
Devrimci İşçi Partisi’nin merkezi yayın organıdır.Nisan 2015 / Sayı: 66 Fiyatı: 1 TLwww.gercekgazetesi.net

 

iletisim@gercekgazetesi.net

13 15

Hükümet MESS’in ise
meydanlar işçinindir!

2-5

Emekçinin Sözü: 
Fabrikalardan,
işyerlerinden 
haberler, okur 
mektupları

Ya “Eşme 
ruhu” ya
Ortak Ev!

Af edersiniz,
soykırım

 

MESS hükümetine karşı
Schneider, Isuzu, Prysmian, Ejot Tezmak, Mahle, Als-

tom, Bekaert… Bunlar bazı “milli” değerlerimizin adları! 
29 Ocak’ta başlayan metal grevini Bakanlar Kurulu “milli 
güvenliği bozucu” bulmuş ve “erteleme” adı altında yasak-
lamıştı. Koruduğu, bu çokuluslu şirketlerdi! Tabii onların 
yanı sıra bazı yerli patronlar ve onların ortak örgütü olan 
Metal Sanayicileri Sendikası MESS idi. Gerçek gazetesi 
olarak bu hükümetin ancak MESS hükümeti olarak anıla-
bileceğini söylemiştik.

12 yıllık iktidarı boyunca AKP’nin politikalarının teme-
linde hep işçi düşmanlığı vardı. Temsilcisi olduğu sınıfın 
çıkarlarına hizmet etmek için var gücüyle çalıştı. Sendika-
sız, kuralsız çalışma ve taşeron yaygınlaştı. Binlerce canı-
mız iş cinayetlerine kurban oldu. Şimdi bir de elimizde ka-
lan son iş güvencesi kırıntısı olan kıdem tazminatına da göz 
dikmiş durumdalar. Kamu emekçilerine zaten tanımadıkları 
grev hakkını, işçiler için de “erteleme” adı altındaki yasak-
larla gasp ettiler. Kendi içlerindeki yarıklarla baş etmeye 
çalışırken patronlara en iyi seçenek olduklarını ispat etme-
nin yolu olarak işçilere, emekçilere, ezilenlere saldırıyorlar. 
Tayyip Erdoğan en son Türkiye’yi bir anonim şirket gibi 
yönetmek istediğini söyledi. Şirket dediğin, sürekli olarak 
bütün maliyetleri düşürmeye çalışır. Elinde olsa işçiyi açlı-
ğa talim ettirir. Devleti işte öyle yönetmek istiyormuş. İşçi 
düşmanlığının itirafı!

Savaşta kazanmak için düşmanın zayıf olduğu anda ha-
rekete geçmek gerekir. AKP kendi içinde birbirine düşmüş 
durumda.  Önümüz 1 Mayıs. İşçi sınıfının uluslararası bir-
lik, mücadele ve dayanışma günü.  1 Mayıs meydanlarını 
işçi sınıfının gelecekteki zaferlerinin ilk taşının konulacağı 
alanlara çevirelim. Taleplerimizi güçlü bir şekilde haykıra-
lım, MESS hükümetine ve onun temsil ettiği sermaye düze-
nine karşı sesimizi yükseltelim 1 Mayıs’ta. 

Bu düzene karşı mücadele tek bir güne sığmaz elbette. 
Onlar sendikalaşmayı engellemeye çalıştıkça sendikaları-
mızda örgütlenelim. Sendikal barajları yıkalım. Grev hak-
kımıza el uzattıklarında işgallerle cevap verelim. Taşerona 
karşı mücadele bayrağını her gün biraz daha yükseltelim. 
Sallanmakta olan AKP’yi iyice zayıflatmak için, sendikal 
barajlarla birlikte seçim barajlarını da yıkmak için önümüz-
deki seçimlerde oyumuzu HDP’ye verelim. Bunu yaparken 
gasp edilen haklarımızı geri almak, Soma’da, Ermenek’te, 
Torunlar’da ve başka iş cinayetlerinde ölen kardeşlerimizin 
hesabını sormak, taşerona karşı güvenceli kadro, işsizliğe 
karşı çalışma hakkı talebimizi savunmak için bağımsız İşçi 
Emekçi İnisiyatifleri’nde birleşelim! 

1 Mayıs’ta ve seçimlerde MESS hükümetine karşı işçi 
sınıfının yumruğunu masaya vuralım! Şimdi zamanıdır! 

Bağımsız işçi emekçi inisiyatiflerinde 
birleşelim ve yüklenelim!

1 Mayıs’a
Haydi
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Plastik fabrikasında çalışıyorum. Ba-
zen idari binada temizlik işlerini yapan ar-
kadaş izin alınca bizi temizlik için üretim-
den alıyorlar. Yani ben anlamıyorum, idari 
binadakiler de işçi, biz de işçiyiz. Beni 
işimden alıp tuvalet temizletmek yerine, 
bir tane daha temizlik personeli alınabilir. 
Sonra anlamadığım erkek işçilere neden 
verilmiyor bu görev mesela. İş tanımımız 
yok, bir şey yok. Bize sahip çıkacak kim-
se de yok. Bütün kadın işçilere temizlikçi 

gözüyle bakılmasına çok kızıyorum! Kim-
se sahip çıkmıyorsa biz kendi haklarımıza 
sahip çıkalım. Biz niye patronları idare 
edelim ki! Biz onları idare ettikçe onlar 
daha az işçiyle daha fazla işi yapmaya 
devam edecek, ihtiyaç olsa da başka işçi 
almayacaklar. Keyiflerine göre başka baş-
ka işler vermelerine, bir gün orda bir gün 
burada çalıştırmalarına karşı çıkalım. 

Çorlu’dan bir işçi

Son günlerde televizyon kanallarında 
Kenan İmirzalıoğlu’nun oynadığı bir Vestel 
reklamı dönüp duruyor. İmirzalıoğlu orada 
“Size bir sorum var?” diye başlıyor ve Ves-
tel fabrikasının ne kadar modern, ne kadar 
büyük olduğunu anlatıp duruyor. Reklamı 
gören biz Vestel işçileri ise sorana “dışı sizi 
içi bizi yakar” diyoruz. Tüm bu anlatılan 
modernliğin altında büyük bir emek sömü-
rüsü yatmaktadır.

Maaşlarımız yaptığımız işe göre o ka-
dar azdır ki birçok işçi çok dayanamaz ve 
kısa süre sonra işten çıkar. Fabrika sürekli 
işçi alır işçi çıkartır. İşçiler bu durumdan 
çok rahatsızdır ve sıkça dile de getirirler. 
Misal geçtiğimiz 8 Mart Emekçi Kadınlar 
Günü’nde fabrika müdürleri kadın işçilere 
gül dağıttılar. Lakin tüm kadın işçilerin ce-
vabı aynı oldu; “Gülü başkasından bekliyo-
ruz. Sizden beklentimiz maaşlarımıza zam 
yapmanızdır.” 

Aynı durum üç ayda bir verilen prim-

ler için de geçerlidir. Fabrikada üç ayda 
bir performans puantajı üzerinden bir prim 
ödenmektedir. Eski işçiler çok alırken yeni 
işçiler çok az prim almaktadırlar. Üstelik 
bu primler o kadar dengesizdir ki kimin ne 
aldığı belli değildir. Aynı işi yapanlar aynı 
primi alamamaktadır. Hasta olsan, işe ge-
lemesen puantajın düşmektedir. İzin alsan 
aynı. Üstelikte prim miktarı büyük oranlar-
da düşmektedir. Bu sistemin kaldırılması 
istenince, eşit işe eşit ücret verilsin deyince 
hemen kapı gösterilmektedir.

Sözün özü siz reklamlara kanmayın. 
Reklam sömürüyü gizlemeye çalışmak-
tadır. Televizyonda ne kadar çok reklam 
görürseniz bilin ki o fabrikada birçok işçi 
sömürülmektedir. Bizim fabrikada da Ke-
nan İmirzalıoğlu’nun reklam resimleri ne 
kadar çok görünürse o kadar çok işçi işten 
atılmaktadır.

Vestel’den Bir İşçi

Merhaba emekçi arkadaşlar. Ben 
çok uzun zamandır fabrikada çalışıyo-
rum. Aynı fabrika ya da başka fabrika 
hiç fark etmez. On yıl da çalışsan as-
gari ücret. Yetmezmiş gibi hani yasa 
çıkardılar ya, 11 bin lirayı geçerse yıl-
lık gelirin, vergi ödemelerin çoğalıyor. 
20 saat fazla mesai parası yok ortada. 
Devlet seni mahkum etmiş üç kuruşa 
ve hala gözü o üç kuruşun üzerinde. 

Çalışan, emek veren herkes aynı. İna-
nıyorum, işçi sınıfına da sıra gelecek. 
Böyle gidemeyeceğini herkes görü-
yor. Sindirebilmek için var güçleriyle 
uğraşıyorlar. Bir gün bardak taşacak, 
işçiler isyan edecek, şimdi sıra bizde 
diyecek. O gün güzel günlere hep be-
raber yürüyeceğiz! 

Çorlu’dan bir işçi

Banka promosyon olarak vereceği 
195 lirayı kredi kartına world puan olarak 
yüklemiş. Tüm işçiler şikayet ediyor. Hem 
195 lira az olduğu için hem de puan ola-
rak yüklendiği için. Sineğin kanadından 
yağ çıkarmaya çalışıyorlar.  Diğer yandan 
fabrikada üretim çok yoğun. Kaşıkla verip 
kepçeyle alıyorlar. Özellikle Doblo Ameri-
ka bölümünde gece vardiyası 12 saat ça-
lışıyor. Sipariş çok. Bir arıza oldu mu ara-
yı kapatmak için gündüz vardiyası da ka-
lıyor. Bazı arkadaşlar kalmak istemediler. 

Formenler aba altından sopa gösterdiler. 
“Tabii mecbur değilsiniz, ama ilerde işler 
yavaşlarsa başka bölümlere giden arka-
daşlar neden gittim diye sormasın” diyor-
lar. Sendikacılar ise sanki işçinin değil de 
patronun elemanları. Sabredin demekten 
başka bir şey yapmıyorlar. Ee, atamayla 
gelen temsilci bu kadar oluyor işte. Hal-
buki seçimle gelen temsilci ve yöneticiler 
her zaman işçinin söylediklerini dinlemek 
zorunda kalırlar. 

Tofaş’tan bir işçi

Kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar

Programda olmamasına rağmen akşam 
vardiya sonuna doğru bir bakıyoruz ki me-
saiye kalmamız isteniyor. Son zamanda 
genel müdür hattı çalışırken görsün diye 
mesainin mesaisi 12 saate uzadı. Otomotiv 
sektöründe en düşük ücret Ford Otosan’da. 
Bizde Türk Metal sendikası örgütlü ama 

bazı sendikasız fabrikalarda bile koşullar 
daha iyi. Diğer fabrikalar 16 maaş alırken 
bizde sosyal yardım var.  Sendika “Nasıl 
işçilerin durumunu iyileştirebiliriz?” diye-
ceğine “Sendikadan ayrılan hak kaybına 
uğrar!” diye tehditler savuruyor. 

Ford Otosan’dan bir işçi

Genel müdür hattı çalışırken 
görsün diye mesai 12 saate uzadı

İnanıyorum, işçi sınıfının da günü gelecek!

Siz gururlanırken biz sömürülüyoruz!

Merhaba, triko imalatı yapan bir tekstil 
fabrikasında çalışıyorum. Ve çalıştığım bu 
firma ile ilgili birkaç (!) sorunumu sizin-
le paylaşmak istedim. Bize söylenen çok 
“kurumsal” bir firmada çalıştığımız. Sı-
kıntılarımızı madde halinde sıralayacağım 
ve okuduktan sonra sonunda ne kadar “ku-
rumsal” olduğuna siz karar verin! 

1. İlk olarak en sık karşılaşılan sorun 
olan maaşların asgari ücret üzerinden gös-
terilmesi ve sigorta primlerinin bu şekilde 
ödenmesi. 2. Sigorta başlangıçlarının işe 
giriş tarihinden itibaren 7 ay sonrasında 
başlatılması. 3. Buna bağlı olarak işten 
çıkarıldığımızda tazminatları asgari ücret 
üzerinden hesaplayıp ödemeye çalışma-
ları! 4. Maaşlardaki orantısızlıklar. 5. İş 
başı saati 08:30. Ofisten 35 km uzaklıkta 
oturan ve 3 farklı toplu taşıma kullanarak 
işe gelmeye çalışan arkadaşımıza 15 dk 
gecikmeden dolayı ihtar imzalatmaya ça-
lışmaları. 6. Ayrıca 35 km uzaklıkta oturup 
günlük 15 tl yol masrafı olan arkadaşımı-
zın yol ücretinin ödenmemesi. 7. Asgari 
geçim indirimi ücretini “zaten maaşınızı 
konuşurken dahil etmiştik” diyerek öde-
mekten kaçınmaları ve aslında ödemeyip 
her ay ödendi göstererek belge imzalatıl-
ması. 8. Yaz dönemlerinde hakkımız olan 
yıllık iznimizin - iş yoğunluğu nedeniyle- 
kış mevsiminde kullandırılması. 9. Rama-

zan ayında oruç nedeniyle kullanılamayan 
yemek ücretinin yalnızca  % 50 sinin he-
diye çeki adı altında çalışanlara verilmesi. 
10. Cumartesi günleri çalışma olmasına 
rağmen yemek ücretlerinin 20 iş günü 
olarak hesaplanması ve yemek ücretinin 
günlük 6,80 tl gibi komik bir rakama en-
dekslenmesi. 11. Anadolu’daki fabrikada 
çalışan 80 kişinin yol ve yemek masrafla-
rının karşılanmaması. Bu arkadaşlarımızın 
asgari ücret altında çalıştırılması ve diğer 
sosyal haklarının verilmemesi. 12. İhracat 
firmalarının zorunlu olarak istediği denet-
lemeler öncesinde çalışanların sosyal hak-
lar ve çalışma saatleri konusunda yasa ve 
yönetmeliklere uygun cevaplar vermeleri 
gerektiği konusunda tembihlenmesi. Ve 
buna uymayanların da işten çıkarılması.  
13. Ve uzun çalışma saatleri. Ortalama 10 
saat… Merdiven altı atölyeden ne farkı 
var?

İstanbul’dan bir tekstil işçisi

Koca fabrikanın merdiven
altı atölyeden farkı yok

Biz patronları idare ettikçe
onlar daha çok üstümüze geliyor
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Birkaç hafta önce bir hemşirelik öğren-
cisi okurumuz stajyer olarak çalıştığı hasta-
nedeki elektrik kesintisi ile birlikte yaşanan 
sıkıntıları gazetemizde yayınlanmak üzere 
yazmıştı. Bu nasıl bir tedbirsizlik derken ga-
zetemizin son hazırlıklarının yapıldığı sıra-
da, 31 Mart günü, çok daha büyüğü yaşandı 
ve tüm ülkede hayatı felce uğrattı. 

Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’nde staj-
yer hemşirelik öğrencisiyim. Ameliyathane 
servisinde stajımı yapıyorum ve ameliyatha-
nede yapabildiğim şey sadece gözlem yap-
mak. 9 Mart Pazartesi günü lokal anestezi 
uygulanan bir hastanın ameliyatının sonuna 
gelinmişti 11:30 civarında. O esnada ame-

liyathanelerde elektrik gitti. Elektriğin gel-
mesi için uğraşıldı ve 15 dk bekledik. Elekt-
riğin gelmesi için gerekli yerlerle görüşü-
lüyor, ufak çapta telaşlar oluyor. O esnada 
sağlık çalışanlarından birinin söylediği söz 
dikkatimi çekti; “Niye bu kadar olay oluyor, 
sanki ilk defa başımıza geliyor? “ Demek ki 
daha önce de yaşanmış ve önlem alınmamış. 
Zaten ülkenin en büyük problemlerinden 
biri de bu, önlem almayı beceremiyoruz. Bir 
şeyler olması için illa can alacak ki alarma 
öyle geçelim. Daha sonra öğle arasındaydım 
ve bittiğinde servise tekrar döndüm ve yine 
elektrik kesintisi oldu. Bu sefer ameliyatha-
nedeki bütün odalarda kesinti oldu. Bütün 

hastalar ameliyat masasında kaldı ve klima-
lar da çalışmadığı için soğuk bir ortam vardı 
ve hastalar ameliyat masasında hiçbir şey 
yapılmadan beklemek zorunda kaldı. Sağlık 
çalışanları ve ben de dahil olmak üzere tele-
fonun ışıklarını açtık çünkü göz gözü gör-
meyecek kadar karanlıktı. Elektrikli lamba-
lar getirildi ışık kaynağı olarak, ama tabii ki 
de yeterli değildi. Artık doktorlar hastaları 
uyandırsak mı diye düşünürken Allah’tan 
elektrikler geldi de gerek kalmadı. Yalnız 
hastalar biraz üşümüş olmalı.

İstanbul’dan bir stajyer hemşire 

Birazdan Türkiye nüfusunun %99’una 
dahil olan bir insanın yazdıklarını okuya-
caksınız. Mucizelere inanır mısınız? Ben 
inanırım çünkü canlı kanlı örneği var karşı-
nızda: benim!

Adım “Mucize”. Mucize diye isim mi 
olurmuş yahu diyeceksiniz. Günümüz şart-
larında kuşyemi kadar maaşla hayatta kalma 
mücadelesi verip hem de evlenmek için ge-
cesini gündüzüne katarak para biriktirmeye 
çalışan kendime ben bu ismi uygun gördüm.

Yaşım 26, 2008 yılından beri çalışırım 
fakat ilerisini düşünerek kenarda bir birikim 
oluşturamadım. Kendi düşüncesizliğimden 
değil, ailemin hastalığının tedavisi için tek 
bir kuruş gözetmeksizin harcadım. Keşke 

daha fazlası olsaydı da faz-
lasını harcasaydım. 2013 
Ağustos ayında tecilimin 
bitmesiyle askerlikle tanış-
tım.12 ayımı acısıyla tatlı-
sıyla yaşayarak geri dön-
düm. Askerlik yaparken 
eminim hepiniz işitmişsi-
nizdir hani “asıl askerlik 
askerden sonra başlar” sö-
zünü. Bu söz benim karşı-
ma sevdiğim insanla evlen-

me kararı aldığımız zaman çıktı birdenbire.
Çalışmadan, birikim yapmadan evlen-

menin bir formülü yoktu ve daha da önem-
lisi evlenmeyi başardıktan sonra olay evlen-
mekle de bitmiyordu. Olayı çok karmaşık 
hale getirmeye gerek yok, hemen hemen 
herkes insanca yaşamanın ne olduğunu bi-
liyor. Bunun da asgari ücretle olmayacağı 
aşikâr. İnsanı insan yapan değerler ile yaşa-
yamazsınız, 950TL ile hiç yaşayamazsınız. 
Sonuçta sabahları işinize gitmek için sokağa 
çıktığınızda köşe başında gördüğünüz tekir 
kedi de para harcamadan yaşamını sürdürü-
yor ama koşulları belli, değil mi? 950TL bir 
insanı, hiçbir iş yaptırmadan sadece mesai 

saatleri içerisinde işyerinde tutmanın karşı-
lığı bile değil bana göre. Hani filmlerde olur, 
kurşun yer kahramanımız, bir, iki, üç, fakat 
yıkılmak bilmez ya. İşte asgari ücretli çalı-
şanın da durumu budur.

Peki, benim bu durum için kısa vadede 
yapabilecek neyim vardı? 1.Banka soymak, 
2. Çalışıp para biriktirmek. Ben daha zor ve 
zahmetli olan ikinci şıkkı seçtim. Askerden 
döner dönmez vakit kaybetmeden işe başla-
dım. Günde 12 saat, haftanın 7 günü, var-
diyalı çalışarak ve beni evlerine davet eden 
dostlarımın bile yanına gidemeden (onlara 
büyük bir özrü borç bilirim) tamamen ro-
botlaşıp para biriktirmeye başladım.

Tam 6 aydır bu şekilde çalışarak para bi-
riktirmeye devam ediyorum ama maalesef 6 
ayda geçse 16 ayda geçse bu maaşla gırtlağa 
kadar borca gömülmeden evlilik yapmanın 
rüyadan öteye geçemeyeceğini biliyorum. 
Arada sırada birinci seçeneği seçip banka 
mı soysaydım diye de düşünmüyor değilim. 
Aslında sonuç ortada, bu işlerin altından tek 
başına sağ salim kalkmak mümkün değil. 
Boşuna demiyorlar kurtuluş yok tek başına 
ya hep beraber ya hiç birimiz diye.

Çorlu metal fabrikasından bir işçi

Elektrik gitti, hasta ameliyat masasında bekledi!

Tek başına sorunlara çare bulunmuyor

Benim ağabeyim devlet memuruydu. 
Kızlarını okutmak için çok emek verdi. 
Ek iş yaptı, gece yarılarına kadar kahve-
de çalıştı aynı zamanda. Çocuklar bitirdi 
okullarını. Bir yeğenim ücretli öğretmenlik 
yapıyor. Sigortası yarım ay yatıyor. Nor-
mal şartlarda emekli olabilmek zor zaten, 
bu şekil insanlığa tamamen aykırı. Sene-
ye çağırırlar mı belirsiz. Üç ay boş zaman 
var, maaş alamıyor. İşsizlik parasını da üç 

yıl çalıştıktan sonra alabilecek zannediyo-
rum. Burada hem atanamayan öğretmen-
ler perişan hem de çalışanlar maalesef. 
Böyle gitmeyecek elbet, bir şeyler deği-
şecek. Diğer yeğenim okudu, iş bulama-
dı. Bir markette çalışmak zorunda. Günde 
12 saat çalışıyor ve haftanın herhangi bir 
günü izin kullanıyor ama iznin hangi gün 
olacağı baştan belli değil. O verilen çaba-
ları düşündükçe üzülüyor insan. İşçi sınıfı-

nın kaderi bu düzende ne yaparsa yapsın 
değişmiyor. Kaderimizi de bu düzeni de 
değiştirmek için tek başımıza yapabile-
ceklerimiz sınırlı. Ama birlik olur bu düzeni 
değiştirmeye girişirsek, o zaman işçi sını-
fının kaderi değişir! 

Çorlu’da boya fabrikasında
çalışan bir işçi

Ben İstanbul’un en lüks semtlerinden biri 
olan Nişantaşı’nda bir banka şubesinde çalı-
şıyorum. Nişantaşı ve banka deyince hemen 
hemen herkes iyi maaş aldığımı ve koşul-
ların da (hele birde beyaz yakalı olduğumu 
hesaba katarak) iyi olduğunu zannediyor. 
Ancak durum hiç de öyle değil. Öncelikle 
çalıştığım bankada (iş kanununa aykırı oldu-
ğu halde) asıl işi, taşeron olarak yapıyorum. 
İşe girerken sadece bir işte uzmanlaşacağı-
mız söylenirken şimdilerde operasyon işi de 
dahil her türlü işi yaptırmaya çalışıyorlar ve 

bunun için de baskı kuruyorlar. Ancak buna 
rağmen ilk günden beri aldığımız ücret ha-
len asgari ücret düzeyinde.  Çağrı merkezi 
gibi yerlerden iş gelmeden müşteri temsil-
cilerine iş aktaramadığımız halde “perfor-
mans sistemi” getirdiler. Ve hiç durmadan 
iş yapmamızı istiyorlar. “Aksi halde perfor-
mans notunuz etkilenir, dolayısıyla da işten 
atılırsınız” şeklinde sürekli tehdit alıyoruz. 
Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de şubede 
çalıştığım bölüm tam iki yıldan beri lağım 
kokuyor. Şubenin müdürü her türlü şikaye-
timize rağmen bu kokuyu “ne hikmetse” bir 
türlü almazken, işçilerden herhangi birinin 
yediği yemeğin kokusunu anında alıyor ve 
bağırıyor.  Ben de tam bu sebepten, yani 
bunca sorun varken hiç biriyle ilgilenmeyen 

müdürün, benim yediğim tostun  kokusuna 
takmış olmasından dolayı tartıştım ve bana 
bağırmaması gerektiğini söyledim. Bunu 
kendine yediremeyen müdür, hemen beni 
taşerona şikayet etti ve taşeron da beni ihbar 
bildiriminde hiçbir gerekçe göstermeden iş-
ten çıkardı. İşe iade davası için hazırlıklara 
başladım. Davayı kazanacağıma dair inan-
cım tam. Ancak mahkemenin uzun süre-
ceğini de  göz önüne alıyorum tabii. İşte o 
yüzden de mahkemeden önce yöneticilerin 
iki dudağı arasında olan iş güvencemizi, 
beyaz yakalı ya da mavi yakalı diye ayrım 
yapmadan örgütlenerek kazanabileceğimize 
inanıyorum.  

Nişantaşı’nda çalışan bir banka işçisi

Birlik olur mücadele edersek bu düzen değişir

Tost yedim diye 
işten atıldım

Adını koyalım
1. Tazminat hakkın yok. 2. Kimi yerlerde 

‘izin hakkın’ yok. 3. Hakkını arayamazsın. 4. 
Havadan sudan sebeple işten çıkartılabilirsin. 
5. Kadroluların yaptığı işi beşe katlasan önemi 
olmaz. 6. Maaşlar komiktir. 7. Hastalanırsan iş-
ten çıkarılabilirsin. 8. Ne iş verirlerse yapmak 
zorundasın. 9. Haksızlığa uğradıkça psikolojin 
bozulur. 10. Nasıl bir psikolojidesin, önemi 
yoktur. 11. Kadroluların istemediği işlerde ha-
zır jokersin. 12. Fazla mesai yapmak zorunda 
çok kalabilirsin(karşılığını alamayıp yol para-
sını da cebinden vermekte cabası). 13. Aynı 
yerde 20 yıl da çalışsan Ocak 1’de 1 günlük ça-
lışansın. 14. Aynı yerde beraber çalıştığın kad-
rolular birinci sınıf insan, sen üçüncü dördüncü 
sınıftansın. 15. Müdürün veya amirin kadrolu-
ya kızamaz, senden alır hırsını. 16. Amirlerin 
gücü yine bize yeter ve kafasına göre yer değiş-
tirirler. 17. “İşine geliyorsa” sözünü çok duyar-
sın. 18. İçinden devamlı “Bu nasıl bir adalet?” 
dersin durursun. 19. Yıllarını vermişsindir, 
ama kimse bilmez. 20. Canı istediğinde seni 
kapının önüne koyar. 21. Hastayım dediğinde 
“Bana mı sordun?” der. 22. Rapor alırsın, “Se-
nin performansın iyi değil, çalıştıramam.” der.  
23. İş yerinde kaza olur, “Dikkat etmedin.” der, 
suçlu sen olursun. 24. Onurun gururun yok sa-
yılır, ama sessiz kalırsın, ekmek parası için. 25. 
Hadi bakalım, bunun adını koyalım, biz neyiz?

İstanbul Üniversitesi’nden
bir taşeron işçisi

Bizler, Tuzla tersanelerinde çalışan taşeron 
işçiler olarak, en temel insanı ihtiyaçlarımız 
bile taşeronlar ve tersane patronları tarafından 
görmezden gelindiği için sömürüyü en derin-
den hissediyoruz. 

Örneğin; temiz su talebimiz bile karşılan-
mıyor. Taşeronlar kaynak suyu satın almak 
yerine, boş damacanalara kuyu suyu doldura-
rak önümüze getiriyorlar. Yemekler lezzetsiz. 
Öğünler bizim gibi ağır koşullarda çalışan iş-
çiler için çok zayıf kalıyor!

Bunların dışında birçok baskıyla karşılaşı-
yoruz. Çalışma hakkımız taşeron patronunun 
iki dudağı arasında. Aile yardımı hakkımız 
ödenmiyor. Haftalık ve yıllık izinlerimiz yok 
sayılıyor. Sigortalarımız asgari ücret üzerin-
den yatırılıyor. İş güvenliği önlemleri hiç yok 
neredeyse. Örgütlenmeye çalıştığımız zaman 
taşeronlar tehdit ediyor. Öncü işçileri  kendi 
taraflarına çekebilmek için daha yüksek ücret 
vaadiyle kandırmaya çalışıyorlar.

Buradan bütün tersane işçilerine çağrımız-
dır:

Bir araya gelerek, yan yana durarak, ör-
gütlenerek bu insanlık dışı çalışma koşullarını 
kendi lehimize değiştirebiliriz!

1 Mayıs’ta işçi tulumlarımızla, kendi pan-
kartlarımızla alanlara çıkıp taleplerimizi hay-
kıralım. Güvencesiz çalışma koşullarına, iş 
cinayetlerine, taşeronlaştırmaya karşı herkese 
güvenceli kadro talebimizle alanları doldura-
lım! 

Tuzla tersane işçileri

Tersane işçileri 
1 Mayıs’a 
hazırlanıyor!

Emekçinin sözü
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Bakırköy Belediyesi’nde grev!
Bakırköy Belediyesine bağlı BYUAŞ 

şirketinde çalışan taşeron işçileri, yaklaşık 
yedi aydır sürmekte olan toplu iş sözleşme-
si görüşmelerinden sonuç alınamaması ve 
bu süre zarfında üç işçinin işten atılması, 
bir işçinin de hayvan barınaklarına sürül-
mesi nedeniyle 21 Mart’tan beri grevdeler. 

Direnişçi işçiler birçok saldırıya göğüs 
geriyorlar. Belediye, bilinçli olarak grev 
aleyhine kara propaganda yapıyor. Beledi-
yenin kara çalmalarına alet olan başka bir 
unsur daha var: DİSK/Genel-İş. CHP’li 
Belediye başkanı Bülent Kerimoğlu’nun 
isteğiyle Belediye-İş’in örgütlü olduğu 
BYUAŞ’a Genel-İş örgütlenmesi sokulmak 
isteniyor. Genel-İş ise tamamen işveren ile 
uyumlu bir şekilde hem grev kırıcılığı ya-
pıyor hem de belediye işçilerinin haklarını 
elde etmesi ve daha iyi bir toplu sözleşme 
için bir çaba sarf etmiyor. Bu durum, Gerçek 
gazetesinin uzun zamandır ifade ettiği sen-
dika bürokrasisinin ne kadar gerici bir rol 
oynayabileceğinin resmidir. DİSK’e bağlı 
bir sendika, Bakırköy Belediyesi’nde grev 
kırıcı bir rol oynuyorsa, en başta DİSK’in 
bütün sendikalarına üye olan işçiler bu tu-
tuma karşı durmalı, grevi ziyaret etmeli 
ve savunmalıdır. Sendika bürokrasisinin 
panzehiri, tabandaki işçi iradesinin örgütlü 
mücadelesidir. O halde görevimiz bellidir: 
Tüm sektörlerden, başta sendikalı işçiler 
olmak üzere tüm örgütlü-örgütsüz işçileri 
grevi müdafaa etmeye yönlendirelim! Ba-
kırköy Belediyesi BYUAŞ grevini Genel-
İş bürokratları ile Bakırköy Belediyesi’nin 
işbirliğine ezdirmeyelim!

Grevle dayanışma için yaptığımız ziya-
retlerden birinde Belediye-İş Sendikası 2 
No’lu Şube İşyeri Temsilcisi Cengiz Ertaş 
ile gerçekleştirdiğimiz röportajı okuyucula-
rımıza sunuyoruz:

Gerçek: Grev kararı alana kadar neler 
yaşandı?

Cengiz Ertaş: Yaklaşık bir yıl önce 
Belediye-İş Sendikası 2 No’lu Şube’ye üye 
olduktan sonra yedi aylık toplu sözleşme 
süreci yaşandı. Belediye yönetimi, ilk altı 
ay hiçbir şekilde görüşmeye yanaşmadı. 
Altı ay boş boş oturduk. Yine aynı dönemde 
BYUAŞ avukatları ara bulucu olarak dev-
reye girdiler ve toplu sözleşmeyi kesinlikle 
imzalamayacaklarını bildirdiler. Grev tari-
hini 21 Mart olarak açıkladığımızda Bele-
diye Başkanı Bülent Kerimoğlu bütçemiz 
şu an için yeterli değil diyerek Belediye-İş 
BYUAŞ üzerindeki toplu sözleşme yetkisi-
ni feshederse 6 ay sonra kendi eliyle işçile-
ri sendikaya üye yapıp toplu iş sözleşmesi 

imzalayacağını söyledi. Fakat bu kabul edi-
lebilir bir şey değildi. Çünkü böyle bir uy-
gulama Belediye-İş’in kendisini, hukuken 
kazandığı hakkını yok sayması anlamına 
gelirdi. 

Gerçek: Belediye-İş bu açıklamaya kar-
şı nasıl bir cevap verdi?

Cengiz Ertaş: Toplu sözleşmeyi imza-
layıp atılan işçileri geri alırsanız, sözleş-
menin uygulanmasını altı ay erteleyebiliriz 
şeklinde bir cevap verdi. Belediye yönetimi 
bunu da kabul etmedi.

Gerçek: Toplu iş sözleşmesiyle ne gibi 
kazanımlar elde edecektiniz?

Cengiz Ertaş: Taşeron ihaleleri yapı-
lırken 2-3 aylık boşluklar doğuyordu. Kimi 
ihalelerden sonra yapılan kişisel sözleşme-
lerle ücretlerimiz düştü. Ayrıca iş güvence-
miz yoktu. Türlü bahanelerle işten çıkarma 
yapılabiliyordu. Çeşitli baskılar ve mobbing 
söz konusuydu. Gerek ihale süreçlerinde 
ödenmeyen haklarımız, gerek iş güvencesi 
elde edebilmek, gerekse de mobbing ve her 
türlü baskının önüne geçebilmek adına top-
lu sözleşme olmazsa olmazımızdır.

Gerçek: Son ihaleden sonra ücretleri-
nizde ne kadarlık bir değişim oldu?

Cengiz Ertaş: 30 Mart 2014 yerel se-

çimlerinden sonra yaklaşık üç ay çalışama-
dık. Bu boşlukta haklarımızın hiçbiri öden-
medi. O dönem en alt kademede çalışan 
temizlik personelinin ücreti 1560 TL’den 
başlarken, yeni sözleşmelerle ücretler 1050 
TL’ye düşürüldü. Aile ve yol yardımı da 
dahildi bu ücrete. Yani net ücretler yaklaşık 
830 TL’ye düşürülerek asgari ücretin bile 
altına çekilmiş oldu.

Gerçek: Grev süreci nasıl devam ede-
cek?

Cengiz Ertaş: BYUAŞ personelinin 
kurduğu grev komitesinin aldığı kararlar 
doğrultusunda hareket edilecek. Ayrıca bu-
gün çeşitli siyasi partiler, demokratik kitle 
örgütleri, sendikalar ve sivil toplum kuru-
luşlarının katılımıyla bir dayanışma platfor-
mu kurulmak üzere toplantı yapıldı. Top-
lantıya katılan kurumlar grevin başlangı-
cından bu yana desteklerini sürdürüyorlar. 

Gerçek: Bakırköy halkı greve destek 
oluyor mu?

Cengiz Ertaş: Maalesef Bakırköy hal-
kından çok fazla destek görmüyoruz. As-
lında bu konuda daha duyarlı olacaklarını 
düşünüyorduk. Belediye yönetimi ilk gün-
den itibaren “Orada CHP’ye karşı bir siyasi 
oluşum var, bu grevin asıl amacı CHP’ye 
zarar vermektir.” diyerek böyle bir kötü 

propaganda yaptı.
Gerçek: Belediye yönetimi sendikal ör-

gütlenmeye karşı ne tür baskılar uyguladı?
Cengiz Ertaş: Birim amirleri, müdürler 

işçi arkadaşlarımızı istifaya zorladılar. İstifa 
etmedikleri için işten atmakla tehdit ettiler. 
Ayrıca bizzat Belediye Başkanı ve başkan 
yardımcılarının eliyle Belediye-İş’ten istifa 
ettirip Genel-İş sendikasında örgütlenmeye 
zorladılar. Burada isimlerini vermekten çe-
kinmeyeceğim Kültür Müdürü İsmail Kuru, 
Başkan Yardımcıları Emrah Topkaya, Taner 
Ovünç, Erkan Kılıç Belediye-İş’te örgüt-
lenmemizin belediyeye zarar vereceği dü-
şüncesiyle bizleri Genel-İş’te örgütlenmeye 
zorladılar. Biz bu üslubun çok yanlış oldu-
ğunu düşünüyoruz. Çünkü işveren eliyle ör-
gütlenen bir sendikanın burada hiçbir varlık 
gösteremeyeceğini, işçilerin yararına çalış-
mayacağını düşünüyoruz. Ayrıca, Emrah 
Topkaya, bir kadın işçi arkadaşımıza küfür 
ederek mobbing uyguladı.

Gerçek: Peki bundan sonraki adımınız 
nasıl olacak?

Cengiz Ertaş: Taleplerimiz kabul edi-
lene kadar grevi sürdürmekte kararlıyız. İş-
ten atılan arkadaşlarımız geri alınsın. Toplu 
sözleşme imzalansın. Tehditler ve baskılar 
sona ersin!

03 Nisan 2015

Sendika ayrımı yapmadan
birlik olmalıyız

Tümtis sendikasında örgütlüyüz. Biz 
sendika ayrımı yapmadan tüm mücadele-
lere direnişlere destek olmaya çalışıyoruz. 
Doğru olan da bu. Emek çatısı altında bu-
luşmak gerek. Sendika yönetimi haricinde 
işçilerin çoğu bu düşüncede ama sendika 
yöneticileri patronlarla işbirliği yapmayı 
tercih edip işçilerin birleşmesini engelle-
yebiliyorlar. Sendikaları mücadeleci işçi-
ler yönetmeli ve mücadelelerde birlik sağ-
lanmalı. 

Bursa Mert Depo’dan bir işçi

Bosch’ta tek yol mücadele
İşçiler sözleşmenin tamamlanmasını 

bekliyor. Toplu sözleşmesiz geçen dö-
nemin birikmişleri ödendiğinde belki bi-
raz rahatlama olur ama tepkiler mutlaka 
yükselecektir. 3 yıllık sözleşme büyük 
sorun. Emekliliğe kadar daha az söz-
leşme dönemi var demek bu. Sendika 
temsilcileri zaten dolaşıp beklentilerini 
düşük tutun diyorlar. İşçiye gösterdikleri 
taslağa kendileri de inanmıyor. Fabrika-
da binden fazla işçi icralık olmuş herkes 
borç batağında. Yavaş yavaş mücadele 
etmenin tek çıkar yol olduğu düşüncesi 
yaygınlaşıyor. 

Bosch’tan bir işçi

Emekçinin sözü
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İşçi bültenlerimizden... Yılmaz Tan

Ülke menfaatleri
=

sermayeye güvenli ortam!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 301 iş-
çinin hayatını kaybettiği madenin sahibi Soma Holding’e 
yeni termik santral izninin verilmesi hakkındaki soruya 
“Bizim yaptığımız işlemlerin ve girişimlerin Türkiye’de-
ki yerli kömürü arttırıp arttırmadığına, onu teşvik edip 
etmediğine lütfen dikkat edin. Biz ithal kömürü yerli kö-
müre karşı tercih etmiyoruz. Soma’ya gidin anket yapın 
bakalım vatandaş yerli kömürü destekliyor mu destekle-
miyor mu? Biz istihdamı arttıran, cari açığı azaltıp yer-
li üretimi arttıran ama iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı 
konulara dikkat eden bir yapı kullanmak istiyoruz. Ben 
eğer riski sıfırlamak yönünde bir tercih kullansaydım, 
kendi üzüntümü azaltmak üzere bir tercih kullansaydım, 
ithal kömürü tercih etmem gerekirdi. Bütün sorduğum 
akıllı insanlar bana ‘bunu tercih et’ diyorlar. Ama konu 
öyle değil arkadaşlar! Bizim şahsi üzüntümüz, sıkıntımız, 
prestijimizden ziyade burada ülke menfaatleri önemli” 
cevabını vermiş. Zannedersiniz bakanımız ithalatı ihraca-
tından fazla olduğu için yıllardır artan cari açığın hüküm 
sürdüğü bir ekonominin bakanı değil; yerli malı sevdalısı 
bir vatanperver. Sanki onun hükümeti döneminde her gün 
en az üç işçi iş cinayetlerinde ölmüyor. Bakan bir de bize 
tavsiye veriyor: Somalı vatandaşa sormalıymışız; o yerli 
kömür istiyormuş. Bakan beyin kulakları herhalde başta 
Somalı madenciler olmak üzere birçok maden işçisinin 
“madenler kamulaştırılsın” ve “biz tarlalarımızı geri isti-
yoruz” taleplerine tıkalı.    

Metal grevinin ertelenme gerekçesi de benzer: “mil-
li güvenlik”. Başbakanlık savunmasında işçilerin greve 
çıkarken dillendirdiği taleplere, çalışma ve yaşama ko-
şullarına ilişkin tek bir cümle sarf etmezken, sermaye-
nin çıkarlarına sayfalarca yer ayırarak “milli güvenlik 
ile milli ekonomi birbirinden ayrılamaz” demiş ve greve 
çıkan işyerlerinde üretilen ürünlerin iç pazar ve ihracat-
ta önemli yer tuttuğunu belirtmiş. Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) Başkanı da metal işçilerinin grevine iliş-
kin erteleme kararı hakkında, “Otomotiv, inşaat ve ener-
ji sektörlerinde faaliyet gösteren bu şirketlerde üretimin 
durması, otomotiv, enerji, boru ve beyaz eşyada üretim 
yapan ve senelik 20 milyar dolar ihracat hacmine sahip 
26 büyük şirketin üretiminin durmasına yol açacaktır. 
Hükümetimiz bu etkileri ve taleplerimizi dikkate alarak 
Bakanlar Kurulu kararı ile bu grevi erteledi. Hükümeti-
mize bu karardan ötürü teşekkür ediyoruz ve bu kararı 
destekliyoruz” demiş. 

Türkiye’de egemenler için ülke menfaatleri ve milli 
güvenliğin anlamı bir avuç patronun çıkarlarının toplu-
mun büyük çoğunluğunu oluşturan emekçilerin karşısına 
konması. Çünkü dünya ölçeğinde çalışma saatleri ve faz-
la mesai bakımından Türkiyeli emekçiler ilk sıralarda yer 
almalarına rağmen ülkede işsizliğin resmi olarak yüzde 
10’u geçmesi, iş aramaktan vazgeçenleri de hesaba kattı-
ğımızda yaklaşık 5.5 milyon işsiz olması, genç işçilerde 
işsizlik oranının yüzde 20’yi bulması, ücretlerin son 20 
yıldır yerinde sayması, kamu işçilerinin reel ücretinin son 
20 yılda yüzde 13 erimesi, her üç işçiden birinin kayıt dışı 
çalıştırılıyor olması, son 10 yılda taşeron işçi sayısının 
300 binden 2.5 milyona çıkmış olması, 2002 yılından bu 
yana bütün iş kollarında yaşanan yoğun taşeronlaştırma 
uygulamaları sonucu 6 milyona yakın insanın iş güvence-
si ve diğer sosyal güvencelerden yoksun olarak düşük üc-
retle ve her an işten atılma korkusu ile çalıştırılıyor olma-
sı, AKP döneminde iş cinayetlerinde ölenlerin sayısının 
15 bini bulmuş olması, anlaşılan “ülke menfaatleri” açı-
sından teferruat! Yine de haksızlık etmeyelim; açık sözlü 
patronlarımız da var. Ülkenin önde gelen patronlarından 
Eczacıbaşı kendisiyle yapılan söyleşide “Yatırımcının 
güven duyduğu ve parasını güvenle getirdiği, yerli ve ya-
bancı sermayenin önünü gördüğü bir ortamın sunulması 
en önemli konu” diyerek durumu açıklığa kavuşturmuş. 
Bu vesileyle milli güvenlik ve ülke menfaatleri “gerek-
çelerinin” sermayeye güvenli ortam sağlamanın kod adı 
olduğunu bir kez daha hatırlamakta fayda var. Eski bir 
Çin atasözünün dediği gibi: İnsan bindiği dalı, o dalda 
asılmadan evvel kesmeyi bilmelidir.

Danıştay 60 günlük süreyi geçirdi,
fiili grev yasağı resmileşti

Metal grevinin ertelenmesi, 
özünde bir yasaktır demiştik. Gre-
vin ertelenmesinin ardından Birle-
şik Metal-İş Sendikası Danıştay’a 
başvurmuş ve kararın kaldırılmasını 
istemişti. Danıştay’ın, davalı taraf 
olan Başbakanlık’tan ayrıntılı şekil-
de grevin nasıl milli güvenliği zede-
lediğini sorması ise işçiler nezdinde 
iyimser bir hava yaratmıştı. Oysa 
geçen zaman devletin yürütmesi, 
yasaması ve yargısıyla işçilere nasıl 
düşman olduğunu gösterdi. Ertele-
menin ardından 60 günlük süre ge-
çince de yasal olarak Danıştay’dan 
çıkacak olumlu bir kararın hükmü 
kalmadı. Çünkü 60 gün süre geçtik-
ten sonra tarafların uzlaşması ya da 

Yüksek Hakem Kurulu’na gidilme-
si dışında bir seçenek kalmıyor.

Dolayısıyla, yürütme ve yargı el 
ele vererek grevi sadece fiilen değil 
resmen de yasaklamış oldu. Bu za-
man zarfında Birleşik Metal bir dizi 
işyerinde MESS’ten ayrı sözleşme 
imzalamanın yoluna girdi. Bu bir 
kazanım olarak görülebilir. Bu ka-
zanım, işçilerin ilk günlerde göster-

diği kararlılık ve mücadele azminin 
bir sonucu olarak karşımıza çıktı. 
Bir de grevin sürdüğünü düşünün. 
Metal işçisinin elde edeceği ka-
zanımlar çok daha fazla olacaktı. 
Bundan sonra sendikalar, olası bir 
yeni grev erteleme/yasaklama kara-
rına karşı mahkemeye başvurmakla 
yetinmemeli ve grevi işgallerle sür-
dürme yoluna gitmelidir.

13 Mayıs 2014’te Soma’da 301 
işçinin öldüğü maden katliamının 
yıldönümüne yaklaşırken, bir sene-
nin bilançosu işçiler açısından hiç 
de iç açıcı değil. 45 sanıklı davada 
sadece 8 tutuklu var. Siyasi amaç-
larla muhalif kişiler tutuklanırken 
gerekçe olarak “delil karartma ola-
sılığı” gösterilir. Peki Soma Holding 
patronu serbest kaldığında ne yap-
tı? 17 Ağustos’ta yanına muhasebe 
müdürünü alıp Çalışma Bakanlığı 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü mü-
fettişleri ve Türkiye Kömür İşletme-
leri (TKİ) bürokratı Hakkı Duran’la 
yemek yedi. Hem de müfettişlerin 
madeni denetleyeceği gün. Aynı 
Alp Gürkan, sağlık sorunlarını ge-
rekçe göstererek meclis araştırma 
komisyonuna ifade vermekten ka-
çınmıştı.

Bu yemekten sonra ne mi oldu? 
Mesela 5 Eylül tarihinde görevlerini 
ihmal ettikleri gerekçesiyle hakla-
rında soruşturma açılmak istenen 
müfettişler için soruşturma izni 
verilmedi. Bizzat Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in 
imzasıyla bu kişiler kollandı. Güya 
gizlenen eksiklerin müfettişlerce 
görülmesi olanaksızmış. Halbu-

ki iddianamedeki bilirkişi raporları 
açıkça müfettişlerin kusurlarına 
işaret ediyor ve bu kusurlar maske-
ler ve kaçış yollarının usulsüzlüğü 
gibi gayet rahatlıkla görülebilecek 
şeyler. 

Bir yıl geçti, maden işçilerinin 
çilesi bitmedi. Katliamın acısı geç-
meden işlerinden olan 2831 maden 
işçisi kıdem tazminatlarını alama-
dan işsiz kalmıştı. Aylarca şirket, 
hükümet ve TKİ üçgeninde oyala-
nan işçiler bütün bir Mart ayı bo-
yunca haklarını alabilmek için TKİ 
önünde sabahladılar eylem yap-
tılar. Eylemin ardından meclisten 
geçirilen bir yasa ile TMSF Soma 
Holding gayrimenkullerine el koya-
rak satacak ve 2831 işçinin kıdem 
tazminatlarını ve ücret alacaklarını 
ödeyecek. Aylar sonra ve seçimler 
yaklaşırken yapılan bu manevra ile 
AKP kendini kurtarmak istiyor ama 
katliamın üzerine aylarca işçiyi sü-
ründürmenin manevi borcunu asla 
ödeyemezler. 

Aralarında Soma Holding’in sa-
hibi Alp Gürkan’ın oğlu ve şirketin 
CEO’su Can Gürkan’ın da bulun-
duğu 8 tutuklu sanık can güvenliği 
gerekçesiyle mahkemeye getiril-

meyecek. Bunun anlamı sanıkları 
duruşmadan kaçırmak, mahkeme-
de ciddi anlamda sorguya çekil-
melerinin bile önünü kapatmaktır. 
Üstelik yasalarda mahkemeye ge-
tirilmeden sanık ifadelerine başvu-
rulması yöntemi 5 yıldan az ceza 
getiren suçlarla yargılanan sanıklar 
için geçerli olduğu açıkça belirtil-
mektedir. Soma davasında ise en 
az ceza ile yargılanan sanığın bile 
12 yılla suçlandığı düşünüldüğün-
de bu açıkça yasalara da aykırıdır.

Soma katliamı davası 13 
Nisan’da Akhisar Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde, yer olarak da Bü-
lent Ciğeroğlu Kültür Merkezi salo-
nunda görülecek. Soma’yı unutma-
dığımızı göstermek ve hesap sor-
mak için orada olmalıyız. Çünkü bu 
sadece bir hukuk olayı değil. Unut-
mayalım ki 2005 yılından itibaren 
AKP’nin kollayarak verdiği ihale-
lerle adeta paraya boğulan Soma 
Holding, AKP’nin kömürle oy satın 
alma politikasında da önemli bir rol 
oynamıştı. Sadece patronlardan ve 
satılmış bürokratlardan değil, AKP 
iktidarından da hesap sormak zo-
rundayız. 

Hesap sormak için
13 Nisan’da Akhisar’a!

görülmesi olanaksızmış. Halbu- gerekçesiyle mahkemeye getiril- rundayız. 
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Devrimci İşçi Partisi 3. kongresini başarıyla 
gerçekleştirdi. Devrimci İşçi Partisi, üye ve aday 
üyelerinin aylar öncesinden başladıkları siyasi 
ve örgütsel tartışmaları kongreyle taçlandırdı. 
Daha sonra metinlerini yayınlayacağımız bir dizi 
siyasi karar alındı. 

Kongreye Dördüncü Enternasyonal’in Ye-
niden Kuruluşu Koordinasyonu’nun Yunanistan 
seksiyonu EEK (Devrimci İşçi Partisi), İtalya 
seksiyonu PCL (Komünist İşçi Partisi), Arjantin 
seksiyonu Partido Obrero (İşçi Partisi), Vene-
züella seksiyonu Opcion Obrera (İşçi Seçene-
ği), Finlandiya seksiyonu MTL (Marksist İşçi 
Birliği)’nin yanı sıra Rusya’dan PRK (Rusya 
Komünistleri Partisi)  ile Danimarka Kızıl Yeşil 
İttifak’tan DEYK üyesi Jette Kromann birer me-
saj göndererek DİP kongresini selamladılar. Bu 
mesajların tam metinleri de kongre belgeleriyle 
beraber sitemizde yayınlanacak. 

DİP’in atak yaptığı bir dönem
Kongreye Devrimci İşçi Partisi’nin ikinci 

kongresini düzenlemiş olduğu 2013’ten bugü-
ne faaliyetlerinin değerlendirilmesiyle başlan-
dı. İki halk isyanının (Gezi ile başlayan halk 
isyanı ve 6-12 Ekim serhildanı) yaşandığı bu 
olağanüstü iki yılda Devrimci İşçi Partisi de 
son derece yoğun bir mücadele ve örgütlenme 
atağı gerçekleştirdi. Gezi ile başlayan halk isya-
nında  yüz binler Taksim’i zapt etmeden sadece 
bir ay önce 1 Mayıs’ta polis ilk gazını DİP’in 
“Taksim Tahrir Olacak!” pankartına atıyordu. 
Halk isyanında DİP, baştan itibaren isyanı sınıf-
la buluşturma mücadelesi verdi. Halk isyanının 
sembolü olan AKM’nin pankartlarla süslenmiş 
o görüntüsünde sınıfa yönelik somut bir çağrıyı 
içeren tek pankart da DİP’inkiydi: “Sendikalar 
göreve genel greve!” DİP militanı Mustafa Ci-
han Yılmaz, hem isyandaki öncü rolü dolayısıy-
la tutuklandı hem de işçi sınıfının mücadelesini 
ve politikasını, DİP’i mahkeme salonlarında 
savundu. Soma’da sermayenin kâr hırsının bir 
sonucu olarak gerçekleşen katliamın karşısında 
da DİP yine ön saflardaydı. DİP’li Öğrenciler 
İTÜ Maden Fakültesi’nin işgali eyleminde ve bu 
eylemin taşeronun kaldırılması talebiyle gerçek-
leştirilmesinde öncü rol oynadı. Üniversitelerde 
sınıf mücadelesi, 3 günlük ODTÜ grevinde de 
yine Devrimci İşçi Partili sınıf öncülerinin inisi-
yatifiyle yükseliyordu. Nihayet DİP’in bu iki yıl 
içinde işçi sınıfı içinde örgütlenme yolundaki bi-
linçli ve örgütlü çabası, Metal İşçisinin Sesi’inin 
metal grevinin sesi olarak binlerce işçiyle buluş-
masında, emekçi kadınların 8 Mart’taki kararlı 
duruşunda karşılık buluyordu.

Sınıf içinde stratejik mevzilenme
Bunlar Devrimci İşçi Partisi’nin sınırlı güç-

lerine rağmen yaptığı güçlü siyasi ve örgütsel 
atağın bazı köşe taşları sadece. 3. Kongre, tüm 
bu süreci başarı ve eksikleriyle birlikte ele aldı 
ve “sınıf içinde stratejik mevzilenme” şiarıyla 
kabul ettiği örgütsel yönelişle yeni bir atılımın 
yönünü belirledi.  Bu yönelişe göre DİP, önü-
müzdeki dönemde sanayi proletaryasının yoğun-
laştığı bölgelerde, metal sektörüne ve büyük fab-
rikalara öncelik veren bir yaklaşımla sürdürdü-
ğü çalışmasını bir ileri aşamaya taşıyacak. DİP, 
bu bölgelerde “Öncü İşçi” eğitim gruplarına ve 
fabrikalarda komite çalışmasına dayanan parti 
örgütleri kurarak işçi mücadelelerine önderlik 
edecek bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyor. 3. 
Kongre’nin bu amaca ulaşmakta kadın işçilerin 
örgütlenmesini temel önceliklerden biri olarak 
karar altına aldığının da altını çizmek gerekiyor.

Kriz, faşizm, devrim
DİP’in sınıfın öncüsü-

nü örgütlemekteki bu ka-
rarlı çıkışı güçlü bir siyasi 
arka plan tartışmasından 
besleniyor. Bu siyasi arka 
plan 3. Kongre’de “Kriz, 
faşizm ve devrim” başlıklı 
dünya durumu analizi ve 
“Türkiye’de siyasi durum 
ve görevlerimiz” başlıklı 
siyasal metinler temelin-
de oluşturuldu. 3. Kongre, 
2. Kongre’de benimse-
nen “Ya sürekli devrim, 
ya barbarlık!” sloganının 
bugün çok daha geçerli 
olduğunun altını çizdi. 2. 
Kongre “Üçüncü Dünya 
Devrimi” tespitini yaptık-
tan sadece altı ay sonra 
Türkiye’de ve Brezilya’daki halk isyanları, 30 
Haziran’da Mısır’da 30 milyon kişinin sokakları 
doldurması, dünya çapındaki devrimci dalganın 
çekim alanında olduğumuzu ortaya koymuştur.  
Bununla birlikte 3. Kongre “Üçüncü Dünya 
Devrimi” sürecinin ve onun merkezinde yer alan 
Arap Devrimi’nin Sisi Bonapartizmi’nin iktidara 
gelişiyle ilk evresini tamamladığını tespit etmiş-
tir. Diğer yandan kapitalizmin krizi, Üçüncü Bü-
yük Depresyon bütün ağırlığıyla devam etmekte, 
dünya ölçeğinde sınıf mücadelelerinin ve siyasi 
gelişmelerinin arka planını oluşturmaktadır. Bu 
çerçevede 3. Kongre sınıf mücadelelerinin kar-
şısında Avrupa’da yükselen faşizmi ve DAİŞ tipi 
barbarlığı önemli tehditler olarak öne çıkarmış 
ve bu barbarlığının temelinde emperyalizmin 
bulunduğunun bir kez daha altını çizmiştir.

Devrim öncesi dönem
3. Kongre, Türkiye’nin devrim öncesi dö-

nemden geçtiğini tespit ederek Ortadoğu, Avru-
pa ve Avrasya’da keskinleşen çelişkilerin kesiş-
me noktasında bir dinamit fıçısı olduğunu vur-
gulamıştır. “Devrim öncesi dönem” hemen yarın 
devrim olacağı anlamında değil, bir devrimin 
koşullarının derinden derine hazırlanmakta oluşu 
ve sistemin bütün çelişkilerinin her an patlamaya 
hazır olması anlamında kullanılmaktadır. Bu ge-
nel çerçeve içinde 3. Kongre devrimci Marksist 
militanlara, işçi sınıfının ve insanlığın geleceği-
nin kararlaştırılacağı bir dönemde bir Lenin, bir 
Trotskiy, bir Rosa, bir Che, bir Deniz gibi dav-
ranma görevi biçmiştir.  Gezi ile başlayan halk 
isyanı ile 6-12 Ekim Serhildanı’nı yaratan kitle-
lerin buluşmak bir yana birbirine sırt çevirdiği 
koşullarda bu durumu tersine çevirecek gücün 
işçi sınıfı olduğunu tespit eden kongre,  işçi sını-
fını ayağa kaldırmak için mücadeleyi en önemli 
siyasi görev olarak önüne koymuş bulunuyor.

Anti-kapitalist ve
anti-emperyalist bir laiklik

Türkiye’de ve bölgede devrimin siyasal 
İslam’la ve özellikle de mezhepçi-tekfirci akım-
larla mücadele içinde gelişmek zorunda kalaca-
ğını tespit eden kongre “Partinin laiklik, din ve 
siyasal İslam üzerine tavrı” başlıklı bir metni de 
karar altına aldı. Bu metinde DİP, Batı emperya-
lizmine hayranlık şeklinde tezahür eden laiklik 
yaklaşımlarıyla arasına net bir biçimde mesafe 
koyarak “devletin dinden bağımsızlaşması” ola-
rak tanımladığı laikliği işçi sınıfı perspektifiyle 
savunmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. 
Bu çerçevede DİP, laikliği Kemalizme herhan-

gi bir gönderme yapmadan, esas olarak Ekim 
Devrimi’ne ve Ekim Devrimi’nin kazanımlarına 
referansla savunacak. Bu, laiklik ve din mesele-
sine sınıfsal bakış açısının da mutlak bir gerekli-
liği. Bu gereklilik çerçevesinde DİP, bir yandan 
klasik tipte bankaların diğer yanda da kâr payı 
adı altında tefecilik yapan İslami süslü katılım 
bankalarının kamulaştırılmasını savunuyor. La-
ikliği, işçi sınıfının din ve mezhep temelinde 
bölünmesine karşı öne çıkarıyor. Kitleler bugüne 
kadar soyut bir laiklik savunusuna mesafeli yak-
laşmıştır; ancak aynı kitleler İslamcı bir burjuva 
partisine verecekleri desteğin çok daha fazlası-
nı TÜSİAD’ı, MÜSİAD’ı ve TUSKON’uyla 
topyekûn sermayeye karşı savaşan bir sınıf par-
tisine verebilir. DİP, bu perspektifle kitleleri din 
üzerinde mücadeleyle değil sınıf mücadelesini 
yükselterek kazanmayı önüne koymuştur.

Ermeni halkı kardeşimizdir!
Ona çok şey borçluyuz!

3. Kongre, Ermeni soykırımının 100. yılı 
üzerine bir karar tasarısını kabul etti. 1915’te 
yaşananları tartışmasız  biçimde bir soykırım 
olarak niteleyen kongre, yaşanan çıplak gerçek-
ler karşısında soykırım olgusunun inkâr edilme-
sini en ağır türden Türk şovenizminin gözleri 
kör etmesinin bir sonucu olarak mahkûm etti. 
3. Kongre’nin aldığı karar soykırımda emper-
yalizmin sorumluluğunu vurgulaması açısından 
Kemalist, ulusalcı yaklaşımlardan olduğu kadar 
liberal yaklaşımlardan da kendisini net bir şekil-
de ayırdı. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın sa-
vaşta birlikte yer aldığı Alman emperyalizminin 
sorumluluğunun özel olarak vurgulandığı karar-
da Alman sosyalistlerine, kemdi ulusal devletle-
rinin bu soykırımdaki suçlarını en ağır terimlerle 
mahkum etmeye ve Alman devletinin halihazır-
daki suskunluğunu üzerinden atarak soykırımın 
varlığını tescil etmek üzere harekete geçmesi 
için mücadele etmeye çağırdı.3. Kongre aynı za-
manda Bakû Komünü öncülerinden Ermeni bir 
Bolşevik önder olan Ermeni Mustafa Suphi’si 
Stepan Şaumyan’ın anısını selamlayan özel bir 
karar tasarısını da kabul ederek bu vesileyle Kaf-
kas Sosyalist Federasyonu uğruna mücadele he-
defini bir kez daha vurguladı.

2015 Trotskiy yılı
Önümüzde yer alan büyük mücadele-

ler dönemine “Ya sürekli devrim, ya barbar-
lık!” şiarıyla giren Devrimci İşçi Partisi, Ekim 
Devrimi’nin önderlerinden, Kızıl Ordu ve IV. 
Enternasyonal’in kurucusu, sürekli devrimin te-

orisyeni Lev Trotskiy’in ölümünün 75. yılı olma-
sı vesilesiyle 2015 yılını “Trotskiy yılı” olarak 
ilan etti. DİP, Trotskiy yılı içinde paneller, konfe-
ranslar ve yayınları aracılığıyla Trotskiy’i anmak 
ve işçi sınıfı öncüsüyle buluşturmak için özel bir 
çaba içerisinde olacak.

Dördüncü Enternasyonal’in
yeniden kuruluşu için mücadele!

3. Kongre, dünya devrimini hedefleyen ve bir 
enternasyonal örgütün parçası olarak mücadele 
eden bir partinin her zaman yapması gerektiği 
gibi enternasyonal örgütlenme sorununu da önü-
ne koydu. Dördüncü Enternasyonal’in Yeniden 
Kuruluşu Koordinasyonu’nun içinden geçtiği 
süreci değerlendiren kongre yapılan tartışmalar 
sonucunda enternasyonalist propaganda çalışma-
larını yoğunlaştırma kararı aldı. Partiye enternas-
yonalin inşası için özel bir çaba gösterme görevi 
yükleyen kongre bir Ortadoğu Konferansı örgüt-
leme doğrultusunda çalışma kararı aldı.

Genel Başkan Sungur Savran:
“DİP’i sosyalizmin bağımsız sesi 
yapmak için ileri!”

Başarılı geçen kongrenin kapanış konuşma-
sını yapan DİP Genel Başkan Sungur Savran, 
DİP militanlarına seslenerek süreklilik ve istik-
rar vurgusu yaptı. Partinin bir atılım sürecine 
girdiğini vurgulayan Savran, bu zorlu süreçte 
militanların istikrarlı biçimde zorluklara göğüs 
germesinin önemine işaret etti. DİP’in, parti ön-
cesi dönemden bugüne Bolşevik çalışma tarzını 
benimsemesinin ve bu tarzı oturtmak için mü-
cadele vermesinin bugünlere ulaşılmasını sağ-
ladığının altını çizdi. Sungur Savran, kongrenin 
öncesinde ve kongre boyunca yapılan tartışma-
ları mükemmel bir demokrasi örneği olarak de-
ğerlendirdi ve 3. kongreyi bir demokrasi şöleni 
olarak tanımladı. Titizlikle yapılan tartışmaların, 
kolektif bir çalışma ve iradeyle parti politikaları-
nın belirlenmesinin nitelikli bir üye bileşimiyle 
mümkün olduğunu söyleyen Savran, ayrıca parti 
üyelerinin sınıfsal bileşimi açısından işçi ağır-
lığının artmış olmasının da önemli bir kazanım 
olduğunu vurguladı. Sungur Savran, DİP’in sos-
yalizmin bağımsız sesi olacağını ve işçi sınıfının 
zaferinde devrimci rolünü oynamaya hazırlandı-
ğını söyleyerek konuşmasını “Yaşasın Devrimci 
İşçi Partisi!” ve “Yaşasın Dördüncü Enternasyo-
nal!” sloganları eşliğinde bitirdi. Tüm delegeler 
enternasyonal marşını hep bir ağızdan söyleye-
rek kongreyi devrimci ve enternasyonalist bir 
coşkuyla noktaladı. 

DİP sosyalizmin bağımsız 
sesi olarak yükseliyor!

Devrimci İşçi Partisi 3. Kongresi:
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Levent Dölek

Üniversitedeki kavga 
sandığınızdan büyük

İstanbul Üniversitesi’nde rektörlük seçimlerinde 1203 
oyla birinci çıkan Prof. Dr. Raşit Tükel önce YÖK tarafın-
dan ikinci sıraya atıldı, ardından da Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan 900 oy alan ikinci adayı rektör olarak atadı.

Başta öğretim üyeleri olmak üzere tüm üniversite bi-
leşenleri ve kamuoyu, sürekli sandık iradesinden dem vu-
ran Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sandıktan açık ara birinci 
çıkmış bir adayı atamayarak çelişkiye düştüğünden dem 
vuruyor. Hem de ne çelişki! “En büyük hırsızlık milli irade 
hırsızlığıdır”, “Türkiye’nin istikametini sadece sandık be-
lirler” gibi sözler bizzat Tayyip Erdoğan’ındır. Yolsuzluk 
iddialarının aklanma yeri olarak bile mahkemeler yerine 
sandığı adres gösteren kendisidir. 

Erdoğan’ın tutarsızlığını bir yana bırakalım ve konuya 
başka bir açıdan yaklaşalım. Demek ki aslolan sandık de-
ğilmiş. Peki aslolan nedir o zaman? Çıkarlar! 

Gerçekler dünyasına hoş geldiniz! Konuya sandık ira-
desi gibi argümanlarla yaklaşmayı artık bırakalım. İkinci 
adayın atamasının yapıldığı günkü Türkiye manzarasına 
bakın. Öğrenciler ters kelepçeyle gözaltına alınıp işken-
ceye uğruyor. Baro başkanı ile birlikte avukatlar polis ta-
rafından adliyede tartaklanıyor, bir başbakan çıkıyor bir 
cumhurbaşkanı, halkı tehdit edip duruyorlar. Cumhurbaş-
kanı ne anayasa ne yemin tanıyor. Bu kavga sandığınızdan 
büyük arkadaşlar!

Açık ve net! Bu sandığın savunulacak bir tarafı yok. 
Onun yerine üniversite bileşenlerinin ve halkın çıkarlarını 
savunmak gerekir. Neden mi? Çünkü İ.Ü.’de 3000 öğretim 
üyesinden 2500 kadarı oy kullandı. Buna üniversite demek 
üniversiteyi fildişi kule olarak görmektir. Oysa bu üniver-
sitenin 13 binin üzerinde akademik ve idari personeli, 133 
bine yakın da öğrencisi var. Bunları geçtik, 848 milyon li-
ralık bütçesiyle bu üniversitede tüm halkın, tüyü bitmemiş 
yetimin hakkı var. Bu hakları kim savunuyor? Rektörlük 
propagandasını cumhurbaşkanına ne kadar yakın olduğunu 
söyleyerek yapanlar mı? Bir önceki dönemde pek çok yol-
suzluk iddiaları olduğu halde, bunların aydınlatılması için 
şeffaf bir araştırma yapmak yerine eski dönemin kadrola-
rıyla seçim çalışması yürütenler mi? Yoksa taşeron işçisiy-
le omuz omuza hak mücadelesi veren, araştırma görevlisi-
ne iş güvencesi diyen, personelle toplu sözleşme yaparak 
birilerine lütufta bulunmak yerine çalışanın hakkını arama-
sının yollarını açan mı? Öğrenciye, araştırma görevlisine, 
idari personele rektörlük seçimlerinde oy hakkı isteyen mi?

Eski rektör AKP’den aday adayı olmuş. Neden me-
murlar, milletvekili aday adayı olduklarında istifa ediyor? 
Kamu gücü siyasette kullanılmasın ya da tam tersi siyaset 
tarafsızlık gerektiren kamu görevlerine bulaşmasın diye. 
Peki, AKP aday adayı olan eski rektör istifa ettikten sonra 
açıktan halefi için rektörlük seçimi kampanyası yaparsa ne 
anlamı kaldı istifanın? Bunlara 10 güne sıkıştırılmış baskın 
seçimi, idarenin olanaklarıyla akademik kurullarda yapılan 
seçim propagandalarını, bunlara karşı Raşit Tükel’in güç 
bela öğretim üyelerinin odalarında yapabildiği toplantıları 
ekleyin. Şimdi kim Fen Fakültesi’nde kurulan sandıkların 
adil olduğunu söyleyebilir? Raşit Hoca birinci olmasaydı 
da üniversite bileşenlerinin iradesini temsil ediyor olacak-
tı! Ama yine de Raşit Tükel böyle bir sandıktan da 300 
farkla önde çıktıysa önünüzü ilikleyin, çekilin! 

Çekilmiyorlar, çekilmezler! Ama biz de çekilmeyiz! 
Çünkü taleplerimiz orta yerde duruyor. Hak istiyoruz, hak-
kaniyet istiyoruz. Atama yükseltmede liyakat, ihalelerde 
denetim ve şeffaflık, taşeronun kaldırılması, iş güvencesi ve 
akademik özgürlük istiyoruz. Tüm bunları Raşit Tükel’in 
rektör olmasıyla mı elde edecektik? Durun bir düşünelim. 
Biz işverenimizi seçmek için mi bunca zahmete girdik? 
Hayır! “Ben sendikalarla, akademisyenlerle, öğrencilerle 
birlikte yöneteceğim.” diyen Raşit Tükel, aslında demokrat 
bir rektör projesi değil rektörlüğün kaldırılması projesidir. 
Sermayeye karşı emektir. Şimdi bu projeyi bilinçli bir şe-
kilde geliştirme ve sürdürme zamanıdır. Üniversitede eme-
ği hakim kılmanın mücadelesidir bu. Kaçıncıyı atarlarsa 
atasınlar üniversite bileşenleri hakları ve talepleri doğrul-
tusunda berrak bir bilinçle mücadele ederse sadece filanca 
sıradan atanan rektör değil 12 Eylül’ün yarattığı rektörlük 
kurumunun kendisi, YÖK de meşruiyetini yitirecektir. 

İstanbul Üniversitesi, Uludağ Üni-
versitesi ve Harran Üniversitesi’nde 
sandıkta kazananların yerine hü-
kümete biat edecekler atanmıştır. 
Başta İstanbul Üniversitesi’nin tüm 
bileşenleri olmak üzere üniversite 
kamuoyunun tamamının ve kamu ça-
lışanlarının sırtını darbe yasalarına 
dayayanlara karşı demokratik, meşru 
fiili mücadeleyi yükseltme zamanıdır.

Sırtını namluların ucunda hazır-
lanmış yasalara dayayanlar, üniversi-
te emekçilerinin ve bileşenlerinin ira-
desini yok sayarak koltuklarına yapı-
şanlar rektör olamaz, ancak iktidarın 
askeri olur.

Bugün kamu emekçilerinin iş 
güvencesini tartışmaya açanlar, ka-

munun istihdamının yumuşak karnı 
olarak gördükleri üniversiteleri hedef 
almaktadır. Bugün üniversitelerde 
ortaya konulan iradeye sahip çıkma 
zamanıdır.

Bu sahiplenme sadece seçilmiş 
rektöre ve ona verilen oylara sahip 
çıkmak değildir, Kamu Emekçisinin 
Sesi olarak;

l Tüm kamunun iş güvencesine 
sahip çıkmak,

l Toplu sözleşme hakkına sahip 
çıkmak,

l İnsanca ve eşit koşullarda ça-
lışma hakkına sahip çıkmak,

l Başta üniversiteler olmak üze-
re tüm kamuda, taşerona ve her türlü 
esnek çalışmaya karşı çıkmak için 
birlik olmaya ve meşru fiili mücadeleyi 
birlikte yükseltmeye çağırıyoruz.

Hocalar, öğrenciler, memurlar, 
işçiler ve taşeronlar... Sendikalar ve 
meslek örgütleri ile birlikte... 

Kurtuluş yok tek başına ya hep 
beraber ya hiç birimiz!

Cumhurbaşkanı artık Kenan Evren değil;
ama mirası emin ellerde

Bundan iki yıl önce, 2 Nisan 
2013’te Koç Üniversitesi’nde yöneti-
min taşeron şirket bünyesinde çalışan 
işçileri işten çıkarma girişimine kar-
şı güçlü bir direniş başladı. İşçilerin, 
eğitim emekçilerinin(öğretim görev-
lisi, okutman ve asistanlardan oluşan) 
ve öğrencilerin el ele vererek sürdür-
düğü güçlü direniş zafer kazandı ve 
işçiler işe geri alındı. Bu direnişin 
somut ürünlerinden biri olan Taşe-
ron İzleme Kurulu, işçilerin sorunları 
hakkında güçlü bir duyarlılığın ve sı-
nıf dayanışmasının kampüste bugüne 
kadar sürdürülmesini sağladı.  

Üniversite yönetimi, son aylar-
da emekçilerin tümüne karşı yeni 
bir saldırı başlattı. Şeffaf olmayan 
performans kriterleri bahane edile-
rek üniversiteye yıllarını veren bazı 
öğretim üyelerine sözleşmelerinin 
yenilenmeyeceği bildirildi. Yönetim, 
eğitim yükünün önemli bir bölümü-
nü sırtlayan okutmanların maaşlarını 
bir oldubittiye getirerek düşürmeye 
yelteniyor. Asistanlara hem sigortasız 
çalışma dayatılıyor hem de onların 
yol ve yemek ödenekleri kesiliyor. İki 
yıl önceki başarılı direniş sayesinde 
işe geri alınan taşeron işçileri ise son 

dönemde sessiz sedasız, birer ikişer 
işten atılıyor. Geri kalan işçilerin ise 
iş yükü giderek artıyor. Kısacası, Koç 
Üniversitesi’ndeki tüm emekçiler iş 
güvencelerine ve sosyal haklarına 
yönelik yeni bir saldırı ile karşı kar-
şıya. Ayrıca, üniversite yönetimi öğ-
rencilerin kayıt ücretlerini sürekli bi-
çimde artırıyor. Son aylarda öğretim 
görevlileri, okutmanlar ve asistanlar 
üniversite yönetimine ayrı ayrı toplu 
dilekçeler vererek sorunlarını dile ge-
tirdiler ve yönetimden bu sorunların 
çözülmesi için kendileri ile diyalog 
kurmasını talep ettiler. Yönetim bu 
talepleri bugüne kadar görmezden 
geldi.      

Üniversiteyi azgın bir sömürünün 
hâkim olduğu bir şirkete çevirmeyi 
hedefleyen ve son dönemde gide-
rek yoğunlaşan bu sınıf saldırısını 
püskürtmek için birleşen üniversite 
emekçileri ve öğrenciler, başarılı di-
renişin ikinci yıldönümünde coşkulu 
ve güçlü bir eylem gerçekleştirdiler. 
Yaklaşık 400 kişilik kitle, “Yaşasın 2 
Nisan direnişimiz”, “Yaşasın işçi-öğ-
renci dayanışması”, “Köle değil asis-
tanız”, “Müşteri değil öğrenciyiz”, 
“Bu daha başlangıç, mücadeleye de-

vam”, “Direne direne kazanacağız”, 
“Kurtuluş yok tek başına, ya hep 
beraber ya hiçbirimiz” sloganlarını 
atarak Spor Salonu’ndan üniversi-
tenin giriş kapısına kadar yürüyüş 
yaptı. Yürüyüşün ardından yapılan 
basın açıklamasında emekçilerin ve 
öğrencilerin üniversite yönetimin-
den somut talepleri ortaya kondu. Bir 
süre önce yine Koç Holding tarafın-
dan sendikalaştıkları için işten atılan 
Divan Turizm işçileri de eyleme ka-
tılarak anlamlı bir sınıf dayanışması 
örneği verdiler. Devrimci İşçi Partisi 
adına söz alan Levent Dölek yolda-
şımız, emekçilerin ve öğrencilerin 
olmadığı bir üniversitenin (dış gö-
rünüşü ne kadar güzel olursa olsun) 
ruhsuz taş binalardan ibaret olduğunu 
belirterek başladığı konuşmasında, 
üniversitelerin de ülkenin de bir ano-
nim şirket gibi yönetilmesine karşı 
çıktığımızı vurguladı. Özel mülkiyet 
altındaki tüm işletmelerin yanı sıra 
Koç Üniversitesi gibi özel üniver-
siteleri de kamulaştırma hedefimizi 
ortaya koydu. Çekilen halayların ar-
dından eylem sona erdi. 

Koç Üniversitesi’nde 
işten çıkarmalara ve hak 

gasplarına karşı güçlü eylem

İşçi bültenlerimizden...
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Genel seçimlere giderken AKP’nin 12 
yıllık tek başına iktidarı boyunca izlediği 
politikaların odağında ne var diye bakar-
sak, işçi düşmanlığını görürüz.

İşçi düşmanlığı ile
damgalanmış 12 yıl

AKP’liler 2002 yılında seçimi kazan-
dıklarında, sadece ekonomik krizin yerle 
bir ettiği bir ekonomiyi değil, bu krizin 
tüm faturasını işçiye, emekçiye, yoksula 
kesen Kemal Derviş politikalarını da dev-
raldı. 2002’de geldiklerinde, 390 bin olan 
taşeron işçi sayısını bugün 2 milyon 500 
binin üstüne taşıdılar. Aynı dönemde sen-
dikalaşma oranı yüzde 13’lerden yüzde 
5’lere düştü. Havacılıkta, camda, metalde, 
lastikte grevleri yasakladılar. Hakkını ara-
yan işçiye, kamu çalışanına gazla, copla 
saldırdılar. Ekonomi büyüdü diyorlar. Ya-
bancının sıcak parasıyla çarkı döndürdüler, 
işçiyi sömürerek zenginleştiler. Büyüme-
den asgari ücretli payını alabilseydi, bugün 
asgari ücretin 1700 TL olması gerekiyordu. 
Ama hala asgari ücret 1000 TL’yi geçe-
medi. Türkiye gelir eşitsizliğinde OECD 
sıralamasında sondan üçüncü. Emekçinin 
çocuğu 60-70 kişilik sınıfta öğretmen bula-
mıyor, eğitim göremiyor. 330 bin öğretmen 
atanmayı bekliyor. Hastaneye giren soyup 
soğana çevrilmiş çıkıyor. SEKA, TÜPRAŞ, 
TEKEL gibi KİT’ler özelleştirildi. Maden-
lerdeki özelleştirme ve taşeronlaştırma ile 
Soma’da 301, Ermenek’te 35 madenci-
yi katlettiler. Kendilerine saraylar yapıp 
halkı ya rutubetli evlere mahkum ettiler 
ya da boyunlarına ev kredisi zincirlerini 
vurdular. Müteahhitleri zengin etmek için 
Esenyurt’tan Torunlar’a AVM inşaatlarının 
harcını işçilerin kanıyla kardılar.  AKP ikti-
darında 12 yılda 16 bin işçi iş cinayetlerine 
kurban gitti. Hala her gün 20 işçi, neredey-
se her saat başı 1 işçi, iş cinayetine kurban 
gidiyor. Bu listeyi her bir işçi kendi yaşa-
dıklarıyla da sayfalarca uzatabilir…

İşte bu 12 yıllık işçi düşmanı politika-
ların ardından AKP, bu sefer Başkanlık sis-
temi diyerek halkın karşısına çıkıyor. Bunu 
istikrar adı altında savunuyor. Başkanlık sis-
temi ve Erdoğan’ın başkanlığının işçi sınıfı, 
emekçiler ve yoksullar için anlamı, işçi düş-
manı politikaların istikrarıdır. Davutoğlu, 
ekonomik programını açıkladı: İç güvenlik 
paketi ile polis devletini inşa ettikten sonra 
ilk işleri “Kıdem tazminatını kaldırmak!”

AKP iktidarının 12 yılı ne kadar işçi 
düşmanlığı ise bir o kadar da yolsuzluktur. 
Kadınların ezilmesidir. Gençlerin gele-
ceksizleştirilmesi, eğitim ve sağlığın pa-
ralılaştırılmasıdır. Alevilere baskı, dinin 
siyasete alet edilmesi, halkın inançlarının 
istismarı, emekçi halkın mezhepçilikle bö-
lünmesi birbirine düşmanlaştırılmasıdır. 
Emperyalizmle işbirliği, Siyonizmle sah-
nede kavga kuliste kucaklaşmadır. Komşu 
halklara düşmanlıktır. Mezhepçi, tekfirci 
çetelere destek, gemiyi ilk terk eden Su-
riyeleri zengin farelere rezidans satıp, iç 
savaştan kaçmış mazlum Suriyelileri ucuz 
emek pazarlarında köleleştirecek kadar al-
çalmaktır.

AKP’nin sonu yaklaşıyor
Bu işçi ve halk düşmanı yoz iktidarın 

sonu yaklaşmaktadır. Kendilerine yaptık-
ları saraylar ihtişamlarının değil sefaletle-

rinin abideleridir. Yaptıkları baskılar cüret-
lerinin değil korkularının delaletidir. Sapır 
sapır dökülüyorlar. Giderken tüm halkı da 
kendileriyle birlikte bataklığa çekmek is-
tiyorlar.

AKP artık mehter yürüyüşüyle bile 
ilerlemiyor. Politikaları yazboz tahtasına 
döndü: bir adım ileri, bir adım geri! Hakan 
Fidan’dan boşalan MİT Müsteşarlığına 
Hakan Fidan’ı getirdiler!

Erdoğan, Davutoğlu’nu başbakanlığa 
altı ay önce Ağustos sonunda atamıştı. Altı 
ay geçti geçmedi, aralarındaki çatlak arşı 
âlâyı sardı.

Abdullah Gül ise bambaşka bir telden 
çalıyor. “Türk tipi Başkanlık” sistemine 
karşı çıkıyor, iç güvenlik paketine karşı 
çıkıyor, ama öyle anlaşılıyor ki kendi mil-
letvekilliğine de karşı çıkıyor!

Ekonomiden sorumlu başbakan yardım-
cısı Babacan ile paradan sorumlu Merkez 
Bankası başkanı Erdem Başçı, Erdoğan’ın 
huzurunda onun ekonomi danışmanlarıyla 
dalaşıyorlar, dışarı çıktıklarında Türkiye 
ekonomisi ne kadar düzelmiştir bilinmez, 
ama onların suratları nasıl da bozuk!

AKP parça parça! Görev, Tayyip 
Erdoğan’ın iktidar zeminini ayağının al-
tından çekip almak, onu Kaç-Ak Saray’ın-
da yapayalnız bırakmak, sonra bütün ci-
nayetlerin, yolsuzlukların ve yalanların 
hesabını çatır çatır sormak. Yaklaşan 7 
Haziran seçimlerinde AKP’ye yüklenerek 
onun ipliğini pazara çıkarmak. Başta işçi 
sınıfı olmak üzere halka bu iktidarın nasıl 
Türkiye’yi dışarıda savaşa, içeride zorba-
lığa, ekonomide ise derin bir krize doğru 
sürüklemekte olduğunu anlatmak.

AKP, 12 yıldır sermayenin işçi sınıfına 
ve ezilenlere karşı savaşımını veriyor. Onun 
sonunu da yıllardır ezdiği işçilerin, emekçi-
lerin, ezilen halkların mücadelesi getirecek.

Aman dikkat! Yağmurdan kaçarken 
doluya tutulma!

AKP’nin zayıflamasından yararla-
nacak olanın MHP olmaması gerekiyor. 
Erdoğan’dan kaçarken faşizme tutulmak 
denir buna. Büyük sermaye, işçi sınıfı kar-
şısında ne zaman sıkışsa MHP’ye sığınır. 
Sabancıların, Koçların 70’li yıllarda faşist 
çeteleri nasıl beslediğini unutmadık.  1999 
seçimlerinden sonra iktidar ortağı oldukla-
rı dönemde Marmara depreminin enkazla-
rı kalkmadan fırsatçılıkla o dönemde nasıl 
mezarda emeklilik yasasını geçirdiklerini, 
ekonomiyi İMF’ye teslim edip işçiye ke-
mer sıktırdıklarını biliyoruz. Faşistler hala 
satırlarıyla üniversitelerde emekçi çocuk-
larının karşısında...

Türkiye’nin AKP ile birlikte en önemli 
sermaye partisi olan CHP’nin güçlendiril-
mesi de çözüm olamaz. Yaklaşan ekono-
mik kriz karşısında CHP, Kemal Derviş’in 
silik bir kopyası olan İMF çıkışlı bir profe-
sörü öne sürüyor. Türkiye’yi Yunanistan’a 
çevirecekler! Ekmeleddin’lerden, Man-
sur Yavaş’lardan sonra şimdi de Mehmet 
Bekâroğlu gibileri piyasaya sürüyor CHP. 
Erdoğan kalmadı, Fethullah verelim!

Çıkış yolu, Abdullah Gül’ün, Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun, Sarıgül’ün, Fethullah 
Gülen’in ittifakına dayanan bir Amerikan 
muhalefeti de olamaz.

Tayyip Erdoğan’ın yargılanması 
için, kurduğu zulüm sistemine son ver-

mek için, sömürüyü sorgulamak için 
şimdi seçimlerde halkın mücadelesinin 
birleşik bir zaferi gerekiyor.

Bunu Halkların Demokrasi Partisi’ne 
(HDP) oy kullanarak gerçekleştirebiliriz!

Önümüzdeki genel seçimlerde sarsılan, 
zayıflayan AKP ve Erdoğan, yüzde 10 ba-
rajının arkasına sığınmış durumda. Üstelik 
HDP yüzde 10 barajının altında kalırsa bu 
oyların karşılığı olan milletvekillerini gasp 
ederek anayasayı değiştirecek, Başkanlık 
sistemini getirecek çoğunluğu yakalamanın 
peşinde. Başkanlık sistemine açıkça karşı 
olduğunu ve bunu pazarlık konusu etmeye-
ceğini açıklamış olan HDP yüzde 10 barajı-
nı geçerse bu hayalleri suya düşecek.

Bu yüzden, şimdiden AKP’nin ezdiği, 
sömürdüğü ve mağdur ettiği milyonlar için 
HDP bir seçenek haline geliyor. Üstelik ilk 
defa Türkiye’nin kadim patron partilerinden 
farklı bir odak olarak HDP öne çıkıyor. Kit-
leler yüzünü sermayenin birbiriyle çatışan 
kanatlarından, TÜSİAD ile MÜSİAD’ın 
kapışmasından ayrı üçüncü bir seçeneğe 
dönüyor. Görev bu seçeneği işçi ve emekçi-
lerin seçeneği haline getirmektir.

Halkın isyanlarını birleştirelim!
İşçi sınıfıyla buluşturalım!

Türkiye hâkim sınıfları bir yıl içinde 
yaşanan iki isyanın korkusunu yaşıyor. 
Önce Gezi ile tetiklenen halk isyanı. Bir 
yıl sonra Kobani’nin harekete geçirdiği 
serhildan. AKP’nin kararttığı geleceğine 
sahip çıkmak için sokağa dökülen gençle-
rin ve kadınların, mezhepçiliğe karşı nefsi 
müdafaa yapan Alevilerin, kardeşini tek-
firci cellatlara karşı korumak için kendini 
siper eden Kürt halkının, en çok da tüm 
bunlarla, grev diyen metal işçisinin, kıdem 
tazminatı genel grev sebebidir diyenlerin 
birleşmesinden korkuyorlar. 

Erdoğan, bu iki isyanı bölmek için 
elinden geleni ardına koymuyor. Bu haklı 
isyanların işçi sınıfıyla bulaşmaması için 
mezhepçiliği, milliyetçiliği kullanarak 
emekçileri birbirine düşürmekten çekin-
miyor. Ötekiler de Erdoğan’ın yarattığı 
düdüklü tencere atmosferinin Türkiye’yi 
nihai patlamaya götürmemesi için buha-
rı boşaltma çözümleri arıyor. Heveslerini 
kursaklarında bırakmak için güçleri birleş-
tirmek gerekiyor.

BHH’ye çağrımızdır:
CHP ilerici bir alternatif olamaz

Devrimci İşçi Partisi olarak Birleşik 
Haziran Hareketi’ne (BHH) çağrı yap-
mış, HDP ve diğer sosyalistlerle birleşik 
bir odak oluşturulmasını savunmuştuk. 
BHH ise seçimlerde AKP karşısındaki 
ilerici güçlerle dayanışma içinde olmak 
gibi muğlak bir tutum benimsedi. CHP ve 
HDP arasında eşit mesafede olmak doğ-
ru değildir. Biz çağrımızın arkasındayız. 
CHP ilerici bir güç değildir. HDP’nin de 
sosyalist bir karakter taşımadığını, farklı 
birbiriyle çelişik unsurları içinde barındır-
dığını biliyoruz. Ancak bugün seçimde ya-
rışan odaklar içinde AKP karşısında ilerici 
olarak değerlendirilecek tek güç HDP’dir. 
BHH’yi destekleyen herkesi, Türkiye’yi 
Abdullah Gül’le, Fethullah Gülen’le, Mus-
tafa Sarıgül’le, kısacası gül kokulu muha-
lefetle ABD ile el ele vererek yönetmeye 

hazırlanan CHP’ye destek vermemeye, 
HDP’yi açıkça desteklemeye çağırıyoruz. 
Hareketin tabanının, salt Kürtlerden uzak 
durmak için CHP gericiliğinin eline oyna-
yan unsurlara rağmen sandıkta HDP’ye sel 
gibi akacağını umuyoruz.

HDP barajı geçtiği ve anlamlı bir so-
nuç aldığı takdirde sadece AKP’ye okkalı 
bir parlamenter tokat atılmayacak, halkın 
isyanları yaratan cesareti de harlanacaktır. 
HDP barajı, işçi sınıfına yönelerek, onu 
Kürt halkının baş müttefiki olarak kabul 
ederek, onun sorunları üzerinde odaklana-
rak geçtiği takdirde, isyan kampına paha 
biçilmez bir müttefik kazanma yolunda 
ilk adımları atmış olacaktır. Devrimci İşçi 
Partisi olarak esas önemsediğimiz budur. 

Bunun için HDP’ye de
çağrılarımız var:

Karşı kampı bölmek için taktiklere 
evet! Yeminli işçi sınıfı düşmanlarının 
Batı’da HDP’nin adayı olmasına hayır!

Kürt halkının hakları ve özgürlüğü için 
müzakerelere evet! Tayyip Erdoğan’la 
başkanlık sistemi ve Ortadoğu hâkimiyeti 
konularında pazarlığa hayır!

Barışa evet, demokratik özerkliğe 
evet, Kürt halkının bütün haklarına evet, 
Rojava’ya evet! Emperyalizmle işbirliğine 
hayır!

Kürtlerin özgürlüğüne evet! Bölgesel 
asgari ücrete hayır!

Bağımsız işçi emekçi inisiyatifleri 
kuralım, barajları aşmak için
yüklenelim!

Taşeronun yasaklanması, kağıt üstün-
de değil gerçek sendikalaşma özgürlüğü, 
kamu çalışanına iş güvencesi, grevli top-
lu sözleşme, en az 1800 TL asgari ücret, 
madenlerin, bankaların özelleştirilmiş 
KİT’lerin işçi denetiminde kamulaştırıl-
ması, temel ihtiyaçlar için oluşan kredi 
kartı borçlarının silinmesi, mevcut işlerin 
çalışan nüfusa paylaştırılması için 6 saat iş 
günü, her kadına iş, her işyerine kreş, eşit 
işe eşit ücret, parasız eğitim, parasız sağlık 
ve işçi sınıfının tüm haklı talepleri etrafın-
da birleşelim.

Patron partileri arasında bölünmeye-
lim. HDP belki bir işçi sınıfı partisi değil 
ama AKP, CHP ve MHP gibi bir patron 
partisi de değil. HDP’ye verilen oylar bu 
talepleri sahiplenen işçi ve sosyalist aday-
ları da meclise sokacak. Üstelik meclise 
girecek her bir HDP’li milletvekili işçi 
düşmanı bir AKP’linin meclis dışında kal-
ması demek olacak.

Sandık tek başına hiçbir şeyin çözümü 
olamaz. İşçi sınıfının ve halkın örgütlülü-
ğüne dayanmayan hiçbir mücadele başarı-
ya ulaşamaz. Seçim barajını yıkma hedefi, 
işçi sınıfının 12 Eylül mahsulü sendikal 
barajları alt etme mücadelesinden, köylü-
nün HES’lere karşı savaşımından ayrı dü-
şünülemez.

Önce seçim barajını aşmak için el ele 
verelim. Oyumuzu HDP’ye verelim, HDP 
listelerindeki işçi ve sosyalist adaylar et-
rafında kenetlenelim. Seçimlerle sınır-
lı olmayan bir sınıf mücadelesi odağını 
yükseltmek için güçlerimizi bağımsız işçi 
emekçi inisiyatiflerinde birleştirelim.

25 Mart 2015

Yüklen emekçi barajları yıkalım!
Devrimci İşçi Partisi bildirisi



7 Haziran seçimlerinde işçi ve emekçile-
rin sesini berrak biçimde duyurabilmek, sade-
ce seçim için değil seçim sonrası için de çok 
önemli. Seçim anketleri farklı veriler ortaya 
koyuyor. HDP’nin yüzde 10 barajını geçmesi, 
AKP’nin de oy kaybetmesi gerçekçi beklen-
tiler olarak karşımızda duruyor. Seçimlerden 
sonra AKP’nin tek başına iktidar kurma ola-
nağını yitirmesi siyaset sahnesinde önemli 
alt üst oluşları beraberinde getirebilir. Bu alt 
üst oluşlarda AKP içi bölünmeler, CHP ve 
MHP’nin müdahaleleri önemli bir yer tuta-
caktır. Ancak tüm bunlar düzen siyaseti çer-
çevesinde kalacaktır ve düzen içi kavgalardan 
otomatik olarak işçi sınıfı lehine sonuçlar çık-
masını bekleyemeyiz.

Patron partilerine karşı
Söz gelimi, işçi düşmanı Kemal Derviş’in 

yol göstericisi olduğu bir CHP’nin ya da 
1999’da iktidar ortağı olduğu dönemde me-
zarda emeklilik yasasını ve iş yasasında kö-
lelik hükümlerini geçiren MHP’nin kıdem 
tazminatının kaldırılması işini kendi üstüne 
alması şaşırtıcı olmaz. Çünkü bu AKP’nin 
değil bir bütün olarak CHP ve MHP’nin de 
temsilcisi olduğu sermayenin programının bir 
parçası. Aynı şekilde taşerona son vermek de 
bizzat taşeroncu olan partilerin işi olamaz. 
İşçi sınıfı siyaset sahnesinde kendi bağımsız 
sesini yükseltmeli, en acil taleplerini seçim 
döneminde bu patron partilerinden ayrı ve 
berrak şekilde ortaya koymalıdır.

Bu ihtiyacı cevaplamak için Devrimci 
İşçi Partisi, bağımsız İşçi Emekçi İnisiyatif-
leri kurma çağrısı yapıyor. Bu inisiyatifler 
elbette saydığımız burjuva partileri karşı-
sında HDP’ye oy çağrısı yapacaktır. Ancak 

HDP’nin de bir işçi sınıfı partisi olmadığını 
biliyoruz. Ama HDP; AKP, CHP ve MHP 
gibi tescilli bir patron partisi de değil. Dahası 
HDP, barajı aştığı halde burjuva partilerinin 
12 Eylül’den bu yana yüzde 10’luk barajın ar-
kasına sığınıp sürdürdüğü kayıkçı kavgasını 
boşa çıkaracak bir potansiyele sahip.

Sınıf bakış açısı,
bağımsız çalışma

Pratik çalışmada, inisiyatifler HDP listele-
rini sınıf bakış açısıyla değerlendirmelidir. Bu 
listelerde grevlerden, direnişlerden, işçi sınıfı 
mücadelelerinden gelen adaylar var ve İşçi 
Emekçi İnisiyatifleri esas olarak bu adaylarla 
kol kola girmelidir. Bu adayları öne çıkaran 
bir seçim çalışması yürütmelidir. Zira seçim-

lerden sonra grevlerde, direnişlerde sınıf mü-
cadelesinde bu kişilerle beraber yürüyeceğiz. 
Yeri geldiğinde HDP içinde oluşabilecek tar-
tışmalarda işçi sınıfının menfaatlerini savun-
ması için bu adaylara yükleneceğiz.

Yani İşçi Emekçi İnisiyatifleri AKP, CHP 
ve MHP gibi burjuva partilerine tamamen 
karşı, HDP’den ise bağımsız bir faaliyet yü-
rütecektir. Daha önce hangi partiye oy vermiş 
olursa olsun. Siyasi düşünce ve eğilimleri 
nereye yakın olursa olsun tüm işçi ve emek-
çiler bu inisiyatiflerde yer alabilmelidir. Çün-
kü bağımsız İşçi Emekçi İnisiyatifleri seçim 
sürecinde saf, berrak ve net bir biçimde işçi 
sınıfı taleplerinin yükseltildiği mücadele mer-
kezleri olacaktır. 

Yalnız kalma! 55 milyonda 1 olma! 
Örgütlen, birleş, güçlü ol!

İşçi Emekçi İnisiyatifleri ile işçiler, 5 se-
nede bir 55 milyonda 1 olmaktan kurtulmanın 
yolunu açacaktır. 55 milyon oydan 1’i olmak 
hiçleşmektir. Halbuki işçiler birleşirse güçlü-
dür. Metal grevinin gösterdiği gibi 15 bin işçi 
greve çıktığında Türkiye’yi sarsabilir, ser-
maye örgütlerini dağıtabilir, hükümeti grevi 
yasaklatacak kadar korkutabilir. Halbuki aynı 
15 bin kişi sadece sandığa gitse ve hep birlikte 
aynı partiye oy verse yüzde 0,027 olacaktı. 

Biz bu güce ve bu gücün kaynağı olan işçi 
sınıfına güveniyoruz. Bu yüzden işçi sınıfının 
ve emekçilerin haklı talepleri etrafında bir-
leşmek ve örgütlenmek, seçimleri de aşan bir 
güç olabilmenin ilk adımıdır.  bir seçim çalışması yürütmelidir. Zira seçim- güç olabilmenin ilk adımıdır.  
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Bağımsız işçi emekçi inisiyatiflerinde 
birleşelim ve yüklenelim!

Devrimci İşçi Partisi (DİP) Ocak sonunda 
bir bildiri yayınlayarak HDP, Birleşik Haziran 
Hareketi (BHH) ve bütün öteki sosyalist par-
tilerin 7 Haziran seçimlerine birlikte girmesi-
nin çok önemli bir kazanım olacağına, Gezi 
ile başlayan halk isyanı ile 2014 Ekim serhil-
danını birleştireceğine, ABD’nin CHP eliyle 
hazırlamakta olduğu Amerikan muhalefeti-
ne karşı bir seçenek yaratacağına işaret et-
mişti. BHH Şubat sonu-Mart başında seçim 
konusunda kararını vermek için toplanırken 
bu sefer Gerçek gazetesinin sitesinde çok 
paylaşılan bir yazı yayınlandı: BHH ısrarla 
HDP ve öteki sosyalistlerle ittifaka çağırıldı. 
Ne var ki, BHH yaptığı toplantı sonrasında 
seçime ilişkin tavrını açıkladığında bu tür bir 
geniş blokun kurulması fırsatının kaçırıldığı 
ortaya çıkıyordu. BHH’nin açıklamasında 
CHP ile HDP arasında eşit bir mesafe be-
lirlenmişti. Bu açıklamadan bir süre sonra 
BHH bileşenlerinden Komünist Parti (KP) 
seçime kendi listesiyle gireceğini açıkladı, 
Emekçi Hareket Partisi ise HDP’yi destek-
leyeceğini. 

Bu tabloya ne denir? Bir şey demeden 
önce Gerçek gazetesinde Şubat sonunda 
yayınlanan yazımızın son paragrafını ak-
taralım: “Birleşik Haziran Hareketi, Türkiye 
siyasetinde yeni bir odak olmak amacıyla 
kuruldu. İddiası büyük. Şimdi önümüzdeki 
döneme damga vuracak bir siyasi dönüm 
noktası yaklaşıyor. Şayet BHH bu hafta 
sonundan en yüksek ihtimalle bileşenlerini 
serbest bırakarak çıkarsa, kendi geleceğini 
karartmış olur. Büyük siyasi dönüm noktala-
rında siyasete karışmayan bir birlikteliğin iş-

levi olduğunu söylemek mümkün mü?” BHH 
sadece CHP ile HDP karşısında orta yerde 
kalmamıştır. Daha ötesi BHH içinden en az 
üç farklı seçim tavrı çıkmıştır: eşit mesafe, 
HDP desteği, seçime kendi başına girme! 
7 Haziran seçimleri yaklaştıkça tavırlar ço-
ğalacaktır. BHH, Türkiye siyasetinde bir yer 
tutmak için kurulmuştu. Ama böyle bir yer 
bulamayacağını bizzat kendisi kanıtlıyor!

Tuhaf gerekçeler
BHH’nin seçim açıklamasında Kürt ha-

reketinden uzak durabilmek için ileri sürülen 
gerekçeler gerçekten dikkat çekici tuhaflık-
tadır. Bir gerekçe, seçimlerin önemli ve de-
mokratik olmadığıdır! BHH açıklaması şöyle 
diyor:

“Başta seçim barajı olmak üzere, seçim 
sandığı üzerine düşen gölgeler halk iradesi-
nin sandıkta ifade bulmasını imkânsız hale 
getirmiştir. İktidarın işleyiş ve karar alma 
iradesinin parlamento dışında şekillendiği 
her geçen gün biraz daha açık hale gelmek-
tedir. Bu nedenle seçime yönelik mücade-
lenin AKP iktidarını durdurmanın tek yolu 
olmadığını bir kez daha vurgulama ihtiyacı 
duyuyoruz.”

İnanılması zor! BHH kendine Marksist 
diyen bir dizi parti içeriyor. Ama bildirisinde 
şu yazıyor: Baraj var, seçimde hile yapıldığı 
ortada, dolayısıyla “halk iradesinin sandıkta 
ifade bulması imkânsız”! Yani baraj olmasa, 
trafoya kedi girmese halk iradesi sandıkta 
ifade bulabilecek! BHH halka dönüp “se-
çime yönelik mücadelenin AKP iktidarını 
durdurmanın tek yolu olmadığını bir kez 

daha vurgulama ihtiyacı duyuyor”. Solculuk 
yapıyorum derken insan sağcılığını bu ka-
dar açık şekilde ortaya koymaz. Hile hurda 
(yani baraj) olmasa “Marksist” partilerimiz 
halk iradesinin sandıkta ifade edilebileceği-
ni düşündüklerini itiraf etmiş oluyorlar. İnsan 
yanlış işe kılıf uydurmaya kalkışınca daha 
da büyük yanlışlar yapar ve batar! Sosya-
listler burjuva demokrasisinin halkın iradesi-
ni saptırdığını bilir, ama devrim koşulları vb. 
dışında seçim sandığına sırtını çevirmez!

İkinci bir gerekçe var, bu da BHH’nin 
misyonunu öne sürüyor: “Türkiye’yi yeni-
den inşa edecek kurucu bir iradeye ihtiyaç 
vardır. Bu görev önümüzdeki seçimin öte-
sindedir. Seçim bu sürecin bir parçasıdır. 
Bizler, Birleşik Haziran Hareketi olarak, 
bu görevi önümüze koyduk.” BHH “kurucu 
irade” adayıdır (Yani bu görev HDP’ye bı-
rakılamaz.). BHH’nin bu görevi de seçimle 
sınırlı değildir. Dolayısıyla seçime ilişkin bir 
karar gerekmiyor. Bu mantık kendi içinde 
belki tutarlı olabilirdi. Ama tabii BHH içinde 
birileri seçimleri bütünüyle görmezlikten gel-
menin gülünç olacağını bildikleri için araya 
bir cümle sokuşturmak için bastırıyor: “Se-
çim bu sürecin bir parçasıdır.” Ee, seçim 
bu sürecin parçası ise, “kurucu irade” BHH 
neden seçim konusunda da iradesini ortaya 
koymuyor? Cevap sessizliktir!

Gerçek nedenler
BHH’nin HDP ile bu seçimlerde bütün 

öteki sosyalistlerin de katılacağı bir blok 
kurmaktan kaçınmasının esas nedenleri 
bu acıklı gerekçeler değildir. Şeylerin adını 

koyalım. BHH’nin bu yolu tutmamasının iki 
temel nedeni vardır. Birincisi, CHP ile işbir-
liğinin yara almaması konusundaki özendir. 
BHH içinde CHP milletvekilleri ve başka 
CHP’liler vardır. BirGün gazetesi CHP’nin 
bir organı gibi çalışmaktadır. BHH’nin bazı 
unsurları CHP’den kopamaz. 

İkinci neden, birincisinden çok farklıdır: 
BHH içinde Kürt hareketine neredeyse düş-
manca yaklaşan akımlar vardır. Hiçbir koşul 
altında onunla işbirliği yapmak istemeyen 
akımlar. Bunlar her fırsatta Kürt hareketinin 
soldan koptuğunu ilan edip durmaktadır. 
Çünkü siyasi programlarının merkezinde 
“cumhuriyetin kazanımları” vardır. Bu prog-
rama destek vereceğini umdukları toplum 
kesimleri Kürt özgürlüğünden hazzetmez.

Çağrı
Biz BHH’ye destek veren ve Kürt ha-

reketine önyargı ile yaklaşmayan herke-
si, parti liderinden tabandaki sempatizana 
kadar bu seçimlerde AKP’ye ve Tayyip 
Erdoğan’a esas büyük darbeyi vuracak olan 
HDP’ye destek vermeye çağırıyoruz. BHH 
de, içindeki partiler de Türkiye siyasetinde 
anlamlı bir yer tutacaksa, bugün güçlerini 
Erdoğan’a karşı Amerikan muhalefetinin 
merkezinde olan CHP’ye destek vermeye 
değil, burjuvazinin bütün güçlerinden ba-
ğımsız bir çözümün kapısının açılmasına 
yarayabilecek HDP’ye omuz vermeye yö-
neltmelidirler. O kapı bir açılsın, o zaman 
“Haziran” diye andıkları halk isyanının saf-
larında birlikte mücadele ederiz.

Birleşik Haziran Hareketi HDP’ye desteğe!
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Dilek Pir

1 Mayıs’ta emekçi kadınlar en öne!

Devrimci Marksizm  21/22. çift sayısı kitapçılarda!
Ana dosya konuları: Kürt sorunu, Lenin...

1 Mayıs, işçi sınıfının birlik mü-
cadele ve dayanışma günü. Kapi-
talizm karşısında güçlü bir şekilde 
meydanları doldurduğu, taleplerini 
hep birlikte haykırdığı bir gün. Ve o 
gün emekçi kadınlar, en az erkek sı-
nıf kardeşleri kadar güçlü bir şekilde 
1 Mayıs meydanlarında yerini almalı, 
mücadelenin en önünde saf tutmalı. 

Çünkü kapitalist sistem, kadınları 
daha çok çalıştırıp daha az ücret öde-
yerek emeğini değersiz kılıyor. Eko-
nomik kriz dönemlerinde ilk olarak 
kadın işçileri kapının önüne koyuyor. 
Annelik ve ev kadınlığını kadınların 
asli işi olarak gösterip bu işleri ak-
satmayacak istihdam biçimlerini da-
yatarak kadınları esnek, güvencesiz 
ve dolayısıyla sendikasız işlere mah-
kum ediyor. 

Kapitalizmin kadınlara sundu-
ğu, düşük ücretli, güvencesiz, sen-
dikasız, sigortasız, kuralsız çalışma 
koşullarından başka bir şey değil! 
Çünkü kapitalist sistem erkek ege-
men! Ve bu yüzden de kadınlar bu 
düzende sadece ağır koşullarda ça-
lışmıyor, aynı zamanda ağır koşul-
larda yaşıyor da. Kadınların çilesi 
mesai bitince bitmiyor. Bu kez de 
evde ikinci mesai başlıyor. Temizlik, 
yemek, bulaşık, çocuk bakımı der-
ken emekçi kadınlar için ertesi gün 
işe gitmeden önce dinlenmek diye 
bir şey yok. Sokakta, evde, işyerinde 
kadınların karşı karşıya kaldığı ay-
rımcılık, taciz, tecavüz, şiddet de ca-
bası. İşte bu yüzden kadınların, ama 
en çok da emekçi kadınların ihtiyacı 
var erkek egemen kapitalizme karşı 
mücadeleye. Sadece 8 Mart’ta değil, 
1 Mayıs’ta da. Çünkü 1 Mayıs tüm 
dünyada işçi sınıfının bu mücadeleyi 
meydanlara taşıdığı, taleplerini hep 
birlikte haykırdığı bir gün. 

İşçi, emekçi sınıftan kadınlar ola-
rak elbette en başta  işçi sınıfının ge-
leceği için 1 Mayıs’ta yerimizi alma-

lıyız . Bu, işçi sınıfının yarısı olarak 
emekçi kadınların da önünde duran 
bir görev. Aynı zamanda da başka 
işçilere karşı borcumuz. 1 Mayıs’ı 
tarihe yazdıran, 1886’da ABD’de 
sekiz saatlik işgünü talebiyle greve 
gittiği için idam edilerek öldürülen 
işçiler başta olmak üzere bu mücade-
lede hayatını yitiren tüm emekçilere 
olan borcumuz. Hacer İpek Saman, 
Hatice Altun, Jale Yeşilnil, Kadriye 
Duman, Leyla Altıparmak, Meral 
Cebren Özkol, Nazan Ünaldı, Diran 
Nigiz, Sibel Açıkalın’a ve onlarla 
birlikte 1 Mayıs 1977’de Taksim’de 
yaşamını yitiren erkek sınıf kardeş-
lerimize olan borcumuz. 2005’te 
Bursa’da Nilüfer’de bir elyaf fabri-
kasında yanan kadınlara olan borcu-
muz. 2006’da Ceylanpınar’da 3 lira 
yevmiye için çalışan, servis yerine 
kamyon kasasında taşınırken kamyo-
nun devrilmesi sonucu yaşamını yiti-
ren emekçi kadınlara olan borcumuz. 
2009’da İstanbul’da yine servis yeri-
ne kapalı kasa minibüs ile taşınırken 
sek sularında boğulan kadınlara olan 
borcumuz. Geçtiğimiz yıl Isparta 
Yalvaç’ta elma toplamaya giderken 
kendilerini taşıyan minibüsün devril-
mesi sonucu yaşamını yitiren kadın 
işçilere olan borcumuz. Antalya’da 
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir 
fabrikada kazan patlaması sonucu 
yaşamını yitiren kadın işçilere olan 
borcumuz.

Hepsinin katili olan kapitalizmden 
hesap sormak, 1 Mayıs meydanların-
da onları sesi olalım, adımlarımızı 
onlar için atalım. İşçi sınıfının gücü-
nü meydanlara taşımak, taleplerimi-
zi haykırmak, emekçi kadınların bir 
kez mücadeleye atıldılar mı ne büyük 
kararlılıkla devam ettiklerini dosta 
düşmana göstermek için 1 Mayıs’ta 
emekçi kadınlar en öne! 

Devrimci İşçi Partili Kadınlar, 
Özgecan’ın vahşice katledilmesinin ardın-
dan son yıllarda artan kadın cinayetleri ve 
kadına yönelik şiddete karşı öz savunma 
örgütlenmeleri kurmanın gerekliliğine işaret 
ettiler. Bu yönelişi hem gazetemizin sayfa-
larına, Gerçek sitesine taşıdılar hem de 8 
Mart meydanlarında savundular. Kadın-
ların şiddete karşı öz savunması, sadece 
Devrimci İşçi Partisi’nin değil, farklı birçok 
yapıdan kadının da son dönemde gündemi 
oldu. Çünkü kadınları şiddete, cinayetlere 
karşı koruması gereken devlet kadınları 
değil, katilleri, şiddet uygulayan erkekleri 
koruyor. Ve biz her bir kadın cinayetinin, 
tecavüzün ardından bu son olsun derken, 
kadınlar ölmeye, erkek şiddetine maruz 
kalmaya devam ediyor. Bu durumda öz 
savunma da kadınlar için bir ölüm kalım 
meselesi kadar somut ve vazgeçilmez bir 
yöntem olarak ortaya çıkıyor. 

Özgecan’ın vahşice katledilmesinden 
çok kısa bir süre sonra Antalya’da yaşanan 
bir kadın cinayeti bunun artık neredeyse 
bir zorunluluk olduğunu hepimize göster-
medi mi? 4 Mart günü, 20 yaşındaki Dilşat 
Aktaş’ın sabaha karşı sevgilisiyle tartıştığı-
nı duyan komşuları polis çağırdı. Polis ka-
pıda beklerken, sevgilisi Dilşat’ı başından 
ve kalbinden vurarak öldürdü. O mahallede 
bir öz savunma örgütlenmesi olsa, polisi 
çağırsalar bile polis gelene kadar pasif bir 
şekilde beklemek yerine tehdit altındaki ka-
dını kurtarmak için her yolu deneyerek bel-
ki de Dilşat’ın yaşamını korumak mümkün 
olurdu. O anda ortaya çıkan şiddet ve sal-
dırılara müdahale etmenin yanı sıra, öz sa-
vunma örgütlenmeleri zaten tehdit altında 
olan ve devletin korumadığı, koruyamadığı 
kadınları savunmak için önleyici tedbirler 

alacak, şiddet tehdidini uzaklaştıracak, ona 
karşı caydırıcı bir güç oluşturacaktır. 

Mümkün olan her yerde kurulacak öz 
savunma örgütlenmeleri bir yandan şiddet 
anında tek başına kendisini savunmaya 
çalışan kadını yalnız bırakmayarak şiddet 
uygulayan erkeğin uzaklaştırılmasını, di-
ğer yandan da öz savunma fikrinin toplum 
nezdinde daha fazla meşruluk kazanması 
ile birlikte yaygınlaşmasını sağlayacaktır. 
Öz savunma örgütlenmeleri yaygınlaştıkça 
sokakta bir kadın şiddete maruz kaldığın-
da durup izleyen değil, müdahale edenlerin 
sayısı artacaktır. Üstelik yargının üzerinde 
de öz savunmanın meşruluğu temelinde 
bir basınç oluşturacaktır. Çünkü bugün ka-
dınları öldüren, tecavüz eden erkekler, piş-
manım dedi diye, takım elbise giydi diye, 
kadınların rızası olduğu gibi iddialarla mah-
kemede ceza indirimleri alırken, yasalar 
hep kadınların aleyhine işliyor. Kadınların 
meşru müdafaası bile yasalarla garanti al-
tına alınmış değil. İşte öz savuma örgütlen-
melerinin yaygınlaşması bu garantiyi önce 
fiili olarak sağlayıp sonra yasalarda da ka-
zanılmasının önünü açabilir. Bugünkü ya-
salara göre ise kendisini korumaya çalışan 
kadından mahkemede şiddete uğradığını 
ispatlaması isteniyor, aksi durumda haka-
ret ya da öldürmeye teşebbüs gibi madde-
lerden yargılanıp ceza alabiliyor kadınlar. 

Öz savunma örgütlenmelerinin yaygın-
laşması için bireysel çabalar yetmez. Bu 
örgütlenmelerin her yere ulaşabilmesi için 
sendikalardan meslek örgütlerine, kadın 
örgütlerinden siyasi parti ve kurumlara ve 
bu perspektifi benimseyecek başka odak-
lara en geniş güç birliğinin öz savunma ör-
gütlenmelerinin kurulması için birlikte hare-
ket etmesi gerekir. 

Şiddet karşısında
öz savunma
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Sungur Savran

Marksizm ne işe yarar?
Bülent Arınç’ın Tayyip Erdoğan’a 

“balans ayarı” vermesi “uyuyan 
Türkiye”yi uyandırdı. Sosyalist solu 
da. 

“Uyuyan Türkiye”, olayın önemini 
tam içselleştirebildi mi, henüz bilmi-
yoruz. Beyaz Türk beyefendiler ve ha-
nımefendiler tam “diktatör”den, “tek 
adam yönetimi”nden, hatta faşizmden 
dem vururken, başbakan yardımcısı 
çıktı, resmen Tayyip Erdoğan’a fırça 
çekti. “Bir sus, adam!” manasına gelen 
sözler söyledi. “Cumhurbaşkanımız 
eleştirilerini bize söylesin, televizyon 
önünde konuşmasın” başka ne anlama 
gelir? Olayın en önemli yanı da herke-
se “haddini bildiren”, geçmişte Arınç’ı 
her defasında açığa düşüren Tayyip 
Erdoğan’dan bu sefer çıt çıkmaması. 
Arınç konuştu, bütün Türkiye bunu 
konuşuyor, Erdoğan’dan “haddini bil” 
diye bir çıkış geliyor. Ama Arınç’a de-
ğil, Newroz konuşması dolayısıyla Se-
lahattin Demirtaş’a!

İş orada da durmadı. Arınç kendine 
“özgül ağırlık” atfeden biri. AKP için-
de Erdoğan’a muhalefet doğacaksa, 
Abdullah Gül ile birlikte bunun başı-
nı çekme potansiyeline sahip. Ya Hü-
seyin Çelik? Tayyip Erdoğan’ın sadık  
müridi olarak politik  kariyer yapmış 
biri. Erdoğan istediğinde eğitim ba-
kanı olur,  fikrini değiştirdiğinde parti 
sözcüsü, istemediği zaman ise hiçbir 
şey. İşte o Çelik de konuştu. Hem de 
ne konuşma! “Gömleğin ilk düğmesi-
ni yanlış iliklerseniz, hepsi yanlış gi-
der”! Yani, Arınç-Gökçek kavgasına 
ne kızıyorsunuz, siz hatayı başlatana 
bakın. “İtfaiyeci, kendi önemini ortaya 
koymak için yangın çıkartmaz”! Alay 
ediyor! Tayyip Erdoğan karikatüristle-
re hakaret davası açıyor. Alay etmek, 
ti’ye almak karikatüristin işidir. Haydi, 
Hüseyin Çelik’e açsanıza bir dava!

Bülent Arınç doymadı. Baktı Erdo-
ğan cevap vermiyor ya da veremiyor, 
bu sefer de “daha kral çıplak demedik” 
diye demeç verdi. Sonra da tehdidi sa-
vurdu: “Belki öyle günler gelecek ki 
‘kral çıplak’ denecek.” 

“Uyuyan Türkiye” artık uyanmış 
olmalı! Beyaz Türk hanımefendiler ve 
beyefendiler halkın gücünü anlayama-
dıkları için Gezi ile başlayan halk isya-
nından bu yana Tayyip Erdoğan’ın na-
sıl güç yitirdiğini kavrayamadılar. Gö-
rünüşe aldandılar. Onun suni teneffüs 
yöntemleriyle, yani Ergenekoncuların 
desteğiyle ve Mustafa Koç’un “düzen-
li geçiş” stratejisiyle 30 Mart seçimle-
rine, sonra da cumhurbaşkanı seçimine 
soluk soluğa ulaştığını göremediler. O 
seçimlerde büyük zaferler görüp kara-

lar bağladılar. 

Nişantaşı geç yatar, geç uyanır! 
Peki, sosyalistlere ne oldu? Onlar da 
“tek adam” teşhisini neden benim-
sediler? Neden Tayyip Erdoğan aldı 
gidiyor ruh durumuna girdiler? Mark-
sizm diye bir şey vardı, bir zamanlar! 
Görünüşe aldanmamanın bilimiydi, 
diyalektik yöntemle görünüşün ardına  
dolanarak gerçek dinamikleri kavrardı. 

Marksist yöntemi uygulayanlar, 
Gezi’den itibaren ortaya akutbunu 
gördüler. Tayyip Erdoğan’ın eskiden 
istikrarı temsil ederken şimdi tam ter-
sine istikrarsızlık kaynağı haline geldi-
ği için emperyalizmin ve burjuvazinin 
desteğini ve bütün müttefiklerini yitir-
mekte olduğuna işaret ettiler. Ardından 
ABD Büyükelçisi’nin bir Amerikan 
muhalefeti (CHP-MHP-Gül-Gülen-
Sarıgül) imal etmeye giriştiğini de-
lilleriyle ortaya koydular. Ergenekon 
ve Mustafa Koç desteğini en erken 
Marksistler vurguladılar ama aynı za-
manda zorunlu olarak geçici olduğunu 
hatırlattılar. Çünkü diyalektik yöntem 
çelişkileri kavramayı olanaklı kılıyor-
du. İttifakın kurulduğu anda çelişkiler 
içerdiğini görmeyi mümkün kılıyordu. 
Bütün bunalrdan dolayı, Cumhurbaş-
kanı seçiminin Erdoğan’ın yükseliş sü-
recinin son durağı olduğunu belirttiler. 

Nitekim, cumhurbaşkanı seçimin-
den bir-iki hafta sonra Abdullah Gül 
ve eşi Çankaya’dan ayrılırken patladı-
lar. Gerçek sitesi “Dakika bir, gol bir!” 
diye yazdı. Sonra Erdoğan ile Davu-
toğlu arasında ardı ardına çelişkiler 
doğdu. Gerçek sitesi “AKP kaç par-
ça?” dizisine başladı. Görmeyi bilen 
gözler için,  kendi adını koymayan çe-
lişki de çelişkidir. “Uyuyan Türkiye” 
göremedi. Bülent Arınç’ın çıkışı açık-
tan bir çıkıştı. Nihayet gördüler! Ya 
sol? Marksizmi buruşturup bir kenara 
koymuş olan solun Nişantaşı’ndan ne 
farkı kalır?

Şimdi bunlar hatırlatılınca, “duru-
mu erken kavramanın ne önemi var?” 
diye soruyorlar. Böylece, bir kez daha 
Marksizmi bir kenara atmış olmanın 
ne kadar vahim bir şey olduğunu bile 
fark edemediklerini ortaya koyuyorlar 
sadece! Marksizm “şık” analizler yap-
mak için bir felsefi dil değildir! Solun 
büyük bölümü Marksizmi bu hale ge-
tirdi son on yıllarda! Marksizm, birin-
cisi, tarihin genel gidişatının eğilimle-
rini saptamak içindir; ikincisi, Lenin’in 
ünlü ifadesiyle söyleyelim, “somut du-
rumun somut analizi” içindir. Ne için 
yapılır bu somut analiz? Nesnel duru-
mu kavramak ve ona uygun taktikleri 
geliştirmek için. 

Sol Eylül’de halk isyanı henüz sö-
nümlenmişken bile gözünü saplantılı 
biçimde 30 Mart seçimlerine dikin-
ce, Devrimci İşçi Partisi (DİP) bunun 
yanlışlığı konusunda uyarılar yaptı. 
Erdoğan’ın 30 Mart’tan evvel düşürül-
mesinin dahi bazı koşullarda olanaklı 
hale gelebileceğini söyledi. 17-25 Ara-
lık yolsuzluk soruşturmaları bu koşul-
ları sağladıDİP sola çağrılar çıkardı, 
derhal harekete geçmek için. “Demir 
tavında dövülür” dedi. Sol bunu anla-
yamadığı için gözlerini 30 Mart yerel 
seçimlerine dikti. DİP 30 Mart seçim-
lerinin Erdoğan tarafından kazanılaca-
ğını, çünkü kitlelerin hâlâ ondan kop-
madığını ısrarla söyledi. Erdoğan’ın 
zaafı henüz kitleler nezdinde değildi, 
müttefikleri nezdindeydi. Bu yüzden 
sandıkta yenilemezdi.  Oysa “isyanı-
mız sandığınızdan büyük”tü! Sol ise 
inat etti. Sonra da “uyuyan Türkiye” 
ile birlikte seçimden, büyük bir düş 
kırıklığı ve “diktatör” yakınmasıyla 
çıktı!

30 Mart’ta bırakın Erdoğan’ın müt-
tefiklerini yitirmesini, AKP’nin oyla-
rında bile düşüş olmuştu, yani kitleler 
nezdinde bile kayıplar vardı. Sol bunu 
da göremedi. Cumhurbaşkanı seçi-
mi de Ekmeleddin’den ekmek bekle-
me absürtlüğü sayesinde birinci turda 
Erdoğan’ın oldu. 2,5 milyon insan 
oylarını ayaklarıyla kullandı, sandığa 
gitmedi. Erdoğan’ın düşmekte olan 
oyları, katılım çok düşük olduğu için 
yüzde 53 oldu. Sol yine Erdoğan’ın 
gücü zannetti bunu.

Oysa şimdi Erdoğan Kaç-Ak 
Saray’a çıkmışken, Davutoğlu gibi kit-
leler nezdinde etkisi ondan çok daha 
düşük olan biri oy istiyorken, AKP 
kendini Arınç-Gökçek kavgası gibi 
iç çatışmalarla yemeye başlamışken, 
ekonomik kriz yaklaşırken, işten çı-
kartmalar başlamışken, seçim AKP’ye 
büyük bir darbe vurmanın olanağını 
yaratmıştır. Tam bu sırada, hiçbir işe 
yaramayacağı belli olan 30 Mart’ta ve 
sınırlı bir yararı olacağı belli olan cum-
hurbaşkanı seçiminde kurtuluş aramış 
olan solun bir kanadı, Birleşik Haziran 
Hareketi, 7 Haziran seçimlerinin çok 
da önemli olmadığını ortak pozisyon 
olarak benimseyebilmişse, bu somut 
durumun somut analizini yapamadığı 
içindir.

Dün Erdoğan’ın düşürülebileceği 
anda doğru adımların atılmamasına 
yol açmıştır Erdoğan’ın ve AKP’nin 
zaaflarını görememek. Bugün de ar-
tık ortaya çıkmış olan zaafların sonu-
cunun ne olabileceğini anlayamamak 
ve yine yanlış yapmak anlamına ge-

lir somut durumun kavranamaması. 
Ta Gezi’de başlayarak hazırlanmakta 
olan Amerikan muhalefeti, AKP’nin 
oyları seçimde düşük çıkarsa, alterna-
tif hükümet formülü için hazırlanıyor. 
Gül davet üzerine görkemli biçimde 
AKP’nin başına geçecek, bazı koyu 
Erdoğancılar direnirse başka parti ku-
racak. Erdoğan gibi “Siirt formülü” ile 
milletvekili seçilecek, CHP ile (ve kim 
bilir meclis aritmetiğine göre MHP 
ile) bir koalisyon hükümeti kuracak. 
Kambersiz düğün olur mu? Fethullah 
Gülen elbette yine gizli koalisyon or-
tağı! Sarıgül’e de Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı yakışır, usta olduğu beceri-
lerini uygulasın diye! Gül suyuna ba-
tırılmış bir alternatif! Tayyip Erdoğan 
da Kaç-Ak Saray’da kendi başına ka-
lacak. Formül budur.

Bu formülün karşısına nasıl çıkılır? 
Halkın çıkarlarını Gül’lere, Arınç’lara, 
Gülen’lere, Sarıgül’lere ve tabii Kı-
lıçdaroğlu’lara teslim etmeyecek bir 
cephe ile. Mecliste güçlü bir odakla. 
O odağın seçim başarısına ve meclis-
teki sesine de yaslanarak sokakta, fab-
rikada, işyerinde, okulda daha büyük 
mücadeleler vererek. İki halk isyanını 
üçlemek için çaba göstererek. Yani 7 
Haziran’da somut olarak HDP’yi batı-
da işçi sınıfının talepleri, doğuda Kürt 
halkının istekleri doğrultusunda des-
tekleyerek. Ama tam seçim çok büyük 
bir önem kazanmışken solumuzun bir 
kanadı “seçim önemli değil” diyor. 
Marksizm ne işe yararmış?

Formülün çok önemli bir ayağı-
nı unutmayalım. Kılıçdaroğlu Kemal 
Derviş’le görüştü. Derviş’ten destek 
istedi. Derviş mealen “milletvekili 
olmakla vaktimi harcayamam, benim 
emperyalizme yapacak başka hizmet-
lerim var” dedi. Ama aynen 2001’deki 
gibi yeniden paraşütle başbakan yar-
dımcısı olmayı kabul etti. Amerikan 
muhalefetinin ekonomisini Füsun Sa-
yek Böke gibi yerini dolduramayan bi-
rine terk etmeyecek. Ekonomik krizde 
Türkiye’yi (siz bunu sermayeyi diye 
okuyun) yine kurtaracak.

Derviş, Kılıçdaroğlu ile görüşme-
sinin pratik sonucunu şöyle özetledi: 
“Sosyal demokrat boyutu güçlü olan 
CHP’nin de söz sahibi olduğu bir ik-
tidar kurulursa o zaman tekrar görüşü-
rüz dedik birbirimize …” “Söz sahibi 
olduğu”? Bu tuhaf ifade tam anlaşıla-
madı.

Bunun tam da yukarıda sözünü etti-
ğimiz Amerikan muhalefetinin iktida-
ra geçmesi formülü olduğunu göremi-
yor musunuz? Yine soralım: Marksizm 
ne işe yararmış?
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Gençlik mücadelesi

YGS sonuçları açıklandı, pek çoğumuza 
beklediğimizin çok altında puanlar geldi. Ge-
çen yıllardaki gibi barajı geçemeyen çok faz-
la insan oldu. Aynı zamanda ÖSYM’nin de 
açıkladığı gibi bu sınav, yaptıkları en zor sı-
navlardandı. Hatta sınava giren öğretmenler 
2015 YGS’yi öğrencilerin çözebileceğinden 
zor buldular. Üniversite hayallerimiz, planla-
rımız üniversite sınavının bu ilk aşamasına 
bağlı olduğu için moralimiz bozuldu, üzüldük.
Ama sadece üzülmekle kalmadık; öfkelen-
dik. Emeğiniz emanetimizdir diyenler se-
nelerce dershanelerde, etüt merkezlerinde 
harcadığımız emeği yok saydılar. Önümüze 
daha önce girdiğimiz deneme sınavlarından 
çok farklı bir sınav koydular. Dershaneye, 
etüt merkezlerine gidemeyen arkadaşları-
mız için durum çok daha kötü. Tepkimizden 
korktukları için de bize Çanakkale zaferiyle 
ilgilenmemizi söylediler. Bizi kolayca yatıştı-
rabilecekleri çocuklar sanıyorlar, ama biz öf-

kelenmekte haklı olduğumuzu biliyoruz!
Dershaneye gidebilmek için inşaatlar-

da çalışanlarımız, o inşaatlarda ölenlerimiz 
oldu. Stresten ilaç kullananlar, psikolojik 
yardım alanlar oldu. Sonuçlar açıklanınca 
binlerce öğrenci ağladı, sinir krizi geçirenler 
oldu. Hepsi ne için? Zaten hepimizin hakkı 
olan eğitimi hangimizin alacağına karar ve-
ren bir sınav için!

Parasız, sınavsız eğitim alabilmek bizim 
hakkımız ve o hakkımızı alacağız. Ders-
haneye gidemeyen emekçi çocukların ala-
madıkları eğitim hakkını almak için işçinin, 
emekçinin mücadelesine omuz vereceğiz! 
Devletin, sınavların, eğitim sisteminin bize 
sunduğu beşi de geleceksizliğe çıkan şıkları 
reddediyoruz. Bizim seçeneğimiz sınıf mü-
cadelesi! Yılgın değiliz, hüznümüze gömü-
lüp oturmuyoruz da. Bu sınav sistemi bize 
bir gelecek sunmuyorsa biz de geleceğimizi 
kendi ellerimizle kurmasını biliriz!

1 Mayıs, işçi sınıfının uluslararası birlik, 
dayanışma ve mücadele günüdür. 1 Mayıs, 
işçi sınıfının kendisinin ve tüm ezilenlerin 
kurtuluşu için patronlar sınıfı burjuvaziye 
karşı uluslararası mücadele verişinin tüm 
dünyadaki simgesidir. Ve Türkiye işçi sını-
fı da tüm dünyadaki sınıf kardeşleri gibi 1 
Mayıs’ta alanlarda, meydanlarda, sokaklar-
da olacaktır!

Peki, biz öğrenciler için 1 Mayıs
ne ifade ediyor?

Toplumun ezici çoğunluğu gibi bizim de 
çoğumuz işçi-emekçi ailelere mensup. Öğ-
renim hayatımız boyunca türlü zorluklarla 
karşı karşıya kalıyoruz. Her ay beslenme, 
barınma, ulaşım, okul harçları, dershane-
ler derken kendimizin ve ailemizin üzerine 
yüzlerce liralık yük binmiş oluyor. Öyle 
ki, birçoğumuz öğrenim hayatına devam 
edebilmek için güvencesiz, sosyal haksız, 
sağlıksız koşullarda çalışmak zorunda ka-
lıyoruz. Sermaye için ucuz iş gücü görevi 
görüyoruz. Bazılarımız o işlerde çalışırken 
iş cinayetlerine kurban gidiyor. Türlü zor-
lukları aşarak okulumuzdan mezun olsak 
bile karşımızda kapı gibi dikilen işsizlik 
ile karşılaşıyoruz. Öyle ki, Türkiye’de 

genç işsizlik oranı tam tamına yüzde 20! 
Birçoğumuz hayatımıza devam edebilmek 
için, başka bir alternatifimiz olmadığı için 
taşeron belasına sarılmak durumunda ka-
lıyor. En kötü şartlarda, en düşük ücretler 
karşılığında çalışıyoruz. Okullarda, televiz-
yonlarda, reklam panolarında gördüğümüz 
sıcak bir koltukta, rahat bir iş, konforlu bir 
yaşamın sadece bizi uyutmak ve oyalamak 
için olduğunu ve bir gerçekliği olmadığını 
görüyoruz. Çoğumuz kapitalizmin çarkları 
arasında suyumuz çıkarılana kadar eziliyo-
ruz. Tüm bunlardan ise çıkan sonuç şu olu-
yor: Bizler geleceğin diplomalı işsizleri ve 
işçileriyiz!

Bizler geleceğin işsizleri ve genç işçileri 
olarak işçi sınıfının bir parçası konumunda-
yız. Tüm yaşamsal çıkarlarımız işçi sınıfı-
nın birlikteliğine ve kapitalizm karşısındaki 
mücadelesine bağlı. Bir parçası olduğumuz 
işçi sınıfının uluslararası mücadelesine 
omuz vermek de en temel sorumluluğu-
muzdur. Ve 1 Mayıs da o sorumluluğun 
simgeleştiği gündür.

O zaman, hadi 1 Mayıs’ta alanlara!
O zaman, en temel sorumluğumuz olan 

işçi sınıfının uluslararası mücadelesine 

omuz vermek için 1 Mayıs’ta işçi sınıfının 
uluslararası simgesi olan orak çekicimizle 
Devrimci İşçi Partisi’nin saflarında alan-
larda olalım! Burjuvaziye örgütlülüğümü-

zü, mücadele azmimizi ve kararlılığımızı 
gösterelim! Yaşasın uluslararası birliğimiz, 
dayanışmamız ve mücadelemiz! Yaşasın 1 
Mayıs!

Sınıfımızın yanında partimizin saflarında

Devrimci İşçi Partisi, uzunca bir sü-
redir AKP’nin günden güne zayıflamakta 
olduğunu söylüyor. Bu tespit her geçen 
gün yaşanan olaylarla birlikte biraz daha 
doğrulanıyor. Bu tespiti yaparken ileri sür-
düğümüz AKP’nin zayıflaması karşısında 
faşizmin alternatif bir güç olarak öne çıka-
bileceğini öngörümüz de karşılığını bugün 
üniversitelerde yaşananlarda buluyor. Mart 
ayı içerisinde birçok üniversitede faşist çe-
teler, sosyalistlere ve Kürt yurtseverlerine 
karşı saldırı girişiminde bulundu. Ankara 
Üniversitesi Cebeci Kampüsü, Hacettepe, 
Ege ve Akdeniz Üniversitesi de sayılabile-
cek üniversitelerden sadece bazıları. 

Kampüs içerisinde gerçekleşen bu sal-
dırıların üniversite yönetimleri ve polis 
işbirliği ile yapıldığı ise apaçık ortada. 
Saldırıyı geri püskürtmeye çalışan öğren-
ciler, bu kez de polisin plastik mermilerle, 
gazla ve TOMA ile polis saldırısına maruz 
kalıyor. Üniversitelerde doğrudan polis iş-
birliği ile gerçekleşen saldırılar sonrasında 
saldırıyı gerçekleştirenler korunup sırtları 
sıvazlanırken, bu olaylardan sosyalistlere 
ve yurtseverlere düşen pay ise yine so-
ruşturmalar ve gözaltılar oluyor. Akdeniz 
Üniversitesi’nde yaşanan saldırılar sonra-
sında sosyalistlere ve yurtseverlere sayı-

sız soruşturma açılmış durumda. Ankara 
Üniversitesi Cebeci Kampüsü’ne satır ve 
bıçaklarla saldırı düzenleyen faşistler ko-
runurken gözaltı baskısıyla karşı karşı-
ya kalan yine sosyalistler ve yurtseverler 
oldu. Buna benzer örnekleri çoğaltmak 
mümkün.

Faşist saldırılar kampüs sınırlarını da 
aşmış durumda. Kürt öğrencilerin evleri 
basılıp öğrenciler darp ediliyor, sarı kırmı-
zı yeşil renkli bileklik taktıkları için isim-
leri ve fotoğrafları sosyal medyada payla-
şılarak hedef gösteriliyor vb..

Bu saldırılar, kuşkusuz ki üniversiteler-
de yükseltilen mücadeleye karşıdır. Öğren-
cilerin eşit, parasız, bilimsel, anadilde eği-
tim talepleri için yükselttiği mücadeleye 
karşıdır. Kürt, Türk, Ermeni, Çerkez tüm 
öğrencilerin birlikte yükselttiği “halkların 
kardeşliği” sloganına karşıdır.  

Biz Devrimci İşçi Partili Öğrenciler 
olarak üniversitelerde faşist saldırıların 
karşısında duracağız. Ve Türkiye’deki üni-
versite öğrencilerine sesleniyoruz; üniver-
sitelerdeki faşist saldırıların  karşısında bu 
gün anti-faşist mücadeleyi büyütme zama-
nıdır. Gelin, faşizmi üniversitelerden hep 
beraber söküp atalım!

Bültenimizle birlikte, liselerdeki sınıfları-
mızdan toplumdaki sınıfımıza omuz vermeye, 
liselerde örgütlenmeye devam ediyoruz. 

Bu bülten bir yandan toplumdaki sınıfın 
sesini lisedeki arkadaşlarımıza taşırken bir 
yandan da okullarımızdaki sorunlarımızı di-
ğer okullardaki arkadaşlarımıza anlatmanın 
bir yolu oldu. Ve daha ilk sayısında meyve-
lerini vermeye başladı. Liselerimizden çıkıp 
metal grevine, işçilerin onurlu mücadelesi-
ne omuz verdik! Özgecan’ın katledilmesine 
karşı sokakları doldurduk! Bu doğrultuda 
geçtiğimiz sayıda metal işçilerinin grevine, 
Özgecan’ın katledilmesinin ardından yük-
selen mücadeleye, Ceylan Önkol’dan Uğur 

Kaymaz’a Berkin’in kardeşlerine, okulları-
mızda yaşadığımız sorunlara kadar birçok ko-
nuya geniş yer ayırdık. Bir yandan coşkuyla 
Newroz meydanlarını, 8 Mart alanlarını dol-
dururken diğer yandan da Sınıf’ın 3. sayısının 
hazırlıklarına devam ettik. 

Nisan-Mayıs tarihli çıkan Sınıf’ın 3. sa-
yısını da Mayıs ayında yitirdiğimiz dev-
rimcilerden Deniz Gezmiş ve yoldaşlarına, 
İbrahim Kaypakkaya’ya, elbette 1 Mayıs’a, 
31 Mayıs’ta Gezi ile başlayan halk isyanına, 
bozuk sınav sistemine, meslek liselerinde ya-
şanan yoğun sömürüye ayırıyoruz. 

Sınıf, liselerde sınıf mücadelesini anlat-
maya devam edecek!

1 Mayıs’ta alanlardayız!

Bu gün antifaşist mücadeleyi 
büyütme zamanı!

YGS’de en doğru şık:
Sınıf mücadelesi

Sınıf Bülteni’nin 3. sayısı çıkıyor! 
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Newroz kutlamaları HDP’nin 
çağrısıyla birçok il ve ilçede büyük 
coşkuyla yapıldı. Diyarbakır’daki 
(Amed) kutlamalara Türkiye’den ve 
dünyadan yaklaşık bir milyon kişi 
katıldı. İstanbul Kazlıçeşme’deki 
kutlamalar da yüz binlerin katılı-
mıyla son yılların kalabalık Newro-
zu olma özelliğiyle öne çıktı.

Bu yılki kutlamaların son yıllara 
göre çok daha kalabalık ve coşkulu 
olmasında 6-12 Ekim Serhildanı’nın 
ve  Kobani’deki (Kobanê) DAİŞ 
çetelerine karşı kazanılan zaferin et-
kisi büyük. HDP ve hükümet temsil-
cilerinin birlikte düzenledikleri top-
lantıda açıklanan on maddelik Dol-
mabahçe deklarasyonu ve Öcalan’ın 
Newroz mesajında da yinelediği 
PKK’nin silahlı mücadeleyi son-
landırarak yeni döneme uygun stra-
teji ve taktikler belirlemek için bir 
kongre yapması gerektiği şeklindeki 
açıklamaları da Newroz’a yönelik 
ilgiyi oldukça artırdı.

Öcalan’ın Newroz mesajı, 
özellikle Dolmabahçe deklarasyo-
nundan sonra, 2013 Newroz’unda 
okunan ilk mesajı kadar heyecanla 
bekleniyordu. Mesajın hemen ikin-
ci paragrafına mücadelenin tarihi 
bir eşikte olduğuna işaret ederek 
başlayan Öcalan, “Kırk yıllık hare-
ketimizin acılarla dolu geçen bu mü-
cadelesi boşa gitmediği gibi aynen 
sürdürülemez bir aşamaya da var-
mış bulunmaktadır.” diyerek devam 
etmektedir.  Öcalan, mücadelenin 
“sürdürülemez” bir aşamaya geldiği 
iddiasını açıklayan herhangi bir şey 
söylememektedir. .

On maddelik deklarasyonda 
mutabakat sağlanması halinde, 
PKK’nin silahlı mücadeleye son 
verip yeni döneme uygun siyasal ve 
toplumsal strateji ve taktikleri belir-
lemek üzere bir kongre yapmasının 
tarihi olduğunu belirterek devam 
eden mesajda, izleme heyeti dışın-
da, milletvekilleri ve izleme heyeti 
üyelerinden teşkil edilecek bir “Ha-

kikat ve Yüzleşme Komisyonu”nun 
kongreye giden yolda gerekliliğini 
ifade eden Öcalan, özgür ve eşit ana-
yasal yurttaşlık temelinde demokra-
tik kimlik sahibi demokratik toplum 
vurgusu yapmaktadır. 

Öcalan, 2013 mektubunda sa-
dece Türkiye’deki halklara değil, 
Ortadoğu’ya da seslenerek “de-
mokratik modernite” kavramını 
öne çıkarmıştı. Bu yılki mesajında 
ise ana hatlarda değişiklik yapma-
makta ve fakat tüm Ortadoğu’yu 
kapsayacak şekilde “Demokratik 
Ortak Ev” kavramını öne sürmek-
tedir. Emperyalizmin  gerçeğini “...
Ulus devlet milliyetçiliği temelinde 
etnik ve dini kimlikleri özüne ters 
biçimde içe doğru kapatıp birbiri-
ne düşman etmek, yani böl-yönet 
politikasına uygun olarak varlığını 
acımasızca günümüze kadar sürdür-
mek” şeklinde tarif ederken, ...”ulus 
devletleri kendi içinde demokratik 
siyasetle demokratik ortaklaşmanın 
yeni bir türünü gerçekleştirmeye ve 

yine ulus devletleri kendi araların-
da Ortadoğu’nun demokratik ortak 
evini inşa etmeye çağırıyorum.” di-
yerek öngördüğü yönetim sistemini 
açıklamaktadır. 

Emperyalizmin dayattığı neoli-
beral politikalar ve bunların yol aç-
tığı krizlere işaret ederken, acıma-
sız kimlik politikalarını öne çıka-
ran Öcalan, bu kimlik politikaları-
nı sınıfsal bağlamından kopararak 
eleştiriyor. Emperyalist kapitalizm 
yahut kapitalist emperyalizm tah-
lilleri yaparken, hiçbir emperyalist 
devletin ya da kuruluşun ismini 
zikretmediği için   değerlendirme 
fazlasıyla soyut kalıyor. Örneğin 
NATO’nun, ABD’nin ve AB’nin 
rolünü daha açık zikretmesi daha 
anlamlı olurdu. Kapitalizmin belli 
bir aşamasının ihtiyacı olan ulus 
devletleri milliyetçiliğin doğurdu-
ğunu  söyleyerek bir kez daha ulus 
devletin burjuva sınıf karakterini 
silikleştirmiş oluyor. Emperya-
lizme karşıtlık sadece söz olarak 

kalmayacaksa farklı bir yaklaşım 
gerekir.

Mektubunun sonunda daha önce 
de olduğu gibi kadınları ve genç-
leri mücadeleye aktif bir şekilde 
katılmaya çağıran Öcalan, Kobani 
direnişi ve zaferini selamladıktan 
sonra “Bu temelde gelişen ‘Eşme 
ruhunu’ halklarımız arasında yeni 
tarihin sembolü olarak selamlıyo-
rum.” demektedir. Son derece açık-
tır ki, ‘Eşme ruhu’ tabiriyle Öcalan, 
22 Şubat’ta TSK ile PYD/YPG iş-
birliği çerçevesinde gerçekleştirilen 
Süleyman Şah operasyonunu kast 
etmektedir. Devletin gerek Kobani 
direnişine hiçbir destek vermeme-
si, gerekse de 6-12 Ekim serhildanı 
süresince emniyet güçlerinin uygu-
ladığı şiddet göz önüne alındığında, 
Kobani direnişi ve zaferini selam-
larken, Süleyman Şah operasyonu-
nu bu temelde gelişen bir işbirliği 
şeklinde sunmak nasıl anlaşılma-
lıdır? Türkiye’nin Ortadoğu’ya ve 
Suriye’ye yönelik mezhepçi poli-
tikaları ortadayken, yine mezhepçi 
politikaların ürünü olan DAİŞ terö-
rüne karşı gelişen Kobani direnişi ile 
‘Eşme ruhu’ hangi amaçlarla birleş-
tirilmek istenmektedir?

Dolmabahçe Sarayı’nda 28 Şu-
bat günü, Başbakan Yardımcısı, 
İçişleri Bakanı, iktidar partisinin 

grup başkanvekili ve Kamu Güven-
liği Müsteşarı ile hükümetin, parla-
mentonun ve devletin en üst düzey-
de temsili ile HDP heyeti arasında 
gerçekleştirilen toplantı sonrasında 
açıklanan deklarasyonla, Kürt so-
rununda yepyeni bir aşamaya gelin-
miştir. Uzun yıllardır özgürlüğü için 
mücadele eden Kürt halkının barış 
ve özgürlüğe dair umutları artmıştır. 
Bu yıl Newroz’a katılanların sayı-
sındaki büyük artış ve kutlamalarda-
ki yüksek coşku da, yeni aşamanın 
yarattığı heyecanın göstergesidir. 
Ancak, Öcalan’ın ifadesiyle emper-
yalist kapitalizmin dayattığı anlam-
sız ve acımasız kimlik savaşlarının 
çözümünün kapitalist sistem içinde 
demokratik kimlikler mücadelesin-
de ortaklaşmak olmayacağı da gayet 
açıktır. 

Çözüm Kürt, Türk ve tüm Orta-
doğu emekçi halklarının emperyalist 
sisteme karşı ortak sınıf mücadele-
sindedir! “Ortak Ev” ancak bütün 
halkların dostluğu ve dayanışması 
sonucunda kurulabilir. Mezhepçi ve 
yayılmacı bir Türk milliyetçiliği-
ne dayanan bir hükümet ile “Eşme 
ruhu” adı altında dayanışma, bu 
“Ortak Ev”i henüz kurulmadan yık-
mak demektir. Çözüm, yani Ortak 
Ev, Ortadoğu Sosyalist Federasyo-
nudur!

Suudi Arabistan önderliğinde bir 
dizi Arap ülkesinin hava kuvvetlerinin 
Mart sonlarında Yemen’in başkenti 
Sana’yı hava bombardımanına tutma-
sı, Ortadoğu çapında mezhepler ekse-
ninde bir savaşın gittikçe yaklaştığını 
ortaya koyuyor. Bilindiği gibi bundan 
bir süre önce Şii Husiler Yemen’in 
başkenti Sana’yı ele geçirmiş ve ül-
kenin yönetimine el koymuşlardı. 
Cumhurbaşkanı el Hadi, başkent 
Sana’dan ülkenin ikinci büyük kenti 
ve uluslararası bir liman olan Aden’e 
kaçarak Husilere karşı savaş hazırlık-
larına girişmişti. Körfez ülkelerinin 
başını çektiği askeri operasyon işte 
bu ortamda düzenlendi. Operasyonun 
amacı Husileri devirmek, el Hadi’yi 
yeniden iktidara getirmek. 

Yemen, aslında Ortadoğu çapında 
ülke ülke verilmekte olan Sünni-Şii 
mücadelesinin yeni savaş tiyatro-

su haline gelmiş durumda. 2011’de 
Suriye ve Bahreyn, ardından Irak bu 
mücadeleye sahne oldu. Lübnan ise 
eskiden beri bir mücadele alanı. Suu-
dilerin öteki Sünni Arap ülkelerini de 
peşlerine takarak giriştiği operasyon, 
doğrudan doğruya Yemen’in Şiilerce 
ele geçirilmesini engellemeyi hedef-
liyor. Yani Sünni-Şii savaşı pratik 
olarak yaşanıyor.

Mart sonunda Mısır’da düzen-
lenen zirvede bir Arap askeri gücü 
oluşturma kararı alındı. Ama bu güce 
katılma gönüllü olacak. Bunun anla-
mı şudur: iç politikasında Şii ağırlığı 
hissedilen ülkeler (Irak, Suriye, Lüb-
nan vb.) dışlanacaktır. Yani Sünni 
ülkeler bu gücü kurmaya kararlıdır. 
Öyleyse, Sünni-Şii Ortadoğu iç sa-
vaşında Sünni ordusunun çekirdeği 
kuruluyor!

Bu hava bombardımanından 

sadece günler önce DAİŞ katilleri 
Sana’da iki camiyi bombalayarak 
137 kişiyi katletmişti. Suudiler el al-
tından destekledikleri katiller ordusu 
DAİŞ’e bireysel terörizm görevini 
veriyor, kendileri de devlet terörü uy-
guluyor! Dava aynı!

AKP askeri saldırıya taraftar!
Körfez ülkeleri dışında Bona-

partist karşı devrimci diktatörlük al-
tındaki Mısır ile Fas ve Ürdün kral-
lıkları gibi tümüyle emperyalist Batı 
yanlısı Arap ülkelerinin desteklediği 
bu askeri operasyona AKP hükümeti 
de desteğini açıkladı. Tayyip Erdo-
ğan, alçak bir kapitalist despot olan 
Suudi kralı öldü diye Türkiye’ye 
yas tutturuyor. Ama Suudi parası ve 
desteğiyle Mısır devriminin önünü 
kesen Bonapartist el Sisi’ye güya 
muhalefet ediyor. Şimdi de Suud’un 

yanı sıra Mısır’la birlikte aynı gerici 
cephede yerini alıyor. 

Ortadoğu’nun başına bir felaket 
göstere göstere geliyor! Gerçek ga-
zetesi yıllardır Şii İran’ı yenilgiye 
uğratmak için mezhep silahına sarı-
lan Körfez-AKP gerici işbirliğinin 
yarattığı bu tehlikeye dikkat çekiyor. 
“Bunlar İslamcı kisvesi altında mez-
hep savaşlarını körüklüyor, camileri 
bombalayacaklar” yazdık. İşte cami-
ler Cuma namazı sırasında bomba-
landı! Ne ilk ne de son! Suudi Ara-
bistan kendi doğu eyaletlerinin Şii 
hâkimiyeti altına girmesinden kor-
kuyor, çünkü petrolün çok önemli bir 
bölümü orada! İran’da Şii mollalar 
petrolün toprak rantını 35 yıldır yiye 
yiye semirdi. İki rantiye kapitalist 

sınıf birbiriyle Ortadoğu’nun zengin-
likleri üzerinde kavgaya tutuşmuş. 
Zavallı Müslüman halkları Cuma na-
mazında hedef tahtasına koyuyorlar. 

Ortadoğu iç savaşı geliyor. Tari-
hin gördüğü en barbar savaşlardan 
biri olacak. Ne olacağını anlamak 
istiyorsanız DAİŞ’e bakın! Suudi 
önderliğindeki koalisyonun yenilgisi 
için mücadele etmek gerek. AKP hü-
kümetinin bu kanlı Ortadoğu iç sava-
şı girişimine emperyalizmle birlikte 
verdiği desteği derhal geri çekmesi-
ni talep etmek gerek. Ortadoğu’nun 
karşı devriminin lideri Suudi rejimi-
nin yıkılması için mücadele etmek 
gerek. Tehlike, ancak Ortadoğu Sos-
yalist Federasyonu sayesinde ortadan 
kaldırılabilir.

Ortadoğu iç savaşına doğru yeni adım: 
Yemen’de vekâleten savaş

Ya “Eşme ruhu”, ya Ortak Ev!



Bu yıl, sadece Ermeni soykırımının değil, 
Çanakkale savaşının da 100. yıldönümü. Tür-
kiye patronlar sınıfının temsilcisi olarak AKP 
hükümeti, Ermenilere uygulanan zulmün üze-
rini kapatmak amacıyla soykırımın sembolik 
tarihi olarak kabul edilen 24 Nisan gününe 
bir anma töreni yerleştirdi. 24 Nisan günü 
Ermenistan’da ve dünyanın dört bir köşesinde 
soykırımın anılması için bir vesile olarak ka-
bul edilirken, Ermenilere bu zulmü uygulamış 
olan Türklerin ve Kürtlerin ülkesinde Çanak-
kale ile geçiştirilecek!

Bu her şeyden önce bayağılıktır! Çanak-
kale, Türkiye’nin tarih kültüründe hiç hak 
edilmedik biçimde yüceltilmiştir.  Ama şimdi 
bir de 24-25 Nisan’da bütün dünyanın dik-
katini Ermeni soykırımından uzaklaştırmak 
üzere bir de incir yaprağı olarak kullanılıyor. 
Türkiye son yıllarda kıvrana kıvrana da olsa 
tarihsel gerçekleri kabul eder bir konuma yak-
laşıyordu. Şimdi yeniden inkârcılığın sefilli-
ğine dönüyor. Dünyanın alay konusu oluyor. 
O pek yüceltilen Çanakkale de inkârcılığın 
çarkları içinde öğütülmüş oluyor. Öyleyse bir 
bakalım, Çanakkale neymiş?

Çanakkale yurt savunması mı?
Türkiye’de yaygın tarih kültürü, 

Çanakkale’yi yüceltir: bu bakış açısına göre 
Çanakkale yurt savunmasıdır, dolayısıyla 
Milli Mücadele’ye esin kaynağıdır. Vatan top-
rağı savunulduğu için de orada düşenler va-
tan kahramanı şehitlerdir. Bu yüceltme bir de 
sol sosa bulanır: Çanakkale Çarlık Rusya’sı-
na Britanya yardımı gitmesini engelleyerek 
Ekim Devrimi’ni mümkün kılmıştır.

Bu yaklaşım, tarihin bütünüyle uydurma 
bir okunuşuna dayanıyor. Bunları söyleyenler, 
her şeyden önce kendi kendileriyle çelişiyor: 
Enver, Talat ve Cemal Paşalar yönetimindeki 
İttihat ve Terakki hükümetinin Osmanlı’yı I. 
Dünya Savaşı’na sokarak kanlı bir maceraya 
attığını kendileri söylüyor! Bu kadar rezil bir 
savaşın tek bir muharebesi nasıl böylesine bir 
kahramanlık öyküsüne dönüştürülebilir? Biz 
Türk işçisine ve emekçisine hatırlatıyoruz: 
I. Dünya Savaşı Britanya, Fransa, Almanya, 
Avusturya-Macaristan ve Rusya gibi em-
peryalist ülkelerin dünyayı yeniden paylaş-
mak için işçi ve köylüleri savaş meydanına 
sürdüğü bir vahşettir. Osmanlı bu vahşete 
Almanya’nın müttefiki olarak girmiş, kendisi 
de bu kurtlar sofrasından pay almak istemiştir. 
Bu yüzden Osmanlı’nın I. Dünya Savaşı’nda-

ki yeri işçi sınıfı açısından gayri meşrudur! 
Hangi yurt savunması? Yurt savunması 

yapan ordunun bütün üst düzey komutanla-
rı neden Alman? İşçilere ve gençliğe sanki 
Mustafa Kemal Çanakkale savaşında ordu-
nun komutanıymış gibi anlatılır. İlgisi yok! 
Genelkurmay Başkanı Alman, ordu komutanı 
Alman, donanma komutanı Alman, ama yurt 
savunmasında zafer milli! Osmanlı ordusu o 
savaşta gayri milli bir ordudur. Zaferi nasıl 
milli olsun?

Sonra diyelim ki Çanakkale yurt savun-
ması. Peki, Romanya’nın işgali de mi yurt 
savunması? Yemen’in Osmanlı kontrolünde 
tutulması ya da Mısır’ın yeniden fethi çaba-
sı da mı yurt savunması? İşçiler, köylüler ve 
gençlik, bütün ülkelerde patronlar sınıfının 
kendisini savaş meydanlarında feda etmek 
için kullandığı yalanların somut bir örneği 
olan bu uyduruk tarih açıklamasına artık sır-
tını dönmelidir!

Çanakkale’nin Ekim Devrimi’ni hazır-
ladığı iddiası da kuyruklu yalandır. Ekim 
Devrimi’ni esas hazırlayan, Çarlık hükümeti-
nin I. Dünya Savaşı’na girerek Rusya işçi ve 
köylülerini felakete sürüklemesidir. Onu da 

mı hayırlı sayalım? Bu kadar gaflet sola ya-
kışır mı?

Türk, Kürt, Ermeni…değil
işçi, köylü, gençlik!

Son yıllarda bir de yeni moda çıktı. Önce 
“Türk-Kürt Çanakkale’yi birlikte savunduk” 
deniyordu. Şimdi soykırımın 100. yılı geldi 
ya, “Çanakkale’de Ermeniler de vatanı sa-
vundu” eklendi buna. Çanakkale bir yurt sa-
vunması olmadığına göre, Türk-Kürt-Ermeni 
birlikte ortak yurdu savunmuş değildir. Zaten 
Çanakkale’de ölenlerin ulusal aidiyeti değil-
dir önemli olan, belirli sınıflardan olmalarıdır. 
Meslekten subaylar ve yedek subay olarak 
askere alınan bir azınlık dışında bütün savaş-
larda olduğu gibi Çanakkale’de ölenler de işçi 
sınıfından ve yoksul köylülükten gençlerdir. 
Neden Türklerin yanında Kürtler ve Ermeni-
ler de var? Çünkü Osmanlı işçi sınıfında ve 
yoksul köylülüğünde Ermenilerin çok önem-

li yeri var. Çünkü Kürtlerin büyük çoğunlu-
ğu ortakçı, yarıcı, ırgat. Çünkü Anadolu’nun 
yoksul köylüleri içinde Türkler en kalabalık 
grup. Yani Türk-Kürt-Ermeni savaşta birlikte 
öldüler, çünkü yoksul ve emekçiydiler!

Onlara yaklaşımımız bütünüyle hürmet 
ve hüzünden oluşur. Enver Paşa’nın “cihan-
girlik” hayali uğrunda Osmanlı hâkim sınıfla-
rının yağmacı düşlerinin kurbanı olmuş sınıf 
kardeşlerimizdir onlar. Ama onları savaş mü-
himmatı gibi ölüme yollayanlara, başta Os-
manlı hâkim sınıflarına, devletine ve Alman 
emperyalistlerine sınıf kinimiz sonsuzdur! 

Yarın bu yalanlar dünyası sona erdiğinde, 
işçi sınıfı bu topraklarda iktidarı eline aldığın-
da, “Çanakkale Şehitleri Anıtı”nın adını “Ça-
nakkale Emekçiler Anıtı” olarak değiştirece-
ğiz! Üzerine de emeğin sembolü olan orak 
ve çekiçi yerleştireceğiz! Sosyalizmin bütün 
savaşlara son vereceğinin sembolü olarak!

Halk türküleri, okul tarih kitaplarından 
ve politikacıların “vatan millet Sakarya” 
edebiyatından farklı bir ses veriyor. Bunla-
rın en önemlisi Çanakkale türküsüdür. Bu 
türkünün nakaratı “Of gençliğim eyvah”tır! 
Yani inanmadığı bir savaşta çarpışmakta 
olan bir gencin durumuna hayıflanması. 
Ama bu türkünün kıtalarından biri özel ola-
rak anlamlıdır:

Atar İngiliz atar pişman olursun
Kan alıcı fırkaya kurban olursun
Of gençliğim eyvah!

Buradaki “fırka” elbette bir askeri fırka 
da olabilir ama “kan alıcı” ve “kurban” kav-
ramları sözü edilenin İttihat ve Terakki Fır-
kası (fırka o dönemde siyasi parti demektir) 

olduğunu düşündürüyor! Her durumda İngi-
liz atınca “pişman” olan birinden söz edildiği 
ortada! “Şehit” edebiyatından farklı bir ses 
bu.

Çanakkale Savaşı’nın yalnızca bir muha-
rebesi olduğu I. Dünya Savaşı hakkında hal-
kın duyguları ise en güzel ifadesini Yemen 
türküsünde bulur. Bu türkü baştan aşağıya 
ölenlere bir ağıttır. Bir kıtasını görelim:

Kışlanın önünde sıra söğütler
Yüzbaşı binbaşı asker öğütler
Yemen’e giden babayiğitler!
Ah o Yemen’dir, gülü çemendir,
Giden gelmiyor acep nedendir?
Burası Muş’tur, yolu yokuştur,
Giden gelmiyor acep nedendir? 

Halk nasıl görüyordu?

Çanakkale: 
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Yitirdiklerimize hürmet,
savaş çıkartanlara lanet!



24 Nisan tarihi, bütün dünyada 1915 yı-
lında Anadolu Ermenilerine uygulanan soy-
kırımın sembol tarihi olarak kabul edilmiş 
durumda. Bu yıl 24 Nisan’da, olayın 100. 
yıldönümü vesilesiyle soykırım kurbanları 
başta Ermenistan’da olmak üzere yaygın ola-
rak anılacak. Türk ve Kürt işçi ve emekçileri, 
soykırım tartışması açıldığında çoğunlukla 
rahatsız oluyorlar. Bu iddia emperyalizmin 
Türkiye aleyhinde bir yalanı olarak algılanı-
yor. Eğer Türk ise işçinin ulusal gururu ya-
ralanıyor. Yok, Kürt ise, “ulusal zulüm bana 
yapılıyor, ben de mi yapmışım?” türü bir 
karmaşa yaşanıyor. Türk ve Kürt öncü işçiler 
şuna dikkat etmeli: Tayyip Erdoğan ve AKP, 
24 Nisan soykırım anmalarının üstünü örtmek 
için 24-25 Nisan’a Çanakkale savaşı için bir 
100. yıl töreni uydurdu. Çanakkale her yıl 
18 Mart’ta kutlanırken neden bu yıl 24-25 
Nisan? Türkiye’nin patronlar sınıfının, sınıf 
düşmanımızın temsilcileri soykırım tartışma-
sının üstünü örtmek istiyor. O zaman bizim, 
işçi sınıfının, biraz durup düşünmemiz gerek-
mez mi? 

Emperyalist yalan mı?
Osmanlı’nın son döneminde, I. Dünya 

Savaşı içinde Ermenilerin soykırıma uğra-
mış olduğu iddiasını ve buna karşı geliştirilen 
inkârcılığı değerlendirebilmek için meseleyi 
ayrıntısıyla tartışmak gerekir. Biz tek bir ha-
tırlatma yapalım: 1914 yılında Anadolu’da 
bir buçuk milyon, belki de daha fazla Erme-
ni yaşıyordu. 1916 sonunda Anadolu’da ya-
şayan Ermeni sayısı 100 bin civarındaydı. 
Bu insanlar nereye gittiler? Malları mülkleri, 
evleri çiftlikleri ne oldu? Kiliseleri kutsalları, 
okulları hastaneleri ne oldu? İşte soykırım de-
nen şey budur: Kaç Ermeni öldürülmüş olursa 
olsun, ister 300 bin, ister bir buçuk milyon, 
bir halk bin yıllardır yaşadığı, bütün atalarını 

gömmüş olduğu topraklardan bütünüyle ka-
zınmıştır. 

Ayrıca, emperyalistler Ermenileri savun-
mak için Türkiye hakkında neden yalanlar 
uydursunlar? Ermenistan küçük ve çok yok-
sul bir ülke. Büyük ölçüde de Rusya’nın etkisi 
altında. Ya Türkiye? NATO’nun ikinci büyük 
ordusuna sahip. Ortadoğu’nun en gelişkin 
kapitalist ekonomisine ve finans piyasaları-
na sahip. Batı sistemiyle en çok bütünleşmiş 
Müslüman çoğunluklu ülke. Bu yüzden bütün 
Müslüman çoğunluklu ülkelere örnek gösteri-
liyor. ABD ile “model ittifak” içinde. AB’ye 
üye adayı olan tek Müslüman çoğunluklu 
ülke. Ortadoğu, Kafkasya ve Afrika’da çeşitli 
ülkelerin ordularını NATO standartlarıyla eği-
tiyor. Say say bitmez. Emperyalizm Türkiye 
hakkında neden böylesine kuyruklu bir yalan 
uydursun ki?

Türk’ün ve Kürt’ün gururu
nasıl korunur?

İşçiler ve emekçiler ancak hakikate dü-
rüst gözlerle bakarlarsa gururlarının kırıl-
masına gerek olmadığını anlayacaklardır. 
Ermeni soykırımı Türk’ün ya da Kürt’ün ya 
da Müslüman’ın kötülüğünden, medeni ol-
mamasından, vahşetinden falan doğmamıştır. 
Ermeni soykırımı, Anadolu’nun 20. yüzyıl 
başındaki koşullarında hâkim sınıfların kendi 
çıkarları uğruna işlediği bir toplu cinayettir. 
Soykırımın faili Türk ve Kürt ulusları değil-
dir.  

Soykırımın baş sorumlusu, 20. yüzyılın 
başında gelişmekte olan Türk patronlar sınıfı-
nın, Ermeni (ve Rum) tüccarın ve zanaatkârın 
ekonomik üstünlüğüne son vermek isteyen 
siyasi temsilcileridir. Yani Enver, Talat ve 
Cemal Paşalar önderliğindeki İttihat ve Te-
rakki. Bunların temel iç müttefiki 19. yüzyılın 
sonlarından beri Sivas, Erzurum, Elazığ, Van, 

Bitlis, Diyarbakır ve çevresindeki bölgelerde 
Ermeni yoksul köylülüğünün ürünlerini yağ-
malamakta olan Kürt aşiret reisleridir. 1915-
16’da Ermenileri öldüren ve mallarına el ko-
yan işte bu iki sınıftır. 

Türk patronlar sınıfının dış müttefiki ise 
Alman emperyalizmidir. I. Dünya Savaşı’nda 
Rusya’nın ve Britanya’nın Asya’daki 
hâkimiyetine son verip onların yerine kendi 
geçmek istediği için Osmanlı’yı Müslüman 
halkların üzerine salan Alman emperyalizmi 
bu projenin önünde bir engel olarak gördüğü 
Ermeni halkının kesilmesini ellerini ovuştura-
rak izlemiştir. Tarihi belgeler açıldıkça, muh-
temelen bu soykırımın en azından kısmen bir 
Alman prodüksiyonu olduğu ortaya çıkacak-
tır. Soruyoruz: Türk ve Kürt işçi ve emekçile-
rinin işi Alman emperyalizminin tarihi suçla-
rının örtülmesine destek olmak mıdır?

Türk ve Kürt emekçiler de İttihat ve 
Terakki’nin ve Alman emperyalizminin sa-
vaş politikasından korkunç zarar görmüştür. 

Bir milyonun üzerinde Ermeni dışında, sa-
vaşlar, salgın hastalıklar, yoksulluk vb. dola-
yısıyla Osmanlı İmparatorluğu topraklarında 
belki iki, belki iki buçuk milyon insan haya-
tını yitirmiştir. Savaş bittiğinde ise Türk’ün 
ve Kürt’ün yurtları yabancı işgali altındadır. 
Bu politikayı mı savunacaktır Türk ve Kürt 
emekçisi?

Demek ki Türk ve Kürt işçi ve emekçisi-
nin utanılacak bir tarihsel sorumluluğu yok-
tur. Evet, birçok yoksul insan askeri mecbu-
riyetten veya bir küçük ev ya da toprak par-
çasına tamah ettiği için suça katılmış olabilir. 
Ama onlardan çok daha fazlası Ermeni kom-
şularını kurtarmak için elinden geleni yapmış, 
kendi hayatını riske atmıştır! Türk olmaktan 
utanmak anlamsızdır. Esas sorumlu yağmacı 
patronlar ve aşiret reisleridir. Utanılması ge-
reken bir şey varsa, hâkim sınıfların suçunun 
üzerinin örtülmesine yardım etmektir!

Geleceğimizi kurtarmak için!
Ermeni soykırımında hakikati savunmak, 

katledilen Ermeni kardeşlerimize sahip çık-
mak, gelecekte aynı türden vahşi katliamlara 
karşı mücadele etmektir. Bugün Ortadoğu’da 
mezhepçilik temelinde etkisini arttırmak iste-
yen, sanki Enver Paşa’nın cihangirlik haya-
linin benzeri bir hırsa kapılmış olan Tayyip 
Erdoğan’ın politikalarının yol açabileceği 
katliamlara karşı durmaya hazırlanmaktır.

Erdoğan Ermenilerden söz ederken hâlâ 
“af edersiniz, Ermeni” diyor. Biz işçi sınıfı 
olarak ona cevap verelim: Af dilenmesi ge-
reken bir şey varsa o da soykırımdır! Ermeni 
işçisi ve yoksul köylüsü bizim sınıf kardeşi-
mizdir! 

Af edersiniz, soykırım!
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Devrimci İşçi Partisi bildirisi

Bu yıl 1 Mayıs işçi bayramının yak-
laştığı günlerde bayram şöyle dursun kan 
ağlıyoruz. İşçi sınıfımız ağır bir saldırı al-
tındadır. 

Çalışamıyoruz!
Çalışma hakkı en kutsal haktır. Ama 

her şeyden önce bu hakkımız gasp ediliyor. 
İşsizlik bir kez daha tırmanmaya başladı. 
Her 5 gençten 1’i işsiz. Çalışanlarımız ise 
her an çıkarılma tehdidi altında çalışıyor. 
Bunlar yetmiyormuş gibi elimizdeki son 
iş güvencesi kırıntısı olan kıdem tazmi-
natı hakkımıza yine göz diktiler. Kıdem 
tazminatını fona devredip, işçi çıkarmada 
patronun elini tamamen serbest bırakacak-
lar. Özel istihdam bürolarıyla işsizleri, işçi 
simsarlarının insafına terk edecekler.

Sömürülüyoruz!
Fabrikalarımız, işyerlerimiz kırdıkları 

ihracat rekorlarıyla övünüyor. İşçiye sada-
ka gibi zam. Taşeron her yanı sarmış. Ta-
şeronluk patrona cennet, işçiye cehennem 
olmuş. 

Geçinemiyoruz!
İşçi sınıfının ekonomisi çökmüştür. İk-

tidar, ekonominin büyüdüğünden bahsedi-
yor. Halbuki ekonomik büyümeden sadece 
sermaye pay alıyor, işçiye kırıntı bile düş-
müyor. Eğer her sene sadece ekonomik bü-
yüme oranında zam yapılsaydı asgari ücre-
tin bugün en az 1700 lira olması gerekirdi. 
Oysa asgari ücret hala 1000 liranın altında. 
En son, günde 2 liralık zam yaparak mil-
yonlarca asgari ücretliyle dalga geçtiler. 
Çalışıyoruz, üretiyoruz, mesai üstüne me-
sai yapıyoruz ama geçinemiyoruz. Alın 
terimizin hakkını vermiyorlar, yerine her 

birimizin cebine birer kredi kartı... 

Barınamıyoruz!
Sağlıklı koşullarda oturmak istiyoruz, 

ev sahibi olalım derken boynumuza kre-
di zinciri vurulmuş buluyoruz kendimizi. 
Sadece kendimizin değil, çocuklarımızın 
hatta torunlarımızın bile geleceğine ipotek 
koymuş bir tefeci düzeninde yaşıyoruz.

İş cinayetlerinde katlediliyoruz!
13 Mayıs 2014’te Soma’da 301 işçi 

kardeşimizin madenlerde sermaye tarafın-
dan daha fazla kâr elde etmek uğruna kat-
ledilmesinin üzerinden neredeyse bir yıl 
geçti. Kokuşmuş hukuk sistemi kardeşleri-
mizin hesabını sormadığı gibi binlerce ma-
den işçisi işinden atıldı. Tazminatları gasp 
edildi. Hala madenlerde yaşam odasını zo-
runlu kılan bir düzenleme geçirilmedi. Ma-
denlerde, tersanelerde, inşaatlarda ölmeye 
devam ediyoruz. Her saat başı bir kardeşi-
mizi iş cinayetine kurban veriyoruz. 

Erkek egemenliği öldürüyor!
Her kadın cinayetinden sonra bu son 

olsun deniyor. Öfkelenip idam isteyenler 
ortaya çıkıyor ama öfke geçip de vicdanlar 
rahatlatıldıktan sonra kadın cinayetleri kal-
dıkları yerden devam ediyor. Çünkü devlet 
ve iktidarlar tarafından kollanıp pekiştiri-
len erkek egemenliği sürüp gidiyor. Kadın 
işçiler olarak ise hem sermayenin hem de 
erkek egemenliğinin baskısı altında ezili-
yoruz.

Savaşlara biz sürülüyoruz!
Kan gölüne dönmüş bir Ortadoğu’da, 

hem içeride hem de dışarıda mezhep sava-
şını körükleyen bir AKP iktidarı var. Açı-

lım süreci mi dediniz? Açılımın barış için 
değil Tayyip Erdoğan’ın Başkanlık sevdası 
uğruna, sermayenin de Kerkük petrolle-
ri hayalleriyle yapıldığı ortaya çıkmadı 
mı? Açılım dedikleri süreç Reyhanlı’da 
52 canımızın katledilmesiyle başladı, Ko-
bani olaylarında 50 kişi hayatını kaybet-
ti. Gezi’de ve sonraki pek çok toplumsal 
olayda onlarca gencimiz polis kurşunuyla 
katledildi. Bu mu barış süreci? Erdoğan’ın 
başkanlık, sermayenin kâr hırsı yüzünden 
emperyalizme yaranmak için daha büyük 
savaşlara doğru yürüyoruz. Tabii ki savaşa 
sürülenler yine işçi ve emekçi çocukları!

Örgütlenemiyoruz,
mücadele edemiyoruz!

İşyeri ve işkolu barajları sendikalaşma-
mızı engelliyor. Sendikalaşmaya giriştiği-
mizde patronlar başı çeken işçileri sokağa 
koyuyor, mahkemeler bu tutumun yasadışı 
olduğunu saptadığı halde işe iade gerçek-
leşmiyor. Sendikalaşıyoruz, bu sefer kamu 
emekçisi isek grev yasağı var, işçi isek 
grev yasağı “erteleme” adıyla AKP’nin 
MESS hükümetinden geliyor.

Haydi 1 Mayıs’a
Bu durumda bayram mı olur demeyin. 

İşçinin bayramı aynı zamanda birlik, mü-
cadele ve uluslararası dayanışma günüdür. 
1 Mayıs, işçi sınıfının ağır bedeller öde-
yerek bugünlere taşıdığı bir gündür. So-
runlarımızı ortaya koyacağımız ve kendi 
çözümlerimizi hep birlikte haykıracağımız 
gündür. Hepimizin yaşadığı sorunlar bizi 
bir gerçeğe götürmelidir. İçinde yaşadığı-
mız kapitalist düzen en acil ve yaşamsal 
ihtiyaçlarımızı karşılamaktan uzaktır. Biz 
yani işçi ve emekçi milyonlar, bu düzen 

altında yaşayamıyoruz. İnsanca ve özgürce 
yaşam için, gelecek kuşakların aynı sıkın-
tıları çekmemesi için gün mücadeleye atıl-
manın günüdür. Devrimci İşçi Partisi, işçi 
sınıfını, tüm emekçileri, kadınları ve genç-
leri haklı taleplerimiz etrafında birleşmeye 
çağırıyor. Birleşelim ve işçi sınıfının yum-
ruğunu masaya vuralım. Haydi 1 Mayıs’a!

MESS hükümeti gidecek!
Bu düzen değişecek!

İşte bu koşullarda 1 Mayıs’a, işçi bay-
ramına gidiyoruz. Şunun bilincinde olma-
lıyız ki bu sorunları yaratan sermaye ha-
kimiyetine dayalı kapitalist düzendir. Bu 
düzende, ister AKP, ister CHP ya da MHP 
olsun, hangi patron partisi iktidara gelirse 
gelsin bu sömürü çarklarını döndürmeye 
devam edecektir. Bununla birlikte son 12 
yıllık AKP iktidarının da taşeronlaştırma-
da, iş cinayetlerinde, kadına yönelik şid-
dette, eğitimin ve sağlığın paralılaştırıl-
masında, yolsuzluk ve hırsızlıkta, işçilere, 
kadınlar ve gençlere düşmanlıkta bayrağı 
en yukarıda taşıdığı ortadadır. Bu iktidarın 
sonu yaklaşmaktadır. Belki önümüzdeki 
seçimlerde, belki daha sonra. Ancak AKP 
gittiğinde yerine başka bir patron partisi 
gelmemeli. Oylarımızı HDP’ye vererek 
işçi düşmanı AKP iktidarının düşüşünü 
hızlandıracağız. Ancak bu yetmez. İşçile-
rin her türlü mezhepçi ve milliyetçi bölün-
meye karşı birleşmesi çok önemli. Bunun 
için her şeyden önce işçi sınıfının talepleri 
etrafında ve bağımsız işçi emekçi inisiya-
tiflerinde birleşmeliyiz. Mücadelemiz ser-
mayeye, patron partilerine ve emperyaliz-
me karşı uzlaşmaz bir mücadeledir.  

Bu düzende yaşayamıyoruz! 
Sınıfsız ve sömürüsüz bir dünyayı  

kurmak için mücadeleye! 

Bağımsız işçi emekçi inisiyatiflerinde birleşelim! MESS hükümetine karşı mücadeleye!
Soma’yı unutma! Tüm madenler işçi denetiminde kamulaştırılsın!

Taşeron yasaklansın! Herkese güvenceli kadro!
Kıdem tazminatına dokunmak genel grev sebebidir! Çalışma hakkı!

Mevcut işlerin çalışan nüfusa paylaştırılmasın için 6 saat iş günü! Kamu yatırımları seferberliği!
Bankalar işçi denetiminde kamulaştırılsın! Tek devlet bankası!

Temel ihtiyaçlar için harcanan kredi kartı borçları silinsin! Evler oturanların! Konut kredisi boyunduruğuna son!
Fabrikalar çalışanlarındır! Özelleştirilen işyerleri ve sendikalaşmayı engelleyen, haksız işçi çıkartan işletmeler işçi denetiminde kamulaştırılsın! 

Eşit işe eşit ücret! Her kadına iş, her işyerine kreş! Kadın yönelik şiddete karşı kadınların öz savunma komiteleri!
Erdoğan’ın yeni Kenan Evren olma hayalini yıkalım! Başkanlık sistemine hayır!

Halkın önündeki barajlar yıkılsın! Seçim barajına, sendikal barajlara, hidroelektrik barajlarına (HES) hayır!
AKP ve sermayenin petrol açılımına hayır! Halkların kardeşliği için işçilerin birliği! Kürtlere eşitlik ve özgürlük! Kürtlerle barış, emperyalizmle savaş! 
AB’ye hayır! Türkiye Gümrük Birliği’nden çıksın! Avrupa’nın borçlu ülkeleriyle dayanışma! Dış borçların reddi! Avrupa Birleşik Sosyalist Devletleri!

Türkiye NATO’dan çıksın! İncirlik ve Kürecik üsleri kapatılsın!
İsrail’le tüm ekonomik, siyasi ve askeri anlaşmalar yırtılsın! Siyonist şebeke yıkılsın! Tarihi Filistin topraklarında laik, sosyalist tek bir Filistin devleti!

Tüm bu talep ve hedeflerin hayata geçmesi için bağımsız işçi ve emekçi inisiyatiflerinde birleşelim!
Devrimci İşçi Partisi’ne omuz verelim! İşçi ve emekçi hükümeti için ileri!
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