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Enflasyon ve hayat pahalılığına karşı 
MESS taslakları güncellensin! 
Fabrikalar greve hazırlansın!

Fabrikalardan Haberler:

Sayfa: 5

Dilovası Systemair, Tuzla Chen Solar, OPPO, Bursa 
Tofaş, Oyak Renault fabrikalarından, Çerkezköy 
Adkoturk grevinden, Tuzla Sedef Tersanesi’nden, 
Gebze ve Çorlu’dan metal işçilerinden haberler

Pankartlara, bayraklara, dağa, taşa “hak verilmez alınır!” yazmanın zamanı
Kasım’da mecliste bütçe tartışmaları… Aralık’ta asgari 

ücret pazarlıkları… İki perdeli tiyatro. Başı da sonu da belli. 
3600 ek gösterge bu yılın bütçesinde yok. EYT’lilerde bil-
mem kaçıncı kez Erdoğan talimat verdi ama yine somut bir 
adım yok. Seçime kadar beklentileri yükseltmek derdinde-
ler. Asgari ücrette de en fazla pansuman yaparlar. Gerçek 
enflasyonun yüzde 44 olduğu yerde TÜİK yüzde 19 resmi 
enflasyon açıklarken yapacakları zam oranının işçinin kay-
bını dahi karşılamayacağı belli.    

İktidardakilerin işçinin emekçinin derdine derman ol-
mak gibi bir dertleri yok. Niyetleri olsa Demirören’den 750 
milyon dolar kredi borcunu tahsil ederler, patronların vergi 
borçlarını silmekten vazgeçerler, devlet bütçesinden müte-
ahhitlerin kasasına giden hortumu keserler. Yabancı serma-
yeye, gelin burada işçi çok ucuz diye reklam kampanyası 
yapmazlar. 

Erdoğan esiyor gürlüyor ama patronlara hiç dokunmuyor! 
Patronlar dokunsanız ağlayacak haldeler. İstanbul Sanayi 
Odası Başkanı bir demeç vermiş dokunmadan ağlamış: 
“Huzur ve sadakatle çalıştırdığımız işçiyle aramıza enf-

lasyon girebiliyor. Son günlerde sanayicinin çok kazandığı 
ve bu kazancı da çalışanla paylaşması gerektiğine dair bir 
söylem dolaşıyor. Bu söylem çok tehlikeli.” Patronlar biliyor, 
Erdoğan zengini sever… Zenginin halinden anlar. 

Erdoğan ve iktidarı, ekonomide pansumanla, din ve inanç 
sömürüsüyle, hamasetle oy peşinde. Yıllarca halktan alıp 
patronları ve yandaşlarını besledi ve hâlâ halktan kendi-
sine sadakat beklemekte. Sınıf mücadelesinin yükselmesi 
en büyük korkuları. Bu yüzden tüm söylem ve eylemleriyle 
kardeş kavgasını körüklemekte. Oysa kardeş kavgasını ön-
lemenin tek yolu sınıf mücadelesini yükseltmekte.

Patronlar da Erdoğan gibi işçiden emekçiden sadakat 
bekleme yüzsüzlüğünde. İşçi emekçi için ise artık bıçak ke-
mikte. Yaraların pansumanla kapanacak durumu yok. Kim-
senin iktidarın vaatlerine kanacak da patronların timsah 
gözyaşlarına acıyacak da hali yok. “Çalıştırdığımız işçiyle 
aramıza enflasyon girdi” diyen İSO başkanını korkutan dal-
ga dipten yüzeye çıkıyor. Direnişlerden grevlerden yükselen 
sloganlar arşa çıkıyor: İşçiler açken patronlara huzur yok! 
Patronların iktidarı için de öyle…

TÜSİAD’ı, MÜSİAD’ı TOBB’u hepsi bir yandan ağlıyor bir 
yandan da muhalefete mesaj verip Erdoğan’a aba altından 
sopa göstermeyi ihmal etmiyorlar. Kılıçdaroğlu da 29 Ekim 
filmi yayınlıyor. Vehbi Koç’un Ankara ahalisinin çatılarındaki 
kiremitleri ucuza toplayıp meclisi kazıklayarak zengin olma 
hikayesini milli kahramanlık olarak pazarlayıp selamını ça-
kıyor. Değil mi ki onlar da zengini sevenlerden, zenginin ha-
linden anlayanlardandır… Hem çalıyorlar hem de minnet 
bekliyorlar. 

İşçi ve emekçinin, patronlardan, patronların iktidarından 
ve dahası patronların muhalefetinden de bekleyeceği bir 
şey yoktur. İşçiden emekçiden patronlara da patron partile-
rine de sadakat beklemeyin boşuna. İşçi emekçi çoluğuna 
çocuğuna, ailesine, komşusuna, birlikte çalıştığı iş arkada-
şına sadakat gösterecek! Sınıfını bilecek sınıfına sahip çı-
kacak. Sömürücüler, parababaları, asalaklar sizden bir şey 
bekleyen sizin gibi olsun! Pankartlara, bayraklara, dağa, 
taşa “Hak verilmez alınır!” yazmanın zamanıdır. Hakkımızı 
söke söke alacağız! Direnişse direniş! İşgalse işgal! Grevse 
grev! Siyasetse siyaset: Sınıf siyaseti! 

Levent Dölek: “Sendika bütçeleri emekten yana olmalı”5 Ege’de ABD işgali Suriye’de ABD savaşı! 6 7 Sungur Savran: “Faşizm mi devrim mi?”

HAK VERİLMEZHAK VERİLMEZ ALINIR! ALINIR!



Merhaba arkadaşlar, ben Tuzla 
OPPO fabrikasında çalışmakta-
yım. Geçen Mart ayında Türk-
Metal Sendikası’na üye olmuştuk 
ancak yetkiye itiraz edilmişti. 
Resmi olarak yetki davası sonuç-
lanmasa da bir sendika baş tem-
silcisi atandı ve şube başkanı fab-
rikada bir toplantı gerçekleştirdi. 
Sendikaya üye olmayan işçiler de 
vardı ve sordukları ilk soru “Üye 
olursam işten atılır mıyım?” soru-
suydu. İşçiler bu soruyu kanunu 
ya da sendikayı bilmediklerinden 
değil aksine patronları çok iyi ta-
nıdıklarından sordular. Bu ülkede 
anayasal hakkını kullanarak sendi-
kaya üye olan işçilerin işten atıldı-
ğını, yıllar süren yetki davalarıyla 
işçileri yıldırmaya çalıştıklarını, 
patronların yasayı çiğnediklerini 
sayısız kere gördük. Ama gördü-
ğümüz bir şey daha var; o da iş-
çilerin birlik oldukları zaman hak-

kını söke söke aldığıdır. Bizimle 
benzer süreçleri yaşayan, yakın 
zamanda zaferle sonuçlanan Xia-
omi, Bel Karper grevi ve Cargill 
direnişi en güzel örneğidir.

Arkadaşlar, sendikaya üye ol-
duk üstümüze düşeni yaptık bitti 
diye düşünmemeliyiz. İşimiz asıl 
şimdi başlıyor. Sorunlarımızın 
çözülmediğini hatta çözmek için 
formaliteden bile uğraşmadık-
larını biliyoruz. Yakın zamanda 
sözleşme dönemine gireceğiz. İyi 
bir sözleşme imzalamak, insanca 
şartlarda çalışmak istiyorsak tek 
çaremiz birlik olmak. Fabrika 
içinde bant ayrımı, eski işçi-yeni 
işçi ayrımı yapılmasına müsaade 
etmeyelim. Rekabet edince değil 
ancak birlik olunca istediklerimizi 
alabiliriz! Patronlar işçinin karşı-
sında her şeyiyle örgütlü, bizim 
çaremiz de örgütlü bir işçi sınıfı-
dır! 

METAL FABRİKALARINDAN HABERLER2 GERÇEK Kasım 2021 / Sayı: 146

Gebze’den bir metal işçisi

Sosyalizmin duvarlarını öreceğiz!
Selam olsun bütün emekçi ve 

işçi kardeşlerime. Gebze Dilo-
vası İMES’te sendika mücadele-
si veren Systemair fabrikasında 
çalışıyorum. Devletin ikiyüzlü 
politikalarından beslenen patron 
sendikal yetkiye itiraz sürecin-
de. İçerde çalışan bütün sendika 
üyesi çalışanları süreç bitene ka-
dar yok etmeye, devletin verdiği 
imkanlarla atmaya devam ediyor. 
Sosyal devlet olduğunu iddia 
eden devlet sendika mücadelesi 
veren fabrikalara köstek olmaya 
devam ediyor. Bitmek bilmeyen 
mahkeme süreçlerinde yeterli sa-
yıyı bulan işçiler kırılıyor ya da 
yoğun baskıya maruz kalan iş-
çiler süreç bitene kadar basit bir 
tutanakla bile temizleniyor. Biz 
işçiler bu süreçte bütünlüğümü-
zü her kaybettiğimizde patron 
bizden bir adım öne geçiyor. Bu 
kaderi yaşayan onlarca fabrika 
var ama çözüm belli: işgal, grev 
ve direniş. Daha sendikal süreç-
te kaçmak ya da daha iyi fabrika 
bulmak çözüm değil. İşçiyi sömü-
ren her patronun karşısında dim-
dik durmak ve birliği bozmamak 
çözüm. Biz birlik olduğumuzda 
kazanıyoruz. Bunun birçok örne-

ği var. Biz de bu örneklerden biri 
olmak için sonuna kadar devam 
edeceğiz, hakkımızı alana kadar 
vazgeçmeyeceğiz. Bütün her şe-
yin işçiye fatura edildiği, saat-
lerce mesai yapmamıza rağmen 
borçtan kurtulamadığımız sistem-
de önce sendikalaşarak sonra da 
devrimle hakkımız olanı alacağız 
buna inancım tam. Bunları ancak 
örgütlü olarak başarabiliriz. Buna 
fabrikamızda başladık meydan-
larda da devam edeceğiz. Bizi 
enflasyonla ve vergilerle zincir-
leyen, yoksulluğa mahkûm eden-
lerin yalan sözlerine kanmadan, 
göstermelik zamlara kanmadan 
hakkımızı alana kadar durmaya-
cağız. 

Lenin’in, Marx’ın, 
Trotskiy’in, Che’nin açtığı yolda, 
biz de Türkiye’de işçiyi hâkim 
kılacağız, 

Yıkılan sosyalizm duvarlarını 
tekrar öreceğiz, bizi sömüren 
patronlara karşı öreceğiz, 

İşçinin terinden beslenen 
siyasetçilere karşı öreceğiz, 

Gölgesi olmayan ağacı kesen 
kapitalizme karşı öreceğiz,  

Bütün dünyanın rengi, teni, 
inancı farklı ama kaderi aynı 
işçileri ve emekçileri olarak,

Yumruğumuzu kaldıracağız, 
gerekirse kanımızı dökeceğiz ama 
zaferi elde edene kadar sosyaliz-
min duvarlarını öreceğiz!  

Merhaba dostlar. Ben Gebze’de güneş paneli üreten bir fabrikada iş-
çiyim. Patronumuz doların zirve yaptığı şu günlerde, bizler enflasyon 
ile boğuşurken kendisi zenginliğine zenginlik katan bir konumda. Hepi-
mizin bildiği gibi eğer bir işçi sendikasız, düşük ücretli bir yerde çalışı-
yorsa ailesini geçindirmek için başvurduğu ilk şey kredi kartı edinmek 
oluyor. İşte bizim fabrikamızda birçok işçi arkadaşımız bu yola başvuru-
yor. Haliyle kredi kartı borçları zamanında ödenmeyince bir de faizlerle 
boğuşuyoruz. Patron servetine servet katarken bizim de maaşımızı za-
manında almamız gerekir. Ama patron maaşlarımızı zamanında vermek 
yerine doların yükselmesini fırsat bilerek maaşlarımızı kur içinde çalış-
tırıp ek kâr sağlıyor. İşçilerin alın teriyle böyle ucuz oyunlara girmesi 
gerçekten gülünç.

Bu gülünçlüğüne bir yenisini daha ekledi patronumuz. İşçilerin ço-
cuklarına fabrikanın bahçesinde bir eğlence organize etti. Sanki fabrika-
da her şey yolundaymış gibi, işçiler çok mutluymuş gibi sıra çocukları-
mıza gelmiş! Patronun neden böyle bir şey organize ettiğini anlamak zor 
değil. Biz işçilerin huzursuz olduğunu ve kendi sendikamızda örgütlen-
diğimizi kendisi de sezmiş olduğu için bu ucuz oyunlara devam ediyor. 
Ama gelin görün ki bizlerin fabrika bahçesinde yalandan yere şirket ve 
işçilerin bir aile olduğu gibi palavraları yutmayacağımızı anladığı için 
yılbaşına kadar enflasyona karşı 500 lira ek ödeme vermeye karar verdi. 
İşte patronların sendikanın baş harfini bile duyması, sezmesi kendilerine 
böyle kararlar aldırabiliyor. Fakat korkunun ecele faydası yok, ne 500 
lira ek ödeme geçim sorunumuzu çözer ne de fabrika bahçesinde düzen-
lenen oyunlar. Biz kararlıyız çünkü bu düzende ve bu devirde sendikasız 
her işçi enflasyon ve vergi ikilisinin altında ezilmeye mecburdur. 

Patronlar nasıl önlemler alırsa alsın artık korkunun ecele faydası yok. 
Biz işçiler için artık sendikalarımızda örgütlenmek bizler için bir basit 
bir tercih değil hayatta kalmak için elimizde olan tek yoldur. Patronların 
vicdanına değil toplu iş sözleşmesine ihtiyacımız var. Bu gerçek ile şim-
dilik biz yarınsa patronumuz yüz yüze kalacak.

Çare rekabette değil 
birlik olmakta!

Korkunun ecele faydası yok

Dilovası Systemair’den bir işçi Tuzla OPPO fabrikasından bir işçi

Patronun baskısı da yalan vaatleri de 
örgütlenmemizin önünde duramaz!

Merhaba yoldaşlar 
Ben Gebze’de bir telefon fab-

rikasında çalışıyorum. Geçtiği-
miz hafta üretim müdürünün bir 
toplantıda, fabrikaya yeni giren 
insanların sendika istemesinin 
önüne geçmek için evlilik para-
sı, çocuk yardımı ve özel sağ-
lık sigortası haklarını getirmeyi 
planladığını duyduk. Daha sonra 
işçilerle yapılan bir toplantıda 
normalde böyle hakları sendikalı 
yerler tanıyor ancak biz sendi-
kaya ihtiyaç duymadan size bu 
hakları tanıyoruz şeklinde konu-
şarak, insanların örgütlenmesinin 
önünü kesmek istediler. Bir yan-
dan da daha önce yaptıkları top-
lantılarda içeride sendika örgüt-
lemeye çalışanların maaşlarından 
kesintiler yapılacağını, hatta işten 
atmalar olabileceğini belirterek 
işçileri tehdit etmişlerdi. Gebze 
sendikal örgütlenmenin yoğun 
olduğu, direnerek, greve giderek 
patronları sendikayı kabul etme-
ye zorlayan işçilerin haberlerini 
hepimizin sevinçle, heyecanla 
takip ettiği bir yer. Patronların 
da bunların farkında olduğunu ve 
sendikanın s’sini duysalar korku-
dan tir tir titrediklerini biliyoruz. 
Bizim fabrikamızda yapmaya 
çalıştıkları da aslında en baştan 
itibaren hem maaş kesintisi, işten 
atma tehditleriyle korku yaymak, 
hem de biz size sendikanın ta-
nıyacağı hakları tanırız diyerek 
sendikayı engellemek. 

Ancak biz gayet iyi biliyo-
ruz ki sendikalı olmak yalnızca 
maaşlarımızda artış olması ve 
sosyal haklarımızı kazanmamız-
dan ibaret değil. Bugün sendika 
korkusuyla verilen hakların, ya-
pılan zamların sendika “tehdidi” 
ortadan kalktığı zaman bir anda 
geri çekildiğini pek çok örnekte 
görüyoruz. Biz patronların eline 
bakmak değil, sendikalı olmak, 
örgütlenmek ve kendi haklarımı-
zı kendimiz savunmak istiyoruz. 
Örgütlülüğümüzü her gün geliş-
tirdiğimiz, birliğimizi pekiştir-
diğimiz bir fabrikada çalışmak 
istiyoruz. Patronun bizi aşağıla-
masına, baskı uygulamasına, dün 
verdiği hakları bugün geri çek-
mekle bizi tehdit etmesine karşı 
sendikamızla birlikte mücadele 
etmek istiyoruz. Bu yüzden fab-
rikamızda örgütleniyoruz. 

Ama mücadelemiz yalnızca 
bununla da sınırlı değil. Bizim 
fabrikamızda sendikamızı örgüt-

lememiz, daha sonra bu örgüt-
lülüğü ileriye taşımamız demek 
aslında işçi sınıfının bir mevzi 
daha kazanması demek. Nasıl 
ki Mitsuba işçilerinin, Bel Kar-
per işçilerinin zaferlerini kendi 
zaferimiz olarak gördüysek, biz 
kazandığımızda bu zaferin bü-
tün işçi sınıfının zaferi olacağı-
nın bilinciyle de mücadele edi-
yoruz. Bizim amacımız sadece 
kendi fabrikamızda, kendi pat-
ronumuzu mağlup etmek değil, 
golü hepimizi açlığa, yoksulluğa 
mahkûm eden kapitalist sistemin 
kalesine atmak. Hepimizi sömü-
ren bu düzeni tarihin çöplüğüne 
süpürmek. Yaşasın örgütlü müca-
delemiz, yaşasın işçilerin birliği! 
Grevdeki, direnişteki bütün sınıf 
kardeşlerimi, yoldaşlarımı se-
lamlıyorum! 

Gebze’den bir metal işçisi kadın 
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OYAK Renault yönetimi dün-
ya üzerindeki otomotiv sektörünü 
etkileyen elektronik bileşenlerin 
tedarik sorunu nedeniyle üretimde 
duruşların yaşanacağını, maaşların 
%76 üzerinden yatacağını açıkladı. 
Her defasında maaşların %76’ya 
düşürülmesine karşıyız diyen ve 

hiçbir şekilde kabul etmeyecekle-
rini söyleyen Türk Metal sendika-
sı temsilcileri yönetimle anlaşma 
yaptıklarını açıkladı. Pandemi sü-
recinde bile ihracatta rekor kıran 
OYAK Renault doların artışıyla 
birlikte kârına kâr kattı. Pandemi 
sürecinde canımız pahasına gece 

gündüz demeden mesaiye kalarak 
çalıştık. Yaşanan tedarik sorunun 
sorumlusu biz değiliz! Artan paha-
lılık, yükselen enflasyon ve döviz 
karşısında eriyen ücretlerin telafisi 
için MESS sözleşmesindeki zam 
talebi güncellenip yükseltilmelidir. 
Sözleşme taslağı açıklanırken zam 
talebi anketlerde belirttiğimiz zam 
talebinin altındaydı. Üstelik o gün 
dolar 7 lira civarındayken, şimdi-
lerde ücret zamları görüşülmeden 
dolar 9,5 TL oldu. Bu kaybın zam 
talebine eklenmesi gerekir. Türk 
Metal MESS taslağını revize et-
mek zorundadır. Türk Metal şu 
anki taslağın hepsini alsa bile bu 
kazanım sayılamaz. İşçi maaşları 
eridikçe eridi.

Ortadoğu Halklarına Barış! 
Sermaye Sınıfına Karşı Savaş!

Yükselen enflasyon ve dövize karşı MESS Yükselen enflasyon ve dövize karşı MESS 
sözleşmesi yeniden düzenlenmelidir!sözleşmesi yeniden düzenlenmelidir!

2021 toplu iş sözleşmesi tas-
lağı hazırlarken metal işçilerinin 
istekleri, talepleri umursanmadı. 
İlk iki oturumda alınan kararlar 
ilerisi için hiç ümit vermiyor. 
Patronlar pandemiden ve işçi 
maaşlarının yüksek olduğundan 
şikayet ediyorlar. Çalışırken 
Avrupa standardını isteyen pat-
ronlar, söz konusu ücretlere gel-
diğinde Afrika usulü kölelik isti-
yor. Pandemi döneminde ihracat 
ve ciro rekorları kıran otomotiv 
patronları açlık sınırı altında bir 
ücret vermek istiyor. Ülkemizde 
ağırlaşan ekonomik kriz şartla-
rında sendika temsilcileri bizim 
yanımızda olacaklarına tam ter-
sini yapıyorlar. Patronların tem-
silcisi mi işçilerin temsilcisi mi 
belli değil! Pandemi nedeniyle 
işçi çıkartılabilir, dünyada kriz 
var vs. gibi şeyler söyleyerek 

işçilerin beklentisini azaltmak 
için ellerinden geleni yapıyor-
lar. Hem patronlar hem sendi-
kacıların korkması gerekiyor, 
çünkü işçinin artık kaybedece-
ği fazla bir şeyi kalmadı. 2015 
yılındaki metal fırtına olabilir. 
Bu sefer ülkemizdeki tüm işçi 
sınıfını arkasına alarak gelecek-
tir. İşçi sınıfının diğer sorunları 
esnek çalışma, yüksek vergi ve 
taşerona karşı mücadele etme-
liyiz. Ücretler konusunda taviz 
verilmemeli, kod 29, ücretsiz 
izinler kalkmalıdır. Bu yalnız-
ca bizlerin değil çocuklarımızın 
geleceği için baskılardan, kor-
kulardan sıyrılıp bütün işçiler 
birlik olmalı taleplerimizi kaza-
nana kadar mücadele etmeliyiz.

Tuzla Chen Solar’dan bir işçi
METAL FABRİKALARINDAN HABERLER

Krize ve sömürüye karşı Krize ve sömürüye karşı 
mücadele etmeliyiz!mücadele etmeliyiz!

Bursa OYAK Renault’tan bir işçi

Merhaba Yoldaşlar, son 5 ay 
içerisinde fabrikada 3 farklı üre-
tim müdürü ile çalıştık. Bunlar-
dan iki tanesi işten atıldı. Bir tane 
kalite müdürü de istifaya zorlandı 
ve istifa etti. Buna karşılık, işçiler 
olarak işten atılma konusunda bir 
tane bile kötü tecrübemiz yok. Bu 
süre zarfında bazı arkadaşlarımıza 
sendika üyeliklerini iptal etmeleri 
karşılığında daha iyi pozisyonlar ve 
maaşlar teklif edildi. Fakat arkadaş-
larımız teklifleri geri çevirdi çünkü 
müdürlerin başından geçenin bize 
öğrettiği bir şey oldu. Müdür dahi 
olsan işten atılman patronun ağzın-
dan çıkacak iki kelimeye bakıyor 
ve hiçbir şey örgütlülüğümüzden 
gelen gücümüzün yerini doldura-
mıyor. 

Hayat pahalılığının gün geçtik-
çe arttığını hissetmemek mümkün 
değil. Dahası üretici fiyat endek-
si ile tüketici fiyatları arasındaki 
fark, zamların devamının geleceği-
ni gösteriyor. Düşük faiz kararının 

etkisinin bize mutlaka hayat paha-
lılığı olarak dönüşü olacak. Bütün 
bunlara gelir vergisi kesintilerini 
de ekleyince kredi kartı borçla-
rımız her ay artıyor. Böyle bir or-
tamda hükümet parayı har vurup 
harman savuruyor. Arap dünyası 
üzerinde hakimiyet kurmak, petro-
le ulaşmak, sermayeye yeni pazar-
lar bulmak amacıyla orduyu oraya 
buraya yolluyor. Birbiriyle uyum-
suz olan F-35 ve S400’leri alarak 
4 milyar doları çöpe atıyor. Şimdi 

2 yıllık Irak-Suriye tezkeresi mec-
liste onaylandı. Sermaye sınıfı ve 
onun onursuz politikacıları savaşın 
yükünü sınır güvenliği gerekçesiy-
le bir daha işçilerin, emekçilerin, 
yoksulların sırtına maddi manevi 
yüklemeye çalışacak. Ama bu savaş 
bizim savaşımız değil. İşçi sınıfının 
düşmanı sermaye sınıfıdır, emper-
yalizmdir, onun ordusu NATO’dur. 
Ortadoğu halklarına barış! Sermaye 
sınıfına karşı savaş!

Çorlu’dan bir alüminyum işçisi

Yılbaşını beklemeyelim!!
Her gün yeni zamlarla güne baş-

lıyoruz. Fabrikadan aldığımız maaş 
ve yaptığımız fazla mesailer gelen 
zamların karşında daha fazla eri-
meye başladı. Eve yemek götürmek 
için her gün 12 saat çalışmak da ar-
tık yetmiyor. Hasta olduğumuzda 
bile maaşımız eksilmesin diye çalış-
maya gidiyoruz.

Zamların karşısında tek umudu-
muz yılbaşında fabrikanın bize ya-
pacağı zam oldu. Zammı beklemek 
istemeyen arkadaşlarımız şimdiden 
yeni iş aramaya başladılar. İş ara-
mayıp gelecek zammı bekleyen ar-
kadaşlarımız ise umutla yılbaşında 
maaşlarının iyi bir noktada düzele-
ceğini düşünüyorlar. Ama yılbaşın-

da da patronun bize yapacağı zam 
asgari ücretin üzerine 50 lira 100 
lira olur. Gelgelelim temel ihtiyaç-
lara gelen zamların karşısında, yıl-
başında gelen maaş zammı ile gene 
paramız pula dönecek. Gelen zam-
lara karşı maaşımızın düzelmesi 

için yılbaşını beklemeyelim. Bugün 
gelen zamlara karşı bugün mücade-
le edelim. Patron bize ne verecek 
diye beklemeyelim. Hakkımız olanı 
yarın değil, bugün alalım. Hakkımı-
zı almak için hep beraber sendikala-
şarak mücadele edelim. 

Bursa Tofaş fabrikasından bir işçi

İnsanca bir ücret için 
birlik olmalıyız!

Merhaba ben Tuzla’da bulunan Sedef tersanesinde çalışıyorum, 
aslında söylenecek çok şey var ama şu sıralar bildiğiniz üzere ül-
kemizde çok ciddi anlamda ekonomik sıkıntılar çekiyoruz. Tersane 
işçileri de ağır işte çalışmalarına rağmen aldıkları maaşlarla ay so-
nunu getiremiyorlar. Gemide en tehlikeli işi yaptığımı size söyle-
yebilirim ama aldığım maaş çok az ve bunu patrona söylediğimde 
patron her seferinde önümüzdeki ay deyip bizi böyle kandırmaya 
çalışıyor. Geçtiğimiz yıl aldığımız zamdan farklı bir şey beklemiyo-
ruz. Aldığımız maaşlar yetmiyor ve geçimi sağlayamıyoruz. En zor 
işi yapan bizleriz ama başta tersane patronu olmak üzere, taşeron 
firma patronlarıyla karlarına kar katıyorlar. Ama biz işçilere gelince 
açlık ücretini fazla görüyorlar, hangi şartlar altında çalıştığımızı an-
latmıyorum bile. Yeni dönem ki zam artışını patron bize ne verecek 
diye beklersek bir şey de alamayız. Biz tersane işçileri birleşmeli 
sesimizi duyurmalı yaptığımız işin karşılığını almalıyız, artık bizler 
örgütlenmeliyiz. Sendikalı olup birlikte mücadele etmek varken, tek 
tek niye eziliyoruz?

Tuzla Sedef Tersanesi’nden bir işçi
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Tek Gıda-İş’te örgütlendikleri için 
işten atılan Cargill işçileri direnişleri-
nin 1280. gününde (18 Ekim) işletme-
de sendikal yetki için gerekli çoğunlu-
ğu elde ettiklerini direniş çadırlarında 
yaptıkları basın açıklamasıyla duyur-
dular. Sendikal yetki tespitinin ya-
pılması ile mücadele yeni bir düzeye 
taşındı ve işçiler, yağmur, kar, fırtına 
dolu dört kış mevsimi geçiren direniş 
çadırlarını kendi elleriyle kaldırdılar. 
İşe iade davalarını kazanan, sendikal 
tazminat kararlarıyla mahkeme nez-
dinde haklılıkları tescil olan Cargill 
işçileri, sendikal yetkiyle birlikte işe 
geri dönüş taleplerini toplu iş söz-
leşmesi masasına taşıyacak.  Hemen 
bir gün sonra bir diğer müjdeli haber 
Çorlu’daki Bel Karper grev çadırın-
dan geldi. Yıllarca süren sendikal ör-
gütlenme mücadelesi, işten atmalara 
karşı önce direnişe dönüşmüş nihayet 
grevle taçlanmıştı. Grevin 156. gü-
nünde şirket ve sendikanın Ankara’da 
Çalışma Bakanlığı arabuluculuğunda 
yaptığı görüşmeden anlaşma çıktı. 
Atılan işçilerin geri alınmasını kabul 
eden Bel Karper yönetimi Tek Gıda-
İş sendikasının sözleşme taslağı üze-

rinden TİS masasına oturacak. 

Indomie Adkoturk işçileri de 
zafer coşkusuna ortak oldu

Art arda gelen kazanım haberleri 
ve zafer havası Çerkezköy’de sürmek-
te olan Indomie Adkoturk grevinde de 
yankı buldu. Çerkezköy’den Çorlu’ya 
gelen işçiler Bel Karper’deki zafer 
coşkusuna ortak oldular ve sosyal 
medya paylaşımlarıyla zafer havasını 
hem Çerkezköy’deki grev çadırına 
hem de fabrikanın içine ulaştırdılar. 
Bel Karper grevinin kazanımı elbette 
ki işçiye güven verirken patron tara-
fındaki korku ve tedirginliği arttırıyor. 
Zira bugüne kadar Indomie Adkoturk 
patronu sürekli “Bel Karper’de sendi-
ka giremedi siz mi buraya sendika so-
kacaksınız” diyerek kibirli bir tutumla 
işçileri korkutmaya ve yıldırmaya ça-
lışıyordu. Karaman’da Döhler grevi-
nin kırılması patronlara umut vermiş, 
grevin polis zoruyla kırılmasında rol 
oynayan avukatlar, paralar döküle-
rek yine grev kırıcılık yapmaları için 
Tekirdağ’a getirilmişti. Şimdi rüzgâr 
terse dönmüştür. Tamamen işçiden 
yana esmektedir.      

Müjdeli haberlerin verildiği anlar-

da, Devrimci İşçi Partisi de işçilerin 
yanındaydı. Her zaman söylediği-
miz gibi bu mücadeleler basitçe bir 
sendikal hak arayışı değil. Bu müca-
delelerin anlamı tek tek fabrikalarla 
da sınırlı değil. Her iki direniş de bu 
ülkede istibdad rejimi tarafından, aç-
lık sınırında ve kölelik koşullarında 
çalışmaya zorlanan, emperyalist ve 
yerli sermayeye ucuz ve örgütsüz iş-
gücü cenneti olarak sunulmak istenen 
Türkiye işçi sınıfının uyanışını sim-
geliyor. İşçiler sadece haklı ve onurlu 
bir mücadeleyle tarihe not düşmekle 
kalmıyor. Zaferin yolunu da gösteri-
yorlar. Mücadelesinin bilincinde olan 
ve sonuna kadar arkasında duran iş-
çiler söz konusu. Cargill’de kıdem 
ve ihbar tazminatlarını alan, üstüne 
mahkemeyle şirkete sendikal taz-
minat da ödeten işçiler, başka bir işe 
girip hayatlarına devam etmeyi de-
ğil, sendikalı bir şekilde işe dönmek 
için direnişe devam etmeyi seçtiler. 
Çünkü başka bir işte daha yüksek bir 
ücretle işe girseler dahi bu düzen de-
ğişmedikçe her an işten atılabilir, hak-
larından olabilirlerdi. “Çocuklar iyi 
yaşasın diye babalar direniyor” diye-
rek yola çıktılar ve çocuklarına onurlu 
bir gelecek bırakmanın tek yolunun 
örgütlü mücadele olduğunu herkese 
gösterdiler.

Bel Karper işçileri de grev çadı-
rında her gelen günü “Biz çocukları-
mıza onurlu bir gelecek bırakacağız” 
sloganlarıyla karşılıyordu. Baskılara 
boyun eğmediler. Grev kırıcılığına 
geçit vermediler. Ne Jandarma’nın 
kesmeye çalıştığı 12 bin liralık cezalar 
ne de gece yarıları grev çadırının etra-

fında sıkılan kurşunlar onları yıldırdı. 
Indomie Adkoturk işçileriyle birlikte 
Tekirdağ Valiliğinin merdivenlerinde, 
polisin “süpür” talimatıyla saldırıya 
uğradılar, gözaltına alındılar ama o 
saldırıda bile kazanan taraf direnenler 
oldu ve seslerini tüm Türkiye’ye du-
yurdular.

Grev fonunun önemi 
Direnen işçiler uzun yıllar boyu 

sadece direniş alanlarındaki baskılar-
la değil sosyal hayatta da maddi ma-
nevi pek çok sorunla baş ediyor. Tek 
Gıda-İş sendikasının süresiz olarak, 
mücadele başarıya ulaşıncaya kadar 
direnişçi ve grevci işçilere geçinmele-
ri için en az asgari ücret kadar maddi 
destekte bulunması, örgütlü fabrika-
ların gıda istihkaklarını direnişçilerle 
ve grevcilerle paylaşması, sınıf dost-
larının dayanışması bu direnişlerde ve 
grevlerde işçilerin sırtlandığı yükün 
paylaşılması anlamına geliyor. Böyle-
ce bedeller ne kadar ağır olursa olsun 
zaferin yolu açılıyor. Sınıf mücade-
leci sendikacılıkta sendika aidatları-
nın amacına uygun ve doğru şekilde 
kullanılmasının önemi bir kez daha 

görülüyor.

Grev, direniş okulunda yetişen 
öncü işçilerle yeni zaferlere

Cargill ve Bel Karper zafer yoluna 
girmiştir ve emin adımlarla yürümek-
tedir. Cargill’de patron eğer hukuksuz 
tavrını sürdürür, yetki itirazına gider, 
süreci yokuşa sürerse sadece fabrika-
nın önünde yeniden direniş çadırının 
yükseldiğini görmeyecek, sadece İs-
tanbul Ataşehir’deki şirket merkezi-
nin önü yeniden eylem alanı olmaya-
cak aynı zamanda artık Tek Gıda-İş 
çatısı altında örgütlü olan Cargill 
fabrikalarında da işçinin üretimden 
gelen gücü devreye girecek. Yine Bel 
Karper’de de son imzalar atılıncaya 
kadar grev sürecek ve ondan sonra 
Bel Karper işçisi grevin zaferinden al-
dığı güçle, kardeş Indomie Adkoturk 
grevine destek için çabalarını yoğun-
laştıracak. Ve nihayet direniş ve grev 
okulundan mezun olan öncü işçiler, 
dünün Tekel direnişinin deneyimle-
rini bugünün mücadelelerine aktaran 
öncüler gibi sınıf mücadelesinde gö-
rev ve sorumluluk alarak yeni zaferle-
rin mimarları olacaklar.

Cargill ve Bel Karper’de art arda gelen kazanımlar: 
Grev çadırlarında zafer havası!

Çerkezköy Indomie Adkoturk grevinden bir işçi

Bizler kadın başımıza her şeyin 
üstesinden gelebiliriz

Merhaba ben Merve Özdemir. 
Çerkezköy’de bulunan hazır noodle ma-
karna fabrikasından işten atılan işçilerden 
sadece biriyim. Bizler çalışma şartlarımı-
zın iyileştirilmesi, haklarımızın olması ve 
içerideki ayrıştırmanın olmaması için çık-
tığımız mücadelemizin direnişle birlikte 
toplamda 198 gündür zorlu şartlar altında 
hakkımız olanı almak için fabrika önünde 
grevdeyiz. Direnişteyken Suriyeli patron 
ve yönetimden gelen birçok baskı ve yıl-
dırma çabaları, hakaretler oldu. Ama hiç-
bir zaman bu bizim mücadelemize sahip 
çıkmamızı engelleyemedi. Bizler fabrika 
önünde zaman zaman çocuklarımızla da 
direniyoruz. Kadın başınıza ne işiniz var, 

aman sanki başka iş mi yok, dedikleri de 
oluyor. Bizler kadın başımıza her şeyin 
üstesinden gelebiliriz. Haklı olduğumuz 
hiçbir davadan da geri adım atmayız. İş-
verenlere dur diyecek bir sistem istiyoruz. 
Bize grev yapma hakkı verenler, neden iş 
verenlere de grev kırıcılığı hakkı tanıyor ve 
hiçbir yaptırımı da yok. Biz mültecilerin de 
iyi şartlarda yaşaması gerektiğini savunur-
ken kendi ülkemizde mülteci konumunda 
olmak istemiyoruz. Buradan tüm işçi kar-
deşlerimize de söylemek istediğim tek bir 
şey var bizi bizden başka anlayacak kim-
se yok. Birliğimiz beraberliğimiz olduğu 
müddetçe işçiler her zaman kazanır. 

İzmir Metro A.Ş.’de greve bir kala TİS 
imzalandı

İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait şirketlerden 
Metro A.Ş. ve SODEM-SEN 
(Sosyal Demokrat Kamu 
İşverenleri Sendikası) ile 
tramvay ve metro işçilerinin 
örgütlü olduğu Demiryol-İş 
sendikası arasında süren TİS 
görüşmelerinde anlaşma sağ-
landı. 20 Nisan’da başlayan 
görüşmelerde, işçiler MET-
RO A.Ş.’nin ücret maddesin-
de vermiş olduğu teklifi kabul 
etmeyerek 1 Ekim tarihinde 
grev kararını işyerlerine as-
mıştı. 22 Ekim olarak belirle-
nen grev gününe saatler kala 
sabah 05:00’de anlaşma sağ-
landı. 

627 işçiyi ilgilendiren 
toplu iş sözleşmesinde en 
önemli maddeler ücret ve 
sosyal hakları kapsayan 
maddelerdi. İzmir Büyükşe-
hir Belediyesi’ne bağlı diğer 
şirketlerin taşıma işkolunda 
çalışan emekçiler ile tramvay 
ve metro işçilerinin aldığı 
ücret arasındaki fark uçurum 
hâline gelmiş, Belediye Baş-
kanı Tunç Soyer’in “eşit işe 
eşit ücret” vaadi yerine geti-

rilmemişti. 9. dönem toplu iş 
sözleşmesiyle birlikte tram-
vay ve metro işçilerinin kök 
ücretleri, belediyeye ait diğer 
şirketlerdeki aynı işi yapan 
emekçilerle eşitlendi. Toplu 
iş sözleşmesi, metro ve tram-
vay işçisinin beklentisini kar-
şıladı ve bir dizi yeni kazanım 
elde etmelerini sağladı.

Kazancın sebebi grev 
kararındaki ısrardır 
İşçilerin geçtiğimiz yıllara 
göre daha iyi bir sözleşme 
imzalamalarındaki en önemli 
sebep 627 işçinin son dakika-
ya kadar grev kararındaki 
ısrarı olmuştur. Metro ve 
tramvay işçisi sözleşmeyle 
ücretlerin eşitlenmesi dışında 

iş riski tazminatı, banka pro-
mosyonu haklarını da elde 
etti. Ayrıca gece mesaileri 
1’e 2 arttı ve ulusal bayram-
larda çalışma 1 yevmiyeden 
3 yevmiyeye çıktı.

Zamlar ve düzenlemelerle 
maaş farkları arasındaki ma-
kas azaldı. Eşit işe eşit ücret 
talebi için önemli bir kazanım 
sağlandı. Bu ve başka diğer 
kazanımların en önemli daya-
nağı şüphesiz metro ve tram-
vay işçisinin grev kararındaki 
ısrarı oldu. Metro ve tramvay 
emekçisinin kararlı duruşu 
aynı işkolundaki diğer emek-
çilere örnek olacağı gibi, ge-
lecek dönem TİS görüşme-
lerinde masaya daha güçlü 
oturmalarını sağlayacaktır. 
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MESS grup toplu iş sözleşmesi 
görüşmeleri devam ediyor. Henüz üc-
ret ve sosyal haklarla ilgili kısımlara 
gelinmedi fakat istenen ücret zammı 
her gün erimeye devam ediyor. İktidar 
faiz indirimine giderek bilinçli bir şe-
kilde emekçi halkı enflasyon ve hayat 
pahalılığının dayanılmaz yükü altında 
eziyor. Örneğin açıklandığı gün 173 
dolara denk düşen Birleşik Metal-İş 
sendikasının zam talebi döviz kurun-
daki yükselişten sonra 153 dolara ka-
dar geriledi. Benzer bir durum yüzde 
29,57’lik zam taslağıyla masaya otu-
ran Türk Metal için de geçerli. Yıllık 
enflasyonun resmi olarak bile %20’ye 
dayandığı, bağımsız araştırma kuru-
luşlarının ise %44,7 gibi resmi rakam-
ları ikiye katlayan rakamlar açıkladığı 
bir ortamda emekçi halkın sofrasın-
daki ekmek her gün küçülmektedir. 
Metal işçileri fabrikalardan taslağın 
güncellenmesi talebini dile getirmek-
tedir. Bu talebin bir an önce gerçek-
leştirilmesi ve taslağın güncellenmesi 
gerekmektedir. 

Fabrika komiteleri talepleri 
güncellemek için toplanmalı

En büyük kazanımın sağlandı-
ğı ilk 6 aylık zam talebi ile sözleşme 
sürecinde ücretlerimizin erimesine 
karşı en önemli silahımız olan 6 ay-
lık enflasyon farkları maddelerinin 
memleketteki mevcut durum dikkate 
alınarak güncellenmesi gerekiyor. Var 
olduğu yerlerde fabrika komiteleri bu 
gündemle acilen toplanmalı ve sendi-
kalarına ilk 6 ay için yeni taleplerini 
iletmelidir. Fabrika komitelerinin ol-
madığı Türk Metal fabrikalarında ise 
işyeri temsilcileri, UET sözcüleri ve 
her türlü temsil mekanizması taslağın 
güncellenmesi için devreye sokulma-
lıdır. Adım adım fabrika komitesi tipi 
örgütlenmeler inşa edilmelidir. Geç-
mişte yüksek zam oranları “gerçekçi-
lik” bahanesi ile tırpanlanıyor, komite-
lerden özellikle daha “gerçekçi” zam 
oranları talep etmeleri isteniyordu. 
Metal işçileri kendi gerçeklerini göz 

önünde bulundurarak, geçinebilmek 
açısından gerçekçi olan yeni talepleri-
ni hazırlamalıdır. 

Bir diğer önemli madde ise ikinci, 
üçüncü ve dördüncü 6 ay için istenen 
enflasyon zamlarının oranları. Birleşik 
Metal-İş sendikası olması gerektiği 
gibi yaptı ve resmi enflasyon oranla-
rında değil onların üstüne sırasıyla 3, 4 
ve 3 puanlık refah payları koyarak bu 
zamları talep etti. Son aylardaki geliş-
melere bakıldığında resmi enflasyon 
ile gerçek enflasyon arasında yaklaşık 
2 katlık bir fark vardır. Bunun gelecek-
te de en az böyle olacağı herkesin ma-
lumudur. Bu sebeple ikinci, üçüncü ve 
dördüncü 6 ay için istenen zam oran-
ları da açıklanan resmi enflasyonun 2 
katı olacak şekilde güncellenmelidir. 
İkinci altı ay için sadece enflasyon ora-
nında zam öngören Türk Metal tasla-
ğı da aynı mantıkla güncellenmelidir.  
Şirketler kendi mali hesaplarını resmi 
enflasyon rakamlarına göre değil ken-
di beklentilerine göre yapıyor. İşçilere 
gelince resmi enflasyonu dayatmak 
ikiyüzlülüktür.  

Vergi zulmüne son! Vergi 
maddesi kırmızı çizgi olmalı!

Yine Birleşik Metal-İş sendikası-
nın taslağında bulunan vergi dilimi-
nin %15’te sabitlenmesi maddesi de 
son gelişmeler ışığında kesinlikle geri 
adım atılmaması gereken bir madde-
dir. Bu madde önceki dönemlerde de 
taslağa eklenmiş fakat göstermelik kal-
maktan öteye gitmemiştir. Vergi dilimi 
%15’e sabitlendiği takdirde yıllık orta-
lama %6’lık doğrudan kazanç sağlan-

maktadır. Emekçilerin sırtındaki vergi 
zulmünün her sene daha da ağırlaştığı 
göz önüne alınırsa bu oranın ileriki 
yıllarda artma olasılığı da vardır. Bu 
sebeple vergi dilimi maddesi de aynı 
3 yıllık sözleşme gibi bir grev maddesi 
olarak kabul edilmeli ve kesinlikle geri 
adım atılmamalıdır. 3 yıllık sözleşme-
nin reddi MESS’te sendikaların ortak 
kırmızı çizgisi olduğunda patronlara 
geri adım attırılmıştır. Türk Metal de 
taslağına bu maddeyi eklemelidir. Ver-
gi dilimi adaletsizliğine karşı sendika-
ların tek bir ağızdan işçilerin bu yakıcı 
talebini dayatması gerekmektedir. Yıl 
sonuna doğru zaten enflasyon karşısın-
da eriyen ücretlerin bir de vergi dilimi 
yüzünden doğrudan azalması kabul 
edilemez!

MESS’i dize getirmek için tek yol: 
Greve hazır ol!

Son olarak belirtmek gerekiyor 
ki taslakta istenen rakamlar önemli 
olmakla beraber çok istemek çok alı-
nacağı anlamına gelmemektedir. Geç-
tiğimiz dönemlerde istenen rakamla-
rın yaklaşık yarısının alınmış olması 
metal işçilerinde “ne istersek yarısını 
alırız, o yüzden fazla isteyelim” algısı 
yaratmamalıdır. Metal işçisi ne kadar 
çok isterse değil ne kadar çok mücade-
le ederse o kadar çok alacaktır. Taslak-
ta güncelleme gerekmektedir. Güncel-
leme olsa da olmasa da metal işçileri 
grev iradesini ortaya koymalı ve fab-
rikalar bir an önce greve hazırlanmalı-
dır. MESS’i dize getirmenin, hakkımız 
olanı almanın tek yolu budur.

Levent Dölek

Mecliste 2022 bütçe müzakerelerinin başlamasıyla sendikalar-
dan haklı olarak “sermayeye değil, emekçiye bütçe” talebi 
geldi. Türk-İş milyonlarca işçi ve emekçinin kanayan yarası 

olan vergi dilimi sorununu gündeme getirdi ve gelir vergisi oranlarının 
düşürülmesini talep etti. DİSK ise çok daha somut bir talep yükselti-
yor. Asgari ücret ve tüm ücretlerde asgari ücrete denk düşen kısım için 
gelir vergisi sıfırlansın diyor. Ayrıca DİSK de emekten yana bütçe isti-
yor ve “pembe tablolar çizmeyi alışkanlık haline getiren siyasi iktidarı 
uyarıyor”, iktidarı “2022 bütçesi ve asgari ücreti belirlenirken ‘geçi-
nemiyoruz’ diye haykıran halkın ekmeği için somut önlemler almaya” 
çağırıyor.  

Talepler doğru ve yerinde. Ama yine de bir sorun var. Sendikalar 
bu talepleri hükümetten istemekten fazlasını yapabilecek durumda. Her 
iki konfederasyon da birçok işletmede toplu sözleşme yapıyor. Bu söz-
leşmelerde gelir vergisi yükünü hafifletmek ve patronun üstlenmesini 
sağlamak mümkün. Örneğin Türk-İş’e bağlı Petrol-İş sendikasının yap-
tığı Trelleborg sözleşmesinde 1.000 TL tutarında bir iyileştirme yapıldı. 
MESS grup sözleşmesi süreci başladı. DİSK’e bağlı Birleşik Metal-
İş’in sözleşme taslağında yüzde 15’i aşan gelir vergisi ödemelerinin 
işveren tarafından karşılanması talebi var. Türk Metal de Türk-İş’in 
çağrısı doğrultusunda taslağını revize ederek bu talebi sahiplenmeli. 

Sendikalar bu talepleri hayata geçirecek güce de olanaklara da sa-
hip. En azından en güçlü oldukları sektör ve fabrikalarda bunu yapa-
bilirler. Ama bakıyoruz Türk-İş milyonlarca işçinin en yakıcı talebini 
“Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ile Vergi Konseyi Başkanlığı’na” yazılı olarak bil-
dirmiş. Ne büyük iş! Cevap almayı bile beklediklerini zannetmiyorum. 
İstedik mi istedik! Türk-İş’in en güçlü sendikasının sözleşme taslağında 
vergi talebi yok! Hükümet seni niye ciddiye alsın? DİSK daha militan! 
Taleplerini Konfederasyon Genel Merkezi önünde pankart açıp slogan 
atarak bir basın açıklamasıyla dile getiriyor. “Vur vur inlesin” de Anka-
ra dinleyecek mi?

Korkarım ki yakında aynı gösteriler asgari ücret meselesinde de 
sahnelenecek. “Açlık sınırı bu, yoksulluk sınırı şu, asgari ücret en az 
şu kadar olmalı…” Çok da yüksek perdeden konuşulacak. Mesela ge-
çenlerde Pervin Buldan DİSK’i ziyaret etmiş en az 5 bin diyor. Doğru 
mu doğru. Ama esas önemli olan bunu almak için bizim ne yapacağı-
mız değil mi? “Hak verilmez alınır” diye bağırdığımıza göre AKP’nin 
vicdan yapmasına ya da erken seçim için gözünü karartmasına bel 
bağlayacak halimiz yok herhalde. O zaman asgari ücret dönemi asgari 
ücret bu kadar olmazsa işçi geçinemez diyenler ona göre davranmalı. 
Sözleşmelerde, hiç grev kozunu kullanmadan, geçinmenin mümkün ol-
madığı, hele ki bu yüksek enflasyon ortamında hızla erimesi kaçınılmaz 
olan zamlara imza atmamalı.

Yine geldik eğri oturup doğru konuşmamız gereken yere. Türk-İş’in 
durumu trajikomik. Türk Metal’den beklentimizi yükseltecek bir neden 
göremiyorum. Ama DİSK tarafından bir hareket gelirse, fabrikalardan 
baskı olursa durum başka olacaktır tabii. Peki DİSK taleplerinin ger-
çekten arkasında duracak mı? Yoksa daha önceki dönemlerde olduğu 
gibi MESS sözleşmesinde yine vergi meselesini pazarlıkta ilk feda 
edilecekler arasına mı koyacak? Şimdiden enflasyonun altında kalmış 
olan zam talepleri revize edilecek mi? Yoksa gerçekçilik masalları mı 
devreye sokulacak?

Elbette ki esas mesele bu talepleri dile getirmek sözleşme taslak-
larına koymak değil. Bunları almak için nasıl bir hazırlık ve örgütlen-
me yapılacağı önemli. Burası da zurnanın zırt dediği yer! Hükümetten 
emekten yana bütçe talep eden sendikalarımız kendi bütçelerini emek 
mücadelesinin gereklerine göre düzenliyor mu? Tek Gıda-İş dışında di-
renişçi grevci işçiye 3 bin lira para vererek, işçinin aidatlarıyla biriken 
fonları, işçinin bütçesini yine işçi mücadelesine harcayan var mı? Otel-
lerde mi grev çadırlarında mı alınacak işçinin hakkı? Direnişçiye, grev-
ciye para verirsek işçi patronla anlaşmaya yanaşmaz, direnişler grevler 
bitmez diyen kafa nasıl bir kafadır? 

Her kavgada olduğu gibi sınıf kavgasında da yenmek de var ye-
nilmek de… Ama örneğin MESS’e karşı greve hazırlık yaparken “siz 
grev derseniz sendikanız tüm gücünüzle arkanızda olacak” dediğinizde, 
“Birleşik Metal’in fonları yetmezse DİSK var” dediğinizde mi kazan-
ma ihtimaliniz artar yoksa “iyi düşünün para mara yok” dediğinizde 
mi? Sözleşmenin stratejik fabrikalarında Türk Metal örgütlü, bunu bili-
yoruz. Ama DİSK ve Birleşik Metal hangi tutumu aldığında o stratejik 
fabrikalarda hareket yükselir, Pevrul Kavlak hangi durumda işçinin ta-
leplerini almak konusunda daha fazla sıkışır? 

Cevaplar belli. Yapılacaklar belli. Hükümetten emekten yana bütçe 
talep edenler önce işçinin aidatlarından oluşan sendikaların bütçesini 
işçi mücadelesi için seferber edecek. “Hak verilmez alınır” ise bu yapı-
lacak. Mesele sözleşmelerdeki üç beş liralık kazanımlar değil, örgütlü 
gücüyle, üretimden gelen gücüyle hakkı için mücadele eden işçi ülke-
nin de kaderine etki edecek gücü elde eder. Ekmek ve hürriyet ancak 
bu şekilde kazanılır.

Hükümetten emekten yana bütçe isteyen 
sendikaların önce kendi bütçeleri 
emekten yana olmalı

Enflasyon ve hayat pahalılığına 
karşı MESS taslakları güncellensin! 
Fabrikalar greve hazırlansın!

Trelleborg’da sözleşme imzalandı: 
Kazanımlar grev kararıyla geldi

Gebze’de bulunan Trelleborg 
fabrikasında Petrol-İş’te örgütlü iş-
çiler, iki yıl önce 10 Aralık’ta greve 
çıkmış ve 44 gün süren grev kaza-
nımlarla sonuçlanmıştı. Bu yıl yeni 
sözleşme döneminde toplu görüşme-
lerde uzlaşma sağlanamayınca işyeri 
temsilciliği 4 Kasım’da grev kararını 
uygulamaya karar verdi. Tarihin 4 
Kasım olarak seçilmesi önemliydi. 
Çünkü bir önceki grev sürecinde, 
Aralık’ın ikinci haftasından itibaren, 
yurtdışındaki Noel tatili dolayısıyla 
ihracat talebinin düşmesi Trelleborg 
patronunun direnme gücünü nispeten 
arttırmıştı. Bu yıl işçiler grev kararını 
erkenden uygulamaya koyma kararı 
alarak patrona bu fırsatı tanımadılar. 
Sonuç işçilerin beklentilerini karşıla-
yan ve bir dizi yeni kazanım getiren 
sözleşmenin imzalanması oldu. Söz-
leşme sonucunda ilk yıl yüzde 36’lık 
zam, daha sonraki yıl için enflasyon 

üzerine yüzde 3’lük ücret artışı elde 
edildi. İşçiler yılda bir defa verilen 
gıda çeklerini dörde çıkardı. İşe gi-
riş ücretleri ise asgari ücretin yüzde 
15 fazlası olarak belirlendi. Doğum 
izni 6 güne çıkarıldı. İşçilerin önemli 
taleplerinden biri olan tam kapsamlı 
tamamlayıcı sağlık sigortası da söz-
leşmede yer aldı. Ayrıca vergi di-
limleri dolayısıyla yaşanan kaybı bir 
nebze telafi etmek için 1.000 liralık 
bir ek iyileştirme kazanıldı.

Mücadele sürüyor
Mücadele sürüyor. Geçtiğimiz 

dönem sözleşme imzalandıktan son-
ra yaşanan işten çıkarmalar grevde 
elde edilen başarının ardından olum-
suz bir gelişme olmuştu. Şimdi bu 
sözleşmenin ardından, geçtiğimiz 
dönemde atılan işçilerin yeniden 
işe alınması sözleşmedeki başarıyı 
taçlandıracaktır. Gelecek için Trel-

leborg fabrikasının henüz sendikal 
örgütlenme sağlanamamış olan bazı 
işletmelerinde, sendikal örgütlenme-
nin gerçekleştirilmesi de bir görev 
olarak duruyor. Tüm bunlarla birlikte 
bir bilanço çıkaracak olursak, 2019 
yılında kamu toplu iş sözleşmeleri 
ve TÜPRAŞ ihanetlerinin ardından 
“işçinin makûs talihini değiştirdi” 
dediğimiz Trelleborg grevi bu yıl da 
sözleşmede elde edilen kazanımlar-
la tüm işçi sınıfına örnek olmuştur. 
Elbette ki sözleşmede elde edilen 
zamlar enflasyon karşısında eriye-
cektir. Enflasyon zamları gerçek enf-
lasyondan değil TÜİK’in yalancı 
enflasyonundan hesaplanacağı için 
kayıplar olacaktır. Ancak tüm bunlar 
bize sınıf mücadelesinin fabrikalarda 
ve işyerlerinde bitmediğini mutlaka 
sınıfın sendikal mücadeleyi siyasal 
düzeye taşımasının zorunluluğunu 
hatırlatmalıdır. 
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Türk ve Yunan milliyetçi-
liği, Ege ve Doğu Akdeniz’de 
bir paylaşım mücadelesine hız 
verdi. Donanma gemileri karşı 
karşıya geldi, savaş uçakları it 
dalaşına girdi, iki ülkenin yö-
neticileri de üst perdeden bir-
birlerini suçladılar. Sonunda 
ne mi oldu? İki kardeş halkı 
birbirine kırdıran emperya-
listler kazandı. Mavi Vatan 
doktrini büyük bir milli dava 
olarak pazarlandı. Özünde ise 
durum başkaydı. Türkiye Lib-
ya’daki İhvancı hükümetle 
2019 yılı sonunda deniz yetki 
anlaşması imzaladı. ABD ve 
İngiltere, Libya’da Türkiye’yi 
İhvancı hükümetle savaşmakta 
olan General Hafter’i destek-
leyen Rusya’yla karşı karşıya 
getirdiği için bu hamleyi des-
tekledi. 2020 yılının başında 
Bahar Kalkanı operasyonu 
ile Türkiye ve Rusya İdlib’te 
de savaşa tutuşuyordu. Mavi 
Vatan’ın rengini denizin değil 
NATO bayrağının mavisinden 
aldığı ortaya çıkıyordu. 

Yunan milliyetçileri  
maliyeyi Alman 
sermayesine topraklarını 
Amerikan ordusuna 
teslim etti!

Yunanistan milliyetçileri 
hemen harekete geçtiler. Ege 
ve Doğu Akdeniz’de dengeyi 
sağlamak için onlar da aynı 
kapıya gittiler. ABD’ye yeni 
askeri üsler verdiler. ABD’den 
ve Fransa’dan milyarlık sa-
vaş uçağı, savaş gemisi sipa-

rişlerinde bulundular. Türki-
ye emekçi halkının gençleri 
Suriye’de Amerikan savaşında 
can verirken, ekonomik kriz 
içindeki Yunanistan’da emek-
çi halktan esirgenen kaynaklar 
emperyalistlere aktarılıyordu. 
Gelinen aşamada Yunanistan 
ABD ve Fransa’yla yeni as-
keri işbirliği anlaşmalarına 
imza attı. ABD’ye yeni askeri 
üsler açıldı. Ege’deki Sykors 
(İskiri) adasını da ABD’ye ve-
receklerdi de Amerika yeter 
dedi. Yine de Yunanistan mil-
liyetçileri memnun! Ekono-
mik krizle ülkenin maliyesini 
Almanya’ya teslim ettikten 
sonra topraklarını da Amerikan 
işgaline açtılarsa ne olmuş! 
Türkiye’ye karşı “Avrupa’nın 
nükleer gücü Fransa’yı yanı-
mıza aldık” diyorlar. “ABD, 
Türkiye’ye F-35 vermediği 
gibi F-16 bile satmıyor ama 
biz hem F-35’leri aldık hem 
de Fransa’dan Rafale uçakları 
getirttik. Ege’de denge Yuna-
nistan lehine değişti.” diye bö-
bürleniyorlar.

Türk milliyetçisi AKP-
MHP’nin tezkeresi yeni bir 
Amerikan savaşı için!

Şimdi dengeyi sağlama sı-
rası Türk milliyetçilerinde. Er-
doğan, büyükelçileri istenme-
yen adam ilan ederken, Milli 
Savunma Bakanı Hulusi Akar 
basına F-16 satın almak için 
teknik çalışmaların yapıldığına 
dair haber servis ediyor. Dışiş-
leri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
“F-16 vermezseniz Rus uça-

ğı alırız” diye blöf yaparken, 
ordu ÖSO çetelerini teyakkuza 
geçirmiş Rusya’nın himaye-
sindeki Tel Rıfat’a operasyon 
yapmaya hazırlanıyor. Emper-
yalistler de AKP iktidarına na-
sıl iş yaptıracaklarını biliyor-
lar artık: “Bırakın istediği gibi 
konuşsun nasıl olsa sonunda 
bizim istediğimizi yapıyor!” 
Meclisten geçirdikleri tezkere 
terörle mücadele adı altında 
Türkiye’yi Rusya’ya karşı sa-
vaştırma planına yakılan yeşil 
ışıktır. Erdoğan Biden ile son 
görüşmesinde Afganistan’da 
işgal ihalesini üstlenmişti. Ta-
liban erken davranınca plan 
suya düştü. Şimdi yeni bir Bi-
den görüşmesi öncesi Erdoğan 
yine bir emperyalist ihaleye 
talip oluyor. Ne tesadüf! Tez-
kerenin çıktığı gün bir Ameri-
kan askeri heyeti F-35 konu-
sundaki ihtilafın çözümü için 
Ankara’ya geliyor. 

Emperyalizme karşı 
halkların kardeşliği!

Türk ve Yunan milliyetçile-
ri eserinizle gurur duyun. Kış-
kırttığınız ırkçılık yüzünden 
her iki ülkede de emperyalist 
boyunduruk güçleniyor. Mil-
liyetçiliğin emperyalist işbir-
likçisi yöneticilerin taktığı bir 
maske olduğu ortada. Ege’nin 
iki yakasını bir araya getirecek 
olan ve Doğu Akdeniz’i barış 
denizi yapacak olan Türk ve 
Yunan halklarının kardeşliği 
ve anti-emperyalist mücadele-
de ortaklaşmasıdır.

Türk ve Yunan milliyetçileri 
eserinizle gurur duyun: 
Ege’de Amerikan işgali, 
Suriye’de Amerikan savaşı!

POLİTİKA

Krizden fırsata: emekçinin çözümü

Geçtiğimiz yıldan bu yana, bir türlü önü alınmayan salgının da 
etkisi altında, küresel tedarik zincirlerinde yaşanan darboğazlar, 
artan emtia ve enerji fiyatları, taşıma maliyetlerindeki artışlar 

enflasyonu körüklüyor. Gerek artan enflasyon eğilimi gerekse de yavaş-
layan büyüme hızı dünya ekonomisinin ne ölçüde kırılgan bir zeminde 
ilerlediğini gözler önüne seriyor. Kriz dinamiklerinin şiddetlendiği böy-
lesi bir dönemde sınıf mücadeleleri de şiddetleniyor. Başta metal sektörü 
olmak üzere birçok sektörde patronlar kendi yol açtıkları krizi fırsata 
çevirmeye ve faturayı işçilere yıkmaya çalışıyorlar. 

Örneğin dünya otomotiv sektöründe çip krizinin (buna magnezyum 
gibi diğer girdileri de eklemek gerek) etkisiyle 2021 yılında hedefle-
nenden yaklaşık olarak 7-8 milyon daha az aracın üretileceği tahmin 
ediliyor. Bunun otomotiv firmaları açısından ciddi bir kâr kaybı anla-
mına geleceği ortada. Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada, özellikle 
otomotivi de kapsayan metal sektöründe patronlar “ne yapalım, tedarik 
zincirleri krizde” gerekçesi ile bazı fabrikalarında üretime ara veriyor-
lar. Ya işçi çıkarıyorlar ya mevcut işçilerini kısa süreli çalışma ödeneği 
ile izne gönderiyorlar ya da toplu sözleşmelerde işçilerden daha düşük 
ücretler ve fazla mesai talep ediyorlar. Örneğin 2021 yılının ikinci çey-
reğinde bir önceki yıla göre satışları yüzde 72 oranında artan (!) ünlü 
Alman otomobil firması VW’nin yöneticisi, geçenlerde yapılan yönetim 
kurulu toplantısında firmanın uluslararası rekabet gücünü koruyabil-
mesi için yaklaşık 30 bin işçiyi işten çıkartması gerektiğini belirterek, 
geleceğe dönük niyetlerini açıkça ortaya koydu. Opel firması ise 2022 
yılına kadar Almanya’daki fabrikasını kapatma ve söz konusu fabrikada 
çalışan 1.300 işçiyi kısa çalışma ödeneği ile evine gönderme kararı aldı. 
Türkiye’de de rekor kârlar elde eden Renault firmasında çip krizi baha-
nesi ile işçilerin ücretlerinde kesintiye gidildiği belirtiliyor (Evrensel, 
20. 10. 2021). Bir Renault işçisi haklı olarak “pandemi sürecinde canı-
mız pahasına gece gündüz demeden fazla mesaiye kalarak çalıştık. Ya-
şanan tedarik sorununun sorumlusu biz değiliz” diyerek tepki göstermiş.   

Metal sektöründe MESS ile yapılacak sözleşme öncesi meseleye 
doğru yaklaşımın bu olduğunu belirtmek gerekir. Çiplerde ve diğer gir-
dilerde yaşanan darboğazların asıl sorumlusu patronların kendileridir. 
Evdeki hesabın çarşıya uymamasının, bu darboğazın nedeni,  patron-
ların daha fazla kâr elde etmek, üretim maliyetlerini kısmak için “tam 
zamanında üretim” sistemini benimsemiş olmalarıdır. Bu sistemde işler 
adeta pamuk ipliğine bağlı bir şekilde yürütülmekte, nerdeyse sıfıra ya-
kın emniyet stokuyla ve daha az işçiyle üretim yapılmaktadır. Zincirdeki 
en ufak bir aksaklık firmaların talebi karşılayamamasına yol açtığı gibi, 
tüm zinciri de durma noktasına getirebilmektedir. Uluslararası düzeyde 
planlamanın ve koordinasyonun olmadığı, kaynakların dağılımının kör 
piyasa güçlerine teslim edildiği dünya ekonomisinde herhangi bir sek-
törde arz ve talebin örtüşmesi zaten tesadüflere bağlıdır. Yıllardır birçok 
sektörde fazla kapasite yaygındır; buna şimdi bir de tedarik zincirinde 
darboğaz eklenmiştir. Burada tercih ve sorumluluk emekçilerin değildir.

İkinci altı çizilmesi gereken nokta ise patronların, krizi, artan rekabet 
baskısına cevap verebilmek bakımından bir fırsat olarak da değerlen-
dirdikleridir. Otomotiv sektörüne egemen olan firmaların verileri bize 
salgın koşullarında dahi rekor kârlar elde ettiklerini, bunda elde ettikleri 
devlet desteklerinin önemli rol oynadığını, fabrikalarında verimlilik ar-
tışlarına rağmen uzunca yıllardır işçi ücretlerinin düşmekte olduğunu 
göstermektedir. Patronlar, bir yandan (bazı üretim hatlarını kapatarak ya 
da bunlarda daha kârlı modelleri veya elektrikli otomobilleri üreterek) 
yeniden yapılanmaya gitmekte, öte yandan hükümetlerinden her türlü 
devlet teşviki ve yardımı talep etmektedirler. Başka türlü ifade eder-
sek, kriz “kayıplarını” hem devletin verdiği sermaye yardımı ile hem de 
işçilerin sırtından, onları farklı ülkelerdeki fabrikalarında birbirleriyle 
kıyasıya rekabete sokarak, daha fazla artı değer üretmeye zorlayarak, 
telafi ettikleridir. Sadece artan hayat pahalılığına rağmen düşük ücretleri 
dayatarak değil, fazla mesai yaptırarak, emeklilik tazminatlarını vb. sos-
yal yardımları da kısarak. 

Yukarıda değindik; kriz dinamiklerinin şiddetlenmesi sınıf mücade-
lelerini de şiddetlendiriyor. Nasıl ki burjuvazi krizi fırsata çevirmeye 
çalışıyor, işçi sınıfına saldırıyor; işçi sınıfı da buna tepki olarak mü-
cadeleyi artırıyor. Günümüzde başta ABD’dekiler olmak üzere birçok 
ülkede metal işçileri reel ücretlerin aşınması ve ağır çalışma koşulları 
karşısında “artık yeter” diyerek isyan ediyor ve greve çıkıyor. Dünyada 
yeni bir grev dalgası yükseliyor; sınıf mücadelesi canlanıyor. Tedarik 
zincirlerinin böylesi “kırılgan” olduğu, firmaların üretim hatlarını daha 
kârlı modeller için yeniden ayarladıkları böylesi bir dönemde üretimin 
durması sermayenin zayıf noktasıdır. Emekçilerin elinin güçlü olduğu 
bu koşullarda hem istihdamın korunması hem de eriyen ücretlere kar-
şı mücadelenin başarıya ulaşma olasılığı başka ülke deneyimlerinin de 
gösterdiği gibi oldukça yüksektir. Yeter ki yürütülen tüm bu pazarlık 
ve grev süreçlerinde hem ülke içinde hem de uluslararası düzeyde ana 
firmalarınki ile yan sanayi/tedarikçi firmaların işçileri arasında dayanış-
mayı örgütlemeyi ve sendika yönetimlerini işyeri komitelerinde doğru-
dan işçilerin katılımı sonucunda alınan kararlar doğrultusunda denetle-
meyi ihmal etmeyelim.

Yılmaz Tan
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Halkına şahin, emperyaliste kuzu: 
Bu masal sıktı artık! 

“Benim kitabımda geri adım atmak 
yok! Ben nasıl geri adım attım, ben ta-
arruzdayım!” diyor Erdoğan. Dışişleri 
Bakanı Çavuşoğlu ise “hazırlıklarımızı 
duyan büyükelçilerden bavulunu top-
layanlar olmuş” diye ekliyor. Yandaş 
medya emperyalizme nasıl geri adım 
attırdığımızı sayfalar dolusu yazıyor. 
Hep aynı masal!

Gerçek ise şu: 10 büyükelçi (ABD, 
Fransa, Kanada, Almanya, Hollanda, 
Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandi-
ya, Yeni Zelanda) Türkiye’den Avru-
pa İnsan Hakları Mahkemesi kararını 
uygulayarak Osman Kavala’yı serbest 
bırakmasını istemişti. Erdoğan küplere 
bindi. Bunu bağımsız yargıya dış mü-
dahale olarak niteledi ve Dışişleri Ba-
kanlığına hepsinin istenmeyen adam 
ilan edilerek sınırdışı edilmesi talimatı 
verdiğini söyledi. 

Bu sözler üzerine büyükelçiler 
arasında bavulunu toplayan olduğunu 
pek zannetmiyoruz. Toplayan var ise 
Türkiye’deki basını izlemiyor demek-
tir. Çünkü Erdoğan konuşur konuşmaz 
yandaş basın dahil olmak üzere herkes 
bu işten nasıl dönülebileceğine dair se-
naryolar üretmeye başlamıştı. Eğer ba-
vulunu toplayan bir büyükelçi var ise 
görevlendirildiği ülkenin son yılların-
da ne olup bittiğini bilmiyor, ülkenin 
cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hiç tanımı-
yor demektir. 

Çünkü Erdoğan, daha önce “ben 
bu makamda olduğum sürece çıka-
maz” dediği Deniz Yücel’i özel uçakla 
Almanya’ya teslim etmiş, Trump’ın 
tehditleri sonucunda “bu can bu tende 

kaldığı müddetçe alamazsınız” dediği 
Rahip Brunson’ı elleriyle vermiştir. 
“One Minute” dediği İsrail’le anlaşıp 
Mavi Marmara davasının düşmesini 
sağlamış, Siyonist katilleri bizzat ak-
lamıştır. Mavi Marmara için “giderken 
bana mı sordunuz” demiştir. İngiliz 
başbakanının küfürlü şiirlerini sineye 
çekip kendisini hediyelere boğacak, 
Trump’ın “aptal olma” lafını sorun et-
meyecek kadar geniş meşreplidir. 

Bunları bilmeyen, Erdoğan’ın ka-
meralar karşısında söylediği lafa bakıp 
bavulunu toplayan büyükelçi olsaydı 
herhalde önce kendi ülkesi görevden 
alırdı. Ama tabii ki öyle bir şey olma-
dı. ABD elçiliği bir tweet attı. Tweet 
metninde ne özür ne de geri adım var-
dı. Metin apaçık şekilde biz yanlış bir 
şey yapmadık, Viyana sözleşmesine 
uygun davrandık diyordu. Diğer ül-
keler ayrı bir açıklama yapma gereği 
bile duymadı. ABD’nin açıklamasını 

ya aynen yayınladılar ya da retweet 
ettiler. Özetle geri adım falan atmadı-
lar. Ama Erdoğan’ın ve yandaşlarının 
“geri adım attırdık” masalları anlatma-
sına da ses çıkarıp üzerlerine gitme-
diler. Çünkü Erdoğan’a istediklerini 
yaptırırken, mesela Suriye’de kendileri 
için Rusya’yla savaşa iteklerken, ken-
disini yerli ve milli havalarına sokması 
onların da işine geliyor. 

Bu ülkelerin emperyalist şirketleri 
istibdad rejimi sayesinde Anayasa’ya, 
yasalara uymak zorunda olmadan, 
ucuz emeği sömürüyor, ne zaman iste-
seler tek telefonla Erdoğan’a ulaşabi-
liyorlar. Tek imza ile grev yasaklayan, 
jandarmasını polisini sermayenin hiz-
metine sunan, ama yine de kendini yer-
li milli diye anlatan Erdoğan’ın oyunu-
nu bozarlar mı hiç? Ama artık sona 
gelindi. Halk bu numaraları yemiyor. 
Hep aynı masal artık sıktı. Takke düştü 
kel göründü. 

Sungur Savran

Tarihin belirli dönemleri vardır ki, hiçbir şey normal 
gitmemeye başlar. Kurulu düzen sarsılır, güçlü politik 
partilerin altı boşalır, toplumun hiçbir yanı dikiş tut-

maz. Dünya ve Türkiye son on küsur yıldır tam da öyle bir 
dönemden geçiyor. Böyle dönemlerde “aman fincancı katırla-
rını ürkütmeyelim” tarzı politika belki ilk an sonuç verir gibi 
görünse bile gerçekte çok kısa sürede iflas eder. Hem sendikal 
alanda hem siyasi alanda. İşçi sınıfının hakları, çıkarları ve 
nihai olarak kurtuluşu için mücadele edenler açısından da böy-
ledir bu. Dolayısıyla, dönemin ihtiyaçlarına cevap verebilmek, 
sorunların cesurca üzerine gitmek, en zor dönemlerde ayakta 
kalmaya ve en büyük olanaklardan yararlanmaya hazır olmak 
gerekir. Böyle dönemler uç çözümlerin geçerli olduğu dönem-
lerdir. “İdare-i maslahat”, “ortayolculuk”, “hadi gel bir çare 
bulalım”cılık işe yaramaz.

Ekim ayı dünyada bunun yeniden örneklerini sergiledi. İşçi 
sınıfının en büyük düşmanı olan faşist hareketin son yıllarda 
dünya çapında fevkalade bir yükseliş yaşadığı kimse için sır 
değil. 2021 yılı bu bakımdan herkese derslerle dolu gelişme-
lere tanıklık etti. 6 Ocak’ta yılı açan, demokrasisinde böyle 
bir sarsıntı 250 yıldır yaşanmamış ABD’de Trump’a bağlı 
bir güruhun parlamentoyu basması oldu. Sonra 21 Nisan’da 
Türkiye’de değil Fransa’da bir askerî muhtıra geldi: 200 civa-
rında subay, en başta generaller, “darbe yaparız, iç savaş çıka-
rırız, binlerce kişiyi öldürürüz” diye muhtıra verdi. Eylül ayın-
da Hindistan’da yıllardır azınlık Müslümanlara saldıran Hindu 
çoğunluğun faşist hükümeti, bu sefer komünistlere saldırarak 
niyetlerinin işçi sınıfını ezmek olduğunu açık etti.

Ama en önemlisi İtalya’da yaşandı. Gerçeği bu kadar açık-
lıkla ortaya koyan bir ülke örneği az görülür. Faşizmi 1920’li 
yıllarda dünyaya ilk tanıtan ülke olan İtalya’da en az on yıldır 
bu akım yeniden çok ciddi bir gelişme gösteriyor. Gerçek ga-
zetesi, her alanda olduğu gibi burada da gerçeği hep yazdı. Bu-
gün kendini bir ölçüde gizlemeye çalışan türden iki faşist parti 
kamuoyu yoklamalarında birlikte %40’tan fazla oyla ülkenin 
en büyük iki partisi görünüyor! Ayrıca daha küçük ve daha sal-
dırgan olanları var. Ama sol ve sendika hareket, bu hareketlere 
“popülist” dedi, hep görmezlikten geldi. 

9 Ekim günü bu faşist partilerden biri bir miting sırasında, 
Trump’ın güruhu gibi saldıracak yer aradı ve nereyi buldu der-
siniz? Boyu Türk-İş’e, geçmişi ise DİSK’e benzeyen, ülkenin 
en büyük sendika konfederasyonunu! Burada durun! Okumayı 
bir an durdurun. Düşünün. 

ABD’de parlamentoya saldırı. Siyasi iktidarı ele geçir-
me çabası. Fransa’da darbe tehdidi. Siyasi iktidarı ele alma 
tehdidi. Hindistan’da işçileri örgütleyen bir komünist partisi-
ne saldırı. İşçiler var ama mesele yine de siyasi görünümlü. 
İtalya’da sendika konfederasyonuna saldırı! Öteki örneklerin 
şifresini çözmekte ayak direyenlerin aklını başına toplaması 
gerekmiyor mu? Faşizm dünyada ve Türkiye’de esas hedefinin 
işçi sınıfı olduğunu kendisi anlattı. Anlamazlıktan gelmeyin! 
Kısacası, “ortayolculuk” tutmuyor, “idare etme” yaramıyor, 
bunlar işçi sınıfının savunma mevzilerini yıkmaya çalışıyor. 
Biz de onların anladığı dilden cevap vermeye hazırlanmaya 
mecburuz.

Bu hayal mi? “Kardeşim, herkes kendi dar çıkarı peşinde, 
kendi işine gücüne bakıyor, kimsenin mücadele etmeye mecali 
yok” mu diyeceksiniz? Gözlerinizi bu kez Afrika’ya, Sudan’a 
çevirmenizi öneririz. Ekim ayı sadece İtalya’da faşist saldırı-
yı getirmedi. Sudan’da 2018-2019 yıllarında bütün yoksullar 
ayağa kalktı, “yeter” dedi, devrim dedi. 30 yıllık bir diktatörü 
yıktılar. Bu bile büyük işti, ama onlar devam etmek istediler. 
Silahlı kuvvetler çıktı önlerine, bir asker-sivil ortaklılığıy-
la devrimi durdurdu. Ama iki yıl sonra aynı silahlı kuvvetler 
sivilleri tasfiye ederek yönetimi yeniden kendi eline almaya 
yöneldi. O zaman devrim de yeniden ayağa kalktı. Sudan halkı 
askerî diktatörlük ilanına karşı boyun eğmiyor, her gün sokak-
ları inletiyor. Bir haftadır teslim olmadı.

Bu son yıllarda tek değil ki. Sadece bizim coğrafyamızda, 
2011’den beri Mısır, Tunus, Bahreyn, Yemen, sonra 2019’da 
Cezayir, Lübnan, Irak, İran, devrimci ayaklanmalar yaşadı. 
Yani hava devrim kokuyor aynı zamanda.

Öyleyse “faşizmi yenecek kuvveti nereden bulacağız?” 
diye karalar bağlamamalı. Devrimlerin gücü bize yeter. Ge-
leceğimizi hangisinin ele geçireceği her bir işçinin sınıfının 
tarafını ne ölçüde tutacağına bağlıdır, son tahlilde. Haydi o ih-
timali yükseltmeye. İşçi sınıfı her işini gelişkin aletlerle yapan 
bir sınıftır. Faşizme karşı devrim kazanacaksa, emekçi halk 
iktidar olacaksa, bir işçi sınıfı partisi şarttır.

Faşizm mi, devrim mi?  

Hepsi beraber
Uluslararası Araştırmacı Gazeteci-

ler Konsorsiyumunun (ICIJ) yayınladı-
ğı, vergi cennetlerinde paravan şirketler 
kurarak vergi kaçırmanın yaygınlığını 
gözler önüne seren 12 milyona yakın 
belge, Ekim ayının başında bir hayli 
konuşulmuştu. Pandora belgeleri ola-
rak anılan belgelerde dünya çapında 
birçok siyasetçi ve patronun ismi geçi-
yor. Bunlar arasında Ukrayna Cumhur-
başkanı Volodimir Zelenskiy, Lübnan 
Başbakanı Necib Mikati, Kenya Cum-
hurbaşkanı Uhuru Kenyatta, Ekva-
dor Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso 
Mendoza, Azerbaycan Devlet Başkanı 
İlham Aliyev’in ailesi, Şili Devlet Baş-
kanı Sebastián Piñera’nın çocuğu ve 
eski Britanya Başbakanı Tony Blair de 
var.

Elbette Türkiye burjuvazisi de 
pastadan payını almış. AKP’ye ya-
kınlığı ile bilinen Rönesans Holding, 
Demirören grubu ve Cengiz Holding 
bunların arasında göze çarpan isimler. 
Peki sadece AKP yandaşları mı var 
burada? Tabii ki hayır, Koç ailesinden 

tutun, eski CHP genel başkan yardım-
cısı Onur Öymen’in oğluna kadar laik 
burjuvazimizden de temsilcilerimiz 
mevcut.

Peki nasıl oluyor böyle yolsuzluk-
lar, koca devletin hiç mi haberi yok diye 
sorabilirsiniz. Olmaz olur mu, Ocak 
2006’da Kurumlar Vergisi Kanunu’nda 
yapılan değişiklikle vergi cenneti ülke-
lerde yapılan ticari işlemlerden de vergi 
almaya karar veren devlet, aradan ge-
çen tüm zamana karşın hangi ülkelerin 
vergi cenneti olduğunu belirleyemedi-
ği için bunu uygulayamıyor. Tabii bu 
durumda geriye tek seçenek, devletin 
büyüklüğünü göstererek, af dahi dile-
meyen burjuvaziyi affetmesi kalıyor; 
işte size sık sık gündeme gelen “varlık 
barışı” uygulamaları. Zannetmeyin ki 
bu sadece geri bir şark ülkesinde böyle, 
bakınız İngiltere hükümetinden bu ko-
nuda ne açıklama gelmiş: “yapılanlar 
yasalara harfiyen uygun olsa da yasa-
ların ruhuna aykırıdır”. Yani yapılanlar 
yasal ama “etik” değil! Vergisi maaşın-
dan düşürülen veya zorunlu tüketim 

maddelerinden alınan, o da olmazsa 
her bir kuruşunun hesabı sorulan işçi 
ve emekçilerin, devletlerin bu kibar ve 
naif tavrından sonra eminiz ki içleri so-
ğumuştur.

Pandora belgeleri Ekim ayı başın-
da çok konuşuldu dedik, ama Ekim 
ayı bitmeden unutulmaya başlandı 
bile. Pandora belgelerinin kaderi, 2016 
yılında “Panama belgeleri” olarak bi-
linen sızdırılmış belgelerinkiyle aynı 
olacak gibi: kısa bir süre sansasyonel 
olarak işlenip, unutulmak. Belgelerin 
tarafsızlığı ise ayrı bir tartışma. ABD’li 
milyarderlerin listede olmaması, 
ICIJ’ın ABD dışişleri bakanlığı ve So-
ros fonlu Organize Suçlar ve Yolsuz-
luklar Raporlama Projesi (OCCRP) ile 
birlikte çalışması kuşku uyandırıyor. 
Her halükârda bu belgeler ile ortaya 
dökülen pislikler, gizli kalan devasa 
pisliğin boyutu hakkında bir ipucu ve-
riyor.   

Aşağıda Pandora belgelerinde ismi 
geçenler arasından bir seçkiyi okurları-
mız ile paylaşıyoruz.
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Kılıçdaroğlu affı mı? Devri sabık mı? 
Emekçi halk kendisinden ve geleceğinden 
çalınan her şeyi geri alacak! 

Türkiye Gençlik Vakfı’nın (Tügva) 
devlet kadrolarını dolduran fiili bir özel 
istihdam bürosu olarak çalıştığı ortaya 
çıktı. Vakfın içinden sızdırılan belgelerle 
polis, MİT, jandarma, ordu ve daha pek 
çok devlet kurumuna girişte Tügva aracı-
lığıyla torpil yaptırıldığı anlaşıldı. Önce 
inkâr edecek oldular ama vakfın başkanı 
Enis Eminoğlu, bir canlı yayında “içeri-
den belgeleri almış kendisine yedeklemiş 
şimdi de ifşa ediyor” diyerek belgelerin 
gerçek olduğunu ağzından kaçırdı. İsma-
il Saymaz, AKP içinden kaynaklardan 
belgeleri doğrulattığını söyledi. Bir eski 
Tügva yöneticisi de belgelerin doğru ol-
duğuna tanıklık etti.

Aslında bu tür kanıtlara da, tanıklık-
lara da, ağızdan laf kaçırmalara da gerek 
yok. Bu ülkede devlet memuru olmak 
için KPSS’nin, kurum sınavlarının, dip-
lomaların yeterli olmadığını hatta gerekli 
dahi olmadığını bilmeyen yok. Ancak bu 
ifşaat ile herkesin bildiği şey, delilleriyle 
birlikte ortaya serilmiş durumda. Yargı-
nın bu konuda harekete geçmemesi ka-
bul edilemez! 

Pek çokları Tügva’yı devlet içinde 
kadrolaşmak üzere teşkilatlanmış olan 
Fethullah Gülen cemaatine benzetiyor. 
Bu da bir “paralel devlet yapılanmasıdır” 
iddiası çokça dillendiriliyor.     Ancak 
benzerlikler bununla sınırlı değil. Pek 
çoklarının kaçırdığı bir başka benzerlik 
daha var. O benzerliği Kılıçdaroğlu’nun 
18 Ekim’i milat ilan eden çıkışında görü-

yoruz. Bu bir fiili af ilanıdır. 18 Ekim’den 
sonrası için, iktidarın batışını görüp “ge-
miyi terk edecek farelere af var” diyor. 
“Devri sabık yaratmayacağız” söylemiy-
le uyumlu bir politika. Nitekim Mehmet 
Metinerler, Cem Küçükler, Nagehan Al-
çılar pek bir hareketlendiler, pek bir eleş-
tirel oldular bu sıralar… Bunlar medyada 
görünür olanlar. Ya bürokrasinin içinde 
neler oluyor? AKP’nin ve müttefikleri-
nin kendi iktidarlarını sağlamlaştırmak 
için kendilerine bağladıkları cemaat kad-
rolarını kullandıkları gibi Kılıçdaroğlu 
ve Amerikan muhalefeti de kendine iti-
rafçı devşirmeye çalışıyor olmasın? 

Peki mesele bu kadar basit mi? Dev-
let içinde kadrolaşan bu yapılar sade-
ce kişisel çıkar mı sağladı? Tüpraş’ın, 
Telekom’un, Şeker fabrikalarının, Tank 
Palet’in, uçsuz bucaksız devlet arazile-
rinin peşkeş çekilmesinde, devlet ban-
kalarının içinin boşaltılmasında, üniver-

sitelerin ticarileştirilmesinde, sağlığın 
özelleştirilmesinde, sendikaların ele ge-
çirilip devlete bağlanmasında, bu gidişa-
ta muhalif olanların tasfiye edilmesinde 
kısacası Türkiye’nin bir A.Ş.’ye dönüşü-
münde rol alan bu kadrolar sadece kişi-
sel çıkar elde etmedi. Bugüne kadar bu 
rezilliğe göz yumulduysa emekçi halktan 
alıp güç sahibi sermaye kesimlerinin ve 
emperyalistlerin kasalarını doldurdukları 
içindir. Bu kadrolar sadece kişisel men-
faat elde etmemiş, bu ülkenin emekçi 
halkına karşı suç işlemiştir. Kimsenin 
iktidar hesaplarıyla bu suçların üstünü 
örtmeye, kendince af ilan etmeye hakkı 
da yoktur haddine de değildir. 

Türkiye’nin emekçi halkının kendin-
den çalınan her kuruşun hesabını sorma-
ya, bir avuç sömürücüye peşkeş çekilmiş 
tüm varlıkları geriye almaya hakkı var-
dır. Emekçi halkın çıkarı devri sabıktan 
yanadır. 

Gıda ürünlerinin fiyatları cep yak-
maya devam ediyor. Erdoğan tarım 
kredi kooperatifleri marketlerinde poz 
vererek halkı ucuzluğa ikna etmeye ça-
lışıyor, ancak mutfaktaki yangın dinmek 
bilmiyor. Tarladan çıkan ürün sofraya 
gelene kadar bir dizi aracının elinden 
geçiyor. Ürünün sofraya gelene kadar 
uğradığı her durakta fiyatı katlanarak 
artıyor. Sonuç olarak tarım ürünlerinin 
karını aracı özel işletmeler yerken hem 
çiftçinin geliri maliyetleri karşılamıyor 
hem de emekçi halk pazarda taneyle so-
ğan hesabı yapmak durumunda kalıyor. 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin 
(TZOB) 2017 tarihli raporuna göre tar-
ladan sofraya gelene kadar soğanın fiya-
tı %646, elmanın %488, kuru kayısının 
%360, lahananın %339, patlıcanın ise 
%334 oranında artış gösteriyor. Ortaya 
çıkan bu tablo, çiftçinin aracı kurumla-
ra çalıştığını gösteriyor! Emekçi halka 
ucuz gıda temini için aracı sistemi der-

hal kaldırılmalı, tarladan çıkanı doğru-
dan sofraya götürecek devlet dağıtım ve 
perakende merkezleri oluşturulmalıdır. 

Karadeniz’in fındığı emperyalist 
Ferrero’nun kasasını dolduruyor  

Türkiye fındık üretimi konusun-
da dünyada başı çekiyor. Öyle ki 
Karadeniz’de üretilen fındık, dünyanın 
toplam fındık üretiminin yüzde 70’i 
gibi devasa bir oranını kapsıyor. Ancak 
böylesi büyük bir üretim kapasitesi ne 
çiftçiyi doyuruyor ne de fındığı ucuz 
bir şekilde halkın sofrasına getiriyor. 
Çünkü Karadeniz’de üretilen fındığın 
en büyük alıcısı İtalyan çikolata şirketi 
Ferrero! Her ne kadar Toprak Mahsul-
leri Ofisi ve devlet kilogram başına bir 
fiyat belirliyor gözükse de, en büyük 
fındık müşterisi Ferrero bu fiyatın tes-
pitinde etkili oluyor. Peki Ferrero aldığı 
bu fındığı ne yapıyor? Manisa’da kuru-
lu dev fabrikalarında işleyip dünyaya 

satıyor. Yani Ferrero hem 
memleketin fındık tarlala-
rını ipotek altına alıp fın-
dığı çiftçiden yok pahasına 
alıyor, hem de yüzlerce iş-
çiyi kendi fabrikasında sö-
mürerek kârına kâr katıyor.

Çözüm kamulaştırma!
Sadece Ferrero değil, 

ülkenin verimli topraklar-
la dolu dört bir yanında 
konuşlanmış Cargill, Bel-

karper, Nestle gibi emperyalist gıda 
şirketleri, tarım fiyatlarının doğrudan 
belirleyicisi durumunda. Bizzat tarım 
bakanının kendisi Kanadalı patates te-
keli McCain Foods’un yöneticilerinden. 
Erdoğan tarım kredi kooperatiflerinde 
poz veredursun, gıda fiyatlarını kontrol 
altına almak için acil ve geniş kapsam-
lı bir kamulaştırma programının hayata 
geçmesi gerekiyor. Hem kentlere ucuz 
gıda temini, hem de çiftçinin insan gibi 
yaşaması için, çiftçi ve işçi düşmanı 
emperyalist gıda tekelleri işçi dene-
timinde kamulaştırılmalı, tarım mah-
sullerinin üretiminden depolanmasına, 
lojistiğinden halka arzına kadar bütün 
işlemlerin devlet tarafından planlı bir 
şekilde yapılmalıdır.

Hal sistemi kaldırılsın, çözüm devlet 
mülkiyetinde ve merkezi planlamaya 
bağlı dağıtım merkezleri!

İşçi ve çiftçi düşmanı gıda şirketleri 
işçi denetiminde kamulaştırılsın! 

Büyük toprak sahiplerinin arazileri 
merkezi planlama doğrultusunda 
kamulaştırılsın, kooperatifleştirilsin, 
topraksız köylülere dağıtılsın! Tarım ve 
hayvancılıkta devlet çiftlikleri kurulsun!

Çiftçiye ucuz kredi, ucuz mazot, 
ucuz tohum, ucuz yem! Emekçi halka 
ucuz gıda!

Temel gıda maddelerinde KDV 
kaldırılsın, fiyatlar devlet tarafından 
halkın alım gücü gözetilerek belirlensin!

8 GERÇEK POLİTİKA

7 Kasım, 1917’de, kapitalizmin insanlığı içine sü-
rüklediği emperyalist dünya savaşının yıkımının 
yaşandığı bir dönemde Rusya’da işçilerin masa-

ya yumruğu vurmasıyla patlak veren, savaşın gidişatını 
da, tarihin akışını da değiştiren Ekim devriminin yıl-
dönümü. Ekim devrimi ile birlikte Bolşeviklerin ön-
derliğinde kurulan yeni işçi iktidarı Rusya’yı derhal 
savaştan çekmiş, Ekim devriminin izinden ondan bir 
yıl sonra patlak veren Alman devrimi zafere ulaşamasa 
bile Almanya’nın savaştan çekilmesi ve Birinci Dünya 
Savaşı’nın sona ermesi ile sonuçlanmıştır. Ekim devri-
mi, sadece milyonlarca asker ve sivilin öldüğü bir em-
peryalist paylaşım savaşını sona erdirmesi bakımından 
bile dünya tarihine damga vurmuş, Rusya’nın sınırlarını 
aşmıştır. Dahası o dönemde Türkiye’de Millî Mücadele 
ve başka topraklarda mazlum halkların emperyalizme 
karşı mücadeleler, Ekim devriminin ürünü olan Sovyet 
devletinin desteği ile, ondan güç olarak başarıya ulaş-
mıştır. 

Ekim devrimi, işçi sınıfının nasırlı elleriyle, tarihte 
ilk kez kalıcı olarak iktidarı alması, ilk işçi devletinin 
kurulması ile sonuçlanmıştır. Ve bütün dünyaya insan-
lığı savaşlardan, sömürüden, sefaletten, açlıktan kurta-
racak olan yegâne gücün işçi sınıfı olduğunu göstermiş, 
Ekim devriminin izinden yürüyen başka ülkelerin iş-
çileri ve köylüleri Çin’de, Doğu Avrupa’da, Küba’da, 
Vietnam’da olduğu gibi sermaye düzeninin hakimiyeti-
ne son vermiştir. Ekim devrimi ile birlikte dünya çapın-
da bir proleter devrimler çağı açılmıştır. Dünya devrimi 
başlamıştır.

Ekim devriminin kalbinin attığı merkezlerden biri-
si Petrograd’da (bugünkü adıyla Petersburg) bulunan 
30 bin işçinin çalıştığı bir metal fabrikası olan Putilov 
fabrikasıydı. O fabrika başka fabrikalarla birlikte Bol-
şeviklerin örgütlülüğünün en yüksek olduğu, stratejik 
önemde bir fabrikaydı. Daha 1905 devriminde Putilov 
fabrikasının işçileri grevleriyle Çarlık rejimini sarsmış-
tı. 1917’de devrimden önce Lenin, Putilov Fabrikası 
Komitesi’ne sesleniyor, iktidarın nasıl ele geçirilece-
ğine dair işçilere konuşmalar yapıyordu. İşte o işçiler, 
1917’de askerlerle birlikte devrime katıldılar. Elde si-
lah, iktidarın Sovyetlere, yani işçi ve köylülere devre-
dilmesini talep ettiler. Devrimden sonra fabrikanın adı 
“Kızıl Putilov” olarak değiştirildi. 

Yarının devriminin, işçi sınıfını bir kez daha iktidar 
olarak tarih sahnesine çıkarak devriminin anahtarı, yeni 
Putilov’lar yaratmakta yatıyor. Çünkü 104 yıl önce ol-
duğu gibi, bugün de tarihin akışını değiştirecek olan güç 
işçi sınıfıdır. Devrimci İşçi Partisi, bu güce güveniyor. 
104 yıl önce Ekim devriminin topraklarında işçi sını-
fı, Rus çarının istibdad rejimini devirdikten sonra önce 
Ekim devrimine giden günlerde karşı devrimci darbe 
tehdidini püskürtüp sonra da doğru anda ileriye atıla-
rak iktidarı aldı. Bu, Bolşevikler işçi sınıfının öncüsünü 
örgütleyebildiği, işçi sınıfının öncüsü disiplinli bir parti 
olarak Bolşevik Partisi’nde örgütlendiği içindir. Ekim 
devrimi, devrime önderlik edecek bir partinin inşasının 
devrimin zaferi için kaçınılmaz olduğunu göstermiştir. 
Devrimci İşçi Partisi, işte bu yüzden, işçi sınıfının mü-
cadelesini zafere ulaştıracak bir önderliğin inşası için 
çalışıyor. Dün muzaffer olan devrimlerde olduğu gibi 
başta metal olmak üzere kilit önemdeki fabrikalarda 
mevzilenmenin, o stratejik mevzilerde derinleşmenin 
önemini bu temelde savunuyor. “Daha fazla işçi, daha 
fazla mevzi” şiarıyla yeni bir atılım için var gücüyle 
mücadele ediyor. 

Kapitalizmin çelişkileri, bugün insanlığı bir kez daha 
açlıkla, yoksullukla, sermayenin kâr hırsı nedeniyle in-
sanları canından eden salgın hastalıklarla, dünya savaşı 
tehlikesi ile karşı karşıya getirmiş durumda. İşçi sınıfı 
ve emekçi halk, birçok ülkede, insanlığa barbarlıktan 
başka hiçbir şey vadetmeyen bu düzene karşı ayağa kal-
kıyor, mücadele ediyor, yolunu arıyor. Kapitalizmin çe-
lişkileri, sosyalizmin yeniden ayağa kalkmasına olanak 
tanıyor. Adeta yeni ve daha ileri Ekim devrimlerinin 
çağrısı tüm dünyada yankılanıyor. Bugün hakları için 
mücadele eden işçiler, elbet bu çağrıya kulak verecek. 
Bugün örgütlendikleri fabrikaların adının önüne, yarı-
nın muzaffer devrimlerinden sonra “Kızıl” kelimesini 
de ekleyecek.

Armağan Tulun

Emekçi halkın cebini ve çiftçiyi 
korumanın tek yolu kamulaştırma!

Ekim devriminin kalbi Putilov 
fabrikası ve yarının Putilovları



Bundan tam 84 yıl önce Seyit 
Rıza ve aralarında küçük oğlu-
nun da olduğu 6 dava arkadaşı 14 
Kasım’ı 15 Kasım’a bağlayan ge-
cede devlet dersinde idam edilerek 
katledildiler. 

Seyit Rıza ve Dersim’in ile-
ri gelenlerinden Wusênê Seydi, 
Aliye Mirzê Sili, Hesen Ağa, Fin-
dik Ağa, Resik Uşen ve Hesenê 
Ivraimê, Elazığ’da göstermelik bir 
mahkeme kurularak ‘halkı isyana 
teşvikten’ Elazığ'ın Buğday mey-
danında infaz edildiler. Dersim 
halkı devletin Alevi halkını yok 
etme politikalarına karşı ayaklan-
mış ve çok kanlı çatışmalar yaşan-
mıştır. Halkın topyekûn biçimde 
kendini savunduğu bu yıllarda 
dönemin iktidar partisi CHP sözde 
barış görüşmeleri yapmak üzere 
Seyit Rıza ve 6 dava arkadaşını 
Elazığ’a çağırmış fakat görüşmek 
bir yana tutuklanmışlardır. Tutuk-
lamanın ardından infaz adım adım 
gelmiştir. 

Bu infaz öyle alçakça bir in-
fazdır ki dönemin yasaları belli 
bir yaşın üzerinde idamı yasaklığı 
halde 75 yaşın üstünde olan Seyit 
Rıza hileli bir mahkeme yoluyla 
yaşı küçültülerek idam edildi. Se-
yit Rıza’nın oğlunun yaşı ise 16 
idi. Oğlunun yaşı da yine hileli bir 
şekilde büyütülerek infazın önü 
açıldı. Göstermelik mahkeme ve 

göstermelik yargılamanın ardın-
dan tüm Alevi halkına adeta göz-
dağı vermek amacıyla isyanda yer 
alan diğer 58 kişiye de ömür boyu 
hapis cezası verildi.

1937- 1938 yılları Alevi katli-
amların yoğun yaşandığı yıllardır 
ve bu katliamlar Alevilere yönelik 
asimilasyon ve topyekûn bir imha 
siyasetinin bir ürünü olarak ortaya 
çıkmıştır.

Devletin sistematik olarak 
Alevi halkına uyguladığı tehditler 
dönem dönem başını irili ufaklı 
provokasyonlarda göstermektedir. 
Bu sebeple Seyit Rızaların katli 
sadece anılarak geçiştirilecek bir 
eylem değildir. Bu katlin hesabını 
sormak tüm emekçilerin boynu-
nun borcudur.

Evladı Kerbelâ’nın 
katledişinin anlamı

Seyit Rıza’nın katledilişinin 
anlamını iyi kavramak gereki-
yor. 1937 yılından beri Türkiye 
Cumhuriyeti birçok hükümet de-
ğiştirdi. Farklı siyasi partilerden 
farklı hükümetler iktidara geldi. 
Farklı farklı başbakanlar ülkeyi 
yönetti fakat Alevi halkına karşı 
uygulanan yok sayma ve asimi-
lasyon politikaları ile bu politi-
kaların karşısında Alevi halkının 
nefsi müdafaa durumu değişmedi. 
Seyit Rızaların katli de bu politi-

kaların yoğun olarak uygulandığı 
bir döneme denk geliyor. Dersim 
halkının kendi değerlerine sahip 
çıkması, devletin izlediği Türklük 
ve Sünnilik politikalarının yoğun 
şekilde dayatıldığı bu dönemde 
Kürtlere ve Alevilere yönelik her 
şey yasaklandı. 1935 yılında Der-
sim ismi Tunceli olarak değiştirile-
rek Dersim ve çevresini kuşatacak 
şekilde birçok karakol ve garnizon 
kuruldu. İşte Dersim ayaklanması 
böylece patlak vermiş oldu. Der-
sim halkı kuşatmanın kaldırılması, 
mezhep dayatmalarının son bul-
ması ve asimilasyon politikaları-
nın kaldırılması için çoluk çocuk, 
genç yaşlı, erkek kadın demeden 
mücadele etti.

Ne Seyit Rızaların katledilmesi 
ne de daha sonra yaşanan, Maraş, 
Çorum, Madımak gibi devlet ope-
rasyonları Alevi halkını mücadele-
den vazgeçirebildi. Alevi gençleri 
Gezi ile başlayan halk isyanında 
da en önde dövüştüler ve hürriyet 
şehitleri oldular. 

Katillerden hesabı emekçiler 
soracak!

Bu katliamdan çıkarılacak 
dersler önemlidir ve hesabı mut-
laka sorulmalıdır. Hesabı sorul-
mamış, hükmü giydirilmemiş 
her katliam yeni katliamların ha-

bercisidir. Aradan 84 yıl geçmiş 
olmasının hiçbir önemi yoktur. 
Hâlâ Alevi halkının yoğun olarak 
yaşadığı mahallelerde evlerin ka-
pılarına çarpılar atılmaktadır. Hâlâ 
İzmir Seferihisar’da Alevilerin 
gitmesine yönelik imza toplan-
maktadır. Hâlâ CHP milletvekil-
leri Dersim katliamını “1938’de 
kimse analar ağlamasın dedi mi?” 
diyerek savunmaya kalkmaktadır. 
Hâlâ devlet ne zaman sıkışsa, eko-
nomik kriz ne zaman baş gösterse, 
halklar ne zaman özgürlük müca-
delesine girişse Kürtler ve Alevi-
ler çeşitli provokasyonlarla karşı-
laşmaktadırlar. 

Ne AKP ne CHP ne de diğer 
düzen partileri bu katliamların 

hesabını sormaya niyetlidir çün-
kü katliam duvarlarının arkasın-
dan kendileri çıkmaktadır. Batı 
emperyalizminin demokrasi ve 
insan hakları söylemleri de ger-
çeği yansıtmamaktadır. Doğu ve 
güneydoğuda gerçekleşen birçok 
katliamda ABD ve AB mührü bu-
lunmaktadır. Hesabı ancak ve an-
cak katliama uğrayan ekmek ve 
hürriyet mücadelesi veren emek-
çiler soracaktır. 
• Seyit Rıza ve diğer önderle-

rin mezar yerleri açıklansın!
• Dersim katliamının ardın-

dan kaybedilen kız çocukla-
rının nerede oldukları açık-
lansın!

• Dersim ismi iade edilsin!
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  Kadına yönelik şiddete, tacize, tecavüze ve kadın cinayetlerine karşı

EMEKÇİ KADINLAR EN ÖNE!
Türkiye’de kadınlar her yeni 

güne bir kadın cinayeti veya kadına 
yönelik şiddet haberiyle uyanıyor, 
her geçen gün artan şiddet, taciz, te-
cavüz olayları karşısında canları bu-
runlarında yaşamaya devam ediyor-
lar. 2021’de Kasım ayına kadar 296 
kadın, kadın cinayetlerinde hayatını 
kaybetti. Daha Emine Bulut’un, 
Şule Çet’in, Aleyna Çakır’ın acısı 
dinmeden, Eda Nur Kaplan’ın, Emi-
ne Gökkız’ın, Esra Hankulu’nun, 
Şebnem Şirin’in ölüm haberleri 
dağlıyor yüreklerimizi.

Kadın cinayetleri politiktir! 
İstibdad sorumludur!

Önümüzdeki tablo buyken, ha-
yatındaki erkek tarafından vahşice 
katledilen Şebnem Şirin’in ölümü-

nün hemen ardından AKP sözcüsü 
Ömer Çelik, kadın cinayetlerinin 
politik bir tartışma olmaması gerek-
tiğini söyledi. İstibdadın sözcüsüne 
göre kadın cinayetleri insani bir 
konuymuş, herkesin canını yakıyor-
muş. Oysa canı yanan, kanı dökü-
len, şiddetle, tacizle, tecavüzle her 
gün burun buruna yaşayan kadınlar! 

İktidar kadına yönelik şidde-
ti önlemeyi amaçlayan İstanbul 
Sözleşmesi’nden kadınların bütün 
itirazlarına, protestolarına rağmen 
çıkarak, kadınları koruyan yasaları 
uygulamayarak yalnızca kadına yö-
nelik şiddetin ve kadın cinayetleri-
nin artmasına sebep oluyor. Kadın 
cinayetleri alabildiğine politiktir ve 
kadına yönelik şiddete karşı verdi-
ğimiz mücadeleyi, fail erkeklere 

karşı olduğu kadar siyasi iktidara 
ve erkek egemen kapitalist siste-
me karşı da vermek zorundayız! 

Emekçi kadınlar 
mücadeleye, örgütlenmeye, 
EN ÖNE!

Bu mücadelenin en ön safla-
rını tutması gerekenler ise, erkek 
egemen kapitalist sistemin ve is-
tibdadın sopasının, hem şiddetin, 
hem sömürünün yükünü en çok 
taşıyanlar, yani emekçi kadın-
lardır. Fabrikalarında, iş yerlerinde, 
mahallelerde, direniş çadırlarında 
ve grevlerde örgütlenen, mücadele-
ye atılan emekçi kadınlar, işçi dire-
nişlerine öncülük eden işçi kadınlar, 
kadına yönelik şiddete karşı da bir 
adım öne çıkmalıdır! 

Çağrımız ekmeğini kazanmak 
için her gün canını dişine takıp çalı-
şan, kaybedecek çok şeyi olmasına 
rağmen o ekmeği de, ekmek kadar 
önemli olan hürriyeti de savunmak 
için kollarını sıvayan tüm emekçi 
kadınlara! 25 Kasım Kadına Yöne-

lik Şiddete Karşı Uluslararası Mü-
cadele Günü’nde fabrikalarımızda, 
iş yerlerimizde ve mücadele alanla-
rında şiddete, tacize, tecavüze ve er-
kek egemen kapitalist sisteme karşı 
taleplerimizi haykıralım, mücadele-
yi yükseltelim ve örgütlenelim!

• Kadınlara karşı işlenen cinayet, şiddet, taciz, tecavüz gibi suçlarda 
ağırlaştırılmış ve caydırıcı cezalar uygulansın!
• Kadınlara yönelik suçların görüldüğü davalarda “haksız tahrik” ve 
“iyi hal” indirimi kaldırılsın!
• Kadınların şiddetten korunabilmesi için gece sokaklar iyi 

aydınlatılsın. Geceleri kamu ulaşımı yaygınlaştırılsın. Kamu ulaşımı 
ücretsiz olsun. 
• Fabrikalara ve iş yerlerine personel servisi zorunluluğu getirilsin. 
Havanın karanlık olduğu saatlerde kadın işçiler evlerinin önünden alınsın. 
• Her bölgeye yeterli sayıda kadın sığınma evleri açılsın!
• Şiddet gören, tehdit altında olan bütün kadınlara ekonomik güvence ve 
iş imkânı sağlansın!

• Şiddete, tacize, tecavüze maruz kalmış bütün kadınlara ücretsiz psikolojik 
destek sağlansın! 
• Kreş yardımı sadece belli bir kadın oranına sahip fabrikalarda değil, bütün 
fabrikalarda sağlansın! 
• Her iş yerine kreş açılsın!
• İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma kararı iptal edilsin! Kadınları koruyan 
yasalar uygulansın!
• Özsavunma evrensel bir haktır, nefsi müdafaa uygulayan kadınlar 
yargılanamaz!
• Kadına yönelik şiddeti anında savuşturmak için fabrikalardan, iş 
yerlerinden, sendikalardan, mahallelerden başlayarak her alanda özsavunma 
örgütlenmeleri kuralım!

Seyit Rıza’nın katledilişinin 84. yılı: Alevi halkına verilen bir göz dağı
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Afrika

Ekim ayı Afrika’nın bize coğ-
rafi olarak en uzak ama siyasi ba-
kımdan çok önemli bir ülkesinde 
güçlü bir greve tanık oldu. Güney 
Afrika’nın metal işçileri sendikası 
NUMSA o ülkenin MESS’i olan 
SEIFSA (Güney Afrika Çelik ve 
Makine Sanayii İşverenleri) ör-
gütünün işkolu görüşmelerinde 
önerdiği enflasyonun altında ka-
lan ücret artışına karşı greve git-
ti. Grev üç hafta sürdü ve sonun-
da NUMSA’nın istediği ücret ile 

SEIFSA’nın başta önerdiği ücret 
arasında bir yerde, enflasyon ora-
nının üzerinde anlaşma sağlandı. 
Böylece Güney Afrikalı metal iş-
çileri bir yoksullaştırma taarruzu-
na karşı başarıyla direnmiş oldu.

Yol haritasına sınıf 
mücadelesi yazılınca…

Güney Afrika Gerçek gazetesi-
nin gündemine bu yıl üçüncü defa 
giriyor. Bu bir rastlantı değil. Eko-
nomik kriz, işsizlik ve yoksulluk 

devasa sorunlar olarak bu ülkeyi 
kasıp kavuruyor. Buna karşılık, 
yıllardır uyuşturulmuş olan işçi 
sınıfı 2014-2015 yıllarından itiba-
ren başını kaldırmış durumda. En 
önde de metal işçileri ve onların 
sendikası NUMSA geliyor.

Ağustos sayımızda “Ya dev-
rim, ya barbarlık!” başlığı altında 
bir dizi ülkeyi beraber ele alırken 
Güney Afrika’da yoksulların çare-
sizlikten ve umutsuzluktan mağa-
za ve alışveriş merkezlerini nasıl 
kundakladığını ve yağmaladığını, 
dükkân sahiplerinin de buna karşı 
nasıl paralı katillerle yağmacıları 
soğukkanlı biçimde kurşunlattı-
ğını anlatmıştık. İşsizliğin yüzde 
40’larda gezdiği bir toplumdan 
söz ediyoruz. 

Ama bu umutsuzluğa karşı 
mücadele eden bir güç var. Ülke-
nin sol hareketinin ve en önemli 
sendika merkezi COSATU’nun 
sistemin bütünüyle emrine girme-
siyle geçen 20 yıldan (1994-2014) 
sonra zincirlenmiş COSATU’dan 

kopan metal işçileri sendikası 
NUMSA (400 bin üye) 800 bin 
üyesi olan bir konfederasyon 
(SAFTU) kurdu. Ama işçi sını-
fının sadece sendikal alanda mü-
cadele etmesinin yeterli olmadığı 
bilinciyle ve eski solun artık dü-
zenle bütünleştiğini tespit ederek 
bir de siyasi partinin kuruluşuna 
ön ayak oldu: RSWP yani Sosya-
list Devrimci İşçi Partisi. 

İşte işsizliğin ve yoksulluğun 
doruğuna yükseldiği bu toplum-
da, “kardeşim o kadar işsiz var, 
en düşük ücrete çalışmaya hazır, 

sendika grev yapsa da sonuç elde 
edemez” diyenlere inat, işçinin 
örgütlü gücünü grev fonuyla des-
tekleyen NUMSA metal işçisinin 
enflasyonun altında bir ücrete razı 
edilmesini engelledi. Sınıf müca-
delesi en zor koşullarda bile kaza-
nılabiliyor. Yeter ki verende yürek 
olsun, doğru yöntemlerle verilsin. 
MESS sözleşmesinin esas büyük 
tartışmalarının önümüzde olduğu 
bu zaman diliminde, siyahi sınıf 
kardeşlerimizin zaferini kendi za-
ferimiz kabul edelim, onlara yü-
rekten bir selam yollayalım!

Amerika
Amerika’da metal işçileri grevde

Dünyanın en büyük inşaat makinele-
ri, traktör ve diğer tarım makineleri üre-
ticilerinden John Deere’in Amerika’daki 
fabrikalarında grev var! John Deere 1,5 
milyara yakın nüfusu olan tarım ülkesi 
Hindistan’ın traktör devi Mahindra’nın 
arkasından dünyanın ikinci traktör ima-
latçısı. Amerika’da Iowa, Illinois ve 
Kansas eyaletlerindeki 12 fabrikasında 
10 binden fazla imalat ve bakım işçisi 
ABD’nin en güçlü sendikalarından Uni-
ted Auto Workers’ın (Birleşik Otomobil 
Sendikası) çatısı altında 14 Ekim’den 
beri grev mücadelesi veriyorlar. 

Amerikan sendika hareketinde grev 
başladı mı en önemli faaliyet işveren 
fabrikaya grev kırıcıları doldurmasın 
diye 24 saat ellerinde “bu işyerinde 
grev vardır” ibaresi ve sendikanın adı 
yer alan pankartlar taşıyan grev gözcü-
leri çıkarmaktır. John Deere işçileri de 
kiminde 750 işçi, kiminde 3000’e varan 
işçi çalışan 12 fabrikada iki haftayı aş-
kın süredir gözcülük yapıyor.

John Deere, işçilerine %5 ila 6 ara-
sında ücret artışı öneriyor. Oysa ABD’de 
son dönemde enflasyon tam da bu dü-
zeye yükselmiş durumda. Dolayısıyla, 
şirketin kârının gayet iyi gittiği bir dö-
nemde işçilere sıfır ücret artışı önerilmiş 
oluyor. Şirketin yöneticisi (moda deyim-
le CEO’su) John May, 2020 yılında 15,6 
milyon dolar (yanlış okumadınız milyon 
dolar!) maaş ve prime layık görülmüş. 
Bu, “yalnızca” (!) 6 milyon dolar kazan-
dığı 2019 yılına göre %160 bir artış olu-

yor. İşçilere %5-6, genel müdüre %160! 
Sermayenin adaleti bu işte, her yerde!

Amerikan sendika hareketi son on 
yıllarda çok geriledi. Hareketin başın-
daki bürokratlar da tek büyük konfede-
rasyon olan AFL-CIO’yu, düzen partile-
rinden biri olan Demokratların (şimdiki 
Başkan Joseph Biden’ın partisi) işçi bü-
rosu haline getirdiler. Ama sendikal ge-
leneklerin bazılarına dokunulamıyor. 
Bunların en önemlisi grev boyunca sen-
dikanın grev fonuyla işçiyi destekleme-
si. UAW sendikası da bu grevde işçilere 
her hafta 275 dolar (ABD’de ücretler 
haftalık ödenir), yani kaba bir hesapla 
ayda 1.100 ila 1.300 dolar arası grev 
ödemesi yapacak. Bir başka sendikal 
gelenek yukarıda sözünü ettiğimiz grev 
gözcülüğü. Nihayet, belki de en önemli-
si, sendikalarda yönetim toplu sözleşme 
tekliflerini işçinin oyuna sunmadan ka-
bul edemiyor. Bu son derece demokratik 
uygulama, 1930’lu yıllarda Amerikan 
işçi sınıfının özellikle metalde, en başta 
da otomobilin merkezi Detroit şehrinde 
(Bursa misali) giriştiği dev mücadeleler-
de yerleşmiş, sonra da birçok sendikada 
olduğu gibi kalmış.

Bu satırların yazılmakta olduğu 30 
Ekim günü John Deere ile UAW arasın-
da bir geçici anlaşmaya ulaşıldığı haberi 
geldi. Ama grev devam ediyor. Neden? 
Çünkü anlaşma 10 bin işçinin oyuna 
başvurulmadan kesinleşemiyor! Darısı 
Türkiye işçi sınıfının başına!

2020 Kasımı’nda, iktidar partisi Hindistan 
Halk Partisi’nin (BJP) yoksul çiftçi düşmanı, 
büyük tarım sermayesi yanlısı üç yasayı Eylül 
ayında meclisten geçirmesi üzerine başlayan 
eylemler, haftalardır, aylardır devam ediyor 
derken dile kolay ilk yılını doldurdu. Salgın 
ve yoğun baskı koşullarına rağmen, tüm dün-
yanın dikkatini üzerine çeken bir kitlesellik ve 
militanlık ile devam eden eylemlerde çok sa-
yıda önemli dönüm noktası da yaşandı.

Eylemlerin patlama anı, Kasım 2020’de 
bir günlük devasa bir genel grev ile aynı anda 
gerçekleşen, on binlerce çiftçinin başkent 
Delhi’ye doğru yürüyüşü oldu. Delhi sınırın-
da polisler tarafından durdurulan yürüyüş, ey-
lemci çiftçilerin sınırda konuşlanması ile so-
nuçlandı ve çok çeşitli taktiklerle dağıtılmaya 
çalışılan bu eylem bugün hâlen devam ediyor.

Çiftçi eylemlerinin sembolü kesintisiz sü-
ren bu oturma eylemi olsa da, geçtiğimiz yıl 
boyunca hem Delhi sınırında hem de ülkenin 
geri kalanında sayısız başka eylem de gerçek-
leşti. Bu büyük direnişin ilk şehidi ise 26 Ocak 
2021 günü, önceden belirlenmiş bir eylem 
rotası üzerinde traktörlerle ilerleyen bir grup 
çiftçinin rotanın dışına çıkıp, tarihi bir kaleye 
zorla girmesi sırasında yaşandı. Hindistan’ın 
resmen bağımsızlığını kazandığı ve kendi 
anayasasına sahip olduğu günün yıldönümün-
de, 1857’de İngiliz sömürgecilerine karşı bir 
saldırıya sahne olan Kızıl Kale’ye yapılan bu 
baskının birçok sembolik anlamı var.

2021 Şubat ayında ise ülke genelinde baş-
ka bir devasa eylem dalgası yaşandı. Binlerce 
çiftçi, ellerinde üç yasaya karşı pankartlar ve 

dövizlerle bir Cumartesi günü ülke genelinde 
merkezî otoyolları iki saatliğine ulaşıma ka-
pattılar. Çiftçilerin mücadelesini görmezden 
gelerek hayatın devam edemeyeceğini tüm 
ülkeye gösterdiler.

Mart ayı ise Dünya Emekçi Kadınlar günü 
vesilesiyle devasa bir kadın çiftçi yürüyüşüne 
sahne oldu. 100 bine yakın kadın, o ana kadar 
sadece erkeklerin bulunduğu Delhi sınırında-
ki direniş alanına yürüdü. Kadın direnişçilerin 
ellerinde, Baba Banda Singh Bahadur adında 
bir tarihî kahramanı gösteren bir pankart da 
vardı. Bu pankartta Baba Banda’nın “toprak 
işleyenindir” şiarını ilk defa savunan bir şehit 
olduğu yazıyordu. Böylece bu günde “emekçi 
kadınlar en öne” çıkmış oldu.

Geçtiğimiz yıl boyunca çiftçi eylemlerine 
yönelik her türlü tehdit ve faşist saldırı yapıl-
sa da, ölümlü ilk saldırı BJP faşistlerinin 3 
Ekim’de gerçekleştirdikleri saldırı oldu. Uttar 
Pradeş eyaletinde gerçekleşen bir kitlesel çift-
çi eyleminde, eylem alanının yanından geçen 
BJP konvoyundaki bir araç aniden gösterici-
lerin arasına dalarak dört çiftçi ve bir gazete-
ciyi öldürdü. Bu olaydan sadece bir ay önce 
Tripura eyaletinde meydana gelen kundakla-
ma sonrasında belirttiğimiz gibi, tüm işaretler 
BJP’nin işçi sınıfı ve emekçi kitleler üzerinde 
giderek daha fazla şiddet kullanmayı planladı-
ğını gösteriyor. Hindistan’daki mücadelelerin 
gelişmesi işçi ve emekçilerin iktidarı için sa-
vaşan bir işçi sınıfı partisini gerektiriyor.

Hindistan’da çiftçi eylemlerinin bir 
yılının bilançosu

Asya

Güney Afrika’dan MESS sözleşmesine selam!



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
bundan tam 40 yıl önce 6 Kasım 
1981’de 12 Eylül askeri dikta-
törlüğünün emriyle kuruldu. Ku-
rulma amacı “yükseköğretimde 
koordinasyonu sağlamak” olarak 
açıklanan YÖK, eğitimi değil ama 
üniversitelere yönelik saldırıları 
koordine ediyordu. Kurulduktan 
hemen sonra 1402 sayılı Sıkıyö-
netim Kanunu’yla binlerce eği-
tim emekçisini ihraç ederek işe 
başladı. Çıkardığı yönetmelikler-
le ve verdiği cezalarla geçmişte 
devrimci hareketin güçlü birer 
mevzisi olan üniversiteleri baskı 
altına alıyordu. “Üniversite siya-
set yeri değil, eğitim yeridir” sözü 
YÖK’ün kurduğu baskıyı meşru-
laştırmak için kullandığı kılıfıydı. 
Bu baskının amacı üniversitelerin 
bir daha asla 1980 darbesi önce-
si, 6. Filo’nun denize döküldüğü, 

Komer’in arabasının yakıldığı, 
işçi sınıfıyla beraber kitlesel ey-
lemlerin yapıldığı günlere dön-
memesini sağlamaktı. Bu yüzden 
YÖK başa kim gelirse gelsin yerli 
yerinde durmuş, iktidara gelirken 
söylenen “YÖK’ü kaldıracağım” 
sözleri unutulmuştu. 

Baskıyı üniversitelerin ka-
pısının YÖK eliyle sermayeye 
açılması izledi. İlk YÖK Baş-
kanı İhsan Doğramacı, 1984’te 
Türkiye’nin ilk özel üniversitesi-
ni kurdu. Devrimcilere kapanan 
üniversite kapıları, patronlara 
açıldı; üniversiteler adım adım 
ticarileştirildi. Bugün sayısı 78’i 
bulan özel üniversiteler, üniver-
site kampüslerinde kurulan tek-
nokentler, tüccarlaşan akademis-
yenler, “kendi yağında kavrulan” 
üniversiteler, 40 yılda üniversite-
lerin YÖK eliyle nasıl sermayeye 

teslim edildiğini bizlere gösteri-
yor. 

YÖK tam 40 yıldır kendisine 
biçilen görevi layıkıyla yerine 
getiriyor. Üniversiteleri iktidar 
adına tahakküm altına alıyor, üni-
versiteleri sermayeye her geçen 
gün daha çok bağımlı kılıyor. An-
cak YÖK son yıllarda artık yavaş 
yavaş sahneden çekiliyor, yerini 
istibdadın bizzat kendisine bıra-
kıyor. 

YÖK sahneden çekiliyor;    
istibdad ve sermaye ise 
yerli yerinde duruyor

12 Eylül ürünü YÖK, 12 
Eylül’ün mirasçısı istibdad reji-
mi tarafından bugüne kadar ko-
rundu, sahiplenildi. Ancak bugün 
gelinen noktada istibdad, YÖK’e 
ihtiyaç duymadan, YÖK’ü kul-

lanmadan üniversitelere olan mü-
dahalesini önce KHK’larla şimdi 
ise Cumhurbaşkanlığı kararları 
ve kararnameleri aracılığıyla 
bizzat yapabiliyor. Rektörleri 
atıyor, görevden alıyor, üniversi-
teleri bölüyor, üniversiteyle ilgi-
li kararlar YÖK tarafından değil 
Cumhurbaşkanlığı kürsüsünden 
duyuruluyor. Yani istibdad 12 
Eylül’ün başlattığını sahiplen-
mekle yetinmedi, onu daha da 
ileri götürdü. YÖK gidiyor ola-
bilir ancak unutmayalım istibdad 
yerinde duruyor!

Öte yandan Amerikan muha-
lefetinin popüler aktörlerinden 
Ali Babacan’dan gelen “YÖK’ü 
kapatacağım, özerk ve demok-
ratik üniversiteyi savunuyoruz.” 
çıkışı ise kimseyi şaşırtmamalı. 
Benzer çıkışlar Boğaziçi Üni-
versitesi eylemleri sonrası Millet 
İttifakı’nın diğer üyelerinden de 
gelmişti. Batıya benzer mütevelli 
heyetleriyle yönetilen, bağışçı-
lardan gelen paralarla bütçesini 
oluşturan, sermayenin istediği 
nitelikli işgücünü sağlamak için 
bilim üreten bir üniversite Ame-
rikan muhalefetinin temel hedefi. 
Bu hedefe ulaşırken YÖK ayak 
bağı olacağı için pekâlâ kaldı-
rılabilir. Ancak sermayenin 40 
yıldır iliklerine kadar nüfuz ettiği 
üniversitelerden çekilmeye hiç 
niyeti yok. Yani YÖK kapatılabi-
lir ancak kapatılsa dahi sermaye 
yerinde duruyor olacak!

İstibdadı ve sermayeyi     
üniversitelerden söküp 
atalım!

YÖK’ün yavaşça aradan çe-
kilmesiyle beraber taraflar çok 
daha net gözükmeye başladı. 
İstibdadın 4 Ocak’ta bir Cum-
hurbaşkanlığı kararıyla Boğa-
ziçi Üniversitesi başına Melih 
Bulu’yu ataması aylar sürecek 
bir hürriyet mücadelesinin fitilini 
ateşledi. Doğrudan kayyımı ve 
istibdadı hedef tahtasına koyan 
mücadele Melih Bulu’yu yolla-
mayı da başardı. Mücadele sa-
dece Boğaziçi Üniversitesi’nde 
değil tüm gençlikte yankı buldu, 
memleketin gündemine oturdu. 

YÖK’ün kuruluşunun 40. yı-
lında YÖK’e karşı verdiğimiz 
mücadele, istibdada ve serma-
yeye karşı verdiğimiz mücadele 
ile birleşmiştir, iç içe geçmiştir. 
Bugün bize düşen görev bizlere 
işsizlikten, baskıdan, gelecek-
sizlikten başka hiçbir şey vade-
demeyen istibdada karşı hürriyet 
kavgasını yükseltmektir. İstibda-
dı üniversitelerden söküp atmak-
tır. Üniversitelerde cirit atan ser-
mayeyi kovmaktır. Emekçi halkla 
beraber eşit, ücretsiz, nitelikli 
eğitim veren yepyeni bir üniver-
site inşa etmektir!

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 
(İTÜ) yeni eğitim öğretim dönemi 
4 Ekim’de yüz yüze başladı. Üni-
versitenin başlamasıyla kampüse 
ilk defa gelen 2020 ve 2021 girişli 
binlerce öğrenci İTÜ yurtlarında 
kalacak yer bulamadı. Yurt bulama-
yan İTÜ öğrencileri ya fahiş fiyatlı 
özel yurtlara ve kiraları çığırından 
çıkmış evlere mahkûm oldu ya da 
kütüphanelerde, akrabalarında, 
dostlarında kalarak geçici bir çö-
züm üretip yurt sırasının gelmesi-
ni umuyor. Bunların dışında sayısı 
azımsanmayacak kadar fazla olan 
bir grup öğrenci ise yurt sırası çok 
geride olduğu için ve özel yurtlara 
verecek parası olmadığından oku-
lunu dondurup memleketine dönü-
yor. İTÜ’de yıllardır var olan barın-
ma sorunu bu sene eğitim hakkını 
dahi tehlikeye atacak düzeye geldi, 
bir kriz halini aldı.

İTÜ öğrencileri üniversitede 
oluşan bu barınma krizinin so-
rumlusu olarak İTÜ Rektörlüğünü 
işaret ediyor. İTÜ’de aktif öğrenci 
sayısı 25 binin üzerinde iken yurt 
kapasitesi sadece 4.800 kişi! Yani 
İTÜ’de her 6 öğrenciden sadece 
1’i yurda ulaşabiliyor; her yıl artan 
kontenjanlar, yurt yerine yapılan 
teknokentler, pandeminin de etki-

siyle 2020 ve 2021 girişlilerin aynı 
anda okula gelmesiyle birleşince 
barınma krizi kaçınılmaz oldu. 

Rektörlük öğrencilerin haklı 
taleplerine ÖGB saldırısı 
ve soruşturmalarla cevap 
veriyor!

İTÜ öğrencileri barınma kri-
zinin çözülmesi için yaptıkları 
toplantılarda üç talep belirledi. 
Öğrenciler, derhal yeni yurtların 
yapımına başlanmasını, yurtlar 
yapılana kadar yurt yedeklerinde 
bekleyen binlerce öğrencinin acil 
önlemler alınarak yerleştirilme-
sini ve üniversitedeki yurtların 
%60’ını işleten vakıf görünümlü 
şirketlerin kovulmasını istiyor. 
Rektörlük ise sürecin başından 
itibaren tek bir açıklama yapma-
yarak yarattığı mağduriyeti kabul 
etmiyor, öğrencilerin kampüste 
afişlerle ve bildirilerle yükselttiği 
taleplere karşı üç maymunu oy-
nuyordu. 

Bu talepleri yükseltmek ve se-
sini duyurabilmek için öğrenciler 
18 Ekim’de üniversitenin Merke-
zi Derslik binasında sabahlama 
kararı aldı. O güne kadar öğren-
cileri görmezden gelen Rektör-

lük bunu daha fazla sürdüremedi, 
genel sekreter yardımcısını yolla-
yarak öğrencileri “tatlı dille” ikna 
etmeye çalıştı, başaramayınca da 
gerçek yüzünü gösterdi ve 100’ü 
aşkın güvenlik görevlisiyle öğren-
cileri darp ederek binadan çıkardı. 
Görüntüleri kamuoyunda yankı 
uyandıran ÖGB saldırısı sonrası 
tek bir özel güvenliğe soruşturma 
açılmamışken barınma hakkını 
savunan onlarca öğrenciye Rek-

törlük soruşturma açtı.

İTÜ’de öğrenciler baskılara 
karşı birlik olmalı!

Rektörlük eylemin ertesi 
günü yaptığı açıklamayla üni-
versitede yaşanan yurt mağduri-
yetini kabul etti ve yeni yurtların 
yapımına başlayacağını açıkla-
dı. İki haftadır çıt çıkarmayan 
Rektörlüğe o açıklamayı yaptı-
ran tabii ki bir gün önce yapılan 

eylemdi. Rektörlük bir yandan 
öğrencilerin mücadelesi sonucu 
taviz vermek zorunda kalıyor öte 
yandan mücadelenin büyümesini 
engellemek için ÖGB ve soruş-
turmalarla öğrencileri yıldırmaya 
çalışıyor. İTÜ öğrencisi bu baskı-
lara karşı birlik olmalı, barınma 
krizinin çözümü için Rektörlü-
ğün üstüne daha çok gitmelidir.

11GERÇEKGENÇLİKKasım 2021 / Sayı: 146 

İTÜ öğrencileri barınma hakkını mücadeleyle kazanacak! 

Kaybedecek vaktimiz yok, sermayeyi ve 
istibdadı üniversitelerden kovalım!
YÖK’ün 40. yılı:
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İŞÇİNİN EKONOMİSİ

2022 yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanunu Teklifi meclise 
sunuldu. Teklifte yine vergi 
yükü işçinin emekçinin sırtına 
yükleniyor. 

Zar zor geçinen işçi-
emekçi patronların 1,5 
katı vergi ödüyor!

2022 bütçe teklifinde iş-
çiden, emekçiden, kamu çalı-
şanından (10 milyonu asgari 
ücret ve civarında ücret alıyor) 
daha maaşları ellerine geçme-
den kesinti yapılarak toplana-
cak vergilerin yüzde 30 artışla 
241 milyar 821 milyon TL ol-
ması öngörülüyor. Şirketlerin 
ödediği kurumlar vergisi ise 
182 milyar TL’de kalacak. 
İşçinin emekçinin vergi yükü 
gelir vergisiyle de sınırlı değil. 
275 milyar liralık KDV yükü 
de yine emekçi halkın sırtında. 
Çünkü satılan mal ve hizmet-
lerden Koçlar, Sabancılar da 
aynı oranda vergi ödüyor, işçi 
de, köylü de, esnaf da… Sade-
ce sigaradan alınan vergi 70 
milyar lira!

Yap-İşlet-Devret: 
Bütçeden müteahhitlere 
bağlanan hortum!

Erdoğan’ın ve yandaş-
larının çok övünerek köprü 

yaptık, yol yaptık, hastane 
yaptık dediği yap-işlet-devret 
modeliyle yapılan yatırımlar 
bütçede kara delik oluşturmuş 
durumda. Sayıştay raporları-
na göre devlet bütçesi sade-
ce 6 otoyol projesi için 24,8 
milyar dolar ve 3 milyar avro 
garanti ödeme yükü altına gir-
miş. 2021 yılının ilk 6 ayı için 
Osmangazi köprüsünden ve 
Yavuz Sultan Selim köprüle-
rinden geçmeyen araçlar için 
devletin ödediği rakam 2’şer 
milyardan 4 milyar lira. Bir 
de bunlar yetmiyormuş gibi 
Sayıştay raporlarında görül-
düğü üzere 2014-2020 yılları 
arasında yap-işlet-devret pro-
jeleri için 78 milyar liralık kur 
farkı ödenmiş. 2021 yılında da 
25 milyar liraya yakın bir kur 
farkı ödenmesi söz konusu. 
Vatandaş kur yükselince iğne-
den ipliğe gelen zamlarla yok-
sullaşıyor ama devletin sevgili 
müteahhitlerine kur farkları 
tıkır tıkır ödeniyor.  

Keyfi para cezaları 
iktidarın yeni gelir 
kapısı!

Sadece bunlar mı? İktidar 
halkı soymak için yeni bir 
yöntem olarak para cezalarını 
da kullanıyor. 2020 yılından 

itibaren trafik cezaları giderek 
arttı, pandemi kuralları devle-
tin kâr kapısına dönüştürüldü, 
en son grevci Bel Karper işçi-
lerine yasadışı taşeron işçileri 
fabrikaya sokmadıkları için 
kesilen 12 bin liralık ceza-
lar, afiş yapıştıranlara çevreyi 
kirletme cezası gibi keyfi pek 
çok uygulama da bunlara ekle-
niyor. Böylece iktidar kendisi-
ne 27 milyar liralık ek bir gelir 
kapısı bulmuş durumda.    

Vergi dilimi zulmü 
berdevam!

Emekçi halk için vergi ce-
hennemi tablosunu vergi dili-
mi zulmü tamamlıyor. Asgari 
ücretlinin dahi yüzde 20’lik 
ikinci vergi dilimine girdiği 
garabet devam ediyor. Açlık 
sınırının 3 bin lira, yoksulluk 
sınırının 10 bin lira olduğu, bu 
rakamların enflasyon yüzün-
den sürekli arttığı bir yerde 
devlet halkına insanca yaşaya-
cak koşulları sağlamadığı için 
bunu telafi etmeye çalışacağı 
yerde üstüne bir de vergi alı-
yor. Çünkü bu devletin anaya-
sasında yazan “sosyal devlet” 
ifadesi koca bir yalandır. Doğ-
ru olan ise devletin sermaye 
devleti olduğudur.

Emekçi halka vergi cehennemi! 
Sermayeye vergi cenneti!

 Devrimci İşçi Partisi diyor ki:  Devrimci İşçi Partisi diyor ki: 
 Vergi adaletsizliğine son! Vergi adaletsizliğine son!

● Yoksulluk sınırına kadar işçi ve emekçiler gelir 
vergisinden muaf tutulsun! 

● Temel ihtiyaç olan mal ve hizmetlerde KDV ve dolaylı 
vergiler kaldırılsın!

●  Vergi yükü patronlara!
●    Patronlara vergi indirimine, sermayenin vergi borçlarının 

silinmesine hayır! Kurumlar vergisi arttırılsın! 
●  Emlak baronlarına, parababalarına, emek sömürüsüyle 

zengin olanlara servet vergisi! 

Enflasyon canavarı halkı eziyor! Sermaye ise sömürüyü Enflasyon canavarı halkı eziyor! Sermaye ise sömürüyü 
arttırarak enflasyondan da fayda sağlıyor!arttırarak enflasyondan da fayda sağlıyor!

Enflasyon canavarı emekçi 
halkın karşısına tüm korkunçlu-
ğu ile çıkmış durumda. TÜİK’in 
açıkladığı resmi enflasyon ra-
kamlarına kimse güvenmiyor. 
Eylül ayında açıkladıkları yüzde 
19,58 yıllık enflasyonun çarşıda 
pazarda karşılığı yok. Nitekim 
akademisyenlerin TÜİK’ten ayrı 
hesapladığı ve her ay bültenle 
duyurduğu rakamlara göre ger-
çek enflasyon yıllık yüzde 44! 
Bu basit bir hesaplama farkı de-
ğil. Çünkü halk bir yıl önce aldı-
ğına yüzde 44 fazla ödüyor. Ama 
işçiye emekçiye yapılan zamlar 
TÜİK’in uyduruk rakamlarına 

göre yapılıyor. Böylece enflas-
yon sayesinde işçinin emekçinin 
cebinden sermayeye ve devlete 
kaynak aktarılıyor. Enflasyon bir 
tür emek hırsızlığının kılıfı hali-
ne geliyor.   

Patronların dolar sevinci!
Döviz kurlarındaki artış yani 

daha doğru bir ifadeyle Türk li-
rasındaki sürekli değer kaybı, 
iğneden ipliğe zam gelmesine 
ve halkın giderek yoksullaşma-
sına neden oluyor. Sermaye ise 
-özellikle ihracat yapanlar ve 
Türkiye’ye ucuz emek sömürme-
ye gelen yabancı sermaye- Türk 

lirasının değer kaybetmesinden 
avantaj sağlıyor. Çünkü yabancı 
para cinsinden emek maliyetle-
rinden tasarruf ediyorlar.   

Mesela Mercedes yöneticisi 
Ulrich Bastert’in bir uluslararası 
ticaret fuarında söylediği şu söz-
leri unutmuyoruz: “Türkiye’de 
ürettiğimiz otobüsleri yüzde 
50’ye yakın yerli kaynaklardan 
tedarik ediyoruz. Bu açıdan bak-
tığımızda TL’deki değer kaybın-
dan geçici olarak bir avantajımız 
var diyebiliriz. Bunun yanında 
işçilik maliyetlerimizde de geçi-
ci bir avantaj elde ettik.” Benzer 
bir fırsatçılık örneğini ise İstan-

bul Hazırgiyim ve Konfeksiyon 
İhracatçılar Birliği Başkanı Mus-
tafa Gültepe sergiliyor: “Dolar 
kurunun olması gereken nokta 9 
lira, rekabet etmem için kur 9 lira 
olmalı, kur 8,75’e inerse ayakta 
kalma şansım yok…” 

Zam yok kayıp var! İşçi 
emekçi için yüzde 44’ten azı 
kayıpları telafi etmiyor!

Asgari ücret zammına yakla-
şırken, artan enflasyonla birlik-
te yüzdelik zam oranı anlamını 
yitiriyor. Çünkü patronlar işçi 
maliyetlerinden tasarruf ederken 
işçi ve emekçi yıl boyunca satın 

alma gücü açısından geriye düş-
tü. Geçen yılbaşında zamla bir-
likte asgari ücret 376 dolar idi. 
Dolar kuru 7,47’den 9,5’a çıktı 
ve asgari ücret şimdi 294 dolara 
düştü. Yüzde 30 zam olsa fark 
ancak sıfırlanıyor. Bu meseleye 
sadece döviz açısından bakarsak 
böyle. Kimse dolarla maaş alma-
dığına göre, mal ve hizmetlerde-
ki pahalılığa bakarsak da gerçek 
enflasyon olan yüzde 44’ten aşa-
ğı yapılan her zam oranı işçinin 
emekçinin kaybetmesi anlamına 
geliyor. 

Devrimci İşçi Partisi diyor ki: 
Enflasyon canavarına karşı çözüm 
ücretlerde Eşel Mobil!

● Gerçek enflasyonun tespiti, sendikalardan, tüketici örgütlerinden 
ve bilim insanlarından oluşan fiyat denetim komiteleri tarafından 
yapılsın!

● Eşel mobil sistemiyle tüm ücretlere yılda ya da 6 ayda değil her ay 
gerçek enflasyon oranında otomatik zam!

● Toplu sözleşmelerde her türlü ücret zammı eşel mobil ile belirlenen 
taban ücret üzerine eklensin!


