 
yerlerinde dağıttıkları bildirilerle 
İzmir halkını Senkromeç işçileri-
ne desteğe davet ediyor.

Senkromeç fabrikasında
işçi kıyımı ve direniş

İzmir’de 915 işçinin grevi 
kazanımla sonuçlandı
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2017 yılı DİSK’in (Devrimci 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu) 
kuruluşunun 50. yılıdır. DİSK’in 
kuruluşuna ve tarihine baktığımızda 
belirli bir siyasal eğilimdeki işçile-
rin Türk-İş’ten ayrılıp kendi sendi-
kalarını kurmalarını değil, Türkiye 
işçi sınıfının sermayeden ve devlet-
ten bağımsızlaşmak, kendi hak ve 
çıkarlarını koruyacak gerçek, mü-
cadeleci bir sendikaya kavuşmak 
için verdiği mücadeleyi görürüz. Bu 
anlamda DİSK’in kuruluşunu 13 
Şubat 1967’de Çemberlitaş Şafak 
Sineması’ndaki kuruluş toplantısın-
dan daha da geriye bakarak anlamak 
gerekir. 

Mitingle, direnişle,
grevle kurulan sendika

DİSK’in kuruluşuna giden yolun 
taşlarını, işçinin iradesini ve kararlı-
lığını yansıtan ve hepsi de patronla-
rın yanı sıra Türk-İş bürokrasisi ile 
de mücadele edilerek gerçekleşti-
rilen eylemler döşemiştir. 1961’de 
100 bin kişilik Saraçhane mitingini 
gerçekleştiren İstanbul İşçi Sendi-
kaları Birliği’nin Türk-İş’in ata-
letini kıran adımı atması, 1963’te 
grev hakkını grev yaparak kazanan 
ve anayasanın yanında yasalara da 
yazdıran Maden-İş üyesi Kavel 
işçilerinin mücadelesi, Sungurlar 
Kazan fabrikası grevi (1964), Zon-
guldak Karadon maden işçilerinin 
direnişi (1965), nihayet Paşabahçe 
cam işçilerinin grevi (1966), hepsi 
DİSKin kuruluşunu hazırlayan ge-
lişmelerdir. DİSK’i kuran dilekçeyi, 
T. Maden-İş Genel Başkanı Kemal 
Türkler, Lastik-İş Genel Başkanı 
ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Anka-
ra Milletvekili Rıza Kuas, Basın-İş 
Genel Başkanı İbrahim Güzelce, T. 
Gıda-İş Genel Başkanı ve TİP Te-
kirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu 
ile T. Maden-İş (Zonguldak) Genel 
Başkanı Mehmet Alpdündar işte bu 
genel mücadelenin temsilcileri ola-
rak imzaladılar.

Direnişle, grevle, 
ayaklanmayla savunulan 
sendika

DİSK’i kuran işçiler, örgütlerini 
kurdukları gibi savundular. 15-16 
Haziran 1970’de iktidarın Türk-İş 
ile el ele sendika seçme özgürlü-
ğünü fiilen kaldıran ve bir bakanın 
kullandığı deyimle “DİSK’in çanı-
na ot tıkayacak” bir yasa çıkarma 
girişimini bir işçi ayaklanması ile 
durdurdular. Tankların üzerine işte 

ilk kez o gün çıkıldı! 16 Haziran’da, 
Kadıköy Meydanı’nda polislerin, 
sayıları on binleri aşan işçi kitlesi-
nin üzerine açtığı ateş sonucu Mutlu 
Akü Fabrikası’ndan Yaşar Yıldırım, 
Vinileks’ten Mustafa Bayram ve 
Cevizli Tekel Fabrikası’ndan Meh-
met Gıdak adlı işçiler şehit oldu, 
ama işçiler sendikalarını canları 
pahasına korudular. 12 Mart muh-
tırasının ardından sıkıyönetim, grev 
yasakları, 70’li yıllara yayılan faşist 
saldırılar hiçbiri DİSK’i durdura-
madı. DİSK işçi sınıfının gerçek 
sendikası olma niteliğini korudu 
ve güçlendirdi. Bu yüzden sendikal 
yetkinin her fabrikada referandumla 
belirlenmesini savundu. İşçiler öz-
gür bırakılırsa hangi siyasi eğilime 
sahip olurlarsa olsunlar DİSK’i se-
çecekleri aşikârdı. 

Sermayeyi korkutan, işçinin 
yüzünü güldüren sendika

DİSK işçi sınıfının Türkiye si-
yasetine damga vurmasında da et-
kili oldu. ABD emperyalizminin 6. 
Filosu’na karşı eylemlerde DİSK 
vardı, faşizme ihtar eylemlerinde 
devrimci gençliğin mücadelesi ile 
omuz omuza verdi, Devlet Güven-
lik Mahkemeleri’ni grevlerle, yüz-
lerce araçlık konvoylarla trafiği felç 
ederek ezdi, demokratik kazanım-
ları savundu, ülke tarihine kitlesel 
1 Mayıs kutlamalarını yerleştirdi. 
MESS grevleri ile kendisini ülke-
nin sahibi olarak gören sermayenin 
ağababalarına karşı durdu. 12 Eylül 
askeri darbesinden sonra Vehbi Koç 
cuntaya mektup yazarak DİSK’i 
“ihbar” edecek, Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu’nun 
(TİSK) başkanı büyük patronlardan 
Halit Narin “bugüne kadar hep iş-
çiler güldü, şimdi gülme sırası biz-
de” diyecekti. DİSK, mücadeleyle, 
direnişle, grevlerle işçinin yüzünü 
güldürendi. Bu yüzden cuntanın ilk 

hedeflerinden biri oldu. DİSK’in 
liderlerinden Kemal Türkler dar-
beden önce faşistlerce, sendika 
başkanı Kenan Budak ise darbenin 
ardından polislerce katledildiler. 12 
Eylül’de DİSK Genel Başkanı Ab-
dullah Baştürk ve arkadaşları idam-
la yargılandı.

Şimdi nostalji zamanı değil 
yeni ve büyük mücadeleleri 
hayata geçirme zamanıdır

DİSK 1991’de yeniden faaliyet-
lerine başladı. Ancak geçen yıllar 
içinde kuruluşundan 12 Eylül’e ka-
darki şanlı mücadele yılları genelde 
gururla yad edilen eski güzel günler 
olarak kaldı. Sınıf mücadelesi yeri-
ne “sosyal diyalog” söylemi hâkim 
olmaya başladı. Ancak yine de pek 
çok işçi mücadelesinde DİSK’in 
damgası eksik olmadı. Bugün de 
DİSK işçi sınıfının en önemli mev-
zilerinden biri olmaya devam edi-
yor. Ne var ki artık kuruluşunun 50. 
yılında nostaljiye son verilmesinin 
zamanı geldi de geçiyor. Dönem 
yeni Kaveller, 15-16 Haziranlar ya-
ratma dönemidir. 2017 yılı bu açı-
dan çok önemli mücadeleleri içinde 
barındırıyor. 50. yıla EMİS grevinin 
yasaklanmasıyla başladık. DİSK 
Birleşik-Metal sendikası bu yasağı 
tanımadığını açıkladı ve sözleşmeyi 
kazanımla sonuçlandırmayı başar-
dı. Ancak daha büyük grevler bizi 
bekliyor. MESS yine karşımızda. 
Kuruluşta olduğu gibi bugün de bü-
rokrasiye karşı ayaklanan Renault 
işçileri sendikalarıyla yani DİSK’le 
buluşmak için canını dişine takmış 
mücadele ediyor. Nihayet gelene-
ğinde DGM’leri ezen DİSK’in is-
tibdad rejimi inşasını da ezmek için 
işçi sınıfı seferberliğinde en önde 
yer alması gerekiyor. İşte o zaman 
DİSK’in 50. yılı gerçekten kutlu 
olacaktır!

DİSK’in 50. yılı kutlu olsun!

Devrimci İşçi Partisi, 4. 
Kongresi’ni “Sınıf içinde mevzilen, 
emperyalizmi ve istibdadı yen!” 
şiarıyla gerçekleştirdi. Devrimci 
İşçi Partisi’nin 4. Kongresi’ne IV. 
Enternasyonal’in Yeniden Kuruluşu 
Koordinasyonu  (DEYK) seksiyon-
ları EEK (Yunanistan), PartidoObre-
ro (Arjantin), PCL (İtalya) ve MTL 
(Finlandiya) devrimci mesajlar yol-
ladılar. Ayrıca Rusya’dan Marksist 
Örgütler Birliği (AMO) ve Rusya 
Komünistleri Partisi (RPK) de ortak 
bir metinle kongremizi selamladılar.

Dünyanın ve Türkiye’nin içinden 
geçtiği son derece kritik bir süreçte 
yapılan kongrede parti üyeleri önü-
müzdeki dönemde mücadeleye yön 
verecek önemli kararlara imza attı. 
Bu kararlar kongre öncesinde yapı-
lan derinlikli tartışmaların ürünüdür. 
DİP, Bolşevik-Leninist geleneğe uy-
gun olarak canlı bir parti içi demok-
rasinin uygulanmasında büyük titiz-
lik göstermektedir. Parti içi haber-
leşme yayını olan Militan’da kongre 
öncesi özel sayılar yayınlanmış ve 
kongrede tartışılıp karara bağlanacak 
konular, tüm parti birim ve komitele-
rinde tartışılmıştır.

100. yıl kongresi
DİP, 4. Kongresi Ekim devrimi-

nin 100. yıldönümünde toplanmanın 
sorumluluğu ve coşkusuyla 2017’yi 
Ekim devrimi yılı ilan etmiştir. 

2017 yılı aynı zamanda Filis-
tin halkının, yıllarca vergileriy-
le Osmanlı’yı besledikten sonra, 
önce emperyalist Britanya ve ar-
dından da Siyonizm tarafından kö-
leleştirilmeye başlanmasının 100. 
yıldönümüdür. Emperyalizme ve 
Siyonizme karşı mücadele kararla-
rının alındığı 4. Kongre’de Balfour 
Deklarasyonu’nun 100. yılı vesi-
lesiyle “laik, demokratik, sosyalist 
Filistin için mücadele” başlıklı özel 
bir karar alınmış, DİP’in Siyonizme 
karşı Siyonist İsrail yıkılıncaya kadar 
mücadele etme kararlılığının ve Fi-
listin halkı ile dayanışmanın güçlen-
dirilmesinin altı çizilmiştir.

Üçüncü büyük depresyon, 
üçüncü dünya savaşı, 
üçüncü dünya devrimi

Geçtiğimiz yıl bir üçüncü dün-

ya savaşı olasılığının somut olarak 
ufukta belirmesi üzerine 1. Olağa-
nüstü Kongre’yi toplayan DİP, “sa-
vaşa ve barbarlığa karşı dünya devri-
mi ve sosyalizm” bayrağını yükselt-
miş, “dünya savaşını devrimci sınıf 
savaşına dönüştürme” çağrısında 
bulunmuştu.

4. Kongre de “Üçüncü büyük 
depresyon, üçüncü dünya savaşı, 
üçüncü dünya devrimi” başlıklı bir 
kararla Olağanüstü Kongre’nin mü-
cadele çağrısını tekrar yükseltti.

Devrimci İşçi Partisi, 2008’de 
başlayan finansal çöküntünün bir 
ekonomik depresyonun başlangıcı 
olduğunu erken bir aşamada tespit 
etmişti. Depresyon tespitinin sonu-
cu, kapitalizmin kendi ekonomik 
dinamikleriyle bu krizin üstesinden 
gelemeyeceği, mutlaka derin sosyal 
ve siyasal çalkantılar yaşanacağı idi. 
Amerika, Avrupa ve dünyanın dört 
bir yanında yükselen ırkçılık, faşizm 
ve savaşlar kadar devrimci mücade-
leler ve halk isyanları da kapitaliz-
min içine sürüklendiği depresyonun 
ürünü olarak görülmelidir. Nitekim 
Devrimci İşçi Partisi aldığı kararlar-
la bir kez daha insanlığın geleceği-
nin, emperyalist dünyanın sözümona 
demokratik değerlerinde ya da mil-
liyetçi çıkmazlarda ya da reformist 
ütopyalarda değil emperyalizmin ye-
nilgisinde, devrimde ve sosyalizmde 
olduğunu vurgulamıştır.

Devrimci İşçi Partisi sadece ulu-
sal düzeyde değil uluslararası düzey-
de de aldığı kararları salt bir analiz 
düzeyinde bırakmamak ve pratik 
mücadeleye ışık tutmasını sağlamak 
konusunda nettir. Bu anlamda kong-
re, Dördüncü Enternasyonal’in bir 
dünya partisi olarak yeniden inşası-
nın yakıcı önemini özellikle vurgu-
lamış ve proletaryanın uluslararası 
önderlik krizinin çözümünü acil bir 
görev olarak önüne koymuştur.

Bu perspektifle DİP, Türkiye’nin 
NATO’dan çıkması ve İncirlik baş-
ta olmak üzere emperyalist üslerin 
kapatılması için verdiği mücadeleyi 
de dünya devrimi için mücadelenin 
bir parçası olarak benimsemektedir. 
Devrimci Marksistler emperyalizmi 
zayıflatan her hamleyi hem bölgede-
ki hem de dünyanın diğer ucundaki 
devrimci mücadelelere sunulacak bi-
rer katkı olarak görmektedir.

Umutsuzluğa yer yok: 
İstibdadı yeneceğiz!

Devrimci İşçi Partisi 4. Kongre-
si, istibdad rejiminin dinamiklerini 
ayrıntısıyla ele aldı. Kongre, Tay-
yip Erdoğan’ın kendi şahsı etrafında 
iktidar tekeline dayalı bir istibdad 
rejimi kurmaya çalıştığını ama istib-
dad rejimi inşasının kaçınılmaz ola-
rak görülemeyeceğini, Erdoğan’ın 
ve AKP iktidarının güçlü ve güçsüz 
yanlarının birlikte değerlendirilmesi 
gerektiğinin altını çizdi.

Bugün istibdad rejimine gidişi 
kaçınılmaz bir süreçmiş gibi gös-
terenler aslında bozgunculuk yap-
maktadır. Halbuki Türkiye aynı 
zamanda bir devrim öncesi durum 
içerisindedir. Devrim öncesi durum 
tespiti DİP’in 3. Kongresi tarafın-
dan ilk defa ortaya konmuştur ve 
geçen zaman zarfındaki gelişmeler 
ışığında da doğrulanmıştır. Devrim 
öncesi durum demek her an devrim 
olacağı anlamına gelmez. Çelişki-
lerin keskinleştiği, iktisadi ve siyasi 
krizlerin her an devrimci bir duruma 
doğru evrilebileceğini gösterir. 2013 
Gezi ile başlayan halk isyanı, 2014 
Kobani Serhildanı, 2015 metal grev-
leri ve 15 Temmuz darbe girişimi 
Türkiye’nin siyasal ve sosyal yapı-
sının ne kadar çalkantılı olduğunu 
ortaya koymaktadır. Devrimci İşçi 
Partisi 4. Kongresi’nin değerlendir-
mesi açıktır:

“Son dört yılın mücadeleleri 
her şeyden önce Türkiye toplumu-
nun uyuşuk, vurdumduymaz, iflah 
olmaz derecede apolitik ve ne olur-
sa olsun devlete kölece bir sadakat 
içinde olduğuna dair efsaneleri yerle 
bir etmiştir. Türkiye toplumu adeta 
devrimin filizlenmesi için sürülmüş 
ve gübrelenmiş bir tarla gibidir. 
Türkiye’de köhneleşmiş olan halk 
değildir. Bürokrasinin felç ettiği sen-
dikalar, sivil toplumculuğun pençe-
sinde yozlaşmış sözümona muhalif 
yapılar, halkı siyasi olarak iktidarın 
hegemonyasında tutan cemaat, der-
nek, vakıf ve benzerleri ile halka 
hiçbir gelecek vaat etmeyen iktidarı 
ve muhalefetiyle burjuva partileri, 
işte köhneleşmiş olanlar bunlardır. 
Devrimci İşçi Partisi, Türkiye’nin 
her milletten ve memleketten emekçi 
halkının mevcut koşullarda üstüne 

düşeni fazlasıyla yaptığını, muaz-
zam bir mücadeleci potansiyel gös-
terdiğini tespit eder. Emekçi halkı 
küçümseyen, hor gören her türlü 
yaklaşımı şiddetle reddeder.»

Enternasyonalizmi, anti-
emperyalizmle birleştirmek

Devrimci İşçi Partisi 4. 
Kongresi’nde aldığı kararlarla 
Türkiye’de anti-emperyalist müca-
delenin öneminin altını bir kez daha 
çizmiştir. Milliyetçiliğin Kürt düş-
manlığını anti-emperyalizm kılığına 
sokmasına karşı enternasyonalizmi 
ve anti-emperyalizmi birleştiren bir 
hat öne çıkarmıştır. Kürt düşmanları-
nın, izledikleri politikalarla Kürtleri 
emperyalizme doğru ittiğini, ABD 
emperyalizmine karşı tutarlı bir düş-
manlık gütmek bir yana ABD ile 
Kürt düşmanlığında birleşmeyi he-
deflediğini vurgulamıştır. Devrimci 
İşçi Partisi ise ulusların kendi kaderi-
ni tayin hakkını savunmaktadır, Kürt 
halkının taleplerini sahiplenmekte 
ve ABD emperyalizmine karşı Türk, 
Kürt, Arap, İranlı tüm halkları bir-
leştirmeyi amaçlamaktadır. Elbette 
ki DİP bu enternasyonalist çizgiyi 
izlerken Kürt hareketinin emperya-
lizmle ittifak politikasına karşı çık-
mayı sürdürecektir. Başka bir ezilen 
halkın aleyhine emperyalizmle giri-
şilen ittifakları mahkûm etmeye de-
vam edecektir. Emperyalizmle işbir-
liği temelinde güya ulusal özgürleş-
me politikasının Filistin halkını nasıl 
tam yüz yıldır köleleştirmiş olduğu 
ortadadır. Enternasyonalist olmadan 
tutarlı bir anti-emperyalist politika 
gütmek nasıl olanaksızsa, anti-em-
peryalist olmadan halkların kardeşli-
ğini savunmak da mümkün değildir.

Sınıf içinde stratejik mevzilenme
Devrimci İşçi Partisi 4. Kongre-

si, sadece ne yapmalı sorusuna değil 
nasıl yapmalı sorusuna da devrim-
ci yanıtlar üretmiştir. Bu bağlam-
da 3. Kongre’de ortaya konan işçi 
sınıfının merkezi çekirdeği içinde 
stratejik mevzilenme perspektifi 4. 
Kongre tarafından da benimsenmiş 
ve geliştirilmiştir. Kongre, partinin 
stratejik mevzilenmede kat ettiği me-
safeyi son derece önemli bir kazanım 
olarak değerlendirirken eksikleri de 

tespit ederek kat edilmesi gereken 
önemli mesafeler olduğunu da orta-
ya koymuştur.

Kararda, yeni dönem stratejik 
mevzilenme perspektifinde metal 
sektörünün yanı sıra hem ülke eko-
nomisindeki yeri hem de MESS için-
deki belirleyici konumu dolayısıyla 
Koç fabrikalarının öneminin altı çi-
zildi. Daha önce örgütlenmede önce-
lik verilen bölgelere yenileri eklendi.

İşçi sınıfı içinde stratejik 
mevzilenme DİP için aynı zamanda 
devrim yolunda mevzilenmek anla-
mı taşıyor. DİP’in iktidar perspekti-
finin, programının ve politik kongre 
kararlarının yanı sıra stratejik mev-
zilenme yönelişinde de yansımasını 
bulduğunu görüyoruz. İşçi sınıfı DİP 
için halkın herhangi bir kesimi değil, 
bir “kimlik” hiç değildir. İşçi sını-
fı sosyalist devrim için tüm ulusun 
önderliğini yapabilecek tek sosyal 
güçtür.

Devrimci kararlarla
devrimci mücadeleye

Yapılan çalışmaların bilançosu-
nun çıkarıldığı, devrimci siyasi ka-
rarların alındığı, örgütsel yönelişin 
belirlendiği başarılı bir kongrenin 
ardından DİP militanları, tüm güç-
leriyle emperyalizme, istibdada ve 
sermayeye karşı mücadele için bir 
kez daha kolları sıvamış durumda. 
Devrimci İşçi Partili olmanın bir 
“kimlik” olmadığı, her militanına 
devrimci sorumluluklar yüklediği bir 
kez daha bilinçlere kazınmış durum-
da. Mevziler işçi sınıfının saflarında 
kazılacak, bilinçler berrak, devrimci 
irade güçlü, faaliyetler planlı, örgüt-
lülük disiplinli olacak! Asla umut-
suzluğa yer yok! Emperyalizm ve 
istibdad mutlaka yenilecek! Tüm 
gücümüzle haykırdığımız marşımız-
da söylediğimiz gibi: “Bu kavga en 
sonuncu kavgamızdır artık! Enter-
nasyonalle kurtulur insanlık!”

Devrimci İşçi Partisi 4. Kongresi’nin devrimci çağrısı:

“Sınıf içinde mevzilen,
emperyalizmi ve istibdadı yen!”

Levent Dölek

NATO’ya ve
İncirlik üssüne HAYIR!

Bugünlerde her söze milli irade 
ve milli güvenlik diye başlayan-
lara inanmayın. Bunların foyasını 
meydana çıkaracak turnusol kâğıdı 
NATO’dur, İncirlik üssüdür, diğer 
üslerdir. Bugün Türkiye’de en bü-
yük güvenlik sorunu İncirlik üssü-
dür. Bu üs kapatılmadan ne bu ülke 
insanına ne de komşu halklara rahat 
yoktur. Bugün referanduma sunu-
lan anayasa paketi ile işlevlerini ve 
yetkilerini cumhurbaşkanına devre-
den, denetim yetkisi elinden alına-
rak adeta dişleri sökülen meclisin 
İncirlik’ten kalkan tanker uçakların 
beslediği F-16’lar tarafından bom-
balanmış olması ne kadar da mani-
dar değil mi? Sadece 15 Temmuz 
değil İncirlik’in kuruluşu ve tüm 
tarihi, baştan sona emperyalizmin 
milli egemenliğe tecavüzünün ve bu 
tecavüze yol veren işbirlikçi iktidar-
ların hikâyesidir. Referanduma gi-
derken bu hikâyeyi bir an olsun bile 
akıldan çıkartmamak gerekir.

Türkiye’nin NATO’ya girişi ve 
ülkenin emperyalist üslerle dona-
tılmasında Kore Savaşı bir dönüm 
noktasıdır. Mehmetçiği ABD’nin 
yanında Kore’ye gönderen Mende-
res, Türkiye’ye NATO’nun kapısını 
değil NATO’ya Türkiye’nin kapısı-
nı sonuna kadar açmıştır. İncirlik üs-
sünün Türk ve ABD Hava Kuvvet-
leri tarafından ortak kullanımı için 
gerekli anlaşmalar imzalanmadan 
üssün inşaatı 1951 yılında başlatıl-
mış ve bu inşaatı bizzat Amerikan 
Mühendisler Kolordusu gerçekleş-
tirmiştir. Üssün mülkiyeti Türki-
ye’dedir ama hiçbir zaman Türkiye 
bu üs üzerinde gerçek bir denetime 
sahip olamamıştır. Hukuki statü-
sü bile hâlâ tartışmalıdır. 1959’da 
Amerikan Yarbayı Morrison içkili 
kullandığı arabasıyla bir kişiyi eze-
rek öldürmüş ve Türkiye mahkeme-
leri bu yarbayı yargılama yetkisini 
elde edememiştir. 

Soğuk Savaş yıllarında ABD, 
İncirlik üssünü ve daha sonra 15 
Temmuz darbe girişimiyle adını 
duyacağımız Mürted (Akıncılar) 
ve Balıkesir üslerini nükleer cep-
haneliğe dönüştürmüştür. Bugün 
nükleer silahlar sadece İncirlik’te 
bulunmaktadır. Diğer iki üsteki 
nükleer depolar iptal edilmemiş ye-
dek statüye alınmıştır. Yani, bu üsler 
ABD ve NATO’nun içli dışlı olduğu 
yerler olma özelliğini sürdürmüştür. 
Tabii ki bunlar halktan gizlenmiştir 
ve gizlenmektedir. Emperyalizmin 
işbirlikçisi iktidarlar yıllarca NATO 
üyeliğini Türkiye’nin güvenliği açı-
sından savunmuştur. Halbuki soğuk 
savaş döneminde İncirlik’ten kalkan 
casus uçaklar, Küba füze krizi gibi 
olaylar ABD’nin bırakın Türkiye’yi 
korumayı bizi canlı kalkan olarak 
kullandığını göstermiştir.

Birinci Körfez Savaşı’nda 
(1991) İncirlik üssü, ABD “Çekiç 
Gücü”ne ev sahipliği yapmıştır. 
İkinci Körfez Savaşı (2003) önce-
sinde ise AKP iktidarı, Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ni (TSK’yı) ABD’nin 
yanında Irak’a göndermek ve Tür-

kiye topraklarını Irak işgali için 
ABD askerlerine açmak üzere mec-
lise bir tezkere sunmuştur. 1 Mart 
günü tezkere oylanırken Ankara’da 
büyük bir anti-emperyalist, savaş 
karşıtı miting düzenlenmiş, mecliste 
yeterli oyu alamayan tezkere red-
dedilmiştir. Ancak yine de İncirlik 
üssü Irak işgalinde ABD tarafından 
kullanılmıştır. Nasıl mı? AKP hü-
kümetinin, 23 Haziran 2003 tarihli 
ve 5755 sayılı ve Resmi Gazete’de 
yayınlanmayan gizli Bakanlar Ku-
rulu kararıyla! Bir yıl süreyle alı-
nan bu “gizli” karar daha sonraki 
senelerde de uzatılmıştır. Sadece 
milletvekillerinin kullandıkları oy-
lar anlamında değil aylarca tüm so-
kakları ve meydanları dolduran yüz 
binlerce işçi emekçinin anti-emper-
yalist mücadelesiyle ortaya konan 
irade işte böyle çiğnenmiştir. 2014 
yılında İncirlik üssünün Suriye’ye 
yönelik operasyonlarda ABD ve ko-
alisyon güçlerine açılması da yine 
TBMM’nin yetkisinin gasp edilme-
siyle ve Bakanlar Kurulu eliyle ger-
çekleşmiştir. 

Bugün ABD’nin Türkiye’deki 
askeri varlığı Ankara yönetim ofi-
si, Batman, Çiğli, İncirlik, İzmir, 
Muş hava üsleri, Yumurtalık petrol 
depolama alanı ve 3,2 hektardan 
az yüzölçümüne sahip diğer 8 üs-
ten oluşuyor. Bunlar tüm emekçi 
halkın iradesini de güvenliğini de 
tehdit etmeyi sürdürüyor. Bu üsler 
gizli anlaşmalar ve depolanan nük-
leer bombaların yarattığı fiili durum 
dolayısıyla adeta bir dokunulmazlık 
zırhına sahip. Düşünün ki 15 Tem-
muz darbe girişiminin ardından 
askeri lojmanların bile önüne kam-
yonlar, iş makineleri çekildi ama 
darbede açıkça rol alan İncirlik’in 
önü açık kalmaya devam etti. AKP 
iktidarı hamasi nutuklar dışında 
ne NATO üyeliğinden çıkmayı ne 
de İncirlik üssünü kapatmayı hiç-
bir zaman somut olarak gündeme 
getirmiyor. Anti-emperyalizm so-
suna bulandırılmış hamaseti biraz 
kazıyınca altından hemen ABD ile 
birlikte Kürtlere karşı ittifak edip 
Rakka’ya yürüme teklifi çıkıyor. 
Öte yandan emperyalist katillerin 
üsleri hem Türkiye halkına hem de 
kardeş halklara dokunmaya devam 
ediyor. 

Bugün milli irade ve milli gü-
venlik kavramlarının arkasına gizle-
nerek halka hamaset emperyalizme 
hizmet politikası güdenlerin karşı-
sında Devrimci İşçi Partisi olarak 
emperyalizme karşı somut ve tutarlı 
taleplerle bir mücadele yürütüyoruz. 
ABD ile birlik olup kardeş halklarla 
savaşmanın değil halklarla bir olup 
emperyalizmi yenmenin hayalini 
kuruyoruz. 1954 Aralık ayında ku-
rulan ve 28 Şubat 1958’de İncirlik 
üssü adını alan bu şer üssünün ka-
patılmasını, Türkiye’nin NATO’dan 
çıkmasını ısrarlı biçimde savunma-
ya devam ediyoruz. Aksi takdirde 
irademizin ipotek, güvenliğimizin 
de tehdit altında kalmaya devam 
edeceğini görüyoruz. 



Türkiye, mecliste halktan köşe bucak ka-
çırılan tartışmalar, açık oylama dayatmaları 
ve tekme tokat kavgalar eşliğinde geçirilen 
anayasa değişikliklerini oylamak üzerine 
referanduma götürülüyor. Bu anayasa deği-
şiklikleri Türkiye’de bir istibdad rejiminin 
inşasını ifade etmektedir. Türkiye’nin tüm 
milletlerden, memleketlerden emekçi hal-
kının hep birlikte devrimlerle son verdiği 
istibdad bir anayasa değişikliği referandu-
mu ile yeniden ihya edilmek isteniyor. II. 
Abdülhamid’in istibdad dönemi Osmanlı 
köylüsünü sömüren toprak sahibinin, ağanın, 
tefecinin, köylünün ürününü vergi toplaya-
rak yağmalayan mültezimin, mütegallibenin 
ve ayrıcalıklı saray bürokrasisinin çıkarlarını 
temsil ederdi. Bugünün istibdadı, emperya-
list şirketlerin, borsa yatırımcılarının, yerli 
büyük sermayenin ve modern tefeci banka-
ların çıkarları üzerinde yükseliyor. Devrimci 
İşçi Partisi, tüm Türkiye’nin işçi sınıfını ve 
emekçi halkını sermayenin çıkarları doğrul-
tusunda ihya edilmek istenen bu istibdad re-
jimine karşı bir sınıf mücadelesine çağırıyor!

1908 yılında istibdadı yenilgiye uğratan 
Hürriyet Devrimi, sonradan Abdülhamid 
kadar Almancı olan Enver Paşa ile sınır-
lı değildir. Bu devrimde yer alan işçi sınıfı 
-yüzlerce grevle Türkiye’nin toplum ve siya-
set sahnesine çıkan liman, tersane, demiryo-
lu, cam, telgrafhane, tütün, tramvay işçileri, 
hamallar, tulumbacılar ve diğerleri- Türkiye 
işçi sınıfının daha sonraki mücadelelerinin 
yolunu döşedi. Devrim, istibdadı yenilgiye 
uğratarak bu mücadeleleri olanaklı kıldı! Sı-
nıfımız, daha sonra Saraçhane mitinginden 
Kavel grevine, 15-16 Haziran’dan MESS 
grevlerine, 89 Bahar eylemlerinden Zon-
guldak büyük madenci yürüyüşüne, kamu 
emekçilerinin 17-18 Haziran 1995 Kızılay 

eyleminden Tekel işçilerinin Sakarya komü-
nüne, 1 Mayıslar’dan 2015’in fiili işgalli me-
tal grevlerine kadar nice büyük mücadeleden 
geçerek bugünlere ulaştıysa bu sayededir. 
İstibdad yenildiği içindir. İşçi sınıfımız milli 
mücadeleye katıldı, Cumhuriyeti sırtında ta-
şıdı, darbelerle boğuştu, işbirlikçi iktidarlara 
ve onların ortağı emperyalizme karşı çıktı, bu 
ülkede hak ve özgürlükler adına ne varsa bu 
ülkenin emekçi halkı dişiyle tırnağıyla söküp 
aldı. Şimdi bütün bu hak ve özgürlükler bü-
yük bir tehdit altındadır! Dahası tüm ulus kan 
emici sermayenin kâr hırsı ve iç kavgaları ile 
emperyalist boyunduruğun altında bir çökü-
şün ve kardeş kavgasının eşiğine gelmiştir. 
Bir kez daha Türkiye’nin işçi sınıfı ve tüm 
emekçileri ulusun kaderini değiştirme, kar-
deş kavgasının yerine sınıf kavgasını geçir-
me, sermayeyi, emperyalizmi ve istibdadı 
yenme görevi ile karşı karşıyadır. Bundan bir 
asır önce Abdülhamid istibdadı yenilgiye uğ-
ratılırken nüfusun küçük bir azınlığı olan işçi 
sınıfımız, bugün milyonlarıyla bir devdir. Bu 
büyük görevi yerine getirecek güce de, gele-
neğe de, deneyime de sahiptir.

Devrimci İşçi Partisi’nin çağrısı şu ya 
da bu partiye oy vermiş olanlara, şu ya da 
bu hayat tarzını benimseyenlere, şu ya da 
bu kimliğe sahip olanlara değil, tartışmasız 
Türkiye’nin ezici çoğunluğunu oluşturan her 
memleketten işçi sınıfına ve emekçi halka-
dır. Halkımızın en sebatkâr, kararlı ve azimli 
kesimi olan kadınlara ve gençleredir. Fabri-
kada, tarlada üreterek, madende, tersanede iş 
cinayetine uğrayarak, evde çalışarak, cephe-
de ölerek tüm bir ülkeyi ve ülkenin tepesine 
çöreklenmiş kan emici sömürgenleri sırtında 
taşıyanlar, bir avuç azınlığı zenginlik için-
de yaşattığı kadar insanca yaşamayı, tüm 
zenginlikleri ürettiği kadar yönetmeyi de 

hak edenleredir. Biz şu ya da bu partiye ya 
da partilerin içinde şu ya da bu akıma hitap 
etmiyoruz. Biz geleceğimizi halk düşman-
larının kendi aralarındaki çıkar çelişkilerine 
bağlamıyoruz. Biz dosdoğru işçi sınıfının 
kendisine ve emekçi halkımıza üzerimizdeki 
sınıf tahakkümünü pekiştirecek olan istibdad 
rejimine HAYIR deme çağrısı yapıyoruz.

Devrimci İşçi Partisi’nin çağrısı kurula-
cak referandum sandıklarında sermayenin 
istibdad rejimine HAYIR deme çağrısıdır! 
Bu çağrı referandum günü ile sınırlı bir çağ-
rı değildir. İstibdad bugünden inşa ediliyor. 
Sandıklar eşit ve özgür koşullarda kurulmu-
yor. Güya bambaşka amaçlarla getirilmiş 
olan OHAL özgürlükleri cendereye alıyor. 
Baskı var. Basın tutsak. Mahkemeler rehin 
alınmış. Grevler yasaklanıyor. 

Bu baskılar olmasa Türkiye’nin emekçi 
halkı ezici çoğunlukla bu istibdad rejimine 
HAYIR diyecektir! Bunu gayet iyi biliyor-
lar. Yoksa meclis görüşmelerini TRT’den 
yayınlatmayıp, maddeleri itina ile halktan 
gizlemeye çalışırlar mıydı? Milletvekillerini 
bile tehditle, şantajla, açık oylamaya zorlar-

lar mıydı? Halkı evet çıkmazsa terör artar 
diye tehdit ederler miydi? HAYIR demek 
için yayınlanan bildirinin toplatılması, va-
purda propaganda yapanın polis baskısına 
uğraması, ağzını açanın mafya bozuntuları 
tarafından tehdit edilmesi, sokağa çıkanın 
kurşunlanması bundandır! Ancak bu çabalar 
nafiledir. Daha önce hangi partiye oy vermiş 
olursa olsun bu ülkenin işçi sınıfı ve emek-
çi halkı, kendisini küçük görerek “ceketimi 
assam seçtiririm” diyenlere, kendisini aşa-
ğılayıp “ayaklar baş olursa” diyerek büyük-
lenenlere, Soma’da iş cinayetinde hayatını 
yitiren 301 madencinin kardeşini, hemşeh-
risini tekmeleyenlere, kendisinden kula kul-
luk etmesini bekleyenlere HAYIR diyerek 
gereken cevabı verecektir. Ancak bu cevap 
sandıklardan önce her türlü baskıya karşı 
da HAYIR demeyi gerektirir. Eşit ve özgür 
bir referandumun güvencesi, eşit ve özgür 
bir ortamda kaybedeceğini bilenler olamaz! 
Emekçi halkımız kuzuyu kurda emanet et-
meyecektir! İstibdada karşı işçi ve emekçinin 
özgürlük mücadelesi referandum sürecinde 
başlamıştır, sandıklarda devam edecektir. 

Daha sonrasında da tüm gücüyle sürecektir. 
Bugün sandıkta verilen mücadele yarın fabri-
kada, madende, tersanede, tarlada ve okulda 
katlanarak artacaktır. İşçi sınıfı istibdada razı 
olmayacaktır!

Sandıklardan çıkacak güçlü bir HAYIR, 
sermayeye ve istibdada karşı sınıf mücade-
lemizi güçlendirecek, yıllardır kullanmamız 
engellenen grev hakkını yeniden kazanma-
mızın, taşeron illetini tarihe gömmemizin, 
yaklaşan krizde işimizi yitirme tehlikesinin 
önüne geçmemizin, işçinin iş güvencesini, 
memurun 657 ile sağlanan güvencelerini 
korumamızın, açlık ücretine talim etmek 
yerine insanca yaşamamızın yolunu döşeye-
cektir. Sandıklardan çıkacak güçlü bir HA-
YIR, ulusu çöküşün ve kardeş kavgasının 
eşiğinden kurtararak eşitliğe ve özgürlüğe 
doğru yürüyüşümüzü büyütecektir. Sandık-
lardan çıkacak güçlü bir HAYIR, kadınların 
nice mücadelelerle elde ettikleri, bugün ise 
büyük tehdit altında olan hak ve özgürlük-
lerini korumanın ve geliştirmenin tek yolu-
dur. Sandıklardan çıkacak güçlü bir HAYIR, 
gençlerin başı dik, özgür yaşamasına, daha 

da önemlisi işsizliğin pençesinde kıvranma-
ya mahkûm olmaktan kurtulmasına giden 
yolu açacaktır. Emperyalistler her zaman tek 
adamla daha kolay anlaşır, işine gelmediğin-
de tek adama dayalı istibdad rejimlerini daha 
kolay çökertir. Bu ülkelerin halkını birbirine 
daha kolay kırdırır. Başka halkları ezen bir 
halk özgür olamaz. Sandıktan çıkacak güç-
lü bir HAYIR Türk, Kürt, Arap tüm kardeş 
halklar arasında eşitliğin ve barışın önünü 
açacak, emperyalizme karşı ortak mücadele-
yi güçlendirecektir.

Bugün referandumda karşı karşıya gelen 
iki seçenek var. Karşı karşıya olanlar Türkler 
ve Kürtler değildir. Aleviler ve Sünniler de-
ğildir. Farklı yaşam tarzları, kimlikler hatta 
partiler de değildir. Hangi sermaye partisinin 
referandumda ne diyeceğinin bir önemi yok-
tur. Türkiye’de fabrikada, tarlada, madende, 
tersanede, okulda, mahallede, yollarda, has-
tanelerde her yerde karşı karşıya olan iki sınıf 
vardır. Toplumun işçi ve emekçi çoğunluğu 
ile sömürücü bir azınlık karşı karşıyadır. Bu 
karşıtlıkta işçi ve emekçilerin menfaatini 
yansıtan tek seçenek HAYIR olacaktır. İşçi 
ve emekçinin HAYIR’da birleşmesi kardeş 
kavgasının yerine sınıf kavgasını geçirecek 
tek yoldur.

Bu düzenden şikâyetçi olan herkesi, re-
feranduma yaşam tarzı, kimlik, memleket 
millet ya da mezhep temelinde yaklaşanlar-
dan farklı olarak, sınıf tahakkümünü istibdad 
ile pekiştirme girişimine karşı işçi sınıfı saf-
larında birlikte mücadele yoluna davet edi-
yoruz.

Devrimci İşçi Partisi bu yolun yolcusu-
dur! Tüm işçi ve emekçileri sermayeye, is-
tibdada ve emperyalizme HAYIR diyerek, 
eşitliğin ve özgürlüğün yolunda yoldaş ol-
maya çağırıyoruz!

Referanduma OHAL koşullarında gi-
diliyor. Bunun referandumun demokratik 
bir oylama olmasını ciddi biçimde sarsa-
cağı ortada. Erdoğan ve AKP cephesinden 
bu kaygıları gidermek bir yana daha da 
kuvvetlendiren açıklamalar geliyor. Er-
doğan, “referanduma OHAL ile gidilmesi 
çok daha rahat bir zemin hazırlayabilir” 
sözleriyle OHAL’in ucu açık şekilde de-
vam edeceğini belirtirken, bir başka dikkat 
çekici açıklama da Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ’dan geldi. Recep Akdağ, OHAL’in 
demokrasiyi ayakta tutmak ve herkesin öz-
gür iradesiyle oy kullanmasını sağlamak 
için bir teminat olduğunu iddia etti. Nu-
man Kurtulmuş ise herkesin istediği kam-
panyayı yapmasının güvencesinin kendile-
ri olduğunu söyledi.

Bu sözlerin gerçek anlamı yaşananlar-
la gayet açık şekilde gözüküyor. OHAL 
sadece evet cephesine rahat bir zemin 
sağlıyor, sadece evet diyenlere teminat 
oluyor, herkesin istediği kampanyayı 
yapmasının hiçbir teminatı olmadığı ha-
yır propagandası yapan gence kurşun 
sıkılmasından, hayır şarkısı söyleyen 
öğrencilerin gözaltına alınmaya çalışıl-
masından, hayır bildirileri için toplatma 
kararı çıkartılmasından gayet açık ve net 
şekilde anlaşılıyor.

Rehine yargı
Ama mesele OHAL ile de bitmiyor. 

Açıkça iktidar OHAL’i hayır kampanyala-
rını bastırmak için kullanırken, bu uygula-
malara karşı yargı güvencesinin olmadığını 
da görüyoruz. Yerel mahkemelerin bildiri 
toplatması bir yana, Anayasa Mahkemesi 
(AYM) OHAL’in gerekçesiyle ilgisi alaka-
sı olmayan KHK’ların iptali için açılan da-
vayı yetkisizlik gerekçesiyle oy birliği ile 
reddetmişti. Balık baştan kokar! Anayasa 
Mahkemesi böylece kendini taca çıkarmış 
oldu. Anayasa değişikliği maddelerinin 
yanı sıra, mecliste açık oy kullanılmasının 
bile tek başına anayasaya aykırılığı apaçık 
ortada olduğu halde nasıl olsa reddedilecek 
düşüncesiyle CHP’ye AYM’ye başvurma-
ması için telkinler yapılıyor.

Belli ki iktidar referanduma giderken çok 
yönlü bir kuşatma harekâtına girişmiş durum-
da. Anayasa Mahkemesi’nin de bir şekilde 
rehin alınmış olduğu görülüyor. Bunun ne-
denini ilk bakışta kavramak güç. Ancak biraz 
yakından bakıldığında insanın burnuna pis 
kokular geliyor. Anayasa Mahkemesi’nin 17 
üyesinin 8’i Abdullah Gül döneminde, 3’ü 
Ahmet Necdet Sezer döneminde, 3 üye de 
2010 referandumundan sonra TBMM tarafın-
dan atandı. Sadece 3 üye Erdoğan tarafından 
atanmış durumda. Mevcut Anayasa Mahke-

mesi üyelerinin 11’i Gülen cemaatinin yargı-
da atak halinde olduğu ve AKP ile cemaatin 
birlikte yürüdüğü dönemlerde atanmış bulu-
nuyor. Daha çarpıcı olanı ise AYM Başkanı 
Zühtü Arslan’ın cemaat yuvası olma iddiasıy-
la 2015 yılında kapatılan Polis Akademisi’nin 
eski başkanı olması. Zühtü Arslan ayrıca 
meşhur 367 kararına da en sert tepki veren ve 
bu şekilde sivrilen isimlerden biriydi. 2012 
yılında Abdullah Gül tarafından YÖK kon-
tenjanından atandı. 

Bu bilgileri 15 Temmuz sonrası Tür-
kiye’sinde yan yana getirdiğinizde herke-
sin aklına aynı şeyin gelmesi kaçınılmaz. 
Çocuğunun gittiği dershane, bankadaki 
hesabı, kestirdiği kurban, bağış yaptığı va-
kıf-dernek yüzünden on binlerce kişinin 
kovuşturmaya uğradığı, açığa alındığı, ih-
raç edildiği bir dönemde Anayasa Mahke-
mesi üyelerinin durumunun hiç de sağlam 
olmadığını görmek zor değil. Bu durum 
akıllara Anayasa Mahkemesi’nin FETÖ 
suçlaması tehdidiyle rehin alınmış olabi-
leceği ihtimalini getiriyor. Bu AYM, Cum-
huriyet gazetesi yöneticileri Can Dündar ve 
Erdem Gül’ün yargılanmasında hak ihlali 
olduğuna 3’e karşı 12 oyla karar vermiş 
ve gazetecilerin tutuksuz yargılanmasını 
sağlamıştı. Ne var ki bu karar 2016 yılının 
Şubat ayında alındı. Aynı AYM, ama bu 

sefer 15 Temmuz’dan sonra, OHAL karar-
namelerinin anayasaya aykırılığını görüşe-
meyeceğine oybirliği ile karar verdi. Moda 
deyimle zamanlama gayet manidar!

Rehine genelkurmay?
Son olarak Yenikapı’nın borsa ve do-

lar mutabakatçılarından orduyu hâlâ laik-
liğin, cumhuriyetin vb. güvencesi olarak 
görenlere de kötü haberlerimiz var. 15 
Temmuz’dan hemen önce hazırlanarak 
mahkemeye sunulan “Fethullahçı Terör Ör-
gütü” çatı iddianamesinde yer alan 5 Ma-
yıs 2015’te (yani darbeden önce) alınmış 
bir gizli tanık ifadesinde (bu gizli tanığın 
emekli bir asker olduğu söylenmektedir) 
darbenin bir numaralı ismi olarak göste-
rilen Akın Öztürk’ün olası bir darbe giri-
şiminde Hulusi Akar’ın yanında görmek 
isteyeceği tek isim olduğu, tutuklu general 
Salih Ulusoy’un Hulusi Akar’a yakın olup 
olası bir darbe girişimi için kritik olan yer-
lerde görevlendirildiği, yine tutuklu gene-
rallerden Metin İyidil’in Hulusi Akar’ın 
ekibinde yer alan bir FETÖ üyesi olduğu 
iddia ediliyor. Gizli tanık ifadelerinin gü-
venilirliği elbette ki sorgulanabilir. Ancak 
biz burada Hulusi Akar’ın suçlu olup ol-
madığına dair bir yargıda bulunmuyoruz, 
darbe gecesi nerede ne yaptığı konusunda 

hâlâ sayısız muamma olan Genelkurmay 
Başkanı’nın durumunun yukarıda bahset-
tiğimiz Anayasa Mahkemesi Başkanı’ndan 
bile beter olabileceğinden bahsediyoruz.

Kim bilir, daha hangi kurum ve kuru-
luşların başlarındaki isimler benzer şekil-
de rehin alınmış durumda ve başlarında 
Demokles’in kılıcı sallanıyor. 

Anti-demokratik koşullar 
olduğunda da sandığa gidilebilir!

Halin böyle olduğu bir OHAL altında, 
giderek tüm milletin rehin alınmak isten-
diği bir süreçte referanduma gidiyoruz. 
Referandumun özgür ve eşit bir mücadele 
olabilmesi için sadece OHAL’in kalkması 
değil 15 Temmuz’a ve cemaate ilişkin ka-
ranlıkta kalanların/bırakılanların da aydın-
latılması gerekiyor.

Bütün bunlardan çıkarılacak sonuç, ba-
zılarının ortaya attığı “referandumda boy-
kot” tutumu olamaz. Referandum, elbette 
sadece bugünün koşulları dolayısıyla değil, 
Gezi sonrası halk isyanı ile başlayan delil 
karartma rejimi, 7 Haziran 2015 seçimle-
ri sonrası yaşanan yaygın yetki gaspı, 1 
Kasım 2015 seçimlerinin halkın güvenlik 
sorunu dolayısıyla “hayalet seçim” haline 
gelmesi de dâhil olmak üzere, son yılların 
bütün gelişmeleri sonucunda burjuva anla-

mında bile bir demokratik sistemde yapılan 
bir oylama değildir. Ama nasıl 1 Kasım se-
çimleri aklı başında hiçbir siyasi akım tara-
fından boykot edilmemişse, referandum da 
boykot edilemez. Edilirse bu, demokratik 
meşruiyetin savunulması kisvesi altında 
istibdad karşıtı oyların azalmasına çanak 
tutarak istibdada hizmet etmek olacaktır!

Boykot tartışmasına girenlerin arkasın-
da hangi güç var, bilmek zor. Bir iki sekt 
dışında soldan bu fikri yayan yok. Kimi-
leri de ortalığı bulandırmak için HDP’nin 
Tayyip Erdoğan’a destek vermek amacıyla 
“boykot” uygulayacağını fısıldıyor. Oysa 
HDP’den yapılan her açıklama, HDP’nin 
tutumunun “hayır” olduğunu gösteriyor.

Sözde “sol” kaygılarla burjuva demok-
rasisi ile baskı rejimleri arasında ayrım 
yapmaktan aciz bir miyopluk gösterisine 
girenlere, yol yakınken bu tarihsel utanç-
tan geri dönmelerini tavsiye ederiz. Bunun 
dışında boykot teranesinin ak trollerin işi 
olması ihtimali en yüksek olasılıktır. 

Yapılması gereken, evinde oturup “boy-
kot” demenin sözde “solcu” tutumu değil, 
referandumu mümkün olduğunca özgür ve 
eşit koşullara kavuşturabilmek için müca-
deledir. Bu da işçi sınıfına ve halka giderek 
istibdadın güçlendirilmiş sınıf tahakkümü 
anlamına geldiği anlatılarak yapılır!

Rehineler devletinde referandum

AKP ve MHP, başkanlık sistemi sö-
zünün fazla tepki topladığını düşünerek, 
Bahçeli’nin geçmişte başkanlık sistemi için 
olmadık hakaretlerde bulunmuş olduğunu 
hatta Erdoğan’ın da vaktiyle başkanlık sis-
temini özenti ve Amerikan işi olarak nite-
lediğini hesaba katarak, yeni rejimin adını 
“partili cumhurbaşkanlığı” olarak koydular. 
Ancak yeni anayasa uygulamaya geçerse 
yetkinin tek elde toplandığı, denetim meka-
nizmalarının ortadan kaldırıldığı bir istibdad 
rejimi kurulacak. Rejimin başındaki cum-
hurbaşkanı da firavun yetkileriyle donatıl-
mış olacak. Mısır’da firavunlar toprak sahi-
bi soyluların çıkarlarını koruyordu, modern 
firavun patronların çıkarlarını koruyacak. 
Erdoğan’ın kendi sözleriyle ülkeyi nasıl yö-
netmeyi istediğine bakalım: “Yeni Türkiye 
sizlerin, sivil toplum örgütlerinin, işadamla-
rımızın ellerinde yükselecek. Sizden istirha-
mım yeni Türkiye, başkanlık sistemi ve yeni 
anayasayı her fırsatta millete anlatın. Bir 
anonim şirket nasıl yönetiliyorsa Türkiye de 
öyle yönetilmelidir.” İşte böylece Türkiye 
bir anonim şirkete dönüştürülecek, başkan 
da millete patron olacak. Yani rejim en doğ-
ru ifadeyle bir cumhurpatronluğu rejimi ola-
cak. Başımızdaki patronlardan çektiğimiz 
yeter! HAYIR!

Madem sandık her şeyin üstünde, 
işçinin menfaatine olduğunda 
neden hiç sandık kurulmaz?

İktidar ve patronlar işlerine gelmediğin-
de ya sandık kurmaz ya da sandık sonucu-
nu tanımaz. Yıllardır “fabrikalarda sandık 
kurun, isteyen işçi istediği sendikayı seçsin 
çoğunluğun tercih ettiği sendika toplu söz-
leşme yapsın” deriz. Bir kere bile bu tür bir 
sandık kurulmuş değil. Ama işçi grev dese 
patronlar hemen grev oylaması için sandık-
lar kurar. Grev kapsamında olmayan perso-
nele oy kullandırır. Grev aleyhinde sonuç 
almaya çalışır. Grev kararı çıktığında da 
Şişecam, Pirelli, Goodyear, Brisa, MESS ve 
en son Asil Çelik ile EMİS grevlerinde oldu-
ğu gibi bakanlar kurulu kararıyla grevi ya-
saklarlar. Mesela İstanbul Üniversitesi’nde 
taşeron çalıştırmayı kaldıracağım, iş güven-
cesi sağlayacağım diyen rektör sandıktan 
birinci çıkar ama taşeron işçilerin temsilci-
lerini işten attıran rektör sırf iktidara yakın 
olduğu için atanır. Genel seçimlerde de AKP 
çoğunluğu kaybedince seçimin yenilendiği-
ni görmedik mi? Eğer işçinin emekçinin 
menfaatine bir durum olsaydı bu sandık ku-
rulmazdı! HAYIR!

Tek parti iktidarlarında
hep patron kazandı, 
işçiler ve emekçiler kaybetti!

Koalisyon dönemlerini karalayıp duru-
yorlar. Kime ve neye göre? İşçi ve emekçi-
nin gözünden bakarsak manzara çok farklı 
görünür. Öncelikle tek parti de olsa koa-
lisyon da olsa hepsi patronların iktidarı. 
Bunu biliyoruz. Ama koalisyon dönemleri, 
işçilerin taleplerini daha fazla dayatabildi-
ği, patron partileri arasındaki çatlaklardan 
yararlanabildiği dönemler. Mesela Özal’ın 
tek başına iktidar olduğu yıllara bakalım. 
1983’ten 89’a kadar enflasyondan arındırıl-
mış reel ücretler saat başına yüzde 20 azal-
mış. ANAP’ın tek parti iktidarını takip eden 
SHP-DYP koalisyonu 1991-92-93 yılların-
da ise reel ücretler 2 katından fazla artmış. 

Meşhur “Erbakan zammı” da RP-DYP koa-
lisyonu zamanında yapıldı.

AKP’nin tek parti döneminde ise yine 
reel işçi ücretleri yerinde saydı. İşçi emekçi 
ekonomik büyümeden payını alamadı. Oran 
olarak en yüksek zam 7 Haziran seçimlerin-
den sonra AKP tarafından vaat edilen, asgari 
ücretin 1.300 liraya çıkartılmasıydı. Ancak 
AKP’nin meclis çoğunluğunun, kaybettiği 
7 Haziran’dan sonra asgari ücrete zam sözü 
verip, iktidarı tek başına aldıktan sonra bu 
sefer iğneden ipliğe zam yaparak, vergiler-
le yaptığı zammı geri aldığını, işçiyi açlık 
sınırının altında bıraktığını görmedik mi? 
Özelleştirmelerde Özal’ın tek parti döne-
minin rekorlarını AKP 14 yıllık tek parti 
iktidarında kırdı. Devlette satacak hiçbir 
şey bırakmadı. İşçi düşmanı yasalar en çok 
tek parti olarak AKP döneminde çıkartıldı. 
İş cinayetleri rekor kırdı. İşçinin gözünden 
bakarsak tek parti iktidarlarında daha fazla 
yoksulluk, işsizlik ve hak gaspları olduğu 
açıktır. Belki demokrasi karın doyurmaz, 
ama istibdad aç bırakır! HAYIR!

Referandumda evet çıkarsa
ilk işleri kıdem tazminatını 
kaldırmak olacak

Çalışma Bakanı Müezzinoğlu açıkladı: 
referandumdan sonra ilk işleri kıdem tazmi-
natını kaldırarak fona devretmek olacakmış. 
Bunu bir de işçiye de işverene de müjdeli 
haberi veriyoruz diye anlatıyor. Gayet ba-
sit. Madem kıdem tazminatının kaldırılması 
işçinin lehine o zaman referandumdan önce 
yapın puan toplayın. Hâlbuki kendisi de kı-
dem tazminatının kaldırılmasının işçi sını-
fının elinde kalmış olan son iş güvencesini 
yıkmak olduğunu biliyor. Kıdem tazmina-
tının kaldırılıp fona devredilmesiyle işten 
atmanın maliyetsiz hale geleceğini, işçilerin 
özel istihdam bürolarının eline düşeceğini, 
işçinin patron karşısında gücü kalmayın-
ca zaman içinde tüm ücretlerin eriyeceğini 
biliyorlar. Türk-İş ve DİSK’in kıdem taz-
minatına dokunulması halinde genel greve 
gitme kararları olduğu yerde duruyor. İşte 
tüm bu sebeplerden AKP iktidarı patronlara 
bu güzel ve pahalı hediyeyi vermek için re-
ferandumda evet çıkmasını bekliyor. İşçi ve 
emekçiler için ise kazanımlarını korumak ve 
yeni saldırıları durdurmak için tek seçenek 
var! HAYIR!

Kamu emekçisine
kapı kulluğu dayatılacak!

Erdoğan ve AKP’nin kamu emekçileri-
nin iş güvencesini tamamen kaldırmak iste-
diği biliniyor. Ancak yaratacağı tepkiden çe-
kinerek onu da belli ki referandum sonrasına 
bıraktılar. Şu anda OHAL’i fırsat bilerek 
KHK’lar ile kıyım yapıyorlar ama bu onla-
ra yetmeyecek; tüm kamu emekçilerinin iş 
güvencesini kaldırıp milyonlarca çalışanı 
kamuya hizmet veren emekçiler olmaktan 
çıkarıp iktidarın kapıkulu haline getirmeyi 
hedefliyorlar. Bu sadece kamu emekçileri 
açısından hak gaspı anlamına gelmiyor, aynı 
zamanda kamu hizmeti alan emekçi halkı da 
yakından ilgilendiriyor. İş güvencesi olma-
yan kamu çalışanının parti memuruna dö-
nüşmesi tüm vatandaşların eşit ve nitelikli 
şekilde alması gereken kamu hizmetlerini 
de alamaması demek. Kapı kulluğu sistemi-
ne HAYIR! 

Emperyalizm
tek adamla daha kolay anlaşır!

Vatan, millet, Sakarya edebiyatı ile istib-
dad rejimini pazarlıyorlar. Tarihimize baktı-
ğımızda İngiliz emperyalizminin padişahla 
anlaşıp İstanbul’u aldığını, Anadolu’ya da 
Yunanistan ordularını saldırttığını biliyo-
ruz. Milli mücadele ise Ankara’da kurulan 
meclis eliyle yürütüldü. Adnan Menderes’in 
tek parti iktidarında Amerikan emperyaliz-
minin yanında savaşmaya Kore’ye gittik. 
NATO’ya Adnan Menderes döneminde gir-
dik. İncirlik üssü emperyalistlerin hizmeti-
ne Menderes döneminde açıldı. Özal’ın tek 
parti döneminde Körfez Savaşı’na destek 
verildi. Türkiye topraklarına ABD emper-
yalizminin çekiç gücü yerleştirildi. Şimdi 
ABD’den aldığı icazetle Erbakan’ın parti-
sini bölüp AKP’yi kuran, ABD emperya-
lizminin Büyük Ortadoğu Projesi peşinde 
olduğu dönemde Medeniyetler İttifakı de-
nen, Birleşmiş Milletler tarafından destek-
lenen bir kuruluşun eşbaşkanı olmakla övü-
nen, İsrail’i korumak için Kürecik’e füze 
kalkanı inşa eden, Özal’ın Birinci Körfez 
Savaşı’nda baba Bush’a verdiği hizmeti, 
Irak’ı işgal eden oğlu Bush’a vermek için 
meclise tezkere getiren Erdoğan’ın tek adam 
olduğu bir düzende mi emperyalizme karşı 
mücadele edilecek? Erdoğan’ın ABD’yle 
birlikte Irak Savaşı’na girmesi 1 Mart tezke-
resinin mecliste reddedilmesiyle engellendi. 
Bugün yeni 1 Mart’lar yaşanmasını engel-
lemek için, tüm rejimin yeniden düzenlen-
diği açıktır. Bugün ABD emperyalizmi için 
Türkiye’yi NATO’da tutmak, İncirlik üssü-
nü açık bırakmak için tek adam Erdoğan’ı 
ikna etmek -hele ki Rıza Zarrab’ın tutuklu 
yargılandığı, Erdoğan’ı yakından ilgilendi-
ren bir yolsuzluk davası Amerikan mahke-
mesinde görülmeye devam ediyorken- halkı 
ikna etmekten kolaydır! HAYIR!

Tüm kuvvetler yüzde 1’lik sömürücü 
azınlığın elinde birleşiyor

Anayasa değişiklikleriyle cumhurpatro-
nu, hem yasamanın hem yürütmenin hem de 
yaptığı atamalarla yargının patronu oluyor. 
Düzen kapitalist oldukça, patronlar hâkim 
sınıf olarak kaldıkça yasama, yürütme, yargı 
kuvvetleri en sonunda cumhurpatronunun 
şahsında sermayenin elinde birleşecek de-
mektir. Özellikle yargının tamamen kontrol 
altına alınması büyük bir tehdittir. Bugün iş-
ten atılan işçi iş mahkemesine gidiyor, grev 
yasaklarını ise anayasa mahkemesine götü-
rüyoruz. Sendikal baskı uygulayan patrona, 
müdüre ceza davası açıyoruz. Bugün bile 
her işçi yasaların da mahkemelerin de nasıl 
paranın ve iktidarın gücüne doğru eğildiğini 
görüyor. Ama yargının cumhurpatronluğu 
ile tamamen kontrol altına alınması demek, 
mahkemelerin patronların noterine dönüş-
mesi demektir. Bugün kurulmak istenen is-
tibdad rejimi ile yasama, yürütme ve yargı 
toplumun yüzde 1’lik sömürücü azınlığının 
çıkarları doğrultusunda, Türkiye’yi bir ano-
nim şirket olarak yönetmek isteyen, grevleri 
yasaklayan, hakkını arayan işçiyi terörist 
ilan eden, maden işçisinin katledilmesi-
ni “fıtrat” olarak gören, korumasına işçiyi 
tekmelettiren, işçinin elindeki son güvence 
olan kıdem tazminatına bile tahammül ede-
meyen bir cumhurpatronunun şahsında bir-
leştirilmek isteniyor. HAYIR!

Başkanlık mı, yarı başkanlık mı, 
partili cumhurbaşkanlığı mı? Hiçbiri! 

Devrimci İşçi Partisi Merkez Komitesi’nin referandum çağrısı:

sermayeye, emperyalizme ve istibdada HAYIR! 
Kardeş kavgası değil sınıf kavgası: 

Cumhurpatronluğu
sistemi geliyor!
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Türkiye, Tayyip Erdoğan’ın kurmaya çalış-
tığı istibdad rejimi yolunda önemli bir döne-
mece giriyor. Referandum sonrası, derinleşen 
ekonomik krizin faturasını ödetmek için işçi 
sınıfını büyük bir taarruzun beklediği bilini-
yor. Kadınların ise bu taarruza ek olarak bir 
dizi başka saldırıyla daha karşı karşıya kalması 
çok olası.

AKP’nin 14 yılı aşan iktidarına bakarak 
“cumhurbaşkanlığı sistemi” ile çok daha bü-
yük bir siyasi kudrete sahip olacak olan Erdo-
ğan ve AKP’nin kadınlar açısından ne anlama 
geleceğini tahmin etmek zor değil. Yaptıkla-
rı yapacaklarının teminatıdır. Boşuna değil, 
AKP’nin yaptırdığı araştırma sonucunda bile 
kadınların büyük çoğunluğunun referandumda 
“hayır”cı çıkması. 

Emekçi kadınlar esnek ve güvencesiz 
çalışmaya HAYIR diyor!

AKP iktidarı, başta özelleştirmeler ve ta-
şeron çalışma olmak üzere neoliberal politi-
kaları hayata geçirmekte en hızlı iktidar oldu. 
Bu dönemde özellikle kadınlar için esnek ve 
güvencesiz çalışma yaygın bir hâl aldı ve ya-
sal güvence altına alındı. Kadın istihdam pa-
keti, ailenin ve dinamik nüfusun korunması 
programı, kiralık işçilik yasası kadınları daha 
çok eve hapseden, daha ucuza, yarı zaman-
lı, esnek ve güvencesiz çalışmaya mahkûm 
eden düzenlemeler oldu. Örneğin Türkiye’de 
1 milyon kadının çalıştığı tekstil sektörünün 
güvencesizliğin, kayıt dışılığın, düşük ücretle-
rin ve ödenmeyen ücretlerin en yaygın olduğu 
sektörlerden olması tesadüf değil. Tıpkı TÜİK 
verilerine göre geçtiğimiz Temmuz ayında iş-
ten çıkarılan 76 bin işçinin 69 bininin kadın 
olması gibi. Kadınlar, güvencesiz çalıştırıldığı 
için kriz anında ilk işten atılanlar oldu. Üstüne 
üstlük bir de bu durum, “evdeki işler yetmiyor 
mu?”, “kadınlar için tek kariyer annelik” gibi 
açıklamalarla meşrulaştırıldı. İşte kadınlar, 
kendilerine dayatılan bu çalışma koşullarına 
HAYIR! diyor.

Doların ve enflasyonun artmasıyla, ücret-
lerin erimesiyle ekonomik kriz önce kadınları 
vuruyor. Pazarda hayat her geçen gün pahalı-
laşıyor. İşsizlik ve çocukların geleceği kaygı-
larına bir de önlerine bir kap yemek koyabilme 
derdi ekleniyor. AKP ise krizden çıkış için kı-
dem tazminatının kaldırılmasını, işsizliği, ke-
mer sıkma politikalarını vaat ediyor. Kadınlar 
açlığa, yoksulluğa HAYIR! diyor.

Ayyuka çıkan kadına yönelik fiziksel
ve cinsel şiddete karşı HAYIR! 

AKP iktidarı döneminde kadına yönelik 

şiddet de katbekat arttı. 2002-2009 yılları ara-
sında kadın cinayetlerinin %1400 arttığı bizzat 
Adalet Bakanlığı tarafından açıklandı. Zaten 
bu bilançonun ardından bu konudaki resmi 
araştırma sonuçlarını bir daha açıklamaktan 
da vazgeçtiler. Kadın örgütlerinin verilerine 
göre ise 2008’de 80 olan kadın cinayeti sayısı 
her yıl artarak 2016’da 328’e ulaştı. Tacizin, 
tecavüzün sayısı ise tutulamıyor bile. Kadına 
yönelik saldırılardaki bu artış kendi kendine 
olmadı elbette. AKP’lilerin kahkaha atan ka-
dın iffetsizdir, hamileyken dışarıda gezmesin, 
anası tecavüze uğruyorsa çocuk değil anası 
ölsün söylemleriyle, kürtajı resmen yasakla-
ma girişimiyle, fiili kürtaj yasaklarıyla, ka-
tillerin, tecavüzcülerin serbest bırakılmasıyla 
oldu adım adım. Hatırlayalım daha birkaç ay 
önce AKP, bir tecavüz yasası geçirmeye ça-
lıştı. Cinsel istismar suçunda, mağdur ile fail 
evlendiğinde tecavüzcü cezalandırılmayacak-
tı. Ancak ülkenin her yerinde kadınlar ayağa 
kalkınca konuyu kapatmak zorunda kaldılar. 
İşte AKP’nin tecavüze bakışı! Kadınlar; artan 
şiddete, tacize, tecavüze HAYIR! diyor.

Referandumda HAYIR,
istibdada karşı mücadele!

Tayyip Erdoğan sadece Türkiye’nin de-
ğil Ortadoğu’nun “reis”i olma peşinde ül-
keyi adım adım Suriyeleştiriyor, gençleri 
Ortadoğu’da savaş maceralarına sürüklüyor. 
Şehir merkezlerinde patlayan bombalar, sınır 
içi ve sınır ötesi operasyonlar emekçilerin can 
güvenliğini tehdit ediyor. Evlatlarının, kardeş-
lerinin, sevdiklerinin hayatından endişe duyan, 
kendi bedenleri ve yaşamları ile bedelini en 
ağır şekilde ödeyen kadınlar Erdoğan’ın sava-
şına HAYIR! diyor.

Kadınlar dünyanın pek çok yerinde kadın 
düşmanı politikalara, baskıya, şiddete, yok-
sulluğa, sermayenin ve emperyalizmin savaş-
larına karşı ayaktalar. Türkiye’de de kadınlar 
Erdoğan ve AKP’nin adım adım inşa etme-
ye çalıştığı istibdad rejimine ve beraberinde 
gelecek tüm saldırılara karşı referandumda 
HAYIR diyecek. Sandıktan çıkacak güçlü 
bir HAYIR, kadınların çeşitli mücadelelerle 
kazandıkları hak ve özgürlükleri koruma ve 
genişletme yolunda atılmış bir adım olacak. 
Ama mücadele orada bitmeyecek. OHAL’in 
kaldırılması için, sandıktan ne çıkarsa çıksın 
Erdoğan’ın kurmaya çalıştığı istibdad rejimini 
bertaraf etmek için mücadeleyi yükseltelim. 
“HAYIR”ı sermayenin ve erkek egemenliği-
nin iç içe geçtiği bu düzene karşı büyütelim! 
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Ne Avrupa’ya ne Amerika’ya, 
memlekette mücadeleye!

Son günlerde gençlik, her za-
man olduğundan daha da sık, başka 
ülkelerde yeni bir yaşam kurmak 
gayesiyle yüzünü Batı’ya çeviriyor. 
Genelde revaçta olan ülkeler “öz-
gürlüğün ve demokrasinin kaleleri” 
başlığıyla bizlere kurtuluş yolu ola-
rak pazarlanan Amerika ve Avrupa 
kıtasının emperyalist devleri. Sosyal 
medyada yazılan bazı şeylere inana-
cak olursak; bu ülkeler daha demok-
ratik ve sempatik politik liderlere, 
mükemmel fırsatlar ile dolu bir eği-
tim sistemine, her türlü muhalefete 
karşı hoşgörülü hükümetlere, işçiler 
için cennet gibi bir çalışma hayatı-
na, eşcinsellerin, kadınların ve etnik 
azınlıkların haklarını gözeten bir hu-
kuka sahip.

Batı hayranlığı
kurtuluş getirmez

Emperyalist ülkelere dair bu 
kadar tatlı rüyalar görenleri uyan-
dırmak istemezdik ancak bu anlatı-
lanların çoğunun gerçek ile uzaktan 
yakından alakası yok. Batı’ya olan 
bu hayranlık, Türkiye’de giderek 
yükselen baskı rejiminin pençesi al-
tında yaşamaya alternatif olarak, ça-
balamadan, mücadele etmeden, bir 
uçak bileti ile ulaşılabilecek rahat 
bir yaşam düşlemenin sonucu olarak 
ortaya çıkıyor. Ancak özgürlüğün ve 
uygarlığın beşiği değil, emperyaliz-
min kaleleri olan bu ülkeler, ne biz-
ler için bir alternatiftir ne de bizlere 
gerçek bir kurtuluş sunabilir.

İyi ne varsa
mücadeleyle kazanıldı

İşçi sınıfının siyaset sahnesine 
bir devrimle çıktığı, emperyalist bar-
barlığın dünyayı sürüklemiş olduğu 
karanlığın içinde alev alev yanan bir 
meşale gibi yükseldiği 1917 yılın-
dan itibaren, dünyada gerçek bir işçi 
devletinin varlığı emperyalist ülke-
leri işçi sınıfına bazı tavizler ver-
meye zorladı, bu doğru. Ancak bu 
gerçeği olduğundan fazla abartmak 
ve bu ülkelerde halkın mükemmel 
bir yaşam sürdüğü izlenimi oluştur-
mak veya bu ülkelerde işçi sınıfının 
demokratik haklara ve kazanımlara 
mücadele etmeden ulaştığını söyle-
mek kesinlikle yanlış olur.

Yağmurdan kaçarken
doluya tutulma

Üstelik 2008 yılından bu yana 

dünyayı saran ekonomik krizle bir-
likte bahsi geçen ülkeler de dâhil ol-
mak üzere tüm dünyada gericiliğin 
ve faşizmin dinamikleri yükseliyor. 
Amerika’da başta Müslümanlara, 
göçmenlere ve kadınlara yönelik 
düşmanca söylemleriyle tepki çe-
ken, serseri mayın faşisti Trump 
20 Ocak’ta başkanlığı devraldı. 
Avrupa’da Fransa’da Le Pen’in 
partisi, Yunanistan’da Altın Şafak 
gibi gerici, faşist ve ön faşist par-
tiler giderek yükseliyor. Kısacası 
gençlik “Aman Türkiye’deki baskı-
dan kaçayım, kendimi Avrupa’ya, 
Amerika’ya atayım!” derken kendi-
ni yine bir felaketin ortasında bulma 
tehlikesiyle karşı karşıya! Ayrıca 
çareyi bir an önce Avrupa ülkeleri-
ne veya Amerika’ya kaçmakta gö-
renler, bu anlattıklarımızdan sonra 
gelecekte bir oturma izni almanın 
kolay olacağını mı zannediyorlar? 
Daha kısa bir süre önce 7 ülkenin 
vatandaşlarına ABD’ye giriş yasağı 
getirildi. Bunun yanı sıra Meksika 
ile sınırına neredeyse Çin Seddi ile 
yarışabilecek bir duvar örmeyi plan-
layan Trump, Türkiye’den kaçanları 
ülkesine kolayca alır mı? 

Peki, ABD liderliğindeki emper-
yalizm Rusya ve Çin’i dört bir yan-
dan kuşatmak ve tamamen yalıtmak 
amacıyla saldırgan politikalar gü-
derken ve insanlığı üçüncü kez bir 
dünya savaşının eşiğine getirmişken 
bütün bu hayaller gerçekçi duruyor 
mu?

Umut mücadele edenlerde
Niyetimiz kimseyi korkutmak 

ya da umutsuzluğa sürüklemek de-
ğil. Kaldı ki umutsuzluğa kapılmak, 
mücadeleden vazgeçmek için sebep 
de yok! Daha geçtiğimiz günlerde 
ABD’nin farklı eyaletlerinde, fark-
lı şehirlerinde milyonlarca kadın, 
erkek, çocuk, yaşlı sokakları dol-
durdu ve başkanlık koltuğuna daha 
yeni kavuşmuş Trump’a karşı ses-
lerini yükseltti. Yalnızca aylar önce 
Fransa’da sokakları, meydanları zapt 
eden, genel grev ile Avrupa burjuva-
zisine yıllardır yaşamadığı korkuyu 
yeniden tattıran işçi sınıfını unut-
tunuz mu? Amerika’da, Avrupa’da 
umut verici bir şeyler varsa, budur 
işte! İşçi sınıfıdır, boyun eğmeyen 
kadınlardır, mücadeleci gençliktir, 
devrimcilerdir!

Bizlerin üzerinde doğduğumuz 

toprakları hor görmemiz için hiçbir 
sebep yok, aksine bu toprakların 
göğsümüzü kabartacak bir mücade-
le geçmişi var. Ortadoğu halklarının 
emperyalizme karşı başkaldırısı, 
Filistin halkının intifadası, Kürt hal-
kının mücadelesi, Türkiye’nin Gezi 
isyanı, 15-16 Haziran’ı, Tekel’i, me-
tal grevleri niceleri var! Türkiye’de 
2017 yılı daha ilk ayından rengini 
belli etti. 20 Ocak’ta 2 bin 200 me-
tal işçisi grev yasağına karşı durdu, 
Senkromeç fabrikasında patronun 
işten atmasına karşılık direniş patlak 
verdi… Sınıf mücadelesi yavaş ama 
sağlam bir şekilde yükseliyor ve biz-
ler biliyoruz ki, işçi sınıfı hem kendi 
içinde, hem de toplumun diğer ezi-
len kesimleriyle birlik olduğu zaman 
istibdad rejimini yıkacak güce sa-
hip! Kurtuluş yolumuz, tek gerçekçi 
alternatifimiz ise bugün gericiliğin 
merkezi olan emperyalist ülkelerde 
mücadele edenlerle ortaklaşmaktan 
geçiyor, gidip oralara yerleşmekten 
değil!

Emperyalizmi
ve istibdadı yeneceğiz!

Kimse en ufak şüphe duymasın 
ki, ücretli kölelik sistemi, ayrım-
cılık, erkek egemenlik, derinleşen 
krizin etkileri özgürlüğe kısa yol-
dan kavuşma umuduyla Amerika’ya 
veya Avrupa’ya yerleşen gençliğin 
peşini bırakmayacaktır. Bu herhangi 
bir ülkenin bir diğerinden daha iyi 
veya kötü olmasından değil, kapita-
list sistemin doğasından kaynaklan-
maktadır. Çözüm bireyin ülke değiş-
tirmesi değil, gençliğin aktif bir rol 
üstlenerek, safını bilip işçi sınıfın 
yanında yer alarak istibdad rejimine 
karşı, kapitalizme karşı, emperyaliz-
me karşı mücadele etmesidir. 

Abdülhamid istibdadı dönemi 
yaşamış Tevfik Fikret, büyük ümit-
ler beslediği gençliğe şöyle seslendi:

“Uğraş, didin, düşün, ara, bul, 
koş, atıl, bağır; 

Durmak zamanı geçti, çalışmak 
zamanıdır!”

Memleketin gidişatından endişe 
duyan gençliğe çağrımızdır: Bizler 
de günümüz istibdadına karşı atı-
lalım, elimizi taşın altına koyalım! 
Gün ne kaçacak yer arama, ne umut-
suzluğa kapılma günüdür! Gün is-
tibdada ve emperyalizme karşı işçi 
sınıfının saflarında mücadele etme 
günüdür! 

Halkın sorunları geçim derdin-
den can güvenliğine gün geçtikçe 
içinden çıkılmaz bir hâl alırken 
ülke siyaseti kilitlenmiş durumda. 
Tüm yetkileri Erdoğan’ın elinde 
toplayıp istibdad rejimini tam an-
lamıyla tesis etmesini sağlayacak 
anayasa paketi MHP’nin de deste-
ğiyle meclisten geçti. Referandum 
kapıda. 

AKP hükumeti 14 yıl boyun-
ca ne istikrar sağlayabildi ne de 
halkın kronik sorunlarına çözüm 
bulabildi. Ülkeyi yıllar içinde 
sürekli bir biçimde savaşlara, 
krizlere, bataklığa sürükleyen 
hükümetin istikrar yalanları da 
her seferinde açığa çıktı. Bu 
tabloya bakarak bugünküyle kı-
yaslanamayacak ölçüde yetki-
lerle donatılmış Erdoğan’ın ve 
AKP’nin önümüzdeki dönemde 
tüm halkı, en çok da emekçileri 
ve biz gençleri ne gibi felaket-
lere sürükleyebileceğini tahmin 
etmek güç değil.

Düzenin geleceği, 
geleceksizlik!

AKP ilk iktidara geldiğinde 
%10,3 olan genç işsizlik oranı 
bugün %20’yi aşmış durumda. 
Yeni mezun olmak, potansiyel 
kölelikle eşdeğer. İşe yeni baş-
layan “tecrübesiz” işçilerin, pat-
ronların deyimiyle “işi öğrenene 
kadar” aldıkları maaşlar yıllardır 
aynı ancak hayat her zaman ol-
duğundan çok daha pahalı, çok 
daha zor. Gençlik karın tokluğu-
na iş bulabilmek için birbiriyle 
yarışıyor. Mesele iş bulmakla 
da kalmıyor. AKP’nin uyguladı-
ğı neoliberal politikalar sonucu 
iş saatleri giderek yükseliyor, 
taşeronun ve esnek çalışmanın 
yaygınlaştırılmasıyla güvence-

sizlik daha da ileri bir boyuta ta-
şınıyor. Bu durumdan tek fayda 
sağlayanlar ise toplumu günbe-
gün sömüren, işçilerin sırtından 
geçinen patronlar. Bu iktidarın 
gençliği getirdiği durum görül-
düğü üzere sefalettir.

Yeni savaşlar kapıda!
7 Haziran seçimlerinden son-

ra meclis çoğunluğunu kaybeden 
AKP’nin, iktidarını kaybetme-
mek için hayata geçirdiği savaş 
politikaları binlerce genç insanı-
mızın ölümüne sebep oldu. Şe-
hir merkezlerinde durmaksızın 
patlayan bombalar artık sıradan 
vakalar olarak anılıyor. Daha 
fazla sayıda cephede, çok daha 
büyük ölçekte savaşlara hazır-
lıklı olma çağrıları neredeyse 
her gün tekrarlanıyor. Başkanlık 
sistemi ülke gençliğine ölümden 
başka bir şey vaat etmiyor.  

Başkanlık istikrar değil 
istibdad ve sefalet 
getiriyor!

14 yılı geride bırakan 
AKP iktidarı gerek ekonomik 
gerek siyasi politikalarıyla 
Türkiye’yi uçuruma sürüklü-
yor. Siyasi ve ekonomik krizin 
ateşi artık herkes tarafından 
hissediliyor. AKP ne zaman 
istikrar vaat etse ülke bir adım 
daha bataklığa sürüklendi. 
Bugün ise Erdoğan’ın yegâne 
hayali olan başkanlık sistemi 
kapıda. Ancak biz biliyoruz ki 
ülkeye istikrar ne AKP ile gelir 
ne de başkanlık dedikleri istib-
dad rejimi ile. Önümüzdeki tek 
çıkar yol başkanlığa, OHAL’e 
ve kurulmak istenen istibdad 
rejimine karşı sandıkta da so-
kakta da mücadele etmek. 

Gençlik neden 
hayır demeli?

Kadınlar istibdada
“HAYIR!” diyor

Armağan Tulun

Üçüncü Dünya Savaşı
davul zurnayla geliyor!

Devrimci İşçi Partisi, 2016 yı-
lının başından beri Üçüncü Dünya 
Savaşı’nın somut, elle tutulur bir ih-
timal olarak insanlığın ufkunda belir-
diğine dikkat çekiyor. Dünya çapında 
günbegün savaşın dinamiklerini analiz 
ediyor, emperyalizmin nasıl hızla bu 
savaşın ağlarını örmeye devam ettiğini 
gösteriyor. ABD emperyalizmi saldır-
gan tutumunu koruyor. Önümüzdeki 
dönemde özellikle Trump ABD’sinin 
atacağı adımlar bu dinamikleri tetikle-
yecek nitelikte gibi görünüyor.

Trump, provokasyon denilebilecek 
ilk hamlesini daha görevi resmen dev-
ralmayı bile beklemeden yaptı. Aralık 
ayında Tayvan lideri Say İng-Vın (Tsai 
Ing-Wen) ile telefonda görüştü. Bu Çin 
açısından bir kırmızı çizgi. Çünkü Çin 
Devrimi’nin ardından Tayvan adası-
na kaçan burjuva milliyetçileri meşru 
Çin’in kendileri olduğunu iddia ediyor, 
ama Çin onun varlığını meşru kabul 
etmiyor. 1972 yılında ABD Başkanı 
Nixon “Tek Çin Politikası”nı kabul 
ederek Çin Halk Cumhuriyeti ile ikili 
ilişkileri başlatmış, Çin Halk Cumhu-
riyeti 1973’ten itibaren de Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nde Çin 
Cumhuriyeti’nin yerini almıştı. Bugün 
Tayvan’ı Vatikan ve Latin Amerika’da 
bulunan ve uluslararası sermaye için 
vergi cenneti işlevi gören bazı ada 
ülkeleri dışında resmen tanıyan ülke 
yok. Hal böyleyken Trump’ın Tayvan 
lideri ile telefonda görüşmesi Çin’e 
karşı düşmanca bir provokasyondan 
başka bir şey değil. Üstelik, Say İng-
Vın daha sonra ABD’yi ziyaret de etti, 
Çin’in baskısı altında Trump’la görüş-
mese de Cumhuriyetçi Parti’nin ileri 
gelenleriyle resmi toplantılar yaptı.

Kuzey Kore’nin nükleer deneme-
leri ve ABD’nin Güney Kore’ye yap-
tığı yığınak, sadece Kuzey Kore-ABD 
gerilimini değil ABD-Çin gerilimini 
de arttırıyor. Çin de Rusya da zaman 
zaman Kuzey Kore’nin nükleer dene-
melerine karşı çıkışlar yapıyor, bu de-
nemelerin Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyi kararlarının ihlali anlamı-
na geldiğini söylüyor. Ancak Çin için 
ABD’nin Güney Kore’ye konuşlandır-
dığı füze savunma sistemi esas büyük 
tehdit. Bu yüzden Çin pasif bir bekle 
gör politikası izlemiyor. Güney Çin 
Denizi’nde ada şeklinde askeri üsler 
inşa ediyor, kuzeydoğusunda Rusya ile 
sınırına yakın bir bölgeye kıtalararası 
balistik füzeler konuşlandırdığı iddia 
ediliyor. Dahası Çin Savunma Sefer-
berliği Komisyonu’ndan bir üst düzey 
yetkili “Trump döneminde ABD’yle 
çıkabilecek savaş” gibi sözlerin bir 
slogan olmaktan çıktığını, pratik bir 
gerçek haline geldiğini söylüyor.

Trump’ın stratejist olarak göreve 
getirdiği, ön-faşist “alternatif sağ”a 
mensup Steve Bannon dokuz ay önce 
katıldığı bir radyo programında şöyle 
demişti: “Gelecek 10 yıl içinde Gü-
ney Çin Denizi’ndeki adalar üzerinden 
Çin’le savaşacağız. Buna hiç şüphe 
yok.” Belli ki emperyalist savaş plan-
ları tıkır tıkır işliyor. Tüm gelişmeler, 
Devrimci İşçi Partisi’nin 4.Kong-
resi’ndeki dünya savaşının merkez 
üssünün Pasifik, girizgâhının ise bir 
Ortadoğu savaşı olabileceğine yönelik 
tespiti ile tamamen örtüşüyor.

Steve Bannon aynı programda 

cümlenin devamını şöyle getiriyor: 
“Aynı zamanda ABD Ortadoğu’da da 
esaslı bir savaşın içinde olacak.” Ni-
tekim bugün ABD, Ortadoğu’da da 
saldırganlık dozunu giderek arttırıyor. 
Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışma-
nı Michael Flynn, Yemen’deki Şii 
Husiler’in Suudi savaş gemisine yöne-
lik intihar saldırısının faturasını İran’a 
kesti ve İran’ın son füze denemelerini 
de gündeme getirerek İran’ı resmen 
uyardıklarını söyledi. İran’dan bu uya-
rıya yanıt gecikmedi. İran, füze dene-
melerinin savunma amaçlı yapıldığını, 
füzelerin nükleer başlık taşıma kapasi-
tesine sahip olmadığı için anlaşmalara 
aykırı olmadığını, İran’ın bu tür faali-
yetler için kimseden izin almayacağını 
söyledi. Altı başka Müslüman ülke ile 
birlikte İran’a da vize yasağının getiril-
mesinin ardından İran Cumhurbaşkanı 
Hasan Ruhani, Trump’ın deneyim-
siz olduğundan dem vurup, “zamanla 
öğrenecek ama yaptıklarının bedelini 
ABD ödeyecek” demişti. Trump ise 
köpükler saçmaya devam ediyor. Bir 
gazetecinin “Tahran’a karşı askeri se-
çeneklerin gündemde olup olmadığı” 
şeklindeki sorusuna verdiği cevap: 
“Tüm seçenekler masada!”

ABD’nin Çin’le birlikte hedefinde 
olan diğer ülke Rusya’ya karşı da em-
peryalist yığınak devam ediyor. Ocak 
ayında ABD, Sovyetler Birliği’nin da-
ğılmasından bu yana NATO’nun Avru-
pa üslerine en büyük sevkiyatı gerçek-
leştirdi. Diğer yandan ABD dışındaki 
diğer NATO üyesi ülkeler de Doğu 
Avrupa’daki askeri varlıklarını güçlen-
direcek hamleler yapıyorlar. 

Üçüncü Dünya Savaşı’nın temel di-
namiğinin ABD’nin başını çektiği em-
peryalist kampın Rusya ve Çin’i kuşat-
mak, tasfiye etmek ve böylelikle de bu 
iki büyük ülkenin ulusal piyasasını ve 
bu ülkelerin nüfuz alanındaki bölgeleri 
emperyalist sömürünün nesnesi haline 
getirecek engelleri ortadan kaldırmak 
olduğunu söylüyoruz. Tüm gelişmeler 
analizimizi doğruluyor. Trump ve Pu-
tin arasındaki yakınlaşma bu genel çer-
çeve ile çelişmiyor. Bilakis Trump’ın 
dış politikası Rusya ile Çin’in arasına 
kama sokarak ABD’nin düşman bel-
lediği kampı bölmeyi amaçlıyor. ABD 
emperyalizmi bunu ilk defa yapmıyor. 
Nixon da Çin ile SSCB aleyhinde itti-
fak kurmak için cesur adımlar atmıştı. 
Bunda başarılı da oldu. Ama ABD hiç-
bir zaman Çin’in dostu olmadı. İkinci 
Dünya Savaşı’nda da Hitler ve Stalin 
bir saldırmazlık paktı imzalamışlar-
dı. Elbette ki Hitler ne Stalin’in ne de 
SSCB’nin dostuydu. Stalin’in aymaz-
lığının faturasını milyonlarca Sovyet 
vatandaşı canlarıyla ödedi.   

Üçüncü Dünya Savaşı adeta davul 
zurnayla geliyorum diyor. Yaklaşan 
savaşa karşı doğru siyaseti belirlemek 
ise bir ölüm kalım meselesi. Milli-
yetçi aymazlığın sefaleti ortada. AKP 
saflarındaki “Trump gelecek, dertler 
bitecek” havası hızlı dağıldı. Putin’in 
manevraları ise anti-emperyalist kamp 
açısından Rusya’nın gerici iktidarının 
doğru adres olmadığının kanıtı. An-
ti-emperyalizmi enternasyonalizmle 
birleştirecek uluslararası bir devrim-
ci odağın inşası görevi tüm yakıcılığı 
ile ortada duruyor. Çünkü insanlığın 
önünde sadece iki seçenek var: ya sü-
rekli devrim ya barbarlık!
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Fırat Kalkanı harekâtında, 
kapan hem siyasi hem de askeri 
olarak kapanmaya devam ediyor. 
Siyasi durumdan başlayacak olur-
sak, Türkiye’nin Trump’ın seçil-
mesinin ardından PYD/YPG’ye 
karşı ABD’den destek bulma 
beklentisi boşa çıkmış görünüyor. 
Trump’ın Suriye için öne sürdüğü 
planın basına sızmasıyla bu plan-
da ABD’nin Suriye’deki askeri 
varlığını arttırmasının yanında 
güvenli bölgeler oluşturulmasının 
da hedeflendiği anlaşıldı. ABD 
için güvenli bölge kurmanın en 
makul göründüğü yerler Kuzey 
Suriye’de ABD’nin bilfiil askeri 
güçlerini, eğitim kamplarını ve 
lojistik üslerini bulundurduğu, 
PYD/YPG’nin başını çektiği Suri-
ye Demokratik Güçleri’nin kont-
rol altında tuttuğu bölgeler. Hal 
böyle olunca Türkiye’de iktidar 
cephesinde hayal kırıklığına ciddi 
bir tedirginlik de ekleniyor. Buna 
bir de Trump dönemi başladıktan 
sonra SDG’ye ilk kez zırhlı araç-
lar teslim edilmesi ekleniyor.

Türkiye, ÖSO ile
baş başa kaldı

Nitekim Erdoğan mevcut du-
rumu görerek Afrika gezisi dö-
nüşünde sürpriz denebilecek bir 
şekilde “El Bab’da bundan son-
raki süreçte süratle mesafe almak 
suretiyle oradaki işi bitirmek, 
daha derinliğine gitmemek lazım” 
açıklamasında bulundu. ABD ile 
birlikte Rakka’ya yürümenin bir 
hayal olduğunu yazmıştık. Bunun 
hayal olduğu Erdoğan’ın ağzından 
da kabul edilmiş oldu. Erdoğan bu 
açıklamasında Mınbiç’ten de bah-
setmedi. Esad ve PYD arasındaki 
işbirliğinden “Rejimle zaten kar-
şı karşıyayız... Görünen değildi, 
maşa kullandı. Mesela Afrin uzan-
tısında PYD devredeydi, YPG 
devredeydi” sözleriyle yakındı. 
Siyasi tablo adım adım netleşmek-
tedir. “Fırat Kalkanı” operasyonu 
siyaseten Türkiye için bir kapana 
dönüşmüş durumdadır. DAİŞ ve 
PYD/YPG/SDG ile aynı anda sa-
vaşma politikasına ÖSO’cular dı-
şında destek veren kimse yoktur.

Askeri açıdan da
kapan daralıyor

Askeri açıdan da durum iç açı-
cı gözükmüyor. Fırat Kalkanı iki 
aydır El Bab’ın kapısında tıkanmış 
kalmış durumda. ÖSO çetelerinin 
muharebedeki başarısızlıkları bu 
iki ay içinde TSK’nın operasyon-
lara daha fazla dâhil olmasını ge-
rektirdi. Tabii ki bu, kayıpların da 
artmasına neden oldu.  İki ayın so-
nunda El Bab kuzeyden ve kısmen 
batıdan kuşatıldı. Ancak doğudaki 

Kabasin ve Bzaa kasaba-
ları hâlâ DAİŞ’in elinden 
alınabilmiş değil ve bu ka-
sabalar El Bab için lojistik 
destek sağlamaya devam 
ediyor. DAİŞ’in bu bel-
delerin doğusunda kalan 
kısımda TSK ve ÖSO’ya 
fazlaca direnmediği, böyle-
ce sağ kanadında kendisine 
taarruz etmekten daha çok 
PYD/YPG’nin ilerleyişini 
durdurmaya odaklanmış 
güçlerin varlığını tercih et-
tiği görülüyor. 

Tabloyu tamamen de-
ğiştirme potansiyeline sa-
hip bir gelişme ise daha ön-
ceden işaret ettiğimiz gibi 
güneyde yaşanıyor. Suriye 
ordusu El Bab’a doğru gü-
ney ve güney batı istikametinden 
ilerleyişini hızlandırmış durum-
da. DAİŞ’le ciddi çatışmalar ya-
şayan ve kayıplar veren Suriye 
ordusu buna rağmen ilerleyişini 
sürdürüyor. Bu gelişme ışığında 
Erdoğan’a Afrika gezisi dönüşün-
de sorulan El Bab’da “rejimle de 
karşı karşıya kalma ihtimalimiz 
var mı” sorusu farklı bir anlam ka-
zanıyor. Her ne kadar Erdoğan bu 
soruya çubuğu Suriye ordusu ve 
PYD/YPG’nin işbirliğine bükerek 
cevap verdiyse de Suriye ordusu 
ile TSK’nın cephe cepheye gel-
mesi ihtimali giderek aratan bir 
olasılık olarak karşımıza çıkıyor. 
Erdoğan El Bab’da bu iş bitecek 

diyor ama bu iş bittiğinde El Bab, 
TSK ve ÖSO’nun mu yoksa Suri-
ye ordusunun mu eline geçecek bu 
hâlâ belli değil. Özetle siyasi ol-
duğu kadar askeri açıdan da Fırat 
kapanı kapanmaya devam ediyor.

Kapandan çık!
Emperyalizmi kuşat!

Biz, Fırat kapanından çıkışın 
ısrarla Suriye politikasında tadilat 
yapılarak değil Türkiye’nin Suri-
ye politikasının kökten değiştiril-
mesi, dost ve düşman tanımlarının 
baştan aşağı yenilenmesiyle müm-
kün olacağını söylüyoruz. İktida-
rın politikası bataklığa saplanmış-
tır. Ne var ki bu saplanışın bede-

lini sadece iktidar ödemeyecek, 
başta Türkiye’nin emekçi halkı 
olmak üzere tüm bölge halkları 
ödeyecektir. İktidar, Fırat Kalkanı 
operasyonunun Kürt koridorunu 
önlemekte başarılı olduğunu iddia 
etmektedir. Halbuki ortada bir ba-
şarı yoktur. Tam tersine Fırat Kal-
kanı stratejik olarak tüm Kuzey 
Suriye’yi bir ABD-NATO kori-
doru haline getirme sonucu doğu-
racaktır. Suriye Kürtlerinin kendi 
kendilerini yönetmesinin Türkiye 
halkına zararı yoktur. Ancak bu 
bölgenin bir ABD-NATO koridoru 
haline gelmesine gelince, esas gü-
venlik tehdidi budur. Türkiye’nin 
politikası Suriye Kürtlerini gide-

rek daha fazla ABD’ye doğru it-
mektedir. ABD kendini Kürtlerin 
kalkanı olarak göstererek bu böl-
geye iyiden iyiye yerleşmektedir. 
Öte yandan ABD, Fırat kalkanı ile 
Kürt kantonları arasındaki bölge-
ye NATO ordusunu sokmaktan da 
memnundur. Türkiye, Fırat kapa-
nından çıkamadığı müddetçe bıra-
kın ABD ile karşı karşıya gelmeyi 
giderek daha fazla ABD’nin nüfuz 
alanına girmek zorunda kalacaktır. 
Rusya ile yapılan taktik seviyede-
ki ittifak bu durumu değiştirmez. 
Sonuçta Rusya’nın hava üssü 
Lazkiye/Hmeimim’de, ABD’nin 
hava üssü ise Adana/İncirlik’tedir. 
Türkiye’nin NATO’dan çıkması-
nın ve İncirlik üssünü kapatma-
sının ne kadar önemli olduğu bir 
kez daha görülmektedir. Tekrar ve 
tekrar söylüyoruz ve söylemeye 
de devam edeceğiz Türkiye’nin 
başlıca ve esas güvenlik sorunu 
ABD’dir, NATO’dur, İncirlik üs-
südür!

Türk, Kürt, Arap halklarının 
anti-emperyalist ittifakı için

Bu durumu tersine çevirecek 
ve Trump’ın Suriye’ye askeri ve 
siyasi olarak yüklenmesinden 
önce emperyalist planları bozacak 
hamle TSK’nın El Bab’ın Suriye 
ordusuna geçmesine yardımcı ol-
ması ve adım adım tüm bölgeyi 
Suriye ordusuna bırakarak geri çe-
kilmesidir. Tabii ki bu ÖSO çetele-
riyle kurulan utanç verici ittifakın 
da terk edilmesini gerektirir. Böy-
lece Suriye Kürtleri için de ABD 
himayesi dışında Suriye ordusu ile 
işbirliği yaparak kantonlar arasın-
da bağlantı kurma olasılığı ortaya 
çıkacaktır. ABD’nin bölgedeki 
askeri ve siyasi varlığının meşru-
iyeti de giderek daha fazla kay-
bolacaktır. ABD emperyalizmini 
bölgeden kovacak olan Türk, Kürt 
ve Arap halklarının anti-emperya-
list ittifakına giden yol açılacaktır.

Halklarla barışmadan ve
emperyalizme vurmadan çıkış zor!

Türkiye, Fırat Kalkanı operas-
yonunda Rusya’dan aldığı icazetin 
karşılığı olarak, Halep’te öteden 
beri desteklediği güçlerin ezilmesini 
ve bu önemli şehrin tamamen Suriye 
ordusu ile müttefiklerinin kontrolü-
ne girmesini eli kolu bağlı izlemek 
zorunda kalmıştı. Halep muhare-
besinin Suriye ordusu ve müttefik-
lerinin zaferiyle sonuçlanmasının 
ardından, bu stratejik muharebenin 
siyasi sonuçlarının alınması için 
diplomatik girişimler hızlandı. 

Rusya’nın Ankara Büyükel-
çisi Karlov suikastının ardından 
Moskova’da yapılan toplantı-
ya boynu bükük katılan Türkiye, 
Rusya’nın çizdiği çerçeveyi kabul 
etmiş, adeta boş kâğıda imza at-
mıştı. Öyle ki Fırat Kalkanı ope-
rasyonunu Selefi, mezhepçi ÖSO 
güçleriyle birlikte yürüttüğü halde 
laik temellerdeki bir Suriye’nin ege-
menliğine saygı duyacağına dair ta-
ahhütte bulunmak zorunda kalmıştı. 
Moskova deklarasyonu ile, Esad’la 
saf tutmadıkları müddetçe Emevi 
Camii’nde namaz kılmak artık bir 
düş haline geliyordu. 

Ancak yine de AKP iktidarı bu 
siyasi hezimetten bir zafer çıkart-
makta kararlıydı. Moskova’day-

ken, Kazakistan’ın Astana kentinde 
Rusya ve İran’la birlikte Suriye’de 
ateşkesin ve siyasi çözümün tar-
tışılacağı bir toplantı yapılacak 
olmasını Türkiye’nin masadaki 
gücünün sembolü olarak gösterdi-
ler. Özellikle ABD’nin devre dışı 
bırakılması ve bu yüzden toplantı-
ya sadece büyükelçi düzeyinde ka-
tılmasını da Rusya ve İran’la birlik 
olup Suriye’de Kürtleri destekleyen 
ABD’ye gereken cevabın verilme-
si olarak sunuldu. Halbuki masa-
ya oturmak güçlü olmak anlamına 
gelmez. Yenilenler de bir aşamada 
mutlaka masaya oturtulurlar. Nite-
kim Astana toplantısında Türkiye 
masaya Halep muharebesinde yeni-
len tarafın hamisi olarak oturdu. Do-
layısıyla da Astana’da Türkiye’nin 
politikasını ve önceliklerini dayat-
ma şansı olamazdı. 

Türkiye’nin Astana’da PYD/
YPG’yi kendisi dışındaki güçlerin 
de terörist olarak tanımlaması ve 
Kuzey Suriye’deki Kürt oluşumuna 
karşı savaşta Türkiye’yi destekle-
mesi beklentisi biraz fazla iyimser-
di. PYD, Türkiye’nin hassasiyeti 
dikkate alınarak toplantıya çağrıl-
madı ama aynı toplantıya PYD’nin 
hassasiyetleri de dikkate alına-

rak Rusya’nın Suriye’de Kürtlere 
özerklik formülünü içeren anayasa 
taslağı bilinçli şekilde sızdırıldı. 
İran’dan da bu projeye herhangi bir 
itiraz yükselmiş değil. Astana’nın 
ardından ABD’nin yeni Başkanı 
Trump’ın da PYD’nin hâkim oldu-
ğu kısımları da içeren bir güvenli 
bölgeler oluşturma politikası be-
nimsediğinin ortaya çıkmasıyla du-
rum iyice belirginleşmeye başladı. 
Rusya ve İran’la birlik olup ABD’yi 
devre dışı bırakarak Kürtleri tecrit 
etmek için Astana’ya giden Tür-
kiye, kendi dışında Rusya, İran ve 
ABD’nin bir olup PYD/YPG ko-
nusunda Türkiye’yi tecrit etmesi 
gerçeği ile karşı karşıya kaldı. Böy-
lece Türkiye, masadan sadece Idlib 
bölgesinde himaye ettiği grupların 
Esad’a saldırmayıp Fetih El Şam (El 
Nusra) ve onunla birleşen gruplarla 
savaşmasını garanti etmekle görev-
lendirilerek kalkmış oldu. Yani içer-
de tutan “kandırıldık” mazeretinin 
ve “dün dündür bugün bugündür” 
politikasının dışarıda tutmasının 
imkânsız olduğu AKP iktidarının 
diplomatik zafer beklentisiyle git-
tiği Astana’dan tam bir fiyasko ile 
dönmesiyle bir kez daha ortaya çık-
mış oldu.

Astana fiyaskosu
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Trump’ın 20 Ocak’tan itibaren 
görevine ne kadar hızlı ve keskin 
tedbirler uygulayarak başladığı 
kimsenin gözünden kaçacak gibi 
değil. Obama’nın adıyla bilinen 
sağlık yasasını hedef alan ilk di-
rektifinden başlayarak Meksika 
duvarı için ilk girişimi yapma-
sı, ABD’nin Transpasifik Tica-
ret Antlaşması’ndan çekildiğini 
açıklaması, Çin, İran ve Kuzey 
Kore’ye tehditler yağdırması, her 
türlü mülteci işlemini 120 gün 
durdurması, nüfusu ağırlıkla Müs-
lüman yedi ülkenin vatandaşlarına 
ABD’ye giriş konusunda koydu-
ğu (bir mahkeme kararıyla geçici 
olarak zora giren) toptan yasak, 
ABD merkezi basınına savaş aç-
ması, danışmanlarının saldırgan 
demeçleri, bu ve daha birçok uy-
gulama, yolunu belirlemiş, karar-
lı, inatçı bir başkanla karşı karşıya 
olduğumuzu gösteriyor. Yaygın 
çevrelerde, daha seçim öncesin-
den başlayan, seçim ile görevi 
devralma töreni arasında gittikçe 
yoğunlaşan bir özlem ve beklenti 
vardı: Trump’ın “normalleşme”si, 
her politikacı gibi seçim öncesin-
de söylediklerinden yan çizmesi. 
Trump’ın tutumu, bunlara ağır bir 
tekzip oldu. Yeni normal bu! Bunu 
anlayamayanlar önümüzdeki dö-
nemin mücadelelerinden hiçbir 
şey anlamamaya, dünya sarsıntı 
içindeyken bunu dualarla geçiş-
tirmeye çalışan çaresiz seyircilere 
dönüşmeye mahkûm.

Küreselciliğe alternatif
bir politika

“Trump da öteki politikacılar 
gibi düzelir” hayalleriyle oyala-
nanlar, dünyada ne olup bittiğini 
anlayamıyorlar. Bugün her yerde 
aynı türden bir milliyetçilik-ko-
rumacılık-saldırganlık-istibdad 
kırması ideoloji ve politika yük-
seliyorsa, bunun ardında ulusla-
rarası burjuvazinin sözcü ve ay-
dınlarının ve onların ayak izinde 
sayısız solcu aydın ve partinin 
on yıllardır öve öve bitiremediği 
“küreselleşme” diye anılan süre-
cin, kapitalizmi bir çöküntünün 
içine fırlatmış olması yatıyor. 
Burjuvazinin çok geniş kesim-
leri, uluslararası işçi sınıfının ve 
emekçilerin uluslararası rekabe-
tin kamçısı altında sömürülme-
sine dayanan bu yönelişin, ser-
maye açısından devasa finansal 
çöküşlerin yuvası olduğunu artık 
görüyor. Her ülkenin burjuvazi-
si, batan gemiden kaçmak için 
yüzünü milliyetçi ve korumacı 
politikalara dönüyor. Uluslarara-
sı ticaret anlaşmalarına, serbest 
bölgelere, ekonomik bloklara 
(AB, NAFTA vb.) sırt çevirmek, 
her ülkenin sermayesinin kendi 
ulusal ekonomisine dönük faali-
yetler yürütmesini sağlamak bu 
yeni yönelişin ekseni.

Elbette küreselci politikaların 
sermayeye işçi sınıfı karşısında 
sağladığı avantajların yerine yeni 
birtakım politikalar geliştirmek 

gerekir. Burjuvazinin oluşturdu-
ğu yeni iktidar bloğu, her ülke-
nin işçi sınıfının yabancı kökenli 
işçilere karşı (bunlar on yıllar-
dır o ülkede oturuyor olsa bile) 
düşmanlığını kışkırtarak işçi 
sınıfını bölmeye ve bu temelde 
büyük burjuvazinin boyunduru-
ğunu sürdürmeye yöneliyor. Bu 
yüzden, burjuvazinin yeni bloğu 
milliyetçilik ne demek, ırkçılığı 
hortlatan bir ön-faşist yönelişe 
(yani koşullar gerektiğinde faşiz-
me dönüşmeye hazırlığı ve yete-
neği olan parti ve örgütlenmele-
re) yaslanıyor.

Tabii, herkes “gemisini kurta-
ran kaptan” görevine soyununca, 
savaş olasılığı da yükselecektir. 
Bir kere, emperyalizm eski “sos-
yalist” olarak anılan rejimlerin 
çöküşünden bu yana, Rusya ve 
Çin’i köleleştirmek için elinden 
gelen her hazırlığı zaten yapıyor-
du. Şimdi Üçüncü Büyük Dep-
resyon döneminin içinden çıkıl-
maz çelişkileri, emperyalizmin 
bu ülkelere karşı saldırganlığını 
keskinleştiriyor, “işi” bitirmeyi 
acilleştiriyor. Trump yönetiminin 
Çin’e karşı saldırganlığı bundan-
dır. Trump ile Putin’in yakın-
laşması masalı ise Rusya-Çin 
cephesini bölme operasyonudur. 
Ama şimdi buna başka çelişkiler 
de ekleniyor. Trump’ın ilk on beş 
günü içinde ABD-AB çelişkileri-
nin aniden tırmanması, AB Kon-
seyi Başkanı Donald Tusk’un 

adaşını Rusya, Çin ve İslamcı 
terör ile birlikte AB’ye tehditler 
arasında sayması, bunun sadece 
minicik bir ilk ifadesidir.

Bunu anlamayanlar, Trump’ı 
başıbozuk, hırsına yenilmiş bir 
başkan, bir sapma olarak görü-
yorlar. Oysa artık biliyoruz ki, 
ufkumuzu emperyalist ülkelerle 
sınırlasak dahi, Avrupa’nın nere-
deyse tamamı bu yönelişi benim-
seyen rejim ve partilerle dolu. 
2017 içinde seçim yaşayacak üç 
Avrupa ülkesi (Hollanda, Fransa 
ve Almanya) bu bakımdan kilit 
roller üstlenecek.

Alternatifin sefaleti
Bu, çıkar yol değildir. Bu yol 

tek tek bazı ülkelerde ekonomi-
nin canlanmasına, işçi sınıfının 
da aldatıcı biçimde geçici ola-
rak rahatlamasına yol açabilir. 
Ama çok kısa süre içinde gö-
rülecektir ki, belirli ülkelerin 
rahatlaması ötekilerin sefalete 
sürüklenmesiyle (örneğin ABD 
ile Meksika’nın yakın geleceği 
böyle görünüyor), giderek dünya 
ekonomisinin kendi içine kapalı 
bloklara parçalanması, dünya ça-
pında büyümenin daha da düşük 
düzeylere gerilemesi sonucunda, 
ilk başta başarılı görünen ülke-

lerin dahi eskisinden bile daha 
kötü bir duruma düşmesiyle so-
nuçlanacaktır.

Kısacası, uluslararası burju-
vazi şu anda ray değiştiriyor. Ne-
redeyse 40 yıla yakın süredir yü-
rüdüğü yoldan, “küreselleşme” 
diye andıkları piyasa rekabetine 
dayanan taarruzdan uzaklaşmaya 
başlıyor. Tabii, bu kötüleşmenin 
dünya savaşı olasılığı ve faşiz-
min mi, yoksa 2011’den itibaren 
önce Akdeniz havzasında, sonra 
Anglo-Sakson ve Latin Amerika 
ülkelerinde büyük mücadelelere 
giren işçi, emekçi ve gençlerin 
mi güçlenmesine yol açacağı 
ucu açık bir sorudur. Her du-
rumda dünya kapitalizminin tam 
ray değiştirirken treni devirmesi 
yüksek olasılıktır. Aman altında 
kalmayalım!

Trump’ın “serseri mayın 
faşizmi” kapitalizmin 
ihtiyacına cevaptır!

Ama çelişkileri dosdoğru an-
lamak esastır. Trump sadece uy-
gulayıcıdır. Onun temsil ettiği 
yöneliş, kapitalist dünya ekono-
misinin derinlerinde yatan, ulus-
lararası burjuvazinin ta bağrından 
fışkıran çelişkilerin ürünüdür.

Kapitalizm Trump’la ray 
değiştirirken devrilir mi?

Kadın yürüyüşü neyin işareti?
Bazıları ah vah etmeye bayı-

lıyor. İlerici ve solcuları dinler-
seniz, “yandık bittik”, “faşizm 
durdurulamaz bir yükselişe gir-
di” sonucuna ulaşırsınız. Oysa 
dünya kazanı aynı zamanda 
devrim kepçesi ile karılıp du-
ruyor!

Trump gibi bir ön-faşistin 
iktidara yükselişine cevap 
ABD’de ülke tarihinin en 
büyük kitle gösterisi ile ve-
rildi. Kadın Yürüyüşü olarak 
planlanan, ama çok sayıda er-
keğin, gençlerin ve çocukların 
da katıldığı büyük eylem, Atlas 
Okyanusu’ndan Pasifik’e, bir 
uçtan ötekine, birçok Ameri-
kan kentini ayağa kaldırdı. Ülke 
toplamında sokağa çıkanların 
sayısı, en muhafazakâr tah-
minle 3,5 milyona yaklaşıyor, 
yüksek tahminler ise 5 milyona 
yakın insan sayıyor!

Kadın Yürüyüşü’nün bu 
başarısı, aslında ABD halkının 
mücadeleciliğinde epeyce bir 
süredir devam eden yükselişin 
yeni bir belirtisi. 2006-2007’de 
göçmenlerin yaptığı çok bü-
yük eylemler (örneğin Los 
Angeles’ta 500 bin) ilk işaret fi-

şeği olmuştu. Ama asıl yükseliş 
2008’de depresyon başladıktan 
sonra Wall Street İşgali hareke-
tiyle (2011) ve ön seçimlerde 13 
milyon insanın kendine “sosya-
list” diyen Sanders’a oy verme-
siyle (2016) ortaya çıktı. Kadın 
Yürüyüşü bu canlılığı nicel 
düzeyde devam ettiriyor, ama 
maalesef bilinç bakımından bir 
gerilemeyi temsil ediyor. Sınıf 
sorunları (bu son iki gelişme-
nin tersine) bir kenara bırakıl-
dı. Siyahilerin (özellikle polis 
gaddarlığı vakalarında görülen) 
ezilmesi, beyaz örgütleyicilerin 
radarına giremedi. Ama ortada 
yine de ciddi bir potansiyel var.

Bu potansiyel yalıtılmış bir 
şey değil. Daha geçen yıl, 2016 
baharında, Fransa işçi sınıfı ve 
gençliği üç ay boyunca yeni iş 
yasasına karşı eylem üzerine 
eylem düzenledi, hükümet ya-
sayı yangından mal kaçırır gibi 
meclisten kaçırarak geçirebildi. 
Bunun sonucu olarak Fransa’da 
burjuva solu Sosyalist Parti’nin 
tabanı, çeşitli adaylar içinde en 
solcusu olan, kimsenin tanıma-
dığı Benoît Hamon’u açık fark-
la cumhurbaşkanı adayı olarak 

seçti. Aynen Britanya’da Tony 
Blair’in sağcılaştırdığı İşçi 
Partisi’nin tabanının, kendine 
Marksist diyen Jeremy Corbyn’i 
parti liderliğine açık ara getir-
mesi gibi. Yunanistan’da Syri-
za, Portekiz’de Birleşik Sol, 
İspanya’da Podemos, hep kitle-
lerin şimdilik parlamenter yolu 
denemesinin ifadeleri.

Ama ondan önce başka yolla-
rı da denedi kitleler. 2011-2013 
arası Arap devrimi (özellikle 
Mısır ve Tunus), Yunanistan’ın 
onlarca genel grevi, İspanya ve 
Yunanistan’da 2011 meydan-
lar hareketleri, 2013 yazında 
Türkiye’de Gezi sonrası halk 
isyanı ve Brezilya’da ekonomik 
koşullara karşı isyan, bunlar ye-
nildiği içindir ki, kitleler yüzü-
nü parlamentoya döndü. Ama 
bugün bile Arjantin’de üç dev-
rimci Marksist partiden oluşan 
bir cephe işçi sınıfını adım adım 
düzenle karşı karşıya getiriyor.

Öyleyse şimdi en önemli 
görev bütün ülkelerde devrim 
ve isyanları başarıya ulaştıracak 
devrimci partileri ve onları bir-
leştiren bir dünya partisini oluş-
turmaktır.



Meksika yeni yıla kitle ey-
lemleri ve büyük çatışmalarla 
giriş yaptı. 2012’den beri ülkeyi 
yönetmekte olan Peña Nieto, 1 
Ocak’ta Meksika halkına, akar-
yakıt fiyatlarına yüzde yirmiyi 
bulan miktarlarda zam yapılaca-
ğını duyurdu. Üstüne bir de utan-
madan ekledi “Siz benim yerim-
de olsanız ne yapardınız?”

Kitlelerin bu zamma dair ne 
düşündüğünü öğrenmek içinse 
çok beklemesine gerek kalma-
dı. Aynı gün içerisinde sokağa 
dökülen kitleler, tüm ülkeye ya-
yılan büyük eylemlere giriştiler. 
Eylemlerin büyüklüğünün daha 
iyi anlaşılması için aktaralım, 
Meksika’nın özellikle Güney 
eyaletleri mücadeleci bir gele-
neğe sahiptir, öğretmenlerden 
yerlilere kadar sık sık kitle mü-
cadelelerine şahitlik eder. Fakat 
ABD ile sınırın bulunduğu Ku-
zey eyaletlerine gelindikçe tablo 
değişir. Bu eylemler sırasında ise 
alışılmadık biçimde Kuzey’de 
Tijuana, Monterrey, Ciudad Ju-
arez ve Batı’da Colima ve Gua-
dalajara gibi şehirler dahi kitlesel 
mücadelelere sahne oldu. Öyle 
ki, eylemlerin Meksika’nın 32 
eyaletinden 29’una yayıldığı he-
saplanıyor.

Eylemleri tetikleyen gelişme 
akaryakıt fiyatlarına gelen zam 
olsa da Meksika’daki durumu an-
lamak için bu zamlar tek başına 
yeterli değil. Geçtiğimiz yıllarda, 
Peña Nieto hükümetinin eğitimin 
özelleştirilmesi için başlattığı 
saldırılara karşı geniş eylemler 
gerçekleşmiş, bu eylemler sıra-
sında öldürülen onlarca kişinin 
yanı sıra, Gerçek gazetesinin 
“Meksika’nın Roboskisi” olarak 
adlandırdığı “Ayotzinapa” katli-

amında 43 genç kaçırılarak kat-
ledilmişti. Bu katliamın yankıları 
tüm dünyaya yayılmış, Meksika 
kentlerinin yanı sıra dünyanın 
birçok yerinde de dayanışma ey-
lemleri yapılmıştı.

Bu petrol zammını kitleler 
için daha da katlanılmaz yapan 
bir diğer husus ise, Meksika’nın 
ulusal petrol şirketi Pemex’in 
yine Peña Nieto iktidarı süresin-
de özelleştirilmeye ve parçalan-
maya başlanmasıydı. Bu kısmi 
özelleştirmeler sonrası, henüz 
zamlar açıklanmadan dahi ben-
zin istasyonlarında yakıt bula-
namaz hale gelmiş ve kitlelerin 
tepkisi görülmeye başlanmıştı. 
Peña Nieto’nun iktidara gelme-
sinden bu yana devam eden fakat 
Trump’ın iktidara gelmesiyle do-
ruk noktasına ulaşan ulusal para 
peso’nun değer kaybı bu petrol 
zamlarıyla birleşince, 1979’de 
bir günlük asgari ücret ile otuz 
litre benzin alabilen Meksikalılar 
bugün bir günlük gelirleriyle an-
cak beş litre alabilir hale geldiler. 
Meksika’nın günlük 2 milyar va-
rilden fazla bir üretimle dünyanın 
en önemli petrol üreticilerinden 
biri olduğunu da hatırlatalım.

Peña Nieto’nun,  Trump ve 
emperyalizm karşısındaki dalka-
vukça tutumu da işin tuzu biberi 
oluyor. Trump henüz başkan dahi 
seçilmemişken, hatta araştırma 
şirketleri seçimi kazanmasına 
pek ihtimal vermiyorken, Ağus-
tos ayında Meksika’ya bir ziya-
ret düzenlemişti. Bu vesileyle 
yaptıkları görüşme sonrası Peña 
Nieto’nun, Trump’ın ABD’de 
yaşayan Meksikalıları aşağıla-
masına ve Meksika’ya yönelik 
saldırgan tutumuna bir cevap 
vermek yerine mülayim açıkla-

malarla yetinmesi Meksika’da 
büyük tepki çekmişti. Bu tepkiyi 
yatıştırmak için Peña Nieto, zi-
yareti düzenleyen ve Trump’la 
iyi ilişkilere sahip olan bakanı-
nı görevden almıştı. Trump’ın 
Başkan seçilmesi sonrası aynı 
kişinin Dışişleri Bakanı olarak 
atandığını da ekleyelim.

Bu hoşnutsuzluğun ilk ifa-
desi halk eylemleri olurken, işçi 
sınıfının geniş kesimleri de, işçi 
sınıfının metotlarıyla sahneye 
çıkmakta gecikmedi. 31 Ocak’ta 
birçok sendika, yerli halkı tem-
sil eden grupların da katılımıyla 
büyük bir grev örgütleme kararı 
almıştı. Bazı güney şehirlerinde 
eylemler 30 Ocak’ta başlarken 
özellikle başkent Meksiko’da 
grev büyük bir başarıya ulaştı. 
Pilotlardan köylü sendikalarına, 
öğrencilerden petrol işçilerine 
on binlerin katıldığı devasa ey-
lemlerle taçlandırılan grevin ilk 
sonucu ise 3 Şubat’ta görüldü. 
Peña Nieto hükümeti zamların 17 
Şubat’a kadar uygulamaya kon-
mayacağını açıklarken zamların 
iptalinin de gündemde olduğu 
konuşuluyor. Grevden önce de 
Trump’la görüşmeyi reddettiğini 
açıklamış, böylece halkın baskı-
sı altında ABD emperyalizmine 
karşı daha onurlu bir tutumu be-
nimsemek zorunda kalmıştı.

Bir başka önemli nokta ise, 
2012’de imzalanan “Meksika 
Paktı” ile Peña Nieto’ya destek 
verdiğini açıklayan üç temel bur-
juva muhalefet partisinin kitle-
lerce eylemlere kabul edilmiyor 
olması.  Meksika kitleleri “Que 
se vayan todos” (Hepsi gitsin) 
demekten yalnızca bir adım 
uzakta olabilir.

Meksika’da halk,
emperyalizme el pençe divan 
duranlara ve zamlara karşı ayakta
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Üçüncü Büyük Depresyon’un 
kimilerini şaşkın bırakan sürp-
rizleri, Fransa’da yaklaşan cum-
hurbaşkanlığı seçimleri öncesi 
gerçekleşen ön seçimlerde bir 
kez daha sahneye çıktı. Kısa bir 

süre önce sağın ön seçimlerin-
de eski Cumhurbaşkanı Nicolas 
Sarkozy’yi ve bir diğer favori 
olan Alain Juppé’yi geride bıra-
kan François Fillon, Cumhuriyet-
çi Parti çevresinde toplanmış sa-

ğın adayı olmaya hak kazanmıştı. 
Şimdi ise iktidardaki burjuva sol 
Sosyalist Parti (PS) ve müttefikle-
rinin ön seçimlerinde son Başba-
kan Manuel Valls’i yenen Benoît 
Hamon büyük bir sürpriz yaşattı. 

Denilebilir ki hem sağın hem de 
burjuva solun ön seçimlerinde, 
koca koca geçmişleriyle Fransız 
burjuva siyasetinin merkezinin 
son yıllardaki belkemiği olmuş 
ünlü siyasetçiler devre dışı kalır-
ken, sağı en sağ, solu ise en sol 
kazandı.

Peki kimin nesidir bu Hamon? 
Fransız sosyalist solunun büyük 
bir keşif yapmışçasına usanmadan 
dillendirdiğinden farklı olarak ne 
devrimcidir Hamon ne de emek-
çiler için bir çözüm. Gençliğinden 
itibaren bu parti içinde yetişmiş ve 
bir dönem bakanlık dahi yapmış 
olan Hamon, patronların hizmetin-
deki PS aygıtının has evladıdır. Ne 
var ki, bu basit gerçekleri böylece 
sıralamak ne Marksist bir yöntem-
dir ne de işçilerin davasına hizmet 
eder. Bu noktada, Temmuz ayında 
yapılan anketlerde yüzde üç ile on 
arasında gezinen Hamon’un, Baş-
bakan Valls’i yenmesinin altında 
ne keramet yattığını dönüp kendi-
mize sormamız gerekir. 

Hatırlanacağı üzere Fransız 
emekçileri 2016’nın ilk yarısın-
da, Yeni İş Yasası’na karşı büyük 
mücadeleler vermişti. Hükümet 
ise parlamentoya danışmaksızın 

yasayı geçirebilmesini sağlayan 
49.3 sayılı meşum bir maddeyi 
yürürlüğe koymuştu. Hamon’un 
en önemli vaatlerinden birisi bu 
yasanın iptalidir. Hamon’unkine 
yakın bir programla ön seçim-
lerde üçüncü olan ve ikinci tur-
da Hamon’a desteğini açıklayan 
Montebourg’un en çok vurgula-
dığı husus da 49.3’ün yürürlük-
ten kalkmasıydı. İşte kitleler, ha-
reketin geri çekilmesinden sonra 
yüzlerini, parlamenter metotlarla, 
bu programa dönmüştür. Bu ge-
lişme, Sanders’ın, Corbyn’in ve 
Syriza’nın seçimlerdeki başarısıy-
la aynı bağlama yani dünya devri-
min üçüncü dalgasının bu aşama-
sında, belli yenilgiler sonrası, kit-
lelerin yüzünü, en azında şimdilik, 
parlamenter metotlara dönmesine 
oturmaktadır. Sanders ve Corbyn 
örneklerinin aksine Hamon’un se-
çim başarısının kitle eylemlerinin 
önünden değil ardından geldiğini 
unutmaksızın, Fransız işçi sınıfı-
nın bu mücadele isteğini bir Bir-
leşik İşçi Cephesi ile hayata ge-
çirmek ise, DEYK’e bağlı kardeş 
grubumuz ROR da dâhil olmak 
üzere Fransız devrimci Marksist-
lerine düşüyor. 

Karadeniz üzerinden komşu-
muz sayılabilecek Romanya’da 
seçimler yapılalı daha iki ay dahi 
olmadı. Seçimleri kazan SPD 
(Sosyal Demokrat Parti) ise daha 
bismillah demeden “yolsuzluk-
la mücadele”ye karşı mücadele 
etmek için bir Kanun Hükmün-
de Kararname çıkardı! Yıllar 
yılı yolsuzluk belasıyla boğuşan 
Romanya’da son yıllarda Laura 
Codruta Kövesi adlı genç bir ka-
dın savcının başını çektiği DNA 
(Ulusal Yolsuzlukla Mücadele 
Departmanı), 1.500’ün üzerin-
de siyasetçi, patron ve bürokratı 
yolsuzluk suçlamalarıyla tutukla-
mıştı. Bizzat SPD’nin lideri Liviu 
Dragnea’ya karşı da 31 Ocak’ta, 
çalışmayan kişileri çalışıyor gös-
tererek 24.000 avroluk yolsuzluk 
yapmaktan bir dava açılmıştı. 
Dikkat edilirse, SPD iktidarda 
olmasına rağmen Başbakan değil 
SPD lideri yazdık, zira kabarık 
bir sicili olan Dragnea 2012’de 
seçime hile karıştırmaktan aldığı 
iki senelik ceza sebebiyle başba-
kanlık görevini yasal olarak üst-
lenemiyor.

SPD hükümetinin KHK’sı ise 
önce hapisteki yolsuzluk suçlula-
rını çıkartmaya, sonra da gelecek-
te işlenecek yolsuzlukların önünü 
açmaya odaklanıyor. Bu kararna-
me ile yolsuzluk suçundan yatan 
2.500 kişinin serbest kalması 

bekleniyor. Dahası, 44.000 avro-
nun altındaki yolsuzluklar artık 
hapisle cezalandırılamayacak, 
yani ayakkabı kutularına 43.000 
avro doldurmak suç olmaktan 
çıkıp basit bir kabahat halini ala-
cak. Romanya’da asgari ücretin 
350 avro olduğunu hatırlatalım, 
yani Rumen kodamanları Rumen 
işçisinin bir yıllık kazancını çal-

mayı vaka-i adiyeden sayıyor!
Rumen halkı ise aşına ve ek-

meğine göz dikenlere cevabı so-
kakta verdi. 15 Ocak’tan itibaren 
on binleri toplamaya başlayan 
eylemler, 1 Şubat’ı 2 Şubat’a 
bağlayan gece, sırf Bükreş’te 
100.000 kişiye ulaştı. Nüfusu 
iki milyon dahi olmayan bir şe-
hirde bu gerçekten muazzam bir 

sayı. Ülke çapında ise eylemlere 
300.000’in üzerinde kişi katıldı. 
Eylemlerin ilk sonucu olarak bir 
bakan ve birçok üst düzey yetkili 
istifa etti. Başbakan Sorin Grin-
deanu ise bunu bir “darbe girişi-
mi” olarak niteleyerek geri adım 
atmayacağını açıkladı. Grindea-
nu ve Rumen kodamanları “ça-
labilme özgürlüğünden” vazgeç-

memek için ayak diretiyor, fakat 
Rumen emekçileri Karadenizli 
inadından biraz nasiplendilerse, 
2015’te yaptıkları gibi, SPD ikti-
darını devirmeden sokakları terk 
etmeyeceklerdir.

*Bu yazının kaleme alınmasının 
hemen ardından Grindenau, “ülkeyi 
bölmemek” gerekçesiyle yasayı geri 
çekeceklerini açıkladı. Halk ilk raun-
du kazanmış görünüyor.

Romanya ayakkabı kutularına 
karşı mücadelede!

Dünya kazan devrim kepçe Sungur Savran

Açık kapıları “zorlamak” mı,
zoru başarmak için çabalamak mı?

İstibdada “hayır” diyeceğimiz 
belli. Ama ne zaman ve nerede di-
yeceğimiz de çok önemli. Zaman 
önemli: Karşı çıkış referandum-
la sınırlı olmamalı. Referandum 
öncesinde iktidarın ve sokaktaki 
yandaşlarının referandumun ken-
disini istibdada uygun yöntemler-
le hayalet referanduma dönüştür-
me, yani “hayır”ı savunmayı suç 
haline getirme çabalarına karşı 
elimizden geleni ardımıza koy-
mamalıyız. Sonrasında ise çıkan 
sonuca (“evet” ya da “hayır”) 
göre mücadelemizi her alanda 
sürdürmeliyiz. Yanıt “evet” ol-
duysa, evimize çekilmek ya da 
Türkiye’yi onlara bırakmak yok! 
İstibdada karşı çıkmaya devam! 
Yanıt “hayır” olduysa, bunun ver-
diği güçle daha ilerisi için müca-
dele etmek. Tehlikeyi bütün bütü-
ne ortadan kaldırmalıyız!

Ama nerede “hayır” diyeceği-
miz daha da önemli. Türkiye’nin 
yarısından fazlasının aslında istib-
dada “hayır” diyeceği açık. Ama 
Ak milislerden elektrik santraline 
girecek kediye, çeşitli faktörler 
yarışı daha başa baş duruma ge-
tirebilir. Her durumda, toplumun 
çok önemli bir bölümü, yaklaşık 
yarısı, istibdada “hayır” diyecek-
tir. Peki, bu hayati referandumda 
“hayır”ları çoğunluk yapmak için 

ne yapılabilir? Sağduyu cevap ve-
riyor: Bugün “evet” vermeyi dü-
şünen ya da kararsız olan toplum 
katmanlarını “hayır” oyuna ka-
zanmak! Bundan daha aşikâr bir 
doğru olabilir mi?

O zaman kaçınılmaz ola-
rak solun çok önemli bölüm-
lerinin İstanbul’da Beşiktaş ve 
Kadıköy’de, Ankara’da Çanka-
ya’da, İzmir’de Alsancak’ta “ha-
yır” propagandası yapma yöne-
lişinin büyük ölçüde anlamsız 
olduğu ortaya çıkar. AKP’nin 
seçmeninin şu ya da bu nedenden 
“hayır”a ikna edilebilecek kesim-
lerine ulaşmaya çalışmak, bura-
larda açık kapıları “zorlamak”tan 
çok daha önemlidir. 

Devrimci İşçi Partisi bunu 
yapacak! AKP’ye şu ya da bu 
nedenle yakın durmuş işçiye ve 
emekçiye, kendi sınıf çıkarlarının 
istibdad rejiminden nasıl zarar 
göreceğini, ekmeğinin nasıl kü-
çüleceğini, çocuğunun nasıl gü-
vencesiz ve geleceksiz kalacağını 
anlatacağız. İşçi sınıfı bazılarının 
sandığının aksine sınıf çıkarlarını 
anlar! Anlatan olursa! Zor olanı 
başarmak, aynı zamanda işçi sını-
fının siyasi bağımsızlığının yolu-
nun taşlarını döşemek demek. Ta-
rihi görevimizle güncel görevimiz 
örtüşüyor, ne mutlu!

Donald Trump bir bakıma bir 
güç gösterisidir. Ya da emperyalist 
Amerika’nın dünyaya diş göster-
mesi. Ama devrimci proletaryanın 
gözlüğüyle bakan gözlere başka 
bir şeyi daha gösteriyor: Kapita-
lizmin, dönemsel olarak düştüğü 
çaresizliğe bir kez daha düştüğü-
nü, kendi yarattığı üretici güçleri 
yönetemediğini, bu yüzden dün-
yayı yeniden yıkımın eşiğine ge-
tirdiğini.

“Küreselleşme”nin bir silin-
dir gibi önüne gelen her şeyi ezip 
geçtiği, “kaçınılmaz” olduğu, ka-
pitalizmin artık krizlerini kontrol 
altına almış olduğu ve daha birçok 
safsata, düne kadar, ister burju-
vazinin liberal sözcülerinin, ister 
beyni o fikirlerin tutsaklığına düş-
müş olan solcuların ağzında, son 
tahlilde, tek bir anlam taşıyordu: 
Kapitalizmin kendi kendini yıkı-
ma götürecek çelişkilere bağışık 
olduğu yanılsamasını yayıyor-
du. Şimdi geldiğimiz durum tam 
tersinin doğru olduğunu göster-
miştir: Sermaye kendi yarattığı 
güçlere hâkim olamıyor; “küre-
seleşme” ve neoliberalizm olarak 
anılan ve sermayenin hareketini 
özgürleştirmeye dayanan gelişme 
süreci iflas etmiştir. Bütün bunlar-
dan dolayı tüm dünyada burjuvazi 
birbirine düşmüştür. Kimi kışlaya, 
sığınağa, sipere girmek istiyor, 
kimi eski başarısız formüllerde ıs-
rar ediyor. Burjuvazi dev bir çık-
maz ile karşı karşıyadır. Ve öyle 
görünüyor ki bir kez daha faşiz-
me ve dünya savaşına başvurmak 

zorunda kalacaktır. Bütün mesele 
işçi sınıfı ve çevresine toplayacağı 
bütün ezilmişlerin erken davranıp 
davranamayacağına bağlıdır.

Öyle birbirlerine girdiler ki, 
mesele emperyalist ülkelerle 
yeni kapitalist olanlar arasında 
(örneğin ABD ve Çin) ya da em-
peryalistler arasındaki (örneğin 
ABD ve AB) çelişkilerden ibaret 
değildir. ABD’nin federal (yani 
merkezi) iktidarı eyaletlerle ça-
tışıyor, gittikçe daha büyük öl-
çüde çatışacaktır. Güçlenen bir 
Kaliforniya ayrılıkçı hareketi var 
(Calexit)! Trump’ın yedi Müslü-
man ülke vatandaşlarına koyduğu 
yasağı kaldıran basit bir mahkeme 
kararı değildir. Ülkenin batısında, 
Pasifik kıyısında nispeten ilerici 
bir eyalet olan Washington eyale-
tinin (doğuda Atlas Okyanusu kı-
yısında olan başkent Washington 
DC ile karşılaştırılmasın) valisi ve 
adalet bakanının girişimidir aynı 
zamanda. Bu, her geçen gün bü-
yüyecek, zamanla çok daha fazla 
eyaleti kapsayacak bir çatlaktır.

ABD’nin adı Türkçe’ye yanlış 
geçmiştir. United States of Ame-
rica, Amerika Birleşik Devletleri 
olarak çevrilemez. State İngiliz 
İngilizcesi’nde “devlet” demektir 
sadece. Amerikan İngilizcesi’nde 
ise “eyalet”. Öyleyse, ABD’nin 
Türkçe’de doğru adı Amerika Bir-
leşik Eyaletleri’dir. 

Biz şimdi bunu düzeltiyoruz 
da, yakında “Birleşik” ne olacak 
bakalım!

 *  *  *

Amerika Birleşik Eyaletleri
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Son iki asırlık tarihte Avrupa ne 
zaman devrim dese en önemli cep-
helerden biri hep Fransa olmuştur. 
1848’de işçi sınıfının kızıl bayrağı 
ilk kez Paris semalarında dalgalan-
mış, 1871’de tarihin ilk işçi iktidarı 
patronları ve onların siyasetçileri-
ni Paris dışına kaçmaya zorlamıştı. 
1936’da Fransa’da tarihin o güne 
dek gördüğü en güçlü grev dalga-
sı patronları koltuklarında öyle bir 
sarsmıştı ki, iktidarlarını ancak bü-
rokrasinin işçi sınıfına ihaneti ile ve 
40 saatlik iş haftasından yıllık izne 
ve hatta işçilerin patlayan bisiklet 
tekerlerini ödemeye kadar bin bir ta-
viz vererek kurtulabilmişlerdi dev-
rilmekten. 1968’de, bir kez daha işçi 
sınıfı masaya yumruğunu vurmuş, 
bu kez öğrenci gençliği de yanına 
alarak, dönemin cumhurbaşkanını 
ülkeden kaçmak zorunda bırakmıştı. 
Sonuncusunu görmeye ömrü yetme-
se de, Nâzım’ı “Paris ışık şehri, ihti-
lal şehri” yazmaya iten de bunlardı.

Üçüncü Büyük Depresyon döne-
minde Fransa bir kez daha önemli 
bir cephe haline geliyor. Bir yandan 
ön-faşist Ulusal Cephe (FN) partisi 
hızla yükselip, 2015’teki son bölge 
seçimlerinden birinci parti olarak çı-
karken bir yandan da geniş kitleler 
krizin bedelini patronlara ödetmek 

için mücadeleye giriyor. Gerçek ga-
zetesi okurlarının hatırlayacağı üze-
re, 2016’nın ilk yarısını Fransa işçi 
sınıfı Yeni İş Yasası’na karşı büyük 
grevler ve yürüyüşlerle geçirirken, 
öğrenciler de Fransa’nın birçok şeh-
rinde üniversiteleri ve liseleri işgal 
ederek işçi sınıfına destek vermişti. 
Gündüzler eylemlerle geçerken ge-
celeri de Nuit Debout (Bütün Gece 
Ayakta) adlı meydanlar hareketi, 
Fransa’nın büyük meydanlarını iş-
gal eder olmuştu.

Bu kritik dönemde, DEYK’e 
bağlı Renaissance Ouvrière 
Révolutionnaire (Devrimci Prole-
ter Yeniden Doğuş, ROR) grubu bu 
topraklarda hayat bularak ilk bildi-
risini yayınladı. Fransa’da Cumhur-
başkanlığı seçimleri yaklaşırken, 
kitlelerin yüzü de büyük oranda se-
çimlere dönmüş vaziyette. İktidarda 
bulunan fakat büyük bir krizin için-
den geçen burjuva sol Sosyalist Par-
ti, büyük işçi eylemleri sonrası itiba-
rı neredeyse sıfıra inmişken, büyük 
oranda da imaj yenilemek için bir ön 
seçime gitti. Bu ön seçimler için ya-
yınladığı bildiride ROR, Fransa’nın 
ve dünyanın istisnai bir dönemden 
geçtiğini belirtirken, yükselen fa-
şizme karşı mücadelede Sosyalist 
Parti’nin bir seçenek olamayacağı-

nı, ön seçimi kazanan kim olursa ol-
sun bu partinin başına geçen kişinin 
işçi sınıfının güvenine ihanet ederek 
burjuvazinin çıkarlarına hizmet ede-
ceğini belirtiyor.

Faşizmin yenilmesi için izlen-
mesi gereken yolun, bir Birleşik İşçi 
Cephesi olması gerektiğini belirten 
bildiri, seçimlerin de bu mücadele-
de bir metot olarak kullanılmasının 
yanlış olmadığını fakat bunun yal-
nızca tali bir araç olduğunu ve asıl 
mücadelenin sokakta, işyerinde ve 
okulda verileceğini vurguluyor. Bil-
diride altı çizilen bir başka husus ise, 
Ulusal Cephe’nin işçi havzalarında 
güçlenmesinin sorumluluğunun işçi 
sınıfına ihanet eden burjuva solda ve 
işçi sınıfına yüz çeviren solda oldu-
ğu. ROR, bu siyasi çizgiye alternatif 
olarak işçi sınıfının patron partile-
rinden bağımsız mücadele hattının 
örülmesi için dişini tırnağına takıp 
mücadele etmek gerektiğini hatırla-
tıyor.

Nisan ayında gerçekleşecek 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
Ulusal Cephe’nin ikinci tura çık-
ması da, bunun bir mücadele dina-
miğini tetiklemesi de kaçınılmaz 
görünüyor. ROR’lu yoldaşlarımızın 
önündeki yol uzun ve meşakkatli, 
fakat ilk adım atıldı bile!

Fransa’da DEYK’e bağlı ROR grubu 
mücadeleye merhaba dedi

Marksizmin teoride de pratikte de 
enternasyonalist olduğu kavrayışın-
dan yola çıkan Devrimci Marksizm, 
bu yıl 10. yılını tamamlaması vesile-
siyle yeni bir atılım yaparak her yıl bir 
İngilizce sayı yayınlamaya karar ver-
di. İlk sayı, Revolutionary Marxism 
2017 başlığıyla Aralık ayında çıktı.

Revolutionary Marxism 2017 hem 
Devrimci Marksizm’in düzenli yazar-
larından, hem de derginin başka ülke-
lerden dostu birtakım Marksistlerden 
yazılar içeriyor. Sekiz yazıdan beşi 
Türkiye’den, üçü ise Macaristan, Po-
lonya ve Yunanistan’dan.

Sayı dört ana temaya yer vermiş 
bulunuyor. Bunlardan ilki Devrimci 
Marksizm’in “ön faşist” olarak nite-
lediği hareketin uluslararası alanda 
yükselişi. Burada Sungur Savran, 
Trump’ın ABD başkanlığına seçili-
şini merkeze almakla birlikte ufku-
nu geniş tutarak Avrupa Birliği’nde, 
Rusya, Ukrayna ve Doğu Avrupa’da 
yükselen baskı rejimlerinin ve faşizan 
hareketlerin yanına Asya’dan çeşitli 
örnekler (Türkiye, Hindistan, Filipin-
ler) de katarak ön-faşist hareketlerin 
tarihi dinamiğini araştırıyor, solun 
izlemesi gereken stratejiyi sergili-

yor. Macaristan’dan Tamás Krausz 
ve Polonya’dan Ewa Groszewska ise 
kendi ülkelerindeki baskıcı rejimlerin 
karakterini analiz ediyorlar.

İkinci tema ön faşizmin karşısın-
da yükselen kitle hareketleri, isyanlar, 
devrimler. Bu bölüm Yunanistan’dan 
kardeş partimiz EEK’in önderlerinden 
Savas Mihail-Matsas’ın 2016 bahar 
aylarında Fransa’da yeni İş Yasası’na 
karşı verilen yoğun mücadelelerin 
genel dünya durumu içindeki yerini 
tartıştığı yazısıyla açılıyor. Bölümün 
öteki parçası bir belge: Kristiyan Ra-
kovskiy Balkan Sosyalist Merkezi ile 
RedMed sitesinin 2016 başında dünya 
durumunu analiz etmek ve devrimci-
lerin görevlerini ortaya koymak ama-
cıyla ortaklaşa yayınladığı bir bildiri.

Üçüncü ana tema dünya ve 
Türkiye’de İslamcılık. Burak Gü-
rel dünya çapında İslamcılığın 1979 
dönüm noktasından beri yükselişini 
karşılaştırmalı bir tarihsel perspektif-
le sergiliyor. Mustafa Kemal Coşkun 
ise Türkiye’de tarikatlar temelinde 
gelişen İslamcılığın ( tarikatlar esas 
olarak küçük ve orta burjuvazinin 
av alanı olduğundan) ihtiyaç halinde 
örneğin neoliberalizm gibi başka ide-

olojilerle birleşebildiğini ileri sürüyor.
Derginin son dosyası 20. yüzyılın 

sosyalist inşa deneyimini konu alı-
yor. Özgür Öztürk Sovyet deneyimini 
ekonomik çelişkileri temelinde masa-
ya yatırıyor.

Revolutionary Marxism 2018, sos-
yalizm açısından bir çifte yıldönümü 
olan 2017 yılı sonunda çıkacağı için, 
başka şeylerin yanı sıra, hem Ekim 
devrimini (100. yıl), hem de Marx’ın 
Kapital’ini (150. yıl) ele alacaktır.

Devrimci Marksizm ilk İngilizce sayısını yayınladı: 

Revolutionary Marxism 2017

Dergimizi internetten satın almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz 
devrimcimarksizm.net • iletisim@devrimcimarksizm.net facebook devrimcimarksizm

Yılmaz Tan

Duvar

1913: Fırtınadan Önce adlı kitabında Florian Ilies, 
1910 yılında basılmış ve dünya çapında çoksatar olmuş 
Büyük Yanılsama kitabına atıfla şöyle yazıyor: “Asla bir 
daha savaş çıkmazdı, Norman Angell (kitabın yazarı) 
bundan emindi. Angell küreselleşme çağının dünya sa-
vaşlarını imkânsız hale getirdiğini, çünkü bütün ülkele-
rin çoktandır ekonomik olarak birbirine sıkı sıkıya bağlı 
olduklarını açıklamaktadır. İktisadi ağların yanı sıra ile-
tişimdeki hele de finans dünyasındaki uluslararası bağ-
ların savaşı anlamsız kıldığını da söyler”. Son 20 yılda 
Türkiye’de sol liberal aydınların yazılarına aşina Türkiye-
li okur için bu satırlar hiç de yabancı olmasa gerek. Oysa 
güncel gelişmeler tam da bu “büyük yanılsama”nın müt-
hiş bir öngörüsüzlük olduğunu gün be gün ortaya koyu-
yor. Kanaatimiz o yöndedir ki, artık “küreselleşme” söy-
leminin tedavülden kalkmakta olduğu bir döneme girmiş 
bulunmaktayız.  

Önce şunu belirtelim. Kısaca süre önce Davos’ta ger-
çekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu toplantıları, gi-
derek derinleşen dünya ekonomik krizi karşısında ulus-
lararası burjuvazinin hem şaşkın ve çözümsüz olduğunu 
hem de krizin olası ağır toplumsal sonuçlarından oldukça 
kaygı duyduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Onlar 
ne kadar “küreselleşmeyi nasıl ayakta tutabiliriz?” diye 
tartışadursunlar, ABD başkanı Trump koltuğuna oturur 
oturmaz Meksika sınırına duvar örme kararını imzaladı 
bile. Biz bu kararın, uygulamaya geçip geçmeyeceği he-
nüz kesinleşmese bile, önümüzdeki günler için önemli bir 
işaret fişeği olduğu kanaatindeyiz. 

Şöyle izah edelim: ABD burjuvazisi, uluslararası 
burjuvazinin diğer kesimleri gibi dünya kapitalizminin 
üçüncü büyük depresyonu karşısında henüz bütünlüklü, 
başarı vaat eden bir stratejiye sahip değil. Bununla bir-
likte Trump’ın “Önce Amerika” politikasının ürünü olan 
Meksika sınırına duvar örme kararı, bizce sermayenin 
“küreselleşme” söylemine sırtını dönüp, istemeye isteme-
ye de olsa, daha korumacı bir temelde kâr arayışı strateji-
sine yönelmekte olduğunun bir öncü göstergesi. Yeri gel-
mişken, bu güçlenen eğilimin sadece ABD’de Trump’ın, 
Avrupa’da Le Pen’in ve diğer faşizan liderlerin kişilikle-
riyle ya da halkın sisteme duydukları öfkeyi kendi çıkarla-
rı için kullandıkları bir göz boyama ile açıklamanın kendi 
başına yeterli olmadığı kanısındayız. Yıllardır krize karşı 
aldıkları bütün tedbirlerin sonuç vermemesidir ki ulusla-
rarası sermayeyi öbür uca savrulmaya adım adım zorla-
maktadır. Öbür uç diyoruz; zira yazının başında adı ge-
çen kitapta da belirtildiği gibi bir uçta ülkeler arasındaki 
bağların giderek sıkılaştığı, üretimin toplumsallaşmasının 
giderek arttığı bir dünya ekonomisi var. 1910’da bile du-
rum öyleyse varın siz düşünün bugünkü uluslararası bü-
tünleşmenin gelişmişlik düzeyini. Ancak öbür ucun, yani 
dünya kapitalizminin birbirleriyle rekabet etmek zorunda 
olan ulus-devletlere bölünmüşlüğünün sürüyor olması, 
günümüz kriz koşullarında bu iki uç arasındaki çelişkinin 
daha da keskinleştiği anlamına geliyor. Kapitalizmin söz 
konusu çelişkiyi aşamamasının doğurduğu bu muhtemel 
stratejik yöneliş, ticaret savaşlarından emekçilerin daha 
fazla sömürüldüğü çalışma koşullarına kadar ağır top-
lumsal bedellere gebedir. Her türlü faşizan eğilimi besle-
yen, küresel işçi sınıfını duvarlar örerek bölmeye dayalı 
bu yönelişe karşı tek umut ışığı her kimlikten emekçinin 
dayanışma içinde ve enternasyonalizm temelinde birlikte 
mücadeleyi yükseltmesidir. 

Trump’a dair ilginç bir anekdotla bitirelim. Birkaç 
sene evvel “ölümü bile paraya çevirecek” başlığıyla ya-
yınlanan bir haberde ABD’li emlak kralı Trump’ın me-
zarlık sektörüne hızlı bir giriş yaptığı ve New Jersey eya-
letinde bulunan “Trump Ulusal Golf Kulübü” arsasının 
bir bölümünü mezarlık haline getirmeye karar verdiği, 
ayrıca söz konusu mezarlıktan sadece golf kulübü üyele-
rinin yararlanabileceği belirtiliyor (Milliyet, 03.02.2012). 
Burjuva kafası. Ölürken bile – kendi ayrıcalıkları için du-
varlar örerek – para kazanma peşinde. Tüm emekçiler ve 
ezilenler olarak “fırtınadan önce” ağır bir görevle karşı 
karşıyayız: o duvarları yıkmak!   

Arjantin işçi sınıfının kalbi
AGR-Clarín’de atıyor

AGR-Clarín, Arjantin’in en 
büyük medya tekeli Clarín Gru-
bu bünyesinde yer alan ve 380 
işçinin çalıştığı bir matbaa. 16 
Ocak sabahı işçiler başkent Bu-
enos Aires’te bulunan işyerlerine 
geldiklerinde kriz nedeniyle mat-
baanın kapatıldığına dair bir yazı 
ile karşılaşıyorlar. Türkiye ile 
kıyaslayarak söyleyecek olursak 
Doğan Medya’nın en güçlü ol-
duğu zamanlardaki gibi bir tekel-
den bahsediyoruz. Farklı farklı 
kesimlere hitap eden çok sayıda 
günlük gazetesi, onlarca dergisi, 
televizyon ve radyo kanalları, 
internet siteleriyle çok büyük bir 
grup. İşleri zaten yolunda. Ayrıca 
AGR-Clarín işçileri tezgâhlarda 
daha basımı bekleyen yayınlar 
olduğunu, dolayısıyla da “iş yok, 
kapatmak zorundayız” gerekçe-
sinin yalan olduğunu çok iyi bi-
liyor. 

Asıl amaç kriz bahanesiyle 
eski işçileri gönderip yerine çok 
daha kötü koşullarda yenileri al-
mak. Çünkü AGR-Clarín işçileri 
sendikalı. Yıllardır adım adım 
her toplu sözleşmede farklı talep-
lerini patrona kabul ettirmişler. 
AGR-Clarín patronu da bir ma-
nevrayla işyerini kapatıyor gibi 
gösterip sonra belki de aynı yerde 
başka isimle yeniden açarak içe-
rideki bu örgütlü güçten kurtul-
mak istiyor. İşçilerse bir yandan 
patronların bu kirli hesaplarını 
teşhir ederken bir yandan da iş 
güvencelerini savunuyor, krizin 
bedelinin işçilere ödetilmesine 
izin vermeyeceklerini kararlılıkla 
gösteriyorlar. 

16 Ocak’ta işgalle birlikte 
mücadelenin başladığı ilk andan 
itibaren işçiler temsilcileri aracı-
lığıyla diğer işçileri, sendikaları, 
siyasi partileri bilgilendiriyor, 
dayanışma etkinlikleri düzenli-
yor, taleplerini geniş kitlelerin 
sahiplenmesi için organize bir 
şekilde çalışıyorlar. 

İşyeri baş temsilcisi, 7 yıl-
lık mücadelenin ardından işine 
iade edilerek bir sınıf mücade-
lesi sembolü hâline gelen Pablo 

Viñas, DİP’in Arjantin’deki kar-
deş partisi Partido Obrero’nun 
(İşçi Partisi, PO) militanı. Partido 
Obrero, sendikal alanda faaliyet 
yürüten örgütlerinden meclisteki 
milletvekillerine, gençlik örgü-
tünden kadın örgütüne, PO’yu bir 
çekim merkezi olarak gören sine-
macılara ve müzisyenlere kadar 
bütün güçlerini bu mücadelenin 
etrafında seferber ediyor. 

İçeride işçilerin işgaliyle, dı-
şarıda PO ve FİT (Frente de Iz-
quierda y de los Trabajadores 
- Solun ve İşçilerin Cephesi) ön-
cülüğünde örgütlenen eylemlerle 
Arjantin işçi sınıfının kalbi nere-
deyse AGR-Clarín’de atıyor. 

İşgale destek için
dayanışma grevi, eylemler, 
mücadele fonu...  

Eylemler, destek ve dayanış-
ma faaliyetleri sadece matbaanın 
önünde yapılanlarla sınırlı değil. 
16 Ocak’ta işgalin başlamasından 
sadece üç gün sonra, 19 Ocak’ta 
farklı işyerlerinde çalışan basın-
yayın ve matbaa işçileri 30 yıldan 
sonra ilk kez greve gittiler. 24 
Ocak’ta Buenos Aires’in merke-
zinde “işten çıkarılan işçiler işe 
iade edilsin!”, “esnek çalışmaya 
hayır!”, “kapatılan ve işçi çıka-
ran işyerleri işgal edilsin!” gibi 
sloganları öne çıkaran bir yürü-
yüş gerçekleştirildi. Her direniş-
te, mücadelede işçilerin karar-
lılıkla devam etmesinde önemli 
bir etken ailelerinden gördükleri 
destek olmuştur. İşçiler bu des-
teği de örgütlü hale getirdiler ve 
“AGR-Clarín işçilerinin aileleri 
komisyonu” diye bir örgütlenme 
kurdular. Bir diğer önemli etken 
de mücadelede zaman geçtikçe 
yaşanacak maddi zorluklardır. 
Bunun için de derhal “Mücadele 
Fonu” adında bir sandık oluştur-
dular. İşçi sınıfının örgütlü güç-
lerinin dayanışmayı hem sınıf 
mücadelesi yöntemleri ile hem 
de maddi olarak göstermesi için 
örgütlü işyerlerini ziyaret ederek 
toplantılar düzenlediler. Patronun 
AGR-Clarín’de yapılacak işleri 
başka matbaalarda bastırmaya 

çalışması karşısında bir yandan 
o matbaalarda çalışan işçilere, 
farklı bölgelere dağıtımı yapan 
kamyon şoförlerine dayanışma 
çağrısı yaparken diğer yandan da 
#NoCompreClarín yani “Clarín 
alma” başlığı ile bir boykot kam-
panyası da örgütlendi. Gazete 
bayilerinde boykot ve dayanışma 
çağrısı için bildiriler dağıtıldı, 
afişler asıldı. Spikerler, gazete-
ciler, muhabirler ve çeşitli ba-
sın yayın çalışanlarının katıldığı 
imza kampanyaları düzenlendi. 

Bakanlığın kapısına 
dayandılar

Son olarak işçiler taleplerini 
ifade etmek, Clarín patronunun 
bu yasadışı işten atma girişimine 
izin vermemesi için 3 Şubat’ta 
Çalışma Bakanı Jorge Alberto 
Triaca ile görüşmek istediler. 
Ama tabii Triaca’nın kapısına sa-
dece birkaç işçi temsilcisi gitme-
di. Bir hafta boyunca yapılan yo-
ğun bir çalışmanın ardından bin-
lerce insan AGR-Clarín işçileri 
ile dayanışma içinde bakanlığın 
kapısına dayandı. Eylem sırasın-
da bir sosyal medya kampanyası 
da düzenlendi. #TriacaReuni-
teConAGR yani “Triaca AGR 
ile görüş” anlamına gelen mesaj 
Twitter’da en çok konuşulanlarda 
ilk üçe girdi. 

Çalışma Bakanı Triaca gö-
rüşmeyi kabul etmedi, niyetini 
de ertesi gün işçilerin işgal etti-
ği fabrikaya 7 otobüs jandarma/
polis göndererek belli etmiş oldu. 
İşgalin daha ilk günü de polis 
tazyikli su, biber gazı ve plastik 
mermilerle işçilere saldırmıştı. 

Ancak işçilerin ve dayanışmaya 
gelen güçlerin kararlılığı karşı-
sında geri çekilmek zorunda kal-
mışlardı. Bu satırların yazıldığı 
sırada henüz yeni bir müdahaleye 
cesaret edebilmiş değiller. Ama 
bir yandan da Clarín patronu her 
gün biraz daha sıkışıyor.  

Arjantin işçi sınıfı
PO ve FIT öncülüğünde
ileri atılıyor

Partido Obrero en çok “AGR-
Clarín işçisi kazanırsa hepimiz 
kazanırız” sloganını öne çıkarı-
yor. Çünkü AGR-Clarín işçile-
rinin mücadelesi, iş güvencesini 
savunmak, işten atmalara ve es-
nek çalıştırılmaya karşı koymak 
için Arjantin işçi sınıfının önün-
de yeni bir yol açmış durumda. 
Sendika bürokrasisinin tahakkü-
mü altında son 30 yıldır grev bile 
yapılmamış bir sektörde işçiler 
bir kuşatmayı kırdılar, ileri bir 
adım attılar. 

AGR-Clarín tek başına par-
layan bir alev değil. Partido 
Obrero’nun yıllara yayılan plan-
lı, disiplinli ve devrimci bir mü-
cadele ile sınıf içinde elde ettiği 

mevzilerin bir ürünü. Bunun da 
ötesinde AGR-Clarín yeni ve 
daha büyük mücadelelerin de 
habercisi. Geçtiğimiz 20 Aralık,  
2001’de başlayan ve Argenti-
nazo diye anılan büyük isyanın 
15. yıldönümüydü. O gün ülke-
nin neredeyse bütün kentlerinde 
gösteriler düzenlendi. Buenos 
Aires’te yapılan gösterinin kapa-
nış konuşması ülkenin en önemli 
sendikalarından biri olan lastik 
işçileri sendikası SUTNA’nın 
genel sekreteri, Partido Obrero 
militanı yoldaşımız Alejandro 
Crespo tarafından yapılmıştı. 
SUTNA’da geçtiğimiz Nisan 
ayında sendika seçimlerini, yıl-
lardır sendikayı yöneten Peronist 
bürokrasinin listesine karşı FİT 
liderliğindeki sınıf mücadeleci 
liste kazanmıştı. Yoldaşımız ko-
nuşmasında SUTNA’da yapılan 
seçimlerin sonucunun işçi sını-
fının Arjantin’de mücadeleci bir 
odak arayışının göstergesi oldu-
ğunu vurgulamış ve 2017’de mü-
cadelenin daha da yükselmesini 
beklediğini ifade etmişti. AGR-
Clarín işçileri de 2017’nin açı-
lışını tam da beklendiği şekilde 
yapmış oldular. 

Arjantin’de 2016 yılında 5.000’den fazla işyeri kriz gerekçesiyle kapatılmış, 200 binden fazla işçi işten atılmış durumda. 16 Ocak’ta 
sıra AGR-Clarín işçilerine geldiğinde ise bu sefer patronlar beklemedikleri bir sürprizle karşılaştılar ve işçiler iş güvencelerine 
sahip çıkmak için işyerlerini işgal etti. 16 Ocak’tan itibaren de işgal kararlılıkla sürüyor, sınıf dayanışması büyüyor, AGR-Clarín 
işçisi Arjantin işçi sınıfının en önünde yürüyor! 

Arjantin medya devinde işgal 

“AGR-Clarín işçisi kazanırsa hepimiz kazanırız!”
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İşçiler çok defa komünistlerin 
orak-çekiçli bayraklarına bakarak 
şu soruyu sorarlar: “Neden Rusya 
bayrağını kullanıyorsunuz?” Bu, 
Ekim 1917’de işçi sınıfını Rusya’da 
iktidara getiren Ekim devrimi ve 
onun ürünü olan Sovyet devleti hak-
kında yeterli bilginin burjuvazinin 
baskıları ve yalanları dolayısıyla 
Türkiye işçi sınıfına aktarılamamış 
olmasının sonucudur. Ekim devri-
mi sadece Rus ulusunun değil aynı 
zamanda Müslüman halkların da bir 
devrimidir. Dolayısıyla, o devrimin 
ürünü Sovyet devletinin bayrağın-
daki orak-çekiç Müslüman halkların 
da sembolüdür. İş ki, insan çekiciyle 
dünyaya biçim veren işçi olsun, ora-
ğıyla insanlığı doyuran köylü olsun!

Sovyetler Birliği dünyanın
en büyük Müslüman
ülkelerinden biri idi!

Her şeyden önce, devrimin ya-
şandığı 20. yüzyıl başında “Rusya” 
olarak anılan ülke, çokuluslu bir im-
paratorluktu. Nasıl ki Osmanlı’nın 
tebaası Türklerden ibaret değildi, 
envai çeşit halk, hem çoğunluğu 
Hıristiyan Balkan halkları, hem 
Rum, Ermeni ve Yahudiler, hem de 
Arap’tan Çerkes’e ve Kürt’e Türk 
olmayan Müslüman halklar bu dev-
letin çatısı altında yaşıyordu, Rusya 
da sadece Ruslardan oluşmuyordu. 
Ekim devrimi Rusya’da yaşayan 
Hıristiyan’ıyla (Ukraynalı, Gürcü, 
Ermeni vb.) Müslüman’ıyla bir dizi 
başka halkı ayağa kaldırmıştır. Üs-
telik bu Müslüman halkların çoğun-
luğu Türklerle aynı etnik kökenden 
geliyordu: Rusya’nın kendi içinde 
yaşayan Tatarlar, Çeçenler, Dağıs-
tanlılar, Kalmıklar vb. yanı sıra, Gü-
ney Kafkasya’nın ve Orta Asya’nın 
(bugün bağımsız olan) halklarından 
Azeriler, Türkmenler, Kazaklar, Öz-
bekler, Kırgızlar hep böyleydi. 

Devrimin ardından, uluslarara-
sı işçi sınıfının Marx ve Engels’ten 
sonra en büyük önderi olan bü-
yük devrimci Lenin’in ısrarıyla, 
ülkenin eski adındaki Rusya veya 
Rus sözcükleri yeni devletin adın-
da kullanılmadı: Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği (SSCB), 
modern çağda adında bir ulusun 
ya da coğrafyanın izi olmayan tek 
devlettir! Neden? Çünkü Lenin ve 
gerçek komünistler, bütün halkların 

eşit olduğu bir dünya istiyorlardı. 
Onların davası, bir sınıf davasıydı. 

SSCB federal bir ülke idi. Bir-
çok iş tek tek cumhuriyetlerin yet-
ki alanına bırakılmıştı. 15 adet olan 
bu cumhuriyetlerin altı tanesi 
(Azerbaycan, Türkmenistan, Ka-
zakistan, Özbekistan, Kırgızistan, 
Tacikistan) Müslüman halklar 
tarafından yönetiliyordu. Ayrı-
ca cumhuriyetlerin içinde “özerk 
cumhuriyet”ler vardı. Mesela Ta-
taristan, Rusya cumhuriyeti içinde 
özerk bir cumhuriyetti. Çeçenistan, 
Dağıstan vb. gibi Müslüman halk-
ların yönetiminde başka özerk alt 
birimler de vardı. 

Sovyetler Birliği 1930’lu yıllar-
da işçi sınıfının ve köylülüğün için-
den çıkan, kendine özel çıkarlara 
sahip bir bürokrasinin hâkimiyetine 
girdi. Bu gelişme aynı zamanda Rus 
milliyetçiliğinin adım adım ağır 
basmasıyla el ele gitti. Ama sonuna 
kadar, Sovyet devleti 1991’de dağı-
lana kadar Müslüman halklar eski 
Sovyet anayasalarında kendilerine 
tanınan haklardan yararlandı. İşçi ve 
köylü olarak da işsizliğin olmadığı, 
herkesin geleceğinden emin olduğu, 
eğitim, sağlık, konut gibi alanlarda 
en ufak bir sıkıntının yaşanmadığı, 
kapitalizmin illetlerinden kurtulmuş 
bir toplumda yaşamış oldular.

Türkler, Farslar,
Hintliler, Afganlar…

Ama Ekim devrimi sadece bu 
anlamda Müslüman halkların da 
devrimi değildir. Ekim devrimi, 
Müslüman halkları Batı emperya-
lizmine başkaldırarak özgürleşmeye 
çağıran bir devrimdir aynı zaman-
da. Avrupa 17. yüzyılda nüfusunun 
çok büyük bölümü Müslüman olan 
Hindistan’ı sömürgeleştirmiştir. 
18. yüzyılın sonundan itibaren ise 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da ne-
rede tutturabildiyse, işgal, yağma, 
sömürgeleştirme, ekonomik sömü-
rü, kültürel aşağılama politikaları 
izlemiştir. Nüfusunun çoğunluğu 
Müslüman olan ülkelerin hâkim 
sınıfları, şahlar, padişahlar, ağa-
lar, toprak sahipleri, tefeciler, vergi 
vurguncusu mültezimler ve onların 
şeyhleri, şıhları, aydınları, ah vah 
etmiş, ama emperyalistlerle işbirli-
ğine gitmişlerdir. Ekim devrimi ise 
Müslüman halkları işçi sınıfı ve 

köylülüğün isyanı teme-
linde emperyalizme karşı 
ayaklanmaya çağırmıştır. 

Bolşevikler, Çarlığı 
1917 Ekim ayında devirmiş 
ve iktidara geçmiştir. Bolşe-
viklerin Dışişleri Komiseri 
Trotskiy önderliğinde ilk 
yaptığı işlerden biri, gizli 
diplomasiye savaş açmak, 
Çarlığın emperyalizmle 
yaptığı gizli anlaşmaları, 
paylaşım planlarını açıkla-
mak olmuştur. Ortadoğu’yu 
emperyalist ülkeler arasın-
da paylaştıran 1916 tarihli 
Sykes-Picot anlaşması 23 Kasım 
1917’de (yani devrimden sadece 
15 gün sonra) Izvestiya ve Pravda 
gazetelerinde yayınlanarak emper-
yalizmin Osmanlı Ortadoğu’sunu 
paylaşım planları bütün dünyaya 
teşhir edilmiştir. Buna rağmen Arap 
dünyası savaş sonrası sömürge-
leşmekten kurtulamadıysa bunun 
sorumluluğu Ortadoğu’nun hâkim 
sınıflarındadır! 

Bakû Doğu Halkları Kongresi
Ekim devriminin ertesinde dev-

rimciler Ortadoğu halklarına açık 
bir alternatif önermiştir: 1920 yılın-
da Azerbaycan’ın başkenti Bakû’de 
toplanan Doğu Halkları Kongresi, 
binlerce Türk, Azeri, Fars, Hintli, 
Afgan, Arap, yani bütün Müslüman 
halklardan temsilciyi bir araya geti-
riyordu. Bu kongre tam da uluslara-
rası komünist hareket ile emperya-
lizmle boğuşmakta olan Doğu halk-
ları, en başta da Müslüman halklar 
arasında bir ittifak temelinde gelece-
ğe giden yolu gösteriyordu. Kongre-
nin sonunda kabul edilen manifesto, 
emperyalizmin Doğu ülkelerinin her 
birinde yaptığı ve yapmayı planladı-
ğı mezalimi ve sömürüyü ele aldık-
tan sonra şöyle diyordu:

“Britanya kapitalistleri Türki-
ye’yi ve İran’ı, Mezopotamya’yı ve 
Arabistan’ı, Afganistan’ı ve Mısır’ı 
ele geçirerek bütün köylüleri, bu 
mahvolmuş, borç içindeki köylüle-
rin varlıklarını üç beş kuruşa satın 
alarak topraklarından sürecek, sonra 
bunları geniş malikânelere, plan-
tasyonlara dönüştürerek Doğu’nun 
topraksız kalmış köylülerini bura-
larda köle ırgatlar gibi çalışmaya 
mecbur edeceklerdir. Türkiye’de, 

İran’da ve Mezopotamya’da aç 
Türk, Acem ve Arap emekçilerinin 
ucuz emeğini kullanarak fabrikalar 
inşa etmek, demiryolları döşemek, 
madenleri çalıştırmak istiyorlar.”

Böylece burjuvaziyi, toprak ağa-
larını, devlet bürokrasisini bir kena-
ra bırakarak Doğu’nun köylü, işçi, 
zanaatkâr ve esnafına hitap eden 
Bakû Doğu Halkları Kongresi, daha 
sonra Doğu halklarını mücadeleye 
çağırıyor:

“Buna geçit vermeyeceğiz!
Britanya’nın kapitalistlerinin, 

emperyalist Britanya’nın yönetici-
lerinin karşısında, Doğu’nun köylü 
ve işçilerinin örgütlü gücü, Komü-
nist Enternasyonal’in kızıl bayrağı 
altında, bütün dünyayı ve insanlığın 
tamamını her türden sömürü ve zu-
lümden kurtarmaya ahdetmiş dev-
rimci işçilerin birliğinin kızıl bayra-
ğı altında yükseliyor.

Doğu Halklarının temsilcilerinin 
Birinci Kongresi, bütün dünyaya ve 
Britanya’nın kapitalist yöneticileri-
ne yüksek sesle haykırır: Buna geçit 
vermeyeceğiz! Siz köpekler Doğu 
halklarını yutamayacaksınız, siz bir 
avuç alçak zalim, Doğu’nun yüz 
milyonlarca işçi ve köylüsünü son-
suza kadar köleliğe mahkûm ede-
meyeceksiniz.”

İşte bunun 
için, enternasyo-
nalist bir inançla 
bütün halkları işçi 
sınıfı önderliğin-
de emperyalizme 
ve kapitalizme 
karşı ortak mü-
cadeleye çağırdı-
ğı için de Ekim 
devrimi ve Sovyet 

devleti aynı zamanda Müslüman 
halkların bir devrimidir.

Sovyet devleti Milli 
Mücadele’nin en büyük
destekçisiydi!

Nitekim, Birinci Dünya Savaşı 
sonunda neredeyse bütün toprakları 
emperyalistler arasında paylaşılmış, 
başkenti İstanbul İngilizler ve müt-
tefiklerinin işgali altına düşmüş bu-
lunan Anadolu halkı ayaklanarak 
Ankara’da devrimci bir meclis ve 
hükümet kurunca, emperyalizme 
karşı ona en büyük, en ikirciksiz 
askeri, ekonomik ve diplomatik 
desteği veren Lenin’in komünist 
hükümeti olmuştur. Bir kez savaş 
kazanıldıktan ve cumhuriyet kurul-
duktan sonra ise, 1930’lu yılların 
dünya ekonomik krizi bağlamında 
Türkiye’nin sanayileşmesindeki ilk 
sistematik atılımı ekonomik ola-
rak destekleyen yine Sovyet dev-
leti olmuştur. Buna benzer desteği, 
Sovyet devleti İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında başta Araplar olmak üze-
re (Mısır, Cezayir, Irak ve diğerleri) 
emperyalizme karşı mücadele eden 
bütün Müslüman halklara vermiştir. 
İşte bunun için Ekim devrimi aynı 
zamanda Müslüman halkların dev-
rimidir! 

Ekim devrimi
Müslüman halkların da devrimidir!

“İşçiler ve köylüler, güçlü birlikleri sayesinde, zalimleri yok ediyorlar”
1920’li yılların Azerice Sovyet afişi

“Çalışmayan, aş bulamaz” 
1920 tarihli Özbekçe Sovyet afişi

“Tatar kadınları! Rusya’nın kadın işçilerinin saflarına katılın. 
Rusyanın proleter kadınlarıyla elele, nihayet son zincirlerinizi 

de kıracaksınız” - 1920’li yılların Tatarca Sovyet afişi 


