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Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Öyle bir dönem 
ki bir yanda bombalar patlıyor, savaşlar sürüyor, 
insanlar ölüyor; diğer yanda mücadeleye atılıp mey-
danları dolduran yüz binlerce işçi, öğrenci iktidarlara 
meydan okuyorlar.

Mevcut savaşlarla ilgili çok yazı yazıldı, çok söz 
söylendi. Ancak biz bu kez savaşların yanında 
gelişen mücadelelerden bahsetmek istiyoruz.

Fransa’da olanları duymuşsunuzdur. Paris’te patla-
yan bir bomba veya bir mizah dergisine yapılan sal-
dırı değil olan. Şimdi sokaklarında bir şeyler oluyor 
Fransa’nın, Fransa halkı fabrikalarından, liselerin-

den, üniversitelerinden taşıp isyan ediyor!

Çalışma Bakanı Myriam El Khomri’nin önerdiği 
yeni iş yasası nedeniyle Fransa çalkalanıyor! Son elli 
yılın en büyük işsizlik oranına sahip Fransa’da, hü-
kümet tarafından güya işsizliği çözmek için önerilen 
yasada çocuk işçilerin günde 10 saat çalışması yasal 
hale getirilmeye çalışılıyor. Çocuk olmayan işçiler 
için günlük maksimum çalışma süresi 12 saate çı-
karılıyor. Normal çalışma süresi haftada 35 saatken 
şimdi 44 saate çıkarılıyor! Ek mesai ücretleri de dü-
şürülüyor. Patronların hükümetinin işsizliğe bulduğu 
çözüm, hayran kalınacak cinsten!

1 Mayıs’ta işçi sınıfı saflarına!



Hükümetin bu büyük sınıf saldırısını işçiler cevapsız 
bırakmadı ve 9 Mart ile 31 Mart’ta iki büyük grevle 
karşılık verdi! Bu grevleri öğrencilerin okul boykot-
ları izledi. İşçilerin grevi nedeniyle havayolunda, 
metroda, otobüslerde resmi rakamlara göre %30’lara 
varan durma meydana geldi. Öğrencilerin boykotunu 
okul işgalleri izledi, güçlü eylemler sonucu eğitim 
yapılamadı. Yasaya karşı işçiler, başta liseliler olmak 
üzere öğrencilerden büyük destek alarak alanlara aktı 
ve elbette işçi düşmanı hükümetin polisi boş durma-
yarak biber gazlarıyla saldırdı. Bu saldırı işçilerin 
öğrencilerin barikatıyla karşılık buldu!

Türkiye için ne kadar tanıdık değil mi? Hükümetler 
Avrupa’nın orta yerinde de olsa Ortadoğu’da da olsa 
işçi düşmanı olma konusunda hemşeriler! Bu patron-
lar ne zaman kriz yaşasalar çareyi işçilere saldırmak-
ta buluyorlar. Ya yeni yasalarla ya yasadışı yollarla, 
ya polislerle ya da faşist çeteleriyle. Ama illa ki 
saldırıyorlar. İşçi düşmanı dememiz boşa değil. Ken-
dilerine saraylar yaparken işçilere madenlerde yaşam 
odası yapmamalarını mı dersiniz, dini kurumlara 
büyük bütçeler akıtırken açlık sınırının altında asgari 
ücret vermelerini mi dersiniz. Yoksa taşeron sistemi-
ni kaldıracağım derken herkesi taşeronlaştırmayı mı, 
657 adlı devlet memurları kanununu değiştirip tüm 
muhalif memurları, öğretmenlerimizi işten atmaya, 
güvencesizleştirmeye çalışmalarını mı. Meslek lisesi 
memleket meselesi derken ek puanı kaldırmalarını 
mı, staj adı altında liselilerin sömürülmesini mi. Ya 
da ücretsiz eğitim sağlamayıp okurken çalışmak zo-

runda bıraktığı 16 yaşındaki sıra arkadaşımız Ercan 
Tuğlu’yu katletmesini mi. Ne ararsanız var, yalanlar, 
hırsızlıklar, gazlar, coplar, yasalar, çeteler, ölümler! 
Bu düşmanlığın karşılığı da elbette grevler, boykot-
lar, işgaller, alanlar olacak! 

İşte Fransız işçileri ve öğrencileri bugün bu yolu 
gösteriyor! Tıpkı geçen sene Türk işçisinin yaptığı 
gibi, yani Bursa’da, Kocaeli’de, Ankara’da, 
Eskişehir’de greve çıkan metal işçileri gibi. Tıpkı 
Soma katliamı olduğunda Maden Fakültesi’ni işgal 
ederek işçi sınıfının yanında saf tutan İTÜ öğrenci-
leri gibi! Tıpkı Gezi’de alanlara akıp isyan eden ve 
polisin saldırısına karşı barikatlar kuran halk gibi! 
Tıpkı Kobani’yle dayanışmak için ayağa kalkan Kürt 
halkı gibi! Bugün de çözüm bellidir, hükümetin sı-
nıf saldırısına, baskılarına, özgürlüklerimizi ayaklar 
altına almasına karşı biz liseliler de Fransız liseliler 
gibi işçilerin yanında yani kendi sınıfımızla birlikte 
mücadele etmeliyiz! Ta ki dünyanın hiçbir yerinde 
ezilen, hor görülen, aç kalan, öldürülen tek bir insan 
kalmayana dek!

Bu 1 Mayıs’ta AKP’nin yalanlarına, savaşına, işçi-
lerin haklarını gasp etmesine ve özgürlük namına ne 
varsa gösterdiği düşmanlığa karşı alanları doldura-
cak olan işçilerin yanına kendi sınıfımızın saflarına 
katılalım ve kurtuluşumuzun tohumlarını hep birlikte 
atalım!

1 Mayıs’ın tarihi 1800’lü yıllara dayanır ve o 
günlerden beri tüm dünyada işçiler için haklı 
taleplerini yükseltmek, insanca koşullarda 
çalışabilmek için mücadele etme günüdür, bu 
anlamda simgeleşen işçi bayramıdır; uluslararası 
dayanışma, mücadele ve birlik günüdür!

1 Mayıs’lar ve genel olarak işçi mücadeleleri demek, 
bugünkü kazanımlarımız demektir. Yani bugün 8 
saat iş günü yasal olarak işçilerin hakkıysa, kıdem 
tazminatı hakkı varsa, sendika hakkı varsa bunların 
hepsi geçmiş işçi kuşaklarının mücadeleleriyle 
kazanıldı demektir.

Ancak mevcut yönetim olan patronlar iktidarı bu 
haklarımızı tırpanlamak için elinden geleni yapıyor 
ve bir bir tüm kazanımlarımızı yok etmeye çalışıyor. 

İşçinin sesi saraylara ulaşmıyor! Hâlbuki toplumun 
%99’unu işçiler ve emekçiler, emekçilerin çocukları 
olan bizler oluşturuyoruz!

Babalarımızı, annelerimizi insanlık dışı koşullarda 
çalıştırdınız, bizleri staj adı altında ucuz iş gücü 
olarak patronlara pazarladınız. Okurken çalışmak 
zorunda bırakıp katlettiniz. Ama artık yeter! Bizler 
sınıfımızı biliyoruz, bize vadettiğiniz karanlık 
geleceği görebiliyoruz. Biz öğrenciler bu 1 Mayıs’ın 
bizim de bayramımız olduğunu, bizim için de 
mücadele günü olduğunu biliyor ve sizlere karşı 
ayağa kalkıyoruz, alanları dolduruyoruz! En çok 
korktuğunuz şeyi yapıyor ve birleşip örgütleniyoruz! 
1 Mayıs’ta sınıfımızın yanında, işçi sınıfının 
saflarında olacağız!

1 Mayıs’ta sınıfımızın yanına!



2015 Şubat’ında tecavüzcüsüne direnen ve vahşice 
katledilen Özgecan Arslan’ı unutmadık. Hesap 
sormak için meydanları dolduran binlerce, on 
binlerce kadını da. Bu sene 8 Mart’a giderken, 
Özgecan ve erkek şiddetinin öldürdüğü kadınlar 
yüreğimizdeydi. Ancak sırtını erkek egemen 
kapitalist sisteme dayayan erkekler hâlâ öldürmeye 
devam ediyor!

Özgecan öldürüldükten tam bir yıl beş gün sonra 
bir kez daha, bu kez bir liseli arkadaşımızın, 
Cansel’in ölümüyle sarsıldı Türkiye. Kayseri’de 
bir lisede son sınıf öğrencisi Cansel Buse Kınalı 
öğretmeninin tecavüzüne uğradı ve bu saldırıdan 
bir süre sonra intihar etti. Okul yönetimi kadın 
katillerini, tecavüzcüleri koruyan yargı gibi olayı 
öğrendikten sonra tecavüzcüyü korumuştu. Gazeteler 
skandal diye manşet attılar, bizler ise ne yazık ki 
şaşırmadık. Çünkü katillerimizi de, onları koruyan 
devleti ve bütün bunların sorumlusu sistemi de çok 
iyi tanıyoruz. 

Hangimiz okula girerken müdür 
yardımcısı tarafından çevrilip, 
cinsiyetçi kıyafet yönetmeliğine 
uymadığımız, vücut hatlarımız 
belli olduğu için azarlanmadık? 
Hangimiz ilkokulda hayalindeki 
mesleği söylediğinde, onun bir 
kadın mesleği olmadığı lafını 
işitmedik? Hangimizin içine 
korku düşmedi, hava kararıp 
saat ilerlediğinde sokakta 
olduğumuzda? Okulda, evde, 
sokakta; herhangi bir yerde 
hayatında hiç tacize maruz 
kalmayanımız var mı? Öldürülen 
onca kadından sonra hangimizin 
aklına gelmiyor, acaba sıradaki 
ben olur muyum sorusu? Erkek 
egemenliğiyle çok küçük yaşta 
tanıştık, hayatımızın her alanında 
bir yük oldu sırtımızda, olmaya 
da devam ediyor. 

Ve erkek egemenliği kapitalizmle kol kola yürüyor. 
Biz liselileri sınavlarda yarıştıran, dershane, okul 
parası çıkartmak için çalışmaya mecbur eden, 
acımasızca iş cinayetlerinde katleden,  meslek 
liselerinde emek gücümüzü  sömüren kapitalizmle! 
Sınav stresi yüzünden intihar eden kardeşlerimizle 
Cansel’in de katili kol kola yürüyor! 

Okullarımız da, yargı da, polis de bizi 
tecavüzcülerden, katillerden korumuyor; bizi 
koruyacak olan kendi mücadelemizdir. Sistemin 
yükünü sırtımızda taşımak zorunda değiliz; ne 
sömürüye, ne erkek şiddetine mecbur değiliz! 
Mücadele edelim, örgütlenelim ve bir daha 
hiçbir genç kızın ya da kadının erkeklerin 
şiddetine, tacizine, tecavüzüne maruz kalmaması, 
öldürülmemesi için; erkek egemen kapitalist sisteme 
son verelim! 

Cansel’in katili erkek 
egemen kapitalist sistem!



Tarih, toplumlarda sınıfların oluşmasından 
bu yana sınıf mücadeleleri tarihidir. Belirli 
dönemlerde bu mücadeleler büyük boyutlara 
ulaşır. Büyük kıyımlar, büyük kayıplarla 
birlikte büyük kazanımları, büyük zaferleri 
de bir sonuç olarak ortaya çıkarır. Bugün 
Türkiye, Ortadoğu ve dünyada böylesine 
büyük bir mücadele döneminden geçiyoruz.

19. yüzyılın sonundan başlayarak 
yaşanan krizle birlikte, sömürülecek yeni 
topraklar, yeni halklar, yeni işgücü arayan 
emperyalistlerin çıkardığı I. Dünya Savaşı 
büyük kıyımlara sahne olmuştu. Ülke 
yönetimine hakim olan iktidarlar kendi sınıf 
çıkarları uğruna işçileri ve yoksul köylüleri 
savaş alanlarına sürüp milyonları birbirine 
kırdırmış, muazzam boyutlarda katliamlara 
sebep olmuşlardı. Peki bu savaş nasıl 
bitmişti?

Bizlere lise tarih derslerinde anlatılan hep 
şu olmuştur “Rusya kendi iç meseleleri 
yüzünden savaştan çekilmek durumunda 
kalmıştır”. Dünyayı sarsan büyük Ekim 
devrimini, büyük işçi ayaklanmasını, 
köylülerin ve askerlerin koca isyanını ve en 
nihayetinde Rusya işçilerinin partisi olan 
Bolşevik Partisi öncülüğündeki işçilerin 
kendi burjuvazilerini alaşağı ederek iktidarı 
ele geçirmesini ne de güzel gizliyorlar bu 
özet cümlede! Bu devrim öyle büyük bir 
devrimdir ki dünyayı kan gölüne çeviren 
o ilk büyük savaşı ve benzer savaşları 
durduracak sınıf olan işçi sınıfının gücünü bir 

daha unutulmayacak şekilde dosta düşmana 
göstermiştir! Savaştan kan ağlayan dünyanın 
tüm yoksul işçi ve köylülerine arzu edilen 
barışa nasıl varılacağını göstermiştir. Çünkü 
esas düşman içeridedir. Esas düşman yoksul 
işçi ve köylüleri kendi çıkarları uğruna ölüme 
gönderenlerdir.

Bu büyük emperyalist savaşın ikincisi olan 
ve soykırımlarla birlikte gelen ve tarihin 
gördüğü en büyük savaş olan II. Dünya 
Savaşı’nı da bitiren Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) Nazi 
Almanya’sını yenilgiye uğratarak Berlin’e 
girmesidir! Yani I. Dünya Savaşı’nı bitiren 
bir işçi devrimiyse, ikincisini bitiren de 
o işçi devriminin kurduğu devlet ve o 
devletin uluslararasında yarattığı devrimci 
mücadeleler dalgasıdır. 

Bugün bir III. Dünya Savaşı’nın ayak 
sesleri geliyorken diğer ikisine değinmeden 
olmazdı. Ortadoğu’da beş yıldır süren ve 
artan ölçüde büyük çelişkiler, büyük kıyımlar 
yaşanıyor. Suriye merkezli mezhepçi 

Savaşlara gerçek çözüm: 
işçi devrimi!



tekfirci savaş, ne Suudi Arabistan’dan ne 
Türkiye’den ne Katar’dan ne İran’dan ne 
Rusya’dan ne Avrupa Birliği’nden ne de 
ABD’den bağımsızdır. Onlarca devletin 
dahil olduğu bir savaş yaşanıyor ve yarın bu 
savaşın dünyayı sarmayacağını kimse iddia 
edemez.

Böyle bir savaş, tıpkı ötekiler gibi çok farklı 
gelişmelere gebe, kısacası barbarlık kapıda. 
İşçi sınıfı tarih sahnesine çıkmazsa bu savaş 
tarihin gördüğü en büyük barbarlıklardan biri 
olmaya aday. 

Bir yanda Irak ve Suriye’nin büyük bir 
bölümünü işgal etmiş olan mezhepçi 
tekfirci DAİŞ, El Nusra gibi çeteler, daha 
büyük çapta ise hem bu ülkeler üzerinde 
hem de genel olarak tüm Ortadoğu 
coğrafyasında Suudi Arabistan’ın Katar’ın, 
İran’ın, Türkiye’nin hakimiyet mücadelesi. 
Öte yanda Siyonist İsrail’in bölgedeki 
emperyalizmin ileri bir karakol rolünü 
oynaması. Rusya’nın bölgede etkisini 
koruma çabası, AB ve ABD emperyalizminin 
insanlığı barbarlığa götüren politikaları da 
yaşananların önemli bir kısmı.

Geriye ezilmiş Kürt ve Filistin halkları, bir 

bütün olarak Ortadoğu ve dünya halkları ve 
elbette işçi sınıfı ve sınıfın örgütleri kalıyor!

Bu atmosferde gençliğin, öğrencilerin de 
safı bellidir! Ya kendi egemen yönetimlerin 
saflarında olacak ve büyük barbarlığa giden 
yolda taşları döşeyecek ya da bu kanlı 
düzenden kurtulmak için işçilerin ve ezilen 
halkların yanında yer alacak. İnsanlığın 
ve dünyanın kurtuluşuna bir adım daha 
atılmasında, savaşların son bulmasıyla 
birlikte gelen kurtuluşun zaferiyle kurulacak 
yeni dünyanın mimarlarından olalım!

Liseli, üniversiteli öğrenciler, okurken 
çalışmak zorunda olanlar ve işsiz gençlik 
elbette geçmişte olduğu gibi bugün de 
ayağa kalkan Fransa’da, yine geçmişte 
olmakla birlikte özellikle son 5 yıl içerisinde 
Mısır’da, Tunus’ta, Yunanistan’da, 
İspanya’da, Brezilya’da, Şili’de ve en 
nihayetinde büyük genç devrimciler 
yetirtişmiş ve Gezi ile başlayan halk 
isyanında da gücünü, potansiyelini alanlara, 
mücadeleye akıtmış olan Türkiye’de safını, 
sınıfını belli etmiştir. Öğrenciler yine aynı 
saflarda mücadeleye devam edecektir ve 
insanlığın bu büyük mücadelesinde safını işçi 
sınıfının yanında tutacaktır!



İster temel lisede veya anadolu lisesinde 
okuyor olalım, ister meslek lisesinde; 
hepimizin kafasını kurcalayan bir soru var: 
“Artık öğrenci olmayı bıraktığımda, beni 
nasıl bir gelecek bekliyor?” Bu yüzden 
çoğumuz öğrencilik yıllarımızı, bizim 
hayatımızın en verimli ve güzel geçmesi 
gereken yılları, dersanelerde test kitaplarının 

arasında geçiriyoruz. Ailelerimiz bizim 
geleceğimiz için kaygılanarak temel 
liselere, dersanelere, özel derslere var olan 
bütçelerinin çok büyük kısmını ayırıyorlar. 
Ancak biz istediğimiz kadar çalışalım, 
ailelerimiz istedikleri kadar fedakârlık 
yapsınlar, bizim için başkalarının hazırladığı 
bir gelecek var. O gelecek de pek parlak 
değil...

Çünkü AKP’nin çoğunlukla birer müjde 
olarak duyurduğu işçi sınıfına yönelik 
yeni uygulamaları, her seferinde işçileri 
emekçileri bulundukları yerden birkaç adım 
geriye götürüyor. Büyük mücadelelerle 
elde edilmiş kazanımları işçi sınıfının 
elinden alıyor ve işçiler için daha iyi bir 
yasa getireceklerini söylüyorlar. Ama her 
seferinde kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar! 
Örneğin AKP’nin 1 Kasım’dan önce emekçi 
kitleleri en çok heyecanlandıran vaadlerinden 
bir tanesi 1.300 lira asgari ücret olmuştu. 
Bu sözlerini tutmuş gibi görünüyorlar ama 
nasıl tuttular? Açlık sınırının dahi altındaki 
bu asgari ücretin bir kısmını Asgari Geçim 
İndirimi (AGİ) ile kestiler. Daha sonra bu 
ücret artışının patronlara “yük” olmaması 
için ek sigorta primlerinin yüzde kırkını 
hazineden karşılayacaklarını açıkladılar. 
Asgari ücretin artmasıyla bu sefer zamlar 
da gelmeye başladı, işçilerin emekçilerin 
evlerine mutfaklarına almaları gereken ne 
varsa fiyatı yüksek oranda arttı. Böylece 
asgari ücretle çalışıp ücret zammından 
faydalananın da, asgari ücretten yüksek ücret 
alıp hiçbir zam almayanın da mutfağına ateş 
düşmüş oldu!

AKP bize nasıl bir gelecek hazırlıyor?



Daha sonra yine bir müjde verir gibi devlet 
kurumlarında çalışan tüm taşeron işçileri 
kadroya geçireceğiz dediler. Bu herkesi 
çok sevindirecek bir haber olurdu. Çünkü 
taşeron sistemi işçiyi güvencesiz çalıştıran, 
patrona karşı savunmasız bırakan, sendikal 
haklardan mahrum bırakan ve işçileri 
bölen bir sistem. Ama AKP’nin aslında 2 
milyon taşeron işçisini kadroya geçireceği 
falan yok! Onun yerine taşeron işçiler 
“Özel Sözleşmeli Personel” adıyla yeni tip 
bir istihdam biçimine geçiriliyorlar. İşçi 
alımında memuriyete alırken uygulanan 
koşulların uygulanacağı ama alınan 
işçilerin memurların sendikal haklarından, 
iş güvencesinden mahrum kalacakları bir 

sistem bu. Kısacası hiç de müjdelenecek bir 
haber değil!

AKP’nin yaptığı işçi sınıfına yalandan güzel 
haberler vermekle sınırlı değil. Aynı zamanda 
açıktan da saldırıyor, kamu emekçilerinin 
iş güvencesinin çeşitli siyasi bahanelerle 
ortadan kaldırılması çok büyük bir sınıf 
saldırısı. Eşitsizliğin, sömürünün altında 
işçi sınıfının yükü bu saldırılarla her gün 
ağırlaşıyor. Bunu yapanlar bir de utanmadan 
kendilerine emekçi partisi diyebiliyorlar. 
Eğer aklımızda bir öğrenci değil de bir işçi 
olduğumuz günlerle ilgili kaygılar varsa; işçi 
sınıfının kazanılmış haklarının birer birer 
gasp edilmesine karşı bugünden mücadele 
etmeliyiz! Kendilerini işçi dostu olarak 
tanıtanların elimizden hangi haklarımızı 
aldıklarını ve bize nasıl güvencesiz bir 
gelecek bıraktıklarını görmeliyiz! 

Uğruna ailemizin de bizim de çalışıp 
didindiğimiz, hakettiğimiz gibi insanca 
yaşayabildiğimiz, sömürü altında 
ezilmediğimiz bir gelecek için bugünden 
mücadele etmeliyiz. Yarınlarımızın, kar 
uğruna işçileri ölüme yollayacak kadar gözü 
dönmüş sermaye tarafından çalınmasını 
seyretmek gibi bir şansımız yok! Gün 
mücadele günü, gün 1 Mayıs’ta işçi sınıfının 
yanında saf tutma günü! Geleceğimiz için biz 
liseliler de sınıfımızın yanında, sermayenin 
saldırılarının karşısında alanlarda olacağız!



Bilimsel sosyalizmin iki 
kurucusundan biri, ömrünü işçi 
sınıfının devrimci mücadelesine 
adamış filozof, siyasal iktisatçı 
ve devrimci önder Karl Marx, 5 
Mayıs 1818’de o dönem Prusya 
topraklarında yer alan Trier 
şehrinde doğdu.

Filozof olarak Marx 
Marx üniversitede hukuk 
okumuş, tarih ve felsefe 
alanlarında ihtisas yapmıştı. 
Gençlik yıllarında Alman filozof 
Hegel’in felsefesinden ateist 
ve devrimci sonuçlar çıkarmaya çalışan 
“Sol Hegelciler” çevresine mensup oldu. 
Sonrasında yine Alman filozof Feuerbach’tan 
etkilenerek materyalizme yöneldi. Zamanla 
Feuerbach’ın materyalist felsefesinin 
dünyayı açıklamakta yetersiz olduğunu, 
dünyayı değiştiren özne olarak insanın 
edilgen olarak resmedildiğini düşünmeye 
başladı. Dünyayı açıklamak için kendi özgün 
felsefi sistemini kurmaya yönelen Marx, 
Hegel’in düşüncenin maddeyi yarattığını 
söyleyen hatalı diyalektik yöntemini ve 
Feuerbach’ın kaba materyalist öğretisini 
eleştirip, aşarak diyalektik materyalizm 
olarak adlandırılan bir senteze ulaştı. Marx 
yine bu yöntemle şu sonuca ulaşmıştı: “Şu 
ana kadar filozoflar yalnızca dünyayı çeşitli 
biçimlerde yorumlamışlardır fakat amaç 

onu değiştirmektir.” Böylece diyalektik 
materyalist yöntem ve bu tez Marx ve 
dünya komünist hareketi için dünyayı 
okuyabilmenin ve onu değiştirmek için 
mücadele etmenin yegâne yöntemi oldu.

İktisatçı olarak Marx 
Marx 1842 yılında Rheinische Zeitung 
isimli bir muhalif gazetede başyazarlık 
yapıyor ve bir çok makale yazıyordu. 
Fakat Almanya’daki Moselle Vadisi’nde 
bağcılıkla geçinen köylülerin durumu üzerine 
bir makale yazdığı sıralar siyasal iktisadı 
yeterince bilmediğine ikna olmuş ve siyasal 
iktisat çalışmaya başlamıştı. Diyalektik 
materyalist yöntemiyle bu alanda çığır açıcı 
eserler vermeye başladı. Ekonomi Politiğin 
Eleştirisine Katkı, Kapital, Artı Değer 
Teorileri gibi eserlerle bu alanda devrimler 

Bir büyük devrimci önder:

Karl
Marx



gerçekleştirdi.

Marx’ın iktisat teorisini kısaca özetlemek 
gerekirse; kapitalist ekonominin temel 
düzenleyici ilkesi, “emek-değer yasası”dır. 
Bunun anlamı ise, toplumun temelini oluşturan 
ögenin canlı emek gücü olmasıdır. Artık-değer 
burada, başkaları tarafından el konulmak 
üzere, emek gücünün gerekli-zorunlu ürünün 
ötesinde, belirli bir ücret ile satın alınarak 
fazla üretim yapmasıdır. İşçi, belli bir ücret 
karşılığında, emek gücünü satabiliyor olmak 
için, artı-ürün ya da artı-değer üretmek 
durumundadır. Kapitalist üretim sisteminde 
işçi hep ürettiğinden azını alır ve bu da emek 
sömürüsünü ortaya çıkarır.

Devrimci olarak Marx 
Marx’ın neden devrimci olmayı seçtiğini 
anlamak için o dönemin Avrupası’nı iyi 
anlamak gerekiyor. Yani Marx’ı anlamak 
için onun yöntemleriyle, nesnel koşul ve 
dinamikleri incelemek gerekiyor. Öncelikle 
19. yüzyıl başında Avrupa’daki sanayi 
kapitalizmi buhar makinesinin icadıyla 
birlikte devasa işçi kitlelerini fabrikalara 
toplamakta ve dünyayı hızlı bir şekilde 
dönüştürmekteydi. İşçi sınıfının kitleler 
halinde bir araya gelmesi ile birlikte 
kapitalist dünyanın temel çelişkileri daha 
güçlü bir şekilde ortaya çıkıyordu: sermaye 
ve emek arasındaki çelişki, kapitalist üretici 
güçlerle üretim ilişkileri arasında çelişki, 
üretimin devasa boyutlarda toplumsallaşması 
ile zenginliğin birkaç kişinin elinde 
toplanması arasındaki çelişki. İşte tüm bu 
çelişkiler gitgide ağırlaşırken işçi sınıfı ve 
ezilen diğer kesimler büyük mücadelelere 
girişiyor fakat gerçek bir sınıf bilincinden 
mahrum oluşu onu başarılı bir sonuca 
ulaşmaktan mahrum bırakıyordu. Marx böyle 
büyük dönüşümlerin yaşandığı bir dönemde 
hayata gözlerini açmış, gençliğini yaşamış ve 
kendini devrimci mücadelelere katmıştı.

Felsefi olarak diğer öğretilerden kopuşu ve 

iktisadi çalışmaları ile dünyayı değiştirecek 
yegâne güç olarak işçi sınıfını buldu. 1844’te 
Friedrich Engels ile tanışmasıyla birlikte 
bilimsel sosyalizmin teori ve taktiklerini 
geliştirmeye başladılar. İkili, 1847 yılında 
Komünist Liga (Birlik) isimli bir oluşuma 
katıldılar. Birlik’in 1848’deki ikinci 
kongresinde büyük bir rol oynadılar ve o 
ünlü Komünist Manifesto’yu kaleme aldılar. 
1848 yılında Avrupa çapında devrimler patlak 
verdi. Hem devrimler, hem de bu devrimlerin 
eziliş tarzları Marksist öğretinin ne denli 
doğru olduğunu ispatladı.

Pratik siyasi faaliyetlerine devam eden Marx 
1864’te Londra’da Uluslararası İşçi Birliği, 
meşhur adıyla Birinci Enternasyonal’in 
kurucularından biri oldu. Örgütün birçok 
çağrı metninde, bildirisinde, kararında, 
manifestosunda Marx’ın imzası vardı. Çeşitli 
ülkelerdeki işçi hareketlerini birleştirmeye, 
Marksizm öncesi siyasi hareketlerini ortak 
faaliyete yönlendirmeye, diğer siyasi akımlara 
karşı teorik mücadeleler vermeye ve dünya 
işçi sınıfı için taktikler geliştirmeye çalışıp 
durdu.

Gençlik yıllarından itibaren Marx hep 
devrimciydi ve 14 Mart 1883’te bir 
devrimci olarak öldü. İşçi sınıfının ulusal 
bölünmüşlüğüne karşı onları “Dünya’nın tüm 
işçileri, birleşin!” diyerek birlikte mücadeleye 
çağırdı. Politik ve teorik çalışmalar yaparken 
sefalet koşullarında yaşadığı oldu fakat 
hiç yılmadı. O, kapitalizmin ancak dünya 
çapındaki işçi devrimleriyle yıkılabileceğini 
ve böylece sosyalizmin ancak kapitalizmden 
çok daha ileri bir sistem olarak tüm dünya 
çapında kurulabileceğini düşündü ve bu yönde 
eserler verdi. Bize sosyalist bir dünyaya gidiş 
için tek kılavuz olan devrimci Marksizmi 
miras bıraktı. Onun yükselttiği devrimci 
bayrak ise şimdi bizim ellerimizde taşınmayı 
ve dünyanın tepesine dikilmeyi bekliyor. İşte 
bunu da ancak Marx’ı okuyarak, onu anlayarak 
ve onun gibi mücadele ederek başarabiliriz.



Mektuplar
Kurban çocuk işçi, fail çürümüş kapitalizm

Ocak ayı bir iş cinayetine daha sahne oldu. 15 
yaşındaki Serhat Bilmez, Kocaeli’nin Körfez 
ilçesinde çalıştığı fırında hayatını kaybetti. 
Ekmeklerin taşındığı robotta sıkışan ekmeği 
yerinden çıkarmak isteyen Serhat, kolunu robota 
kaptırdı ve oracıkta kan kaybından öldü.
Bu cinayet bir değil, iki değil. İlk değil, 
kapitalizm sürdükçe son da olmayacak ne yazık 
ki. Ekmeklerin taşınması bir dakika aksasa 
fırın ustasından azar yiyecekti belki Serhat. 
Diken üstündeydi çalışırken hep. Okulunu 
bırakıp, daha çocuk yaşta çalışmak zorunda 
kalmıştı. Dışarıda da bir sürü işsiz vardı ve o 
işini hep daha hızlı yapmak zorundaydı. Fırında 
ekmekler daha hızlı üretildikçe, Serhat bir 
şeyler kaybediyordu kendinden. Ve ekmekler 
hızlı üretilmeye devam etsin isterken sonunda 
hayatını kaybetti. 
İşte kapitalizm bize hep benzer şeyleri yaşatıyor. 

Bazımız daha çocuk yaşta sömürülüyor, bazımız 
üniversite kazanma imkânımız olmadığı için lise 
bitiminde, bazımız üniversiteyi bitirdim derken 
aylarca işsiz dolaştıktan sonra. Çalışmaya 
başladıktan sonra ise,  patronun kârı azalacak 
diye güvenlik önlemleri alınmaz, ölen biz 
oluruz. İnşaat zamanında bitsin diye patron 
etmedik eziyet bırakmaz, iş yavaşlayacak diye 
güvenlik önlemimizi alamayız, ölen biz oluruz. 
Ekmek üretimi aksamasın derken kolumuzu 
kaptırırız ve ölen yine biz oluruz.
Fakat biz bir olursak kapitalizmin vahşetinin 
karşısında öyle bir dikiliriz, onu öyle sarsar, 
onu öyle yıkarız ki tarih bile şaşar kalır. İşte 
bunun için, başka Serhatların ölmemesi için 
bizim şimdiden, daha lise sıralarındayken 
örgütlenmemiz gerekiyor. Düşmanımızı 
tanımak, onunla dövüşmeyi öğrenmek için!

İstanbul’dan bir Devrimci İşçi Partili Liseli

Emeğimizi size emanet etmiyoruz!
Bizlere eğitim verdiğinizi düşünüyorsunuz. Bu 
nasıl bir eğitim? İnsanları, kendi benliklerini 
unutturan bir yarışa sokuyor, saçma sapan bir 
sınavla geleceklerini belirliyorsunuz. Bizlere iyi 
bir eğitim verebilecek, bize insan olduğumuzu 
hatırlatabilecek gerçek eğitimcileri “aydın 
müsveddeleri” olarak nitelendiriyorsunuz. Bize 
verdiğiniz eğitim ise bizi birbirimize rakip 
etmekten, kendi geleceğimizi belirlememizi 
engellemekten ibaret. Ders çalış, sınavlarda 
arkadaşını geç, oyun oynama, sokağa çıkma, en 
iyisi sen olmalısın gibi dayatmalar bize hırstan 
başka ne katabilir ki? Bu hırs bizim ne işimize 
yarar? Farklı fikirlere, farklı yeteneklere, farklı 
geleceklere sahip olduğumuzu unutturuyor, bizi 
aynı olmaya zorluyorsunuz.
 Bu “eğitim” sürecinden mecburen hepimiz 
geçiyoruz. Hepimiz geleceğimiz için kaygı 
duyuyoruz. Bazen bu kaygı yüzünden bugünü 
yaşamaya çekiniyoruz. Çalışıp didiniyoruz, 
sonunda girdiğimiz sınavlar hatalı sorularla, 
skandallarla dolu. Hazırladığı soruların 

çalınmasını engelleyemeyen, aslında daha doğru 
düzgün soru hazırlamayı bile beceremeyen 
bir kuruma, eğitimi, geleceğimizi teslim 
ediyorsunuz. Neyse ki biz sizin söylediklerinizi 
öğrenmiyoruz. Neyse ki biz sizin “sokakta oyun 
oynama sırası değil ders çalışma, yarış zamanı” 
dediğiniz sokakları boş bırakmıyoruz. Artık 
o sokaklara oyun oynamaya değil, mücadele 
etmeye çıkıyoruz. “Emeğiniz emanetimiz” 
diyorsunuz canımıza kıyıyorsunuz. Çıktığımız 
sokaklarda bizi öldürüyorsunuz. Emeğimiz 
sizin emanetiniz değil, emeğimiz bize bunları 
yaşatanlara karşı mücadelemiz. Biz sizden bir 
şey öğrenmek değil, büyümek, nefes almak 
istiyoruz. Güzel günler yaşamak istiyoruz. 
İçinde sizin olmadığınız güzel günler. Sokakta 
doyasıya kahkaha atabildiğimiz günler.
O günlere özlemle ve öldürdüğünüz tüm canlara 
minnetle, selametle.

İstanbul’dan YGS’ye giren bir öğrenci



Bize yazın: facebook.com/siniftan

Eşit, bilimsel, parasız, anadilde 
eğitim hakkı için mücadeleye!

Merhaba yoldaşlar!

Bilindiği üzere AKP hükümeti her geçen gün yeni 
bir uygulamayı hayata geçirerek zaten eşitsizliğin 
üst safhada olduğu eğitim sistemini daha da beter 
hâle getirmektedir. 4+4+4 sistemi, dershanelerin 
özel okullara dönüştürülmesi, meslek liselilerin 
ek puan avantajlarının ellerinden alınması gibi 
yeniliklere imza atarak eğitimi gitgide eşit ve 
bilimsel olmaktan saptırıyor. Meslek liselerinde 
okuyan öğrencilerin staj sömürüsüne maruz 
kaldıkları yetmezmiş gibi üniversite sınavı 
puanlarına eklenen ek puan da ellerinden alınmış 
durumdadır! Sınava hazırlanan binlerce meslek 
liseli daha sınava girmeden diğer öğrencilerden bir 
adım geride başlıyor!

Dershaneler, özel okullara dönüşerek 
öğrencilerden çok uçuk fiyatlar istemektedir. 
Özel okulların gelirini karşılayamayacak olanlar 
etüt merkezlerinde çare aramaya başlamıştır 
ki bunun sonu da hazindir. 8 bin lira ile 30 bin 

lira arası değişen bu fiyatları 1.300 lira asgari 
ücretle geçinen bir ailenin karşılaması ne kadar 
mümkündür? Üstelik asgari ücret hâlâ açlık 
sınırının altında iken!

Cizre, Silopi ve Sur’da okullardan öğretmenler 
gönderildiğinde, eğitim durdurulduğunda, kentler 
abluka altına alındığında eğitim nasıl eşit olabilir 
ki? Üstelik öğrencilerin kendi anadillerinde eğitim 
görme hakları ellerinden alınmışken!

Bu şartlar altında eğitim sistemine sürekli 
öğrencinin zararına olan yenilikler(!) getirmek 
sizce de trajikomik değil midir?

Biz Devrimci İşçi Partili Öğrenciler olarak; eşit, 
bilimsel, parasız, anadilde eğitim hakkımızın 
verilmesini istiyoruz ve bunun için mücadele 
ediyoruz!

Eşit, bilimsel, parasız, anadilde eğitim için DİP’li 
Öğrenciler saflarında örgütlenmeye! 

Adana’da Devrimci İşçi Partili bir liseli



29 Mart’ta geçirdiği iş kazası sonucunda bir hafta boyunca yoğun bakımda 
kalan 16 yaşındaki Ercan Tuğlu hayatını kaybetti. Ercan ehliyeti olmadığı hal-
de çalıştığı restorandan sipariş servisine yollanmış ve kaza geçirmişti. Aslında 
Ercan’ın ölümü de diğer” iş kazaları”nda olduğu gibi kaza değil cinayetti! 
Liseli Gençlik Muhalefeti üyesi arkadaşımızın acısını ailesi, yakınları ve 
yoldaşlarıyla paylaşıyoruz. Biliyoruz ki Ercan’ın da, kaybettiğimiz diğer tüm 
arkadaşlarımızın da katili kâr için işçilerin hayatlarını hiçe sayan sermaye ve 
kapitalist sistemdir. Her gün iş cinayetlerinde kaybettiğimiz işçileri unutmaya-
cak, mutlaka hesap soracağız!


