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İşçinin emekçinin gündemi geçim sıkıntısı. İş ve gelecek kay-
gısı. Ekmek kavgası. Ancak ülkenin gündemi sürekli bu ko-
nulardan başka yere saptırılıyor. Bu durumda işine, ekmeğine 
sahip çıkmanın bir şartı da gündemine sahip çıkmak oluyor. 

Yaşanan sorunlar çığ gibi büyürken, emekçi halkta haklı bir 
öfke ve tepki oluşuyor. Bu tepki milyonları düşük ücretlerle 
çalıştırarak kârına kâr katan patronlara; Merkez Bankasından 
yüzde 14 faizle para alıp yine devlete yüzde 25’le borç veren 
bankalara; emekçi ailesi eve giren bir maaşı sağlıksız evlere 
kira diye öderken elinde 1 milyon satılmamış konut tutan mü-
teahhitlere; işsize işin, çalışana iş garantisinin olmadığı ülkede 
köprüde geçiş, hastanede hasta, havalimanında yolcu garan-
tisi alarak memlekete sülük gibi yapışmış ihalecilere; EYT’li 
ödediği primlerin karşılığını isterken “asla olmaz” diyen kıyak 
emeklilik sahibi devlet yöneticilerine; milyonlar açlık sınırının 
altındaki asgari ücrete mahkûm edilirken çifter, üçer, dörder 

maaş alarak devletin başına çöreklenenlere ve utanmadan 
zam için Aralık ayını bekleyin diyenlere… Evet, emekçi halkın 
haklı öfkesi ve tepkisi bunlara yönelirse ne olur? İşte korktuk-
ları budur!

Bizim korktuğumuz ve karşı olduğumuz ise başka! Onlar 
emekçi halkın öfkesinden korkarak gündemi saptırdılar, öfkeyi 
Suriyeli, Afgan, Pakistanlı, Özbek göçmenlere yönlendiriyorlar. 
Sınır dışına operasyon, HDP’nin kapısında provokasyon tertip-
leyip Türk-Kürt arasında düşmanlığı kışkırtıyorlar. Kılıçdaroğlu 
protesto için fatura ödemeyip elektriği kesildiğinde “mum sön-
dü” diyerek alçakça mezhepçi provokasyonlara girişen trolleri 
ortaya salıyorlar. Kardeş kavgasını kışkırtıyorlar. Devam ede-
cekler. 

Gündemi saptırmalarına ve kardeş kavgasını kışkırtmalarına 
izin vermemek için tüm işçi ve emekçileri gerçek gündemine 
sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bu ülke asgari ücrete yeni zam ya-

pılmasını tartışmalı. Enflasyon göğü delercesine yükselirken, 
sabah aldığın malı akşam aynı fiyattan bulamazken yeni zam 
da erir. Asgari ücrete derhâl yeni bir artış yapılmalıdır. Hem 
özelde hem kamuda ücretlere her ay enflasyon oranında oto-
matik zam yani eşel mobil (oynak merdiven) gerekir. EYT’linin 
emeklilik hakkı verilmelidir. Emeklileri açlığa mahkûm eden 
ücretler yükseltilmelidir. Modern tefeci bankalar kamulaştırıl-
malı, şirketlerin değil emekçi ve yoksul halkın ve esnaf ile köy-
lünün borçları silinmelidir. İşten atmak yasaklanmalıdır! Acil, 
yakıcı gündemler bunlardır. Bu gündemlere sahip çıkılmalıdır. 
Ülkenin gündemi haline getirilmelidir. 

Hak verilmez alınır! Bu hakları söke söke almak için birleş-
mek, her dilden, mezhepten, memleketten, yerli, göçmen… 
Kısacası ayrı gayrı demeden birleşmek, mücadele bayraklarına 
“Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği!” yazarak kardeş 
kavgasına karşı sınıf kavgasını yükseltmek şarttır.             

İşine, ekmeğine, gündemine sahip çık!

HALKLARIN KARDEŞLİĞİ!
İŞÇİLERİN BİRLİĞİİŞÇİLERİN BİRLİĞİ

YAŞYAŞASINASIN

Düzenin masalarında çözüm yok! 
Çözüm bağımsız sosyalist odak!
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Gebze Smart Solar, Tuzla Chen Solar, Dilovası Systemair, 
Bursa SCM, Tofaş ve Oyak Renault fabrikalarından, 
Gebze ve Manisa'dan metal, Aliağa'dan gemi söküm, 
Çorlu'dan kağıt ve İkitelli’den market işçilerinden 
haberler



Merhaba yoldaşlar, 
Ben Gebze’de telefon fabrikasında çalışan bir kadın işçiyim. Fab-

rikamız yaklaşık 1 yıl önce kuruldu. İlk zamanlarda çay molamız bile 
yoktu. Çıkarmıyorlardı molaya. Mücadele ederek bu hakkımızı aldık. 
Fabrikada hiçbirimiz koşullardan memnun değiliz. Sağlamış oldukları 
hiçbir imkân yok. Üstüne vermiş oldukları sözleri yerine getirmiyor-
lar. 

Geçtiğimiz aylarda zam yapacaklarını söylemişlerdi. Çünkü Ocak 
ayında yapılan asgari ücret zammı dışında bir zam yapılmadı. Ülke-
nin hali, ekonomi ortada. Asgari ücret 1 ayı görmeden eridi. Çalışanın 
maaşı dışında her şey aldı başını gitti. Maaşlarımız yattığı an eriyor. 
Bırakın ay sonunu, gün sonunda eve 2 ekmeği nasıl götüreceğimizin 
derdindeyiz. 

Maaşların yatmasına 2 gün kala bu zamların iptal olduğunu öğren-
dik. Üstelik hiç kimse bununla ilgili bir açıklamada bulunmadı. Sözde 
değerli çalışanlarımız diye bahsediyorlar yaptıkları toplantılarda pat-
ronlar. İnsan yerine koyup iptal olduğunu açıklamaya tenezzül bile 
etmediler. Molalarda birbirimizden öğrendik iptal edildiğini. Değer 
bunun neresinde? 

Söylemiş oldukları zammı yapmadıkları gibi aylık ödül alan arka-
daşlarımızın ödül paralarını bile yatırmadılar. Geçenlerde yaşadığımız 
zehirlenme vakasında bir çoğumuzu hastaneye göndermediler bile. 
Zehirlenmeyi bahane edip rapor almamamızı söylediler. Hasta olan, 
ağrısı olan arkadaşlarımızın hallerini görmelerine rağmen sayı çıkar-
mak için daha da baskı yaptılar. 

Büyüme vaadiyle 60’a yakın insan alıp 2 aya kalmadan küçülmeye 
gidiyoruz diyerek 60 arkadaşımızı işten çıkardılar. Geriye kalan bizle-
rin üzerinde daha fazla baskı kurmaya çalıştılar. Bileği sakatlanan bir 
arkadaşımızı işten atma tehdidiyle işe getirdiler ki sırf istenilen adetler 
çıksın diye. 

Görüyoruz ki dostlar işçinin işçiden başka dostu yok. Patronların 
tek amacı, tek düşünceleri kendi karları, kendi cepleri. İşçinin mutfa-
ğındaki yangın umurlarında değil. Emeğimiz sayesinde kazandıkları 
yetmezmiş gibi, verdikleri 2 kuruş parayı bile cezalarla bizden kesme 
derdindeler. 

Ama biz biliyoruz ki, gücümüz birliğimizden örgütlü mücadele-
mizden gelir. Biz, emekçi işçi sınıfı birlik olacağız ki bu düzene dur 
diyeceğiz. Mücadelemizle, birliğimizle masaya yumruğumuzu vura-
cağız, sendikayı getireceğiz fabrikamıza. 
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Bursa Tofaş'tan bir işçi

Dostlar herkese merhaba. 
Ben Gebze de güneş paneli üre-
timi yapan bir fabrikada çalış-
maktayım. Fabrikamızda uzun 
zamandır bir sendikal mücadele 
vermekteyiz, arkadaşlarımızla 
Birleşik Metal-İş çatısı altında 
yerimizi alarak başladığımız bu 
mücadelede çalışma bakanlığı-
mızdan sendika yetki belgemizi 
almamızın haklı gururunu uzun 
zamandır yaşıyoruz. Fakat yet-
ki belgemiz patronun masasına 
geldiğinde sorunlar ne yazık ki 
hemen çözüme kavuşmadı. 

Patron diğer patronlardan 
öğrendiği gibi yetki belgemize 
itiraz ederek mücadelemizi uzat-
maya gitti bunu da holdingde ça-
lışan beyaz yakalı işçileri genel 
mavi yaka işçilerin oluşturduğu 
genel metal iş kolunda sayılan 
mevcut sayıya ekleyerek yapma-
ya kalkıştı. Haklı mücadelemizi 
bu şekilde uzatarak birtakım tak-
tiklerle arkadaşlarımızın fikrini 
değiştirmeye de kalktı. 15 gün 
boyunca geciktirilen maaşlar er-
kenden hesaplarımıza yatarken 
diğer taraftan da işçi atacağı ile 
ilgili dedikodularla arkadaşları-
mızda korku yaratmaya kalkıştı. 

Bir yandan çorbalarımızdan çı-
kan sineklere karşı itirazlarımız 
ciddiye alınmazken diğer yan-
dan da hafta sonu mesailerimizi 
elimizden alarak bizi dört vardi-
yaya geçireceğini ilan etti. 

Biz de patronun tüm bu tak-
tiklerine karşı nasıl örgütlenme 
sürecinde disiplinli hareket et-
tiysek yine disiplinimizden taviz 
vermeden patronun tüm gerici 
taktiklerine karşı bir duvar gibi 
durduk. Karşımızdaki patronun 
daha önce sendikal mücadele 
verdiği için 80 işçi arkadaşımızı 
işten attığını bir kez bile unut-
madık. Sendikamızla ve kolektif 
bilinçle hareket etmenin bize na-

sıl yarar sağladığını hep birlikte 
gördük. Mayıs ayında patronun 
bize açtığı yetkiye itiraz mah-
kemesinin ikinci duruşmasını 
göreceğiz, bizler haklarımız 
için birer birer örgütlenirken de 
bakanlıktan sendika yetki bel-
gemizi kazanırken hiçbir zaman 
mahkemelere bel bağlamadık, 
Türkiye de geçmişte ve son dö-
nemde yaşanan sınıf mücadele-
leri bizlere şunu gösterdi: Zafer 
sokakta kazanılır! Bu ülkeyi pat-
ronlara dikensiz gül bahçesine 
çevirenlerin biz işçilere mücade-
le etmekten başka bir şans tanı-
madığının farkındayız. Mücade-
le edeceğiz.

Tofaş yönetimi, 3 brüt maaş 2 ihbar ve işsizlikten faydalanma im-
kanları sunarak kampanya adı altında iş çıkışlarını açtı. Çok sayıda işçi 
başvurunca durduruldu. Çalışanların çoğu borç yüzünden işten ayrıl-
mak zorunda kaldı. Ekonomi o kadar kötü ki, artık borçları ödeyemi-
yoruz. Bir ay geriden geliyoruz. İşçiler kredi kartları ile başkalarından 
borç alarak ay sonunu dengelemeye çalışıyor. Gidişatın daha da kötüye 
gittiğini buradan anlıyoruz. Çalışanlar her şeyden kısmaya başladı ar-
tık. Herkes sosyal yaşamdan uzaklaşıyor, ev iş arası bir hayat geçiyor. 
İşçiler ve emekçiler böyle bir hayatı hak etmiyor!

Ekonomik şartlar ağırlaştıkça, insanların psikolojileri de bozulmaya 
başladı. Çalışan ve çalışmayan herkes bu ülkede stres içinde, maaş-
lar kağıt üzerinde geçmişe göre büyük gözükse de alım gücümüz iyice 
düştü. Artık kimse dış güçlerin oyunu masalına inanmıyor. Adaleti yok 
ettiler, üretimi bitirdiler, ahlaki değerlerin anlamını yitirtmeye başla-
dılar. İslam ve vatan maskeleri ardına sığınmış durumdalar. İnsanları 
ayrıştırmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Hükümetten gitmeleri yeterli 
olmamalı yargılanmaları gerek. Ülkemizi dil, din, ırk olarak ayrıştıran 
değil eşit vatandaş olarak herkesi kucaklayan bir yönetim olmalı. An-
cak bu yönetim işçi ve emekçi sınıfı önderliğinde kurulacaktır.

İşçiler birleşip masaya İşçiler birleşip masaya 
yumruğunu vuracak!yumruğunu vuracak!

Borç batağındaki işçiler gönüllü 
çıkışa başvurmak zorunda kaldı

Gebze’den bir kadın metal işçisi
Memleket patronlara dikensiz gül bahçesi 

bizlere mücadele alanı oluyor

Gebze Smart Solar fabrikasından bir işçi

Merhaba yoldaşlar. Mayıs 
ayına Maltepe'de kutladığımız 1 
Mayıs'ın coşkusuyla girdik. Ha-
laya durduk, sloganlarımızı attık 
ve taleplerimizi haykırdık. Ek-
mek ve hürriyet mücadelesinin 
ateşini fabrikalardan, tarlalar-
dan, okullardan ve hastanelerden 
meydanlara taşıdık. Bizim için 
Mayıs ayı aynı zamanda fabrika-
mızda zam ayı anlamına geliyor. 
Ancak alacağımız yeni ücretlerin 
daha elimize geçmeden nasıl eri-
yeceğini hesaplamaya başladık 
bile. Sendika kırıcı fabrika yö-
netimine zerre güvenimiz yok. 
Her sene aynı kısır döngüye giri-
yoruz. Önce Mayıs’ta aldığımız 
zamla iki aylığına nefes alıyoruz, 
derken sonrasında vergi dilimine 
giriyoruz, mesailerle zararı ka-
patmaya çalışsak da ücretlerimiz 

enflasyona eziliyor. Aralığa ka-
dar enflasyonun pençesinde kıv-
ranırken Ocak ayında açıklanan 
asgari ücretle birlikte bir sonraki 
Mayıs’a kadar asgari ücretin sı-
nırındaki maaşlarımızla resmen 
yaşam mücadelesi vermeye 
çalışıyoruz. Konuşulan rakam-
lar 5.500 – 6.000 TL arası, en 
iyimserimiz 6.500 diyor ancak 
ülkenin içler acısı ekonomisinde 
bu ücretlerin hiçbir anlamı yok. 
Asgari ücrete yapılması plan-
lanan ara zam sürekli gündeme 
geliyor, programlarda tartışılı-
yor, halkın nabzını yoklayarak 
yıkımın eşiğindeki ekonominin 
etkilerini seçime kadar erteleme-
nin derdine düşmüş durumdalar. 
Bizi ne asgari ücrete yapılacak 
ara zam ne de patronların keyfi 
kararlarıyla verilen ücret zamları 

kurtarabilir. Yaşadığımız hayat 
pahalılığının hızına en yüksek 
ücret zamları bile ulaşamıyor. 
Enflasyonun önüne geçilemediği 
şu dönemde her geçen ay para-
mız daha da pul oluyor. Biz işçi 
ve emekçilerin çözümü ise her ay 
enflasyon oranında ücretlerimize 
zam yapılması, yani eşel mobil 
sistemidir. Sendikalar, meslek 
odaları ve işçi örgütleri artık enf-
lasyon canavarına karşı 2-3 yılda 
bir yapılan sözleşmelerle, 6 ayda 
bir yapılan resmi enflasyon zam-
larının ötesine geçmeli, paranın 
değeri düştüğü anda ücretleri-
mize müdahale edebileceğimiz 
talepler için genel bir mücadele 
örmeli. Bizler Türkiye’deki işçi 
ve emekçiler olarak kapitaliz-
min dünya çapındaki çöküşün-
den nasibimizi alıyoruz. Bize 
verilenle yetinmeye devam edip 
olanlara seyirci kalırsak bu dü-
zenin enkazı üzerimize kalacak. 
İktidarın safsatalarını bir kenara 
bırakalım, işçi sınıfının gerçek 
ekonomik kurtuluş savaşını fab-
rikalarımızdan başlayarak tüm 
ülke genelinde, patronlara ve bu 
kara düzenin bekçilerine karşı 
örmeye başlayalım!

Enflasyon canavarına karşı Enflasyon canavarına karşı 
eşel mobil sistemi!eşel mobil sistemi!

Dilovası Systemair’den bir işçi



Aliağa'dan bir gemi sökümü işçisi

İki yıl aradan sonra bu yıl, bu 
kez Türkiye’nin dört bir yanında 
meydanlar, işçilerin, emekçilerin 
ve ezilenlerin öfkesiyle doldu. 1 
Mayıs’ın Ramazan Bayramı arife-
sine denk gelmesi, katılım üzerinde 
olumsuz bir etki yaratmasına rağ-
men, kitlesel ve daha da önemlisi 
coşkulu bir katılımla birçok ilde 
meydanlar doldu. İşçilerin yoğun 
olduğu havzalardan Bursa’da Türk 
Metal meydanlara çıkmadı. Türk-
İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın 
1 Mayıs’ı 30 ilde ortaklaşa kutla-
yacaklarını açıklamasına rağmen 
Bursa’da alanda değil salonda et-
kinlik yapılacağı açıklandı. Türk 
Metal Sendikası Bursa'daki sosyal 
tesislerinde 1 Mayıs gününü basın 
açıklaması yaparak geçiştirdi. Ha-
yat pahalılığı ve zamlardan herkes 
rahatsız ve şikayetçi ama sendika-

cılar işçileri bir araya getirmek is-
temiyor. Bursa’da on binlerce üye-
si olan bir sendikanın bırakın alana 
çıkmayı fabrikada bile 1 Mayıs ile 
ilgili bir şey yapmamasını kabul 
etmiyorum. Biz bugün sesimizi 
duyurmayacaksak ne zaman duyu-
racağız! 

Sözde işçi sendikası ama iş-
çiden uzak, işçinin olmadığı ka-
palı kapılar arkasında 1 Mayıs’ı 
kutluyorlar. Bayramı bahane edi-
yorlar. Türkiye’nin en büyük işçi 
sendikasıyız diye konuşuyorlar-
sa bu büyüklüğü salonlarda değil 
meydanlarda 1 Mayıs’ı kutlayarak 
göstermesi gerekir. Büyük sendika 
dediğin işçinin taleplerine sahip 
çıkarak olunur. Öyle şube başkan-
larıyla bir araya gelerek salonda 1 
Mayıs açıklaması yaparak olun-
maz!

3GERÇEKMayıs 2022 / Sayı: 152 

Aslında kimsenin bir yere gittiği 
yok aramızdan birkaçı bu dünya-
yı terk etti gerçi ama tanıdığım bir 
çoğu hala buralarda. Çalışma haya-
tıma İç Anadolu'nun bir ilinde tele-
vizyon ve radyo tamirciliği çırağı 
olarak başladım. Şimdi anımsıyo-
rum ustamın çok değerli arkadaşları 
gelirdi. Yanına özellikle başka iller-
de okuyan üniversiteliler geldiği za-
man bana sanki büyük bir insan gibi 
davranıp dışarıda ne yerlerse yesin-
ler bana da getirirlerdi. Benimle çok 
iyi konuşup çok iyi davranırlardı. O 
zaman ne dediklerini çok fazla an-
lamıyordum şimdi düşündükçe an-
lıyorum hep işçilerden ve ülkenin 
sorunlarından konuşurlardı. Ustama 
üniversitedeki olaylardan bahseder-
lerdi. 

Babamın işlerinin bozulmasın-
dan dolayı 1991 yılında Bursa'ya 
gelmek zorunda kaldık farklı bir 
şehir farklı bir kültür. İlk başlarda 
çok zorluk çektik zamanla uyum 
sağlamaya başladık. Bursa'da çeşit-
li işlerde çalıştım 1994 yılında bir 

metal atölyesinde işçilik yapmaya 
başladım. İşletme küçük ve o za-
manlar servis de çok yaygın değil-
di minibüsle işe gidip geliyorduk. 
Ali abi isminde birisiyle tanıştım 
televizyon tamircisindeki ustamın 
arkadaşları gibi konuşuyordu. Söy-
lediğim her şeyi önemseyip beni 
dikkatle dinliyordu, çok kısa bir 
süre sonra İstanbul'a gitmem gere-
kiyor dedi. Bir daha da görüşmedik. 

Bu süre içerisinde bir iki iş yeri 
daha değiştirdim, daha büyük bir 
yere işbaşı yaptım yaz tatilinde kısa 
bir süre için çalışmaya. Benim yaş-
larımda bir arkadaş işbaşı yaptı ofis 
bölümüne ama ofisten çok üretim 

alanının içinde dolaşıyordu tanıştık. 
Birlikte dışarıda gezmeye başladık. 
Bana getirdiği ilk kitap: Darağacın-
da Üç Fidan. Sonra Gorki’nin Ana 
kitabı derken derneklere gitmeye 
başladık. Ustamın yanına gelen 
arkadaşlarıyla doluydu derneğin 
içerisi düzenli olarak sendikalara 
ve işçi dayanışmalarına gidiyor-
lardı beni de götürmeye başladılar. 
Şimdiki 14 yıldır üyesi olduğum 
sendikama bundan 25 yıl önce de 
gidiyordum. Fazla uzatmayayım bu 
sendikalara böyle işçi dostları artık 
pek uğramaz oldu, onlar olmayınca 
hep bir yanımız eksik gibi geliyor 
bana.

Bu ülkeyi ancak bir işçi iktidarı değiştirebilir

Nerede o kendini bilmez çocuklar?

Tuzla Chen Solar’dan bir işçi
METAL FABRİKALARINDAN HABERLER

Bursa SCM fabrikasından bir metal işçisi

Merhaba dostlar;
Yaklaşık 20 seneye yakın ver-

diğim emek mücadelesinde kimi 
zaman patrona diz çöktürüp istedik-
lerimizi aldık kimi zaman ise bu du-
rum gerçekleşmeden son buldu. Bu 
kadar zamanda edindiğim en önemli 
düşünce emek için verilen her mü-
cadele her direniş her ses bir sonraki 
mücadeleyi bir adım ileri taşıma-
sı ve daha sağlam gerçekleşmesini 
sağlamasıdır. Bu seneki 1 Mayıs'ta 
2 senelik aranın ardından alanlarda 
yerimizi aldık. Gönül isterdi ki işçi 
bayramının kullanabileceği en an-
lamlı yerde Taksim'de olmak ancak 
bu bastırılmış sindirilmiş yozlaşmış 
sistemde onların belirlediği yerlerde 
olabiliyoruz. Ben bu bayramda in-
sanların gözünde şunu gördüm. Ezil-
miş ve bir o kadar da kendi gücünün 
farkında olan bir işçi emekçi kitlesi 

vardı. Tıpkı 2013’te Gezi’den hemen 
önceki 1 Mayıs'taki gibi bir hava var-
dı alanda. Emekçiler artık bu sistemi 
değiştirmenin bir zorunluluk olduğu 
gerçeğinin farkındalar. Bunu da siya-
si bir zemine oturtup gerçekleştirebi-
leceklerinin bilincindeler. Artık bir 
işçi iktidarının bu ülkeyi değiştire-
bileceği gerçeği önümüzde gün gibi 

açıktır. Arkadaşlar biz işçiler olarak 
hiçbir din, dil, ırk ayrımı gözetmek-
sizin aynı amaç doğrultusunda birle-
şebilirsek değişimin uzakta olmadığı 
bilinciyle hareket edelim. Umarım 
bu bahar yeni başlangıçların haberci-
sidir. İnadına sendika inadına DİSK! 
Yaşasın işçilerin birliği! Yaşasın sınıf 
mücadelemiz!

1 Mayıs salonda değil 
meydanlarda olur!

Bursa OYAK Renault'tan bir işçi

Manisa’dan bir kadın metal işçisi 

Alınteriyle geçinen tüm emekçi 
kardeşlerime Manisa’dan merhaba. 
Türkiye’nin dört bir yanındaki fab-
rikalardan, iş yerlerinden işçi kar-
deşlerimin bu mektubu okuyacağı 
heyecanını duyarak buraya ilk kez 
yazıyorum. 

Emeğimizin git gide ucuzlaş-
tığı, elimizi attığımız her şeyin ise 
pahalılaştığı şu dönemlerde fabri-
kadaki tek gündemimiz pahalılık ve 

geçinmenin gittikçe zorlaştığı. Pat-
ronumuz geçtiğimiz Ramazan bay-
ramında fabrikada bir bayramlaşma 
konuşması yaptı. Konuşmasında 
dedi ki işçiler gündemi pek takip et-
mez, gazete okumazmış! Patronun 
tarafından bakıldığında durum öyle 
görünüyor olabilir, fakat gerçek böy-
le değil. Biz işçiler gündemi de takip 
ediyoruz, patronları zengin ettiğimiz 
zamandan arta kalan zamanlarda ga-

zete de okuyoruz, bir araya gelip 
derdimize çare bulmaya da çalı-
şıyoruz. Sürekli “biz bir aileyiz” 
mavalı okunan ama iş hakları-
mıza gelince dış kapının man-
dalı muamelesi gören biz işçiler 
dostumuzu da düşmanımızı da 
iyi biliyoruz. İşçinin gerçeğini, 
mutfağındaki yangını yazmayan 
gazetelerden değil sadece, yaşa-

yarak, görerek öğreniyoruz.
Dostlar, sırtımızdan geçinip ser-

vetini büyüten, yetmiyormuş gibi 
karşımıza geçip bizle alay eden bu 
düzenin temsilcilerine karşı gücü-
müzü birleştirelim. Tek yumruk olup 
bizleri parça parça bölerek sömüren 
patronların karşısına o bir olmuş 
yumruğumuzla çıkalım. Bizi bugün 
açlık ve yoksullukla karşı karşı-
ya getirenleri de bizi tek bir oydan 
ibaret görenleri de unutmayalım. 
İşçiler savaşta, salgında, krizde hep 
bedel ödeyen, hep taviz veren taraf 
oldu. Artık bu üzerimize yapışmış 
gibi görünen ama bir olduğumuzda 
bir çırpıda söküp atacağımız sömü-
rü düzenine karşı yan yana gelelim. 
Kimseye değil, kendi gücümüze 
yanı başımızdaki arkadaşımızdan al-
dığımız güce güvenelim. 

Merhaba. Kötü çalışma koşuları 
ve düşük ücretlere karşı 11 günlük 
iş bırakma eylemiyle sesini duyuran 
Gemi Söküm işçilerinden biriyim. 
Herkesin "Kendiliğinden" dediği 
ama geçmişten gelen bir birikim-
le eyleme geçtiğimiz, kısmi ama 
yeterli olmayan kazanımlar elde 
ettiğimiz süreci geride bıraktık. Ve 
1 Mayıs'a geldik. Özellikle Asbest 
gibi kanserojen kimyasallara maruz 
kalıyoruz. Ancak aldığımız ücretler 
bu koşullara, tehlike ve ölüm riskine 
oranla çok düşük. Bir işçi 1 günde 
ortalama 300 bin liralık hurda ke-
siyor ama aldığı ücret günlük 300-
400 lira. Patronların kârı muazzam 
düzeyde. Bu kadar yüksek kâra kar-
şın işverenler, iş kanunundan gelen 
yükümlülüklerini dahi yerine getir-
miyorlar. İş kıyafetlerini, iş ekip-
manlarını (şalama, hortumlar vs) 
kendi imkânlarımızla satın alıyoruz. 
Denetleme süreçleri ise göstermelik 
işliyor. Bu süreçte işçilere kıyafetler 
dağıtılıyor, her yer boyanıyor, du-
mansız çalışma sağlanıyor. Zaten 
denetmenler de işverene haber ve-
rerek geliyorlar. Göçmen işçiler de 
denetleme zamanlarında ya ücretsiz 
izne gönderiliyor ya da diğer şube-
lere naklediliyor. Bir çoğu sigortasız 
çalıştırılıyor. Bir iş cinayetinde ölse-
ler kayıtlara dahi geçmezler. Gemi 
Söküm işçileri olarak çalışma ko-
şullarına karşı yeni bir sürece girdik. 

Kendi öz örgütlenmelerimizi yarat-
ma çabasındayız. 1 Mayıs'ta ilk defa 
kendi pankartımızla alanlara çıktık. 
Her şeyiyle öğretici bir dönem ya-
şadık. İşçilerin bilinci yavaş da olsa 
ortaya çıkıyor. Hiç bir basın açıkla-
masına katılmamış, hiç bir hak ara-
ma mücadelesine dahil olmamış biz 
işçiler Aliağa'nın en kalabalık mitin-
gini dostlarımızın da desteğiyle ger-
çekleştirdik. Dostlarımıza teşekkür 
ederiz. Artık önümüzde daha zorlu 
ama yeni bir iş bırakma eyleminde 
irade gösterebileceğimiz bir müca-
dele dönemi var. Tüm deneyimsiz-
liğimize, tüm sınıf düşmanlarımıza 
rağmen 11 gün direndik. Temsilci-
lerimiz işten çıkarıldı. Patronların 
ayak oyunlarına şahit olduk. Devlet 
gerçeğini gördük. Direndiğimizde 
kazanacağımıza olan inancımız art-
tı. Bunu yaşayarak daha iyi anladık. 
2022 yılı başında başlayan, üretim-
den gelen gücüyle grev, iş bırakma 
eylemleri yapan Çimsataş, Divri-
ği, Farplas, Migros, Yemeksepeti, 
Trendyol işçilerinden aldığımız 
güçle mücadeleye devam ediyoruz.

Emeğine sahip çıkan, kendi gü-
cünün farkında olan, koşulları de-
ğiştirmek isteyen Gemi Söküm iş-
çilerinden tüm işçilere, direnenlere 
selam olsun.

İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız.

İşçiyiz haklıyız kazanacağız!

İşçi sınıfı bir arada olduğunda güçlüdür!
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EnerjiSa’da işçi kıyımına karşı direnen işçiler anlattı: 
Taleplerimiz karşılanana kadar 

mücadeleye devam!

Gerçek: Direnişe giden süreç nasıl 
başladı? Bu süreçte neler yaşandı?

Erdal Şener: Yaklaşık 17 yıldır 
enerji sektörünün içindeyiz, bunun 11 
yılı EnerjiSa çatısı altında geçti. Hiçbir 
sorun yokken dört satırlık bir yazıyla iş 
akdimiz feshedildi. 

Mehmet Ali İçindere: Ben de Erdal 
abi gibi 17 yıldır aynı şirket-
te çalışıyordum. Çalıştığımız 
şirket 2011 yılında Sabancı'ya 
geçti. 11 yıldır hiçbir sorun 
yaşamadan çalıştık. 11 yıl 
sonra bana gelip "Sana uygun 
bir pozisyon bulamadık" de-
diler. Ben de şunu sormak is-
tiyorum; 11 yıldır buluyordun 
da şimdi mi bulamıyorsun? 
Biz yıllardır Tes-İş'te örgüt-
lüydük...

Gerçek: Tes-İş’ten de atılanlar oldu 
mu?

Mehmet Ali İçindere: Onlardan da 
atılanlar oldu, evet. Mesela 50 kişi atıl-
dıysa bunun 7-8 tanesi Enerji-Sen'den, 
kalanları hep Tes-İş'tendi. Ama Tes-İş 
hiç kimsenin hakkını savunmuyor. 
Süleyman Başkan (Enerji-Sen Genel 
Başkanı Süleyman Keskin) bize "Bu 

sendikal örgütlülüğümüze yapılan bir 
saldırıdır. Örgütlenelim, sokağa çıka-
lım" dedi. Biz de "Tamam başkanım" 
dedik. Biz EnerjiSa'nın eski çalışanla-
rıyız, sonuçta 17 yıl olmuş. 17 yıl az 
buz bir zaman değil. Ben arabaya bi-
niyorum, elektrik direklerine bakarak 
geliyorum eve.

Gerçek: Talepleriniz neler? 
Erdal Şener: Önkoşulsuz bir şekil-

de işe iademizin gerçekleştirilmesini, 
arkadaşlarımızın üzerindeki mobbing-
lerin kaldırılmasını, sendika seçimimi-
ze saygı gösterilmesini istiyoruz. Ama 
en başta işe iademizin gerçekleştiril-
mesini istiyoruz ve bu taleplerimiz ger-
çekleşene kadar direnişe devam etmeyi 

düşünüyoruz.
Mehmet Ali İçindere: Kabul edi-

lene kadar EnerjiSa Genel Müdürlüğü 
önündeyiz. Ondan sonra Enerji Bakan-
lığı olur, Meclis olur... Haklı talepleri-
miz kabul edilene veya birisi çıkıp da 
"Seni şu yüzden işten attık" diyene ka-

dar devam edeceğiz.
Gerçek: Türkiye'nin 

birçok farklı bölgesinde 
devam eden işçi direnişle-
ri var. Bu direnişlerde yer 
alan işçilere bir mesajınız 
olacak mı?

Erdal Şener: Bütün 
işçi kardeşlerimize gö-
nülden başarılar diliyo-
rum. İşçi sınıfı bir araya 
gelirse, birlik ve beraber-

lik sağlanırsa bizi hiç kimsenin yıka-
mayacağını düşünüyorum.

Mehmet Ali İçindere: Türkiye 
genelinde 248 bin enerji işçisi var. 
Ben onlara sarı sendikalardan ayrıl-
maları, DİSK/Enerji-Sen gibi müca-
deleci sendikalarda örgütlenmeleri 
çağrısı yapıyorum.

Çorlu'da bir kâğıt fabrikasında çalışan işçi: 
Vaatlere kanmayalım!

Merhaba ben Çorlu'da bir 
kâğıt üretimi yapan bir fabrika-
dan çalışıyorum. Son zamanlarda 
fabrikada işçiler arasında sadece 
gıda ürünlerine gelen zamlar ve 
gelecek olan zamlar konuşulu-
yor. Tabii herkes yılbaşında as-
gari ücrete yapılan zammın temel 
gıdalara yapılan zamların karşı-
sında hemen eridiğinin farkında. 
Şimdi bütün sendikasız fabrika-
larda olduğu gibi bizim fabrikada 
çalışan işçiler de acaba hükümet 

Haziran ayında asgari ücrete zam 
yapar mı diye bekliyorlar. Ama 
bırakalım hükümet asgari ücrete 
zam yapmayı Ocak ayında bütün 
televizyonlardan bağıra çağıra 
yüzyılın zammını yaptık diye 
açıkladıkları zammı enflasyonla 
geri alıyorlar. Daha dün bir işçi 
ailesinin çocuklarının ihtiyacı 
olan süte zam yaptılar. Temel ih-
tiyaçlarımız gün geçtikçe zamla-
nırken aldığımız ücretlerde yap-
rak bile kıpırdamıyor. Birilerinin 

asgari ücrete zam yapacağız va-
atlerine kanmayalım. Enflasyo-
nun karşında ücretlerimizi ancak 
biz mücadele ederek koruyabili-
riz. İstediğimiz zammı ancak biz 
işçiler patronlara karşı birlikte 
mücadele ederek alabiliriz. Bı-
rakalım boş vaatleri beklemeyi 
bugün hemen mücadele etmeye 
sendikalaşmaya başlayalım. Üc-
retlere her ay enflasyon oranında 
zam talep edelim.

Pas South işçisinin ekmek ve 
hürriyet mücadelesi sürüyor!

Merhaba emekçi arkadaşla-
rım, yoldaşlarım! Haftalardır hatta 
aylardır hazırlıklarını, planlarını 
yaptığımız ve sonunda tüm coş-
kumuzla alanlarda yürüdüğümüz, 
tepkilerimizi ve taleplerimizi hay-
kırdığımız, halaylar çektiğimiz, 
kızıl flamalarımızı göklere kaldır-
dığımız, birbirimize ve mücadele-
mize omuz verdiğimiz, yalnız ve 
güçsüz olmadığımızı herkese ye-
niden gösterdiğimiz bir 1 Mayıs’ı 
daha geride bıraktık. Evet belki 
bu yıl 1 Mayıs’ın gerçek ev sa-
hibi Taksim'de değildik ancak 1 
Mayıs’ın yeniden uğruna şehitler 
verdiğimiz Taksim'de kutlanabil-
mesi için gerekli sınıfsal ve siyasi 
mücadeleyi hep vereceğimiz de 
istibdad rejiminin aklından çıkma-
malıdır. Çünkü ne 1 Mayıs bizler 
için yalnızca bir bayramdır, ne de 
Taksim herhangi bir meydandır. 
1 Mayıs aynı zamanda bizler için 
kararlılık, dayanışma ve cüret gü-
nüdür; Taksim ise hain pusularda 
hayatlarını kaybeden yoldaşları-
mızın kanlarının döküldüğü kanlı 
meydandır. 

1 Mayıs’ın teri henüz sırtımız-
da kurumamışken acılarla ve kan-
larla dolu tarihimizin çok önemli 
bir mihenk taşı geldi çattı: 6 Ma-
yıs! Deniz, Yusuf ve Hüseyin'i 
anmak için bu kez yine kızıl fla-

malarımızla, onların 6. Filo'yu de-
nize döktüğü Dolmabahçe'deydik. 
Onların bize gösterdiği yolda aynı 
kararlılıkla yürüyeceğimizi, bir 
kez ölürsek bin kez dirileceğimizi, 
emperyalizme karşı dimdik ayakta 
duracağımızı, elinde masumların 
kanı bulunan NATO terör örgü-
tünü yurdumuzdan kovacağımızı 
tekrar haykırdık. 

Tabii belki de, bu iki tarihin 
de bizler için önemli olabilmesini 
sağlayan, yalnızca bizim için değil 
tüm insanlık tarihi için atılmış en 
büyük adımlardan birini atan, bi-
limsel sosyalizmin kurucusu Karl 
Marx’ın doğum günü de bu iki 
tarih arasındaydı. 5 Mayıs 1818 
günü doğduğunda muhtemelen 
kimse dünyaya bu denli yön ve-
rebileceğini, işçi sınıfının zincir-
lerinden başka kaybedecek hiçbir 
şeyi olmadığını onlara gösterebi-
leceğini bilmiyordu.

Hepinizi en devrimci duygula-
rımla selamlarken sözlerimi Deniz 
Gezmiş'in darağacına giderken 
söylediği ve kılavuz edinmemiz 
gereken şu sözlerle bitiriyorum: 
“Yaşasın tam bağımsız Türkiye! 
Yaşasın Marksizm-Leninizm'in 
yüce ideolojisi! Yaşasın Türk ve 
Kürt halklarının bağımsızlık mü-
cadelesi! Kahrolsun emperyalizm! 
Yaşasın işçiler, köylüler!”

İstanbul İkitelli’den bir zincir 
market işçisi

Çerkezköy’de bulunan Pas 
South'ta işten çıkarılan işçiler dire-
nişlerine kararlılıkla devam ediyor. 
Geçtiğimiz Şubat ayında Petrol-İş 
sendikasında sendikalaştıkları için 
daralma bahanesiyle işten çıkarılan 
işçiler anayasal sendikalaşma hak-
kına sahip çıkarak fabrika önünde 
direnişe başlamıştı. Alman serma-

yesi olan Pas South fabrikasının 
Türkiye'deki yönetiminin dayattığı 
kötü çalışma koşullarına karşı sade-
ce fabrika önündeki direnişle de de-
ğil, fabrikanın içinde sendikalaşma 
süreçlerine devam ederek gereken 
cevabı verdiler. 

Fabrikanın da direnişin de ço-
ğunluğu kadın işçiler. Pas South 

direnişi emekçi ka-
dınların damgasını 
yaşıyor. Pas South di-
renişi işçi sınıfı müca-
delesine örnek olacak 
birçok faaliyete imza 
atıyor. Direniş alanın-
da yapılan temsilciler 

kurulu toplantısı bu çalışmaların en 
somut örneklerinden biri oldu. Pas 
South direniş alanında hem “Hak 
verilmez alınır!” diyen işçiler sesini 
yükseliyor hem de Petrol-İş sendi-
kası Pas South işçisinin sesini farklı 
meydanlara da taşıyor. Pas South 
işçileri 8 Mart alanlarından sonra 
şimdi de Kırklareli Lüleburgaz'da 
gerçekleşen 1 Mayıs mitingine ka-
tıldılar. 

Pas South direnişi işçi sınıfının 
Trakya’dan yükselen ekmek ve 
hürriyet mücadelesinin sesi. Pas 
South işçisi kazanana, Petrol-İş 
sendikası Pas South’a girene kadar 
Pas South direnişi ile dayanışmaya! 

İŞÇİ SENDİKA

Mayıslar bizimdir!

Sabancı Holding'e ait EnerjiSa firmasında çalışan onlarca işçi, şirket yönetimi tarafından çeşitli gerekçeler ile işten 
çıkarıldı. Bu gelişme üzerine DİSK/Enerji Sen üyesi EnerjiSa işçileri, şirketin Ankara'daki genel merkezi önünde direnişe 
geçtiler. İşçilerin eylemi birçok kez polis saldırısıyla engellenmeye çalışıldı, işçiler gözaltına alındı. EnerjiSa işçileri, 15 
Nisan Cuma günü İstanbul'a gelerek, eylemlerini Kadıköy Moda Sahnesi'ne taşıdılar. İşçilerden Erdal Şener ve Mehmet 
Ali İçindere, direnişlerini Gerçek gazetesine anlattı.

Lila Kağıt işçisi hak verilmez 
alınır demeye devam ediyor

Tekirdağ Çorlu'da bulu-
nan Lila Kağıt işyerinde işçi-
ler kötü çalışma koşulları ve 
enflasyon karşısında her ge-
çen gün hızla değer kaybeden 
düşük ücretlerini iyileştirmek 
umuduyla anayasal hakla-
rı olan sendikalaşma yoluna 
gittikleri için işten atılmışlar-
dı. Bunun üzerine sendikaları 
Selüloz-İş ile fabrika önünde 
direnişe başlayan işçiler 4 ayı 
aşkın süredir direnişlerini sür-
dürüyor.

Dışarıda işçilerin direniş-
leri sürerken patron da içeride 
işçilere baskı yapmaya, sen-
dikalaşmayı engellemek için 
yeni eleman almaya devam 
ediyor.

Lila Kağıt direnişinden 
işçiler, fabrika önündeki di-
renişlerinin, içerideki işçi-
ler açısından iş güvenliği ve 
patronun sendikalaşmayı en-

gellemek için göz boyamak 
amacıyla verdiği göstermelik 
zamdan dolayı teminatları 
olduğunu belirtiyor. Verilen 
göstermelik zamlar da, içeri-
de çalışma şartlarında yapılan 
ufak tefek iyileştirmeler de, 
direniş çadırı fabrikanın kapı-
sının önünden kalktığı an bir 
daha yapılmayacaktır. İşte bu 
sebeple Lila direnişinden işçi-
ler, sahip oldukları hakları ka-
lıcı hale getirmek için, bu hak-
ların patronun iki dudağının 
arasında olmaması için içeri-
de çalışan işçileri direnişe ve 
sendikalarına sahip çıkmaya 
çağırıyor. Tüm emek dostla-
rını ise dayanışmaya bekliyor. 

Lila Kağıt işçileri ekmek 
ve hürriyet mücadelelerini 
sürdürürken bölge halkına da 
hak verilmez alınır şiarının en 
güzel kanıtını sunuyor.
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Devrimci İşçi Partisi 6. Kong-
re kararı: “Emperyalizme, serma-
yeye ve istibdada karşı ekmek ve 
hürriyet mücadelesinde perspektif-
ler ve görevler!”

“Türkiye’de sayısı giderek ar-
tan göçmenlerin emperyalizmin 
işgal politikası olduğu söyleni-
yor. Oysa sayısı milyonları geçen 
göçmenler Türkiye’yi işgal etmek 
için değil emperyalizmin çıkarla-
rına paralel olarak Suriye’yi işgal 
etmek ve Afganistan’da emper-
yalist işgali sürdürebilmek için 
Türkiye’yi taşeronlaştırmak üzere 
vesile yapılmaktadır. İstibdad re-
jimi kendine biçilen bu misyonu 
hayata geçirirken AB ve ABD’den 
daha fazla para koparmak için göç-
menleri kendi deyimiyle “Kayseri 
pazarlığı”nda kullanıyor. Ameri-
kan muhalefeti ise göçmenleri Batı 
sınırlarından uzak tutmak üzere 
geri gönderme planları yaparken 
halkın şoven ön yargılarını kaşıyıp 
buradan siyasi destek devşirmeye 
çalışıyor. Sadece işçi sınıfı siyase-
ti hem göçmenlerin hem yerli işçi 
sınıfının aynı sistemden kaynak-
lanan sorunlarına ortak bir yanıt 
üretebilir. Göçmen ve yerli işçileri 
birbirine kırdıran provokasyonları 
boşa çıkararak, emperyalizmin ve 
sermayenin oyununu bozabilir.

***
Göçmen karşıtlığı, faşizmin 

Türkiye toplumunda var olan po-
tansiyel etki alanının dışına taşan 
bir gelişme göstermesine uygun 
bir ortam sağlamaktadır. MHP, 
istibdad rejiminin dış politika-
sına angaje olduğu için göçmen 
karşıtlığında ihtiyatlı bir tutum 
izlerken, burjuva muhalefeti saf-

larında faşizmin meşruiyet alanı 
kazanmasında göçmen karşıtlığı 
ciddi bir rol oynamaktadır. Faşist 
hareket içinden çıkan İyi Parti’ye 
“AKP’yi geriletmek” savıyla meş-
ru bir muhalefet partisi muamelesi 
yapan sosyalist solun ve HDP’nin 
bu gelişmede büyük sorumluluğu 

vardır. Nitekim göçmen karşıtlığı 
rüzgârı sadece İyi Parti’nin yel-
kenlerini doldurmamakta, Bolu 
Belediye Başkanı Tanju Özcan gi-
biler aracılığıyla CHP saflarında da 
faşizan bir ırkçılık gelişmektedir. 
Ümit Özdağ, Avrupa’daki ön faşist 
hareketlerin muadili bir partiyi ırk-
çılığa ve faşizme alan açan bu at-
mosfer içinde kurmuştur. Erdoğan 
ve Bahçeli’ye karşı muhalefeti dü-
zen içi, parlamentarist ve kimlikçi 
bir perspektifle yürüten sosyalistler 
ve HDP, Millet İttifakı’ndaki müt-
tefiklerinin göçmen karşıtlığına 
karşı yine kimlikçi bir tavırla karşı 
çıkmaktadır. Bu tavır sınıfsal çeliş-
kilerin alabildiğine keskinleşmekte 
olduğu bir süreçte solu emekçi kit-
lelerden tecrit etmekte ve faşizan 
eğilimlerin düzen muhalefeti için-
de etkinliğini arttırmasına neden 

olmaktadır.                 
Faşizme karşı mücadele “aşırı 

sağcılığa” karşı bir solcu kimlik 
mücadelesi olarak görülürse, ge-
riciliğin kaynağının sermaye dü-
zeninde ve emperyalizmde değil 
kimlik olarak “Türklük”te ya da 
“Müslümanlık”ta olduğu zannedi-

lerek hareket edilirse ve nihayet işçi 
sınıfının milleti sermayeyi tasfiye 
ederek kendi öncülüğünde yeni-
den kurma hedefi göz ardı edilirse 
etkin bir anti-faşist mücadele cep-
hesi inşa etmek mümkün değildir. 
Faşizm kimlik mücadelesiyle değil 
sınıf savaşıyla yenilgiye uğratılabi-
lir. Faşizmin iktidara ulaşmak için 
bir yöntem olarak kışkırttığı kardeş 
kavgası ancak sınıf kavgasıyla en-
gellenebilir.  

***
Bugün Türkiye göçmen ve sı-

ğınmacı sayısı bakımından nüfusu-
na göreli olarak dünya birincisidir. 
Bu göçmen nüfusun çoğunluğu, 
mülteci kamplarında insani yar-
dımlarla yaşamını idame ettirmek-
ten ziyade şehirlerde sanayi ve 
hizmet sektöründe işçilik yaparak 
yaşamaktadır. Göçmenler çocuk 

yaştaki kuşak da dahil olmak üzere 
Türkiye işçi sınıfının önemli bir bi-
leşeni haline gelmektedir. İstibdad 
rejimi devasa boyutlara ulaşan bu 
göçmen nüfusu Suriye ve Afganis-
tan başta olmak üzere Batı Asya, 
Ortadoğu ve hatta Afrika için bir 
enstrüman olarak değerlendirmek-

tedir. Aynı zamanda bu nüfus göç-
menleri sınırlarından uzak tutmak 
isteyen Avrupa Birliği’ne karşı 
güçlü bir koz işlevi görmektedir. 
Göçmen nüfus, gerek ucuz işgücü 
gerekse de yedek işsizler ordu-
sunun unsurları olarak işçi sınıfı 
içinde aşağı doğru rekabeti körük-
leyerek sermayenin kârlılığını art-
tırmaktadır. Sermaye sınıfı ayrıca 
ekonomik kriz dolayısıyla artan sı-
nıfsal çelişkileri göçmen karşıtlığı 
ile çarpıtma ve yozlaştırma olana-
ğına da kavuşmaktadır. İşçi sını-
fının nesnel çıkarları ise tam tersi 
bir noktadadır. Göçmen karşıtlığı 
rekabeti arttırır, halkların kardeşli-
ği ise sınıf içinde rekabetin yerine 
birliğin güçlenmesini getirir. Göç-
menlerin yerli işçilerle başta çalış-
ma hakkı olmak üzere eşit hak ve 
koşullara sahip olması bu anlamda 

yine yerli-göçmen tüm işçi sınıfı-
nın ortak çıkarıdır. Devrimci İşçi 
Partisi, göçmen sorununa kimlikçi 
bir perspektiften, sınıf çelişkilerin-
den soyutlanmış bir insan hakları 
anlayışıyla yaklaşmaz. Göçmen 
karşıtlığını kırmanın başlıca yolu 
sınıf mücadelesini yükseltmektir. 
Göçmen ve yerli işçilerin kesiş-
tiği her alanda ortak mücadele ve 
örgütlenme deneyimleri hayata ge-
çirilmelidir. Ancak bu mücadeleler 
içinde sınıfsal öfke ve tepki çarpık 
ve yozlaşmış biçimlerden arınarak 
dosdoğru sermaye düzenine ve is-
tibdad rejimine yönelebilir.    

Yerli ve göçmen işçilerin eşit-
liğinin en önemli ifadelerinden 
biri elbette ki vatandaşlıktır. 1917 
Ekim Devrimi’nin kurduğu işçi 
devleti, mülk sahibi ve sömürücü 
olmayan her göçmeni vatandaşlığa 
kabul ederken sadece işçi sınıfının 
evrenselliğini ortaya koymaz. Ka-
pitalist düzende emek arzı işçiler 
arasındaki rekabeti arttırırken, üc-
retlerin düşmesi ve işsizliğin art-
ması sonucu doğurmaktadır. Çalış-
ma hakkının dokunulmaz olduğu, 
iş güvencesinin sağlandığı sosya-
list planlamada, kâr için değil ihti-
yaç için üretim yapıldığından daha 
fazla işçi (yerli ya da göçmen) iş-
lerin bölüşülmesi, iş saatlerinin kı-
salması, daha fazla üretim ve refah 
demektir. İçinde bulunduğumuz 
çağda göçmen sorununun gerçek 
ve nihai bir çözüme kavuşturulma-
sı ancak işçi sınıfı enternasyonaliz-
mine dayanan bağımsız bir sınıf si-
yaseti temelinde ve işçi iktidarıyla 
mümkün olacaktır.”

Göçmen ve yerli işçileri birbirine kırdıran provokasyonları boşa çıkar! 
    Emperyalizmin ve sermayenin oyununu boz!

Asgari ücret, TÜİK’e göre bile 
açlık sınırının altındayken yaşamsal 
her ihtiyaca gelen zamların ardı arka-
sı kesilmiyor. Zam yağmurunun so-
nuncusu toplu taşımada geldi. Önce 
İBB iki kez (23 Mart ve 4 Nisan 
tarihli toplantılarda) toplu taşımaya 
%50 oranında zam teklif etti ancak 
belediye meclisinde teklif reddedildi. 
İlerleyen haftalarda İstanbul’da mil-
yonlarca insanın her gün kullanmak 

zorunda olduğu ulaşım ücretlerine 
%40’lık zam konusunda belediye 
meclisindeki gruplar anlaştı ve oy-
birliğiyle bu oran kabul edildi. He-
nüz yılbaşında ulaşıma %30 civarı 
zam yapılmışken, bu yeni zamlar 
krizin faturasını halkın sırtına yükle-
mek konusunda muhalefetin de farkı 
olmadığını bir kez daha gözler önüne 
serdi.

Sermayenin muhalefeti 
sermayenin iktidarına karşı

Tabii muhalefet sözcüleri her 
yapılan zam gibi ulaşım zamlarının 
da kaçınılmaz ve mecburi olduğunu 
iddia etti. Halkımız aşinadır, her kriz 
döneminde bu bahane tekrarlanır. 
Kapitalizmin her krizinde “Ama bu 
sefer farklı” diyen burjuva iktisatçı-
ları gibi burjuvazinin politikacıları da 
her zam için “Krizin yükünü emek-
çilere yükledik” diyecek halleri yok, 
“Mecbur kaldık” derler. Akaryakıta 
gelen zamlar, belediyenin kontro-
lünde olmayabilir ancak biliyoruz ki 
krizin faturasının zamlar ve vergiler-
le kime kesildiği politik bir tercihtir. 
Ücretsiz ve nitelikli ulaşım kamusal 
haktır. Milyonlarca emekçi ve öğren-
ci her gün toplu taşıma kullanmak 
zorundayken belediyeleri şirket, hal-
kı ise müşteri gören sermaye mantı-
ğıyla düşünürseniz elbette zam yap-
maktan gayri çözüm bulamazsınız.

Millet İttifakı’nın programı adı 
konulmamış bir IMF programıdır. 
Önerileri yerli ve uluslararası serma-

yeye güven vermekten, faiz arttır-
maktan, krizin yükünü emekçi halka 
yıkarak enflasyonu kontrol altına 
almaya çalışmaktan ibaret bir kemer 
sıkma politikası. Bugün elektrikten, 
benzine, yemeklik yağdan şekere 
kadar birçok temel ihtiyaca yapılan 
fahiş zamlar sadece yangına benzin 
döken bugünkü ekonomi politika-
larının sonucu değil. Aynı zamanda 
ve daha önemli oranda on yıllardır 
ülkenin kaynaklarını özel sektöre 
peşkeş çeken, kamu kurumlarını kı-
yasıya özelleştiren, devletin üretim-
deki rolünü sıfırlayan, yağmada sınır 
tanımayan sermaye politikalarının 
da sonucudur ve bu sonuçta bugün 
Millet İttifakı’nın parçası olan Ali 
Babacan’ın da payı büyüktür. Eko-
nomide Babacanlı yıllara methiyeler 
düzen, sermayeye güven vereceğiz 
diye dört dönen bir muhalefet elbette 
işlemediği defalarca kanıtlanan piya-
sa anarşisini karşınıza alamaz. Kamu 
mülkiyetine dayalı merkezi planlama 
öneremez. Öyle olunca da piyasanın 
yasaları ne emrederse eliniz kolunuz 

bağlanır, zamlara sözde mecbur ka-
lırsınız tabii. 

Çözüm düzen muhalefetinde 
değil sınıf siyasetinde

Emekçi halkımızın, en temel ihti-
yaçlarını bile karşılayamayan piyasa 
anarşisine tahammülü kalmamıştır. 
İşçinin çözümü işçi denetiminde 
kamulaştırma ve toplumun ihtiyaç-
larına göre planlanacak bir ekonomi 
olacaktır. İktidarıyla muhalefetiyle, 
merkezi yönetimiyle, yerel yöneti-
miyle ülkeyi yönetenler, krizin be-
delini emekçi halkın sırtına yükleme 
konusunda farkları olmadığını berrak 
biçimde göstermiştir. İşçinin çözü-
münü uygulayacak olan da sermaye-
nin halka karşı birleşen temsilcileri 
değil ancak bir işçi emekçi hükümeti 
olacaktır. Düzenin bizleri sermaye 
istibdadı ile sermaye muhalefeti ara-
sında oy vererek siyaset yapmaya 
zorladığı yerde işçi sınıfının örgütle-
nerek ve birleşerek memleket siyase-
tine ağırlığını koyması hem acil hem 
zorunlu hem de tek gerçek çözümdür.

Ulaşım zamları: Yok birbirimizden farkımız, mevzu zamsa hepimiz aynıyız

Ekonomik kriz ülkede sınıf çelişkilerini keskinleştiriyor. İşçi ve emekçi kitlelerde hayat pahalılığı, işsizlik ve yoksulluğun getirdiği öfke giderek artıyor. 
Bu sadece iktidarı değil, burjuva düzen muhalefetini de içine alan tüm sermaye güçlerini fazlasıyla korkutmakta. Bu koşullarda göçmen sorununun 
ülke gündemini sarması ve siyasi kamplaşmanın merkezine oturması, emekçi kitlelerin dikkatini dağıtması, öfkesini sermayeye değil göçmenlere 
yöneltmesi, sınıf mücadelesinin birleştiriciliğinin karşısında, ırkçılığın ayrıştırıcı etkisinin hâkim olması iktidarıyla muhalefetiyle tüm düzen siyasetinin 
işine geliyor. Devrimci İşçi Partisi’nin bu konudaki tutumu nettir. Bu yıl gerçekleştirilen 6. Kongre kararlarında bu tutum ortaya konmuştur. Tüm işçi ve 
emekçiler sermaye düzeninin oynadığı oyunu görmeli ve kardeş kavgasına karşı sınıf kavgasını yükseltmelidir. 
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İşçi sınıfı NATO’ya karşı taraf olmak zorundadır!
Ukrayna’daki savaşın ABD ve 

İngiliz emperyalizminin başını çek-
tiği NATO’nun Rusya’ya karşı bir 
vekalet savaşı olduğunu başından 
beri söylüyoruz. Gelişmeler bunu 
tamamen doğrulamış bulunuyor. 
Ukrayna’yı Rusya ile savaşa so-
kan NATO, şimdi de Ukrayna’nın 
Rusya ile barışmasına müsaade 
etmiyor. Rusya ile Ukrayna arasın-
da müzakereler sürerken Zelenski 
Ukrayna’nın NATO’ya girmeyece-
ğini taahhüt edeceğini açıklayarak 
önemli bir adım atmışken, Rusya 
Kiev etrafındaki askeri güçlerini 

çekmişken, Nisan başında toplanan 
NATO Dışişleri Bakanları toplantı-
sından sonra her şey tersine döndü. 

İtiraf ettiler! Ukrayna’yı 
savaştıran NATO barışmasını 
da engelliyor!

Toplantıda nelerin döndüğü-
nü Türkiye’nin Dışişleri Baka-
nı Mevlüt Çavuşoğlu itiraf etti: 
"Ama NATO Dışişleri Bakanları 
Toplantısı'ndan sonra kanaat oluş-
tu; bu savaşın devam etmesini is-
teyenler de var, NATO'ya bağlı 
ülkelerin içinde savaş devam etsin 

arzusunda olanlar var. Savaş de-
vam etsin, Rusya daha zayıflasın 
diye. Gerilesin diye. Putin değiş-
tirilir diye.” Artık bu savaşın bir 
NATO-Rusya savaşı olduğundan, 
Ukrayna’nın vekaleten savaştığına 
ve Zelenski’ye emperyalist efen-
dileri tarafından barışma iradesinin 
bile tanınmadığından kuşku duyu-
labilir mi?

NATO’cu iktidar savaşın 
bedelini Türkiye’nin emekçi 
halkına ödetiyor 

Tabii emperyalizmin Rusya’ya 
diz çöktürmeye yönelik kuşatma 
savaşının bedelini Ukrayna halkı 
ödüyor. Ama sadece Ukraynalılar 
mı? Savaşın ekonomik faturasını 
da yine işçi ve emekçiler ödüyor. 
Türkiye’de şimdiden artan ener-
ji fiyatları, Ukrayna ve Rusya ile 
yapılan ticaretin aksaması sonucu 
oluşan gelir kaybı, enflasyon ve 
artan hayat pahalılığı ile emekçi 
halka fatura edilmiş durumda. Halk 
daha önce başını almış giden enf-
lasyonla zaten başa çıkamıyordu, 

şimdi bir de savaşın faturası geldi. 
İstibdad rejimi bu faturayı milli-
yetçi şovenist bir propaganda ile 
paketleyerek halka kabul ettirmek 
istiyor. Halka çektiği sıkıntıları 
unutturmaya, halkın damat Selçuk 
Bayraktar’ın Ukrayna’ya sattığı 
SİHA’larla övünmesini sağlamaya 
çalışıyor. 

Arabuluculuk yok! NATO’nun 
verdiği rolü oynuyorlar!

Buna iktidarın dengeli bir dış 
politika izlediği ve başarılı bir 
arabuluculuk rolü oynadığına dair 
kandırmaca eşlik ediyor. Oysa AKP 
iktidarının izlediği politika NATO 
tarafından kendisine biçilmiş rol-
den ibaret. Her gün televizyonlarda 
gazetelerde bu hikayeleri anlatsalar 
da Rusya her şeyin farkında ve Tür-
kiye ile Rusya arasındaki gerilim 
her geçen gün artıyor. Türkiye’nin 
NATO ile Rusya arasındaki açık 
bir savaşın cephe ülkesi olması ise 
çok daha büyük bir felaketin yak-
laşması demek. Çünkü böyle bir 
çatışma nükleer savaşa dönüşebi-
lir ve İncirlik’te ABD’nin nükleer 

bombalarına ev sahipliği yapması 
Türkiye’yi bir nükleer hedef haline 
getirmektedir.

NATO’dan çık! NATO’yu yık!
Türkiye’nin NATO üyeliği 

emekçi halkın boynundaki eko-
nomik bir zincirdir. NATO’nun 
kurduğu kontrgerilla, işbirlikçi 
iktidarlarla el ele Maraş’tan 1 Ma-
yıs 77’ye katliamlara imza atmış, 
Gazi’de, Sivas’ta kan dökmeye ve 
kardeş kavgasını kışkırtmaya de-
vam etmiştir. NATO işçi sınıfının 
ve emekçi halkın kanlısıdır. NATO, 
Amerikancı iktidarın ve muhalefe-
tin ağız birliği ederek söylediğinin 
aksine bir güvenlik şemsiyesi de-
ğil, en büyük güvenlik sorunudur. 
Bu sebeplerle işçi sınıfı Ukrayna 
savaşında taraftır. NATO’nun ve 
vekillerinin yenilgisinden yanadır. 
Türkiye’nin NATO’dan çıkması ve 
NATO’nun yıkılması için mücade-
le barışa giden tek yoldur!  

İstibdad’ın yeni "Rabia"sı: 

Mısır’da Müslüman Kardeşler 
iktidarının ABD-İsrail-Suud eksenli 
bir darbe ile devrilmesinin ardından 
Erdoğan ünlü "rabia" (Arapça an-
lamıyla "dördüncü") işaretini piya-
saya sürmüştü. Bu işaret, en başta 
Mısır’ın yeni diktatörü Sisi’ye, ay-
rıca Türkiye’deki darbe girişiminin 
arkasındaki ABD’ye, Fettullah’ın 
işbirlikçisi olduğu söylenen Birleşik 
Arap Emirlikleri (BAE) ve Suud’a, 
yeri geldiğinde de İsrail’e "kafa 
tutan" bir simge oluverdi. Gerçek 
gazetesi olarak istibdad rejiminin 
(halkımızın değil!) bölgenin gerici 
rejimlerine, Siyonizme ve emper-
yalizme bu "kafa tutuşunun" yaldı-
zını her fırsatta kazıdık. Erdoğan’ın 
bölgedeki bazı rejimlerle ihtilafını 
ciddiye almakla birlikte, emperya-
lizm ve Siyonizm ile ilişkisi konu-
sunda asla hayale kapılmadık ve 
halkımızı uyardık. Son bir yılda 
iktisadî kriz, salt istibdadın ayakta 
kalmasına odaklı iktisat politikaları 
ve NATO’nun Ukrayna’da çıkar-
dığı savaş gibi nedenlerle Erdoğan 
bizi çok bekletmeden haklı çıkardı. 
Artık dolar peşinde koşan istibdad 
için Rabia işaretinden eser kalmadı. 

Onun yerini yeni bir "rabia" aldı: İs-
rail, BAE, Suud ve Mısır. 

Erdoğan, bu şer dörtlüsü için-
den, önce darbe sonrasında mey-
danlardan bolca sövdüğü BAE’nin 
kapısını çaldı. Bunu bir zamanlar 
"one minute" diyerek eleştirdiği İs-
rail izledi. Artık ilk iki kapı açılmış-
tı. Nisan ayının sonunda sıra üçüncü 
kapıya geldi. Erdoğan, İstanbul’daki 
konsolosluk binasında bir gazeteciyi 
testere ile parçalayan, Yemen hal-
kına yıllarca kan kusturan, Suriye 
başta olmak üzere tüm meselelerde 
emperyalizm ve Siyonizmin çıkar-
ları için milyarlarca dolar harcayan 
Suud ailesini ziyarete gitti. 

"Ümmetin ve bölgenin lideri"ni 
bir vali karşılıyor!

İstibdad rejiminin BAE ve İsrail 
ile normalleşmesini bir zafer hava-
sında haberleştirmek için kırk takla 
atan AKP medyası, bu sefer de çiz-
gisini sürdürdü. Ancak iktidarın do-
lar arayışına endeksli dış politikası 
o kadar sefil ki, artık mızrak çuva-
la sığmıyor. Öncelikle Erdoğan’ın 
Suudî Arabistan’a davet edilmiş ol-
duğu iddiası kuşkulu. Suud kaynak-

larına göre ziyareti kendisi istedi. 
İkincisi, iktidarın eli o kadar zayıf ki, 
Erdoğan’ın ziyareti öncesinde Ka-
şıkçı davasını apar topar kapatıp, bu 
konudaki göstermelik yargılamasını 
çoktan bitirmiş Suudî Arabistan’a 
devretmek zorunda kaldı. Zira bu 
yapılmaz ise Suud görüşmek istemi-
yordu. Dahası, havalimanında Ara-
bistan diplomatik usullerine aykırı 
bir biçimde kendisini bir vali (Mek-
ke Emiri) karşıladı, giderken de bir 
vali tarafından uğurlandı. Ziyaretin 
şimdilik tam olarak amacına ulaşa-
mamış olduğunun göstergesi ise, 
Erdoğan’ın bayram namazı çıkışın-
da gazetecilere ziyaretten bahseder-
ken sadece Arabistan’dan gelecek 
turistlerden bahsetmesi oldu.

BAE ve İsrail ile olan normal-
leşmelerde halkımızı uyardığımız 
gibi, bugün de Suudî Arabistan ile 
normalleşmenin halkımızın çıkarı-
na olmadığını söylüyoruz. Bu dört 
ülke, bölge halklarının emperyalizm 
ve Siyonizmin istek ve ihtiyaçları 
temelinde zapturapt altına alınmış 
olmasının, Irak, Suriye, Lübnan, 
Filistin, Libya ve Yemen’de devam 
eden siyasî çalkantıların ve yoksul-

luğun, işçi sınıfının tüm bölgede 
neredeyse en ufak bir hak kırıntısına 
dahi sahip olmamasının sorumlula-
rıdır. İsrail çaldığı doğalgazın hor-
tumunu Avrupa’ya uzatacağı toprak 
arıyor, diğerleri ise ellerindeki pet-
rol paraları ile Türkiye’den ucuza 
varlık satın alma planları yapıyorlar. 

Sıra Mısır’da
Önümüzdeki günlerde sı-

rada Mısır var. Erdoğan Suudî 
Arabistan’dan dönüş yolunda “Mı-
sır ile diyalog en üst seviyelere çıka-
bilir” diyerek bunun mesajını açıkça 
verdi. Zaten ülkeden ayrıldığı gün 
Mısırlı muhaliflerin Türkiye mer-
kezli bir TV kanalının, merkezini 

başka bir ülkeye taşıyacağını duyur-
ması, bu alandaki yeni gelişmelerin 
de habercisi idi. 

Halkın 128 milyar dolar biriki-
mini yandaşlarına peşkeş çekerek 
halkımıza zilleti yaşatanlar, bugün 
Suud gibilerle yakınlaşarak halkımı-
za bir kazık daha atmaktalar. Oysa, 
bugün Türkler ve Kürtler dahil tüm 
bölge halklarının çıkarı bu rejim-
lerin devrilmesinde, emperyalizm 
ve Siyonizmin bölgeden kovulma-
sındadır. Birkaç yıl önce Erdoğan, 
Suudî Arabistan Kaşıkçı cinayetine 
ait dosyayı istediğinde "Bizi ena-
yi zannediyorlar." demişti. Ancak 
anlaşıldı ki asıl Erdoğan halkımızı 
enayi zannediyor. 

İsrail, BAE, Suud ve Mısır

Ukrayna savaşında NATO’nun maskesi düştü:

Amerika savaşın boylu boyunca içinde! Amerika savaşın boylu boyunca içinde! 
Savaşta taraflardan biri ötekinin 

hedef haline gelmiş teçhizatını ya 
da personelini nasıl vurur? Rastgele 
bombalayarak değil elbette. Vurul-
ması amaçlanan hedef konusunda 
keşif ya da istihbarat yoluyla elde 
edilen bilgi, hedefin coğrafi konu-
munun belirlenmesini sağlar. Günü-
müzün coğrafi bilgi sistemleri tek-
nolojileri bu bilgileri gittikçe daha 
kesinlikli hale getirmiştir. Yani ateş 

edildiğinde çoğunlukla hedeflenen 
teçhizatın ya da personelin yeri tam 
olarak biliniyordur. 

Demek ki, savaş faaliyeti sadece 
ateş eden teçhizat ve birliklerden iba-
ret değildir. Keşif yapan ve istihbarat 
elde eden birlik ve teçhizat da sava-
şın parçasıdır. Savaş onlar olmadan 
başarılı biçimde yürütülemez. Yani 
bir hedef vurulurken istihbarat veya 
keşif ile bombalama işlevlerinin bir-

likte gerçekleşmesi gerekir ki başarılı 
bir askerî operasyon yürütülebilsin.

Amerika’nın en önemli gazete-
si New York Times, son günlerde 
Amerikan ordusunun verdiği istih-
barat bilgileri sayesinde Ukrayna’nın 
Rusya’nın en az 12 generalini öldür-
düğünü açıkladı! Bu yetmedi, aynı 
gazete aynı zamanda Rusya’nın 
Karadeniz’deki amiral gemisi 
Moskva’nın batırılmasının da Ame-

rikan istihbaratının verdiği bilgiler 
sayesinde olduğunu ortaya koydu.

Şimdi Amerikan siyasi ve askerî 
çevrelerinin tartıştığı şu: Böyle şeyler 
yapılsa da açıklanmaz! “Biden kapat 
ağzını!” diyor birçok uzman, emekli 
asker, eski büyükelçi. Nedir telaşla-
rı? Bu şu demektir: ABD Rusya’ya 
karşı fiilen savaşıyor. İstihbarat ve 
keşiften sağlanan bilgi olmadıkça 
savaşta başarı kazanılamaz. Bunla-

rı Ukrayna değil de Amerika yapı-
yorsa, demek ki ABD Ukrayna’da 
Rusya’ya karşı fiilen çarpışıyor. Hiç 
bomba atmasa da!

Yani, bu savaş Rusya ile Ukray-
na arasında değil. Bu savaş Amerika 
ve NATO ile Rusya arasında! NATO 
savunucuları, uyansanız iyi olacak, 
rezil bir duruma doğru yuvarlanıyor-
sunuz. 
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AKP ve MHP’nin orduyla birlik-
te yürüttüğü yarı askeri nitelikteki 
keyfi ve baskıcı yönetim (istibdad 
rejimi) artık halka yaka silktiriyor. 
Ekonomik çöküntü ve artan hayat 
pahalılığı sonucu geniş kitlelerin gi-
derek yoksullaşması bunun başlıca 
sebebi. Pek çok insan iktidar deği-
şimi için gözünü 2023’te yapılacağı 
söylenen seçime dikmiş durumda. 
AKP ve MHP’nin anketlerde eriyen 
Cumhur İttifakı karşısında, CHP ve 
İyi Parti’nin başını çektiği Millet 
İttifakı (Demokrat Parti ve Saadet 
Partisi de var) ve bunlara Gelecek 
ve Deva gibi AKP artığı partilerin 
eklenmesiyle oluşan “6’lı masa” 
yükselen bir odak olarak görülüyor. 

Ancak bu odağın da halka gü-
ven vermesi mümkün değil. Mesele 
sadece Gelecek ve Deva gibi AKP 
artıkları değil… CHP dahi izlediği 
politikalarla AKP’nin gölgesinden 
çıkmıyor. Cumhurbaşkanı adaylı-
ğı için adı geçen İstanbul Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun si-
yasal İslamcılara ve faşistlere mavi 
boncuk dağıtan tavırları, Karadeniz 
gezisinde yanına aldığı Nagehan 
Alçı, Akif Beki ve Ertuğrul Özkök 
gibi iktidar yalakalığı ile kötü ün 
salmış gazetecilerle birleşince CHP 
tabanında, hatta onun adaylığını 
açıkça destekleyen İyi Parti seçmen-
lerinde de hayal kırıklığı yarattı. 

Bu kaçıncı hayal kırıklığı?
Bu hayal kırıklığını anlamak 

zor. Çünkü yaşananlar ilk de de-
ğil sürpriz de. CHP uzun süredir 
ekonomi politikasında açıkça eski 
AKP’li Ali Babacan’ı işaret ediyor. 
CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun adaylı-
ğı konuşulsa da onun da uzun süre 
AKP’li Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ü Millet İttifakı’nın ortak ada-

yı yapmak için ne kadar uğraştığı 
biliniyor. Tüm bunlara her fırsatta 
“devr-i sabık yaratmayacağız” di-
yerek AKP’li yıllarda halka karşı 
işlenmiş suçlardan hesap sormama 
yeminlerini de eklemeliyiz. 6’lı ma-
sanın ortak paydası olarak sunulan 
güçlendirilmiş parlamenter siste-
min içeriği hâlâ belli değil. Geçiş 
sürecinin nasıl olacağı ise ısrarla 
muğlak bırakılıyor. Çünkü dertleri 
parlamenter sisteme geri dönüş bile 
değil. Emperyalizm ve sermaye ta-
rafından, artık işlemediği herkesçe 
görülen düzenin bozuk çarklarını ta-
mirle görevlendirilmiş bir yapı bu! 

Yani Millet İttifakı ve 6’lı masa 
bas bas “ben bu kirli düzenin bir çar-
kıyım” diye bağırıyor.  Aslında halk 
da bunu duymuyor değil. Ancak se-
çim sisteminin yüzde 50+1’lik ma-
tematiği, düzen partilerinden medet 
ummanın, onların arkasına dizilme-
nin ve “AKP ve MHP seçmenini 
de kazanmalıyız” gerekçesiyle her 
türlü ilkesizliğinin gerekçesi haline 
getiriliyor. Ekrem İmamoğlu’nun 
hâl ve tavırlarına içerleyen pek 
çokları yakında bu gerekçelerle ye-
niden ikna edilecekler. Daha önce 
defalarca olduğu gibi… İnsanların 
gerçek bir alternatif görmemesi de 
kötünün iyisi düşüncesine teslim ol-
masının bir nedeni. HDP ve TİP’in 
merkezinde durduğu soldaki ittifak 
bile bu düzen partilerinin çatı ada-
yına şimdiden açık çek verirken (bu 
yüzden onlara iki buçukuncu ittifak 
diyoruz) başka türlüsü nasıl olsun?        

Sınıf siyaseti: Oylardan önce 
insanları kazanmak!

Devrimci İşçi Partisi bu kısır 
döngüyü kırmak için farklı bir poli-
tika öneriyor. Oy toplamaktan önce 

yüzde 50+1’den çok daha fazlasını 
ifade eden işçi ve emekçileri sınıf 
mücadelesinde ve sınıf siyasetinde 
birleşmeye çağırıyor. Bu, sağcılık 
yaparak AKP ve MHP seçmenin-
den oy kapma çabasından çok daha 
gerçekçi ve somuttur. AKP ve MHP 
seçmeni özellikle ekonomik durum 
yüzünden kendi oy verdikleri parti-
lerden uzaklaşsa da karşılarında bu 
partilerin taklitlerini bulduklarında 
gerisin geriye dönebilir. Geçmişte 
bu hep oldu. Oysa sınıf mücadele-
leri 2023’ü beklemeden, hangi par-
tiye oy vermiş olursa olsun işçileri 
emekçileri bugün ve şimdi ekmek 
kavgasında bir araya getiriyor. Dü-
zenin siyasi acentelerinin aracılığı 
olmadan bu memleketin emekçi 
insanını buluşturan mücadelelerin 
artması sadece sandık sonuçlarının 
değil, ülkenin makus talihinin de 
kökten değişmesi demek. Düzen 
partilerinin şu ya da bu ittifakının 
dışında işçi sınıfının ve emekçi hal-
kın siyasete ağırlığını koyması de-
mek.

Devrimci İşçi Partisi düzen siya-
setine karşı sınıf siyasetini savunu-
yor ve bu siyaseti düzen siyasetinin 
dışındaki sosyalist parti ve oluşum-
larla birlikte yükseltme çağrısında 
bulunuyor. Devrimci İşçi Partisi di-
yor ki: Gelin bağımsız bir sosyalist 
odak kuralım, oydan önce insanları 
kazanalım! Cumhurbaşkanından 
milletvekillerine, seçimlere işçi sı-
nıfının ve emekçi halkın adayları ile 
gidelim! Düzeni değiştirecek ger-
çek alternatifi, fabrikada, okulda, 
mahallede ve sandıkta hep birlikte 
inşa edelim! 

Sungur Savran

Sol 1990’lı yılları AB üyeliği hülyalarına dalarak 
geçirdi. 2000’li yıllarda bu hayaller bir bölüm sol-
cuyu AKP’nin destekçiliğine kadar düşürdü. 2010 

anayasa referandumuna verilen destek bunun doruğu 
oldu. 2010-2015 arası ise AKP’nin “petrol açılımı” pe-
şinde harcandı. 2015’te ayaklar suya erdi. Devrimci İşçi 
Partisi’nin “Kahrolsun istibdad, yaşasın hürriyet!” şiarı 
solda bu kadar çok yankılanıyorsa, bunun bir hikmeti 
var demektir. 

Hayal ve yanılsama güçlü olunca sol, toplumun ver-
diği sinyalleri de almayı beceremiyor. 1990’lı yıllarda 
yaşanan ağır krizleri (en önemlisi Susurluk’u) bir yana 
bırakalım. 2000’li yıllarda Tekel işçilerinin Sakarya se-
ferinin, 2010’lu yıllarda ise Gezi’nin (2013), Kobani ey-
lemlerinin (2014) ve “metal fırtına” olarak anılan büyük 
metal işçisi isyanının (2015) mücadele için ne büyük 
olanaklar yarattığını sol göremedi, daha doğrusu görmek 
istemedi. Hem Türk solunda hem de Kürt hareketinde 
düzen partilerinin düzenindeki çatlaklar politikanın tek 
biçimi haline gelmişti.

Sözü edilen bütün bu krizler ve mücadeleler kendi 
başlarına solun yükselişi için yetersizdi. Tekel işçileri 
çok güçlü bir mücadele verdi, yansımaları bugün bile 
gıda sektöründeki mücadelelerde görülüyor. Ama Sakar-
ya çadırkenti son tahlilde bir artçı savaşıydı. Gezi, bütün 
Akdeniz’i saran bir devrim dalgasının küçük kardeşiydi, 
ama işçi sınıfını ve yoksul emekçileri (bir ölçüde Türk 
ve Kürt sollarının kendi kabahatiyle) yanına çekemedi, 
çekmek istemedi. Kobani, tek ayak üzerinde yürüyor-
du, Gezi ne kadar “Türk” kaldıysa, Kobani de o kadar 
“Kürt”tü. “Metal fırtına” sınıf mücadeleleri açısından 
muazzam bir atılımdı ama tek bir sektöre özgüydü.

2013-2014-2015’te yaşanan bu fırsatlar heba edilin-
ce Türkiye bir gericilik dönencesine girdi. 7 Haziran 
2015 seçimleri, daha önceki atılımın kuğu şarkısı oldu. 
AKP’nin yenilgisinin doğurduğu fırsatlar “barışçı çıkış” 
hayalleriyle harcandı. 20 Temmuz 2015’te patlatılan 
bombanın sadece Suruç’a değil bütün Türkiye’ye atıl-
dığı, 10 Ekim’de Ankara’da Gar katliamı ile anlaşıldı. 
2016 başarısız darbe yılı, 2017 OHAL altında “atı alan 
Üsküdar’ı geçti” uğrağı, 2018 “adam kazandı” aşaması 
oldu. Bütün bu dönem boyunca kısmi ve mevzii müca-
deleler yaşandı elbette. Ama son dönemin karanlığını 
yırtamadı bunlar.

2022 başka türlü açıldı. Ocak ve Şubat ayları bo-
yunca metalden petrokimyaya, tekstilden gıdaya, pera-
kendeden kargoya, belediyeden sağlığa birçok sektörde 
işçiler ve kamu çalışanları, yani bir bütün olarak prole-
tarya yaygın bir mücadeleye girişti. Bu, tek atımlık bir 
mücadele değildi, tekrarlanacaktır. Zira ardında işçi sı-
nıfını ve bütün emekçileri sarsan, emeklileri çok ağır bir 
hayat memat sorunu ile karşı karşıya bırakan bir büyük 
ekonomik kriz var. 2021 sonuna kadar enflasyonu yüzde 
19,99’da sabitleyen köyün yalancısı TÜİK bile artık yıl-
lık tüketici enflasyonunun yüzde 70’e dayandığını itiraf 
ediyor. Bağımsız ölçüm yapan ENAG adlı kuruluşun öl-
çümü ise yüzde 150’nin üzerine çıkmış durumda. Hayat 
pahalılığı yakıyor kavuruyor. Çok ağır bir baskı meka-
nizması kurulmadıkça Ocak-Şubat aylarındaki yükseliş, 
bir kısa soluk almadan sonra yeniden bir atılım yapacak-
tır. Ve en önemlisi, bu genel bir harekettir, proletaryanın 
tamamının desteğini henüz alamasa bile onayını alıyor.

İstibdad cephesi işçi sınıfı ve emekçilerin öfkesinin 
hedefi haline geliyor. Ama “altılı masa”da Ali Babacan 
oturuyor, masanın tepesinde TÜSİAD’ın ruhu dolaşıyor. 
Proletaryanın toplumsal hareketinin sosyalistler dışında 
bir politik ifadesi olması bugünün Türkiye’sinde müm-
kün değildir. Sosyalist hareketin bir atak yapması için 
ortam bütünüyle müsaittir. 

Seçimlere sadece bir yıl kaldı. Gün küçük hesaplar-
la, kısmi kazanımlarla geçiştirilecek gün değildir. Krize 
farklı bir çözüm önerisi temelinde berrak bir sınıf politi-
kasının güdüleceği gündür. Sosyalist partiler sapasağlam 
bir ekonomik program temelinde, halkın acil sorunlarına 
ilişkin somut taleplerle, var olan siyasi çerçeveyi altüst 
edecek bir yönelişle, sermayeden, emperyalizmden, 
devletten bütünüyle bağımsızlaşmış bir sosyalist odak 
kurmak üzere bir araya gelmelidir.

Türkiye solu saat ayarını yapmak zorunda. Gecikme-
den, bir an önce, bir sosyalist masa kurulmalı!

Saatleri ayarlama cephesi

Çözüm bağımsız sosyalist odak!
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Kızıl Gezegen

Elon Musk ismini sanırız duymayan yoktur. Biz, en son 
Twitter’ı satın alarak gündeme oturan günümüzün bu göz-
de burjuvasının geçen sene The Sun gazetesine verdiği rö-

portaja dikkatinizi çekmek istiyoruz. O röportajda Musk, dünya-
nın “büyük bir savaş, bir süper yanardağ veya göktaşı çarpması, 
ya da kendi kendini yok etmek gibi pek çok sorunla karşı karşıya 
kalma ihtimali” olduğunu belirttikten sonra, “olası bir Üçüncü 
Dünya Savaşı’ndan önce Mars gezegeninde kendi kendine yeten 
bir şehir kurmalıyız” demişti. Biliyorsunuz, Mars’a aynı zamanda 
Kızıl Gezegen de denir. Burjuvazi dünyayı neredeyse yok olma-
nın eşiğine getirmiş, adamın derdi bir de Kızıl Gezegen Mars’ı 
sömürgeleştirmek! 

Biraz abartılı gibi görünse de, bu alıntıya uluslararası burjuva-
zinin kapitalizmin büyük depresyonu karşısındaki çaresizliğini ve 
kendini kurtarmayı hedefleyen ruh halini iyi yansıttığı kanısında 
olduğumuz için yer verdik. Mars’a ve başka gezegenlere gidebi-
lecek düzeyde bir teknolojinin geliştiği, emeğin ileri düzeyde top-
lumsallaştığı günümüz burjuva dünyasının özel mülkiyet ve ulus 
devlet ile olan çelişkisidir ki başta emperyalistler olmak üzere her 
ülkenin burjuvazisini önce kendini kurtarmaya sevk ediyor. 

2008 küresel finans krizi, arkasından iklim krizi, arkasından 
salgın derken, Ukrayna’da ABD/NATO’nun Rusya’ya karşı yü-
rüttüğü vekalet savaşının bir nükleer savaşa evrilmesi olasılı-
ğı her geçen gün artıyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in 
geçtiğimiz günlerde “savaş aylar hatta yıllar sürebilir” ifadesi bu 
bakımdan insanlığın uçurumun eşiğinde ciddi bir tehdit altında 
olduğunu ortaya koyuyor. 

Hâlihazırda ABD/NATO emperyalizminin Rusya’ya açmış ol-
duğu bu savaş iki cephede gerçekleşiyor. Bir yandan Ukrayna’ya 
yığınla askeri ve mali yardım yapılıyor. Yardım yapan ülkeler ara-
sında tahmin edilebileceği gibi ABD başı çekiyor. Onu Polonya, 
İngiltere ve Almanya izliyor. Dünya Bankası (WB) ve Uluslara-
rası Para Fonu (IMF) gibi emperyalizmin önde gelen kuruluşları 
da Ukrayna’ya savaş sırasında büyük maddi destek sağlayanlar 
arasında yer alıyor. Öbür cephede ise Rusya’ya yönelik ekonomik 
yaptırımlarla bu ülkeyi dünya ekonomisinden tecrit etme girişimi 
öne çıkıyor. Rusya’dan enerji ithalatının yasaklanmasının Avrupa 
ekonomilerine zarar verip vermeyeceğine ilişkin bir soru üzerine 
ABD Hazine Bakanı Yellen, amaçlarının, “başından beri ABD, 
Avrupa ve küresel ekonomiye yönelik zararı azaltmaya çalışırken 
Rusya’ya maksimum acıyı vermek” olduğunu ifade ediyor. 

Biz bu yazıda özellikle şunu vurgulamak istiyoruz: Batı em-
peryalizminin, Rusya’ya yönelik yaptırımları ve böylece Rusya’yı 
dünya ekonomisinden dışlama girişimleri adeta bir bumerang et-
kisi gibi ters dönerek dünya ekonomisinin krizini daha da derin-
leştiriyor. Bir anlamda “ekonomik NATO” diye nitelenebilecek 
ve ilk planda Rusya’ya yönelik, ancak nihai hedefi Çin’i dize 
getirmek olan bu ekonomik savaş, başta Avrupa ekonomileri ve 
ABD olmak üzere, dünya ekonomisini hızla bir stagflasyona (enf-
lasyon + durgunluk) doğru sürüklüyor. İMF Başkanı Georgieva, 
yaratacağı küresel ekonomik daralma ve enflasyon artışından yola 
çıkarak, Ukrayna’daki savaşı, “küresel ekonomide, özellikle de 
yoksul ülkelerde büyük bir dalga etkisi yaratacak güçlü bir dep-
rem gibi” diye tanımlıyor. Özetle bu savaş dünya ekonomisinin 
daha az büyümesine, dünya ticaretinin daha fazla daralmasına, 
emekçilerin enflasyonla birlikte daha fazla yoksullaşmasına yol 
açıyor, ülkeler arasında ekonomik milliyetçiliği körüklüyor. Bu 
gelişmelerin Türkiye gibi -dövizden gıdaya, ham maddeden ener-
jiye- dışa bağımlı ülkelerde enflasyon üzerinden yoksullaşmayı 
ve dış borçları çok daha fazla artıracağı açık. Asıl önemli nokta 
ise emperyalistlerin kendi başlattıkları ve uzattıkları bu savaşın 
maliyetini kimin ödeyeceği. Bu konuda, eğer mevcut güç denge-
lerini emekçi halklar değiştirmeyecekse, her bir ülkenin burjuva-
zisinin daha fazla kemer sıkacağını, bütçede sosyal harcamaları 
daha da kısacağını, silah sanayisine daha fazla pay ayıracağını 
ve hepsinden önemlisi emekçileri daha ağır çalışma koşullarına 
mahkûm edeceğini tahmin etmek için kâhin olmaya gerek yok. 

Ekonomideki krizin ve savaşın faturasını biz ödemeyeceksek 
bu güç dengelerini değiştirmek zorundayız. Emekçiler olarak ha-
yat pahalılığına ve ağır çalışma koşullarına karşı, daha özgür ve 
refah dolu bir dünya için hem burjuvaziye hem de emperyalizme 
karşı mücadele etmek üzere burjuvazi ve devletinden bağımsız bir 
işçi-emekçi hükümeti kurmak önümüzdeki en acil görev. İleride 
elbette başka gezegenlere de yerleşeceğiz. Ama önce bu dünyayı 
Elon Musk gibi “gemisini kurtaran kaptan” burjuvalardan temiz-
leyeceğiz, önce bu dünyayı “Kızıl Gezegen” yapacağız.

Yılmaz Tan Çorum Katliamı’nın 42.yılında 
katliamlara karşı örgütlü 

mücadeleye
12 Eylül darbesinin ön hazırlığı 

sayılan katliam olan Çorum kat-
liamının bu yıl 42. yıldönümünü 
yaşıyoruz. 28 Mayıs’ta başlayarak 
4 Temmuz’da doruk noktasına ula-
şan katliamda 57 kişi faşistler ve 
kontrgerilla güçleri tarafından kat-
ledildi. Devletin gözetimi altında 
gerçekleştirilen bu katliam, daha 
sonra 12 Eylül darbesinin ana se-
beplerinden biri olarak kullanıldı.

Çorum katliamı, Alevi halka 
karşı yapılan en kanlı saldırılardan 
biri olmasının yanında, 12 Eylül 
darbesine hazırlık olması açısından 
Alevilerle beraber Türkiye işçi sı-
nıfını hedef almış en kanlı saldırı-
lardan biri olarak değerlendirilme-
lidir. 

Çorum katliamına uzanan 
dönemde işçi sınıfının 
durumu

1980 yılında, 12 Eylül darbe-
siyle kesilene kadar Türkiye’de 
220 grev yaşandı. Bu grevlerin ya-
nında Tariş gibi Türkiye işçi sını-
fının tarihindeki önemli bir direniş 
Çorum katliamının hemen öncesin-
de yaşandı. Tariş’in yanında küçük 
bir taşra kentinde yaşanan önemli 
bir mücadele deneyimi olan Yeni 
Çeltek’teki madende yaşanıyordu. 
Bunların yanında Türkiye siyase-
tinin geri planda belirleyicisi olan 
metal işçileri de Nisan 1980’de 
MESS patronlarıyla önemli bir 
mücadeleye başlamışlardı. Türk 
Metal’in satış sözleşmesinin kar-
şısında grev kararına devam eden 
Maden İş Sendikası 30 bin işçiyle 
Eylül 1980’e kadar greve devam 
etti.

Çorum katliamında 
hazırlanan senaryo

İşçi sınıfının mücadelesinin 
Türkiye burjuvazisinin yönetim 
sorununu da ortaya çıkarmasıy-
la beraber 12 Eylül’e giden yolda 
senaryo hazırlanmaya başlan-
mıştı. 27 Mayıs’ta MHP’li Gün 
Sazak’ın öldürülmesinin ardından 
faşistler ülkenin dört bir yanında 
provokasyona giriştiler. Ancak en 
önemli provokasyon Çorum’da ya-
şandı. Gün Sazak’ın öldürülmesi 
Çorum’da başlayan provokasyona 

yeterli gelmemiş olacak ki şehirde 
yer alan Alaaddin Camii’ne bomba 
atıldığı yalanı da ortaya atıldı. Za-
manının tek televizyon kanalı olan 
TRT’nin aynı gün defalarca verdiği 
bu haber sayesinde Çorum’da ya-
şanan katliamın altyapısı hazırlan-
mış oldu. 

Alevilere yönelik bir katliam 
için Çorum’da vali olarak görev-
lendirilen Rafet Üçelli ve emniyet 
müdürü Nail Bozkurt da katliam 
sırasında faşistler için gerekli ko-
laylaştırmayı sağladılar. Silahlı fa-
şist grupların Alevi mahallelerine 
yöneldiği sırada polis telsizlerin-
den olayın “toplumsal bir muhale-
fet olayı” olarak değerlendirildiği 
söylenerek müdahale edilmemesi 
söylendi. 

28 Mayıs’ta yukarıda anlattığı-
mız şekilde başlayan Çorum katli-
amı 4 Temmuz’a kadar süreklilik 
içinde devam etti. 4 Temmuz’da 
zirve noktasına varan katliamda 57 
kişi hayatını kaybederken, 300 in-
san da yaralandı. 

Çorum katliamından bugüne 
uzanan kollar

Çorum katliamında MHP’li fa-
şistlerin yanında kontrgerilla güç-
leri de yer alıyordu. Bu iki halk 
düşmanı gücün örgütleyicisi ve 
finansmanı olan Amerikan emper-
yalizminin örgütü CIA da Çorum 
katliamında bizzat yer aldı. CIA 
ajanı Robert Alexander Peck, Ço-
rum katliamı öncesinde MHP’nin 
yanı sıra Çorum valisini ve belediye 
başkanını da ziyaret etmişti. Çorum 
katliamının öncesine yapılan bu zi-
yaretler, CIA’nın Çorum katliamı-
nın fikir babası olmasının yanında 
bizzat örgütleyicisi olduğunu da 
gösteriyor. 

Katliamlara karşı örgütlü 
mücadeleye

Çorum katliamı Temmuz ayında 
sona erdikten iki buçuk ay sonra 12 
Eylül darbesi gerçekleşti. Çorum 
katliamı darbenin ana sebeplerin-
den biri olarak gösterildi. Darbe yö-
netimi tarafından göstermelik ola-
rak dahi Çorum katliamıyla alakalı 
herhangi bir adım atılmazken de-
vam eden bütün grevler yasaklandı, 
işçi sınıfının ve sosyalistlerin bütün 
örgütleri dağıtıldı. Yüzbinlerce in-
san gözaltına alındı. On binlerce 
insan hapsedildi ve öldürüldü.

Alevi halkı 1980 yılında oldu-
ğu gibi bugün de nefsi müdafaa 
içinde yaşıyor. Mezhepçi ve ırkçı 
katliamlar hâlâ güncel bir tehdit. 
Bugün “Kahrolsun ırkçılık ve mez-
hepçilik!” diyerek hangi mezhepten 
ve milletten olduğuna bakmaksızın 
birleşen işçi sınıfının öncülüğünde 
emperyalizme ve kapitalizme kar-
şı bir mücadele ancak Çorum kat-
liamının hesabını sorabilir ve bu 
katliamların yeniden yaşanmasının 
önüne geçebilir.
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6 Mayıs 2022, Deniz Gezmiş, 
Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan adlı 
üç genç devrimcinin 12 Mart yarı-
askerî rejimi tarafından idam edil-
mesinin 50. yıldönümü idi. İşçi sı-
nıfının ve emekçi halkın tek tutarlı 
temsilcisi olabilecek olan sosyalist 
hareket, 6 Mayıs günü çe-
şitli biçimlerde andı bu ola-
yı. İşçi sınıfı için sosyalizm 
ekmek gibidir, su gibidir. 
Sınıfın toptan kurtuluşu an-
cak sosyalizmde mümkün 
olacaktır. O zaman sosya-
list hareket Deniz Gezmiş 
ve yoldaşlarını böylesine 
önemseyerek anıyorsa, işçi 
kardeşimizin de durup bu 
olayın anlamını düşünmesi 
gerekir. Çünkü gelecek an-
cak geçmişin iyi kavranma-
sı sayesinde kurulabilir.

İşçi sınıfının sınıflaşma-
ya başladığı yer sendika, 
grev, direniştir. Ama kur-
tuluşuna giden yol bütün 
patron partilerinin karşısın-
da işçi sınıfının çıkarlarını 
bağımsız olarak savunacak 
ve kapitalist düzenle barış-
mayacak bir partidir. Yani 
devrimci bir parti. İşçi sını-
fının kurtuluşu devrimciliği 
gerektiriyorsa, Deniz’lerin 
de hiç tartışmasız devrimci 
olması işçi sınıfı açısından 
onlara bir ilk pencerenin 
açılması demektir. Eğer kapitalist 
düzenin sahipleri, büyükbaşları, 
yarı-askerî, yarı-sivil bir rejimde 
bu devrimcileri katlettiyse bunun 
devrim karşıtlığı olduğu açıktır. 
Ama devrimci bir işçi partisi dedik. 
Deniz’ler işçilerin, emekçilerin kur-
tuluşu için böyle bir parti içinde mi 
çalışmaktaydı?

Bu söylenemez. Evet, Deniz’ler 
(ve o dönemde onlara paralel olarak 
başka örgütlerde mücadele eden di-
ğerleri, Mahir Çayan ve arkadaşları, 
İbrahim Kaypakkaya ve arkadaşları) 
düzeni işçi ve köylülerin kurtuluşu 
için değiştirmeye girişmişti. Ama 
içinde bulundukları koşullarda bu-
nun henüz işçileri örgütlemeden si-
lahlı bir mücadele ile yapılabileceği-
ni düşünüyorlardı. Peki, bunun işçi 
sınıfının tarihî mücadelesiyle ilgisi 
var mıydı?

Sınıf mücadelelerinin ürünü 
bir devrimcilik

Evet vardı. 1960’lı yıllarda Tür-
kiye işçi sınıfı dev mücadeleleriyle 
toplumun ve politikanın gelişmesi-
ne muazzam bir damga vurmuştu. 
1961’den itibaren grevli sendika 
hakkı uğruna başlayan bu mücadele 
zamanla çok sayıda fabrikada işgalli 
grevlere dönüşmüş, 1965’te kuru-
lan Türkiye İşçi Partisi (TİP) par-
lamentoya girmiş, 1967’de kurulan 
sınıf mücadeleci sendikacılığı tem-
sil eden DİSK ile birlikte mücadele 
kanalları daha da açılmış, sonunda 
15-16 Haziran 1970’te İstanbul ve 
Kocaeli’nin sanayi bölgelerindeki 
işçiler iki günlük bir ayaklanmaya 

başvurmuştur. Bu olay Türkiye’nin 
işçi devrimleri çağına girdiğinin de 
müjdesi olmuştur.

Öğrenci gençlik işte bu baş dön-
dürücü gelişmelerin etkisiyle solcu, 
devrimci, sosyalist olmuştur. De-
niz’lerin ve diğerlerinin aklı hep 

işçi sınıfında ve yoksul köylü kitle-
lerindedir. Başta hemen hepsi TİP’e 
girerek işçi ve köylüler arasında 
çalışmıştır. Zaten önemli bir bölü-
mü köyde yoksul ailelerde yetişmiş 
gençlerdir. Yusuf ve Hüseyin böyle-
dir. Deniz ise çok alçakgönüllü bir 
öğretmen ailesinde büyümüştür. De-
niz başka kentte hapiste olduğunda 
aile bazen onu ziyaret edecek para 
bulamıyordu. Bu emekçi aile genç-
leri, zaman içinde bir çıkmazla kar-
şılaştı.

Kapitalizm emekçileri eziyordu. 
Emperyalizm ise Türkiye’yi hem 
ekonomik olarak hem de NATO ve 
benzeri kurumlarla askerî ve poli-
tik olarak hâkimiyeti altına almıştı. 
İşçinin köylünün yoksulun durumu-
nun düzelmesi için emperyalizmin 
ve işbirlikçilerinin (büyük patronlar, 
ağalar vb.) hâkimiyetine son veril-
mesi gerekiyordu. Bunu yapmak ise 
büyük halk kitlelerinin ayağa kalk-
masıyla gerçekleşecek devrimci bir 
dönüşüm gerektiriyordu. 

Tıkanıklık
Oysa var olan iki sosyalist akım 

devrimci mücadelenin önünü tıkı-
yordu. TİP tamamen düzenin içinde, 
küçük reformlarla ve parlamenter 
çalışmayla yetinmek istiyor, her 
büyük kitle ve sokak mücadelesi-
ne “faşizm gelir” korkusuyla engel 
olmaya çalışıyordu. İkinci bir akım 
vardı, buna Millî Demokratik Dev-
rim (MDD) hareketi deniyordu. Bu 
da devrimden söz etmesine rağmen 
değişimin esas olarak ordu içindeki 
“ilerici” bir kanada destek vererek 

sağlanacağı görüşündeydi. Bu yüz-
den “cuntacı” olarak niteleniyordu. 
Buna gösterdikleri gerekçe de işçi 
sınıfının Türkiye’de bir ağırlığı 
olamayacağıydı.

Deniz’ler ve diğer devrimci 
gençlik önderleri, iki yolun da ka-

palı olduğunu kavradılar. 
Çeşitli hâkim sınıf unsur-
larından kurtuluş bekle-
menin yanlış olduğunu, 
işçi sınıfının bağımsız 
olarak hareket etmesinin 
gerekli olduğunu anladı-
lar. 15-16 Haziran’daki 
büyük işçi ayaklanması 
onlara harekete geçmenin 
zamanının geldiğini dü-
şündürdü. Türkiye sosya-
list hareketinde devrimci 
bir önderlik bulamayınca 
dışarı baktılar. Küba’da 
Castro ve Che Guevara 
örneğini, Çin’de Mao ör-
neğini başarılı örnekler 
olarak benimsediler. Ve 
daha sınıfı kazanmadan 
silahlı mücadeleye girişti-
ler. Yani yaptıklarının özü 
doğru idi, ama yöntemi 
yanlıştı. Sınıfın bağım-
sızlığını sağlamak gere-
kiyordu ama bunu “öncü 
savaşı” ile yapmak müm-
kün değildi. Büyük bir 
kahramanlık gösterdiler. 
Düzenden af dilemeden 

gözü pek biçimde ölümün üzerine 
yürüdüler. Kendisi anayasayı ayak-
lar altına almış ve zorla değiştirmiş 
olan bir yarı-askerî rejim, onları 
anayasayı zorla değiştirme gerek-
çesiyle astı.

Manifesto
İdam sehpasında Deniz gür se-

siyle şöyle haykırdı: “Yaşasın tam 
bağımsız Türkiye!

Yaşasın Marksizmin Leninizmin 
yüce ideolojisi! Yaşasın Türk ve 
Kürt halklarının devrimci bağım-
sızlık mücadelesi! Yaşasın işçiler, 
köylüler! Kahrolsun emperyalizm!” 
İşçiler ve köylüler bu devrimci ma-
nifestoya kulak vermelidir. 

Bugün doğru yöntem elbette 
işçi sınıfının her mücadelesinde ya-
nında bulunarak, tarihin derslerini 
süzüp sınıf için doğru politikaları 
belirleyerek, genç işçileri bu doğ-
rultuda eğiterek, öğrenerek ve öğ-
reterek devrimci bir sınıf partisini 
sabırla, sebatla, kararlılıkla örgüt-
lemektir. Ama bu çabada, dünün 
devrimci atılımı, Deniz’lerin, Ma-
hir’lerin, İbrahim’lerin büyük atı-
lımı ve kahramanlığı bütün işçilere 
ve onların partisine ilham kaynağı 
olacaktır.

Yukarıdaki resim, ressam Hay-
dar Özay'ın 6 Mayıs'ın 50. yıl-
dönümünü anmak üzere yaptığı 
"Ölümsüzlüğün 50. yılında Deniz, 
Yusuf, Hüseyin Resimleri" başlı-
ğıyla yapmış olduğu bir dizi tab-
lodan biridir. Özay'a tabloyu, ya-
yınlanması için Gerçek gazetesine 
vermiş olması dolayısıyla teşekkü-

Deniz Gezmiş’lerin Deniz Gezmiş’lerin 
idamına işçi sınıfı bakışıidamına işçi sınıfı bakışı

Levent Dölek

Erdoğan bir konuşmasında hayat pahalılığından 
şikâyet eden halkı “şükürsüz” olmakla suçla-
dı. “Halbuki önce elimizdekilere şükredeceğiz 

sonra daha iyisi, daha güzeli için çalışacağız, mücade-
le edeceğiz” diye devam etti. Sadece evine ekmek gö-
türebilmek için açlık sınırının altındaki ücretlerle alın 
teri döken milyonlarca işçiye “isyan etme şükret” di-
yor. İsyan edersen Allah’a isyan etmiş olursun demeye 
getiriyor. Lafın gelişi söylenmiş cümleler değil bunlar. 
Zira Erdoğan’ın bu sözleri bir hafta sonra Diyanet İş-
leri tarafından Cuma hutbesi haline getiriliyor ve her 
camide okutuluyor. Tam bir din istismarı örneği!

İşçi ve emekçi hayat pahalılığına karşı isyan ederse 
neden Allah’a isyan etmiş olsun… Hayat pahalılığına 
sebep olan politikalardan kim sorumluysa ona isyan 
eder. Peki siyasetin en yetkili makamlarında oturan-
lar, yaptıklarının sorumluluğuna Allah’ı ortak etmeye 
çalıştığında buna ne demeli? İtikadi olarak bunun hük-
münü biz bilmeyiz; kendimizi ahkâm kesecek konum-
da da görmüyoruz. Ama işçi ve emekçiler bu duruma 
nasıl bakıyorlar, bunu aktarabiliriz. 

Türkiye’nin dört bir yanında işçiler mücadele edi-
yor. Bu mücadelelerde işçilerin en çok öfkelendiği 
konu patronların “size ben ekmek veriyorum” hava-
larına girip işçileri nankörlükle suçlamalarıdır. Bu 
memleketin işçisi böylelerine “rızkı veren Allah’tır” 
diye cevap verir. Grevlerde, direnişlerde işçilerin bu 
inançla attığı bir sloganı da sıkça duyarız: “Açlıktan 
ölmeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz!” Bu tavırdaki in-
sanlar için “şükürsüz” diyebilir miyiz? İşçiler karın 
tokluğuna gece gündüz demeden, pandemide evde ka-
lamadan, sağlıklarından olarak, aile huzurlarını kay-
bederek çalışırlar ve patronların kasalarını milyarlarla 
doldururlar. Kimdir nankör?

Bu ülkenin işçisi emekçisi bu sorunun cevabını 
biliyor ve görüyor. Hatta sarayda oturup bu sözle-
ri söyleme cüreti gösteren kişinin kibrini ve aslında 
nankörlüğün kendisine yapıldığını ima ettiğini de 
fark ediyor. Ve saraylardan bakıp tebaası olarak gör-
düğü halkın şükredip boyun eğeceğini zannedenlerin 
umduklarının aksine her işçi mücadelesinde, her hak 
arayışta kula kulluğu reddetmek düşüncesi büyüyor. 
Emekçi halkımız emin olun ki itikadına bağlı olarak 
şükrediyor. Ama sana değil! Asla nankör değil! Ama 
kula kul da değil! 

Bu iktidarın icraatlarına şükredecekler yok mu? 
Var elbette… Mesela Merkez Bankasından yüzde 14 
faizle para alıp yüzde 25’le geri devlete borç veren 
bankalar! 285 dolara işçi sömürerek ihracat ve kâr re-
koru kıran sanayiciler! Garantili ihalelerden milyarlar 
götüren beşli altılı yedili oligarklar ve çeteler! İstibda-
dın yargıyı kendine bağlamasıyla Mavi Marmara kat-
liamını tek kalemde aklayan İsrail! Cemal Kaşıkçı’yı 
konsoloslukta öldürüp asit kuyusuna attıktan sonra 
üstünü ücreti mukabilinde “bağımsız” Türk yargısına 
kapattıran Suud veliahtı! Türkiye’yi sığınmacılar için 
toplama kampına dönüştürerek, evlerini başına yıktık-
ları esmer derili halkları sınırlarından uzak tutabilen 
Avrupa emperyalistleri! Dolarla koca ülkeyi teslim 
alan Amerikan emperyalizmi! Türkiye işçi sınıfı ve 
emekçi halkı bunların arasında yok ve olmayacak! İk-
tidara oy vermiş olsa da hatta AKP’ye ya da MHP’ye 
üye bile olsa bu memleketin insanı bu zilleti kabul et-
meyecek. 

Bazı solcular bu toprakların insanındaki “şükür” ve 
“tevekkül” inançlarını mücadele etmeye engel olarak 
görürler. Halbuki biz mücadele içinde tam tersine çok-
ça şahit olduk. Din istismarını her daim kullanışlı bir 
araç olarak kullanan düzen siyasetini acı bir sürpriz 
bekliyor. Türkiye işçi sınıfının laikliği benimseme-
diği için mücadele etmediğini zanneden memleketim 
solcusunu ise tatlı bir sürpriz. Çünkü sınıf mücadelesi 
yükseldikçe, din istismarı silahını sermayenin, para 
babalarının ve despotların elinden almakta bir araç 
olarak laikliğin işçi sınıfı için ne kadar önemli bir ilke 
ve kazanım olduğunu işçiler daha iyi kavrayacak. Din 
istismarından vazgeçemeyen sermaye tarafından ilk 
elde feda edilen laiklik ilkesi sınıfsal çıkarları laiklik-
ten yana olan işçi sınıfında en sağlam zeminini bula-
cak.       

Şükürsüzlük

TARİH-POLİTİKA



Fransa’da cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinin ikinci turu 24 Nisan 
tarihinde gerçekleşti. İkinci turda, 
eski Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron ile faşist RN (Rassemb-
lement National, Ulusal Derleniş) 
partisinin lideri Marine Le Pen 
yarışıyordu. Cumhurbaşkanı Mac-
ron, iktidarda olduğu beş yıl bo-
yunca adeta işçiden ve garibandan 

çalıp patronlara vererek, emekçi 
halkın büyük bir kısmının nefre-
tini kazanmıştı. Faşist Marine Le 
Pen ise, özellikle Fransız işçilere 
seslenip, işsizlik ve geçim zor-
luğu sebebiyle oluşan öfkelerini 
Müslüman ve göçmen emekçilere 
karşı kışkırtarak önemli bir destek 
edinmişti. Böylece seçimlerde tra-
jikomik bir tablo ortaya çıktı. İşçi 

düşmanı Macron “ben Le Pen gibi 
faşist değilim” diye oy toplamaya 
çalışırken, faşist Le Pen “ben Mac-
ron gibi işçilere saldırmadım” di-
yerek oy istiyordu. Yani Le Pen’in 
en güçlü kozu Macron olmamak, 
Macron’un en güçlü kozu ise Le 
Pen olmamaktı!

Aslında seçimin kaderini belir-
leyen, ilk turda üçüncü sırada ka-
lıp, kıl payı ikinci tura ulaşamayan 
solcu aday Jean-Luc Mélenchon’a 
oy veren kitlelerin tavrı oldu. 
İlk turda oyların yaklaşık yüzde 
22’sini alan Mélenchon, özellik-
le Müslüman ve göçmen kitlenin 
yaşadığı yoksul Seine-Saint-De-
nis bölgesi ve Guadeloupe, Mar-
tinique ve Guyana gibi Fransız 
sömürgelerinde yüzde 50-60 arası 
oy oranlarına ulaşıp ezici bir zafer 
kazanmıştı. İkinci tura kalamadığı 
belli olunca, Mélenchon kendisine 
oy veren kitleye Macron’a oy ver-
me çağrısı yapmadı ama “Le Pen’e 
tek bir oy çıkmayacak” diyerek, 

faşist adayın seçilmesini fiilen en-
gellemiş oldu. Yani bir anlamda, 
yüzünü sola dönmüş olan emekçi 
ve ezilen kitlelerin, Le Pen’in ik-
tidara gelmesine engel olmak için 
istemeye istemeye verdikleri oylar, 
Macron’a iktidarı getirdi.

Le Pen’in seçimleri kaybetmiş 
olması ne Fransa’daki ne diğer ül-
kelerdeki emekçilerde rahatlamaya 
yol açmalı. 2017’de, yani bir önce-
ki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
Macron ile Le Pen karşı karşıya 
geldiğinde, hem biz Gerçek gaze-
tesi sayfalarında uyarmıştık hem 
de Fransa’daki kardeş grubumuz 
ROR (Proleter Devrimci Yeniden 
Doğuş) Fransız işçilerine her fır-
satta hatırlatmıştı. Macron gibi işçi 
düşmanlarına, patron uşaklarına oy 
vererek faşizm tehdidinden kurtul-
duğunu sanan kendini aldatır dedik. 
Macron’un iktidarda geçireceği 
beş yıl, faşizmin bir kat daha güç-
lenerek karşımıza çıkması anlamı-
na gelir dedik. 2017’deki öngörü-

müz 2022’de doğrulandı. 2017’de 
ikinci turda oyların yüzde 33’ünü 
alan Le Pen, 2022’de yüzde 42’ye 
ulaştı. 10 milyon olan oyunu, 13,5 
milyona çıkardı. Macron ile geçen 
beş yıl, 3,5 milyon Fransız’ın daha, 
henüz sokakta değilse de sandık-
ta faşizmi desteklemesi sonucunu 
verdi. 2022 ile 2027 seçimleri ara-
sında aynı sürecin tekrarlanması 
demek, Fransa’da beş sene sonra 
faşizm ile randevu demektir. Bu 
açmazdan çıkmak, bu oyunu boz-
mak için Fransız işçisinin önün-
de tek bir seçenek var. Ayrı gayrı 
demeden, sendikalardan devrimci 
partilere kadar tüm işçi örgütleri 
bir cephede yan yana gelmeli. İşçi-
ler, faşist teröre karşı fabrikalarını, 
mahallelerini ve örgütlerini gere-
ken her aracı kullanarak korumaya 
hazırlanmalı. Fransız işçi sınıfı, 
göçmen ve Müslüman kardeşleriy-
le kol kola girerek faşizmi ancak 
böyle tepeleyebilir.
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Hint altkıtası olarak bilinen böl-
gede, Hindistan’ın güneyinde bir 
ada ülkesi (nüfusu 22 milyon) olan 
Sri Lanka (eskiden Seylan olarak 
bilinirdi), 1948’de İngiliz sömürge-
ciliğinden kurtulup bağımsızlığını 
kazandığından bu yana yaşadığı en 
büyük ekonomik kriz içinde kıvra-
nıyor. Ülkenin dış borcu 50 milyar 
doların üzerinde ve döviz rezervleri 
tükenmiş olduğu için ülke dışından 
ithalat çok yavaşlamış durumda. Bu 
nedenle arz kıtlığı yüzünden gıda ve 
ilaç fiyatları en az yüzde 30 artmış 
bulunuyor. Zaten yoksul olan halk 
bu hızlı fiyat artışları karşısında aç-
lık tehlikesiyle karşı karşıya. 

Ayrıca, döviz yokluğu ve dün-
ya çapında enerji fiyatlarının hızla 
artması dolayısıyla birincil enerji 
kaynakları (petrol, doğal gaz vb.) 

ancak çok sınırlı miktarda ithal edi-
lebildiğinden elektrik üretimi çok 
sınırlı. Bu yüzden elektrik günün 
çok büyük bölümünde kesiliyor. 
Kısacası, halk her bakımdan sefalet 
koşullarıyla karşı karşıya.

Sri Lanka hükümeti bir süre di-
rendikten sonra temerrüt (iflas) ilan 
etti. Bunun sonucu muhtemelen 
IMF ile pazarlıklar içinde ağır bir 
kemer sıkma programının uygulan-
ması dolayısıyla halk için koşulla-
rın daha da kötüleşmesi olacak.

Genel grev
Nisan ayının son günlerinde 

hem özel sektör işçileri hem kamu 
çalışanları düzenlenen genel greve 
yüksek oranda katıldı. Halk zaten 
bir aydır çok çeşitli eylemlerle hü-
kümetin istifasını talep ediyordu. 1 
Mayıs gösterileri de yüksek kitlesel 

katılımla yapıldı. Nihayet 6 Mayıs 
Cuma günü daha da başarılı bir ge-
nel grev düzenlendi. Ülkede hayat 
tamamen durdu.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı 
Gotabaya Rajapaksa olağanüstü hâl 
ilan etti. Rajapaksa bir aydır devam 
eden eylemlerde ileri sürülen talep-
ler karşısında bir süre önce kitlele-
ri oyalamak amacıyla hükümette 
kapsamlı değişikliklere gitmiş, 
akrabalarının bir bölümünü görev-
den almış, ama kardeşi Mahinda 
Rajapaksa’yı başbakanlık görevin-
de tutmuştu. Oysa halkın hüküme-
tin istifası talebi güçlenerek sürüyor. 

OHAL ilanı, çok tehlikeli bir 
dönemin açılması demek. Zira Ra-
japaksa kardeşler düpedüz katil 
bir yönetimin başında. Sri Lanka 
2000’li yıllarda azınlık ulus Ta-

millerin gerilla hareketini (Tamil 
Kaplanları) binlerce sivili soğuk-
kanlı biçimde katlederek bastır-
mıştı. O zaman şimdikinin tersine 
Mahinda Rajapaksa Cumhurbaş-
kanı, Gotabaya ise esas katliamı 
örgütleme işiyle meşgul Savunma 
Bakanı konumundaydı. Bu katliam 
Türkiye’de de Kürt sorununa uygu-

lanması söz konusu olup olmaya-
cağı tartışılan “Sri Lanka çözümü” 
olarak bilinmekteydi.

Tamil halkını kesen Rajapaksa 
kardeşlerin şimdi OHAL koşulla-
rında Sri Lanka’nın işçi ve emekçi-
lerine ne ölçüde şiddet uygulayaca-
ğını dikkatle izlemek gerekiyor.

Asya

Dünya kazan, 1 Mayıs1 Mayıs kepçe!
ULUSLARARASI

Sri Lanka’da dev kriz

Le Pen muharebeyi kaybetti, savaşı kazanmak için işçiler “ayrı gayrı yok” demeli
Avrupa

1 Mayıs, iki yıllık Korona ke-
sintisinin ardından tüm haşmeti ve 
coşkusuyla tüm dünyada alanlara 
döndü. Birbirinden siyasi, ekono-
mik ve coğrafi olarak çok farklı 
ülkelerde işçi sınıfı, millet, ırk, 
din farkı gözetmeksizin ekmek ve 
hürriyetin başlıca savaşçısı oldu-
ğunu gösterdi. 

Başlıca emperyalist ülkelerden 
Fransa’da tüm ülke genelinde iki 
yüz binin, başkent Paris’te ise sek-
sen binin üzerinde emekçi alanları 
doldurdu. Daha bir hafta öncesin-
de faşizmin adayı Marine Le Pen’i 
yenerek ikinci kez cumhurbaşka-
nı seçilen “zenginlerin cumhur-
başkanı” Emmanuel Macron’un 
emeklilik yaşını yükseltme plan-
ları ve hayat pahalılığı, eylemle-
rin başlıca gündemini oluşturdu. 
Fransa’nın emekçi halkı, adeta 
Macron’a ikinci kez oturduğu 
makamında nefes aldırmamaya 

yeminli gibiydi. Macron hükümeti 
ise Fransız halkına polis copu ve 
biber gazını layık gördü!

Tüm dış baskılara ve içerideki 
bürokratik bozulmalara rağmen 
emperyalizme hâlâ direnmekte 
olan işçi devleti Küba’da gösteri-
lere beş buçuk milyon kişi katıldı. 
ABD’nin hâlâ uygulamakta oldu-
ğu ekonomik ambargodan dola-
yı adada yakıt sıkıntısı yaşandığı 
düşünülürse, bu devasa gösteriye 
adanın en ücra köşelerinden ka-
tılımın önemi daha iyi anlaşılır. 
Gösteriye özellikle genç kesimle-
rin devrimci sloganları ve ulusla-
rarası anti-emperyalist örgütlerin 
“geleceği inşa edelim, ambargoyu 
kıralım” dövizleri damga vurdu.

Emperyalizmin gadrine en çok 
uğrayan ülkelerden Sri Lanka’da 
ise katılım devlet baskısına rağ-
men milyonları buldu. Aylardan 
beri bir yandan elektrik kesintileri 

ve artan fiyatlar gibi zor-
luklarla pençeleşen, bir 
yandan da kitlesel grev-
lerle mücadeleye atılan 
Sri Lanka’nın emekçi 
halkı, başlıca muhalefet 
partilerinin ve sendika-
ların çağrısıyla tüm ülke 
genelinde eylemler yaptı. 
Eylemlere “Hükümet isti-
fa!” çağrıları, IMF karşıtı 
sloganlar ve ekonomik ta-
lepler hakimdi.

Emperyalizmin bo-
yunduruğu altındaki 
bir diğer coğrafya olan 
Arjantin’de de 1 Ma-
yıs gösterileri kitlesel IMF kar-
şıtı eylemlerin ardından geldi. 
Yüzbinlerce işçinin, emekçinin, 
piquetero’nun (işsiz işçiler hare-
keti) ve sol partilerin kitlelerinin 
doldurduğu meydanlar, patron 
karşıtı ve anti-emperyalist slogan-

larla yankılandı. 
Bu kadar farklı ülkelerde de-

vasa katılımlar, tüm dünyada işçi 
sınıfının kıpırdanmakta olduğunu, 
pandemiden yoksulluğa küresel 
sorunlara ortak çözümler aradı-
ğını gösteriyor. İhtiyacı olan şey 
ise gerek tek tek ülkelerde, gerek 

dünya genelinde onu zafere taşı-
yacak devrimci önderlikler. Bir 
yandan emperyalist savaşların ve 
faşizmin, öte yandan işçi sınıfının 
ve ezilenlerin hareketlerinin yük-
selişte olduğu şu dönemde, dev-
rimcilere tüm dünyada çok büyük 
görevler düşüyor.



Son iki yıldır pandemi bahane edilerek yasakla-
nan, baskılar ve salgın koşulları dolayısıyla kitlesel 
şekilde kutlanamayan 1 Mayıs bu yıl pek çok şehirde 
coşkuyla kutlandı. Devrimci İşçi Partisi işçi sınıfının 
ve emekçi halkın taleplerini yükselttiği, sloganların 
eksik olmadığı, coşkulu kortejleriyle İstanbul ve 
İzmir’de 1 Mayıs alanlarında yerini aldı. İstanbul’da 
ve İzmir’de DİP kortejleri metal, tekstil, gemi söküm 
ve tersane gibi 2022 yılına eylemlerle giren sektör-
lerden işçi ve emekçilerden oluştu. 

Fabrikalardan, tersanelerden, emekçi 
mahallelerinden meydana!

1 Mayıs öncesinde Devrimci İşçi Partisi “Dipten 
gelen dalga 1 Mayıs’a! İşçiler emekçiler sınıf siyase-
tine!” şiarıyla yürüttüğü yoğun faaliyetlerle işçileri, 
emekçileri fabrikalardan, tersanelerden, okullardan, 
hastanelerden, emekçi mahallelerinden meydanla-
ra çağırdı. Alanlarda “İşsize iş, herkese aş, emekçi 
halka hürriyet!” pankartıyla yürüyen DİP, ekonomik 
krizin faturasını sermayeye ödetmek için örgütlenme 
ve mücadele çağrısını yükseltti. İşçileri partiye, siya-
sete, devrimci mücadeleye çağırdı.

NATO’dan çık, NATO’yu yık!
Devrimci İşçi Partisi 1 Mayıs’ta emperyaliz-

min NATO eliyle dünyayı yeniden bir dünya sava-
şının eşiğine getirmesi karşısında ana pankartında 
“NATO’dan çık, NATO’yu yık!” sloganına yer ver-
di. DİP Genel Başkanı Sungur Savran İstanbul’da 1 
Mayıs alanında yaptığı konuşmasında da Türkiye’de 
işçi sınıfı ve emekçi halka yönelik sayısız katliam ve 
saldırıya imza atan kontrgerillanın NATO tarafın-
dan kurulduğunu, NATO’nun işçi sınıfının kanlısı 
olduğunu ve bugünkü Ukrayna’daki NATO-Rusya 
savaşında barışın yolunun NATO’nun yenilgisinden 
geçtiğini vurguladı.

Devrimci metal işçileri DİP kortejinde! 
Hürriyet işçilerle gelecek!

İstanbul’da DİP korteji 1 Mayıs alanına girdi-
ğinde, sendikalarıyla birlikte katılan devrimci metal 
işçileri, “İş, aş, hürriyet!” sloganlarıyla Parti’yi kar-
şıladı ve korteje dahil oldu.

Fabrikalar, tersaneler, emekçi mahalleler… 
DİP 1 Mayıs’a hakkını vererek hazırlandı

Devrimci İşçi Partisi 1 Mayıs’a katılmakla kal-
madı, tam anlamıyla 1 Mayıs’ı örgütledi. Fabrika ve 
tersane önlerinde, vardiya girişleri ve çıkışlarında, 
sabahın ilk ışıklarında, akşam karanlığında işçilere 
ve emekçilere seslendi. Afişleriyle sanayi bölgelerini 
ve emekçi mahalleleri donattı, bildirilerini ulaştırdı, 
1 Mayıs toplantılarıyla işçi sınıfının ve emekçi hal-
kın siyasetini tartıştı. Ekmek ve hürriyet mücadelesi-
ni büyütmek için, örgütlü olduğu tüm şehirlerde dört 
koldan 1 Mayıs’ta parti saflarına, sınıf siyasetine, ör-
gütlü devrimci mücadeleye çağırdı.

Devrimci işçi Partisi dipten 
gelen dalgayı 1 Mayıs’ta İstanbul 
ve İzmir’de meydanlara taşıdı!
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Hayal kırıklığı
İşçi sınıfının ve emekçi halkın ekmek ve hürriyet talebinin dü-

zen partilerinden medet umarak, onların temsilcilerinin arkasına 
dizilerek gerçekleşmeyeceğini her fırsatta anlatmaya çalıştık, anlat-
maya da devam ediyoruz. 1 Mayıs’ta da Devrimci İşçi Partisi’nin 
kortejinde “Ne kırk katır ne kırk satır! Patron partilerine oy yok!”, 
“İstibdaddan hesabı emekçiler soracak!” gibi sloganlarla bu düşün-
celeri alana taşıdık. Bundan sonra da bu doğrultuda politika yapma-
ya devam edeceğiz. Bizim için İmamoğlu’nun Nagehan Alçı, Akif 
Beki, Ertuğrul Özkök gibi gazetecilerle birlikte verdiği fotoğrafta 
şaşılacak bir şey yok. O fotoğrafın Millet İttifakı’nın ve onun olası 
cumhurbaşkanı adayı olarak bel bağlanan İmamoğlu’nun neyi tem-
sil ettiğini yine ve yeniden gösteren bir kare olduğunu söylüyoruz.

İmamoğlu’nun da Millet İttifakı’nın diğer temsilcilerinin de bu-
güne kadar başka bir iddiası olmadı aslında. İmamoğlu değil miydi 
ilk iş projelerini sunmak için saraydan randevu isteyen, seçilmiş 
belediye başkanlarının yerine kayyım atanırken dostlar alışverişte 
görsün diye Diyarbakır’a gittikten hemen sonra soluğu Beştepe’de 
alan, seçilir seçilmez her fırsatta Erdoğan’la uyum içinde çalışa-
cağını söyleyen, belediyedeki eski defterleri kapatan, Maltepe’de 
işçiler grevdeyken Büyükşehir Belediyesi üzerinden grev kırıcılı-
ğa soyunan? Bunları gizli saklı yapmıyor, yaptıklarını savunuyor. 
Son fotoğrafı için özür dilemedi hatta üstüne basa basa fotoğraf için 
değil sonrasında ettiği sözler için özür dilediğini vurguladı. Dolayı-
sıyla kim olduğunu gizlemiyor. Maskesi düştü bile denmez çünkü 
maske takmıyor.

Sorun özellikle sol içinde İmamoğlu ile ilgili farklı bir beklen-
ti yaratılmasında. Sorun İmamoğlu’nu “her şey çok güzel olacak” 
güzellemeleri ile halka adres olarak sunmakta beis görülmemesin-
de. Sorun dün Millet İttifakı’nın belediye başkanı adaylarına sor-
gusuz sualsiz oy çağrılmış olmasında, gelecek seçimlerde AKP’nin 
karşısındaki adaya daha kim olduğu bile belli olmadan şimdiden 
açık çek verilmesinde. Sonra ne bekliyorsunuz? İmamoğlu çıkıp da 
kendisini eleştirenlere ayar vermeye kalktığında neymiş “ata kibirle 
binen yolu yürüyerek dönermiş”, “bu dil değişmesini istediğimiz 
dilmiş”. Adamın kibrinin bu kadar artmasında da özür dilerken bile 
özür dilememesinde de (ki onu da koşullu ifade etti) milleti azarlar 
bir tonda konuşma hakkını kendini görmesinde de verilen açık çek-
lerin payı yok mu? Var tabii. 

İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında bir ikilik aramak da boşuna. 
Biri sağcı diğeri solcu falan değil. Politik bir farkları yok. Hatırlaya-
lım daha önce “Adalet yürüyüşü” sonrasında da sol Kılıçdaroğlu’nun 
arkasına dizilerek ona açık çek vermişti. Kılıçdaroğlu da hemen bu 
çekin üstüne Abdullah Gül’ü yazmıştı. Ne Kılıçdaroğlu’nun ne de 
devlet içinde gemiyi terk etmeye hazırlananların Gül sevdası bitmiş 
durumda! 6’lı masada Abdullah Gül oturmuyor mu zannediyorsu-
nuz? Cumhurbaşkanı adayı hâlâ belli olmasa da Amerikan muhale-
fetinin şimdiden ekonomiyi Babacan’a teslim etmekte anlaştığını 
bilmeyen var mı?

İmamoğlu gözden düşmüş gibi görünebilir. Ama göreceksi-
niz İmamoğlu soldan aldığı eleştirileri 6’lı masanın sağ kanadına 
kendini pazarlamak için kullanacaktır. Nagehan Alçı’yı otobü-
se bindirmesi neden Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” politikasının 
bir parçası olmasın?  Bir bakmışsınız bugün yerden yere vurulan 
İmamoğlu’nun tam da bu cıvık ilişkileri “kazanabilecek aday” pa-
ketiyle tekrar sol seçmene dayatılmış. Olmaz olmaz demeyin, “Ta-
tava yapma bas geç!” sloganıyla Sarıgül’e oy verdi bu memleketin 
solcusu! İktidar değişikliğini sadece düzen siyasetinin matematiği-
ne bağlı olarak tasarlayanlar, İmamoğlu’na en çok verip veriştiren-
ler de dahil olmak üzere “AKP tabanından oy alma” kriterinden, 
“kazanabilecek aday” tanımından vazgeçmeyenler düzen siyasetin-
den de kopamayacaktır. 

Derdimiz ekmek, özlemimiz hürriyet ise ikisi için de ne 
İmamoğlu’ndan ne de düzen partilerinin herhangi birinden bize 
fayda gelir. Düzenin temsilcilerine güvenilmez, güvenmeyelim. Ve 
defalarca yeni hayal kırıklıkları yaşamamak için hangi güce güve-
neceğimizi iyi seçelim. Bu güç işçi sınıfında, emekçi halkın kendi-
sinde var. Elbette AKP ve MHP seçmenini kazanmak lazım. Ama 
bu işi neden bir düzen siyasetçisine havale edelim? Hangi partiye 
oy vermiş olursa olsun ekmek ve hürriyet isteyen işçiler emekçi-
ler fabrikalarda, işyerlerinde emekçi mahallelerinde zaten birlikte. 
Uzat elini! Sınıf kardeşinin gözünün içine bak ve memleket mese-
lesini düzen siyasetçilerinin aracılığı olmadan konuş. İş için aş için 
birlikte örgütlen ve mücadele et. Bunun anlamı sınıf siyasetinde 
birleşmektir. İstibdada da bu sömürü düzenine de son verecek olan, 
gündüzlerinde sömürülmeyen gecelerinde aç yatılmayan ekmek, 
gül ve hürriyet günlerini getirecek olan örgütlü bir devrimci müca-
deledir. Devrimci İşçi Partisi olarak bu yüzden 1 Mayıs’ta “patron 
partilerine oy yok” dedik, “sendikaya üye ol, sahip çık, denetle” 
dedik, “işçiler siyasete, partiye, devrime” diyerek sınıf mücadelesi 
yoluna çağrı yaptık. Biz bu yolda bugüne kadar işçi sınıfından ve 
emekçi halkımızdan yana hiç hayal kırıklığına uğramadık.

Armağan Tulun
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Seçimler yaklaşınca EYT so-
runu bir kez daha gündeme gel-
di. 5 milyondan fazla EYT’liyi 
kimsenin göz ardı etmesi müm-
kün değil. AKP de buna dahil. 
Ama sermayenin iktidarı AKP 
bu konuda ayak diremeye de-
vam ediyor. Oy kaybederim 
ama sermayenin çıkarlarından 
vazgeçmem diyor. En son AKP 
grup başkanvekili Mustafa Eli-
taş “Parayı ödeyecek kurumla 
parlamento arasında uyum sağ-
lanamadığı takdirde büyük bir 
sorun ortaya çıkabilir.” diyerek 
olumsuz bir yorumda bulundu. 
Bu sözler iktidarın meseleye 
EYT’linin değil sermayenin gö-

zünden baktığının bir kanıtı. Pa-
rayı ödeyecek kurum SGK ama 
SGK’ya yıllarca prim ödeyenler 
de EYT’li işçi ve emekçiler! Sen 
kimin parasını kimden esirgiyor-
sun? 

EYT’li lütuf beklemiyor 
hakkını istiyor! 

Utanmadan “EYT’nin ma-
liyeti 100 milyar lira, bu çok 
fazla” diyorlar. Oysa paraba-
balarına kur korumalı mevduat 
adı altında verdikleri fahiş faiz 
garantisinin sadece üç aylık ma-
liyeti bu rakamı aşıyor! 2022 
devlet bütçesinden faiz ödeme-
lerine gidecek para 246 milyar 

lira! EYT’liler lütuf beklemiyor, 
karşılığını fazlasıyla ödediği 
emeklilik hakkını istiyor. Ama 
yok! AKP’ye ve temsil ettiği 
patronlara göre SGK’nın değil 
sermayenin finanse edilmesi la-
zım. EYT’linin ödediği primler 
de işte bu finansman için gasbe-
diliyor. 

Emeklilik hakkını almak 
memleketi yağmadan 
kurtarmak için alanlara!

Bu tablo bize meselenin 
EYT’linin gasbedilmiş emekli-
lik hakkından fazlası olduğunu 
gösteriyor. EYT’linin emeklilik 
hakkını alması, devletin kay-

naklarını bir avuç sömürücü 
azınlığın hortumladığı yağma 
düzeninin de sona ermesini ge-
rektiriyor. EYT’li emeklilik hak-

kına, tüm işçiler ve emekçiler 
EYT’lilerle birlikte memleketle-
rine sahip çıkmak için meydan-
larda olmalı! 

İŞÇİNİN EKONOMİSİ

Enflasyon araştırma grubunun 
açıkladığı rakamlara göre yıllık 
enflasyon yüzde 156’yı buldu. 
TÜİK’in resmi enflasyon rakam-
ları dahi enflasyonun üretici fiyat-
larında yüzde 121,8’e ulaştığını 
ortaya koyuyor. Tüketici fiyatla-
rında açıklanan yüzde 69,97’lik 
enflasyon ise ikna edici olmaktan 
çok uzak. Sanki yüzde 70 deme-
mek için mağazalardaki etiket 
fiyatları gibi enflasyon rakamı 
açıklıyorlar. İktidar TÜİK dışın-
da enflasyon rakamı açıklayanları 
tehdit ededursun halk çarşıda pa-
zarda karşılaştığı fiyatların, mut-

faktaki yangının TÜİK rakam-
larıyla uzaktan yakından ilgisi 
olmadığının farkında. Yıl başında 
yapılan asgari ücret zammı çoktan 
eriyip gitmiş ve asgari ücret açlık 
sınırının altına düşmüş durumda.     

Geçinemiyoruz! Çünkü 
patronları, parababalarını 
ve onların iktidarını 
doyuramıyoruz!

AKP iktidarı pahalılığa karşı 
bir çözüm üretemiyor. Çünkü aynı 
anda hem ekonomiyi para basarak 
canlı tutmaya çalışıyorlar hem de 

sermayenin çıkarlarına dokun-
mamaya çalışıyorlar. Örneğin 
yılbaşında asgari ücret zammı ya-
parken bunun önemli bir kısmını 
asgari ücreti vergiden muaf tuta-
rak karşıladılar. Bu doğruydu ama 
yapılması gereken işçiden alın-
mayan verginin sermayeden ve 
para babalarından toplanmasıydı. 
Oysa AKP bir sermaye iktidarı 
olarak bunu yapmak yerine şirket-
lerin ödediği kurumlar vergisinde 
de indirime gitti. Patronların vergi 
borçlarını silmeye, sermayeye bol 
keseden teşvik ve destek yağdır-
maya devam etti. Kur korumalı 
mevduat ile parababalarına fahiş 
miktarda faiz garantisi sağladı ve 
bunun da yükünü hazineye yükle-
di. 

Vergi yükü patronlara! 
Parababalarına servet 
vergisi!

Devlet bütçesinde oluşan kara 
delik ise iktidarın talimatıyla Mer-
kez Bankası tarafından karşılıksız 
para basılarak kapatılıyor. Bunun 

sonucu da Türk lirasının hızla de-
ğer kaybetmesi ve geniş kitlelerin 
alım gücünün düşmesidir. Yani 
sene başında asgari ücreti vergi 
dışı tuttular ama çok daha fazla-
sını dolaylı yoldan yine işçiden 
emekçiden tahsil ettiler. İçinde 
bulunduğumuz krizde hem işçiyi 
emekçiyi hem de sermayeyi aynı 
anda memnun edecek bir politika 
olamaz. Devletin açıkları karşılık-
sız para basılarak değil kurumlar 
vergisinin arttırılmasıyla ve para 
babalarına servet vergisi getiril-
mesiyle karşılanmalıdır. 

Asgari ücrete yeni zam talebi 
AKP’yi ve sermayeyi rahatsız 
etti 

Sermaye de bu durumdan ra-
hatsız. Ama onlar ürettikleri mal 
ve hizmetlerin fiyatlarına zam 
yapabiliyor. İşçi ve emekçinin 
ücretleri ise yerinde sayıyor. Yani 
sermaye kârından zarar ederken 
milyonlar geçinemez hale geliyor. 
Bu durumda asgari ücrete yeniden 
zam yapılması talebi son derece 

haklı bir talep olarak karşımızda 
duruyor. AKP iktidarı seçimi dü-
şünerek bu talebe olumlu yaklaşır 
gibi yapsa da sermayeden zılgıtı 
yiyince hemen geri adım attı. 

Ücretlere bir defa zam 
yetmez her ay enflasyon 
oranında zam! 

Oysa asgari ücrete yeni zam 
talebi haklı olmakla ve bir zorun-
luluğa işaret etmekle birlikte ta-
mamen yetersizdir. Tüm ücretler 
erimiştir ve işçinin, kamu emek-
çisinin her seviyedeki ücretlerine 
zam yapılması şarttır. Ancak her 
ücret zammı yüksek enflasyon 
ortamında kaşıkla verilenin kep-
çeyle alınmasıyla sonuçlanıyor. 
Bu sebeple gerçek çözüm için 
ücretlerde eşel mobil sistemine 
geçilmesinden başka yol yoktur. 
Yani tüm ücretlere her ay enflas-
yon oranında zam yapılmalıdır. 
Bu uygulamaya paralel olarak 
fiyatlarda devlet kontrolüne gidil-
melidir. 

AKP iktidarı döviz kurunu be-
lirli bir seviyede tutmak için Mer-
kez Bankasının döviz rezervlerini 
har vurup harman savuruyor. Yine 
de döviz kurundaki artış ve Türk 
lirasındaki değer kaybına mani 
olamıyorlar. İhracat artar cari açık 

kapanır dediler. Ancak ihracat da 
ithalata bağımlı olduğu için cari 
açık kapanacağı yerde daha da 
açıldı. Olan ihracatçı sermayeye 
ucuz emek gücü olarak sunulan 
memleketin işçisine emekçisine 
oldu. Turizme bel bağladılar. Tu-

rizmde de savaş koşulları beklen-
tilerin karşılanamamasına neden 
olacak. Nisan’da açıklanan ra-
kamlarla 12 aylık cari açık 21,85 
milyar doları buldu. Açık daha da 
büyüyecek. 

Cari açık büyüyor eme-
kçi halka ödetilen fatura 
kabarıyor 

Döviz açığı büyüdükçe serma-
yeyi bir korku aldı! Acaba iktidar 
sermaye kontrollerine gider mi? 
Yani sermayenin döviz işlemlerine 
kısıtlamalar getirilir mi? Merak et-
mesinler AKP iktidarı sermayenin 
kırmızı çizgilerine basmamayı ilke 
edinmiş durumda. Hem içerideki 
hem de yabancı sermaye güçle-
rine sürekli garantiler veriyorlar. 
Emekçi halkın ensesinde boza 

pişiren, hakkını arayan işçinin 
emekçinin karşısında aslan kesilen 
istibdad rejimi, elinde dolar olan-
ların karşısında süt dökmüş kedi 
adeta! Sadece ABD, İngiltere, AB 
değil Birleşik Arap Emirlikleri, 
Suudi Arabistan’a da “ne isterlerse 
veriyor”! Yani emekçi halk sadece 
maddi değil manevi bir fatura da 
ödüyor. Ancak bu zillet bu halka 
reva değildir!

Mülksüzleştirenler 
mülksüzleştirilecek!

Sermaye kontrolleri, döviz 
spekülasyonunun yasaklanması 
gibi uygulamalar sermayeyi ve 
parababalarını korkutabilir. Ama 
onların korktuğu yerde bizim çö-
zümümüz başlar. Daha da fazla-
sını talep etmeliyiz. Sermaye işçi 

emekçi milyonları sömürüyor ve 
mülksüzleştiriyor. Çözüm mülk-
süzleştirenlerin mülksüzleştiril-
mesidir. Sermaye kontrolleri, tüm 
bankaların işçi denetiminde taz-
minatsız kamulaştırılarak tek bir 
devlet bankasıyla yapılacak bir 
merkezi planlamayla tamamlan-
malıdır. Özelleştirilmiş tüm işlet-
meler ve kilit sanayi dalları da işçi 
denetiminde tazminatsız kamu-
laştırılmalıdır. Sermaye kontrolü 
yetmez sermaye düzenini yıkmak 
gerekir! Tabii bunları ne AKP ve 
MHP’nin istibdad cephesi ne de 
onların karşısındaki Amerikan 
muhalefetinden bekleyebiliriz. 
İşçi sınıfı çözüm için sınıf siya-
setini yükseltmeli ve işçi emekçi 
hükümeti hedefiyle mücadele et-
melidir.       

Hayat pahalılığına çözüm eşel mobil: Hayat pahalılığına çözüm eşel mobil: 

Sermayenin korktuğu yerde işçinin çözümü başlar!Sermayenin korktuğu yerde işçinin çözümü başlar!

EYT zulmüne son: EYT zulmüne son: 

Emeklilik hakkımız söke söke alırız!

Ücretlere her ay otomatik enflasyon zammı!


