
Referandumun sonuçları ne 
halkın vicdanında ne de tarih önün-
de meşruiyet kazanmış değil. Ama 
YSK’nın kesinleşmiş sonuçları 
açıklamasıyla “atı alıp Üsküdar’ı 
geçenler”, “yangından mal kaçır-
maya” devam ediyor. Cumhur-
başkanı hemen formları doldur-
du, AKP’ye kaydoldu. AKP’li 
Cumhurbaşkanı’ndan sonra ikinci 
adım AKP’li yargı... Yargının tepe-
sindeki Hâkim ve Savcılar Kurulu 
(HSK) seçimleri için TBMM’de 
komisyon kuruldu. CHP ve HDP 
komisyona üye vermedi. Verseler-
di bile sonucu değiştiremeyecek-
lerdi. Komisyon ve genel kurulda 
benimsenen seçim usulüyle HSK 
üyelerinin AKP’li olması neredey-
se garanti. 

Bu esnada meclise yansıyan 
bir başka tartışma sadece yargı-
nın tepesinin değil tamamının 
AKP’lileştirildiğini gösteriyor. 

Son dönemde atanan 1341 hâkimin 
1000’den fazlasının AKP’li olduğu 
meclis gündemine geldi. Atanan 
hâkimler arasında isim isim açıkla-
nan kişiler içinde AKP il başkanı, 
başkan yardımcısı, belediye meclis 
üyesi ve milletvekili adayı olanla-
rın yanında Melih Gökçek’in avu-
katı ile Bekir Bozdağ’ın özel kalem 
müdürü de var. Adalet Bakanı’na 
bu rezalet sorulduğunda Bekir 
Bozdağ, durumu inkâr etmiyor, 
sadece “mevzuata uygun olarak 
atanmışlardır” demekle yetiniyor. 
Öyle ya yılbaşında çıkarılan 680 
sayılı KHK ile hâkim alımlarında 
70 puan alma şartını kaldırarak 
mevzuatı değiştirmişlerdi. Böylece 
yazılı sınavdan 82 puan alan adayı 
mülakattan bırakıp 50 puan alan 
AKP referanslı adayı hâkim yapa-
bileceklerdi.

Yani eskiden Türkiye’de ger-
çek manada bağımsız ya da taraf-

sız olmasa da bir yargı vardı. Ama 
artık öyle ya da böyle bir yargı da 
kalmıyor. AKP Genel Başkanı’nın 
Cumhurbaşkanlığı’nı üstleneceği, 
AKP Merkez Disiplin Kurulu’nun 
da yargı görevini üstleneceği bir 
döneme giriyoruz. Meclis mi dedi-
niz? Kanun hükmünde kararname-
nin olduğu yerde çoktandır mec-
lisin bir hükmü kalmadı. Durum 
böyle olduğunda Baykal’ın çıkıp 
2019’da Abdullah Gül’ün aday 
olma olasılığından bahsetmesi, 
yani Cumhurbaşkanlığı’nı da AKP 
içi bir genel başkanlık mücadelesi-
ne indirgemesi de yadırganmamalı.

Burjuva siyasetinin sefaleti-
ni yadırgamıyoruz ama çözümü 
2019’da gören aymazlığı da mazur 
görecek değiliz. Bir rejim değişik-
liğine gidildiği açıktır. Ancak Tür-
kiye referandumun ardından bir 
kuruluş sürecine değil bir batış sü-
recine girmiştir. 2019 senaryoları 
yazmaya başlayanlar referandum-
da ne demiş olurlarsa olsunlar bu-
gün batışın ortağı olmuşlardır. Tür-
kiye zincire vurulmuştur. Mevcut 
çarpık siyasi yapı içinde çırpınmak 
Türkiye’yi daha fazla batırmaktan 

başka sonuç doğurmayacaktır.
Akşener’ler, Baykal’lar, 

Kılıçdaroğlu’lar, Gül’ler, asker-
sivil bilumum NATO’cular çözü-
mün değil çöküşün ortaklarıdır. 
Bunlar HAYIR’ın seçeneği değil, 
Amerika’nın muhalefetidir. 

Halka dayanmayan, işçiden 
emekçiden korktuğu kadar hiç 
kimseden korkmayan burjuvala-
rın 2019 senaryoları haricindeki 
tek seçenekleri bir askeri darbeye 
oynamaktır. Güçlerini halktan al-
mayanlar darbelerini de NATO’ya 
dayayacaktır. Türkiye istibdaddan 
kurtulmayacak, çöküşü hızlandıra-
cak bir askeri diktatörlüğün pençe-
sine düşecektir.

Kurtuluş umutlarını tek adama 
bağlayanlar ise o adamın umudunu 
Washington’a bağladığını görüp 
uyanmalıdır. Bir milletin kendi 
yöneticisini yargılamadığında em-
peryalistlerin Zarrab davasında ol-
duğu gibi nasıl tek adam şahsında 
tüm milleti rehin aldığını görüp 
ders çıkarmalıdır. 2019’a kadar 
bekleyecek zaman yoktur, emper-
yalist zincir ve istibdadın zinciri 
birlikte kırılmalıdır. 

Türkiye darbe ve istibdadın 
cenderesinde sıkışmış, zincire vu-
rulmuş şekilde batarken ve mevcut 
siyasi yapı içinde bir çözüm ola-
naksız hale gelmişken tek ilerici 
alternatif bir kurucu meclis olacak-
tır. Emekçi halk kendi sorunlarına 
kendisi sahip çıkmalı, örgütlenmeli 
ve mücadele etmelidir. Fabrikada, 
işyerinde, tarlada, okulda, mahal-
lede, sendikada, siyasette zincirle-
rini kırmalıdır. 

Zincirlerini kıran emekçi halk, 
aday olacaklar için 18 yaşını geç-
miş olmak dışında hiçbir sınırla-
manın olmadığı, barajsız, yasaksız, 
YSK’sız, sendikaların, demokratik 
kitle örgütlerinin ve siyasi partile-
rin denetiminde, kötünün iyisini 
değil, sevmediğinin karşısındakini 
değil, kendi temsilcilerini seçeceği 
bir zincirsiz kurucu meclis seçi-
mini dayatmalıdır. Gücünü emek-
çi halktan alacak olan bu kurucu 
meclis için mücadele, aynı zaman-
da emperyalizmin ve sömürücü 
asalakların hâkimiyetine son vere-
cek bir işçi emekçi iktidarına giden 
yolu açacaktır.
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Ya çırpındıkça batacağız,
ya zincirlerimizi kıracağız!
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Fransa’da 
cumhurbaşkanlığı 
seçimleri

DİP Arjantin’de!
Nestor Pitrola ile 
söyleşi

5

1 Mayıs’ın gösterdiği:
Sosyalistlerin netliğe,
işçi sınıfının birliğe ve 
bağımsızlığa ihtiyacı var 6 11

Meşruiyet krizi,
rejim krizi

Türkiye vurdukça
ABD koridoru
güçleniyor!

Ne istibdad ne darbe

KURUCU MECLİS

 

Avrupa-Akdeniz 4. Acil Konferansı

Tofaş, Oyak-Renault, Prysmian, 
Elsi’den, Manisa’dan metal 
işçilerinden, Şişecam’dan, 
İstanbul ve Antalya’dan turizm 
işçilerinden haberler

Atina
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Metal fabrikalarından haberlerMetal fabrikalarından haberler
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Bursa Elsi’den bir metal işçisi

Manisa’dan bir metal işçisi

Bursa Oyak-Renault’dan bir işçi

Bursa Oyak-Renault’dan bir işçi

Bursa TOFAŞ’tan bir işçi

Türk Metal’e karşı verdiğimiz 
mücadele sırasında yönetim müca-
delemizden vazgeçirmek için çalış-
ma koşullarının iyileştirilmesinden 
tutun da iyi sözleşme alacağımıza 
kadar birçok sözler verdi. Şimdi 
ise Türk Metal yetkiyi alır almaz 
üretimin sayısını arttırdılar hem de 
hiçbir iyileştirme dahi yapmadan. 
Birçok arkadaşımızda bel fıtığı, va-
ris, boyun fıtığı var üretim sayısını 
çıkarmaya çalışırken çok zorlanı-
yoruz. Su içmeye dahi vaktimiz ol-
muyor. Eskisinden de kötü olmaya 
başladı. Türk Metal’in bu konuyu 
çözeceğine de inanmıyoruz, nasıl 

inanabiliriz ki, Renault yönetimi ve 
UET şefleri bizleri tehdit ederek ve 
baskı yaparak Türk Metal’e geçir-
diler. Türk Metal sendikasının yö-
netime karşı nasıl sözü geçebilir ki. 

Bize sarı sendika Türk Metal’den 
hayır yok. Hem MESS’e karşı hem 
sarı sendikaya karşı daha güçlü bir 
şekilde yeniden örgütlenip müca-
dele etmeliyiz.

Geçen gün Türk Metal’in Bursa 
Emek Şubesi’nin 1. Olağan Genel 
Kurul’u yapıldı. Pevrul’un salona 
gelişi sırasında eskisine göre coş-
ku azdı. Şakşakçıları dışında işçiler 
soğuk karşılayarak alkışlamadılar. 
Pevrul konuşmasında Renault’da 
çıkan sıkıntılardan bahsederek 
eski şube yöneticilerini suçladı. 
Renault’da Türk Metal’e güvenin 
yeniden sağlanması gerektiğini söy-
ledi. Yalanları sıralayarak konuş-
masını bitirdi. Sonrasında Renault 
yeni şube başkanı Nizamettin Bilik 
birlik ve beraberlikten bahsederek 
yeniden güvenin sağlanması için 
çaba harcanması gerektiğini söy-

ledi. Artık ne yaparlarsa yapsınlar 
hiç bir arkadaşımızın Türk Metal’e 
güveni kalmamıştır, yetkiyi aldılar 
ama işçilerin isteği ile değil Renault 

yönetiminin ve hükümetin baskı ve 
tehditleri sayesinde yetkiyi aldılar, 
ne yapsalar boş, metal işçileri ola-
rak artık güvenmiyoruz.

Merhaba kardeşler. TOFAŞ’ta 
hala korku senaryoları devam edi-
yor. İki vardiyaya geçilecek, çok 
sayıda işçi çıkartılacak, siparişler 
azaldı gibi laflar zırvalayıp duruyor-
lar. Utanmasalar bedavaya çalışın 
diyecek bir sendika ve yönetim var. 
Halbuki günde 1500’e yakın araba 
üretiliyor.

Kıdem tazminatının fona devril-
mesi konusunda dahi nasıl tepki gös-
tereceği belli olmayan bir sendika 
var. İşçiler de bu konuda yeterli bil-
giye sahip değiller. Sendikaysa 150 
liralık eğitim çeki dağıtıp bununla 
övünmeyi yeterli buluyor. Sanki 
marifetmiş gibi, sanki işçiden aidat 
almıyorlar da, üstüne bir de para ve-
riyorlarmış gibi... 

İşte bu korku ve yalanlarla 1 
Mayıs’a gidildi. İşçisin asıl sorunu 
ücret eşitsizliği, ağır vergilere bağ-
lanması, çalışma koşullarının düzel-
tilmemesi gibi sorunlar neredeyse 

yok gibi sanki her şey çok güzelmiş 
gibi davranıyorlar. Lakin tuvalete 
izinsiz giren işçiden bile savunma 
alınırken ortada olmayan sendika, 
söz konusu işçinin tazminatına gel-
diğinde nasıl olacak da hakkımızı 
koruyacak bilmiyoruz.

TOFAŞ’ta sebepsiz yere, sırf 
sendikaya muhalefet oldukları için 
çeşitli nedenlerle işten çıkartılan iş-
çiler ve onların yerine görev yapan 
yeni işçiler, işi bilmedikleri için, 
saç yırtığını tespit edemedikleri için 
toplam sayıyı net söyleyemedikle-

rinden, yaklaşık 2 bine yakın araç 
ıskarta oldu. Ancak satılan araçlarda 
bu sorun oldu mu olmadı mı kimse 
bir şey söylemiyor ve bu yüzden 
yeni model azaldı. Yönetim araştıra-
dursun yeni model üretiminin azal-
masının sebepleri bunlar. Bir de işçi-
leri uyduruk sebeplerden atmaları ve 
onların bedduası.

Bir gün işçinin onurlu mücade-
lesi, elbette yalanlar ile kurulmuş, 
korku salarak ve tehdit ederek ayakta 
duran sarı sendikayı da, asalak pat-
ronları da yıkacaktır.

Türk Metal yetkiyi alır almaz iyileştirme 
yapmadan üretimin sayısını arttırdılar

Baskı ve tehditle gelenler 
mücadeleyle giderler!

Korku düzenini yıkacağız!

Merhaba, fabrikamızın BES 
sistemine geçmiş olduğunu daha 
önce bildirmiştim. BES sistemi 
ile ilk kesintiler bu ay başladı ve 
birçok çalışan buna tepki göster-
di. Panolara asılan BES’i övmek 
maksatlı afişlere tepki göste-
ren işçiler BES’ten çıkmak için 
maaş gününü beklemek zorunda 
kaldı. Maaşların yatmasıyla bir-
likte birçok işçi BES’ten cayma 
hakkını kullanarak bu soyguna 
dur dedi. 

Ancak tek soygun BES de-
ğil. Fabrikamızda cumartesi 
çalışma yok ancak haftaiçleri 
on saat çalışarak bu açığı ka-

patmaya çalışan patron altıncı 
aya yaklaşırken haftaiçi ve haf-
tasonu mesaileri yapılması için 
işçileri zorluyor. 40-50 gün 
yıllık izin hakkı olan arkadaş-
larımız izin konusunda sıkıntı 
çekerken izin almayı başaran 
arkadaşlarımız da maksimum 
bir hafta izin alabiliyorlar, geri-
ye kalan izinler gene içerde ka-
lıyor. Bu durumu düzeltmenin 
tek bir yolu var o da sendikalı 
olmak başka seçenek yoktur. 
Bu bozuk sistemi düzeltmek 
için gelin arkadaşlar hep bera-
ber sendikaya üye olalım, ör-
gütlenelim!

Merhaba yoldaşlar,
Ben Manisa Organize Sanayi 

Bölgesi’nde çalışan bir metal iş-
çisiyim. Çalıştığım firmada sen-
dika ilk sözleşmesini imzaladı. 
Ama sular hala durulmadı. İşçi-
ler sözleşmeden memnun değil. 
İşveren maşalarını kullanarak 
her fırsatı değerlendirip işçile-
ri sendikaya karşı kışkırtmanın 
peşinde. İşçiler paramparça ol-
muş durumda. Her kafadan bir 
ses çıkıyor. Bazı işçiler sendika 
değiştirmenin peşinde. İşveren 
baskı kurma peşinde. Bu şekil-
de sendikal örgütlülüğümüzün 
zarar göreceği kesin. Bu gidişe 
bir çözüm bulmak için benim 
gibi işçilerin sendikaya daha sıkı 
sahip çıkması gerekecek. Sendi-
kamızı da daha iyi sözleşmeler 
imzalamak üzere mücadeleye 
hazırlamamız gerekiyor. Bütün 
bunlardan ayrı olarak fabrika-
daki bir kısım işçi ise başkanlık 

peşinde. Biliyorsunuz ki ülke-
mizde başkanlık sevdalıları ço-
ğunluk gibi görünüyor. Azıcık 
farkla! Başkanlık demişken bir 
yoldaşım demişti ki insanlar 
böyle dönemlerde politikleşi-
yorlar ve olan olduktan sonra 
bıçak gibi kesiliyor. İşçi kar-
deşlerimizin politika öngörüsü 
çok doğru çıktı. Artık kimse tek 
kelime etmiyor. Hatta etmeye 
kalkanı azarlıyorlar; “Kafamız 
şişti, kapat şu konuyu” diye. 
Ben bu kadar keskin bir şekilde 
konunun kapanabileceğini hayal 
edememiştim. Ama çok iyi an-
ladım ki fabrikalardaki işçiler 
işçilerden yana siyasete katılma-
dan bu ülkenin durumu iyi bir 
şekilde değişmeyecek. O yüz-
den durmak yok örgütlenmeye 
devam. Hoşçakalın kardeşlerim. 
Yaşasın Devrimci İşçi Partisi! 
Yaşasın örgütlü mücadelemiz! 
Yaşasın Atlen Yıldırım’ın anısı!

BES’ten çık,
sendikalı ol, örgütlen!

Sözleşme, sendika, 
özgürlük için işçiler 
siyasete!

Manisa’dan bir metal işçisi

Manisa’dan bir metal işçisi

Bursa Tofaş’tan bir işçiBursa Prysmian’dan bir işçi

Bursa Tofaş’tan bir işçiManisa’dan bir metal işçisi

Gözümüzü dört açalım
Ülkemiz bir referandum süre-

cinden geçti. Sonuçların şaibeli 
olduğunu ve gerçeği yansıtmadı-
ğını hepimiz biliyoruz. Bunu gör-
mek, anlamak çok da güç değil. 
Recep Tayyip Erdoğan suçlu bir 
insanın yüzündeki ifadeyle ve as-
lında kaybetmişliğinin vermiş ol-
duğu moralsiz bir ses tonuyla yap-
tı kürsü konuşmasını. Tabii bir de 
sandıkların başını bekleyen insan-
ların yaşadıklarıyla, sosyal medya 
aracılığıyla paylaşılan fotoğraflar, 
videolar var. Varsayalım sonuçlar 
gerçeği yansıtıyor. Bu da yine evet 
cephesinin zaferi demek değil. Ül-
kenin neredeyse yarısı başkanlık 
sistemini istemediğini sandıklarda 
gösterdi.

Bu referandum sonuçlarına biz 
emekçiler olarak haklarımız açı-
sından bakmalıyız. Bu referandu-
mu kazanılmış haklarımızın gas-
pının önünü açabilecek bir zemin 
olarak görüyorlar. Zaten serma-
yeyi güçlendirmek, emekçi halkı 
ezmek ve daha fazla sömürmek 
üzerine kurulu olan düzenlerini 
şimdi daha da ilerletmeye çalışı-
yorlar. İlk işleri kıdem tazminatına 
saldırmak olacak. Çeşitli yollarla 
işçilerin gözünü boyamaya çalışı-
yorlar ancak bunun büyük bir hak 

kaybı olduğu ortada. Dahasını da 
yapmak için ellerinden geleni ya-
pacaklardır.

Referandum sonucu ne olursa 
olsun gözlerimizi var olan hakla-
rımızı korumak ve yenilerini elde 
edebilmek için dört açmalıyız. 
Birlik olmalı ve örgütlenmeli-
yiz. Hayır cephesi tüm baskılara 
rağmen zaten kazanmıştır ve asıl 
güç bizdedir. Bunu 1 Mayıs’ta 

alanlarda da sloganlarımızla ve 
katılımımızla gösterdik. Gücü-
müz, 5 Mayıs’ta Renault işçile-
rinin sınıfı hareketlendirdikleri 
direnişlerindedir.  İşçi sınıfına 
yeni katılmış, gencecik işçilerin 
pırıl pırıl gözlerindedir. Yenildik 
sanmasınlar. Biz ayağa kalktı-
ğımızda, patronların ve onların 
temsilcilerinin sonu olacak. Biz 
kazanacağız!

Ben Manisa Vestel yan sa-
nayisinde çalışıyorum. Bura-
da işçilerin yaşadığı olumsuz 
şartların bizi yıpratmasını ve 
buradaki uygunsuz şartla-
rı bir bir saymaya gerek yok 
zaten herkes bunların farkın-
da. Aslında bunlardan nasıl 
kurtuluruz diye kafa yormak 
gerekiyor. Manisa gibi bir 
yerde farklı kültürlerin bir 
arada yaşaması, bu durum 
birbirimize karşı olumsuz 
yönde kullanılıyor. Biz işçiler 
farklı ırklardan, farklı kültür-
lere sahip olabiliriz. Bu bizim 
zenginliğimiz. Biz işçilerin 
amacı yanımızdaki işçiye sa-
hip çıkmak olması gerekir. 

Bir de işçilerin sendika ile 
ilgili bilgilerinin yetersiz ol-
ması, sendikanın işlevinin ne 
olduğu ve kimin için kuruldu-
ğunu bilmemesi büyük sıkın-
tılara sebep oluyor. Biz işçiler 
bir araya gelerek bunlardan 
kurtulmanın yollarını bulup, 
sendikanın yanında durup 
birlikte bir işçi güç kaynağı-
nı oluşturmak gerekmektedir. 
Bunun için yan yana durup 
patronlara ne istediğimizi 
söylemek gerekir. Bunun da 
oluşması için birlikte yan 
yana durmamız gerekiyor. 
Tek çare din, ırk, mezhep fark 
etmeden birlikte bir güç oluş-
turmamız gerekir.

Hangi milletten, hangi 
mezhepten olursak olalım, 
biz işçiler bir olalım

Patronun yerlisi yabancısı 
olmaz, patron patrondur

1 Mayıs tatil değil, mücadele günüdür

Merhaba,
Ben sahibi Alman olan, 

yurtdışına üretim yapan bir fir-
maya işbaşı yaptım. Firma me-
tal ağırlıklı tersanelerde gemi-
lerin yüzeyini kumlama yapa-
bilmek için kullanılan süloları 
üretmekte. İlk başladığımda fir-
manın sahibinin Alman olması 
beni biraz umutlandırmıştı. 
Sebebi ise diğer fabrikalardan 
az da olsa işçiye değer verirler 
diye düşünmüştüm. Ta ki fabri-
kada karşılaştığım olumsuzluk-
lar ve kuralsız çalışma koşulla-
rının ağır olması ile patronların 
yerli veya yabancı olmasıyla 
biz işçiler için koşullarımı-
zın hiç değişmeyeceği, kendi 
kârları için biz işçileri en ağır 
koşullarda nasıl sömürecek-
lerini iyi tasarlayıp hayata ge-
çirmiş olmalarıdır. Patronların 
aynı bakışla bakmaları aslında 
onların kimliklerinin, ülkeleri-
nin hiç öneminin olmamasıdır. 
Onların aynı düşünmesini sağ-
layan kendilerinin kurmuş ol-
dukları fabrikaları sömürü cen-
neti haline getirme bakışıdır. 
Onları yan yana getiren budur 
aslında. Fabrikada işçilerin so-
yunma odasından tutun, yemek 
salonlarına kadar hiç hijyenik 
olmayan tuvaletler aslında biz 
işçilere ne kadar önem göster-
diklerinin bir göstergesi. Gün 
içinde sadece öğlen paydosun-
da yediğiniz yemekle biz işçi-
leri fazla mesailere bırakarak 
mesailerde yemek ve çay ver-
meyerek iki kat sömürü yoğun-
laştırarak uygulamaktadırlar. 
Şimdi fabrikaya başlarken o 
heyecanımın karşılaşmış ol-

duğum kötü koşulları görünce 
nasıl bittiğini bilmenizi isterim. 
İşçiler için patronun yerlisi ve 
yabancı olması sömürü çarkını 
hafifletmiyor tam tersi ülkemi-
ze neden yabancı sermayenin 
yatırım yaptığını da ortaya çı-
karıyor. Türkiye’de ki iş gü-
cünün nasıl da ucuz olduğunu, 
çalışma saatlerinin nasıl da 
uzun olduğunu, çalışma koşul-
ların bir maliyet gerektirmedi-
ği, çok kötü koşullarda işçileri 
çok çalıştırıp, çok kâr etme-
nin çok yoğun olduğu bir ülke 
olan Türkiye’ye neden yatırım 
yaptıklarını açıktan göstermiş 
oluyorlar. Açmış oldukları fab-
rikalarda işte bu yüzden patro-
nun dili, dini, ülkesi olmadığı; 
kendileri için sömürü cenneti, 
işçiler için sömürü cehennemi 
neresi ise oraya kendi fabrika-
larını kurduklarını görüyoruz. 
Tam da bundan dolayı biz iş-
çileri iliklerimize kadar sömür-
meye çalışanlara cevabımız 
örgütlü gücümüz olmalı. Han-
gi fabrikada çalışıyorsak aynı 
koşullarda sömürüldüğümüz 
işçi arkadaşlarla ellerimizi bir-
leştirerek üretimden gelen gü-
cümüze güvenip, birliğimize 
inanarak, oluşturmuş oldukları 
sömürü çarkını parçalayarak, 
özlem duyduğumuz çalışma 
koşullarını cennete çevirebili-
riz, yeter ki gücümüzün farkına 
varalım. Koşulları düzeltecek 
olan işçilerdir, bizlerdir. On-
dandır ki gücümüz birliğimiz-
dir!

Yaşasın işçilerin birliği!
Kahrolsun ücretli kölelik düzeni!

Ben Manisa’dan bir metal 
işçisiyim. Burada insanların 
içinde 1 Mayıs’ın ne anlama gel-
diğini bilmeyen o kadar insan 
var ki şaşırıyorum. Fabrikada 
tartışmaya girdiğimde insanlar 
1 Mayıs’ın tatil olduğunu söylü-
yorlar. Halbuki o gün bizim ne 
istediğimizi söylememiz ve hay-
kırmamız için. Birlikte alanlara 
çıkıp güçlü bir iradeyle tepkimi-
zi ortaya koymamız gerektirdi-
ğini söylememe rağmen orada-
ki insanlar gülüp geçiyorlardı. 
Bunların olmaması için biz öncü 

işçilere daha fazla iş düşüyor. 
Fabrikalarda çalışan diğer işçile-
re 1 Mayıs’ın biz işçileri ilikleri-
ne kadar sömüren, yaşama hakkı 
tanımayan patronlarla hesaplaş-
ma günü olduğunu çok iyi anlat-
malıyız. Evet, fabrikalarda kar-
şılaşmış olduğumuz sorunların 
cevabı çözümün toplamıdır. Biz 
öncü işçilere düşen görev dün-
den daha fazla anlatmaktır. Sınıf 
kardeşlerimize bıkmadan usan-
madan anlatmaktır ve bir sonraki 
1 Mayıs’a onları şimdiden hazır-
lamalıyız. Metal işçileri olarak 1 

Mayıs’a çok daha güçlü katılma-
lıyız. Haykırmalıyız bizleri sö-
mürenlere hesaplaşma gününün 
yakın olduğunu ve işte o zaman 
kutlayacağımız her 1 Mayıs biz 
işçiler için bayram olacaktır. O 
zaman bütün ülkelerin işçile-
rinin bayramını büyük sevinç 
ve coşkumuzla kutlayacağız. 
Şimdi gelecek güzel günler için 
tüm ezilenlerin emeğiyle dün-
yayı güzelleştirenlerin tekrardan 
bayramını kutlarım. Ezilenlerin 
yönettiği bir dünya dileğiyle, 
hoşçakalın.
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İstanbul Tuzla’dan bir Şişecam işçisi

İstanbul’dan bir turizm işçisi

Antalya’dan bir turizm işçisi

Gardı indirirsek yönetim saldırır

Otellerde doluluk oranı artıyor, 
işçinin krizi devam ediyor

Turizmde istihdam sorunu

Antalya’dan bir turizm işçisi

Turizmde değişen 
bir şey yok

Geçen sezon turizmde 
kriz vardı. Bugün turizmde 
kriz yok diyorlar ama kriz 
devam ediyormuş gibi dav-
ranıyorlar. Yine az işçiye çok 
iş gördürmeye çalışılıp bir 
de bütün işçiler sözde hükü-
metin “İstihdam Projesi” adı 
altında İş-Kur’dan işe alını-
yor. Yani patron o işçiyi kaç 
ay İş-Kur’dan çalıştırırsa o 
dönem kazandığı bütün para 
cebine kalıyor. Antalya’da 
sezon daha yeni başlamasına 
rağmen biz turizm işçilerinin 
sorunları da hemen peşinden 
başladı. Bütün kışı sağ sola 
borç bırakarak geçirirdik 
şimdi işe kışın yaptığımız 
borçları bile ödeyemeyecek 
koşullarda tekrar iş başı yap-
tırıldık.

Normalde bir otelin üçte 
biri İş-Kur’lu olması gere-
kirken şu an tam tersi otelin 
üçte biri İş-Kur’suz olarak 
çalışıyor. İş-Kur’suz çalışan 
üçte biri de müdürler ve şef-
ler oluşturuyor. Çünkü İş-kur 
programı onlara teklif edili-
yor. Biz işçilere olduğu gibi 
zorunlu değil. Bütün sorunlar 
sadece İş-Kur’la bitmiyor. 
İş-Kur asgari ücrete sigorta 
primleri yatırmadan çalış-
tırılmamıza göz yumarken 
bir hükümetin yeni çıkardığı 
“Bireysel Emeklilik Siste-
miyle” maaşımızdan 100 TL 
kesinti yapılıyor. Hiç gelme-
yecek olan emekliliğimiz için 
100 TL para ödüyoruz. Bu 

Bireysel Emeklilik Sistemini 
sadece İş-Kur üzerinden de 
değerlendirmeyelim. Her se-
zon altı ay çalışıp altı ay işsiz 
kalıyoruz. Beş sezon boyunca 
çalışan bir işçi ancak sigorta-
sının 900 günlük yani bir işçi 
5 yılda 3 yıllık bile sigorta 
primi olduramazken bugün 
belki hiç gelmeyecek emek-
lilik için her ay para kesmek 
istiyorlar. Bir de bunların ya-
nında her gün daha çok gelen 
turizmin olağan baskıları var. 
Her gün ücretsiz fazla mesai 
yapıp haftalık izinlerimizi 
bile kullanamıyoruz. Maaş-
lar ise tam bir yılan hikâyesi. 
Ayın başında yatması gereken 
maaşları 10 gün 15 gün ge-
cikmeli olarak alıyoruz. Bir 
de buna şükreder hale geliyo-
ruz. Çünkü yanı başımızdaki 
otelde çalışan arkadaşımız o 
ay maaşını bile alamıyor.

Turizmde işçiler için asıl-
da değişen bir şey yok. Sa-
dece artarak gelen bir baskı 
var. Hükümet ya da patron-
ların bizim durumumuzu dü-
zeltmek yolunda hiçbir adım 
atmayacağını artık tam anla-
mıyla anlamış bulunuyoruz. 
Bu sorunların çözümü biz tu-
rizm işçilerinin beraber mü-
cadele etmesiyle çözülebilir. 
Yanı başımızda başka bir işçi 
arkadaşımıza baskı uygula-
nırken ona yapılan baskıya 
bizim de ses çıkarmamızla 
ancak turizm sorunları çözü-
lebilir.

Merhaba ben Şişecam Tuz-
la işletmesinde çalışıyorum. 
Asgari ücret ile birlikte prim 
sistemi ile çalışıyoruz. Prim 
sistemi denilince ürettiğimiz 
ürün karşılığında artan bir 
maaş gibi düşünülebilir. Ancak 
burada işler pek öyle yürümü-
yor. Aksine ödül değil ceza 
sistemi olarak kullanılıyor. 
Yönetimin aldığı son karar ile 
artık doktordan rapor alsak da 
almasak da her şekilde maa-
şımızdaki primimizin tamamı 

kesintiye uğruyor. Dolayısıyla 
sadece bir seferde çıkardığı-
mız bir camla bile maaşımı-
zı çıkaran “koskoca” fabrika, 
önce bizi taşeron çalıştırıp iş 
güvencesinden yoksun bıra-
kıyor, daha sonra bununla da 
yetinmeyip kendi çalışma ko-
şullarının kötülüğünden ileri 
gelen iş hastalıklarından rapor 
alınca da primimizden kesinti 
yapılıyor. Anlayacağınız, eski-
den bir ortama girerken herke-
se yiyecek içecek ısmarlayan 

Şişecam işçisi günü borçla zor 
kurtarır hale geldi. Ancak buna 
karşı hiç boş durmadık sendi-
kalaşmaya başladık. Sendika-
nın adını duyan yönetim, bir 
taraftan kendince sert önlemler 
almaya çalışırken diğer yandan 
da 16 saat fazla mesai yapıl-
masının durdurulması gibi bazı 
koşullarını iyileştirmeye başla-
dı. Ancak biz ne zaman gardı 
indirsek yönetimin eskisinden 
daha çok bize saldıracağını da 
gayet iyi biliyoruz.

Turizmdeki kriz patronlar için 
otellerdeki doluluk oranlarının 
artmasıyla birlikte biraz rahatladı. 
Peki ya işçi için de öyle mi?

Kriz zamanlarında işten çıka-
rılan ya da dolaylı yoldan baskı, 
mobbing veya mizansen bir uygu-
lama ile kovulan işçilerin dertleri, 
sıkıntıları bir yana, işyerlerinde 
çalışmaya devam edip iş yükü ço-
ğalan işçi için de aynı anlamı ta-
şıyor mu diye sormaya gerek yok.

Çalıştığımız 42 katlı otelde ak-
şam vardiyasında oda temizlik ve 
ihtiyaçlarına bakan sadece 2 işçi 

var. Kan ter içinde işlerimizi ye-
tiştirmek için molaya bile çıkama-
dığımız zamanlar oluyor, bunun 
yetmediği gibi mesai bitiminde 
ekstra mesaiye kalacağımızın ha-
beri veriliyor. Zaten iş yükünün 
yüksek olduğunu bildikleri halde 
bize bunu reva görüyorlar.

Kriz zamanında elimizden alı-
nan haklarımızı sorduğumuzda 
çalıştığınıza dua edin gibi eme-
ğimizi hiçe sayan bir cevap ile 
karşılaşıyoruz Yaptığın en ufak 
hatada hakarete uğrama olasılığın 
çok yüksek. İşlerin yoğun olduğu 

dönemde yeri gelip 19 saat çalış-
tığımızda üzerimize titriyorlardı 
ama işler düşünce sanki krizin ya-
ratıcısı biz işçilermişiz gibi bize 
düşman kesiliyorlar ve en ufak 
hareketi büyütüp bizi kovmanın 
yolunu arıyorlar.

Bu iki yüzlülükleri ortadan kal-
dırmanın yolu onlar gibi biz işçiler 
de birlikte hareket edip güçlü ol-
malıyız. Amiri müdürü hep birlikte 
üzerimize gelirken onların karşısı-
na durabilecek bir gücü arkamıza 
almalıyız. Bu da bizlere güvence 
veren sendikalarla olmalıdır.

Çalıştığım otelde “İş-Kur 
İş Başı Eğitim Programı” uy-
gulanıyor. Bu mesleği 9 yıldır 
yapmama rağmen, “kursiyer” 
görülüyorum. Sigorta prim-
lerim ödenmiyor, “kursiyer” 
olduğum için fazla mesai yap-
tırıldığı halde bu resmiyete dö-
külmüyor. İş güvencem yok, 
sözleşmem dört aylık.

İşte, yukarıda okuduğunuz 
kısa tablo, “İstihdam Seferber-
liği” denilen şeyin, işçiler açı-
sından tam olarak ne anlama 
geldiğini gösteriyor. Karın tok-
luğuna çalışmak zorunda bıra-
kılmak, bir nevi açlıkla terbiye 
edilmek.

Tüm bunların yanı sıra, İş-
Kur genel merkezinin aldığı 
bir karar geçen gün bize teb-
liğ edildi. Bu kararda, İş Başı 
Eğitim Programı kapsamında 
çalışan “kursiyerlerin” öğren-
ci olanlarından %25, işsizlik 
maaşı kullananlarından %50 

oranında maaş kesintisi yapı-
lacağı belirtiliyor. Neden böyle 
bir karar alındığına dair hiçbir 
bilgi yok…

İş değiştirme, iş seçme gibi 
özgürlüklerimizin olduğu söy-
lenir hep. Antalya turizm işçi-
leri için böyle bir özgürlük de 
fiilen ortadan kalmış durumda 
çünkü hangi otele giderseniz 
gidin size “kursiyer” olarak ça-
lışmaktan başka bir yol bırak-
mıyorlar.

Turizmin kalbi Antalya’da 
kriz derinleştikçe işsizlik ar-
tıyor buna paralel istihdam 
adı altında sömürü katlanıyor. 
Bunun tam karşısında yaşa-
yabilecek ücretin çok altında 
uzun saatler çalışan turizm iş-
çisi yığınlarının birlikte hare-
ket etme dürtüleri de kendini 
gösteriyor. Mücadele etmek, 
durumun bizim lehimize ge-
lişmesi açısından belirleyici 
etken olacaktır.

1 Mayıs işçi sınıfının birlik, 
mücadele ve dayanışma günü ola-
rak Türkiye’nin dört bir yanında 
kutlandı. Kutlamaların yaygınlığı 
ve katılımın kitleselliği işçi sınıfı-
nın Türkiye’nin geleceğine dam-
gasını vuracak bir potansiyel taşı-
dığının göstergesi oldu. Öte yan-
dan işçi sınıfının sendikal açıdan 
birliğini ve dayanışmasını güçlen-
dirmek, siyasal olarak da sermaye-
den, devletten ve emperyalizmden 
bağımsızlığını sağlamak için kate-
dilmesi gereken önemli mesafeler 
olduğunu gördük.

Taksim 1 Mayıs alanıdır! 
Ancak 1 Mayıs Taksim 
değildir!

İstanbul her zaman 1 Mayıs’ın 
kalbi olmuştur. İşçi sınıfın kalbi-
nin attığı yer, yasak da olsa açık da 
olsa her daim Taksim Meydanı’dır. 
Taksim bu yıl da sermayenin müs-
tebit iktidarı tarafından işçilere ka-
patıldı. Bunun üzerine kutlamalar 
kitlesel katılımın sağlanabilmesi 
için Bakırköy’de gerçekleştirildi. 
Bu tutumu eleştiren ve Taksim’de 
fiilen ısrarcı olmak gerektiğini 
söyleyen gruplar da oldu. Taksim 
Meydanı’nda kutlama yapmak is-
teyen gruplar polisin gayri meşru 
şiddetine maruz kaldılar ve 165 
kişi gözaltına alındı.

Taksim’de fiilen 1 Mayıs kut-
lamakta ısrar eden grupların temel 
iddiası, şaibeli referanduma karşı 
sandıktaki HAYIR iradesini soka-
ğa taşıyan kitlelerin Bakırköy’e te-
veccüh etmeyeceği ve bu enerjinin 
Taksim’e yöneltilmesi gerektiği 
yönündeydi. Bakırköy’deki 1 Ma-
yıs mitinginde geçtiğimiz yılı çok 
aşan bir kitlesellik ve coşku vardı. 
Taksim için yapılan eylemler ise 
bu iradeyi ortaya koyanların bek-
lediği kitleselliğe ulaşmadı. Zira 
Taksim, bizzat bu yönelişi benim-
seyen gruplar tarafından bir kitle 
eylemi olarak değil devlet baskı-
sına karşı kadrolara dayanan bir 
direniş şeklinde örgütlendi. Öyle 
ki örgütlerin çoğu düşük sayıda 
daha enerjik unsurlarını Taksim’e 
yönlendirirken taraftarlarını çevre 
illerdeki 1 Mayıs’lara ya da doğru-
dan Bakırköy’e yönlendirdiler. Bu 
tutum Taksim’e atfedilen merkezi 
önemle tutarlı değildi. Eğer Tak-
sim sınıf mücadelesi açısından bu 
kadar merkezi bir önemdeyse o za-
man bu iradeyi gösterenlerin tüm 
güçleriyle bu alana yönelmeleri 
gerekirdi. Oysa Taksim istibdada 
karşı bir irade savaşından ziya-
de solun içindeki bir tartışma ve 
saflaşmanın konusu oldu. Haliyle 
güçlerin taksimi de buna göre ya-
pıldı. Ayrıca Taksim ve Bakırköy 
arasında siyaseten köklü bir ayrış-
manın da olduğu söylenemez. Her 
iki alanda da temel siyasi söylem 
referandumdaki HAYIR iradesine 
sahip çıkmaya odaklanmıştı. Bu, 
elbette ki çok önemli bir gündem. 

Ancak 1 Mayıs’ın bir YSK protes-
tosuna indirgenmesi de bu, ister 
Taksim’e çıkan sokaklardaki dire-
niş açısından isterse, Bakırköy’de-
ki miting açısından olsun, doğru 
değildi.

Taksim’in 1 Mayıs alanı oldu-
ğu ve 1 Mayıs’ı Taksim’de kutla-
manın meşruiyeti asla tartışılamaz. 
Ancak bunu gerçekleştirebilme-
nin, işçi sınıfının diğer tüm hak ve 
özgürlükleri gibi, bir sınıf müca-
delesi ve örgütlülük sorunu olduğu 
görülmelidir. Taksim iradesi sol içi 
tartışma ve rekabetin malzemesi 
değil, sınıf mücadelesinin bir he-
defi olarak gündeme gelmelidir.

Diğer yandan devlet tarafından 
yasaklanan meydanlarda kutlama 
iradesi kadar izinli alanlarda ya-
pılan mitinglerin polisin inisiyati-
fine terk edilmemesi de önemlidir. 
Oysa bu sene yapılan 1 Mayıs’lar-
da devletin polis aracılığıyla nere-
deyse tertip komiteliğine soyun-
duğuna tanık olduk. Arama nok-
talarında polislerin güvenlik sağ-
lamadığını, sansür kurulu edasıyla 
davrandığını, pankartlara müdaha-
le ettiğini gördük. Bu tür durumlar 
miting organizasyonunu üstlenen 
kurumların anlık zaaflarından 
kaynaklanırsa çözülebilir, bazı 
alanlarda oluşan inisiyatif boş-
lukları doldurulabilir ancak adım 
adım 1 Mayıs’ların kutlamasında 
icazetçi bir tutum hâkim olursa ve 
bu durum sıradanlaşırsa sonuçları 
sadece siyaseten değil katılanların 
güvenliği açısından da telafi edile-
mez sorunlar doğuracaktır.

1 Mayıs’ta sınıfın acil gündem 
maddeleri, emperyalizme ve 
istibdada karşı mücadele 
öne çıkmalıydı

Devrimci İşçi Partisi, işçi sı-
nıfının acil sorunları olan kıdem 
tazminatının gaspı, taşeronluk, iş-
sizlik, bireysel emeklilik soygunu, 
vampirlik fonu gibi konuların öne 
çıktığı, emperyalizme karşı net bir 
duruşun sergilendiği ve tabii ki is-
tibdada karşı HAYIR diyen halk 

iradesine sahip çıkan bir 1 Mayıs’ı 
savundu. Bu perspektifle Bakırköy 
mitinginde yer aldı ve kendi korte-
jinde pankartlarıyla, sloganlarıyla 
bu perspektifi öne çıkardı. Ne var 
ki DİP’in öne çıkardığı bu vur-
gular, 1 Mayıs’ın geneline hâkim 
olamadı.

Organizasyonun merkezinde 
yer alan DİSK, KESK, TMMOB 
ve TTB ile sol ve sosyalist yapı-
ların neredeyse tamamı, anlaşma 
halinde, 1 Mayıs’ı bir YSK pro-
testosuna indirgediler. 1 Mayıs’ın 
çağrı sloganı olarak “Hayır’ını da 
al gel” sloganını benimsediler. Or-
tak bildirilerde işçi sınıfının acil 
sorunlarına geçerken değindiler, 
Ortadoğu’nun can yakan tüm so-
runlarının merkezinde yer alan 
emperyalizmi ve NATO’yu ise 
tamamen görmezden geldiler. Bu 
tutumu eleştiren DİP, ortak bil-
diriden imzasını çektiğini açık-
ladı.

Ancak sorun sadece ortak me-
tin değildi. 1 Mayıs meydanında 
anti-emperyalist sloganlar sade-
ce DİP kortejinde yer alıyordu. 
Kıdem tazminatı, taşeron sömürü-
sü, işsizlik, kamu emekçilerinin iş 
güvencesi sorunları ise sadece ilgi-
li sendikalar tarafından dile getiril-
miş ama sol ve sosyalist yapıların 
hiçbirinin 1 Mayıs pankartlarında 
ve sloganlarında yer bulamamıştı. 
1 Mayıs meydanı AKP iktidarına 
karşı güçlü bir karşı çıkışı yansıtı-
yordu ve bu çok önemliydi. Ancak 
bu karşı çıkış bir sınıf perspektifi 
ve omurgasından yoksundu.

Sorunlar dörtlünün 
mitingleriyle değil
işçi sınıfının birliğiyle
ve bağımsızlığıyla aşılır

DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB’nin böyle bir sınıfsal omur-
gayı tek başına sağlayamadığı ar-
tık görülmeli. Bu dört yapı sınıf 
hareketi içinde mücadeleci bir 
çekim merkezi yaratmıyor. Tam 
tersine dörtlünün tutumu giderek 
mücadeleci ya da daha doğru bir 

ifade ile iktidara karşı muhalif 
konumdaki unsurları sınıfın geri 
kalan kısmından tecrit ediyor. 
Bu anlamda Türk-İş’in tek başına 
Tandoğan’da miting düzenlemesi 
kimseyi memnun etmemeli. Türk-
İş, DİSK, Hak-İş ve KESK’in 
birlikte 1 Mayıs’lar düzenlediği, 
hatta zaman zaman birlikte “Tak-
sim” dediği günlerden bugünlere 
gelmemiz bir ilerlemeyi, mücade-
lecikle işbirlikçiliğin ilerici şekil-
de saflaşmasını değil sınıfın daha 
fazla bölünmesini ve zayıflaması-
nı ifade ediyor.

Söz gelimi Ankara 
Tandoğan’da işçi ve emekçilerin 
sendikalarıyla birlikte gösterdik-
leri katılım, dörtlünün ve solun 
başını çektiği Ankara Kolej mey-
danından da Bakırköy’den de daha 
çok işçiyi bir araya getirdi. Türk-
İş’in gücü göz önüne alındığında 
katılım düşüktü (yaklaşık 3bin 
kişi), ama işçi katılımı diğerlerine 
göre yüksekti. Ancak bu alanda da 
sanki kıdem tazminatını uzaylılar 
gasp etmek istiyormuş, bireysel 
emeklilik soygunu, özelleştirme, 
taşeronlaştırma faili meçhul va-
kalarmış gibi bir hava var. Bürok-
ratlar esip gürlüyor ama muhatap 
belli değil. AKP iktidarının işçi 
düşmanı politikalarına karşı muha-
lefet yok, iktidara dilekçe vermek 
var. Hatta daha da öteye gidilerek 
denebilir ki, bu 1 Mayıs’ta Türk-İş 
bürokrasisi AKP’nin genel politi-
kasına arka çıkma yönünde önemli 
bir adım atmış bulunuyor.

Son yıllarda adet haline getiri-
len, bu yıl Hak-İş’in Erzurum’da, 
Memur-Sen’in Kütahya’da sergi-
lediği tiyatrolara da 1 Mayıs kut-
laması demek olanaksız. AKP’nin 
işçi ve kamu çalışanı bürolarına 
dönüşen bu sendikalar 1 Mayıs’la-
rı da AKP mitinglerine çeviriyor. 
Bu mitinglerde taşeron işçisine 
edilen zulmün hesabı sorulmuyor, 
yüz binleri işinden eden OHAL’e 
ve KHK’lara karşı çıkılmıyor, iş-
çiye, AKP’li bakanların kuyruklu 
yalan olduğu ayyuka çıkmış kadro 

vaatleri dinlettiriliyor.

İşçi kardeşini al da gel!
Ancak bu rezillikler solun ve 

sosyalistlerin üzerindeki sorumlu-
luğu ortadan kaldırmıyor. Sosya-
listlerin görevi kendi çalıp kendi 
söylediği alanlara hapsolmak, sınıf 
kardeşlerini de sarı sendikacıların 
propagandasına terk etmek de-
ğildir. Kıdem tazminatının gaspı, 
bireysel emeklilik soygunu, açlık 
sınırının altındaki asgari ücret sa-
dece HAYIR oyu veren işçilerin 
sorunu değil, grevleri yasaklanan 
işçiler de sadece solcular değil. 
Sermaye ve onun iktidarı sınıfa sal-
dırırken ayrım yapmıyor. O halde 
mücadelede de birlik gerek. Doğ-
ru tutum birlik ve beraberlik çağ-
rısını yapmak, ortak 1 Mayıs’lar 
düzenlemektir. Sınıfı tüm örgütle-
riyle birlikte yan yana getirmektir. 
Sarı sendikacılara, sermaye işbir-
likçilerine, iktidar yandaşlarına 
meydanı bırakmamaktır. 1 Mayıs 
meydanlarında sınıfın birliğini 
savunmak, bu meydanlarda işçi 
hareketinin sermayeden, devletten 
ve emperyalizmden bağımsızlığını 
ortaya koyan net sloganları hâkim 
kılmaktır.

Sermayeden, iktidardan ve 
emperyalizmden bağımsız, 
birleşik ve kitlesel 1 Mayıs’lar 
gerek

Taksim tüm işçi sınıfının hak-
kı ve özlemidir. Bu 1 Mayıs’tan 
sonra gelecek yıl Taksim talebini 
çok daha önceden ve planlı şekil-
de gündemleştirmek gerektiğini 
savunanlar çoğunlukta. Bu doğru 
bir tutum elbette. Ancak tüm bir 
yıl Taksim için çalışmak kadar 
tüm sendikaları ve işçi sınıfını acil 
talepleri etrafında birleştirecek 1 
Mayıs’lar için mücadele etmek 
gerektiği de ortada. Sermayeden, 
devletten, iktidardan ve emperya-
lizmden bağımsız, birleşik ve kit-
lesel 1 Mayıs’lar için mücadeleye 
devam!

1 Mayıs’ın gösterdiği:

Sosyalistlerin netliğe,
işçi sınıfının birliğe ve bağımsızlığa ihtiyacı var!
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Levent Dölek

AB emperyalizminin
Gümrük Birliği zinciri kırılmalıdır

Avrupa emperyalizminin 
Türkiye üzerindeki tahakkümü-
nün en somut ifadesi Gümrük 
Birliği anlaşmasıdır. 1995 yılında 
Tansu Çiller’in başbakanlığında 
ve CHP’nin koalisyon ortaklı-
ğı yaptığı hükümet tarafından 
imzalanan anlaşma ile Türkiye 
henüz AB üyesi olmadan AB ile 
ticarette gümrük vergilerini kal-
dırıyor ve üçüncü ülkelerle tica-
rette AB’nin gümrük politikasını 
benimsemek zorunda kalıyordu. 
Ancak Türkiye AB üyesi olmadı-
ğı için AB’nin dış ticaret politika-
sında söz hakkı yoktu ve üçüncü 
ülkelerin AB ile yaptığı anlaşma-
lardan Türkiye yararlanamıyor-
du. Örneğin bugün AB ile Tunus 
arasında serbest ticaret anlaşması 
var ve AB malları Tunus’a, Tu-
nus malları da AB’ye gümrüksüz 
şekilde giriyor. Gümrük birliği 
dolayısıyla Türk gümrüğü de AB 
gümrüğü sayıldığından Tunus 
malları Türkiye’ye de otomatik 
olarak gümrük vergisinden muaf 
olarak giriyor. Ama Türkiye 
Tunus’a gümrük vergisi ile mal 
satmak zorunda. Çünkü sonuçta 
Tunus anlaşmayı AB ile yapıyor 
ve Türkiye AB üyesi olmadığın-
dan bu anlaşmanın gereklerini 
Türkiye karşısında da uygulama 
yükümlülüğü yok. 

Tunus’un dış ticaretteki öne-
mi nispeten az olabilir ancak 
AB’nin ABD ile müzakere et-
tiği serbest ticaret bölgesi eğer 
Trump tarafından baltalanmamış 
olsaydı Türkiye bundan tek yanlı 
büyük bir zarar görecekti. Üste-
lik Tunus’la olan duruma benzer 
bir durum, ihraç ettiğimizin üç 
katından fazlasını ithal ettiğimiz 
Japonya ile yaşanırsa, yapılacak 
bir ikili anlaşmanın pek de hük-
münün olmayacağı açıkça gö-
rülebilir. Tüm bunların yanında 
AB’nin, tarife dışı engeller olarak 
tanımlanan kotalar, izin belgeleri 
vb. yollarla özellikle karayolu ta-
şımacılığında kendi çıkarları için 
malların serbest dolaşımını kısıt-
lamayı sürdürdüğü unutulmama-
lıdır. Dolayısıyla Gümrük Birliği 
ile birlikte Türkiye en baştan dış 
ticaretteki ulusal kontrolünü yitir-
miştir. Bu anlamıyla Türkiye gibi 
AB üyesi olmayan ülkelerden 
sadece Andorra (nüfus 70 bin), 
Monako (nüfus 30 bin) ve San 
Marino (nüfus 32 bin) tarafından 
imzalanmış Gümrük Birliği, tam 
anlamıyla Avrupa emperyalizmi-
ne verilmiş bir kapitülasyon nite-
liğindedir.

Vaktiyle büyük sermayenin 
liberal propagandistleri Gümrük 
Birliği’nin Türk sanayisini AB ile 
rekabete açarak güçlendireceğini 
savunmuştu. 1995’ten 2017’ye 
gelindiğinde artık bilanço net 
şekilde görülebiliyor ve AB ile 
ticarette rekabet endeksinin de 
Türkiye aleyhinde -0,159’dan 
-0,250’lere indiği görülüyor. Tüm 
bunlar Türkiye’de sermaye çev-
relerinin dahi Gümrük Birliği’nin 
revize edilmesi yönünde talepler 
yükseltmesine neden olmuş du-
rumda. Hatta 2016 sonunda Baş-

bakan Binali Yıldırım’ın, TÜ-
SİAD yüksek istişare kurulunda 
bu durumu “bize madik attılar” 
diyerek nitelemesi bu doğrultu-
daki tartışmaları alevlendirmişti. 
Ancak büyük sermaye ve onun 
iktidarı Gümrük Birliği’nden tam 
çıkışı bir alternatif olarak tartış-
maktan kaçınmaya devam ediyor. 

Çünkü mesele bir dış ticaret 
rejimi meselesinin ötesindedir. 
Sorunun adını doğru koymak 
gerekir. Sorunun adı Avrupa em-
peryalizmidir. Büyük sermaye ve 
iktidarı, muhalefetiyle onun par-
tileri, Gümrük Birliği’nden çık-
maya yanaşmıyor, çünkü kendi 
stratejik çıkarlarını emperyalizm-
le bütünleşmekte görüyorlar. Ni-
yetleri emperyalist sofradan daha 
fazla kırıntı kopartmak. Bu kırın-
tıları arttırmak için revizyon isti-
yorlar. Patronların zaman zaman 
keyifleri kaçabiliyor ama onların 
canı yanmıyor. Çünkü rekabetin 
tüm acısını işçiye emekçiye çek-
tiriyorlar. Bu yüzden Avrupa em-
peryalizmine karşı kendine “milli 
burjuva” müttefik aramaya soyu-
nan milliyetçi solcuların arayışı 
boşunadır. 

Nitekim, Türkiye’de taşe-
ronlaştırmadan iş yasalarında 
işçi aleyhinde yapılan tüm de-
ğişikliklere, özelleştirmelerden 
sendikasızlaştırma saldırılarına 
her şey AB’ye uyum politika-
ları çerçevesinde ve yapısal re-
form adı altında dayatılmıştır. 
Türkiye’de ihracat yapan sanayi 
dallarındaki işçiler Alman işçile-
rin 1/6’sı, Fransız işçilerin 1/5’i, 
İngiliz işçilerin 1/4’ü kadar ücret 
alabiliyor. Avrupa’ya gümrüksüz 
ihracat yapmak için Türkiye’de 
yatırım yapan Amerikan ve Ja-
pon emperyalist şirketleri de işçi-
nin acısı üzerinden elde edilen bu 
tatlı kârlardan fazlasıyla yarar-
lanmakta. Bu emperyalist vam-
pirlerin yerli ortakları da haliyle 
bu sömürü çarkının durmasını 
istemiyor. 

AB süreci ile birlikte 
Türkiye’de tarımın çöküşü de, 
çiftçinin can çekişmesi de ortada-
dır. Türkiye’ye tarımsal destek-
leri kısıtlaması için dayatmada 
bulunan AB, kendi çiftçisine 50 
milyar dolara yakın sübvansiyon 
veriyor. AB’de tarımın milli ge-
lire katkısının %50’si ve üze-
rinde tarıma destek verilirken 
Türkiye’de bu oran ancak %7 
seviyesinde. Bu anlamda AB ve 
Gümrük Birliği çiftçinin boynun-
daki zincir olarak karşımızda du-
ruyor.

Özetle Gümrük Birliği ve AB 
dayatmaları işçinin, emekçinin, 
köylünün canını yakıyor. Em-
peryalizm, geniş emekçi kitleler 
açısından masadan kırıntı topla-
ma meselesi değil bizatihi hayat 
memat meselesi olarak karşımı-
za çıkıyor. Bu yüzden Devrimci 
İşçi Partisi, Türkiye’nin emekçi 
halkını zincirlerinden kurtarmak 
için verdiği mücadelede ısrarla 
Türkiye Gümrük Birliği’nden 
çıkmalıdır diyor.

Türkiye’de referandumun ardından 
derinleşen siyasi kriz Sincar ve Kara-
çok dağlarına yapılan hava harekâtları 
ile uluslararası alana taşındı. İçeride 
toplum nezdinde meşruiyetini sağlaya-
mamış referandum sonuçlarını YSK’ya 
tasdik ettirerek uygulatmaya çalışan 
iktidar, süren tartışmaların önüne geç-
mek ve kendini ulusal güvenliğin ko-
ruyucusu olarak göstermek için hava 
harekâtına başladı. Ancak bu sefer de 
kendini meşruiyeti uluslararası alanda 
tartışmalı bir pozisyonda buldu. ABD 
askerleri YPG’lilerle, hatta doğrudan 
PKK’nin silahlı kolu HPG’lilerle fo-
toğraflar çektirdi. ABD bayraklı zırhlı 
araçlar Rojava’da Türkiye sınırına ko-
nuşlandırıldı. Sadece ABD değil Rusya 
da PYD’nin kontrolündeki Afrin’de 
sınır bölgesine araçlarını ve askerlerini 
konuşlandırarak Türkiye’nin harekâtını 
meşru görmediğini ortaya koydu. Tüm 
bu manzara karşısında üzüntü ve sitem-
lerini iletmekten başka bir şey yapama-
yan Erdoğan ve AKP iktidarı, meşrui-
yetini sağlayamadığı askeri eylemini 
uluslararası alanda tasdik ettirecek 
YSK benzeri bir kurum da bulabilmiş 
değil. Hâl böyle olunca Sincar ve Kara-
çok hava harekâtlarının ardından başla-
yan sürecin nereye varacağını görmek 
için gözler Erdoğan’ın 16 Mayıs’ta 
ABD’de Trump’la yapacağı görüşme-
ye çevrildi.

Biz, Türkiye’nin PYD’yi ve genel 
olarak Rojava’daki Kürt oluşumunu 
baş düşman ilan eden Suriye siyasetinin 
içeride halkların kardeşliğini bozacağı-
nı, genel olarak da Türkiye’yi giderek 
daha fazla ABD’nin nüfuzuna sokaca-
ğını vurguluyoruz. Fırat Kalkanı’nın 
bilançosunu çıkardığımızda vardığımız 
sonuç bu oldu. Kürt koridorunu engel-
leyeceğim diye Cerablus’tan Suriye’ye 
giren Türkiye sonunda kendini kapana 
kısılmış bulduğu gibi Rojava’nın da 
Fırat’ın doğusunda tamamen ABD’nin 
hâkimiyetine girmesini sağlamıştı. Bu 
süreçte Mınbiç’te TSK ve ÖSO ile 
PYD’nin arasına Rusya’nın girdiğini, 
ABD’nin de varlığını sürdürdüğünü, 
Afrin’in ise giderek Rusların bir üssü 
haline gelmekte olduğunu gördük. Son 
hava harekâtları bu durumu tahkim et-
mekten başka bir şeye yaramadı.

Trump’la yapılacak
her türlü pazarlık 
gayrimeşrudur

Şimdi Erdoğan’ın, Trump’la görüş-
mesinde bu duruma bir çözüm bulması 
bekleniyor. En başından söyleyelim, 
Türkiye’nin Suriye’deki politikalarını 
ABD emperyalizminin para babası li-
deri Trump’a tasdik ettirmesinin halklar 
nezdinde, rehin alınmış YSK’nın karar-
ları kadar bile meşruiyeti yoktur, ola-
maz. Hiç değilse YSK’nın Türkiye ya-
salarıyla tanımlanmış bir konumu var-
dır. Tartışmalı olan YSK başkanı başta 
olmak üzere aldıkları kararlardır. Peki 
Trump ve ABD hangi hakka ve huku-
ka göre Suriye’de söz sahibi olmakta-
dır? Gayet açık ki ABD emperyalizmi 
haksız ve hukuksuz şekilde bölgededir. 
Eylemleri yasadışıdır, gayrimeşrudur. 
Askerleri işgalcidir. ABD’nin bölgede 
varlığını sürdürmesini sağlayan hak ve 
hukuk değil işbirlikçilerinin desteğidir.

ABD’nin askeri olmaya hayır!
Erdoğan, ABD’ye “çek git 

Ortadoğu’dan” demeyecek. Ne diyece-
ği belli. Açık açık söylüyorlar. ABD’ye 
yazdıkları dilekçede yazan şudur: “Su-
riye’deki operasyonlarında YPG’yi kul-
lanmayı bırak bizi kullan. Rakka’ya bir-
likte yürüyelim.” Erdoğan ve AKP’nin 
en önemli dayanağı Türkiye’nin NATO 
üyesi olması. YPG’yi bir “terör örgütü” 
ve “taşeron” olarak niteleyen Erdoğan 
ve AKP, ABD’nin bu örgütle hareket 
etmek yerine NATO üyesi müttefikiy-
le hareket etmesi gerektiğini söylüyor. 
Bu politika utanç vericidir. Türkiye 
halkını aşağılamaktadır. Türkiye’nin 
askerini yani emekçi çocuklarını adeta 
ABD’nin açtığı taşeron ihalesini almak 
üzere bir koz olarak öne sürmektedir. 
Kötü şöhretli Amerikan para baba-
sı George Soros, 2002’de Türkiye’de 
Sabancı Üniversitesi’nde yaptığı bir 
konuşmada “Türkiye’nin en önemli 
ihraç ürünü ordusudur” demişti. Bugün 
2017’de Erdoğan ve AKP hükümeti 
orduyu adeta Soros’un sözlerini doğru-
larcasına ABD’nin hizmetine sunmakta 
ve bunun üzerinden pazarlık yapmak-
tadır.

ABD’ye açık veren
ABD’yle müzakere edemez

Bu pazarlıktan Türkiye’nin çıkarı-
na bir sonuç çıkması beklenebilir mi? 
Her şeyden önce ABD’ye müzakereye 
giden Erdoğan’ı yakından ilgilendi-
ren Zarrab davası Trump’ın elinde bir 
koz olarak durmaktadır. Erdoğan’ın 
referandum öncesinde ABD Yahudi 
lobisinin önemli isimlerinden Rudy 
Giuliani ile Beştepe’de gizlice görüş-
tüğü basına yansımıştı. ABD basınında 
Giuliani’nin bu ziyareti sorgulandığın-
da, kendisi Zarrab davasında Türkiye 
ile ABD çıkarlarına uygun bir uzlaşma 
aramak üzere Erdoğan’la görüştüğü-
nü açıklamıştı. Durum ortadadır. Bir 
daha söyleyelim: Zarrab Erdoğan’a 
karşı ABD’nin elinde bir kozdur, ABD 
bu koza yaslanarak pazarlık yapıyor. 
ABD ile yapılacak hiçbir pazarlığın 
meşruiyeti yoktur. Ancak eğer ABD 
ile bir görüşme yapılacaksa ve masa-
da Türkiye’nin emekçi halkının men-
faatlerinin korunması gerekiyorsa bu 
müzakereyi yapacak insanın ABD’ye 
karşı açığının olmaması gerekir. Oysa 
Erdoğan, ABD icazetiyle Erbakan ha-
reketini bölüp AKP’yi kurduğu günler-
den, ABD emperyalizminin has aygıtı 
cemaatle içli dışlı olduğu yıllara kadar, 
Irak’ın işgali için Türkiye topraklarını 
ABD askerlerine açacak 1 Mart tezke-
resini savunduğu günlerden ABD’nin 
Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanı 
olmaktan gurur duyduğunu söylediği 
zamanlara kadar emperyalizmle içli 
dışlı olmuş biridir. Açık vermemesi 
mümkün değildir.

ABD emperyalizmi
Kürtlerin de düşmanıdır

Kürtler açısından da durum fark-
lı değil. ABD askerlerinin, Rojava’da 
araya girmesi, YPG’lilerle sarmaş do-
laş görüntüler vermesi kimseyi yanılt-
mamalı. ABD emperyalizmi için bu 
bölgenin her milletten insanlarının bir 
bozuk para kadar değeri olmadığını biz 

tarihten gayet iyi biliyoruz. Çıkarları 
gereği halkları birbirine kırdırmaktan 
asla çekinmezler. Bugün araya girerler, 
yarın NATO ordusu olan TSK’yı tüm 
bölgede kullanmanın garantisini aldık-
larında aradan çekilirler. PYD’nin ve 
YPG’nin ABD’ye sunduğu hizmetin 
etkisi en fazla Rakka’ya kadar gider. 
Rojava’nın Suriye’nin kuzeyinde bir 
ABD nüfuz alanı haline gelmesi em-
peryalizmin isteyeceği bir şeydir mu-
hakkak. Ancak tüm bunlar NATO’nun 
3. büyük kara ordusu olan TSK’nın em-
peryalist planlarda tuttuğu yerle hiçbir 
zaman boy ölçüşemez. İncirlik üssünün 
yerini Rojava’da kurulacak hiçbir uçak 
pisti dolduramaz. Dolayısıyla TSK’yı 
NATO ordusu olarak bölgede kullana-
bildiği ölçüde ABD’nin tercihinin ne 
olacağı bellidir. ABD’nin bölge plan-
ları içinde Kürtlere özgürlük falan yok-
tur. Kürt gençlerini DAİŞ’le savaşta ön 
cepheye sürmek vardır. ABD’nin Kürt 
sorununa bir çözüm önerisi de yoktur. 
ABD’nin politikası Kuzey’de etkin 
olan Kürt hareketinin Barzani lehine 
tasfiye edilmesi, bu güçlerin Türkiye ve 
Irak’tan Rojava’ya sürülmesidir. Ge-
rekirse bu doğrultuda hareketin bölün-
mesidir. Bu yüzden Kobani’de kendini 
Kürtlerin kurtarıcısı gibi gösteren ABD 
daha sonra Cizre, Sur, Nusaybin ve di-
ğer bölgelerdeki çatışmalarda açıkça 
operasyonlardan yana tavır koymuştur. 
Kürtlere ABD’yi dost olarak gösteren 
kim varsa en büyük zararı Kürt halkının 
kendisine vermektedir.

Büyük terörist ABD defol!
Bu topraklar hepimizin!

Sonuç olarak gelinen aşamada, 
Türkiye hava harekâtları ve sınıra 
yaptığı askeri yığınakla ABD’ye me-
saj vermektedir. Erdoğan Trump ile 
görüşmesinde masaya Tel Abyad’dan 
Rakka’ya yürümenin, Irak’ta ise İran’ın 
ve Irak’ın Şii ağırlıklı merkezi hüküme-
tinin aracılığıyla Rusya’nın etkisini art-
tırmasına karşı TSK’yı NATO ordusu 
olarak bölgeye sokma planlarını koya-
caktır. Bu planlar, Türk, Kürt ve Arap 
emekçi çocuklarının kanlarının akacağı 
ve sonunda ABD’nin kazanacağı plan-
lardır. Kürt koridorunu engelleyeceğiz 
derken TSK, ABD koridorunun Cerab-
lus ile El Bab arasını kapatan tamponu 
haline gelmiştir. “Terör yuvalarını da-
ğıtacağız” propagandası altında Irak’ta 
ve Suriye’de yürütülecek her harekât 
da sonunda büyük terörist ABD’nin 
bölgede daha fazla yuvalanmasıyla so-
nuçlanacaktır.

Biz tek çıkış yolunun halkların 
kardeşliği ile anti-emperyalizmi bir-
likte savunmaktan geçtiğini söyleme-
ye devam ediyoruz. Türkün, Kürdün, 
Arabın gideceği başka vatanı yoktur. 
Bölgeyi terk etmesi gereken ABD te-
röristleridir. Türkün Kürde, Kürdün 
Türke karşı ABD’yi yanına çekmeye 
çalışan politikası bugüne kadar sadece 
felaket getirdi, bugünden sonra da daha 
büyük felaketlerden başka bir şey vaad 
etmiyor. Türkün, Kürdün, Arabın ve 
İranlının ABD emperyalizmine karşı 
birleşmesinden başka çıkar yol yok. Bu 
halkların gidecek başka vatanları yok. 
Bu topraklarda da ABD emperyalistle-
rinin asla yeri yok ve olmayacak. 

Türkiye vurdukça
ABD koridoru güçleniyor,
terörist ABD daha fazla yuvalanıyor!

Proletarya devrimcisi Atlen 
Yıldırım, ölümünün birinci yıldö-
nümünde işçi sınıfının devrimci ön-
cüsünün temsilcilerinin katılımı ile 
anıldı. 23 Nisan Pazar günü İzmir 
Karşıyaka›da bulunan Doğançay 
Mezarlığı›nda yapılan anmaya 
Atlen Yıldırım›ın ailesi, sevenleri, 
yoldaşlarının yanı sıra metal işçileri, 
tekstil işçileri, kamu emekçileri ve 
belediye işçileri katıldı. Topluluğu 
saygı duruşuna çağırmak üzere bir 
konuşma yapan ve anma törenini 
yöneten kadın yoldaşımız, yine ge-
çen yıl yitirdiğimiz kadın işçi yolda-
şımız Sevda Alyakut’a da değinerek 
her ikisini de dünya devrimi müca-
delesinde yaşatmakta kararlı oldu-
ğumuzu ifade etti. Aile adına yapı-
lan konuşma esnasında çok duygulu 
anlar yaşandı. Bu konuşmanın çar-

pıcı noktası, Atlen Yoldaş’ın yerle-
şik bir yaşamının olmadığı, devrim 
mücadelesi nereyi gerektiriyorsa 
orada yaşadığını, ilk kez bu mezarın 
ona daimi bir ikametgâh haline gel-
diğinin söylenmesi oldu.

Atlen Yoldaş’ın ailesinden 
sonra sınıfı söz aldı: işçiler adına 
Manisa’dan bir metal işçisi söz ala-
rak, yoldaşımıza metal fabrikaların-
dan, tekstil fabrikalarından, belediye 
işçilerinden ve kamu emekçilerin-
den selam getirdiklerini belirterek 
şöyle konuştu: “Atlen Yıldırım’ın 
bizlere bıraktığı mirasa sahip 
çıkarak Erdoğan’ın tüm baskılarına 
karşı, emperyalizme karşı, istibdada 
karşı mücadeleyi örgütleyeceğiz. 
İşçilerin, emekçilerin gündüzleri 
sömürülmediği, geceleri aç 
uyumadığı bir dünya için adım 

atalım. Hep birlikte Erdoğan’ların 
değil, Atlen Yıldırım’ların ülkesi 
olacak bir dünya inşa edelim.”

Ailesinden ve sınıfından sonra, 
söz sırası Merkez Komitesi üyesi 
olduğu partisinindi. Devrimci İşçi 
Partisi Genel Başkanı Sungur Sav-
ran “Atlen doğulmaz, Atlen olunur” 
anlamını taşıyan bir konuşma yaptı, 
Atlen Yoldaş’ın nasıl en olumsuz 
koşullara rağmen, devrimci, sosya-
list, enternasyonalist ve Marksist 
olduğunu anlattı. Anma “Yoldaşa 
sözümüz dünya devrimi!”, “At-
len Yıldırım ölümsüzdür”, “At-
len Yıldırım kavgamızda yaşıyor” 
sloganları ile sona erdi. Daha sonra 
DİP İzmir il Örgütü bürosunda At-
len yoldaş hakkında anıların anlatıl-
dığı ve bunların günümüzün görev-
lerine bağlandığı bir sohbet yapıldı.

“Atlen Yoldaş’a sözümüz
dünya devrimi”

Birinci yıldönümü anması

Madenlerde neden rödovans 
sistemi uygulanmaya başladı? Bu 
sorunun cevabını Türkiye Taşkö-
mürü Kurumu (TTK) kendi inter-
net sitesinde şu şekilde açıklıyor: 
“Kurumumuzca çalışılması eko-
nomik görülmeyen ve yatırım ya-
pılması düşünülmeyen sahalarda 
mevcut rezervleri ülke ekonomisi-
ne kazandırmak için 1988 yılında 
rödovans uygulamasına başlan-
mıştır”. Benzer şekilde Türkiye 
Kömür İşletmeleri Kurumu da 
(TKİ) rödovans uygulama yöner-
gesinde “yatırım yapılması ve ça-
lışılması uygun görülmeyen” ma-
den sahaları için rödovans sistemi 
uygulandığına yer vermiş.

Her iki kurum (aslında hü-
kümet), rödovans uygulamasına 
gerekçe olarak söz konusu maden 
sahalarında çalışmanın ekonomik 
görünmediğini belirtiyor. İleri sü-
rülen bu gerekçe ne ölçüde ger-
çekçidir? Ya da soruyu şu şekilde 
soralım: Devlet, bu madenlerin 
işletilmesini ekonomik olarak 
görmezken, özel şirketler neden o 
madenlere yatırım yapmak istiyor? 
Özel şirketleri cezbeden nedir? 

Elbette hiçbir özel şirket, kâr 
getirmeyen, parasına para katma-
yan alanlara yatırım yapmak iste-
mez. Esas amaç, en az maliyetle 

kömürü çıkartmak ve satabildiği 
en yüksek fiyattan satıp daha fazla 
kâr elde etmektir. Rödovanscı şir-
ket daha fazla kâr elde etmek için:

• İşçiyi sigortasız çalıştırmak 
ister, 

• İşçiyi günde 12-16 saat çalış-
tırmak ister,

• İşçiye en düşük ücreti ver-
mek ister, elinden gelse hiç ücret 
vermek istemez,

• İşçi sağlığı ve güvenliği ön-
lemlerini maliyet olarak görür ve 
bu önlemleri almak istemez.

2002 yılı sonrasında meyda-
na gelen Soma’dan Ermenek’e, 
Şirvan’a kadar büyük maden ka-
zalarının taşeron veya rödovans 
uygulamasının olduğu ocaklarda 
meydana gelmesinin esas nedeni, 
işçiyi sadece birer maliyet kalemi 
olarak gören bu sistemdir.

TTK’nın sahip olduğu bazı 
sahalarda uygulanan rödovans 
sistemini, şimdi kurumun tamamı 
için uygulamak istiyorlar. Yıllardır 
“işçi alınsın üretim artsın” sloga-
nıyla taleplerini dile getiren TTK 
işçisine Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak, rödovans 
yoluyla 1.500 işçi alınacağını açık-
lamıştı. 

Zonguldak Ticaret ve Sa-
nayi Odası, Aralık 2015’te 

“Zonguldak’ta Rödevanslı Saha-
ların Mevcut Durumu ve İyileştir-
me İçin Çözüm Önerileri” ismini 
taşıyan bir rapor yayınlamıştı. 
Genel olarak yeraltı madenlerin-
de en az çift asgari ücret uygula-
masından şikâyet edilen raporda 
ayrıca “İşletmeler torba yasadan 
kaynaklanan maliyet artışları yanı 
sıra iş güvenliği mevzuatının da 
getirdiği ek maliyetlerle toplam-
da ton başına 100 TL’yi bulan ma-
liyet artışı karşısında varlıklarını 
dolayısıyla üretim ve istihdamı 
sürdüremez durumdadır” ifadesi 
kullanılıyor. Görüldüğü gibi sa-
dece işçi ücretleri değil, işçilerin 
sağlığı ve güvenliği için alınması 
gereken önlemler de birer maliyet 
onlar açısından.

Zonguldak maden işçisine çö-
züm olarak sundukları rödovans 
sistemi, düşük ücretle, denetimsiz 
ve daha uzun sürelerle çalışmadır. 
Soma’da olduğu gibi, sonucu katli-
amdan başka bir şey değildir. Ma-
den işçisi için çözüm, rödovansta, 
taşeronda, özelleştirmelerde değil. 
Bu uygulamalar sadece sermaye 
sınıfının daha fazla kâr elde etmek 
için bulduğu yöntemlerdir. Maden 
işçisinin çözümü madenlerin işçi 
denetiminde kamulaştırılmasıdır. 

Rödovans yasaklansın!
Madenler işçi denetiminde kamulaştırılsın!

Sungur Savran

Siz de mi diktatör olmak 
istiyorsunuz?

“Sosyal medyada zaman za-
man gereksiz tartışmaların ya-
şandığına şahit oluyorum. Son 
günlerde şahsım ve partim üze-
rinden yine böyle malayani bir 
tartışma başlatıldı. Benim adıma 
(…) Cumhurbaşkanlığı sözcüsü 
konuşur. Dolayısıyla başka kimse 
benim adıma söz sahibi değildir 
konuşamaz. Kim konuşuyorsa, 
onlar fitne üretiyor. Bunlara fırsat 
vermeyeceğiz.”

Tayyip Erdoğan böyle konuş-
tu. Bizi ilgilendiren ilk nokta şu: 
Neden böyle “malayani” tartış-
malar oluyor AKP içinde? Cevap 
çok yalın: Referandum, her şeye 
rağmen bir yenilgi oldu da ondan 
herkes birbirine giriyor.

“Hayır” tarafında ise derhal 
2019 tartışması başladı. Tayyip 
Erdoğan’a karşı cumhurbaşkanı 
seçimini kazanacak bir aday ara-
nıyor. İnsan hayretlere düşüyor.

Bu insanlar, en başta CHP 
ve ona destek olan akımlar ve 
aydınlar yıllardır Erdoğan’ın 
diktatör olduğunu söylüyorlar. 
Tayyip Erdoğan’a Hitler bıyıkları 
giydirdiler. Son referandumu ise 
neredeyse cumhuriyetin ortadan 
kaldırılması olarak karşıladılar. 
Onların gözünden bakıldığında 
Türkiye’de şimdiden, onların 
terimleriyle söyleyelim, “İslam-
cı faşist” bir rejim kurulmuş ol-
malı. Ama şimdi bu rejimin ku-
ralları temelinde yapılacak olan 
2019 cumhurbaşkanı seçimine 
iyi bir aday bulup başa geçmek 
istiyorlar. Bazıları, mesela Deniz 
Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu, 
belli ki kendileri cumhurbaşkanı 
olmanın düşünü bile kuruyorlar. 
Ne oldu, “faşist” rejimin tepesine 
oturup siz de mi diktatör olmak 
istiyorsunuz?

Aç tavuk kendini arpa amba-
rında sanırmış! Erdoğan’a karşı 
seçim kazanmak düşüyle bıra-
kalım Baykal veya Kılıçdaroğlu 
oyalansın. Ama sadece kendileri 
oyalanmıyor, halkı da oyalamak 
istiyorlar. Onlara soruyoruz: Siz 
bu halkı aptal mı sandınız? Hem 
bir rejime diktatörlük diyeceksi-
niz hem de o diktatörlüğü onun 
kurallarına göre yapılacak seçim-
de yenilgiye uğratacağınızı söy-
leyerek halkı oyalayacaksınız! 
Hadi oradan, ciddiyetsiz insanlar!

Olan bitenden ders çıkart-
maktan bu kadar mı acizsiniz? 
7 Haziran’da Erdoğan yenilgi-
ye uğramıştı. Ne oldu? İktidarı 
bıraktı mı? 16 Nisan’a geldiği-
mizde iş ilerledi. Yenilgiye uğ-
rama olasılığının önü kapatıldı 
mühürsüz seçimle. Ne malum 
2019 cumhurbaşkanı seçiminin 
daha da kötü olmayacağı? Hem 
siz yeni Osmanlıcıların iktidarı 
öyle kuzu kuzu teslim edeceği-
ni mi sanıyorsunuz? Osmanlı 
Ocakları’nı hiç mi duymadınız? 
Esnafın alperenleştiğini görmü-
yor musunuz? “Halk Özel Kuv-
vetleri” damgası taşıyan araçların 
sergilendiğini duymadınız mı? 
Ticari minibüslerin kırmızıya 

boyandığını, üzerlerine ay yıldız 
çizildiğini, taksilerin arka cam-
larına tuğra resmedildiğini gör-
müyor musunuz? Sadat denen 
şirketin başındaki “gayri nizami 
harp” uzmanı bu sıralarda ne iş 
yapıyor? Hüda-Par ve aşiretler 
neye hazırlanıyor? Sedat Peker 
neden her önemli dönemeçte se-
sini yükseltiyor?

Abdullah Gül tutkalıyla ya-
pıştırmayı önerdiğiniz “yüzde 
49” diye bir cephe yok zaten. 
2014’te Ekmeleddin’i denediniz, 
şimdi yeni bir Zihni Sinir projesi 
peşindesiniz anlaşılan.

Bakın, Tayyip Erdoğan “ma-
layani” tartışmaları neden yanlış 
buluyor: “Biz 80 milyonun gön-
lünü kazanmanın gayreti içeri-
sindeyiz. Bunu başaracağız. Bu-
gün bizimle yürümeyenler, yarın 
bizimle beraber yürüyebilirler. 
Öyle mi? Onları da kazanmaya 
çalışacağız. Kimseyi dışlamadık, 
ötekileştirmedik, hor, hakir gör-
medik.”

O hâlâ gözünü sizin “yüzde 
49” dediğiniz insanlara dikmiş. 
Siz ise hâlâ AKP’ye oy veren 
işçi ve emekçi halkı hor görü-
yorsunuz, hakir görüyorsunuz! 
Hayır, Türkiye’yi AKP’den kur-
tarmak için yapılması gereken 
sizin yapmadığınız şeydir. İşçiyi 
ve emekçiyi AKP’den kopar-
mak için AKP’nin uyguladığı 
ve uygulamaya devam edeceği, 
emperyalist ve yerli sermaye-
ye sınırsız destek veren, işçiyi, 
emekçi köylüyü, kent yoksulunu 
köle eden politikaya tereddütsüz 
biçimde karşı çıkmak, yorulmak-
sızın bununla mücadele etmek, 
işçi sınıfını ve emekçileri örgüt-
lemek. Önümüzdeki dönemde 
hem kıdem tazminatının fona ak-
tarılması hem de 657 sayılı yasa-
nın kamu emekçisine getirdiği iş 
güvencesinin kaldırılması günde-
me gelecek. Yapılması gereken, 
bir birleşik işçi cephesi örerek bu 
mücadeleyi önemli bir merhale 
olarak kullanmaktır.

İşçilerin bir bölümü çoktan 
yola çıktı. Siz “Hayır” oylarını 
“genç, eğitimli, kentli” oyu diye 
yorumlayadurun, işçi sınıfı siyasi 
tepkisini göstermeye başladı bile. 
Yoksa Zonguldak işçi kenti ol-
maktan çıktı mı? Bilecik çok mu 
kentli ve eğitimli? Lüleburgaz ve 
Çorlu ne? “Hayır” coğrafyasını 
Nişantaşı coğrafyası mı sandınız?

Türkiye bir rejim krizi döne-
mine girmiştir. Halk ve tarih nez-
dinde gayri meşru bir rejim yer-
leştirilmeye çalışılıyor. Buradan 
çıkmanın yolu o rejimi yönet-
meye talip olmak değildir. Rejim 
krizini çözmek için emekçi halkı 
bir Kurucu Meclis uğrunda mü-
cadeleye çağırmaktır.



DİP Merkez Komitesi bildirisi:

Ne istibdad ne darbe!
Zincirsiz kurucu meclis!

Referandum sonrasında karşı kar-
şıya olduğumuz tablo sermaye ve em-
peryalizm tarafından zincire vurulmuş 
bir Türkiye tablosudur. Referandum 
sonrasında tecelli etmiş bir milli irade 
yoktur. Milli iradenin zincire vurulma-
sı söz konusudur. Sandıktan siyasi kriz 
çıkmıştır. Sermaye ve emperyalizm 
bu krizi kendi çıkarlarını dayatmak 
için değerlendirmektedir. Erdoğan ve 
AKP’nin istibdad cephesine de onun 
karşısındaki burjuva muhalefetine de 
kendi programını dayatmaktadır. 

Erdoğan ve AKP’nin 
Türkiye’ye dayattığı gelecek 
Cumhurpatronluğu’dur. Bu gelecekte 
işçi ve emekçiye hürriyet yoktur, ser-
mayenin ve emperyalizmin çıkarla-
rına göre dizayn edilmiş bir istibdad 
vardır. Erdoğan ve AKP’nin karşısın-
daki burjuva seçenekler de farklı bir 
gelecek vaat etmiyor. 2019’u bekle-
yelim, Erdoğan’ın karşısına güçlü bir 
aday çıkaralım diyenler zincirlenmiş 
Türkiye’nin başına Abdullah Gül ya 
da Meral Akşener gibi sermaye ve 
emperyalizm yanlısı bekçiler dik-
menin peşinde. Bu cephe, siyasi kriz 
derinleşirse NATO’cu bir askeri darbe 
seçeneğini de hazırda tutuyor. Kendini 
hayır cephesinin şampiyonu ilan eden 
CHP ise Erdoğan’ın ve AKP’nin istib-
dadından daha çok halkın zincirlerini 
kırmasından korkuyor. Bu gerici seçe-
neklerden hiçbiri Türkiye’nin emekçi 
halkına ve ezilenlere eşitlik, adalet ve 
hürriyet vaat etmiyor.

Emekçi halkın, kardeş kavgasını 
körükleyip ulusu paramparça eden-
leri, sermayenin ve emperyalizmin 
çıkarını güdüp kendi iradesine zincir 
vuranları şikâyet edeceği bir yargı 
yoktur. 1920’de Milli Mücadelenin 
kurduğu TBMM’nin yerinde ise yeller 
esiyor. Bırakın halkın derdine derman 
olmayı, Ankara’da içi boş bir binaya 
dönüşen meclisin 1908’in Meclis-i 
Mebusan’ı kadar bile hükmü yok ar-
tık. 

Bugün Türkiye’de eli sopalı par-
lamentarizmin, parlamentarizmi git-
miştir. Sermaye düzeninin partilerinin 
iç kavgası, emekçi halkın sırtına vu-
rulacak sopayı ele alma kavgasıdır. 
Bu yüzden toplumun ezici çoğunlu-
ğunu oluşturan emekçi halk hürriyete 
giden yolu kendi bileğinin gücüyle, 
dişiyle tırnaklarıyla açmak zorunda. 
Sırtında kambur olarak taşıdığı düzen 
partilerini atmak zorunda. Parampar-
ça olmanın eşiğindeki ulusu yeniden 
birleştirmek için ileri atılmak, vazife 
almak zorunda. 

Tarihte devrimlerle elde edilmiş 
demokratik mevziler, sermaye ve em-
peryalizm tarafından zapt edilmişse 
bu mevziler emekçi halkın devrimci 
seferberliği ile yeniden kurulmak zo-
runda. Türkiye’yi Abdullah Güller, 
Meral Akşenerler, Tayyip Erdoğanlar 
ya da NATO generalleri arasında ter-

cih yapmaya zorlayan çürümüş düze-
nin çarkları arasında kaybolmak bir 
kader değildir. Fabrikadan, tarladan, 
mahalleden, okuldan başlayarak hal-
kın zincirlerini kırdığı, tüm partilerin, 
partileşmemiş siyasi inisiyatiflerin, 
emekçi halkın mücadele içinde oluş-
turduğu öz örgütlenmelerin katılaca-
ğı, paranın, polisin, korucunun, aşiret 
reisinin değil emekçi halkın deneti-
minde, barajsız özgür seçimlerle oluş-
turulacak bir kurucu meclis tek çıkar 
yoldur. Türkiye’nin tarihindeki kuru-
cu meclisler 1908 ve 1920’de, Hür-
riyet devrimi ile ve Milli Mücadele 
ile kurulmuştur. 2017’de zincirsiz bir 
kurucu meclise gidecek devrimci mü-
cadelede ulusa önderlik edecek olan 
ise ezilen halklarla birlik ve kardeşlik 
içindeki Türkiye işçi sınıfı olacaktır. 

İstibdad cephesi kaybetmiştir
ama henüz halk kazanmış 
değildir

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 
mühürsüz oyların geçerli sayılaca-
ğına dair tutumuyla kanunu açıkça 
çiğnemiştir. Bu yasa dışılık başta 
Kürt illeri olmak üzere açık oy gizli 
sayım yapıldığına dair görüntülerle, 
herhangi bir yaptırımla karşılaşma-
yacağını, tam tersine iktidar tarafın-
dan mükâfatlandırılacağını düşünerek 
girdiği kabinde silah gösterirken veya 
arabasında evet mührü ve pusulasıyla 
toplu şekilde “evet”e mühür basarken 
fotoğraflarını, videolarını çektiren in-
sanlarla birlikte değerlendirilmelidir. 
Buna benzer sayısız vaka referan-
dumun meşruiyetini toptan ortadan 
kaldırmıştır. Elbette ki bu noktaya 
anayasaya aykırı şekilde açık oyla-
ma yapılan TBMM’den başlayarak 
devletin parasının “evet”e harcandığı, 
sopasının ise “hayır”ın üzerinden ek-
sik edilmediği, OHAL rejimi altında-
ki bir propaganda sürecinden geçerek 
geldik. Öncesinde, sırasında ve sonra-
sında yaşananların ışığında, bu refe-
randum tarih ve toplum nezdinde 
meşruiyetten yoksundur.

Tüm bunlar ortada iken “atı alan 
Üsküdar’ı geçti” oldubittisiyle refe-
randum sonuçları halka dayatılmak 
istenmektedir. Oysa referandum ol-
muş ancak bitmemiştir. Hukuki süreç 
sürmektedir ancak esas önemli olan 
bu süreç değildir. Halkın tamamen 
güvenini yitirdiği YSK ve yargı or-
ganlarının kararları ne olursa olsun, 
“Cumhurpatronluğu” olarak adlandır-
dığımız istibdad rejimi doğrultusun-
da atılacak her adım gayrimeşru bir 
dayatma olacaktır. 24 milyon insanın 
hayır oyu sadece bir sayı, yüzde 48,6 
ise sadece bir oran değildir. Referan-
dum sürecinde hayır demek görüşünü 
açıklamanın ötesine geçmiş, bedelle-
ri göze alan bir mücadelenin ifadesi 
olmuştur. Sandıklara atılan her hayır 
oyu, baskılara rağmen bir irade sa-

vaşıdır. Sandıklar açıldıktan sonra bu 
oylara sahip çıkmak ise sadece oyuna 
değil ülkesine ve geleceğine sahip çı-
kan halkın istibdada karşı direnişidir. 

Hayırın gücü büyük kentlerden 
geliyor. İşçi kentlerinden geliyor. 
Köylülerin daha üretken ve modern 
kesimlerinden geliyor. Kentlerin, işçi 
sınıfının Türkiyesi, kırsal Türkiye’nin 
kıskacında kalmıştır.

Referandumun hukuki sonuçları 
değil ama siyasi sonucu kesinleşmiş-
tir. İstibdad cephesi halkın haklı di-
renişi karşısında kaybetmiştir. 

Ancak istibdadın siyasi mağlu-
biyeti henüz halkın zaferi mânâsına 
gelmemektedir. Bu anlamda, 16 Nisan 
referandumunun kesinleşen bir diğer 
sonucu da siyasi krizdir. Erdoğan ve 
AKP, 17 Nisan itibariyle karşısında 
yönetilemez bir ülke bulmuştur. Tür-
kiye yıllarca sürecek bir rejim krizi 
ile karşı karşıyadır. Üzerine zorla 
giydirilmiş bir deli gömleği gibi gay-
rimeşru bir rejim karşısında toplum bu 
suni cendereden nasıl kurtulabileceği-
ni arayıp duracaktır. 

Oldukça düşük bir toplumsal onay 
ile hem de üzerinden şaibe kalkmamış 
bir referandum sonucuna dayanarak 
başkanlık sistemi doğrultusunda atıla-
cak her adım krizi daha da derinleş-
tirecektir. Derinleşen siyasi krize işçi 
sınıfı ve emekçilere dayanan devrimci 
bir çözüm bulunmaz ise, içine girdi-
ğimiz çıkmaz, bir yanda istibdadın 
farklı biçimleri ve dereceleri, diğer 
yanda askeri bir darbe ve diktatörlü-
ğün türevleri olmak üzere Türkiye’yi 
adım adım iki gerici alternatifle karşı 
karşıya bırakacaktır.

Geçtiğimiz dört yılda yaşanan-
lar bunun ispatı olmuştur. Yolsuzluk 
soruşturmaları bir delil karartma re-
jimiyle, AKP’nin tek başına iktidarı 
kaybettiği 7 Haziran seçimleri ise 1 
Kasım hayalet seçimiyle sonuçlan-
mıştır. Hâkim sınıfların kendi arasın-
daki iktidar kavgasının yıllar sonunda 
gelip dayandığı yer de 15 Temmuz’da 
yaşanan darbe girişimi olmuştur. 
Dünya on yıldır dinmeyen büyük bir 
ekonomik kriz yangınında kavrulur-
ken Türkiye de içinden geçtiği siyasal 
buhranın katkısıyla gizliden gizliye 
bir ekonomik krizin pençesinde kıvra-
nıyor. Ortadoğu tam bir ateş çemberi-
ne dönmüş durumda, kalkan diye baş-
layıp bir kapana dönüşen operasyonun 
sonuçlarından kurtulmak için yeni 
askeri maceralar ufukta belirdi. Bir 
yandan da tüm bu tabloya ağzını aç-
tığında boğazına sarılan baskıyı red-
deden halkın Gezi ile başlayan isyanı, 
mütemadiyen aşağılanmayı sineye çe-
kemeyen Kürtlerin Kobani serhıldanı, 
işsizlik ve pahalılıktan beli bükülen 
işçi sınıfının her an bir volkan gibi 
patlamaya hazır ruh hali eklenmelidir. 
Bu kadar büyük basınçlar altında, en 
cılız biçimi altında dahi olsa demokra-

si, emekçilerin kanını emen düzen için 
taşınamaz bir yük haline gelmiştir.

Yargı ve parlamento
yok hükmündedir!

Türkiye’de bugüne kadar varlığını 
sürdürmekte olan eli sopalı parlamen-
ter rejim artık mevcudiyetini yitirmiş 
durumdadır. Parlamentarizm tüm ku-
rum ve yapılarıyla büyük ölçüde or-
tadan kalkmaktadır. Yasa yapmakla 
görevli Meclis’in çıkardığı kanunun 
YSK tarafından tanınmadığı bir du-
rumda parlamentonun hiçbir hükmü 
kalmamış demektir. YSK’nın kararı-
na itiraz için gidilecek merci olması 
muhtemel olan Anayasa Mahkemesi 
(AYM) ise anayasaya aykırılığı açık 
olan OHAL KHK’larını yetkisi olma-
dığını öne sürüp görüşmeyerek zaten 
fiilen kendi kendini lağvetmiş durum-
dadır. Bu KHK’ların arasında, salt ör-
nek diye verelim, daha önce Anayasa 
Mahkemesi’nin iptal ettiği grev ya-
saklarının olduğu gibi geri getirildiği 
maddeler de, YSK’nın tek yanlı yayın 
yapan medya kuruluşlarına ceza ver-
me yetkisinin kaldırılması da vardır. 
Oysa yürürlükteki anayasa OHAL’in 
ilanıyla ilgisi olmayan KHK çıkarıl-
masını yasaklamaktadır. Anayasa-
ya aykırılığın denetimi de Anayasa 
Mahkemesi’nin görevidir.

Devrimci İşçi Partisi, daha önce 
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü 
Arslan’ın, Fethullah Gülen cemaati-
nin yuvası olduğu için kapatılan Polis 
Akademisi’nin eski başkanı olması 
dolayısıyla Erdoğan-AKP aleyhine 
tek bir karar dahi alamayacak şekilde 
rehin alınmış olduğunu gündeme ge-
tirmişti. Bu anlamda Zühtü Arslan’ın, 
tam da referandum sonuçları üzerinde 
kıyamet kopmuşken ve YSK kararları-
nın AYM’ye götürüleceği tartışılırken 
soluğu tebrik için sarayda almasında 
haliyle şaşırılacak bir yan yoktur. YSK 
Başkanı Sadi Güven’in ise, cemaatin 
yargıdaki karargâhı olarak adı çıkmış 
Türkiye Adalet Akademisi’nin yöne-
tim kurulu üyeliğini yapmış olması da 
aynı doğrultuda bir veridir. Cemaatçi 
ya da değil bilemeyiz ama Sadi Güven 
de Erdoğan ve AKP aleyhinde bir ka-
rar verdiği ya da AKP’li bir yetkilinin 
“mühürsüz pusulalar geçerli sayılsın” 
itirazını anında kabul etmediği zaman 
“FETÖ’cü” yaftası yiyecek olanlar-
dan... Yani o da rehin. CHP’nin refe-
randum sonucunun kesinleştirilmesi-
ne karşı başvurduğu Danıştay Başkanı 
Zerrin Güngör’ü ise Erdoğan karşısın-
da cübbesinin olmayan düğmelerini 
iliklemeye çalışmasıyla hatırlıyoruz. 
Tüm bu isimlerin hepsinin bir arada 
(Yargıtay başkanı da dâhil olmak üze-
re) Rize’de Erdoğan’la birlikte çay 
toplama etkinliğine katılmış olduğunu 
da asla unutmuyoruz. 

Meclise gelince, “Kanun Hük-
münde Kararnameler”le yönetilen bir 

ülkede meclis yeni anayasa yürürlüğe 
girmeden önce bile yok hükmünde-
dir. Parlamento hiçbir sorunun çözüm 
yeri değildir. Parlamenter sistemde 
başbakan meclise karşı sorumludur. 
Erdoğan’ın Ahmet Davutoğlu’na yap-
tığı gibi, cumhurbaşkanı başbakanı 
meclise hiç danışmadan görevden 
alıyorsa, ona parlamenter sistem den-
mez. Eli sopalı parlamentarizmin par-
lamentosu gitmiş, geriye sadece sopa 
kalmıştır. Bugün yaşanan siyasi kriz 
giderek sopanın kimin elinde olacağı 
sorusuna indirgenmektedir. 

TÜSİAD muhtırası,
diktatörlüğün programıdır

Sopa kimin elinde olursa olsun bu 
sopanın nereye vuracağını büyük bur-
juvazi ve emperyalizm tayin edecektir. 
Siyasi krizin aktörlerinin hiçbiri ken-
dine has bir program uygulayabilecek, 
kendi siyasi önceliklerini dayatabile-
cek güce sahip değildir. İstibdad cep-
hesi bölünmüş şekilde girdiği referan-
dum sürecinden paramparça çıkmıştır. 
Erdoğan’ın etrafındaki danışmanlar, 
Davutoğlu taraftarları, Abdullah Gül 
ve çevresi, açıkça Amerika yanlıları, 
AKP etrafındaki İslamcı gruplar hepsi 
birbirine düşmüş durumdadır. Herkes 
birbirini suçlamakta, rakip gördüğü 
grubu tasfiye etmesi için Erdoğan’a 
dilekçeler yollamaktadır. 

Erdoğan ve AKP’ye başkanlık 
referandumu yolunu açan Devlet 
Bahçeli önderliğindeki MHP siyase-
ten iflas etmiştir. Hâlâ Erdoğan’a ve 
AKP’ye desteğini sürdürüyor olsa 
da bu desteğin hükmü kalmamıştır. 
Bu haliyle istibdad cephesi kendi öz 
gücüyle ileriye doğru atılabilecek du-
rumda değildir. Daha önce onlarla ne 
kadar karşı karşıya gelmiş olursa ol-
sun, içeride TÜSİAD’a, dışarıda ABD 
emperyalizmine ve NATO’ya yaslan-
mak zorundadır.

Şayet bir darbe gerçekleşecek 
olursa bunun faili olacak olan ordu ise 
15 Temmuz sonrasında tutuklamalar 
dolayısıyla ağır kan kaybetmenin yanı 
sıra, ne güçlü bir toplumsal meşruiye-
te sahiptir, ne de iç bütünlüğünü sağ-
layabilmiş durumdadır. Ordunun için-
de adeta bir cunta enflasyonu olduğu 
sezilmektedir. Hatta bu doğrultuda 
haberler basına kadar yansımaktadır. 
Bir darbeye ya da farklı biçimler al-
tında bir müdahaleye yeltenirse ordu 
da TÜSİAD’a, ABD emperyalizmine 
ve NATO’ya dayanmak zorunda kala-
caktır. 

Her iki alternatif de halka daya-
namaz. Zira halkın iradesi zincire 
vurulmuştur. Halkın bu zincirlerden 
kurtulması, aynı zamanda başındaki 
tüm despotları atmasına giden yolu 
açacaktır. Bu yüzden TÜSİAD, re-
ferandum akşamı sandıklar kapanır 
kapanmaz tam saat 17:00’de muhtıra 
vermiştir. Muhtıra gerek istibdada, 

gerekse olası bir askeri diktatörlüğe 
program biçmiştir. Bu programın iki 
ayağı vardır: Birinci ayak esneklik 
adı altında başta kıdem tazminatı ol-
mak üzere işçi sınıfının tüm kazanıl-
mış haklarını gasp etmek, yapısal 
reformlar kod adıyla toplumun tüm 
kaynaklarının sermayenin hizmetine 
sunulacağı bir özelleştirme taarruzu 
başlatmaktır. İkinci ayak ise “NATO 
üyesi Avrupalı ülke” tanımlaması ile 
Ortadoğu’da ABD’nin askeri olmak, 
İsrail’in güvenliğine öncelik vermek 
ve AB başta olmak üzere Batı emper-
yalizmi ile bütünleşme stratejisini 
benimsemektir.

AKP yargıyı “FETÖ’cülük” ile 
rehin almışken, ABD de kendi elin-
de yolsuzluklar kralı Rıza Sarraf’ı 
ve Halk Bankası Genel Müdür 
Yardımcısı’nı tutuyor. Devrimci İşçi 
Partisi, Sarraf tutuklanır tutuklanmaz 
bunun bir rehine operasyonu olduğu 
teşhisini koymuş, ABD’nin Erdoğan 
ve AKP’yi bununla kendi istediği po-
litikalara çekmeye çalışacağını ifade 
etmişti. Şimdi Erdoğan’ın harekete 
geçirdiği eski New York Belediye 
Başkanı Rudolph Giuliani, mahkeme-
de meseleyi tam da böyle koymuştur. 
Bakmayın Erdoğan’ın her mitingin-
de eliyle “Rabia” işareti yapmasına. 
AKP’nin ABD ve TÜSİAD karşısın-
da manevra alanı son derecede zayıf-
lamıştır.

Zincire vurulmuş bir toplum
16 Nisan referandumunda “hayır” 

diyen milyonlar gelecek için umuttur. 
Milyonlar sadece oy atmamış istibda-
da karşı mücadele etmiştir ve diren-
miştir. Ancak bu direniş ve mücade-
le “evet” oyu veren milyonlara karşı 
değildir. Bu mücadele Kadıköy’ün 
Bağcılar’a, Tunceli’nin Bayburt’a, 
İzmir’in Konya’ya karşı mücadelesi 
değildir. Her kim ki mücadeleyi böyle 
bir düzleme çeker, o, burjuvazinin ge-
rici alternatiflerinin eline oynuyor de-
mektir. Bu mücadele toplumun yüzde 
99’luk emekçi çoğunluğunun bir avuç 
sömürücü azınlığa karşı mücadelesi-
dir. O azınlık ki sırtını emperyalizme 
yaslamış, Beştepe’ye de, Çankaya’ya 
da, kışlaya da uygulayacağı programı 

yazıp vermiştir. Bu saldırı progra-
mı, referandumda hangi oyu vermiş 
olursa olsun tüm işçi ve emekçilerin 
haklarını gasp edecek, her milletten ve 
memleketten tüm ulusun birikimlerini 
sermayeye peşkeş çekecek ve emekçi 
halkın çocuklarını emperyalist savaş-
larda ölüme gönderecektir. 

Emekçi çoğunluğu birleştirecek 
olan ise yüzde 1’lik azınlığa ve em-
peryalizme karşı mücadele olacaktır. 
Bu mücadele halkın iradesine vurul-
muş zincirlerden kurtulma ve egemen 
olma mücadelesidir.

NATO üyeliği, İncirlik üssü ve di-
ğer tüm emperyalist askeri üsler hal-
kın iradesine vurulmuş birer zincir-
dir. Bu zincirler varlığını sürdürdüğü 
müddetçe hangi sandığa ne oy atılırsa 
atılsın hep kazanan ABD, NATO ve 
İsrail olmaktadır.

Büyüme tamamen dış borca ve 
sıcak paraya dayalı biçimde sağlan-
mıştır. Özel sektörün yüz milyarlarca 
dolar dış borcu, devletin yüz milyar-
larca dolar teminatı ödenecekleri günü 
bekliyor. Otoyollar, köprüler devlet 
güvencesi altında yabancı ortaklı mü-
teahhit şirketleri için geçen-geçmeyen 
araba başına para basıyor. Memleke-
tin tüm birikimiyse Varlık Fonu’na 
devredilmiş durumda. AB, ABD ve 
Körfez sermayesi getirdikleri sıcak 
para ellerinde, bir yandan akbabalar 
gibi yağma için sırada beklerken bir 
yandan da iç ve dış politikada ülkenin 
boynuna zincir vurmaya kalkıyorlar.

Türkiye’nin en stratejik kurulu-
şu Tüpraş, Koç Holding ve yabancı 
ortaklarına satılmışken, KİT’lerden 
devlet bankalarına satılmadık kuruluş 
kalmamışken, Gümrük Birliği ile dış 
ticaret yabancı sermayenin insafına 
terk edilmişken, halk hangi sandıkta 
kime oy atarsa atsın kazanan hep bü-
yük patronlar, bankalar ve para baba-
ları olmaktadır. Halkın iradesi serma-
yenin boyunduruğu altındadır.

Grev hakkı yürütme organının iki 
dudağı arasından çıkacak yasaklama 
kararına bağlıyken, kıdem tazmina-
tından taşeron sorununa kadar her şey 
KHK’lara bile konu yapılabilecekken, 
işçi sınıfının elleri kolları zincirle bağ-
lanmış demektir.

Her an işten atılma, sürülme teh-
didi altında yaşayan öğretmeninden 
vergi memuruna, yargı mensubundan 
sağlıkçısına kamu çalışanları halka 
değil iktidar partisine ve giderek tek 
adama kul olmaya zorlandığında, biat 
etmeyene 657 sayılı Devlet Memurla-
rı Kanunu’ndaki iş güvencesi tasfiye 
edilerek sopa gösterildiğinde, aslında 
tüm millete istibdadın tebaası olmak 
dayatılmış olmaktadır. 

Kronik işsizlik, enflasyon ve döviz 
kurlarındaki artış sebebiyle bir türlü 
iki yakası bir araya gelmeyen emek-
çiler sürekli borç batağına mahkûm 
edilmiş durumda. Borç yiğidin kam-
çısı değil işçinin sesini çıkarmasını 
engelleyen prangadır. İşsizlik kaygısı 
yüzünden emekçi, patronu ne emre-
derse, iktidar ne dilerse onları yapma-
ya mecbur edilmiş durumdadır.

16 Nisan’da bir kez daha gördük 
ki ağanın, aşiretin olduğu yerde halkın 
iradesi yoktur. Aşiretlerin mensupları 
adına “evet” oyu vereceğini açıklama-
sı ve ardından devletin gözü önünde 
toplu şekilde kullanılan oylar sonuç-
lara büyük etki etmiştir. Ağaların, 
aşiretlerin etkin olduğu yerlerde evet 
oyları katlanmıştır. Köylüye vurulmuş 
ağalık ve aşiret prangası tüm ulusa vu-
rulmuş bir zincirdir.

Yine Kürdün esareti aynı zamanda 
Türkün boynuna vurulan zincir olmuş-
tur. AKP, MHP ve CHP’nin oylarıyla 
kaldırılan dokunulmazlıklar sonucun-
da Demirtaş ve Yüksekdağ dâhil 13 
HDP’li milletvekili tutuklanmış aynı 
furya içerisinde 27 il ve 84 ilçe eş baş-
kanı, 750’yi aşkın yöneticisi ve 85 be-
lediye başkanı içeri atılmıştır. Meydan 
ağalara, aşiretlere, Hizbullah’a, Hüda-
Par’a kalmış, sonuçta o meydanda 
sadece Kürtlerin değil Türklerin de 
iradesi boğulmuştur.

Yüzde 99’u seferber edelim! 
Zincirsiz kurucu meclis için 
ileri!

Türkiye bu zincirlerden kurtulma-
dan emekçi halkın hiçbir sorunu çözü-
me kavuşamaz. Tam tersine yaşanan 
sorunlara yeni ve daha büyük sorun-
lar eklenir. Emperyalizm ve sermaye 
zincire vurulmuş halka hem ekonomik 

krizin hem savaşların acı faturasını 
ödetecektir. Ya istibdad ya da darbe 
yoluyla bunu yapacaktır.

Biz ise “ne istibdad, ne darbe!” 
diyoruz. İkisi de halkın ve tarihin 
nezdinde gayrimeşrudur. Tek meşru 
seçenek halkın iradesi üzerindeki zin-
cirlerin kırıldığı bir ortamda doğabilir. 
Halkın zincirsiz iradesi ise ancak ba-
rajsız, tüm partilere eşit haklar ve pro-
paganda olanakları sağlanan, dene-
timini halkın kendi öz örgütlenmele-
riyle sağlayacağı zincirsiz bir kurucu 
meclis seçimiyle ifadesini bulabilir.

Eksiksiz siyasal özgürlük sağlama-
sı gereken yeni bir rejimi en temelden 
oluşturmak göreviyle karşı karşıya ka-
lacak olan kurucu meclisin kaderi, son 
kullanma tarihi geçmiş mevcut düze-
nin partilerine terk edilemez. Bunlar 
işe yaramazlıklarını daha referandum 
öncesinde, sırasında ve sonrasında 
zaten ispat etmişlerdir. Eldeki yapı ile 
erken seçime gitmek Türkiye’yi yeni 
bir sopalı seçime götürmek, 2019’u 
beklemek ise istibdad rejiminin inşa-
sına iskele olmak demektir. Artık hal-
kın kendisinin oluşturacakları hariç 
hiçbir kurumun gözetimindeki seçim-
lere umut bağlanamaz.

Emekçi halkın iradesini egemen 
kılmak, bu egemenliği bağlayan tüm 
zincirleri kırmak için derhal kimi ek 
tedbirler alınmalıdır. Aksi takdirde 
oluşturulacak kurucu meclisin kurma 
yetkisi de kurma gücü de sınırlı ola-
caktır. Bu durumda, ya yine yüzde 1’in 
yüzde 99 üzerinde hâkimiyeti yeni bir 
biçimiyle tesis edilmiş olacaktır ya da 
emekçi halkın hiçbir gerçek sorununu 
çözmeye kudreti olmayan bir toplam 
ortaya çıkacaktır. Artık çıkmaz sokak-
larda kaybolma lüksümüz yok.

İşçi sınıfı her fabrikada, her işye-
rinde kendi zincirsiz referandum san-
dıklarını kurmalı, sendikasını seçmeli, 
gerektiğinde yenisini kurmalı, örgüt-
lenmeli ve halkın iradesi üzerinde 
sermayenin gölge etmesine müsaade 
etmemelidir. 

Kamu emekçileri daha fazla ör-
gütlenmeli, haklılığından, meşrulu-
ğundan ve hizmet üretiminden gelen 
gücünü kullanmalı, zorba iktidarın 
tahakkümüne karşı emekçi halkın sesi 

olmalıdır.
Türkiye’nin kavgası eğitimlinin 

eğitimsizle kavgası değildir. Yoksul 
köylünün ağanın boyunduruğundan, 
üniversite öğrencisinin YÖK’ün sul-
tasından kurtulmak için verdiği müca-
dele aynı oranda haklıdır ve ortak bir 
davanın parçasıdır. 

Kürdün eşitlik talebine tüm emek-
çi halk sahip çıkmalıdır. Savaş poli-
tikaları ve emperyalist güdümlü açı-
lımlar Türk ve Kürt halkının iradesine 
vurulmuş zincirlerdir. Kürtlerle barış 
emperyalizmle savaş gerçek çözümün 
anahtarıdır. 

İktidarın Trump’tan, muhalefetin 
Merkel’den medet umduğu emperya-
list güdümlü kayıkçı kavgasının yeri-
ni tüm emekçi halkın emperyalizme 
karşı seferberliği almalıdır. İncirlik 
ve diğer emperyalist üsler kapatıl-
malı, Türkiye NATO’dan ve Gümrük 
Birliği’nden çıkmalı, İsrail ile tüm 
ilişkileri kesmelidir.

Dış borç tamamen reddedilmelidir. 
Köprüler, otoyollar, şehir hastaneleri, 
kimin elindeyse onun düdüğünü çalan 
özel eğitim kurumları derhal bedelsiz 
olarak kamulaştırılmalıdır. 

Bankaların, sigorta şirketlerinin 
halkı soyduğu yeter hepsi kamulaş-
tırılmalıdır. Emekçilerin bir türlü ge-
çinecek düzeye ulaşmayan ücretler 
yüzünden mahkûm oldukları borçlar 
silinmelidir.

Ücretler yoksulluk sınırının üzeri-
ne yükseltilmelidir. Pahalılığı engelle-
mek için aracıların, komisyoncuların 
piyasa hâkimiyetine son verilmelidir. 
6 saat iş günü ile var olan işler bölüş-
türülmeli ve işsizlik tarihten silinme-
lidir. 

Sermayeye ve emperyalizme karşı 
yüzde 99’un seferberliği içeride kar-
deş kavgasının, dışarıda emperyalist 
savaşlara asker olmanın tek ilacıdır. 
İstibdadı yenecek, darbeyi engelleye-
cek tek güç bu seferberlikle açığa çı-
kabilir. Böyle bir seferberliğin somut 
ve meşru siyasi hedefi zincirsiz bir 
kurucu meclis olacaktır. Ama zincir-
ler kalktıkça, sermayenin istibdadının 
yerine işçi sınıfının emekçiler ve ezi-
lenlerle birlikte kendi iktidarını kur-
masının da yolu açılacaktır.
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3 Mayıs’ta İstanbul’da Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
(MSGSÜ) Bomonti Kampüsünde 
kendilerine MSGSÜ Milliyetçileri 
diyen ve bir süredir okuldaki dev-
rimci öğrencileri tehdit ve taciz 
eden faşist grup, Türkçülük günü 
adı altında etkinlik yapmak istedi. 
MSGSÜ öğrencileri olarak okulu-
muzda faşist çeteye geçit vermedik. 
Gruba müdahalemiz sonucunda 
faşistler, çevik kuvvet koruması 
altında okuldan kovuldu. Ertesi 
gün okulda 6 Mayıs’ta idam edilen 
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hü-
seyin İnan başta olmak üzere tüm 
devrim şehitlerini andık ve geçmiş-
te de emperyalizme biat eden, ikti-
darın koltuk değneği olan faşistlere 
karşı mücadeleyi yükselteceğimizi 

ilan ettik.
Türkiye’nin 

pek çok üniver-
sitesinde faşistler 
üniversite yö-
netimi, ÖGB ve 
polis ile açıkça 
işbirliği içerisin-
de istibdada, em-
peryalizme karşı 
mücadele eden-
leri hedef almaya 
devam ediyor. 
İktidar kampüs-
lerde faşistlerin 
önünü açarak 
kendisine karşı duranları bastırmak 
istiyor. Hem faşistlerle işbirliği ya-
pan iktidar, hem faşist çeteler bilsin 
ki; gençlik faşist saldırılar karşısın-

da yılmayacak! Biz bulunduğumuz 
her alanda faşistlerin karşısında du-
racağız, faşist çeteleri üniversitelere 
sokmayacağız!

DİP’li Öğrenciler MSGSÜ

Tayyip Erdoğan sadece Türkiye 
üzerinde istibdad kurmaya, ülkeyi 
OHAL’le yönetmeye girişmedi. Kendi 
partisi AKP’yi de OHAL’le yönetiyor!

AKP’nin son üç kongresi olağanüs-
tü kongre oldu! Önce 2014 Ağustos 

ayında bir Olağanüstü Kongre yapıldı. 
Tayyip Erdoğan artık cumhurbaşkanı 
oluyordu, partinin başından çekilmek 
zorundaydı. Ama Abdullah Gül’ün 
partinin başına geçmesi ihtimalini or-
tadan kaldırmak için onun cumhur-

başkanlığı döneminin bitmesinden 
bir hafta önce bir Olağanüstü Kongre 
düzenleyerek genel başkanlığı Ahmet 
Davutoğlu’na verdi.

Ahmet Davutoğlu Erdoğan’ın üs-
lubuna kadar her şeyini taklit etse 
de, Erdoğan’ın bakış açısından faz-
la bağımsız çıktı. Başbakanı azletme 
gibi bir yetkisi olmadığı halde isti-
faya zorlayan Erdoğan 22 Mayıs’ta 
AKP’nin 2. Olağanüstü Kongresi’nde 
partinin genel başkanlığını ve başba-
kanlığı Binali Yıldırım’a teslim etti. 
Böylece bu Olağanüstü Kongre de 
bir tek adam tasarrufunun çerçevesini 
oluşturuyordu.

Şimdi, 21 Mayıs’ta bir 3. Olağanüstü 
Kongre’de Tayyip Erdoğan’ın kendisi 
yeniden genel başkan seçilecek. Binali 
Yıldırım da, ilginç bir rastlantıyla tam 
tamına bir yıl sonra, tayinle geldiği 
AKP genel başkanlığından azille alın-
mış olacak. Erdoğan AKP’yi de tek 
adam olarak yönetiyor!

Armağan Tulun

Dayağa karşı yürüyüşün
30. yılında

emekçi kadınlar en öne

17 Mayıs 1987’de, bundan tam 30 yıl önce, 
80’li yılların neredeyse ilk kitlesel eylemini kadın-
lar gerçekleştirdi. 1987 yılının başında Çankırı’da 
bir hakimin şiddet gördüğü için boşanmak isteyen 
bir kadının talebini, kadının o sırada hamileliğini 
gerekçe gösterip ayrıca üç çocuğu daha olduğu için 
“kadının karnından sıpayı, sırtından sopayı eksik 
etmeyeceksin” sözleriyle reddetmesi, çok önemli 
bir mücadelenin fitilini ateşlemiş oldu.

Hakimin bu kararının tüm kadınlara karşı bir 
karar olduğunu, bu durumun bir gün başka kadınla-
rın da başına gelebileceğini ileri süren kadınlar bu 
kararı veren hakime karşı sembolik olarak 1 liralık 
manevi tazminat davası açmak istedi. Mahkeme, 
kadınların dava açma taleplerini, taraf olmadıkları 
gerekçesiyle reddetti. Kadınlar ise bu işin peşini bı-
rakmayacaklarını göstermek için harekete geçtiler, 
bir yürüyüş yapmaya karar verdiler. O dönemde ya-
şadığı şehir, ait olduğu etnik grup veya mezhep, al-
dığı eğitim, çalıştığı yer ne olursa olsun kadınların 
maruz kaldığı şiddet “dayak”la özdeşleştiriliyordu. 
Bu nedenle yürüyüş “Dayağa Karşı Dayanışma Yü-
rüyüşü” adıyla düzenlendi ve bu 90’lı yıllara kadar 
sürecek “Dayağa Karşı Dayanışma Kampanyası”nı 
başlatan en önemli adım oldu.

12 Eylül’ün etkisinin hissedildiği, insanların 
herhangi bir eyleme katılmaya hâlâ çekindiği bir 
dönemde kadınlar, seslerini duyurmak için kaç 
kişi olursa olsun bu yürüyüşü yapmaya karar ver-
diklerinde, binlerce kadının İstanbul’da Yoğurtçu 
Parkı’nda buluşacağını tahmin etmiyorlardı büyük 
ihtimalle. “50-100 kişiyle de olsa yaparız” dedik-
leri yürüyüşe en az 2.000 kadın katıldı. Dayağa ve 
şiddete karşı sloganlar, talepler yükseltildi. O yürü-
yüşün ardından kampanyalar, irili ufaklı eylemler, 
gösteriler çorap söküğü gibi geldi. Sadece Dayağa 
Karşı Dayanışma Kampanyası değil, kadının çalış-
masının kocanın iznine bağlanmasına karşı yapılan 
kampanyalar, cinsel tacize dikkat çekmek için dü-
zenlenen ve Mor İğne olarak bilinen kampanyalar-
la, bir hareketlilik ve eylemlilik dönemi yaşandı.

Bugün Dayağa Karşı Dayanışma Yürüyüşü’nün 
ve kampanyanın 30. yılında, yine her gün kadınlar 
erkek şiddeti sonucu yaşamlarını yitirse de, kadı-
na yönelik şiddetin gayri meşruluğu tartışmasız bir 
konu haline geldi. Devlet hâlâ şiddetin faili erkek-
leri korusa da bir hakimin 1987’deki gibi sözler 
sarf etmesi bugün pek mümkün değil, en azından 
sarf ederse kendi açısından bir bedeli olacağını bi-
liyor. Ama elbette bununla yetinecek halimiz de, 
her gün başka bir kadının yaşamını yitirmesine ta-
hammülümüz de yok. Daha fazlasını yapabilmek, 
mücadeleyi büyütmek lazım.

Kadınlar haklarına, yaşamlarına eskiden oldu-
ğundan çok daha fazla sahip çıkıyor. Son yıllarda 
kürtaj hakkının elinden alınmasına yönelik girişim-
de de, tecavüz yasasında da, kadınları evlere gön-
dermeye çalışan, ona annelik dışında bir toplumsal 
rol tanımayan devlet politikalarının karşısında da 
tekrar tekrar çok önemli refleksler geliştirdiler, kit-
lesel eylemler yaptılar ve saldırıları püskürtmeyi 
büyük oranda başardılar. Bu gücün yanına kendi 
mücadele yöntemleri ile birlikte emekçi kadınları 
da kazandığımızda, bu güç emekçi kadınların ön-
cülüğünde ilerleyecek bir harekete aktarıldığında 
işte o zaman iktidarın bu saldırıları ısıtıp ısıtıp tek-
rar önümüze getirmesinin önüne geçilebilecek, ka-
dınların yaşamlarını ellerinden alan kadın cinayet-
lerine karşı etkili ve kalıcı tedbirler yönünde adım 
atması sağlanabilecektir.

Referandumun sonucu, Gerçek 
gazetesinin Gezi ile başlayan halk 
isyanından bu yana altını çizdiği bir 
noktanın doğruluğunu, 7 Haziran se-
çimlerinden sonra bir kez daha ortaya 
koydu. Tayyip Erdoğan ve AKP bir 
istibdad rejimi kurma çabalarında, 
parlamentodaki muhalefet partile-
rinin devasa hataları dolayısıyla bir 
ölçüde mesafe kaydetmiş bulunuyor 
ama bu, iktidarın çok ciddi zaaflarıy-
la el ele gidiyor. Yani muhalefetin bü-
yük bölümünün “ah vah, öldük” ses-
lerine rağmen, aslında istibdad öyle 
sanıldığı gibi güçlü değil.

51-49 dengesi, bunu herkese açık-
ça gösterdi. Ama istibdad yanlıları 
ile karşıtlarının nicel bakımdan ne-
redeyse eşit olmasının (hatta seçim 
hileleri vb. hesaba katılırsa HAYIR 
kampının aslında daha güçlü olması-
nın) ötesinde, nitel bakımdan sonuç-
lar çarpıcı. 

HAYIR oyları, Türkiye’nin bü-
yük kentlerini ele geçirmiş durum-
da. Altı büyük şehirden beşi (İstan-
bul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya), 
30 büyükşehir belediyesinden 17’si 

HAYIR yanlısı. Bunlardan İstanbul 
ve Ankara, 1994’ten beri açık ara 
AKP’ye oy veriyordu; çeyrek yüzyıl 
sonra ilk kez AKP’nin karşısına geç-
me yönünde bir eğilimi ortaya koy-
du. Türkiye’de son yarım yüzyıldır 
büyük politik toprak kaymaları (en 
başta Ecevit CHP’sinin ve AKP’nin 
yükselişleri) hep büyük kentlerden 
başlamıştır. Yani yeniden bir toprak 
kayması dönemi başlıyor olabilir.

İkincisi, bu büyük kentlerin 
çoğu işçi sınıfı şehirleridir. İstanbul 
hizmet sektöründe, Ankara kamu 
emekçilerinde, İzmir bir ölçüde 
sanayi, bir ölçüde turizmde, Adana 
sanayide, Antalya turizmde Türkiye 
işçi sınıfının ana merkezleridir. 
Altı büyük şehir arasında HAYIR 
vermeyen tek kent olan Bursa 
otomotiv sanayisinin başkenti 
olarak çok önemlidir, ama orada bile 
HAYIR’ın oranı AKP +MHP oyla-
rından çok düşüktür. Ne var ki, işçi 
sınıfının HAYIR eğilimi kendini 
sadece büyük kentlerde belli etmiyor. 
Zonguldak gibi bir madencilik 
başkentinden Lüleburgaz ve Çorlu 

gibi, henüz il statüsünde olmayan 
yeni sınai merkezlere kadar birçok 
yerde işçi sınıfı HAYIR demiştir. 
Haydi, diyelim Zonguldak gelenek-
sel olarak sola yatkındır, Trakya za-
ten AKP etkisinin sınırlı olduğu bir 
bölgedir. Ya Orta Anadolu bozkırı-
nın bağrında muhafazakâr bir il olan 
Bilecik’e ne denir? 

Bilecik’te 2011’den bu yana ya-
pılan seçimlerde AKP ile MHP’nin 
toplam oyunun seyri şöyledir: 2011 
genel seçimler: %69; 2014 yerel 
seçimler: %70; 7 Haziran 2015: %62; 
1 Kasım 2017: %60. Görüldüğü gibi 
bir Bayburt olmasa bile bir Erzurum, 
bir Yozgat tablosudur Bilecik’in ge-
nel görünümü. Oysa çok az farkla da 
olsa (51-49) referandumda Bilecik 
HAYIR demiştir. Bilecik’in büyük 
fabrikalardan oluşan çok modern bir 
sanayi bölgesine sahip olmasıyla bu 
HAYIR arasındaki ilişki görmezlik-
ten gelinemez.

Büyük kentler ve işçi sınıfı: Tür-
kiye AKP’den uzaklaşmaya başlıyor!

Devrimci İşçi Partisi, “zincirsiz ku-
rucu meclis” talebiyle, Türkiye’nin 16 
Nisan 2017 referandumu sonucunda 
içine girdiği somut duruma somut bir 
yanıt getiriyor. 16 Nisan referandumu, 
hem OHAL koşulları altında gerçek-
leşmesi, hem oylama öncesinde “evet” 
ve “hayır” taraftarlarının her konuda 
eşitsiz koşullarda yarışması dolayı-
sıyla zaten tarihi açıdan bakıldığında 
meşru olarak kabul edilebilecek 
bir seçim değildi. Ne var ki, sonuç 
referandumun politik meşruiyetini de 
bütünüyle ortadan kaldırdı. 

Burada üç faktör rol oynuyor. Bi-
rincisi, Yüksek Seçim Kurulu’nun 
(YSK) yasanın açık hükümlerini çiğ-

neyerek seçim hilesine kapıları sonuna 
kadar açması, seçimin üzerine ağır bir 
şaibe gölgesi düşürdü. İkincisi, hem 
seçim öncesi adaletsizliklere, hem de 
YSK şaibesine rağmen sonucun 51-
49 olması bir bütün olarak toplumun 
ve dünyanın geri kalan ülkelerinin 
referandum sonuçlarını meşru görme-
mesine yol açtı. Referandumun usul-
süzlüklerini sergilediği için AKP ik-
tidarının Batı dünyasının maşası gibi 
göstermeye çalıştığı AGİT, Batı’nın 
bir kurumu değildir! Batı ülkeleriy-
le birlikte eskiden “sosyalist” olarak 
anılan birçok Asya ülkesinin de içinde 
olduğu bir kurumdur. Burada emper-
yalizmin falan değil, dünyanın tep-

kisi söz konusudur! Üçüncüsü, bütün 
bunların ötesinde, referandum hukuki 
bakımdan kusursuz olsaydı bile, 51-49 
bölünmesi, ülkenin tastamam yarısının 
istibdadın karşısında olduğunu ortaya 
koymuştur.

Böyle bir meşruiyet yoksunu oy-
lamadan ne hukuki sonuç çıkarsa 
çıksın, bu sonuç biçimsel kalmaya 
mahkûmdur. Toplumsal tabanı ve siya-
si bakımdan gördüğü kabulün derecesi 
açısından yeni anayasal rejim meşru 
olamayacaktır. Dolayısıyla, Türkiye 
belki de yıllar sürecek bir rejim 
krizine girmiştir. İşte “zincirsiz kurucu 
meclis” şiarı bu somut duruma getiril-
miş somut bir yanıttır.

Meşruiyet krizi, rejim krizi

İstibdada muhalefetin coğrafyası

AKP de OHAL altında!
5 Mayıs günü İTÜ’de Elektrik 

Elektronik Binası arka cephesinde 
cam silerken 3. kattan düşüp ağır 
yaralanan Murat Danacı isimli ta-
şeron temizlik işçisi kaldırıldığı 
hastanede hayatını kaybetti.

İşçinin, belindeki güvenlik ha-
latını bağlamak için uzandığı sı-
rada metal dış iskelet ile bina ara-
sındaki ciddi boyuttaki boşluktan 
düştüğü haberini aldık. Söz konu-
su metal iskelet ile bina arasında-
ki mesafe fotoğraflardan da gör-
düğümüz üzere bir kol boyundan 
bile daha uzun. İTÜ İş Güvenliği 
Kulübü olarak durumun ciddiyeti-
nin farkındayız ve peşini bırakma-
yacağız. Alınmayan iş güvenliği 
önlemlerinin, işçilerin iş güvenli-
ğini dikkate almayan tasarımların 
sorumlularının cezalandırılması, 

yeni iş kazalarının ve cinayetleri-
nin yaşanmaması için meselenin 
peşini bırakmayacağız.

Taşeron kaldırılsın, iş güven-

lik önlemleri sendikalar ve meslek 
odaları tarafından yapılsın, iş cina-
yetleri dursun!

İTÜ İş Güvenliği Kulübü

İTÜ’de 3. kattan düşen taşeron temizlik 
işçisi Murat Danacı hayatını kaybetti

Bu yazımda bahsetmek iste-
diğim konu meslek liselilerin ra-
hatsız olduğu ve itiraz ettiği bir 
takım sorunlar. Özellikle bir mes-
lek lisesi öğrencisi, tercih ettiği 
alanın, mesleğin teknik derslerini 
lise ikinci sınıfta (10.sınıfta) gör-
meye başlıyor. Bu bir sene sonun-
da 3.sınıfa geçerken dal tercihi 
yapması isteniyor. Dal seçildikten 
sonra teknik ders sayıları artıyor 
ve gerçekten sırtına büyük bir yük 
binmeye başlıyor. Şöyle bir örnek 
vereyim; fen veya diğer anadolu li-
selerinde öğrenciler 11. sınıfta üni-
versite sınavına hazırlanırken mes-
lek lisesi öğrencileri okulda atöl-
yelerde normal bir işçiden farklı 
olmaksızın çalışıyor. İşte her şey 
burada başlıyor. 11.sınıf bittikten 
sonra meslek lisesinin anadolu bö-
lümündeki öğrencileri 40 iş günü 
boyunca staj yapmaları için (zo-
runlu staj) işletmelere dağıtılıyor. 
Öğrenciler yine normal bir işçiden 
farklı olmaksızın başlıyorlar çalış-
maya. Bu stajın asıl amacı meslek 
hayatında okullarda verilmiş olan 
teknik derslerin bu staj ile pekişip 
bir kazanım oluşturması.

Öğrenciler de bunu savunuyor. 
Fakat 40 iş günü boyunca çalışmış 
oldukları işletmede, işletmeye bir 
emek sarf etmiş olduklarını savu-
nuyorlar. Bu konuda son derece 
haklılar. Sonuçta öğrenciler o stajı 
mesleğini pekiştirmek için yapı-
yorlar ve bunu yaparken de ister is-
temez işverene katkıda bulunuyor-
lar. Hatta bazı büyük işletmelerde 
üretim bölümünde çalışan stajyer 
arkadaşlarımızın normal çalışan 
bir işçiden hiçbir farkı olmadığı-
na birçoğumuz şahit olduk. Staj 
yapan öğrenciler için devletin bir 
yasası var. Yasa şudur: “İşveren, 
staj yapan öğrenciye asgari ücre-
tin 1/3’ünü vermek zorundadır.” 
Fakat staj yapıp da bu değerin çok 

altında ücret alan arkadaşlarımızı 
da gördük. “Staj sonu ücret alacak-
sın” deyip kandıran ve öğrenciye 
para vermeyip bir de staj dosya-
sını imzalamamakla tehdit eden 
işveren de gördük. Bunun yanı sıra 
stajyere sigorta yapmayanı da gör-
dük. Bu konu çok ciddiye alınma-
lıdır. Çünkü ağır sanayi ortamında 
kaza oranı çok yüksektir. Dünyada 
her bir dakikada 3 işçi hayatını 
kaybediyor. Meslek liseliler “bi-
zim hayatımız bir sigortadan, bir 
çift çelik burunlu ayakkabıdan, bir 
gözlükten, bir kulak tıkacından vs. 
daha mı ucuz?” diyerek doğru bir 
serzenişte bulunmuş oluyor.

Bir diğer önemli konu da çalış-
ma saatleri. Meslek liseli öğrenci-
lerin staj çalışması günde 8 saattir. 
Fakat bazı işletmeler 8 saati yeterli 
görmeyip 10-12 saat arasında staj-
yer öğrenci çalıştırıyor. Patronlar 
kâr etsin, cebine daha fazla para 
girsin diye kimse fazladan çalış-
mak zorunda değildir. Öğrenciler 
bu durumdan çok rahatsız. Ana-
dolu lisesi öğrencileri o saatlerde 
üniversiteye hazırlanırken meslek 
lisesi öğrencilerinin işçi gibi çalış-
ması kötü bir durumdur. Kıyasla-
mış olduğum iki ayrı lisede okuyan 
öğrencinin aynı üniversite sınavla-
rına girmesi de apayrı bir konu. Bi-
zim bir olup bu tarz konuları aşma-
mız gerekmektedir. Her geçen gün 
kapitalizm etrafımızı sarıyor. Bizi 
de içine almaya çalışıyor. Fakat biz 
buna her zaman karşı çıkacağımıza 
inanıyoruz. Gün birlik olma günü-
dür, mücadele günüdür. Yazımı Fi-
del Castro’nun sevdiğim bir sözü 
ile bitirmek istiyorum; “Diğerleri 
lüks otomobillere binebilsin diye 
neden bazıları çıplak ayakla gez-
mek zorundadır.” Olay tam da bu 
güzel sözden ibarettir.

Manisa’dan
meslek liseli bir öğrenci

Meslek liseliler
artık birleşmelidir

İstibdada karşı 1 Mayıs 
coşkusunu ileri taşıyalım!

1 Mayıs’ta “Kahrolsun istibdad, 
yaşasın hürriyet” şiarıyla meydan-
lardaydık. Ancak istibdada karşı 
mücadelede yapılacaklar daha yeni 
başlıyor. 1 Mayıs, bizi her daim 
düzenin sularına çekmeye çalışan, 
mücadelenin karşısına engeller ko-
yan basiretsiz burjuva muhalefetin-
den bağımsız olarak referandumdan 
sonra istibdada karşı sözümüzü 
söylemenin, yumruğumuzu vurma-
nın ilk adımıydı.

Burjuva muhalefetinden bağım-
sız diyoruz çünkü onlar daha şimdi-
den, halkın gözünde meşru olmayan 
referandum sonuçlarını kabullen-
mişe benziyorlar, hızlıca 2019 cum-
hurbaşkanlığı seçimlerini gündeme 
alıyorlar. Bizim meşru olmayanı 
halka kabul ettirmeye çalışanlarla 
işimiz yok. Her fırsatta bizi sindir-

mek, bastırmak, yok etmek için uğ-
raşan, yıllarca çetin mücadelelerle 
kazandığımız hakları söküp alma-
ya çalışanlarla bizleri uzlaştırmaya 
çalışan, adeta “uslu” durmamızı 
tembihleyen düzenin bekçileriyle 
işimiz yok. Hatta mücadelemiz aynı 
zamanda onlara karşı da olmalıdır 
ki istibdadı ve onu yaratan kapita-
list düzeni topyekûn yenebilelim. 

Burjuva muhalefetine 
eklemlenmeye değil
işçi sınıfının ve gençliğin 
birliğine!

Düzene eklemlenmeden yü-
rütülecek mücadele ise ancak ül-
kenin ezici çoğunluğuna yani işçi 
sınıfının gücüne dayanarak olur. 
Gençlik, hem zaten çalışan veya 

işsiz kesimiyle hem de geleceğin 
emekçileri olan öğrencileriyle, işçi 
sınıfının kaderini paylaşıyor. Çünkü 
kıdem tazminatının gaspı, güvence-
sizlik, hayat pahalılığı gençliğin de 
sorunu. Her türlü talebinin bastı-
rılması, özgürlüklerin kısıtlanması 
gençliğin de sorunu. Zaten zar zor 
okumaya çalışan öğrenciler hayat 
boyu kampüslerde olmayacak, her 
geçen gün yeni baskılarla karşı kar-
şıya kalacak.

O halde tek çözüm işçi sınıfı ile 
birlikte istibdada ve düzenin tüm 
bekçilerine karşı, kaderi ortak olan-
ların, ülkenin ezici çoğunluğunun 
birlikte mücadelesinde yatıyor. 1 
Mayıs coşkusunu daha da ileri taşı-
mak için omuz omuza, ileriye!

DİP’li Öğrenciler Ankara 

Biliniyor ki kıdem tazminatı 
gaspı, zorunlu BES gibi patronla-
rın binbir çeşit ayak oyunu belki 
de en çok geleceği belirsiz olan 
genç işçileri alakadar etmekte. 
Ekonomik kısmı bir kenara bıraka-
lım. Sermayenin ülkeyi içine sok-
makta olduğu savaşın faturası da 
gençlere, genç işçilere kesilecek-
tir. Bu sebeple, sermayenin sava-
şına asker, patronlara köle olmak 
istemeyen genç işçiler alanların 
çoğunluğunu oluşturdu.

Öğrenciler safında,
işçinin yanında!

TÜİK’in güncel verilerine 
göre genç işsizlik %20’yi aşmış 
durumda ve her geçen yıl artmak-
ta. Üniversite öğrencileri ise ge-
lecekteki geleceksizliği görüyor. 
Birçoğu mezun olduktan sonra 
kamu emekçisi olarak istihdam 
edilecek. Fakat kamu emekçisinin 

iş güvencesini kapsayan 657’ye de 
göz dikilmiş durumda. Öğrenciler 
farkında ki yarının mücadelesi bu-
günden başlıyor.

Ne kazandıysak
alanlarda kazandık

OHAL şartlarında kutladığı-
mız 1 Mayıs’ta sesimizi yükselttik. 
Buradan aldığımız enerjiyi bütün 
bir yıla yaymak ve günbegün pat-
ronlara ve istibdada karşı mücade-
lemize aktarmak bir görev niteliği 
kazanmıştır. Kıdem tazminatının 
gaspına, kamu emekçisinin iş gü-
vencesine göz dikilmesine, hoca-
larımızın hukuksuzluklarla ihraç 
edilmesine, emperyalistlerin çıkar-
ları uğruna cephelere sürülmemize 
karşı örgütlediğimiz mücadeleyi 
yükseltelim. Ne kazandıysak alan-
larda, mücadeleyle kazandık!

DİP’li Öğrenciler Eskişehir

Üniversiteler faşizme mezar olacak!

Gençliğin coşkusu
1 Mayıs alanlarında
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Dünya kazan devrim kepçe

Gerçek: Arjantin’de PO ve 
FİT önemli bir seçim başarısına 
imza attı. Bu bağlamda ilk olarak 
PO’nun milletvekillerinin parla-
mentoda nasıl mücadele ettiğini 
sormak istiyoruz.

Nestor Pitrola: Çok önemli, 
çok geniş ölçekli bir siyasi müca-
dele bu ve ben Arjantin meclisinde 
bir tarih yazdığımızı düşünüyorum. 
PO’nun vekillerinin oynadığı rolü, 
daha önce hiç bir parlamenter blo-
ğun oynadığını düşünmüyorum.

İlk olarak, biz işçi sınıfının ve 
onunla aynı çıkarlara sahip olan-
ların temsilcisi olarak meclisteyiz. 
Biz milyonlarca ve milyonlarsa 
işçi ile özdeşleşmiş durumdayız, 
onların meclisteki savunucularıyız, 
bize oy vermemiş olsalar bile. İkin-
ci olarak, mecliste biz stratejik bir 
mücadele oluşturduk. Bizim faali-
yetimiz sadece talepleri ileri sürdü-
ğümüz bir faaliyet değil, toplumun 
ve devletin sınıf karakterini ortaya 
koyduğumuz bir siyasi faaliyet. Sü-
rekli olarak geçiş talepleri ve slo-
ganları ileri sürmek bize işçi hükü-
meti ve proletarya diktatörlüğüne 
yönelik geçiş programı stratejisini 
ileri sürme imkânı sağlıyor. Üçün-
cü olarak, biz mücadele ile eklem-
lenmiş durumdayız. PO, bizim des-
teklediğimiz yasalar, eleştirdiğimiz 
yasalar, desteklediğimiz, dayanış-
ma gösterdiğimiz mücadeleler ve 

hareketler hakkında halka açık otu-
rumlarla Meclis Genel Kurulu’nda 
ciddi bir değişiklik yarattı. Meclis-
te olduğumuz üç yıl içerisinde, 60 
tane böyle açık oturum yaptık ve 
sorunlarını ve bizim bunlara dair 
politik perspektiflerimizi tartışmak 
üzere binlerce işçiyi buraya taşı-
dık! Binlerce! Binlerce diyorum, 
çünkü her bir açık oturumda 60 ile 
150 kişi arasında insan vardı, do-
layısıyla bu üç yıl içinde binlerce 
insanın bizimle birlikte, bizim po-
litikalarımız etrafında meclise girip 
müdahale ettiğini söyleyebiliyoruz. 
Kısaca, PO mecliste, sınıf müca-
delesinin ve işçi sınıfının bağımsız 
politikasının gelişmesi için politik 
bir silah rolüne sahiptir. 

Gerçek: Bu yıl da Arjantin’de 
seçimler yapılacak. Bu seçimle-
re ilişkin sol içindeki tartışma ve 
PO’nun siyasi stratejisi hakkında 
bilgi verebilir misiniz? FİT’in ken-
di içinde ve solun geri kalan kesim-
leri ile farkınız neler?

Nestor Pitrola: Tartışma bü-
tün Latin Amerika soluna ilişkin 
bir tartışma aslında. Sorun, 2001 
Argentinazo ayaklanmasından, 
Bolivya isyanından, Ekvador’da 
köylülerin isyanından yükselen, 
Venezüella’da Chavezcilik’te 
kendini gösteren, merkez sol ve 
milliyetçi hükümetlerin, önder-

liklerinin yükselişi ve Arjantin 
ve Latin Amerika solunun büyük 
bölümünün bu merkez sol hare-
ketler tarafından yutulmasıdır. 
Uruguay’da Frente Amplio (Ge-
niş Cephe) örneğinde, Arjantin’de 
Komünist Parti’nin Kirchnerciliği 
desteklemesi örneğinde olduğu 
gibi. Bu Arjantin solunda önemli 
bir tartışma ve bu tartışma Kirc-
hner milliyetçiliğinin yenilgisi ile 
tekrar gündeme geldi. Milliyetçi 
iktidarlardan biriyken muhalefet 
konumuna geçmesi, çok sayıda 
grubun Kirchnerciliği doğrudan 
destekleme noktasına gelmesinde 
etkili oldu. Bu durumun FİT içinde 
de yankılarını görüyoruz. Özellikle 
PTS’nin Kirchnerciliğe uyum sağ-
lamasının örneklerini görüyoruz. 
En önemlisi tüm Latin Amerika’yı 
etkileyen, bugün de siyasi krizin 
devam ettiği Brezilya’da Dilma 
Rousseff hükümetinin çöküşüydü. 
PTS, FİT’in kuruluşundan beri hep 
ortak olarak örgütlenen enternas-
yonalist 1 Mayıs eylemini 2016 yı-
lında böldü. Dilma Rousseff’i des-
tekleyen bir eylem yapmak için! 
Biz Izquierda Socialista (Sosyalist 
Sol) ve solun başka kesimleri ile 
birlikte darbeyi kınadık, ama işçile-
rin yaşam koşullarına saldıran, Ar-
jantin’deki ile benzer yapısal uyum 
politikalarını uygulayan Dilma 
Rousseff hükümetinden bütünüyle 

bağımsız tarihi bir eylem organi-
ze ettik. Bu anlamda Arjantin’de 
PO, milliyetçi önderlikler iktidarda 
olduğunda da, şimdi muhalefette 
olduğunda da, bunlardan bağım-
sız politikanın başı, öncüsü, lideri 
konumunda. Bu perspektif PO’nun 
24. Kongresi’nin tüm kararlarında 
görülebilir.

Gerçek: Son olarak Türkiye 
ve dünya işçi sınıfına mesajınız ne 
olur?

Nestor Pitrola: İlk olarak ka-
pitalizmin 2007-2008’de başlayan 
dünya çapındaki krizi bütünüyle 
derinleşmiş durumda. Krizin sona 
ermesi bir yana, aksine dünya kri-
zi yeni bir evreye girdi, sizin de 
bildiğiniz gibi devletlerin merkez 
bankalarının, kriz içinde banka-
ları ve şirketleri kurtarmasından 
dolayı şu anda kriz daha da derin-
leşti, yeni patlayıcı bir karakter 
taşıyor. Bu durum, savaşlar, dev-
rimler, siyasi krizler, halk ayak-
lanmaları ve karşı devrimci dar-
belerden oluşan yeni bir dönem 
yarattı. Bunun en belirgin örneği 
“Arap baharı” diye anılan, Arap 
ülkelerindeki devrimlerdir. Bu kriz 

bütün dünyayı dolaşıyor. Ve biz 
Dördüncü Enternasyonal’in yeni-
den inşasını önüne koyanlar için 
tarihsel bir dönemden geçtiğimize 
inanıyoruz. Bizim Türkiye’deki 
yoldaşlarımıza çağrımız, dünya 
çapındaki önderlik sorunu ve Dör-
düncü Enternasyonal’in yeniden 
inşası doğrultusundaki tartışmaları, 
Cenova’da anlaştığımız temeller ve 
2004 yılında kabul ettiğimiz prog-
ram temelinde ilerletmek, güçlen-
dirmektir. Çünkü bu çizgi, bütün 
tarihsel geçerliliği koruyor. Çün-
kü biz tam da bugün olduğu gibi, 
o dönemde kapitalizmin Çin ve 
Doğu Avrupa’ya nüfuz etmesinin, 
kapitalizmin krizini çözmeyeceği-
ni, hatta kapitalizmin krizini dünya 
çapında bir krize dönüştüreceği-
ni öngörmüştük. Bu nedenle ben 
DEYK’in siyasi ve programatik 
zemininin geçerliliğinin muazzam 
bir tarihsel değeri olduğu düşünü-
yorum. Arjantin’de, Türkiye’de ve 
dünyada işçilere siyasi bir perspek-
tif sunmak için DEYK’i Dördüncü 
Enternasyonal’in yeniden kuruluşu 
için güçlendirmeliyiz.

Devrimci İşçi Partisi’nin 
Uruguay’daki kardeş partisi 
Partido de los Trabajadores (PT- 
İşçilerin Partisi) Nisan ayında 
PO kongresi için Arjantin’e gi-
den yoldaşımızın katılımıyla 

Urugay’da Montevideo’da 19 
Nisan Salı günü Suriye ve Or-
tadoğu savaşı ile Türkiye’de 
referandum sonuçlarının değer-
lendirildiği bir toplantı düzen-
ledi. Yoldaşımız PT’nin merkez 

binasında yapılan toplantıda 
Ortadoğu’nun Üçüncü Dün-
ya Savaşı’nın girizgâhı olma 
ihtimalini, DİP’in bu doğrul-
tuda 2016’da düzenlediği Ola-
ğanüstü ve 2017 yılı başında 
düzenlediği 4. Kongresi’nde 
benimsediği perspektifi ve an-
ti-emperyalizm çizgisini anlattı. 
Türkiye’de referandumun resmi 
sonuçları ne olursa olsun, istib-
dada karşı olanların siyaseten 
kazandığını ifade ederek sonuç-
ları Türkiye’nin de son yıllarda 
yaşadığı sarsıntılar ve bunların 
yarattığı potansiyellerle birlikte 
değerlendirdi. Konuşmanın ar-
dından dinleyicilerin hem kat-
kıları hem de sorularıyla gece 
geç saate kadar canlı bir tartışma 
yapıldı.

Bütün büyük burjuvalar ve dü-
zen politikacıları birbirlerini kut-
luyor: Fransız demokrasisi büyük 
zafer kazanmış! Cumhurbaşkanı 
seçiminin ikinci turundan, Avrupa 
Birliği’nin ve Fransız TÜSİAD’ı 
Médéf’in sevgilisi, eski bankacı 
Emmanuel Macron galip çıkınca, 
ırkçı, AB karşıtı, güçlü devlet ta-
raftarı Marine Le Pen yenilince 
sonuç Fransız burjuvazisinin gö-
züne böyle görünüyor.

Oysa gerçek durum bambaş-
ka. Fransa halkının üçte birinden 
fazlası bütünüyle gerici, ırkçı, fa-
şizmin bekleme odasında olan bir 
partinin cumhurbaşkanı adayına 
oy verdi! Çıplak gerçek budur. 
Bunun Fransız demokrasisinin 
büyük zaferi olarak sunulması, 
mezarlıktan geçerken ıslık çalma-
ya benziyor. Tehdit şimdilik sa-
vuşturulmuştur. Ama tehlike her 
zamankinden büyüktür!

Tarihi bir sonuç
Fransa’nın ön-faşist partisi 

Front National (Ulusal Parti-FN) 
40 yıla yaklaşan tarihinde böyle-
sine büyük bir zaferi hiçbir zaman 
kazanamamıştı. Partinin kadın 
başkanı Marine Le Pen, ilk turda 
sadece beş Fransız’dan birinin 
oyunu alabilmişti. Şimdi ikinci 
turda bu oran üçte bire yükseldi. 
Bu, FN’nin tarihi boyunca görme-
diği bir skordur. Parti en yüksek 
oranına 2014 Avrupa Parlamen-
tosu seçimlerinde %25 oy ala-
rak ulaşmıştı. Oranın yüksekliği 
önemliydi, ama katılımın düşük-
lüğünün sonucuydu. Bu rekor 
şimdi 10 puan artışla kırılıyor, FN 
daha önceki doruk noktası olan 
%25’ten %35’e çıkıyor!

Oy sayısı bakımından durum 
daha da vahimdir. Marine Le Pen 
seçimin ilk turunda 7 milyonu aş-
kın oyla partisinin tarihi rekorunu 
kırmıştı. O güne kadar partinin 
en yüksek oyu Marine Le Pen’in 
kendisinin 2012 cumhurbaşkanı 
seçiminde aldığı 6,4 milyon ol-
muştu. 2015 il seçimlerinde 5,2 
milyon, 2014 Avrupa Parlamen-
tosu seçimlerinde ise 4,7 milyon 
oy elde etmişti parti. Görüldüğü 

gibi partinin son yıllardaki oyu 
5-7 milyon arasında oynuyordu. 
Bu yazı seçim gecesi yazılıyor 
olduğu için henüz sonuçlar kesin 
değildir. Ama oyların dörtte üçü-
nün sayılmış olduğu aşamada Le 
Pen’in oyu 9 milyonu bulmuştur. 
Yani muhtemelen alacağı oy 12 
milyondan aşağı olmayacaktır! 
Sıçrama çarpıcıdır.

Yorumcular Le Pen’in iki tur 
arasında oyunu arttıramadığını 
söylüyorlar. Bir önceki paragraf-
taki sayılar bu yorumun saçmalı-
ğını ortaya koyuyor. Ama bir de 
tarihi karşılaştırma yapmak yarar-
lı olur. 2002 yılında partinin kuru-
cu başkanı ve Marine Le Pen’in 
babası Jean-Marie Le Pen de ikin-
ci tura kalmıştı. Le Pen ilk turda 
aldığı 4,8 milyon oyu (%16,9) 
ikinci turda ancak 5,5 milyona çı-
kartabilmişti (%17,8). Oy arttıra-
mamak işte budur. Oy oranını en 
az 14 yüzde puanı arttırmak, oy 
miktarını ise neredeyse iki katına 
(7 milyondan 12 milyona) yük-
seltmek değil!

Gelecek için büyük tehlike
İkinci turun sonuçları 

Fransa’nın geleceği için son de-
recede tehlikeli bir durum yarat-
mıştır.

Le Pen’in oylarında iki tur 
arasındaki artışın en azından bir 
bölümü “Pazar’a kadar” değildir. 
Le Pen iki tur arasında Nicolas 
Dupont-Aignan adlı bir politika-
cıya, kazanırsa başbakanlık teklif 
ederek onu yanına çekmiştir. Bu 
politikacı ilk turda yüzde 5’e ya-
kın oy almış, Fransa’nın önemli 
tarihi liderlerinden General de 
Gaulle’ün izleyicisi anlamında 
Golist bir şahsiyettir. Golist gele-
nek ilk kez FN’nin çekim alanına 
girmiş bulunuyor.

Fransa’da seçimler bitmemiş-
tir. Haziran ayında bu sefer par-
lamento seçimleri (yine iki tur 
olarak) yapılacaktır. Le Pen ve 
FN bu seçimlere birçok avantajla 
girecektir. Bu avantajlardan ilki 
%35’in rüzgârıdır. Bunun yanı 
sıra Fransız politik yelpazesinin 
iki hâkim partisinin ağır bir sar-

sıntı yaşandığı bir dönemde ya-
pılacaktır parlamento seçimleri. 
Nihayet, FN ile Golistler seçime 
birlikte girecek gibi görünüyor.

Le Pen seçim gecesi yeni ve 
daha geniş bir partinin kurulma-
sı için ilk çağrısını yapmıştır. FN 
gözlerini geleceğe dikmiş, etkisini 
arttırma çabası içine girmiştir. Bu 
etki ile kapitalizmin tarihinin en 
ağır krizlerinden birinden geçiyor 
olması gerçeği bir araya gelince, 
ön-faşist partinin bu seçimi kay-
betse bile kazandığı yeni güç ve 
etki ile gelecek için büyük tehlike 
oluşturacağı kolaylıkla söylenebi-
lir.

Macron politikada acemidir. 
Partisi yoktur, yepyeni bir hareket 
kurmuştur, bu hareketin seçim-
lerden nasıl bir sonuçla çıkaca-
ğı belli değildir. Macron aslında 

Fransa’nın iki ana politik akımının 
(merkez sağın ve “sosyalist” adını 
taşıyan sosyal kapitalistlerin) ifla-
sının yarattığı boşluğun ürünüdür. 
Boşluktadır. Desteğini hızla kay-
bedebilir. Bu da önümüzdeki beş 
yılı belirsizleştirerek ön-faşizm 
riskini arttıracaktır.

Kahrolsun Macron,
faşizme karşı birleşik cephe 
için ileri!

Emmanuel Macron, Avru-
pa emperyalizminin, Fransız 
TÜSİAD’ı Médéf’in, bankaların 
adayıdır. Önümüzdeki dönem-
de Fransa işçi sınıfına saldırıları 
yükseltecek, Fransız ve Avrupa 
emperyalistlerinin çıkarlarına hiz-
met edecektir. Bu politikalardır ki, 
Fransız işçi sınıfının koskoca ke-
simlerinde yüksek işsizliğe ve ağır 
yoksunluk koşullarına yol açarak 
Marine Le Pen’e sempatinin art-
masıyla sonuçlanmıştır. Macron 
önümüzdeki beş yıl içinde ön-
faşizmin güçlenmesi için çok el-

verişli bir ortam yaratacaktır.
Ön-faşizme karşı mücadelenin 

yolu kapitalistlerin has adamları-
nı desteklemek değildir. Faşizme 
karşı esas mücadele, fabrikalarda, 
işyerlerinde, yoksul ve göçmen 
nüfusun yaşadığı varoşlarda, üni-
versitelerde ve okullarda ve tabii 
sokakta verilecektir. Bu mücade-
leyi örgütlemek amacıyla bir bir-
leşik işçi cephesinin kurulmasıdır 
önemli olan.

Devrimci İşçi Partisi’nin 
Fransa’daki kardeşi Renaissance 
Ouvrière Révolutionnaire işte tam 
da bu politikayı savunuyor.

Üç Fransız’dan biri…

2013 yılında ülkemizde halk 
isyanı patlak verdiğinde, Bre-
zilya sokaklarında da milyonlar 
sokağa dökülmüş, Türk bayrak-
ları ve “Aşk bitti, burası artık 
Türkiye!” sloganlarıyla sokak-
ları doldurmuştu. Bugün ise, 
sağcı Temer hükümetinin işçi 
sınıfının kazanılmış mevzilerine 
karşı başlattığı taarruz karşısın-
da 2013’ü dahi aşan bir dinamik 
ortaya çıkıyor.

Temer hükümetinin, emek-
lilik yaşını arttırmak için bir 
yasa hazırladığı biliniyordu. 
Brezilyalı patronların yürek-
ten desteğini kazanan bu öne-
ri Brezilya burjuva basınının 
desteğini almakla kalmamış, 
The Economist gibi uluslarara-
sı liberal yayınlar da Brezilya 
emekçilerinin mezarda emekli 
olmamasını “ülkenin ekonomik 
gelişmesinin önündeki en büyük 
engel” olarak nitelendirmekten 
geri durmamıştı. Brezilyalı sınıf 
kardeşlerimiz de tetikte bekler 

vaziyetteydi. 15 Mart’ta gerçek-
leşen uyarı eylemleri tüm ülkede 
yüz binleri bir araya getirmişti.

Fakat işçi sınıfının yumru-
ğunun masaya büsbütün inme-
sini tetikleyen, bu yasanın 27 
Nisan’da apar topar meclise 
getirilmesi oldu. Emeklilik ya-
şını arttırmasının yanı sıra İş 
Kanunu’nu da liberalleştirerek 
işçilerin güvencelerine saldıran 
bu yasaya karşı CSP-Conlutas, 
CTB, CUT, UGT, Força Sindi-
cal, Intersindical, CSB, CGTB 
ve Nova Central isimli Brezilya 
sendikaları genel grev çağrısın-
da bulundu. Büyük şehirlerde-
ki toplu taşıma sistemleri ve 
Brezilya’da büyük önem taşıyan 
deniz ulaşımı durma noktasına 
gelirken, Sao Paulo’nun “ABC” 
olarak anılan büyük sanayi hav-
zasında da 227 bin işçi greve 
gitti. Temer yanlısı O Globo ga-
zetesinin tahminlerine göre dahi 
Scania, Wolkswagen, Ford ve 
Mercedes gibi büyük otomobil 

fabrikalarındaki işçilerin yüz-
de 85’i greve çıktı. Tüm ülkede 
polis eylemlere vahşi biçimde 
saldırırken, Bankacılık Sendika-
sı genel merkezinin silahlı polis 
tarafından basılması gibi görün-
tüler de basına yansıdı.

Bu eylemlerin bir atımlık 
barut olmadığı, 1 Mayıs’ta Bre-
zilya işçi sınıfının bir kez daha 
kitlesel olarak sokakları doldur-
masıyla görülüyor. Brezilya ba-
sınının aktardığına göre sendika 
federasyonları bu sefer 48 saat 
sürecek ikinci bir genel greve 
hazırlanıyor. Temer ve Brezil-
ya patronları Dilma Rousseff 
hükümetini ve ettiği ihanetlerle 
sınıfın güvenini çoktan kaybet-
miş olan İşçi Partisi hükümetini 
ayak oyunlarıyla nispeten kolay 
alt etmişti. Fakat Temer bu sefer 
işçilere ihanet etmiş dönek bir 
hükümete değil, sınıfın kendi-
sine çattı, görecek ki kendisine 
çok yanlış bir düşman seçti.

Brezilya’da genel grev

Uruguay’da Suriye savaşı ve
Türkiye’de referanduma ilişkin etkinlik

Nestor Pitrola ile röportaj:
“Partido Obrero mecliste, sınıf mücadelesinin ve işçi sınıfının 
bağımsız politikasının gelişmesi için politik bir silahtır!”

Devrimci İşçi Partisi ola-
rak, İstanbul’da her ay düzenli 
olarak gazetemizin okurlarını 
bir kahvaltıda bir araya getirip 
siyasi gündemi ve görevleri-
mizi tartışıyoruz. Arjantin’de-
ki kardeş partisi PO da işçi ve 
emekçileri parti lokallerinde 
akşam yemeğinde bir araya 
getiriyor. DİP adına PO kong-
resine katılan yoldaşımızın 

Arjantin’de bulunduğu sırada 1 
Mayıs hazırlıkları kapsamında 
benzeri bir dizi etkinlik de dü-
zenledi. Bu etkinliklerden biri-
ne PO’nun önderlerinden Jorge 
Altamira ile birlikte yoldaşımız 
da katılarak bir konuşma yap-
tı. Türkiye’deki siyasi durum, 
DİP’in politikası ve faaliyetleri 
hakkında bilgi verdi.

Arjantin’de enternasyonalist
1 Mayıs hazırlık toplantısı

Devrimci İşçi Partisi Nisan ayında kardeş partisi Partido Obrero’nun (İşçi Partisi - PO) 
24. Kongresi’ne katılmak üzere Arjantin’e gitti. Partiyi temsil eden yoldaşımız, orada 
bulunduğu süre boyunca Partido Obrero’nun çeşitli alanlarda öne çıkan önderleri ve 
sözcüleri ile röportajlar da yaptı. Gerçek gazetesinin sayfalarında bu görüşmelere yer 
vereceğiz. İlk olarak Arjantin Meclisi’nde PO’nun da içinde yer aldığı FİT’in (Frente de 
Izquierda y de los Trabajadores - İşçilerin ve Solun Cephesi) Buenos Aires milletvekili, 
PO’nun önderlerinden Nestor Pitrola ile yaptığımız röportajı yayınlıyoruz.



Gerçek gazetesinin Nisan sa-
yısında Lenin’in Rusya’da Şubat 
devrimi patlak verdikten sonra, 
önce sürgünde yazılmış “Uzak-
tan Mektuplar”ında, sonra da 
Rusya’ya gelir gelmez “Nisan 
Tezleri” olarak bilinen çalışma-
sıyla Bolşevik Partisi’nin prog-
ramındaki “demokratik devrim” 
aşamasını nasıl geride bıraktığını 
ve artık gündemde olanın “dünya 
sosyalist devrimi”nin bir girizgâhı 
olarak sosyalist devrim olduğunu 
ortaya koyduğunu, buradan hare-
ketle “bütün iktidar sovyetlere” 
şiarını politikasının esas merkezi 
haline getirdiğini görmüştük. Bu 
yöneliş, 1917 yılı sonunda, bütün 
dünyanın ve Rusya’nın işçi sınıfı-
nın Rus devriminin en önemli iki 
önderi olarak tanıyacağı Lenin ile 
Trotskiy arasındaki ayrılığın en 
önemli koşullarından birini orta-
dan kaldırmıştı. Trotskiy ta 1905 
devriminden beri Rus devriminin 
önündeki görevlerin burjuvazi ta-
rafından yerine getirilemeyeceği 
için devrimin ancak proletarya-
nın hegemonyası altında başarılı 
olabileceğini, iktidara geçen pro-
letaryanın ise hızla sosyalist ted-
birler alması gerekeceğini, öyley-
se demokratik devrimin sosyalist 
devrime dönüşmesiyle devrimin 
sürekli devrim özelliği kazanmak 
zorunda olduğunu savunuyordu. 
Lenin, Trotskiy’in 1905 devrimini 
inceleyerek ulaştığı hakikati, on-
dan epeyce sonra, dünya savaşının 
kendisine sağladığı ışık sayesin-
de ve Şubat’ta başlayan devrimin 
ateşi içinde kavramıştı. Siyasi 
strateji olarak iki büyük devrimci 
arasında fark kalmamıştı. 

Trotskiy’in büyük hatası
Ne var ki, bu stratejik bakış 

farkı, Trotskiy’i Lenin’in önder-
liğindeki Bolşevik Partisi’nden 
uzak tutan tek faktör değildi. Öyle 
olsaydı, iki devrimcinin ayrılığı, 
Trotskiy’in sürekli devrim prog-
ramına ulaştığı 1905 devriminden 
sonra ortaya çıkardı. Oysa ayrılık 
ta 1903’te, ülkenin Marksist parti-
si olan Rus Sosyal Demokrat İşçi 
Partisi’nin 2. Kongresinde Bolşe-
vik ve Menşevik (Rusça çoğun-
luk ve azınlık demektir) hizipler 
arasında bölünmesine kadar geri 
gider. Ayrılığın en önemli nedeni, 
Lenin’in Menşeviklerden farklı 
olarak sıkı bir örgütsel ve politik 
disipline sahip, üyeleri, özellikle 
aydınlarda görülen türden geveze-
likle yetinmeyip partinin talimat-
ları altında militanca devrim için 
mücadele eden, iç demokrasisi 
sağlam ama merkeziyetçi bir par-
tinin gerekliliğini savunmasıdır. 

Trotskiy bu konuda hayatının 
hatasını yapmış ve Leninist par-
tinin devrim için ne kadar hayati 
bir önem taşıdığını, işçi sınıfı-
nın ancak böyle bir araca sahip 
olduğu takdirde devrimi zafere 
taşıyabileceğini, Menşeviklerin 
savunduğu, disiplini ve ilişkileri 
gevşek partilerin eninde sonunda 
kapitalist düzene yanaşmak zo-
runda kalacağını anlayamamıştır. 
Lenin’i diktatörlük eğilimi olan 
biri olarak görmüştür. Ama (daha 
sonra çıkarılan efsanelerden farklı 
olarak) Menşeviklerle de devrim 
stratejisi konusundaki farklılığı 
dolayısıyla bir arada olamamış ve 
1903’ten 1917’ye kadar bir ölçü-
de tek tabanca bir çalışma içinde 
yürümüştür.

Trotskiy
Bolşeviklere katılıyor

Rus devriminin somut geliş-

mesi, Lenin’i demokratik devri-
min ayrı bir aşama olmadığına, 
devrimin hızla sosyalist devrime 
dönüşmesinin gerekli olduğuna 
ikna ederken, Trotksiy’e de Bol-
şevik Partisi’nin devrim için ne 
kadar gerekli olduğunu göstere-
cektir. Nesnel gelişmeler sosya-
list devrimi çağırmaktadır. Çar’ı 
deviren işçi sınıfı ayaklanması 
ordunun da çözülmesine yol aç-
mıştır. Başa gelen burjuva Ke-
renskiy hükümeti ise kitlelerin 
hiçbir talebini (barış, toprak, işçi 
talepleri…) yerine getirememek-
tedir. Buna rağmen diğer sosya-
list partiler bütünüyle burjuva 
hükümetin kuyruğuna takılmış-
tır. Trotskiy, Bolşevik Partisi’nin, 
bir kez Nisan konferansında “Bü-
tün iktidar sovyetlere” doğrultusu-
nu benimsedikten sonra işçi sınıfı 
içindeki disiplinli örgütlülüğünün 
ve merkeziyetçiliğinin devrimin 
çalkantısı içinde ne denli önemli 
olduğunu görmüştür. Mejrayons-
ka adını taşıyan ve devrimin önde 
gelen kadrolarının bazılarının da 
içinde olduğu örgütüyle birlikte 
Bolşevik Partisi’ne katılır. “Ko-
optasyon” denilen yöntemle (yani 
kongre dışında yönetici organ ka-
rarıyla) Merkez Komitesi’ne dâhil 
edilir.

Trotskiy kendisi yıllar sonra bu 
katılma sürecinin temellerini şöy-
le açıklamıştır: “Bolşevik partiye 
katılırken Trotskiy, Leninist parti 
inşa yöntemlerinin doğruluğunu 
bütünüyle ve yürekten kabul etti. 
(Marksizmi Savunurken)

Lenin ise sürekli devrim bah-
sinde Trotskiy’in haklılığını, dev-
rimin dördüncü yıldönümünde 
yaptığı şu değerlendirme ile tes-
lim edecektir: “Burjuva-demok-
ratik devrimin sorunlarını esas 
ve gerçekten proleter-devrimci, 
sosyalist çalışmalarımızın bir yan 
ürünü olarak, bu yolda ilerlerken 
çözdük.(…) Bu arada Kautsky’ler, 
Hilferding’ler, Martov’lar, (…) 
burjuva-demokratik ve proleter-
sosyalist devrimler arasındaki bu 
ilişkiyi anlama kapasitesine sahip 
değildi. İlki ikincisine doğru ge-
lişir, dönüşür. İkincisi, ilerlerken, 
ilkinin sorunlarını çözer. İkincisi 
ilkinin eserini pekiştirir.” Bu sü-
rekli devrimin tarifinden başka bir 
şey değildir!

Devrimin genelkurmayı hazır
Kimileri, Ekim devrimi gibi 

büyük bir tarihsel olayda bir bi-
reyin bir partiye katılmasının 
önemini kavrayamayabilir. Oysa 
bu bakış açısı, yine devrimlerin 
zaferinde partinin ve önderliğin 
önemini unutmak demek olur. 
Rusya’nın işçi sınıfı, neredey-
se çeyrek yüzyıla uzanan müt-
hiş eylemliliği içinde, toplumun 
çok önemli zihinlerini ve yete-
neklerini kendi yanına çekmişti. 
Bu gerçeklik devrimin zaferinin 
öznel koşullarının oluşmasının 
altyapısıydı. Ancak Trotskiy’in 
(ve aralarında Lunaçarskiy’den 
Preobrajenskiy’e kadar daha son-

ra genç Sovyet iktidarında çok 
önemli roller üstlenecek önemli 
zihinler olan arkadaşlarının) Bol-
şevik Partisi’ne katılmasıyladır ki 
bu potansiyel bütünüyle işçi sını-
fının devrimci partisinde toplan-
mıştır.

Trotskiy devrime eşsiz hiz-
metlerde bulunacaktır. Temmuz 
günlerinin zor sınavında Lenin’in 
en yakın akıl arkadaşı odur. Lenin 
baskı güçlerinden gizlenirken dev-
rimin zafere ulaşmasını sağlayan 
ayaklanmayı yöneten odur. Çar-
lık Rusyası’nın gizli diplomatik 
belgelerini açıklayarak dünyanın 
ezilen halkları arasında yeni Sov-
yet devletine büyük bir sempati 
doğmasını sağlayan ilk Dışişleri 
Komiseri odur. Kızılordu’yu sı-
fırdan yaratarak ve üç yıl boyunca 
başkomutanlığını yürüterek yeni 
devrimci rejimin, karşı devrimci 
orduları ve emperyalist destekçi-
lerini yenilgiye uğratmasını sağ-
layan askeri deha odur. Lenin’in 
ölümünden sonra Sovyet devrimi-

nin ayakta kalması için gerekliliği 
sonradan iyice anlaşılan ekonomi 
politikalarını, planlamayı ve sa-
nayileşmeyi erkenden savunan, 
dünya devriminin ihtiyaçlarını en 
iyi anlayan yine odur. Ama adım 
adım yükselen bürokrasi bu po-
litikaların uygulanmasını engel-
leyerek Sovyet devletinin uzun 
vadede bir çıkmaza girmesine yol 
açmıştır.

Büyük romancı Maksim 
Gorkiy’in, Lenin’in Trotskiy’in 
Kızıl Ordu konusunda yaptığı ça-
lışmayı kendisiyle bir konuşma-
sında nasıl değerlendirdiğini anla-
tarak bitirelim:

“Masaya eliyle vurarak şöyle 
dedi: ‘Kimse bana bir yıl içinde 
örnek bir ordu kurabilecek, bu sa-
yede askeri uzmanların dahi say-
gısını kazanacak başka birini gös-
terebilir mi? İşte bizim böyle bir 
adamımız var! Her şeyimiz var. 
Mucizeler olacak.’”
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Ortak bir enternasyonal program 
ve mücadele çağrısının bir ürünü ola-
rak, 4. Avrupa-Akdeniz İşçi Konferan-
sı 26-28 Mayıs tarihlerinde, geçmişte 
insanlığı dünya savaşı felaketinden 
kurtarmış Ekim devriminin 100. yılın-
da, Yunanistan’ın Atina kentinde ger-
çekleşecek. Konferans, aynı zamanda 
Filistin’de Siyonist işgalin önünü açan 
Balfour Deklarasyonu’nun da 100. 
yılına denk geliyor ve Avrupa’nın, 
Ortadoğu’nun farklı ülkelerinden çeşitli 
toplumsal hareketleri bir araya getiriyor. 
Kristiyan Rakovski Balkan Sosyalist 
Merkezi ve RedMed sitesi çağırıyor: 
Ekim devriminden aldığımız ilhamla ör-
gütlenelim, emperyalist barbarlığa, çü-
rüyen kapitalizme karşı mücadele ede-
lim, kazanalım!

Kapitalizmin çelişkilerinin derinleş-
tiği bu dönemde emperyalizm bir kez 
daha insanlığı bir dünya savaşı felake-

tinin eşiğine getirdi. Ancak bu çeliş-
kilerin bir diğer sonucu olarak dünya, 
Avrupa’dan Ortadoğu’ya devasa ölçekte 
halk isyanlarına ve sınıf mücadelelerine 
sahne oldu. Üçüncü Büyük Depresyon 
dünya çapında yeni bir devrimci döne-
min kapılarını araladı. Dünya devrimi-
nin üçüncü dalgası bir durgunluk dö-
nemine girmişse de, önümüzdeki süreç 
yeni mücadelelere gebe.

Tek çıkış yolunun sosyalist dünya 
devrimi olduğu bu yakıcı koşullarda, 
Kristiyan Rakovski Balkan Sosyalist 
Merkezi ve RedMed sitesi acil bir çağrı 
yapıyor. Kapitalizmden ve emperyalist 
barbarlıktan kurtuluş için, sömürünün 
ve baskının her türlüsüne karşı mücade-
le eden bütün militan güçler, içinde bu-
lunduğumuz dönemde dünya durumunu 
tartışmak ve ortak bir program oluştur-
mak üzere bir araya gelmelidir!

Kristiyan Rakovski Balkan Sosyalist 

Merkezi ve RedMed daha önce birlikte 
üç uluslararası konferans düzenledi:

Birinci Avrupa-Akdeniz Konferan-
sı 2013 yılında Gezi ile başlayan halk 
isyanı ile aynı döneme denk geliyordu. 
Ege’nin iki ayrı kıyısında, Yunanistan’ın 
ve Türkiye’nin devrimcileri, farklı ül-
kelerden, farklı geleneklerden gelen 
toplumsal hareketlerin militanları ile 
birlikte konferansı bir enternasyonalizm 
şölenine dönüştürdü.

İkinci konferans ise, 2014’te Ukray-
na iç savaşının doruk noktasına denk gel-
mişti. Konferansın katılımcıları arasında 
Rus ve Ukraynalı komünistler, Balkan-
lar, Doğu Avrupa ve Ortadoğu’dan dev-
rimciler vardı. Konferansın enternasyo-
nalist, anti-emperyalist, anti-şovenist te-
mellerde oluşturduğu birlik, konferansın 
ardından gelen dönemde sürekliliğini 
korudu; Balkanlar, Ukrayna, Rusya ve 
farklı yerlerde ortak eylemler gerçekleş-
tirildi.

Üçüncü Avrupa-Akdeniz Konferan-
sı, 2015’te Yunanistan’daki tarihi re-
ferandumda halkın Avrupa Birliği’nin 
dayattığı kemer sıkma programına hayır 
demesinin hemen ardından gerçekleşti-
rildi. Syriza hükümetinin hiç gecikme-
yen ihanetinin ertesinde, katılımcılar 
Yunanistan’da, Avrupa’da ve bunların 
ötesinde dünyada işçi sınıfına önderlik 
edecek devrimci hareketi oluşturmak 
için gerekli programı tartıştı.

Şimdi, Üçüncü Büyük Depresyon’un 
derinleştirdiği çelişkiler, ekonomik kriz 
ve savaş koşullarında, emperyalist savaş 
tehlikesi giderek yaklaşırken bir ulusla-
rarası konferans çağrısı her zamankin-
den daha önemli, daha acil! 

4. Avrupa-Akdeniz Konferansı’na acil çağrı:

Emperyalizme ve savaşa karşı 
örgütlenelim, mücadele edelim, 
kazanalım! 

Trotskiy Bolşeviklere katılıyor Mustafa Kemal Coşkun

Ekonomik reform dedikleri

Referandumdan hemen sonra katıldığı bir televiz-
yon programında TÜSİAD Başkanı şunları söyledi: 
“Seçim güvenliği konusunda, Türkiye’nin 100 üzerin-
den 100 alabilecek muazzam olumlu bir karnesi var... 
Yani hiçbir zaman seçim güvenliğinin tartışıldığı bir 
dönem nerdeyse olmadı. Seçim güvenliği konusunda 
yapılan, sonuç değil işin yöntemi itibariyle, yapılan tar-
tışmalardan duyduğumuz üzüntüyü ifade ettim... Refe-
randumun yönü ne olursa olsun derhal birlik zamanı-
dır, reforma dönme zamanıdır. Artık herkes ekonomi 
üzerine düşünmeli, Türkiye’nin artık kaybedeceği bir 
vakte, bir zamana tahammülü yok. Bu bakımdan bir 
birlik beraberlik zamanı, bir ekonomik reform zama-
nı... Şimdi artık reform atmosferi var.” MÜSİAD’ın 
bir şube başkanı da referandumdan hemen önce şun-
ları söylemişti: “Ülkemizin birliği, beraberliği, sosyal 
ve ekonomik kalkınmışlık düzeyini daha üst seviyelere 
çıkarabilmesi, yatırım kararlarını daha hızlı alıp hayata 
geçirebilmesi, terör unsurlarıyla çok daha güçlü ve 
etkili bir şekilde mücadele yürütebilmesi için istikrara 
ihtiyacı var.”

İşverenlerin hep bir ağızdan aynı şeyleri söylemeleri 
şaşırtıcı değil. Elbette burada reform ile kastedilen, 
başka birçok şeyin yanı sıra, özellikle işçi ve emekçi-
leri yakından ilgilendiren kıdem tazminatının fona ak-
tarılması ve kamu çalışanlarının iş güvenliğinin orta-
dan kaldırılmasından başka bir şey değildir. Durum bu 
olunca TÜSİAD’ın, MÜSİAD’ın ve bilumum işveren 
örgütlerinin referandumu meşru görmesi ve belki bazı 
çekinceleri olmakla birlikte genel olarak başkanlık sis-
temine onay vermeleri de kolayca anlaşılacaktır. Zira 
şimdi ihtiyaç duydukları şey, ekonomik alanda kendi 
çıkarlarına uygun politikaların, ki reform dedikleri bu-
dur, bir an önce, çok hızlıca, tek elden ve elbette ki 
bütün muhalefeti de bertaraf ederek uygulanmaya baş-
lanmasından başka bir şey değildir. Neredeyse bütün 
gücü tek elinde toplamış, tek başına yasa çıkarabilecek 
bir başkana ihtiyaç duymalarının asıl nedeni budur.

Kıdem tazminatında yapmak istedikleri değişik-
likle olacak şeylere birkaç örnek verelim: Evlenen 
kadın işçi, bir yıl içinde işinden ayrılırsa tazminat 
alamayacak; işyerinde bir yıllık kıdemi olan işçi işten 
çıkarılırsa tazminat ödenmeyecek; prim gün ve çalış-
ma süresi koşulu nedeniyle işçi haklı bir nedenle iş-
ten ayrılsa dahi tazminat alamayacak; kıdem tazminatı 
miktarı azalacak, şimdi her bir yıllık kıdem karşılığı 
30 günlük brüt ücret tutarı olan kıdem tazminatı, 14 
günlük ücrete düşürülecek; işveren, ücret ya da ücret 
benzeri ödemeleri zamanında yapmazsa, işçi ya duru-
ma katlanacak ya da katlanmak istemeyip işten çıkarsa, 
kıdem tazminatı alamayacak (işverenin ücret ödeme-
mesi cezasız kalacak); işten çıkarılma kolaylaştığı için 
sendikalaşma büyük darbe yiyecek, böylece esnek ve 
güvencesiz çalışmaya karşı direnç azalacak; tazminatın 
işvereni caydırıcı özelliği ortadan kalkacaktır.

İşçinin bir nevi iş ve geçim güvencesi olan kıdem 
tazminatı fona aktarıldığında, ne iş ne de geçim 
güvenliği kalacak demektir. Bilindiği üzere bunun bir 
benzerini de kamu çalışanları için getirmek, perfor-
mansa dayalı ücretlendirme ile iş güvencesini ortadan 
kaldırmak iktidarın hedeflerinden biridir. Söylemeye 
bile gerek yoktur ki bütün bunlar ekonomik reform adı 
altında yapılacaktır. 

Nasıl ki işverenler tek bir ağızdan konuşmaktadır, 
işçi ve emekçiler ve onların örgütleri de bu konuda 
birlik olmak zorundadır. Burada vurgulamak gerekir 
ki sol ve sosyalist partilerin, kendi içinde önemli olsa 
da gündemi tek başına işgal edecek şekilde referandum 
tartışması yapmaktan artık vazgeçmesi, politikasını 
yukarıda bahsettiğim iki tehlikeye göre biçimlendir-
mesi ve işçi ve emekçileri, onların örgütlerini bu po-
litikalara karşı mücadele etmek için örgütlemeye gi-
rişmesi zorunluluktur. Özellikle sendikaları bu konuda 
hareketlendirmek şu anki görevlerimizden en acilidir, 
nitekim her iki konu da genel grev nedeni ise, işçi ve 
emekçileri örgütlemeden genel grev yapılamaz.

Devrimci Marksizm ’in 30. sayısı
Ortadoğu’yu masaya yatırıyor!

Devrimci Marksizm dergisinin 30. 
sayısı Mayıs ayı içinde okuyucuya 
ulaştırılacak. Bu sayıda ana dosya, sa-
vaşlarıyla ve devrimleriyle Ortadoğu. 
Devrimci Marksizm Yayın Kurulu, 10-
12 Mart 2017 tarihinde Beyrut’ta His-
torical Materialism dergisi ile BICAR 
adlı bir Lübnan araştırma enstitüsünün 
ortak olarak düzenlediği bir konferan-
sa katılmıştı. Ortadoğu dosyası, oraya 
sunulan bazı bildiriler ile daha sonra 
yazılan yazılardan oluşuyor. Dosya-
nın en güncel yazısı Levent Dölek’in 
Suriye iç savaşını 2011’deki başlan-
gıcından günümüze kadar bir dönem-
leştirme çabası çerçevesinde ele aldı-
ğı yazı. Kurtar Tanyılmaz, Beyrut’ta 
yaptığı sunumdan hareketle Türkiye 

burjuvazisinin bağrındaki hiziplerin 
AKP-cemaat bölünmesi ve 15 Tem-
muz başarısız darbesi sonrasında nasıl 
kümelendiği sorusunu güncel temel-
lerde inceliyor. Kutlu Dane Filistin’in 
köleleşmesine, Siyonist İsrail’in 
1948’de kurulmasına giden yolu açan 
Balfour Deklarasyonu’nun 100. yılın-
da Filistin’in nasıl sömürgeleştirildiği-
ni, İsrail devletinin neden gayri meşru 
olduğunu anlatıyor. Sungur Savran 
da Beyrut sunumundan yola çıkarak 
Ortadoğu tarihinde devrimlerin nasıl 
bütün 20. yüzyıla ve 21. yüzyıl başına 
damgasını vurduğunu, tarihin bizim 
coğrafyamızda da devrimler aracılı-
ğıyla hareket ettiğini anlatıyor. Dosya 
dışı yazılarda Mehmet Turan Stalin’in 

Marksist sosyalizm kavramını terk 
ederken bir yandan da ekonomi politik 
alanında gerçekleştirdiği revizyonu, 
Şiar Rişvanoğlu ise yakında yitirdiği-
miz şair, romancı, denemeci, sinema-
cı, edebiyat eleştirmeni, kısacası çok 
yönlü bir aydın olan John Berger’i an-
latıyor. Kitap tanıtımı bölümünde ise 
Mustafa Kemal Coşkun Osmanlı üze-
rine ilginç bir kitabı, Özgür Öztürk ise 
Sovyet romancısı Vasili Grossman’ın 
Yaşam ve Yazgı’sını değerlendiriyor. 
Bu dolu dolu sayıdan sonra, Devrimci 
Marksizm yüzünü bu yıl 100. yıldönü-
münü kutladığımız 1917 Ekim devri-
mine ve sosyalizme dönecek.

Dergimizi internetten satın almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz 
devrimcimarksizm.net • iletisim@devrimcimarksizm.net facebook devrimcimarksizm

Devrimci Marksizm ’in 30. sayısı 
Ortadoğu’yu masaya yatırıyor!
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1 Mayıs Türkiye çapında kutlandı,
DİP işçi sınıfının taleplerini haykırdı!
Devrimci İşçi Partisi 1 Mayıs meydanlarında işçi sınıfının taleplerini haykırdı, Ekim devriminin 100. yılında devrimci sosyalizmin, enternasyonalizmin ve 
anti-emperyalizmin bayrağını bulunduğu tüm meydanlarda yükseltti. 

İstanbul’da DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB ile birlikte 
çok sayıda siyasi parti ve de-
mokratik kitle örgütü 1 Mayıs’ı 
Bakırköy’de kutladı. Devrimci 
İşçi Partisi de sabahın erken sa-
atlerinden itibaren “NATO’dan, 
Gümrük Birliği’nden çıkılsın! İn-
cirlik üssü kapatılsın!”, “Kıdem 
tazminatına ve 657’ye dokunma, 
taşeronu ve işten atmayı yasak-
la!”, “Kahrolsun istibdad, yaşasın 
hürriyet!” yazılı pankartlarla kor-
tejini oluşturdu.

2016 yılında kaybettiğimiz DİP 
Merkez Komite üyemiz Atlen Yıl-
dırım ve en öne çıkan emekçi ka-
dın, Çorlu’da DİP’i inşa eden dev-
rimci işçi Sevda Alyakut yoldaşla-
rımızın pankartları da kortejimizin 
en önünde yer aldı. Devrimci İşçi 
Partisi, Ekim devriminin 100. yılın-
da gerçekleştirilen bu 1 Mayıs’ta, 
kortejinin önünde üzerinde devri-
min önderleri Lenin ve Trotskiy’in 
bulunduğu kızıl bayraklara yer ver-
di. “Yolumuz Ekim devriminin yo-
ludur” şiarını yükseltti. 

İstanbul

DİSK, Türk-İş, KESK ve 
TMMOB’un çağrısıyla 1 Mayıs, 
İzmir Gündoğdu Meydanı’nda 
tüm coşkusuyla kutlandı. Dev-
rimci İşçi Partisi Konak SGK 
önünde toplanan kitleyle beraber 
en önde ‘’Kahrolsun istibdad, 
yaşasın hürriyet!’’ ve hemen ar-
kasında ‘’Kıdem tazminatına do-
kunmak genel grev sebebidir!’’ 
pankartlarıyla yürüdü. Devrimci 
İşçi Partisi kortejindeki metal iş-

çileri, tekstil işçileri, kamu emek-
çileri ve öğrenciler coşkulu slo-
ganlarla Cumhuriyet Meydanı’na 
doğru ilerledi. Ajitasyonların et-
kisi ile dışarıdan korteje katılıp 
DİP saflarında yürüyenler oldu. 
Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz yol-
daşlarımızı anarak, “Atlen Yıldı-
rım kavgamızda yaşıyor”, “Sev-
da Alyakut kavgamızda yaşıyor” 
ve “Yoldaşlara sözümüz dünya 
devrimi” sloganlarını attık. 

Ankara’da bu yıl iki ayrı 1 
Mayıs mitingi gerçekleştiril-
di. Türk-İş 1 Mayıs mitingi-
ni merkezi olarak Tandoğan 
Meydanı’nda düzenlerken, re-
ferandumda HAYIR’ı örgütle-
yen sendikalar, KESK, DİSK, 
TMMOB, TTB, siyasi partiler 
ve demokratik kitle örgütleri 
Kolej Meydanı’ndaydı. Geçti-
ğimiz yıla göre oldukça yoğun 
olan katılım sebebiyle pek çok 

kortej miting alanına giremedi.
Devrimci İşçi Partisi olarak 

“Kahrolsun istibdad yaşasın 
hürriyet” ve “NATO’dan, Güm-
rük Birliği’nden çıkılsın! İncir-
lik üssü kapatılsın!” pankartla-
rımızla alanda yerimizi aldık. 
Yürüyüş boyunca işçi sınıfının 
uluslararası birlik, mücadele, 
dayanışma gününe yaraşır slo-
ganlarımızı var gücümüzle hay-
kırdık.

İzmir

Ankara

Antalya’da DİSK, Türk-İş, KESK, 
Birleşik Kamu-İş ve TMMOB’un 
çağrısı ile düzenlenen 1 Mayıs mitin-
gi coşkuyla gerçekleşti. Aydın Kanza 
Parkı’ndan başlayan yürüyüşte Dev-
rimci İşçi Partisi de “Kahrolsun istib-
dad yaşasın hürriyet” ve “Krizin be-
delini turizm işçisi ödemeyecek, 12 ay 

güvenceli iş” pankartlarıyla yerini aldı. 
Yürüyüşün başlamasıyla taleplerini 
haykıran emekçiler, 1 Mayıs coşkusu-
nu alana taşıdılar. Devrimci İşçi Partisi 
kortejinin Cumhuriyet Meydanı’na 
girişi sırasında atılan “Kahrolsun is-
tibdad yaşasın hürriyet” sloganı kitle 
tarafından büyük ilgi gördü. 

Adana’da sendikalar, emek örgüt-
leri ve siyasi partiler istibdad rejimine 
ve işçi sınıfının kazanılmış haklarının 
gasp edilmesine karşı, Mimar Sinan 
Amfi Tiyatrosu kavşağında buluştular. 
Yürüyüş ve miting sırasında sık sık 
“Hayır bitmedi daha yeni başlıyor”, 
“Yaşasın 1 Mayıs işçi bayramı”, “Biji 
yek gulan” sloganları atıldı. 

DİP olarak “Kahrolsun istibdad, 

yaşasın hürriyet” ve “NATO’dan, 
Gümrük Birliği’nden çıkılsın! İncirlik 
üssü kapatılsın!” pankartlarıyla, daha 
çok gençlerden oluşan kortejimizin 
canlı sloganlarıyla, mitingin sonu-
na kadar alanda idik. “Sevda yoldaş 
ölümsüzdür”, “Atlen yoldaş kavga-
mızda yaşıyor” sloganları ile her iki 
yoldaşımızı da anarak Çukurovalı iş-
çilere, devrimcilere hatırlattık.

Eskişehir’de 1 Mayıs Türk-İş, 
DİSK, KESK, TMMOB, TTB, siyasi 
partiler ve demokratik kitle örgütleri 
tarafından Sıhhiye Meydanı’nda ortak 
kutlandı. Devrimci İşçi Partisi Eskişe-
hir İl Örgütü olarak “Kahrolsun istib-
dad yaşasın hürriyet!” ve “NATO’dan, 
Gümrük Birliği’nden çıkılsın! İncirlik 
üssü kapatılsın!” pankartlarımızla 

kortejimizi Sakarya Caddesi’nin ba-
şında oluşturarak miting alanına doğ-
ru sloganlarımızla yürüyüşe geçtik. 
Mitingde 1 Mayıs tertip komitesi adı-
na DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası 
Şube Başkanı Ahmet Arı, Türk-İş İl 
Temsilcisi Nejat Kılıç, KESK Şubeler 
Platformu Dönem Sözcüsü Faik Al-
kan birer konuşma yaptı.

Çorlu’da bu 1 Mayıs Devrimci İşçi 
Partisi için ayrı bir anlam ifade ediyor-
du. Çorlu’da DİP’in inşasında ve sınıf 
mücadelesinde en öne çıkan emekçi 
kadın ve devrimci işçi yoldaşımız Sev-
da Alyakut’u 25 Ekim’de kaybetmiş-
tik. Ancak onun mücadelesi ve geriye 
bıraktığı miras 8 Mart’ta olduğu gibi 
1 Mayıs’ta da bizlerle birlikteydi. Sa-
dece kortejimizin önünde taşıdığımız 
pankartta değil hepimizin attığı slo-
ganlarda, sıkılmış yumruklarımızda 
öncü yoldaşımız yanımızdaydı.

1 Mayıs işçi ve emekçi bayramı, 
işçi sınıfının yoğun olarak yaşadığı 
Gebze’de on bine yakın işçinin katılı-
mıyla gerçekleşti. Birleşik Metal-İş ve 
Petrol-İş’in yoğun olarak katıldığı Geb-
ze’deki 1 Mayıs’ta Deriteks, Lastik-İş, 
Kristal-İş, Umut-Sen, Belediye-İş, 
Tümtis, Hak-İş, Çelik-İş, Eğitim-Sen, 
Liman-İş ile odalar, meslek örgütleri, 
siyasi partiler ve dernekler de yerini 
aldı. 11 gündür grevde olan Lastik-
İş’in örgütlü olduğu Corning Kablo 
işçileri de kitlenin içinde yerini aldı. 
Özellikle Birleşik Metal’in örgütlü 
olduğu fabrikalar, fabrika pankartları 
arkasında 1 Mayıs’a kitlesel biçimde 
katıldı. Kristal-İş korteji, Duravit ve 
Tuzla Otocam işçilerinden oluştu.

Manisa Emek ve Demokrasi Güç-
leri Platformu tarafından organize edi-
len 1 Mayıs Mitingi saat 11:00’de Sul-
tan Önü’nde başladı. “İşçinin kıdem 
tazminatı ve memurun iş güvencesi 
kırmızı çizgimizdir!” yazılı platform 
pankartının arkasında sendikalar ve 
siyasi partiler kortejlerini oluşturdu. 
Turgutlu Banvit fabrikasında sendi-
kalılaşma mücadelesi veren işçiler, 
Manisa Organize Sanayi işçileri ve 
mobilya işçileri de yürüyüşe katıldı.

Antalya

Eskişehir

Adana

Çorlu

Gebze

Manisa


