
Türkiye ve Yunanistan arasında dostluk, 
komșuluk ve barıș için NATO’ya ve 
ișbirlikçi iktidarlara hayır!
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10 Ukrayna savașında yeni evre

Bursa Tofaș ve OYAK Renault, Gebze Smart Solar, 
Tuzla Chen Solar, Çorlu Arta Tekstil ve Modern Karton, 
Çerkezköy Pelsan fabrikalarından, Eskișehir Atıșkan 
Alçı grevinden, Gebze’den metal ve kafe, Manisa’dan 
metal ișçilerinden haberler

Enfl asyonun üç hanelere ulaștığı, ișsizliğin yüzde 22,5’e çıktığı, 
emekçi halkın her geçen gün yoksullaștığı bir ortamda Türkiye 
Ekonomi Modeli diye bir șey uydurup üstüne bir de bașarılı ol-
duğunu iddia ederek övünen bir iktidar var. Bu model ne yeni ne 
de Türkiye’ye özgü! Enfl asyonu arttırıp alım gücünü düșürerek, 
emeği ucuzlatarak, sermayeye rekabet avantajı ve yüksek kârlar 
sağlamaya yönelik en eski sömürü modellerinden biri. Ama tabii 
ki bunu böyle söyleyecek halleri yok. Hazine ve Maliye Bakanının 
heterodoks epistemolojik kopușlardan filan bahsederek mesele-
yi gargaraya getirmesi de bu yüzden. 

Erdoğan ise siyasette Nebati’den daha tecrübeli ve uyguladı-
ğı sömürü modelini süslü lafl arla değil dosdoğru “dıș güçlerin 
saldırısına karșı bir cevap” diye paketleyerek anlatıyor. Ama șu 
dıș güçlerin adını bir türlü koymuyor. Sebebi belli. ABD diyemez 
çünkü dolar istemek için daha yeni kapısına gitti New York’a! 
NATO’nun en ön safında olmakla, Afganistan’dan Balkanlara 
emperyalist kampanyalara en büyük desteği vermekle övünüp 
duruyor. Emperyalist tekeller diyemez çünkü hepsinin CEO’la-
rını sarayda ağırlayıp “bu ülkedeki garantiniz benim, sorununuz 
olursa doğrudan bana gelin” diyen kendisi. Siyonizmin adını ağ-

zına alamaz. Çünkü normalleșme ne kelime, adeta balayı yașı-
yor İsrail’le. İçi boș bir dıș güçler edebiyatını ısıtıp ısıtıp piyasaya 
sürmeleri bu yüzden. 

Emekçi halk bu iktidar tarafından kendisine neyin yașatıldığının 
farkında. Baskıcı ve keyfi yönetimden yani istibdad rejiminden 
bunalmıș durumda. İktidarın arkasında durduğu sermayenin 
kendisini nasıl sömürdüğünü iliklerine kadar hissediyor. Kendisi 
her geçen gün yoksullașırken parababalarının nasıl semirmeye 
devam ettiğini görüyor. İktidar dıș güçlerin adını koymuyor ama 
emekçi halkın onlar gibi Amerikalı Avrupalı emperyalistlerle, Si-
yonistlerle iș ortaklığı da suç ortaklığı da yok! 

Ama farkında olmak yetmiyor. Anketlerde Cumhur İttifakı’nın 
oylarının azalması karșısında bir bașka sermaye odağı olan Millet 
İttifakı’nın oylarının artması bizi çözüme yaklaștırmıyor. Emekçi 
halkın ekonomide kendi çözümünü ortaya koyması gerekiyor. 
Fabrikalar bankalar devletin, devlet ișçinin olacak! Baskıcı 
ve keyfi istibdad rejimini tadil edecek değil maziye gömecek bir 
çözüm gerekiyor. Barajsız yasaksız seçimler! Zincirsiz Ku-
rucu Meclis! Sadece Erdoğan’ı değiștirmek değil sermayenin 
iktidarına son vermek gerekiyor. İșçi emekçi hükümeti! 

Emperyalistlerle çıkar ve suç ortaklığının olmaması da yet-
miyor. Milliyetçi, mezhepçi oyunlara gelmemek, emperyalistler, 
Siyonistler ve ișbirlikçileri dururken Kürt kardeșine Yunan kom-
șuna göçmen ișçiye düșman olmamak, tam tersine sınıf düș-
manına karșı birleșmek gerekiyor. Kardeșinle komșunla barıș 
emperyalizmle savaș!

Gerçekleri görmek, değiștirmek için mücadele etmenin ilk adı-
mı olmalıdır. Gerçeğin siyaseti sınıf siyasetidir. Bunun için ișçi sı-
nıfı partisi gerek. Siyaset seçimlerde hangi partiye oy vereceğini 
seçmek değil. Sınıf siyaseti kendi emeğini ve hakkını savunmak, 
ülkenin geleceğine sahip çıkmak, tüm bunlar için iktidara talip 
olmak demek. Evet bu, mevcut siyasetin matematiğini, kimya-
sını, her șeyini değiștirmek anlamına geliyor.  Bu sebeple “bu 
düzen böyle gelmiș ama böyle gitmeyecek” demek, devrimci 
olmak gerek.

Devrimci İșçi Partisi iște bu düșüncelerle ișçi sınıfının ve emek-
çi halkın öncülerini örgütlemeye çalıșıyor. Daha önce hangi parti-
ye oy vermiș olursa olsun tüm ișçileri ve emekçileri siyaset yap-
maya, örgütlenmeye ve bu yolda birlikte yürümeye, Gerçek’in 
siyasetine çağırıyoruz.

KOMŞUNLA BARIŞ
KAPİTALİZMLE VE EMPERYALİZMLE SAVAŞ! 

KARDEŞİNLE BİRLEŞKARDEŞİNLE BİRLEŞ

Gerçeğin siyaseti sınıf siyasetidir

Yunanistan’daki kardeș partimiz EEK’in (İșçilerin Devrimci Partisi) NATO karșıtı bir eylemde tașıdığı 

pankartta “Emperyalistlerin savașlarına karșı savaș! NATO'dan çık! Ölüm üslerini kapat!” yazıyor.
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Dostlar herkese merhaba. 
Smart Solar fabr�kasında çalı-
şan b�r �şç�y�m. B�rleş�k Metal-İş 
send�kası Gebze 1 No’lu şubede 
örgütlenerek geçt�ğ�m�z yıl Ara-
lık ayında Çalışma Bakanlığından 
yetk� belgem�z� almıştık. Yetk� 
belges�nden sonra patronun b�ze 
karşı yapmış olduğu b�rçok saldı-
rıyı b�rl�ğ�m�z ve üret�mden gelen 
gücümüzle ger� püskürtmüştük. 
Baskılara karşı yürüyüşler, �şten 
atmaya karşı �şgal, patronların le-

h�ne uzun süren hukuk� sürece kar-
şı kes�nt�s�z b�r d�ren�ş gösterm�ş-
t�k. Geld�ğ�m�z noktada �se 9 ay 
süren mahkeme sürec�n� kazandık. 
B�zler�n haklı olarak verd�ğ�m�z 
ekmek ve hürr�yet mücadelem�z 
dört duvar mahkeme salonlarına 
sığmaz. Patronun hukuksuzca ve 
anayasaya aykırı b�r şek�lde b�r 
kadın arkadaşımızı �şten atmasına 
karşı g�r�şt�ğ�m�z �şgal eylem�m�z-
le arkadaşımızı ger� �şe aldığımız 
gün zaten kazanmıştık. Ancak bu 

mahkemen�n b�zlere gösterd�ğ� b�r 
şey var: Anayasal olarak haklıyız, 
patronlar �se haksız. Mahkemeler 
bundan ne fazlasını ne de eks�ğ�-
n� ver�r b�ze. Esas bel�rley�c� olan 
şey; fabr�ka �çer�s�nde patronun 
b�zlere karşı yaptığı bölme g�r�-
ş�mler�, baskılar, �şten atma tehd�t-
ler�ne karşı korkmadan, yılmadan, 
hep b�rl�kte mücadele vermekt�r. 
Smart Solar �şç�ler� ekmek ve hür-
r�yet mücadeles�n� f��l� ve hukuk� 
olarak böyle kazanmıştır. Ancak 
şu da b�l�nmel�d�r k� patronlara 
boyun eğmek, bölünmek zaten 
send�kal mücadeley� mahkeme sa-
lonlarına taşımadan b�t�r�r. Örnek 
y�ne b�z�m fabr�kamızdan. 3 yıl 
önce de send�kalı olmak �ç�n ör-
gütlenmeye g�r�şm�ş ama gerekl� 
�radey� ve d�s�pl�n� gösteremed�ğ�-
m�z �ç�n yetk� belgem�z� dah� ala-
madan �şten atma saldırısıyla karşı 
karşıya kalmıştık, 84 arkadaşımız 
da �şten atılmıştı. Smart Solar �ş-
ç�ler� dün öğrend� bugün kazandı. 
Darısı tüm �şç� sınıfımızın başına. 

Merhaba yoldaşlar. Çalıştı-
ğım fabr�kada uzun zamandır 
arkadaşlarla tek gündem�m�z 
hayat pahalılığı olmuş durumda. 
B�r süred�r b�ze zorla mesa� yap-
tırıyorlardı fakat mesa� ücretler� 
çok düşük olduğu �ç�n yoruldu-
ğumuza değm�yor d�ye düşü-
nerek gönülsüzce kalıyorduk. 
Ş�md� sanıyorum yen� b�r bütçe 
planı yaptı b�z�m büyük patron-
lar, ne kadar �ş de olsa mesa�ler� 
kısıtladılar, sadece haftada b�r 
gün kalınab�l�yor. O da geçer-
l� b�r sebep sunularak ve genel 
müdürün onayı �le. 

Hayat pahalılığı her geçen 
gün daha da yakıcı b�r şek�lde   
yaşam kal�tem�z� düşürüyor. Ay 
sonunu get�rmek �ç�n kuruş ku-
ruş g�der hesaplıyoruz. Hal böy-

le olunca kes�nl�kle emeğ�m�z�n 
karşılığı olmasa da geç�neb�l-
mek �ç�n o yasaklanan mesa�lere 
dah� mecbur olduğumuzu anla-
dık maalesef. B�zler artık açlıkla 
sınandığımızdan daha önce h�ç 
olmadığımız kadar em�n�z, bunu 
kes�nl�kle h�ssed�yoruz.

F�rmanın ekstra tutumlu büt-
çe planından sebept�r y�ne sa-
nıyorum, fabr�kamızın üret�m 
alanında geçerl� olan 6S denen 
düzen, d�s�pl�n kuralları kat kat 
artırıldı. Bu 6S kuralları �hlal 
ed�ld�ğ�nde para cezasına ma-
ruz kalıyoruz. Üret�m alanına 
moladan dönüşte z�lden 5 san�-
yec�k dah� sonra g�rsen 5 puanın 
kes�l�yor. Sakız ç�ğnerken yaka-
lanırsan 2 puan, sohbet ederken 
yakalanırsan 5 puan… 1 puanın 

karşılığı �se 5 l�ra brüt. Örneğ�n 
ben�m bu ay toplamda 20 puan 
cezam varmış. İk� gün de de-
vamsızlık yaptım, demek oluyor 
k� kred� kartı taks�d� b�r sonrak� 
aya kaldı...

Fakat bu sefalete sürüklend�-
ğ�m�z günler b�z�m b�l�nçlenme 
ve örgütlü mücadelen�n gerekl�-
l�ğ� �ç�n ders çıkarma günler�m�z 
emekç� kardeşler�m. B�z �şç�le-
r�n sırtımızdan geç�nen patronla-
ra karşı tek yol örgütlü gücümü-
zü kullanmak olacak. Sermaye 
ve sömürü düzen�ne karşı b�rle-
şecek ve bu açlıkla sınandığımız 
günler�n acısını çıkartacağız. 
Yaşasın �şç�ler�n b�rl�ğ�, yaşasın 
örgütlü mücadelem�z!

Üç dört sene öncesini arar olduk

Dün öğrendik bugün kazandık
Gebze Smart Solar fabrikasından bir işçi

Bize dayatılan seBize dayatılan sefalfalete karşı örgütlenmeye!ete karşı örgütlenmeye!
Gebze’den bir metal işçisi kadın

Manisa'dan bir metal işçisi kadın

Merhaba dostlar. Man�sa’dan 
tüm emekç� kardeşler�me selamlar. 
Kış ayları gelmeye başladı. Y�ne 
karanlıkta fabr�kaya g�r�p karanlık-
ta çıkacağımız, gün ışığı görmeden 
b�r tane patronu zeng�n etmek �ç�n 
çalışacağımız günler yaklaştı. Ça-
lıştıkça borçlu çıkmak, ayın 5’�nde 
yatan maaştan hemen ertes� güne 
üç kuruş b�le kalmaması �y�ce ca-
nımızı sıkıyor. Her yen� güne zam-
larla, artan enfl asyonla uyanıyoruz. 
Yoğun çalışma, hayat pahalılığı ve 
geç�m sıkıntısıyla boğuşup adeta 
�nsan olduğumuzu unuttuğumuz 
günlerde devlet yetk�l�ler� tarafın-
dan öyle şeyler söylen�yor k� var 
olan öfkem�z daha da alevlen�yor. 
500 b�n ev yapacağız d�ye reklam-
lar yapıldıktan sonra Çevre Bakanı 
Murat Kurum “eşten dosttan borç 
alın, ek mesa� yapın ödey�n” d�yor. 
İnsanlar ev almayı hayal etmey� 

b�le bıraktı, borçsuz ay kapatamı-
yor, çocuğunun �stekler�n� her ay 
ertel�yor. Bakana göre hava hoş, 
sank� 200-300 l�radan bahseder g�b� 
anlatıyor. Tur�zm Bakanı da d�ğer 
yandan yazın tat�le g�dem�yorsanız 
kışın g�d�n d�yor. Ne dertler�m�z� ne 
de hayat şartlarımızı b�ld�kler�nden 
oturdukları saraylardan rahatça atıp 
tutuyorlar. B�zler �se m�lyonlar ola-
rak bu asalakları beslemeye devam 
ed�yoruz. Fakat şu b�r gerçek k� b�z 
gücümüzün farkına varıp b�z�mle 
böyle alay edenler� başımızdan de-
fetmed�ğ�m�z sürece bunları yaşa-
maya devam edeceğ�z. Üret�mden 
gelen gücümüzle b�rleşerek, k�rl�, 
nasırlı eller�m�zle patronların ve 
onların tems�lc�ler�n�n o “tertem�z 
dünyalarını” başlarına yıkmalı, esas 
var eden�n, üreten�n gücünü göster-
mel�y�z!

Gerçeğ� yansıtmayan enfl as-
yon zammı açıklandı. B�raz da 
olsa nefes alacağız derken y�ne 
her şeye zam geld�. Gelmeye de 
devam ed�yor. Üstüne Eylül ayı 
�le b�rl�kte yıl sonuna kadar maa-
şımızdan en yüksek oranda verg� 
kes�nt�s� yapılıyor. İşç�n�n enfl as-
yon zammından yararlanması �ç�n 
verg� d�l�m�n�n sab�tlenmes� ge-
rek. O zaman �şç�ler olarak b�raz 
da olsa nefes almış oluruz. Verg� 
kes�nt�s� �le b�rl�kte maaşlarımız 
açlık sınırının altına düşüyor. Üç 
dört sene önces�n� arar olduk. Her 
geçen gün daha kötüye g�d�yor. 
Tüm send�kalar verg� konusunda 
b�rl�k olmalı ve mücadele ederek 
bu �ş� çözmem�z gerek�yor.

20 yıldır �şç�ler�n haklarını 

gasp eden AKP hükümet�nden 
�şç�ler artık hesap sormak zorun-
dadır! Yoksa AKP hükümet� bu 
ekonom�k şartlarda, dört yıl daha 
devam ederse, y�ne patronlar 
kazanacak. En başta ekonom�k 
sıkıntı bahanes�yle kıdem tazm�-
natımıza ve b�rçok haklarımıza 
göz koyacaktır. AKP'n�n kıdem 
tazm�natımıza saldırdığını, �şç�ler 

ve send�kalar unutmuş olab�l�r. 
Seç�m� kazanırsa eğer, tekrardan 
tazm�natımıza saldıracaktır. Bu 
tehl�key� görmezden gelemey�z.

Ş�md�den bütün �şç�ler ve sen-
d�kalar verg� d�l�m�n� sab�tlemek 
ve haklarımızı korumak �ç�n ey-
lem yaparak hükümete gözdağı 
vermel�y�z. 

Bu düzen dikiş tutmuyor, 
söküp atalım!

Bursa Tofaş fabrikasından bir işçi

OYAK Renault fabr�kasında 
parça eks�kl�ğ� ve ç�p kr�z� neden�y-
le yılbaşına kadar her ay en az 10 
gün üret�mde duruş olacağı konuşu-
luyor. Yılbaşından sonra da üret�m�n 
ne olacağı bel�rs�z. Geçt�ğ�m�z gün-
lerde basında ve sosyal medyada yer 
alan “OYAK Renault �şç�ler� 72 b�n 
500 TL banka promosyonu alacak” 
haberler� yalan da olsa fabr�kadak� 
�şç�ler�n beklent�s�n� arttırdı.

Artan market f�yatları, yüksek 
faturalar, kred� borçları, okul mas-
rafl arı, yüksek oranda verg� ve daha 
b�rçok harcamanın �şç� ve emekç�-
ler� zor durumda bıraktığı bu dö-
nemde b�r nebze de olsa rahatlamak 
�ç�n, fabr�kanın gözü kulağı banka 
promosyonunun açıklanmasında! 

Fabr�kada borcu olmayan yok. Ay-
rıca çoğu k�ş� tarım ve hayvancılık 
ya da elektr�k, boya, kaynak, taks� 
şoförlüğü, garsonluk g�b� ek �şlere 
g�d�yor. İşç�n�n ekonom�s�n�n ne ka-
dar kötü olduğu ortada!

Seç�mler yaklaşıyor. Hükümet�n 
mevcut sorunları ve ekonom�k du-
rumu çözmes� �mkansız. Muhalefe-
t�n �se ekonom� konusunda �şç�den 
yana ortaya koyduğu h�çb�r şey yok. 
Öylece oturmak ve günü geld�ğ�nde 
sandığa g�derek b�r part�ye oy ver-
mek, sonra da tüm sorunlarımızın 
çözüleceğ�n� düşünmek boş b�r bek-
lent�d�r! Fabr�kada da ülkede de ay-
nıdır bu değ�şmez. Tek b�r yumruk, 
tek b�r nefes olup �şç� ve emekç�ler 
olarak b�rl�kte mücadele etmel�y�z!

Tüm sorunlarımızı çözmek için tek Tüm sorunlarımızı çözmek için tek 
bir yumruk, tek bir nefes olalım!bir yumruk, tek bir nefes olalım!

Bursa OYAK Renault fabrikasından bir işçi

“OYAK Renault �şç�ler� 72 b�n 500 TL banka promosyonu alacak” 
haberler� yalan da olsa fabr�kadak� �şç�ler�n beklent�s�n� arttırdı.



Sevg�l� �şç� emekç� ab�ler�m 
ablalarım ve kardeşler�m bugün 
s�ze fabr�kalarda yapılan haksız-
lıklardan, �şç�y� ezmek, �şç�n�n 
sırtından m�lyonlar kazanmak �ç�n 
�şç�ye kötü yemek vermekten, b�r 
çırpıda �şç� harcamaktan, b�z �ş-
ç�ler� kullanan usta ve usta başla-
rından ve bütün bunlara �ş�m�zden 
oluruz korkusuyla ses çıkarmayan 
b�z �şç�lerden bahsedeceğ�m. Bü-
tün bunların dışında b�z �şç� emek-
ç�ler�n b�rl�k ve beraberl�k �ç�nde 
olmamız gerekt�ğ�nden bahsetmek 
�st�yorum. B�zler�n güzel vaatlerle 
gözler�m�z� boyuyorlar �şe baş-
layana dek, ama �şe başladıktan 
sonra o vaatler�n heps� dışarıda 
kalıyor. İşte tam da burada başlı-
yor hayat h�kayem�z. İnsanlığımı-
zın v�cdanımızın karakter�m�z�n 
ne şek�lde ortaya koyulacağı. Her 
şeye boyun eğ�p h�ç sonunu dü-
şünmeden takat�m�z b�tene kadar 
çalışacak mıyız yoksa güzel b�r 
noktada emekl�ye ayrılıp a�lem�zle 
�y� b�r vak�t m� geç�receğ�z. İler�y� 
düşünmek �st�yorsan şöyle b�r kısa 
düşünmek gerek�yor, bugün ben 
çalışıyorum burada yarın çocuğum 
belk� okumayacak, burada ben�m 
yer�me çalışacak. Belk� de şöyle 

sormak �st�yorum çocuğun senden 
daha �y� şartlarda çalışsa o da a�le-
s�ne daha �y� b�r gelecek sağlamaz 
mı? Neden benc�ll�k yapıp sadece 
kend�m�z� düşünüyoruz k�? Neden 
sana ver�lmes� gereken haklardan 
kend�n�, çocuklarını mahrum bı-
rakıyorsun. Benden s�ze b�r ab�, 
kardeş tavs�yes� önünüze b�r mü-
cadele fırsatı gel�rse bunu b�r kor-
kuya kapılıp da eller�n�z�n ters�yle 
�tmey�n. Eğer k� kend� hayatınızı, 
çocuğunuzun hayatını daha �y� b�r 

yere get�rmek �st�yorsanız tek başı-
na ne yapab�l�r�m d�ye korkmayın. 
Bugün senle aynı düşüncede olan 
yüz b�n hatta m�lyonlarca �şç� var. 
El�n� uzattığında el�n� tutacak b�r o 
kadar da sağlam �şç� var. Sen yeter 
k� hakkını aramaktan vazgeçme. 
B�rl�k beraberl�k �ç�nde d�renen 
da�ma kazanmıştır. Burada d�renen 
hakkını arayan bütün emekç� �şç�-
lere b�n selam olsun yalnız değ�ls�-
n�z, d�rene d�rene kazanacağız.

3
Çorlu Arta Tekstil’den bir işçi

Merhabalar ben Arta Tekst�l fabr�-
kasında çalışan b�r kardeş�n�z�m. Ön-
cel�kle burada çalışana kadar b�rçok 
fabr�kada çalıştım ve az sonra anlata-
caklarım aşağı yukarı hemen her fab-
r�kada aynı söylemek �ster�m. Çünkü 
aslında bunlar b�ze �şverenler�n reva 
gördüğü çalışma ve yaşam şartları.

Fabr�kaya gelecek olursak, fabr�-
kamız ana yola oldukça uzak, sana-
y�n�n arka tarafl arında kalan ıssız b�r 
yerde, normalde serv�sler fabr�ka önü-
ne kadar get�r�yor evet ama b�r süred�r 

fabr�ka yolunun tad�latta olması baha-
nes�yle ana yolda �nd�r�p, neredeyse 
b�r k�lometrel�k yolu yürümem�z� �s-
t�yorlar. Zaten çalışırken yorgunluktan 
ölüyoruz b�r de asgar� b�r şart olan ula-
şımı b�le b�ze çok görüyorlar. Öneml� 
olan yürümek de değ�l, �şveren�n b�z� 
önemsemey�p durumu düzeltmeye ça-
lışmaması.

Fabr�kanın �ç�nde �se çalışma ko-
şullarımız ayrı kötü, kl�mayı bırakın 
havalandırma b�le yok. Çalışmakta 
aşırı zorlanıyoruz. Kışın �se ısıtma za-

ten yok.
Uzun mesa� saatler�ne karşın ne 

yaparsak yapalım �nsanca yaşamak 
�ç�n yeterl� ücret� alamıyoruz çünkü 
verg� d�l�m� mevzusu büyük kes�nt�le-
re neden oluyor. Maaşların net alındığı 
�şyerler� görüyoruz, bence de verg� �ş-
ç�y� değ�l, �şveren� �lg�lend�rmel�, ma-
aşlar netten olmalı. Madem örnekler� 
var, neden herkes �ç�n aynı olmuyor.

Sıkıntılarımızı saymakla b�tmez. 
Em�n�m b�r çoğumuz farklı sektörler-
de, farklı fabr�kalarda aynı sorunları 
yaşıyoruz. Çünkü b�z �şç�ler�n kader� 
bu d�ye öğret�lm�ş b�ze. Ama kardeş-
ler�m kader�m�z bu değ�l, onlar b�rl�k 
olup b�ze bu şartları reva görüyorlarsa 
b�zler de b�rl�k olup hakkımızı arama-
lı ve şartlarımızı düzeltmel�y�z. Önce 
fabr�kalarımızda örgütlenmel�, sonra 
s�yasete karışmalıyız. Başka kurtulu-
şumuz yok.

Önce fabrikalarımızda örgütlenmeli, 
sonra siyasete karışmalıyız
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Birlik beraberlik içinde direnen 
daima kazanmıştır 

Çerkezköy Pelsan’dan bir işçi 

Merhaba yoldaşlar, fabr�-
kamızda her fabr�kada olduğu 
g�b� dönem�ne göre sorunlar 
baş göstermekte. Bunlardan 
en öneml�s� ps�koloj�k baskı. 
Fabr�kamız büyümekte ol-
duğu b�r dönemden geç�yor. 
Bu durum b�r taraftan olumlu 
karşılanırken, b�r taraftan da 
yen� g�rm�ş arkadaşlarımız-
da b�r huzursuzluğa sebep 
oluyor. Bu da 2 aylık dene-
me sürec� dolup üret�mdek� 
yer�n� sağlamlaştırana kadar 
gerek am�r�n �şç�ye gerek �ş-
ç�n�n �şç�ye yaptığı ps�kolo-
j�k baskıdan kaynaklanıyor. 
B�z�m fabr�kamız send�kalı 
b�r fabr�ka. B�zler üret�mden 
gelen gücümüzü kullanarak, 
b�rl�ğ�m�z� koruyarak her tür-
lü mobb�ng�n üstes�nden en 
kârlı şek�lde geleb�l�r�z. Buna 
olan �nancım tam. Kalleş ola-

nın patron, kardeş olanın b�z 
�şç�ler olduğunu unutmama-
mız gerek�yor. Çünkü d�ren-
meyenler en�nde sonunda d�-
lenmeye mahkûmdur.

Aynı zamanda öneml� b�r 
sözleşme sürec�nden geç�yo-
ruz. Artan hayat pahalılığına 
karşı bu sözleşmen�n öne-
m�n�n farkındayız. Bu sürec� 
en �y� şek�lde sonlandırmak 
�ç�n sonuna kadar mücadele 
edeceğ�m�zden h�ç şüphem 
yok. Çünkü başka b�r yolu 
yok. H�çb�r vak�t de olmadı. 
İşç� sınıfı ney� elde ett�yse 
mücadele sonucu etm�şt�r. Ve 
bundan sonra da öyle olmaya 
devam edecek. Fabr�kalara 
send�ka, memlekete hürr�yet 
ve adalet gelene dek müca-
deleye devam. Buradan tüm 
�şç� sınıfına selam olsun.

Memlekete hürriyet gelene Memlekete hürriyet gelene 
dek mücadeleye devamdek mücadeleye devam

Tuzla Chen Solar’dan bir işçi

İsmail Saraç (Kristal-iş Sendikası İşyeri Baş Temsilcisi)

Merhabalar,
Esk�şeh�r’de �şverene karşı 115 

arkadaşımla hayat pahalılığına, dü-
şük ücret d�retmes�ne karşı 30 Ha-
z�ran 2022 tar�h�nden �t�baren 89 
gündür grevdey�z. Mücadelem�z 
haklarımızı alana kadar devam ede-
cek. B�zler b�reysel olarak h�çb�r 
hakkın alınamayacağını ve bu �ş�n 
toplu b�r şek�lde hareket etmekten 

geçt�ğ�n� anladığımız  gün b�rleşe-
rek Kr�stal-�ş send�kasına üye olduk. 
Ama anlaşma sağlanamadı ve bunun 
sonucunda greve çıktık. 3 ayı aşkın 
süred�r grev�m�z devam ed�yor. Bu-
radan bütün �şç� arkadaşlara selam-
lar olsun. H�çb�r şey b�zler� yıldıra-
maz, yeter k� b�zler b�rl�kte hareket 
edel�m, b�rl�k olalım. YAŞASIN İŞ-
ÇİLERİN BİRLİĞİ (26 Eylül 2022)

Hayat gün geçt�kçe daha faz-
la pahalılaşıyor. Aldığımız asga-
r� ücretle ev k�rası ve faturaları 
öded�kten sonra ev�m�ze anca b�r 
poşet gıda sokab�l�rsek sokuyo-
ruz. Verg� d�l�m�ne g�rd�ğ�m�z an 
�t�barı �le neredeyse onu da yapa-
mayacak hale gel�yoruz. Her şey 
her gün zamlanırken ücretler�m�-
z�n sab�t kalmasını kabul etmed�k, 
fabr�kada zam �sted�k. Ama b�z�m 
kend� kazancından başka b�r şey 
düşünmeyen patronumuz sadece 
yüzde beş daha fazla zam verd�-
ğ� �ç�n ücretler�m�z�n ortalamanın 
üstünde olduğunu düşünüyor, zam 
vermeye yanaşmıyordu. Ş�md� 

azıcık ses�m�z�n çıktığını gördü-
ğü �ç�n bu ay b�ze alışver�ş çek� 
vermeye karar verd�. Ama b�z�m 
b�r parmak baldan daha fazlasına 
�ht�yacımız var. Sus payı g�b� ve-
r�len üç kuruşluk alışver�ş çekler� 
�le avutulmak değ�l, hak ett�ğ�m�z� 
almak �st�yoruz. İnsanca çalışmak, 
�nsanca yaşayacak b�r ücret �st�-
yoruz. Ücretler�m�z�n enflasyon 
karşısında er�memes� �ç�n, her ay 
gerçek enflasyon oranında zam �s-
t�yoruz. Bunların h�ç b�r�s�n� b�ze 
patronlar da hükümet de verme-
yeceğ�ne göre b�z örgütlenmel� ve 
hak ett�ğ�m�z� almalıyız. Hak ve-
r�lmez alınır!

Bir parmak baldan daha Bir parmak baldan daha 
fazlasına ihtiyacımız varfazlasına ihtiyacımız var

Çorlu Modern Karton'dan bir işçi

Atışkan alçı işçilerinin grevi üç ayı geride bıraktı!

FABRİKALARDAN HABERLER
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Türk�ye’n�n önde gelen gıda 
ş�rketler�nden Sütaş’ta Tek Gıda-
İş send�kası 10 yıldır örgütlenme 
mücadeles� ver�yor. Bu mücade-
len�n bu kadar uzun süre devam 
etmes�n�n sebeb� �şç�ler�n send�-
kayı ben�msememes� değ�l. Sütaş 
patronu Muharrem Yılmaz’ın ya-
sadışı baskıları ve �şç� kıyımları. 
Sütaş’ta 2012 yılında 40, 2014’te 
89, 2017’de 105 ve �ç�nde bulundu-
ğumuz 2022’de de örgütlenmen�n 
artmasına cevap olarak 81 �şç� �şten 
atıldı. Muharrem Yılmaz send�ka 
ve �şç� düşmanlığını sadece �şten 
atmalarla değ�l, 2014’te fabr�ka 
önünde �şç�ler�n d�rend�ğ� alana 13 
ton hayvan gübres� dökerek göster-
m�şt�. Tepk�ler sonucunda TÜSİAD 
başkanlığından �st�fa eden Muhar-

rem Yılmaz send�ka ve �şç� düş-
manlığını �se bırakmadı. 

Sütaş patronu tüm d�ğer pat-
ronlar g�b� �şten atmaların send�kal 
sebepten olmadığını �dd�a ed�yor. 
Oysa yıllar �ç�nde mahkemeler tam 
230 �şç�n�n send�kal sebeple atıldı-
ğına hükmett� ve bu �şç�ler kıdem 
�hbar tazm�natlarının yanında dört 
net 12 brüt maaş tutarında tazm�-
nat aldılar. Patron �şe �ade davala-
rını kazanmış olmalarına rağmen 
�şç�ler� yen�den �şbaşı yaptırmıyor, 
parasını ver�r send�kalaşmayı kıra-
rım d�yor. Ancak Tek Gıda-İş sen-
d�kasında örgütlenen �şç�ler de d�-
renmekte kararlılar. Önce Sütaş’ın 
İstanbul’dak� merkez�nde daha 
sonra da Karacabey’dek� fabr�kanın 
önünde eylem yapan �şç�ler eğer 

baskılar devam ederse Aksaray ve 
T�re’dek� fabr�kaları da eylem ala-
nına dönüştürecek. 

Yıllara yayılan bu mücadeley� 
tüm �şç� sınıfımız ve emekç� hal-
kımız sah�plenmel�d�r ve ortaya 
konan emekler�n, ödenen bedelle-
r�n zaferle sonuçlanması �ç�n da-
yanışmayı büyütmel�d�r. Bu kav-
gada, sermaye sınıfının TÜSİAD 
başkanlığı da yapmış olan en önde 
gelen tems�lc�ler�nden b�r� �le son 
dönemde �şç� mücadeleler�nde öne 
çıkan Tek Gıda-İş karşı karşıya. 
Muharrem Yılmaz sermaye düzen�-
n� arkasına almış saldırıyor, ona ve 
tüm patronlara �şç� mücadeles�n�n 
ve dayanışmasının daha güçlü ol-
duğunu gösterel�m!

Tek�rdağ Ergene'de bulanan tu-
valet kağıdı ve peçete üret�m� ya-
pan L�la Kağıt fabr�kasında �şç�ler 
kötü çalışma koşullarını düzeltmek, 
düşük ücretler�n� daha yaşanab�l�r 
düzeye yükseltmek �ç�n Selülöz-İş 
send�kasında örgütlenme sürec�ne 
g�rd�ler. Bunun üzer�ne patron, sen-
d�kalaşmanın önünü çeken onlarca 
�şç�y� �şten çıkardı. İçer�de de �şç�le-
re baskı yaparak send�kal örgütlen-
mey� kırmaya çalıştı.

Atılan �şç�lerden dördü dokuz 
aydır anayasal haklarına saygı du-
yulması �ç�n kapı önünde mücade-
les�ne devam ed�yor. Kapı önünde 
d�renen �şç�ler, patronun fabr�ka 
�ç�nde devam eden send�kalaşmayı 
kırmak �ç�n verd�ğ� zamlara kar-
şı �şç� arkadaşlarını uyarıyor, bu 
zamların send�ka kapıdan ayrılana 
kadar yapılacağına �şaret ed�yor. 
Aynı zamanda, �nsanca yaşamanın, 
ver�len hakların patronun �k� dudağı 
arasından çıkacak tek b�r sözle ger� 
alınmayacağı, hakların kalıcı olaca-

ğı b�r fabr�ka düzen� �ç�n send�kanın 
önem�n� arkadaşlarına her fırsatta 
anlatıyorlar.

Lila Kağıt işçisi mücadeleden 
geri adım atmıyor!

Mücadeleler�n� dokuz aydır 
sürdüren L�la Kağıt �şç�ler� d�re-
n�şler�n�n 271. gününde send�kaları 
Selüloz-İş �le b�rl�kte d�ğer send�ka-
lardan sınıf dostlarının da katılımıy-
la fabr�ka önünde b�r eylem düzen-
led�. Selülöz-İş send�kası, vard�ya 
değ�ş�m� sırasında yaptığı eylemde 
b�r sonrak� vard�yaya gelen ve b�r 
öncek� vard�yadan çıkan �şç�lere 
send�kaya üye olmaktan çek�nme-
meler� gerekt�ğ�n�, send�kalarının 
her zaman arkalarında olacağını, bu 
mücadelen�n de L�la Kağıt’a sen-
d�ka g�rene kadar devam edeceğ�n� 
vurguladı, sloganlarla şarkılarla fab-
r�ka önünü eylem alanına çev�rd�. 
Send�kalaşma sürec�n�n başından 
�t�baren türlü h�lelerle �şç�ler�n en 
temel hakkını gasbetmekten çek�n-

meyen patron, eylem günü de fab-
r�ka �şç�ler�n�n serv�s güzergahlarını 
değ�şt�rerek, fabr�ka önüne pol�s 
yığarak �şç� düşmanı tutumunda b�r 
değ�ş�kl�k olmadığını gösterd�.

L�la Kağıt �şç�ler�n�n eylem� 
onurlu ve haklı b�r mücadele örneğ� 
olmasının yanında sınıf dayanışma-
sının da güzel b�r örneğ� oldu. Eyle-
me Selülöz-İş send�kasına üye d�ğer 
�şyerler�nden �şç�ler, Tek Gıda-İş 
send�kası Trakya şube başkanı, 
Petrol-İş send�kası Trakya şube baş-
kanı, Teks�f send�kası örgütlenme 
uzmanı da katıldı ve sınıf dayanış-
masını yükseltt�. B�r �şç� havzası 
olan Trakya’da, patronların b�rb�r-
ler�nden destek alarak ve öğrenerek 
�şç�ler�n haklarına saldırdığı b�r yer-
de �şç� örgütler�n�n patronlara karşı 
sınıf dayanışmasını yükseltmes� bü-
yüyerek devam ett�r�lmel�d�r.

L�la Kağıt �şç�s� verd�kler� haklı 
ve onurlu mücadeleyle bölgedek� 
farklı sektörlerden �şç�lere örnek 
olmaya devam ed�yor. B�rçok fab-
r�ka buradak� d�ren�ş�n kazanımla 
sonuçlanmasını umutla bekl�yor. Bu 
sebeple L�la Kağıt �şç�s�n�n verd�ğ� 
mücadele kazandığı takd�rde sadece 
kend�ler� değ�l tüm �şç� sınıfı kaza-
nacaktır. Bu yüzden tüm sınıf dost-
ları bu mücadeleye omuz vermel�, 
dayanışmayı yükseltmel�d�r.

Gebze’den bir kafe işçisi

Kocael� D�lovası bölges�n-
de bulunan Asen Metal fabr�kası 
�şç�ler� send�kal hürr�yetler� �ç�n 
verd�kler� mücadelede 140. günü 
dev�rd�. Düşük ücretlere, yoğun 
baskılara karşı geçt�ğ�m�z Mayıs 
ayında B�rleş�k Metal-İş send�kası 
Gebze 1 No’lu Şubes�nde örgütle-
nerek Çalışma Bakanlığından yetk� 
belgeler�n� alan Asen Metal �şç�ler� 
kapı önü d�ren�ş�ne �lk günkü karar-
lılıkla devam ed�yor. 

Yetk� belgeler�n� alan �şç�lere 
patronun �lk tepk�s� 83 �şç�y� �şten 
atmak olmuştu, ancak Asen Metal 
�şç�ler� patronun bu saldırısına kar-
şı yılmadan mücadeleler�ne devam 
ed�yor. Öte yandan patron kapı 
önünde d�renen �şç�ler� yıldırmak 
�ç�n Jandarmayı da kullanarak baskı 
yapmayı sürdürüyor. Send�ka düş-

manlığını h�çb�r zaman g�zlemeyen 
patron aynı zamanda fabr�kasında 
�şlenen �ş c�nayet�n�n b�r�nc� dere-
ceden fa�l�. Send�ka üyes� olduğu 
�ç�n fabr�kada çalışan �şç�ler�n bü-
yük b�r kısmını �şten atan patron 
fabr�kaya taşeron ş�rket aracılığıyla 
aldığı Kazım Kasap adlı b�r �şç�y� 
gerekl� eğ�t�m ver�lmeden �şbaşı 
yaptırarak �ş c�nayet�ne kurban g�t-
mes�ne sebeb�yet verm�şt�. 

Kocael� Bölge Mahkemes�n-
de davaları süren Asen Metal �ş-
ç�ler�n�n �k�nc� duruşmasıysa 21 
Ek�m’de görülecek. Anayasal hak-
larını kullanmak �ç�n aylarca fabr�-
ka önünde yağmur çamur demeden 
d�renen Asen Metal �şç�ler� hem da-
vayı hem de bu onurlu mücadeley� 
kazanacaklarına �nanıyorlar. 

Merhaba dostlar, ben Gebze'de 
bulunan b�r kafede çalışıyorum. Kış 
mevs�m�n�n yaklaşmasıyla beraber, 
yönet�m�nden üret�m�ne kadar her 
türlü �ş� yaptığımız �şyerler�m�zde 
tüm sorunların ve plansızlığın yükü 
üstümüze bırakılıyor. B�rçok arka-
daşımız türlü mobb�ngler ve yoğun 
�ş gücü altında �şten çıkarılmaya 
zorlanıyor. Çekt�ğ�m�z cefanın kar-
şısında ne hak ett�ğ�m�z ücret� ala-
b�l�yoruz ne de b�r güvence. 

İşs�zl�k ve hayat pahalılığının 
her ay rekora koştuğu, boğazımıza 
kadar kred� ve kred� kartı borçla-
rımızın olduğu bu dönemde �şten 
atılmak, karın tokluğuna çalışmak 
b�zler �ç�n b�r problemden z�yade 
hayat memat meseles� hal�ne geld�. 
Patronlar düşük ücretl� �şç� çalış-
tırarak, devletten her türlü teşv�k� 
alarak kârına kâr katarken, b�z�m 
ücretler�m�z açlık sınırının altında 
olmasına rağmen, her gün m�sl�yle 

değer�n� kaybed�yor. Patronların �ç� 
boş vaatler�n�, man�pülasyonunu 
yeter�nce gördük ve d�nled�k. Se-
ç�m dönem� yaklaşırken b�r dolusu-
nu daha bu düzen�n s�yas�ler�nden 
d�nleyeceğ�z. Bırakın çözüm sun-
mayı mevcut sorunu �nkâr etmek-
ten ve çarpıtmaktan başka b�r şey 
yapmıyorlar.

Lak�n dostlar, heba mı olsun 
çekt�ğ�m�z bunca cefa, almayalım 
mı mükafatımızı? İşs�zl�ğ�n, hayat 
pahalılığının ve bunun eksen�nde 
gel�şen b�rçok sorunun çözümü 
mevcut s�stemde mümkün değ�ld�r. 
Tüm bu sorunlara dur d�yecek tüm 
emekç� halkı özgürlüğe taşıyacak 
olan �şç�n�n kend� s�yaset� ve �kt�-
darıdır. Öncel�kle b�rl�k olmalı ve 
üret�mden gelen gücümüzle �şyer-
ler�m�zden başlayarak tüm dünyayı 
bu sömürüden kurtarmalı ve herke-
se onurlu b�r gelecek bırakmalıyız. 
Yaşasın örgütlü mücadelem�z!

Asen Metal işçilerinin onurlu 
mücadelesi devam ediyor

Sütaş sendika düşmanlığına, işçiler Sütaş sendika düşmanlığına, işçiler 
örgütlenmeye devam ediyor!örgütlenmeye devam ediyor!

Lila Kağıt'a sendika girecek!Lila Kağıt'a sendika girecek! Heba mı olsun çektiğimiz bunca 
cefa, almayalım mı mükafatımızı?

FABRİKALARDAN HABERLER



Kocaeli Gebze Organize Sanayi 
Bölgesi’nde kurulu Pulver Kimya 
fabrikasında Petrol-İş Gebze şubesinde 
örgütlendikleri için işten atılan üç 
işçinin başlattığı kapı önü direnişi 
iki ayı devirmiş durumda. Ağustos 
ayında fabrikada yaşanan sorunlara 
karşı örgütlenen öncü işçilerin 
atılmasıyla � tili ateşlenen mücadelede 
işçiler zafere yakın. Aynı işkolunda 
toplam beş ayrı işletmenin gösterildiği 
Pulver Kimya fabrikasında işçilerin 
ve sendikanın gayretiyle yürütülen 
çalışmalarda çoğu işletmenin yetki 
tespiti sağlandı. İçerideki işçilerin de 
katılımıyla direnişçiler Cuma günleri 
beyaz yaka pozisyonunda çalışan 
mesai arkadaşlarını da sloganlar 
eşliğinde mücadeleye çağırıyor, 
sendikalaşmaları için her gün kapı 
önünden seslerini yükseltiyor. İşçilerin 
talepleri açık: Öncelikle haksız yere 
atılan üç arkadaşlarının geri alınması 
ve sendikal haklarının tanınması.

Mücadele sürüyor!
Sendikalaşma çalışmasının açıktan 

yapıldığı fabrikada içerideki işçiler 
hem vardiya giriş ve çıkışlarında 
direniş çadırına ziyaretlerde 
bulunuyor hem de fabrika içinde 
çatal-kaşık eylemleriyle önemli bir 
mücadele örneği gösteriyor. Hala 
sendikalaşma çalışmasının aktif bir 
şekilde sürdüğü fabrikaya yine Petrol-
İş’e bağlı fabrikalardan, mücadelesini 
eş zamanlı sürdüren Smart Solar gibi 
birçok komşu fabrikadan ve Birleşik 
Metal-İş’e bağlı diğer fabrikalardan da 
destek eksik olmuyor. Pulver Kimya 
işçileri, sendikaları Petrol-İş Gebze 
Şubesi ile pes etmeden sürdürdükleri 
bu mücadele ile şimdiden ekmek ve 
hürriyet kavgasında önemli bir örnek 
teşkil etmiştir. Pulver işçisi kazanırsa 
başta Gebze’nin işçileri olmak üzere 
tüm işçi ve emekçiler kazanır!

                                  29 Eylül 2022

Pulver işçisi bitti 
demeden bitmez!

Özsüt işçisi mücadele 
yolunu seçti!Marlboro işçileri ekmek ve hürriyet 

için mücadeleye başladı!
İzm�r Torbalı'da yer alan Ph�-

l�p Morr�s (Marlboro) fabr�ka-
sında, yıllardır kadrolu �şç�lerle 
aynı �ş� yapan ancak daha kötü 
koşullarda çalışan Euroserve 
f�rmasına bağlı taşeron �şç�ler, 
kadrolu �şç�lerle aynı ücretle-
r� alab�lmek ve aynı koşullarda 
çalışab�lmek �ç�n DİSK Gıda-İş 
send�kasında örgütlenme faal�-
yet�ne başladılar. B�r aylık b�r 
süre �çer�s�nde �şç�ler�n yüzde 
80'�n�n send�kaya üye olmasıyla 
send�ka çoğunluğu sağladı.

İşç�ler�n send�kalaşma faa-
l�yet�n� engellemek �steyen pat-
ron önce 4 �şç�y� �şten attı. Buna 
karşı �şç�ler baskıların devam 
etmes�ne sess�z kalmayacakla-
rını duyurdular. Ancak patron 
20 Eylül’de b�r �şç�y� daha �şten 
çıkardı. İşç�ler �şten atılan arka-
daşlarının �şe �ade ed�lmes� �ç�n 
�ş yer�ne kapandı. İşç�ler�n �ra-
des� karşısında ger� adım atmak 
zorunda kalan Euroserve patro-
nu atılan �şç�ler� �şe ger� aldı.

Patron işçilere savaş açtı, 
işçilerin cevabı mücadele 
oldu 

Baskıyı arttırmaya çalışan 
patron daha sonra 16 �şç�y� �şten 
çıkardı. İşç�ler arkadaşlarına sa-
h�p çıkarak fabr�ka �çer�s�nde ve 
kapı önünde aynı anda eyleme 
geçt�. Patron �şç�ler� send�kadan 
�st�fa ett�rmek �ç�n fabr�kada tu-

valetler�n kapılarını k�l�tley�p, 
fabr�ka çevres�ne hendek kaz-
dırmaya ve duvar örmeye başla-
dı. İşç�ler�n �çer�de eylemler�ne 
devam etmeler� üzer�ne �se 22 
Eylül’de �şç�ler pol�s zoruyla 
fabr�kadan çıkarıldı. İşç�ler 23 
Eylül’de fabr�ka önünde açıkla-
ma yaparak, send�kadan vazgeç-
meyecekler�n� duyurdu, çadır 
kurma kararı aldı. Ancak pol�s 
çadır kurulmasını engelled�.

Tüm baskılara rağmen ta-
lepler�nden vazgeçmeyen �şç�-
ler, d�ren�şler�n� fabr�ka önünde 
devam ett�r�rken başka alanlara 
da taşımaya başladı. 27 Eylül’de 
f�rmanın Çankaya'da bulunan 
İzm�r of�s� önüne yürüyüş dü-

zenleyerek basın açıklaması ger-
çekleşt�rd�ler. 29 Eylül’de Tor-
balı Z�raat Bankası önünde basın 
açıklaması düzenley�p, Torbalı 
pazarında b�ld�r� dağıttılar.

İşç�ler �şe �ade ed�l�p, enfl as-
yon karşısında yaşanab�lecek b�r 
ücret alab�lmek ve fabr�kada eş�t 
şek�lde muamele göreb�lmek 
�ç�n fabr�kaya send�kayı sokana 
kadar eylemler�nden vazgeçme-
mek konusunda kararlı. Devr�m-
c� İşç� Part�s� olarak Marlboro 
�şç�ler�n�n haklı ve meşru talep-
ler� �ç�n verd�ğ� mücadelede so-
nuna kadar yanlarında olacağız!

ETF Tekst�l �şç�ler�n�n hak 
gaspına karşı mücadeles� �k� 
buçuk ayı geçt�. ETF Teks-
t�l patronu Sanem D�kmen 31 
Temmuz’da fabr�kayı kapatma 
kararı almış ve �şç�lere kıdem, 
�hbar tazm�natlarının ve söz-
leşmeden doğan yan haklarının 
yüzde kırkını vereceğ�n� söy-
lem�şt�. Bunun üzer�ne hak-
larının tamamını almak �ç�n 
fabr�kaya kapanan ETF Tekst�l 
�şç�ler� fabr�ka kapanma zama-
nı gelene kadar fabr�ka �ç�nde 
mücadele ett�ler. ETF �şç�ler� 
fabr�ka kapandıktan sonra da 
kapı önünde mücadeleler�ne 

devam ett�ler. 
ETF Tekst�l �şç�ler� alın te-

r�n�n karşılığını �sterken patron 
Sanem D�kmen �se devlet�n 
kolluk güçler�n� arkasına ala-
rak �şç�ler� mücadeleden yıl-
dırmaya çalışıyor. ETF �şç�ler� 
fabr�ka �ç�nde kalan mak�ne ve 
malların haklarının ödenme-
s� �ç�n kullanılmasını �st�yor. 
Bunun �ç�n de fabr�ka önünde 
gece gündüz duruyor, patronun 
fabr�kadan mal kaçırmasını en-
gellemeye çalışıyorlar. İst�bdad 
rej�m� �se y�ne patronları kol-
luyor, ETF patronunun çağrı-
sıyla fabr�ka kapısının önüne 

malları kaçırmak �ç�n yüzlerce 
pol�s� yığıyor. İşç�ler “hırsız 
var” d�ye bağırıyor, “yıllarca 
verd�ğ�m�z emeğ�m�z� kaçırı-
yorlar” d�yor, �st�bdadın pol�s� 
de hak�m� de kulaklarını kapa-
mış sadece Sanem D�kmen’�n 
ıslığını duyuyor. Malların çık-
masını engelleyen �şç�lere pol�s 
bar�kat kuruyor, b�ber gazıyla 
saldırıyor. ETF �şç�ler�n�n d�-
ren�ş�ne pol�s�n yaptığı saldırı 
�st�bdadın karakter�n� b�r kez 
daha gözler önüne ser�yor. Bu 
�st�bdadı yenmek �ç�n �se ETF 
�şç�ler�n�n mücadele örneğ�n� 
yaygınlaştırmamız gerek�yor.

İstibdadın saldırılarına rağmen 
ETF işçilerinin mücadelesi sürüyor!

İzmir Kemalpaşa’da bulunan 
Özsüt fabrikasında (STP Gıda) Tek 
Gıda-İş sendikasına üye olduğu için 
16 işçi işten çıkarıldı. İşçiler, düşük 
ve sürekli gecikmeli olarak ödenen 
maaşlardan, zorunlu mesai baskıla-
rından dolayı sendikaya üye olarak 
çalışma şartlarını iyileştirmek iste-
diler.

Yaklaşık 300 işçinin çalıştığı fab-
rikada sendikaya üye olan işçi sayı-
sı 150’ye yaklaşmış, fakat çoğunluk 
sağlanamadan patron saldırıya geç-
mişti. İşten çıkarılan 16 işçiden 9’u 
İş Kanunu’nun 25/2. Maddesi gerek-
çesiyle işten çıkarıldı. İ� ira kodları 
ile çıkarılan işçilere swab ölçüm testi 
(gıda üretiminde kullanılan ekip-
man ve personellerin bakteri taşıyıp 
taşımadığını belirleyen test) yapıl-
mış, testin sonucunda “elleriniz kir-
li” denilerek işçiler işten çıkarılmış. 
Yıllardır fabrikada gecesini gündü-
züne katarak çalışan işçilerin i� ira 
ile işten çıkarılması işçileri ö� e-

lendirmiş durumda. Aynı zamanda 
işçiler bunun bir bahane olduğunu, 
işten çıkarılmalarının esas sebebinin 
sendikaya üye olmaları olduğunu 
çok iyi biliyor. İşten çıkarılan 16 işçi 
fabrika önünde sendikalarıyla birlik-
te basın açıklaması yaptı.

Açıklamada sendikadan ve işe 
dönme taleplerinden vazgeçmeye-
ceklerini duyuran işçiler, baskılara 
son verilmediği ve çıkarılanlar işbaşı 
yaptırılmadığı sürece direnişi büyü-
teceklerini duyurdu. Açıklamada, 
Tek Gıda-İş Sendikası temsilcisi ça-
lışanlara baskı devam ederse Türki-
ye’deki tüm Özsüt bayilerini eylem 
alanına çevireceklerini ve Özsüt 
boykotu yapacaklarını söyleyerek 
işçilerin yalnız olmadığını gösterdi. 
İşçiler, vardiya çıkışında servislerde-
ki arkadaşlarına seslenip sendikaya 
üye olma çağrısı yaptı ve fabrikaya 
sendika girinceye kadar mücadelede 
ısrarcı olduklarını gösterdi. 
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Ertuğrul Oruç

Sağlık Bakanlığı, Ağustos ayında çıkardığı yönetmel�kle sağ-
lık emekç�ler�n�n maaşlarında kısmî b�r �y�leşt�rme yapmak 
zorunda kalmıştı. Sağlık bakanının “Beyaz Reform” ded�-

ğ� bu yönetmel�ğ�n, aslında b�r reform olmadığını, sağlık alanında 
yaşanan sorunlara çözüm üretmed�ğ�n� geçen ay köşem�zde yaz-
mıştık. Ayrıca yönetmel�k ün�vers�te hastaneler�nde çalışan sağlık 
emekç�ler�n� kapsamıyordu. Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğret�m 
Kurulu (YÖK), as�stan hek�mler�n sahadan yükseltt�ğ� talepler kar-
şısında yönetmel�kler� çıkarmak zorunda kaldı. Ancak mücadele 
b�tm�şe benzem�yor. 

Sağlık Bakanlığı 3 Eylül’de as�stan hek�mler�n eğ�t�m yönetme-
l�ğ�n� değ�şt�rd�. Yönetmel�kte göze çarpan en öneml� değ�ş�kl�kler, 
as�stan hek�mler�n b�r ay �ç�nde tutab�leceğ� nöbet sayısını sek�z 
�le sınırlayan ve nöbet ertes� çalışmayı yasaklayan maddelerd�. 
As�stan hek�mler, bu yönetmel�k önces�nde, b�r ay �ç�nde on beşe 
varan sayıda nöbet tutuyor, 24 saatl�k bu nöbetler�n ardından me-
sa�ye devam etmeye zorlanıyordu. Bu �nsanlık dışı çalışma şartları 
neden�yle pek çok as�stan hek�m f�z�ksel ve ruhsal olarak hastala-
nab�l�yordu. Bunun sonucunda �nt�har etme, yorgunluktan dolayı 
traf�k kazası geç�rme g�b� sonu ölümle b�ten ağır sonuçlar doğab�l�-
yordu. As�stan hek�mler nöbet ertes� �z�n hakkı ve �nsan� sayıda nö-
bet tutmak �ç�n uzun zamandır mücadeleler�n� sürdürmekteyd�ler. 
Bu zaman zarfında çok sayıda basın açıklaması, yürüyüş ve eylem 
düzenlem�şlerd�. Her zaman olduğu g�b� mücadele sonuç get�rm�ş 
oldu.

YÖK, yönetmeliği çıkarmak zorunda kaldı
Sağlık Bakanlığının Ağustos ayında ödeme yönetmel�ğ� çıkar-

masına karşın YÖK, ün�vers�te hastaneler� �ç�n ödeme yönetme-
l�ğ� çıkarmamıştı. Bu durumu protesto etmek ve maaş eş�ts�zl�ğ�-
n�n g�der�lmes�n� talep etmek �ç�n 1 Eylül günü ülke genel�ndek� 
ün�vers�te hastaneler�nde as�stan hek�mler eş zamanlı eylem yaptı. 
Eylemde YÖK’e, ödeme yönetmel�ğ�n� çıkarması �ç�n 15 gün müh-
let verd�ler. Aks� halde “Türk�ye’n�n dört b�r yanında �ş bırakma 
eylemler� dah�l hak arayışlarımızı daha gür sesle yapacağız” ded�-
ler. Eylemden tam 15 gün sonra YÖK, ün�vers�te hastaneler� �ç�n 
çıkarılmamış olan ödeme yönetmel�ğ�n� çıkarmak zorunda kaldı. 
Yönetmel�ğ�n daha fazla gec�kmeden çıkmasında as�stan hek�mler 
başta olmak üzere ün�vers�te hastaneler�nde çalışan sağlık emekç�-
ler�n�n eş�ts�zl�ğ�n g�der�lmes� taleb�yle yaptıkları oldukça ses get�-
ren bu eylem�n payı büyük. 

Mesai dışı çalışma dayatması kabul edilemez
Sonuç olarak Sağlık Bakanlığı ve YÖK, sağlık emekç�ler�n�n 

uzun süred�r vermekte olduğu mücadeley� görmezl�kten gelemed�, 
bu yönetmel�kler� çıkarmak zorunda kaldı. Ancak Bakanlığın sağ-
lık alanında yürütmekte olduğu pol�t�kalar temelde değ�şmed�. Hü-
kümet, sağlığı p�yasalaştırmaya devam etmekte, �laç ve muayene 
katkı paylarını artırmakta, �stenen tetk�k-tahl�l sayılarını artırma-
ya çalışmaktadır. Durum bu olunca, as�stan hek�mler�n elde ett�ğ� 
kazanımlarla, uygulanan sağlık pol�t�kaları arasında uyumsuzluk 
oluştu. Nöbet sayı sınırlaması ve nöbet ertes� �z�n ver�lmes�, sonuç 
olarak as�stan hek�mler�n aylık çalışma saat�n�n azalmasına karşılık 
gel�yordu. Sağlık Bakanlığı, bu çalışma saat� açığını kapatmak �ç�n 
as�stan hek�mler başta olmak üzere sağlık emekç�ler�n� daha fazla 
çalıştırmanın yollarını bulma arayışına g�rd�.

Bakanlığın bulduğu çözüm, tüm hastanelerde mesa� dışı çalış-
ma dayatmasına başlamak oldu. Bu uygulamayla, as�stan hek�m-
ler�n mücadeleyle elde ett�kler� çalışma saat� sınırlamasını delmek 
amaçlanıyor. Ayrıca bugün �ç�n 2-3 saat �le başlayan mesa� dışı ça-
lışmanın yönetmel�kte b�r üst saat sınırı da yok. Neyse k�, as�stan 
hek�mler�n hak saldırılarına karşı aşıları tam. Bugüne kadar verd�k-
ler� mücadeleler ve elde ett�kler� kazanımlar bunun kanıtı. 

TTB, asistan hekimleri örgütlenmeye çağırıyor
Yapılması gereken hızlı b�r şek�lde her b�r hastanede as�stan he-

k�mlerden oluşan hastane kom�syonları kurmak ve bütünlüklü b�r 
karşı duruşu örgütlemek �ç�n bunları tek b�r elde ortaklaştırmak. 
Açık konuşalım, bu amaçla günbegün mücadeley� büyütüp ülke 
sathında kazanım elde edeb�lecek en elver�şl� örgüt Türk Tab�pler� 
B�rl�ğ� (TTB) As�stan Hek�mler Kolu. Kol, günlük karşılaştığımız 
her b�r sorunun köken�nde, p�yasalaşmış, kâr etmey� önceleyen 
sağlık s�stem� olduğunu söylüyor. Ayrıca, hem vatandaşın n�tel�kl� 
sağlık h�zmet�ne ulaşmasının yolunun hem de as�stan hek�mler�n 
çalışma şartlarının �y�leşt�r�lmes�n�n ücrets�z, kamu kaynakların-
dan karşılanan b�r sağlık s�stem� olduğunu savunuyor. As�stan he-
k�mler yalnızca günlük sorunlarına çözüm bulmak �ç�n değ�l so-
runsuz b�r sağlık s�stem� yaratmak �ç�n de TTB As�stan Hek�mler 
Kolu’nda örgütlenmel�d�r.

Asistan hekimler mücadeleyle 
kazandı, yeni kazanımlar için 

örgütlü mücadeleye!           

Seçim yolunda emekçi halkı bekleyen 
tehlikelere karşı ne yapmalı? 

Seç�mler�n Türk�ye s�yase-
t�n�n gündem�ndek� ağırlığı g�t-
g�de artıyor ve k�mler�n Cum-
hurbaşkanı adayı olacağı en çok 
konuşulan konulardan b�r�. Cum-
hur İtt�fakı’nın adayı zaten bell�. 
M�llet İtt�fakı’nın adayı �se daha 
açıklanmadı. Altılı Masa top-
lantılarına devam ederken aday 
açıklamaktan kaçınıyor. Adayın 
�sm� yok ama aday hakkında “se-
ç�m� �lk turda kazanab�lecek”, 
“devlet tecrübes� olan”, “herke-
s�n oyunu alab�lecek” g�b� tar�fl er 
var. B�r yandan Kemal Kılıçda-
roğlu adaylık �ç�n öne çıkıyor. 
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Ya-
vaş g�b� �s�mler “her kes�mden” 
oy alab�l�r den�p aday adayları 
arasında göster�l�yor. B�r taraftan 
�sm� çok b�l�nmeyen b�r aday mı 
olsa daha �y� olur den�rken öbür 
taraftan Kılıçdaroğlu’nun daha 
önce çok �stey�p aday yapamadı-
ğı Abdullah Gül’ün adı y�ne b�r 
şek�lde gündeme sokuluyor. Adı 
geçen �s�mler, adayı tar�f eden 
n�tel�klerden ya b�r�n� ya ötek�n� 
taşıyor. Aday adaylarının tek or-
tak n�tel�ğ� �se düzen s�yaset�n�n 
ve sermayen�n çıkarlarının tem-
s�lc�ler� olmaları.

Seç�mlerde M�llet İtt�fakı’nın 
adayı tartışılırken gözler anketler-
den ayrılmıyor. Çoğu anket Erdo-
ğan karşısında M�llet İtt�fakı’nın 
adaylarının seç�m� kazanacağını 
söylüyor. Fakat gözler� anketler-
den z�yade başka tarafl ara çev�r-
mek, geçm�ş seç�mlerden dersler 
çıkarmak ve geleceğe anketler�n 
değ�l bu dersler�n ve deney�mle-
r�n ışığında bakmak gerek�yor. 

Sorulması gereken 
bir soru: Seçimler ne 
şartta yapılacak ya da 
yapılabilecek mi?

Türk�ye gazetes�nde yer alan 
b�r habere göre AKP önümüzde-
k� seç�m �ç�n üç m�lyon sandık 
görevl�s� görevlend�recek. Tür-
k�ye genel�ndek� 200 b�ne yakın 
sandıkta üç m�lyon k�ş�n�n görev 
alması, AKP’n�n sandık başına 
ortalama 15 k�ş�yle çıkarma ya-
pacağı anlamına gel�r. Bunun na-
sıl b�r seç�m ortamı yaratacağını 
hayal etmek zor değ�l. Bu sandık 
müşah�tl�ğ� �ç�n değ�l sandıkları 
basmak �ç�n hazırlanmak demek-
t�r.

Öte yandan �st�bdadın �ç çat-
laklarından sızan p�sl�kler, �st�b-
dadın �ç�ndek� güç odaklarının 
yürüttüğü s�yas� operasyonlar, 
mafya hesaplaşmaları, gündeme 
gelen �ç savaş senaryoları h�ç 
haf�fe alınmamalı. Türk�ye’n�n 
Yunan�stan �le b�r savaşa g�rmes� 
olasılığı yabana atılmamalıdır ve 
b�r sıcak savaşın seç�mler�n at-
mosfer�n� tamamen değ�şt�reb�le-
ceğ�, hatta seç�mler�n ertelenme-
s�n� b�le gündeme get�reb�leceğ� 
unutulmamalıdır. Yan� seç�mle-
r�n zamanında veya “demokra-
t�k” b�r ortamda yapılab�leceğ�n� 
önden kabul etmek, anketler�n 
doğrudan doğruya sandıklarda 
yansımasını bulacağını düşün-
mek son derece hatalı olacaktır. 
Tüm saydıklarımız seç�mle �l�ş-
k�l� olmakla b�rl�kte �şç� sınıfının 
ve emekç� halkın geleceğ�n� doğ-
rudan ve seç�mlerden bağımsız 
olarak da tehd�t eden �ht�maller-
d�r. 

Düzen siyasetinin 
matematiği sınıf siyasetiyle 
aşılmalı

Seç�m�n kend�s� dışında se-
ç�me kadar geç�receğ�m�z süreç 
ve seç�m�n sonrası da türlü ola-
sılıklara gebe. Fakat düzen s�ya-
set�n�n kend� �ç�ndek� kavgadan 
çıkacak tüm olasılıkların ortak 
noktası �şç� sınıfı ve emekç� halk 
�ç�n olumlu b�r sonuç doğur-
mayacak olması. Bugün �kt�dar 
hayat pahalılığına, �şs�zl�ğe b�r 
çözüm üretm�yor, halka b�r üm�t 
vadetm�yor. İkt�darda kalmak 
�ç�n çözümü �şç�ler�, emekç�le-
r� b�rb�r�ne düşürmekte, kardeş 
kavgasını körüklemekte buluyor. 
D�n ve yaşam tarzı tartışmaları 
�le toplumu ortadan �k�ye böl-
meye çalışıyor. İst�bdad bunun 
�ç�n var gücüyle çalışırken dü-
zen muhalefet� bundan ş�kayetç� 
m�? Pek de öyle gözükmüyorlar. 
Tam ters�ne sermayen�n part�ler� 
olarak s�yaset�n sınıfsal alandan 
uzak tutulmasından memnunlar.  
Ş�kâyet ett�kler� hep düzen �ç� 
meseleler. Ama söz konusu �şç� 
sınıfının sorunları olduğunda 
yoksulluk edeb�yatı yapıyorlar, 
hayat pahalılığından ve �şs�zl�k-
ten ş�kâyet ed�yorlar ama çözüm 
üretm�yorlar. Çünkü her gerçek 
çözüm sermayen�n yan� kend�-

ler�n�n ayağına dolanacak. Bunu 
b�l�yorlar. Sonuçta seç�mler 
%50+1 �le, yan� oyların yarısın-
dan b�r fazla alınmasıyla kaza-
nılıyor. Düzen s�yaset�n�n hem 
�kt�dar hem de muhalefet kanadı 
bu matemat�ğ� ben�ms�yor. Oysa 
toplumun ez�c� çoğunluğunu 
oluşturan �şç�ler, emekç�ler, yok-
sullar �ç�n �se burada c�dd� b�r 
sorun var. İkt�darın seç�mlerde 
yen�lg�ye uğraması elbette yen� 
b�r d�z� fırsatın doğması anla-
mını taşıyab�l�r. Ama bu kend�-
l�ğ�nden �şç� emekç�n�n sorun-
larından kurtulmasını sağlamaz. 
Çünkü toplumun sınıf temel�nde 
değ�l k�ml�kler ve yaşam tarzı 
g�b� meseleler üzer�nden safl aş-
ması emekç� halkı sermayen�n 
karşısında zayıf ve savunmasız 
bırakır. AKP �kt�darı devr�lse b�le 
yer�ne gelenler halka acı �lacı �ç�-
recekt�r.

Tehlikeleri bertaraf 
etmenin yolu yüzde 99’u 
birleştirecek bir siyasette

İşç� ve emekç�ler�n bugün 
fabr�kalarda, tersanelerde, has-
tanelerde günbegün verd�kler� 
ekmek ve hürr�yet mücadeles� 
h�ç de yüzde 50’n�n d�ğer yüzde 
50’ye karşı verd�ğ� b�r mücadele 
değ�l. Aks�ne bu mücadele �st�b-
dada ve düzene karşı ver�l�yor. 
Bugünkü düzenden çıkarı olan 
yüzde 1’e karşı yüzde 99 olarak 
b�rleşmek �şç� sınıfının ve emek-
ç� halkın geleceğ�n� tehd�t eden 
b�rçok tehl�key� bertaraf etmen�n 
yolu. Bağımsız b�r sınıf s�yaset� 
�se bugün bunu başarmak �ç�n 
�zlenmes� gereken tek pol�t�ka. 
Burjuvaz�den, devletten, emper-
yal�zmden bağımsız b�r sosyal�st 
odağa, �şç� sınıfını ve emekç� 
halkı kend� gündem� etrafında 
örgütleyecek, seç�me �şç� sınıfı 
ve emekç� halkın gündem�n� taşı-
yacak bu odağa bu pol�t�kanın b�r 
aracı olarak �ht�yaç var! Bugün 
var olan g�r�ş�mler�n bu �ht�yacı 
karşılamaktan neden uzak oldu-
ğunu Gerçek’�n sayfalarında ve 
�nternet s�tes�nde çeş�tl� yazılarda 
açıkladık, açıklamaya da devam 
ed�yor ve her �k� patron �tt�fakın-
dan gerçekten bağımsız b�r odak 
�ç�n çağrımızı y�nel�yoruz.
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Levent Dölek

Sosyal medyada kend�nden menkul b�r “medya stratej�st�” (ülke 
stratej�stten geç�lm�yor!) “nükleer savaşta saçınıza asla krem 
kullanmayın” d�ye b�r tweet attı ve kısa sürede bu paylaşım ol-

dukça popüler oldu. Tab�� k� nükleer savaş bu şek�lde şakaya alına-
cak b�r konu değ�l. Bu t�p kend�nden menkul stratej�stler� değ�l ama 
nükleer savaş olasılığının kend�s�n� c�dd�ye almak zorundayız. Ayrıca 
nükleer tehd�d�n esas olarak nereden geld�ğ�n� de doğru kavramalı-
yız. Nükleer savaş konusu Rusya’nın Ukrayna’dak� �lhak kararının 
ardından yaptığı b�r d�z� açıklamayla yen�den popüler oldu. Ama �ş�n 
esasına baktığınızda nükleer tehd�t Batı’dan NATO’dan ABD’den gel-
mekted�r. 

Rusya’nın ded�ğ� özetle şudur: Eğer b�r nükleer güç olan NATO, 
Rusya topraklarına saldırırsa buna nükleer s�lahlarla cevap ver�r�z. 
ABD’den sonra SSCB’n�n de atom bombasına sah�p olmasından ve 
Soğuk Savaş’ın başlamasından ber� dünyanın üzer�nde durduğu deh-
şet denges�n�n hatırlatılmasıdır bu. Savaşta karşı tarafın kullanacağı 
ş�ddet düzey�n� bel�rleme şansınız olmadığı ve karşı tarafın v�cdanına 
güvenmek g�b� b�r safl ığa düşmed�ğ�n�z müddetçe �k� nükleer gücün 
doğrudan g�receğ� b�r savaşın nükleer savaşa dönüşmes� kaçınılmaz-
dır. Bu açıdan Ukrayna’nın NATO üyes� olması sıradan b�r karar değ�l, 
en başından �t�baren emperyal�zm�n nükleer savaş tehd�d�n�n b�r �fade-
s� olarak algılanmalıdır. Z�ra Rusya �le savaşa g�rmeden önce de Kı-
rım dolayısıyla toprak �ht�lafı yaşayan Ukrayna, NATO’ya üye olduğu 
anda savaş resmen ve f��len b�r NATO-Rusya savaşına dönüşecekt�r. 
Dolayısıyla NATO’nun b�r üyeye yapılan saldırıya tüm �tt�fakın cevap 
vermes�n� öngören meşhur 5.maddes� var oldukça, başka b�r �fadeyle 
NATO kend� kend�n� lağvetmed�kçe Ukrayna’nın NATO’ya üyel�ğ�n� 
konuşmak Rusya’ya karşı nükleer savaş açmakla eş anlamlıdır. 

Bu anlattığımız nedenlerle Ukrayna’yla NATO’ya üyel�ğ� gündeme 
aldığı 2008 yılından hemen sonra NATO’nun Avrupa ve Türk�ye’de 
konuşlandırdığı nükleer s�lahları modern�ze etme projes�n� başlatması 
tesadüf değ�ld�r. 2010’da Rusya’ya yakın Yanukov�ç �kt�dara gel�n-
ce Ukrayna’nın NATO üyel�ğ� rafa kalkmış, 2014’te Ukrayna’dak� 
Batıcı Maydan darbes�n�n ardından yen�den ısınmıştır. 2015’te 180 
adet atom bombasının hem güç hem menz�l olarak modern�ze ed�lm�ş 
yen� nes�l termonükleer bombalarla �kame ed�lmes� sürec� tamam-
lanmıştır. ABD’n�n 2019 yılında 1987’de SSCB �le yapılan (Rusya 
Federasyonu’nun devam ett�rd�ğ�) nükleer s�lahsızlanma anlaşmasın-
dan çek�lmes� bu hazırlıkların b�r aşamasıydı. 

Ş�md� nükleer savaşa hazırlık maksadıyla modern�ze ed�lm�ş nük-
leer bombaların yaklaşık 50 aded� de Türk�ye’de İnc�rl�k Üssü’nde 
bulunmaktadır. Bu konu Hulus� Akar’a sorulduğunda verd�ğ� cevap 
zımn� b�r kabul n�tel�ğ�nded�r: “ABD �le Savunma ve Ekonom�k İş-
b�rl�ğ� Anlaşması çerçeves�nde faal�yetler�m�z devam ed�yor…” D�ğer 
nükleer s�lahlar İtalya, Hollanda, Belç�ka ve Almanya’da bulunuyor. 
Olası b�r nükleer savaşta Adana ve Türk�ye �lk hedefl erden b�r� hal�ne 
get�r�lm�şt�r. Yan� saç krem�nden daha c�dd� ve büyük b�r sorunla karşı 
karşıyayız! ABD ve NATO nükleer dengey� kend� leh�ne değ�şt�reb�l-
d�ğ� anda Rusya’ya saldıracağını sözle değ�l yıllara yayılan eylemle-
r�yle ortaya koymaktadır. 

Dolayısıyla Ukrayna’nın NATO üyel�ğ�n� destekleyen, Ukrayna’yı 
İHA ve SİHA’larla s�lahlandıran, Azov Taburu �s�ml� Naz� gücünün 
komutanlarına ev sah�pl�ğ� yapan pol�t�ka en başta Türk�ye’y� ama 
aynı zamanda �nsanlığın geleceğ�n� de ateşe atmak demekt�r. Bu po-
l�t�ka derhal terk ed�lmel�d�r. Erdoğan’ın asker-s�v�l müttef�kler�yle 
sözümona denge pol�t�kası b�r nükleer savaşta beş para etmez. Kül 
g�b� savrulur g�der. Türk�ye h�ç vak�t kaybetmeks�z�n NATO’dan çık-
malı ve İnc�rl�k Üssü’nü kapatarak nükleer s�lahlara el koymalıdır. 
NATO’da kalarak pazarlıkla müzakereyle elde ed�leb�lecek b�r sonuç 
yoktur. Eğer böyle b�r şey mümkün olsaydı İnc�rl�k Üssü’nün 15 Tem-
muz darbe g�r�ş�m�nde akt�f rol almasının ardından b�r şek�lde üssün 
ve bu üstek� nükleer s�lahların durumunun gündeme get�r�ld�ğ�n� gö-
rürdük. Tam ters� oldu. Asker� lojmanların b�le önüne bar�kat kuran-
lar İnc�rl�k’e dokunmadı! Dolayısıyla sadece Türk�ye’y� açık hedef 
olmaktan çıkarmak �ç�n değ�l tüm �nsanlığı nükleer tehd�tten kurtar-
mak �ç�n yapılab�lecek tek anlamlı ve etk�l� eylem NATO’dan çıkmak, 
İnc�rl�k ve Kürec�k başta olmak üzere emperyal�st üsler� kapatmak ve 
nükleer s�lahlara el koymaktır.

Nükleer savaș șaka değil! Hele ki 
İncirlik’te ABD’nin termonükleer 
bombaları varken hiç değil!
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DİP Politbüro Bildirisi:

Emek ve Özgürlük İtt�fakı 
b�r üçüncü yol �dd�asıyla ku-
ruluşunu �lan ett�. İtt�fakın s�-
yas� poz�syonunu �fade eden 
bu üçüncü yol �dd�ası dekla-
rasyonda, Türk�ye halklarının 
“Cumhur İtt�fakı ve M�llet 
İtt�fakı arasına sıkışmış b�r 
egemen s�yasete mahkûm” 
olmadığı vurgusuyla pek�şt�-
r�l�yor. HDP’n�n başını çek-
t�ğ� �tt�fak TİP, EMEP, EHP, 
TÖP ve SMF’den oluşan altı 
part�n�n ortaklaşmasıyla ku-
ruldu. Bu ortaklaşmada “ac�l 
görevler” vurgusu öne çıkı-
yor.  Bu görevler “Cumhur 
İtt�fakı’nın yarattığı yıkımı 
durdurmak, tek adam yöne-
t�m�n� sonlandırmak, halkın 
çalışma ve yaşam koşullarını 
�y�leşt�rmek, demokrat�k hak 
ve özgürlükler temel�nde b�r 
değ�ş�m ve dönüşümün ger-
çekleşmes�n� sağlamak” şek-
l�nde �fade ed�l�yor. 

Farklı program ve pol�-
t�k yönel�şlere sah�p s�yas� 
özneler�n b�r �tt�faka ya da 
eylem b�rl�ğ�ne g�derken en 
öneml� ve ac�l başlıkları öne 
çıkarması en uygun yöntem-
d�r. En genel anlamda bakıl-
dığında Emek ve Özgürlük 
İtt�fakı’nın Cumhur ve M�llet 
İtt�fakları dışında bağımsız 
b�r üçüncü yolun gerekl�l�-
ğ�ne �şaret etmes�, �st�bdad 
rej�m�n� hedef aldığını (�tt�-
fak “tek adam rej�m�” olarak 
yarı-asker� rej�m karakter�n� 
ıskalasa da doğrultu olarak 
mevcut baskıcı ve keyf� yö-
net�me karşı konumlanmak-
tadır) ekmek ve hürr�yet baş-
lıklarında toplayab�leceğ�m�z 
taleplere odaklandığını görü-
yoruz. Eğer �tt�fak bu yönel�-
ş�n gerekt�rd�ğ� prat�k pol�t�k 
poz�syonu alab�lm�ş olsaydı, 
ortaklaşılan programın su-
nuluşuyla �çer�ğ� örtüşseyd� 
olumlu olurdu. Ancak �dd�-
alarla pol�t�k konumlanış ve 
�çer�k arasında c�dd� çel�şk�-
ler söz konusudur.

Üçüncü aday yoksa 
üçüncü yol da yok 

Bu çel�şk�ler�n başında se-
ç�m pol�t�kası gel�yor. Emek 
ve Özgürlük İtt�fakı ortaya 
net b�r seç�m pol�t�kası koy-
muyor. İtt�fakın üçüncü yol 

�dd�asının somutlaşacağı 
tek alan olarak Erdoğan’ın 
ve onun karşısında M�llet 
İtt�fakı’nın merkez�nde oldu-
ğu 6’lı masada bel�rlenecek 
adayın karşısına b�r üçüncü 
adayla çıkma �rades� de pers-
pekt�f� de bulunmuyor. Tam 
ters�ne �tt�fakın başat gücü 
Cumhur ve M�llet İtt�fakları 
arasında sıkışmaktan bahset-
se de M�llet İtt�fakı �le “or-
tak aday” çıkarma yönel�ş�n� 
merkezde tutmaya devam 
ed�yor. 

Sermayeyi ürkütmemek 
için CHP’nin dahi 
gerisine düşmek   

Emek ve Özgürlük 
İtt�fakı’nın �dd�alarıyla prat�k 
eylem ve konumlanışlarının 
çel�şk�l� olduğuna �şaret et-
t�k. Ancak çel�şk�ler ortaya 
konan programın �çer�ğ�ne 
bakıldığında da görülmekte-
d�r. B�r başka �fadeyle �tt�fa-
kın pol�t�k �dd�aları �le pol�t�k 
poz�syonu arasındak� çel�şk�-
n�n g�der�lmes� �ç�n deklaras-
yonun b�r d�z� başlığının ser-
mayey� ürkütmeyecek şek�lde 
formüle ed�ld�ğ�, klas�k b�r 
reform�st tutumla �şç� sınıfı 
ve emekç� halkın talepler�n�n 
sermaye düzen�yle uyumlu 
hale get�r�lmek �stend�ğ� gö-
züküyor. Dolayısıyla �tt�fakı 
oluşturan part�ler�n çoğun-
luğu sosyal�stlerden oluşsa 
da ekonom�ye da�r program 
sosyal demokrat b�r çerçeve-
y� aşmıyor. Kullanılan jargon 
kulağa sol gelse de �çer�k pek 
çok yerde CHP’n�n öne sür-
düğü pol�t�kalardan b�le ger� 
poz�syonda.

NATO üyesi ülkede 
NATO’ya hayır demeden 
özgürlük savunulamaz!

Sadece sermayey� değ�l 
emperyal�zm� de ürkütmeme 
çabasını görüyoruz. Aynı TÜ-
SİAD g�b� NATO da �tt�fakın 
kadrajına g�rm�yor. Türk�-
ye NATO üyes�d�r. AB’n�n 
aday üyes�d�r. NATO’yla, 
emperyal�st üslerle, dolarla, 
avroyla ve n�hayet Gümrük 
B�rl�ğ� �le Batı emperyal�zm�-
ne z�nc�rlenm�ş b�r ülke söz 
konusudur. Böyle b�r ülkede 
NATO’yu kadraja almayan 

b�r ant�-emperyal�zm boş 
sözden �barett�r. Daha kötü-
sü NATO’yu kadrajın dışında 
bırakma �rades�, büyük sana-
y�y� ve bankaları kamulaştır-
ma gündem�n�n dışına atmak 
g�b�, emperyal�zmle de uzlaş-
ma eğ�l�m�ne �şaret etmekte-
d�r. 

Emek ve özgürlük için 
iltihak değil ittifak gerek

Emek ve Özgürlük İtt�fakı 
elbette k� b�r sosyal�st �tt�fak 
değ�l. Bunu b�l�yoruz. Ancak 
�tt�fakın HDP dışındak� b�-
leşenler�n�n tamamının sos-
yal�st olduğunu da göz ardı 
edemey�z. Ayrıca HDP’n�n 
�ç�nde, çatı part�s�n�n b�leşen� 
olan çok sayıda sosyal�st par-
t� ve oluşum da bulunmakta-
dır. Bu durum açıklanmaya 
ve sorgulanmaya �ht�yaç du-
yuyor. 

Türk�ye’de sosyal�st hare-
ket�n Kürt hareket�yle �tt�fa-
kının Türk ve Kürt �şç�ler�n�n, 
emekç�ler�n�n, yoksullarının 
b�rl�kte mücadeles� açısından 
son derece öneml� olduğunu 
söyleyen b�r hareket�z. Hat-
ta 1990’lı yıllarda bu �tt�fakı 
�fade eden “Emek ve Özgür-
lük Cephes�” sloganını öne 
çıkaran da b�zler�z. O zaman-
dan 2010’lara dek bu doğrul-
tuda b�r “Üçüncü Cephe”y� 
en güçlü b�ç�mde savunan da 
b�z�z. Ama �tt�fak �le �lt�hakın 
aynı şey olmadığını ve b�rb�-
r�yle çel�şt�ğ�n� de yıllardır 
söylüyoruz ve uyarıyoruz. 
Sosyal�stler şu ya da bu se-
beple Kürt hareket�yle �tt�fak 
�l�şk�s�n� �lt�haka doğru gen�ş-
lett�ğ� her seferde �şç� sınıfını 
esas alan sosyal�st pol�t�kalar 
ve �lkeler terk ed�lm�ş, sınıf 
s�yaset� tamamen bırakılmış, 
sosyal�stl�k altı boş b�r et�ke-
te dönüşmüştür. Sermayey�, 
emperyal�zm�, sermayen�n 
NATO’cu, Amer�kancı �tt�-
faklarını karşısına almayan 
b�r �tt�fakta sosyal�stler ger-
çek b�r b�leşen değ�l olsa olsa 
süstür. Böyle b�r “�tt�fak” 
kaçınılmaz olarak emeğ�n ve 
özgürlüğün üçüncü yolunda 
yürüyemeyecek, sermayen�n 
ve emperyal�zm�n �tt�fakları-
na yakınsamaya devam ede-
cekt�r.

Sermayeden ve emperyalizmden 
kopmadan emeğin ve özgürlüğün 
ittifakı kurulamaz!



Ücretsiz beslenme 
hakkı için birleşelim

Eylül ayında okulların açılma-
sıyla gündeme gelen kırtas�ye ve 
okul serv�s� masrafl arına b�r de 
fah�ş kant�n ve yemekhane f�yat-
ları eklend�. Devlet okullarında 
kant�nlerde satılan tostların f�ya-
tının 20 küsür l�raya, anlaşmalı 
yemekhane f�yatlarının �se gün-
lük ortalama 40 l�raya yükseld�ğ� 
söylen�yor. Çoğu okulda �se ye-
mekhane dah� mevcut değ�l. Yük-
sek f�yatlar sebeb�yle yemekhane 
f�yatlarını karşılayamayan vel�ler, 
ya çocuklarına her akşam ertes� 
gün �ç�n öğle yemeğ� hazırlamak 
ya da çocuklarını kant�nde satılan 
hazır gıdalara yönlend�rmek zo-
runda kalıyor. Çocuklara her gün 
öğle yemeğ� hazırlamak, her ay 
gıda ürünler�ne gelen fah�ş zam-
lar neden�yle vatandaşın sırtına 
büyük b�r mal�yet yüklüyor. Üste-
l�k vel�ler�n çok büyük kısmı, her 
gün sek�z �la on saat�n� �şyer�nde 
geç�ren �şç� ve emekç�lerden olu-
şuyor. Dolayısıyla öğrenc�lere 
öğle yemeğ�n� paketl�, hazır gıda-
larla geç�şt�rmekten başka seçe-
nek kalmıyor.

%50 ila 200 arasında zam
Durum ün�vers�telerde de 

farklı değ�l. Ün�vers�te yemek-
haneler�nde ver�len yemekler�n 
öğün başı f�yatları geçt�ğ�m�z dö-
neme göre %50 �la 200 arasında 
zamlandı. Zamlanması yetmed�, 
ün�vers�teler�n çoğu öğünler�n 
pors�yonlarını da küçülttü. KYK 
(Kred� ve Yurtlar Kurumu) yurt-
larındak� yemekhanelerde �se 
öğrenc�ler�n seçenekl� yemek 
hakları kaldırılırken sab�t menü 
uygulamasına geç�ld�. Öğrenc�ler 
ne yemek seçeb�l�yor ne de n�te-
l�kl� yemeğe ulaşab�l�yor; üstel�k 
yemeklere b�r çuval para ödüyor. 
Öğrenc�ler�n b�r kısmına ver�len 
KYK bursu, neredeyse yemeğe 
ver�len para �le eş�tlenm�ş durum-
da. Okullara “alternat�f” kılığında 
sokulan özel �şletmelerse fırsattan 
�st�fade kârlarını artırmak �ç�n f�-

yatları daha da yükseltmekle meş-
gul.

Gıda fiyatlarında artış 
sürecek

Türk l�rasının dolar karşısında 
değer kaybetmes�ne ve p�yasanın 
düşük fa�z dolayısıyla ucuz para 
�le tıka basa doldurulmasına bağ-
lı olarak �ğneden �pl�ğe her ürüne 
zam gelmeye devam ed�yor. Geçt�-
ğ�m�z haftalarda Ek�m ayından �t�-
baren et ve süt ürünler�ne yen�den 
zam yapılacağı açıklanmış, zamla-
rın devam etmes�n�n beklend�ğ� de 
eklenm�şt�. Türk-İş’�n açıkladığı 
rapora göre gıda f�yatları b�r önce-
k� seneye kıyasla %130 oranında 
artış gösterd�. Üstel�k açıklanan 
artış oranı, şu anda Türk�ye’de 
gerçekl�ğ�ne �nanan k�msen�n kal-
madığı Türk�ye İstat�st�k Kurumu 
(TÜİK) ver�ler� baz alınarak he-
saplanıyor. Bunun yer�ne bağımsız 
ENAG’ın (Enfl asyon Araştırma 
Grubu) çok daha güven�l�r ver�-
ler� kullanılsaydı ortaya çıkacak 
korkunç tablo açık. Hal böyleyken 
vatandaşa “okullarda ver�lecek b�r 
öğünün mal�yet�”nden söz etmek, 
bu mal�yet� kr�z�n yaratılmasın-
da h�çb�r sorumluluğu olmayan 
emekç� halka yüklemekten başka 
b�r şey değ�l.

Nitelikli ve ücretsiz 
beslenmek temel haktır

Ücrets�z ve n�tel�kl� beslen-
mek en temel haktır, vatandaşın 
attığı her adımdan kend�ne verg� 
borcu çıkaran, �şç�n�n emekç�n�n 
ücret� henüz ceb�ne g�rmeden ver-
g� kesmey� b�len devlet, bu hakkı 
sağlamakla yükümlüdür. Bes-
lenme hakkı, b�rkaç beled�yen�n 
dönem dönem yaptığı beslenme 
yardımlarıyla sağlanamaz.

Kârlarına kâr katan ş�rketler�n 
verg� borçlarını tek kalemde s�-
l�p halka adeta “başının çares�ne 
bak” d�yenlerden hakkımızı ken-
d�l�ğ�nden vermeler�n� bekleye-
mey�z. Gerek�rse öğrenc�lerden 
aç katılmaları beklenen dersler 
durdurulmalı, hem öğrenc�ler�n 
hem öğretmenler�n b�r arada boy-
kotu örülmel�d�r. Ün�vers�te öğ-
renc�ler� fah�ş f�yatlı ve n�tel�ks�z 
yemekhane öğünler�ne karşı ye-
mekhane boykotlarıyla, ses çıkar-
ma eylemler�yle mücadele ed�yor. 
Nasıl �şç�ler �şyerler�nde çalışma 
koşullarının düzelt�lmes� �ç�n b�r-
l�k olduğunda, �ş durdurduğunda 
sonuç alıyorsa; �lkokullardan ün�-
vers�telere beslenme hakkını da 
öğretmen, çalışan, öğrenc�, vel� 
b�rleşerek, söke söke alab�l�r.
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Mahsa Amini’nin yaktığı kıvılcım: 
Ekmek ve hürriyet mücadelesinin birliği

2019 sonunda herkes Ş�l�’de Sant�ago Meydanı’nda panzer�n 
önünde bale yapan kadını, Fransa’da greve katılan baler�nler�, 
y�ne Ş�l�’de gözler�n� s�yah bantlarla kapatan dans eden Las Te-

s�s �s�ml� kadın örgütünü konuşuyordu. B�z o zaman sadece Batı’da 
olanları değ�l, Doğu’da, çok daha yakınımızda Irak’ta, İran’da dans 
edemese de ülkeler�nde yaşanan devr�me sah�p çıkan kadınları da gör-
meye davet eden b�r yazı yazmıştık. Bugün Mahsa Am�n�’n�n ahlak 
pol�s� olarak b�l�nen İrşad pol�sler� tarafından başörtüsü kurallarına 
uymadığı �ç�n gözaltına alınıp öldürülmes�n�n ardından İran halkı öyle 
b�r ayağa kalktı k�, en sağır kulaklar bu halkın ses�n� duymak, en kör 
gözler �syanını görmek zorunda kaldı. Herkes�n gözü kulağı İranlı kız 
kardeşler�m�zde. 

İran’da bugün yaşanan, kadınların tüm hayatları boyunca maruz 
kaldıkları baskıya karşı artık yeter d�yerek patlak veren b�r �syan. Dev-
let�n gözünü kırpmadan uyguladığı ş�ddete, yaşanan can kayıplarına, 
her türlü tutuklamaya rağmen halk ger� çek�lm�yor, eylemlere devam 
ed�yor. Mücadelen�n önünde kend� kel�meler� �le söylersek “bütün ha-
yatları boyunca o anı bekleyen” kadınlar var. Eylemlerle özdeşleşen 
slogan “j�n, j�yan, azad�”, yan� “kadın, yaşam, özgürlük”. Ama daha 
eylemler�n �lk günler�nde, Behnaz Tebr�z� yoldaşımızın, yazdığı ya-
zıda da vurguladığı g�b� bu slogan “nan, kar, azad�” yan� “ekmek, �ş, 
özgürlük” sloganıyla dans ed�yor İran’da. Bu �k� sloganın b�rl�ktel�ğ�, 
2019’da yükselen mücadelen�n kadınların �syanıyla b�rl�kte yen�den 
f�t�l�n�n ateşlenmes�, ekmek ve hürr�yet mücadeles�n�n b�rleşmes� de-
mekt�r. O nedenle de İran’da molla rej�m�n� t�treten b�r d�nam�ğe sa-
h�p. İran’da kadınların ön safl arda yer aldığı �syanın en öneml�, yol 
göster�c� boyutlarından b�r�s� bu. 

B�z bu topraklarda da yaşadık, başka topraklarda da benzer de-
ney�mlere şah�t olduk: Düzen�n farklı s�yas� kamplarının tems�lc�ler� 
kend� aralarındak� çatışma doğrultusunda farklı toplumsal hareketler� 
destekleyerek kend� yanlarına çekmeye, düzen� �ç� b�r muhalefete dö-
nüşmes�n� sağlamaya çalışır. Heps�n�n ortak noktası, bu mücadeleler�n 
sınıf mücadeles� �le buluşmasını ve yaşanılan sorunların sınıfsal te-
mel�n�n görülmes�n� engellemek, sınıf mücadeles� �le bağının kurul-
masına �z�n vermemekt�r. Bugün Türk�ye’de düzen muhalefet�n�n, ka-
dınların yaşadığı sorunların müsebb�b� olarak sadece �st�bdadın kadın 
düşmanı pol�t�kalarını göstermes� ve onu da b�r yaşam tarzına olan 
karşıtlığına �nd�rgemes� ama erkek egemen kap�tal�st s�steme laf söy-
letmemes� bunun b�r örneğ�d�r. İran’da Şahcı-Amer�kancı muhalefet�n 
pol�t�kası da budur. “J�n, j�yan, azad�” sloganının “nan, kar, azad�” �le 
yan yana gelmes�n� �stemez, gelmes�n d�ye el�nden gelen� yapar. 

Türk�ye’de, İran’da ya da dünyanın öbür ucunda fark etmez, düzen 
s�yaset� �şç� sınıfı ve ez�lenler�n mücadeles�n� bölmeye çalıştıkça b�z 
b�rleşt�rmel�y�z. Ama bugün bu �k�s�n�n b�rleşmes�n�n önündek� tek 
engel, düzen s�yaset�n�n bu hareketler� man�püle etme çabası değ�l. 
Asıl engel k�ml�k pol�t�kasının yıllar �çer�s�nde solun çok büyük b�r 
kes�m�ne hâk�m hale gelmes� neden�yle solun �k�s�n�n arasındak� bağı 
kurma çabasından vazgeçm�ş olması. Daha da kötüsü, zamanla sınıf 
mücadeles�n�n terk ed�lerek bütün odağın k�ml�k pol�t�kasına kayma-
sı. Ve bu hem ekmek ve hürr�yet mücadeles�n�n b�rl�ktel�ğ� �le düzen� 
sarsma �ht�mal�n� ortadan kaldırıyor hem de sanıldığının aks�ne hang� 
“k�ml�k” �ç�n mücadele ed�l�yorsa o “k�ml�k”�n sah�p olduğu hakları 
korumaya b�le yetm�yor. Bas�t b�r örnek: Trump seç�ld�ğ�nde ABD, 
belk� de tar�h�n�n en büyük kadın eylem�ne şah�t olmuştu. O eylem-
lerle hareket�n yüksel�şe geçt�ğ�, üstel�k Trump’ın değ�l B�den’ın baş-
kanlık ett�ğ� ABD’de kürtaj hakkı bugün c�dd� b�r darbe yem�ş, b�rçok 
eyalette yasal süre sınırları neden�yle kürtaj f��len yasadışı hale gelm�ş 
durumda. Türk�ye’de �st�bdadın baskısı altında sokak eylemler�n�n za-
yıfl adığı dönemlerde kalabalık kadın eylemler�, yürüyüşler düzenlen-
d�. Ama bu eylemlere kadına yönel�k ş�ddet�n ya da kadın �şs�zl�ğ�n�n 
azalması değ�l, İstanbul Sözleşmes�’nden çıkma kararı eşl�k ett�. 

İranlı kız kardeşler�m�z�n ülken�n dört b�r yanında sokaklarda ser-
g�led�ğ� kahramanlık hep�m�ze �lham ver�yor. Bu �lhamın yanında �ç�-
m�z� umutla dolduran �se kadınların hürr�yet özlem�n�n �ş, aş talepler� 
�le b�rl�kte d�le get�r�lmes�. “J�n, j�yan, azad�” (kadın, yaşam, özgürlük) 
sloganının yanında “nan, kar, azad�”n�n (ekmek, �ş, özgürlük) de atıl-
ması. Umalım k� bundan sonra da bu döv�zler meydanlarda b�l�nçl� 
b�r şek�lde b�rl�kte taşınsın. Ekmek ve hürr�yet mücadeles�n� b�rl�kte 
yükseltt�ğ�m�z zaman, kadınların ve tüm ez�lenler�n özgürce yaşaya-
cağı, gündüzler�nde sömürülmeyen geceler�nde aç yatılmayan, �nsanın 
�nsana kulluğunun son bulduğu günlere doğru yürüyoruz demekt�r. Ve 
ancak öyle b�r yolda yürürken Mahsa Am�n�’n�n hesabı sorulab�l�r. 

Armağan Tulun

GERÇEKGERÇEK



9GERÇEKEkim 2022 / Sayı: 157 POLİTİKA

Șili halkı postmodernizmi neden reddetti?

Aradan b�r ay geçt�, unutulmuş olab�l�r. Ş�l� halkı 4 Eylül günü 
düzenlenen referandumda Kurucu Mecl�s’�n hazırladığı �le-
r�c� anayasayı reddett�. Hem de öyle böyle reddetmek değ�l. 

4,8 m�lyon (%38) lehte oya karşılık 7,8 m�lyon (%62) red oyuyla. 
Bu, sadece Ş�l�’de değ�l, bütün dünyada eş�tl�kten, özgürlükten, temel 
haklardan yana �nsanları şaşkına çev�rd�: Halk kend� leh�ne olan, 388 
maddes�n�n 100 kadarında çeş�tl� hakları güvence altına alan b�r ana-
yasayı nasıl reddetm�şt�? Nefret ed�len d�ktatör Augusto P�nochet’�n 
tamamen halk düşmanı neol�beral 1980 Anayasası’nın yürürlükte kal-
masına yol açan bu “hayır” oyu ne demekt�?

Gerçekten de Ş�l�’y� Kurucu Mecl�s’e ve referanduma götüren süre-
c� kısaca hatırlayacak olursak görünüm şaşırtıcı. Ş�l� halkı 2019 Ek�m 
ayında “İsyan” olarak anılan dev b�r k�tle hareket�yle P�nochet’den 
m�ras kalan 30 yıllık sözde demokras�y� dev�rmeye g�r�şm�şt�. Düzen 
tems�lc�ler� �syanı durdurmak �ç�n 15 Kasım 2019’da halk hareket�n�n 
önde gelenler�yle “Toplumsal Barış ve Yen� Anayasa” anlaşması �m-
zalamıştı.

Ek�m 2020’de yen� anayasa ve Kurucu Mecl�s öner�s� halkoyuna 
sunuldu. Yüzde 80 olumlu oyla kabul ed�ld� Kurucu Mecl�s! Mayıs 
2021’de Kurucu Mecl�s seç�mler�nde sol zafer kazandı. B�r yıl �ç�nde 
yen� anayasa taslağı hazırlandı. Üstel�k arada, Ek�m 2020 referandu-
mu ve Kurucu Mecl�s seç�mler�nden sonra b�r de üçüncü zafer kazandı 
emekç�ler-ez�lenler cephes�: 1973 darbes�nden ber� �lk kez sosyal�st 
solun b�r adayı (Gabr�el Bor�c) bu yılın başında başkanlık seç�mler�n� 
kazandı. Artık halkın güçler�n� durdurmak mümkün değ�ld� sank�!

Ama Eylül başında �şte bütün bu atılım, referandum yen�lg�s�yle 
çöktü. Herkese anlaşılmaz geld� bu. Oysa ortada b�r muamma yok. 
Olup b�ten� anlamak çok kolay. Ve bu sorun çağımızın en öneml� stra-
tej�k sorunu.

Muammayı çözeb�lmek �ç�n anayasanın �ler�c�l�ğ�n�n hang� alan-
larda yoğunlaştığına bakmak gerek�yor. Referanduma sunulan ana-
yasa tasarısı, ez�len yerl� halka (en başta Mapuche halkına) özerkl�k, 
hatta alternat�f yargı hakkı tanıyordu. Kadınların devlet organlarında 
erkeklerle eş�t sayıda görevlend�r�lmes�n� öngörüyordu. Kürtaj hakkı 
güvence altına alınmıştı. Çevre ve �kl�m değ�ş�kl�ğ� pol�t�kaları son 
derecede �ler� düzeydeyd�: Doğa ve hayvan hakları tanınıyordu. “Top-
lumsal c�ns�yet seç�m�” özgür bırakılmıştı. 

Pek�, halk neden “hayır” ded�? Önce “hayır” oyunun sah�b�n�n 
emekç� halk olduğunu saptayalım. 2020 referandumunda “hayır” oyu-
nun başını Ş�l�’n�n en zeng�n mahalleler� çekm�şt�. Ş�md� �se en yük-
sek “hayır” en yoksul mahallelerde çıktı! Ş�l�’n�n 346 beled�yes�nden 
sadece 8’�nde “evet” oyu çoğunluk elde ett�! İşç� sınıfının yaşadığı 
bölgeler�n hemen hemen heps� (Recoleta, La P�ntana, La Granja, Lo 
Espejo ve başkaları), geçm�şten ber� heps� solun kales� olduğu hal-
de “hayır” ded�! Bunlardan Recoleta’da Komün�st Part�l� Beled�ye 
Başkanı Jadue 2021 Mayıs seç�m�nde %64 oy almıştı. “Hayır” d�yen 
başkent Sant�ago son seç�mde 33 yaşında Komün�st Part�l� b�r kadın 
beled�ye başkanı seçm�şt�.

Neden “hayır” ded� halk? Kurucu Mecl�s sıradan halkın sorunları-
na çok uzak durmuştu çünkü. Ek�m 2019 �syanında kurulan mahalle 
ve gençl�k örgütlenmeler� dağılmaya yüz tutmuş, anayasayı tartışma-
mıştı. Ş�l� emekç�ler�n�n tamamının büyük ş�kâyet konuları olan özel 
sağlık, özel eğ�t�m ve b�reysel emekl�l�k s�stemler�n�n önüne geç�lme-
m�şt�! Evet, anayasa kamuya bu alanlarda halka h�zmet etme görev� 
ver�yordu. Ama esk� özelleşt�r�lm�ş s�stem�n hâk�m�yet�ne karşı tedb�r 
almıyordu. Emekç�lere yabancı b�r dünya algısı, konut sah�pler�n�n 
evler�n�n bel�rl� koşullarda eller�nden alınab�leceğ� türünden b�r pro-
pagandaya kapı açan b�r hükmü anayasaya sokmayı başarmış, burju-
vaz� de bunu çok güzel değerlend�rm�şt�.

Kısacası, Ş�l� halkı, sınıf meseleler�ne sırt çev�rerek �ler�c� pol�t�-
kayı k�ml�k pol�t�kasına �nd�rgeyen, o k�ml�k pol�t�kası çerçeves�nde 
modern küçük burjuvaz� �le ücretl� emekç�ler�n ayrıcalıklı eğ�t�ml� 
katmanlarının sorunlarına ve sadece onlara çözüm arayan b�r ben-
c�ll�k pol�t�kasına “hayır” dem�şt�r. Ş�l� halkı postmodern�zme hayır 
dem�şt�r! Postmodernler�n anlamadığı şudur: İşç� sınıfı ve emekç�ler, 
ez�len sınıf dışı katmanların davalarına ancak örgütlü b�r �tt�fak �ç�nde 
sah�p çıkar. İşç� sınıfı Ş�l�’n�n postmodernler�ne şöyle dem�şt�r: Bana 
ne verd�n k� Mapuchelere ayrı mahkeme �st�yorsun? Bana ne verd�n k� 
mecl�ste ve hükümette kadınlara eş�t tems�l �st�yorsun? Bana ne verd�n 
k� hayvanlara hak tanıyab�lecek duruma geley�m? 

İşç� sınıfı kend�l�ğ�nden bütün toplumu kavrayamaz. Başka �ler�c� 
davalara bağlanması �ç�n güveneceğ� b�r devr�mc� proletarya part�s�ne 
�ht�yacı vardır. Len�n�zm�n “sınıf b�l�nc� fabr�ka �l�şk�ler�n�n dışından 
part� tarafından get�r�l�r” tez�n� anlamadan �r� lafl ar edenler, “o �şler 
20. yüzyılın başında geçerl�yd�” buyuranlar, ş�md� başlarını eller�n�n 
arasına alıp “b�z ne yaptık” d�ye düşünseler �y� olur.
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Sungur Savran

İst�bdad rej�m�n�n İsra�l 
�le normalleşme adımları h�ç 
sekteye uğramadan tüm hı-
zıyla devam ed�yor. Dış�şler� 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 18 
Ağustos’ta İsra�l’le karşılıklı 
yen�den büyükelç� atanaca-
ğını büyük b�r memnun�yetle 
duyurduktan sonra İsra�l’�n 
yen� Ankara Büyükelç�s� 19 
Eylül’de atandı ve görev�ne 
başladı. S�yon�st İsra�l’�n büyü-
kelç�s� hâl�hazırda Ankara’da 
İsra�l’�n maslahatgüzarlık gö-
rev�n� yürüten, Ankara Sana-
y� Odası’ndak� patronlardan 
CHP’l� Esk�şeh�r Büyükşeh�r 
Beled�yes� Başkanına kadar 
hâk�m sınıfl arla temaslar kuran 
İr�t L�ll�an oldu. Bu atamadan 
sadece �k� gün sonra Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın Amer�ka 
B�rleş�k Devletler�’nde İsra�l 
Başbakanı Ya�r Lap�d’le gö-
rüşmes�, kameralar önünde şa-
kalaşması, �st�bdad rej�m�n�n 
önümüzdek� günlerde F�l�st�n 
davasına lafta b�le sah�p çık-
mayacağını göster�yor. 

N�tek�m geçt�ğ�m�z Ağustos 
ayında yan� yukarıda saydığı-
mız üç normalleşme adımın-
dan hemen önce S�yon�stler üç 
gün süren vahş� saldırılarında 
Gazze’de 17’s� çocuk 48 F�-
l�st�nl�y� katletm�şt�. Bu kat-
l�ama karşı Dış�şler� Bakanlı-
ğı tarafından yapılan cılız b�r 
açıklama dışında h�çb�r tepk� 
ver�lmed�. Ardından gelen nor-
malleşme adımları bu tepk�n�n 
neden ver�lmed�ğ�n� b�zlere 
açıklıyor. Bugün S�yon�stlerle 
tam gaz yürütülen bu normal-
leşme sürec�nde, başta bu 48 
F�l�st�nl� olmak üzere bütün F�-
l�st�n halkının kanı vardır! 

Filistin dostlarına katıl, 
Filistin davasına omuz ver!

İst�bdad rej�m�n�n İsra�l’le 
normalleşme doğrultusunda at-
tığı adımları emekç� halkımızın 
büyük b�r şaşkınlıkla ve öfkey-
le tak�p ett�ğ�ne em�n�z. Çünkü 
bugün Türk�ye’n�n gayr�meşru 

b�r �şgal devlet� olan İsra�l’le 
kurduğu ve gel�şt�rd�ğ� d�plo-
mat�k, asker�, ekonom�k, kül-
türel, akadem�k ve s�yas� her 
�l�şk� İsra�l’�n F�l�st�n’de �şled�-
ğ� �nsanlık suçlarını daha kanlı 
ve acımasız b�r düzeye yükselt-
mes�ne sebep oluyor. Kısaca-
sı �st�bdad rej�m�, İsra�l’e b�r 
�şgal devlet� değ�l normal b�r 
devlet g�b� yaklaşarak İsra�l’�n 
F�l�st�n’de uyguladığı katl�am-
lara ortak olmuş oluyor. Bu or-
taklığı �st�bdad kursa da, kalb� 
F�l�st�n halkıyla atan emekç� 
halkımız bu ortaklığı bozmalı, 
F�l�st�n davasına omuz verme-
l�d�r.

Emperyal�zme ve S�yon�z-
me Karşı F�l�st�n Dostları Plat-
formu, Türk�ye’de F�l�st�n da-
vasına sah�p çıkan, �st�bdadın 
yürüttüğü �k�yüzlü pol�t�kayı 
teşh�r eden, İsra�l’le tüm �l�ş-
k�ler�n kes�lmes�n� savunan b�r 
oluşumdur. Bu platform büyü-
kelç� atama kararından sonra 10 
Eylül’de İsra�l’�n İstanbul’dak� 

konsolosluğu önünde “S�yon�st 
elç�y� �st�bdad çağırdı, emekç� 
halkımız kovacak!” ş�arıyla b�r 
eylem düzenled� ve bu kararı 
protesto ett�. Atılan “Yıkılsın 
S�yon�st İsra�l devlet�!” ve “İs-
ra�l yıkılsın, krallar, sultanlar 
altında kalsın!” sloganlarıyla 
Ortadoğu’da barışın ve huzu-
run ancak, b�r kanser hücre-
s� olan İsra�l’�n yıkılması �le 
mümkün olab�leceğ�n� b�r kez 
daha haykırdı. F�l�st�n Dostları 
Platformu yaptığı bu eylemler-
le kamuoyu oluşturuyor, ayrıca 
platforma gerçek F�l�st�n dost-
larını da davet ed�yor. Emekç� 
halkımız da F�l�st�n halkının 
mücadeles�ne der�n sempat�s�-
n� prat�k olarak ortaya koymalı, 
Türk�ye’n�n İsra�l’le kurduğu 
tüm �l�şk�ler�n� kesmes�, büyü-
kelç�n�n kovulması, İsra�l’�n 
boykot ed�lmes� talepler�n� 
yükseltmel�, bu talepler�n ger-
çekleşmes� önünde engel olan 
�st�bdad rej�m�ne karşı müca-
deley� daha �ler� taşımalıdır. 

Siyonist elçiyi istibdad çağırdı, 
emekçi halkımız kovacak!
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Rusya askerî olarak ele geç�rd�-
ğ� Donbas (Donetsk ve Luhansk), 
Herson ve Zapor�jya’yı, bu böl-
gelerde yapılan referandumların 
ardından �lhak ett�. Ukrayna’yı 
Rusya’ya karşı vek�l olarak savaş-
tıran ABD ve İng�ltere’n�n başını 
çekt�ğ� NATO bloku beklend�ğ� 
g�b� ardı ardına referandum ve �l-
hak kararlarını gayr�meşru �lan ett�. 
ABD, Rusya’ya yönel�k yen� yap-
tırım kararları aldığını açıkladı. Bu 
gel�şme savaşta yen� b�r evren�n 
başlamış olduğuna �şaret ed�yor. İl-
hak kararı b�r süre önce Rusya’da 
�lan ed�len “kısm� seferberl�k” 
kararı temel�nde 300 b�n yedek 
asker�n göreve çağrılmasıyla b�r-
l�kte düşünüldüğünde savaşın kap-
samının gen�şlemekte olduğu söy-
leneb�l�r. Rusya artık �lhak ed�len 
bölgelere yönel�k saldırıları Rusya 
toprağına yapılmış saldırılar olarak 
değerlend�recek ve buna göre kar-
şılık verecek. Yan� Rusya’nın resm� 
söylem�nde “özel asker� operas-
yon” olarak geçen savaş artık resmî 
olarak b�r savaşa dönüşmek üzere. 

Rusya’nın ilhak hamlesi 
askerî ve siyasî hedeflerini 
daraltıyor

Bu gel�şmey� tek başına sa-
vaşı büyütmeye yönel�k b�r �rad� 
adım olarak değerlend�rmek doğ-
ru değ�l. Z�ra söz konusu referan-
dumlar ve �lhak kararının özell�ğ�, 
Rusya’nın Ukrayna’dak� s�yas� 
hedefl er�n� gen�şletmes� değ�l da-
raltmasıdır. Savaşın başında Rus 
ordusu hem Rusya hem de Belarus 
üzer�nden K�ev’e yürümüş, açıkça 
Zelensk� hükümet�n� dev�rmey� ve 
Ukrayna’yı �kt�darın ortağı olan 
Naz�lerden kurtarmayı (denaz�-
f�kasyon) hedefl em�şt�. Savaşın 
seyr� �ç�nde Rusya K�ev ve Har-
kov kuşatmasını kaldırmış, askerî 
harekâtın Ukrayna’nın doğusuna 
ve güney�ne odaklanacağını duyur-
muştu. Son gel�şmeyle odaklanma 
hem askerî hem de s�yas� b�r sı-
nırlandırmaya dönüşmüştür. Artık 
Rusya sadece Donbas bölges�n�n 
halen Ukrayna güçler� tarafından 

kontrol ed�len yöreler�n�n askerî 
olarak kurtarılmasından bahset-
mekted�r. Ayrıca Ukrayna’nın 
NATO’ya katılmasının redd� ve en-
gellenmes� de halen savaşın s�yas� 
hedefl er� �ç�nded�r. 

Rusya askerî harekâtını sınır-
landırırken karşı tarafı da aynı sı-
nırlara çekmek üzere �kna ed�c� 
değ�l caydırıcı olmak zorundadır. 
İlhak ed�len bölgelere yapılan sal-
dırıların Rusya toprağına yapılmış 
sayılacağına da�r söyleme eşl�k 
eden nükleer tehd�t bu caydırıcılı-
ğın b�r unsurudur. Bu nükleer tehd�t 
kulağa çok ş�ddetl� gelse de aslında 
Rusya daha fazla �lerlemeyece-
ğ�m ve K�ev rej�m�n� değ�şt�rmeye 
çalışmayacağım demekted�r. Bu 
açıkça b�r ateşkes fırsatıdır. Ancak 
Ukrayna’yı vek�l olarak savaştır-
makta olan NATO savaşın devamı 
yönünde �rade ve �n�s�yat�f gös-
termekted�r. Ukrayna’da bağımsız 
b�r s�yasî �rade olsaydı bu fırsatı 
değerlend�rmes� aklın ve sağduyu-
nun gereğ� olurdu. Ancak K�ev’de 
böyle b�r bağımsız �rade yok. 

NATO’nun savaşı sürdürme ve 
tırmandırma iradesi sürüyor

Savaşın �lk dönem�nde barış ol-
masa dah� ateşkes �ç�n son derece 
umut ver�c� b�r d�plomat�k masa 
kurulmuştu. Bu masayı ABD ve 
İng�ltere’n�n savaşı devam ett�rmek 
�ç�n sabote ett�ğ� artık b�l�n�yor. Ze-
lensk� de bu sabotajda kend�s�ne 
ver�len rolü oynayıp barış fırsatını 
teperek Ukrayna’nın başında b�r 
NATO kuklası olarak bulunduğu-
nu kanıtlamıştı. 6-7 N�san NATO 
Dış�şler� Bakanları Toplantısı ar-
dından bunu dünyaya duyuran da 
Türk�ye Dış�şler� Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun şu sözler� olmuş-
tu: “Ama NATO Dış�şler� Bakan-
ları Toplantısı’ndan sonra kanaat 
oluştu; bu savaşın devam etmes�n� 
�steyenler de var, NATO’ya bağlı 
ülkeler�n �ç�nde savaş devam et-
s�n arzusunda olanlar var. Savaş 
devam ets�n, Rusya daha zayıf-
lasın d�ye. Ger�les�n d�ye. Put�n 
değ�şt�r�l�r d�ye.” Aynı toplantının 

ardından NATO Genel Sekreter� 
Stoltenberg’�n “savaş uzun süre-
cek” açıklaması b�r öngörüyü değ�l 
b�r �radey� yansıtıyordu. Bu �rade 
sözde kalmadı ve bugüne kadar 50 
m�lyar dolara yaklaşan b�r askerî 
mal� yığınakla, sof�st�ke NATO 
s�lahlarıyla ve gönüllü adı altında 
sahaya sürülen NATO askerler�yle 
desteklend�.  

Ş�md� Rusya tarafı, barış mü-
zakereler�ne başlamaya hazır ol-
duğunu söylerken �lhak ed�len böl-
gelerdek� halkın Rusya’ya katılma 
�rades�ne saygı göster�lmes�n� şart 
koşuyor. Zelensk� �se masaya gel-
mek �ç�n açıkça Put�n’�n devr�lme-
s�n� şart koşuyor. Bunu söylerken 
NATO’ya hızlandırılmış üyel�k baş-
vurusu yapılmasına da�r kararna-
mey� �mzalıyor. Zelensk� NATO’ya 
bu başvuruyu yaparken kend�s�n�n 
vek�l b�r güç olarak savaştığını da 
açıkça söylemekten çek�nm�yor: 
“F��lî olarak NATO yolumuzu 
çoktan tamamladık. F��lî olarak 
İtt�fak’ın standartlarıyla b�rl�kte ça-
lışab�l�rl�ğ� zaten kanıtladık; bunlar 
Ukrayna �ç�n gerçek, savaş alanın-
da ve etk�leş�m�m�z�n tüm yönle-
r�nde gerçek.” Bunlar Zelensk�’n�n 
sözler�. B�r Ukrayna-Rusya savaşı 
değ�l b�r NATO-Rusya savaşı ol-
duğuna da�r başka kanıta gerek 
var mı? Zelensk� b�r nükleer savaş 
olasılığını tehd�t olmaktan çıkarıp 
gerçek hal�ne get�rmes� muhtemel 
adımın Ukrayna’nın NATO’ya üye 
olması olduğunu b�lm�yor mu? 
Ukrayna’nın NATO toprağı olması 
Kırım’la b�rl�kte Donbas, Herson 
ve Zapor�jya’da Rusya’yı otoma-
t�k olarak NATO’yla savaş hal�ne 
sokacak. İk� nükleer gücün açık b�r 
savaşa g�rmes� hal�nde çatışmanın 
nükleer b�r savaşa doğru tırmanma-
sını engelleyecek herhang� b�r me-
kan�zma �cat ed�lmed�.

Elbette k� emperyal�stler nük-
leer savaşı başlatma �rades�n� b�r 
kukla olan Zelensk�’ye bırakacak 
değ�l. Ukrayna’nın NATO’ya hız-
landırılmış üyel�k başvurusuyla �l-
g�l� ABD’n�n “ş�md� zamanı değ�l” 
cevabını vermes� bunun b�r �fade-

s�d�r. ABD emperyal�zm� nükleer 
tehd�d�n� sürdürmekte ve bu teh-
d�d� Zelensk� el�yle güncel olarak 
masada tutmaktadır. Bu konuda 
Rusya’ya suç atan emperyal�st söy-
leme asla kanmamak ve Ronald 
Reagan ve Gorbaçov’un 1987’de 
�mzaladığı Orta Menz�ll� Nükleer 
Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) 
Ukrayna’da savaş başlamadan çok 
önce ABD’n�n neden tek tarafl ı 
olarak çek�ld�ğ�n� sormayı unutma-
mak gerek�r. 

NATO’ların halkların kaderini 
belirlemesine hayır!  

Ukrayna’da savaş yen� b�r evre-
ye g�rmekted�r ama savaşın n�tel�ğ� 
değ�şm�ş değ�ld�r. NATO ve ve-
k�ller� savaşın saldırgan ve haksız 
tarafı olmayı sürdürmekted�r. Bu 
saldırganlık sadece Put�n rej�m�n� 
değ�l tüm dünya halklarını tehd�t 
etmekted�r. Bu gerçek ortadayken 
referandumları demokrat�k norm-
lara uymadığı �ç�n tümden gayr�-
meşru �lan etmek NATO söylem�ne 
tesl�m olmak olur. Evet, referan-
dumlar Rus ordusunun gözet�m� 
altında yapılmıştır. Böyle b�r savaş 
ortamında, bölge nüfusunun b�r 
kısmının göç etm�ş olduğu b�r du-
rumda parlamenter demokras�n�n 
normlarının �şlet�lmem�ş olduğu 
açıktır. Ancak bu, Donbas, Herson 
ve Zapor�jya’da yaşayan halkın 
Naz�lerle b�rl�kte yaşamama �rade-

s�n�n gerçek, haklı, meşru b�r �rade 
ve terc�h olduğu gerçeğ�n� ortadan 
kaldırmaz. Referandumların ken-
d� kader�n� tay�n �lkes� açısından 
b�ç�msel değerlend�rmelere tab� 
tutulması yanıltıcıdır. Z�ra sadece 
Ukrayna’da değ�l, Ortadoğu’dan 
Asya Pas�f�k coğrafyasına kadar 
ABD’n�n NATO’nun Kuzey Atlan-
t�k ve Avrupa’da gördüğü �şlev�n 
benzer�n� görecek yen� NATO’lar 
�nşa ederek dünyanın geleceğ�n� 
konvans�yonel ve nükleer zor kul-
lanarak bel�rlemeye çalıştığı b�r 
dünyada yaşıyoruz.   

Put�n’�n savaş �ç�nde ben�mse-
d�ğ� takt�k ve stratej�ler yaşanan sa-
vaşın n�tel�ğ�n� değ�şt�rmez. Dünya 
�şç� sınıfının ve ez�len halklarının 
çıkarı bu savaşta emperyal�zm�n 
yen�lg�s�nden yanadır. Son gel�ş-
melerden çıkarılacak b�r ders var-
sa o da şudur: Emperyal�zme karşı 
burjuva �kt�darların savaşı sınırlı 
kalmaya mahkûmdur. Put�n’�n m�l-
l�yetç� savaşının sınırları dünya �şç� 
sınıfını bağlamaz ve sınırlandıra-
maz. Ukrayna’dak� savaşın em-
peryal�st merkezlerde hızlandırdığı 
ekonom�k çöküntüyle b�rl�kte bü-
yük b�r sınıf savaşı başlamaktadır. 
Emperyal�zm� n�ha� olarak yıkacak 
ve dünyaya barışı get�recek olanın 
bu savaştak� devr�mc� zafer�m�z 
olacağını unutmamalıyız.

Ege ve Doğu Akdeniz’de işçi 
sınıfı çözümü: Komşuyla 
barış emperyalizmle savaş! 

İk� ülke arasındak� �ht�lafl arda 
uluslararası sözleşmelere yapılan 
atıfl ar emperyal�st güçlere ver�-
len d�lekçelerden öteye b�r anlam 
taşımamaktadır. Ege’de ve Doğu 
Akden�z’de paylaşım yer�ne or-
taklaşmayı esas alan b�r çözüm 
pekâlâ �nşa ed�leb�l�r. Ancak bu-
nun �ç�n emperyal�stler�n dışlan-

masıyla b�rl�kte, kârı �ç�n tüm ulu-
su ateşe atmaya hazır sermayen�n 
değ�l çıkarı barışta olan emekç� 
halkın s�yas� �rades�n�n hâk�m ol-
ması gerekmekted�r. Ege’de ve 
Akden�z’de Türk�ye ve Yunan�s-
tan emekç� halklarının çıkarı her 
zaman barıştan yanadır. Hâk�m 
sınıfl ar paylaşım mücadeles�nde 
halkların kanını dökmeye hazır-
dır. Emekç� halkın çıkarı payla-
şım mücadeles�nde değ�l doğal ve 

beşerî kaynaklardan ortaklaşa fay-
dalanmaktadır.  

Bugün �şç�n�n, emekç�n�n, 
yoksul köylünün, küçük esnafın 
gündem�ndek� gerçek seferberl�k 
adalar üzer�nde hak�m�yet kurmak, 
Kıbrıs’ı �lhak etmek �ç�n değ�l ek-
mek ve hürr�yet �ç�nd�r. Ege’de ya 
da Akden�z’de �k� ülken�n emekç� 
halkını sermayeye ve emperyal�z-
me karşı mücadeleden alıkoyacak, 
b�rb�r�yle karşı karşıya get�recek 

b�r savaşa kes�n olarak karşı çık-
mak gerek�r. Barışın tem�n� �ç�n 
her �k� ülken�n emekç� halkı da 
kend� �kt�darlarına karşı ekmek ve 
hürr�yet mücadeles�n� yükseltme-
l�d�r. İht�lafl arın çözümü ve barış 
�ç�n, NATO’nun emperyal�st güç-
ler�n�n çağrılması değ�l kovulma-
sı gerek�r. Her �k� ülke de NATO 
üyel�ğ�ne son vermel�, NATO ve 
Amer�kan üsler� kapatılmalı ve ya-
bancı askerlerden arındırılmalıdır. 

Sloganımız “Komşuyla barış! 
Emperyal�zmle savaş!” olmalıdır. 
1952’de NATO’ya üyel�kle sonu-
cunda g�r�len karanlık yoldan Türk 
ve Yunan emekç� halkları b�rl�kte 
çıkmalı, barışı kazanmak ve özgür 
b�r geleceğe yürümek �ç�n em-
peryal�zm�n kovulduğu, �şb�rl�kç� 
sermaye �kt�darlarının devr�ld�ğ� 
sosyal�st b�r Balkan Federasyonu 
programının yoluna g�rmel�d�r.   

Türkiye ve Yunanistan arasında dostluk, komşuluk ve  barış için
NATO’ya ve işbirlikçi iktidarlara hayır!

Devrimci İșçi Partisi Merkez komitesi bir açıklama yayınlayarak Ege ve Doğu Akdeniz’de yükselen askeri ve siyasi tansiyonu değerlendiren bir açıklama yayınladı. Devrimci 
İșçi Partisi bu açıklamada her iki ülkenin iktidarlarının șovenizmle halkı zehirlemesine, hakim sınıfl ar adına paylașım mücadelesi vermesine ve emperyalizme hizmet yarı-
șına girmesine karșı ișçi sınıfının alternatif çözümünü “Komșuyla barıș emperyalizmle savaș!” sloganıyla öne çıkardı. İktidarların ve hakim sınıfl arın sözcülerinin yalan ve 
çarpıtmalarını bir bir deșifre eden  kapsamlı açıklamanın tam metnine Devrimci İșçi Partisi’nin merkez yayın organı Gerçek’in internet sitesine girerek ya da telefonunuz-
dan QR kodunu okutarak ulașabilirsiniz. Gazetemizdeki yer sınırı dolayısıyla așağıda açıklamanın son bölümünü yayınlıyoruz:

Ukrayna savaşında yeni evre savaşın karakterini değiştirmiyor:
Barışa giden yol NATO’nun yenilgisinden geçiyor!

Devrimci İşçi Partisi Merkez Komitesi:
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Avrupa siyasetinde bir eşik aşıl-
dı. Gerçek gazetesi, yıllardır Avru-
pa başta olmak üzere tüm dünya si-
yasetinde faşizmin ve ön-faşizmin 
hızlı yükselişine dikkat çekiyordu. 
Önce, İsveç’te faşist İsveçli De-
mokratlar partisi seçimlerden galip 
çıktı. Şimdi ise, Avrupa Birliği’nin 
en büyük üçüncü ekonomisi olan 
İtalya’da faşizm ezici bir zafer ka-
zandı. Bu ülkelerde henüz faşizm 
kurulmamıştır ama artık faşistler 
iktidardadır. 

Seçimin kazananı genel olarak 
İtalyan faşizmidir, ama özel ola-
rak ise Giorgia Meloni’nin başı-
nı çektiği Fratelli d’Italia (İtalya 
Kardeşliği) partisidir. Bu partinin, 
doğrudan Benito Mussolini’nin de-
vamcısı olduğunun altını çizelim. 
İtalya Kardeşliği, daha düne kadar 
İtalyan siyasetinde yalnızca ikincil 
bir konuma sahipti. Parti bugünkü 
adını ve halini 2012’de aldığından 
beri Berlusconi ve partisi Forza 
Italia’nın başını çektiği sağ ittifak-
ların içinde küçük bir güç oluştu-
ruyordu. Katıldığı ilk seçimlerde 
yüzde 2’ye ancak ulaşıp, yüzde 
3’lük barajın altında kalırken, 2018 
seçimlerinde bir atılım (!) yaparak 
oyunu yüzde 4’ün üzerine çıkar-
mıştı. Dört yıl sonra aynı parti şu 

anda yüzde 26 oy ile İtalyan siyase-
tinin en büyük gücü haline gelmiş 
durumda. Meloni’nin parlamento-
daki gücü, ittifakının aldığı yüzde 
45 oyun çok daha üstünde olacak. 
Henüz vekil dağılımları kesinleş-
memiş olsa da, yapılan hesaplar 
faşist ittifakın iki meclisli sisteme 
sahip olan İtalya’nın iki meclisi-
ni de ittifak dışından tek bir ve-
kile ihtiyaç duymaksızın kontrol 
edeceğini gösteriyor. Büyük bir 
sürpriz olmazsa Giorgia Meloni, 
Mussolini’den sonra İtalya’nın ilk 
faşist başbakanı olacak. 

Faşist ittifakın bu zaferi, 
Avrupa’nın diğer faşistleri tara-
fından da coşkuyla karşılandı. 
Fransız RN (Rassemblement Na-
tional, Ulusal Derleniş) partisi-
nin yükselen yıldızı ve Marine Le 
Pen’in sağ kolu Jordan Bardela 
hemen Meloni’nin zaferini kutladı. 
İspanya’dan Vox ve Alman AfD 
partileri de tebriklerini iletmekte 
gecikmedi. Bu kutlama mesajları 
sadece bir ideolojik dayanışma-
nın ürünü gibi görülmemeli. Tüm 
Avrupa faşizminin gayet iyi bildi-
ği üzere, İtalya’da faşist ittifakın 
zaferi, mutlaka Avrupa’nın diğer 
ülkelerindeki faşistleri de güçlen-
direcektir. 

İtalya’nın başına bir faşistin 
geçiyor olması başta Avrupa ol-
mak üzere, tüm dünya sosyalistleri 
için bir kalk borusu işlevi görmeli. 
Sosyalistlerin önünde duran en acil 
görev, hızla yüzünü tekrardan işçi 
sınıfına dönmek, onyıllara yayılan 
kimlik siyasetinin etkisiyle birçok 
ülkede önemli bölükleri faşistlere 
kaptırılmış olan işçi sınıfını kazan-
mak için dişle tırnakla mücadele 
etmektir. İşçi sınıfının ve sınıfın 
ekonomik ve politik örgütlerinin 
hem politik hem de fiziksel olarak 
korunması başta İtalya olmak üzere 
tüm Avrupa’da en yakıcı görevdir. 
İşçi sınıfı örgütlerinin, bayrakları 
karıştırmaksızın, yani hiç kimse-
den örgütsel bağımsızlığını kay-
betmesi beklenmeden bir Birleşik 
İşçi Cephesi’nde buluşması, ayrı 
yürüyüp birlikte vurması bu göre-
vin altından kalkmak için zorunlu-
dur. Dahası, sendikalar başta olmak 
üzere işçi sınıfı örgütlerinin hangi 
araç gerekiyorsa o araçla özsavun-
maya hazırlanması gerekmektedir. 
Ancak fabrikalarda, sokaklarda, 
mahallelerde ve okullarda dişe diş 
verilecek mücadele ile faşist tehdi-
din püskürtülebileceği unutulma-
malıdır.

Avrupa
İtalya’da faşizm iktidarda

İran sokaklarında mücadele 
hiç dinmiyor. Mahsa Amini’nin 
ölümünün ardından başlayan 
protestolar çok hızlı bir şekil-
de son iki haftada İran’ın dört 
bir köşesine sıçradı. Her gün 
yeni bir şehir isyana katılıyor. 
Devrimin sesi bu sefer kadın-
lar tarafından yükseltildi. Kür-
distan eyaletinde iki şehrin hal-
kı, polisleri şehirden kovmayı 
başardı. İran Azerbaycanı ile 
Belucistan eyaletlerindeki 
halklar da halkların kardeş-
liğini vurgulayan sloganlarla 
ayakta. İçişleri Bakanı polis-
lerin günlerdir uyumadıklarını 
söylüyor. Polise destek ama-
cıyla 15 yaşında çocukları bile 
polis ekibine katmış durumda-
lar. Üst düzey devlet adamları 
ya hiç konuşmuyor (örneğin 
Hamaney) ya da Reisi gibi 
alışılmadık biçimde yumuşak 
bir dil kullanıyor. Polis şu ana 
kadar eylemcilere gözdağı ver-
mek için her şeyi yapsa da, ne 
tecavüzler, tacizler, silahla vur-
malar ne de saldırılar kadınları 
geri püskürtebiliyor.

2019 yılının Kasım ayında 
ayaklanma yüzlerce ölümle 
bastırılsa da bugünkü ayak-
lanma onun közlerinden ateş-
leniyor. “Ekmek, İş, Özgür-
lük” sloganı şimdi “Ekmek, 
İş, Özgürlük, İhtiyari hicap 
(isteğe bağlı örtünme, yani 
örtünmenin zorunlu olmama-

sı)” diye olgunlaşıyor. “Ne şah 
isteriz ne (dini) lider”, “Ölüm 
olsun zalime, ister şah olsun 
ister dini lider” sloganları her 
ne kadar emperyalizmin ve 
Suudi Arabistan’ın finansma-
nıyla çalışan medyalarda san-
süre uğrasa da çok berrak bir 
gerçeği ortaya koyuyor: İran 
halkı gözünü Batı’dan gelen 
desteğe dikmemiştir, İran halkı 
bugün açıkça onların mücade-
lesinin tek destekçisinin dün-
yanın ilerici güçleri olduğunu 
görüyor. Şili’den Filipinler’e, 
Afganistan’dan Türkiye’ye, 
içinde devrime ve dayanışma-
ya en ufak inancı olanlar so-
kaklara çıkıp destek gösterileri 
yaparak İran halkının yanında 
duruyor. 

İran istihbaratı son iki haf-
tada eylemlere katılan, müca-
deleci onlarca kişiyi tutukladı. 
Öğretmenler sendikası, taksi 
şoförleri topluluğu, üniversite-
ler, Yedi Tepe işçileri ve İran 
Yazarlar Derneği halka desteği-
ni belirtti. Birçok üniversitede 
öğretim görevlileri görevden 
çekilme dilekçelerini sundu. 
Bugün ister siyasi bilince sahip 
olsun ister olmasın herkes “ge-
nel grev” tek çözüm diye bağı-
rıyor. Eğer bu olursa, düğümün 
çözüleceğini görüyorlar.

Ortadoğu
İran’da halk ayakta

Latin Amerika

Latin Amerika’nın devi 
Brezilya’da Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinin ilk turu 2 Ekim Pazar 
günü yapıldı. Henüz resmi olma-
yan sonuçlara göre eski Devlet 
Başkanı (2003-2010) ve İşçi Par-
tisi (PT) lideri Luiz Inácio Lula 
da Silva (kısaca Lula) %48,4 oy 
oranı ile ilk turu önde tamamladı. 
Hâlihazırda Devlet Başkanı olan 
rakibi Jair Bolsonaro ise %43,2 
oranında oy aldı. Seçimlerin ikinci 
turu 30 Ekim’de yapılacak. 

Burjuva basınının bile Brezil-
ya tarihinin en kutuplaştırıcı seçi-
mi diye adlandırdığı oylama, ola-
ğanüstü koşullarda gerçekleşecek. 
Faşist aday Bolsonaro orduyu, ge-
rici Evanjelik kiliseyi, mafyayı ve 
burjuvazinin önemli bir kesimini 
arkasına almış, açıktan darbe dö-
nemine ve işkenceye övgüler dü-
zen bir işçi düşmanı. Lula ise adı 
yolsuzluk ve işçi sınıfına ihanetle 
özdeşleşmiş bir partinin lideri. Kı-
sacası sosyal demokrasinin bir tü-
revi, faşizme karşı yarışıyor. 

Seçimlere ilk girdiği günden 

beri Donald Trump’ı açıktan taklit 
eden Bolsonaro, 6 Ocak kalkışma-
sı öncesini hatırlatan biçimde eğer 
kaybederse seçim sonuçlarını ta-
nımayacağını defalarca beyan etti. 
Bolsonaro’yu Brezilya ölçeğinde 
Trump’tan daha tehlikeli kılan 
şey ise ordunun kendisine açıktan 
desteği. Yakın zamanda Brezilya 
Genelkurmayı, ordunun ayrı bir 
oy sayımı yapması gerektiğini id-
dia etti. Bolsonaro’nun Brasília ve 
São Paulo’daki mitinglerine asker 
kaz adımı yürüyüşlerle katıldı. 
Bolsonaro destekçileri Lula’ya oy 
vereceğini söyleyen seçmenleri 
ve bu arada bir de PT görevlisini 
katletti. Yakın zamanda basına sı-
zan, birkaç büyük burjuva arasın-
da geçen ve açıktan darbe övgüsü 
yapan bir Whatsapp konuşması, 
hâkim sınıfın da Bolsonaro’yu 
destekleyeceğinin bir göstergesi. 

PT ise yıllar içinde yozlaşa-
rak ve hem burjuvaziyle hem de 
emperyalizmin farklı kanatlarıyla 
uzlaşarak işçi sınıfına ihanet etmiş 
bir parti. Gerektiğinde kendi mi-

litanlarını ya da liderlerini koru-
maktan bile aciz olduğunu ise iki 
büyük örnekle göstermiş bulunu-
yor. 2016’da Lula’nın siyasi varisi 
olarak Devlet Başkanlığı maka-
mında oturan Dilma Roussef’in 
bir parlamenter darbeyle görevden 
alınmasını da, 2018’de Lula’nın 
uydurma suçlamalarla hapse atıla-
rak iki yıla yakın süre tutuklu kal-
masını da önleyemedi. Her iki du-
rumda Lula ve diğer parti liderleri 

parti tabanına destek çağrısında 
bulunduysa da bu çağrılar tabanda 
yankı bulmadı. 

PT’yi iktidardan düşüren de, 
şimdi tekrar iktidara taşıyabile-
cek olan da aynı etken: Brezilya 
halkının sefaleti ve umutsuzlu-
ğu. PT’nin yozluğu ve kapitaliz-
me teslimiyeti yüzünden faşiz-
me destek veren Brezilya halkı, 
Bolsonaro’nun Koronavirüs pan-
demisi karşısındaki duyarsızlığı 

ve beceriksizliği de bu tabloya ek-
lenince Lula’ya ikinci bir şans ta-
nıyor. Ne kadar hain olursa olsun, 
PT faşist adayın karşısında bir işçi 
partisidir, oylar bu partiye veril-
melidir. Ancak PT’nin ne faşizmi 
sokakta püskürtebileceği ne de bir 
işçi programı uygulayarak halkın 
sefaletine çözüm bulacağı ve fa-
şizmin önünü bu biçimde alacağı 
aşikârdır. Bu sebeple, seçimde kul-
lanılacak oydan çok daha önem-
lisi, işçilerin ve tüm ezilenlerin 
özsavunma birimleri oluşturarak 
bir Birleşik İşçi Cephesi altında 
toplanmalarıdır. Gerici bir darbe 
ancak böyle önlenebilir. Lula’ya 
oy ikinci tur için kesin olarak 
doğru yol olsa da, Latin Amerika 
devrimci Marksistleri arasında ilk 
turda Brezilya’nın devrimci işçi 
partilerinden PSTU’ya oy kullan-
mayı böyle bir mücadelenin yolu-
nu döşemek bakımından savunan-
lar da mevcuttur.       

3 Ek�m 2022

Brezilya’da silahların gölgesinde seçim
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Emekç� halkın barınma ve k�ra 
sorunu adeta kr�ze dönüştü. Son 
b�r yılda konut k�raları %180 artar-
ken özell�kle büyükşeh�rlerde ya-
şayan b�r �şç� a�les�, haneye g�ren 
maaşın büyük b�r kısmını k�raya 
vermek zorunda. Çalışan gençle-
r�n ve öğrenc�ler�n �se kend� başına 
eve çıkması neredeyse hayal b�le 
ed�lemez hâlde. Artık bekâr genç-
ler ve öğrenc�ler 4-5 k�ş� b�r araya 
gelerek aynı ev� paylaşmak zorun-
da kalıyorlar. Devlet�n k�ra zam-
mı oranlarına get�rd�ğ� %25’l�k 
üst sınırın �se gerçek hayatta b�r 
karşılığı olmadı. Oturduğu evden 
taşınmanın çok daha mal�yetl� ol-
duğunu b�len emekç� halk, %25’� 
aşan k�ra zammı dayatmalarına 
boyun eğmek zorunda kaldı. N�-
hayet�nde emekç� halk, evde otu-

ranın k�rasını ödeyemed�ğ�, yen� 
b�r ev k�ralamak �steyen�n �se ev� 
k�ralayamadığı devasa b�r barınma 
kr�z� �le karşı karşıya kaldı.

Konut çok fakat emekçi halk 
erişemiyor

Barınma kr�z�n�n kaynağı �se 
konut yeters�zl�ğ� değ�l. Türk�ye 
İstat�st�k Kurumu (TÜİK) ver�ler�-
ne göre 2013-2021 arasında konut 
satışları yıllık 1,5 m�lyona ulaşmış 
durumda. Buna karşılık son yıllar-
da kend� sah�p olduğu evde otu-
ranların oranı azalırken k�rada otu-
ranların oranı arttı. Bu oranlar b�ze 
tek b�r gerçeğ� göster�yor: konutlar 
gayr�menkul zeng�nler�n�n el�nde.

İktidarın gözde taktiği: çözüm 
üretiyormuş gibi davranmak!

2023 seç�mler�ne devasa b�r 
ekonom�k kr�zle g�recek �kt�dar, 
Erdoğan aracılığıyla geçt�ğ�m�z 
günlerde “Cumhur�yet tar�h�n�n 
en kapsamlısı” olarak sunulan 
sosyal konut projes�n� açıkladı. 
Projeye göre 81 �lde 2023-2028 
dönem�n� kapsayacak şek�lde 500 
b�n konut �nşa ed�lecek. Projeye 
ş�md�ye kadar 3 m�lyona yakın 

başvuru yapıldığı açıklandı. Bu 
rakamlar konut kr�z�n�n boyutu-
nu gözler önüne sermeye yet�yor. 
Erdoğan’ın “608 b�n l�radan başla-
yan f�yatlarla…” d�ye pazarladığı 
konutların ödemes� �se söylen-
d�ğ� g�b� mütevazı değ�l. Çünkü 
ödenecek aylık taks�tler, yılda �k� 
defa memur maaşına yapılacak 
zam oranı d�kkate alınarak TOKİ 
tarafından bel�rlenecek oranda 
arttırılacak. TOKİ’ye ucu açık b�r 
�n�s�yat�f ver�lmes� b�r yana, Tür-
k�ye’dek� enfl asyon oranları da 
düşünülürse öded�kçe azalmayan, 
aks�ne artan b�r borç olacak. 1 
k�lo et� almakta zorlanan emekç� 
halkın hem yaşadığı ev�n k�rasıy-
la beraber taks�tler� ödemes� hem 
de hayatını �dame ett�reb�lmes� �se 
hayal. Bunun hayal olduğunu �y� 
b�len Bakan Murat Kurum h�ç çe-
k�nmeden emekç�n�n aklıyla dalga 
geçmey� sürdürerek “eşten dosttan 
borç alarak, b�raz da ek mesa�ye 
kalarak” taks�tler�n ödeneb�leceğ�-
n� �dd�a ed�yor.

Amaç konut sorununa çözüm 
değil, seçim vaadi

20 yıllık �kt�darı boyunca 1 m�l-

yon 200 b�n 
sosyal konut 
yapacağını �d-
d�a eden fakat 
bunun sadece 
500 b�n�n� ya-
pab�len �kt�-
darın, beş yıl 
boyunca her 
yıl 100 b�n ev� 
nasıl yapacağı 
merak konusu. 
Üstel�k TOKİ 
bünyes �nde 
seneler önce başlanmış fakat daha ç�-
v�s� b�le çakılmamış projeler mevcut. 
Uzun süred�r emekç� halkın günde-
m�nde olan bu sorunun �kt�dar tara-
fından ş�md� gündeme alınmasının 
sebeb� bell�: memlekette seç�m sath-ı 
ma�l�ne g�r�lmes�. İkt�dar bu projey-
le, barınma ve k�ra sorununu çözmüş 
g�b� yapacak ve emekç� halkın kafa-
sını karıştırarak oylarını �steyecek. 
Evlerden alınacak %10 peş�nat �le 
boşalan kasayı b�r nebze doldurup 
yaklaşan seç�m�n f�nanse ed�leceğ� 
de düşünülürse AKP, emekç� halkın 
kanayan yarasını b�r kez daha ken-
d�s� ve patronların kârı �ç�n �st�smar 
edecekt�r. 

Çözüm TOKİ değil, kamulaştırma
Konut ve barınma sorununun çö-

zümü ne yen� konutlar �nşa etmek ne 
de emekç� halkı ödemekle b�t�reme-
yeceğ� borç z�nc�r�ne vurmaktır. Pa-
rababalarının ve emlak zeng�nler�n�n 
yaptıkları vurgunlarla kullanılmayan 
emlak stoku b�r�kt�rmeler�n�n önüne 
geçeb�lecek, herkes�n barınmasını 
sağlayab�lecek çözüm mevcut konut 
fazlasının bedels�z kamulaştırılma-
sından geçer. 1,5 m�lyon konut fazla-
sı varken her an evden atılma korku-
suyla burun buruna yaşayan emekç� 
halkın faydasına başka b�r çözüm 
yoktur. 

İȘÇİNİN EKONOMİSİ

Emekç� halkın barınma ve k�ra ranın k�rasını ödeyemed�ğ�, yen� başvuru yapıldığı açıklandı. Bu yon 200 b�n 

“Sosyal konut” aldatmacası“Sosyal konut” aldatmacası

Açlığa yoksulluğa mahkûmiyetin adı vergi dilimiAçlığa yoksulluğa mahkûmiyetin adı vergi dilimi

Vedat B�lg�n EYT �le �lg�l� tek-
n�k çalışmaları b�t�rd�kler�n� ve 
cumhurbaşkanına sunduktan sonra 
mecl�se get�recekler�n� açıkladı. An-
cak ayrıntılar b�r türlü söylenm�yor. 
EYT’l�ler�n dernekler�ne ya da �şç� 
send�kalarına ne talepler�n� soran var 
ne de çalışmalar hakkında b�lg� veren. 
AKP’l� �s�mler�n konuşmalarının sa-
tır aralarından olası EYT formülüne 
�l�şk�n tahm�nler yapılıyor. Özell�kle 
1999 önces� vurgusunun yapılması ve 
yaş sınırı üzer�nde durulması, 1999 
önces� s�gortalı olanları kapsayacak 
ve pr�m gün sayısını esas alacak b�r 
düzenleme yapılacağına da�r �zlen�m 
yaratıyor. 

Para babaları için bir gecede 
şapkadan tavşan çıkaranlar 
EYT’liyi süründürüyor

Pek� neden AKP �kt�darı bu mese-
ley� bu kadar süründürüyor? 
Hükümet, para babalarının 
dolarları �ç�n b�r gecede kur 
korumalı mevduat uygula-
masına geçerken ve bunun 
�ç�n haz�neden çıkan para 
100 m�lyar l�raya doğru koşar 
adım �lerlerken EYT’l�ler�n 
çoktan hak etm�ş oldukları 
emekl�l�k hakkının ver�lmes� 
neden gec�kt�r�l�yor? Bunun 
sebeb� bell�. AKP �kt�darı 
EYT’l�ler�n hakkını vermen�n değ�l 

seç�mlere g�derken en az mal�yetle 
ne kadar oy toplarım onun derd�nde. 
Yaş sınırını kaldırsa b�le emekl� ola-
caklardan pr�m gün sayısını borçla-
narak tamamlamalarını �steyecekler� 

anlaşılıyor. Aynı şek�lde aylık bağla-
ma oranlarında, daha fazla çalışanın 

daha az emekl� maaşı aldığı ucube 
uygulamanın düzelt�leceğ�ne da�r �se 
en ufak b�r söz ed�lm�yor. Demek 
k� AKP emekl� sayısını arttırırken 
emekl� maaşlarını b�r şek�lde düşük 

tutmanın derd�nde.

EYT’liler seçim kozu 
da oy deposu da değil! 
Milyonlar hak ettikleri 
emekliliklerini istiyor!

Erdoğan’ın EYT’l�lere 
hakaret etmek �ç�n söyled�-
ğ� “ç�ft d�k�ş” sözü düşük 
emekl� maaşları �le geç�nmes� 
�mkânsız olan �nsanlar �ç�n 

b�r dayatma olmaya devam edecek. 
Bel�rl� b�r yaşın üstünde �ş bulmanın 

zorluğu, bulunan �şler�n elver�şs�z, 
kötü koşullarda ve düşük ücretl� ol-
ması gerçeğ� �se yerl� yer�nde du-
ruyor. Hal böyle �ken m�lyonlarca 
EYT’l�n�n beklent� �ç�ne g�rmes� ya-
pılacak en yanlış şey olur. EYT’l�ler 
ses�n� yükseltmezse mücadele alanla-
rına �nmezse, EYT’l�ye daha az ver�p 
daha çok alacak formüller� devreye 
sokacaklar. Bu yüzden h�çb�r ayrıntı 
açıklamıyorlar. Nabız tutup, beklen-
t�ler� ölçüp ona göre hareket etmek 
�st�yorlar. EYT’l�ler nabzı yükseltme-
l�. Seç�m kozu olmadıklarını, çoktan 
hak etm�ş oldukları emekl�l�kler�n� 
talep ett�kler�n� ve gerekt�ğ�nde bunu 
söke söke alacaklarını dosta düşmana 
göstermel�. 

EYT’li hakkını istiyor! AKP az verip çok almanın formülünü arıyor!

Açlık sınırı 7 b�n l�rayı, bekâr b�r �şç�n�n ge-
ç�m mal�yet� 9 b�n l�rayı, yoksulluk sınırı 23 b�n 
l�rayı aşmış durumda. Ücretler TÜİK’�n açıkla-
dığı ama hükümetten ve �şç�s�ne zam yapmaktan 
kaçınmak �steyen patronlardan başka k�msen�n 
c�dd�ye almadığı enfl asyon rakamları göz önüne 
alınarak düzenlen�yor. Bu yüzden ücretler gerçek 
enfl asyon karşısında er�d�kçe er�yor. Bu da yet-
mezm�ş g�b� verg� adalets�zl�ğ�nde bıçak kem�ğe 
dayanmış durumda. AKP verg� d�l�m� adı altında 
�şç�den emekç�den nasıl daha fazla verg� alırım, 
patronların yükünü nasıl m�llete yükler�m derd�n-
de.

Çok kazanandan çok, az kazanandan az ver-
g� alınmasını sağlaması beklenen verg� d�l�m� 
s�stem� AKP’n�n senelerd�r uyguladığı ekonom� 
pol�t�kaları sayes�nde tam ters� yönde �şler hale 
gelm�ş durumda. İşç�n�n emekç�n�n verg� yükü 
her yıl aydan aya artıyor.

İşçiyi emekçiyi yoksullaştıran sistem 
nasıl işliyor?

Her yıl artan oranda verg� alınan verg� d�l�m-

ler� bel�rlen�yor. Bu senen�n başında %15’l�k 
en düşük gel�r verg�s� d�l�m� 32.000 l�ra olarak 
açıklandı. Gel�r� 32.000 l�rayı geçen b�r çalışan 
�k�nc� verg� d�l�m�ne geç�p %20 v e r g � 
ödüyor. Gel�r 70.000 l�ra-
yı geç�nce de üçüncü 
verg� d�l�m�ne geç�p 
%27 verg� ödüyor. 
Açlık sınırının altında 
maaş alanlar b�le 
sank� çok zeng�n-
m�ş g�b� b�rkaç ay 
�ç�nde �k�nc� verg� 
d�l�m�ne hatta Ağus-
tos-Eylül aylarında 
%27’l�k üçüncü ver-
g� d�l�m�ne geç�yor. 
Aylar �lerled�kçe ödenen 
verg� artıyor, maaşlar b�r 
defa daha er�yor. Seneler 
boyunca bu d�l�mler ne enfl asyona, ne asgar� 
ücret artışına, ne de her yıl d�ğer verg� harç ve 
cezaların artışını bel�rleyen yen�den değerleme 

oranına göre düzenlenmey�nce ücretl�ler her yıl 
daha fazla verg� ver�yor. Mesela bu sene yapılan 
Temmuz zammı verg� d�l�m�ne kurban g�tt�.

Sadece bu da değ�l. AKP �kt�darı 2006 yılında 
ücret gel�rler�ne uygulanan 5 puanlık 

verg� �nd�r�m�n� kaldırdı. Yan� 2006 
senes�nden �t�baren �şç�, patronuyla 
aynı m�ktar gel�r üzer�nden aynı 

oranda verg� vermeye başladı. Bu 
da yetm�yor �şç� emekç� KDV 
�le �k�nc�, ÖTV �le üçüncü 
defa verg� ödüyor. İşç� emek-
ç� çalışıyor üret�yor, verg� 
üstüne verg� ver�yor, sefasını 

patronlar sürüyor.

Bu düzenin yarattığı açlar ve 
yoksullar ordusundan değil, 
onların sırtından geçinen 

zenginlerden vergi alınsın!
Bu yıl yapılan son düzenlemeyle asgar� ücret 

ve d�ğer ücretler�n asgar� ücret kadar olan kısmı 
verg�den muaf. Ancak bu verg� d�l�m� düzenle-

mes� asgar� ücret�n b�raz üzer�nde ücret alanların 
ücretler�n�n aylar �çer�s�nde azalmasına ve asgar� 
ücrete yaklaşmasına hatta epeyce b�r kısmının as-
gar� ücretl� olmasına sebep oluyor.

Bunu engellemek �ç�n verg�ler ve ücretler 
yoksulluk sınırı göz önüne alınarak yen�den dü-
zenlenmel�d�r. Verg� muaf�yet� asgar� ücretle sı-
nırlı olmamalı, yoksulluk sınırının altında gel�r� 
olan tüm ücretl�ler gel�r verg�s�nden muaf tutul-
malıdır. 

Bu da yetmez, temel �ht�yaç maddeler�n-
den alınan KDV sıfırlanmalı, evlerde kullanılan 
elektr�k, su, doğalgazdan alınan ÖTV tamamen 
kaldırılmalıdır. Ortaya çıkacak verg� kaybını te-
laf� etmek �ç�n kurumlar verg�s� arttırılmalı, verg� 
muaf�yet�, teşv�kler adı altında yoksul halkın rız-
kını zeng�nlere sermaye yapan uygulamalara son 
ver�lmel�d�r.

Özell�kle de ş�rketler�n verg� borçlarının veya 
kamu bankalarına olan kred� borçlarının uzlaşma 
adı altında s�l�nmes� uygulamasına son ver�lmel�, 
borcunu ödeyemeyen ş�rketler �şç� denet�m�nde 
kamulaştırılmalıdır!


