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Devrimci İşçi Partisi 6. Kongresi: Bağımsız sınıf 
siyasetinde, anti-emperyalizmde, enternasyonalizmde 
ısrar, stratejik mevzilenmede derinleşme, işçileşmede 
atılım!

Fabrikalardan Haberler:
Sayfa: 6-7

Tuzla Chen Solar ve Oppo, Dilovası Systemair, 
Bursa Oyak Renault ve Tofaş, İstanbul Xiaomi-
Salcomp fabrikalarından, Çerkezköy Indomie 
Adkoturk ve Çorlu Bel Karper grevlerinden, Tuzla 
Sedef tersanesinden, Gebze ve Çorlu’dan metal 
işçilerinden haberler 

Onurlu bir gelecek için devrim!
İçinde yaşadığımız toplum iki karşıt sınıfa bölünmüştür. Bir 

tarafta üreten çoğunluk, yani proletarya (işçi sınıfı), diğer tarafta 
ise sömüren azınlık, yani burjuvazi (sermaye sınıfı) var. Bu bö-
lünmede burjuvazi, işçi sınıfının emeğini sömürerek elde ettiği 
parasal gücü siyasette, medyada, kültürde ve hayatın her ala-
nında hâkim sınıf olmak için kullanıyor. Apaçık gerçekleri böyle 
gizliyor. Bir avuç sömürücünün çoğunluğa hükmetmesini böyle 
sağlıyor. Böylece devleti sınıfsal çelişkilerde hakemmiş gibi, 
kendi çıkarını da tüm milletin çıkarıymış gibi gösteriyor. Ama 
kriz zamanlarında mızrak çuvala sığmaz oluyor, işçi sınıfı ayağa 
kalktığında makyaj akıyor, maske düşüyor.

Tekirdağ Valiliğinin önünde anayasayı ve yasaları uygula diyen 
işçiye vahşice saldıran devlet gerçek yüzünü, sınıfsal niteliğini, 
burjuva karakterini gösteriyor. Anayasanın sendika hakkına dair 
51. Maddesinin, herkese izin almadan toplantı ve gösteri yürü-
yüşü hakkı veren 34. Maddesinin değil, burjuvazinin çıkarlarının 
gereğini yapıyor. MESS grevlerini yasaklarken Anayasa’nın grev 
hakkını güvence altına alan 54. Maddesini değil, metal sanayii 
patronlarının menfaatini esas alıyor. Yine aynı devlet barınma 
hakkı isteyen öğrenciye Anayasa’nın barınma hakkıyla ilgili 57. 

Maddesine göre değil, sömürü düzenini sürdürme gayesiyle 
yaklaşıyor. 2 milyon konut fazlasının olduğu ülkede yurt isteyen, 
karşılanabilir kiraya konut talep eden öğrencileri polis nezare-
tinde yatırıyor. Bu liste uzayıp gider… Sonuç hep aynı! Toplum-
lar anayasaya ve yasalara göre değil, hâkim sınıfın çıkarlarına 
göre yönetilmektedir.

Mehter marşlarıyla çıkılan sınır ötesi seferlerin aslında em-
peryalistlerin çıkarları doğrultusunda girişilen bir tür taşeron-
luk olması da bundandır. Elbette ki “ABD’ye hizmet ediyoruz, 
emperyalist paylaşım kavgasından bize de bir kırıntı düşerse 
ne âlâ” demeyecekler. “Vatan, millet, Sakarya” diyecekler ve 
diyorlar… Ve onların çocukları şu ya da bu sebeple askere git-
mezken, zenginler bedel verirken, bizim çocuklarımız, emekçi 
halkın çocukları savaşlarda can veriyor. Ve düzen siyaseti kur-
duğu tezgâhla, işçi emekçi çoğunluk kendisine bu ezayı çekti-
renlerden hesap sormasın, onun yerine din, dil, mezhep vb. her 
türlü kışkırtmaya maruz kalıp birbirine düşsün istiyor.

Elbette ki bu böyle gelmişse de böyle gitmeyecek. Dedik ya 
işçi sınıfı ayağa kalktığında, emekçi halk üzerindeki ölü toprağı-
nı silkinip attığında her şey değişmeye başlıyor. Çıplak gerçekler 

gün yüzüne çıkıyor. Ama gerçeği görmek yetmez. Değiştirmek 
için düzen siyasetinin yerine sınıf siyasetini geçirmek gereki-
yor. Devlete mevcut yasaları uygulatmak için bile direniyoruz. 
Patronlardan haklarımızı ancak söke söke alıyoruz. Bu düzeni 
toptan değiştirmek için ise çok daha fazlası gerek: Devrim! İs-
tibdadı yenen, hürriyeti getiren 1908’deki devrim gibi, bu ülke 
kurulurken işgalciyi kovan, saltanatı yıkan devrim gibi… İşçi sı-
nıfını iktidara getiren ve tüm dünyada işçi devrimleri çağını baş-
latan Ekim Devrimi gibi… Çağımızın devrimi ancak işçi sınıfının 
altından kalkabileceği bir iştir ve zaferi için ihtiyacımız olan işçi 
sınıfının öncüsünü örgütleyen bir devrimci partidir. Devrimci İşçi 
Partisi var gücüyle böyle bir partinin inşası için çalışmaktadır.

Sadece işçi sınıfı siyaseti küçük bir azınlığın değil, ezici ço-
ğunluğun çıkarını gözetir. Uğruna savaşmaya değer tek siyaset 
budur: İşçi ve emekçi sınıfların hâkim olduğu bir devlet, yani 
ezileni koruyan, ezene göz açtırmayan, üretimde sömürüyü 
kaldıran, zenginden alıp fakire dağıtan, işsize iş, herkese aş, 
emekçi halka hürriyet getiren bir devlet! Fabrikaların bankaların 
devletin, devletin de işçinin olduğu bir düzen! Çocuklarımıza bı-
rakacağımız onurlu geleceğin ta kendisi işte budur! 
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ÇOCUKLARIMIZA ONURLU 
BİR GELECEK BIRAKACAĞIZ!



Merhaba yoldaşlar. Yaklaşık 1 yıl önce sendikal mücadelenin baş-
ladığı fabrikamızda o günden bu yana çok şey değişti. Verilen müca-
delenin patronda yarattığı korku maaşlarımızı ve mesai ücreti oran-
larımızı arttırsa da beraberinde mobbing, üretim baskısı ve yoğun 
taşeronlaşmayı da getirdi. O dönemden bu yana yüzlerce işçi değişti. 
Neredeyse 1 yıl önce alınan işçilerin hala büyük bir çoğunluğu fab-
rika kadrosuna geçememiş durumda. İşçiler sözleşmeleri bittikçe bir 
taşerondan diğerine geçiyor, bugün yarın kadroya alınırsınız vaadiyle 
çalıştırılmaya devam ediyor. Başlangıçta “deneme süresi 2 ay, son-
ra kadrodasınız” diye kandıran insan kaynakları zamanla bu süreyi 
4 aya, sonra 6 aya, sonra da sınırsız bir süreye çekti. Sendikalaşma-
nın geri başlayacağı korkusuyla işçilerin kadrolaşmasını engelleyen 
patron kardeşler bu süreçte iki istihdam bürosu ve fabrikanın kendi 
taşeronlarını devreye soktu, fabrikada bölük pörçük bir düzen yarattı. 
Hatta yeni alınan işçiler anlaştığı bölümle alakasız yerlerde çalıştırıldı, 
bir çoğu taşeron ekiplerin altına verilerek yoğun bir üretim baskısına 
maruz kaldı. Pek azı anlaştığı bölüme geçme umuduyla dişini sıktı an-
cak bir çoğu kandırıldığını fark ederek işi bıraktı. Uzun bir süre fabri-
ka adeta işçi pazarına dönüştü. Her Pazartesi dolusuyla işçi fabrikaya 
getirildi, çoğu ilk haftasını göremeden çeşitli sebeplerden işten ayrıldı 
veya atıldı. Selam verdiğimizi ertesi gün göremez olduk. Bu kara dü-
zen hala devam ediyor. Sadece bizim fabrikamızda da değil Gebze’nin 
devasa işsizler ordusu özel istihdam büroları aracılığıyla tabur tabur 
patronların hizmetine sunuluyor. İş güvencesinden yoksun, geçici söz-
leşmelerle bir fabrikadan diğerine savruluyor, gelecekleri belirsiz bir 
şekilde dikiş tutturmaya çalışıyorlar. Bizim gibi fabrika örneklerinde 
de sendikalaşmanın önüne geçebilmek için özel istihdam büroları özel 
görevler üstleniyor. Sendikalaşmamız aynı zamanda bu kirli piyasa 
düzeninin çarklarına da çomak sokacak. Taşeron firmaların insafına 
bırakılan işçilere kalıcı bir iş düzeni sağlayacak. Bu yüzden sendika 
bizim için bir lüks değil gereklilik. Bir fabrikadan diğerine savrulma-
mak için, yıllarca taşeronluğun pençesinde kıvranmamak için bir zo-
runluluk. Ancak istemek yetmiyor, bu düzende en temel ihtiyaçlar bile 
mücadele edilmeden kazanılmıyor. Bize verilenle yetinmemeliyiz, ge-
leceğimiz için bıkmadan usanmadan mücadeleyi örmeliyiz.
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Tuzla OPPO fabrikasından bir işçi

Sorunlar bir, kavgamız bir! 
Bize Birleşik İşçi Cephesi gerek!

Yoldaşlar merhaba, yaklaşık 
1 aydır izindeyiz. Fabrikada-
ki makine kurulumu sebebiyle 
2 haftalık yıllık iznin üzerine 1 
hafta da ücretli idari izin kullan-
dık. İzin yapmak dinlenmek gü-
zel fakat bizler için izin yapmak 
tatil yapmak anlamına gelmiyor. 
Vergi dilimiyle soframızdaki 
ekmeğin dilim dilim doğrandığı 
bu aylarda bırakın tatil yapmayı 
izindeyken normalde fabrikada 
yediğimiz bir öğünü evde yiyin-
ce bile masraflar artıyor, geçin-

mek zor hale geliyor. Yani işçinin 
tatili de geçim derdiyle geçiyor. 
Geçmişte Maden-İş sendikasının 
yaptığı sözleşmelerde izne çıkan 
işçilere dönemin asgari ücretinin 
2-3 katına varan izin ödenekle-
ri veriliyormuş. Bugün ise izin 
ödenekleri çoğu yerde 300-400 
lirayı geçemiyor. Bu değişimin 
sebebi o dönemde patronların 
çok bonkör olması değil. Asıl 
sebep işçi sınıfının o dönemler-
de bütün memleketin gündemine 
damgasını vurmasında yatıyor. 

O dönemin bu-
gün hala izledi-
ğimiz filmleri, 
d i n l e d i ğ i m i z 
şarkıları bile işçi 
sınıfının gün-
demlerini yansı-
tıyor. Bugün de 
sınıf mücadelesi 
memleketin her 
yerinde devam 
ediyor. Fakat 
bu mücadeleler 
maalesef birbi-
rinden kopuk 
bir şekilde de-

vam ediyor. İhtiyacımız olan şey 
bütün bu mücadeleleri sendika 
ayrımı yapmadan birleştirmek. 
Bizim Tuzla’daki fabrikamızda 
verdiğimiz mücadele ile Çerkez-
köy’deki Adkoturk işçilerinin, 
Çorlu’daki Bel Karper işçilerinin 
verdiği mücadelenin birleşmesi-
dir bizi kurtaracak olan. Farklı 
iş kolunda, farklı sendikalarda 
örgütlü olsak da kavgamız bir. 
Bunu biz de Trakya’daki sınıf 
kardeşlerimiz de ve Türkiye’de-
ki bütün işçiler de biliyorlar. Bu 
konuda özellikle sendikalarda 
örgütlü biz işçilerin sendikaları-
mıza bu yönde baskı yapmamız 
gerekiyor. Sendika yöneticile-
rinin başka gündemleri olsa da 
bizim tek gündemimiz işçilerin 
birliğini sağlamak olmalı. Ver-
gi adaletsizliği, düşük ücretler, 
örgütlenmemizin önündeki en-
geller hepimizin ortak sorunları. 
Çözüm ise bütün bu ortak sorun-
larımızı merkezine alan bir birle-
şik işçi cephesini inşa etmekten 
geçiyor. 

Merhaba arkadaşlar, ben OPPO telefon fabrikasında çalışıyorum. 
Daha önce de fabrikada yaşanan sorunlardan, ihmalkarlıklardan bah-
setmiştim. Fabrika açılalı neredeyse bir sene olacak ama durum hala 
aynı. Mesela fabrikada şu an yaklaşık 1500 kişi çalışıyor. Daha önce-
den soyunma odaları için ayrı konteynerler vardı ancak hepsi kaldırıldı 
ve iki katlı prefabrik bir soyunma odası yapıldı. Yeni yapılan soyunma 
odasında giyinmek için kişi başına düşen yer sadece 8 cm! İçerideki 
manzaranın adı ise izdiham! Bu durumu sayısız kere hem şeflere hem 
İSG’ye söyledik ama hepsi üç maymunu oynuyor, kimse çözüm üret-
meye çalışmıyor. İnsanlar dip dibe giyinince (giyinmeye çalışınca de-
sek daha doğru olur) sorun etmeyenler, üretim alanında maskenizi bir 
saniyeliğine bile indirseniz para cezası yazıyor. Pandemi üretim alanın-
da var ama soyunma odasına gelince ne hikmetse yok oluyor. 

OPPO’da sorunlar saymakla bitmez. Düşük ücret, sağlıksız çalışma 
koşulları, tutanak baskısı… Onların herhangi bir sorunu çözmeyeceğini 
biliyoruz. Bu yüzden geçen mart ayında Türk-Metal Sendikası’na üye 
olmuştuk ancak yetkiye itiraz edilmişti. Geçen ay ise yetki davası vardı 
ancak o da kasım ayına ertelendi. Arkadaşlar bizler anayasal hakkımızı 
kullandık, sendikaya üye olduk. Hak ettiğimiz ücreti alabilmek ve daha 
insanca şartlarda çalışmak için sendikamıza sahip çıkmalıyız. Sendika-
yı bir uzman kadrosu olarak görmemeliyiz, sendika demek biz demek-
tir. Sendikamıza sahip çıkalım, birliğimizi güçlendirelim!

Taşeron belasına karşı Taşeron belasına karşı 
sendikalaşma şart!sendikalaşma şart!

Sendika biziz, sendikamıza 
sahip çıkalım!

Tuzla Chen Solar’dan bir işçi Dilovası Systemair’den bir işçi

Örgütlenirsek tüm baskıların 
üstesinden gelebiliriz

Merhaba yoldaşlar. Ben 
Gebze’de akıllı telefon üretimi 
yapan, yabancı menşeili, yeni 
açılmış bir metal fabrikasın-
da çalışıyorum. Fabrikamızda 
çalışanların çok büyük çoğun-
luğunu genç işçiler oluşturu-
yor. İşçilerin yaş ortalaması 
25. Bunların bir kısmının daha 
önce fabrika deneyimi de ol-
mamış. Bir kısmı üniversite-
den mezun olmuş ancak kendi 
mesleğini yapamayan, iş bula-
mayan gençler. Bir kısmı daha 
önce akıllı telefonların teknik 
servislerinde veya Teknosa gibi 
mağazalarda çalışmış, daha 
sonra burada iş bulmuş genç-
ler. Memleketteki devasa işsiz-
lik sorunu ve bunun önemli bir 
kısmını genç işsizlerin oluştur-
duğu düşünüldüğünde, bu tablo 
ne şaşırtıcı ne de münferit bir 
örnek elbette. Özellikle yaban-
cı sermaye için Türkiye tam bir 
cennet; düşük ücretlerle çok 
çalıştırılabilecek genç işçilerle 
dolu bir cennet.  

Patronlarımız işçilerin 
gençliğinden, verimlilik an-
lamında faydalanmayı bildik-
leri gibi deneyimsiz olmala-
rını da fırsata çevirmeyi çok 
iyi biliyorlar. Henüz haklarını 
bilmeyen, örgütlü olmayan, 
birlikte hareket etmeyen genç 
işçileri istedikleri koşullarda 
çalıştırabileceklerini düşünü-
yorlar. Primlerimizden kesinti 

yapmakla tehdit edip, çalışan 
değerlendirme kartı dedikle-
ri okul karnesine benzeyen 
kâğıda eksi atıp, bu daha sonra 
maaşınıza yansıyacak diyerek 
bizi disipline sokmak istiyorlar. 
Birbirimizi şikâyet edersek artı 
alacağımızı, başkasının hatası-
nı yakalarsak maaşımıza yan-
sıyacağını söylüyorlar. Molalar 
dışında tuvalete gitmemize, 
su içmemize karışıyorlar ama 
on dakikalık çay molalarında 
nefes almaya zor vaktimizin 
olduğunu hiç düşünmüyorlar. 
Neredeyse her gün toplantı ya-
pıp, bütün üretimi karşılarına 
toplayıp bizi azarlıyorlar, aşa-
ğılayıcı konuşmalar yapıyorlar. 

Farkında olmadıkları bir 
şey var. O kısacık çay molala-
rında, üretimde fırsat bulduğu-
muz bir iki dakikada, banttaki 
arkadaşımızla, bahçede birlikte 
sigara içtiğimiz arkadaşımız-
la konuştuğumuzda, aynı so-

runları yaşadığımızın ve aynı 
durumlardan rahatsızlık duy-
duğumuzun farkına varıyoruz. 
Bize her baskı uyguladıkların-
da, bir arada hareket etmemiz 
gerektiğini de fark ediyoruz. 
İlk defa fabrikada çalışan arka-
daşlarımız kendi haklarını pat-
ronların temsilcilerinden değil, 
yanlarında çalışan işçilerden 
dinlemeyi tercih ediyor. Şimdi 
fabrikamızdaki işçiler yalnızca 
iş anlamında tecrübe edinmi-
yor, patronun baskısına karşı 
bir araya gelmek konusunda da 
tecrübe ediniyor. Bu yüzden bir 
gün gerçekten bir araya gelip 
örgütleneceğimizden ve bütün 
baskıların üstesinden geleceği-
mizden hiç şüphem yok. Fabri-
kalarında örgütlenen, direnen, 
greve giden, zafer elde etmiş 
ve elde edecek olan bütün sınıf 
kardeşlerimi yoldaşça duygu-
larla selamlıyorum!

Gebze’den bir metal işçisi kadın 
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Dostlar herkese merhaba. Ben 
Gebze’de güneş paneli üreten bir 
fabrikada çalışmaktayım. Mem-
lekette işçilerin ve genel olarak 
halkın gündemi fazlasıyla yoğun. 
Ayrıca bu gündemler öyle ekran-
larda gösterildiği gibi erken seçim, 
ittifak tartışmaları gibi patronların 
iktidarını belirleyen tartışmalar 
değil. Aksine patronların düzeni-
ni sarsan gündemlerdir. Bir yan-
dan on binlerce işçiyi ilgilendiren 
MESS toplu sözleşme görüşme-
lerinin arifesindeyiz, diğer yanda 
fazlaca boş konut olduğu halde aşı-
rı şekilde yükselen kiralarla karşı 
karşıya olan biz işçiler. Tabi bir de 
ailenin etinden tırnağından arttıra-
rak okutmaya çalıştığı ve bu sene 
üniversiteye giren yine on binlerce 
öğrencinin barınma sorunu ve bu 
sorun yokmuş gibi öğrencileri ya-
lancı konumuna iten istibdat hükü-
meti ile karşı karşıyayız. 

Kara kış yaklaşıyor, enflasyon 
yine biz işçilerin mutfağını yakıp 
kül ediyor. A-101, Bim gibi mar-

ketlere bile maaşlar yetmeyecek 
hale gelirken asgari ücret zammını 
da fabrikada yavaş yavaş tartışma-
ya başladık. Nasıl tartışmayalım? 
Enflasyonun durumu ortada, okul-
lar açılırken çocuklu aileler eğitim 
masrafları için kredi kartı bataklı-
ğına yine batarken nasıl tartışma-
yalım? Biz işçiler birçok fabrikada 
artık tartışmakla kalmıyor sendi-
kamıza üye oluyoruz. Tam her şey 
düzelir diye umut ederken anaya-
sal hakkımızı kullandığımız için 
işten atılıyoruz. Bu konuda en ya-
kın zamanda gerçekleşen en büyük 
örnek ise Çorlu ve Çerkezköy’deki 
Belkarper ve Adkotürk grevleri-
dir. Patronlar anayasayı çiğneyen 
saldırılarda bulunduğu için işçiler 
yine anayasal haklarını kullanarak 
valilik önünde bir eylem yapmak 
istedi. Eylem bitmeden bir polis 
amiri “süpür” diye emir vererek iş-
çilere saldırdı. Patronlar anayasayı 
deliyor, devlet makamları anaya-
sayı delen patronların yanında yer 
alıyor ve anayasayı savunmak biz-

lere yani vergilerle ezilen, enflas-
yonla ezilen, zamlarla ezilen, işsiz-
likle ezilen işçilere kalıyor. Fakat 
ne grevlerimiz ne öğrencilerimizin 
ücretsiz barınma hakları, ne de 
bizlerin haklı talepleri milyonların 
izlediği haberlerde, gazetelerde yer 
alıyor. Varsa yoksa millet ittifakı, 
cumhur ittifakı! Fakat biz işçilerin 
izledikleri farklı yaşadıkları farklı 
sorunlar. Patronların düzenini sar-
san gelişmeler bizim hayatta kalıp 
kalmayacağımızı belirleyen geliş-
meler aynı zamanda. Biz işçilere 
düşen görev ise patronların ikti-
darını korumak için yemin etmiş 
ittifakları savunmak değil gelece-
ğimizi kazanmak için kurmamız 
gereken bir birleşik işçi ittifakıdır. 
Bunun yolu işçilerin sendikalara 
üye olması, sendikalarında işçile-
rin fabrikalarında başlatmış olduğu 
mücadeleleri kazanması için se-
ferber olmasıdır. Aynı zamanda da 
işçi sınıfının siyasetini yükseltmek 
için siyasi olarak da örgütlenme-
miz gerekmektedir.

Göz boyamayı bırakın! İnsanca 
yaşayabileceğimiz bir ücret istiyoruz!

Ne millet ne cumhur, bize gerekli olan Ne millet ne cumhur, bize gerekli olan 
birleşik işçi ittifakıdırbirleşik işçi ittifakıdır

OYAK Renault’ta parça te-
dariği sıkıntısı devam ediyor. 
Parça tedariği sağlanamadığı 
için üç aydan beri bir ay için-
de en az 10 gün izne çıkıyoruz. 
İzin ücretlerimiz şuan için %100 
ödemesi yapılıyor. Tedarik so-
rununun 2022 yılının sonuna 
kadar süreceği söyleniyor. 2017 
yılında OYAK Renault’ta Pevrul 
Kavlak tarafından açıklanan 3 
yıllık banka promosyonu anlaş-
masının 2021 haziran ayında bit-
mesi gerekirken 1 sene daha uza-
tılarak 4 yıl yapıldı. Bu durum 
üzerine baş temsilci Zafer Töl 
montaj bölümünde açıklama ya-
parken güvenlik tarafından ağzı 
kapatılarak açıklama yapması 
engellendi. Olaydan önce işçi 
düşmanı İK Şefi Ömer Başaran 
“açıklama yaparsanız güvenliği 
üstünüze salarım” diyerek sen-
dikayı tehdit etti. Bu durum üze-
rine montaj bölümündeki işçiler 
üretimi durdurup, yemekhaneye 
geçerek tepki gösterdi. Sendika 

banka promosyonu sorunu çö-
zülene kadar mesaiye kalmama 
kararı aldı. Mesai kalınmaması 
kararı üzerine UET şefleri mesa-
iye kalmak istemeyenleri odaya 
çekip baskı yaptı. Sendikanın al-
dığı karara fabrikanın çoğunluğu 
uydu. Şeflerin baskısı üzerine 
mesaiye kalanları, sendika tem-
silcileri bizzat çalıştıkları yere 
gelerek dışarı çıkarttı. Bu şekilde 
bir hafta geçtikten sonra OYAK 
Renault yönetimi Akbank ile ye-
niden 3 yıllık anlaşma yaptığını 
açıkladı. Üç yıl boyunca yıllık 
2000 TL banka promosyonu 
verileceği duyurusunu yaptı. İş-
çiler olarak mücadele ettiğimiz-
de, tavrımızı net şekilde ortaya 
koyduğumuzda neleri başarabi-
leceğimizi bir kez daha görmüş 
olduk. MESS sözleşmesi süre-
cinde de mücadele ederek hakkı-
mızı alacağız.

Bursa Tofaş’tan bir işçi
METAL FABRİKALARINDAN HABERLER

Tavrımızı koyduk kazandık!Tavrımızı koyduk kazandık!

Gebze’den bir metal işçisi

Ülkenin ekonomisi berbat du-
rumda pazar fiyatları, yiyecek ve 
içeceklere zam üstüne zam yapıl-
maya devam ediliyor. İşçi sınıfı 
temel ihtiyaçlarını zor karşılama-
ya başladı. Fabrikada yaşadığımız 
sorunlar devam ediyor. Ücretler, 
çalışma saatleri, sendika ve yöne-
tici baskıları, yıllık izinler ve üc-
retsiz izne çıkarma devam ediyor. 
MESS’e karşı işçi sınıfının gücünü 
göstermek için metal sendikalarının 
ortak sözleşme hazırlaması gerekir. 
Patronlar sözleşmelerde birlik olur-
ken neden işçiler ayrı ayrı taslak ha-
zırlıyorlar. Güçlerimizi bölmemeli 
birleştirmeliyiz. 

Tofaş’ta Türk Metal iki mes-
cit yaptırdı, diye hava atıyorlar. 
Bizler sadece mescit değil ücretler 
konusunda iyi bir şeyler yapılma-
sını istiyoruz. Sözleşme zamanı 
yaklaşmasına doğru Tofaş yöneti-
mi ve sendika mescit yapıldığını 

duyuruyor. Peki Tofaş işçisi olarak 
soruyoruz: “Mescit var ama ibadet 
için vakit yok! Bu nasıl olacak?” Ya 
yemekten fedakârlık yapıp, namaz 
kılacaksın ya da molalarda çalışa-
cak artan zamanı ibadet için kulla-
nacaksın. Tofaş yönetimi ve onlarla 
birlikte sendika temsilcileri de ücret 
dışındaki diğer konularda işçilerin 
gözüne girmek için herşeyi yapı-

yorlar. Ama esas mesele tabii ki üc-
retler. Hepimiz bunun farkındayız. 
Sözleşme döneminde taslaktan geri 
adım atılmasını istemiyoruz. Çünkü 
zaten mevcut enflasyon ortamında 
yüzde 29’luk taslağın tamamı alınsa 
bile büyük kısmı enflasyona gide-
cek. O yüzden işçinin gözünü bo-
yamaya çalışmaktan vazgeçsinler. 
İcraat bekliyoruz. 

Çorlu’dan bir metal işçisi

İşyerinin şartları 
kötünün de kötüsü

Merhaba dostlar, Çorlu’da bir metal fabrikasında çalışıyorum. 
60 kişilik bir fabrikayız. Çalışanların çoğu ya göçmen ya emekli. 
Bu patronların çalışma koşullarına itaat edilmesi için kullandıkları 
taktiklerinde son moda olmaya başladı. İşyerinin şartları kötünün 
de kötüsü. Çalışma ortamımız sağlıksız. Tuvaletlerimiz, yemekha-
nemiz insanlık dışı vaziyette. Ücret ödemesi olarak zaten sadece 
asgari ücret veriyor, bunun dışında mesaileri bile elden veriyor. O 
da keyfi ne zaman isterse. Belki bir ay, belki iki ay sonra. Göçmen 
arkadaşlarımızın sigortası olmadığı için onların da maaşlarını aynı 
şekilde ne zaman isterse o zaman veriyor. Servis masrafı yapma-
mak için, tek servis çıkarıp 60 işçiyi 20 dakikalık yol için koca 
Çorlu’yu gezdirerek 1,5 saatte çıkarıyor. 

Anlayacağınız patronun bize reva gördüğü şartlar insanlık 
dışı. Normalde zaten sadece hayatta kalacak şekilde şartları zor 
sunarlarken patronlar, bizim işyerimiz onu da zorluyor. Durumdan 
şikâyet ettiğimiz zamanlarda ise borcu olduğundan, parası olma-
dığından bahsediyor. Ama nedense kendi çocuğuna yüzbinlerce 
lira harcayarak düğün yapmaya, arabasının modelini yükseltmeye 
gelince parası oluyor.

Patrondan tek başına insaf beklemek yanlış tabii ki, sendika-
lı olmamamız için ise kendisi önlemlerini almış kendince. Fakat 
bizler üretimden gelen gücümüzü kullanarak, gerekirse şalter in-
direcek örgütlülüğü sağlayarak taleplerimizi dile getirebiliriz. Zira 
bizler çalışmazsak ne çocuğuna görkemli düğünler yapabilir ne 
arabasını yenileyebilir.

Daha iyi ücret için yeni fabrika değil 
eskisinde sendikalaşmalıyız!

Fabrikada aldığımız ücret gelen 
zamlar karşısında gün geçtikçe daha 
fazla erimeye başladı. Hem maaş-
larımızın düşük olması hem de ay 
sonunu getirebilmek için uzun sa-
atler çalışmamızın sonucunda artık 
fabrikadaki işçiler yeni iş aramaya 
başladı. Ama görüştükleri fabrika-
ların da durumu bizim çalıştığımız 
fabrikadan farklı değil, yüksek ücret 
veren şu an aldığımız ücretin 100 
lira fazlasını teklif ediyor. Buradan 
çıkıp başka bir fabrikaya da gitsek 

ne çalışma saatlerimizde ne maaşı-
mızda bir fark olmuyor. Ay sonuna 
ancak uyumak dışındaki saatlerimi-
zi fabrikada geçirdiğimiz takdirde 
evimizi geçindirecek parayı kaza-
nabiliyoruz.

Bu kadar kötü koşullar karşın-
da fabrika yönetimiyle konuştu-
ğumuzda ise durum her zamanki 
gibi oluyor. Lafta maaşlarımız ve 
saatlerimiz iyileşiyor. Gerçekte ise 
tam tersi oluyor. Sadece gösterme-
lik ikramiye veriyorlar, göstermelik 

dediysem gerçekten göstermelik ya-
rım maaşın dörtte biri ikramiye ve 
biz fabrikada asgari ücrete çalışıyo-
ruz. Onu da vermemek için ellerin-
de geleni yapıyorlar. 

Peki bu kadar olumsuzluğun 
karşında biz işçiler ne yapmalıyız? 
Daha iyi ücret alabilmek daha az sa-
atler çalışmak için her gün yeni yeni 
fabrikalar bakmamalıyız. Çalıştığı-
mız fabrikada mücadele etmeliyiz. 
Patronun ayak oyunlarına karşı hep 
beraber sendikalaşmalıyız.

Bursa OYAK Renault’tan bir işçi

Çorlu’dan bir alüminyum işçisi
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Çorlu Bel Karper grevinden bir işçi

Zaferin büyüklüğü mücadelenin 
zorluğu ile ölçülür

Merhaba ben Bel Karper grevinden Seval Batı. İnsan doğduğundan iti-
baren yaşadığı tüm süreç boyunca bir şeyler öğrenir. Benim de yaşadıkları-
mın en kutsalı grev süreci oluyor. Hak nasıl kazanılır, nasıl mücadele edilir, 
nasıl direnilir, eylemlerimiz bizi toplum içinde nasıl daha başarılı ve tercih 
edilir hale getirir. Benim ve birçok kişinin hayatını değiştirdi. Düşünceleriy-
le, fikirleriyle, hedeflerinin olduğunu, toplum arasına karışarak, kendisini 
insanlara göstermek, bildiğimiz şeyleri ispatlamak ve öğrenme isteğimizle 
içimizden gelerek gerçeğe dönüştürmek için uğraş vermeye başladık. Grev 
benim geleceğimi, benim yolumu açabilecek tek seçenekti. Grevi sarsmak 
isteyenler oldu. Müdürler grevdeki insanlara rüşvet teklif ederek grev kırı-
cılığında bulundular, ama et tırnaktan nasıl ayrılmazsa, ben de sonuna kadar 
grevde olacağım. Bu süre içerisinde grevde olan insanların birbirlerine olan 
bakış açıları değişti. Karşılıklı saygıyı, sevgiyi, toplum içinde nasıl davra-
nılması gerektiğini öğrendiler. Bunun yanı sıra bazı arkadaşlarımızın kül-
türlerini öğrenmek, olup bitenden haberdar olmak da ayrı bir getirisiydi. 
Herkesin kafasında soru işaretleri doluydu ama şimdi kendisinin karşı tara-
fın fikrini kabul etmesi halinde daha fazla inanç ve güven verileceğinin far-
kında olduk. 4,5 aydan beri süren mücadelemiz, direnişimiz günden güne 
daha güçlü olmaya başladı. Yetişkin bir birey olduktan sonra bizim önümü-
ze sunulan zorlu yaşam şartları altında insanları düşük maaş ile yıllardan 
beri çalıştırıp hiçbir hak talep etmeden çalışanları farklı farklı bahanelerle 
kandırıp kendi çıkarları için kullanmaya başlamışlardı. İşçilerin almış oldu-
ğu Tek Gıda-İş sendikasına başvurma kararı işvereni baya bir korkutmuş 
ve işçiler baskılarla vazgeçirilmeye çalışılmıştı. Ama herkes kendilerinden 
çok emin olarak birlik ve beraberliğimizi koruyarak Tek Gıda-İş sendikası 
ile bir yola çıktı. Zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğu ile ölçülür. Ve 
hiçbir güç bu grevi kırmaya yetmez. Burada herkes birbirinden güç alıyor 
ve bu destek sayesinde en zayıf insanları bile hiçbir kuvvet yıkamayacak, 
sarsamayacak. Bizi bu güce kavuşturdular.

Bir gün Tekirdağ Valiliğinde sesimizi duyurmak için toplanma kararı al-
dık. Valiliğin önünde herkes olacaklardan habersizdi. Kadınlar merdivende 
otururken Tek Gıda-İş sendikası örgütlenme uzmanı Yunus Başkan valilikle 
görüşmek istedi. İşçilerin yaşadığı zorlu mücadeleyi, seslerini duyurabil-
melerini ve bunlara bir çözüm bulmasını istedi. Ama valilik işçilerin derdi-
ne derman olmak yerine koltuğundan hiç kalkmadan oradaki insanları vali-
liğin önünden dağıtmak için “süpür” talimatını verdi. O sert emirden sonra 
çevik kuvvet ve polis haklarını koruyan işçileri merdivenden tekmeleyerek, 
yerlerde sürükleyerek, hakaretle, tekme tokat valiliğin önünden süpürdü. 
60 kişi haklarını koruduğu için iyi bir geleceğe adım atıp çoluk çocuklarına 
iyi bir hayat verebilmek istedikleri için gözaltına alındı. Kadınları, kızları, 
çocukları çöp gibi savurup attılar. Ne bir hakkını savunup hakkını arayan 
işçinin önemi kalmıştı ne de bir kadının verdiği emeğin. 

Ne yaparlarsa yapsınlar, biz amacımızdan, hiçbir şey eksiltmeden, bu 
uğurda ödeyeceğimiz bedelleri göze alarak, ne kadar sürerse sürsün dön-
meyeceğiz.

Tuzla Sedef Tersanesi’nden bir işçi
Can güvenliğimizi sağlamak için 
örgütlenmeliyiz!

Çerkezköy Indomie Adkoturk grevinden bir işçi

Hakkımız olanı alacağız, emekçi 
kadınlar olarak bu mücadeleye 
öncülük etmeye devam edeceğiz! 

Merhabalar ben Indomie Ad-
koturk fabrikasından Pınar Demir. 
Fabrikamızda başlayan sendikal 
örgütlenmeye katıldığım için, 
sendika üyesi olduğum için Kod 
29’dan işten çıkartıldım. Bizlerin 
istediği daha iyi bir çalışma or-
tamı, daha iyi bir ücretti. İçeride 
çalıştığım süre içerisinde sendika 
üyesi olduğum için mobbing ve 
baskılara maruz kaldım. 2 yıldır 
çalışmakta olduğum fabrikadan iş 
kurallarını bozmaktan ve ortamın 
huzurunu kaçırmaktan işten çıkar-
tıldım. Bu şekilde yalan ifadelerle 
birçok arkadaşım Kod 29 bahanesi 
ile işten çıkartıldı ama biz yılmadık 
130 gün boyunca direnişimizi sür-
dürdük. 23 Ağustos Pazartesi günü 

greve çıktık. Ancak işveren grevi 
kırmak için Pazar gecesi işçileri işe 
çağırarak ve sendika üyesi birçok 
arkadaşımıza ücretli izin vererek 
grevi kırmaya çalışmıştır. Ancak 
biz asla yılmadık ve vazgeçmedik. 
23’ünde çıkamayan arkadaşları-
mız daha sonraki günlerde bize 
katılmaya devam etti ama işveren 
grevi düşürmek için taşeron ve 
kaçak işçiler aldı. Gerekli yerle-
re şikayetlerde bulunduk. İşkur’a 
defalarca şikâyet ettik ancak bir 
sonuç alamadık. Sendikamızın da 
desteği ile sayın valimizin önüne 
gidip bu sorunu çözmesi, yasaların 
uygulanması için yardım talebinde 
bulunmak istedik ancak yardım 
talebimiz sonuç bulmadı. Birçok 

polis ve çe-
vik kuvvet ile 
karşı karşıya 
kaldık ve po-
lislerle işçiler 
arasında arbe-
de çıktı birçok 
a rkadaş ımız 
yaralandı ve 59 
kişi gözaltına 
alındı. Bizim 
istediğimiz sa-

dece yardım çağrısıydı, isterdik ki 
sesimizi duysun. Ufak da olsa bir 
yardım bulalım derdimizi anlayan 
birisi olsun ama bunun aksine em-
niyet müdürünün “Çevik Süpür” 
emriyle kadın işçiler ve çocukları 
ve diğer işçi arkadaşlarımız arbe-
de içinde kaldık, maalesef 14-15 
saat süren gözaltı sürecinden son-
ra yine kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. İstiyoruz ki artık biz iş-
çilere değer verilsin. Bizler emek-
çiyiz, işçiyiz, üreten kesimiz. Biz 
işçiler varsak patronlar var, binalar 
var, fabrikalar var. Ve fazla bir şey 
değil, sadece hakkımız olanı isti-
yoruz. 130 günlük direniş süreci 
de, 23 Ağustos’ta greve çıktığımız 
sabah da, Tekirdağ valiliği önünde 
yaşananlar da emekçi kadınların 
gücünü gösteriyor. Bugüne kadar 
yaşadığımız baskılar bizi yıldırma-
dı, yıldırmayacak, mücadelemiz-
den asla vazgeçmeyeceğiz. Hakkı-
mız olanı, bize yasalarla tanınmış 
haklarımızı almadan da mücadele-
yi bırakmayacağız. Emekçi kadın-
lar olarak bu mücadeleye bugüne 
kadar öncülük ettik, bundan sonra 
da etmeye devam edeceğiz.

Merhaba arkadaşlar ben Sedef 
tersanesinde çalışıyorum. İki hafta 
önce Sedef tersanesinin yakınında 
bulunan Kuzey Star tersanesinde, 
karbondioksit gazının açık bırakıl-
masından dolayı 7 işçi arkadaşımız 
zehirlendi. İşçileri kurtarmaya gelen 
İSG görevlisi de maskesiz olduğu 
için o da zehirlendi. Yeterli ekipman 
ve önlemler alınsaydı iş kazasının 
önüne geçilebilirdi.

Bizim tersanede de yeterli önlem 
alınmadan çalışma yapılıyor. Boru 
taşınması yapılırken yeterince pej 
açılmıyor. Vinçler boruları güver-
tenin bir alt katına indiriyor oradan 
tanklara ve alt katlara elimizle taşı-

yoruz. Geçen kış aylarında bir arka-
daşımız boruyu takmaya çalışırken 
eli arada kaldı ve iki parmağı koptu. 
Borular hem uzun hem ağır oluyor 
haliyle dar tanklardan geçirirken dik-
katli ve yavaş yapılmazsa iş kazası 
yaşanır. Patronlar kâr etmek için daha 
hızlı çalışın baskısını yaptırıyor, can 
güvenliğimiz tehlikeye giriyor.

Can güvenliğimiz patronların in-
safına bırakılacak bir mesele değildir, 
para mı işçinin canı mı, hep parayı 
isterler. Onun için can güvenliğimizi 
sağlamak istiyorsak tersane tersane, 
firma firma örgütlenmeliyiz. İşçiler 
birlik olunca canlarını da ekmeklerini 
de koruyabilirler.

İstanbul’dan Xiaomi-Salcomp işçisi

Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 5 
aydır Xiaomi-Salcomp fabrikasın-
da çalışıyorum. Asgari ücretle ça-
lışıyoruz. Ay başında asgari ücreti 
bile vermiyorlar. Artı mesai para-
sını bile hiç kimseye vermiyorlar. 
İnsan kaynaklarına çıkıp maaşı-
mızı ve mesailerimizi sorduğumuz 
zaman bizi azarlayarak kapının 
önünde durmamız gerektiğini dile 
getiriyorlar. Birçok işçi orada hak-
kımızı aradığımız zaman, “Evet, 
halledeceğiz” şeklinde cümleler 
kuruyorlar ve ayın sonunda tekrar 
maaşların eksik yatırılması ve me-
sailerin verilmemesi ile maalesef 
karşılaşıyoruz. Molalarda bir iki 
dakika geç kaldığımız için tuta-
nak tutuluyor, azarlayarak bir daha 
moladan geç kalınmaması söyle-
niyor. Hakkımızı aradığımız için 
bazı takım liderleri “Kapı orada!” 
şeklinde karşılık veriyor. Zaman 
zaman elimizden geldiği kadar te-
lefon üretmemize, canla başla ça-
lışmamıza rağmen her gün hedef-
leri yükseltiyorlar. Hiçbir şekilde 
işçileri düşünen bir tavırları yok. 
Olabilecek en az ücrete büyük bir 
performans istiyorlar. Aksi takdir-
de her zaman “Acele!”, “Haydi!” 
gibi cümlelerle psikolojik baskı 
uyguluyorlar. Bir arkadaşımızın 
insan kaynaklarına bir şikayette 
bulunması üzerine insan kaynakla-
rının onun çıkışını vermesi akıllara 
zarar bir durumun olduğunu gös-
termiştir. Çoğu kişide performans 

düşüklüğü söylenerek, çıkışı ve-
rilip güvenlikçilerle birlikte dışarı 
çıkarılmıştır. Ayrıca bazı arkadaş-
larımız suçsuz sebepsiz yere işten 
çıkarılmıştır. 

Bize verilen yemek ve çay 
molalarımız çok çok kısadır. Çay 
molalarımız 15 dakika, yemek 
molamız 30 dakika. Yemek son-
rası çay-sigara vakit bulmak bir 
yana, yemek molasının yarısı zaten 
güvenlikten geçiş ve sırayı bek-
lemekle geçmektedir. Yönetime 
ilettiğimiz hiçbir şikayetimiz, hiç-
bir zaman çözülmüyor. Her zaman 
kulak arkası ediliyor. Tüm bu prob-
lemlerden, psikolojik baskılardan, 
mobinglerden, azarlamalardan son-
ra biz örgütlenmeye karar verdik. 
Bıçak kemiğe dayandı! Tüm sabrı-
mız taştı ve biz üretimi durdurduk. 
Bu onların en zayıf noktası. Biz ilk 
önce 50 kişi Türk-Metal sendikası-
na üyeydik ve biz arkadaşlarımızı 
da sendikaya davet ettik. Sağlam 
bir yumruk yaptık. Biz en son 570 
işçi sendikalı olduk ve daha da faz-
lası da zamanla katıldı. Türk- Me-
tal sendikası da bizim arkamızda 
durdu, bu süreçte her türlü desteği 
gösterdi, mücadelemizi yalnız bı-
rakmadı. Biz sendikalaştığımız için 
işçi arkadaşlar olarak 180 kişi çıkı-
şımızın verilmesi ile karşılaştık. 
Bu bizi daha da öfkelendirdi, daha 
da hakkımızı almak için mücadele 
etmeye yemin ettik. Hak, hukuk, 
adaletin yerini bulması için müca-

dele ettik. Haksız yere işten çıkarıl-
mamız üzerine, o anda eylemimize 
ve direnişimize fabrika bahçesinde 
başladık. Üşüdük, zor şartlarda nö-
bet tuttuk. Mücadelemizden vaz-
geçmedik. Her zaman birbirimize 
moral verip dinç ve azimli olduk. 
Biz orada erkek-kadın farketmek-
sizin bir aile olduk. Biz her gün iyi 
haberler alıp gelişiyorduk. Deste-
ğe gelen birçok sendika da bize 
moral verdi. 7-8 günlük mücadele 
ve direnişin sonunda sendikamız 
yetkiyi Çalışma Bakanlığı ve İl 
Müdürlüğü’nden aldı. Yönetim 
sendika yetkisine itirazda bulundu. 
Biz sendikamızla beraber bu itirazı 
kabul etmedik ve mücadeleye de-
vam ettik. Fabrikanın bahçesinde, 
betonun üzerinde direnişimizi sür-
dürdük. Mücadelemiz sonucunda 
patrona sendikayı kabul ettirdik ve 
sözleşme masasına oturmaya ikna 
ettik. Bu süreçte haksız işten çıkar-
tılanlar olarak bizler işlerimize geri 
alındık. Direnişimiz ve mücadele-
miz sonucunda tertemiz bir sayfa 
açtık. Biz Türk-Metal sendikası ile 
işçi-emekçi tarihine bir zafer ekle-
dik. Başka fabrikalarda örgütlenen 
ve mücadele eden işçi-emekçi ar-
kadaşlarıma dirençlerinin, azimle-
rinin ve direnişlerinin kırılmaması 
ve asla pes etmemelerini söylüyo-
rum. Çünkü zafere giden yol kut-
saldır. Zafer elbet direnen emekçi-
lerin olacaktır!

Zor şartlarda nöbet tuttuk, mücadelemizden 
vazgeçmedik ve kazandık!
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İstanbul Avcılar’da bulunan 
Salcomp Xiaomi fabrikasında iş-
çilerin sendikalaşma mücadelesi 
kazanımla sonuçlandı. Bir hafta 
boyunca gece gündüz fabrika bah-
çesini işgal ederek mücadelelerine 
devam eden işçiler, sendikanın ço-
ğunluk yetki tespitine itiraz ederek 
sendikalı işçileri işten atan patrona 
geri adım attırdı, mücadele döne-
minde atılan 170 işçi işbaşı yaptı ve 
Türk Metal sendikası ile toplu söz-
leşme için görüşmelere başlandı.

Xiaomi Salcomp’ta ne 
olmuştu?

Finlandiya merkezli Salcomp 
ile Çin sermayeli Xiaomi firma-
larının ortaklığında kurulan fabri-
kada üretim 2021’in Mart ayında 
başlamıştı. Vergi indirimleri, yatı-
rım destekleri gibi türlü teşviklerle 
Türkiye’de üretime başlayan fab-
rikada işçilere asgari ücret verili-
yordu. Yapılan kesintiler ile asgari 
ücretin bile altında çalışmaya baş-
layan, mesai ücretleri eksik yatan 
işçiler kısa bir süre sonra sendikal 

örgütlenme faaliyetine girişti. Türk 
Metal sendikası ile çoğunluğu ya-
kalayan işçiler 6 Eylül 2021 tari-
hinde yetki tespit belgesini almıştı. 
Fabrika patronlarının yetki tespiti-
ne itirazı üzerine 13 Eylül’de üreti-
me katılmayan 170 işçi tazminatsız 
olarak işten çıkarıldı. Daha sonra 
fabrika dışında toplanan işçiler ka-
pıları zorlayarak içeriye girdi ve iş-
çilerin bir hafta süren ve gece gün-
düz devam eden fabrika bahçesini 
işgal eylemleri başladı.

Xiaomi’de zaferi mücadele 
getirdi!

Xiaomi Salcomp işçilerinin 
fabrikaya sendikayı sokmaları, atı-
lan işçilerin fire dahi verilmeden 
geri alınması ve toplu sözleşme gö-
rüşülmesine başlanması işçilerinin 
kararlı mücadelesi sayesinde oldu. 
Fabrikada kadın işçilerin inisiyatif 
alıp mücadelenin en önünde yer 
alması da Devrimci İşçi Partisi’nin 
“Emekçi kadınlar en öne!” şiarı-
nın ne kadar haklı olduğunu da bir 
kere daha ortaya koydu. 

Xiaomi Salcomp işçileri toplu sözleşme hakkını söke söke kazandı

MESS grup toplu iş sözleş-
mesi taslaklarının açıklanması ve 
patron tarafına teslim edilmesinin 
ardından görüşmelerin 12 Ekim 
tarihinde başlayacağı açıklandı. 12 
Ekim saat 10:30’da Türk Metal ile 
ardından da saat 14:00’da Birleşik 
Metal-İş sendikası ile MESS arasın-
da görüşme olacak. Her ne kadar ilk 

görüşmelerde sözleşmenin önemli 
maddeleri konuşulmasa da fabri-
kalarda şimdiden kararlı bir duruş 
göstermek oldukça önemli. 

Alınan her kuruş grev  
iradesiyle alınacak

Geçen dönem Birleşik Metal-İş 
sendikasının 17 Ocak 2020 tarihin-

de Gebze’de yaptığı mitinge “grev” 
sloganı damgasını vurmuştu. Genel 
Başkan Adnan Serdaroğlu’nun ko-
nuşması sık sık alanı dolduran on 
binlerce işçinin “başkan bizi gre-
ve götür” ve “işgal, grev, direniş” 
sloganlarıyla bölünüyordu. Adnan 
Serdaroğlu da konuşmasında grev 
yasaklarını tanımayacaklarını söy-
lüyordu. Fabrikalardan greve evet 
oyu çıkmasına rağmen greve çıkıl-
mamış, sözleşmenin beklentilerin 
çok altında bir rakama imzalanmış 
olması fabrikalarda sendika yö-
netimine karşı ciddi bir tepkinin 
yükselmesine sebep oldu. Metal 
işçileri tepkilerinde sonuna kadar 
haklıdır, fakat geçen dönem alınan 
her kuruşun metal işçilerinin kararlı 
duruşu sayesinde alındığını unut-
mamak gerek. “Geçen dönem %34 
istedik %17’ye bağlandı, bu dönem 

de %30 istedik %20 alsak iyidir.” 
cümlesi fabrikalarda sık sık duyu-
luyor. Bu mantık metal işçilerinin 
değil MESS’in işine yarar. Geçen 
dönem metal işçileri “grev” diye 
haykırmasaydı %17 alınamazdı. Bu 
dönem de ne alacaksak hiçbir grev 
yasağını tanımayacağımızı, meşru 
ve yasal grev hakkımıza sonuna ka-
dar sahip çıkacağımızı MESS pat-
ronlarına göstererek alacağız. Baş-
ka yolu yok!

Grev yasaklarını tanımamak 
için daha gür: “İşgal, grev, 
direniş!”

Şimdiden psikolojik eşikler be-
lirlemek, “en az kaça tamam de-
nir” şeklinde yoklamalar yapmak 
MESS’in işine yarar. Metal işçileri 
bu sürecin asli ve belirleyici parça-
sıdır ve eşikler belirlemek yerine 

fabrikalar bir an önce fiili greve 
hazırlanmalıdır. Sendikalara kız-
gınlık olabilir. Fakat bu kızgınlık 
asla küslükle sonuçlanmamalıdır. 
Bir yandan fabrikalarımızı greve 
hazırlarken bir yandan da sendi-
kalarımızı grev yasaklarını tanı-
mayacak mücadeleci sendikalar 
haline getirmemiz gerekiyor. Bunu 
yapmak için de sendikaya küsmek 
yerine sendikalarımıza daha çok sa-
hip çıkmamız ve denetlememiz ge-
rekiyor. Ancak bu şekilde tabandaki 
grev iradesi sendikaların tepesine 
de hâkim olabilir. Grev irademizin 
çiğnenmemesi, grev hakkımızın 
gasbedilmemesi için boş vermek 
yerine bu dönem daha gür, daha 
güçlü bir şekilde fabrikalardan grev 
sesini yükseltelim. Her fabrikayı 
Kavel yapalım, MESS’i ezelim, 
hakkımızı alalım!

Hebo Yapı direnişi üçüncü 
ayında tüm kararlılığıyla sürüyor. 
Yıllarca hak gasplarına ve işçi cina-
yetleriyle sonuçlanan iş kazalarına 
uğrayan işçiler, Hekim Holding’e 
bağlı Hebo Yapı’da 4 ay önce Hak-
İş konfederasyonuna bağlı Özçelik-
İş sendikasında örgütlenme kararı 
almıştı. Anayasal haklarını kullana-
rak Özçelik-İş saflarında örgütlenen 
işçiler patron tarafından işten atıldı. 
Patronun işten atma yöntemi ise her 
zamanki gibi yine birçok patronun 
sendikal örgütlülüğü kırmak için 
kullandığı 25/2 maddesi oldu. Pat-

ronun bu saldırısına karşı 3 aydır 
fabrika önünde direnişte olan Hebo 
Yapı işçileri mücadelelerini büyüt-
mek ve patronun sendikayı tanıma-
sını sağlamakta kararlı.

İşçilerin bu mücadelelerinde ne 
kadar haklı olduklarını yine fabrika 
içerisinde meydana gelen iş kaza-
ları ve bu kazalarda patronun aldı-
ğı tutum gösteriyor. Direnişin 50. 
gününde fabrika önüne gelen dire-
nişçi işçiler içerideki sendika üyesi 
arkadaşlarının iş kazası geçirdiğini 
öğrendi. Kaza sonrası özel hastane-
ye kaldırılan ve üç parmağı kesilen 

işçinin hemen ameliyat olması ge-
rekirken hastanenin ameliyat için 
istediği parayı çok bulan patron, 
ameliyatın kendisinin istediği başka 
bir özel hastanede yapılmasını is-
tedi ve aksi takdirde hiçbir masrafı 
karşılamayacağını belirtti. Bunun 
üzerine sendika ve direnişçi işçiler 
olaya müdahale ederek, yaralanan 
arkadaşlarına kaldırılan ilk hasta-
nede zaman kaybetmeden müdaha-
le edilmesini istedi. Patronun ısrar 
ettiği hastane herhangi bir tutanak 
tutmayan ve olayın adli makamla-
ra ulaşmasını engelleyen bir hasta-

neydi. Tartışmalarla 
ve patronun insan 
onurunu çiğneyen 
ısrarıyla geçen süre 
zarfında, yarala-
nan işçinin zaman 
kaybetmesi ve olay 
yaşandıktan neredeyse 8 saat son-
ra yine patronun istediği hastanede 
ameliyata alınması işçi arkadaşımı-
zın parmaklarını kaybetme ihtima-
lini de yükseltti. İşçiler patronun 
bu hukuksuz, insanlık düşmanı 
hareketlerine karşı aynı gün İstan-
bul Pendik’te bulunan Hekim Hol-

ding genel merkezi önünde eylem 
yaparak yaralanan arkadaşlarının 
yanında olduklarını ve haklı müca-
delelerini bir kez daha haykırdılar. 
İş kazalarına, güvencesiz ve düşük 
ücretli çalışmaya karşı tek kurtu-
luş yolunun örgütlenmek olduğunu 
Hebo Yapı direnişçilerinin mücade-
lesi bir kez daha gösteriyor. 

MESS görüşmeleri başlıyor! 
Vermeyecekler, metal işçisi söke söke alacak!

Hebo Yapı patronu işçi düşmanlığında sınır tanımıyor!

Demiryol-İş Sendikası’nda örgütlü metro 
ve tramvay işçilerini kapsayan toplu sözleşme 

görüşmeleri 20 Nisan’da başlamıştı. Temmuz 
ayında görüşmelerin uyuşmazlıkla sonuçlan-

masının ardından başlayan 
arabulucu sürecinde de bir 
sonuç alınamadı ve 28 Ey-
lül tarihinde grev kararı 
alındı.

1 Ekim Cuma günü 
İzmir Metro A.Ş. önünde 
yapılan eylemle grev ilan 
edildi ve tüm işyerlerine 
grev ilanı asıldı. 627 metro 
ve tramvay işçisini ilgilen-
diren sözleşme görüşmele-
rinde işçiler özellikle İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne 

bağlı diğer şirketlerde çalışan belediye işçile-
rinin elde ettikleri hakları talep etti. Yıllardır 
asgari ücrete mahkûm bırakılan işçiler “eşit 
işe eşit ücret” sloganlarıyla mücadeleyi ka-
rarlılıkla sürdüreceklerini bu eylemde bir kez 
daha gösterdi. Açıklamada Demiryol-İş İzmir 
Şube Başkanı Hamdullah Giral yasal olarak 
26 Ekim tarihine kadar greve başlayabilecek-
lerini ve grev tarihinin daha sonra ilan edile-
ceğini belirtti.

Toplu sözleşme görüşmelerinde patron ta-
rafını İzmir Metro A.Ş. adına Sosyal Demok-
rat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-
SEN) temsil ediyor. Sözleşme görüşmelerine 
3 yıllık sözleşme teklifiyle gelen bu patron 
sendikası, metro ve tramvay işçilerinin kırmı-

zı çizgi çekmesiyle bu teklifinden vazgeçmek 
zorunda kalsa da işçilere yine açlık sınırında 
ücretleri reva görüyor. İşçiler grev ilanı ası-
lırken giydikleri önlüklerle İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’e de bir mesaj 
yolladı. Soyer’in yakın geçmişte attığı; yok-
sulluk sınırının 9.332 TL olduğunu belirttiği 
ve “emek mücadelesinde emekçilerle omuz 
omuza olmayı sürdüreceğiz” dediği tiviti ön-
lüklerine bastıran işçiler Soyer’in ikiyüzlülü-
ğünü böylece teşhir etmiş oldu.

Biz Devrimci İşçi Partisi olarak metro ve 
tramvay işçilerinin tüm taleplerini sahipleni-
yoruz ve başarıya ulaşana dek, Soyer’inki gibi 
sahte değil, gerçekten omuz omuza mücadele 
vereceğimizi bir kez daha tekrarlıyoruz. 

İzmir’de metro ve tramvay işçileri greve çıkıyor!
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Devrimci İşçi Partisi’nin 
(diyalektik) sıçrayışı

Lenin 1902’de Ne Yapmalı?’yı kaleme aldığında, pro-
letarya partisi için hedefi, gayet keskin bir biçimde 
(partinin parasıyla yaşamak anlamında değil, hayatı-

nı devrime adamak anlamında) bir “profesyonel devrimci-
ler örgütü”nün inşası olarak koyuyordu. Bir yıl sonra geveze 
aydınları kaybetmek istemeyen Menşeviklerden tam da bu 
yüzden ayrıldı, Bolşevik Partisi’nin farklılığı böylece belir-
ginleşti. Ama 1905 yılında ülkede muazzam bir devrim patlak 
verince, Lenin bu sefer döndü ve geçmişte savunduğu profes-
yonel devrimcilerle kavga etmeye başladı: “parti komitelerini 
işçilere açın”!

Lenin’in diyalektik düşünüşünü anlayamayanlar, hele 
Bolşevik Partisi’ni kötülemek de istiyorlarsa, dünyada ve 
Türkiye’de, “bakın Lenin bile daha sonra fikrini değiştirdi, 
siz hâlâ Ne Yapmalı?’da çakılıp kalmışsınız” dediler. Rosa 
Luxemburg’un “aşağıdan sosyalizm”i olarak adlandırdıkları, 
aslında kendilerine özgü ve bir ölçüde liberal bir parti modeli-
ni savunmaya başladılar. 

Anlayamadıkları, Lenin’in 1905’te “profesyonel devrim-
ciler örgütü”nden vazgeçmediği, 1902-1903’teki adımını bir 
sıçrayışla yeni bir düzeyde diyalektik olarak tamamladığıydı. 
Lenin, Marx’ın bize büyük harf D ile bir diyalektik kitabı bı-
rakmadığını, ama Kapital’in diyalektiğini bıraktığını söyleyen 
devrimciydi. Marx’ın Kapital’inin diyalektiğinin sayısız biçi-
minden biri de kapitalist üretim tarzının tarihte önce bir biçim 
olarak yükseldiği, daha sonra bu biçimin içeriğini kendine uy-
gun hale getirdiği idi. Lenin’in parti kavrayışı da işte bu biçim/
içerik diyalektiği üzerinde yükseliyordu.

Tarihin gördüğü en güçlü ve en kurnaz hâkim sınıf olan 
burjuvazi karşısında, her türlü “demokratik kamuoyu” baskı-
sına direnmeyi, düzenin her türlü rüşvetine hayır demeyi, dev-
letin her türlü manevra ve baskısına karşı kahramanca, evet 
kahramanca direnmeyi temel düsturu haline getiren, disiplinli, 
demokratik merkeziyetçi, arı gibi çalışan ve kendini her koşul-
da muhafaza etmeye hazır bir parti gerekiyordu. Bunu işçilerin 
devrime ve sosyalizme kazanılmasını beklemeden, hatta gere-
kirse sınıf mücadelesinin durgunluk döneminde inşa etmeye 
başlamak gerekliydi. İşte bu biçimdi, partinin bir çerçeve, bir 
kap, bir taşıyıcı olarak inşasıydı.

1905’te devrim heyecanı işçi sınıfını sardığında bu çerçe-
venin, bu kabın asıl kendisine uygun olan içerikle doldurul-
masının sırası gelmişti. Biçim özüyle buluşabilirdi. Şayet bu 
çerçeve daha önceden hazırlanmaya başlamış olmasaydı, işçi 
sınıfı büyük bir azimle mücadeleye atıldığında yapabileceği, 
geveze, tembel, mücadeleden çok konuşmaya yatkın aydınlar-
la buluşmaktan öteye gidemeyecekti. Oysa çerçeve hazır olun-
ca işçi sınıfının içine girdiği örgüt gerçek bir sınıf savaşı örgü-
tü oluyordu. Biçim nasılsa öz de öyle bir kalıba dökülecekti: 
Devrimci parti, her sınıftan gelerek hayatını devrime adamış 
militanlar ile elinin makine yağı, yüzünün çatlakları, kafasın-
da geçmişin fikirleri ile sınıf mücadelesine gelen ama dünyayı 
değiştirmek için yanan tutuşan işçilerin birleşerek kapitalizm 
için patlayıcı bir maddeyi diyalektik bir bütün olarak oluştur-
duğu örgüttür.

Devrimci İşçi Partisi, 1989-91’den beri uluslararası dü-
zeyde ve Türkiye’de sosyalizmin ve Marksizmin itibarının 
1848’de Komünist Manifesto’nun yayınlanmasından beri en 
düşük düzeyde olduğu bir dönemde taş taş üzerine konularak 
inşa edildi. Hayatını devrime adamakta kararlı olanlar, gelip 
geçici hevesini alıp gidenlerden ve geveze aydınlardan ayrıştı. 
Şimdi son yıllarda işçi sınıfı içinde mevzilenme stratejisinin ve 
onu izleyerek benimsenen halklaşma yönelişinin sayesinde, bu 
devrimci biçim artık işçi sınıfı özüyle doluyor. DİP 6. Kongre-
si ile birlikte gerçek anlamıyla bir işçi partisi haline gelmenin 
temelini atmıştır. Henüz alçakgönüllü bir ölçekte ama bambaş-
ka bir zeminde, kendi tarihinde artık yeni bir çağa hazırlanıyor.

Bu partinin önderliği artık ikinci kuşaktır, üçüncü kuşaktan 
militanlar şimdiden o önderlik kadrosuna ekleniyor. Bu parti-
nin taşıyıcıları artık üçüncü kuşaktır, parti yakında dördüncü 
kuşağı içine almaya hazırlanacaktır. En önemlisi, kongre dele-
gelerinin önemli bir bölümü şimdiden sanayi proleterlerinden 
oluşmuştur.

Önümüzdeki yıllarda fabrikalarında, tersanelerinde, başka 
işyerlerinde verdikleri mücadele içinde öncü işçi haline gelmiş 
olan çok sayıda işçiyi kazanarak, Devrimci İşçi Partisi, diya-
lektik sıçrayışını tamamlayacaktır. O zaman yeni bir diyalektik 
yasasının hükmünü beklemeye geliyor sıra: Niceliğin niteliğe 
dönüşümü başarıldığında bu parti Türkiye işçi sınıfını iktidara 
taşımaya hazır hale gelmiş olacak demektir. 

Sungur Savran
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Devrimci İşçi Partisi, 6. Kongresi’ni son derece yoğun bir 
örgütlenme ve mücadele pratiği içerisinde, tüm birimlerinde ön 
tartışmalarını tamamlayarak, genç ve proleter nitelikli bir de-
legasyonun katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Dev-
rimci İşçi Partisi “Sınıf içinde mevzilen, emperyalizmi ve istib-
dadı yen!” şiarıyla yürüttüğü örgütlenme ve inşa faaliyetinde, 
işçi sınıfının öncüsünü örgütlemekte, başta stratejik önemdeki 
metal sektörü olmak üzere fabrikalarda mevzilenmekte, emek-
çi mahallelerinde halklaşmakta önüne koyduğu hedefleri bir bir 
hayata geçirerek 6. Kongre’ye ulaştı. Dünyada ve Türkiye’de 
sol hareketlerin kimlikçilik bataklığına battığı, pusulasını kay-
bettiği, pandemi ve baskı ortamı içinde geri çekildiği bir dö-
nemde DİP, işçi sınıfına güvenerek, sınıf siyasetinde ısrar ede-
rek, sınıf içinde mevzilenerek geri adım atmak şöyle dursun 
ileriye doğru bir atılım gerçekleştirdi. 

Zorluklar geri çekilmenin gerekçesi değil daha fazla 
mücadele etmenin vesilesidir!

İstibdad rejimi en baskıcı özellikleriyle halkın üzerine çul-
lanırken Devrimci İşçi Partisi, siyasal faaliyetini işçi sınıfının 
ve emekçi halkın bağrında kesintisiz olarak sürdürdü. Pandemi 
sürecinde, devlet halkla birlikte siyaseti de evlere tıkmaya ça-
lışırken, Devrimci İşçi Partisi hastanelerde en ön safta savaşan 
sağlık emekçilerinin, hem virüse hem de kapitalizme karşı sa-
vaşmakta göreve hazırız diyen gençliğin, tabur tabur kelle kol-
tukta fabrikalara gönderilen işçilerin, evde kalamayanların 
partisi oldu. DİP ne istibdadı ne de pandemiyi geri çekilmenin 
gerekçesi yaptı, örgütlenmeyi ve mücadeleyi yükseltmenin bir 
vesilesi kıldı. Bu zemin üzerinden DİP 6. Kongresi “stratejik 
mevzilenmede derinleşme ve işçileşmede atılım” kararını ala-
rak, “daha fazla işçi, daha fazla mevzi” şiarıyla yeni bir atılım 
için kolları sıvamış bulunuyor. 

Sınıf siyaseti Öncü İşçi Komiteleri ve Emekçi Halk 
Komiteleri ile yükselecek! 

Hayatının merkezine devrimci mücadeleyi koymayı şiar 
edinmiş olan Devrimci İşçi Partililer, özverili ve planlı ça-
lışmalarıyla bu yeni atılımın da mimarı olacaklar. Ancak 6. 
Kongre’nin kararı doğrultusunda DİP, yeni atılımını, grevler-
den, direnişlerden gelen, fabrika fabrika süren çetin mücade-
leler içinde öne çıkan öncü işçilerle birlikte gerçekleştirecek. 
Emekçi halkın ekmek ve hürriyet mücadelesindeki öncüleri 
Devrimci İşçi Partisi saflarında örgütlenecek. Yeni dönemde 
Devrimci İşçi Partisi’nin sınıf mevzilerinde ve emekçi halk 
içerisinde oluşturacağı Öncü İşçi Komiteleri ve Emekçi Halk 
Komiteleri, sınıf siyasetini yükseltecek ve daha fazla işçi ve 
emekçiyle buluşturacak mücadele organları olacak. Sınıf mü-
cadelesinin içinden gelen öncü işçiler ve emekçi halk öncüleri 
bu komitelerde, bilimsel sosyalizm ile donanacak, sınıf siya-
setini öğrenecek, ekmek ve hürriyet mücadelesinin devrimci 
öncüleri olarak düzen siyasetinin karşısına fabrikalardan, iş-

yerlerinden, emekçi mahallelerinden yükselecek sınıf siyase-
tini çıkaracaklar!

Emekçi kadınlar en öne!    
Erkek egemenliğine ve kapitalizme karşı mücadelede, grev-

lerde, direnişlerde en öne çıkan emekçi kadınlar, Devrimci İşçi 
Partisi’nin yeni atılımında da en önde olacak. 6. Kongre’nin 
siyasi kararı bunu şu ifadelerle kayda geçirmiştir: “Erkek ege-
men ideolojiyle teçhiz olmuş istibdadın, sistematik kadın düş-
manı politikalarına karşı kadınların gösterdiği direnç de emek-
çi halkın bağrındaki en önemli potansiyellerden biri olarak 
karşımızdadır. Emekçi kadınlar hem erkek egemenliğine karşı 
hem de fabrikalarda, işyerlerinde sömürüye karşı en öne çıktı-
ğında bu potansiyeli en etkin şekilde hayata geçirmektedirler. 
“Emekçi kadınlar en öne!” şiarını hayata geçirmek ekmek ve 
hürriyet mücadelesini zafere ulaştırmanın mutlak bir gereklili-
ği Devrimci İşçi Partisi’nin örgütlenme ve mücadelesinde be-
nimsediği temel bir önceliktir.” 

NATO’dan çık NATO’yu yık!
Devrimci İşçi Partisi’nin siyasetinde anti-emperyalizm 

son derece net ve vurgulu bir şekilde yer almaktadır. Çünkü 
bugünün dünya sisteminde her türden gericiliğin kaynağı em-
peryalizmdir. DİP 6. Kongresi, DİP’in Türkiye’nin NATO’dan 
çıkması talebiyle sürdürdüğü mücadeleyi “NATO’yu yık!” şia-
rıyla birleştirmiştir. DİP, Türkiye’nin NATO’dan çıkmasını tek 
başına ve yalıtılmış bir bağımsızlık sorunu olarak görmemekte-
dir. Tüm dünyada ezilen halkların karşısındaki en büyük gerici 
güç olan ve dünyanın bir numaralı ve en kanlı terör örgütü olan 
NATO’nun yıkılması, Türkiye devriminin kopmaz biçimde 
bağlı olduğu dünya devrimi mücadelesinin de mutlak bir ge-
reğidir. Devrimci İşçi Partisi, ekonomide doların hakimiyetin-
den İncirlik ve Kürecik başta olmak üzere emperyalist üslere 
kadar, Türkiye’nin emekçi halkının boynundaki emperyalist 
zincirleri kırmak için mücadelesini sürdürürken bu mücadeleyi 
tüm dünya halklarının emperyalizme karşı mücadelesinin bir 
parçası olarak görmeye devam edecek ve dünyanın neresinde 
olursa olsun emperyalizme karşı hürriyet için savaşan halklarla 
dayanışmasını sürdürecektir.  

Yaşasın işçilerin birliği halkların kardeşliği!
Devrimci İşçi Partisi işçilerin birliğini halkların kardeşliği 

ile bir bütünlük içinde savunmaya devam ediyor. Bu iki şiar 
birbirinden ayrılamaz. Çünkü sermaye işçi sınıfını bölmek için 
ırkçılığı, şovenizmi ve göçmen düşmanlığını körüklemekten 
asla vazgeçmiyor. Devrimci İşçi Partisi de ulusların ve dille-
rin tam eşitliğini savunmaktan ve bunu en başta en yakınımız-
daki Kürt halkı için savunmaktan, Türkiye dünyanın en fazla 
göçmen nüfusuna ev sahipliği yapıyorken göçmen karşıtlığına 
karşı tavizsiz bir mücadele vermekten, emperyalizme ve Siyo-
nizme karşı Filistin davasından asla vazgeçmeyecek. DİP 6. 
Kongresi HDP’nin düzen siyaseti içindeki açılım arayışlarını, 

emperyalizmle ittifak yönelişlerini ciddi bir eleştiriye tabi tu-
tuyor. Ancak DİP bu eleştirileri milliyetçiliğin ve şovenizmin 
etkisi altındaki bazı sol görünümlü yapılar gibi sömürgeci bur-
juvaziyle işbirliğinin yollarını aramak için yapmıyor. DİP 6. 
Kongre kararlarında da ifade edildiği gibi “Kürt gençliğinin ve 
emekçi halkının içindeki emperyalizme, sermayeye ve istibda-
da karşı mücadele dinamikleriyle buluşmak ve bu dinamiği işçi 
sınıfının ekmek ve hürriyet mücadelesiyle buluşturmak” için 
mücadele ediyor.  

Sömürü düzenini tamir etme çöpe at!  
Zincirsiz Kurucu Meclis için ileri! 

Devrimci İşçi Partisi’nin 6. Kongresi düzen siyasetinin 
iktidar ve muhalefet odaklarını oluşturan Cumhur ve Millet 
İttifakları’nın karşısında işçi sınıfının bağımsız siyasetinin 
esaslarını ortaya koyuyor. Devrimci İşçi Partisi, “kriz ve çö-
küntü içindeki burjuva düzenini reforme etmek, tamir etmek 
ya da kurtarmak için düzen siyasetinin şu ya da bu kampına 
yedeklenmeyi, ister seçimlerde isterse seçim dışı siyasal mec-
ralarda olsun kesin olarak” reddediyor. Devrimci İşçi Partisi, 
“burjuva düzeninin krizini ve çöküntüsünü tedavi edilmesi ge-
reken bir hastalık, bu kriz ve çöküntünün tezahürü olan siyasi 
çalkantıları dindirilmesi gereken aşırılıklar olarak değil sınıf-
sız ve sömürüsüz bir toplum olan sosyalizmin doğum sancı-
ları olarak, olası bir devrim öncesi durumun emareleri olarak” 
görüyor. Bu temelde düzen siyasetinin halkın önüne getirdiği 
“başkanlık sistemi” ve “güçlendirilmiş parlamenter sistem” 
tartışması sömürü düzeni kurtarmanın arayışları iken, Devrim-
ci İşçi Partisi barajsız ve yasaksız seçimlerle oluşturulacak zin-
cirsiz bir Kurucu Meclis’i savunarak emekçi halkın kurtuluşu 
için devrimci bir yol açıyor. 

Bağımsız sosyalist odak, birleşik işçi cephesi!
Devrimci İşçi Partisi, istibdad rejiminin politik cephesi 

olan Cumhur İttifakı’nı da Amerikan muhalefetinin kod adı 
olan Millet İttifakı’nı da karşısına alıyor. Türkiye sosyalist 
hareketinin bir dizi hareketinin sınıf siyasetinden ve anti-em-
peryalizmden koparak HDP’ye iltihak etmesini reddediyor. Bu 
tutum DİP’in ittifaklara kapalı olduğu anlamına gelmiyor. Bi-
lakis Devrimci İşçi Partisi, işçi ve sendika hareketi içinde “ayrı 
gayrı yok” diyor ve konfederasyon ayrımı olmadan tüm işçi 
örgütlerini, bu sendikaların tabanlarındaki mücadeleci sendika-
cıları ve işçileri Birleşik İşçi Cephesi’ni inşa etmek için müca-
deleye davet ediyor. DİP siyasal alanda ise işçi sınıfının siyaset 
masasına yumruğunu vurması için sosyalist parti ve örgütleri, 
emperyalizmden, sermayeden ve devletten bağımsız bir sosya-
list odakta bir araya gelmeye çağırıyor. 

“İşçi sınıfı enternasyonalizmi insanlığın kurtuluşu 
olacaktır!”

Kapitalist sistem sadece Türkiye’de değil tüm dünyada bas-

kıcı eğilimlerini arttırıyor. Kapitalizm dünya çapında derin bir 
bunalım yaşıyor. Devrimci İşçi Partisi 2008-2009’dan beri ka-
pitalizmin tarihinde 19.yüzyıl sonunda ve 1929’da yaşanandan 
sonra üçüncü bir büyük depresyon içinde olduğunu ve bunun 
tüm dünyada sınıf çelişkilerini keskinleştireceğini tespit edi-
yor. Bu tespitin sonucu sınıf mücadeleleri ve halk isyanları 
kadar, darbeler ve faşist hareketlerin yükselişinin de dünyanın 
gündemine gelmesidir. Nitekim geçtiğimiz yıllar bu tespitin ne 
kadar doğru olduğunu kanıtlamıştır. Yaşadığımız coğrafyada 
tekfirciliğin yükselişi ve halklara karşı oluşturduğu tehdit de 
bu kapsamda değerlendirilmelidir. 

Devrimci İşçi Partisi 6. Kongresi dünya çapında faşist ve 
faşist nitelik kazanabilecek gerici hareketlerin yükselişini de-
ğerlendirerek, solun kimlik siyasetini bir kenara bırakarak sınıf 
siyasetine dönmesinin elzem olduğunu ortaya koymuştur. Dün-
yada ve Türkiye’de gericiliğe, baskılara ve en uçta da faşizme 
karşı mücadelede, emperyalizmin ve sermayenin yalancı de-
mokrasi vaatlerine ve insan hakları edebiyatına asla bel bağla-
namaz. İşçi sınıfı ve emekçi halk kesimlerini faşizmin ırkçı ve 
şoven demagojisinin etkisinden kurtaracak olan da, faşist yük-
selişe karşı durabilecek bir birleşik işçi cephesini inşa edecek 
olan da halkların kardeşliğine ve işçi sınıfı enternasyonalizme 
yaslanan sınıf siyaseti olacaktır.

“Ya sosyalizm ya barbarlık!”
Devrimci İşçi Partisi 6. Kongresi’nin dünya durumunu tah-

lil eden ve devrimci görevler çıkaran kararının başlığı bu açı-
dan son derece nettir: “İşçi sınıfı enternasyonalizmi insanlığın 
kurtuluşu olacaktır!” Covid-19 pandemisi ile bunu çok net bir 
şekilde görebiliyoruz. Pandemi sadece insanlığın bir virüsle 
mücadelesi şeklinde yaşanmamıştır. Dünyanın elinde tüm ge-
zegen üzerindeki nüfusu aşılayacak imkân var iken, virüsün 
yayılmasını engelleyecek toplumsal düzenlemeler yapmak 
mümkün iken, emperyalist devletlerin bencilliği, ilaç tekel-
lerinin kâr hırsı ve tüm bunların hâkim olduğu dünya düzeni 
pandemiyi kapitalist barbarlıkla bütünleştirerek insanlığın kar-
şısına çıkartmıştır. Öte yandan, iklim değişikliğine bağlı olarak 
yaklaşan büyük felaketler dizisine karşı, sırf büyük sermayenin 
ve zengin emperyalist ülkelerin çıkarları nedeniyle gerekli mü-
cadele verilememektedir. Emperyalist kapitalizm bunlarla mü-
cadele edeceğine Çin’i ve Rusya’yı kuşatma ve yalıtma politi-
kası izleyerek bir Üçüncü Dünya Savaşı’nı davet etmektedir. 
İnsanlık bir kez daha ya sosyalizm ya barbarlık ikiliği ile karşı 
karşıyadır! 

İşçi sınıfının dünya partisinin inşası için mücadeleye 
devam!

Devrimci İşçi Partisi 6. Kongresi’ne 9 ayrı ülkeden 12 daya-
nışma mesajı geldi. Kardeş partilerden ve örgütlerden Ege’nin 
öteki yakasından Yunanistan’dan EEK (İşçilerin Devrimci Par-
tisi), Azerbaycan’dan Devrimci Marksistler, Fransa’dan Prole-

ter Devrimci Yeniden Doğuş (ROR) ayrıca Ekim Devrimi’nin 
topraklarından Rusya Komünistleri Partisi (RPK), Birleşik Ko-
münist Partisi (OKP), Sovyetler Birliği Derneği ve Marksist 
Sosyal Bilimler Derneği kongremizi gönderdikleri mesajlarla 
selamladılar. Emperyalist dünyanın kalbinde ABD’de anti-em-
peryalist ve enternasyonalist bir sınıf mücadelesini yükseltme 
çabası veren İşçi Partisi Yolunda Birleşik Cephe Komitesi 
(UFCLP), Lübnan’dan Arap Kızıl Yardım Örgütü de DİP kong-
resine mesaj yollayan diğer örgütlerdi. Fransa’da halen tutsak 
olan Filistin davasına adanmış, anti-emperyalist ve anti-Siyo-
nist Lübnanlı bir komünist lider olan Corç İbrahim Abdullah’a 
Özgürlük Birleşik Kampanyası da gönderdiği mesajla DİP’in 
6. Kongresi’ne enternasyonalist selamlarını gönderdi. Tüm bu 
mesajlar, devrimci duygularla sunulan güzel dileklerden ve 
niyet beyanlarından çok daha fazlasını temsil ediyor. Devrim-
ci İşçi Partisi’nin, tek meşru mirasçısı IV. Enternasyonal olan 
Komünist Enternasyonal’in yeniden kuruluşu için uluslararası 
planda yürüttüğü çalışmaların, emperyalist saldırganlığa karşı 
enternasyonal alanda net ve tutarlı duruşun ve bu temelde ku-
rulan enternasyonal yoldaşlık ilişkilerinin ifadesi olan bu me-
sajlar işçi sınıfının ihtiyaç duyduğu devrimci bir dünya partisi-
nin inşası için umut veriyor. DİP’in siyasi çizgisini özel olarak 
gütmeyen, bir cephe hareketi olan Corç Abdulah’a Özgürlük 
Komitesi, mesajında partimizi onurlandırıyor: “6. Kongrenizde 
size başarılar dileriz. Bu devrimci faaliyetin niteliği ve başarısı 
ile, proleter dünya devriminin ilerlemesine katkı yapacağınız 
kuşkusuz bir gerçeklik.” Rusya’nın, Stalinist kökenden gelerek 
bir evrim içine girmiş olan Birleşik Komünist Partisi’nin me-
sajında ise şöyle deniyor: “Sermaye gericiliğinin azgınlaştığı 
günümüzde, DİP ulusal ve uluslararası işçi hareketine ve dün-
ya soluna önemli katkılar yaparak Marx, Lenin ve Trotskiy’in 
ilerici pozisyonlarında ısrar ediyor.” Öteki mesajlar da benzer 
yaklaşımlarla dolu. İşte bu ittifaklar, bu yeniden yapılanma ile 
dünya partisine doğru yürüyoruz.

Bütün ülkelerin işçileri birleşin! 
Dünyayı yerinden oynatacağız!

Devrimci İşçi Partisi, insanlığın kurtuluşu için çıktığı yol-
da, Marx ve Engels’in Komünist Manifesto’da yazdığı ve sı-
nıf mücadeleleriyle tarihe kazınan “bütün ülkelerin işçileri 
birleşin” şiarını ilke edinmiştir. Bugün bu şiar grevlerde dire-
nişlerde omuz omuza veren işçilerin “işçiler birlik olsa dünya 
yerinden oynar” şarkılarında yükseliyor. Fabrikalardan, işyer-
lerinden, emekçi mahallelerinden mücadeleyi yükselteceğiz, 
teker teker patronlara karşı başlayan mücadeleyi sınıf olarak 
sermayeye karşı bir mücadeleye dönüştüreceğiz, ekmek için 
verilen mücadeleyi hürriyet mücadelesiyle bütünleştireceğiz! 
Mücadelemizin hedefi işçi sınıfının devrimci siyasi iktidarıdır! 
Mücadelemizin menzili sosyalist dünya devrimi, sınıfsız ve sö-
mürüsüz bir dünyadır!     

 Devrimci İşçi Partisi 6. Kongresi: 

İşsize iş! Herkese aş! Emekçi halka hürriyet!
Bağımsız sınıf siyasetinde, anti-emperyalizmde, enternasyonalizmde ısrar, stratejik mevzilenmede derinleşme, işçileşmede atılım!Bağımsız sınıf siyasetinde, anti-emperyalizmde, enternasyonalizmde ısrar, stratejik mevzilenmede derinleşme, işçileşmede atılım!



Sevda yoldaş grevlerde yaşıyor

Tam 10 yıl önce, 2011 yılında Çorlu’da Yeşil Kun-
dura fabrikasında bir sendikalaşma mücadelesi, 
bir işçi direnişi yaşandı. O direnişin öncülerin-

den biriydi Sevda abla. O dönemde tanışmamıştık ama 
sınıf mücadelesi biraz gecikmeli de olsa yollarımızı ke-
siştirdi. 2014 yılında, Devrimci İşçi Partisi’nin henüz 
Çorlu’da bir bürosu yokken, bir parti dostunun boş bir 
dükkanında düzenlediği kahvaltıya geldiğinde tanıştık. 
İlgisiyle, enerjisiyle, sıcak kanlılığı ile hemen dikkat 
çekmişti. Sonrası… Sonrası çorap söküğü gibi geldi. 
Heyecanla bütün etkinliklere katılmaya, çevresinde-
ki işçi arkadaşlarını da katmaya çalışıyordu. Çalıştı-
ğı Silver boya fabrikasında bir sendikalaşma komitesi 
kurmanın planlarını kuruyordu. Deniyor olmuyor, ama 
vazgeçmiyor bir daha deniyor, bir gün mutlaka olacak 
diyordu. Gerçek bir öncü işçi olarak, çevresini, ailesini 
örgütlemeye çalışıyordu. Tüm sıcaklığı ile evini yoldaş-
larına, parti dostlarına açmıştı. Kimseyi bir şey yedir-
meden göndermez, demlik demlik içilen çaylarla mutfa-
ğında yapılan sohbetler hiç bitmezdi. 

DİP’in bürosu 2016’da 1 Mayıs’ın hemen öncesinde 
tutulmuştu tutulmasına ama aslında onun evi o zamana 
kadar Çorlu’da her şeyin kalbi gibiydi. Ve o büroyu bir-
likte tuttuğumuz gün “burası işçilerin evi olacak” diye-
rek büronun ortasında mutluluktan yerinde duramıyor, 
adeta dans ediyordu. Birlikte neler neler yapacağız diye 
hayaller kurarken o günden neredeyse tam 5 ay, onun 
yönettiği, açılış konuşmasını yaptığı açılış etkinliğinden 
de yine neredeyse tam 4 ay sonra Sevda ablamızı, yolda-
şımızı amansız bir hastalık nedeniyle 25 Ekim 2016’da 
kaybettik. Şimdi ölümünün 5. yıldönümünü idrak edi-
yoruz, mecazi değil gerçek anlamda onu anmadan, öz-
lemeden, örnek almadan bir günün bile yaşanmadığı 5 
koca yılın ardından. 

Sevda abla, önce fabrikasındaki bir mücadeleye ön-
cülük etti. O mücadele kazanımla sonuçlanmadı ama o 
işçi sınıfına güvenmekten, sınıf mücadelesinin yolundan 
gitmekten asla vazgeçmedi. Sonra Devrimci İşçi Partisi 
ile tanıştı ve işçi sınıfı için, tüm insanlar için hayal etti-
ği dünyanın ancak bu düzenin yerine başka bir düzenin 
kurulması ile, işçi sınıfının iktidarında gerçek olabilece-
ğini kavradı. Muhteşem üslubuyla şöyle demişti: “Kirli 
düzen kirli bir ev gibidir. Dağıtmadan temizleyemez-
sin.” DİP’e, bu amaçla mücadele eden bir parti olduğu 
için örgütlenirken “aslında böyle rahat, bir üyenin so-
rumluluklarını taşımıyorum ama rahatı bozmak lazım” 
demişti. Rahat bir gelecek için, biricik oğulları Berkay 
ve Burak’a güzel bir hayat sunmak için rahatını bozdu. 
Ama işte kendisi gibi milyonlarca işçinin maruz kaldığı 
sağlıksız çalışma koşullarının, kimyasalların ve patron-
ların kâr hırsının birikimli bir sonucu kanser hastalığı 
onu da buldu ve 43 yaşında aramızdan ayrıldı. 

Cenazelerin son yolculuk, yaşamı yitirenlere karşı 
yerine getirilecek son görev olduğu söylenir. Biz ise 5 
yıl önce mezarı başında Sevda ablamıza, yoldaşımıza 
karşı görevimizin bitmediğini, Çorlu’da, bu topraklar-
da ve tüm dünyada işçi sınıfının insanca yaşayacağı bir 
düzen kurulana kadar bu görevi omuzlarımızda taşıya-
cağımızı söylemiştik. Ve Sevda yoldaşın anısının, işçi 
sınıfının mücadelesinde yaşayacağını… Öyle de oluyor. 
Ölümünün 5., öncülüğünü yaptığı Yeşil Kundura direni-
şinin 10. yıldönümünde, ekmeğini kazandığı Trakya’da, 
onu hiç tanımayan işçiler, Indomie Adkoturk ve Bel 
Karper işçileri tıpkı onun gibi sendikalaşma mücadele-
si veriyor. Tıpkı Sevda abla gibi mücadelenin her adı-
mında bu düzenin kendilerine bir şey vaat etmediğini 
kavrıyor. Tıpkı onun gibi her gün biraz daha fazla sı-
nıf siyaseti ile buluşuyor, sınıf siyasetine yakınlaşıyor. 
Yeşil Kundura direnişine Sevda ablanın öncülük etmesi 
gibi, Bel Karper’de de, Adkoturk’te de kadın işçiler öne 
çıkıyor, mücadeleye azimleri, kararlılıkları ile, inançları 
ile damga vuruyor. Sevda yoldaşın anısı işte bu grev ça-
dırlarında, o işçilerin yükselttiği mücadelelerde yaşıyor. 
Ne mutlu ki onu hiç tanımayan işçi kardeşleri, onunla 
aynı yoldan yürüyor, onun devrettiği bayrağı taşıyor. 
Ne mutlu ki onun yoldaşları olan bizler onun emeklerini 
boşa çıkarmamak için elimizden geleni yapıyor, ortak 
eserimizi büyütüyor, tüm çocuklar için güzel ve onurlu 
bir geleceğe emin adımlarla yürüyoruz.

Armağan Tulun
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DİP üyesi öncü işçi Sevda Alyakut’un 
mirası, ölümünün 5. yıldönümünde 
sınıf siyasetine çağırıyor! 

Yemeksepeti’nin sendika karşı-
tı tutumuna karşı Tüketiciler Bir-
liği Federasyonu ve Nakliyat-İş 
öncülüğünde bir dizi sendika, şir-
ketin Şişli’deki genel merkezinin 
önünde yaptıkları eylemle boykot 
çağrısında bulundu. Devrimci İşçi 
Partisi’nin de destek verdiği ey-
lemde yapılan boykot çağrısı kısa 
sürede sosyal medyanın önde gelen 
gündemlerinden biri haline geldi. 

İşçiler DİSK’e bağlı Nakliyat-
İş sendikasında örgütlenerek 2.000 
üye ile yetki aşamasına gelmişti. 
Ancak şirket, işkolunu taşımacılık-
tan çıkarıp “ticaret, büro, eğitim ve 
güzel sanatlar” işkolu olarak değiş-
tirerek işçilerin sendika üyeliklerini 
düşürmüştü. İşkolu değişikliğinin 
gerçekleşmediği az sayıdaki depo-
da Türk-İş’e bağlı Tümtis sendikası 
örgütlendi. Şirket Tümtis’in Çalış-
ma Bakanlığından aldığı yetkiye 
de itiraz ederek süreci mahkemeye 
taşımış durumda. Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı, görev ala-
nında bulunması ve sorumluluğu 
olmasına rağmen şirketin muvaza-
alı işkolu değişikliğine müdahalede 
bulunmuyor, yetki itirazını görüşen 
mahkemeler ise uzayan yargıla-
maları sendika hakkı ihlali olarak 
gören Anayasa Mahkemesi kararla-
rına rağmen halen ipe un sermeye 
devam ediyor. Hal böyle olunca da 
binlerce Yemeksepeti işçisi örgüt-

süz kalıyor ve yoğun performans 
baskısı altında, başta İstanbul ol-
mak üzere şehirlerin yoğun trafiği 
içinde kelle koltukta çalışmaya de-
vam ediyor.

Sendika motorlu kuryenin 
emniyet kemeridir!

Sendikasız çalışmak her işko-
lunda iş kazalarına davetiye çıkar-
mak demek. Hele ki işçilerin yo-
ğun trafikte, hızlı sipariş yetiştirme 
baskısı altında çalıştığı paket servis 
işinden bahsediyorsak, tehlike çok 
daha artmaktadır. Göz göre göre ge-
len, sermayenin kâr hırsı nedeniyle 
göz yumulan bu kazalar, ölümle so-
nuçlandığında artık kaza değil birer 
cinayettir. Motosiklette emniyet ke-
meri yoktur ama motorlu kuryenin 

emniyet kemeri sendikadır. 

Pandemide yaşamı  
devam ettiren kuryeler kendi 
yaşamlarına da değer  
verilmesini istiyor

Pandemi döneminde milyonlar-
ca vatandaş için hayatı daha kolay 
ve sürdürülebilir hale getiren mo-
torlu kuryeler, kendi yaşamlarına 
da değer verilmesini istiyorlar. Bu 
işçilerin hakkı nasıl ödenir? Maaş-
la, primle, bahşişle bu hak öden-
mez. İşçiler kimseden ne lütuf ne 
bahşiş bekliyor. Haklarını sendikalı 
olarak bihakkın alabilmek, yaşam-
larını tehlikeye atmadan, insanca 
koşullarda çalışmak ve yaşamak 
istiyorlar. 

Yemeksepeti’nde sendika yoksa 
boykot var!

Devrimci 
İşçi Partisi 
üyesi öncü 
işçi Sev-
da Alyakut 
y o l d a ş ı , 
yakalandı-
ğı amansız 

hastalık so-
nucu 5 yıl 

önce, 25 Ekim 
2016’da kaybet-

tik. Türkiye’nin en 
önemli sanayi ve işçi 

havzalarından biri olan 
Çorlu’da ekmeğini kazanan Sev-
da yoldaş, DİP’in “kapitalizme ve 
erkek egemenliğine karşı emekçi 
kadınlar en öne!” şiarının en fazla 
hakkını veren, kanlı canlı örneğiydi. 

Bugün ölümünün 5. yıldönü-
münde Sevda yoldaşı hem büyük 
bir özlem, sevgi ve saygıyla, hem 
de onun bıraktığı mirasın anlamını 
bir kez daha kavrayarak anıyoruz. 
Sevda yoldaş, çalıştığı tüm fab-
rikalarda işçilerin bir derdi oldu-
ğunda kapısını çalacakları Sevda 
ablası oldu. Muhteşem bir insani 
sıcaklığa, bir o kadar da öncü, gü-
ven verici bir karaktere sahipti. Bu 
yüzden doğal bir işçi önderi olarak 
çalıştığı fabrikalardaki mücadele-
lere, direnişlere öncülük etti. Bu-
nunla birlikte, tek tek fabrikalarda 
verilecek mücadelelerin birleştiril-

mesi gerektiğini kavradı. Fabrikala-
rın sınırlarını aşan bir mücadelenin 
gerekliliğini gördü. İşçi sınıfının 
haklarını almasının yolunun müca-
deleden geçtiğine inandı. Bu hakları 
nihai olarak garanti altına almanın, 
gündüzlerinde sömürülmeyen gece-
lerinde aç yatılmayan bir dünyanın 
ancak bir avuç sömürücü azınlığın 
değil, üretenlerin çıkarları temelin-
de kurulacak bir düzen ile mümkün 
olacağını gördü. Ömrünün son yıl-
larını bilinçli olarak bu mücadele-
ye adadı. Bu amaçla Devrimci İşçi 
Partisi’nin Çorlu’da ve başka işçi 
kentlerinde, işçi sınıfı içine sağlam 
ve yaygın bir şekilde nüfuz etmesi 

için çaba sarf etti. Sadece bu top-
rakların değil, bütün dünyada işçi 
sınıfının iktidarı için, dünya devrimi 
davası için mücadeleyi benimsedi. 
Ölümünün 5. yıldönümünde onu 
anmak, işte burada, onun bu mü-
cadelesini anlamakta yatıyor. Onun 
anısını yaşatmak, işçi sınıfı siyase-
tinin bayrağını yükseltmekten, onun 
yarım bırakmak zorunda kaldığı gö-
revleri tamamlamaktan geçiyor. 

Devrimci İşçi Partisi bugün ol-
duğu gibi yarın da onun örnek dav-
ranışları, kişiliği, kararlılığı ile har-
manladığı mücadelesinin yolunda 
yürüyecek, DİP’i adım adım inşa 
edecektir.
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Emir kulları ve kula kulluğu 
reddedenler

Tüm Türkiye, 23 Eylül günü Tekirdağ Valiliğinin 
merdivenlerinde yaşananları ibretle izledi. Bir polis 
şefinin “süpürün” talimatıyla polisler kendilerin-

ce valilik merdivenlerini işçilerden temizledi. Oysa tüm 
Türkiye’nin gördüğü, alnı açık başı dik işçilerin tertemiz 
direnişi, polisin “pislik” muamelesini elinin tersiyle itip 
geri iade edişiydi. Öğrenciliğimde çok atılan bir slogan 
vardı. Sonra Gezi’de de çok atıldı: “Polis simit sat onurlu 
yaşa” diye. Doğrusu hiç ısınamadım ben bu slogana. Bel-
ki polis torunu olmamdandır. Belki insanları hele ki hiye-
rarşide alt kademede olanları sistemden ayrı birey olarak 
yargılamayı doğru bulmadığımdandır. Belki ilkokulda oy-
nadığım “Simitçi Mercan” piyesinde simitçi Mercan’ı hor 
gören Zeynel karakterine gıcık olmamdan, simitçi olmayı 
sanki aşağı bir işmiş gibi tartıya koymak içime sinmediğin-
dendir. Belki hepsi birden. 

İşçilerle birlikte gözaltına alındıktan sonra içeride po-
lislerden bazıları küçük çocukları bile darp edecek dere-
cede yapılan zulümden mahcup olup da “biz de emir ku-
luyuz” dedikçe içimdeki son empati kırıntıları da yok oldu 
gitti. O slogan dilimin ucuna kadar geldi. Ne demek emir 
kulu olmak? Bu kadar kolay mı bunu söylemek? Bu asker-
likte ucunda ölüm bile olsa emri uygulamak gibi bir şey 
değil. Tarih önünde yanlış safta olsa bile askerin hayatını 
daha büyük bir topluluk, amaç ya da beraber savaştığı as-
kerler için feda etmesinde bir erdem vardır. Gerçek asker-
lerin, düşmanı bile olsa karşısındaki başka bir askere say-
gıda kusur etmemesindeki neden budur. Ama “emir kulu” 
lafında onurlu şerefli hiçbir şey yok! Hakkını arayan işçiye 
saldırmakta, yere yatırdığı işçiye acı çektirmek için has-
sas yerlerini tekmeleyip sıkmakta, kadın işçileri yerlerde 
sürüklemekte, savunmasız çocuklara vurmakta onur, şeref, 
haysiyet aramak boşuna. 

Memur olmak -ki biz kamu emekçisi demeyi tercih ede-
riz- emir kulluğu değildir. Kamuya karşı yani halka karşı 
sorumluluk içerir. Ahlak ve erdemin gereğini bir yana bı-
raksak bile, kamu emekçisi kanuna aykırı emri uygulamak-
la yükümlü değildir. Tam tersine kanuna aykırı emri yerine 
getirmemek memurun yükümlülüğüdür. 15 Temmuz’da 
Boğaziçi Köprüsü’nde halka karşı silah sıkmayı reddeden 
ve bunun bedelini darbeci subayın kurşunuyla canını vere-
rek ödeyen Piyade Er Kurtuluş Kaya’yı nereye koyacağız? 
O da “emir kuluyum” mu deseydi? Sabahtan akşama 15 
Temmuz edebiyatı yapıp, dağa taşa 15 Temmuz yazan ve 
bu istismar üzerinden bir istibdad rejimi inşa edenler bakın 
şimdi Boğaziçi Köprüsü’ndeki “vur” diyen darbeci suba-
yın yerine geçmiş “süpür” diye bağırıyorlar. 

Birileri Osmanlı’ya dönüş heveslisi olabilir. Dizisi-
ni yapın, sabah akşam izleyin, Abdülhamit Han hazret-
lerine sabah akşam övgüler düzün, sırf devrimden yana 
Abdülhamit’e karşı diye Mehmet Akif’e bile lanet okuyun, 
Mehter Marşlarıyla kendinizden geçin hepsi sizin bilece-
ğiniz iş… Ama unutmayın gün gelir buranın devrimle ku-
rulmuş bir ülke olduğunu, yaralı bereli de olsa hala cum-
huriyetle yönetildiğini, kula kulluğun bir daha dönmemek 
üzere geçmişte kaldığını size öğreten birileri çıkar. Bu biri-
lerinin eli nasırlı işçiler, çileli ama bir o kadar da dirayetli 
emekçi kadınlar olması ise sürpriz değildir. En azından işçi 
sınıfını bu toplumun devrimci gücü olarak gören, emekçi 
kadınlar en öne diyen biz sosyalistler için değildir. 

Dahası da var. Bugün kula kulluğu reddedenler ve bu-
nun için direnip bedel ödeyenler, emir kullarından güç-
lüdür. O gün hiçbir işçi polisler gibi boynunu bükmedi. 
Arayıp telefonda ağlayan annesine, telaşlanan eşine, çocu-
ğuna, mahallede konu komşuya, televizyonlara çıkıp tüm 
millete başları dik mücadelelerini anlattılar. O işçiler ki 
kendileri gibi bu milletin de eğilen başını yukarı kaldıra-
caklar. Bu yüzden haydi işçiler sınıf siyasetine! Haydi bu 
ülkenin onurlu ve güzel insanları mücadeleye! İşçi sınıfına 
güvenin ve bu hürriyet kavgasında yerinizi alın! Gelecek 
kula kulluğu reddedenlerindir! Milletlere kulluğu dayatan-
lar ise tarihin çöplüğüne süpürülüp gideceklerdir!  

Levent DölekDevrimci Devrimci İşçi Partisi Bildirisi
Hayat pahalılığına ve konut sorununa 
karşı emekçi halkın çözümü için 
örgütlenelim ve mücadele edelim!

İktidarın ekonomik krize çö-
zümü işçinin emekçinin karşısın-
da patronların ise yanında olmak. 
İktidar fabrika patronlarının, ban-
kaların, müteahhitlerin çıkarını 
düşünüyor. İşçilerin, emekçilerin 
hükümetten hiçbir umudu yok. 
Tüm zenginlikleri üreten bizleriz 
ama sofrasına giren ekmeği günden 
güne küçülen yine bizleriz. İktidar 
bizi açlığa mahkûm etmek istiyor 
ama çözüm; göçmen- yerli deme-
den, Alevi-Sünni demeden, Kürt 
-Türk demeden, ayrı gayrı deme-
den birlikte mücadele etmemizde 
yatıyor. 

Çarşıda pazarda fiyatlar el 
yakıyor, mutfaktaki yangın 
sönmüyor!      

Hayat pahalılığı emekçi halkın 
belini bükmeye devam ediyor. İğne-
den ipliğe her şeyin fiyatı artarken, 
elimize geçen paranın kıymeti ise 
günden güne eriyor. Devletin açık-
ladığı enflasyon rakamları gerçeği 
yansıtmıyor. Gerçek enflasyonu 
pazardan, marketten, kırtasiyeden, 
ödediğimiz faturalardan, yükselen 
ev kiralarından zaten anlıyoruz. Pa-
zar çantaları dolmuyor, halkın kur-
sağından et geçmiyordu artık sebze 
ve meyve de geçmez oldu. Emekçi 
halk hayat pahalılığını cebinden bi-
liyor, açıklanan rakamlardan değil. 
Bu yıl yapılan bir ankete göre hal-
kın yalnızca yüzde 6’sı resmi enf-
lasyon rakamlarının doğru olduğu-
na inanıyor, yani neredeyse kimse 
devletin doğru söylediğine inanmı-
yor. Gerçekler gün gibi ortadayken, 
kim nasıl inansın zaten!

Devlet ekonomiyi yönetmekten 
aciz. Her şeyi sermayenin çıkarla-
rına, piyasanın acımasız ellerine 
bırakmış durumda. Emekçi halk ise 

kendi kaderine terk edilmiş, enflas-
yonun yarattığı yükün altında ezil-
dikçe eziliyor. 

Hayat pahalılığına emekçi 
halkın çözümü: Fiyat denetim 
komiteleri! Ücretlerde ve iş 
saatlerinde eşel mobil!

Hayat pahalılığının çözümü 
hem fiyatların kontrol altına alın-
masını hem de emekçi halkın gü-
venceli iş sahibi olmasını ve ge-
lirlerinin artmasını gerektiriyor. 
Fiyatların çarpıtılmasına karşı sen-
dikalar ve tüketici örgütleri fiyat 
denetim komiteleri oluşturmalı. İşçi 
ücretleri eşel mobil (oynak merdi-
ven) uygulaması ile fiyat denetim 
komitelerinin belirlediği enflasyon 
oranında altı ayda bir değil her 
ay otomatik olarak arttırılmalıdır. 
Yoksulluk sınırının altındaki üc-
retler gelir vergisinden muaf tutul-
malıdır. İşsizliğin çözümü için ise, 
devlet istihdam yaratan bir yatırım 
seferberliğine girişmeli, iş saatleri 
herhangi ücret kesintisi olmaksızın 
kısaltılmalı ve var olan işler çalışan 
nüfus arasında paylaştırılmalıdır. 
Bu çözümler milyonların çıkarına-
dır ve sadece bir avuç sömürücü 
azınlığın kârlarının azalmasına ne-
den olacaktır!    

Emekçi halka konut, 
öğrencilere yurt yok!  
Milyonlarca boş konut 
müteahhitlerin ve para 
babalarının elinde! Emekçi 
halkın çözümü kamulaştırma!

Temel ihtiyaçlarda yapılan zam-
lar yetmezmiş gibi şimdi de ev kira-
larına her an zam geliyor. Rakamlar 
bir hafta bile sabit kalamıyor. Artan 
kiralarla ilgili Erdoğan “bir sorun 

görmezken” binlerce öğrenci evsiz 
yurtsuz kalmış barınamıyor. Ülke-
de iki milyon konut fazlası varken 
artan kiralara herhangi bir denetim 
ya da kısıtlama getirilmiyor. Halkın 
en temel haklarından biri olan ba-
rınma hakkı gasbediliyor. Derhal 
emekçi halkın yararlanacağı, in-
sani koşullarda barınma! Evler 
artık oturanların olmalı! Müte-
ahhitlerin elindeki konut fazlala-
rı derhal kamulaştırılmalı!

Eğitim öğretim yılı başladı ama 
büyük zamlarla ve devasa bir yurt 
eksikliğiyle. Erdoğan’ın “gözünüze 
dizinize dursun’” dediği yurtlar açı-
lan kontenjanları karşılamıyor. Öğ-
renciler kelimenin tam anlamıyla 
sokakta kaldı. Devlet yeterli sayıda 
yurt yapmıyor, gençleri ya tarikat 
yurtlarının ya da fiyatları karşıla-
namayacak kadar yüksek olan özel 
yurtların insafına bırakmış durum-
da. Özel yurtlar derhal kamu-
laştırılmalı! Tüm öğrencilere üc-
retsiz ve nitelikli devlet yurtları 
sağlanmalı!

Hükümetten de devletten 
de fayda yok, çözüm örgütlü 
mücadelede!

İşçiler emekçiler bizi ezmeye ça-
lışanlara karşı, işimize ekmeğimize 
göz koyanlara karşı, gelin ayrı gayrı 
demeden birleşelim. Örgütlü müca-
dele ile ekmeğimizi hep birlikte bü-
yütelim. Bu kavga ekmek kavgası, 
bu kavga hürriyet kavgası. Yüzde bir 
olan kan emici patronların karşısına 
yüzde 99 olarak çıkalım. Yoksulluğa, 
hayat pahalılığına, her gün yapılan 
zamlara, kölece çalışma koşullarına 
mahkûm değiliz. Tüm bu yoksulluğu 
bitirmek için masaya yumruğumuzu 
vurma zamanı. İşçiler, emekçiler bir-
leşin! Ayrı gayrı yok! 



Arap dünyasında büyük bir 
toprak kayması yaşanıyor. Birçok 
Arap ülkesinde ulusal seksiyonları 
olan Müslüman Kardeşler (ken-
di özgün adıyla İhvan-ı Müslimin 
ya da kısaca İhvan) mevzi üzerine 
mevzi yitiriyor. 2011 yılında patlak 
veren Arap devrimi sırasında, eski 
rejimlerin en zengin ve güçlü mu-
halefet hareketi olduğu için büyük 
bir atılım yapmıştı İhvan. Mısır’da 
cumhurbaşkanlığını ele geçirmiş, 
Suriye’de iç savaşta Erdoğan Tür-
kiye’sinin desteğini arkasına almış, 
Ürdün’de öne çıkmış, Filistin’de 
Gazze’nin hâkim gücü Hamas’ı 
İran’ın desteğinden kendi yanına 
çekebilmişti. Katar İhvan’ın ideo-
loji ve finansman merkezi rolünü 
oynuyordu. Tayyip Erdoğan’ın 
Arap devrimi karşısında kendine 
Arap dünyasında güçlü bir müttefik 
yaratma amacıyla İhvan’ı destekle-
mesi harekete yeni bir güç katıyor-
du.

Buraya kadar Ortadoğu’yu ko-
nuştuk. Kuzey Afrika’da da benzer 
bir gelişme görülüyordu. Sudan 
zaten Ömer el Beşir yönetiminde 
İhvan kalesiydi. Arap devrimi-
nin ikinci merkez ülkesi Tunus’ta 
Ennahda partisi devrimden sonra 
parlamentonun çoğunluğunu elde 
edememekle birlikte birinci parti 
konumuna yükselmişti. Fas’ta ise 
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 
adaşı bir parti, birinci parti haline 
geliyor ve hükümette esas belirle-
yici güç oluyordu. Libya’da İhvan 
yine Tayyip Erdoğan hükümetinin 
desteğiyle kendi gücünün ötesinde 
bir etki elde etmişti.

Yaprak dökümü
İlk büyük sarsıntı 2013’te 

Mısır’da yaşandı. Genelkurmay 
Başkanı Sisi, yönetimi, Bonapartist 
bir darbe ile ele geçirerek İhvan ik-
tidarına son verdi. AKP’nin ulusla-
rarası alanda “Rabiacı” adı verilen 
bir politika izlemesi de bu aşamada 
Rabiatül Adeviye adında bir mey-
danda darbe güçlerinin İhvancılara 
uyguladığı bir katliamla ilgilidir.

Mısır’ı Hamas’ın İhvan’dan 
bir miktar uzaklaşması, Suriye’de 
İhvan’ın önünün kapanması, 
Ürdün’de olayların durulması, son-
ra ardı ardına Türkiye ve Katar’ın 
Suud-Birleşik Arap Emirliği-Mısır 
eksenince yalıtılması izledi. Rabi-
acılık Ortadoğu’da 2012-2013’teki 
zirvesine göre büyük bir irtifa kay-
bına uğramıştı. 

Kuzey Afrika’da son aylarda 
ortaya çıkan gelişmeler o bölge-
de de İhvancılığın gecikmiş ama 
çok daha gürültülü bir çöküşünü 
haber veriyor. Ama son döneme 
gelmeden önce Kuzey Afrika’nın 
(ve genel olarak Arap dünyasının) 
en güney ülkesi olan Sudan’da on 
yıllardır tahakküm kurmuş olan 
İhvancı diktatör Ömer el Beşir’in 
2019’da Sudan devriminin muaz-
zam gücü karşısında silahlı kuvvet-
ler ve istihbarat örgütleri içindeki 
müttefiklerince harcandığını hatır-
latalım. Yine de Sudan’a dikkat! 
Eylül ayı içinde Ömer el Beşir yan-
lıları başarısız bir darbe girişiminde 
bulundular. Bu tekrarlayabilir ve 
gelecek defa başarıya kavuşabilir.

Kuzey Afrika’da domino etkisi
Son aylardaki gelişmeler ise 

çarpıcı. Önce Arap devriminin 
ardında bıraktığı Tunus’taki tek 
burjuva demokratik rejim, uzun 
bir gecikmeden sonra AB yanlısı 

burjuvazinin çıkarları doğrultu-
sunda tasfiye edilmeye başlandı. 
Bağımsız olarak seçilmiş Cumhur-
başkanı Kays Said geçtiğimiz 25 
Temmuz’da parlamentoyu askıya 
aldı, başbakanı görevinden attı, 
ülkenin yönetimini üstlendi. Tabii 
böylece parlamentodaki en büyük 
parti olan Ennahda’nın ve onun 
lideri Raşid Ğannuşi’nin meclis 
başkanlığı pozisyonunun İhvan-
cılığa sağladığı bütün güç ağır bir 
darbe yemiş oldu. Kays Said, son 
günlerde keyfî bir kararla yeni bir 
başbakan atadı ve ülkeyi meclis ol-
maksızın kararnameler aracılığıyla 
yönetmeye geçerek yeni tür bir dik-
tatörlüğü perçinlemiş oldu. Elbet-
te yine de önümüzdeki dönemde 
olacak bitecekleri dikkatle izlemek 
gerekir.

Bunu Fas’ta 8 Eylül’de yapı-
lan seçimde Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin görülmemiş iflası izledi. 
Parti 125 sandalyeden 13 sandalye-
ye düştü! Elbette yeni hükümette 
hiçbir etkisi olamayacak. Anlamlı 
bir şekilde, genel seçimlerle aynı 
gün yapılan yerel seçimlerde de 
Tunus’un büyük kentlerinden üçün-
de (başkent Rabat, ticari merkez 
Kazablanka ve ünlü turistik merkez 
Marakeş’te) üç kadın belediye baş-
kanı seçildi. İhvancılık Fas’ta da en 
azından bir güneş tutulması, belki 
de bir çöküş yaşıyor.

Bu iki ülkenin arasında yer alan 
Cezayir’de İslamcı hareket diğerle-
rine göre (1990’lı yıllarda iç savaş-
la sonuçlanan kısa bir dönem hariç) 
çok daha arka planda olagelmiştir. 
Ama orada da Haziran ayında ya-
pılan seçimlerde ikinci sırayı alan 
İhvancı parti Barışçı Toplum Partisi 
(MSP) hükümetin dışında bırakıldı.

Kaddafi’nin intikamı mı?
Bilindiği gibi Libya’da 2011’de 

patlak veren ve öteki Arap ülkele-
rinden farklı olarak devrim olma-
yıp bölgeler ve aşiretler arası bir 
iç savaş olan olaylarda, ülkenin 42 
yıldan beri başında olan Cumhur-
başkanı Muammer Kaddafi vahşice 
öldürülmüştü. Libya emperyalist-
lerin açtığı ve AKP Türkiye’sinin 
desteklediği savaştan sonra on yıl 
boyunca iç savaş içinde yaşadı. 
Son yıllarda Trablus’taki hükümet 
ile ülkenin doğusuna hâkim olan 
General Hafter arasındaki savaş 
sırasında bütün emperyalistler ve 
Ortadoğu gericiliği Libya’ya çul-
lanmıştı. Tayyip Erdoğan’ın kozu 
yine İhvancılardı. Bilindiği gibi 
Libya’da Aralık ayında cumhurbaş-
kanı seçimi yapılması planları var.

Şimdi tuhaf bir gelişme 
Libya’da Kaddafi ailesinin yeniden 
yükselmesinin bir olasılık olduğunu 
gösteriyor. Eski cumhurbaşkanının 
oğlu Sadi Kaddafi Eylül başında 
hapisten salıverildi. Hemen üstüne 
özel bir uçakla Türkiye’ye geldi. 
Ardından da Mısır’a gitti. Sadi’nin 
ağabeyi (ve her zaman Kaddafi’nin 
oğulları arasında iktidara en ya-
kın görülmüş olan) Seyfülislam 
Kaddafi’nin cumhurbaşkanlığı yo-

ğun olarak konuşuluyor. Rusya’nın 
Hafter müttefiki Wagner özel askeri 
kuruluşuyla ilişkisi olduğu söyleni-
yor ama aynı zamanda New York 
Times gazetesinde çok iddialı bir 
röportajla tanıtılıyor.

Bu olasılık İhvan’ın Libya’da 
da baş destekçisi Türkiye’nin başka 
ata oynaması anlamına gelecek gibi 
görünüyor. Elbette Tayyip Erdoğan 
Libya İhvanı ile ilişkisini kesmeye-
cektir. Ama öyle görünüyor ki, Lib-
ya İhvan’ın iktidara oynayacağı bir 
ülke olmaktan çıkıyor.

Sıra Türkiye’de!
Mısır’dan, Libya ve Mağrip ül-

kelerine (Doğu’dan Batı’ya sayar-
sak Tunus, Cezayir, Fas) her yerde 
etkisini yitirmekte olan İhvan’ın 
son yıllarda arkasında olan en 
önemli iki güçten biri olan Adalet 
ve Kalkınma Partisi ve Tayyip Er-
doğan da günbegün gözle görülen 
bir şekilde güçten düşüyor. Görev 
mücadelelerin gücünü arttırarak, 
özellikle işçi sınıfını artan ölçüde 
örgütleyerek Erdoğan ve AKP’yi 
iktidardan düşürmektir. İhvan’ın 
çöküşünün son çivisi Türkiye’de 
çakılacaktır!

Seyfülislam Kaddafi: Veliaht mı?

Gerçek gazetesi daha üç ay önce 
“Emperyalist Genelkurmay toplan-
dı: Çin ve Rusya’ya karşı savaş tam-
tamları” başlığıyla Trump’ın yerine 
gelen sözde daha demokrat başkan 
Biden’ın Haziran ayında Avrupa’ya 
yaptığı ziyarette emperyalist ortak-
larıyla nasıl savaş planları hazırla-
dığını anlatmıştı. Özellikle QUAD 
adını taşıyan dörtlü ittifak (ABD, 
Avustralya, Hindistan, Japonya) bu 
planlarda büyük önem taşıyordu. 
Biden’ın ilk büyük çevrimiçi diplo-
matik toplantısını iktidara geldikten 
kısa süre sonra bu ülkelerin liderle-
riyle yaptığına da işaret ediliyordu.

Aradan üç ay geçmişti ki, dün-
ya bu sefer başka bir “ittifak”ın 
kuruluşuyla karşılaştı. ABD, bu se-
fer Avustralya ve İngiltere’yle bir 
arada, üç ülkenin baş harflerinin 
bir araya getirilmesinden oluşan 
bir adla “Aukus” adlı bir kuruluş 
yaratmıştı. Herhangi bir hedef gös-
terilmiyordu ama hedefin yine Çin 
olduğunu çocuklar bile anlamıştı!

Neden yeni bir ittifak?
Aukus’un varlık nedenini iyi 

anlamak gerekir. QUAD’ın var 
olduğu, ABD’nin Güneydoğu 
Asya’nın 10 ülkesini bir araya ge-
tiren ASEAN’ı da yanında tutmak 

için büyük çaba gösterdiği bir du-
rumda bu üçlü neden öne sürülmüş 
olabilir ki? 

Burada en önemli faktör, 
Avustralya’nın “Amerika’nın feda-
isi” rolüne soyunmasıdır. Amerika 
Pasifik Okyanusu’ndaki bu kadim 
müttefikine “nükleer enerji ile işle-
yen” denizaltılar verecek, böylece 
Çin’e karşı uzak coğrafi mesafeler-
den müdahaleyi mümkün kılacaktır. 
Bu denizaltıların standart benzerle-
rine göre büyük avantajları vardır. 

Bir yandan, menzil bakımından 
karşılaştırılmaz bir durum söz ko-
nusudur. Klasik denizaltı yeniden 
yakıt tedarik yapması gerektiği için 
ancak belirli mesafelere ulaşabilir. 
Nükleer enerji ile işleyen denizaltı 
ise kendi enerjisini kendisi ürettiği 
için çok daha uzun bir menzile sa-
hiptir. Öte yandan, nükleerle işleyen 
denizaltı çok sessizdir, yakalanması 
zordur. (Bu denizaltılar nükleer baş-
lık taşımamaktadırlar, nükleer olan 
sadece enerji kaynağıdır.)

Ne tesadüftür ki, Avustralya 
için hazırlanan denizaltıların men-
zili Tayvan’a kadar uzanmaktadır. 
Tayvan meselesinin ABD ile Çin 
arasında son dönemde en çok kı-
zıştırılan konu olduğu hatırlanırsa, 
Aukus’un amacının iki dev arasında 

olası bir “Tayvan Savaşı”nı Çin’in 
kazanmasını engellemek olduğu or-
taya çıkar.

“Küresel İngiltere”
Aukus’un ikinci yeniliği 

İngiltere’yi de Çin’e karşı ön cep-
he ülkesi haline getirmesidir. Pek 
bilinmeyen bir konu vardır: İngil-
tere AB üyesi iken Çin ile özel bir 
ilişki kurmuş, onun AB pazarına 
sıçrama tahtası rolüne soyunmuş, 
hatta Çin’in uluslararası finans ku-
ruluşlarına alternatif olarak kurdu-
ğu ve bütün emperyalist ülkelerce 
reddedilen uluslararası yatırım ve 
kalkınma bankasına bile destek ver-
mişti. Şimdi Brexit sonrası İngiltere 
Çin’den uzaklaşarak ABD ile kol 
kola girmiş olmaktadır. Bu şekilde 

İngiltere’nin koyu Brexitçi başba-
kanı Boris Johnson’ın “İngiltere ar-
tık küresel çapta politika izleyecek” 
iddiasının aslında stratejik planda 
Amerika’nın yardakçılığı olduğu 
ortaya çıkmıştır.

Fransa ayazda
Nihayet Aukus, 2016’dan beri 

Avustralya ile milyarlarca dolar 
değerinde bir dizi denizaltı için an-
laşma imzalamış ve bunları tersa-
nelerinde üretmekte olan Fransa’ya 
ağır bir “kazık” olmuştur. Burada 
bir rastlantı yoktur. AB ülkeleri, en 
başta Fransa ve Almanya, hem Çin 
hem Rusya konusunda ABD’ye 
göre daha yumuşak bir politika iz-
lemektedirler. Yani emperyalistler 
arasında zaman zaman su yüzüne 

çıkan çelişkiler vardır. AB’den ko-
pan Britanya şimdi Biden’ın Avrupa 
kıtasında AB’ye karşı oynadığı koz 
olmuştur. Emperyalistler arası bu 
çelişkinin nasıl bir gelişme göstere-
ceğini dikkatle izlemek gerekir. Her 
iki taraf da Çin’in düşmanıdır ama 
somut politik yöneliş bakımından 
aralarında çizgi farkı vardır. Bu çiz-
gi farkının gerçek bir çatlak haline 
gelip gelmeyeceğini göreceğiz.

Ama esas izlenmesi gereken, 
ABD, Britanya ve onlara katılan 
dostlarının Çin’e karşı, bir dünya 
savaşıyla bile sonuçlanabilecek bir 
savaşa doğru yürüyüş temposu ve 
bunun yöntemleridir. Emperyalizm 
bir kez daha barbarlığın koşullarını 
hazırlıyor!
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Aukus Pokus

Rabiacılığın uluslararası iflası
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İstibdad rejiminin dış siyaseti 
giderek daha fazla bir çıkmaza sü-
rükleniyor. Mehter marşları eşliğin-
de çıkılan sınır ötesi seferler, kısa 
süreli olarak iktidara nefes alma 
olanağı sağladıysa da şimdilerde 
hepsi adım adım birer bataklığa dö-
nüşüyor. Ve iktidar bataklık içinde 
çırpındıkça daha da fazla batıyor. 
Öyle ki Afganistan’da ABD çekil-
me sürecini eline yüzüne bulaştır-

mamış olsa belki de NATO ihalesini 
üstlenip boylu boyunca Afganistan 
bataklığına da çekilecektik. Erdo-
ğan ile sivil ve asker müttefikleri 
“bedava” gördükleri askerleri gön-
derip, Merkez Bankasında suyunu 
çeken dolar rezervlerini yeniden 
doldurmayı planlıyordu, olmadı. 

En son New York’taki Birleş-
miş Milletler Zirvesi’nde Erdoğan, 
Biden’la yeni bir görüşme yapmak 

istedi. Kim bilir hangi kanlı ihale-
ye talip olacaktı. Ama yüz bulama-
dı. Çareyi her zaman olduğu gibi 
Putin’e yanaşıp pazarlık etmekte 
buldu. Ama Biden’a hoş görünmek 
için New York’a gitmeden dışişleri-
ne Kırım’la ilgili Rusya’nın tepkisi-
ni çekecek açıklamalar yaptırmıştı. 
Bu yüzden tekrar Rusya’ya gittiğin-
de epey soğuk karşılandı. Putin’le 
dostuz havası vermek için aşı ve an-
tikor esprisi bile yaptı. Ama gülen 
olmadı. ABD’den ihale alamayınca 
gittiği Rusya’dan S400’lerden baş-
ka yeni silah ihalelerine talip olup, 
Rusya’ya yeni nükleer santral ya-
pım ve işletme vaadinde bulunup 
el yükseltmeyi seçti. Şimdi Ekim 
ayında G20 zirvesinde Biden’la ya-
pacağı görüşmede bunun bir pazar-
lık kozu olacağını umuyor. 

Bataklıkta çırpındıkça daha da 
batmak bu işte! Çünkü bu kifayet-
siz manevralar ABD karşısında bir 
koz olmak şöyle dursun Biden’ın 

eline koz veriyor. Çünkü Türkiye 
ekonomisinin dolara bağımlılığı 
gün geçtikçe artıyor. Ve ABD’nin 
elinde S400’lerle ya da başka şey-
lerle engellenemeyecek dolar silahı 
da giderek daha öldürücü hale geli-
yor. Yani Erdoğan’ın Biden’la arayı 
düzeltmek için Türkiye’nin emekçi 
halkına ödeteceği bedel gittikçe ar-
tıyor. Bu bedel sadece parasal bir 
bedel değil. Rusya ile Türkiye’yi 
Karadeniz’de ve İdlib’te askeri ola-
rak karşı karşıya getiren politikalar 
da ABD’ye yaranmanın bir vesilesi 
yapılmakta. Şu anda İdlib’e bomba-
lar yağıyor. Son dönemde TSK’dan 
beş generalin istifasının, tam da 
TSK’yı o bölgede pazarlık kozu 
olarak kullanan siyasetin yarattığı 
gerilimin sonucu olduğu söyleniyor. 

NATO’dan çık! NATO’yu yık!
İstibdad rejiminin emperyaliz-

me yaranmaya ve onun ayrıcalıklı 
taşeronu olmaya dayalı dış siyase-

tinin alternatifi ise Amerikan mu-
halefetinin dolaysız Amerikancı 
NATO’cu Avrupa Birlikçi siyaseti 
olamaz. Millet İttifakı’nı kötünün 
iyisi görenler, emperyalizme tam 
teslimiyete dayalı bu politikayı 
da göz önüne alsalar iyi ederler... 
Türkiye’nin, dolara bağımlılığı or-
tadan kaldıracak, AB ile Gümrük 
Birliği’nden çıkacak, emperyalist 
üsleri kapatacak, NATO’dan çıka-
cak net bir anti-emperyalist siyasete 
ihtiyacı var. Bu siyaset içeride işçi 
sınıfımızın ve emekçi halkımızın, 
dünyada ise emperyalizme ve Si-
yonizme karşı öfke içindeki tüm 
ezilen halkların desteğini alacaktır. 
Bu siyasetin marşı bir ileri iki geri 
giden Mehter Marşı değil çıkarı 
dünyanın bir numaralı terör örgü-
tü NATO’nun yıkılmasından yana 
olan dünya işçi sınıfının ve ezilen 
halklarının Enternasyonal marşı 
olacaktır.       

Erdoğan’ın trajedisi: Bataklıkta çırpındıkça daha fazla batıyor… 
Ne Biden yüz veriyor ne Putin esprilerine gülüyor!

Sayıştay raporlarında yolsuzluklar geçidi: 
Ulaştırmadan diyanete iktidarın milyarlarca liralık usulsüz ihalesi kayda geçti… 
Geçit töreninde muhalefetin belediyeleri de var. 

İstibdad rejimi, yolsuzluk iddia-
sında bulunanları derhal vatan haini 
ya da terörist ilan edip meselenin 
üstünü kapatmaya alıştı. Ama mız-
rak çuvala sığmıyor. Devletin resmi 
ve anayasal mali yargı organı olan 
Sayıştay’ın raporları adeta bir yol-
suzluklar geçidi niteliğinde. Özellik-
le ihale kanunun acil durumlar için 
bir olağanüstü yol olarak benimse-
diği 21/B usulü, iktidarın temel ihale 
yöntemi olmuş durumda. Bu şekilde 
zaman kısıtı ve acil durum gerekçe-
siyle, farklı şirketlerin ihaleye ka-
tılımı olmadan, önceden anlaşma 
sağlanmış olan şirketlere milyarlarca 
liralık ihaleler dağıtılıyor. Son Sayış-
tay raporlarında sadece Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığında ve sadece 2020 

yılında 19,7 milyar liralık usulsüz 
ihale yapıldığı tespit edildi. Halkın 
kullanmadığı otoyol, köprü ve tünel-
lerden müteahhitlere geçiş garantisi 
adı altında her yıl para aktarılırken 
Sayıştay raporu Avrasya tünelinde 
döviz kurunun yüksek hesaplanma-
sıyla vatandaşa 40 milyon liralık ek 
fatura çıkarıldığını ortaya koydu.    

En son “inanç insan ile Allah ara-
sında olsun, evine ve ticaretine, si-
yasetine, adaletine, yansımasın diye 
ortalığı ayağa kaldırıyorlar” sözle-
riyle tartışmaların odağına yerleşen 
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 
da kendi kurumunun yılda 2 milyon 
liradan fazla faiz geliri elde etmesin-
de bir sakınca görmediği ortaya çıktı. 
Ayrıca Sayıştay raporlarında Diya-

net İşleri’nin de ihalelerde “laik” 
Türkiye Cumhuriyeti kamu ihale 
kanununun 21/B maddesini tercih 
ettiği görülüyor. Ramazan ayının ne 
zaman olduğu belli iken aciliyet ge-
rekçesiyle iftar programlarının ihale-
lerini yandaşlarına dağıtmışlar. Eylül 
ayında başlayacağı belli olan Kur’an 
kursları için yine zaman yok diyerek 
21/B ile yandaş şirketlere kitap iha-
lesi vermişler. Sadece bunlar da de-
ğil. Olmayan varlıklara değer biçip 
amortisman (yıpranma gideri) göste-
rerek 14 milyon liralık “hata”ya ne-
den olmuşlar. Hata ortada ama gider 
gösterilen 14 milyon liranın nerede 
olduğunun cevabı yok.    

Meselenin en trajikomik yanı 
ise iktidar medyasının, İstanbul ve 

Ankara’da Ekrem İmamoğlu ve 
Mansur Yavaş’ı da 21/B yolsuzluğu 
yapmakla suçluyor olması. Sayıştay 
Ankara’da lahit ve lahit kapağı iha-
lesinde 21/B usulsüzlüğü tespit etti. 
İstanbul’da ise 1 milyar liralık met-
robüs ihalesinin yine 21/B ile CHP’li 
milletvekilinin mali müşavirliğini 
yaptığı şirkete verilmesi gündemde. 

Tabii ki iktidar medyası bu olayları 
“yolsuzluk” iddiaları ile manşete ta-
şıyor. Birbirlerini yerken, pislikler bir 
bir ortaya saçılıyor. Bu manzaradan 
emekçi halk için yine aynı ders çık-
makta. Bu düzenin pisliğini bu dü-
zenden nemalananlar temizleyemez. 
Emperyalizmden, sermayeden ve 
devletten bağımsız sınıf siyaseti şart!   

Kürt sorununun çözümü düzenin içinde değil 
düzenin değiştirilmesinde aranmalıdır!

Kılıçdaroğlu’nun “Kürt sorunu-
nun çözümünde HDP meşru organ-
dır” demesi üzerine HDP’nin meş-
ruiyeti üzerine yoğun bir tartışma 
başladı. CHP’liler her zaman oldu-
ğu gibi lafı ortaya atıp sonra arka-
sında durmuyor. Konu açılınca kı-
vırmaya başlıyorlar. Faşistliklerine 
halel gelmesin diye HDP’ye açıkça 
meşru demeye cesaret edemeyen 

İyi Partililer ise, “HDP meşru değil-
se niye mecliste HDP’li başkan ve-
kili olduğunda ondan söz istiyorsu-
nuz” diyerek kendilerince bir çıkar 
yol bulmuşlar. Bu tartışmanın bir 
ek unsuru ise çözüm adresi olarak 
TBMM’nin gösterilmesi. İktidarın 
istemediği bir araştırma komisyo-
nunu dahi kurmaktan aciz, yetkisiz-
leştirilmiş, zincire vurulmuş mec-

lisin ülkenin 
en ciddi gün-
demlerinden 
biri olan Kürt 
s o r u n u n u n 
çözümü için 
adres göste-
rilmesi başlı 
başına bir ga-
rabet.

İşin aslı 
ise başkadır. 

Çözüm bu düzenin içinde değil bu 
düzenin değiştirilmesinde aranma-
lıdır. Ayrıca HDP meşruiyet elde 
etmek için hiçbir düzen partisinin 
icazetine muhtaç değildir. HDP’ye 
oy veren milyonlarca seçmen, özel-
likle de HDP’yi kendi haklarının 
yegane savunucusu olarak gören 
Kürtler bu partinin meşruiyetini 
sağlamaktadır. HDP kendisine oy 
verenlerin talepleri doğrultusunda 
mücadele verdiği sürece sorun yok-
tur. Ancak son dönemde HDP’nin 
daha ziyade “yeni açılım” beklen-
tisiyle kendisini düzen siyasetine 
kabul ettirmeye çalıştığını görü-
yoruz. En son açıkladıkları siyasi 
beyannamede de, düzen siyaseti 
açısından kabul görecek bir metin 
hazırlamışlar. HDP’nin “üçüncü 
yol” iddiasının ayakları bu yüzden 
yere basmıyor. Daha ziyade Millet 

İttifakı’na da Cumhur İttifakı’na 
da angaje olmadan kim açılım ya-
pacaksa onunla diyalog kanallarını 
kapatmama kaygısı öne çıkıyor.

Oysa iki taraftan da gelecek 
açılım, gerçekte sömürgeci bur-
juvazinin çıkarlarına dayanan ve 
emperyalizmin icazetini arayan bir 
petrol açılımı olacaktır. Bu düzen 
güçleriyle, cumhuriyetin demokra-
tikleştirilmesini beklemek boşuna-
dır. Dahası bu beklentiyi yaratmak 
halkı aldatmaktır. Türk ve Kürt 
eşitliğini, kardeşliğini sağlayacak 
zemin mevcut düzenle sınıfsal bir 
karşıtlık içinde olan işçi ve emek-
çi sınıflarda aranmalıdır. Ancak 
HDP’nin metninde bilgisayardaki 
arama tuşuyla bile “işçi” kelimesini 
bulmak mümkün değil. Herhangi 
bir burjuva partisinin de savunabi-
leceği “hakça dağıtım” vaadi, üre-

timdeki sömürüye değmeyen, ser-
mayenin çıkarlarıyla ters düşmeyen 
bir hamasetten ibaret. 

Oysa HDP, meşruiyetini kendi-
sini destekleyen milyonlarca işçi, 
emekçi ve yoksul halka dayandır-
malıydı. Bu anlamda belki zincir-
li meclisin başkanlık divanında 
HDP’li bir başkan vekili yerine, 
onca baskıya, hak gaspına, halk 
iradesine zincir vurulmasına kar-
şı sineyi millete dönmüş HDP’li 
milletvekilleri çok daha büyük bir 
meşruiyet kaynağı olabilirdi. Bu 
HDP’yi sermayenin iç kavgaların-
da taraf olma kısır döngüsünden de 
kurtarırdı. Düzen siyasetinde bir 
üçüncü yol yok! Emperyalizmden, 
sermayeden ve devletten bağımsız 
bir sınıf siyasetinde ise işçilerin bir-
liği ve halkların kardeşliği var!
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İŞÇİNİN EKONOMİSİ

Merkez Bankası bir kez daha faiz 
indirimine gitti. Merkez Bankası Baş-
kanı Şahap Kavcıoğlu, faiz indirimine 
gidileceğinin sinyalini “artık çekirdek 
enflasyonu” dikkate alacağız diyerek 
vermişti. Çünkü çekirdek enflasyon 
(yüzde 16,8) gıda fiyatlarını içermi-
yor ve bu yüzden TÜİK’in açıkladığı 
manşet enflasyondan (yüzde 19,25) 
daha düşük çıkıyor. Böyle olduğu için 
de Merkez Bankası faiz oranını yüzde 
18’e çektiğinde hala enflasyonun üstün-
de getiri sağladığını iddia ediyor. Tabii 
buna Merkez Bankasının kendisi dahi 
inanmadığı için faiz kararının ardından 
yabancı sıcak paranın ülkeyi terk etti-
ğini, dolar kurunun bir anda 8,90’larda 
rekor kırdığını gördük. 

Faiz indiriminin işçi ve  
emekçiye yansıması ne 
olacak?

Erdoğan, faiz indirimleriyle enflas-
yonu düşüreceğini iddia ediyor. Oysa 
sonuç bugüne kadar hep tam tersi yönde 
oldu. Bundan sonra da öyle olacak gibi 
görünüyor. Zira faiz kararı sonrası Türk 
lirasında yaşanan değer kaybı ve döviz 
kurlarının yükselişe geçmesi, ithalata 
bağımlı ekonomide derhal fiyat artış-
larına yani enflasyona neden olacak. 
Nitekim Merkez Bankasının son faiz 
indirimi kararından sonra da dolar ve 
avro kurlarında yaklaşık %5’lik bir artış 
gerçekleşti. Birleşik Metal-İş sendikası-
nın MESS sözleşmeleri taslağı açıklan-

dığı 27 Ağustos tarihinde yaklaşık 173 
dolara denk gelirken faiz indirimi kararı 
sonrası 164 dolara gerilemiş oldu. Yani 
metal işçilerinin zammı henüz sözleşme 
görüşmeleri başlamadan dolar karşısın-
da erimeye başladı. Bir diğer örnek ise 
asgari ücret! Faiz kararının ardından 
Ocak ayında 383 dolara denk gelen as-
gari ücret de 318 dolara yani son 14 yı-
lın en düşük seviyesine gerilemiş oldu. 
Evet, kimse dolarla maaş almıyor ama 
tükettiğimiz her şey dolara bağlı olarak 
pahalanıyor. Dolayısıyla uygulanan faiz 
indirimi kararı ile ekonomik krizin fatu-
rası milyonlarca emekçiye yoksulluk ve 
hayat pahalılığı olarak ödetiliyor.

Kanser olmuş ekonomiye ağrı 
kesici yüklemesi

Erdoğan’ın ve ekonomi danışman-
larının, her ne kadar tersini söyleseler de 
faiz indiriminin enflasyonu arttıracağını 
bilmediğine inanmamalıyız. Biliyor-
lar. Ama esas niyetlerini gizlemek için 
ideolojik bir çarpıtmaya başvuruyorlar. 
Sanki izledikleri bu politika İslam’da 
faizin haram olmasıyla ilgiliymiş gibi 
bir izlenim vermeye çalışıyorlar. Faiz 
politikası yüzünden Türk lirası değer 
kaybettiğinde ise suçu “faiz lobisi”ne, 
dış güçlere atıyorlar. Aslında yaptıkları 
ise ekonomideki krizin tümüyle bir çö-
küntüyle sonuçlanmasını geciktirmeye 
çalışmaktan ibaret. Erdoğan ve iktidarı-
nın, siyasi finansmanını sağlayan müte-
ahhit şirketlerinin ve KOBİ’lerin düşük 
faizle batmadan bir süre daha yüzdü-

rülmesi, işsizlikte daha büyük bir artı-
şın engellenmesi, zaten borç batağında 
olan halkın ise borcu borçla daha kolay 
çevirmesi hedefleniyor. Nitekim İtalyan 
Unicredit Bankası’nın Türkiye raporun-
da şimdiden büyüme beklentisi yukarı 
doğru güncellendi. Ancak bu büyüme 
hormonlu bir büyümedir. Ekonomi 
üretimle büyümeyecek krediyle şişirile-
cektir. Nitekim bu kararın ardından hü-
kümet üretime yönelik bir kamu yatırım 
seferberliği yerine KOBİ’lere 23 milyar 
liralık kredi destek paketi hazırlıyor. Bu 
ölüm döşeğindeki hastaya hiçbir teda-
vi uygulamadan ağrı kesici yüklemesi 
yapmaya benziyor. 

Faiz indirimi erken seçim 
habercisi mi?

Tüm bunlar tabii ki ekonomide ha-
vaya bir erken seçim kokusu yayıyor. 
Çünkü bu politikanın ekonomik çö-
küntüyü 2023’e kadar erteleyebilmesi 
çok kuşkulu. Daha önce aynı politika 
ile 2018 ve 2019 seçimlerini geçiren 
Erdoğan, bunun için Merkez Banka-
sının 128 milyar dolarını hiç etmişti. 
Şimdi Merkez Bankasında bu politika-
yı arkalayacak döviz rezervi olmadığı 
gibi SWAP hariç net rezervler ekside. 
40 milyar dolarlık bir döviz açığı söz 
konusu. Merkez Bankasının son açık-
ladığı cari açık rakamları da 21 milyar 
dolarlık beklentinin üzerinde 27,8 mil-
yar dolar oldu. Yani ülkeye giren döviz 
çıkandan yaklaşık 28 milyar dolar daha 
az kaldı. Türkiye’de sadece tüketim 

değil üretim de ithalata bağımlı olduğu 
için, ihraç edilen ürünlerde kullanılan 
ara mallar ve enerji de ithal edildiği için 
büyümedeki artış cari açığın da büyü-
mesi demek. Cari açığın büyümesi ise 
döviz ihtiyacının artması ve ekonomi-
de bu sefer bir döviz krizinin gündeme 
gelmesi demek. Bu da geciktirilen eko-
nomik çöküşün çok daha ağır ve yıkıcı 
bir şekilde yaşanması anlamına geliyor. 
Bu sebeple Erdoğan’ın ve müttefiklerin 
bu çöküşü seçimden önce yaşamamak 
için koşullar elverişsiz gözükse dahi bir 
erken seçimden yana tavır göstereceği 
düşünülebilir.

Faizsiz düzen için sermayenin 
iktidarına son!

Türkiye ekonomisinin bitmek bil-
meyen faiz tartışması, aslında sermaye 
sınıfının kendi içindeki bir kavgadır. 
İşçi sınıfının bu kavgada taraf tutması 
yanlış olur. Kapitalist piyasa ekonomisi 
işlediği sürece düşük faiz de yüksek faiz 
de farklı mekanizmalarla krizin fatura-
sını işçiye, emekçiye ödetmenin aracı 
olacaktır. Emekçiler için tek çözüm 
gerçek faizsiz düzen olan sosyalizmdir. 
Sosyalist düzende ekonomi işçi dene-
timindeki devlet mülkiyetine dayanır. 
Ekonomiye piyasa değil işçi devletinin 
merkezi planlaması hakimdir. Sosya-
lizmde kaynaklar faiz veya kâr oranları-
na göre değil toplumun %99’unu oluş-
turan işçilerin emekçilerin ihtiyaçlarına 
göre dağıtılır. İşçiler emekçiler için tek 
gerçekçi çözüm budur. 

Kapitalist düzende faiz tartışması bitmez! 
Patronlar tartışır faturayı emekçi halk öder! 
Faizsiz düzen sosyalizmde!

2 milyon konut fazlası kamulaştırılsın!  Evler oturanların!2 milyon konut fazlası kamulaştırılsın!  Evler oturanların!
Emekçi halk, sağlıklı, depreme dayanıklı, nitelikli konutlarda oturamıyor. Halkın oturduğu sağlıksız koşullardaki evlerin bile kiraları el yakıyor. Ama bir yandan da emlak şirketle-

rinin elinde 2 milyon konut fazlası olduğundan bahsediliyor. “Kira öder gibi ev sahibi olma” yalanı bir balondu ve çoktan patladı. Tefeci bankaların eline düşen pek çok aile evlerine 
kavuşamadığı gibi dağ gibi borç ve faiz yüküyle baş başa kaldı. Her ay bankalar el koydukları binlerce konutu satışa çıkarıyorlar. 

AKP iktidarı, faiz indirimleriyle, kamu bankalarından konut kredisi kampanyaları yapmak dışında bir şey yapmıyor. Bu politikalar da halkın değil, müteahhitlerin ve ev sahiplerinin 
çıkarını koruyor. Çünkü faiz düştüğünde dahi bundan halk faydalanamıyor, hemen konut fiyatları ve kiralar zamlanıyor. 

Özellikle gıda fiyatlarındaki 
fahiş artışlar emekçi halkın belini 
bükmeye devam ediyor. Erdoğan, 
faturayı büyük perakende şirketleri-
ne kesti. Vatandaştan fahiş fiyat uy-
gulayan marketleri şikâyet etmeleri-
ni istedi. Elbette ki büyük marketler 
suçludur. Ancak tek suçlu onlar de-
ğil. Ayrıca Erdoğan, halkın önünde 
bu büyük şirketlerle uğraşıyor gibi 
görünse de hiçbir gerçek yaptırım 
uygulamayacak. Çünkü halka başka 
konuşuyor, perde arkasında başka 
davranıyor. Sermaye sınıfını hiçbir 
zaman üzmüyor. 

Sadece şehirlerdeki halk 
değil köylü de fiyatlar altında 
eziliyor!

Devrimci İşçi Partisi, yıllardır 
gıda fiyatlarındaki fahiş artışlara 
karşı büyük perakende şirketleri-
nin kamulaştırılmasını ve tüketi-
min halkın ihtiyaçlarına göre ve 
merkezi planlamayla düzenlenme-
sini savunuyor. Ama biz esas so-
runun tüketim ve dağıtım alanında 
değil üretimde olduğunu biliyor 
ve söylüyoruz. Çünkü bir yandan 
şehirlerde emekçinin mutfağında 
yangın sürerken çiftçi de yüksek 

maliyetler altında eziliyor ve te-
fecilere mahkûm oluyor. Erdoğan 
büyük marketlere karşı atıp tutuyor 
ama 7 bin liraya dayanan gübre fi-
yatları karşısında kılını kıpırdatmı-
yor. Çiftçiyi desteklemesi gereken 
Ziraat Bankası’nın Demirören’e 
peşkeş çektiği 750 milyon dolar-
lık kredinin hesabını vermeyenler, 
çiftçinin traktörlerine, üretim araç-
larına haciz getiriyor.

Hayat pahalılığına çözüm için 
sermayeye ve istibdad rejimini kar-
şı işçi ve köylü ittifakının kurulma-
sı şart. 

Orman yangınları bitti… Mutfaktaki yangın sönmüyor!Orman yangınları bitti… Mutfaktaki yangın sönmüyor!

Perakende şirketleri kamulaştırılsın! Tarlayla tüketici arasındaki asalak aracılar kaldırılsın!
Ucuz gıda için devlet çiftlikleri kurulsun! Köylü kooperatifleri desteklensin!
İşçiden köylüden çalınan her kuruşu geri alacağız! Bankalar işçi denetiminde kamulaştırılsın! Ziraat Bankası işçi denetimine! 

Halkı borçlandırmak çözüm değildir! Çözüm 2 milyon konut fazlasının ve bankaların ellerindeki tüm konutların 
kamulaştırılmasıdır! 
Devlet herkese sağlıklı ve güvenilir barınma koşulları sağlamakla yükümlüdür! 
Mevcut ve yeni inşa edilen konutlar planlama dahilinde halka dağıtılsın! Evler oturanların!  
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	Gerçek Ekim naz_11
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