
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 
“HAYIR dediği için gözaltına alı-
nan varsa istifa ederim” dedi. On-
larca örneğini açıkladık, bu sözler 
söylendikten sonra onlarcası da 
yaşandı, ses seda yok! Cumhur-
başkanı, “Cumhurbaşkanı’na mec-
lisi feshetme yetkisi verildiğini is-
pat edin istifa ederim” dedi. İspat, 
AKP’nin “evet 20 soruda Anaya-
sa” başlıklı broşürünün 15. mad-
desinde: “Fesih yetkisi yeni sis-
temde seçimlerin karşılıklı olarak 
yenilenmesi yoluyla gerçekleşebi-
lecektir. TBMM 3/5 çoğunlukla, 
Cumhurbaşkanı da dilediği zaman 
bu yetkiyi tek başına kullanabilir.” 
Başdanışman ve AKP milletvekili 
Burhan Kuzu’nun “bizim getirdi-

ğimiz sistemde hem başkanın fesih 
yetkisi hem de meclisin başkanı 
seçime götürme yetkisi var” diye 
attığı tivitler kayıtlarda duruyor. 
Seçimlerin yenilenmesi yetkisinin 
bizzat AKP’nin resmi belgelerinde 
ve AKP’nin en yetkili isimleri ta-
rafından fesih yetkisi olarak tanım-
landığı ayan beyan ortada. İstifa? 

Artık kimse istifa etmelerini 
beklemiyor. Kendi bilecekleri iş. 
Ama sözünün arkasında durup 
istifa etmeyenler artık kimseden 
sözlerine inanmasını da bekleye-
mezler. 

Anayasa paketi Cumhurbaşka-
nına oğlunu, kızını, damadını hatta 
18 yaşına gelirse torununu yar-
dımcı olarak atama hakkı veriyor. 

Cumhurbaşkanı hastalanırsa iyile-
şinceye kadar bu yardımcılar tek 
elde toplanmış tüm yetkiyi kulla-
nacak. AKP’liler “yetkinin olması 
kullanılacağı anlamına gelmez” 
diyor. Erdoğan “ben böyle şey 
yapmam” diyor. Nasıl inanalım?

Meclisi tamamen etkisizleşti-
recek ve meclisin yasa yapma yet-
kisini kararname çıkarma yetkisi 
olan Cumhurbaşkanına verecek 
olan bir madde var. Diyorlar ki 
Cumhurbaşkanı kararnamesi temel 
haklar, kişi hakları ve ödevleriyle, 
siyasi haklarla ilgili çıkartılamaz. 
Doğrudur. OHAL’de çıkarılan 
KHK’lar için de aynı şey geçerli. 
Ama işçi ve emekçilerin grev hak-
kını yani en temel haklardan birini 

yasaklayan kararnameyi daha yeni 
çıkartmadılar mı? Bu kararnameye 
dayanarak Akbank grevi yasaklan-
madı mı? Cumhurbaşkanı kararna-
meleri ile meclisin tamamen taca 
çıkartılmayacağına nasıl inanalım?

Yargı bağımsız olmalı deniyor. 
Ancak yeni paketle Hakimler ve 
Savcılar Kurulu’nun üye sayısı 13 
oluyor. Adalet Bakanı ve Müsteşa-
rı dışındaki 4 üye Cumhurbaşka-
nı tarafından, geri kalan 7 üye de 
partili Cumhurbaşkanının başında 
olduğu ve o partinin çoğunluğu 
oluşturduğu meclis tarafından se-
çilecek. Böyle bağımsız yargı olur 
mu? Tarafsızlık yemini ettiği halde 
meydan meydan dolaşıp HAYIR 
diyenleri terörist ilan eden, hakaret 
yağdıran biri yargıya atama yapar-
ken tarafsız davranır mı? Bu yar-
gı kendisini atayanı yargılayabilir 
mi? Bu yargının adaleti sağlayaca-

ğına nasıl inanalım?
Anayasa değişikliği ile getir-

mek istedikleri istibdad rejimi-
ne ne makyaj yaptılarsa tutmadı. 
Geçen zaman zarfında gerçek 
tüm çıplaklığı ile ortaya çıktı. 
Güvenecek tek şey kalmıştır. O 
da emekçi halkın gücüdür. Açlık 
sınırının altındaki asgari ücretli, 
kadro vaadiyle kandırılan taşeron 
işçi, tefecinin eline düşmüş çiftçi, 
ikinci sınıf insan muamelesi gören 
kadın, geleceğini göremeyen genç, 
işçi simsarlarının eline düşmüş iş-
siz, siftah yapamayan küçük esnaf, 
atanamayan öğretmen referandum 
sandığına da sonrasına da ağırlı-
ğını koyacak ve istibdada HAYIR 
diyecektir. Yalanın düzenini kaldı-
racak, gerçeğin hâkimiyetini kura-
caktır. Ve o zaman dolaşacaktır en 
şanlı elbisesiyle: işçi tulumuyla bu 
güzelim memlekette hürriyet!
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Yalanın düzenine HAYIR!

10 11

16 Nisan’dan sonra 
ekonomik krize 
randevu

AKP’nin Suriye 
politikasının geldiği yer: 
Önüm arkam sağım 
solum sobe 14

Fransa’da
Le Pen güçleniyor,
sol rehavete kapılıyor

5 9

Hollanda dersleri:
İstibdada HAYIR demeden 
emperyalizme karşı dik 
durulamaz! 

İstihdam değil, 
sömürü seferberliği

Kahrolsun istibdad
yaşasın hürriyet!

 

Sermayeye, istibdada, emperyalizme HAYIR!
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Manisa’dan bir metal işçisi

Ben Manisa Organize Sanayi 
Bölgesi’nde bulunan bir metal 
fabrikasında işçiyim. İnsanca 
yaşamak için ve iyi çalışma ko-
şulları için sendikalı olmak isti-
yoruz. Fabrikamızda bir süredir 
sendikal örgütlenme çalışması 
yapıyoruz.

Fabrika yönetimi sözde bize 
sendikal örgütlenme hakkımızı 
tanıyor ve istediğimiz sendika-
ya üye olabileceğimizi söylüyor. 
Fakat sendika adını ağzına alan 
işçiyi hemen yönetim odalarına 
alıp tehdit ediyorlar. Oysa biz 

metal gibi ağır bir iş kolunda 
sendikalı olmaktan başka şansı-
mızın olmadığının farkındayız. 
Bu yüzden adım adım fabrika-
mıza sendikayı sokacağız. Bu-
nun için sadece sabretmemiz ve 
işçiler olarak birliğimizi bozma-
mamız yeterlidir.

Fabrika yönetimi bizleri 
baskılarla ve işten çıkarmalarla 
yıldırabileceğini sanıyor. Oysa 
sendikalı olmak işçinin en temel 
hakkıdır. Biz fabrikamıza sendi-
ka gelene kadar mücadeleye de-
vam edeceğiz.

Manisa’dan bir metal işçisi

Merhaba ben Vestel’in yan 
sanayisinde çalışıyorum. Bi-
zim fabrikamızda birçok sorun 
var. Patronlar fabrikada sürekli 
bizlere hakaret ediyor. Birkaç 
kişinin çalışması gereken yerde 
bir kişi çalışıyoruz. Fazla me-
sailerimiz bankaya yatmıyor. 
Fazla mesai ücretlerimizi elden 

alıyoruz. Bu sayede patron fazla 
mesai yaptığımız zamanları si-
gorta ücretinden kaçıyor. Gece 
vardiyası sürekli olmaması ge-
rekirken bazen 3-4 hafta sürekli 
olarak gece vardiyasında kalı-
yoruz. İş güvenliğinin ise tama-
men görmezden gelinmesi biz 
işçilerin ne kadar zor durumda 

olduğumuzu gösteriyor. Bütün 
bahsettiğim sorunların biz iş-
çilerden yana çözümü olması 
gerekiyor. Biz işçilerin bütün 
bu sorunlara artık yeter deyip, 
son vermemiz gerekiyor. Bunun 
yolu ise örgütlenmekten geçi-
yor. Biz işçiler örgütlenirsek bu 
haksızlığa dur deriz.

Haksızlığa son vermek için örgütlenmeliyiz

Manisa’dan bir metal işçisi

Merhaba ben Manisa’da 
bir metal fabrikasında işçiyim. 
Fabrikamıza uzun mücadeleler 
sonunda sendika soktuk ve sen-
dika yetki başvurusu yapıldı. 
Ancak sonraki süreçte işçilere 
sendikal eğitim verilmemesi 
nedeniyle işçilerin bazıları sen-

dikadan istifa etti ve patronun 
eline koz verildi. Buna rağmen 
hâlâ sendika yetkisi alınabilecek 
sayı var. Bundan sonraki süreçte 
işçilere en kötü sendikanın bile 
sendikasız olmaktan daha iyi 
olduğunu anlatıyoruz. Bunun 
beraberinde işçinin sendikaya 

üye olmasının tek başına yeterli 
olmadığı sendikasına sahip çık-
ması ve denetlemesi gerektiğini 
her fırsatta hatırlatıyoruz. Bu sü-
recin sonunda kazanımlarla top-
lu iş sözleşmesinin imzalamasını 
sağlamak için mücadele etmeye 
devam ediyoruz.

Sendikaya üye olduk,
şimdi sıra sahip çıkıp denetlemede

Baskılar sökmeyecek, 
sendika gelecek!
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Metal fabrikalarından haberlerMetal fabrikalarından haberler
Bursa Elsi’den bir işçi

Bursa Prysmian’dan bir işçi

Antalya’dan bir metal işçisi

Bursa Oyak-Renault’dan bir işçi

Bursa Tofaş’tan bir işçiBursa Tofaş’tan bir işçi

İşçiye verilen değer

Taleplerimizi elde etmek 
için görev hem bizim hem 
de sendikamızın

Gücümüz birliğimizdedir

Baskı ve korku duvarını yıkmalıyız!

Zalim Türk Metal, mücadele ile gidecek! 

Merhaba, çalıştığım fabrika-
da her geçen gün sorunlar biraz 
daha artıyor. Fabrikada çalışan 
işçi sayısını karşılamayacak sa-
yıda servis olması yüzünden bazı 
servislerde çalışan arkadaşları-
mızın ayakta yolculuk yaptığını 
öğrendim. Birçok arkadaşım bir, 
bir buçuk saatlik yoldan ayakta 
gelip üstüne birde on saat ayakta 
çalışıyor. Patron cebinden daha 
az para çıksın diye servis sayısı-
nı arttırmıyor. Biz işçiler olarak 
diyoruz ki bizden daha verimli 
performans isteniyorsa bizlere 
istediğimizi vermeleri gerekir.

Emeğimizi bir kuru ekmek 
parasından biraz daha fazlası-
na satmak zorunda kaldığımız 
bu fabrikada sendika hakkımız 
engelleniyor, sendika isteyen 
işçilere kapı gösteriliyor. Sen-

dikadan korkan patron, işçilerin 
ağzında sendika lafını duyar 
duymaz akşamına işine son veri-
yor. Haliyle sendika örgütlemesi 
yapmaktan çekinen işçi arkadaş-
lara sesleniyorum: bu fabrikaya 
sendika getirmek bir gecemize 
bakar. Eğer iyi örgütlenirsek bu 
fabrikaya sendika getirerek daha 
yaşanabilir bir maaş alabiliriz. 

Nisan ayına girerken BES’e 
(Bireysel Emeklilik Sistemi) 
hep beraber otomatikman geç-
miş olacağız, bu da şu demek 
oluyor ki, aldığımız maaşın bir 
miktarını fona bırakacağız, her 
yönüyle aleyhimize olan bir sis-
tem. BES’ten çıkmak için bize 
biçilen süre altmış gün. Fabri-
kamızdaki tüm arkadaşlarımızı 
uyaralım ki bu BES soygunun-
dan kurtulabilelim.

Bursa’da işçilerin maddi 
manevi durumu sürekli daha 
kötüye gidiyor. Fabrikada be-
nim gibi daha eski işçilerin du-
rumu, diğer işçilerin durumuna 
bakınca daha iyi görünüyor. 
Ama yeni işçi 8.80 lira saatlik 
ücret alırken 2006 girişli bir 
işçi 10 lira alıyor. Makas ka-
panıyor. Makas açılmasın ama 
hep birlikte yoksullaşarak de-
ğil. Herkesin hakkını alması la-
zım. Eylül’de sözleşmemiz var. 
Sendikamızın EMİS’ten aldığı 
zam bizleri umutlandırdı. En az 
EMİS kadar zam istiyoruz. An-

cak bunun için mücadele etmek 
lazım. Hepimize görev düşüyor. 
İşin gerçeği bu noktada epey 
geride kaldık. Meydanlar ya-
saklı olduğunda bile bizim fab-
rikadan iki otobüsle 1 Mayıs’a 
giderdik. Son 1 Mayıs’a katılım 
ise parmaklarla sayılır. Sendi-
kamızdan özellikle genç işçi 
arkadaşlarımız için daha fazla 
eğitim istiyoruz. 15-16 Hazi-
ranları tarihimizdeki mücade-
leleri bilmeliyiz. Sendikamız 
bu mücadele ruhunu aşılamalı. 
Hedeflerimize ancak böyle ula-
şırız.

Merhaba ben Antalya’da bir 
metal fabrikasında çalışıyorum. 
Malum önümüz referandum ve 
çalıştığım fabrikada, uzun sü-
redir ana gündemimiz de refe-
randum. “Evet”i savunanlar bir 
tarafta “HAYIR”ı savunanlar 
öbür tarafta. Deyim yerindeyse 
dövüşürcesine tartışmalar olu-
yor. İşçilerin cahillikten vatan 
hainliğine kadar birbirlerine yap-
madıkları suçlama ve aşağılama 
kalmadı.

Gerçek gazetesinin bir önce-
ki sayısındaki ana başlığı “KAR-
DEŞ KAVGASINA HAYIR”dı. 
Bu başlığın önemi ve gerçekliği 
bütün çıplaklığıyla gün yüzüne 
çıkmış durumda. Daha sandıklar 
kurulup seçim yapılıp sonuçlar 
açıklanmadı. Ama bizim fabri-

kada “kardeş kavgası” çoktan 
başladı. Oysa sandıktan ne sonuç 
çıkarsa çıksın, hepimiz biriz.

Sandıktan evet çıkıp da, kı-
dem tazminatı fona devredilip, 
sendikalaşma ve grev hakkımız 
elimizden alındığında olan he-
pimize olacak. Bizlerin önüne 
bu sandıkları koyanların amacı 
zaten bizi kutuplaştırarak birbi-
rimize düşürmek ve sınıf birli-
ğimizi bozmaktır. Bize düşen ise 
bu oyunlara gelmemektir.

Her ne olursa olsun biz işçile-
rin bugün öncelikli görevi, yarını-
mıza sahip çıkmak ve patron cep-
hesinin bizi bölmek için ortaya 
koyduğu hiçbir oyuna gelmeden 
birliğimizi korumaktır. Çünkü biz 
birliğimizi korursak, üstesinden 
gelemeyeceğimiz şey yoktur.

Renault’ta uzun süredir de-
vam eden ve son zamanlarda artan 
baskılar yüzünden Hüseyin Uçak 
adlı arkadaşımız kısmi felç geçir-
di. Hüseyin arkadaşımız sendikal 
tercihini Birleşik Metal’den yana 
kullandığı için Renault yöneti-
mi tarafından sarı sendika Türk 
Metal’e geçmesi için birçok kez 
ikna odalarına çekilip tehdit edil-
di. Bunun haricinde bir kaç kez de 
çalıştığı bölümü değiştirildi. Ya-
şadığı sinir, stres baskı yüzünden 

felç geçirdi. Arkadaşımız her türlü 
baskı ve tehdide rağmen mücade-
lesinden asla vazgeçmedi. Hayatı 
pahasına davasını savundu, onur-
lu bir direniş gösterdi. Sorumlular 
belli, bunca hukuksuzluğu, hak-
sızlığı yapan Renault yönetimi ve 
işçiyi satan, sermaye ile iş birliği 
yapan Türk Metal’dir. Sendikamız 
Birleşik Metal’in 23 Mart Per-
şembe günü başlattığı toplu geçiş 
çağrısıyla ilk günden geçişler baş-
ladı, hemen ardından geçiş yapan 

arkadaşları UET şefleri odalarına 
çağırıp baskı yapmaya başladı-
lar. İşçi ile UET şefleri arasında 
tartışmalar yaşandı. Yetki süreci 
yaklaşırken hep birlikte baskılara 
karşı güçlü durmalıyız. Baskıyla, 
tehditle veya her ne sebeple olursa 
sarı sendika Türk Metal’e geçmiş 
olan arkadaşlar yuvaya dönmeli-
dir. Yaşadığımız bunca şeye rağ-
men korku duvarını yıkıp sarı sen-
dika Türk Metal’i bu fabrikadan 
atmalıyız.

Çalışanların haklarını koru-
makla görevli olan fakat patron-
ların hizmetkârı olmuş, içi dışı 
pislik haram olmuş, zalim Türk 
Metal sendikasına karşı vermiş 
olduğumuz mücadelede, ilk önce 
kendi arkadaşlarımız tarafından 
satıldık. Zalim Türk Metal bir-
çok yol deneyip eylem yapan ki-
şileri kendi safına çektikten sonra 
döndüremediği arkadaşlarımızın 
çeşitli sebeplerle işten atılmasını 
sağladı. Tabii burada çalışan be-
yaz yakaların, şeflerin, formen-
lerin de işveren yanlısı tutumları 
yaşananların seyrini etkiledi. Türk 
Metal’in yaptıklarından bıkıp 
Çelik-İş sendikasına güvendik ve 
üye olduk. Ancak Çelik-İş sendi-
kası toplu geçişlerin yapılacağı 

ve yetkinin alınacağı dönemde 
Tofaş’tan çekildi.

Sonuç, Çelik-İş sendikası ta-
rafından satıldık. Az sayıda da 
olsak biliyoruz ki Türk Metal’de 
olan işçiler Türk Metal’i sevdik-
leri için değil, korku ve baskı 
sebebiyle üyeler. Bu yüzden iler-
leyen dönemlerde yine metal ey-
lemleri, yine başkaldırışlar olabi-
lir. İşçilerin kendilerinin denetle-
yici olduğu, kendilerinin yönet-
tiği bir sendikada toplanması ve 
bu kavgayı yönetmesi gerekiyor. 
Bu yüzden Türk Metal’e geçme-
yen arkadaşlar bir yol haritası 
çizip TOMİS sendikasına toplu 
geçiş yaptık. Sayımızın az ol-
masına rağmen korkuları çok 
büyük. İşçilerin onları sevme-

diklerini biliyorlar. Her hafta bi-
zim kara cuma dediğimiz gün 5, 
15, 30 kişi performans sebebiy-
le işten çıkarılıyor. Türk Metal 
sendikası sesini bile çıkartmıyor. 
Üstelik işten çıkartılan işçilerin 
çoğu Türk Metal sendikasına üye 
olan işçiler. Özetle Türk Metal’e 
geçtiğin anda eylemlere katılan 
işçileri bu şekilde temizliyorlar. 
Önümüzdeki süreçte sözleşme 
zamanı ne olacak bilinmiyor. 
Türk Metal’in daha sözleşme 
taslağı bile hazırlamayışı bir şey-
lerin yine işçilerin lehine sonuç-
lanmayacağının bir göstergesi. 
Türk Metal’i devirmenin yegane 
yolu yine mücadeleden geçiyor. 
Birlik olduktan sonra önümüzde 
durabilecek hiçbir şey yok.

Manisa’dan işten atılan bir metal işçisi

Fabrikalara sendika girecek, işçiler kazanacak!
Herkese merhaba,
Çalıştığım fabrikada diğer 

fabrikalarda da olduğu gibi bir-
çok sorun var. İşçilerin karşı-
laştığı bu sorunlar başlıca, uzun 
süreli çalışmadan tutun da me-
sai ücretlerinin elden verilmesi, 
iş güvenliğinin tam uygulanma-
ması, düşük ücret ve her şeyden 
önemlisi çalışma hayatımızın ve 
geleceğimizin birilerinin iki du-
dağının arasında olmasıdır. 

Evet, bu saydığımız sorunla-
rı ortadan kaldırmak ve işçilerin 
yan yana gelip birlik oluşturma-
sı, oluşturulan birlikle beraber iş 
kolunun uygun olduğu sendika-
da örgütlenmesi ve en önemlisi 
taban inisiyatiflerinin oluşturul-
masıyla söz, yetki ve kararın, 
inisiyatifin toptan işçinin elinde 
olması için bir örgütlenme ça-
lışması başlattık. Bu çalışması 
sırasında öncelikle çalıştığım 
fabrikada farklı bölümlerden bi-
rer kişiden oluşan, bölümlerde 
sevilen insanların bir araya gel-
diği bir komite kurduk. Kurmuş 
olduğumuz komite ile fabrika 
dışında ara ara bir araya gele-
rek yaşadığımız sorunları nasıl 
aşabileceğimizin yöntemleri-
ni konuşarak kararlar aldık ve 
bunu uyguladık. Bu tartışmalar 
sonucunda, işçilerin bir sendi-
kada örgütlenmesi gerektiğini 
her toplantıda gündeme alıp, 
üyeliklere başlayacağımız günü 
de belirleyerek fabrikadaki rutin 
işlerimizi de yapmaya devam et-
tik. Diğer bir taraftan da üyelik-
ler konusunda güvendiğimiz iş-
çilerle bağlarımızı güçlendirdik 

ve üyeliklere başlayacağımız 
günü de örgütlemeye başladık. 
Çalıştığımız fabrikada işçilere 
yılda bir kere ülkedeki hiçbir 
gelişmeyi dikkate almadan zam 
yapılmakta. Bu zammın oranı da 
hiçbir işçiyle paylaşılmaz. Maaş 
günü geldiğinde bankadan para 
çektiğinde öğrenir işçi, bir yılda 
ne kadar zammı hak ettiğini… 
Gecesini gündüzüne katarak, 
çocuklarından çaldığı zamanın, 
patronun daha fazla kazanma-
sı için çalışmasının karnesidir. 
Bu sonuç patronun alın terimiz-
den ne kadar çok çaldığının da 
göstergesidir bir anlamda. Bu 
koca denizde, bir damla bile 
çok görülür bizim emeğimize. 
Çalışmanın karşılığında bizlere 
dayatılan yine, açlık, sefalet ve 
yoksulluk olmuştur. Anlayaca-
ğınız, bizim sırtımızdan mil-
yonları kazananlar, bize asgari 
ücretin de altında bir zammı 
reva görmüştür. 20 lira veya 40 
liralık zamla, karne notumuz 
açıklanmıştır. Hepimiz bir yıl 
daha açlığa mahkum kalmışız-
dır. Yapılan bu zammı öğrenen 
işçiler, sesli düşünmeye, mı-
rıldanmalar uğultuya dönüşür. 
Öfke çığ gibi büyümekte, işçiler 
bir çözüm ve yol aramaktadırlar 
artık, bir araya gelip çözüm yolu 
bulmak için. Bu mırıldanmaları 
ve biriken öfkeyi gören fabrika 
komitemiz, ilk gece vardiya-
sında, önceden belirlemiş oldu-
ğu şekilde sendika üyeliklerini 
yapmaya başladı. 

Üyelik çalışmalarımız artık 
başlamış, her geçen gün yeni 

üyelerle sayımız da çığ gibi bü-
yüyordu. Bir yandan fabrikanın 
içerisinde vardiyalarda örgüt-
lenmeye ve üyelikler yapılmaya 
devam ederken, fabrika dışında 
da işçilerin yaşama alanını ku-
şatarak gayet planlı bir şekilde 
ilerleyen bir çalışma yürütmeye 
başlamış olduk. Tabii her fabri-
kada olduğu gibi, bizim çalış-
tığımız fabrikada da, işçilerin 
içinden, konuşmaları patrona 
taşımayı kendine görev bilen iş-
çiler de (ajanlar) olacaktır. İşte 
bu işçiler, işçilerin sendikaya 
üye olmasını patrona ispiyon-
lamaları, sınıf kardeşlerini sat-
maları sonucunda patronun da 
örgütlenmenin önünü kesme-
sine fırsat verdiler. Bunu fırsat 
bilen patron, işçilerin birliğini 
bozmak için saldırıya geçti. İçe-
rideki örgütlülüğü dağıtmak için 
baskıları arttırdı, tehditler savur-
maya başladı. Fabrikada başta 
vardiya amirlerini sonra sınıfına 
ihanet eden ajanları devreye so-
karak cadı avına çıktı.

Bizler örgütlülüğümüzü sen-
dikayla taçlandırmak için ça-
lışmaya devam ederken patron 
da bu işi yapan öncüleri bulma 
çalışmasına yoğunlaştı. Biz 
öncü işçiler, örgütlenme çalış-
mamızın sonucunda baskıya 
maruz kalacağımızı, hatta bu 
işin sonunda işten atılma oldu-
ğunu da bilerek hareket ettik. 
Her türlü müdahaleye rağmen 
kazanacağımıza,  örgütlülüğü-
müzün daha da güçlü olacağına, 
saldırıların biz işçilerin birliğini 
bozamayacağına, aksine birbiri-

mize kenetleyeceğimize ve bu 
işten zaferle çıkacağımıza olan 
inancımızı hiç yitirmeden, coş-
kumuzun olanca heyecanıyla 
sendikal üyeliklerimize devam 
ettik. Patron çalışmamızı da-
ğıtmak ve engellemek için her 
türlü oyuna başvururken, işten 
atmayla tehdit etmelerin sesi 
yükselmeye başlamıştı. Üyelik-
leri durdurmaya çalışan patron, 
tespit ettiği birkaç öncü işçiyi 
işten çıkararak içeriye tam bir 
gözdağı vermeye çalıştı. Bas-
kılarla beraber, tek tek odalara 
çekmeler, sorgulamalar, tazmi-
natsız işten atma tehditlerini 
havalarda uçuran patron ve tem-
silcilerinin bu saldırılarını işçi-
lerin soğukkanlı hareket etme-
leri ve birbirine olan güvenleri 
yavaşlatmıştır. İşten atılan top-
lam işçi sayısı en son benimle 
beraber 6’da kaldı. En son beni 
muhasebeye çağırdıklarında, 
performans düşüklüğü neden 
gösterilerek iş akdimin feshe-
dildiği tarafıma bildirilmiştir. 
Çıkışımı öğrendiğimde, üretim 
alanına dönerek, işçi arkadaş-
larımla vedalaşmak için bölüm-
leri gezerken, elini vedalaşmak 
için uzatan bölüm sorumlusu 
ispiyoncu şahsın elini havada 
bırakarak, herkesin duyacağı bir 
şekilde, birlikte aynı tastan su 
içtiği, aynı kaptan yemek yediği 
işçi arkadaşlarını patrona ispi-
yon ettiğini, kendisinin ihanetçi 
olduğunu ve herkesin onu tanı-
ması için elini tutmayacağımı 
söyledim. Oradan ayrılarak di-
ğer bölümleri gezerken, işçileri 

sorgu odalarına çeken, tehdit 
eden, baskı yapan, sendikadan 
istifaya zorlayan genel müdür 
yardımcısıyla karşılaşarak ona 
da verilmesi gereken cevabı, 
herkesin duyabileceği bir ses 
tonuyla, hiçbir işçi arkadaşıma 
baskı yapamayacağını, Anaya-
sanın 51. maddesine göre, çalı-
şan her işçinin sendikalara üye 
olma hakkının olduğunu, bunu 
engelleyemeyeceğini, engelle-
yenlerin suç işlediğini, kendisi 
hakkında suç duyurusunda bu-
lunacağımı, davayı kazanıp geri 
döndüğümüzde, onun burada 
olmayacağını söyleyerek soyun-
ma odasına yöneldim. Orada gi-
yinmek için toplanmış bulunan 
işçi arkadaşlarıma da korkma-
maları gerektiğini, birliğimizi 
hiçbir baskının dağıtamayaca-
ğını, çalıştığımız fabrikaya bu-
gün ya da yarın sendikanın gi-
receğini ve bunu hiç kimsenin 
engelleyemeyeceğini, sendika 
geldiğinde kutlamayı birlikte 
yapacağımızı, diğer atılan ar-
kadaşlarımızla geri döneceğimi 
söyleyerek vedalaştım. 

Biz işçiler patronların uyku-
larını kaçırdığımızı biliyoruz. 
Baskı yaparak bizi korkutama-
yacaklarını, öfkemizin ve ki-
nimizin iki kat arttığını, bugün 
rüzgar ekenlerin, yarın işçilerin 
karşısında fırtına biçeceklerini 
unutmamaları gerektiğini hatır-
latır, er geç ücretli kölelik dü-
zenlerini başlarına yıkacağımızı 
bilmelerini isteriz.

Kahrolsun ücretli kölelik dü-
zeni.
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Antalya’dan bir turizm işçisi

Antalya Euphoria Otel’den bir işçi

İstanbul Tuzla Sanikey Seramik’ten bir işçi

Artık yeter! Günde 16 saat ça-
lışmak ve buna ek olarak yaklaşık 
4 saat yolda geçirmek katlanılmaz 
bir hâl aldı. Biriken borçlardan 
kurtulmak için elimizden gelenin 
fazlasını yapıyoruz, insan üstü 
çaba sarf ediyoruz. Bunun karşı-
lığında, ayın sonunu getirebilmek 
bile bizim için hayal oluyor. Sos-
yal aktiviteler lüks, uyku için va-
kit ayırmak ise, zorlandığımız bir 
olgu durumuna geldi.

Tüm bu yaşadığımız zorlukla-
rın sebebini açıklamak patronlar 
açısından gayet basit: kriz var. Biz 
işçiler kör ya da aptal değiliz, bir 
kriz olduğunu görebilecek düzey-
de ve yeterlilikteyiz. Yıllardır bu 
işi yapıyoruz ve geçtiğimiz sezon-
lar ile bu sezonu kıyaslamak hiç 
de zor değil. Evet, turizmde ve 
hatta ülke genelinde bir kriz var. 
Bu aşikâr. Asıl sorun, bu krizin fa-
turasını neden biz ödüyoruz?

Ekonomiyi biz mi bozduk? Uy-
gulanan politikalarda biz söz sahibi 
miyiz? HAYIR! Peki, neden fikir 
beyan etmemizin bile yasak olduğu 
yanlış bir politikalar zincirinin al-
tında can veriyoruz?…

Biz, Türkiye’nin her yanından 
turizm işçileriyiz ve derhal birleş-
meliyiz. Krizi yaratana bedelini 
ödetmeli, yarınlarımızı emekleri-
mizle inşa etmeliyiz. Artık bundan 
başka bir çıkış yolumuz kalmadı.

Merhaba, ben Prince Group’a 
bağlı Euphoria otelde çalışıyordum. 
2014 yılından bu yana maaşlarımız-
da çok büyük sıkıntılar yaşıyorduk. 
Ya maaşlarımız geç yatıyordu ya da 
hiç yatırmıyorlardı. Ne zaman yatı-
racaklarını sorduğumuzda ise “bu-
gün, yarın, olmadı Cuma günü kesin 
yatar” cevabını alıyorduk. Bugün 
yarın diye diye sezon bitti, bizi iki 
sezon boyunca oyalayıp geçtiğimiz 
Kasım ayında oteli kapattılar. Oteli 
kapattıklarında içerde en az alaca-
ğı olan işçinin 4 aylık maaş alacağı 
vardı. Alacaklarımız için patron sü-
rekli şu gün yatıracağız bugün ya-
tıracağız yalanını yine kullanmaya 
başladı. Günler geçtikçe durumda 
bir değişiklik olmadı. Bu yapılan 
haksızlığa karşılık artık sesimizin 
çıkması gerekiyordu. Diğer tüm işçi 
arkadaşlarla toplanıp Prince Gruop 

Plazası’nın önünde bir basın açıkla-
ması yapmaya karar verdik.

İlk basın açıklamamızda bizi cid-
diye almayan patron, genel müdürü 
ile gene aynı yalana başvurmaya 
çalıştı. İkinci basın açıklamamızda 
artık işin ciddiyetini anlayan patron 
gelip bizzat bizimle görüşmek zo-
runda kaldı. Bizimle masaya oturdu-
ğunda hemen turizm patronları gibi 
aslında mağdur olanın kendisi oldu-
ğunu, çok fazla borcu bulunduğunu, 
kendisinin dindar ve hak yemeyen 
bir insan olduğunu söylemeye baş-
ladı. Ama aynı hak yemeyen insan 
sezonda bize maaş vermek yerine 
çocuklarına milyon dolarlık partiler 
düzenleyip bütün ailesine kurşun 
geçirmez arabalar aldı. Bu yapılan 
görüşmenin sonucunda bize yazılı 
olarak 28 Şubat’a kadar tazminat 
dahil bütün ödemeleri yapacağının 

beyanatını vermesine rağmen 12 
Mart’a kadar bazı arkadaşlarımıza 
hiç ödeme yapmayıp bazı arkadaş-
larımıza da sadece dört maaştan 
ikisini ödemiştir. Biz de buna karşı 
plazanın önünde bir basın açıklama-
sı daha yaparak “ya alacaklarımızın 
hepsini ödeyecek ya da biz buraya 
çadır kurup alacaklarımızı verene 
kadar burada bekleyeceğiz” dedik.

Haklarımızı alana kadar turizm-
deki işçilerin durumları düzelene ka-
dar mücadele etmeye sadece Prince 
Gruop’ta değil bütün otellerde de-
vam edeceğiz. Bugün bizim başımıza 
gelen başka bir otelde başka işçilerin 
de başına gelebilir. Hiçbir otelde, bir 
birlik olmadan düzgün bir şekilde 
çalışmamız, maaşlarımızın gününde 
yatması, fazla mesailerin ödenmesi 
söz konusu bile değil. Bunu ancak 
biz işçiler birlik olarak başarabiliriz.

Merhaba! Ben yaklaşık bir ay 
öncesinde seramik sektöründe ça-
lışan biriydim. Ama 10.02.2017 ta-
rihi itibari ile iş akdime son verildi. 
İş akdime son verilmesine sebep ise 
şu gösterildi: “fabrikamız küçülme-
ye gitmesinden kaynaklı iş akdinize 
son verildi” diyerek işten çıkarıldım.

Asıl sebep tabii ki bu değildi. O 
fabrikada Türk-İş’e bağlı Çimse-İş 
sendikası vardı ve bu sendika patron 
sendikası olarak çalışma yürüterek 
patronun kazanmasını sağlıyordu. 
Biz işçi arkadaşlar sömürüye, hak-
sızlığa, alın terimizin çalınmasına 
dur demek için işçiler olarak başka 
bir sendika ile çalışmalar yürüttük. 
Gizli yapıyorduk bunu. Gizli yap-
mamızın sebebi ise bizim işçiler 
olarak hakkımızı aramamız halinde 
bizlere kapının gösteriliyor olmasıy-
dı. O fabrikada genel müdür, fabrika 
müdürü, üretim müdürü, formenler, 
takım liderleri hepsi birlikte çalışma 
yürüterek işçilerin üzerine bağır-
mak, küfür etmek, tepki göstermek 
suretiyle baskı kuruyorlar ve işçile-
re kötü kelimeler kullanarak onların 
alınterini sömürüyorlardı. Bununla 
yetinmeyerek işçilerin maaşlarından 
kesinti yaparak, işçilerin mecburiye-

tini kullanarak, küçük düşürerek zo-
runlu çalıştırmaya mahkum ediliyor-
duk. Oradaki düzen, işçileri tehdit 
ederek yapılan bir sömürü düzeni. 
Hangi insan elinden zorla alınmış bir 
hakkı başkasının yemesini ister ki? 
Hangi insan kendi çalıştığı emeği sa-
vunmaz ve onun gururunu yaşamak 
istemez? Biz kendi emeğimizin biz-
lere verilmesi için çalışmalar yürüt-
tük ama PATRON, SENDİKA, MÜ-
DÜRLER, FORMENLER, TAKIM 
LİDERLERİ bir olup işçileri haince 
satarak işçi haklarının çalınmasına, 
işçilerin sömürülmesine göz yumdu. 
İşçiler bu kadar küçümsenmemeli, 
işçiler bu kadar safdışı bırakılma-
malı, işçiler sömürülmemeli, biz iş-
çileriz dünyayı kuran, yöneten, idare 
eden, her alanında çalışanız.

Sendika toplu sözleşme yapar-

ken kimseye haber vermiyor ve in-
sanların akılları ile dalga geçerek 
“biz sizleri çağırdık ama siz gelme-
diniz” diyordu. Sendika yapısı itiba-
ri ile işçiyi koruyan, ona gerekli yar-
dımı yapan, onun haklarını savunan 
ve bunun karşılığında aylık belirli 
bir ücret alan bir kurum. Bizde ise 
aylık ücret kesilir ama bunun karşı-
lığında işçi hakları savunulmazdı, o 
sendika bile işçiyi sömürerek hare-
ket ederdi...

Benim tek bir isteğim var. İşçi-
lerin haklarını aldığı, işçilerin sö-
mürülmediği, aşağılanmadığı, bütün 
dünyada barışın hüküm sürdüğü, 
kadınların öldürülmediği, kadınların 
tecavüze uğramadığı bir dünya. Sö-
mürülmüş, hakları elinden alınmış, 
zorunlu çalıştırılmış bir işçi başka ne 
isteyebilir ki bu hayatta.

Turizm işçileri kan ağlıyor

Biz bitti demeden mücadele bitmeyecek

İşçilerin haklarını aldığı bir dünya istiyorum

Çorlu Unilever’den bir işçi

Antalya Kundu bölgesinden 
bir turizm işçisi

Merhaba, ben Çorlu’da 
Unilever fabrikasında çalışan 
bir işçiyim. Bizim sorunlarımız 
da diğer işçilerden farklı değil. 
Asgari ücrete yapılan zamdan 
beri nerdeyse tüm işçileri as-
gari ücrette eşitlediler. Tabii bu 
8 saatlik çalışmayla aldığımız 
maaşla geçinmek mümkün de-
ğil. Bu yüzden bazen zorunlu 
bazen de gönüllü olarak fazla 
mesaiye kalıyoruz. Uzun bir 
süre böyle çalıştık. Pazar gün-
leri dahil. Ne kendimize ne ai-
lemize ayıracak vakit kalmıyor 
ama işte bu pahalılıkta bir kuru 
maaş da dayanmıyor. Bir sü-
redir fabrikada fazla mesaileri 
kestiler. İstesek de kalamıyo-
ruz. Evet kendimize daha fazla 
zaman kalıyor ama bu sefer de 
elde avuçta bir şey kalmıyor. 
Fabrika yönetimi neyin hazır-
lığını yapıyor bilmiyoruz. Bir 
kriz hazırlığı da olabilir bu. 
Çünkü bir yandan da işten çı-
kışları teşvik ediyorlar. Gitme-
yenleri de birer ikişer kendileri 
çıkarıyor, yerine işçi de almı-
yorlar. Olan işçiye oluyor ta-
bii. Ya işsiz kalıyor ya da hâlâ 
çalışmaya devam ediyorsa iki 

kişinin işini yapmak zorunda 
kalıyor. 

Bir de şu Hollanda meselesi 
var. Bizim fabrika servislerinin 
camında Hollanda bayrağı ta-
belası vardı. Hollanda’yla kriz 
olunca bu tabelaları kaldırdı-
lar servislerden. Amaç tepki 
çekmemek ama işler yürüyor, 
Hollanda sermayesi bizim üze-
rimizden parasına para katma-
ya devam ediyor. Devlet çıkıp 
yaptırım uygulayacağız diyor 
ya ama biz bir yaptırım gör-
müyoruz. Yaptırımsa gelsin-
ler bizim çalışma alanlarımızı 
denetlesinler. Soğuk alanlarda 
çalıştığımız, gerektiğinde bu 
ortamda ağır yük kaldırdığımız 
için yaşadığımız sağlık sorun-
larını tespit etsinler. Fabrikada 
taşeron çalışanların kadroya 
alınması için baskı yapsınlar. 
Yapmıyorlar tabii. Onlar bu ül-
kede bizim nasıl yaşadığımızla 
ilgilenmiyorlar. Sorunlarımızı 
gidermeye çalışmıyorlar. Pat-
ronların rahatı yerindeyse on-
lar için gerisi önemli değil.

Antalya’da turizm sezonu 
nihayet açıldı. Uzun süren iş-
sizliğin ardından çalışmaya 
başlayacağız. Bu durumun 
işbaşı yapacağımız için bizde 
sevinç yaratacağı doğrudur. 
Fakat uzun süren işsiz döne-
min ardından borçlarımız bi-
rikti, alacaklılar kapıya dayan-
dı. Çaresizce ilk bulduğumuz 
otelde çalışmaya başlayaca-
ğız. Maaşı yeterli mi, çalışma 
saatleri nedir, izin kullanabile-
cek miyiz gibi normal sorular 
turizm işçileri açısından ya-
saklı sorular durumuna geldi. 
Biriken borçlar ve işsizlik psi-
kolojisi yüzünden, koşullar ne 
olursa olsun işbaşı yapmaya 
hazır hale geldik.

Fazla mesailer, yetersiz 
maaşlar ve kullandırılmayan 
haftalık izinlerin yanında ba-
şımıza bir bela daha çıktı. İş-

Kur “işbaşı eğitim programı” 
denilen, turizm patronlarına 
bedava işçi sağlamayı amaç-
layan bir sistemle karşı karşı-
yayız. Öyle bir sistem ki bize 
asgari ücretle çalışacağımız 4 
ay iş veriyor ama SSK prim-
lerimizi ödemiyorlar. Öyle 
bir sistem ki bizim maaşımızı 
yine bizden kesinti yapılarak 
oluşturulan işsizlik fonundan 
ödüyor! Öyle bir sistem ki 4 ay 
sonunda işveren bizi sorgusuz 
sualsiz kapı önüne koyabiliyor 
ve işsizlik maaşı alamıyoruz.

Turizm işçileri olarak biz 
bu sezon büyük bir haksızlık 
ve yokluk içinde yaşayacağız, 
görülen köy kılavuz istemez! 
Bunun karşısında yapmamız 
gereken şeyler de gayet net: 
sendikalaşmak ve mücadele 
etmek!

Hollanda’ya yaptırımda 
samimilerse bakanlığı 
bizim fabrikaya 
denetime bekleriz

Patrona kıyak işçiye açlık

Metal işçileri önemli bir döne-
meçten geçiyor. Nisan ayı birçok 
önemli fabrikada sendikal yetki 
tespitleri için kritik önemde. Ör-
neğin Renault fabrikasında Türk 
Metal’den Birleşik Metal-İş sen-
dikasına geçenlerin yetki tespiti 
sürecinde sayılabilmesi için 2 Ni-
san tarihi önemli. 2015 yılında sarı 
sendika Türk Metal’e karşı başla-
yan haklı isyanın fiili işgal ve grev-
lere dönüşmesi Türkiye işçi sınıfı 
açısından umut verici bir silkin-
menin ifadesiydi. Geçen iki yıllık 
zaman zarfında metal fabrikaları 
hiç durulmadı. İnişli çıkışlı da olsa 
mücadeleler hiç bitmedi. 

Sınıf mücadelesi iki taraflı: 
en az patronlar kadar 
örgütlü olmak gerek

Elbette ki sınıf mücadelesi iki 
taraflı. Sadece işçi mücadelesi yok, 
patronlar da işçilere karşı bir sınıf 
mücadelesi yürütüyor. Belki işçiler 
kadar kalabalık ve güçlü değiller 
ama yeri geldiğinde örgütlü dav-
ranmasını da biliyorlar. Sarı sen-
dikaları da satın alarak yanlarında 
tutuyor ve en zor zamanlarda işçiyi 
kırmak için bu ihanet şebekelerini 
devreye sokuyorlar. Geçtiğimiz 
ay TOFAŞ fabrikası başta olmak 
üzere MESS, Türk Metal ve Çelik-
İş’in nasıl bir olup işçilere karşı 
hep birlikte hareket ettiklerini gör-
dük. Çelik-İş işçilerle imzaladığı 
protokolü yırtıp atarken, namusu-
muzdur dediği TOFAŞ şubesini 

gece yarısı yağmalayıp, kapısına 
kilit vurup toz olurken hiç utan-
madı. Zaten sonunda bunu yapmak 
için TOFAŞ’a girmişti. Baştan 
uyarmıştık. Ancak bir musibet bin 
nasihatten iyidir. Çelik-İş vakasıy-
la birlikte, sendikaya üye olmanın 
ve sahip çıkmanın yetmediği mut-
laka denetlemek gerektiği bir kez 
daha ortaya çıkmıştır.

Mahkemede kazanmak 
yetmez

Şimdi gözler Renault fabrika-
sındadır. Birleşik Metal-İş sendika-
sı 23 Mart’ta toplu geçişlerin star-
tını vermiş ve işçiler gruplar halin-
de yuvaları olan Birleşik Metal-İş 
sendikasına dönmeye başlamıştır. 
İşçileri yuvalarından koparan, Re-
nault yönetimi ile MESS ve Türk 
Metal’in işbirliği halinde gerçek-
leştirdiği yasadışı ve gayrimeşru 
baskılar olmuştur. Bugün işçiler 
tekrar yuvalarına dönerken sadece 
basit bir sendikal tercih yapmıyor-
lar, aynı zamanda bu kirli çarka da 
çomak sokuyor ve baskılara karşı 
isyan ediyorlar. Geçişler başladı-
ğı esnada daha önce Renault’dan 
atılan Birleşik Metal üyelerinin 
mahkemelerde kazandıkları sendi-
kal tazminatların istinaf mahkeme-
lerinde onaylandığı haberi geldi. 
Mahkemeler de sendika seçme öz-
gürlüğünün yasal güvence altında 
olduğunu tasdik etmiş oldu.

Ancak mahkemede kazanmak 
yetmiyor. Yıllar içinde patron-ser-

maye devleti-sarı sendika Bermuda 
şeytan üçgeninin işçilerin kafasına 
yerleştirdiği korkuları yıkmak bel-
ki de en zoru. 2015’te bu korkular 
yıkıldı, işçi kendi kaderini kendi 
eline aldı. Ama sonra her aşama-
da bu korkuları yeniden yeniden 
yıkmak gerekti. Zira işçinin mü-
cadelesinin ve sendikaların faali-
yetlerinin atıl kaldığı her dönemde 
bu korkular yeniden dirildi. Şurası 
açık ki metal işçisinin hak ettikle-
rini alabilmesi, insanca koşullarda, 
insanca muamele görerek, geçi-
nebilecek bir ücret alabilmesi için 
örgütlü olmaktan başka çaresi yok.

Metal işçisi er ya da geç 
MESS-Türk Metal saltanatını 
devirecek

Kemikleşmiş patron-sarı sen-
dika işbirliğini e-devlet üzerinden 
iki tuşa basarak kırmanın mümkün 
olduğunu düşünen, ham hayal ku-
ruyor demektir. Sendikaların kendi 
üstündeki ataleti atmaları uyuyan 
devi uyandıracak bir etki uyandırır. 
Sendika yetkiyi almadan önce et-
kili olmak zorundadır. Hak, hukuk, 
meşruiyet, her şey, işçiyle birlik-
tedir. Metal işçisi sendikasına üye 
olmalı sahip çıkmalı ve denetleme-
lidir. Sendika da gerekli hamleleri 
yapmalı ve işçiye öncülük etme-
lidir. Metal sektöründeki MESS-
Türk Metal saltanatını devirmenin 
yolu buradan geçiyor. Nisan’ın ilk 
günleri kritik. Ama mücadele uzun 
soluklu. 

Metal işçisinin hem yetkili hem 
de etkili sendikaya ihtiyacı var

Çalışma Bakanlığı yaklaşık bir aydır 
“İstihdam Seferberliği” sloganıyla pat-
ronlara yönelik bir teşvik kampanyası 
yürütüyor. Bu uygulama OHAL kap-
samında çıkarılan 687 sayılı KHK ile 
getirildi ve 9 Şubat’ta Resmi Gazete’de 
yayımlandı. Buna göre 2017’nin sonuna 
kadar özel sektörde işe yeni alınan her 
bir işçi için aylık 773 lira teşvik yapı-
lacak. Patronlara verilecek bu paranın 
kaynağı ise işsizlerin yararlanması için 
oluşturulan ama işsizlerin yararlanama-
dığı işsizlik sigortası fonu!

Kampanya için hazırlanan reklam-
da “Yeni işe girenlerin tüm vergi ve 
primlerini devlet ödüyor” ifadesi yer 
alıyor. İşte çifte sömürünün kayna-
ğı da burası: Devlet bu parayı işçiye 
değil, patronlara veriyor! İşçiler için 
hiçbir adım atmayan hükümet çıkmış, 
hem işsizlik fonunu sömürmek hem 
de işçilerin ücretlerinden yaptığı bu 
kesintileri patronlara aktarmak için se-
ferberlik ilan ediyor! Konuyu daha iyi 
açıklamak için asgari ücret üzerinden 
bir hesap yapalım. 2017 yılı için bir as-
gari ücretli işçinin brüt ücreti 1.777,50 
liradır. İşçinin bu ücretinden %14 ora-
nında (248,85 lira) SGK primi kesilir. 
%1 oranında bir ücret de (17,77 lira) 
işsizlik sigortası fonuna aktarılır. Ge-
riye kalan 1.510,88 lira üzerinden de 
%15 gelir vergisi (226,63 lira) kesilir. 
Son olarak da %07,59 oranında (13,49 
lira) damga vergisi kesilir. Bütün bu 
kesintiler yapıldıktan, asgari geçim 

indirimi (bekâr ve çocuksuz işçi için 
133,31 lira) eklendikten sonra asgari 
ücretli bir işçinin eline geçmesi gere-
ken net ücret 1.404,07 liradır.

Bu hesapta da görüldüğü gibi SGK 
primi, gelir vergisi, damga vergisi, iş-
sizlik sigortası fonuna yapılan kesin-
tiler işçinin brüt ücretinden devletin 
yaptığı kesintilerdir. Yani patronların 
işçi adına kendi cebinden hayrına yap-
tığı bir ödeme değil, işçinin ücretinden 
kesilen paradır.

İşçilerin SGK primini, gelir vergisini 
devlet ödeyecekse, bunu patronlara de-
ğil işçiye vermesi gerekirdi. Zira bunlar 
işçilerin kendi ücretlerinden kesilerek 
devlete aktarılan paradır. Ayrıca, açlık 
sınırının altında bir ücretle yaşamaya 
mahkûm edilen işçiler, yıllardır asgari 
ücretten gelir vergisi kesilmesin diye 
hükümete sesleniyor. Ama hükümet bu 
konuda en ufak adım atmış değil.

Patronlar ise bu teşvikten 2017 yılı 
sonuna kadar yararlanabilecekler. An-
cak yılsonu geldiğinde devletin bu sü-
reyi uzatmasının önünde bir engel de 
yok. Sonuçta yıllardır işçilerin sesine 
kulağını kapatan hükümet, patronlar 
söz konusu olduğunda bu düzenleme-
leri bir gecede yapabiliyor.

Şimdi devlet hem işçinin primini 
ve vergisini ödeyecek hem bunu işçiye 
değil patronlara ödeyecek hem de bu-
nun kaynağını işsizlik fonundan kar-
şılayacak! Bunun adı istihdam değil, 
sömürü seferberliğidir.

İstihdam değil, 
sömürü seferberliği

İzenerji’de toplu iş sözleşmesi imzalandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 

bağlı olarak hizmet veren İzenerji 
A.Ş.’de toplu iş sözleşmesi (TİS) 
imzalandı. Böylece 7 ay süren mü-
cadelenin ardından DİSK Genel-
İş İzmir 2 Nolu Şube’de örgütlü 
3.600’e yakın işçiyi ilgilendiren 
meselelerde sendika ile şirket an-
laşmış oldu. Sözleşmenin imza-
lanmasıyla birlikte işçiler 24 Mart 
Çarşamba sabahı Konak’ta bulunan 
İzmir Büyükşehir Belediye binası 
önünde düzenlenen kutlama etkin-
liğinde buluştular. Törene, İzenerji 
işçileri kalabalık biçimde katılırken, 
DİSK’e ve KESK’e bağlı sendikala-
rın üyeleri de katıldılar. Aynı bele-
diyede çalışan memurların örgütlü 
olduğu Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu 
Şube üyeleri de “İZENERJİ İşçisi 

Mücadeleyle Kazandı. Sıra Bizde. 
Yemek-Ulaşım-Kreş Hakkımızı İsti-
yoruz” pankartıyla sınıf dayanışma-
larını gösterip, kendi TİS süreçlerine 
dair taleplerini dile getirdiler.

Etkinlikte sendika yöneticileri 
yaptıkları konuşmalarda bu müca-
delenin başarıyla sonuçlandığını 
dile getirdiler. DİSK Genel-İş İzmir 
2 Nolu Şube’nin yaptığı açıklama-
ya göre; işveren tarafından önerilen 
%9 ücret iyileştirmesi ile oturulan 
masadan gruplara göre %13-16,5 
arasında oranlarla kalkılırken ikra-
miye sayısının artışı, sosyal haklar-
daki iyileştirmeler ile toplamda %30 
civarında bir zam alınmış oldu. En 
düşük işçi (bekâr işçi) maaşları A 
grubu için 1968 lira, B grubu için 2 
bin 24 lira, C grubu için 2 bin 56 lira, 

yeni açılacak D grubu içinse 2 bin 
106 lira olarak belirlendi.

Ancak TİS sürecine dâhil olan 
birçok işçi durumun sendikanın yan-

sıttığı gibi olmadığını, en başta ileri 
sürülen taleplerden pek ileride bir so-
nuç alınmadığını söylüyorlar. En çok 
da açılan onlarca davayla kazanılmış 

olan ikramiye hakkının bu zamana 
kadar maaşlara yansıtılmayıp şimdi 
sözleşmeyle getirilen yeni bir hak-
mış gibi sunulmasını eleştiriyorlar. 
%25-30 zamma bu şekilde ulaşıldı-
ğını, aslında rakamların şişirildiğini 
söylüyorlar. 20-24 Mart haftasında iş 
bırakma yapılması planlanırken sen-
dika işverenin son sözleşme teklifini 
işçilerin oyuna sunmuş ve sözleşme-
nin son hali kabul edilmiş, işçilerin 
çoğunluğu greve çıkmayı reddetmiş-
ti. Ancak yine işçilerin törende de 
bulunan bir kısmı onayladıkları söz-
leşmenin 24 Mart tarihindeki törende 
açıklanan sözleşme olmadığını, imza 
atılan sözleşmede onayladıklarından 
farklı olarak gruplara ücret artışı sağ-
layan belirli maddelerin çıkarılmış 
olduğunu söylüyorlar.

Türkiye istatistik kurumunun 
açıkladığı son rakamlara göre işsiz-
lik oranı 1,9 puanlık bir artışla 12,9’a 
ulaştı. Bir yıl içerisinde işsizler or-
dusuna 668 bin kişi katıldı ve işsiz 
sayısı 3 milyon 872 bin kişiye ulaş-
tı. Özellikle 15-24 yaş aralığındaki 
gençler içinde işsizlik % 24 gibi kor-
kunç bir boyuta ulaşmış durumda. Bi-
lindiği gibi öğrenciler ve askere alın-
mış gençler işsiz olarak sayılmıyor. 
Ancak öğrenciler mezun olduktan, 
askerlerin pek çoğu ise askerden dön-
dükten sonrası için önünü göremiyor. 
En yüksek artış kadın işsizliğinde 
görüldü. Tarım dışı kadın işsizliği 
2,8 puan artarak % 21,1’e yükseldi. 
Eğer aktif şekilde iş aramıyorlarsa 
ev kadınlarının da işsiz sayılmadığını 
hatırlatalım.  

İstihdam seferberliği adı altında 
patronlara sunulan sınırsız sömürü 
imkânı bile bu tabloyu düzeltecek gibi 
görünmüyor. Hükümet kendi açıkladı-
ğı 1,5 milyon yeni iş hedefine kendisi 
bile inanmıyor. Kaldı ki bir yandan 
hükümetin sömürü seferberliğinden 
faydalanan patronlar diğer taraftan 
sendikalaşmayı engellemek üzere kit-
lesel işçi çıkartmalara devam ediyor.  
Temmuz ayından beri her ay ortala-
ma 109 bin yeni işsiz, yedek sanayi 
ordusuna katılıyor. İstihdam seferber-
liğinin şişirilmiş rakamlarının büyük 
çoğunluğu taşeron ve geçici işlerden 
oluşuyor. Dolayısıyla kısa vadede iş-
sizlik oranı azalır gibi gözükse de ge-
lecekte bunun daha büyük bir işsizliğe 
ve mevcut çalışanların koşullarının da 
kötüleşmesine yol açacağı ortada.

 İşsizlik artmaya devam ediyor
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Geçtiğimiz ay AKP Manisa İl Başkan 
Yardımcısı referandumda “evet” çıkmazsa 
iç savaşa hazır olun demiş ve bu sözlerin 
yarattığı büyük tepkinin ardından istifa et-
mek zorunda kalmıştı. Ancak AKP’linin 
bıraktığı kardeş kavgası bayrağını “gere-
kirse elimize silah alır savaşırız” sözleriyle 
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kıla-
vuz devralmış görünüyor. Ülkü Ocakları 
Başkanı’nın, Devlet Bahçeli’nin “evet” 
kararının arkasında olduğunu söyledikten 
sonra bu sözleri sarf etmesi, istibdad cep-
hesinin kardeş kavgası tehdidini referan-
dum kampanyasının bir parçası olarak gör-
düğünü gösteriyor. Üstelik üniversitelerde 
özellikle HAYIR çalışması yapan gençlere 
karşı yoğunlaşan faşist saldırılar bu tehdi-
din şimdiden uygulanmaya başladığını da 
gösteriyor.

Liselileri zorla Bilal Erdoğan 
konferansına götürdüler

Manisa’da Türgev’in bir toplantısı 
için okullardan toplanıp götürülen lise-
liler isyan etti. Üniversite sınavlarıyla 
ilgili bir toplantıya gidecekleri söylenen 
liseliler toplantı salonunda karşılarında 
Bilal Erdoğan’ı görünce salonu terk et-
tiler. İzmir Marşı söyleyerek yaşananları 
protesto eden öğrencileri, okul müdürü 
olduğu öne sürülen bir kişi “her türlü 
yasal işlemi yapmakla” tehdit etti. 18 
yaşındakilere seçme ve seçilme hakkı 
vermekle övünüp liseli gençlerin yasa-
dışı bir dayatma karşısındaki barışçıl 
ve demokratik tepkisine dahi tahammül 
edemeyen ve soruşturma açmakla tehdit 
edenlerin ikiyüzlü tutumu bir kez daha 
gözler önüne serildi.

HAYIR çalışmalarına zabıta 
ablukası, “evet” çadırlarına 
bedava elektrik

HAYIR bildirileri dağıtanlar birçok 
yerde AKP’li belediyelerin zabıtası tara-
fından taciz ediliyor. Zabıtanın bir siyasi 
partinin propaganda yapmasına karışabil-
mesi için ne yetkisi ne de sorumluluğu var. 
Ama mesele önde giden HAYIR oylarını 
ne pahasına olursa olsun aşağı çekmek 
olduğu zaman yukarıdan aşağı baskı da, 
alt tarafta durumdan vazife çıkaranlar da 
artıyor. Öte yandan her meydanda pıtrak 
gibi biten “evet” çadırları, metrodan, tra-
folardan vb. kamuya ait kaynaklardan dev-
letin elektriğini bedava kullanarak gümbür 
gümbür propaganda yapıyor ama karışan 
da uyaran da yok!

İtina ile HAYIR pankartı 
indirilir

Memleketin dört bir yanı “evet” pan-
kartlarıyla doldu. HAYIR diyen partiler 
astıkları pankartların sürekli indirilme-
sinden, kesilmesinden, kopartılmasın-
dan şikâyet ediyor. “Evet” cephesi gör-
mezlikten duymazlıktan geliyor. Cevap 
vermek zorunda kaldıklarında da inkâr 
ediyorlar. Ya da biz izinli yerlere asıyo-
ruz demeye getiriyorlar. Ama yan yana 
duran evet ve HAYIR pankartlarından 
HAYIR yazanların nasıl itina ile kaldı-
rıldığına dair video görüntüleri çıkınca 
biraz zor durumda kaldılar tabii. Sıkışın-
ca “tabii böyle şeyleri tasvip etmiyoruz, 
münferit olayları büyütmemek lazım” 
deseler de İzmir’e giden Başbakan Bina-
li Yıldırım’ın özel korumalarının bizzat 
HAYIR pankartlarını indirmeye çalışma-
sı basına yansıyınca haliyle mızrak çuva-
la sığmamış oluyor.

Sen misin HAYIR videosu 
çekip binlerce beğeni alan?

Sosyal medyada yaygın şekilde pay-
laşılan bir HAYIR videosu çeken Ali Gül 
kime ait olduğu belli olmayan bir sosyal 
medya hesabından atılan tivitler dolayısıy-
la Cumhurbaşkanı’na hakaretten tutuklan-
dı. Geçtiğimiz ay da televizyon program-
larında “evet”i savunan hukukçuları zor 
durumlara sokan, konuşmalarıyla HAYIR 
yönünde etkili olduğu görülen Sera Kadı-
gil kendi iradesiyle ifade vermek üzerek 
gittiği Çağlayan’da savcılık tarafından gö-
zaltına alınmıştı. Sera Kadıgil hakkındaki 
soruşturma 6-7 yıl önce attığı tivitler ge-
rekçe gösterilerek açılmıştı.

Devlet törenini “evet” 
mitingine çevirdiler: 18 Mart 
şehitleri kısaca anma, uzun 
uzun “evet” propagandası 
yapma günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “18 Mart 
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz 
Zaferi’nin 102. yılı” adıyla düzenlenen 
devlet törenini “evet” mitingine çevirdi. 
Birkaç cümleyle Çanakkale’de yitirilen 
insanları anan Cumhurbaşkanı geri kalan 
konuşmasını “evet” propagandasına ayır-
dı. Çanakkale’de yurdun dört bir yanın-
dan gelen askerler siyasi görüş ya da dini 
inanç ayrımı olmaksızın ölüme gitmişken, 
Erdoğan yine HAYIR diyenleri terörizmle 
birlikte anarak ve hakaret ederek anmanın 
amacını tamamen saptırdı. Meseleyi dön-
dürüp dolaştırıp 16 Nisan’a getiren Erdo-
ğan, Cumhurbaşkanlığı sistemine yeni Ça-
nakkale Zaferlerine yol açacağı için karşı 
çıkıldığını iddia etti.

Devlet töreninin “evet” propagandası 
için suistimal edilmesi referandum süreci-
nin eşitliğine ve adilliğine gölge düşürür. 
Ama gölge sadece referanduma değil tüm 
bir tarihin üzerine de düşürülmüştür. Zira 

1915’te 57 bin askerin öldüğü kanlı savaş-
lar sonucunda Çanakkale’den geçemeyen 
İngiliz Donanması, 13 Kasım 1918’de elini 
kolunu sallayarak İstanbul’u işgal ediyor, 
İstiklal caddesinde zafer yürüyüşü düzen-
liyordu. İşgalcilere İstanbul’un anahtarı ise 
Padişah Vahdettin tarafından takdim edili-
yor, işgal güçleri yayınladıkları bildiride iş-
galin “padişahlık ve halifeliği korumak ve 
güçlendirmek için gerçekleştirildiğini” ilan 
ediyor ve herkesin “padişahlık makamının 
İstanbul’dan vereceği kararlara uymasını” 
emrediyordu. Tek adamın işgalcilere teslim 
ettiği İstanbul ve tüm yurt Büyük Millet 
Meclisi öncülüğündeki milli mücadele ile 
kurtuluyor, İstanbul kurtarıldıktan sonra da 
tek adamlığın yani saltanatın kaldırılması-
na ve cumhuriyetin kurulmasına giden sü-
reç devam ediyordu. Tabii bu mücadelede 
en büyük desteği, Rus Çar’ını yani kendi 
ülkesindeki tek adamı devirmiş Ekim dev-
riminin ülkesi Sovyetlerden almış olmamız 
da tesadüf olmasa gerek.

En büyük ve pahalı “evet” 
seçim bürosu: AK Saray!

Halk arasında saray olarak bilinen, Er-
doğan ve AKP’nin zaman içinde “külliye” 
olarak adlandırmayı tercih ettiği yapı, her 
daim yüksek maliyetleri dolayısıyla tartış-
ma konusu olmuştur. Mimarlar Odası bu 
sarayın en az 4,5 milyar liraya mal olduğu-
nu açıklamıştı. 2016 Ekim ayında yayınla-
nan Sayıştay raporuna yansıyan rakamlar 
ise sadece yapım maliyetlerinin değil sara-
yın günlük harcamalarının da astronomik 
boyutlarda olduğunu ortaya koydu. 

Söz konusu Sayıştay raporuna göre 
sarayın aylık sadece elektrik gideri 806 
bin lira, su gideri 250 bin, ısınma gideri 
ise 266 bin lira. Sarayın kiralık araçları 
için yılda 8,7 milyon, sarayda yapılan 
organizasyonlar için ise 30 milyon lira 
harcanıyor. Erdoğan, sarayı “Tüm bu 

imkânların gerçek sahibi sadece millet-
tir. Emanetin kime verileceğine de yine 
sadece aziz milletimiz karar verecektir” 
sözleriyle savunmuştu. Ne var ki bugün 
yapımından her günkü masraflarına ka-
dar her kuruşu milletin cebinden çıkan 
saray, Cumhurbaşkanının referandumda 
açıkça taraf olması, taraf olmakla kal-
mayıp her gün HAYIR diyenleri suç-
layan ve terörist ilan eden konuşmalar 
yapması dolayısıyla sadece milletin 
“evet” diyen kısmını temsil eden bir se-
çim bürosuna dönüşmüş durumda.

Devlet kanalı TRT, A Haber’le, 
Kanal 24’le, Ülke TV ile 
yarışıyor

Referandum sürecinde özünde taraf-
sız olmasa bile biçimsel olarak tarafsız 
görünmesi beklenen devlet televizyonu 
TRT adeta havuz medyası ile yarışan bir 
“evet” propaganda makinesine dönüş-
müş durumda. TRT’nin belirlediği pro-
paganda ölçütlerine göre ekranda mec-
listeki üç partiye 20’şer, AKP’ye ise 30 
dakika süre tanındı. 20 dakika da Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
verildi. Böylece “Evet” için 70, “Hayır” 
için 40 dakika süre tanınmış oldu.

Ancak bu eşitsizlik fiilen yaşanan du-

rum karşısında sembolik boyutlarda kalı-
yor. TRT Mart ayında Cumhurbaşkanı ve 
danışmanları ile AKP’ye günde 3 saat yer 
verdi. HAYIR cephesine ise TRT ekran-
larında adeta ambargo uygulanıyor. Mart 
ayının 20 günü içinde Cumhurbaşkanlığı 
169, AKP 301,5 saat boyunca devlet tele-
vizyonunu işgal ederken HAYIR cephesi 
toplamda sadece 45,5 saat yer bulabildi. 
HDP ise tek bir dakika bile TRT ekranına 
çıkamadı. TRT Haber kanalında da durum 
aynı. TRT Haber’de “evet” propagandası 
HAYIR’ın tam 25 katı daha fazla yapıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 
ne zaman istifa edecek?

Geçtiğimiz ay Adalet Bakanı Bekir 
Bozdağ, HAYIR kampanyasına karşı siste-
matik baskı uygulandığına dair eleştirilere 
“Hayır dediği için gözaltına alınan tek kişi 
varsa istifa ederim” diyerek cevap vermiş-
ti. Biz de HAYIR kampanyasına yönelik 
baskıların onlarca örneğini ve HAYIR de-
diği için gözaltına alınanları bir liste ola-
rak yayınlamıştık. Bekir Bozdağ’ın sözü 
orta yerde duruyor. Baskılar ve gözaltılar 
da kaldığı yerden artarak devam ediyor. 
İşte Şubat ayının sonundan bu yazının ha-
zırlandığı Mart ayının sonuna kadar olan 
gözaltıların bilançosu:

22 Şubat günü Akdeniz 
Üniversitesi’nde HAYIR bildirisi dağıtan 
3 öğrenci TOMA ve çevik kuvvet saldırısı 
ile gözaltına alındı. Baskıya tepki gösteren 
5 öğrenci de bildiri dağıtanlarla birlikte 
gözaltına alınarak karakola götürüldü.

1 Mart günü Samsun Ondokuz Ma-
yıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi 
Önünde HAYIR bildirisi dağıtan 8 öğren-
ci polis tarafından darp edilerek gözaltına 
alındı. Saldırı sırasında bir öğrencinin ka-
burgası kırıldı, bir öğrencinin ise gözü mo-
rardı. OMÜ öğrencileri 28 Şubat’ta üni-
versitelerine gelen Numan Kurtulmuş’u 
fakülte binalarına astıkları “Numan sen 
hayırdır” yazılı pankartla karşılamışlardı.

9 Mart günü İstanbul Üniversitesi’nde 
HAYIR bildirisi dağıtan öğrencilere faşist 
bir grup saldırdı, daha sonra saldırıya ka-
tılan özel güvenlik ve polis saldırganlara 
dokunmazken HAYIR diyen 7 öğrenciyi 
gözaltına aldı.

Yine 9 Mart günü Giresun’da HAYIR 
bildirisi dağıtan 5 kişi gözaltına alınarak 
karakola götürüldü.

Erdoğan’ın 18 Mart’ta Çanakkale’yi 
ziyaret etmesinden önce HAYIR çalışması 
yapan gruplardan 35’ten fazla genç “ön-
leyici gözaltı” adı altında evleri basılarak 
karakola götürüldü.

18 Mart günü Ankara’da HAYIR bil-
dirisi dağıtan 11 kişi gözaltına alındı. Aynı 
gün İstanbul Fatih’te HAYIR bildirisi da-
ğıtanlara bıçakla saldırıda bulunan kişi, 
halkın da tepkisiyle uzaklaştırıldı.

HAYIR afişi yapan gençler Trabzon’da 
20 ve 21 Mart günlerinde üst üste iki gün 
gözaltına alındılar. Her yanı evet afişleriy-
le dolu Trabzon’da daha önce de aynı mey-
danda evet bildirisi dağıtanların yanında 
HAYIR bildirisi dağıtan gençler gözaltına 
alınmıştı. 

HAYIR’a devlet sopası, “evet”e devlet parası II

AKP’li başkan yardımcısının bıraktığı
iç savaş bayrağını Ülkü Ocağı başkanı devraldı 

Devrimci İşçi Partisi’nin “emek-
çinin HAYIR kampanyası” da benzer 
baskılara maruz kalıyor. Antalya’da 
DİP üyelerinin bildiri dağıtırken gö-
zaltına alınması dolayısıyla, parti, fa-
aliyetini engelleyen polisler ve kamu 
görevlileri hakkında 2 yıldan 5 yıla 
kadar hapis cezası istemiyle suç du-
yurusunda bulunmuştu. Daha sonra 
Antalya’da faaliyet yürüten DİP’liler 
yine polisin engelleme çabalarına 
maruz kaldı ancak polis faaliyetimizi 

herhangi bir şekilde engelleyemedi. 
Devrimci İşçi Partisi üye ve sempati-
zanlarına partinin propaganda konu-
sundaki yasal hakları ve olası baskı 
ve engellemelere karşı takınılacak 
fiili ve hukuki tutum konularında 
düzenli olarak bilgilendirme yap-
maya devam ediyor. Ancak emek-
çilerin HAYIR kampanyasının esas 
güvencesinin, gerçekleri dile getiren 
bu kampanyaya sahip çıkan emekçi 
halkımız olduğunu da söylemeliyiz.

Devrimci İşçi Partisi baskılara pabuç bırakmıyor 

Anketlerde HAYIR önde gidiyor, 
ama bu anketleri yayınlamaya kimse 
cesaret edemiyor. İstibdadın baskısı re-
ferandumun üstüne çökmüş durumda. 
Bu baskı son derece yoğun ve etkili as-
lına bakılırsa. Zira anketlerde HAYIR 
önde çıksa bile birçok seçmenin, ken-
disi HAYIR dese bile sonucun “evet” 
çıkacağını düşündüğü anlaşılıyor. “Ne 
yapar eder bir yolunu bulur sandıktan 
evet çıkarırlar düşüncesi” çok yaygın. 
Ama bu iş köprüdeki HAYIR pankar-
tını indirmeye, bildiri dağıtanları taciz 
etmeye benzemez. İstibdadın “evet” 
cephesi küçüldükçe küçülüyor, halkın 
yüreğindeki hürriyet sevdası ise bas-
kılara rağmen her geçen gün büyüyor. 
Baskı yüzünden HAYIR tercihini açık-
lamaktan imtina eden geniş bir kitle 
olduğu halde bu durum anketlerde bile 
yansımasını bulabiliyor.

Bunun farkında olan Erdoğan’ın 
bir süre anket yapılmamasını istediği 
basına yansıdı. Geçen zaman zarfında 
HAYIR diyenlere yönelik suçlama, 
iftira ve hakaretler doruğa çıktı. Al-
manya ve Hollanda ile yaşanan kriz 
“evet” kampanyasına malzeme ya-
pılmak istendi. Ancak yine de “evet” 
cephesinin istediği sonucu alamadığı 
anlaşılıyor. Bu yüzden “evet” cephe-
si, faaliyetleri hızlandırma ve çalışma 
yapan kadrolarını kamçılama ihti-
yacı hissetti. “Anketlerde gerideyiz, 
hızlanın” demenin daha fazla moral 
bozacağını anlayan “evet” kurmay-
ları yeni bir söylem benimsedi. Önce 
Abdurrahman Dilipak yazdı: “yüzde 
50 artı 1 oy referandumda yeterli ola-
bilir ama kazanmak için yetmez yüz-
de 55-60 bile tartışmalı olur, yüzde 
60’ın üzerine çıkmalısınız ki iktida-
rın eli güçlensin.” Erdoğan da katıl-
dığı televizyon programında “‘evet’i 
yüzde 60’ların üzerinde taçlandıra-
lım” dedi. Bunlar bir özgüvenin değil 
korkunun ifadesi...

“Evet” cephesi paramparça: 
kendilerini bile ikna 
edemiyorlar!

Erdoğan’a başkanlık sistemine ge-
çiş için yeşil ışığı yakan ve esas girişi-
mi yapan MHP lideri Bahçeli olmuştu. 
Bahçeli her ne kadar anayasa paketinin 
meclisten geçmesini sağlamışsa da 
kendi partisini ve seçmenlerini ikna 
edebilmiş değil. MHP’nin içindeki ay-
rışma her geçen gün daha da derinleşi-
yor. Öyle ki partideki erimeyi durdur-
mak için Ülkü Ocakları Genel Başkanı 
çıkıp “memleketimizin bize ihtiyacı 
varsa biz elimize silahımızı alırız, ge-
rekirse de savaşırız” diyerek tehditler 
savurmaya başladı.

Ancak ayrışma ve erime MHP 
ile sınırlı değil. Erdoğan ve onun dü-
şük profilli izleyicisi Binali Yıldırım, 
AKP’yi bile tam olarak ikna edebilmiş 
değil. Mecliste, anayasa paketi geçer-
ken “FETÖ” şantajı ile fire verilmesi-
ni önlediler. Ama mesele referandum 
sahasına inince “FETÖ” şantajı ancak 
eski bakan ve milletvekillerini kahval-
tılı yemekli ikna toplantılarına getir-
meye yarıyor. Ancak bu toplantılarda 
bile büyük fireler var. Bülent Arınç ve 
Suat Kılıç gibi isimler anlaşılır sebep-
lerle bu toplantılara en önde koşuyor. 
Ama esas ağır toplar ortada yok. Ab-
dullah Gül ve Ahmet Davutoğlu, ne 
referandum kampanyası açılış toplan-
tısına ne de diğer davetlere katılmadı. 
Açılış toplantısında eski il başkanları, 
milletvekilleri ve bakanlara ayrılan tri-
bün de boş kalmış, boş kalan koltuklar 
partinin ilçe örgütlerinden gelen katı-
lımcılarla doldurulmuştu.

Erdoğan ve AKP’nin 2010 refe-
randumunda balkondan övgü dolu söz-
lerle teşekkürler ettiği müttefikleri bu 
referandumda ortada yoklar. Okyanus 
ötesinin konumu belli. “Yetmez ama 
evetçiler”, kendilerinin de katkısıyla 
geldiğimiz noktada şimdi istibdada 

karşı çıkıyorlar! Saadet Partisi açıkça 
HAYIR dedi. Büyük Birlik Partisi’ni 
ikna etmek için doğrudan Erdoğan 
devreye girdi ama görünen o ki sadece 
Destici “evet” diyor ama partinin kala-
nı gönülsüz. Tazminatsız işten çıkarı-
lan Davutoğlu’nun takımı, bazı yandaş 
yazarlara inanmamız gerekiyorsa, el 
altından HAYIR propagandası yapıyor. 
“Evet” cephesinde herkes birbirini giz-
li HAYIR’cı olmakla suçluyor. 

AKP’ye en yakın araştırma şir-
ketlerinden MAK’ın Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Ali Kulat bile açıkça 
yazdı: “İlk kez kendini Ak Partili ifade 
edip Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın 
savunduğu tezin tam tersi; HAYIR oyu 
vereceğim diyen bir kitle var.” Birile-
ri değil, bazıları değil, AK Partiliyim 
dediği halde HAYIR diyen ciddi bir 
KİTLE var!

Kimler hayır diyor?
Erdoğan ve AKP, referandum kam-

panyasına HAYIR diyenleri “terörist, 
bölücü, Türkiye düşmanı vb.” sıfatlarla 
suçlayıp hakaretlerde bulunarak başla-
mıştı. Bu propagandanın etkili olmadı-
ğı görülünce çarpıtmayla, demagojiyle 
de olsa maddeleri anlatalım dediler. 
Durum daha da kötü oldu. Karşısında 
apaçık bir tek adam ve baskı rejimi gö-
ren halk HAYIR’a daha fazla yaklaştı. 
Böyle olunca tekrar ilk yönteme geri 
döndüler. Bu sefer söze “biz HAYIR 
diyen vatandaşlarımıza saygı duyuyo-
ruz, asla terörist demiyoruz” diye baş-
layıp ardından iki misli hakaret, iftira 
ve suçlamalarla devam ediyorlar. En 
son Binali Yıldırım, hızını alamayıp 
DAİŞ’in bile HAYIR dediğini iddia 
edecek kadar kendinden geçti. 

Biz “evet” cephesinden gelen hiç-
bir iftira ve hakareti kabul etmiyoruz. 
Cevaben “bakın Barzani de evet diyor” 
türünden ucuz ve niteliksiz söylemlere 
de asla prim vermeyiz. Biz meselenin 

içeriği ile ilgileniyoruz. Üstelik emekçi 
halkımızın da ağırlıklı olarak yaklaşımı 
budur. HAYIR’ın kazanacağına dair 
güvenimiz de toplumun çoğunluğunu 
oluşturan emekçi sınıfların bu tavrından 
kaynaklanmaktadır. Meseleye böyle ba-
kıldığında durum gayet açıktır. “Evet” 
cephesinin sayıklamalarını bırakın, yü-
zünüzü gerçeklere çevirin ve gerçekte 
kimlerin HAYIR dediğine bakın!

Grevleri yasaklanan, sarı sendika-
lara mahkûm edilen, hak arama müca-
delesi bastırılan, patronlara milyarlar 
kazandırdığı halde geçinebilecek bir 
ücret dahi alamayan metal işçisi HA-
YIR diyor!

İş cinayetine kurban gittiğinde 
bunu fıtrat olarak görenlere, madenleri 
taşerona cennet işçiye cehennem ya-
panlara, özelleştirme ile Zonguldak’ın 
kalbini sökmeye çalışanlara geçit ver-
meyen; özelde öleceğimize meydan-
larda ölürüz diyen maden işçisi HA-
YIR diyor!

İş güvencesi olmayan, diken üs-
tünde KHK bekleyen, iftiraya uğrayan, 
geleceği amirinin jurnallemesine, ha-
sımlarının isimsiz ihbar mektuplarına 
bağlı hale gelen, amirine ve iktidara kul 
olmak değil halka hizmet etmek isteyen 
kamu çalışanları HAYIR diyor!

Sigortasız, sendikasız, haftanın 
yedi günü durmak dinlenmek bilme-
den çalışıp iliğine kadar sömürülen 
tekstil işçisi HAYIR diyor!

Düşen Rus uçağının, Hollanda ile 
çıkan krizin, Erdoğan’ın ve AKP’nin 
her bir sözünün ve eyleminin bedelini 
işsizlikle ödeyen, geçici çalışmaktan 
ve geleceğini görememekten bunalan 
turizm işçisi HAYIR diyor!

Her kadro talep ettiklerinde “talimat 
verdik çözeceğiz” cevabını alan sürekli 
boş vaatlerle oyalanan, artık tüm bun-
lara karnı tok olan, boş laf dinlemeyi 
değil mahkeme kararlarının uygulan-
masını ve hak ettikleri kadroyu almayı 

isteyen taşeron işçileri HAYIR diyor!
Patronlar teşvik üstüne teşvik alır-

ken, attığı her adımı vergiden düşer-
ken, kendisi hâlâ açlık sınırının altın-
daki ücretinin üzerinden vergi ödeyen 
asgari ücretli HAYIR diyor!

İş bulma umudunu kaybeden, özel 
istihdam bürosu adı altında köle tüc-
carlarına teslim edilen işsizler HAYIR 
diyor!

Geçinemeyen, malı tezgahta kalan, 
parasını aracılara kaptıran pazarcı es-
nafı HAYIR diyor!

Ürünü para etmeyen, aracıyı besle-
yen, tefeciden yakasını kurtaramayan 
çiftçi HAYIR diyor!

Tekrar hortlayan enflasyon cana-
varıyla boğuşan, mutfaktaki yangını 
söndürmeye çalışan, hem evde hem 
işte çifte ezilmeye, şiddete, baskıya 
maruz kaldığı yetmiyormuş gibi her 
geçen gün daha fazla ikinci sınıf vatan-
daş muamelesi gören emekçi kadınlar 
HAYIR diyor!

Siyaset yapmasına izin verilme-
yen, HAYIR diyen sınıf arkadaşının 
gözaltına alınışına tanık olan, okulu-
nun bir hapishaneye dönüştüğünü, eği-
tim kalitesinin düştüğünü, hocalarının 
haksız yere ihraç edildiğini gören ama 
geleceğini göremeyen, 18 yaşa seçme 
ve seçilme hakkının bir göz boyama-
dan ibaret olduğunu fark eden öğrenci 
gençlik HAYIR diyor!

Generallerin Albayların ne dedi-
ği belli değil, kaşları ayrı gözleri ayrı 
oynuyor. Ama toplanma merkezlerin-
de yerlerde yatan, zenginlerin parayla 
bedelini ödediği görevi canını ortaya 
koyarak yapan, sömürgeci patronların 
petrol sevdası uğruna cephelerde ölü-
me gitmek istemeyen askerler ve her 
gün acı haber duyma korkusuyla yü-
reği yaprak gibi titreyen asker aileleri 
HAYIR diyor!
Kısacası emekçi halk HAYIR diyor!
Bu yüzden HAYIR kazanacak!

İstibdadın “evet” cephesi küçüldükçe küçülüyor, halkın yüreğindeki hürriyet sevdası ise baskılara rağmen her geçen gün büyüyor. “Evet” 
cephesinden gelen hiçbir iftira ve hakareti kabul etmiyoruz. Cevaben “bakın Barzani de evet diyor” türünden ucuz ve niteliksiz sözlere de asla 
prim vermeyiz. Biz meselenin içeriği ile ilgileniyoruz. Üstelik emekçi halkımızın da ağırlıklı olarak yaklaşımı budur. HAYIR’ın kazanacağına dair 
güvenimiz de toplumun çoğunluğunu oluşturan emekçi sınıfların bu tavrından kaynaklanmaktadır. Meseleye böyle bakıldığında durum gayet 
açıktır. “Evet” cephesinin sayıklamalarını bırakın, yüzünüzü gerçeklere çevirin ve gerçekte kimlerin HAYIR dediğine bakın!

Neden HAYIR kazanacak?

19 Mart 2017 Pazar günü başta 
İstanbul ve Ankara olmak üzere ülke 
genelinde yapılması planlanan Nevruz 
(Newroz) kutlamaları valiliklerce ya-
saklandı. 21 Mart dışındaki tarihlerde 
kutlamaların yapılmasına izin verme-
yen AKP, Nevruz ruhunu hafta içinde-
ki bir tek güne hapsederek kutlamalara 
katılımı sınırlamaya çalıştı. Sicilindeki 
sayısız anti demokratik eyleme bir ye-
nisini daha ekledi.

AKP; istibdat rejiminin tamam-
lanması yolunda önemli bir adım ola-
rak gördüğü 16 Nisan referandumuna 
doğru gittiğimiz bu günlerde bütün ül-
keyi cenderesi altına aldı. Gazetecileri 
tutukluyor, hukuksuz KHK’larla kamu 
emekçileri üzerinde terör estiriyor, 
mitingleri yasaklıyor. En olağan de-
mokratik hakları bile polis şiddeti göze 
alınmadan kullanılamaz hale getiriyor. 
Dayattığı istibdat rejimini meşrulaştı-
racak hiçbir argüman öne süremediği 
için çareyi toplumdaki tüm sesleri bas-

tırmakta görüyor.
Bu baskı politikalarından Kürt hal-

kı ve onun siyasi temsilcileri de payına 
düşeni fazlasıyla aldı. 7 Haziran’dan 
sonra pek çok Kürt şehrini yerle bir 
eden AKP, HDP milletvekillerini ipe 
sapa gelmez nedenlerle tutuklayıp Kürt 
halkının oylarıyla seçilmiş belediye 
başkanlarının yerine sömürge valilerini 
andıran kayyımlar atadı. Halkın haklı 
öfkesini ise Kürt halkının medya or-
ganlarına saldırarak susturmaya çalıştı.

Kendisi önünde secdeye varmayan 
son baş ezilene kadar Kürt halkına sa-

vaş açmış AKP hükümetinin Nevruz 
alanlarında yakılan özgürlük ateşinin 
kendisini yakacağından korkması da, 
bu yangını valilik kararnameleriyle 
söndürebileceğini sanması da normal. 
Öyle ya; Nevruz’un kökeni olduğu 
varsayılan “demirci Kawa efsanesi” 
bir halkın zalim hükümdar Dehak’a 
isyanını anlatır. Çağımızın Dehak’ları 
neden sonlarının kendilerine hatırla-
tılmasından hoşlansın? Ayrıca baharı 
müjdeler Nevruz. En zorlu kışın bile 
bir gün biteceğini anlatır. Umudu öğüt-
ler. Bu topraklara sonsuz kışı getirme-

ye ant içenler neden bahara olan inan-
cın haykırılmasına izin versin?

Efsanedeki Dehak sonsuz haya-
tın yolunun gençlerin canını almaktan 
geçtiğine inanırdı. Çağımızın De-
hak’ları da sonsuz iktidarın yolunun 
oradan geçtiğini düşünüyorlar. Sarsı-
lan iktidarlarını sürdürebilmek için şifa 
niyetine içiyorlar gençlerimizin kanını. 
Uğur Kaymaz’dan Berkin Elvan’a, 
Ceylan Önkol’dan Ali İsmail’e sayısız 
gencimizin ismini yazdırdığı o liste-
ye 21 Mart’ta Diyarbakır’da kutlanan 
Nevruz sırasında üniversite öğrencisi 
Kemal Kurt da yazdırdı adını. Polis 
tarafından vurulan Kurt’un ölümüne 
sunulan gerekçe “elimde bomba var” 
diyerek kalabalığa doğru koşmasıydı. 
Geride bıraktığımız bir yılda ondan 
fazla patlamada güvenliği sağlaya-
mayan “güvenlik güçlerinin” de işle-
rini yapacağı tutmuş ve vurmuşlardı 
Kurt’u. Basına yansıyan görüntüler-
den anlaşılacağı üzere Kurt’un belden 

yukarısı çıplaktı, elinde çanta yoktu 
ve alanda yüzlerce polis vardı. Canlı 
yakalamanın binlerce yolu bulunabi-
lecekken öldürmek için ateş etmeyi 
seçti polis. Bu topraklarda “ölü ele ge-
çirmek” bir gelenektir ve gelenekçidir 
çağımızın Dehak’ları.

Burjuvazi baskı yoluyla ortadan 
kaldıramadığı devrimci değerlerin içi-
ni boşaltma yoluna gider. O şekilde 
bulandırmaya çalışır kitlelerin zihnini. 
Özellikle sözde barış süreci döneminde 
Nevruz’un da başına gelen buydu. Za-
lime karşı isyanın günü olması gereken 
Nevruz, mazlumun zalimle aynı alan-
da durup onun zulmüne sessiz kalma-
yı öğrendiği bir güne dönüştürülmeye 
çalışıldı. Bu politikanın sonucu da tüm 
Kürt coğrafyasına çöken kara kış oldu. 
Fakat Nevruz bahara duyulan inançtır 
dedik. Bu topraklara da bahar, Ana-
dolu halkları Nevruz’u ruhuna uygun 
şekilde hep birlikte el ele kutladığı gün 
gelecek.

AKP’nin yasakları Nevruz’un özgürlük ateşini söndüremez
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İşler kendisi için kötü gidiyor-
sa AKP ne yapar? Her türlü yönte-
mi kullanarak dengeyi kendi lehi-
ne döndürmek üzere yeni taktikler 
geliştirir. 7 Haziran seçimlerinden 
sonra Tayyip Erdoğan’ın ayakta ka-
labilmek için strateji değişikliğine 
bile gidebileceği açıkça görüldü. 
2009’dan itibaren neredeyse strate-
jik bir düzeye yükselmiş olan “Kürt 
açılımı” politikası, Suruç patlama-
sından sonra aniden çöpe atıldı. O 
zamandan beri de hükümet hem içe-
ride hem dışarıda Kürtlere karşı düş-
manca bir politika izliyor.

Bugün HAYIR oylarının önde ol-
duğu açıkça görülebildiğine göre, 

AKP referanduma kalan iki haftalık 
süre içinde birtakım alanlarda durumu 
değiştirecek adımlar atmak zorunda 
hissedecektir kendini. Bunlar ne ola-
bilir?

• Suriye macerasında bütünüyle 
sıkışmış olan hükümet, çok uç gö-
rünebilecek keskin bir çıkışla bir 
ülke veya örgütle çatışmaya gire-
bilir. Böylece “milli kahraman” ve 
“başkomutan” edebiyatıyla denge 
“evet” lehine çevrilmek istenebilir.
• Ülke içinde yeniden bir bomba 
patlayabilir. Doğacak “istikrarsız-
lık” kaygısını AKP “evet” lehinde 
bir koz olarak kullanabilir.
• Başarısız bir suikast girişimi bü-

tün dünyanın var olan AKP yöneti-
mini devirmek için çalıştığını gös-
termek üzere örnek gösterilebilir.
• Referandumdan sadece bir hafta 
sonra Fransa’da cumhurbaşkanlığı 
seçimi yapılacaktır. Irkçı ve Müslü-
man düşmanı Marine Le Pen önde 
gelen bir adaydır. Hollanda’da tut-
mayan provokasyon, çok daha et-
kili olan bu kişilik üzerinden dene-
nebilir ve bir “Haçlı-Hilal” gerilimi 
yükseltilebilir.
Bu tür girişimlere karşı HAYIR ta-

rafının çok uyanık olması, bunlardan 
biri ya da başka bir gelişme karşısında 
yoğun bir teşhir çabasına girişmesi ge-
reklidir.

Yol kazalarına dikkat!

DİP Bildirisi:

DİP Bildirisi:

Kardeş kavgasına HAYIR!

İstibdadın faşist sopasına karşı omuz omuza!

Hayat pahalılığı, işsizlik, borç bata-
ğı, düşük ücretler, ağır çalışma koşulları, 
niteliksiz ama paralı eğitim ve sağlık, 
kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık, 
gençlerin geleceğini görememesi, savaş-
lar ve daha pek çok başka sorun adeta bir 
dağ gibi emekçi halkın üzerine yığılmış 
durumda. Her biri çözüm bekliyor.

Peki bu anayasa değişikliği yoluy-
la inşa etmek istedikleri istibdad rejimi 
bu sorunlara en ufak bir çözüm üretiyor 
mu? HAYIR!

Türkiye bir anonim şirket gibi yö-
netilmeli diyenler, sorunları çözmenin 
değil milletin başına patron olmanın, 
Cumhurpatronluğu rejimine geçmenin 
peşinde. Çözüm üretmedikleri gibi tüm 
bu sorunların üstüne daha büyük sorun-
lar ekliyorlar. Amaçlarına ulaşmak için 
emekçi halkı bölmekten, birbirine düş-
man etmekten çekinmiyorlar. Bir pat-
ronun en büyük korkusu fabrikasındaki 
işçilerin birlik olmasıdır. Cumhurpatron-

luğu isteyenler de emekçi halkın birlik 
olmasından korkuyorlar. Kardeş kavgası 
ile paramparça olmuş bir halkla mı güçlü 
Türkiye kurulacak? HAYIR!

Devletin parasını evet kampanyasına 
harcayıp, “hayır” diyenlerin karşısına dev-
letin sopasıyla çıkanlar, “hayır” diyenleri 
düşman ilan edenler, faşist çeteleri bıçakla, 
satırla “hayır” diyenlerin üstüne salanlar, 
kardeş kavgasını körükleyenler topluma 
huzur getirebilir mi? HAYIR!

Emperyalist Hollanda, “evet” ya 
da “hayır” dediklerine bakmadan tüm 
Türkiye’yi ve göçmenleri aşağılarken, ce-
vap olarak “evet” mitingi yapanlar, ülkeyi 
temsil eden konsoloslukları seçim büro-
suna çevirenler, Petrol Ofisi’ni yeniden 
kamulaştıracağı yerde çıkıp Petrol Ofisi’ni 
alan Hollandalı Vitol’ün çıkarları garanti-
miz altındadır diyenler emperyalizme karşı 
halkı birleştirebilir mi? HAYIR!

ABD’nin ırkçı, Müslüman halklara 
düşman lideri Trump’a hayran, Siyonist 

İsrail’e dost olan, Amerikan, Fransız, 
İsviçreli, Alman şirketlerinin kârlarını 
savunmak için işçinin grevini yasakla-
yan, kamu kuruluşlarını yabancı tekelle-
re satan, meclisini bombalayan uçaklara 
yakıt nakli yaptığı halde İncirlik üssü-
nü kapatmayan, NATO’dan çıkmayan, 
emperyalizme karşı halkı birleştireceği 
yerde emperyalistlerle ele ele mezhepçi 
politikalar güden, halkını birbirine kırdı-
ran, halkını koruyabilir mi? HAYIR!

Kardeş kavgasını önleminin yolu, 
emekçi olmanın çatısı altında birleşmek-
tir. Yüzde 1’lik asalak sömürücü azınlığa 
karşı yüzde 99’luk emekçi çoğunluk bir-
leşirse kardeş kavgası biter! 70 milyon-
luk emekçi halkın bir avuç asalak pat-
ronla, modern tefeci bankacıyla, borsa 
simsarıyla, parababasıyla sınıf kavgası 
başlar! Sınıf kavgasında kazanan yüzde 
99 olur! Emekçi halk birleşirse birileri 
milletin başına patron, ülke anonim şir-
ket olabilir mi? HAYIR!

Referandum süreci devletin tüm ola-
naklarının “evet” lehine kullanıldığı, HA-
YIR seçeneğinin ise sürekli baskı altında 
tutulduğu bir ortamda geçiyor. HAYIR 
kampanyası yapanlara polis marifetiyle 
yapılan engellemelerin ve gözaltıların ya-
nında üstüne vazife edinen bazı lümpen 
çevrelerin de harekete geçip tehdit ve sal-
dırılarda bulunduğuna da tanık olduk. An-
cak yine de HAYIR sesi kısılmak bir yana 
giderek daha güçlendi ve halkın kararsız 
kesimlerinin HAYIR seçeneğine yönelme-
si bir türlü engellenemedi.

Son dönemde bizzat iktidarın gergin-
liği arttırma politikasına bu sefer daha 
örgütlü ve organize biçimde faşist hareke-
tin de katıldığı görülüyor. Ülkü Ocakları 
bu noktada başrolü oynuyor. MHP’nin 
kendi içindeki bölünmesinin derinleştiği 
koşullarda Ülkü Ocakları Başkanı Olcay 
Kılavuz, Devlet Bahçeli’nin “evet” kara-
rını destekleyen bir konuşmasında “gere-
kirse elimize silah alır savaşırız” diyerek 
saldırıların artacağının da sinyalini verdi. 
Daha önce MHP içindeki muhaliflerin 
oluşturduğu platformun toplantılarına sal-
dırılarda bulunan bu yapı, istediği sonucu 
alamayınca organize bir biçimde solun 

ve öğrenci hareketinin üzerine saldırarak 
kendi cephesini konsolide etmeye ve HA-
YIR çalışmalarını terörle yıldırarak sopası 
olduğu istibdada hizmet etmeye çalışıyor.

Son dönemde İstanbul Ümraniye’de 
ve Denizli’de HAYIR standlarına faşist-
ler bıçaklı ve taşlı saldırıda bulundu. Ba-
kırköy Özgürlük Meydanı’nda HAYIR 
bildirisi dağıtanların yine faşist bir güruh 
tarafından darp edilmeye çalışılması gibi 
örnekler ise çok daha yaygın. Marmara 
Üniversitesi’nde KHK’ları protesto eden 
akademisyenlere ve öğrencilere saldıran 
faşistler, daha sonra İstanbul Üniversitesi 
öğrencilerine ve Bilgi Üniversitesi’ndeki 
8 Mart kutlaması yapan kadınlara da bı-
çaklı saldırıda bulunmuştu. Son günlerde 
ardı ardına Ankara Üniversitesi Cebe-
ci ve yine İstanbul Üniversitesi Beyazıt 
Kampüsü’nde gerçekleşen faşist saldırılar 
ise Ülkü Ocakları Başkanı’nın açıklama-
ları da dikkate alındığında sistematik bir 
organizasyonun olduğuna delalet ediyor.

Sokakta terör estiren çetelerin ipleri 
AKP iktidarının elindedir. Saldırıların so-
rumluluğu sadece Ülkü Ocakları’nda de-
ğil aynı zamanda da bu saldırıların önünü 
açan ve HAYIR üzerinde estirilen terörden 

medet uman ve fayda sağlayan iktidarda-
dır. Hangi taşeronu kullanırsa kullansın 
HAYIR üzerindeki her türlü baskının “asıl 
işvereni” AKP iktidarıdır. Referandum sü-
recinin güvenliğini ve eşit koşullarda geç-
mesini sağlama yükümlülüğü kendi üze-
rinde olan iktidar, bu konuda hiçbir önlem 
almadığı ve saldırganlara yönelik bugüne 
kadar olduğu gibi ciddi hiçbir yaptırım 
uygulamadığı müddetçe sorumluluğu üze-
rinden atamaz.

Mevcut iktidar halkın güvenliğini 
sağlama anlayış, istek ve iradesinden yok-
sundur. Elbette ki devletten halkın güven-
liğini sağlamasını talep etmek bir haktır 
ve gereklidir. Aksi her durumda, hukuki 
ve siyasi olarak hesap sorulmalıdır. Ancak 
tek başına buna bel bağlamak ölümcül bir 
hata olur. Kuzuyu kurda emanet etmek an-
lamına gelir. Hiçbir baskı ve saldırı halka 
gerçeklerin anlatılmasını engelleyemez, 
HAYIR seçeneğinin sesini kısamaz, istib-
dada karşı hürriyet mücadelesini bastıra-
maz. İstibdada ve faşizme karşı tüm ilerici 
güçler sahada işbirliğini güçlendirmeli, 
saldırılara birlikte karşı koymalıdır. Pro-
paganda özgürlüğünü birleşik gücümüzle 
savunmalı ve kazanmalıyız.

Levent Dölek

“Adalet” bakanı Bekir Bozdağ, CNN Türk kanalına 
verdiği bir röportajda KHK’lar ile ihraç edilenlerin mutlaka 
suçlu olmadığını bu ihraçların adli değil idari bir tasarruf 
olduğunu açıkladı. 

Bu büyük bir itiraf. KHK’lar ile suçlu olmayanların da 
atıldığının en yetkili ağızdan kabulü. Ama itirafın esas bü-
yük ve vahim olan kısmı bu değil. En azından KHK ile ihraç 
edilmiş KESK’liler zaten bir suçlu psikolojisinde değiller. 
Okullarının, işyerlerinin önünde, meydanlarda “işimizi 
geri istiyoruz” diyorlar. Bizler de üniversitelerimizin kapı-
larının önünde haklılığımızı ve kararlılığımızı haykırmaya 
devam ediyoruz. İstibdada karşı işçilerin ve emekçilerin 
içinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Halk, öğrencilerimiz, 
meslektaşlarımız bizlerin iddia edildiği gibi “terörle irtibatlı 
ve iltisaklı” olduğumuzu asla kabul etmediler, bizlere sahip 
çıktılar, dayanışma gösterdiler, seslerini sesimize kattılar. 
Kamuoyu araştırmalarına göre halkın yüzde 76,2’si devletin 
KHK’larla yaptığı ihraçlarda adil davranmadığı görüşünde. 
Polisler bile bize meydanlarda hâlâ “hocam” diye hitap edi-
yorlar. Ne de olsa terörist falan olmadığımızı herkesten daha 
iyi onlar biliyor.

“Adalet” bakanı Bozdağ, daha önce de “devletler sada-
katinden şüphe ettikleri kamu görevlileriyle çalışmak zo-
runda değildir” demişti. Son sözleri ile birlikte değerlendi-
rildiğinde söylediği şu olmaktadır: Herhangi bir suç işleme-
miş olsalar da devlete sadakatinden şüphe ettiklerimizi idari 
bir tasarrufla ihraç edebiliriz. Hayır edemezsiniz! Ederseniz 
siz suç işlemiş olursunuz! İtirafın büyük ve vahim yönü işte 
burada yatıyor.

Devlet abesle iştigal etmez. İdari tasarruf keyfilik ma-
nasına gelmez. Her şeyden önce “kamu görevinden ihraç” 
bir disiplin suçudur. Bu anlamda adli değil idari bir tasarruf 
söz konusu olsa da kamu çalışanı neyle suçlandığı açıkça 
belirtilmeden, savunma hakkı verilmeden cezalandırılamaz. 
Cezalandırılırsa bunun adı keyfiliktir.

Kamu çalışanının devlete sadakati de şüpheyle ya da 
izlenimle ölçülemez. Müdürlerin, rektörlerin ya da isimsiz 
jurnalcilerin ihbarlarıyla da yargı verilemez. Kamu çalışanı 
açısından bu sadakat 657 sayılı kanunda açıkça Anayasa’ya 
referans yapılarak belirlenmiştir. Anayasa ile güvence altın-
daki sendikal haklarını kullanan ve hiçbir sadakat yükümlü-
lükleri olmayan bir siyasi partinin politikalarına karşı muha-
lefet eden kamu emekçileri, Anayasa’ya açıkça aykırı vaziyet 
ve icraatını hukuki hale getirmek üzere Anayasa’yı kendine 
uydurmaya çalışan bir irade tarafından sadakatsizlik ithamıy-
la ihraç ediliyor. Bunun adı idari tasarruf değil keyfiliktir. 

Bir idari tasarruf İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda 
açıkça ifade edilen “yetki, şekil, sebep, konu ve amaç” un-
surları bakımından sakat olamaz. Bu unsurlardan ilk dördü 
ile ilgili sayısız sakatlığı yine birçoğu KHK ile ihraç edilmiş 
hukukçu arkadaşlarım tespit ediyor. Bu yazının konusu açı-
sından önemli olan “amaç” unsurudur. Bir idari tasarrufun 
amacı ancak ve ancak “kamu yararı” olabilir. Kişisel amaç 
güdülmesi, siyasi amaç güdülmesi, üçüncü kişiye yarar sağ-
lama ya da zarar verme amacı güdülmesi idari işlemin mak-
sat unsuru açısından sakat olduğunu gösterir. Söz konusu 
KHK’ların kamu yararından ziyade siyasi amaç güdülerek 
çıkarıldığından, hatta pek çok durumda işin içine rektörün, 
müdürün, jurnalcinin kişisel amaçlarının ve zarar verme dü-
şüncesinin karıştığından kimse şüphe duymuyor. Düpedüz 
cemaatçi ya da cemaatle içli dışlı olmuş kadroların paçayı 
kurtarmak için yırtınırcasına muhaliflerin, sendikacıların, 
barış imzacılarının tasfiyesi için uğraşması hangisine giri-
yor? Herhalde hepsi birden... Özetle kamu yararı hilafına 
yapılan ve muhalifleri sindirmeyi hedefleyen siyasi ope-
rasyonlar idari tasarruf değil keyfiliktir. Nihayetinde kamu 
yararı açık ve seçik bir biçimde işte bu keyfiliğin ortadan 
kalkmasından yanadır.

Hâl böyle iken işin içinden “kurunun yanında yaş da 
yanıyor” diye çıkamazsınız. Kendisi Anayasa’ya aykırı 
OHAL komisyonlarıyla adaleti tesis edemez ancak tiyatro 
oynarsınız. Sadece hayatını kararttığınız, iftiraya dayana-
mayıp canına kıyan gencecik insanların değil aynı zamanda 
geleceğini kararttığınız bütün bir halkın sorumluluğunu al-
mak zorundasınız. Biz suçsuz isek o halde siz suçlusunuz. 
Bu yüzden biz sadece işimize dönmek istemiyoruz. Sonu-
na kadar sadık olduğumuz emekçi halkımızın geleceği için 
eşitlik, adalet ve hürriyet istiyoruz! Çünkü devlet yöneti-
minde keyfilik istibdaddır. Elbette ki devr-i istibdad devr-i 
sabık olacaktır.

Devr-i istibdad 
devr-i sabık olacaktır

Armağan Tulun

Geleceğimize değil geçmişimize 
de sahip çıkmak için

Sürekli Osmanlı’yı öven, 
Abdülhamid’e özenen ve bir istibdad 
rejimini yeniden kurmaya çalışan 
bir iktidar var. Kendisini bu ülke-
nin tarihine, geleneğine sahip çıkan, 
karşı tarafı ise tarihinden kopuk, 
neredeyse köksüz ve Batı’ya, baş-
ka ülkelere öykünen bir kesim gibi 
göstermeye çalışıyor. Bunu yaparken 
Abdülhamid’e ve o döneme ilişkin 
her türden çarpıtmayı yapmaktan, 
yalana başvurmaktan da geri dur-
muyor. Bunun bir örneği olarak tü-
müyle özel bir amaca hizmet etmek 
üzere TRT’de yayınlanmaya başla-
yan “Payitaht-Abdülhamit” dizisinin 
Abdülhamid’le ilgili sahteciliğini 
Gerçek gazetesinde ve internet site-
sinde ortaya koymuştuk. Biz ise tari-
himize başka türlü yaklaşıyoruz. Ge-
rektiğinde gurur duymaktan, gerekti-
ğinde yüzleşmekten, hesaplaşmaktan 
çekinmeden bakıyoruz tarihe. Ve 
iktidarın yaratmaya çalıştığı algının 
aksine o dönemin tarihine de sahip 
çıkıyoruz, hatta gurur duyuyoruz!

İstibdadın kendisiyle ve onun 
bekçileriyle değil elbet. İstibdadın 
zalimi vardı da mazlumu yok muy-
du? İstibdadın çıkarlarını koruduğu 
toprak sahipleri, ağaları bir tarafta, 
sömürülen Osmanlı köylüsü diğer 
tarafta değil miydi? Onların da bir 
tarihi var. Erdoğan Abdülhamid’i 
örnek alıyor, biz ise istibdadın sopa-
sını kıran, 1908 Hürriyet devrimi ile 
istibdadı yıkan her milletten halkın 
mücadelesini. Ömer Seyfeddin’in 
Hürriyet Gecesi isimli öykü kitabın-
daki şu sözler bu devrimi heyecan 
verici bir şekilde tasvir ediyor: “O ilk 
gün, o ilk hürriyetin ilân edildiği gün 
neydi Ya Rabbi? Sanki bir saniye 
içinde bütün dünya birdenbire değiş-
ti. ... Meydanlar kapandı. ... Her köşe 
başında bir düzine hatib... Susmayan 
bandolar, nihayeti gelmeyen nüma-
yiş alayları. Sarılmalar, kucaklaş-
malar, öpüşmeler, alkış tufanları ve 
bütün bunların üstünde hiç dinmeyen 
bir nâra: ‘Yaşasın Hürriyet!’. Yine 
sonra kadınlardan, çocuklardan, ih-
tiyarlardan, gençlerden, askerlerden 
karmakarışık taşan dalgalanan bir 
akın!”

Hürriyet devriminde İttihat ve 
Terakki, istibdada karşı mücadelede 
öne çıkmış olsa da, devrim sadece İt-
tihat ve Terakki’nin faaliyetlerinden 
ibaret değildi. Ömer Seyfeddin’in 
sözlerindeki gibi toplumun çok 
farklı kesimlerinin katıldığı bir halk 
devrimiydi. Bu devrimin içinde ve 
öncesindeki toplumsal hareketlerde 
kadınların neredeyse görünmez ol-
muş, gizli kalmış ya da unutulmuş 
bir yeri var. 

1800’lerin sonunda kadınlar gi-
derek artan bir şekilde, belli alanlarda 
yoğunlaşarak ev dışında çalışmaya 
başlamışlardı. Özellikle dokuma, ku-
maş, halıcılık gibi sektörlerde hatta 
madenlerde bile kadın işçiler çalışı-
yordu. 1908’e doğru sıkça görülen 
grevlerde işçi kadınlar da yer alıyor, 
kendi aralarında çeşitli örgütler kuru-
yorlardı. Daha 1900’lere gelmeden, 
1800’lerin ortalarında bile işçi kadın-
ların yaptığı eylemlerden bahsedilir. 
Türkiye işçi sınıfı tarihinde ilk önemli 
grev olarak bilinen 1876 Tersane gre-
vinde de kadınlar bir rol üstlenmişler. 

Tersane işçilerinin eşleri olarak grevi 
desteklemiş, hatta grev kırıcıları en-
gellemek üzere “Hanum Birlikleri” 
ismiyle kurdukları örgütle grev kırı-
cılara gereken dersi vermekten çekin-
memişlerdi. 

Abdülhamid döneminde İngiliz 
sermayesi yatırımlarını arttırdıkça 
Anadolu’daki üreticinin beli bükü-
lüyor, onların makineleri ve sunduğu 
fiyatlarla baş edemez hale geldikçe 
de açlıkla, yoksullukla boğuşuyordu. 
Uşak ve çevresinde halı tezgahla-
rında çalışan binlerce kadın için de 
aynı durum geçerliydi. Avrupa’da 
olduğu gibi Anadolu’da da işçiler fa-
turayı önce sermaye sahipleri yerine 
makinelere kestiler ve yeni kurulan 
fabrikalara, makinelere saldırdılar. 
Böylelikle dünyada “makine kırı-
cılık” olarak bilinen bu eylemlerin 
Anadolu’daki ilk örneği Abdülhamid 
döneminde yaşanıyor ve Uşaklı ka-
dın işçilerin imzasını taşıyordu.

Kadınlar istibdada karşı yükselen 
mücadelenin sadece birer işçi ya da 
işçi eşi olarak parçası değildi. Fark-
lı kentlerde ortaya çıkan irili ufaklı 
ayaklanmalarda, isyanlarda da saf 
tutuyorlardı. 1907 Erzurum isyanın-
da Abdülhamid’in isyanı bastırmak 
üzere zor kullanan güçlerine karşı 
silahlanan kitlenin içinde kadınlar 
da vardı. 1908 başında Trabzon’da 
valiye karşı yapılan gösterilerde en 
ön saflarda yer alan 200’e yakın in-
san tutuklandığında kadınlar onların 
serbest bırakılması için örgütlendi, 
vilayete yürüdü ve önemli bir bölü-
münün serbest bırakılmasını sağla-
mayı başardı. 

Bu isyanların en önemlisi Hazi-
ran 1908’de yani Hürriyet devriminin 
arifesinde Sivaslı kadınların isyanıdır. 
O günlerde ekmeğin fiyatı 5 kuruştur, 
kadın işçilerin günde 16 saat çalışıp 
aldığı ücret ise en fazla 2 kuruş! Ne-
redeyse bütün gün çalışıp evine bir 
ekmek bile götüremeyecek durumda 
olan kadınlar vilayet önünde toplanır. 
Boş vaatler kadınların öfkesini dindir-
meye yetmeyince 50 kadınla başlayan 
gösteri yüzlerce insanın katılımıyla 
hızla yayılır. Abdülhamid’in güçle-
ri bu isyan karşısında çaresiz kalır, 
un vurguncuları ve onlarla işbirliği 
halindeki yerel devlet yöneticileri is-
yancıların hışmından ancak kaçarak 
kurtulur. Sivaslı kadınların ekmek is-
yanı bir bakıma neredeyse tam bir ay 
sonra, 23 Temmuz 1908’de başarıya 
ulaşacak, istibdadı devirecek Hürriyet 
devrimine giden yolda gelişen olay-
larda bardağı taşıran son damla, fitili 
ateşleyen bir kıvılcım gibi değerlendi-
rilebilir.

1908’de “Kahrolsun istibdad, 
yaşasın hürriyet!” sloganı yüksel-
mişti bu topraklarda. Bu slogan yüz 
yılı aşkın bir süre sonra bir kez daha 
dilimizde. Tek adama dayalı bir is-
tibdad rejiminin inşasında önemli bir 
dönüm noktası olan referandumda, 
Abdülhamid’in ve istibdadın mo-
dern hali karşısında bu toprakların 
gururla andığımız tarihinin izinde 
yürüyelim. Hem geçmişimize hem 
de geleceğimize sahip çıkalım. Uzun 
mücadelelerle elde ettiğimiz hakları-
mızın elimizden alınmasına HAYIR 
diyelim ve haykıralım: Kahrolsun 
istibdad, yaşasın hürriyet! 

AKP’li Bakan Fatma Betül 
Sayan Kaya’nın Hollanda’da 
“evet” mitingi yapma çabası 
diplomatik ve siyasi bir krize 
dönüştü. Hollanda hükümeti, 
söz konusu mitinge izin verme-
diği gibi Bakan Kaya’nın Tür-
kiye Konsolosluğu’na girişini 
engelledi ve ardından kendisini 
sınır dışı etti. Hollanda polisi 
ayrıca Türkiye’nin Rotterdam 
Başkonsolosluğu önünde top-
lanan kitleye coplarla, tazyikli 
suyla ve köpeklerle saldırdı. 

Saldırı gerçek,
tepki göstermelik

Bu saldırılar sadece Ba-
kan Kaya’yı, AKP’yi ya da 
Erdoğan’ı değil tüm Türkiye’yi 
ve Avrupa’da yaşayan göçmen 
halkları tehdit eden emperya-
list bir kibir ve ırkçılığın teza-
hürüydü. Ne var ki Erdoğan ve 
AKP yönetimi bu süreci “evet” 
mitinglerine malzeme olarak 
kullanmaktan öteye gitmediler. 
Meydanlarda esip gürlediler-
se de uyguladıkları yaptırımlar 
göstermelik olmanın ötesine 
geçmedi. Hollanda’ya ait dip-
lomatik uçuşların iptal edildi-
ği açıklandı ama Hollanda’nın 
böyle bir diplomatik uçuş ger-
çekleştirmediği ve tarifeli se-
ferleri kullandığı ortaya çıktı. 
Hollanda elçisi sınır dışı edil-
medi, zaten izinli olan elçinin 
Türkiye’ye geri dönmemesi 
istendi. TBMM’deki sembolik 
önem taşıyan Hollanda dostluk 
grubunun lağvedilmesi tavsiye 
edildi. Daha sonra da yine bir 
“evet” mitinginde Erdoğan, İs-
tanbul ve Rotterdam arasındaki 
kardeş şehir protokolünün ipta-
lini istedi.

Bile bile lades
Bu göstermelik önlemlerin 

kimseyi tatmin etmediğini gö-
ren Erdoğan, ortaya çıkan kri-
zin “evet” oyları için gerekli 
ivmeyi sağlamadığını görünce 
yine bir başka “evet” mitingin-
de 16 Nisan’da Avrupa’ya karşı 

yaptırımlarda bulunacaklarını 
açıkladı. Ne yazık ki tüm bu 
olan bitenler Hollanda olayları-
nın Erdoğan ve AKP tarafından 
emperyalistlerle bir hesaplaş-
ma ve mücadele sahası olarak 
değil bir referandum kampan-
yası kapsamında ele alındığı-
nı gösteriyor. Oluşan manzara 
Binali Yıldırım’ın Hollanda’da 
miting yapılmayacağını açık-
lamış olmasına rağmen neden 
bile bile lades diyerek Bakan 
Kaya’nın Rotterdam’a gönde-
rildiğine dair de önemli ipuçları 
veriyor. Zira Binali Yıldırım A 
Haber’de çıktığı bir programda 
açık açık Hollanda seçimlerin-
den önce bu ülkede bir faali-
yetin pek mümkün görünme-
diğini açıklamıştı. Bakan Kaya 
daha sonra “Cumhurbaşkanı 
‘dönebilirsin’ demeseydi ora-
da ölecektim” diyerek talimatı 
Beştepe’den aldığını da açık 
etmiş oldu. 

İktidar vatandaşını değil 
emperyalist şirketleri 
koruyor

Erdoğan ve AKP’nin, Hol-
landa olayları sonrasında “evet” 
yelkenlerine yeterli rüzgarı dol-
durup doldurmadığı bizi ilgi-
lendirmez. Bir milletin referan-
dumda tercihi ne olursa olsun 
bir bütün olarak emperyalistler 
tarafından aşağılandığı, saldı-
rıya uğradığı ve Hollanda’da 
yaşayan Türk ve diğer millet-
lerden göçmenlerin, ırkçıların 
hedefi haline geldiği ortadadır. 
Göstermelik tepkilerin de “siz 
16 Nisan’dan sonra görün” tü-
ründen nutukların da orta yer-
de duran sorunlara getirdiği bir 
çözüm yoktur. Üstelik bu kriz 
yaşanırken Petrol Ofisi’nin sa-
tıldığı Hollanda’lı Vitol şirketi-
ne çıkarlarının devlet garantisi 
altında olduğu taahhüt edilmiş-
tir. Numan Kurtulmuş ekono-
mik yaptırım uygulanmayaca-
ğının altını özellikle çizmiştir. 
Tüm bunlar olurken TBMM’de 
Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan 

Yıldırım’ın Hollanda kökenli Q 
Shipping şirketinin ortağı olup 
olmadığına dair verilmiş olan 
soru önergesi hâlâ yanıtlanmış 
değil.

Hollanda’ya cevap
nasıl olmalıydı?

Öncelikle Hollanda emper-
yalizmine gereken cevap “evet” 
mitingleri yaparak değil “anti-
emperyalist” eylemler düzenle-
yerek verilmeliydi. Hollanda’ya 
sövüp, sırf propaganda izni 
verdi diye Fransız emperyaliz-
miyle flört ederseniz ne halk 
ne de muhataplarınız sizi cid-
diye alır. Benzer bir yasağı Al-
manya da getirmiştir. Ancak o 
Almanya’nın İncirlik üssündeki 
askeri varlığı sürmektedir. Al-
man askerinin varlığını sürdür-
mesi kim ne derse desin Hollan-
da askeri için de kapıların açık 
tutulduğunun kanıtıdır. Ne de 
olsa Türkiye Hollanda ile aynı 
NATO şemsiyesi altındadır. 
Üstelik Türkiye bu şemsiye al-
tında Hollanda ile eşit değildir, 
emperyalizme tabi konumdadır. 
Türkiye NATO’dan çıkmadan 
bu eşitsiz ilişkinin değişmesi 
söz konusu dahi olamaz. Tabii 
ki 15 Temmuz’u destekleyen 
NATO’dan çıkmayanın, meclisi 
bombalayan uçaklara yakıt nak-
li yapan İncirlik üssünü kapat-
mayanın bu olayda gerçek bir 
anti-emperyalist tutum alması 
beklenemezdi. Ancak emekçi 
halkın da daha fazla bekleyecek 
hali yoktur. Derhal İncirlik üssü 
kapatılmalı, Türkiye NATO’dan 
çıkmalıdır. 

Emperyalizme
ve istibdada HAYIR!

Emperyalizmin tek adamla 
daha kolay anlaşacağını söy-
lerken ne kadar haklı olduğu-
muz Hollanda olaylarında or-
taya çıkmıştır. Emperyalizmin 
boyunduruğundan kurtulmak, 
emekçi halkın onurunu koru-
mak için tek seçenek vardır: 
HAYIR! 

Hollanda dersleri:

İstibdada HAYIR demeden 
emperyalizme karşı
dik durulamaz! 



Nisan 2017 / Sayı: 9010 Nisan 2017 / Sayı: 90 11

Yılmaz Tan

Örümcek Adam neden 
başkanlık sistemine karşı 

Ülkenin en önemli sorunlarının başında hiç kuşkusuz 
işsizlik geliyor. Yeni açıklanan veriler de bu sorunun her ge-
çen gün kötüleştiğini ortaya koyuyor; 2016 yılı resmi işsizlik 
oranı yüzde 10,9’a çıkmış durumda. Mart ayı itibariyle yüz-
de 12,7 olarak açıklanan rakam ise işsizliğin son 7 yılın en 
yüksek oranına çıktığını, kriz dönemi olan Aralık 2008’deki 
düzeyine yaklaştığını gösteriyor. İş aramaktan vazgeçenleri 
de hesaba kattığınızda elde edilen geniş tanımlı işsizlik ora-
nı yüzde 21’e, işsiz sayısı yaklaşık 7 milyon kişiye çıkıyor. 
Bunun anlamı beş kişiden birinin işsiz olması. Genç işsizli-
ğinde ise durum daha da vahim. Yaklaşık her 4 gençten biri 
işsiz. Bu soruna ilişkin olarak yakın dönemde yayınlanan iki 
haber ise, “aslında yeteri kadar iş olduğu, kimsenin iş be-
ğenmediği, yan gelip yattığı” safsatasını çeşitli ortamlarda 
dile getiren AKP propaganda aygıtına inat, memleketteki 
manzarayı gözler önüne seriyor. DHA’nın haberine göre 
(22.01.2017) Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nü bitiren 28 yaşındaki Eren 
Özgen Sevinç, uzun zaman kendi alanında iş arayıp bula-
mayınca geçimini sağlamak için Örümcek Adam kostümü 
giyerek sokakta balon satmaya başlamış. Başka bir haberde 
ise Zonguldak’ta “Toplum Yararına Çalışma Programı” kap-
samında belediyeler ve diğer kamu kurumlarında geçici işçi 
statüsünde işe alınacak bin kişi için 5 bin 64 kişinin başvuru-
da bulunduğu, geçici iş için bile metrelerce kuyruk oluştuğu 
aktarılıyor (Cumhuriyet, 15.02.2017). 

Artık sıradanlaşmış bu tür haberler karşısında Erdoğan/
AKP hükümeti ne yapıyor? Güya bir yandan “yeni istihdam 
seferberliği” başlatıyor öte yandan referanduma giderken 
Başkanlık sisteminde, güçlü hükümetlerin, ekonomik istik-
rar ortamı tesis ederek, büyümenin ve böylece işsizliği or-
tadan kaldırmanın teminatı olacağını ileri sürüyor. Neymiş, 
koalisyonlar ekonominin istikrarlı büyümesi önünde bir en-
gel oluşturuyormuş. Sanırsınız ki kendilerinin 15 yıllık tek 
parti döneminde işsizlik, büyüme hızının yüksek olduğu dö-
nemlerde bile, azalmış. Oysa olgular bunun tam tersini söy-
lüyor. AKP’nin hükümette olduğu dönemde işsizlik oranı, 
azımsanmayacak büyüme oranlarının yakalandığı dönemler 
de dâhil olmak üzere, ortalama yüzde 10-11 düzeyini koru-
du. Bunun istisnası 2011-2013 yılları arasında işsizlik ora-
nının yüzde 10’un altına düşmüş olması. TBMM Araştırma 
Hizmetleri Başkanlığı’nın “Ülkemizde Tek Parti ve Koalis-
yon Hükümetleri Dönemlerinde Büyüme ve İşsizlik Oranla-
rı” başlığıyla hazırladığı rapor da (Sözcü, 20.02.2017) büyü-
me oranlarıyla işsizlik oranları arasındaki ilişki bakımından 
AKP’nin tek parti iktidarları arasında en başarısız hükümet 
olduğunu ortaya koyuyor.  

Biz yıllardır toplumun büyük çoğunluğunu oluşturan 
emekçilerin en temel sorunu olan işsizliğin önlenemediği 
gibi artış eğiliminde olmasının, bizzat Erdoğan/AKP hükü-
metinin kendisinden önceki burjuva hükümetlerden devral-
dığı neoliberal politikaları daha da keskin bir şekilde harfiyen 
uygulamasının ürünü olduğunu yazıp durduk. Erdoğan’ın 
ikbal savaşının yeni bir evresi olan referandum öncesi, göz 
boyamak için bile olsa, ilan ettiği “istihdam seferberliği”, 
bırakın istihdamı teşvik etmeyi, İşsizlik Fonu’ndan, yani 
işçinin cebinden patronlara kaynak aktarmayı amaçlıyor. İş-
sizlik sorununa pansuman olmak bir yana, işçinin daha fazla 
sömürülmesine yol açacak bu politika, AKP hükümetinin 
işsizlik sorununu emekçilerin değil, patronların ihtiyaçları 
doğrultusunda çözmek bakımından “istikrarlı” olduğunun 
yeni bir kanıtı niteliğinde. Erdoğan’ın kendisinin yıllar ev-
vel, başbakan olduğu sırada, bir AKP grup toplantısında (31 
Mayıs 2005) “ABD ve Avrupa işsizliği çözememiş, ben nasıl 
çözeyim” diyerek Türkiye kapitalizminin bu kronik, yapısal 
sorunu karşısında teslimiyetçi ve özürcü bir tavrı benimse-
miş olduğunu da hatırlayalım. Bu tespitler ışığında, geçmiş 
yılların “deneyimi”ni de dikkate alarak, başkanlık sistemine 
dayalı bir istibdat rejiminin geniş emekçi kitlelerin çalışma 
koşullarının, artan işsizlik baskısı (ve bunun bir yan ürünü 
olarak) iş güvencesinin ortadan kaldırılması tehdidi altında, 
daha da ağırlaşacağı sonucuna varıyoruz. Çözüm daha önce 
olduğu gibi bugün de ancak bir emekçi hükümetinin ikti-
darında gerçekleştirilecek “acil kamulaştırma” ve “toplum 
yararına çalışma programları” ile herkese güvenceli iş sağ-
lanmasından geçiyor. Önümüzdeki referandumda başkanlık 
sistemine bu nedenle de “hayır” demek, emekçiler için bu 
doğrultuda yürütülecek mücadelede hiç kuşkusuz önemli bir 
adım olacaktır. 

16 Nisan’dan sonra ekonomik krize randevu

 17 Nisan’da ne yapmalı?

Haksızlığa hukuksuzluğa direnen bir işçi: Cemal Bilgin 

Bazı ekonomik veriler var ki, 16 Nisan 
ile ilişkilendirildiğinde kafalarda soru işa-
retleri yaratıyor.
• ABD Merkez Bankası Federal Reserve 
15 Mart’ta faiz oranını çeyrek puan arttıra-
rak yüzde 1’e yükseltti. Böyle durumlarda 
doların kurunun bizim gibi ülkelerde bir 
artış göstereceği biliniyor. Ama ne oldu? 
Dolar Türk lirasına karşı 15 Mart’tan bir-
kaç gün önce 3,75 dolaylarına yükselmiş-
ken 15 Mart’ı izleyen iki gün içinde 3,60’a 
kadar düştü. Neden olağan davranışın dı-
şında bir ekonomik gelişme görüldü? Ce-
vabı açık değil ama çok büyük olasılıkla 
piyasaya devlet eliyle ek dolar çıkarıldığı 
için. Peki nereden geliyor bu dolarlar? Bir 
kısmı, yaklaşık bir milyar dolar, 10-17 
Mart haftası Merkez Bankası’nın rezerv-
lerinden çıkan bir milyar dolardan. Gerisi? 
Ünlü Katar parasıdır muhtemelen!
• Birçok dayanıklı tüketim malında tüketim 
vergisi alınmıyor. Klima, buzdolabı, çama-
şır makinesi, termosifon, elektrikli süpür-

ge ve bazı küçük ev aletlerinden hiç vergi 
alınmıyor. Mobilyada ise ÖTV oranı yüz-
de sekize düşürüldü. Öte yandan, inşaatta 
KDV oranları, daire türüne göre kalıcı veya 
geçici olarak düşürüldü. Ne zaman alındı 
bu Bakanlar Kurulu kararı? 4 Şubat’ta. Re-
feranduma sunulacak anayasa değişiklik-
lerinin meclisten çıkmasından yaklaşık on 
gün sonra. Ne zamana kadar geçerli? Beyaz 
eşyada 30 Nisan’a kadar. Artık kararın ne-
den alınmış olduğunu herkes kendine göre 
yorumlayabilir. Ama KDV muafiyetinin 
referandum tarihinden 15 gün sonra sona 
ermesinin bir rastlantı olduğunu düşünecek 
herhalde pek az saf vardır.
• Şubat başında alınan bir karar daha var. 
9 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayınlanan 

bir karara göre, hükümet istihdamı arttır-
ma amacıyla yeni işe alınacak her işçinin 
vergisini ve SGK primlerini kendisi öde-
me taahhüdü altına girdi. “Kendisi” der-
ken, bu para işçilerin cebinden kesintilerle 
oluşturulmuş olan İşsizlik Fonu’ndan alı-
nacak. Böylece hükümet bir yandan ser-
mayeye büyük bir kıyak yaparak gelecek-
te de patronlar sınıfı için çalışacağını vaad 
ediyor. Bir yandan da bu sayede işsizliğin 
artışını biraz gemlemek amacı var, bunu 
da akılda tutmak gerekir. 
Şimdi bütün bunlar gösteriyor ki, devlet 
gerek kamu maliyesinde ekonomiyi canlan-
dırmak için, gerekse para politikası alanında 
doların kurunu denetim altında tutabilmek 
için bir sürü geçici önlem almış. Bunların raf 
ömrü 16 Nisan’ın hemen ardından sona eri-
yor. Şimdi soru şu: Bütün bu tedbirlere rağ-
men ekonomi her geçen gün kötüye gittiğine 
göre, bu tedbirler kaldırılınca ne olacak? 
Tabii ki kriz azacak! Hazırlıklı olalım, ör-
gütlenelim, yığınak yapalım. 

Referandum Türkiye’de yepyeni bir du-
rum doğuracak. Büyük bir seçim sahtecili-
ği yaşanmadığı, kediler trafoları basmadığı 
takdirde HAYIR’ın kazanması ihtimali yük-
sek. Bugünden 16 Nisan’a kadar bu konuda 
yoğun çalışmalara devam etmek, HAYIR 
oylarını çoğaltmak için etkili kampanya yü-
rütenlere destek olmak hepimizin boynunun 
borcu. Ancak görev, 16 Nisan’da sandığa 
gittiğimizde bitmiyor. Mücadele ondan son-
ra da devam edecek. 16 Nisan gecesi ve 17 
Nisan’dan itibaren öngörülebilir gelecekte ne 

yapmalıyız?
• Seçim sonuçlarının halkın iradesini yan-
sıtmasını sağlamak için sonuna kadar uyanık 
olalım.
• HAYIR sonucunu hep birlikte kutlayalım, 
ama gardımızı indirmeyelim. Osmanlı’da 
oyun bitmez!
• Çok ağır bir ekonomik kriz geliyor. Bütün 
mücadelelere damga vuracaktır. Yığınak ve 
hazırlık yapalım.
• HAYIR kazanınca, “şimdi istikrar”, “şimdi 
milli birlik” türü, 7 Haziran sonrasına ben-

zeyen safsatalara kulaklarımızı tıkayalım. 
Halkın oyunun berrak sonucunun gereğinin 
yerine getirilmesini, Erdoğan’ın çekilmesini 
talep edelim.
• Örgütlenelim. Ekonomik krize karşı, işi-
mizi yitirmemek için sendikalaşalım. Siya-
sete uzaktan bakmayalım. Sosyalist örgüt-
lenmeden uzak durmayalım. Devrimci İşçi 
Partisi’ne katılalım.
Kısacası, coşkumuzu yaşayalım. Ama 
mücadelenin devam edeceğini hiç unut-
madan!

Gerçek: OHAL koşullarında tüm 
baskılara ve tehditlere rağmen 7 aydır 
direniyorsunuz. Mücadele nasıl gidiyor?

Cemal Bilgin: Bugün de 28. haftadaki 
eylemimizi sonlandırdık. Taşeron sistemine, 
hukuksuzluğa, eşitsizliğe, ayrımcılığa karşı 
mücadeleyi sürdürüyoruz. Mücadelemize 
işçi ve öğrenci arkadaşlarımız, hocalarımız, 
halkımız gelip destek oluyorlar. Sadece ken-
di sorunlarımızı, kadrolu, güvenceli çalışma 
taleplerimizi değil hastaların ve yakınlarının 
sorunlarını da gündeme getiriyoruz. Biz ora-
da taşeron sistemine dair ses çıkardığımız 
zaman insanlar “hayır” diyerek karşılık veri-
yorlar mesela ilginç bir şekilde. Geçen hafta 
otobüsten bizi alkışlayanlar oldu, biz de hayır 
diyoruz dediler. Altını doldurarak hayır de-
mek gerekiyor: taşeron sistemine hayır, hak-
sızlığa hayır, hukuksuzluğa hayır, işten atıl-
malara hayır, baskılara hayır, tehditlere hayır 
diye söylemek gerekiyor. İşçiler emekçiler 
de bunun farkında aslında. OHAL’le birlik-
te işçiler ve emekçiler tehdit altında. Çünkü 
iş güvenceleri patronların ve yöneticilerin 
iki dudağının arasında. İşçi borçlu, kadrosu 
yok, sosyal güvencesi yok. Memurlar kurum 
içerisinde rotasyona uğruyor, KHK ile ihraç 
ediliyor. Biz hepsinin mücadelesini vermeye 
devam ediyoruz. Mücadelemiz de güzel gidi-
yor, coşkulu geçiyor.

Gerçek: Ne gibi hukuki zorluklarla 
karşı karşıya kalıyorsunuz?

Cemal Bilgin: Hastane yönetimi tehdit, 
baskı, yalan, suç uydurma gibi iftiralarla hak-

kımda suç duyurusunda bulundu. Geçen haf-
talarda savcı hanımla görüştüm o da benim 
lehime çıktı, kavuşturmaya yer yoktur dedi. 
Yemek şirketi de kurumu rencide ettiğim ge-
rekçesiyle bir dava açtı. Bir de işe iade davam 
var. 27 Mart’ta üçüncü duruşma olacak. İşte 
mahkemelerle uğraşıyoruz.

Gerçek: İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp 
Fakültesi’nde Sosyal-İş’te örgütlenme ve 
yetki alma süreci nasıl işledi?

Cemal Bilgin: Önce 100’e yakın işçiy-
le görüştük. Tez-Koop-İş Sendikası bir iki 
sene önce 500-600 üye yapıp bizi yarı yolda 
bırakmıştı. Bundan dolayı Tez-Koop’a kim-
se üye olmak istemedi. Ondan sonra Hak-
İş’e bağlı Öz Büro-İş Sendikası’yla görüş-
tük. Bir kısmımız, iktidarın sendikası diye 
bize faydası olur derken büyük bir çoğun-
luğumuz onlardan bize bir hayır gelmez biz 
Sosyal-İş’e gidelim dedik. 15-20 arkadaşla 
Sosyal-İş’e gittik. Anlattık durumu onlar da 
bize örgütlenmeyi anlattılar. Arkadaşlarımız 
da bizi yarı yolda bırakmayacaksan, bize sa-
hip çıkacaksan, bizi kucaklayacaksan, mad-
di, manevi, sosyal haklarımızı, özlük hak-
larımızı savunacaksan buyurun gelin dedi. 
Dışarıda mücadele yürütüyoruz 28 haftadır 
ama içeriyle bağımızı, ilişkimizi koparma-
dığımız için, arkadaşlar da bize soruyorlar 
nasıl yapalım, nasıl edelim diye. Dedik o 
zaman hep beraber Sosyal-İş’e üye olalım.

50, 100 derken 200, 300 olduk. Tabi 
biz işçiyle muhatap olurken, işçinin evine 
gittik, cenazesine, düğününe, nişanına git-

tik öyle üye yaptık. Yoksa 3 haftada 600 
üye yapamazdık. O arada Öz Büro-İş araya 
girdi. Yönetimle, müdürle, idari amirlerle 
toplantı yaptılar. Masada sosyal diyalog 
adı altında müdürlerle, amirlerle toplantı 
yaparak işçiye baskı uygulayarak, tehdit 
ederek bunlara sözümüz nasıl olsa geçiyor 
diye düşündüler ama biz birebir işçilerin 
muhatabı olduğumuz için sağ olsun işçiler 
bizim yanımızda oldular, mücadeleyi seçti 
işçi arkadaşlar.

Ayın 23’ünde de yetki başvurusunu Ça-
lışma Bakanlığı’na yaptık. Tabii bu arada 
amirler boş durmadı. İki kere Hak-İş’le top-
lantı yaptı. Bizler yıllardır burada bir amfi 
bile alamazken, müdürlerle iletişime geçe-
mezken Öz Büro-İş dışarıdan gelerek rahat-
lıkla irtibata geçebildi, amfi alabildi. İşçiler 
burada sadece sendikalaşmaya gitmedi, yö-
netime karşı da bir duruş, tepki gösterdiler. 
Herkes bayram gelmiş gibi seviniyor, her-
kes birbiriyle selamlaşıyor. Birbirlerine sen 
hangi sendikadasın diye soruyorlar, herkes 
diyor Sosyal-İş. Bu birlik ve beraberliği 
sürdürmek gerekiyor, bu coşkuyu, heyeca-
nı her kurumda göstermek gerekiyor. Çün-
kü sendikalaşmak işçinin bayramı gibidir, 
babası gibidir, anası gibidir, kucaklayacak, 
sahip çıkacak bir oluşum. Sadece ben sos-
yal haklarımı aldım, maaşım 2 lira arttı değil 
yani, insanca yaşayabilmesi için, onurlu ya-
şayabilmesi için bu sendikalara ihtiyaç var. 
Bu şekilde mücadeleyi sürdürüyoruz, mü-
cadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’ndeki zehirli yemek skandalını gündeme getirdiği için 
işten atılan işyeri iş güvenliği temsilcisi Cemal Bilgin, her hafta Cuma günü saat 12:00’de 
hastane önünde eylem yaparak direnişini sürdürüyor. Bilgin ile 24 Mart günü eyleminin 
ardından, verdiği mücadeleyi ve hastanede çalışan işçilerin Sosyal-İş’te örgütlenme ve yetki 
sürecini konuştuk.

AKP’nin Suriye politikasının geldiği yer: 

Önüm arkam sağım solum sobe

El Bab’ın TSK destekli ÖSO 
güçleri tarafından alınmasının ardın-
dan Fırat kapanının kapandığını ve 
Türkiye’nin hem siyasi hem de askeri 
olarak girdiği bölgede sıkışıp kaldığı-
nı yazmıştık. TSK ve ÖSO kapandan 
çıkış için PYD/YPG’nin başını çektiği 
Suriye Demokratik Güçleri’nin kont-
rolündeki Mınbiç’e yönelik askeri bir 
taarruza girişti. Ancak taarruz kapan-
dan çıkmak bir yana Türkiye’nin daha 
da sıkışmasıyla sonuçlandı. 

Başarısız Mınbiç taarruzu 
Aslında taarruz Mınbiç’i istila et-

meyi hedefliyormuş gibi görünse de 
esas amaç bölge üzerinde askeri baskı 
oluşturarak ABD’nin daha önce söz 
verdiği gibi YPG güçlerinin Fırat’ın 
doğusuna geçmeye zorlamasını sağla-
maktı. Ayrıca ABD’yi bu adımı atma-
ya ikna etmek için, Rakka’ya birlikte 
yürüme teklifi de en yetkili ağızlar-
dan defalarca dile getirildi. Ancak 
ABD’nin özellikle sahada yer alan 
askeri yetkilileri süreci Türkiye ile 
değil YPG güçleriyle götürmeye her 
zaman daha yatkın oldu. Diğer yandan 
Washington, NATO müttefiki ile köp-
rülerin atılmasını da istemedi. Ancak 
Mınbiç adım adım bir savaş alanı ha-
line gelmiş iken kararın hızlı verilmesi 
gerekiyordu. ABD ve TSK güçlerinin 
askeri anlamda karşı karşıya gelmesi 
bile olasılık dâhiline girmişti. 

Rus tamponu
Tam bu esnada Rusya devreye gir-

di ve işin çehresi bir anda değişti. Su-
riye ordusu ve Rus güçleri Mınbiç’in 
batı tarafında SDG ile TSK ve ÖSO 
güçlerinin arasına girerek bir tam-
pon bölge oluşturdu. Bu aşamada 
taarruzun devam etmesi daha önce 
gündeme getirdiğimiz gibi Türkiye 
ve Suriye’nin topyekûn savaşa gir-
mesi tehlikesini içinde barındırıyor-
du. Rusya’nın doğrudan askerleri ve 
zırhlı araçlarıyla bölgeye gelmesi 
Türkiye’nin bu yönde bir hamle yap-
masının maliyetini de katlanılması 
zor boyutlara çekmiş oldu. ABD de 
bu gelişmeye onay verdi. Zira ABD 
ile Rusya arasında Suriye’nin nüfuz 
alanlarına bölünmesi konusunda he-
nüz tamamlanmamış olsa da zımni bir 
anlaşma zemininin var olduğu görülü-
yor. Bu çerçevede ABD’nin Fırat’ın 
doğusuna, Rusya’nın ise Fırat’ın ba-

tısına odaklandığı anlaşılıyor. Dolayı-
sıyla Mınbiç’te Rus varlığı ABD için 
katlanılabilir ve öngörülmüş bir ma-
liyet olarak değerlendirilebilir. Ayrıca 
Rusya’nın araya girmesi Türkiye’nin 
ABD’ye yönelik “sözünüzü tutun 
ve YPG’nin Mınbiç’ten çekilmesini 
sağlayın” şeklinde yaptığı baskının 
da önünü kesmiş oluyor. Rusya ve 
PYD’nin artan muhabbeti de Rusya 
ve ABD arasındaki bu anlaşma zemini 
açısından değerlendirilmeli. Dolayı-
sıyla Rojava’da Kürt hareketinin ABD 
nüfuzundan çıkarak Rusya’ya yaklaş-
tığına dair değerlendirmeler yapmak 
için çok erken. 

El Bab çıkmaz sokak oldu
Bu gelişmeler ışığında Türkiye, 

El Bab’a kadar gelmiş ama ne ileri ne 
de geri gidebilir bir durumda sıkışıp 
kalmıştır. Tek hamlesi olan PYD ve 
YPG’nin terörist olarak tanınması ta-
lebi ise adeta duvara çarpıp tuzla buz 
olmuştur. Washington’da 68 ülkenin 
katıldığı ABD öncülüğündeki koa-
lisyon toplantısında bu talebi ABD 
dâhil kimse ciddiye almamıştır. Rus 
askerleri ise YPG’nin silahlı güçle-
riyle Afrin’de halay çekmekte, Rus 
Albay’ı koluna YPG arması takarak 
dolaşmaktadır. Türkiye’nin Kürt kan-
tonlarının birleşmesini engelledim 
diye kendi hanesine yazacağı bir za-
fer de yoktur zira kantonlar Rusya ve 
Suriye ordusunun hâkimiyetindeki 
bölge üzerinden fiilen birleşmiş du-
rumdadır. Üstelik bunu sağlayan du-
rumu yaratan da bizzat Fırat Kalkanı 
operasyonunun kendisi olmuştur. Hâl 
böyle iken Washington’a giden Mev-
lüt Çavuşoğlu’na “önüm arkam sağım 
solum sobe” deyip gerisin geriye dön-
mekten başka çare kalmamıştır.

ABD ve İsrail Suriye’de daha çok 
kan dökmeye hazırlanıyor

Elbette ki ABD ve Rusya’nın Su-
riye sathında tam bir işbirliği içinde 
olduğu asla söylenemez. İki güç de 
birbirine stratejik düzeyde düşmanlık 
beslemektedir. Nitekim Suriye ordusu 
ve Rusya’nın bölgede elde ettiği kaza-
nımların karşılığında ABD Rakka’ya 
yönelik yeni bir hamle başlatmıştır. 
Özellikle Fırat nehri üzerindeki strate-
jik Tabka Barajı’nın Batı kısmına ya-
pılan ve ABD özel kuvvetlerinin bilfiil 
yer aldığı hava indirme operasyonu 

bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bu 
operasyonun salt Rakka’nn kuşatılma-
sına yönelik olmadığı Suriye ordusu-
nun El Bab’ta TSK ve ÖSO’nun önünü 
kestikten sonra güneye yani Rakka’ya 
doğru yönelişinin önünü kesmeyi he-
deflediği net şekilde görülmektedir.

Sadece Tabka operasyonu değil, 
ÖSO ile Fetih El Şam Cephesi (El 
Nusra’nın yeni adı) eş zamanlı olarak 
Hama taarruzu ve güneyden İsrail’in 
Suriye ordusu ile Hizbullah’ı hedef-
leyen hava saldırıları da hep birlikte 
değerlendirildiğinde, ABD’nin Suri-
ye ordusu ve Rusya’nın kazanımla-
rını dengeleme çabasının öne çıktığı 
görülüyor. ABD emperyalizmi hem 
kendi askerlerini hem de taşeronları-
nı daha aktif kullanacak. Bu çabanın 
Suriye’de suların yakın zamanda pek 
de durulmayacağını gösterdiğini söy-
leyebiliriz. Tam tersine önümüzdeki 
dönemde ABD ve İsrail’in hamleleri 
sonucunda çok daha fazla kan döküle-
ceğini görmekteyiz. 

ABD bayrağı
emperyalizmin simgesi,
ABD askeri halkların katilidir

Bu gerçek ortadayken Rojava’da 
ABD askerlerinin YPG’lilere eğitim 
verdiği, ABD bayraklı zırhlı araçların 
cirit attığı görüntüleri matah bir şey-
miş gibi paylaşan, yorumsuz haberler 
yapan birçok sol yayın organının ay-
mazlığının da kabul edilemez oldu-
ğunu belirtmek gerekiyor. Bölgede 
tamamen gerici sonuçlar doğuracak 
bir Türk-Kürt çatışmasını önleyecek 
gücün ABD olduğunu zannetmek 
tarihten ders almamak, tüm bölge 
halklarının geleceğine ihanet sayıla-
cak kadar derin bir aymazlık içinde 
olmak anlamına gelir. Rojava’daki 
her ABD askeri her ABD zırhlı aracı 
sadece Kürt halkının değil tüm bölge 
halklarının geleceğine vurulmuş bir 
prangadır. Türkiye’nin PYD ve YPG 
üzerinden Kürtlerle savaş politikası, 
halkların kardeşliğini dinamitlediği ve 
Rojava’daki Kürt halkını emperyaliz-
min kucağına ittiği, Türkiye’yi ABD 
kapısında dilenci haline düşürdüğü 
için tümüyle yanlıştır. Türk, Kürt, 
Arap, İranlı tüm bölge halklarının or-
tak kurtuluşuna giden yolda ABD’yi 
Ortadoğu’nun her köşesinden def et-
mek en önemli görev olmaya devam 
etmektedir. 

Sungur Savran

“Bankacı”lara,
beyaz yakalılara ve 

üniversite öğrencilerine 
açık mektup

Bir zamanlar, 12 Eylül 1980 askeri diktatörlüğünden önce, 
bankacılık sektörü Türkiye’de sendikal mücadele bakımından 
en güçlü alanlardan biriydi. DİSK içinde Bank-Sen, tartışma-
sız en güçlü sendika olan Maden-İş’ten sonra en güçlü sendi-
kalardan biriydi. Sonra DİSK’i suç odağı gibi gösteren 12 Ey-
lül, sınıfları “karıştırıp barıştıran” Turgut Özal, köşeyi dönme 
kültürü, “gemisini kurtaran kaptan” anlayışı ardı ardına geldi 
ve ortaya başka bir şey çıktı.

Banka çalışanları günümüzde sosyo-ekonomik konumla-
rını tam olarak kabul etmek istemiyorlar. Ne işle meşgul ol-
dukları sorulduğunda “bankacıyım” diyorlar. Aynen turizm 
şirketlerinin istihdam ettiği çalışanların kendilerine “turizmci” 
dedikleri gibi. “Bankacı” 12 Eylül öncesinde “banka sahibi” 
demekti. Böylece, kapitalist ile onun istihdam ettiği çalışan hiç 
olmazsa bir süre boyunca aynı adla anılır oldu.

Hükümetin Mart ayı içinde Akbank’ın on binlerce çalışa-
nının grevini daha başlamadan “erteleme” adı altında yasak-
laması, yukarıda söylediklerimizin ne kadar önemli olduğunu 
gösteriyor. Bugüne kadar lastik işçisinin grevi yasaklanıyor-
du, onlar “işçi” idi. Cam işçisinin grevi yasaklanıyordu, onlar 
“işçi” idi. Metal işçisinin grevi yasaklanıyordu, onlar “işçi” 
idi. Şimdi Akbank işçilerinin grevi yasaklandı. Peki ama onlar 
“işçi” mi? Kendine “bankacı” demekte ısrar eden bütün ar-
kadaşlarımıza soruyoruz: Bu olay, herkese sizin en azından 
bir açıdan bakıldığında öteki proleterlerle, yani işçilerle aynı 
sosyo-ekonomik konumda olduğunuzu göstermiyor mu?

Daha genel olarak “beyaz yakalı” olarak tabir edilen, bü-
rolarda, şirket merkezlerinde, otellerde, sigorta şirketlerinde 
çalışan, “plaza çalışanı” olarak anılan konumu paylaşan bütün 
arkadaşlar. Akbank çalışanının işçilerle paylaştığı şey sizin 
için de geçerli değil mi? 

Nihayet, üniversite öğrencileri. Üniversite kitlesel bir öğ-
renim kurumu haline geldi geleli, işçi sınıfının ve ona akraba 
toplum kesimlerinin çocukları yükseköğrenim görmeye başla-
yalı beri, üniversite öğrencisi ulema geçinmekten çoktan çık-
tı. Artık öğrenci geleceğin “diplomalı proleteri”dir. Yani işçi 
sınıfının belirli vasıfları ve bunların yanı sıra belirli bir adabı 
öğrenmiş mensupları olmak için eğitim görmektedirler.

“Bankacı”lar, pek şık ortamlarda çalışan plaza çalışanları, 
üniversite öğrencileri… Biz sosyalistlerin sesini duyun. Size 
sadece biz doğruyu söylüyoruz. Hâkim sınıfların temsilci-
leri size işçi sınıfından farklarınızı anlatıyor. Yabancı dil bi-
lirsiniz. Hasbelkader şu ya da bu ülkede gezmişsinizdir ya da 
kalmışsınızdır. Kılığınızı işçilerden daha seçici biçimde belir-
leme şansınız vardır. En önemlisi, işçiye bir gelecek falan vaad 
edilmez, sizin ise yükselme şansınız vardır. Gazeteci iseniz on 
binde biriniz Ahmet Hakan ya da Şirin Payzın ya da Acun Ilı-
calı olmayı hayal edebilirsiniz. “Bankacı” iseniz şube müdürü 
hatta günün birinde genel müdür yardımcısı olma hayali kura-
bilirsiniz. “Kariyer planlaması” neredeyse afyon rolü görüyor 
genç banka ve şirket çalışanları için. 

Biz size işçi sınıfıyla ortak yanınızı hatırlatıyoruz. Aynen 
metal işçileri gibi uzun mesailere kalırsınız. Çocuğunuz evde 
sizi bekleyedursun siz gece 10’lara kadar dirsek çürütürsünüz. 
Şefiniz sizi hırpalar, baskı altında tutar. “Mobbing” dersiniz 
ama rahatlamazsınız. Ücretiniz düşüktür. Mühendissinizdir, işe 
girersiniz, ayda 1.600 liraya, “bu kadar yıl neden kafa patlat-
tım, sonunda asgari ücretten sadece 200 lira fazla alıyorum” 
dersiniz. Bütün bunlarla mücadele için sendikaya katılır, grev 
yapmaya girişir, metal işçisinden farkınız olmadığını anlarsı-
nız. En kötüsü, kapitalizmin krizleri geldiğinde aynen tekstil 
işçisi gibi kapıya konuluverirsiniz.

Öyleyse örgütlenin. Sektörünüz hangisine uygunsa o sen-
dikada birleşin. Sendikanıza sahip çıkın, denetleyin. Öğrenciy-
seniz şimdiden bu konulara ilgi gösterin. Sizin proletaryanın 
yanında, içinde, bağrında olmanız proletaryanın eğitim, dünya 
bilgisi, iş yapma becerisini arttıracaktır. Siz bu toplumun insan-
larına çok şey verebilecek konumdasınız. Halkı kucaklayın. Bu 
sizin de çıkarınıza. Çünkü eğer Akbank grevleri gelecekte erte-
lenmeyecekse, metal ya da cam ya da lastik grevleri de ertelene-
meyecek demektir. Öyleyse sınıf kardeşlerinizi kucaklayın ki… 
yarın greviniz yeniden yasaklanmasın, sizi köle gibi çalıştırma-
ya devam edemesinler. 
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HAYIR’ın sesi İTÜ’de de yükseliyor! 

İstibdadın sopası İÜ’den dışarı!

İstibdadın faşist sopasını 
Osmangazi’de kıracağız

Gücümüz birliğimizden gelir

Tüm yurtta olduğu gibi biz de 
İTÜ öğrencileri olarak istibdada 
karşı HAYIR sesini yükseltiyoruz. 
Bütün baskılara rağmen okulda HA-
YIR koşuları düzenliyor, ardından 
yapılan forumlarda gelecek mü-
cadelelere dair planlar yapıyoruz. 
Referandumda sandıktan ne çıkarsa 
çıksın istibdada karşı mücadelenin 
16 Nisan’dan sonra da devam ede-
ceğini vurguluyoruz. Bunlarla da 
yetinmiyor, İTÜ öğrencileri olarak 
kampüs sınırlarını aşıyor komşu 
mahallelerin emekçi halkıyla bulu-
şup HAYIR’ı büyütüyoruz.

Tabii bu mücadelenin karşısında 
AKP’nin taşeronluğunu yapan İTÜ 
Rektörlüğü, ÖGB ve polis eliyle 
bizleri baskı altına almaya çalışıyor. 
KHK’lar ile akademisyenlerin ihraç 
edilmesine karşı basın açıklaması 

yaptığımız için soruşturmalar açıyor. 
HAYIR koşularımızı engellenmeye 
çalışıyor. İTÜ yönetimi bir yandan 
HAYIR’ı susturmaya çalışırken diğer 
yandan gizli kapaklı organizasyon-
larla AKP’li vekilleri okula sokuyor. 
Ancak baskılarla ve soruşturmalarla 
öğrencileri sindireceğini zanneden 
rektörlük her seferinde daha büyük 
bir tepkiyle karşı karşıya kalıyor.

İTÜ öğrencisi istibdada boyun 
eğmeyeceğinin sinyallerini çoktan 
verdi. Şimdi mesele kampüslerde 
büyüyen mücadeleleri emekçi hal-
kın mücadeleleriyle birleştirmekte. 
Sınıfımız bir mücadelemiz de bir 
olacak! Kahrolsun istibdad, yaşasın 
hürriyet!
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 
DİP’li Öğrenciler

İstanbul Üniversitesi’nde, is-
tibdadın sopası işlevi gören po-
lis hamiliğindeki faşist güruhlar 
HAYIR’ın sesini yükselten öğ-
rencilere saldırıyor. Fakülte ve 
kütüphane çıkışlarında istibdada 
karşı mücadele eden devrimci öğ-
rencilere pusu kurup saldıran bu 
alçaklara, rektörlük ise hizmette 
sınır tanımıyor. HAYIR afişle-
rine, bildirilerine, etkinliklerine 
OHAL bahanesiyle izin vermeyen 
üniversite yönetimi 21 Mart’ta 
üniversitede etkinlik yapması için 
ülkü ocaklarını adeta buyur etti. 
Aynı gün valilik kararıyla, Hu-
kuk ve İktisat Fakültesi dışındaki 
fakültelerden öğrencilerin iki gün 
Merkez Kampüs’e girişi engellen-
di. Ama üniversite öğrencisi bile 
olmayan faşistler rahatlıkla okula 
girebildi.

Devrimci öğrencilere saldıran 
faşist çetelere verilen bu desteğin, 
istibdad cephesinin halkı kardeş 
kavgasıyla tehdit etme taktiğinin 
bir sonucu olduğunun bilincinde-
yiz. Sermayenin ve emperyaliz-
min çıkarları için kardeş kavgası 
peşinde koşanlara izin vermeyece-

ğiz. İstibdadın sopası faşist çetele-
re karşı işçi ve emekçilerin çıkar-
ları doğrultusunda, emperyalizme 
ve sömürüye HAYIR diyerek kar-
deşleşecek, üniversitemizde hürri-
yet mücadelesini yükselteceğiz.
İstanbul Üniversitesi’nden 
DİP’li Öğrenciler

Geçtiğimiz hafta, şehir 
merkezinde HAYIR çalışması 
yürüten Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi’nden (ESOGÜ) 
öğrenciler faşist çeteler tarafın-
dan hedef alındı. Öğrencilerin 
yoğun olarak yaşadığı Bağlar 
semtine gelen çeteler satır ve 
sopalarla öğrenci avına çıktılar. 
Tespit ettikleri öğrencilerin ev-
lerinin önüne gelerek tehditler 
yağdırdılar. Ertesi gün ise okul 
içerisinde Kürtçe konuştukla-
rı gerekçesiyle bir kadın ve bir 
erkek öğrenciye saldırıp hasta-
nelik edene kadar darp ettiler. 
Bizler, yani ESOGÜ’de okuyan 

devrimci öğrenciler bu duru-
ma hiç yabancı değiliz. Devlet 
eliyle korunan bu çeteler yıllar-
dır devrimci öğrencilere baskı 
uyguluyor. Fakat bu baskılar 
her dönem güçlerin birleştiril-
mesiyle, devrimci öğrencilerin 
birliğiyle kırılıyor. Görünen o ki 
bu dönem de birliğimizi koru-
mamız gerekiyor. İstibdadın fa-
şist sopasını kırmak için bu bir 
gerekliliktir. Güçlerimizi bir-
leştirip istibdada karşı hürriyeti 
savunacağız. İstibdadın faşist 
sopasını ESOGÜ’de kıracağız!
Osmangazi Üniversitesi’nden 
DİP’li Öğrenciler

Uzun süredir istibdadın hede-
finde olan ODTÜ’ye atanan rek-
tör, güvenlik tedbirleri adı altında 
OHAL’i üniversiteye taşımaya 
çalıştı. Öğrencilerin yaptığı etkin-
liklere türlü engeller koymak için 
uğraştı. Geçtiğimiz günlerde ise 
üniversitede yapılan bir forumda, 
ODTÜ’yü de kapsayan bir KHK 
çıkması durumunda ne yapacağı 
sorusuna ısrarla cevap vermekten 
kaçındı. Zaten Erdoğan’ın atadı-
ğı bir rektörün bu soruya verecek 
cevabı olamazdı. ODTÜ öğren-
cilerinin ise bu soruya vereceği 
cevap çok açıktır: istibdada karşı 
mücadele!

Bizler hem üniversitemizde 
baskılara karşı mücadele etmeye 
hem de diğer üniversitedeki ar-
kadaşlarımızla dayanışma içinde 

olmaya devam edeceğiz. Gençlik 
olarak hem sandıkta HAYIR de-
meli hem de sonrasında akade-
misyenlerle, üniversite emekçile-
riyle, işçi sınıfıyla omuz omuza, 
geleceğimize, özgürlüğümüze 
tehdit olan istibdad rejimine karşı 
mücadele etmeliyiz, hürriyet saf-
larını sıklaştırmalıyız!
ODTÜ’den DİP’li Öğrenciler

OHAL ile birlikte üniversite-
lerdeki baskılar büyük bir artış gös-
terdi. Anadolu Üniversitesi’nde 
de ÖGB ve polis muhalif öğren-
cilerin her türlü faaliyetine engel 
olmak için elinden geleni yapıyor. 
Bununla birlikte rektörlük de hu-
kuksuz soruşturmalar açarak bizi 
yıldırmaya çalışıyor. Örgütlülüğü-
müz ve birlikte mücadelemiz, önü-
müze koyulan engelleri aşmak için 
tek yol. Bunun en güzel örneğini 
15 Şubat günü önümüze kurulan 
barikatı yardığımızda gördük. 7 
Şubat günü yayınlanan KHK ile 
okulumuzdan ihraç edilen hocala-
rımızla vedalaşmak için 15 Şubat 
günü Hukuk Fakültesi önünde 
toplandık. Hukuk Fakültesi’nden 
ihraç edilen hocalarımızla veda-
laştıktan sonra diğer fakültelere 
doğru yürüyüşe geçerek vedalaş-

mamızı tamamlamak istedik. Bize 
yürüyüş yapamayacağımızı söyle-
yen ÖGB önümüze barikat kurdu. 
Bizler de hocalarımızla birlikte 
yürüyüşümüzü sürdürme kara-
rı aldık. Bu doğrultuda önümüze 
kurulan ÖGB barikatını yararak 
vedalaşma etkinliğimizi planladı-
ğımız şekilde tamamladık. Şimdi 
ise önümüzde referandum süre-
ci var. HAYIR çalışması, gerek 
devlet eliyle gerek faşist çeteler 
aracılığıyla bastırılmak isteniyor. 
Bizim ise bu baskıları kıracak ör-
gütlülüğümüz mevcut. Referandu-
mu örgütlerken de, sonrasında da 
bu örgütlülük bilinciyle hareket 
etmek elzemdir. İstibdadı yenmek 
ve hürriyeti yükseltmek için hep 
birlikte mücadeleye!
Anadolu Üniversitesi’nden 
DİP’li Öğrenciler

Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi geçen seneden beri 
üniversiteyi üniversitenin öğ-
rencisinden, akademisyeninden, 
emekçisinden “korumaya” yönelik 
güvenlik önlemleri ile ifade ve ör-
gütlenme özgürlüğünün kısıtlandı-
ğı okullardan biri. OHAL’in ilanı 
ile birlikte KHK’larla iş güven-
cesinin ve akademik özgürlüğün 
ayaklar altına alınması üniversite-
yi baskı altına almanın aracı iken, 
MSGSÜ’de üniversitenin tüm 
bileşenleri buna karşı direnç gös-
teriyor. Akademisyenlerin ve öğ-
rencilerin dönem boyunca birlikte 
düzenledikleri forumların ardından 
yüzlerce kişinin katılımıyla büyük 
bir “Akademiyi Savunuyoruz” et-
kinliği gerçekleştirildi. KHK so-
pasına karşı üniversitenin biat et-
meyeceğini beyan eden öğrenciler 
ve akademisyenler, forumlara ve 
etkinliklere devam ediyorlar.

Üniversitede mücadelenin bir 
diğer ayağı da yönetimin, öğrenci-
lerin HAYIR faaliyetlerini Yüksek 
Seçim Kurulu’nun seçim yasakla-
rını okulun her yerine asarak en-
gellenmeye başlaması ile yükseldi. 
Birçok üniversitede başkanlık yan-
lıları rahatlıkla faaliyet yürütürken 
ve AKP’liler panellere gelebilir-
ken, HAYIR diyenlerin sesinin kı-
sılmasının karşında öğrenciler bir 
araya gelerek bir forum düzenle-

diler.
Şimdi MSGSÜ’nün bü-

tün dersliklerinde, koridorların-
da, Bomonti’nin kantininden 
Fındıklı’nın rıhtımına; baskılara, ya-
saklara karşılık HAYIR sesi yükseli-
yor. MSGSÜ öğrencileri iş güvence-
sinin yok edilmesinden, yemekhane 
zamlarına sorunlarını çözmek için 
bir araya geliyor; KHK’lara, tüm 
yasaklara ve baskılara, üniversiteye 
yönelik saldırılara HAYIR diyor!

Son günlerde Avrupa ülkeleriy-
le yaşananlar malumunuzdur. Yıl-
lardır Avrupa Birliği’nin kapısına 
dizilenler, şimdi Avrupa Birliği’nin 
güya karşısına dizilmiş. Avrupa 
Birliği’nden para koparmak için 
Suriyeli kardeşlerimizi Türkiye’de 
kamplarda hapsedip insan pazarlığı 
yapacak kadar hesapçı davrananlar, 
ballandırarak büyüttükleri krizler-
den oy çıkarmaya çalışıyorlar.

Bu ikiyüzlülük furyası içerisinde 
önüne gelen astığı astık, kestiği kestik 
tutumla atıp tutuyor. Nerede bir kriz 
fırsatı görseler hemen üzerine atlayıp 
şova çevirmeye çalışıyorlar. Sonuçla-
rının kimi nasıl etkileyeceğiyle ilgilen-
meksizin, gerdikçe geriyorlar durumu. 
Dertleri emperyalizm karşıtlığı ya da 
insanların çıkarları olduğu sanılmasın. 
Türkiye halkı aşağılanmış, Avrupalı 
Türkiyeliler mağdur olmuş umurla-
rında değil. Tek dertleri daha çok “one 
minute” şovları sahnelemektir.

Tayyip Erdoğan çıkmış televiz-
yonlara itiraf ediyor: “Siz bana dik-
tatör dedikçe, ben size ağzıma geleni 
söyleyeceğim” diyor Avrupa’ya. İşte 
bu bir itiraftır. Avrupa’da yaşayan 
Avrupalı Türkiye vatandaşlarının 
denklemde yeri bile yok! Asıl mev-
zu kendi imajları, çıkarları, oyları!

Tam da duruma uygun güzel bir 
atasözümüz var: “Zenginin gönlü 
olasıya, fakirin canı çıkarmış”. Re-
ferandumda gönüllerine göre bir 
sonuç çıkması için, bizim canımızı 
çıkartmaktan bile geri durmazlar. Ne 
gerekiyorsa yapıyorlar, yapacaklar. 

Bedelini kendileri ödemediğin-
de asıp kesmek, atıp tutmak ne de 

kolay! İş böyle olunca oy için yapa-
bileceklerinin sınırı yok. Ne de olsa 
bedeli ödeyen kendileri değil! Onlar 
kendi hesapları peşinde koşarken bu 
durumdan en çok zarar gören Avru-
palı Türkiye vatandaşları oluyor.

Avrupalı Türkiye vatandaşlarını 
o ağızlarından düşürmedikleri fa-
şizmden böyle mi koruyacaklar? Ko-
rumak bir yana, işlerine geldiği için 
yangına körükle gittiler. Oy toplamak 
için yaptıkları şovlar vatandaşlarımı-
zı göçmen düşmanlarının önüne attı. 
Şu an Avrupalı Türkiye vatandaşları 
daha mı güvende? Avrupa’da yaşayıp 
ekmeğini orada kazanan vatandaşları-
mız için bu gelişmeler zarardan baş-
ka bir şey değil. Gurbet zaten zordur, 
referandum uğruna artık daha da zor.

Kendilerinin tuzu kuru, düşün-
mezler gurbette işçi emekçi olanı, 
anlamazlar halden. Avrupa’ya karşı 
yapılan referandum şovları oralarda 
yaşayan vatandaşlarımızı en fazla 
ekonomik açıdan vuracaktır. Refe-
randum şovlarından sebep gurbetteki 
vatandaşlarımız işlerinden olacak ya 
da zorluklar çekecektir. İleri aşama-
larda toplum içinde hor görülmek bir 
yana, resmi kanallarda bile mağdur 
olmaya başlayabilirler. Yani onların 
gönlü olana kadar, gurbetteki işçinin 
emekçinin canını çıkartacaklar!

Bizi Avrupa emperyalizmi önün-
de küçük düşürenler, kendi küçük oy 
hesaplarını bitirmelidir artık. Avrupalı 
Türkiye vatandaşlarının hayatlarıyla 
ve ekmekleriyle oynamayı bırakın. 
Referandum şovları uğruna vatandaş-
larımızla birlikte diğer tüm göçmenle-
ri hedef tahtası yapmaktan vazgeçin.

Zenginin gönlü olasıya, 
fakirin canı çıkarmış

Hollanda’da Bakan Kaya’nın 
sınırdışı edilmesinin yarattığı 
yankılar gündemi belirlerken bir 
sınırdışı olayı da Bulgaristan’da 
gerçekleşti. Bulgaristan Dışişle-
ri Bakanlığı, Ankara’ya bir nota 
vererek Diyanet İşleri Başkanlı-
ğı mensubu olan ve Türkiye’nin 
Burgaz Başkonsolosluğu’nda 
Sosyal Hizmetler Ataşesi olarak 
görev yapan Uğur Emiroğlu’nu 
Bulgaristan’ın içişlerine karış-
tığı gerekçesiyle “istenmeyen 
adam” ilan etti. Türkiye de kar-
şılık olarak Bulgaristan’ın İs-
tanbul Başkonsolosluğu’nda gö-
revli Konsolos Zornitsa Petrova 
Apostolova’nın ülkeyi terk etme-
sini istedi.

Bulgaristan seçimlerinin ari-
fesinde gerçekleşen bu olaylar 
elbette ki bu ülkede yaşayan çok 
sayıda çifte pasaport sahibi Tür-
kiye vatandaşının varlığı ile ya-
kından ilgili. Bulgaristan’da Türk 
kökenli vatandaşların yoğunlukla 
desteklediği Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH), ülkenin üçüncü 
siyasi gücü konumuna yüksel-
miş durumda. Son dönemde bir 
bölünme yaşayan hareketin için-
den Türkiye’de AKP iktidarı ta-
rafından desteklenen, HÖH eski 
Genel Başkanı Lütfi Mestan’ın 
liderliğini yaptığı DOST Partisi 
isimli yeni bir oluşum çıktı. Son 
günlerde bu partiye destek için 
Avcılar otobüs garında humma-
lı bir çalışma ile Bulgaristan’a 
seçmen taşıma faaliyetleri sürü-
yordu. Bulgaristan’la kriz Lütfi 
Mestan’ın can güvenliğim yok 
diyerek Türkiye konsolosluğuna 
sığınmasının ardından gerçekleş-
ti. DOST Partisi hem HÖH hem 
de diğer siyasi güçler tarafından 
Türkiye’nin Bulgaristan’ın içiş-
lerine müdahalesinin bir aracı 
olarak görülüyor. 

Türkiye’nin ve AKP iktida-
rının, DOST Partisi aracılığıyla 
Bulgaristan’daki Türk kökenli-
lerin haklarını daha iyi korumak 
için müdahil olduğunu düşünü-
yorsanız yanılıyorsunuz. Zira 
krizin başlangıcı Türkiye’nin 
Rus uçağını düşürdüğü günle-
re gidiyor. O dönemde HÖH 
Başkanı olan Lütfi Mestan’ın 
Rusya aleyhinde açıklamalarda 
bulunması büyük tepki topluyor 
ve HÖH onursal başkanı Ahmet 
Doğan’ın girişimiyle Lütfi Mes-
tan HÖH’ten ihraç ediliyor. Ar-
dından 3 milletvekili de Mestan’ı 
destekleyerek HÖH’ten istifa 
ediyor ve DOST Partisi kurulu-
yor. AKP çevrelerinin öteden beri 

HÖH’ü Bulgaristan Sosyalist 
Partisi’ne ve Rusya’ya yakın ol-
makla suçladığı biliniyor. DOST 
Partisi’nin söylemi, zannedildi-
ğinin aksine Türkçülük’ten daha 
çok Avrupa Birlikçi ve NATO’cu. 
Partinin sözcülerinden Hüseyin 
Hafızov’un partisini tanımlarken 
kullandığı ifadeler gayet açık: 
“Bizi parti olarak Türkiye ile 
özdeşleştirmek yanlıştır. Biz 
bir Bulgaristan partisiyiz, iki 
Avrupa partisiyiz, üç NATO’cu 
bir partiyiz.” 

Geçen zaman zarfında AKP 
iktidarı yeni bir “kandırıldık” 
açıklamasıyla Rus uçağı mesele-
sini Fethullah Gülen’e ihale etti 
etmesine ama Bulgaristan’daki 
kavga kaldığı yerden sürdü. AKP 
ve Erdoğan, Rusya’dan özür di-
leyip ilişkileri normalleştirme-
ye çalışırken, Bulgaristan’da 
DOST Partisi vasıtasıyla AB’ci 
NATO’cu müdahalelerde bulun-
maktan da hiçbir zaman vazgeç-
medi. Yani yine AKP’nin emper-
yalizmin taşeronluğuna soyunan 
dış politikası yüzünden bir kom-
şumuzla daha kriz yaşamış olduk. 

Kendilerinin tuzu kuru, düşünmezler gurbette işçi 
emekçi olanı, anlamazlar halden. Avrupa’ya karşı yapılan 
referandum şovları oralarda yaşayan vatandaşlarımızı en 
fazla ekonomik açıdan vuracaktır. Referandum şovlarından 
dolayı gurbetteki vatandaşlarımız işlerinden olacak ya da 
zorluklar çekecektir. İleri aşamalarda toplum içinde hor 
görülmek bir yana, resmi kanallarda bile mağdur olmaya 
başlayabilirler. Yani onların gönlü olana kadar, gurbetteki 
işçinin, emekçinin canını çıkartacaklar!

Bir Bulgaristan’la 
krizimiz eksikti!

MSGSÜ üniversiteye yönelik 
saldırılara HAYIR diyor! 

Hürriyet saflarını 
sıklaştıralım

Devrimci Marksizm dergisi ve DİP heyeti geçtiğimiz ay Beyrut’taydı
Devrimci Marksizm dergisi yayın kurulu ve Devrimci İşçi Partisi heyetinden 
yoldaşlarımız Mart ayının 9’u ile 14’ü arasında, Historical Materialism (HM, 
Türkçe adıyla Tarihsel Maddecilik) dergisi ve Beyrut merkezli Beyrut Eleşti-
rel Analiz ve Araştırma Enstitüsü (BICAR) tarafından düzenlenen konferan-
sa katılmak üzere Beyrut’ta bulundular. 

1997 yılında kurulan Londra 
merkezli HM, son yıllarda Marksist 
kuramın geliştirilmesinde önemli 
bir rol oynamış olan bir dizi dergi-
den birisi. Sadece Britanya’da değil, 
başka ülkelerde de önemli etkinlikler 
ve çalışmalar yapmakta. BICAR ise, 
Beyrut Amerikan Üniversitesi’nde 
çalışan bir grup genç bilim insanının 
girişimleriyle kurulmuş bir oluşum. 
Bu iki kurumun beraber düzenledi-
ği konferans, her yıl HM’nin birçok 
merkezde yaptığı konferansların ar-
dından “Ortadoğu’da” yapılan ilk 
konferans olması anlamında önem-
liydi. 

Buna karşılık, Lübnan’ın hemen 
yanı başındaki ülkelerde müthiş bir 
savaş yaşanmaktayken, güneyde 

gayri meşru İsrail büyük bir tehlike 
olarak varlığını koruyorken, kon-
feransın içeriğinin bu konjonktüre 
pek uygun olduğu söylenemez. Sol 
akademinin son yıllarda işçi hareke-
tine ve politik mücadele geleneğine 
sırtını dönmesinin bir sonucu ola-
rak, özellikle post-modern düşünce 
akımlarının etkisi bu konferansta 
da yoğun olarak hissedildi. Kuram-
la mücadelenin bağının yerini, çoğu 
sunum ve tartışmada,  fazlasıyla içi-
ne kapalı gezintilerin aldığı söylene-
bilir. Mısır ve Tunus gibi bölge ül-
kelerinden gelmesi söz konusu olan 
çok sayıda araştırmacı ve militanın, 
maddi zorluklar nedeniyle konfe-
ransa katılamamış olmasının da hem 
sunuşların hem de tartışmaların bi-

leşimi açısından belirleyici olduğu 
anlaşılıyor.

Buna karşılık delegasyonumuz, 
genç bilim insanlarıyla verimli bağ-
lar kurdu. Bunun yanı sıra, Devrimci 
Marksizm’in birinci sayısını çıkardı-
ğı ve bundan sonra yıllık olarak ya-
yınlanacak olan Revolutionary Mar-
xism başlıklı İngilizce versiyonunun 
konferans sırasında standı açıldı ve 
ilgiyle karşılaştı.

Konferansa damga vuran bir 
gelişme, bir kısmı Devrimci Mark-
sizm tarafından önerilen oturumlar-
da konuşmak amacıyla Türkiye’den 
konferansa katılacak olan Türkiyeli 
bilim insanlarının konferans prog-
ramının ilanının ardından hükümet 
tarafından KHK’larla görevlerinden 

alınmış ve yurt dışına çıkışlarının 
yasaklanmış olmasıydı. Konferansa 
katılabilen yoldaşlarımız, hem ora-
daki sunuşlarında hem de kapanış 
oturumunda, AKP iktidarının bu uy-
gulamalarını kınadılar ve işlerinden 
atılan arkadaşları ile dayanışmaları-
nı ifade ettiler.  

DİP heyetinin Beyrut faaliyeti, 
başka bir çabaya odaklanıyordu. He-
yetimiz Filistinli mültecilerin barın-

dığı mülteci kamplarından birisini 
de ziyaret etti, Filistin halkının kur-
tuluşu yolunda mücadele yürütenler-
le görüşme yaptı. Ayrıca Beyrut’ta 
sol, sosyalist ve mücadeleci pek çok 
örgütle görüşmeler gerçekleştirildi. 
Karşılıklı olarak deneyimler pay-
laşıldı ve geleceğe yönelik olarak 
iletişim ve işbirliğinin sürdürülmesi 
konularında oldukça önemli adımlar 
atıldı. 



Fransa’da Cumhurbaşkanlığı se-
çimlerine haftalar kalmışken, Fransız 
işçileri arasında MEDEF’in (Fransız 
TÜSİAD’ı) adayı olarak anılan Em-
manuel Macron, anketlerde ilk kez 
ön-faşist Front National (Ulusal 
Cephe, FN) partisinin adayı Marine 
Le Pen’in önüne geçti. Bu gelişme 
ana akım burjuva medyada büyük 
bir sevinç yarattı. Hollanda’da, Tür-
kiye ile yaşanan krizden de istifade 
eden liberal hükümetin seçimlerden 
Geert Wilders’in ön-faşist Özgürlük 
Partisi’nin önünde birinci parti olarak 
çıkmasının ardından, bu anket sonuç-
larıyla (zaten kendi içinde de sorunlu 
bir ifade olan) “popülist dalga”nın 
geri çekilmeye başladığı yazılıp çizi-
lir oldu.

Fransız seçim sisteminde, ilk 
turda % 50’yi geçen aday olmadığı 
sürece ilk iki sıradaki adaylar ikinci 
tura kaldığı için, ilk turda birinci ya 
da ikinci olmanın psikolojik avantaj 
dışında bir önem taşımamasını bir 
kenara bırakalım. Asıl büyük prob-
lem, tüm dünya sathında gerçekleşen 
faşist ve ön-faşist hareketlerin yükse-
lişinin, bütün bu burjuva kalemşörler 
ve solun bir kısmı tarafından “geçici 
bir heves” sayılıp, Le Pen’in ikinci 
turdan galip çıkmasının çok zor ol-
duğu gerçeğini tabir-i caizse içlerini 
rahatlatmak için kullanmaları. Oysa 
Gerçek gazetesi uzun süredir, Üçün-
cü Büyük Depresyon’un ürünü olan, 
yani yapısal ve köklü sebepleri olan 
bir tehditle karşı karşıya olduğumuzu 
yazıyor. Boşuna değil, liberaller önce 
Brexit’e, sonra Trump’a, şimdi ise Le 

Pen’in “önlenebilir yükselişine” şaş-
kınlıkla bakarken, bu gazetenin say-
falarında, daha 2015’te yayınlanan 
bir yazı “Fransa: faşizmle 2017’ye 
randevu” başlığını taşıyordu.

Seçimlere dönecek olursak, dü-
zen solunun iki adayı olan Benoît 
Hamon ile Jean-Luc Mélenchon 
arasında birlik sağlanamaması ve 
Fransa’nın en büyük sağ partisi olan 
Les Républicains (Cumhuriyetçiler) 
adayı François Fillon’un yolsuzluk-
larının ortaya çıkması sonrası, zaten 
ikinci turun Macron ile Le Pen ara-
sında geçeceği hemen hemen kesindi. 
Şimdilik anketler böylesi bir ikinci 
tur oylamasından Macron’un rahat 
bir galibiyetle çıkacağını öngörüyor. 
Öncelikle belirtelim, Le Pen’in ikinci 
turdan galip çıkması çok zor olsa da 
imkânsız değil. Emekçi kitlelerin, Le 
Pen’in yanında saf tutmamış olanla-
rının dahi, ekonomi bakanlığı döne-
minde MEDEF’le el ele işçi sınıfına 
karşı en büyük saldırılara imza atan 
Macron’a oy vermek için sandığa 
gitmesi kolay değil. Dahası iktidar-
daki Sosyalist Parti’den istifa ettikten 
sonra kurduğu hareketin kısaltmasını 
dahi kendi baş harflerine göre ayarla-
yan (En Marche-Emmanuel Macron) 
Macron’un megaloman denebilecek 
tarzı da birçok insanı uzaklaştırıyor. 

Fakat daha olası biçimde, Mac-

ron, Le Pen’i ikinci turda gerçekçi 
bir tahminle 20 ya da 15 puan farkla 
yenilgiye uğratsa dahi, bu aynı za-
manda, neo-liberalizmin ve AB’nin 
çektirdiklerinden illallah etmiş on 
milyonların FN’nin arkasında saf tut-
maya hazır olduğunu gösterecektir. 
Bugün en iyimser anketler dahi Le 
Pen’in ikinci turda %40 civarı bir oy 
alacağını gösteriyor, bu güce ulaşmış 
bir FN’nin cumhurbaşkanlığı seçi-
mini kaybetmesinin faşizmin yükse-
lişine ket vuracağını düşünen ancak 
kendini aldatır.

Fransız solunun, Le Pen’in ikinci 
turda kaybedeceğine güvenerek içine 
düştüğü rehavetten acilen kurtulması 
gerekir. Solun AB denilen emperya-
list aygıta verdiği siyasi destek ve 
“elveda proletarya”cıların peşine ta-
kılıp kendini kültür ve kimlik mese-
leleriyle sınırlandırması, solun tarih-
sel kaleleri olan proleter Kuzey’de ve 
Güney şehirlerinde en büyük gücün 
FN olmasına yol açtı. Tehlike büyük, 
fakat hâlâ çok geç değil. Geçen se-
neki işçi eylemleri ve bu sene yoksul 
“banliyö” gençliğinin hayata geçir-
diği eylemler Fransız emekçilerinin 
yükselen faşizmi yenebilecek güçte 
olduğunu gösteriyor. Yeter ki bu gücü 
işçi havzalarında, işçi sınıfının prob-
lemlerini gündeme alarak örgütleme 
iradesi ortaya çıksın. 
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Dünya kazan devrim kepçe

Hollanda Mart ayında biz-
de portakal katliamı dolayısıyla 
gündeme geldi ama tam da o 
çatışmalı günlerde ayrıca bir se-
çim yaşadı. O gerginliğin de se-
çimle yakından ilişkisi vardı. 15 
Mart’ta düzenlenen genel seçim-
lerin esas önemi, Geert Wilders 
adında açık biçimde Müslüman 
düşmanı bir liderin yönettiği, adı 
ironik şekilde Özgürlük Partisi 
(PVV) olan ön-faşist partinin 
birinci gelip gelmeyeceği sorusu 
etrafında düğümleniyordu. Bu, 
ön-faşist aday Marine Le Pen’in 
performansının merakla beklen-
diği Fransız Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri bakımından önemli bir 
işaret fişeği olarak kabul edili-
yordu.

Wilders, 2015 yazının mül-
teci krizinden 2017 Şubat ayına 
kadar kamuoyu yoklamalarında 
önde göründüğü halde seçimden 
ikinci çıktı. Seçimi başbakan 
Mark Rutte’nin merkez sağcı 
partisi kazandı. Rutte %21 (33 
milletvekili) oy alırken, Wilders 
%13’te (20 milletvekili) kaldı. 
Bu, zor sorunların kendiliğin-
den hallolmasına çok meraklı 
yumuşak sola ve burjuva de-
mokratlarına bir nefes alma ola-
nağını verdi. Sanki dünya çapın-
da ön-faşizmin yükselişi küçük 
Hollanda’nın seçimleriyle sona 
ermişti.

Oysa Wilders aslında bu se-
çimle önemli bir atak yapmıştı. 
Oyunu %10’dan 13’e, milletve-
kili sayısını ise 15’ten 20’ye çı-

kartmıştı. Daha önemlisi şuydu: 
Başbakan Mark Rutte’nin ba-
şarısı, seçimin hemen öncesin-
de, halk tarafından Müslüman 
ülkesi olarak görülen Türkiye 
ve Hollanda Türkleri ile giriş-
tiği “düello”daki kararlılığın-
dan kaynaklanıyordu. Göçmen 
Türk işçilerine vurulan coplar 
Rutte’ye oy diye dönmüştü! Da-
hası, oylarını 4 puan arttırarak 
19 milletvekili kazanan üçün-
cü sıradaki Hıristiyan Demok-
rat parti, neredeyse Wilders’in 
görüşlerini savunmuştu seçim 
kampanyası boyunca. Yani Wil-
ders muhalefette kalmıştı ama 
fikirleri iktidarda idi!

Hollanda, Almanya ile bir-
likte Avrupa’nın (şimdilik) eko-
nomik bakımdan en iyi durum-
daki ülkelerinden biri. Bu ülkede 
Wilders’in partisinin ikinci sıra-
ya yükselmiş olması bile günü-
müzün nasıl karanlık bir dönem 
olduğunu kanıtlıyor. Fransa ise 
düşük büyümesi ve yüksek iş-
sizliği ile bambaşka bir sosyo-
ekonomik ortam oluşturuyor. 
Faşist mikrobun çok daha kolay 
büyüyebileceği bir ortam. Ma-
rine Le Pen ise Wilders’ten çok 
daha usta bir politikacı. Wilders 
seçim kampanyasında ortadan 
kaybolmuştu. Bütün televizyon 
tartışmalarından kaçtı. Marine 
Le Pen seçim kampanyasının 
merkezinde yer alıyor. Kimse 
ön-faşist vebanın mücadelesiz, 
kendiliğinden buharlaşacağını 
beklemesin.
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Hollanda
Wilders muhalefette, 
fikirleri iktidarda! Gerçek’in geçen sayısında 8 

Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar 
Günü’nde yaşanan büyük toplumsal 
hareketin, 20. yüzyılda bütün dünya 
tarihini belirleyen büyük Ekim dev-
rimini tetikleyen olay olduğu anlatıl-
mıştı. O zamanki Rus takvimi bugün 
kullanılan takvimden 13 gün geriden 
geldiği için, devrim 8 Mart’ta başla-
sa da “Şubat devrimi” olarak bilinir. 
Şubat devrimi Çar II. Nikolay’ın 
tahttan çekilmesine ve ülkenin is-
tikrarsız bir döneme girmesine yol 
açmıştır. Ülke burjuva liberallerinin 
ve ılımlı işçi ve köylü partilerinin 
(Menşevikler ve Sosyalist Devrimci-
ler) desteklediği bir Geçici Hükümet 
tarafından yönetiliyordu. Buna karşı-
lık işçiler ve askerler (daha sonra da 
köylüler) kendi içlerinden seçtikleri 
geriye çağrılabilir delegelerden olu-
şan konseyler (Rusça adıyla “sovyet-
ler”) örgütlemişlerdi. Şubat devrimi 
patlak verdiğinde Lenin savaş dö-
neminde sürgün yeri olarak seçtiği 
İsviçre’deydi. Bolşevik Partisi’nin 
Rusya’daki yöneticileri, Kamenev, 
Stalin ve diğerleri, Menşeviklere çok 
yakın bir politika güdüyor ve Geçi-
ci Hükümet’e yakın duruyorlardı. 
İşçi ve asker sovyetlerinin de Geçici 
Hükümet’i desteklemesi gerektiğini 
söylüyorlardı.

“Nisan Tezleri”
Rusya’daki Bolşeviklerin  böy-

le davranmasına yol açan en önem-
li faktör, partinin ta 1903’ten beri 
Rusya’nın önündeki devrimi bir 
demokratik devrim aşaması olarak 
bellemiş olmasıydı. “Demokratik 
devrim”, Bolşevik programda “pro-
letaryanın ve köylülüğün demokratik 
diktatörlüğü” olarak gerçekleşecekti. 
1914’te Cihan Harbi’nin patlak ver-
mesiyle birlikte ortaya çıkan dünya 
devrimi potansiyelini adım adım 
izleyen Lenin ise 8 Mart’ta başla-
yan Rus devriminin bambaşka bir 
dinamik içerdiği kanısındaydı. Önce 
İsviçre’de iken kaleme aldığı “Uzak-
tan Mektuplar”da değindi buna. Son-
ra eski takvimle 3 Nisan’da (bugünkü 
takvimle 17 Nisan) Rusya’nın baş-
kenti Petrograd’a indiğinde yaptığı 
konuşmayı, Rus devrimini “dünya 
sosyalist devrimi”nin girizgâhı ola-
rak niteleyerek bitirdi. Ertesi gün ise 
tarihi önem taşıyan, “Proletarya’nın 
Devrimimizde Görevleri” başlığı-
nı, “Proletarya Partisi İçin Program 
Taslağı” altbaşlığını taşıyan ve 10 
tezden oluşan bir programatik metni 
parti toplantısına sundu. Bu tezler ta-
rihe “Nisan Tezleri” olarak geçmiştir. 
Daha sonra, aynı başlığı taşıyan ama 
çok daha uzun bir metin broşür olarak 
da yayınlanmıştır.

“Nisan Tezleri”nde Lenin birkaç 
sayfa içinde Rus devriminin çarpıcı 
bir tablosunu sunar. Burada en önem-
li yöntemsel nokta, devrimin, ikti-
darın burjuvazinin elinde olduğu bir 
ilk aşamadan proletaryanın iktidarı 
alması gereken bir ikinci aşamaya 
geçme süreci içinde olduğudur. Le-
nin bu ilk aşamada iktidarı ele geçiren 
sermaye devrilmediği takdirde savaşı 
bitirmenin olanaksız olduğunu ileri 
sürer. Bu yüzden devrim ancak ikti-
dar Geçici Hükümet’ten işçi sovyetle-
rine, yani proletaryanın eline geçerse 
ilerleyebilir. Lenin buradan devrimin 
programını türetiyordu: toprakların 
kamulaştırılması, bütün bankaların 
tek bir bankada birleştirilerek sovye-
tin denetimine verilmesi, sosyalizme 
derhal geçiş olmasa da toplumsal üre-
timin ve ürünlerin dağıtımının yine 
sovyetin kontrolüne verilmesi, yeni 
bir Enternasyonal.

“Bir delinin saçmalamaları”
Lenin’in “Nisan Tezleri” Menşe-

vikler arasında öfkeyle, Bolşevikler 
arasında ise şaşkınlıkla karşılanacaktır. 
Ünlü Plekhanov “Bunlar saçma sapan 
düşler” diyecektir. Menşevik Bogdanov 
Lenin’in fikirlerini “bir delinin saçma-
lamaları” olarak niteleyecektir. Stan-
keviç adlı bir sosyalistin yargısı da çok 
uzak görüşlüdür(!): “Bu kadar aptalca 

şeyler söyleyen biri tehlikeli olamaz.” 
Lenin’in başlangıçtan itibaren yanında 
yer alan Kamenev ise, 8 Nisan’da par-
ti gazetesi Pravda’da şöyle yazacaktır: 
“Lenin yoldaşın genel planına gelince, 
bu plan burjuva demokratik devrimi 
tamamlanmış gibi sunduğu ve bu dev-
rimin hemen sosyalist devrime dönüşe-
ceği varsayımına dayandığı ölçüde bize 
kabul edilir gibi gelmiyor.”

Lenin sadece Menşeviklere karşı 
değil, kendi partisinin tutucularına 
karşı da bir savaşa girecektir. 8-13 
Nisan tarihleri arasında kaleme aldığı 
“Taktik Üzerine Mektuplar”da Lenin 
kendi arkadaşlarından eski formüllere 
tutunanlar için şöyle der:

“Bugün, proletaryanın ve köylü-
lüğün demokratik diktatörlüğünden 
başka bir şeyden söz etmeyen biri, 
hayatın gerisinde kalmış, bu yüzden 
de pratik olarak küçük burjuvaziye 
katılmış demektir; bu kişinin devrim 
öncesine ait ‘Bolşevik’ âsarı atîka ar-
şivine (buna “eski Bolşevikler” arşivi 
de denebilir) kaldırılması gerekir.”

Nisan ayı içinde (yeni takvimle 
Mayıs başı) yapılan Bolşevik Parti-
si Konferansı’nda Lenin çoğunluğu 
ikna ettiği için “Bütün iktidar Sovyet-
lere!” politikası partinin resmi hattı 
haline gelmiştir.

Lenin haklı çıkıyor
Tarih Lenin’in sözlerine “deli 

saçması” diyenleri değil, Lenin’i 
haklı çıkarmıştır. Burjuvazinin 
elindeki Geçici Hükümet, Nisan 
ayından Ekim’e (yeni takvimle 7 
Kasım’a) kadar (yani altı ay boyun-
ca) ne köylüye toprak verebilmiş, ne 
Kurucu Meclis’i toplayabilmiş, ne 
işçilere bir şey verebilmiş, ne de sa-
vaşı sona erdirebilmiş olduğundan 
Rus toplumunun bütün sorunlarının 
ancak proletarya tarafından çözü-
lebileceği pratik olarak ortaya çık-
mıştır. İşte Ekim devriminde Bolşe-
viklerin öncülüğünde iktidarın işçi 
ve asker sovyetlerine geçmesinin 
siyasi temeli tam da budur. Lenin’in 
devrimden öğrenerek uyguladığı hat 
sayesinde proletarya iktidara geç-
miştir. Trotskiy’in sürekli devrim 
perspektifi doğrulanmış, demokra-
tik devrimin görevlerini yerine geti-
rebilmek için proletaryanın iktidarı 
alması gerektiği ortaya çıkmıştır.

Öyleyse, Lenin ile Trotskiy Ekim 
devrimince birleştirilmiş olmakta-
dır. Bu yüzdendir ki, 1903’ten beri 
ayrı çatılarda yürüyen bu iki önder, 
1917 yılı içinde Trotskiy Bolşevik 
Partisi’ne katıldığında bu partinin 
Merkez Komitesi’nde nihayet buluş-
muştur.

18 Nisan 2016’da Türkiye’deki 
devrim mücadelesi önemli bir kayıp 
yaşadı: Devrimci İşçi Partisi Merkez 
Komitesi üyesi Atlen Yıldırım müca-
dele ettiği amansız kanser hastalığına 
yenik düşerek hayatını kaybetti.

Gençlik yıllarında Deniz Gez-
miş ve yoldaşlarının mücadelesini 
öğrenmeye çalışarak mücadeleye 
atılan Atlen Yıldırım hayatının son 
anına kadar mücadelenin içinde kal-
dı. Atlen yoldaş, mücadele için alan, 
mevki seçenlerden değildi; tam ter-
sine hapishanelerde, fabrikalarda, 
köylerde, okullarda, kışlada ve hatta 
kemoterapi ünitelerinde en alçak gö-
nüllü şekilde mücadelesini sürdürdü.

Hayatının geç bir aşamasında 
yolu Devrimci İşçi Partisi ile kesişti-
ğinde sıfırdan başlamaktan, yeniden 
sınanmaktan imtina etmedi. Hiçbir 
zaman “Benim geçmişim bana kefil-
dir” demedi.

Atlen yoldaş, yoldaşları için aynı 
zamanda “Atlen Hoca” idi. Yıllar 

önce mücadelenin ihtiyaçları doğrul-
tusunda bıraktığı öğretmenlik mesle-
ğine bu sefer işçilere, emekçilere ve 
öğrencilere Marksizmi hem teorik 
hem de pratik olarak öğreterek baş-
ka bir şekilde devam etti. Bunun için 
hâlâ yoldaşları, arkadaşları ve ailesi 
tarafından Atlen Hoca olarak anılıyor.

Genç yoldaşlarının, işçilerin, 
emekçilerin hocası olmasının yanı 
sıra Atlen yoldaş aynı zamanda 
Marksizmin iyi bir öğrencisiydi. 
Kanserle mücadele ettiği günlerde 
dahi gece yarılarına kadar Marksiz-
mi okumaya, öğrenmeye devam etti.

Hayatının hiçbir döneminde dev-
rim için küçük iş-büyük iş ayrımı 
yapmadı. “Ben söylerim, başkaları 
yapar” diyen değil, bir işi yapmak 
için en önce kollarını sıvayandı. Ne-
rede bir fabrika varsa onun önünde 
bildiri dağıtırken görürdünüz Atlen 
Yıldırım’ı. Grevdeki işçileri motive 
etmek için şiir okurken çıkardı karşı-
mıza, bir eylemde konuşma yaparken 

duyardınız onu.
Ciddi şeker hastalığına rağmen, 

cezaevlerinin devrimciler için iş-
kencehanelere dönüştürülmesine 
karşı çıkmak amacıyla 2000 yılında-
ki açlık grevi eylemine katılmaktan 
imtina etmedi Atlen yoldaş. Onun 
için doğru olanı yapmak ve böyle-
ce yoldaşlarına örnek olmak, ölümü 
göze almaya değer bir şeydi. Hem 
1999 Ulucanlar katliamını, hem de 
19 Aralık 2000 “hayata dönüş” adıy-
la anılan operasyonu cezaevinde başı 
dik karşıladı.

İyi bir Marksist olarak Atlen Yıl-
dırım, Marksizmin bir işçi sınıfı kur-
tuluş öğretisi olduğunu, işçi sınıfının 
kurtuluşunun da ancak işçi sınıfının 
öncülerinden oluşan partisiyle zafe-
re ulaşabileceğini çok berrak şekilde 
kavramış ve bütün hayatını da bu yol-
da aldığı seçimlerle belirlemiştir.

Atlen Yıldırım’ı işçilerin, emek-
çilerin, öğrencilerin ve farklı akım-
lardan sosyalistlerin Atlen Hoca’sı 

haline getiren onun her anını bilinçli 
bir şekilde yaşadığı bir hayattı. Atlen 
yoldaş hayatının her anında yaptı-
ğı seçimleri devrimci mücadelenin 
çıkarlarından yana kullandı. Hangi 
mesleği yapacağından hangi şehirde 
yaşayacağına kadar hayatını müca-
delenin ihtiyaçlarına göre belirledi. 
Etrafındaki herkese de bunu ödev 
kıldı. Yani Atlen Yıldırım bir dev-
rim sevdalısı olarak yaşadı ve dev-
rim sevdalısı olarak hayata gözlerini 
yumdu.

Bizim işçiler, emekçiler, öğrenci-
ler olarak Atlen Yıldırım’dan öğrene-
ceğimiz çok şey var. Şimdi ondan öğ-
rendiklerimizle Atlen yoldaşın bize 
bıraktığı kızıl bayrağı en yukarıda 
taşımak bizim görevimizdir.

Atlen yoldaşımız, ölümünün bi-
rinci yılı vesilesiyle Devrimci İşçi 
Partisi, ailesi ve dostlarının katılı-
mıyla 23 Nisan 2017 Pazar günü 
İzmir’de Doğançay Mezarlığı’ndaki 
mezarı başında anılacak.

Atlen Yıldırım’ı kaybedeli bir yıl oldu
Atlen Yıldırım, ölümünün birinci yılı vesilesiyle Devrimci İşçi Partisi, ailesi ve dostlarının katılımıyla
23 Nisan 2017 Pazar günü İzmir’de Doğançay Mezarlığı’ndaki mezarı başında anılacak.

Nisan 1917
Ekim devriminin önderi Lenin 
“sürekli devrim”e yazılıyor!

Kore’yi 1950 devriminden son-
ra ABD bölmüştü. Devrim Kuzey 
Kore’ye kıstırıldı. Güney Kore 
ise hem ABD işgali altında kaldı 
(bugün, devrimden neredeyse 70 
yıl sonra bile 30 bin ABD askeri 
konuşlanmış durumdadır ülkede), 
hem de komünizme karşı bir “mo-
del” ülke oldu. Günümüzde Kuzey 
Kore askeri alanda güçlü, Güney 
Kore ise ekonomik alanda.

Son aylarda Kore’nin iki yarısı 
da muazzam hareketli. Kuzey Kore 
nükleer başlıklarını kıtalar arası fü-
zelere yerleştirme tehdidini uzun sü-
redir sürdürüyor. Ocak ayında başa 
gelen ABD başkanı Donald Trump 
da bunu bahane göstererek Kuzey 
Kore’yi tehdit ediyor. En son ABD 
Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ku-
zey Kore’ye karşı savaş seçeneğinin 
masada olduğu tehdidini savurdu.

Güney Kore ise son aylarda 
Gerçek gazetesinde defalarca işlen-
diği gibi, 2012’de seçilen başkan 
Park Geun-hye’nin dehşet verici 

yolsuzlukları dolayısıyla azline 
yol açan bir süreç yaşadı. Başkanı 
deviren esas olarak büyük işçi sen-
dikaları oldu. Bu yetmedi, ülkenin 
en başarılı kapitalist grubunun genç 
varisi yolsuzluktan tutuklandı. Yani 
Güney Kore burjuvazisinin itibarı 
yerlerde sürünüyor. 

Mayıs ayında yapılacak baş-
kanlık seçimlerini ise burjuvazinin 
daha sol görünümlü partisi olan 
Demokrat Parti’nin adayı Moon 
Jae-in’in kazanması bekleniyor. 
Bu, çok anlaşılır bir şey. Azledi-
len başkanın partisi Kore Özgürlük 
Partisi büyük itibar kaybı yaşıyor. 

Karşısındaki en güçlü burjuva par-
tisi elbette büyük bir şansa sahip.

ABD açısından talihsizlik şu-
rada ki, Moon Jae-in Kuzey Kore 
ile iyi ilişkileri olan, Amerikan ve-
sayetinin cisimleşmesi olan ulusal 
güvenlik yasalarının iptalini, So-
ğuk Savaş ürünü Kore İstihbarat 
Teşkilatının varlığına son vermeyi 
savunan bir eski insan hakları sa-
vunucusu. İşe bak! Sen onlarca yıl 
boyunca Kore yarımadasını kontrol 
altında tutmak için her şeyi ince 
ince hazırla. Sonra tam Kuzey’le 
hesaplaşmaya hazırlanırken 
Güney’in kontrolü elinden kayıp 
gitsin. Zavallı Amerika!

Elbette Moon seçildikten sonra 
ABD’ye yanaşacaktır. Ama Gü-
ney Kore işçi sınıfı ve solu içinde 
Kuzey’e dostluk çok güçlüdür. Her 
halükârda proleter sosyalistleri, 
başındakiler gülünç bir hanedan 
hâkimiyeti kurmuş olsa bile, Kuzey 
Kore’yi emperyalist ABD’ye karşı 
savunacaktır.

Kore

İki yarım ülkenin öyküsü

Bu yıl 100. yıldönümünü yaşadığımız Ekim devriminin başarıya ulaşmasında, işçi sınıfını iktidara taşıyan parti olan Bolşevik 
Partisi’nin önderi Lenin’in devrimin içinde kendi geçmiş fikirlerini gözden geçirerek yepyeni bir ufka kavuşması belirleyici bir 
rol oynamıştır. Lenin, ta 1903’ten itibaren savunduğu modeli sorgulayarak, Rusya’da devrimin ilki demokratik devrim, ikincisi 
sosyalist devrim olarak adlandırılan iki aşamadan oluşacağına dair şemayı terk etmiş, bu iki aşamanın Rus devriminde iç içe 
geçtiği bir yaklaşımı benimsemiştir. Lenin’in bu yeni kavrayışı, devrimin iki numaralı önderi Lev Davidoviç Trotskiy’in 1905’ten 
itibaren savunduğu “sürekli devrim” programına çok yakındır, sonunda onunla birleşir.

Bir gün boyunca mücadele eden 
insanlar vardır, iyi insanlardır.
Bir yıl boyunca mücadele edenler 
vardır, bunlar daha da iyi insanlardır.
Yıllar boyu mücadele edenler 
vardır, bunlar çok iyi insanlardır.
Ama bir de hayat boyu mücadele 
edenler vardır, işte bunlar 
vazgeçilmez olanlardır.

Bertolt Brecht

Fransa
Le Pen güçleniyor, sol 
rehavete kapılıyor



Gerçek, Aylık Devrimci İşçi Gazetesi, Sayı: 90, Nisan 2017 - (Yerel, süreli yayındır) - Fiyatı: 1 TL, Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Şiar Rişvanoğlu Adres: Adliye Arkası 3. Sokak Tüzün İşhanı No: 22/2 Adana, 
Basıldığı Yer: Yön Matbaacılık Davutpaşa Cad. Güven San. Sit. B Blok No:336 Topkapı İST. Tel: 0212 544 66 34, web: www.gercekgazetesi.net e-posta: iletisim@gercekgazetesi.net

Devrimci İşçi Partisi (DİP), 
sermayeye, emperyalizme ve 
istibdada karşı bir mücadele 
dönemi olarak gördüğü referan-
dum faaliyetlerine tüm hızıyla 
devam ediyor. 

İşçi sınıfını kardeş kavga-
sına düşürerek sermayenin ve 
emperyalizmin çıkarları üzerin-
de yükselen tek adama dayalı 
bir istibdad rejiminin inşasını 
amaçlayan bu referandumda 
DİP, kardeş kavgasının yerine 
sınıf kavgasını koyarak işçile-
re, emekçilere, kadınlara, genç-
lere neden HAYIR oyu vermek 
gerektiğini anlatıyor. DİP kam-
panyanın başından itibaren bu 
şiarı öne çıkaran “Kardeş kav-
gası değil sınıf kavgası: serma-
yeye, emperyalizme ve istibda-
da HAYIR!” başlıklı bildirinin 
yanı sıra bu mücadele sürecinin 
farklı boyutlarını ele alan birçok 
başka bildiri de yayınladı. 

Cumhurpatronluğu 
rejimine HAYIR!

İşçi sınıfının uzun ve çetin 
mücadelelerle elde ettiği hakla-

rının bir Cumhurpatronluğu reji-
minin inşası ile gasp edilmesine 
izin vermemek için yayınladığı 
bildiri ile emekçileri HAYIR 
demeye çağırdı. On binlerce 
bildiriyi Ankara’dan Eskişehir’e, 
İzmir’den Antalya’ya, Kocaeli’nden 
Çorlu’ya, İstanbul’un bir ucun-
dan diğer ucuna emekçi mahal-
lelerinde kapı kapı gezerek, fab-
rika servislerinde, fabrika önle-
rinde, işçi duraklarında, sanayi 
bölgelerinde, çeşitli üniversite-
lerde emekçilere ulaştırdı.

Soframızdaki, pazar 
yerindeki yangının 
körüklenmesine HAYIR! 

Bir başka bildiri ile bu rejim 
değişikliğinin, her geçen gün 
ekmeği küçülen emekçi halkın, 
aracılar yüzünden binbir emek-
le topladığı mahsulü üç kuruşa 
satıp yoksullukla boğuşan çift-
çinin sorunlarına çözüm getir-
meyeceği, aksine mutfaktaki, 
tarladaki, pazaryerindeki yan-
gını körükleyeceğini ifade edip 
HAYIR çağrısı yaptı. Biberin 
acısının değil fiyatının el yak-

tığı pazarlarda, emekçi halkla 
ve pazar esnafı ile bu bildirileri 
buluşturdu. Hem işçiler emek-
çiler, hem de esnaf bildirileri 
adeta bağrına bastı. Öyle ki 
çeşitli pazar çalışmaları sıra-
sında bazı pazarcılar müşterile-
rine vermek için, bazı gençler 
mahallelerinde dağıtmak için, 
bazı kadınlar da komşularıyla 
paylaşmak için toplu halde bil-
diri aldılar. 

Kardeş kavgasına, 
istibdadın faşist sopasına 
HAYIR!

Erdoğan ve AKP’nin HA-
YIR çağrısı yapanları “dış 
güçlerin”, “bizi zayıflatmak 
isteyenlerin” oyununu oynuyor 
gibi gösterip düşman ilan etme-
sine, bu temelde kardeş kavga-
sını körüklemesine karşı, aynı 
Erdoğan ve AKP’nin Avrupa 
Birliği ülkeleri ve ABD’ye 
karşı takındığı tavrın ikiyüz-
lülüğünü ve sahteliğini güncel 
olaylardan somut örneklerle 
gösteren “Kardeş kavgasına 
HAYIR!” başlıklı bir bildiriyi 

de yine işçi ve emekçilere ulaş-
tırdı. Ayrıca devletin parasıyla 
“evet” kampanyası yaparken 
“HAYIR” diyenlerin karşısına 
devletin sopasıyla çıkan, faşist 
çeteleri “HAYIR” diyenlerin 
üzerine salan iktidarın, halkın 
güvenliği sağlama anlayışın-
dan ve iradesinden yoksun ol-
masını teşhir ederek istibdada 
ve faşizme karşı tüm ilerici 
güçleri saldırılara birlikte karşı 
koymaya çağıran bir bildiri de 
yayınladı. 

Erkek egemenliğine, 
geleceğimizin 
karartılmasına HAYIR!

Bu dönemde DİP’li Kadınlar 
8 Mart faaliyetlerinde ve 8 Mart 
meydanlarında “Emperyalizme, 
istibdada, sömürüye ve erkek 
egemenliğine HAYIR!” şiarını 
öne çıkardı. DİP’li Öğrenciler, 
“Geleceğimizi, hayatlarımızı 
karartanlara HAYIR! İstibdada, 
emperyalizme, kardeş kavgası-
na HAYIR!” başlıklı bir bildiri 
ile gençliği kendi geleceğine sa-
hip çıkmaya çağırdı. 

 İşçiler emekçiler 
toplantılarda buluştu, 
birlikte tartıştı

Devrimci İşçi Partisi, yoğun 
bildiri dağıtımı, militan gazete 
satışı ve sticker çalışmalarının 
yanında işçilerin bu süreci bir 
mücadele dönemi olarak değer-
lendirip referandumun öncesi ve 
sonrasıyla bu mücadelenin nasıl 
örülmesi gerektiğini tartıştığı, fa-
aliyetlerin planlamasının hep bir-
likte konuşulduğu çeşitli toplan-
tılar da düzenledi. Eskişehir’de, 
İstanbul’da Okmeydanı ve 
Tuzla’da, Çorlu’da, Antalya’da, 
Manisa’da ve İzmir’de kampan-
ya toplantıları yapıldı. 

DİP, İstanbul’da 2 Nisan’da, 
Ankara’da 9 Nisan’da ve baş-
ka kentlerde referanduma kadar 
olan dönemde yeni toplantılar, 
etkinlikler düzenlemeye devam 
edecek. İstibdada, emperyaliz-
me ve sermayeye karşı işçinin, 
emekçinin sesini 16 Nisan’a ka-
dar büyütmek için, 16 Nisan’dan 
sonra da kardeş kavgasını değil 
sınıf kavgasını yükseltmek için 
çalışmayı sürdürecek. 

Emekçinin HAYIR 
kampanyası büyüyor! 

İstanbul’da ihtiyaç, zaten 
HAYIR’ın önde olduğu Kadı-
köy-Beşiktaş hattına sıkışan bir 
çalışma değil, işçileri, emekçi-
leri seferber edecek bölgelerde 
HAYIR’ı örgütlemek. DİP bu 
doğrultuda kampanyanın ba-
şından beri Tuzla, Esenyurt, 
İkitelli, Avcılar gibi emekçi 
halkın yaşadığı, çalıştığı bölge-

lerde, bu semtlerin pazarların-
da, Kartal’da ABB fabrikası-
nın önünde, bacasız fabrikalar 
gibi çalışan otellerin, tekstil 
atölyelerinin yoğunlaştığı Şişli 
Bomonti gibi yerlerde sticker 
çalışmaları, bildiri dağıtımla-
rı ve gazete satışları yapıyor, 
emekçi halkı HAYIR demeye 
çağırıyor.

DİP, Çorlu’da kampan-
yaya bir Öncü İşçi toplantı-
sı ile başladı, yapılacak tüm 
faaliyetleri burada planladı. 
Önemli bir işçi havzası olan 
Çorlu’da binlerce bildiri fab-
rika servislerinin durağında, 
servislerin içinde, pazarlar-
da işçilere, emekçi kadınlara, 
gençlere ulaşıyor.

Antalya

İstanbul Kocaeli

Ankara Çorlu Eskişehir İzmir

Kepezaltı bölgesinde Çamlı-
bel Kapalı Halk Pazarı’nda işçi-
lere, emekçilere HAYIR çağrısı 
yaptık. DİP, polisin keyfi bir şe-
kilde bildiri dağıtımını engelle-
me çabasını boşa çıkardı. 

ODTÜ’de, günün ilk saatlerin-
de OSTİM metro çıkışında, Batı 
Sitesi’nde, Kent Koop mahallesinde 
ve daha bir çok semtte bildiri dağı-
tımları, gazete satışları ve sticker 
çalışmaları ile emekçileri kardeş 
kavgasına, istibdada, emperyalizme, 
kazanılmış haklarımızın gasp edil-
mesine, Cumhurpatronluğu rejimine 
HAYIR demeye çağırıyoruz. 

Adalar ve Doktorlar mev-
kilerinde, şehrin merkezi böl-
gelerinde yoğun sticker çalış-
ması yapıldı. Bu bölgelerde, 
İsmet İnönü Caddesi’nde, 
işçi servislerinin geçtiği Ay-
taç Caddesi’nde ve daha bir 
dizi yerde yapılan bildiri da-
ğıtımları ile faaliyet devam 
ediyor. 

İzmir’de DİP, emekçilere 
seslenen bir HAYIR çalışma-
sı nerelerde yapılması gere-
kiyorsa orada. Buca’da Şi-
rinyer Pazarı’nda, İşçievleri 
muhitinde, Şirinyer Parkı’nda, 
Karabağlar’da Bozyaka’da, 
Çiğli’de işçi servislerinin kalk-
tığı duraklarda, Güzeltepe’de, 
Halkapınar’da!

Başta Yahya Kaptan ve 
Derince bölgesi olmak üzere 
çeşitli semtlerde kapı kapı do-
laşarak yaptığımız ev ziyaret-
lerinde, işçi kahvelerinde, semt 
pazarlarında Cumhurpatronlu-
ğu sistemine HAYIR demeye 
çağırdığımız bildiriler, sticker-
lar ve Gerçek gazetesi emekçi 
halkla buluştu. 


