
Referandumda istibdad cephe-
sinin taktiği belli oldu. Halkı kardeş 
kavgası ile tehdit etmek. Önce HA-
YIR diyenlere hakaret ve iftiralarla 
başladılar kampanyaya. Sonra tutma-
dığı söylendi. Maddeleri kendilerince 
savunmaya geçtiler. Baktılar ki mad-
deler gündeme geldikçe iş daha da 
kötüye gidiyor. Tekrar başa döndüler. 
HAYIR diyenlerin ne şeytanlığı kaldı 
ne teröristliği ne de çukurluğu.

Sadece bununla da sınırlı değil 
AKP Manisa il başkan yardımcısı 
açıkça referandumda HAYIR çı-
karsa iç savaşa hazır olun dedi. İs-

tifa etmek zorunda kaldı ama halkı 
kardeş kavgasıyla tehdit ettiği için 
değil bunu kameraların önünde yap-
tığı için. Sonra Cumhurbaşkanı’nın 
dünürü Orhan Uzuner’in kurduğu 
bir grubun düdük ve megafonun 
yanı sıra gerektiği zaman kullana-
cakları “silah”la hazırlık yaptıkla-
rı basına yansıdı. Kendisi “silah” 
değil “siren” dedim dediyse de 15 
Temmuz’un hemen ardından Cum-
hurbaşkanı Başdanışmanı Şeref 
Malkoç’un silah ruhsatı alımının 
önünün açılması çağrısından baş-
layarak Melih Gökçek’in halkın 

silahlandığına dair açıklamaların-
dan geçerek, Sedat Peker’in tehdit 
videolarını izleyip Düzce’de silahla 
meydanlara çıkan gençlere uzanan 
bir silsileyle karşı karşıyayız.

Peki bu tehditleri boşa çıkar-
manın, halkı kardeş kavgasından 
korumanın yolu nereden geçiyor? 
Sefil burjuva muhalefetine bakacak 
olursanız ne olursa olsun alttan al-
mak gerek. Halbuki bu kardeş kav-
gasını önlemez tam tersine halkını 
birbirine kırdırmayı siyasi emelleri-
ne ulaşmak için bir araç olarak gö-
renlerin elini serbest bırakır. Alttan 

almak bir yana tam tersi emekçi hal-
kın çıkarları temelinde mücadeleyi 
yükseltmek gerek!

Tarladan 60 kuruşa çıkan doma-
tesin pazarda 4 liraya satılmasına 
HAYIR demek birleştirir;

Kıdem tazminatını, 657’yi, iş 
güvencesini savunmak, taşerona 
HAYIR demek birleştirir;

Bankaların kamulaştırılmasını, 
kredi kartı borçlarının silinmesini 
savunmak, modern tefeciliğe HA-
YIR demek birleştirir;

İşsizlik fonunun yağmalanması-
na, Bireysel Emeklilik Soygununa, 
Vampirlik Fonu’na HAYIR demek 
birleştirir;

NATO’ya, İncirlik üssüne, em-
peryalizme ve Siyonizme HAYIR 

demek halkı birleştirir;
İstibdada karşı direnmek, 

Türkiye’nin anonim şirket gibi yöne-
tilmesine yol açacak Cumhurpatronlu-
ğu rejimine HAYIR demek birleştirir;

Büyük patronlar, modern tefeci 
bankacılar, toprak ağaları, emper-
yalistler ve işbirlikçileri kardeşimiz 
değildir, her milletten memleketten 
işçi ve emekçi kardeşlerimizle bun-
lara karşı vereceğimiz kavga sınıf 
kavgasıdır. Kardeş kavgası yarat-
mak isteyenlere verilecek en güzel 
ve güçlü cevaptır.

Kardeş kavgasına HAYIR diye-
ceğiz. Sınıf kavgasını yükselteceğiz 
ve kazanacağız! İşçiler, emekçiler 
birlik olsa... Ey diktatörler, bu dün-
ya size kalır mı!
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Olur mu böyle olur mu?

11

Filistin’de Siyonist işgalin 
işaret fişeği Balfour 
Deklarasyonu 100 yaşında

14

Faşizmin 
yükselişinin yeni 
bir testi: Fransa

6 8-9

Emperyalizme, istibdada, sömürüye ve 
erkek egemenliğine HAYIR demek için  
8 Mart’ta emekçi kadınlar en öne!

“HAYIR”a devlet sopası, “evet”e 
devlet parası! Baskılara rağmen 
HAYIR kazanacak!

Kardeş kavgasına

HAYIR!
 

Metal işçisi kuşatmayı nasıl kırar? 
Tofaş, Prymisan, Elsi, Oyak-Renault, 
Manisa, Antalya, Ege, Çerkezköy Metal 
fabrikalarından, Ankara, Samsun 
fabrikalarından ve turizm işçilerinden 
haberler
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Bursa TOFAŞ’tan bir işçi

Bursa Oyak-Renault’dan bir işçi

Bursa Oyak-Renault’dan bir işçi

Bursa Elsi’den bir işçi

Bursa Prysmian’dan bir işçi

Şubat ayının son günlerine 
girerken, her hafta performans 
nedeni ile 10-15 kişi işten çıkar-
tıldı. Çoğu Türk Metal’e sonradan 
geçen arkadaşlar. Bir yıl çalışmış 
olan da var 17 yılını vermiş olan 
da. Yetkili sendika Türk Metal 
sessiz. Zaten kudreti de yok. Yıl-
larca çalış bir köle gibi aidat öde 
sendikan arka bile çıkmasın. Dava 
bile açamayan bir sendika düşü-
nün. Çıkartılan arkadaşlar han-
gi sendikada olursa olsun, bağlı 
bulunduğunuz sendikanın sahip 
çıkıp, dava açması gerekir ama 
nerde o sendikalar.

İşten henüz çıkarılmamış, ça-
lışan işçiler ise işten çıkarılma 
korkusuyla bastırılmış durumda. 
Eskiden kölelerin zincirleri vardı 
ve bunun farkındaydılar. Şimdi ise 
görünmeyen zincirler var. Hare-
ketimizi de engelliyorlar, dilimizi 
de susturuyorlar. Bu prangalar-

dan, bu zincirlerden kurtulmadan 
ne TOFAŞ işçisine ne de tüm işçi 
sınıfına kurtuluş yolu yok. Sözleş-
me ve yetki zamanı yaklaşırken, 

yeni gelen işçiler de dâhil olmak 
üzere kimse Türk Metal’i istemez-
ken Türk Metal yetki alırsa işte se-
bebi bu zincirlerdir.

Geçen hafta 5 Mayıs şube-
mizde, beyaz yakalı ve mavi 
yakalı işçi arkadaşlarla ayrı top-
lantılar gerçekleştirildi. Beyaz 
yakalılarla yapılan toplantıda 
Oyak-Renault içinde son dö-
nemde yaşanan sıkıntılar ve ya-
şanan olaylarda kullanıldıklarını 
söylediler. Sendikal örgütlen-
mede ortaya çıkan gerginliğin 
nedenleri ve bunun içerisinde 
oluş sebepleri hakkında bilgiler 
verdiler. Asıl tehdit altında ola-
nın mavi yakalı personel olma-
dığını, bizzat beyaz yakalı per-
sonelin de işten atılmakla ya da 
kariyerlerine sekte vurulmakla 
ilgili tehditlere maruz kaldık-
larını söylediler. Daha önceki 
yıllarda sahip oldukları prim, 

sağlık sigortası gibi hakların 
kısıtlandığından ve bu konuda 
iş kaygısı nedeniyle reaksiyon 
gösteremediklerinden bahset-
tiler. Mavi yakalıların sendikal 
tercihlerine müdahalede kulla-
nıldıklarını ve buna karşı koyma 
güçlerinin olmadığını söyledi-
ler. Birlikte hareket edemedikle-
rini ancak kendilerini korumak 
için kimi toplantılarda ses kay-
dı aldıklarını, ilerleyen süreçte 
başlarına gelebilecek bir haksız-
lıkta ya da baskılardan sorumlu 
tutulduklarında kullanacaklarını 
ifade ettiler. Mavi yakalı perso-
nelin duruşunun yönetimi kay-
gılandırdığını, yönetimin Türk 
Metal’e verdiği desteğe rağmen 
Türk Metal’i yetki alacak du-

ruma getirmediğini söylediler. 
Toplantıya katılan beyaz ya-
kalı arkadaşlarımız, yönetimin 
yetkisizlik durumundan da çok 
çekindiğini, bu durumla karşı 
karşıya kalmak istemediklerini 
ifade ettiler. UET’lerdeki du-
rumdan bahsederken şeflerin 
biraz daha çekingen olduklarını, 
Türk Metal içeride olduğu süre-
ce mavi yakadaki huzursuzlu-
ğun devam edeceğini ve bunun 
olmasını istemediklerini söyle-
diler. Toplantıdan çıkan sonuç 
işçi ve emekçiler arasındaki 
her türlü ayrımcılığı aşmanın 
ve mavi-beyaz yaka demeden 
el ele verip haklarımızı almak 
için mücadele etmenin ne kadar 
önemli olduğudur. 

Oyak-Renault’da baskı, tehdit, 
işçi haklarının çiğnenmesi, anaya-
sal hak olan sendika seçme özgür-
lüğünün yok sayılması, hukukun 
ayaklar altına alınması, ayrımcı-
lık, işçileri birbirine düşürme, bas-
kı ve tehditle huzursuz ortam ya-
ratarak MESS, Renault yönetimi 
ve Türk Metal çetesi tüm gücüyle 
biz işçilere saldırmaya devam edi-
yor. Yönetim ve UET şefleri tara-
fından her gün birer birer odalara 

çağrılıp Türk Metal’e geçmemiz 
için baskı görüp, tehdit ediliyoruz. 
Geçen hafta bakımcılara teknik 
eleman adı altında Türk Metal’e 
geçmek şartıyla 200 lira para ve-
rildi. Bu üretimdeki işçiyle ba-
kımcıları birbirine düşürmek ve 
bölmekten başka bir şey değildir. 
Ey yönetim toplu iş sözleşmesi 
dışında zam vermeyiz diyorsun, 
amaç işçinin mücadelesine zarar 
vermek, işçileri bölmek olunca 

her türlü oyuna başvuruyorsun. 
Oyak-Renault yönetimi daha şim-
diden “Türk Metal’e geçen para 
alıyor” propagandası yaparak 
bir kez daha ayrımcılık yaptığını 
göstermiştir. Sendikamız Birleşik 
Metal, bu hukuksuz ve ayrımcı tu-
tuma karşı, eşitlik ilkesi uyarınca 
ödemeler tüm işçilere yapılmadığı 
için hukuki girişimlerini başlat-
mıştır. Ne yaparsanız yapın biz 
mücadelemizden dönmeyeceğiz!

Ben Bursa Elsi fabrikasında 
çalışan bir işçiyim. Öncelikle 
gündemde olan BES hakkında 
yazmak istiyorum. Fabrikada 
gözlemlediğim kadarıyla birçok 
işçi BES’ten çıkmak istiyor, la-
kin nasıl olacağını, çıkmazsak ne 
olacağını bilmeyen işçi arkadaş-
lar da var.

Asgari ücrete çalıştırılıp üs-
tüne bir de zorunlu mesailer yü-
zünden insanca çalışma koşulları 
olmayan fabrikada bir de BES 
kesintisi olursa biz işçiler nasıl 
geçineceğiz. Gelin arkadaşlar hep 
birlikte BES denilen patron cebi-
ni doldurmaktan başka bir şeye 
yaramayan sisteme dur diyelim, 
BES’ten çıkışları örgütleyelim.

Diğer bir konu ise fabrika-
mızda hafta içi çalışma saatleri-

miz 10 saat, lakin maaş (ücret) 
bordrosunda 7,5 saat çalışıyor-
muş gibi gösteriliyoruz. Üstü-
ne çalıştığımız saatler ise hafta 
sonuna yani çalışmadığımız cu-
martesi günlerine yansıtılıyor. 
Cumartesileri mesaiye kaldığı-
mızda günlük yevmiyenin aynı-
sı yansıtılıyor. Mesaiye gelmek 
istemediğimiz durumunda zor-
la getiriliyoruz, iş olmamasına 
rağmen getirildiğimiz mesaide 
boş durduğumuz bile oluyor. Bu 
olanlardan bir sonuç çıkarmak 
gerekirse bu fabrikaya sendika 
sokmak şart. Fabrikada sendika 
olmadığı için baskılara karşı tek 
vücut olamıyor, hakkımız olanı 
alamıyoruz. Baskıları kırmanın 
yolu örgütlü bir mücadeleden 
geçer!

Görünmeyen zincirlerimizden 
kurtulmanın zamanı

Bir işçi olarak neden 
HAYIR?

Mavi beyaz yaka el ele vermeli 
sarı sendika sürülmeli 

Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz!

Birlik olalım

Merhaba dostlar, kardeşler. 
Ben bir metal işçisi olarak 16 
Nisan’da referandumda neden 
HAYIR diyeceğimi paylaşmak 
istiyorum sizlerle. Tercihim 
HAYIR’dan yana çünkü, 15 yıl-
dır iktidarda olan bir parti var ve 
15 yıl boyunca ülkemizdeki yaşa-
nanlar malumunuz. Yaşam koşul-
larımız git gide kötüleşiyor. Alım 
gücümüz her geçen gün düşüyor. 
Geçim sıkıntısı had safhada. As-
gari ücret 1.404 lira. Bursa’da 
yaşayanlar bilir. Kötü şartları 
olan evlerin dahi kiraları 700 li-
ralardan başlıyor. Asgari ücretli 
geri kalan 700 lirayla ne yapsın? 
Ev mi baksın, çocuk mu okutsun, 
faturaları mı ödesin? Sağlıklı yi-
yecekler tüketmek, et tüketmek 
zaten hak getire. Açlık sınırının 
altında aldığımız ücretler yet-
mezmiş gibi bir de bu paraları 
kazanırken çalıştığımız ortamlar 
hem sağlıksız hem güvensiz. Bir-
çok arkadaşımız ya iş cinayetleri-
ne kurban gidiyor ya da işyerinin 
çalışma koşullarından kaynaklı 
olarak hastalanıp vefat ediyorlar. 

Bunlara karşı koyup, sendikalaş-
mak isteyen insanlara da devlet, 
yasasıyla, polisiyle, mafyavari 
sarı sendikalarıyla karşı çıkıyor, 
işten atmakla tehdit ediyor. Bi-
zim sırtımızdan milyonları gö-
türen patronlara devlet ödenek 
verirken, vergilerini düşürürken, 
bizler zaten kıt kanaat geçindiği-
miz maaşlarımızın yarısını sigor-
tadır, işsizliktir, vergidir derken 
devlete ödüyoruz. Bunlarla da 
sınırlı değil yaşananlar. Çocuk-
larımızı askere alıp orada öldürü-
yorlar. Askerde öldüremedikle-
rini bombalarla, biber gazlarıyla 
öldürüyorlar. Öldüremediklerini 
işsiz bırakıyorlar, intihara sürük-
lüyorlar. Daha onlarca, yüzlerce 
sebep sayılabilir dostlar. İstikrar 
istikrar diye ülkeyi kana bula-
yanların yaptıkları ortadadır. Ne 
bir istikrar var memlekette, ne de 
insanca yaşam koşulları. İstibdad 
rejimine hayır demezsek, daha 
kötü koşullar bizi bekliyor. Ço-
cuklarımızın yüzüne bakabilmek 
için HAYIR! Geleceğimiz için 
HAYIR! 

Mart 2017 / Sayı: 89 3

Metal fabrikalarından haberlerMetal fabrikalarından haberler
Manisa’dan bir metal işçisiEge Bölgesi’nden metal işçileri

Çerkezköy’den bir metal işçisi

Manisa’dan bir metal işçisi

Antalya Serbest Bölge’den 
bir metal işçisi

İstanbul’da bulunan fabrikamız 
Tekirdağ-Çerkezköy’e taşındı. Pat-
ron kalifiye elemanları elinde tuta-
bilmek için birçok vaatte bulundu. 
Yeni fabrikada her şey daha iyi ola-
cak, hepimiz kazanacağız denildi. 

Ama daha ilk zamda kriz var biraz 
idare edin dediler. Oysa fabrika tam 
gaz çalışıyor. Hiç de kriz var gibi de-
ğil. Toplanıp konuşuyoruz. Şikayet-
lerimizi söylüyoruz. Her fabrika aynı 
şartta çalışıyor diyorlar. Yani asgari 

ücrette. Yani fabrikada kriz yok ama 
piyasada olan krizi fırsata çevirmeyi 
biliyorlar. Toplu olarak hareket ede-
memenin, örgütlenememenin mağ-
duriyetini yaşıyoruz. Ve daha çoook 
problemimiz var ama işin özeti bu!

Ben Manisa Organize Sana-
yi Bölgesi’nde çalışan bir metal 
fabrikasında işçiyim. Çalıştı-
ğım fabrikada sendika örgütlü, 
ilk sözleşmenin eşiğindeyiz. 
Ama burjuva işini biliyor, baskı 
kurmaya başladı. Her ne kadar 
sendika toplantılarına müsaade 
etse de, sendikaya ılımlıymış 
gibi yapsa da bütün patronlar 

gibi o da örgütlülüğün düşmanı. 
Örgütlülüğü kırmak için işçileri 
birer birer sıkıştırıyorlar. Patron 
tuvalete giden işçilerin dakika-
sını tutmaya başladı. Telefon 
kullanmayı yasakladı. İncik 
boncuk bir sürü hamle yapmaya 
başladı. Yapsın! Biz sendikamı-
zı büyütmeye devam edeceğiz. 
Ne yapacaksak bütün fabrika 

beraber yapacağız. Bunun için 
bizim yapmamız gereken bir-
likte hareket etmek, birleşip tek 
yumruk olmak. Birliğimizi sağ-
ladığımızda toplu sözleşmemizi 
de istediğimiz gibi imzalaya-
cağız, çalışma koşullarımızı da 
düzelteceğiz. Yaşasın işçilerin 
kardeşliği, Yaşasın Devrimci 
İşçi Partisi.

Çalıştığım fabrikada yoğun 
bir dönem geçirdik. Aylarca 
fazla mesai yaptık. Haftalarca 
izin kullanamadık. Bu koşul-
lara dayanmak elbette çok zor. 
Birçoğumuz dayanmakta güç-
lük çektik. Hastalanıp rapor 
alanlar, hatta dayanamayıp iş-
ten ayrılanlar oldu.

Sadece biz işçiler değil, ma-
kineler bile bu koşullara daya-
namadı. Çalıştığımız makine-
lerden bazıları hem çok eski ol-
duğundan hem de potansiyelin-
den fazla çalışmasından dolayı 
üst üste arıza yaptı. Bu durum 
hem işi biraz yavaşlattı hem de 
tamirat masrafını beraberinde 
getirdi. Patron en sonunda bir-

kaç makine almaya karar verdi.
Geçenlerde bir işçi arkada-

şımız imalathanede patronun 
şeflerimizle konuşmasına tanık 
olmuş. O konuşmada patron, 
yeni gelen makineleri tekrar 
bozulması durumunda, boza-
cak olan işçiyi kastederek (kü-
fürlü bir şekilde) uyarı maskesi 
altında tehdit etmiş. Onun aç-
gözlülüğü yüzünden haftalar-
ca dinlenemeden akşamın bir 
saatine kadar çalıştığımız yet-
miyormuş gibi bir de tehditler 
savuruyor. Ancak o makinele-
rin bozulmasının sebebi biz de-
ğiliz, patronun açgözlülüğüdür. 
Bunu çok iyi biliyoruz ve teh-
ditlere boyun eğmiyoruz!

Boş vaatler

Sendikal örgütlülüğümüzün bozulmasına izin vermeyeceğiz!

Makineler bile dayanmıyor 
ama patron yetinmiyor

Referandumda Hayır, 
fabrikada birlik!

Metal işçisi Ege’de kazanacak!
Manisa Organize Sanayi 

Bölgesi’nden bütün emekçi ar-
kadaşlarıma selam. Ben demir 
çelik sektöründe çalışan bir 
işçiyim. İşe gireli bir ay kadar 
bir zaman oldu, şartlar bilindiği 
gibi zor ama ondan önce yak-
laşmakta olan referandum daha 
çok dikkat çekiyor. İnsanların 
kafası çok karışık, ne diyecek-
lerini bilmiyorlar. Yeterince 
anlatamasak da aydınlatmak 
amacıyla birbirimize neler ola-
cağını söylememiz gerekiyor. 
Şu haldeyken bile o kadar zor 
şartlarda yaşıyoruz, üç kuruş 
para kazanıyoruz. Peki refe-
randumda oylanacak olan ise 
bizim koşullarımızı daha iyi mi 
yapacak? Ben bir metal işçisi 
olarak gelecek başkanlık siste-
minin ardından gözlerin kıdem 

tazminatına döneceğini ve yö-
netenlerin kıdemi kaldırmak 
için ellerinden geleni yapacağı-
na eminim. Hele ki bugün ba-
kanların imzasıyla yasaklanan 
grevlerimiz yarın sadece bir 
kişinin sözüyle yasaklanabilir 
hale gelecek.

Ben bir işçi olarak bu refe-
randumda oylanacak olan sis-
temin başkanlık, cumhurbaş-
kanlığı değil Cumhurpatronluğu 
olduğunun farkındayım. Bu sis-
temin de en çok biz işçilere kay-
bettireceğini biliyorum. Bunun 
için bütün işçileri referandumda 
Hayır demeye davet ediyorum. 
Ama hangi oyu verecek olursak 
olalım fabrikalardaki birliğimizi 
bozmayalım. İşçiler kardeştir, 
kardeş kavgasına da Hayır di-
yelim!

Merhabalar, 
Biz birçok fabrikada ve kötü 

koşullarda kuralsızca çalıştırıl-
mış metal işçileriyiz. Patronların 
rahat ve zenginlik içinde yaşam-
larını devam ettirebilmeleri için, 
işçilerin emekleriyle kurdukları 
sömürü cehennemlerinde öğütül-
dük, mücadeleyle kavrulduk. Bizi 
sömürenlere karşı örgütlenip kötü 
gidişata dur demek ve işçilerin 
birliğini sağlamak için mücadele 
içerisinde olduk ve bu mücade-
lede her zaman, birleşen işçilerin 
sonunda yüzlerinin güldüğünü 
gördük. Bugün ise dün olduğu 
gibi mücadeleye devam ettiğimiz 
fabrikalarda işçilerin birliğini sağ-
lamak ve işçileri mücadeleye yön-
lendirmek için çaba ve emek har-
camaktayız. Çalışmış olduğumuz 
fabrikada Türkiye ve dünya işçi 
sınıfına yeni mevzi kazandırmak 
için yaklaşık 8 ay önceden çalışa-
rak, her bölümden işçilerin katılı-
mıyla komitelerimizi oluşturarak 
mücadele başlattık. Bu mücadele 
sonucunda işçileri sendikayla bu-

luşturup öz örgütlülüklerini taban 
inisiyatiflerini oluşturarak bütün 
denetim mekanizmalarında işçile-
rin olacağı, sözün ve yetkinin ve 
kararın işçilerde olacağı bir süreç 
başlattık. Çalışmış olduğumuz iş 
kolunun metal sektörü olmasından 
dolayı DİSK Birleşik Metal-İş’te 
örgütlenme kararı alarak üye-
liklere başlamış bulunmaktayız. 
Çalışmakta olduğumuz fabrikada 
toplam iki vardiyada yaklaşık 300 
kişi var. Her iki vardiyada fabrika 
içerisindeki bütün bölümlerde ça-
lışan ve komitenin üyesi olan işçi 
arkadaşlar bu çalışmayı çok seve-
rek, isteyerek ve inanarak yapmak-
tadırlar.

Artık işçiler kötü gidişata, gü-
vencesiz çalışmaya dur demek için 
yan yana gelmeyi, birlikte hareket 
edip mücadele etmeyi öğrendikçe 
patronlar için bizi sömürmenin ko-
lay olduğu böl-parçala-yönet zihni-
yetini ortadan kaldırma becerisini 
gösterecektir. Sömürülen işçilerin 
hangi dilden, hangi ırktan, hangi 
dinden ve hangi renkten olurlarsa 

olsunlar, bir sınıfa ait olduklarını 
bilmeleri başlatmış olduğumuz ça-
lışmanın kazanımla sonuçlanması-
nı da kolaylaştıracaktır. Bu fabrika 
çalışmamızda kuşkusuz bir önceki 
deneyimlerimizden çıkartmış ol-
duğumuz sonuçların bizler için 
çok büyük deneyim aynı zamanda 
da ders olduğunun bilincindeyiz. 
Biz kendimize güzel günler kur-
mak için çalışırken ve örgütlenme 
yaparken kuşkusuz bizi ilikleri-
mize kadar sömüren patronlar da 
boş durmayacak, bizim birliğimizi 
dağıtmak için değişik yollara baş-
vuracaklardır. Biz işçiler bu saldı-
rıların, bizim birliğimizi dağıtma 
saldırılarına karşı başta komitemizi 
diri tutacak ve sendikamıza diğer 
arkadaşlarımızı da üye yapmaya 
devam edeceğiz. Biz bu gücü başta 
üretimden gelen gücümüzden, bir-
liğimizden ve ait olmuş olduğumuz 
sınıfın, işçilerin partisi Devrimci 
İşçi Partisi’nden almaktayız. Tarih 
gösterecektir ki mücadele ederek 
sonunda kapitalizmi de tarihin çöp-
lüğüne göndereceğiz.
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Ankara Pidosan’da çalışan bir işçi

Samsun’dan bir inşaat işçisi

Merhaba işçi kardeşlerim. 
Ben size aklıma gelen, çalıştığım 
fabrikadaki sorunları anlatmak is-
tiyorum. Öncelikle yemek konu-
sunda birçok sıkıntımız var. Ye-
mekler her zaman soğuk oluyor. 
Eski yemeklerin üzerine sürekli 
yenilerini ekliyorlar. Yemeğe en 
son giden işçiler üç günlük yemek 
yiyor. 350 kişilik fabrikamız var. 
350 işçiye 30 tane yoğurt veri-
yorlar. 30 kişi yiyebiliyor, geriye 
kalan 320 kişi ne yoğurt ne tatlı 

yiyemiyor. Ben yemeğe gitmeden 
önce abdest alıp namaz kılmaya 
gidiyorum. Yemeğe gittiğimde 
bana hiç yemek kalmıyor. Lava-
bolar her zaman pis. Hiçbir za-
man el deterjanı olmuyor. Sadece 
bir kere el deterjanı koyarlarken 
gördüm. O zaman da deterjanın 
üzerine sürahiyle su ekliyorlar-
dı. Lavabolardan başka abdest 
alabileceğimiz bir yer yok. Ama 
tuvaletlere kokudan giremiyoruz. 
Mermerler beyazdan siyaha dön-

müş durumda. Bu sıkıntılarımızı 
dile getirince hiç kimse ilgilen-
miyor. Fabrika içindeki sıkıntıla-
rımız bunlarla sınırlı değil. Hiçbir 
zaman maaş bordromuzu bize 
vermediler. Mesailerimizi, saat 
dışı çalışmalarımızı her zaman 
elden veriyorlar. Bu yapılanların 
bir an önce düzelmesi gerekiyor. 
Özellikle temizlik konusuna bir 
an önce çözüm bulunmalı. Bunlar 
ancak biz bunları gür sesle dile 
getirince çözülecek.

Merhaba işçi kardeşlerim. Size 
şantiyede yemeklerin iyi ya da 
kötü çıktığından, yatakhanelerin 
temiz ya da kirli olduğundan dem 
vurmayacağım. İşçinin köle olarak 
görüldüğü ve o koşullarda çalıştı-
rıldığı, patronlar için cennet olan 
ülkemizde bunlardan bahsetmek 
biraz zaman kaybıdır. Ben işçi 
için daha doğrusu bir insan için 
olmazsa olmaz bir şeyden bahse-
deceğim. Can güvenliği ve iş em-
niyeti… Türkiye’de özel sektörde, 
kamuda, devlet kurumlarında alı-
nan güvenlik önlemlerinin göster-
melik olduğunu bunların ne yazık 
ki sadece yetkili kişilerin deneti-
mine kadar uygulandığını biliyo-
ruz. Çalıştığım şantiyede de bu 
şekilde bir süreç yaşadık. Yaklaşık 
300 kişinin çalıştığı bir şantiye bi-
zimkisi. Başta da belirttiğim gibi, 
bizler için yemekler veya kalacak 
yer değil elzem olan. Tabi ki bun-
ların da iyi olması önemli. Fakat 
işçinin hayatını kazanması için 
öncelik iş emniyeti…

Peki, inşaat şantiyesinde nedir 
bu iş güvenliği önlemleri? Asansör 
boşluklarının ilk iki veya üç katın-
da gerilmesi gereken fileler. Asan-
sör kapı boşluklarına çakılması ve 
gerilmesi gereken tahta ve emniyet 
bandı/şeridi. Yine odaların, pen-

cereli alanlarına bu emniyet ban-
dının ve tahtanın gerilip çakılması 
gerekir. Korkulukların olmaması 
nedeniyle merdivenlere filelerin 
gerilmesi gerekmektedir. Kalıp ve 
demir aşamasındaki blokların dış 
cephelerine file ve ağ gerilmesi. 
Bunları her gün kontrol edecek iş 
güvenlik çalışanlarının olması. Ba-
ret, yelek, emniyet kemeri, çelik 
burunlu iş ayakkabıları gibi ekip-
manların zorunlu hale getirilmesi 
ve işçilere bunların sağlanması. 
Acil müdahale için doktor bulun-
durulması... Bunların her daim uy-
gulanması ve sürekliliği işçi sağlığı 
ve iş güvenliği için vazgeçilmezdir. 
Fark ettiyseniz aman aman şeyler 
değil. Patronun cebinden de hiçbir 
şey götürmez. Çok değil iki hafta 
önce şantiyenin birçok yerinde bu 
saydığım önlemler alındı. Bu ön-
lemleri almak da sadece bir hafta-
larını aldı. Fakat bu önlemler sade-
ce bir hafta sürdü sonradan anladık 
ki hepsi denetim içinmiş. Devlet 
yetkilileri geldiler, iş güvenlik uz-
manlarıyla şöyle birkaç bloka göz 
attılar sadece birkaç eksik olduğu-
nu söyleyip gittiler. Bir hafta içinde 
alınan güvenlik tedbirleri, denetim-
den hemen sonra söküldü. Sökülen 
ise üç beş file, beş on plaka tahta… 
Ama patronlar için kâr kârdır. İş-

çinin yaşamı ise sadece küçük bir 
detaydır onlar için.

Bizim sırtımızdan trilyonlar 
kazananlar bizden üç beş güven-
lik önlemlerini esirgiyorlar. İşçi 
kardeşler şunun farkına varmalı-
dır: biz eğer tek tuğla örmezsek 
onların sonu olur… Biz hayatın 
kendisiyiz. Tüm bu zenginlikle-
rin, patronun kasasının asıl sahibi 
bizleriz. Biz olmasak onlar bir hiç. 
Ne tek tuğla örebilirler, ne tek bir 
tohum serpebilirler. Sadece eme-
ğimizin üzerine konan asalaklar-
dan başka bir şey değil patronlar. 
Ve biz işçiler sırtımızdan silkip 
atmadıkça bu kan emicileri, ka-
nımız tükenene kadar emmeye 
devam edecekler. Biz inşaat iş-
çileri milyonlarca ev yapıyoruz; 
fakat bu evlerin bir tanesine bile 
sahip değiliz. Sahip olmak için 
ise bankaların kredi prangasını, 
bitmek tükenmez borçlar tasma-
sını takıyoruz kendimize. İşte bu 
patronun kâr üstüne kâr sağladığı 
sisteme kapitalizm diyorlar ve biz 
işçilere de bu sistemin yok edici-
leri, mezar kazıcıları…. Bir kez 
olsun göklere yükselen binalar 
değil, yerin en dibine patronların 
mezarını kazalım… Kendimize ve 
birbirimize güvenelim, birleşelim, 
kazanalım. Gelecek bizimdir…

El deterjanımıza bile su katıyorlar

Bir kez olsun göklere yükselen 
binalar değil, yerin en dibine 
patronların mezarını kazalım

Antalya’dan bir turizm işçisi

Merhaba, turizmde geçen 
sezon nasılsa bu sezon da açıl-
madan aynı şekilde olacağını 
gösterdi. Bahsettiğim durum, tu-
rizmin kötü olduğunu değil, biz 
turizmde çalışan işçilerin durum-
larında hiçbir değişiklik olma-
dığını söylüyorum. Geçtiğimiz 
sezonda olduğu gibi bu sezon 
da turizm işverenleri ağızlarına 
hemen turizmde kriz olduğunu, 
otellerini açamayacaklarını söy-
lemeye başladılar. Halbuki daha 
sezon başlamadan hükümetten 
yardım almaya başladılar.

Bu yardımlardan en çok pat-
ronun işine gelen ise yıllarca 
bizim üzerimizden topladıkları 
işsizlik sigortası kesintileriyle 
patronlara İş-Kur üzerinde işçi 
sağlamaları oldu. Artık turizm 
patronları ellerini cebine götür-
meden işçi bulabiliyor. Burada 
olan biz işçilere oluyor. 1.400 

lira asgari ücrete, göstermelik, 
ne emekliğimize yarayacak ne 
de hastaneye gitmemizi sağlaya-
cak bir sigorta yapıyorlar. Sade-
ce ve sadece kaza durumlarında 
işe yarayan bir sigorta yapılıyor. 
Hükümet biz turizm işçilerinin 
mezarda bile emekli olmasına 
müsaade etmiyor. Tüm bunlar 
güzelmiş gibi bir de sigortamız 
bile işlemeden sanki emekli ola-
bilecek gibi biz istemeden birey-
sel emeklilik sistemine kaydet-
mek istiyorlar.

Biz turizm işçilerinin artık 
bu yapılanlara karşı yapacak-
ları belli, birlik olup mücadele 
etmek! Bizim için çalışmayan 
hükümete biz de onların istedik-
lerini vermeyeceğiz. Referan-
dumda “Evet” isteyen hükümet 
bizim mi, patronların hükümeti 
mi olduğunu daha turizm sezonu 
başlamadan belli etmiştir artık!

Turizm patronlarının 
yaveri hükümet

Antalya Kundu bölgesinden 
bir turizm işçisi

Merhaba, turizmde geçen 
sezon nasılsa bu sezon da açıl-
madan aynı şekilde olacağını 
gösterdi. Bahsettiğim durum, tu-
rizmin kötü olduğunu değil, biz 
turizmde çalışan işçilerin durum-
larında hiçbir değişiklik olma-
dığını söylüyorum. Geçtiğimiz 
sezonda olduğu gibi bu sezon 
da turizm işverenleri ağızlarına 
hemen turizmde kriz olduğunu, 
otellerini açamayacaklarını söy-
lemeye başladılar. Halbuki daha 
sezon başlamadan hükümetten 
yardım almaya başladılar.

Bu yardımlardan en çok pat-
ronun işine gelen ise yıllarca 
bizim üzerimizden topladıkları 
işsizlik sigortası kesintileriyle 
patronlara İş-Kur üzerinde işçi 
sağlamaları oldu. Artık turizm 
patronları ellerini cebine götür-
meden işçi bulabiliyor. Burada 
olan biz işçilere oluyor. 1.400 

lira asgari ücrete, göstermelik, 
ne emekliğimize yarayacak ne 
de hastaneye gitmemizi sağlaya-
cak bir sigorta yapıyorlar. Sade-
ce ve sadece kaza durumlarında 
işe yarayan bir sigorta yapılıyor. 
Hükümet biz turizm işçilerinin 
mezarda bile emekli olmasına 
müsaade etmiyor. Tüm bunlar 
güzelmiş gibi bir de sigortamız 
bile işlemeden sanki emekli ola-
bilecek gibi biz istemeden birey-
sel emeklilik sistemine kaydet-
mek istiyorlar.

Biz turizm işçilerinin artık 
bu yapılanlara karşı yapacak-
ları belli, birlik olup mücadele 
etmek! Bizim için çalışmayan 
hükümete biz de onların istedik-
lerini vermeyeceğiz. Referan-
dumda “Evet” isteyen hükümet 
bizim mi, patronların hükümeti 
mi olduğunu daha turizm sezonu 
başlamadan belli etmiştir artık!

Patrona kıyak işçiye açlık

Metal fabrikalarından 
haberler

Bursa TOFAŞ’tan bir işçi

Oyak-Renault’dan bir işçi

İhanet ortaklığından 
hesap soracağız!

Renault işçisi bitti 
demeden bitmez!

Yetki öncesinde son kurşunumuzu 
atarak Çelik-İş’e toplu geçişlerle zafer 
kazanmayı beklerken büyük bir ihanetle 
karşılaştık. Adeta kurşunu yiyen biz ol-
duk. Türk Metal ile Çelik-İş anlaşmış ve 
Çelik-İş TOFAŞ’ı adeta satmış. Karşılı-
ğında da Maysan’da Çelik-İş karşısında 
Türk Metal çekilmiş. Sendikamızda top-
lantı yapmak istediğimizde kapının kili-
dinin değiştirildiğini, içeri girdiğimizde 
ise adeta şubenin talan edildiğini gece 
yarısı apar topar boşaltıldığını gördük. 
Bir de bize hakaret edercesine boşaltılan 
odada masanın üstüne sendika başkanla-

rından birinin sırıtan resmini dikmişler. 
Yine de toplantımızı yaptık mücadeleye 
devam kararı aldık. Biz başından beri 
Çelik-İş’i değil Birleşik Metal’i savun-
muştuk ama ortak karar Çelik-İş olduk-
tan sonra bu karara uyduk ve sendikaya 
sahip çıktık. Ama bizi satıp yarı yolda 
bıraktılar. Dün Türk Metal’e nasıl tepki 
verdiysek Çelik-İş’ten de aynı şekilde 
hesap soracağız. Asla örgütsüz kalmak 
olmaz. Boşta kalmak tercih edilmemeli. 
Türk Metal ve Çelik-İş’in ihanet ortaklı-
ğına karşı işçilerin birliği korunmalı ve 
büyütülmeli.

Fabrikada baskı ve tehditlerin daha 
fazla arttığı günlerde yılmadan, korkma-
dan mücadeleye devam ediyoruz; müca-
delenin sonunda her ne olursa olsun ka-
zanan biz işçiler olacağız. Mücadele et-
meden hiçbir hakkı kazanamayacağımızı 
biliyoruz. Bizim karşımızda sadece bir 
çete örgütü olan Türk Metal yok, MESS 
var, Koç patronları var, uluslararası pat-
ronlar var. İşsiz kalmak bizim için büyük 
bir beladır ve her an işten atılma riski 

var. Biz metal işçileri olarak tüm bunları 
göze alarak yola çıktık, yaşadığımız bas-
kı ve tehditlere rağmen yolumuza devam 
ediyoruz. 5 Mayıs yetki sürecine doğru 
yaklaşırken şu kısa sürede sendikamız 
Birleşik Metal ile daha çok kenetlenip 
hep birlikte son bir hamle yapmalıyız. 
Mart ayının sonuna doğru yapacağımız 
toplu geçiş çağrımızı daha güçlü bir şe-
kilde örgütleyerek Türk Metal çetesini 
kapı dışarı etmeliyiz.

Levent Dölek

Metal işçisi kuşatmayı nasıl kırar? 
2017 yılının metal işçileri için ne ka-

dar önemli olduğu biliniyor. 2015 yılının 
yarım kalan hesabı MESS grup sözleş-
melerinde tamamlanacak. Bu sürecin ilk 
adımı ise Mart ve Nisan aylarının son 
derece kritik olduğu yetki tespit süreçle-
ri. Sadece işçiler değil patronların da bu 
sürece hazırlandıklarını ve işçiye karşı 
tüm güçlerini birleştirdiklerini görüyoruz. 
Özellikle kritik dönem yaklaşırken tüm 
kozlarını oynayıp işçiyi adeta kuşatma al-
tına almış durumdalar.

İşçi düşmanı birleşik cephe
Bilindiği gibi TOFAŞ’ta Türk Metal’e 
isyan eden ve “satılmış sendika istemi-
yoruz” diyerek grev yapan işçiler Çelik-
İş’i tercih etmişlerdi. Bir süredir Çelik-İş 
ve Türk Metal yöneticilerinin MESS ile 
Ankara’da bir görüşme yaptığı ve gö-
rüşmeye AKP’nin aracılık ettiği konu-
şuluyordu. Nitekim sözü edilen görüş-
menin kokusu kısa sürede çıktı. Önce 
Kocaeli’de Dytech fabrikasında Çelik-İş 
sendikası çoğunluk kendisinde olduğu 
halde işçileri Türk Metal’e yönlendirme-
ye başladı. Karşılığında İsdemir’de ve 
Maysan Mando’da Türk Metal’in Çelik-
İş lehine çekildiğine dair haberler geldi. 
Belli ki sarı sendikalar MESS ve hüküme-
tin hamiliğinde bir ihanet ortaklığı içine 
girmişlerdi. Bu ihanet şebekesinin esas 
hedefi hiç kuşkusuz ki TOFAŞ’tı. Nite-
kim bir anda TOFAŞ işçilerinin facebook 
sayfasının çalındığına dair dedikodular 
eşliğinde, işçilerin sesi susturuldu. Ardın-
dan sendika ile işçilerin ilişkisi bir anda 
kesildi. TOFAŞ işçisi sendikasının kapısı-
na geldiğinde kapının kilidinin değiştiril-
diğini, buna rağmen içeri girdiklerinde ise 
TOFAŞ şubesinin boşaltıldığını gördü. 
Çelik-İş TOFAŞ’ı Türk Metal’e, MESS’e 
ve Koç’a satmıştı.

Biz erken bir aşamada Çelik-İş kararı 
veren işçileri uyarmıştık. Çelik-İş’e geçiş 
6 sene kaybettirir demiştik. Öncü işçilerin 
Çelik-İş seçiminde, TOFAŞ işçisinin si-
yasi eğilimleri dolayısıyla Çelik-İş’i daha 
rahat kabullenebileceği düşüncesi etkili 
olmuştu. Biz de bir kez seçim yapıldıktan 
sonra sendikaya üye olunmasını, sahip 
çıkılmasını ve denetlenmesini savunduk 
elbette. Ama sendikanın hükümete yakın-
lığının avantaj değil tam tersine büyük bir 
tehlike olduğunu da sürekli vurguladık. 
Daha 2015 yılının Haziran ayında Metal 
İşçisinin Sesi sayfasından şunları yazmı-
şız:

“Hak-İş ve Çelik-İş’in hükümete gö-
bekten bağlı olması büyük bir handikap-
tır. Bunun en çarpıcı örneğini Çelik-İş’in 
sırf hükümetin projesi olduğu için kıdem 
tazminatının kaldırılmasına onay ver-
mesidir. Velev ki Tofaş işçisinin yüzde 
99’u hükümet partisine oy vermiş olsun. 
Bu, handikapı daha da arttırır. Çünkü bu 
MESS tarafından, hükümetin baskısıyla 
Çelik-İş’in işçiye boyun eğdirmesi için 
uygun bir zemin olarak görülecektir.”

İşçi düşmanlarının hesabı 
tutmayacak
İşte bugün yaşanan tam da budur. Refe-
randum öncesinde fabrikalarda gelişecek 
herhangi bir işçi hareketinin kendi aley-
hine olacağını düşünen iktidar belli ki 
MESS ve sarı sendikalarla bir birleşik 

cephe kurmuştur. Bu manzaraya ilk ba-
kıldığında her taraf tutulmuş, metal işçisi 
tam bir kuşatma altına alınmış gözükmek-
tedir. Fakat bu kuşatma göründüğü ka-
dar kuvvetli değil. Zira Çelik-İş ve Türk 
Metal’i aynı safta birleştiren patronlar ve 
iktidar tüm yumurtalarını aynı sepete ko-
yarak büyük risk alıyor. Dytech’te Türk 
Metal’i, Maysan Mando’da Çelik-İş’i tek 
sendika bırakıp, TOFAŞ’ı Türk Metal’e 
terk ederek işi bitireceklerini düşünürken 
bir anda hem Çelik-İş’in hem de Türk 
Metal’in bir anda gümbür gümbür çöktü-
ğünü görebiliriz.

Sarı sendikaların
ihanet ortaklığına karşı metal 
işçisinin mücadele ortaklığı
Bugün sarı sendikalar işçilere ihanette 
tam bir ortaklaşma sağlamıştır. Bu ihanet 
ortaklığının karşısına işçilerin daha geniş 
bir mücadele ortaklığı ile çıkmaları ge-
rekir. Bu aşamadan itibaren söz konusu 
fabrikalarda toplu sözleşme ve yetki alma 
hedefiyle verilecek bir mücadelenin yeri-
ni sarı sendikaların topyekûn kovulması 
seferberliği almalıdır.

Eğer doğru bir mücadele hattı benim-
senir ve gerekli irade gösterilebilirse ku-
şatma rahatlıkla kırılabilir. İhanet ortak-
ları sarı sendikalar Türk Metal ve Çelik-
İş’ten güçlü bir istifa dalgası başlatmak en 
öncelikli hedef olmalıdır. Fabrikalardaki 
çalışmalar meydanlarda da yansımasını 
bulmalı işçi birbirinden güç almalıdır. Bu 
dalganın varacağı yer artık “Harranlılık” 
değildir. İşçiler tek bir gün bile sendikasız 
kalmamalıdır. Ama ilk aşamada sendikal 
yetki almaya yönelik bir çalışmaya ön-
celik vermeye gerek yoktur. Renault’yu 
bundan ayrı tutmak gerekir. Renault’da 
da Birleşik Metal tüm umudunu toplu 
geçiş için düğmeye basacağı güne bağla-
mamalıdır. Bu günü pasif şekilde bekle-
memelidir. 2015’n kalbi olan Renault’da, 
Birleşik Metal’in zaferi ihanet şebekesine 
vurulacak en büyük darbe olacaktır.

Fabrikalarda referandum 
sandıkları kurulsun
Diğer fabrikalar için sarı sendikalar dı-
şında iki alternatif vardır: daha büyük ve 
köklü olan DİSK üyesi Birleşik Metal ile 
metal grevleri sırasında kurulmuş yeni 
bir sendika olan TOMİS. Bu iki sendika 
derhal işçi düşmanı birleşik cephe karşı-
sında omuz omuza vermelidir. Bunun için 
TOMİS’in Birleşik Metal’i zaman zaman 
Türk Metal ve Çelik-İş’le aynı kefeye ko-
yan eleştirilerini bırakması, aradaki bü-
yük niteliksel farklılığı görmesi, Birleşik 
Metal’in de TOMİS’i tehlikeli bir rakip ve 
bir tehdit olarak değerlendirmekten vaz-
geçmesi çok yerinde olur. İşçilerin ihtiya-
cı olan birleşik cephe esas burada kurul-
malıdır. Bu sendikalar sarı sendikalardan 
istifa eden işçilere kapılarını ardına kadar 
açmalı, muhtemel işten çıkarma ve ben-
zeri saldırılara karşı hukuki ve fiili müca-
deleyi örgütlemelidir. Sarı sendikalar ko-
vulduktan sonra toplu sözleşme masasına 
kimin oturacağını belirlemek kolaydır. İki 
sendika da referandumu savunmaktadır. 
Sandık koyulur. İşçi oyunu atar tercihini 
ortaya koyar. Azınlıkta kalan diğeri lehi-
ne çekilir. Kazanan işçi sınıfı, kaybeden 
ihanet şebekesi olur.
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Sungur Savran

Bir kez daha parlamenter 
darkafalılığa karşı

2013 yılı, Türkiye’nin siyasi ha-
yatı açısından çok hassas bir dönüm 
noktasıdır. O yıl, önce Türkiye Gezi 
sonrası halk isyanı ile ayağa kalktı. 
Bunu zincirleme bir dizi olay izledi: 
17-25 Aralık, 6-12 Ekim serhildanı, 
Mayıs-Haziran 2015 fiili metal grev-
leri, arka planda ise hep Suriye sa-
vaşı. O zamandan beri Türkiye hem 
iç politikada, hem de Ortadoğu’da 
sanki lunaparklardaki Rus trenine 
binmiş gibi bir iniyor, bir çıkıyor, 
herkesi nefes nefese bırakarak!

Siyasi hayatın kaderinin sade-
ce parlamentoda belirlendiğine dair 
görüş solun saflarına sızdığında fe-
laketler doğurabilecek kadar tehlike-
lidir. Bu, genel olarak böyledir, ama 
Türkiye’nin dört yıldır içinden geçtiği 
olağanüstü kriz döneminde haydi hay-
di doğrudur.

Bu yüzdendir ki, biz Gezi sonrası 
halk isyanı patlak vereli beri, Marksist 
literatürde (kibar deyimle ifade eder-
sek) “parlamenter darkafalılık” olarak 
adlandırılan bu bakış açısıyla aralık-
sız bir mücadele veriyoruz. 1 Eylül 
2013’te İzmir Karaburun’da sol par-
tilerin başkanlarını bir araya getiren 
panelde gördüğümüz feci tablo karşı-
sında ironik bir başlık kullanarak “Tek 
Yol Seçim” diye bir yazı yazmıştık. O 
zamandan beri parlamenter darkafalı-
lığa karşı solun akımlarını ve kitleleri 
uyarıp duruyoruz. Şimdi, 16 Nisan 
öncesinde bu uyarı yeniden büyük bir 
güncellik kazanmış durumda.

Çok önemli bir oylamaya gidiyo-
ruz, tartışılmaz. 16 Nisan’da sandıkta 
halkın çoğunluğunun “Evet” ya da 
“Hayır” demesi istibdad rejiminin ku-
ruluşu sürecinde cephelerin arasın-
daki güç dengesi açısından büyük bir 
fark yaratacak. Bu nedenledir ki Dev-
rimci İşçi Partisi olarak biz, referan-
dum konusunda partinin bütün gücünü 
ve daha fazlasını HAYIR yolunda se-
ferber ediyoruz. Çoğunluğu AKP’nin 
ve kısmen MHP’nin etkisi altındaki 
işçi sınıfı ve emekçiler arasında yürüt-
tüğümüz propaganda ile HAYIR oyu-
nun oranını yükseltmeye, işçi sınıfının 
AKP iktidarının karakterini anlama-
sını sağlamaya ve sınıf mücadelesini 
güçlendirmeye çalışıyoruz.

Cılız kalacağını umduğumuz bir 
boykot öbeği dışında, yüreği adil ve 
hür bir toplum özlemi içinde olan bü-
tün grup ve insanlar da kendi doğrul-
tularında HAYIR için çalışıyor. Her-
kes doğru yapıyor. Ama işte tam da 
HAYIR’ın bu önemi, parlamenter dar-
kafalılığa karşı uyarı bayrağını şimdi-
den yükseltmeyi gerektiriyor. Neden? 
Açık açık söyleyelim: Ne sandıktan 
“evet” çıkarsa istibdadın önü artık 
geri çevrilemez şekilde açılmış olur; 
ne de “hayır” çıkarsa istibdad ve ona 
eşlik eden bütün sorunlar akşamdan 
sabaha ortadan kalkar.

Aslında istibdad 16 Nisan’ı bekle-
miyor ki! Tayyip Erdoğan’ın cumhur-
başkanı seçildiği Ağustos 2014’ten 
bu yana adım adım yükseliyor. 
Bahçeli’nin destek gerekçesi ne? Fiili 
bir durum doğmuştur, hukuku buna 
uygun hale getirmek gerekir demiyor 
mu? İşte o “fiili durum” diye adlan-
dırdıkları istibdadın ta kendisidir. 1 
Kasım hayalet seçiminin, yani seçim 
olmayan bir seçimin doğurduğu bir 
güç dengesi altında, yargı üzerindeki 
kontrolle, medya üzerindeki baskıyla, 

cumhurbaşkanına ve şimdilerde bir de 
“devlet büyüklerine” hakaret uygula-
masıyla, elbette en önemlisi OHAL’le 
istibdad zaten karşımızda, önümüz-
de, aramızda! Referandumda “hayır” 
çağrısı yapanlar üzerinde uygulanan 
baskıları sıralamaya kalksak bu sü-
tun değil gazetenin tamamı yetmez! 
Yani istibdad içinde istibdada karşı bir 
mücadele veriyoruz. Seçim sandığı 
ve parlamentonun öneminin ne kadar 
göreli olduğunu görmemek mümkün 
mü?

Sandıktan “hayır” çıkacağı (şimdi 
olduğu gibi) 16 Nisan’a yaklaşırken 
de açıkça belli olursa, Suriye bahane-
siyle referandumun ertelenmeyeceği 
garantisini veren var mı? Oy sayımın-
da “kedi”lerin uslu duracağı güvence-
sini veren var mı? Sandıktan “hayır” 
çıkarsa Tayyip Erdoğan ve AKP’nin 
kaderine razı olarak “demokratik te-
amüller bizim çekilmemizi gerekti-
riyor” demesini beklemek akıllı bir 
tutum olur mu? Buna karşılık “evet” 
çıkarsa şimdi Rus treni gibi bir inip bir 
çıkan Türkiye’nin aniden bir mezarlık 
sessizliğine bürüneceğini düşünmek 
makul mü olur? Bu Ortadoğu varken, 
bu Trump varken, “evet” cephesi bir 
Kürt bayrağıyla çatlama emareleri 
gösterirken, AKP ile Gülen cemaatini 
ayıran sınırlar bütünüyle belirsizken, 
ekonomik kriz bir canavar gibi ho-
murdanırken Türkiye’nin süt liman 
olacağını beklemek anlamlı mıdır? 

Her şey referandumun hayati bir 
önem taşıdığını, ama bu önemin sade-
ce, 2013’ten bu yana devam etmekte 
olan bir büyük mücadelede güç den-
gelerini önemli ölçüde etkilemekle 
sınırlı olduğunu gösteriyor.  Referan-
dum iki yönde de tayin edici son vu-
ruş olmayacaktır. Ama “evet” karşı 
tarafa, “hayır” bizim tarafa büyük bir 
avantaj sağlayacaktır.

Bunun önemi ne diyecek var mı? 
Önemi şurada: Bu kavranmazsa 17 
Nisan’da devasa hatalar yapılmaya 
başlanacaktır. “Evet” çıkarsa “bu mil-
let adam olmaz”lar ve yurtdışı planla-
rı yeniden başlayacaktır. Gezi ahalisi 
arasında kafalar o kadar karışmıştır 
ki, artık yurtdışına kaçanlara, pardon 
“yerleşenlere” arkadaşları “tebrik ede-
rim” diye mesajlar yollamaktadır! Ne 
talihliyiz ki, hep vurguladığımız gibi, 
halk isyanı küçük burjuva ve burjuva 
Gezicilerden ibaret değil!

Ya “hayır” çıkarsa? Bu sefer de 7 
Haziran ile başlayan “toplumsal uz-
laşma”, “koalisyon hükümeti”, “bir-
liktelik” rehaveti yeniden baskın hale 
gelecektir. Otomobiller üzerine Halk 
Özel Harekât yazanlar, toplantılar-
da “silah” deyip sonra “siren dedim” 
diyenler, Küçükçekmece’de olduğu 
gibi il başkanı ile belediye başkanının 
görüşmesinde uzun menzilli silahla 
“askerlik hatırası” fotoğrafları çekti-
renler, gayri nizami harp tüccarı SA-
DAT şirketinin yöneticisinin danış-
manlığında hiç kuşkusuz “toplumsal 
uzlaşma”ya hazırlanıyorlardır! Parla-
menter darkafalılık burada, eskiden 
daha çok kullandığımız terimi izni-
nizle bu sefer kullanalım, parlamenter 
budalalığa dönüşüyor!

Öyleyse referandum için bütün 
gücümüzle mücadele! Ama sadece 
sandık için değil, referandumun ön-
cesiyle ve sonrasıyla istibdada karşı 
hürriyet için sürekli mücadele!

Mart 2017 / Sayı: 896

2015 yılı Mayıs ayından iti-
baren veri giriş elemanı olarak 
Odeabank’ta taşeron çalışmaktay-
dım. Ta ki kahvaltı yapmak için 
aldığım tostun koktuğu bahane 
edilerek işten atılıncaya kadar. Bu 
durum karşısında vakit kaybetme-
den işe iade sürecim için sendi-
kam olan DİSK’e bağlı Bank-Sen 
ile birlikte hareket ettik. Tüm çalı-
şanlara gönderilen toplu mesajlar, 
bankanın genel müdürlüğü ile ola-
yın yaşandığı Nişantaşı şubesinin 
önünde yapılan basın açıklaması 
ve yine banka çalışanlarını bilgi-
lendirici mailler ile sosyal medya 
üzerinden protestolar aracılığıyla 

defalarca Odeabank’ı teşhir ettik.
Öyle ki Facebook hesabım ban-

kanın şikayeti sonucu “kurumsal 
şirketin marka değerine zarar ver-
diğim” gerekçesiyle kapatıldı. Tüm 
çalışanlara gönderdiğimiz toplu 
mesaj eyleminin hemen ertesi günü, 
taşeron firma ile banka arasındaki 
anlaşma feshedildi. Taşeron olarak 
çalışan tüm veri giriş elemanla-
rı kadroya alındı. Bunun yanında 
işe iade sürecimiz iş mahkemesine 
açılan dava ile devam etti. Nihayet 
büyük sabırla sınıf davamızın ilk 
raundunu aldık! İlk mahkemeyi ka-
zandık! Çağlayan Adliyesi’nde gö-
rülen mahkemenin hikayesi mem-

leketimizin adalet tarihi gibiydi. İki 
defa hakimin davaya gelmemesi se-
bebiyle dava ertelendi. Bir defa da 
mahkemeye avukatımızın geç ge-
leceğini bildirmesine rağmen dava 
avukatım olmadan başladı. Benim 
şahitlerim bankanın tarafına geçti. 
Taşeron firmanın şahitleri ise banka 
ile sözleşmesinin feshedilmesinden 
dolayı benim tarafıma geçtiler. Yani 
mahkemenin doğru düzgün görü-
len tek celsesine bizim mücadele-
miz yön verdi. Daha sonra hakim 
FETÖ soruşturmasından tam da ka-
rar mahkemesi öncesinde görevden 
alındı. Sonunda yeni atanan hakim 
kararı verdi:1,5 yıl sonra işe iade! 

Yani sermaye ile ilk raundumuzu 
aldık! İlk diyorum çünkü bankanın 
sonuca itirazı sebebiyle ara mah-
kemeye gidildi. Ama şunu çok iyi 

biliyorum ve biliyoruz ki ilk raundu 
aldıysak ikincisini de alırız! 

Odeabank eski çalışanı 
Volkan Kahyalar

İlk raundu aldıysak ikincisini de alırız!

Referanduma büyük baskılar 
altında gidiliyor. İlk ilan edildiğin-
de ısrarla halka karşı ilan edilme-
diği söylenen OHAL, referandum 
sürecinde halkın tercihini baskı ile 
etkilemek için kullanılıyor. Adalet 
Bakanı Bekir Bozdağ HAYIR dedi-
ği için gözaltına alınan tek kişi var-
sa istifa ederim dedi. Biz gözaltı ve 
baskıların sadece kamuoyuna yansı-
yan kısmını derledik. Başta da HA-
YIR dediği için gözaltına alınanları 
yazdık. Bekir Bozdağ bu gerçekler 
karşısında söz verdiği gibi istifa 
edecek mi? Sanmıyoruz! Ancak 
tüm baskı ve zulme rağmen HAYIR 
diyecek olan emekçi halk, kendisi 
gibi tüm müstebitleri o koltuklardan 
indirmesini bilecektir.
 
HAYIR gözaltıları
• 24 Ocak’ta Kadıköy-Beşiktaş va-
purunda HAYIR şarkısı söyleyen 
üniversite öğrencilerini polis gözal-
tına almak istedi. Halk engel oldu.
• 4 Şubat’ta Kadıköy’de HAYIR 
bildirisi dağıtanlara polis saldırdı, 3 
kişi gözaltına alındı.
• Aydınspor- Hatayspor maçına 
“Hayır… Hayır… #YüzBinKe-
reHayır 1 Şubat Barış Manço’yu 
rahmetle anıyoruz” yazılı pankartla 
girmek isteyenler gözaltına alındı.
• Ankara Yüksel caddesinde “Ne 
yaparsanız yapın başkanlığa liseler-
den de hayır” pankartı açarak oturan 

4 liseli genç gözaltına alındı.
• Antalya’da HAYIR afişi asan 3 
kişi gözaltına alındı.
• Bursa’da bir vatandaşla referan-
dum üzerine tartışan ve HAYIR de-
meyi savunan bir esnaf ihbar üzeri-
ne gözaltına alındı.
• Hatay’da HAYIR kampanyası yü-
rütenlerden 36 kişi sabah baskınla-
rıyla gözaltına alındı.

YSK ve mahkemeler taraflı
• MHP’ye yakınlığı ile bilinen 
kamu emekçileri sendikaları kon-
federasyonu Türkiye Kamu-Sen, 
HAYIR çağrısı yaptıktan sonra 
konfederasyon genel merkezi 25 
kişilik bir güruhun saldırısına uğ-
radı.

• 28 Ocak’ta Isparta’da Sulh Ceza 
Hakimliği HAYIR bildirisi için 
toplatma kararı verdi.
• 18 Şubat’ta Aydın Valiliği HA-
YIR bildirisini “uygunsuz” nitele-
mesiyle yasakladı.
• Samsun’da il seçim kurulu 10 si-
yasi parti dışındaki partilerin ve 
diğer kurumların referandum pro-
pagandası yapmasını yasakladı. Ka-
rara yapılan itiraz sonucunda YSK 
kararı bozdu ama gerekçe olarak 
yasak kararının mülki idare yani 
valilik ve kaymakamlıklar tarafın-
dan verilmesi gerektiğini gösterdi. 
Böylece AKP’nin yerel komiserleri 
olarak çalışan mülki amirlere HA-
YIR diyen kurumların faaliyetlerini 
yasaklama serbestisi verilmiş oldu.

HAYIR’a cevap
kardeş  kavgası tehdidi
• 26 Ocak gecesi Maltepe’de HA-
YIR afişi asan bir genç kurşunlandı.
• Sedat Peker, referandumda “evet” 
oyu vereceğini açıkladığı bir video 
kaydında HAYIR diyenleri sokak-
larda bekliyor olacaklarını söyleye-
rek tehdit etti.
• Düzce’de elinde silahla meydanda 
fotoğraf çektiren iki kişi, HAYIR 
diyenleri sosyal medya üzerinden 
Sedat Peker’in sözlerini tekrarlaya-
rak tehdit etti.
• 25 Şubat’ta Ümraniye’de HAYIR 
bildirisi dağıtanlara bıçaklı saldırıda 
yaralananlar oldu.
• AKP Manisa İl Başkan Yardımcısı 
referandumda evet kazanmazsa iç 

savaşa hazır olun çağrısı yaparak 
kardeş kavgası kışkırtmasında ve 
tehdidinde bulundu.

Basında abluka
• Kanal D, sosyal medyadan HA-
YIR diyeceğini açıklayan İr-
fan Değirmenci’yi işten attı. 
Değirmenci’nin tarafsızlık ilkesini 
çiğnediğini iddia eden Doğan Gru-
bu, evet diyeceğini açıklayan Fatih 
Çekirge’ye herhangi bir uyarıda bu-
lunmadı, yaptırım uygulamadı. Çe-
kirge evet yazılarına devam ediyor.
• Televizyonda Yılmaz Özdil’in 
sunduğu bir programa çıkarak HA-
YIR diyeceğini açıklayan Müj-
dat Gezen önce parlamenter sis-
tem canımıza yetti diyen Padişah 
Abdülhamid’in torununa hakaret 
ettiği gerekçesiyle basında hedef 
gösterildi. Daha sonra Müjdat Ge-
zen Sanat Merkezi kundaklandı. Al-
kollü olduğunu söyleyerek savunma 
yapan kundakçı serbest bırakıldı. 
Adliye çıkışında pişman değilim 
dedi. Daha sonra yeniden gözaltına 
alınarak tutuklandı.
•  HAYIR diyeceğini açıklayan ya-
zar Hakan Çelenk Posta gazetesin-
deki işinden çıkarıldı.
• Televizyon programlarında HA-
YIR savunusu yapan, evet diyen hu-
kukçuları tartışma içinde zor duru-
ma sokan Sera Kadıgil, yıllar önce 
sosyal medyadan attığı tweetler ge-
rekçe gösterilerek gözaltına alındı.

HAYIR’a devlet sopası
 “evet”e devlet parası
• Erdoğan 40 ilde devletin parasıyla 
mitingler düzenleyerek evet oyu is-
teyecek. Ancak HAYIR kampanyası 
için en ufak bir devlet desteği yok.
• İstanbul’da 8 Mart dünya emek-
çi kadınlar günü valilik tarafın-
dan miting yapılması için tahsis 
edilmiş olan Bakırköy Özgürlük 
Meydanı’nda yapılmak istendi. 
Kadınların HAYIR tavrının öne 
çıkacağı miting valilik tarafından 
güvenlik gerekçesiyle yasaklandı. 
Valilik kadınlardan gelen tepkiler ve 
baskılar üzerine mitinge tekrar izin 
vermek zorunda kaldı.

Referandumda HAYIR diyen-
lerin çok sayıda gerekçesi var. 
Biz Gerçek gazetesinin Şubat sa-
yısının Öncü İşçi ekinde anayasa 
değişikliği paketini madde mad-
de ele alarak işçi ve emekçilerin 
neden HAYIR demesi gerektiğini 
ayrıntılarıyla ortaya koymuş, ge-
tirilmek istenen istibdad rejimini 
de Cumhurpatronluğu olarak ta-
nımlamıştık.

Ne yapsalar tutmuyor
Cumhurpatronluğu paketinin 

yedek lastiği konumundaki MHP 
Türkiye’nin içinden geçmekte 
olduğu dönemle ilgili bazı söz-
ler eveleyip gevelemek, kendi 
iç muhalefetiyle cebelleşmek dı-
şında ortaya bir şey koyamıyor. 
Cumhurpatronluğu istibdadının 
baş aktörü ise maddelerin içeriği-
ne girmekten kaçınmaya devam 
ediyor. Propagandaya, HAYIR 
diyenlere hakaret ederek başla-
yan Erdoğan ve AKP bunun tut-
madığını görünce söylem deği-
şikliğine gitti. Ancak maddelerin 
içeriğine girmek de işlerine gel-
mediğinden çareyi Barzani ara-
cılığıyla Kürtlere göz kırpmakta, 
ardı ardına teşvik paketleri açık-
layarak patronların sempati ve 
desteğini kazanmakta arıyorlar. 
Ama Barzani taktiği ters tepti: bu 
sefer de kendi partisi nezdinde 
güç durumda kalan Bahçeli, Bi-
nali Yıldırım’a “size milliyetçi 
dedik, bizi mahcup ediyorsunuz” 
diye çıkıştı!

18 yaşın foyası
meydana çıktı

Maddelerin içeriğine girdik-
lerinde ise sadece tek madde 
üzerinde duruyorlar. 18 yaşa 
seçme ve seçilme hakkı veril-
mesi. Bu maddenin de foyası 
çok geçmeden ortaya çıktı. Ger-
çek gazetesi, 18 yaş maddesinin 
ağa, patron, müteahhit çocukları 

için anlam ifade ettiğini, mem-
leketin emekçi çocuklarının si-
yaset yapmasının önündeki en-
gellerin 18 yaştan çok daha faz-
la olduğunu yazmıştı. Nitekim 
Ankara Valiliği üniversitelerde 
öğrencilerin referandumla ilgili 
siyaset yapmasını yasaklayan 
bir kararla söz konusu madde-
nin gerçek yüzünü ortaya koy-
muş oldu.

Cumhurpatronluğu
erken başladı

Geri kalan maddeler için de 
AKP, kısa zaman içindeki ic-
raatlarıyla Cumhurpatronluğu 
tanımlamamızın hakkını da faz-
lasıyla verdi doğrusu. Şirketlere 
teşvik üstüne teşvik yağdıran ik-
tidar asgari ücretliden esirgediği 
vergi indirimlerini patronlara 
bol keseden dağıttı. Patronlara 
verilecek olan 12,3 milyar lira 
tutarındaki istihdam teşvikinin 
11 milyar lirasını işsizlik fonu-
nu yağmalayarak karşılamak 
için harekete geçti . Patronlar 
yüz buldukça astarını istiyor 
tabii. Son olarak emek hırsızlı-
ğı yaparak işçiden haksız yere 
kestikleri ücretler, fazla mesai-
ler, eksik yatırdıkları ya da hiç 
yatırmadıkları sigorta primleri 
ve tazminatlar için açılan da-
valarda zamanaşımı süresinin 
düşürülmesini istediler. Çalışma 
Bakanı Müezzinoğlu onun için 
de hemen çalışmaları başlattı.

Enflasyon canavarını 
hortlatacak değişikliğe HAYIR

Enflasyon canavarı yeniden 
hortladı, mutfağı, pazar yerini 
yangın sardı. Bakanlar vatanda-
şı gördükleri yerde kaçar oldu-
lar. Bu arada dövizdeki artışın 
faturasını halk öderken, görün-
tüde mangalda kül bırakmayan 
bankalar (İslami bankalar dahil 
olmak üzere) kasalarını dövizle 
doldurdu. AKP çareyi milletve-
killerini sahaya indirmemekte 
buldu. Herkes mecliste çalışa-
cak, patronlara teşvik üstüne 
teşvik paketi çıkarmaya devam 
edecekler. Memleketlerine git-
tiklerinde kötü giden ekonomi 
yüzünden vatandaşın içine çıka-
cak yüzleri yok.

Gerçek kazanacak!
Tüm bunlar ortadayken elbette 

ki anketlerde HAYIR oyları önde 
çıkıyor. Erdoğan ilkin “halk bu de-
ğişiklikleri tam anlamadı” diyecek 
oldu. Ama aksine halk anladıkça 
ve gördükçe HAYIR oyları daha 
da arttı. Son olarak Erdoğan’ın bir 
süre anket yapılmasını istemediği, 
anketleri durdurduğu yönünde ha-
berler basına sızdı. Ne kadar doğ-
rudur bilmeyiz. Ama emekçi halk 
getirilenin bir Cumhurpatronluğu 
rejimi olduğunu görüyor. Gerçek, 
fabrikada, işyerinde, pazarda, tar-
lada her yerde gerçek, tüm baskı-
lara rağmen emekçi halkla buluşu-
yor!

“HAYIR”a devlet sopası, “evet”e devlet parası! 
Baskılara rağmen HAYIR kazanacak!

Devrimci İşçi Partisi faaliyetleri 
de baskılardan nasibini alıyor. Parti-
lilerin Antalya’daki bildiri dağıtımı 
çalışması polis tarafından kanunsuz 
şekilde engellendi. Parti üyelerine 
idari para cezası kesildi. Devrimci 
İşçi Partisi siyasi parti faaliyetlerini 
engelledikleri gerekçesiyle polisler 
hakkında hapis cezası talebiyle suç 
duyurusunda bulundu. Parti avukat-
larının hazırladığı suç duyurusu di-
lekçesinde şu ifadelere yer verildi: 

“Devrimci İşçi Partisi’nin ‘bil-
diri dağıtımı’ faaliyetinin dahi en-
gellenmeye çalışılması ayrımcılık 
değil de nedir? Sorumlular yalnız-
ca TCK madde 114/2’de düzenle-
nen suçu değil yanı sıra birçok suç 
da işlemektedirler.

‘TCK MADDE 114 - (2) Cebir 
veya tehdit kullanılarak ya da 
hukuka aykırı başka bir davra-
nışla bir siyasi partinin faaliyet-
lerinin engellenmesi halinde, iki 

yıldan beş yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur.’

Yasayla açıkça düzenlenmiş bu 
hükme rağmen bir siyasi partinin 
faaliyetini engellemek hiçbir ku-
rumun yetkisinde olamaz. Demok-
ratik hayatın varlığını tehlikeye 
düşürüp uluslararası sözleşmeleri, 
Anayasa’yı, kanunları ihlal eden 
sorumlular hakkında cezai işlemle-
rin uygulanması zaruridir.

TCK madde 119/1-e gereğince 

ise “Kamu görevinin sağladığı nü-
fuz kötüye kullanılmak suretiyle” 
siyasi hakların kullanılmasının en-
gellenmesi halinde verilecek ceza 
1 kat oranında artırılır. Devrimci 
İşçi Partisi’nin faaliyetlerini engel-
leyen sanıklar kamu görevlileridir. 
Bu suçu kamu görevinin sağladığı 
nüfuzu kullanarak işlemişlerdir. 
Dolayısıyla haklarında TCK mad-
de 119/1-e hükmü de uygulanmalı, 
verilecek ceza 1 kat artırılmalıdır.”

Devrimci İşçi Partisi Antalya’da siyasi faaliyeti engelleyen polisler 
hakkında hapis cezası istemiyle suç duyurusunda bulundu

Referandumda HAYIR kazanacak!



Devrimci İşçi Partili Kadınlar 8 Mart Bildirisi Armağan Tulun

Sevda Alyakut 8 Mart 
meydanlarında, kadınların 

mücadelesinde yaşıyor
“İçinde yaşadığımız 

toplumda bütün kadınlar 
ezilmektedir. Kadınların 
kurtuluşu için erkek ege-
menliğinin bütün sebep ve 
sonuçlarını ortadan kaldı-
racak mücadele bugünden 
başlayacaktır. Ama bu 
zulüm sisteminin kökle-
ri maddi hayatta, aile ve 
toplum içi cinsiyetçi iş-
bölümünde ve ev içindeki 
görünmeyen emekte yatar. 
Dolayısıyla, kadınların 
kurtuluşu aynı zamanda 
kapitalist iktidarın devril-
mesini, özel mülkiyetin 
kaldırılmasını, kolektif 
bir ekonominin gelişmesi-
ni gerektirir. Öyleyse, bu 
mücadelenin öncülüğünü, 
hem sınıfsal hem de cinsel 
olarak çifte ezilme yaşa-
yan ve erkek egemen ka-
pitalist sistemin sürmesin-
den hiçbir çıkarı olmayan 
işçi ve emekçi sınıflardan 
kadınlar yapacaktır.”

Bu cümleler Devrimci 
İşçi Partisi’nin progra-
mından. DİP’in her yıl 8 
Mart’ta ve kadın kurtuluş 
mücadelesinin bütün alan-
larında “emekçi kadınlar 
en öne!” şiarını yükselt-
mesi işte bu programatik 
temele dayanıyor. Bu ne-
denle DİP, emekçi kadın-
ları mücadeleye kazan-
mak, onların sadece ka-
dın mücadelesinin değil, 
bütün insanlığın kurtuluş 
mücadelesinin de en önü-
ne geçmesini sağlamak 
için çalışıyor. 

Sevda Alyakut bu ka-
dınlardan biriydi. En önde 
yürüyendi. Çalıştığı fab-
rikalarda işçi sınıfının 
bir parçası olarak en kü-
çüğünden en büyüğüne 
tüm hak mücadelelerinde 
en önde yer aldı. Yeşil 
Kundura’da önce sendi-
kalaşma mücadelesinin 
sonra direnişin öncüsüy-
dü. Silver Boya’da genç 
işçilerin bir derdi oldu 
mu yanına koştuğu Sevda 
ablasıydı, her yaştakinin 
güvendiği, saydığı, örnek 
aldığı arkadaşıydı, dostuy-
du, kardeşiydi. Sınıf mü-
cadelesinde yoğrulmuş bir 
öncü işçi olarak Devrimci 
İşçi Partisi ile tanıştığında 
hızla işçi sınıfına öncülük 
edecek bir partiyi inşa et-

mek ve sadece fabrikada 
değil bütün toplumda, bü-
tün dünyada işçi sınıfının 
iktidarı için mücadele et-
mek gerektiğini kavradı. 
Geç kaldığı için hayıflanır, 
gece geç saatlere kadar 
süren sohbetlerde, tartış-
malarda doymak bilmez, 
geçmiş yıllar için arayı 
kapatmaya çalışır, sonra 
da en gencimize bile taş 
çıkartacak bir enerji ile sa-
bahın köründe kalkar yine 
faaliyete sarılırdı. 43 ya-
şında kanser onu ailesin-
den, yoldaşlarından, par-
tisinden, mensubu olduğu 
işçi sınıfından alana kadar 
inançla, inatla, kararlılıkla 
hep en önde yürüdü.

Bu yıl 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü’ne 
Sevda yoldaşı kaybet-
miş olmanın burukluğu 
ile gidiyoruz. Geçtiğimiz 
yıl birlikte, 8 Mart mey-
danına hangi sloganlarla, 
dövizlerle çıkalım diye 
tartışıyorduk. Bu yıl 8 
Mart eylemlerinde DİP’li 
Kadınlar Sevda yolda-
şın resimlerini taşıyacak. 
Sevda yoldaşın o döviz-
lerde değil, dövizlerimizi 
taşıyacak kadınların ara-
sında olması gerekirdi. 
Ama Sevda yoldaşı dü-
şününce sadece üzüntüy-
le değil, aynı zamanda 
onunla birlikte mücadele 
etmiş olmanın verdiği gu-
rurla da doluyor içimiz. 
Sadece DİP’li kadınlarda, 
DİP’in onu yakından ya 
da uzaktan tanıyan bütün 
militanlarında izler bırak-
mış değil. Yaşadığı, çalış-
tığı, doyduğu, mücadele 
ettiği Çorlu’da onu tanı-
yan tüm kadınlar üzerin-
de de öyle izler bırakmış 
ki bu yıl tam 8 Mart’ta, 
Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü’nde Çorlu’da ka-
dınlar onu anmak için me-
zarı başında toplanacak. 
Devrimcilerin ardından 
“Anısı mücadelemizde 
yaşayacak”, “Anısı mü-
cadelemize ışık tutacak” 
derler. İşte Sevda yoldaş, 
Çorlu’da, kadınların, işçi-
lerin mücadelesinde böyle 
yaşıyor, örnek davranış-
ları, kişiliği ve kararlılığı 
ile mücadelesine ışık tutu-
yor! 

Emperyalizme, istibdada, sömürüye ve 
erkek egemenliğine HAYIR demek için 

 8 Mart’ta emekçi kadınlar en öne!

Merhaba işçi kardeşlerim. 
Ben Manisa Organize Sanayi 
Bölgesi’nde çalışan bir kadın 
işçiyim. Çoğunluğu kadın-
lardan oluşan 140 işçinin ça-
lıştığı bir fabrikada çalışıyo-
rum. Kadınların yoğunluklu 
olarak çalıştığı bir fabrika 
olmasına rağmen kadın işçi-
lere dönük düzgün uygulama 
yok. Onlarca çocuğu olan 
kadın işçi olmasına rağmen 
fabrikada hala kreş yok. He-
pimizin çocukları ailelerimi-
zin yanında kalmak zorunda. 
Çocuklarımızı sadece izin 
günlerinde görebiliyoruz. Bu 
durum hem bizim hem de ço-
cuklarımızın moralini bozu-
yor. Oysa fabrikada bir kreş 
olsa en azından daha okula 
başlamamış çocuklarımızdan 
ayrı kalmak zorunda kalma-
yız.

Kreş meselesi bir sorun-
ken vardiyalarımızın sürekli 
olarak değişmesi de büyük 
bir sorun. Bir hafta gündüz 
vardiyası ile başlarken hafta 
içinde bir telefonla gece var-
diyasına geçiyoruz. Fabrika 
yönetimi ve patronlar için 
vardiyaların değişmesi sade-

ce saatlerin değişmesi olarak 
görünüyor. Bizim içinse bir 
anda hayatımızın değişmesi 
oluyor.

Fabrikadaki koşulların 
kötülüğünden dolayı her ay 
insanlar işe giriyor. Sonra 
kısa bir süre geçiyor ve işten 
çıkıyor.

Ama artık bunun değişme 
zamanı geldi. Bir kadın işçi 
olarak biliyorum ki 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü’nün tarihi bizim gibi 
kadın işçilerin mücadeleleri 
ile dolu. Hatta 8 Mart’ın ta-
rihini araştırırken öğrendiği-
me göre Sovyetler’deki dev-
rimin başlaması bile bizim 
gibi kadın işçilerin mücade-
lesi ile olmuş.

Şimdi bir Emekçi Kadın-
lar Günü daha yaklaşırken 
biz Manisa’dan kadın işçi-
ler de fabrikamızda sendikal 
örgütlenmemize başlıyoruz. 
Daha önce kadınlar başara-
bildiğine göre biz de başara-
biliriz. Bakarsınız bir dahaki 
8 Mart’a kadın işçi temsilci-
lerinin olduğu bir sendikal 
örgütlenme daha olmuş olur 
Manisa’da.

8 Mart’ta 
başlayıp 
8 Mart’ta 
başaracağız!

Son 15 yıl ekonomide her şeyin 
piyasaya terk edildiği bir dönem 
oldu. Bunun emekçi kadınlar için 
anlamı daha esnek, daha güvence-
siz koşullarda çalışmak. Kadınları 
evlerine gönderen Kadın İstihdam 
Paketi ile hükümet temsilcileri-
nin “evdeki işler yetmiyor mu?”, 

“kadınlar için tek kariyer annelik” 
gibi sözleri birleşti, kadınları daha 
ucuza, güvencesiz, sendikasız işle-
re mahkûm etti. Kiralık işçilik ya-
sası en çok kadınları vurdu. Geçti-
ğimiz Temmuz ayında yayınlanan 
resmi rakamlara göre işten çıkarı-
lan 76 bin işçinin 69 bini kadınlar-

dan oluşuyor. Bu düzen, yaklaşan 
krizin faturasını en çok biz emekçi 
kadınlara kesmeye hazırlanıyor. 
Buna izin vermemek için, sömü-
rüye, esnek, güvencesiz, sendi-
kasız çalışmaya HAYIR demek 
için sen de 8 Mart’a gel!

2016’da 328 kız kardeşimizi ka-
dın cinayetlerine kurban verdik. Biz 
bir tek kadın daha eksilmesin derken 
kadına yönelik şiddet ve cinayetler 
artarak devam etti. Çünkü bu ikti-
dar kadına yönelik şiddeti körükle-
yecek politikalar izliyor. Tecavüzün 

mağduru, faili ile evlendirildiğinde 
tecavüzcünün cezalandırılmaması-
nı öneren yasanın sadece birkaç ay 
önce meclise getirildiğini unutma-
dık. Kadınlar ülkenin dört bir yanın-
da meydanları doldurdu ve bu yasayı 
püskürttü. Alın size AKP’nin kadına 

yönelik şiddete, tecavüze bakışı! Bo-
şuna demiyoruz: erkek vuruyor, dev-
let koruyor! Tüm bunlara karşı ta-
leplerimizi yükseltmek için, kadına 
yönelik şiddete, tacize, tecavüze, 
kadın cinayetlerine HAYIR demek 
için sen de 8 Mart’a gel!

Erkek egemen kapitalist sisteme HAYIR demek için
8 Mart’ta emekçi kadınlar en öne!

Kadına yönelik şiddete HAYIR demek için 8 Mart’ta emekçi kadınlar en öne!

Hep birlikte taleplerimizi haykırmak, kadın dayanışmasını ve örgütlü gücünü 
göstermek için sen de 8 Mart’a gel!

Emekçi kız kardeşim en önde yerini al!
Bu tarihi sen yazdın!

Bundan tam 160 yıl önce ABD’de dokuma işçisi kadınların canları pahasına
8 saatlik işgünü için mücadele ettikleri gün bugün!

Bundan tam 100 yıl önce Rusya’da işçi kaadınların savaşa ve yoksulluğa karşı greve 
gittikleri, Rusya’da çarı deviren devrimin kıvılcımının yandığı gün bugün!

İşte bu yüzden 8 Mart, Dünya Emekçi Kadınlar Günü!
Dün olduğu gibi bugün de bu mücadelenin önüne düş!

Ve hep birlikte haykıralım: Emperyalizme, istibdada, sömürüye ve erkek egemenliğine 
HAYIR!

Bakmayın siz Ankara’dan yükselen 
ABD’ye ve diğer Batılı emperyalist güçle-
re karşı yapılan sözde çıkışlara. Bunlar de-
ğil miydi daha Ocak ayında General Elect-
ric-Alstom, Schneider ve ABB işçilerinin 
grevini milli güvenlik bahanesiyle yasak-
layan? Amerikan, Fransız, İsviçre patron-
larının çıkarını yerlilik ve millilik kisvesi 
altında kendi işçisine karşı koruyan? Ger-
çekten Avrupa’ya kafa tutan onunla pazar-
lık yapar mı? Hem de savaştan kaçıp ülke-
sine sığınan Suriyelileri Avrupa’ya salma 
tehdidi üzerinden! Ya da ABD’ye karşı 
olan Türkiye’de genelkurmayın tepesine 
ABD’li subay oturtur mu? İncirlik üssünü 
neredeyse kendisi izinle girecek şekilde 
ABD’nin hizmetinde tutar mı?

İçinde yaşadığımız bölge, emperyaliz-

min ve Ortadoğu’nun bütün gerici iktidar-
larının politikaları sonucunda bir barbarlı-
ğın içine sürüklenmiş durumda. Türkiye 
de bir yandan bu barbarlığın içinde savaş 
maceralarına sürükleniyor, diğer yandan 
da şehir merkezlerinde patlayan bomba-
larla adım adım bu barbarlığa ev sahipliği 
yapan ülkelerden biri haline geliyor. Artık 
daha fazla evlatlarımızın, kardeşlerimizin, 
sevdiklerimizin hayatından endişe duyma-
mak için, bedelini kendi bedenlerimiz ve 
yaşamımızla en ağır şekilde ödememek, 
bu toprakların anti-emperyalist geleneğine 
sahip çıkmak için, bölgeyi bir yangın yeri-
ne çeviren ABD başta olmak üzere Batılı 
emperyalist güçlere ve onların yerli iş-
birlikçilerine HAYIR demek için sen de 
8 Mart’a gel!

Emperyalizme HAYIR demek için 8 Mart’ta emekçi kadınlar en öne!

Türkiye, halktan içeriği ne-
redeyse saklanan Anayasa de-
ğişikliklerini oylamak üzere bir 
referanduma gidiyor. Bu referan-
dum tek adama dayalı bir istibdad 
rejimi yolunda önemli bir döne-
meç olacak. II. Abdülhamid’in 
istibdad dönemi toprak sahibinin, 
ağanın, tefecinin, köylünün ürü-
nünü vergi toplayarak yağmala-
yan mültezimin, mütegallibenin 
ve ayrıcalıklı saray bürokrasi-
sinin çıkarlarını temsil ederdi. 
Bugünün istibdadı, emperyalist 
şirketlerin, borsa yatırımcılarının, 
yerli büyük sermayenin ve mo-
dern tefeci bankaların çıkarları 
üzerinde yükseliyor.

Referandumdan sonra emek-
çilerin kıdem tazminatı gibi ka-
zanılmış haklarına yönelik saldı-
rıların geleceğini hükümet kendi 
ağzıyla söylüyor. Ama emekçi 
kadınlar için tehlike bununla sı-
nırlı değil. Uzun mücadelelerle 
kazandığımız hak ve özgürlüklere 
son 15 yılda ne tür taarruzlar ya-
pıldığını hatırlamak, cumhurpat-
ronluğu sisteminde, istibdad ko-
şullarında hangi haklarımıza göz 
dikeceklerini düşünmek için yeter 
de artar. Haklarımızı onlara yedir-
memek için, istibdad rejiminin 
inşasına, beraberinde gelecek 
tüm saldırılara HAYIR demek 
için sen de 8 Mart’a gel!

İstibdada HAYIR demek için 8 Mart’ta emekçi kadınlar en öne!

Manisa’dan plastik fabrikasından 
bir kadın işçi
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Filistin halkı, 20. yüzyıla uzun süredir 
(1517 yılından itibaren) devam eden Os-
manlı egemenliği altında girdi. Osmanlı, 
19. yüzyılda bir yarı-sömürge haline gel-
mişti. Kuzey Afrika’daki topraklarını bü-
yük ölçüde yitirse de, Biladü’ş-Şam olarak 
anılan Büyük Suriye yöresinde, Mezopo-
tamya ve Hicaz’daki egemenliğini sürdü-
rüyordu. Ancak bu egemenlik, artık çok 
kırılgan bir hal almıştı.

II. Abdülhamid, Osmanlı’nın bölge-
deki varlığını korumayı amaçlayan ve 
Osmanlı’nın egemenlik alanındaki tebaa-
sını din ekseninde bir arada tutmaya çalı-
şan politikalara yöneldi. Ama öte yandan, 
en yakın müttefiki Alman imparatoru II. 
Wilhelm aracılığıyla ve doğrudan doğruya 
Siyonist hareketin tarihi önderi Theodor 
Herzl ile Filistin’de bir “Yahudi vatanı” 
konusunda müzakerelere girişmekten ka-
çınmadı. Sonunda olumsuz karar verme-
sinde Osmanlı’nın dağılıyor olmasının 
etkisi büyüktür.

II. Abdülhamid’in istibdad rejimine 
son veren 1908 devriminden kısa bir süre 
sonra İttihat ve Terakki önderliğinin Türk 
milliyetçisi bir çizgiye yönelmesi, Arap 
topraklarındaki bağımsızlık hareketleri-
nin de ileri bir hamle yapmasını kolay-
laştırdı. Ancak, şunu atlamamak gerekir: 
Arap bağımsızlık hareketleri, günümüzde 
Osmanlı’yı yüceltenlerin iddia ettikleri 
gibi, Osmanlı’ya karşı hareket etmele-
rinin sonucunda Filistin’de Siyonist bir 
işgali kolaylaştırmış değillerdi. Aksine, 
bu hareketler, Filistin’de gözü olan Si-
yonistler açısından da bir tehlike olarak 
görülmekteydi. Bu durum, sadece 1908 
sonrasında değil, öncesinde de böyleydi. 
Cihan Harbi’nin başlamasına kadar, Si-
yonistler, Almanya ve Osmanlı nezdinde 
yukarıda belirttiğimiz türden girişimleri 
ile bölgeye yerleşimlerinin sağlanmasını 
amaçlamakta, onları Filistin’deki Arap 
milliyetçiliğine karşı uyarmakta, kendile-
rini “Padişah’ın buradaki iktidarına karşı 
yapılacak saldırıları göğüsleyecek örgütlü 
bir grup” olarak sunmaktaydılar. 

Osmanlı Devleti’nin Cihan Harbi’ne 
girmesi, bölgedeki tüm dengeleri değiş-

tirdi. Arap bağımsızlıkçıları, büyük bir 
yanılgı içerisine girerek, Osmanlı’ya karşı 
haklı başkaldırışlarında Britanya emper-
yalizminden medet umdular. Mekke Şe-
rifi Hüseyin’de cisimleşen bu yaklaşım, 
özellikle Filistin halkının topraklarının 
önce emperyalizm, daha sonra da onun 
taşeronu Siyonizm tarafından işgali ile 
sonuçlandı. Arap coğrafyasının geneli açı-
sından ise emperyalistlerin hakiki niyetle-
rini ortaya koyan, Fransa ve Britanya’nın 
Arap bağımsızlıkçılarına haber vermeden 
1916 Mayıs ayında imzaladıkları Sykes-
Picot anlaşması olacaktı. Arap önderleri, 
Adana-Musul hattının güneyi olarak ta-
nımladıkları tüm Arap coğrafyasında ken-
dilerine tek bir krallık altında egemenlik 
tanıyacağını düşündükleri emperyalizmin 
tuzağına düşmüşlerdi. 

Dünya Siyonist Örgütü de aynı süreçte 
çıkarlarını Filistin’in Britanya tarafından 
işgalinde görmeye başladı. Bu yeni yak-
laşım, Almanya yerine artık Britanya’yı 
Filistin’e yönelik bir Yahudi göçüne ikna 
etmeyi, bunun bölgeyi kalkındıracağının 
propagandasını yapmayı içermekteydi. 
Nitekim başarılı da oldu. 2 Kasım 1917’de 
ilan edilen Balfour Deklarasyonu, bu ba-
şarının somut belgesiydi. Bu yıl ilan edi-
lişinin 100. yılında bulunduğumuz bu 
belge, “Ortadoğu” coğrafyasında Siyonist 
işgalin ve Filistin halkının topraklarından 

sürgün edilmesinin başlangıcı olarak ka-
bul edilmektedir. 

Balfour Deklarasyonu, adını bu dekla-
rasyonu hazırlayan ve Britanya kabinesin-
de o dönem dışişleri bakanı olarak görev 
yapan Arthur Balfour’dan almaktaydı ve 
zamanın Britanya hükümetinin Filistin’de 
Yahudi halkı için bir “vatan” kurulmasına 
sıcak baktığını ve bu yöndeki çabaları des-
tekleyeceğini belirtiyordu.

Filistinliler, Balfour Deklarasyonu’nun 
açtığı süreç sonucunda, Cihan Harbi’nin 
sonundan başlayarak, 1948’e kadar bir 
Britanya mandası altında yaşadılar. Bu sü-
reçte, Britanya, Filistin topraklarına dün-
yanın dört bir yanından Yahudilerin yer-
leştirilmesinde önemli bir rol sahibi oldu. 
1948 yılında da, 700.000 Filistinlinin 
topraklarından sürülmesi sonucunda Gü-
neybatı Asya’nın bağrında emperyalizmin 
bir ileri karakolu haline gelecek olan İsrail 
“devleti” kuruldu. Bu devlet, zamanla sı-
nırlarını daha da genişletti.

Bugünlerde işgal sonrasında kalan kü-
çük toprak parçalarında bir Filistin devle-
tinin kurulup kurulamayacağı bile emper-
yalistlerin ve Siyonistlerin ağzında tiksin-
dirici bir pazarlığın konusu olabiliyorsa, bu 
felakete giden sürecin en önemli kilometre 
taşı, Balfour Deklarasyonu’dur. Bu dekla-
rasyon, Arap önderliklerinin o dönem em-
peryalizm ile yaptıkları işbirliğinin bağrın-
da ortaya atılmıştı. Emperyalizm işbirlikçisi 
Arap önderliklerinin o dönem Arap halkına 
verebildiği Britanya ve Fransa sömürgesi 
olmaktı. Bugün, aynı emperyalizm yanlısı 
önderlikler Filistin halkına yok oluştan öte-
sini sunamıyorlar. Şerif Hüseyin’in mirası 
ise Mahmud Abbas’ta yaşıyor.

Ancak, Mahmud Abbas gibilerinin al-
ternatifinin, Filistin halkının mücadelesini 
önce bir iç politika malzemesi yapmış, ar-
dından da İsrail ile “normalleşme” denilen 
süreçle bu halkı sırtından bıçaklamış olan 
AKP olmadığı da ısrarla vurgulanmalıdır. 
Filistin halkının kurtuluş umudu, kendi 
boyun eğmezliği ve emperyalizm ve Si-
yonizm ile hiçbir şekilde uzlaşmamayı 
değişmez bir kaide olarak kabul eden Fi-
listinli örgütlerdir.

Filistin’de Siyonist işgalin 
işaret fişeği Balfour 
Deklarasyonu 100 yaşında

Mustafa Kemal Coşkun

KHK’lar ve 
Başkanlık

Son ekonomik krize henüz bir çözüm 
bulamayan sermaye, dünyadaki gelişme-
lere bakıldığında çözümü daha faşizan 
ya da otoriter rejimlerde arama eğilimine 
girmiş gibi görünüyor. ABD’de Trump, 
Fransa’da Le Pen, Macaristan’da Or-
ban gibi otoriter ya da faşist liderlerin, 
Yunanistan’da Altın Şafak gibi partilerin 
son yıllarda yükselmesi boş yere değildir. 
Dolayısıyla bu ekonomik krizden sosyal 
demokrat bir çözüm bekleyenlerin hayal 
kırıklığına uğrayacağı neredeyse kesindir. 

Hangi kutsal kitabı açarsanız açın, 
Tanrı insanlara hemcinslerini sevme öğü-
dü verir ama tıpkı AKP iktidarında oldu-
ğu gibi kutsal kitap bir kez “piyasa eko-
nomisinin kuralları” olmaya başlayınca 
orada insani olan hiçbir şeye yer yoktur. 
Zira piyasa ekonomisi kâr sağlamayı ve 
rekabet etmeyi emreder ve bu, hemcinsin 
artık alt edilmesi gereken, ölmemek için 
öldürülmesi gereken bir varlığa dönüştü-
rülmesi, rekabetten, kazanan olarak çık-
mak için her yolun ve her şeyin mubah 
olduğu bir ortamın oluşması demektir. 
Nasıl ki her Tanrının bir şeytanı vardır 
ve var olabilmek için de şeytana ihtiyaç 
duyar, sermayenin de düşmanı, elbette 
ki işçi ve emekçi sınıflardır. Bu durumda 
krizden çıkabilmek için en temel şart, işçi 
ve emekçilerin hem ücret hem de çalışma 
ilişkileri bakımından baskılanmasından 
başka bir şey değildir.

Durum buysa, neredeyse bütün gücün 
tek bir kişiye verilmesi anlamına gelen 
başkanlık sistemindeki ısrarın, Kanun 
Hükmünde Kararnameler ile özellikle 
sendika üyesi emekçilerin hedef alın-
masının nedeni apaçık olarak ortaya çı-
kar. Yani sermaye, özellikle ekonomik 
kararları çok hızlı ve etkili bir biçimde 
herhangi bir muhalefetle karşılaşmaksı-
zın alabilmenin yolu olarak otoriter bir 
başkanlık sistemine razı olmakta, bunun 
zorunlu sonucu olarak liberal demokrasi-
nin en temel ilkelerinden ve hukuk dev-
letinden vazgeçmektedir. Diğer taraftan 
iktidar, elbette sermayenin bekası açısın-
dan emekçilerden gelebilecek itirazları da 
engelleyebilmek için tamamen hukuksuz 
bir biçimde KHK’lar ile çalışanları kamu-
dan ihraç etmektedir. Faşizmin en temel 
koşullarından biri işçi ve emekçileri ye-
nilgiye uğratmaksa eğer, bu ihraç dalga-
sının giderek tüm muhalif kesimlere uğra-
yacağını, aynı zamanda kimi mücadeleci 
işçi sendikalarına da dokunulacağını an-
lamak için pek zeki olmaya gerek yoktur. 
Bu nedenle başkanlık sisteminin sadece 
AKP’nin değil aslında sermayenin projesi 
olduğunu bütün işçi ve emekçi örgütleri-
nin bilmesinde fayda vardır.

En basitinden bir örnek vermek ge-
rekirse üniversiteden yapılan ihraçların 
önemli bir kısmının akademik ve ifade 
özgürlüğünü savunan, iş güvencesizliği-
ne ve bilimin projelere indirgenmesine, 
üniversitelerin özelleştirilmesine karşı 
direnen akademisyenlerden olduğu görü-
lecektir. Dolayısıyla yukarıda bahsedilen 
başkanlık projelerine itaat etmeyen bilim 
insanları kamudan ihraç edilmektedir. 
Belli ki iktidar, bugüne kadar tam olarak 
ele geçiremediği üniversiteleri de kendi 
egemenlik alanına almaya çalışmaktadır.

Bu çerçevede düşünülürse başkanlık 
referandumunda çıkabilecek bir hayır so-
nucu işçi ve emekçilerin çıkarları açısın-
dan oldukça önemli sonuçlar doğurabilir.

Profesyonel sporlar, son yüz-
yılda kitlelerin başlıca eğlence-
lerinden biri olduğundan beri si-
yasetle iç içe olagelmiştir. Öyle 
ki, sporun modern siyasette tut-
tuğu yeri hem beysbolu Latin 
Amerika’ya yayamazlarsa Latin 
Amerika’nın kontrolünü kaybe-
deceklerini söyleyen Amerikan 
emperyalizminin eli kanlı lider-
lerinden Henry Kissinger, hem de 
Latin Amerika devrimlerine ön-
derlik etmek istiyorlarsa Küba’ya 
futbolu sevdirmeleri gerektiğini 
söyleyen enternasyonalist dev-
rimci Che Guevara teslim etmiştir. 
Siyonist devlet de bunun farkında 
olacak ki, tüm dünyada İsrail’e 
kök söktüren BDS hareketine kar-
şı giriştiği mücadelede yana yakı-
la müttefik ararken, son zamanlar-
da ünlü sporculara yönelmiş du-
rumda. 2016’nın son günlerinde, 
ABD’nin ünlü beysbol oyuncuları 
Siyonist devleti ziyaret etti, Şubat 
ayında ise 13 Amerikan futbolu 
yıldızının bir ziyarette bulunması 
planlanıyordu.

Bu ziyaretlerin Siyonist dev-
leti meşrulaştırma amacı güttüğü 
o kadar açıktı ki, Siyonist Kamu 
Diplomasisi (yani topluma yöne-
lik diplomasi) Bakanı Gilad Erdan 
açıkça “Başında bulunduğum ba-
kanlık İsrail’in gayrimeşru kılın-
ması ve BDS hareketinin kampan-
yalarına karşı sert bir mücadeleye 
öncülük ediyor. Sporcular dâhil 
olmak üzere insanları etkileyen ve 
görüşlerini şekillendiren uluslara-
rası kişileri ağırlamak da bunun 
bir parçası” diyebiliyordu. Ne var 
ki evdeki hesap çarşıya uymadı, 
ABD’li siyahi kitleler ile Filistin 
halkı arasındaki tarihi kardeşlik, 
planları bozdu.

Dikkatli okuyucularımızın ha-
tırlayacağı üzere, birkaç ay önce-
sinde bazı ünlü Amerikan futbolu 
oyuncularının, polisin siyahi kitle-
leri katletmesine karşı ve “Black 
Lives Matter” (Siyahilerin Hayat-
ları Değerlidir, BLM) hareketi ile 
dayanışma içerisinde, ABD milli 
marşında ayağa kalkmayı reddet-
tiğini yazmıştık. O zamandan bu 
yana siyahi Amerikan futbolcuları 

farklı mücadelelere de imza attı-
lar. Bu sene ABD’nin Amerikan 
futbolu liginde şampiyonluğu, 
New England Patriots isimli ta-
kım, Trump’ın başkanlık koltu-
ğuna oturmasından iki hafta sonra 
oynanan final maçıyla kazandı. 
Bunun önemi Trump’ın sıkı bir 
Patriots taraftarı olmasından geli-
yor. Dahası bu takımın hem koçu 
hem de yıldız oyuncusu Trump’ı 
desteklediklerini açıkça ilan et-
mişti. Trump da başkanlık göre-
vini üstlenmeden önce yaptığı ko-
nuşmada bu takıma başarılar dile-
meyi ihmal etmemişti. Başkanlık 
koltuğuna oturduktan sonra bir de 
tuttuğu takım şampiyon olunca 
Trump pek sevinmiş olsa gerek. 
Ne var ki ağzının tadı hızla kaçtı. 
Zira takımın kaptanı dâhil olmak 
üzere 6 oyuncu, şampiyon olan ta-
kımın Başkan’a yaptığı geleneksel 
ziyarete katılmayı reddettiklerini 
açıkladı. Ziyaret gerçekleşene ka-
dar bu sayının artması bekleniyor.

Önce Trump’a meydan oku-
yan Amerikan futbolu oyuncuları 
şimdi de İsrail’e ders veriyor! 13 
oyuncuyla yapılması planlanan 
ziyaret ancak 5 kişi ile gerçekleşe-
bildi. Hem de bu boykot hareke-
tini başlatan oyuncu, 1960’lı yıl-
larda ABD emperyalizmine kan 
kusturan Muhammed Ali’ye açık-
ça referans yapıp, BLM hareketi 
ile Filistin mücadelesi arasında 
bir paralellik gördüğünü ilan etti. 
AKP’nin bakanı Gazze’nin bom-
balanmasını işgal altındaki top-
raklardan sessizce izlerken bin-
lerce kilometre ötedeki dili başka 
dini başka bir halk Filistin davası-
na omuz veriyor. Filistin halkının 
dostunun gösterişli “one minute” 
diyenler değil, tüm dünyanın işçi-
leri ve ezilen halkları olduğu bir 
kez daha mücadelenin içinde orta-
ya çıkıyor.

ABD’li siyahi 
sporculardan Filistin 
davasına destek

Suriye ve Irak’ta süren savaşlar 
Türkiye’nin geleceği açısından son 
derecede büyük önem taşıyor. İstib-
dadın adım adım inşasının arka pla-
nında yatan temel faktör, “Reis”in 
Sünni dünyanın tamamı üzerinde 
hâkimiyet kurmasını hedefleyen si-
yasi proje, yani Rabiacılık. Öte yan-
dan, Türkiye burjuvazisinin çeşitli 
kanatlarının, aralarındaki onca far-
ka rağmen mesele Kürt sorunu ve 
Ortadoğu savaşları olduğunda ke-
netlenmesine yol açan da başta Irak 
Kürdistan Yönetimi bölgesininki 
olmak üzere petrol. Bu yüzden bu 
savaşlar konusunda işçi sınıfının 
öncülerinin kafasının berrak olması 
çok önemli. 

Suriye: Esad düşmanlığı 
yeniden yükseliyor
Suriye savaşını içinden geçtiğimiz 
anda iki düzeyde ele almak gere-
kir. Bunlardan biri kısa dönemde 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile 
Suriye ordusu arasında bir savaş 
çıkması tehlikesidir. “Fırat Kalka-
nı” adı verilen operasyonun “Fı-
rat kapanı”na dönüşmüş olduğu 
gazetemizde aylardır işleniyordu. 
El Bab’ın TSK ve ÖSO’nun eline 
geçmesi bu durumu değiştirmedi, 
çünkü TSK’yı, kendisi de güney-
den El Bab’ın sınırına ulaşan Suri-
ye ordusu ile karşı karşıya getirdi. 
Resmi yetkililer, merkezinde Su-
riye Kürtlerinin askeri gücü YPG 
olan Suriye Demokratik Güçleri’ni 
(SDG) Fırat’ın doğusuna sürmek 
için Mınbiç’ten çıkaracaklarını 
açıklarken, SDG Rusya’nın arabu-
luculuğu ile bu kenti Suriye ordusu-
na devretti. Böylece TSK’nın Rak-
ka yolu da kapatılmış oldu! TSK 
ile Suriye ordusunun karşı karşıya 
gelmesi tehlikesi ortadan kalktı de-
nemez, ama şimdilik Mınbiç yakıcı 
bir sorun olmaktan çıktı. TSK’nın 
Rakka’ya başka bir yoldan da olsa 
gidip gitmeyeceği ise başka bir dü-
zeyde belirlenecek: Trump yöneti-
minin Suriye ve Ortadoğu politika-
sı. Bu politika bu satırlar yazılırken 
belirlenmemişti ama her an açıkla-
nabilir ya da basına sızdırılabilir.

Trump’la birlikte mezhep 
savaşı yeniden başını 
kaldırıyor
Trump’ın Ortadoğu politikasının 
ana ekseni belli oluyor: İsrail’e sı-
nırsız bir destek, İran’ı yeniden düş-
man bellemek, Suud başta olmak 
üzere Körfez’in gerici şeyhlikleriy-
le İran’a karşı ittifak, DAİŞ’i yenil-
giye uğratmak için büyük basınç, 
nihayet Türkiye ile Obama döne-
mine göre daha yakın, hatta belki 
de çok yakın ilişkiler. Bunun so-
nucu olarak tam bir yıl önce, Şubat 

2016’da bir dünya harbi tehdidini 
doğuran Sünni-Şii savaşı olasılığı 
yeniden yükselişe geçti. Geçen yıl 
bu dönemlerde Suud-Katar-AKP 
Türkiyesi üçlüsü az kaldı Suriye’ye 
askeri birlikleriyle girecekti. Bunun 
ABD ile Rusya’yı bir savaşa sürük-
leyecek dinamikleri olurdu. Obama 
yönetimi bu aşamada bu riski almak 
istemedi. Savaşın dehşet verici bir 
boyut kazanması Rusya-ABD an-
laşmasıyla engellendi. Şimdi Trump 
Suud ve diğer Körfez ülkelerini 
İran’a karşı destekleyeceğini ortaya 
koyarak mezhep savaşı tehlikesini 
azdırıyor. Tayyip Erdoğan’ın Şu-
bat ayında Körfez ülkeleri turunda 
Bahreyn’de “Pers milliyetçiliği”ne 
söz söylemesi, AKP’nin de bu ko-
nuda Trump’la el ele yürümeye is-
tekli olduğunu gösteriyor. 

Bunun Suriye’deki anlamı, 
ABD’nin Esad yönetimini devir-
me gibi bir yönelişe de yeniden 
girmesi olabilir. Bilindiği gibi, 
Eylül 2015’te Rusya “Esad’lı ge-
çiş, Esad’sız çözüm” formülüyle 
Suriye’ye gireli ve ABD ile Ce-
nevre barış görüşmeleri zemininde 
anlaşalı beri, Obama ABD’si Esad’ı 
devirmeyi bir öncelik olmaktan çı-
kartmıştı. Şimdi Trump bu politi-
kayı da tersine çevirebilir. Burada 
DAİŞ’in yenilgiye uğratılması için 
yapılacak plan ABD açısından bir 
taşla iki kuş vurmak anlamına gele-
bilir: DAİŞ’in elinden alınacak top-
raklar Suriye’de merkezi hüküme-
te rakip bir devlet birimine zemin 
oluşturabilir. 

Müttefik Türkiye mi, Suriye 
Kürtleri mi?
Trump yönetiminin henüz karar 
vermemiş olduğu konu Rakka’ya 
nasıl girileceğidir. Bilindiği gibi, 
Obama yönetiminin, yönetim için-
de de özellikle ordunun tercihi Suri-
ye Kürtleri, yani PYD-YPG olmuş 
gibi görünüyordu. Aslında Obama 
yönetimi vaktiyle Türkiye’yi Bar-
zani ile barıştırdığı gibi PYD-YPG 
ile de barıştırmak istiyordu. Ne var 
ki, arada dağlar kadar büyük bir 
fark vardı. Barzani’ye karşıt olarak 
PYD-YPG, PKK’ye yakındı. Bu 
yüzden ABD, Barzani ve Suriye 
Kürtleri arasında ona yakın güçleri 
de harekete geçirerek PYD-YPG’yi 
PKK’den kopartmak üzere defa-
larca girişimde bulundu. Bugün 
Trump yönetiminin DAİŞ’e taarru-
zu Türkiye ile birlikte yapmayı dü-
şündüğüne dair çeşitli belirtiler or-
taya çıkmış bulunuyor. Bir ay içinde 
CIA Başkanı, ABD Genelkurmay 
Başkanı ve ABD Senatosu Silah-
lı Kuvvetler Komisyonu Başkanı 
John McCain Türkiye’ye geldiler. 
Öyle görünüyor ki ABD, YPG ile 

ilişkisini kesmeden Rakka’ya Tür-
kiye ile yürümeyi gündemine alabi-
lir. Bu da ancak ABD askerinin de 
(Obama politikasının tersine) “pos-
talının yere değmesi” durumunda 
olanaklı olabilir.

Türkiye ile PYD-YPG’yi barış-
tırma çabasının öne çıkmakta oldu-
ğuna dair bir belirti de Barzani’nin 
Türkiye’yi ziyareti oldu. Bu ziyare-
tin ardında referandumda Kürtlerin 
“hayır” oyunu azaltma çabasında 
Barzani’ye bir rol verilmesi de var. 
Nitekim Barzani ülkeden ayrılır 
ayrılmaz, ona yakın üç Kürt par-
tisi radikal görünümlü bir tavırla 
sağcı bir karar altına imza atarak 
referandumu “boykot” edeceklerini 
açıkladılar. Ama işin diğer yönü de 
Barzani’nin Türkiye hükümeti ile 
PYD-YPG arasında arabuluculuk 
yapması olabilir.

Irak’taki mücadele
Irak’ta son derecede karmaşık bir 
durumdan bizim burada öne çıkar-
mamız gereken iki nokta var. Bun-
lardan birincisi, Şengal (Sincar) 
bölgesinde yaşayan Ezidilerle ilgili. 
DAİŞ’e karşı Ezidileri savunmuş 
olan PKK’nin bölgede örgütlenme-
si, Türkiye devletinin tepkisini çeki-
yor. Barzani’nin Türkiye’den dön-
mesiyle birlikte peşmerge Şengal’e 
askeri saldırı düzenledi. Bu da gös-
teriyor ki, Barzani’nin bu mücade-
lede üstlendiği rol çok boyutlu.

İkincisi, TSK’nın Başika’da-
ki üssü. Irak merkezi hükümetinin 
ısrarlı çabalarına ve en son iki ay 
önce Irak Başbakanı İbadi ile Binali 
Yıldırım arasındaki görüşmeye rağ-
men Türkiye Musul’un yanı başın-
da Başika bölgesinde Barzani’nin 
izniyle kurduğu üssü muhafaza edi-
yor. Şubat ayı içinde Suud kralının 
Bağdat’a yaptığı ziyaret esnasında 
İbadi krala Türkiye’nin Başika tu-
tumundan şikâyet etti. Şii ağırlıklı, 
İran etkisindeki Irak yönetimiyle 
Türkiye arasındaki bu gerginlik, 
mezhep savaşının değirmenine su 
taşıyan bir başka faktör. 

Her yer mezhep gerilimi
Suriye, Irak, Yemen mezhep savaşı-
nın açık ya da örtülü olarak devam 
ettiği ülkeler. Lübnan ve Bahreyn 
başta olmak üzere bir dizi coğrafya 
da bu potansiyeli taşıyor. Ama en 
önemlisi, bütün bunların gerisinde 
yatan faktör, İran ile Suud arasın-
daki düşmanlık. Bunun da esası 
Şii-Sünni mezhep anlaşmazlığı 
değil, iki ülkenin petrol ve doğal 
gaz kaynakları üzerindeki müca-
delesi. Türkiye Suud hanedanı ve 
hempalarının petrol rantı için bir 
mezhep savaşına sürükleniyor. Dur 
demek gerekir.

Mezhep savaşı hortluyor!
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Türkiye’de emperyalizmin ve 
patronların çıkarları doğrultusun-
da bir istibdad rejimi inşa ediliyor. 
AKP ve MHP el birliğiyle işçi ve 
emekçilerin kazanılmış hakları-
na göz diken Anayasa değişikliği 
paketi, 16 Nisan’da oylanacak. 
OHAL sopası altında referanduma 
gidilirken asgari seçim koşulları 
dahi yaratılmıyor. HAYIR çalış-
ması yapanlar terörist ilan edili-
yor, saldırıya uğruyorlar.

HAYIR’ın güçlü olduğu üni-
versitelerde de saldırılar gittik-
çe artıyor. Siyasi iktidarın her 
sıkıştığı vakitte koltuk değneği 
olma görevi gören MHP, üni-
versitelerde de istibdadın sopası 

olma görevini üstlendi. Marmara 
Üniversitesi’nde KHK’lar ile ih-
raç edilen HAYIR’cı hocalarımız 
için yapılan basın açıklamasına 
faşist çeteler soda şişeleriyle sal-
dırdı. İstanbul Üniversitesi’nde 
ve Kocaeli Üniversitesi’nde aynı 
gün HAYIR’ın sesini yükselten 
öğrencilere faşist güruhlar saldır-
dı. Rektörlüğün emriyle gazete-
lerimize, HAYIR bildirilerimize 
el koyan, öğrencilere didik didik 
arama yapan özel güvenlik, okul 
öğrencisi olmayan çeteleri okula 
buyur etti. Üniversitede yeri ol-
mayan polis, saldırıları destekledi, 
HAYIR çalışması yürüten öğren-
cileri darp ederek gözaltına aldı. 

Hatta öğrencilerin nüfus cüzdan-
larını yandaş gazeteciler aracığıy-
la yayınlayarak hedef gösterdi.

Tüm bu süreç gösteriyor ki; 
sandıktan çıkacak olan HAYIR’ı 
engellemek isteyen siyasi iktidar, 
acizlik içerisinde istibdadın sopası 
olan faşist çetelerin üniversitelerde 
önünü açıyor. Biz DİP’li Öğrenci-
ler olarak üniversitelerimizde, li-
selerimizde tüm saldırılara rağmen 
işçi sınıfının çıkarları doğrultu-
sunda HAYIR’ı güçlendirmek için 
mücadele edeceğiz. Sınıfımızın 
bulunduğu her alanda yanında ola-
cağız ve istibdadı yeneceğiz!

Yer sorununa çözüm yok!  
Ödev adı altında sömürü var!

İstibdadın sopasını kıracağız!

Devrimci İşçi Partili Öğrenciler

Emperyalizmin, istibdadın savaşına hayır!
Geçen ay ABD genelkurmay 

başkanı İncirlik üssünde mevki-
daşı Hulusi Akar ile, CIA başkanı 
ise MİT müsteşarı Hakan Fidan ve 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gö-
rüştü. CIA başkanının Erdoğan’la 
görüşmesinin detayları açıklan-
madı. Hulusi Akar’ın ise görüş-
mede Türkiye’nin ABD’den ve 
koalisyon güçlerinden Suriye’de 
daha fazla destek beklediğini be-
lirttiği basına yansıdı.

Amerikalıların gelişi 
Türkiye’ye hiçbir zaman 
hayırlı olmadı
Hükümet bir yandan sürekli ola-
rak emperyalizme karşı hamasi 
nutuklar atarken diğer yandan 
her fırsatta ABD’nin bölge po-
litikaları ile işbirliği içine gir-
menin yollarını arıyor. Erdoğan 
daha önce de Rakka’ya ABD ile 
birlikte yürümek istediklerini 
belirtmişti. Gerek Erdoğan’ın 
açıklamaları gerekse Amerika-
lıların temasları bir süre daha 
Türkiye’nin Suriye bataklığında 
debeleneceğini gösteriyor. Bu 
sözde emperyalizm karşıtlarının 

ABD temsilcilerinin karşısında 
el pençe divan durmalarındaki 
asıl amaçları ise kurmak istedik-
leri istibdad rejimini emperyaliz-
me yaslamaya çalışmak ve ABD 
emperyalizminin öncülüğünde 
Ortadoğu’daki savaşlara dahil 
olarak nüfuz alanları yaratmak. 
Bu uğurda emekçi çocuklarının 
kanlarını pazarlık malzemesi 
haline getirmekten dahi çekin-

miyorlar. Türkiye halkını bölüp 
birbirine düşürmeye, bölge halk-
larını birbirine düşman etmeye 
çalışıyorlar.

Gençlik her 
zamanemperyalizmin 
karşısında durdu
Türkiye’de burjuva hükümetler 
Kore savaşından bu yana em-
peryalizme yaranabilmek adına 

biz gençleri ön saflarda savaşa 
gönderiyorlar. Bizim canımızı 
bir ihraç malı olarak görenlere, 
yine aynı hesapları yapanlara 
hatırlatıyoruz; bu toprakların 
gençleri geçmişte emperyalizme 
karşı amansızca mücadele ver-
meyi bilmiştir. 6. Filo’yu denize 
dökenler de Komer’in arabasını 
yakanlar da bu ülkenin genç-
liğidir. Gençlik gerektiğinde 

2003’te Irak tezkeresinde olduğu 
gibi emperyalizmin Ortadoğu’yu 
sürüklediği bataklığa girmeyi 
reddetmeyi de emperyalizme ve 
onların işbirlikçilerine karşı mü-
cadele etmeyi de bilecektir.

İstibdada ve emperyalizme 
karşı mücadele!
Emperyalizm tek adamlarla ge-
nelde daha iyi anlaşmıştır. Hal-
kın daha çok baskısı altında ka-
lan milletvekilleri, hükümetler 
tıpkı 2003’te olduğu gibi, ne 
kadar isteseler de emperyalist-
lerin yanında işgale girmeyi ko-
layca onaylayamaz. Halka hesap 
vermesinin önüne binbir engel 
yerleştirilmiş bir tek adam ise 
halkın baskısını üzerinde hisset-
mediği için emperyalistlerin is-
teğiyle ülkeyi çok daha kolay sa-
vaş maceralarına sürükleyebilir. 
Dolayısıyla gençliğin bugünkü 
öncelikli görevi tarihinde olduğu 
gibi emperyalizme karşı müca-
deleyi, istibdada karşı mücadele 
ile birleştirmektir. HAYIR için 
mücadele etmektir. Aksi ölüm-
dür, işsizliktir, geleceksizliktir.

Merhaba, ben Uludağ 
Üniversitesi’nde mimarlık oku-
yan bir öğrenciyim. İlk dönem, 
KHK’larla kapanan okullardan 
öğrenci alınması zaten kalabalık 
olan sınıfların daha da kalabalık-
laşmasına neden oldu. Bu da bi-
zim eğitim kalitemizin düşmesine 
yol açtı. En önemli dersimiz olan 
mimarlık tasarımı dersini bile 
koridorda işler hale geldik. Bu 
sıkıntının sebebi biz değiliz, ka-
panan okullardan gelen arkadaş-
larımız da değil. Hakkımız olan 
eğitimi doğru dürüst alamıyoruz. 

Yine de neler yapılabilir diye 
düşünürken, yer sorununa bazı 
hocaların bulduğu çözüm bizle-
ri şaşkınlığa uğrattı. Fakültenin 
çatı katında bulunan derslikler-
de ders görmek zorunda kalan 
arkadaşlarımıza, okulun para-
sı yok bahanesini öne sürerek 
tüm masrafları kendi ceplerin-
den karşılayarak bulundukları 

yeri diğer sınıftan ayıracak bir 
paravan yapma projesini ödev 
verdiler. Bunun için arkadaşla-
rımız duvarlara ses yalıtımı için 
yumurta kapları yapıştırdılar ve 
burasını diğer sınıftan ayıran 
kapı tasarımı yaptılar. Arkadaş-
larımız bu durumu kabul etmek 
zorunda kaldılar. Çünkü yap-
mazsanız size bu dersi vermeyiz 
ve bir daha bizden proje alamaz-
sınız diye tehdit edildiler. Mas-
raflar da öğrencilerin cebinden 
çıktı. Oysa üniversitenin parası 
var. Özel üniversiteden gelen 
öğrenciler yasa gereği eski okul-
larına ödedikleri ücretleri Ulu-
dağ Üniversitesi’ne veriyorlar. 
İşte burjuva eğitim sisteminin 
geldiği nokta budur. Bu yüzden 
diyoruz ki; her türlü sorunumu-
zun üstesinden hep beraber, ör-
gütlenerek gelmeliyiz. Çözüm 
umutsuzluğa düşmeden müca-
dele etmektedir.

2017, Ekim devriminin 
100. yıldönümü. Ekim dev-
rimi dünya tarihinin gördüğü 
en büyük, en muzaffer işçi 
devrimi idi. İşçilerin iktidarı 
almasından önce, Ekim dev-
riminin bir anlamda provası 
ondan sekiz ay önce Şubat 
devrimi ile yaşanmıştı. Bu 
devrimin kıvılcımını savaşa 
ve yoksulluğa karşı ekmek 
ve barış talebiyle greve çıkan 
işçi kadınlar yakmıştı.

1917 Şubat’ına gelindiğin-
de Rusya’da savaşın yarattığı 
tahribat çok ağır bir şekilde 
hissediliyordu. Savaş koşul-
larında topraksız köylülerin 
üzerindeki baskı, işçilerin her 
geçen gün daha kötü koşullar-
da çalışmak zorunda kalması, 
askeri olarak art arda gelen 
başarısızlıklarla birleşiyor, 
işçiler, köylüler ve askerler 
arasında huzursuzluk giderek 
artıyordu. Fabrikalarda grev-
ler yapılıyor, bunun sonucu 
yaşanan işten çıkarmalara iş-
çiler grevi başka fabrikalara 
da yayarak cevap veriyordu. 
Açlık baş göstermiş, insanlar 
yiyecek ekmek bulamaz hale 
gelmişti. Bu koşullarda eski 
Rus takvimine göre 23 Şubat, 
bugünkü Miladi takvime göre 
8 Mart’ta kadınlar “ekmek ve 
barış” talebiyle greve gittiler. 
Çar yönetimi bu grevi kanla 
bastırmaya çalışınca grevler, 
eylemler sadece kadınları de-
ğil, bütün emekçileri kapsa-
yacak şekilde yayılmaya baş-
ladı. Devrimlerin ayırt edici 
özelliklerinden biri kitlelerin 
baskı ile karşılaştıklarında 
geri çekilmek yerine kararlı-
lıkla ileri atılmalarıdır. 1917 
Şubat’ında Rusya’da yaşanan 
da buydu. Her gün greve çı-
kan işçilerin sayısı katlanı-
yor, eylemler adım adım fiili 
bir genel greve dönüşüyordu. 
Askerlerin de ayaklanması ve 
devrimin saflarına gelmesiyle 
çar devrildi. 1905’in mirası 
Sovyetler tekrar sahnedeydi 
ve Ekim devrimine kadar de-
vam edecek ikili iktidar döne-
mi başlamış oldu.

İşçi kadınların grevi çarı 
deviren, Sovyetleri yeniden 
inşa eden ve Ekim devriminin 
taşlarını döşeyen Şubat devri-
minin ateşleyicisiydi. Çünkü 
onların talepleri, işçi sınıfının, 
topraksız köylülerin ve onla-
rın üniforma giymiş halinden 
başka bir şey olmayan asker-
lerin de talebiydi. Hepsinin 
ortak çıkarını ifade ediyordu 
ve işte bu yüzden işçi kadın-
ların yaktığı kıvılcım, bütün 
emekçilerin bu mücadeleyi 

sahiplenmesi ile kısa sürede 
bir yangına dönüştü, birkaç 
gün içinde sarsılmaz gözüy-
le bakılan çarı devirdi. Ekim 
devriminin ardından kurulan 
işçi devleti 8 Mart’ı resmi tatil 
ilan etti ve Sovyetler Birliği 
dönemi boyunca 8 Mart kah-
raman kadın işçilerin anısına 
kutlandı. 1921 yılında topla-
nan II. Uluslararası Sosyalist 
Kadınlar Konferansı, bu bü-
yük greve atıfla o zamana ka-
dar Şubat ayının sonu ve Mart 
ayının başında çeşitli günler-
de kutlanan Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü’nün tam tari-
hini 8 Mart olarak ilan etti.

100 yıl önce kadınların sahip 
olduğu en ileri haklar

İşçi kadınlar sadece Rusya’da 
değil, dünya çapında etkileri ola-
rak bir devrimi ilk kıvılcımını ya-
karak armağan etmişti, Ekim dev-
riminin ardından kurulan işçi dev-

leti de derhal kadınlara o zamana 
kadar kadınların sahip oldukları 
en geniş hakları tanıdı. Neydi bu 
haklar?

• “Eşit işe eşit ücret” ve 8 saat-
lik işgünü getirdi.

• Köylüye toprak dağıtımın-
da aileyi değil, aile fertlerini esas 
aldı. Böylece kadınlara da söz ve 
karar hakkını getirdi.

• Aile yasasına göre eşler bir-
birine eşit kabul edildi. Eşler is-
terlerse kendi soyadlarını kullana-
bilecekti. İki tarafın da boşanmak 
istemesi durumunda mahkeme 
kararına gerek olmadan, tek tara-
fın talebi olması durumunda ise 
mahkeme kararıyla boşanma işle-
mi gerçekleştiriliyordu. 1926’da 
çıkan yeni bir yasa ile boşanma 
tek tarafın talebiyle de mahkeme 
olmaksızın gerçekleştirilebilir 
hale geldi.

• 1920 yılında kürtaj yasal bir 
hak olarak tanındı. Böylece işçi 
devletinde kadın çocuk sahibi 

olup olmama konusunda, kendi 
bedeni ve yaşamı üzerinde söz sa-
hibi oldu.

• Evde kadının görevi ola-
rak görülen çocukların bakımı, 
yemek, çamaşır gibi ev işlerinin 
toplumsallaştırılması için adımlar 
atıldı. Yemekhaneler, kreşler, ça-
maşırhaneler açıldı.

•Evlilik süresince edinilen 
malların ortaklığı kuralı getirildi.

• Kadınlar doğum öncesi ve 
sonrası toplam 16 hafta ücretli izin 
hakkına sahip oldu.

• Kadınları toplumsal hayatın, 
üretimin içine çekebilmek, toplum-
daki geri bırakılmış konumları ile 
mücadele edebilmek için okuma-
yazma ve meslek edindirme kursla-
rı anlamında ciddi bir çalışma yaptı. 
Çünkü “eşit işe eşit ücret” bir ilke 
olarak kabul edilmiş olsa da kadın-
ların daha az kalifiye işlerde çalış-
malarından dolayı ücretleri erkek-
lerin ücretlerinin çok gerisindeydi.

• Kadınlara devrimin hemen 

ardından siyasal alanda da erkek-
lerle eşit seçme ve seçilme hakkı 
tanındı. Oy hakkını bile yeni ka-
zanmış kadınların, herhangi bir 
seçimde aday olmasını teşvik et-
mek için bilinçli bir çaba harcandı.

Bu hakları tanımakla kalmadı, 
kadınların haklarına sahip çıkma-
sı ve bu hakları kullanması için 
onları bilgilendirecek propaganda 
kampanyaları düzenlendi.

Ekim Devrimi’nin iki büyük 
önderinden biri olan Trotskiy, 
SBKP programının bu yaklaşı-
mını “Eski aileden yeni aileye” 
başlıklı yazısında şöyle açıklıyor: 
“Sovyet devletinde erkek ve ka-
dınların siyasal eşitliği, problem-
lerden biriydi ve en basitiydi. Onu 
daha güçlü bir problem izledi: 
kadın ve erkek işçilerin fabrika, 
atölye ve sendikalarda eşitliği-
ni sağlamak ve bunu erkeklerin 
kadınlara zarar veremeyeceği bir 
şekilde yapmak. Ne var ki kadın 
ve erkeğin aile içinde fiili eşitli-
ğini sağlamak çok daha fazla çaba 
gerektiriyordu. Bunu gerçekleş-
tirmeden önce evcil alışkanlık-
larımızda devrim yapmak gereği 
vardır ve besbelli ki aile içinde 
erkekle kadın arasında hem nor-
mal alanda hem de hayat şartları 
açısından fiili bir eşitlik olmadık-
ça, böyle bir eşitlikten sosyal ça-
lışmalarda ve politikalarda olsun 
ciddiyetle söz etmek yersizdir. 
Bir kadın ev işlerinde köstekle-
nip, ailenin bakımına, yemek ve 
dikiş işlerine kösteklenip saplanıp 
kaldıkça onun tüm sosyal ve po-
litik hayata katılma şansı baştan 
dumura uğramıştır.”

Bugün bile hiçbir burjuva dev-
leti, Ekim devriminin, işçi iktida-
rının sahip olduğu bu perspektife 
ne yaklaşabilmiştir ne de yaklaş-
ması mümkündür!

Ekim devriminin provası Şubat devrimi 

Kıvılcımı kadın işçiler yaktı



ABD seçimlerini Donald 
Trump’ın kazanması aylarca dünya 
basınını meşgul ettikten sonra, göz-
ler yavaş yavaş Fransa’da yaklaşan 
seçimlere dönüyor. Seçimlerin ilk 
turu Nisan’ın son haftası, yüzde 
elliyi geçebilen bir aday olmadığı 
takdirde ise en yüksek oy oranına 
ulaşan iki adayın yarışacağı ikin-
ci tur oylaması Mayıs’ın ilk haftası 
gerçekleşecek. Seçimin kendisine 
henüz iki ay olsa da daha şimdiden 
Fransız siyasetini sarsan birçok ge-
lişmeye şahitlik ettik.

İktidar cephesinden başlayalım. 
2012’de, burjuva sol bir parti olan 
Sosyalist Parti’nin adayı olarak 
Cumhurbaşkanı seçilen François 
Hollande ikinci kez seçilmek için 
yarışa girmeyen ilk cumhurbaşka-
nı oldu. Partinin adayını belirlemek 
için bu koşullarda gerçekleşen ön se-
çimleri Hollande’ın başbakanı Ma-
nuel Valls’in kazanmasına kesin gö-
züyle bakılıyordu. Ne var ki partinin 
sol kanadının adayı Benoît Hamon 
büyük bir sürpriz yaparak ön se-
çimleri kazandı. EELV adlı yeşiller 
partisinin adayı da yarıştan çekilerek 
Hamon’u destekleme çağrısında bu-
lundu. Düzen solunun bir diğer adayı 
ise Fransız Komünist Partisi’nin de 
desteğini alan Jean-Luc Mélenchon. 
Önemli bir kitle desteğine sahip olan 
Mélenchon’un, ikinci tura “sol” bir 
adayın çıkabilmesini sağlamak için 
Hamon’la birleşmesi çağrıları se-
çimler yaklaştıkça sıklaşıyor.

Fransız sağının en önemli partisi 
Cumhuriyetçiler tarafında da aynen 
Sosyalist Parti gibi en önemli iki 

aday sürpriz bir yenilgi ile seçim dışı 
kaldı. Hiç kimsenin şans vermediği 
François Fillon, ön seçimlerde eski 
Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy 
ve eski Başbakan Alain Juppé’yi 
geride bırakarak sağın adayı oldu. 
Fransa’nın Thatcher’ı ya da Özal’ı 
olmaya soyunan Fillon ön seçim-
lerin ardından, kısa süre öncesine 
kadar seçimlerin favorisi konumun-
daydı. Eşini meclisteki danışmanı 
gibi göstererek, daha hukuk mezunu 
olmamış çocuklarını hukuk danış-
manı sıfatıyla çalıştırarak devletten 
toplamda bir milyon doları kat kat 
aşan haksız kazanç sağladığının or-
taya çıkmasından bu yana ise önemli 
bir gerileme içerisinde.

İkinci tura kalma açısından 
Fillon’un en büyük rakibi olan ba-
ğımsız aday Emmanuel Macron ise 
Hollande’ın Cumhurbaşkanlığı sı-
rasında ekonomi bakanıydı. Fransız 
TÜSİAD’ı MEDEF’in adayı ola-
rak anılan Macron eşcinsel çiftlerin 
evlenmesi gibi konularda Katolik 
Fillon’dan ayrılsa da, işçi sınıfına 
karşı neoliberal saldırılara girişmek 
konusunda en azından onun kadar 
kararlı. En önemli vaatlerinden bi-
risi 120.000 kamu emekçisini işten 

çıkarmak. Azımsanmayacak bir des-
teğe sahip olan MoDem (Demokrat 
Hareket) partisinin de desteğini ka-
zanan Macron son dönemde anket-
lerde ikinci sırada.

Bu seçimin esas noktasında 
ise ön-faşist karakterdeki Ulusal 
Cephe’nin (FN) adayı Marine Le 
Pen yer alıyor. İşçi sınıfının içeri-
sinde büyük bir desteğe sahip olan, 
küçük burjuva köylüler arasında 
yıldızı meteorik bir hızla yükselen, 
kamu çalışanları arasında bile etki 
yaratabilen Le Pen’in ilk turu birinci 
tamamlaması büyük bir ihtimal olsa 
da, ikinci turda kaybedeceği öngörü-
lüyordu. Büyük bir kriz içinde debe-
lenen Fillon’un ikinci tura kalması 
durumunda ise, Le Pen’in seçimi 
kazanması ihtimali ufukta görünme-
ye başladı. Fransız solunun büyük 
bölümünün işçi sınıfını unutması, 
Le Pen’in gücünü pekiştiriyor. Le 
Pen’in seçilmesi, Trump’tan sonra 
faşizmin uluslararası yükselişi açı-
sından büyük bir atılım anlamına 
gelecektir. 

Seçimlerde NPA (Yeni Antika-
pitalist Parti) adayı Philippe Pou-
tou ve LO (İşçi Mücadelesi) ada-
yı Nathalie Arthaud ise devrimci 
Marksist gelenekten gelen adaylar 
olarak yer alıyor. Poutou da Artha-
ud da işçi sınıfının içinden geliyor. 
NPA’nın siyasi programını kültür 
ve kimlik meseleleri üzerine kur-
muş olması Poutou’nun işçi havza-
larında önemli bir destek kazanma-
sını olanaksız kılarken, her iki aday 
da medyada oldukça sınırlı yer ve 
zaman bulabiliyor.
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Dünya kazan devrim kepçe

Donald Trump Beyaz 
Saray’a gireli bir ayı biraz ge-
çiyor, Amerika şimdiden toz 
duman! Bir yanda Trump’ın (en 
tutarlı olarak gerici danışmanı 
Steve Bannon’ın ifadesiyle) po-
litikalarını uygulamaya sokma 
konusunda “manyakça yoğun-
laşması” var. Bir aya neler sığ-
madı neler! Müslüman halklara 
konulan (ama mahkemece kal-
dırılan) yasaktan iklim değişik-
liğini hiçe sayan önlemlere, si-
lahlı kuvvetlerin bütçesinin bü-
yük bir artışına hazırlanmaktan 
Filistin’in devlet kurmasını dış-
layan açıklamalara, Trans Pa-
sifik Ticaret Anlaşması’na sırt 
dönmekten transların haklarını 
kısıtlamaya bir ay içinde sayı-
sız atak yaptı Trump yönetimi. 
Bir de henüz adım atılmamak-
la birlikte açıklanan politikalar 
var: Meksika duvarı, Obamaca-
re diye bilinen sağlık hizmetle-
ri yasasının iptali, Dodd-Frank 
adıyla bilinen ve bankalara spe-
külasyonu bir ölçüde yasakla-
yan yasanın bazı hükümlerinin 
kaldırılması, kallavi vergi indi-
rimleri, Amerika’nın çökmek 
üzere olan altyapısına geniş bir 
yatırım programı, İran ve Çin’e 
karşı düşmanca politikalar vb. 
vb. Bu kadar faal bir başkan 
muhtemelen onyıllardır görül-
memiştir.

Trump’ın bütçe hazırlığı ve-
silesiyle açıkladığı maliye po-
litikası da çok belirgin çizgiler 
taşıyor. Bir kere silahlı kuvvet-
lere 54 milyar dolar daha fazla 
ödenek ayrılacağı açıklandı. 
ABD, zaten kendisinden sonra 
gelen dokuz ülkenin toplamı 
kadar askeri harcama yapan bir 
ülke. 2016’da bütçesinin yüzde 
16’sı, yani yaklaşık 635 milyar 
dolar askeri harcamalara ay-
rılmış durumda. Şimdi bu çok 
şişkin bütçe neredeyse yüzde 
10 arttırılıyor. Ek ödeneklerin 
kullanılacağı alanlar arasın-
da “uluslararası su yolları”nın 
kontrolü önemli bir kalem ola-
rak açıklanıyor. Sözü edilen ör-
nekler de Trump’ın baş düşman 
bellediklerinin radyografisini 
veriyor: Güney Çin Denizi ve 
Hürmüz Boğazı. Yani Çin ve 
İran. Trump bu 54 milyar do-
ları Dışişleri Bakanlığı’ndan 
(yani diplomasinin yerini savaş 
alıyor!) ve çevre koruma harca-
malarından (savaş çıkınca çev-

re mi kalır!) tasarruf edeceğini 
açıkladı. Maliye politikasının 
öteki ana çizgileri, sağlık har-
camalarını (ABD’de bu çok bü-
yük bir yekûn tutuyor, örneğin 
2016’da bütçenin yüzde 27’si 
idi) azaltmak, elde edilecek 
fonu zenginlere vergi indirimi 
yaparak ve altyapı yatırımlarına 
kullanmak. Bu sonuncusunun 
gerçek bir ihtiyaç olmasının 
dışında, Trump’ın maliye poli-
tikasının gericiliği ortada.

Nihayet, bütün bunların ba-
sıncı altında Trump’ın ekibi fire 
veriyor, baskı altında kalıyor. 
Beyaz Saray için aday göste-
rilen ilk yönetici Trump’ın da-
madı Jared Kushner tarafından 
“işten çıkartıldı”. Trump’ın 
Çalışma Bakanlığı için göster-
diği aday Senato’dan döndü. 
Trump’ı destekleyen gerici 
Breitbart internet sitesinin yö-
neticisi Milo Yiannopoulos 
cinsel konulardaki açıklamaları 
dolayısıyla istifa etmek zorunda 
kaldı. En önemlisi, ABD istih-
baratının seçim öncesinde Rus 
elçisi ile yapılmış olan görüş-
meler konusunda yeni belgeler 
açıklamasından sonra Trump’ın 
en önemli kadrolarından Ulusal 
Güvenlik Konseyi başkanı Ge-
neral Michael Flynn çekilmek 
zorunda kaldı. Hemen ardından 
Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın 
Senato’daki sorgulaması sıra-
sında Ruslarla hiçbir ilişkisi ol-
madığını söylemesine rağmen 
seçim döneminde Rus elçisi ile 
iki kez görüşmüş olduğu ortaya 
çıktı. Bu işin zamanla bir “vata-
na ihanet” davasına dönüşmesi 
ve Trump için bir azil sürecinin 
başlatılması olasılığını küçüm-
sememek lazım. ABD siyasi 
krizin her türlüsüne açık bir 
yolda yürüyor!

Kuzey Kore hakkında absürt 
denebilecek haberler yapmak hem 
bizim basının hem de uluslarara-
sı medyanın çok sevdiği bir iştir. 
Yozlaşmış bir rejim olan Kuzey 
Kore’nin, hele hele de hanedanvari 
sisteminin eleştirecek yanı da az 
değil hani. Fakat bu haberlerde ba-
zen açıkça dile getirilen bazen de 
alttan alta hissettirilen bir de Gü-
ney Kore güzellemesi vardır. Öyle 
değil mi, kapitalizmin ilga edildiği 
Kuzey Kore binbir dertle boğuşup 
hanedanlıkla yönetilirken kapita-
lizm, Güney Kore’ye demokrasi 
ve refah getirmiştir! Emperyaliz-
min maddi manevi desteğini arka-
sına alan Güney Kore’nin iktisadi 
gelişmesi ayrı bir konu, pek öv-
dükleri Güney Kore demokrasisi-
nin tüm marifetleri ise son aylarda 
gözler önüne seriliyor.

Gazetemizin okurları hatır-
layacaktır, geçtiğimiz aylarda 
Güney Kore devlet başkanı Park 
Geun-Hye’nin karıştığı yolsuzluk 
skandalını yazmıştık. Bu yolsuz-

luk skandalının ana aktörlerinden 
birinin ünlü Samsung şirketi oldu-
ğunun kokusu da son aylarda çık-
maya başlamıştı. 40 milyon dolar 
kadar bir rüşvet verdiği anlaşılan 
Lee Jae-Yong, yani Samsung’un 
yönetimini komadaki babasının 
yerine fiilen üstlenmiş olan veliah-
dı, ilk duruşmada serbest bırakılsa 
da yeni kanıtların ortaya çıkma-
sının ardından tutuklandı. Güney 
Kore’de gerçekleşen üretimin 
beşte birini yapan ve 250 bin ki-
şinin çalıştığı Samsung’un içinde 
bulunduğu bu durum, Korea Times 
gazetesine göre beş milyon Koreli-
yi, yani ülkenin yüzde onunu doğ-
rudan etkileyecek. Dolaylı etkileri 

ise ülkenin ekonomisini bütünüyle 
altüst edebilir.

Bununla Güney Kore demok-
rasisinin ilişkisi ne demeyin. Bu 
skandalın üç temel aktörü var, bi-
risi devlet başkanı Park Geun-Hye, 
yani Güney Kore’nin 1960’larda-
ki diktatörü Park Çung-Hee’nin 
kızı. Bir diğeri Choi Sun-Sil, yani 
Başkan Park Geun-Hye’nin akıl 
hocası ve eski diktatörün içinde 
bulunduğu tarikatın lideri olan 
Çoi Tae-Min’in kızı. Sonuncusu 
ise Samsung’un kurucusu olan ai-
lenin veliahdı Lee Jae-Yong. Yani 
1960’lardan bu yana, nerdeyse 60 
yıldır, ülkede siyasi, dini ve eko-
nomik güç bu üç ailenin dışına 
çıkamamış. Şimdi ise bu üç veliah-
dın çevirdiği alavere dalavere mil-
yonlarca Güney Koreli emekçiyi, 
işinden aşından edecek bir krize 
dönüşmek üzere. Neyse ki kapita-
lizm Güney Kore’yi Kuzey’in an-
ti-demokratikliğinden kurtarmıştı. 
Hay sen çok yaşa Güney Kore ka-
pitalist hanedanı!

Faşizmin yükselişinin 
yeni bir testi: Fransa
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Güney Kore’de kokuşmuş bir şeyler var!

Donald Trump
Fil züccaciye 
dükkânına girdi!

İtalya’dan PCL, 
Yunanistan’dan EEK ve 
Türkiye’den DİP olmak üzere 
DEYK (CRFI) üyesi üç partinin 
ortak yürüttüğü RedMed (Kı-
zıl Akdeniz) sitesinde Devrimci 
İşçi Partisi Merkez Komitesi’nin 
referandum çağrısı beş dilde ya-

yınlandı. DİP, Türkiye’de fabri-
kalarda, işçi havzalarında, emek-
çi mahallerinde yürütülen kararlı 
çalışmanın yanında, yükselen 
istibdada karşı mücadelenin se-
sini dünyanın dört bir yanına 
duyuruyor. RedMed aracılığıyla 
Devrimci İşçi Partisi’nin serma-

yeye, emperyalizme ve istibdada 
karşı yükselttiği HAYIR’ın sesi 
İngilizce, Fransızca, İtalyanca, 
Yunanca ve Türkçe dillerinde 
yayınlanarak dünyanın farklı 
köşelerindeki uluslararası dostla-
rımıza ulaştı. Yabancı dillerdeki 
çeviriler aynı zamanda o ülkeler-

de kardeş partilerimizin site ve 
gazetelerinde yayınlandı.

DİP, kardeş partileri EEK 
ve PCL ile birlikte, Akdeniz’in 
bütün işçi ve emekçilerine dün-
yanın her yerinde sosyalizm 
bayrağını yükseltme çağrısı yap-
maya devam ediyor. Dünyadaki 

gelişmeleri devrimci Marksiz-
min ışığında izlemek isteyenler 
İngilizce, Fransızca, İtalyanca, 
Yunanca, Türkçe, Arapça dâhil 
birçok dilde yayın yapan, Ak-
deniz bölgesinin devrimci sesini 
redmed.org internet adresinden 
takip edebilirler!

Devrimci İşçi Partisi HAYIR 
çağrısını beş dilde yükseltti!

Devrimci Marksizm dergisi 10-
12 Mart tarihleri arasında Lübnan’ın 
başkenti Beyrut’ta yapılacak bir kon-
feransa ekip olarak katılıyor. Kon-
feransın düzenleyicisi, Londra’da 
yayınlanan ve son yıllarda Marksist 
teori konusundaki uluslararası tar-
tışmalarda merkezi bir rol oynayan 
Historical Materialism (HM) der-
gisi. Bu dergi, konferansı Beyrut’ta 
BICAR (Beyrut Eleştirel Analiz ve 
Araştırma Enstitüsü) adlı kurumla 
işbirliği içinde organize ediyor.

Beyrut HM Konferansı, üç gün 
boyunca bölgemizin siyasi sorun-
larından Marx-Lacan ilişkisine ve 
Hegel’in efendi-köle diyalektiğine 
kadar çok çeşitli konularda düzen-
lenecek panellerde verilecek çok sa-
yıda bildiriye ev sahipliği yapacak. 
Devrimci Marksizm Beyrut’a baş-
langıçta Türkiye üzerine düzenlen-
miş iki panelle ve bir bağımsız bil-
diri ile katılacaktı. Bu, toplam olarak 
sekiz konuşmacı demekti. Ne var ki, 
Devrimci Marksizm Yayın Kurulu 
üyelerinden ve yazarlarından dört 

kişi KHK’larla üniversitedeki gö-
revlerinden uzaklaştırıp pasaportları 
da geçersiz kılınınca bu sayı dörde 
düştü. 

Yeni durumda derginin Yayın 
Kurulu üyeleri ve yazarları üç bildiri 

sunacak. Bu bildirilerin ikisi Türki-
ye hakkında: başlıkları “Günümüz-
de Türkiye Burjuvazisinin Başka-
laşımı” ile “Sünni Dünya Üzerinde 
Hegemonya Arayışı”. Bir de bütün 
Ortadoğu çapında modern çağ geliş-

melerine eğilen bir bildiri var: “Mo-
dern Ortadoğu Tarihinin Lokomotifi 
Olarak Devrim”.

İslam âleminin ve 
Ortadoğu’nun önemi
Devrimci Marksizm, devrimci pra-
tiğin olduğu gibi devrimci teorinin 
de enternasyonalist bir tarzda ele 
alınması gerektiğini savunageldi. 
Bu bakış açısıyla, yayın hayatının 
10. yılını doldurduğu 2016 yılında 
ilk kez derginin bir İngilizce ver-
siyonu yayınlanmaya başladı. Re-
volutionary Marxism adını taşıyan 
bu yayın bundan sonra yıllık olarak 
yayınlanacak.

Devrimci Marksizm bu enter-
nasyonalist faaliyet bağlamında 
Müslüman halkların çoğunlukta 
olduğu ülkelere ve daha özel ola-
rak da “Ortadoğu” olarak anılan 
Güneybatı Asya ve onun yanı sıra 
Kuzey Afrika’ya (MENA ya da 
ODKA bölgesi) öncelikli bir önem 
atfediyor. Revolutionary Marxism’in 
ilk sayısında İslamcı hareketi biri 

uluslararası alanda, öteki Türkiye 
bağlamında ele alan iki makalenin 
yanı sıra, RedMed sitesi ile Kris-
tiyan Rakovskiy Balkan Sosyalist 
Merkezi’nin ortaklaşa yayınlamış 
olduğu ve Ortadoğu’daki siyasi ve 
askeri duruma ağırlıklı bir yer ayı-
ran bir bildiri yayınlandı. Devrimci 
Marksizm yazarlarının makaleleri-
nin ağırlık taşıdığı ve İngilizce ve 
Türkçe’de yayınlanmış olan AKP 
üzerine derleme bir kitap ise (Neo-
liberalizm, İslamcı Sermaye ve AKP, 
Yordam Kitap) Farsça’ya çevrilmiş 
durumda, yayına hazırlanıyor.

Arap dünyası ve İran ile diyalo-
gun derinleşmesinin önemine inanan 
Devrimci Marksizm, Beyrut HM 
Konferansı’nın bu açıdan vaadkâr 
bir ortam oluşturduğu inancıyla Tür-
kiye devrimci Marksizminin sesini 
Ortadoğu’ya taşıyacak, Filistin’in 
köleleştirilmesinin işaret fişeği olan 
Balfour Deklarasyonu’nun 100. yıl-
dönümünde yeni ve daha verimli 
ilişki ve faaliyetlerin kapısını açmak 
için çaba gösterecek.

Devrimci Marksizm dergisi Beyrut’ta!



Devrimci İşçi Partisi (DİP) için 
referandum süreci sermayeye, em-
peryalizme ve istibdada karşı bir 
mücadele dönemidir. Referandum 
sonrasında da mücadeleye devam 
edecek olan DİP, referandum önce-
sinde ise HAYIR kampanyasını tüm 
hızıyla sürdürmektedir. Kardeş kav-
gasının yerine sınıf kavgasını koyan 
DİP “Kardeş kavgası değil sınıf kav-
gası: sermayeye, emperyalizme ve 
istibdada HAYIR!” şiarı doğrultu-
sunda işçi ve emekçilere neden HA-
YIR denmesi gerektiğini bulunduğu 
tüm bölgelerde çeşitli faaliyetlerle 
anlatmaktadır.

Kampanyanın başladığı günden 
bugüne kadar geçen kısa süre içinde 
DİP, Marmara Bölgesi’nde birçok 
emekçi ile temas sağladı. İstanbul’da 
emekçilerin yoğun katıldığı bir top-
lantı yaptı. Kahvaltılı yapılan top-
lantıda tek adama dayalı istibdad 
rejiminin aslında patronlar sınıfının 
hâkimiyeti olduğu anlatıldı. Söz alan 
ve toplantıya mesaj gönderen işçiler 
de neden HAYIR diyeceklerini an-
lattılar. Bu bölgede bir toplantı da 
tersane işçilerinin yoğun olarak ya-
şadığı Tuzla’da DİP bürosunda ya-
pıldı. Yine Tuzla’da halkın kapıları 
tek tek çalınarak HAYIR bildirileri 
dağıtıldı. Emekçi halk DİP bildi-
rilerini yoğun ilgiyle karşıladı. Bir 
başka emekçi şehri olan Çorlu’da 
ise emekçilerin işyerlerine ulaşmak 
için kullandıkları servislerde bildiri 
dağıtımı yapıldı. Emekçilerin yaşam 
alanlarına yönelik çalışmalar da yü-

rüten DİP, İstanbul İkitelli halk pa-
zarında, Esenyurt’ta binlerce bildiri-
yi emekçilere ulaştırdı. Faaliyetleri-
miz yalnızca semtlerle sınırlı değil. 
Kampüslerde de HAYIR’ın sesini 
afişlerle öğrencilere duyurduk.

Ankara’da Sincan, Etimesgut, 
Batıkent gibi semtlerde yaşayıp da 

işyerleri Ostim’de olan emekçilere 
sabahın ilk saatlerinde Ostim met-
ro çıkışında bildirilerimizi ulaş-
tırdık. İşçilerin yaşam alanlarına 
da uzandık, emekçi semtlerinde, 
kapı kapı dolaşarak bildirilerimi-
zi ve gazetelerimizi emekçi halka 
dağıttık. 3.000 civarında emekçi-

nin bulunduğu Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi’nde (ODTÜ) emekçi 
servislerinde bildiri dağıtımı yap-
tık. Eskişehir İl Örgütümüz video 
gösterimli bir toplantının yanı sıra 
işlerine gitmek için servis bekleyen 
işçilere bildiri dağıtarak HAYIR 
çağrısı yaptı.

Bacasız sanayi turizmin merkezi 
Antalya’da ise Antalya İl Örgütü-
müz bir toplantı düzenleyerek tu-
rizm işçilerine referandumun getire-
ceği yenilikleri anlattı. Halk pazarın-
da bildiri dağıtımı yapan DİP’liler 
polisin engelleme çabasına rağmen 
faaliyetlerine bir sonraki hafta da 
devam ederek yine aynı halk paza-
rında bildirilerimizi dağıttılar. Tüm 
bunlarla birlikte Antalya’nın farklı 
emekçi semtlerinde sticker çalışma-
ları da yapıldı. İzmir’de ise kampan-
yamızın hedef kitlesi emekçi halkın 
yaşadığı semtlerden Çiğli ile burada 
yaşayanların yoğun olarak kullandı-
ğı metro durağı Halkapınar’da bildi-
rilerimizi ve gazetelerimizi emekçi-
lere ulaştırdık.

OHAL bahanesiyle HAYIR’ın 
sesini bastırmaya çalışan, değişiklik 
yapılan Anayasa maddelerini halka 
açıklayamayıp “Hayır diyenler terö-
risttir” propagandası yapan AKP’ye 
karşı işçi ve emekçilere onların so-
runlarından hareketle hitap ediyo-
ruz. Kampanyamızla şimdiden on 
binlerce emekçiye ulaştık. İşçilerin 
kazanılmış haklarına saldıran ama 
patronlara ne istediyse verenlere, 
işçinin son kalesi kıdem tazminatına 
göz dikenlere karşı, Cumhurpatron-
luğu sistemine, sermayeye, emper-
yalizme ve istibdada, kardeş kavgası 
çıkarmaya çalışanlara karşı, işçinin 
emekçinin sesi olup sınıf kavgasını 
yükseltecek, HAYIR’ın sesini oldu-
ğumuz her yerde duyurmaya devam 
edeceğiz!
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Emekçi halkın HAYIR 
kampanyası başladı

OHAL bahanesiyle 
HAYIR’ın sesini bastırma-
ya çalışan, değişiklik yapılan 
Anayasa maddelerini halka 
açıklayamayıp “Hayır diyenler 
teröristtir” propagandası yapan 
AKP’ye karşı işçi ve emekçilere 
onların sorunlarından hareketle 
hitap ediyoruz. Kampanyamızla 
şimdiden on binlerce emekçi-
ye ulaştık. İşçilerin kazanılmış 
haklarına saldıran ama patronla-
ra ne istediyse verenlere, işçinin 
son kalesi kıdem tazminatına 
göz dikenlere karşı, Cumhur-
patronluğu sistemine, sermaye-
ye, emperyalizme ve istibdada, 
kardeş kavgası çıkarmaya çalı-
şanlara karşı, işçinin emekçinin 
sesi olup sınıf kavgasını yük-
seltecek, HAYIR’ın sesini ol-
duğumuz her yerde duyurmaya 
devam edeceğiz!


