
Zorunlu aile arabuluculuğu:  
Her şey aile bütünlüğü için!

2019 yılının başından itibaren hazırlık-
ları yoğunlaştırılan Aile Mahkemele-

ri’nde arabuluculuk sistemi adımlarının 
yakın zamanda atılması bekleniyor.

18

Birleşik Metal-İş’in Grup TİS 
taslağı üzerine…

Bu işleyiş açık ve net bir şekilde şu 
anlama gelmektedir: İşçilerle hazır-

landı görüntüsü altında taslağı sendikal 
bürokrasi hazırlamıştır. 

6

AKP’nin kriz erteleme  
hesapları

Uluslararası sermayenin gelişine ba-
ğımlı ekonomisiyle ekonomik kriz 

ertelense bile, kriz gerçeğiyle bir bume-
rang misali tekrar karşılaşılacaktır. 
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MESS kavgaya hazırlanıyor… Metal işçisi safları sıklaştırmalıdır! s.5 Tasfiyecilik ve inkarcılık - H. Fırat
s.1
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Faturayı kapitalistler ve 
sarayda sefahat sürenler 

ödesin!

Farklı illerden, 20’ye yakın 
metal fabrikasından metal işçileri 
MİB Türkiye Meclisi’nde bir ara-
ya geldiler. Farklı sendikalara üye 
olan ve olmayan metal işçilerinin 
katılımıyla toplanan meclis beş 
saati bulan sunum ve canlı tartış-
malarla dört ana başlık ile başa-

rıyla tamamlandı:
1- Kriz, krizin işçi sınıfına etki-

leri, sınıfa yönelik saldırlar ve mü-
cadele,

2- 2019 MESS GRUP TİS süreci,
3- Sendikalar,
4- MİB çalışması ve örgütlen-

mesi.

MİB Türkiye Meclisi Sonuç Metni:
Umut, öncü metal işçilerinin

örgütlü birliğinde!
s.8

Krizin yıkıcı etkileri derinleşiyor...
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Sermaye iktidarının borazanı saray 
beslemesi-yandaş medyaya bakılırsa, 
Türkiye güllük-gülistanlık bir ülke. Öyle 
ki bölgede lider, dünyada önde gelen bir 
güç ve parlak başarılarıyla “düşman çat-
latıyor”. Saray beselemesi kalemşor takı-
mı bu safsataya inanıyor mu, bilemeyiz 
ama işçi sınıfı ve emekçilerin bu zırvalara 
itibar ettiği dönemin geride kaldığı kesin.  

AKP-saray rejiminin “yağma-rant-a-
dam kayırma” düzeninden beslenen-
ler için durum farklı olabilir. Ancak son 
yayınlanan TÜİK rakamları bile ülkede 
vaziyetin parlak olmadığını gözler önü-
ne seriyor. Gerçeği iktidarın istediği gibi 
eğip-bükmekle maruf bu kurumun ya-
yınladığı veriler, krizin yıkıcı etkilerinin 
şiddetlendiğini artık gizleyemiyor. Bir 
yanda çığ gibi büyüyen işsizlik ve artan 
bütçe açıkları, öte yanda kapitalistlere 
peşkeş çekilen servetlerle saray rejiminin 
aparatı kurumlara harcanan milyarlar… 
Bu musibetlere yayılmacı-saldırgan dış 
politikanın yarattığı/yaratacağı sorunlar 
eklenince, gidişatın vahameti daha da 
belirginleşiyor.

***
İktidar koltuğuna yapışarak ülkeyi 

krizler bataklığına saplayan T. Erdoğan’la 
müritleri, bekaları için hiçbir pervasızlık-
tan çekinmiyorlar. Ne yağmadan ne israf-
tan geri duruyorlar. Ne içeride kapitalist 
sınıflara hizmet etmekten ne emperya-
listlere yaranmaktan ne de Suriye’de ci-
hatçı çeteleri korumaktan vazgeçiyorlar. 
Kayyum saldırısına devam ettikleri gibi, 
zorbalığın kamçısını da elden bırakmı-
yorlar. 

Yozlaşma-çürüme çukurunun dibine 
yuvarlanan AKP-saray rejiminin bu uğur-
suz politikaları değiştirmesi beklenmiyor. 
Zira zorbalık dışında kullanabileceği etki-
li bir aracı kalmamıştır. Sarayın borazanı 

olma dışında bir özelliği olmayan bes-
leme medya ordusunun etkisi de dibe 
vurmuş görünüyor. “Çarpıtma-yalan-saf-
sata-demagoji” bulamacından ibaret bir 
yayın çizgisi izleyen bu medya ordusunun 
itibarı artık tümden yerlerde sürünüyor. 

***
Bu gidişatın değişeceğine dair ufuk-

ta bir işaret görünmüyor. Buna karşın 
hem kapitalizmin yapısal sorunlarından 
hem AKP-saray rejiminin yönetme an-
layışından kaynaklanan ekonomik-sos-
yal-siyasal krizlerin derinleşme ihtimali 
yüksektir. Bu ise, işçi sınıfı ile emekçilere 
şimdikinden de ağır faturaların dayatı-
lacağının işaretlerini veriyor. Zira ırk-
çı-dinci saray rejimi “teşvik” adı altında 
sermayedarlara servet transfer etmeye 
devam ederken, hiçbir kapitalist elini 
taşın altına koymayacaktır. Bu durumda 
sendika ağalarının da desteğini alan sa-
ray rejimi-sömürücü kapitalistler ittifakı, 
tüm yükü emekçilerin sırtına yıkabilmek 
için elinden geleni ardına koymuyor, koy-
mayacaktır. 

Saray rejimi-kapitalistler-sendika 
ağaları şer üçlüsünün pervasızlığı, halen 
onlara hadlerini bildirecek güçlü bir sınıf 
hareketinin olmamasından kaynaklanı-
yor. Verili koşullar devam ettiği sürece, 
yani işçi sınıfı ile emekçiler bu gidişata 
dur demedikleri sürece, egemenler bil-
dikleri yoldan gidecek, ücretli kölelik 
temeline dayalı kokuşmuş düzenlerini 
korumaya çalışacaklardır. 

***
Şüphesiz, kapitalistler-saray reji-

mi-sendika ağaları cephesi sınıfsal-siya-
sal rolünü oynuyor. Bu üçlü şer ekseninin 
başka türlü hareket etmesi beklenemez. 
Farklı davranmaları eşyanın tabiatına ay-
kırı olurdu. Onlar her koşulda kokuşmuş 
kapitalist düzenlerinin bekası için işçi sı-

nıfı ve emekçilere yüklenecekler. Elbette 
emekçiler buna izin verdikleri sürece…

Kapitalizm ekonomik krizi, kokuşmuş 
saray rejimi siyasi krizi yaratıyor. Birbirini 
tamamlayan bu krizlerin ürünü olan sa-
yısız sorun ise işçi sınıfı ile emekçilerin 
üstüne yıkılıyor. Emekçiler kendilerini 
sömüren, ezen, köleleştiren, karanlık bir 
gelecekten başka bir şey vaat etmeyen 
düzeni kurtarmak için bedel ödemeye 
zorlanıyorlar. Oysa işçi sınıfı ile emekçi-
lerin insanca çalışabilme-insanca yaşa-
yabilme özlemlerinin gerçekleşebilmesi 
için bile bu düzenin yıkılması şart. 

Dolayısıyla işçi sınıfı ve emekçi kit-
leler fedakarlık bir yana, bu düzen için 
kıllarını bile oynatmamalıdırlar. Tam ter-
sine, her tür sömürünün, yoksulluğun, 
zorbalığın, sefaletin, ayrımcılığın kaynağı 
olan bu düzenden kurtulmak için müca-
dele etmelidirler. Sadece ekonomik-sos-
yal-demokratik hakları kazanmak için 
değil, aynı zamanda şoven-dinci iç politi-
kaya da saldırgan-yayılmacı dış politikaya 
da karşı çıkmalıdırlar.  

İşçi sınıfının ve emekçilerin tarihsel 
rollerini oynayabilmeleri için öncelikle 
haklarını, özgürlüklerini ve onurlarını 
koruyabilmeleri, bunun için “sınıfa karşı 
sınıf” şiarıyla mücadeleye atılmaları ge-
rekiyor. Krizlerin faturasını kapitalistlere 
ve saraylarda sefahat sürenlere ödet-
menin başka bir yolu da yok zaten. Bu 
mücadele, güncel öneminin yanı sıra 
sınıfsız-sömürüsüz bir dünya kurma öz-
lemini gerçekleştirme yürüyüşünün de 
bir merhalesi olacak. O halde imkanlar, 
araçlar, güçler, yetenekler bu uğurda se-
ferber edilmelidir. Unutulmamalıdır ki, 
güncel planda misyonunu hakkıyla yeri-
ne getiremeyen bir sınıfın tarihsel rolünü 
oynayıp kölelik zincirlerini kırması da zor 
olacaktır. 

İşçi sınıfının ve emekçilerin ta-
rihsel rollerini oynayabilmeleri 
için öncelikle haklarını, özgür-
lüklerini ve onurlarını koru-
yabilmeleri, bunun için “sınıfa 
karşı sınıf” şiarıyla mücadele-
ye atılmaları gerekiyor. Kriz-
lerin faturasını kapitalistlere 
ve saraylarda sefahat sürenle-
re ödetmenin başka bir yolu da 
yok zaten. Bu mücadele, güncel 
öneminin yanı sıra sınıfsız-sö-
mürüsüz bir dünya kurma özle-
mini gerçekleştirme yürüyüşü-
nün de bir merhalesi olacak. 

Kızıl Bayrak

Krizin yıkıcı etkileri derinleşiyor…

Faturayı kapitalistler ve  
sarayda sefahat sürenler ödesin!
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AKP’nin kriz erteleme hesapları

AKP iktidarının ekonomik krizle ilgi-
li tutarsız söylemleri biliniyor. Başından 
beri işçi ve emekçileri oyalamak için, 
aynı yetkili ağızlardan “Kriz miriz yok”, 
“Krizi fırsata çevirmemiz gerek”, “Kriz 
geride kaldı, ekonomi toparlanıyor” gibi 
yalanlar savruldu. Şimdi yine “Kriz geçti” 
demagojisi yapılıyor. Buna dayanak ola-
rak da TÜİK tarafından açıklanan ağustos 
ayı verilerinde yıllık enflasyonun “düşük” 
çıkması gösteriliyor. Aynı vurgulara da-
yanarak Merkez Bankası da politika fai-
zinde bir kez daha indirime gitti ve oranı 
krizden önceki seviyenin de altına çekti. 

AKP kafası ve dolayısıyla Merkez Ban-
kası tabloyu şöyle görmektedir: Ağustos 
ayında tüketici enflasyonunun düşüş ser-
gilemiş olmasından, iç talep gelişmeleri 
ve parasal sıkılık düzeyinden hareketle 
ekonominin “ılımlı toparlanma eğilimin-
de” olduğu ve önümüzdeki dönemde 
“net ihracatın büyümeye katkısını sür-
düreceği, enflasyondaki düşüş eğilimi ve 
finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte 
ekonomideki kademeli toparlanmanın 
devam edeceği” düşünülmektedir. 

Bu erken hesabın diğer yüzünde ise 
“küresel iktisadi faaliyetin zayıflamasın-
dan” medet umulmaktadır. “Gelişmiş 
ülke merkez bankaları para politikala-
rının genişleyici yönde şekillenmeye 
başladığı” ileri sürülerek, bu durumun, 
“gelişmekte olan ülke finansal varlıkları-
na yönelik talebi ve risk iştahını destek-
lediğini” düşünmekteler. Hesap, küresel 
krizin etkilerinden hareketle merkez 
ülkelerdeki kriz eğilimi arttıkça Türki-
ye’ye doğru sermaye akımlarında bir 
canlanma olacağıdır. Faizleri düşürerek 
Türkiye’yi çekici hale getirmeyi umuyor-
lar, 2013’te olduğu gibi. Böylelikle Türki-
ye’ye yeniden bol sermaye girişi ile kredi 
muslukları açılacak, borç yükü için daha 

fazla borçlanılarak kriz ötelenmeye çalı-
şılacaktır. 

Mevcut tabloda kriz geçti diye “müj-
de” veren AKP’nin aksine ekonomik krizi 
en derin şekilde yaşayanların gündemi 
ise bambaşkadır. Bu gündemde bir yılda 
işsiz sayısının yaklaşık bir milyon kişi ar-
tarak 4 milyon 253 bine yükselmesi var-
dır. Bu rakama “İş olsa hemen çalışırım” 
diyen 2 milyon 310 bin kişi eklenmemiş-
tir. Genç işsiz sayısı ise artışta zirve yapa-

rak yüzde 24,8’e ulaşmış durumdadır. 
Bunun izahı ekonominin giderek da-

raldığıdır. Ülke ekonomisi 2019’un ilk 
çeyreğinde yüzde 2,4, ikinci çeyreğinde 
yüzde 1,5 küçülmüştür. Hazine ve Ma-
liye Bakanlığı tarafından ağustos ayına 
ilişkin bütçe verilerine göre yılın 8 ayın-
da toplam bütçe açığı 68,1 milyar TL ol-
muştur. Bunun dışında kamu ve özel dış 
borçlarındaki artış, döviz kurlarındaki is-
tikrarsızlık devam etmektedir. Kişi başına 

düşen milli gelir birkaç yıl içinde 12 bin 
dolardan 8 bin dolara gerilemiştir. Eko-
nomik kriz ile beraber iş konumlarını ve 
çalışma koşullarını koruyabilen işçi ve 
emekçiler ise artan enflasyon ve vergiler 
nedeniyle yoksullukla boğuşmaktadırlar. 

Sonuçta AKP’nin hesabının çarşıya 
uyup uymayacağı ve bu şekilde bir kriz 
yönetiminin sermayenin gemisini yü-
rütmeye yetip yetmeyeceği belirsizdir. 
Uluslararası sermayenin gelişine bağımlı 
ekonomisiyle Türkiye’de ekonomik kriz 
bir dönem ertelense bile, kriz gerçeğiyle 
bir bumerang misali tekrar karşılaşılacak-
tır. Çünkü kriz kapitalizmde yapısal bir 
sorundur ve döne döne yaşanmaktadır. 
Türkiye, emperyalist-kapitalist sistemin 
bir parçası olduğu için küresel krizinin 
her hareketinden etkilenmeye mahkûm-
dur. Krizin faturası işçi ve emekçilere yıkı-
labildiği oranda gün kurtarılabilir, ancak 
krizin daha yıkıcı etkilerle geri dönmesi 
koşuluyla… 

Uluslararası sermayenin gelişine bağımlı ekonomisiyle Türkiye’de ekonomik kriz bir dönem ertelense 
bile, kriz gerçeğiyle bir bumerang misali tekrar karşılaşılacaktır. Çünkü kriz kapitalizmde yapısal bir so-
rundur ve döne döne yaşanmaktadır. Türkiye, emperyalist-kapitalist sistemin bir parçası olduğu için kü-
resel krizinin her hareketinden etkilenmeye mahkûmdur.

TÜİK’in yayınladığı 2018 yılına ilişkin 
‘Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’, 
Erdoğan AKP’sinin dümeninde olduğu 
Türkiye kapitalizminin emekçilere da-
yattığı sefaleti yine gözler önüne serdi.

Servet-sefalet kutuplaşmasının bir 
önceki yıla kıyasla artış gösterdiği ista-
tistiklere göre, 2018 yılında toplumun 

en zengin yüzde 20’sinin gelirleri top-
lam gelirin yüzde 47,6’sını oluşturdu. 
En yoksul yüzde 20’inin gelirinin toplam 
gelire oranı yüzde 6,1’e geriledi. Ser-
vet-sefalet kutuplaşmasının bir göster-
gesi olarak bu ikisinin birbirine oranı 
2017 yılındaki 7,5 seviyesinden 7,8’e 
çıktı. Gini katsayısı da 1’e 0,003 puan 

daha yaklaşarak 0,408’e yükseldi ve ge-
lir dağılımında bozulmaya işaret etti.

Bültende ayrıca, nüfusun yüzde 
70,4’ünün borcu veya taksit ödemesi 
olduğu, nüfusun yüzde 41’inin kendine 
ait bir konutta yaşamadığı ifade edilir-
ken göreli yoksulluk oranları bir önceki 
yıla kıyasla arttı.

Türkiye’de servet-sefalet kutuplaşması arttı



4 * KIZIL BAYRAK 20 Eylül 2019Güncel

Kirli ellerinizi  
annelerin üzerinden çekin!

Bir süredir toplumca hassas olunan 
“annelik” vasfının öne çıkarıldığı, duy-
gu sömürüsünün yapıldığı bir kirli pro-
pagandayla karşı karşıyayız. Erdoğan 
AKP’sini böyle bir manevraya yönlendi-
ren başlıca neden, tüm baskılara rağmen 
Kürt halkının kentlerini kayyımlardan 
geri alma iradesi sergilemesidir. Bu ka-
rarlılığın karşısına bir kez daha kayyımlar 
çıkarıldı. Hemen ardından da çocukları 
PKK saflarında olan bir grup aile, Diyar-
bakır HDP binası önünde eylem başlattı. 
HDP’ye yönelik gözaltılar ve tutuklama-
lar da aralıksız devam ediyor.

Elbette bir annenin çocuğunu yanın-
da görmek istemesinden daha doğal bir 
şey yoktur. Ancak buradaki meseleyi an-
nelerin bu temiz duygusundan koparan 
Türkiye gerçekliğidir. Geçmişte yaşanan-
lar bir tarafa, yaklaşık 40 yıldır Kürt an-
neleri çocuklarından ayrıdır ve bu karşı-
lıklı hasretin nedenleri vardır.

Başta anne ve babalar olmak üzere 
mücadele içindeki gençlerin karşısına 
ailelerin çıkarılmasına, bu yolla müca-
delenin zayıflatılmasına ilk defa şahit ol-
muyoruz. Hele hele Kürt coğrafyası söz 
konusu ise TRT’nin elinde, MİT ve polis 
senaryosuyla hazırlanmış “Anadolu’dan 
Görünüm” vb. sayısız kontra program 
bulunmaktadır. Senaryo tümünde or-
taktır. Gözü yaşlı annelerin, çocuklarını 
isteyen babaların üzüntüleri gerçek olsa 
da senaristinin, yapımcısının, yönetme-

nin amaçları aynı ölçüde duygusuz ve 
kirlidir.

İçinden geçilen dönemin yarattığı 
sonuçtan ötürü bir adım ileriye gidilmiş, 
anneler HDP önünde bu “mizansene” 
alet edilmiştir. Zamanlamasıyla dikkat 
çeken ve “annelik” duygusunun sömü-
rüldüğü Diyarbakır, vaktiyle “kadın da 
olsa çocuk da olsa gerekenin yapılacağı” 
söylenen yerdir. Hani o annesinin, 12 ya-
şındaki Ceylan’ının paramparça olmuş 
bedenini eteklerinde toplamak zorunda 
kaldığı kent… 

***
Kadın bedenini aşağılamakla kalma-

yıp, kadın cinayetlerinin, tecavüzlerin 
önünü açan bu dinsel gericiliğin mimar-
ları, çocukların çeşitli gericilik merke-
zilerinde tecavüze uğramasına sebep 
olanlar, çocuk yaşta evliliklere zemin 
hazırlayanlar, iş cinayetlerinde çocukla-
rını kaybetmiş annelere ortağı oldukları 
bu suçu “fıtrat”, kader” diye yutturmaya 
çalışanlar, mağduriyetini anlatan köylü-
ye “ananı da al git” diyenler, şimdi an-
nelik duygusunu kullanarak, amaçlarına 
ulaşmaya çalışıyor. Haziran Direnişi’n-
de Berkin’ini kaybetmiş anneyi miting 
meydanlarında yuhalatanların, annelere 
“annelik” üzerinden söyleyebilecekleri 
hiçbir şey olamaz. 

Devlet tarafından kaybedilmiş ço-
cuklarının mezarını isteyen annelere 
yaşattığınız zulümler eylem yaptıkları 

meydanların yasaklanmasıyla sürüyor. 
Hapishanelerdeki çocuklarını sağ salim 
isteyen tutsak annelerine zindan kapı-
larında işkence etmeye devam ediyor-
sunuz. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı 
Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un 
gömülmüş cenazesini topraktan çıkaran 
karanlık zihniyet HDP önünde bekleyen 
anneler vesilesiyle insanlık dersi verme-
ye kalkıyor. Çırılçıplak soyarak Kürt ka-
dınlarına korku salmaya çalıştığınız Ekin 
Wan orta yerde dururken… Cesedi bir 
hafta, yedi uzun gün boyunca çocukları-
nın gözleri önünde, sokakta kalan Taybet 
ana gerçeği varken… 12 yaşındaki Uğur 
Kaymaz’ı 13 kurşunla, babası Ahmet Kay-
maz’ı 8 kurşunla öldürmüşken, “annelik” 
duygusunu sömürmeye çalışıyorsunuz. 

AKP önünde, cemaat operasyonların-
da çocukları tutuklanmış anneler dahil 
hiçbir hak arama eylemine izin verme-
yenler, HDP önünde yaptıkları ile amaç-
larına ulaşmak istiyorlar. Ancak parçası 
ve sürdürücüsü oldukları rejimin kanlı 
yüzü taktıkları maskeyi düşürmektedir. 
Hem kapitalist sistemin kirli ve vahşi işle-
yiş yasaları hem de sahiplendikleri gerici 
faşist anlayış, onları pratik ve düşünsel 
olarak emekçi kadınların, annelerin kar-
şısında konumlandırmaktadır. Değerleri 
para ve çıkar olanlar, yoksulların annelik 
değerlerini sömürerek gerçek kimlikle-
rini, kirli amaçlarını daha fazla gizleye-
mezler.

Hem kapitalist sistemin kirli ve vahşi işleyiş yasaları hem de sahiplendikleri gerici faşist anlayış, onları 
pratik ve düşünsel olarak emekçi kadınların, annelerin karşısında konumlandırmaktadır. Değerleri para 
ve çıkar olanlar, yoksulların annelik değerlerini sömürerek gerçek kimliklerini, kirli amaçlarını daha faz-
la gizleyemezler.

Kulp ve Karayazı’da 
da kayyım saldırısı

Diyarbakır’daki HDP’li Kulp Beledi-
yesi’nin eşbaşkanlarının tutuklanma-
sının ardından 17 Eylül’de valilik, Kulp 
Kaymakamı Mustafa Gözlet’i beledi-
yeye kayyım olarak atadı.

Kulp’ta 7 kişinin hayatını kaybettiği 
patlamanın ardından belediye eşbaş-
kanları Mehmet Fatih Taş ve ve Fatma 
Ay ile HDP İlçe Başkanı Abidin Kara-
man, Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdü-
rü Şener Aktaş, Mehmet Emin Ay 16 
Eylül’de tutuklanmıştı.

Kayyım saldırıları 18 Eylül’de de 
Erzurum Karayazı Belediyesi’nde de-
vam etti. Karayazı Belediye Eşbaşkanı 
Melike Göksu’nun tutuklanmasının 
ardından açıklama yapan Erzurum 
Valiliği, ilçe kaymakamı Mesut Tabak-
çıoğlu’nun belediye başkan vekili ola-
rak görevlendirildiğini açıkladı.

Kayyım protestoları 
bir ayı geride bıraktı

Diyarbakır, Mardin ve Van’da baş-
layan kayyım protestoları ise bir aydır 
aralıksız sürüyor.

Diyarbakır’da nöbetin 30. günün-
de (17 Eylül) Lise Caddesi’nde gerçek-
leşen eyleme, HDP milletvekillerinin 
yanı sıra Barış Anneleri, Kürt PEN üye-
si yazarlar ve görevden alınan beledi-
ye eşbaşkanı Selçuk Mızraklı katıldı.

18 Eylül’de de devam eden nöbet-
te Kulp ve Karayazı belediyelerine de 
kayyım atanması protesto edilirken 
bu saldırılar son bulana dek mücade-
lenin süreceği vurgulandı.

17 Eylül’de AKP Diyarbakır il bina-
sı önünde beyaz tülbentli annelerin 
“Anneler barış istiyor” pankartını aça-
rak yapmak istediği eylem polisler ta-
rafından engellenirken 3 gözaltı oldu.

Van’da da 17 ve 18 Eylül’de HDP 
İpekyolu ilçe binası önündeki nöbet 
devam ederken HDP’li milletvekilleri 
yaptıkları konuşmalarla kayyım politi-
kasını teşhir etmeyi sürdürdüler. 

HDP İzmir İl Örgütü de 18 Eylül’de 
sokağa çıktı. Türkan Saylan Kültür 
Merkezi önünde yapılan basın açıkla-
masına saldıran polis çok sayıda kişiyi 
gözaltına aldı. Aynı gün Adana, Cey-
han, Antakya, Mersin, Batman Hakka-
ri, Yüksekova ve Şırnak’ta da yapılan 
açıklamalarla kayyım saldırıları pro-
testo edildi.
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MESS kavgaya hazırlanıyor…

Metal işçisi safları sıklaştırmalıdır!
Yetkili sendikaların Toplu İş Sözleş-

mesi taslaklarını 9 Eylül’de MESS’e ilet-
meleriyle Metal Grup TİS süreci başladı. 
İlk görüşmelerin ekim ayı başı itibariyle 
gerçekleştirileceği ifade ediliyor. Metal 
işçisi her yönüyle zorlu geçecek bir süreci 
karşılamaya hazırlanıyor.

Bu zorluk sadece krizle birlikte gittik-
çe ağırlaşan çalışma ve yaşam koşulların-
dan doğmuyor. Ya da başta kıdem taz-
minatının gaspı olmak üzere yeni sosyal 
yıkım paketlerinin meclis gündeminde 
bekliyor olmasından kaynaklanmıyor. 
Tüm bu saldırı dalgası karşısında bilinç 
ve örgütlülükteki zayıflığın doğrudan et-
kisiyle sınıf kitlelerinin hareketsizlik tab-
losu, zorluğun en belirleyici boyutunu 
oluşturuyor. Bu tablonun oluşumunda 
sendikal bürokrasinin yarattığı tahribatın 
rolü biliniyor. En az bunun kadar önemli 
bir diğer sorun da sermayenin bir bütün 
olarak sınıf kitlelerini hareketsiz kılan ku-
şatmasıdır. Sermaye her yönüyle süreç-
lere bütünlüklü bakıyor ve buna uygun 
bir hazırlıkla yükleniyor. Günübirlik ola-
rak süren sınıf savaşımını, kendi lehine 
kazanımlarla bitirmeyi hedefliyor. Özel-
likle TİS süreçleri bunun çok daha gözle 
görülür bir biçimde açığa çıkmasına sah-
ne oluyor. 

TİS süreçleri, özellikle grup TİS sü-
reçleri sınıfın kendi taleplerini dile geti-
rebileceği, beklentilerinin arttığı ve bu 
temelde hareketliliğinin güçlendiği evre-
ler olarak yaşanıyor. Çok yönlü kuşatma 
altında tutulan sınıf kitlelerine yönelik 
müdahalelerle verili geri atmosferin par-
çalanmasının imkanları, bu süreçlerde 
özellikle artıyor.

Metal Grup TİS sürecinin geçmiş bir 
dizi deneyiminin yanı sıra, Metal Fırtına 
ve ardından gelen TİS süreci bu açıdan 
önemli deneyimler olarak kaydedildi. 
Sermayenin koç başı MESS ve işçi sını-
fının lokomotifi olarak metal işçilerinin 
grup TİS kapsamında yaşadıkları böylesi 
bir karşı karşıya geliş, sınıf hareketinin 
gelişimi açısından kritik bir noktada du-
ruyor. Kriz koşullarındaki ağırlığın genel 
sınıf kitlelerinde yarattığı tepki ve öfke-
nin artıyor olması gerçeğini de unutma-
mak gerek.

MESS patronları bu tablonun bilincin-
de olarak içinde bulunduğumuz TİS süre-
cine özel bir hazırlıkla giriyorlar. Yıllardır 
TİS süreçlerinde yaşanan bir dizi uygula-

ma bu TİS sürecinde daha güçlü bir ha-
zırlığa konu edilmeye çalışılıyor. Metal 
Fırtına’nın ardından gerçekleşen kitlesel 
işten atmalarla, süreci yaşamış işçiler 
fabrikalardan tasfiye edilmeye çalışılmış, 
bunda da önemli mesafeler alınmıştı. 
Öte yandan çalışma yaşamında giderek 
yaygınlaşan esnek ve güvencesiz çalış-
tırma, keza sermayeye teşvik adı altında 
ücretleri üstlenen İŞKUR aracılığıyla “kul-
lan at” işçilik uygulamasının olağanlaştı-
rılması, fabrikalarda, geçmiş deneyimleri 
yaşamış işçilerin sürekli sirkülasyonuna 
yol açıyor. Süreklileşen giriş-çıkışlarla 
fabrikalarda istikrarlı bir işçi kitlesinin 
bulunması engellenmeye çalışılıyor. Bu 
ise işçilerin bir araya gelmesi ve güven 
ilişkisini engellemenin yanı sıra, olduğu 
kadarıyla oluşan/oluşacak öncü işçi biri-
kiminin sistemli olarak kıyıma uğraması 
anlamına geliyor. Bu, özellikle Metal Fır-
tına’nın ardından sermayenin büyük me-
tal fabrikalarında değişmeyen politikası 
olarak hayat buluyor.

Önümüzdeki TİS sürecine yine bu ba-
kışla hazırlanan MESS patronlarının şu 
an için en büyük aracı elbette sendikal 
bürokrasidir. Türk Metal’in MESS ile ma-
saya oturup bu süreci el ele, en az zararla 

nasıl atlatacaklarına dair ortak davrandı-
ğına dair kimsenin kuşkusu yok. Birleşik 
Metal-İş bürokrasisi ise, ruhunu şekil-
lendiren icazetçi, teslimiyetçi niteliğiy-
le bu tabloyu tamamlıyor. Fabrikalarda 
beklentiyi düşürmek, mücadele istek ve 
iradesini kötürümleştirmek, zor geçeceği 
her yönüyle belli bir sürece hazırlanmak 
vb. yerine metal işçilerini masadan çıka-
cak sonucu beklemeye sevk etmek gibi 
bir çizgi öne çıkıyor. 

Bu arada MESS elini güçlendiren bü-
rokratlarla yetinmeyerek, baskı ve teh-
ditlerini arttırıyor. Kriz koşulları baha-
nesi, dışarıda bulunan milyonlarca işsiz 
gerçeği bu süreçte önemli bir sopa ola-
rak kullanılıyor. Kimi fabrikalarda sade-
ce bir tehdit değil, her TİS sürecinin bir 
uygulaması olarak işten atmalar devreye 
sokuluyor. Bir yanda üretimi arttırma 
baskıları, diğer yanda üretime ara verme 
planları bir arada yaşanıyor.

Son dönemde yaşanan iki örnek ol-
dukça açıklayıcıdır. Renault’da yaşanan 
işten atma saldırıları sürüyor. Metal Fırtı-
na sürecinde fabrikada bulunan işçilerin 
de hedefte olduğu bu işten atmalarda, 
“işçi-işveren arasında olması gereken gü-
ven ilişkisinin zedelendiği” gerekçesi ileri 

sürülüyor. Yılların işçilerini bu gerekçeyle 
işten atmanın sınıfsal mantığı elbette an-
cak yaklaşan döneme bir hazırlık olabilir. 
Tofaş ise son yılların en önemli ihracat 
rekorlarını kırdığı bir evrede, TİS süreci 
içinde haftaları bulabilecek “üretime ara 
verme” planlaması yapıyor. Farklı birçok 
fabrikadan da bunlara benzer birçok bil-
gi yansıyor. Yanı sıra, korkutma, tehdit, 
işsizlik sopasının gösterilmesi saldırıları 
yoğunlaşıyor. Kısacası metal işçisinin her 
yolla eli-kolu bağlanmaya, ne verilirse 
onu kabul etmesi sağlanmaya, yaşana-
cak hareketlenmelerin önüne geçilmeye 
çalışılıyor.

Metal işçisinin mücadele tarihi me-
tal patronlarını tedirgin etmeye devam 
ederken, bugünün işçisine de yol göste-
riyor. Güncel planda bilinç, örgütlülük ve 
bunlara dayalı bir hareketlilik alanındaki 
zayıflık ne olursa olsun, bu engelleri aş-
maya dönük potansiyel sürekli artmakta-
dır. Kendine akacak bir kanal bulabilirse, 
hiçbir engel metal işçisinin mücadelesini 
dizginleyemez. Öncü metal işçileri ve sı-
nıf devrimcileri sürece bu bakışla hazır-
lanmalı, misyonlarına uygun olarak, me-
tal işçilerine yol gösterme çabalarını her 
bakımdan yoğunlaştırmalıdırlar. 

Metal işçisinin mücadele tarihi metal patronlarını tedirgin etmeye devam ederken, bugünün işçisine de 
yol gösteriyor. Güncel planda bilinç, örgütlülük ve bunlara dayalı bir hareketlilik alanındaki zayıflık ne 
olursa olsun, bu engelleri aşmaya dönük potansiyel sürekli artmaktadır. Kendine akacak bir kanal bula-
bilirse, hiçbir engel metal işçisinin mücadelesini dizginleyemez.



6 * KIZIL BAYRAK 20 Eylül 2019Sınıf

Birleşik Metal-İş’in 2019-20 dönemi  
Grup TİS taslağı üzerine…

Birleşik Metal-İş Sendikası, 2019-
2020 dönemi MESS Grup Toplu İş Söz-
leşmesi taslağını açıkladı. Hazırlık sü-
recinden açıklanma sürecine, taslağın 
içeriğinden Birleşik Metal-İş’in durumu-
na kadar çok yönlü bir değerlendirme-
nin, metal işçilerinin gerek taslağa gerek-
se de sürece dair fikir oluşturmalarında 
yararlı olacağına inanıyoruz.

TASLAKLAR NASIL HAZIRLANDI,  
NASIL AÇIKLANDI?
Birleşik Metal-İş, taslağı işçilerin ha-

zırladığını iddia etmektedir. Gerçekte 
sürecin nasıl yaşandığına yakından ba-
kalım. 

Birleşik Metal-İş birçok sendikada 
var olmayan işyeri komiteleri, Merkez 
TİS Komisyonu, Bilim ve Danışma Kuru-
lu gibi mekanizmalara sahip. Taslakların 
hazırlığına işyeri komiteleri ile yapılan 
eğitimler ve taslak hazırlık toplantıları 
ile başlanıyor. İşyeri komiteleri, fabrika-
lardan işçilerin talepleri doğrultusunda 
taslak önerilerini hazırlıyor. Buraya ka-
dar sendikanın ülke, sınıf mücadelesi, 
kriz gerçekliği üzerinden metal işçilerini 
yönlendirme ve belli sınırlarda tutma ça-
balarını saymazsak anlamlı bir pratik söz 
konusudur. 

Bu öneriler, şube yönetimleri, fabrika 
temsilcileri ve uzmanlardan oluşan Mer-
kez TİS Komisyonu’nda değerlendiriliyor. 
20 Ağustos ve 3 Eylül’de yapılan toplantı-
ların ardından, Bilim ve Danışma Kurulu 
fikrini sunuyor. Ayları bulan bu sürecin 
ardından taslağın son halini 9 Eylül’de 
MESS’e vermeden önce Başkanlar Kuru-
lu 3 kez toplanarak, yani son 5 günde 3 
toplantı yaprak taslağa son halini veriyor. 

Şimdi sormak lazım, taslağı işçiler mi 
hazırlamış oluyor, yoksa son halini veren 
Başkanlar Kurulu mu? Olması gereken, 
son hali verildikten sonra bütün üyelerin 
onayına sunmak değil midir? Madem, 
süreç boyunca işçilerle tartışıldı, 1.000’e 
yakın işçi ile toplantılar yapılarak hazır-
landı bu taslak, neden MESS’e verilme-
den önce işçilerin onayına sunulmuyor? 

Bu işleyiş açık ve net bir şekilde şu 
anlama gelmektedir: İşçilerle hazırlandı 
görüntüsü altında taslağı sendikal bürok-
rasi hazırlamıştır. 

MESS’e verilmeden önce, Türk Me-
tal’in taslağını açıkladığı gün şubelerde 
temsilciler bir araya getirilerek taslağın 

temel talepleri sunuluyor. Ancak danış-
mak için değil, bilgilendirme için sunulu-
yor. Bir garip iş de burada dönüyor. Bir-
leşik Metal-İş, taslağı 9 Eylül’de MESS’e 
sunuyor. 11 Eylül’de kamuoyuna açık-
lıyor. Mantıklı olanın tam tersi olması 
gerekmez mi? Buradaki amaç nedir? Ne-
den önce MESS’e sunulmaktadır? Onay 
mı beklenmektedir? Yoksa oluşabilecek 
tepkilere karşı biz zaten taslağı MESS’e 
verdik demek için mi bu hamle yapılmış-
tır? Bu hiç de olanak dışı değildir. Zira, 
temsilcilerle yapılan taslak bilgilendirme 
toplantısında birçok temsilci, taslağın, 
işyeri komitelerinin önerilerinin çok uza-
ğında olduğunu ifade ediyor. 

Metal İşçileri Birliği’nin sosyal medya 
hesabına ve bültenine yansıyan birçok 
işçi görüşüne göre de açıklanan taslak 
metal işçilerinin taleplerinin, ihtiyacının 
çok çok gerisindedir. İşin daha da kötü-
sü, metal işçileri açıklanan taslaktaki ta-
leplerin sendika bürokratları tarafından 
elde edilmesinin de bir hayal olduğunu 
düşünmektedir. Metal işçilerinin sendika 
bürokratlarına bu güvensizliği hiç de te-
melsiz değildir.

BİRLEŞİK METAL-İŞ  
NE TALEP EDİYOR?
Adnan Serdaroğlu, taslağa ve sözleş-

me sürecine sadece ücretsel bakmamak 
gerekir, diyor. Haklı da. Ancak metal işçi-
sini daha ağır sömürü koşullarına ve krize 
ezdirecek sefalet zamlarına da mahkum 
etmemek gerekiyor. Adnan Serdaroğ-
lu, “Türk Metal’in istediği zammı yeterli 
görmüyoruz. Son bir yılda olağanüstü bir 

zam furyası yaşandı. Elektriğe, doğalga-
za, akaryakıta, gıdaya, iğneden ipliğe her 
şeye fahiş oranlarda zam geldi. Açıkla-
nan enflasyonun gerçeği yansıtmadığını 
herkes biliyor. Bu kadar zammın altından 
yüzde 20’lerde bir teklifle kalkamazsınız” 
diyor. Peki, kendi açıkladıkları %10 +3.80 
TL’lik (toplamda ortalama %34,2) zam 
teklifi ile mi bu kadar zammın altından 
kalkılacak?

Birçok konuşmada işçinin ana harca-
ma kalemlerine %50’den fazla zamlar ya-
pıldığını, elektriğe %60, doğalgaza %73 
zam geldiğini söylüyor Birleşik Metal 
yöneticileri. Ve kendi zam tekliflerinin 
yetersiz olduğunu belirtiyorlar. Açıkla-
nan enflasyon rakamlarının gerçeği yan-
sıtmadığını ifade ediyorlar ancak ikinci, 
üçüncü ve dördüncü 6 aylık dönemler 
için enflasyon +4-5 puanlık tekliflerde 
bulunuyorlar. İlk 6 ay için ne alındığından 
bağımsız, sözleşmenin ileriki dönemle-
rinde zaten gerçek enflasyona işçiyi ez-
direcekleri ortadadır. Adnan Serdaroğlu 
bir röportajında “İşçi arkadaşlarımızın 
kayıplarının tamamını karşılayacak bir 
teklif olduğunu da düşünmüyoruz” di-
yor, başka söze gerek bırakmayarak.

MESS’in neyi ne kadar vereceği değil, 
metal işçisinin ihtiyaçları temel alınarak 
taslaklar revize edilmeli, haklı ve meşru 
olan taleplerin arkasında sonuna kadar 
direnilmelidir. Taslakların MESS’e sunul-
masının hiçbir önemi yoktur. Metal Fır-
tına’da herkes şahit olmuştur ki, imza-
lanan sözleşmeler de işçilerin iradesi ile 
delinebilmektedir.

Saatlik ücretin dışında ücretle ilgi-
li maddelerde şunlar yer alıyor: Sosyal 

haklara ilk yıl için ortalama %55, ikinci yıl 
için enflasyon +%5 artış, işe giriş ücreti-
nin sendikaya üye olunduğunda %15 art-
tırılması, %20 gece zammı (20.00-06.00 
arası çalışmada), fazla çalışma ücreti 
hafta tatilinde %150, dini ve milli bay-
ramlarda %200, erzak yılda 2 kez 500 TL, 
Kurban Bayramı ödeneği 1.600 TL.

Öncelikle, seyyanen zam talebi yeter-
siz olsa dahi, ücret makasının azaltılma-
sı açısından önemli bir tercihtir. Ancak 
devam primi olarak Birleşik Metal-İş’in 
taslağında yer verdiği ve bir ay boyunca 
devamsızlık yapılmaması karşılığında 15 
saatlik prim talebi, MESS’in ikramiyelerin 
performansa dayalı verilmesi talebiyle 
aynı mantıktadır. Kriz altında sefalet ko-
şullarına mahkum edilen metal işçileri-
ne, “devamsızlık yapma, hasta da olsan 
gel, ailene vakit ayırmak zorunda kaldı-
ğında tercihini fabrikadan yana yap” de-
nilmektedir. Bu yöntem fabrikada işçile-
rin birlikte hareket etmesine zarar veren, 
ücret talebine karşılık, 15 saat devam 
primini koyan bir yöntemdir. MESS’in 
çalışma yaşamında hedeflediği daha faz-
la üretim, daha fazla sömürü mantığına 
hizmet etmektedir. Metal işçileri bu oyu-
na gelmemelidir.

Birleşik Metal-İş taslağı açıkladı-
ğı günlerde Birleşik Metal-İş Sendikası 
Araştırma Merkezi (BİSAM) de açlık ve 
yoksulluk sınırını açıklamıştır. Açıklanan 
taslağın metal işçilerini yoksulluktan kur-
tarmadığının kanıtını yine Birleşik Me-
tal-İş’in kendisi sunmaktadır. BİSAM’a 
göre Ağustos 2019 için yoksulluk sınırı 
6.976 liradır. Bir de açıklanan taslağın 
önümüzdeki 6 ay için talep edilenleri 
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içerdiğini düşünürsek durum daha açık 
ortaya çıkacaktır.

3 yıllık sözleme dayatmasının kabul 
edilmemesi gerekmektedir. Birleşik Me-
tal-İş de 2 yıllık sözleşme talebini taslağa 
koymuştur. Adnan Serdaroğlu, “Bu bizim 
üzerinde en fazla hassasiyet gösterdiği-
miz konudur” demektedir. Ancak Birleşik 
Metal-İş’in daha birkaç ay önce imzaladı-
ğı MATA sözleşmesinin 3 yıllık olduğunu 
akıldan çıkarmamak gerekir. 

Taslakta ayrıca şu üç önemli talep yer 
almaktadır:

- Gelir vergisi %15’te sabitlenmesi,
- Haftalık çalışma süresi 37,5 saate 

indirilmesi,
- Geçici süreli işçi çalıştırılmasının en-

gellenmesi.
Vergi adaletsizliğinin yoğun yaşan-

dığı, vergi yükünün işçilerin sırtında ol-
duğu ve uzun çalışma saatleri ile işçinin 
yaşamdan koparıldığı, ömrünün çoğunu 
fabrikada geçirmek zorunda olduğu, ge-
çici süreli işçi ve taşeron çalıştırmanın 
yoğunlaştığı düşünülürse, bu maddelerin 
önemi daha iyi anlaşılacaktır. Ancak bu-
rada metal işçilerinin tutumu belirleyici 
olacaktır. Saat ücretine yapılacak zamla-
ra odaklı bir sözleşme süreci söz konusu 
önemli taleplerin arka plana atılmasına 
neden olmamalıdır. Ayrıca Birleşik Me-
tal-İş’in geçmiş sözleşme süreçlerinde de 
bu ve benzer talepleri taslağa koyduğu, 
ancak Türk Metal’in ve Çelik-İş’in tutu-
munu bahane ederek, olması gerekeni 
istedik ama diğerleri ile ortaklaşmadan 
elde etmemiz olanaksız söylemleri, ta-
leplerinin arkasında durmayan tutumları 
biliniyor. Metal işçileri için yapılması ge-
reken, taleplerimizin arkasında durmak, 
sendika bürokratlarından medet umma-
dan tabandan desteği sağlamak, hangi 
sendikaya üye olursa olsun ortak müca-
deleyi örgütlemektir.

Bu noktada metal işçilerinin talepleri-
nin arkasında sıkıca kenetlenmesinin ge-
rekliliği kadar metal işçilerinin örgütlü bir 
güç olarak sendikal bürokrasiyi, uzlaşma-
cı-icazetçi çizgiyi aşacak bir irade rotaya 
koyması da belirleyici olacaktır. Talepler 
kadar, talepleri elde edecek mücadele 
hattının ortaya konması da önemlidir. 

İşçi sınıfın en önemli silahı GREV’dir 
ve MESS ve Erdoğan başkanlığındaki 
AKP iktidarı bu silahı elimizden almaya 
çalışmaktadır. Grevler yasaklanmakta, 
işçi sınıfı bu kavgada silahsız bırakılmak-
tadır. Grev yasaklarına karşı hazırlık yap-
mayanlar, MESS’in dayatmalarına boyun 
eğeceğini ilan etmiş demektir.

Peki metal işçileri MESS’in dayat-
malarına boyun eğecek midir? Sendikal 
bürokrasinin sınırlarına takılıp, emeğine, 
geleceğine sahip çıkmayacak mıdır? Me-
tal işçileri bu soruları aklından çıkarma-
dan, gecikmeden adımlar atmalıdır.

Sermaye temsilcileri, geçtiğimiz 
hafta Devrimci İşçi Sendikaları Konfe-
derasyonu’na (DİSK) bir ziyaret gerçek-
leştirdiler. Türkiye İşverenleri Sendikası 
(TİSK) başkanı ve yöneticileri, ziyaret sı-
rasında, DİSK yönetimini işçi, patron ve 
hükümet temsilcilerinin katılımı ile ya-
kın zamanda Antalya’da gerçekleşecek 
“sosyal diyalog” toplantısına davet etti-
ler. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, konu 
hakkında yaptığı açıklamada, “Prensip 
olarak davet edildiğimiz yerlere gidiyo-
ruz. Ancak önümüzdeki günlerde katı-
lım konusunda kendi değerlendirmemi-
zi yapıp kararımızı TİSK’e bildireceğiz” 
ifadelerini kullandı.

DİSK tarihinde ender yaşanan bu 
ziyaret ve çekilen fotoğraf karesi, DİSK 
yönetiminin ziyaretten bayağı memnun 
kaldığını göstermektedir. Anlaşılıyor ki 
TİSK yöneticilerinin art arda yaptıkları 
iki ziyaret, DİSK yönetimini yapılacak 
toplantıda yer almaya ikna etme çaba-
sının ürünüdür.

Bilindiği gibi dünyada ve Türkiye’de 
ağır bir kapitalist kriz döneminin için-
deyiz. Gelinen yerde işçi ve emekçiler 
krizin ağır sonuçlarını yaşamın her ala-
nında derinden hissediyorlar. Örneğin 
ağır koşullarda, düşük ücretle, uzun 
süre çalıştırılıyorlar. Yetmiyor, sık sık iş-
sizlik sopasının gadrine uğruyorlar. Öyle 
ki halihazırda genişletilmiş işsiz sayısı 6 
milyona dayanmış bulunuyor. Koşullar 
öylesine katlanılmaz hale gelmiş bulu-
nuyor ki işçiler ya intihara sürükleniyor 
ya da merkezi bir yerde kendini yakmak 
gibi bireysel tepkiler ortaya koyuyorlar. 

Bir yandan sık sık böylesi olaylara ta-
nık olan işçiler, diğer yandan çalıştıkları 
fabrikalarda krizin patronlar tarafından 
nasıl fırsata dönüştürüldüğünü bizzat 
görüyorlar. “Kriz var” bahanesine sığı-
nan patronlar üretimde daralmaya gi-
diyor, daha az işçiyle, düşük ücretle ve 
daha uzun süreli çalıştırmayla daha faz-
la kâr elde ediyorlar. Devletin patronlara 
akıttığı teşvikler de cabası... Tüm bunlar, 
ağır koşullarda yaşam mücadelesi veren 
işçilerin öfkesini biriktiriyor ve onları bir 
çıkış yolu arayışına itiyor.

Bu durumun farkında olan patronlar, 
potansiyel mücadelelere karşı kendile-
rince önlem almaya çalışıyorlar. Sosyal 
diyalog ve iş barışı gibi söylemlerle sınıf 
mücadelesinin önüne geçme hedefiyle 
hareket eden patron-devlet-sendika bü-
rokrasisi şer üçlüsünün yakın zamanda 
bir araya gelecek olması da bu çabaların 
bir ifadesidir. 

DİSK’İN MÜCADELE DEĞERLERİNDEN 
KALANLAR
Devrimci öncü işçilerin bedeller 

ödeyerek kurduğu DİSK’in tarihi sayı-
sız mücadeleyle doludur. Hala aşılmayı 
bekleyen 15-16 Haziran büyük işçi dire-
nişi DİSK’li işçilerin eseridir. 80 öncesi sı-
nıf hareketinde DİSK üyesi işçiler önemli 
bir yer tutmaktadır. 12 Eylül faşist askeri 
darbesinde ise sermaye devleti DİSK’i 
bir tehlike olarak görüp kapatmıştır. 
Yine DİSK üyesi işçiler 1986 yılında ger-
çekleştirdikleri Netaş Grevi ile karanlığı 
yarmışlardır.

Sendikalara çöreklenmiş bürokrat-
lar sayesinde şu anda DİSK’in mücadele 
değerlerinden geriye pek bir şey kalma-
mıştır. Bugün bir yandan DİSK’in müca-
dele tarihiyle övünüp, geçmiş mirasın 
üstüne konan sendikal bürokrasi, bir 
yandan da öne çıkan, mücadele eden 
öncü işçileri tasfiye etmekle meşgul-
dür. DİSK’in tarihi değerlerinin taşıyıcısı 
olan Greif işçilerini görmezden gelen ve 
sendikadan kovan da yine bu aynı bü-
rokrat zihniyetti. DİSK, işçi direnişlerini 
orta yerde bırakan, kapılarını direnişçi 
işçilere kapayan, sınıf mücadelesi adına 
zerrece adım atmayan bu sendika bü-
rokratları sayesinde artık patron temsil-
cilerinin ağırlandığı bir konfederasyona 
dönüşmüştür.

Kriz bahanesi ile işçileri işsiz bırakan, 
işçilere sendikalarda örgütlenme hakkı 
tanımayanların, direnişlere kolluk kuv-
vetlerini saldırtanların DİSK’te işi ola-
maz. İşçileri düşük ücretlere, ağır çalış-
ma koşullarına mahkum edenlere karşı 
mücadele mevziisi olan sendikalardan 
bu bürokrat takımı defedilmediği süre-
ce, sendikalar işçi sınıfına ihanet mer-
kezleri olmaya devam edeceklerdir.

DİSK’i tekrardan tarihi değerlerine 
kavuşturacak olan, devrimci öncü işçi-
lerin ortaya koyacağı çaba ve ısrardır. 
Bölümlerden fabrikalara, sektörlerden 
havzalara üretimin tüm düzeylerinde 
örgütlenilerek bürokratların kirli oyun-
ları boşa düşürülebilir. İşçi sınıfı ancak 
ilmek ilmek örülen mücadele sayesinde 
üzerindeki asalak takımını, yani sendika 
bürokratlarını al aşağı edebilir.

Patronları memnuniyetle ağırlayan  
DİSK yönetimi
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Metal İşçileri Birliği Türkiye Meclisi Sonuç Metni:

Umut, öncü metal işçilerinin  
örgütlü birliğinde!

Farklı illerden, 20’ye yakın metal 
fabrikasından metal işçileri MİB Türki-
ye Meclisi’nde bir araya geldiler. Farklı 
sendikalara üye olan ve olmayan metal 
işçilerinin katılımıyla toplanan meclisi-
miz beş saati bulan sunum ve canlı tar-
tışmalarla dört ana başlık ile başarıyla 
tamamlandı:

1- Kriz, krizin işçi sınıfına etkileri, sını-
fa yönelik saldırlar ve mücadele,

2- 2019 MESS GRUP TİS süreci,
3- Sendikalar,
4- MİB çalışması ve örgütlenmesi.
Yapılan sunum ve tartışmaların ar-

dından aşağıdaki değerlendirmeler ya-
pıldı ve kararlar alındı:

- Kapitalistlerin yarattığı krizin fatura-
sı işçi-emekçilere kesilmeye çalışılmak-
tadır. İşten atmalar, zamlar, artan enf-
lasyon, başta kıdem tazminatının gaspı 
olmak üzere işçi sınıfının elindeki hakla-
ra yönelik saldırılar, fonların yağmalan-
ması, sermayeye teşviklerin verilmesi, 
vergi yükünün işçi ve emekçilerin sırtına 
yıkılması, sermayeye vergi afları ile krizin 
faturasının işçi ve emekçilere kesilmesi-
ne karşı çıkmalıyız. Sermayenin yarattığı 
krizin faturasını ödemeyi reddetmeliyiz. 
Kriz dönemlerinde sermayedarlar kârla-
rına kâr katarken bizlerin sefalet koşul-
larının katmerlenmesini kabul etmeme-
liyiz.

- Kapitalistler bu saldırıları işçi sını-
fının örgütsüzlüğüne yaslanarak hayata 
geçirmektedirler. Krizin faturasını öde-
memenin tek yolu işçi sınıfını örgütlü bir 
güç olarak karşılarına dikmektir. Fabri-
kalarımızdan başlayarak krizin faturasını 
ödemeyi reddetmeliyiz. İşten atmalara, 
sefalet zamlarına, kriz var bahanesiyle 
haklarımızın gaspına karşı çıkmalıyız. 
Üretimden gelen gücümüzü kullanmak-
tan çekinmemeliyiz.

- Oluşturacakları fon ile kıdem taz-
minatı hakkımızı gasp etmek istiyor-
lar. Bunu da devlet güvencesine alma, 
mevcut haliyle işçilerin çoğunun kulla-
namıyor oluşu vb. bahanelerle yapmak-
tadırlar. Maaşlarımızdan kesilerek oluş-
turulacak fon ise işçilerin kullanımına 
değil, sermayenin kullanımına açmayı 
hedefliyorlar. Bu saldırıya karşı “Genel 
grev, genel direniş”i örgütlemek hepimi-
zin omuzlarındaki bir sorumluluktur.

- Metal İşçileri Birliği krizin faturası-
nı kapitalistlere ödetmek, sınıfa yönelik 

saldırılara karşı gelmek, sınıfın birliğini 
ve örgütlülüğünü büyütmek için çalış-
malarına aralıksız bir şekilde devam 
edecektir.

- Ekonomik krizlerle siyasal krizlerin 
birbirini beslediği, kriz dönemlerinde sa-
vaş ve saldırganlığın, baskı ve zorbalığın, 
yasakların arttığı bir dönemdeyiz. Bu dö-
nem aynı zamanda işçilerin milliyetçi-şo-
ven politikalarla sersemletildiği bir dö-
nemdir. Sermaye devleti Ortadoğu’dan, 
Suriye’deki kirli savaştan, emperyalist 
hegemonya mücadelesinden pay kap-
mak adına gerici çetelerle iş birliği yap-
makta, onları beslemektedir. Bunu da 
terör demagojisi ve Türk-Kürt düşmanlı-
ğını körükleyerek yapmaktadır. Erdoğan 
başkanlığındaki AKP iktidarı içinde bu-
lundukları krizden çıkmanın, toplumsal 
muhalefeti bölüp-parçalamanın yolunu 
burada aramaktadır. İşçi sınıfı bu oyuna 
gelmemelidir. Milliyetçi-şoven gericiliğin 
işçi sınıfını bölmesine, halkları düşman-
laştıran politikalara karşı işçilerin birliği, 
halkların kardeşliği bakışıyla mücadeleyi 
yükseltmelidir.

 ***
- Yakın dönemde gerçekleşen TİS’ler, 

sermayenin, devlet desteği ile krizin fa-
turasını işçilere yıkmaya çalıştığı, sendi-
kal bürokrasinin açık ihaneti ile sonuç-
lanan, işçi sınıfının kazanılmış haklarına 
saldırı niteliğindeki sözleşmelerdir.

- TÜPRAŞ’ta 3 yıllık %6 zammın YHK 
tarafından belirlenmesi, Mata’da Birle-
şik Metal-İş’in 3 yıllık sözleşmeye imza 
atması, kamu TİS’lerinin %8+4 ile so-
nuçlanması, MKE’de Türk Metal’in Kamu 
TİS’lerinin üzerine 20 kuruş zam öngö-
ren sözleşmeye imza atması saldırının 
ve ihanetin boyutunu gözler önüne ser-

mektedir.
- MESS Grup TİS’lerinde de MESS, 

AKP iktidarı ve sendikal bürokrasi üçlü-
sü işçi sınıfına boyun eğdirmek için ortak 
hareket edecektir. Sözleşme öncesinde 
büyük bir hazırlık içerisinde oldukları 
ortadadır. Öncü işçilerin fabrikalardan 
temizlenmeye çalışılması, anketlerle algı 
operasyonu girişimleri, kriz var bahane-
leriyle, baskı, tehdit ve ayak oyunlarıyla 
süreç devam etmektedir.

- Metal işçileri de hazırlıklarını yo-
ğunlaştırmalıdırlar. Ortak talepler etra-
fında kenetlenmiş, sendikal bürokrasiyi 
aşan fabrika komiteleri ve hangi sendi-
kaya üye olursa olsun, fabrikalardan iş-
çilerin bir araya geleceği Fabrikalar Arası 
Kurullar ile sürece örgütlü müdahalede 
bulunmak en acil görevdir.

- Sermayenin 3 yıllık sözleşme ve se-
falet zammı dayatması kabul edilmeme-
lidir. Açıklanan taslaklar metal işçilerinin 
kayıplarını karşılayacak düzeyde değildir. 
Gerçek enflasyonun ve mutfak enflasyo-
nunun %40’ları geçtiği, son bir yılda do-
ğalgaza %73, elektriğe %60’a yakın zam 
yapıldığı hatırlanırsa mevcut taslaklar 
kabul edilemezdir. Mevcut taslaklar revi-
ze edilmelidir.

- İkramiyelerin performansa dayalı 
verilmesi kazanılmış hakkımızın gaspı 
anlamına gelmektedir. İkramiyelerin 
maaşa bölünerek verilmesi maaşlarımızı 
yüksek göstermeye yönelik bir uygula-
madır. İkramiyeler maaştan ayrı olarak 
verilmelidir.

- Sermaye ücret makasını yeni işçi ile 
eski işçi arasında fark yaratarak, işçi sı-
nıfını bölmek için kullanmaktadır. Kıdem 
zammı başta olmak üzere yüzdelik zam 
teklifleri ücret makasını arttıracak ve 

fabrikalarda ortak mücadele zeminlerini 
sekteye uğratacaktır. Eşit işe eşit ücret, 
ücretlerdeki temel prensibimiz olmalıdır. 
Bunu sorun olarak gören işçilerin bu tu-
tumu geçim sıkıntısından, genel olarak 
ücretlerin düşüklüğünden kaynaklan-
maktadır. İşçiler arasında fark yaratılarak 
değil, topyekûn ücretlerin arttırılması ile 
bu sorun aşılacaktır. Gözden kaçırılma-
ması gereken temel nokta ise üreten biz 
olmamıza rağmen sermaye birikimiyle 
bizim biriktirdiğimiz arasındaki uçurum 
olmalıdır. Aldığımız ücretler, ürettiğimiz 
zenginliğin yanında devede kulaktır. Ser-
vetlerinin tamamı bizden çaldıklarıdır. 
Bu unutulmamalıdır.

- Taban iradesinin açığa çıkartılması, 
fabrika komitelerinin oluşturulması, işçi-
lerin söz-yetki karar hakkına sahip çıkıl-
ması gerekmektedir. Sözleşme sürecin-
deki en büyük kazanım metal işçilerinin 
bilinç, örgütlülük ve eylemlilik düzeyin-
deki artış olacaktır. Bu oluşturulamadı-
ğında MESS’e diz çöktürmek de sendikal 
bürokrasiyi aşmak da olanaksızdır.

- Kazanıma giden yol fiili-meşru mü-
cadeleden geçmektedir. Grev yasakları, 
baskı ve tehditler, YHK kararları, polis 
baskısı, işten atma saldırıları ile metal iş-
çisinin eli kolu bağlanmak istenmektedir. 
Yasal cendereye sokulan işçi sınıfı bunu 
aşmadıkça verilenle yetinmek zorun-
da kalacaktır. Greif İşgali, Metal Fırtına 
deneyimi akıllardan çıkartılmamalıdır. 
Fiili-meşru mücadele, grev yasaklarına 
karşı fiili grevde ısrar, bugünden yapıla-
cak hazırlıkla olanaklıdır.

- Sendikalarımızın başına çöreklen-
miş sendikal bürokrasi, sermayenin işçi 
sınıfı içinde konumlanmış ajanlarıdır. 
Sermaye düzenin bir parçası olarak onun 
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için çalışan bir şebekedir. Bu şebekenin 
tüm mensupları işçi sınıfı üzerinde de-
netim kurmak, mücadeleden alıkoymak, 
sindirmek için sermayenin çıkarlarına 
hizmet etmektedirler. Sendikalarımızı 
sendika bürokratlarından temizlemek, 
kişilerin değişmesi ile değil, sendikal bü-
rokratik anlayışın ortadan kaldırılması ile 
olanaklıdır.

- Bunun için devrimci sınıf sendikacı-
lığı anlayışının tabandan inşa edilmesi, 
taban iradesinin açığa çıkartılması, fab-
rikalardan başlayarak işçilerin söz sahibi 
olacağı mekanizmaların oluşturulması 
gerekmektedir. Bununla beraber gerekli 
tüzük değişiklikleri ile bürokrasinin önü-
ne geçilecek önlemler alınmalıdır.

- Birleşik Metal-İş’in yakın dönem 
pratiği seçilmiş temsilcilerin görevden 
alınması, bürokratik anlayışın devamı 
adına işçilerin tehdit edilmesi, sermaye 
ile iş birliği içinde işçilerin işten çıkar-
tılmasının parçası olmaları vb.nden de 
görüleceği gibi anti-demokratik, bürok-
ratik bir pratiktir. Birleşik Metal-İş üyesi 
işçiler başta olmak üzere bu gidişata dur 
demek gerekmektedir. Birleşik Metal-İş 
içerisinde gerçek bir muhalefetin örgüt-
lenmesi, taban iradesinin açığa çıkar-
tılması ile olanaklıdır. Sadece yönetim 
mekanizmasındaki değişiklik farklı kişiler 
üzerinden aynı anlayışın tekrardan var 
olması anlamına gelecektir.

- Birleşik Metal-İş’te yaklaşan şube 
ve merkez genel kurulları öncesi öncü 
metal işçileri sendikalarına sahip çıkma-
lı, bürokratik anlayışı yıkmak için adım 
atmalıdır.

- Metal İşçileri Birliği öncü metal iş-
çilerinin birliğidir, örgütüdür. Sendikalı 
olsun veya olmasın, hangi sendikaya üye 
olursa olsun metal işçilerinin ortak mü-
cadelesine öncülük etmek, örgütlemek 
sorumluluğu ile hareket etmektedir. TİS 
süreci bu noktada bir dizi olanak sun-
maktadır. Çalışmalarımızı yoğunlaştır-
mak, fabrikalarda örgütlü zeminlerimizi 
güçlendirmek ertelenemez bir sorumlu-
luktur.

- Metal İşçileri Birliği fabrikalarda 
da sözleşme süreçlerinde de bir taraf-
tır. Sermaye böyle görmektedir ve buna 
göre hazırlık yapmaktadır. Metal İşçileri 
Birliği’ne yönelik karalama çabaları, te-
rör demagojileri sermayenin ve uşakları-
nın korkularının ifadesidir. Metal işçileri 
bu söylemelere prim vermemeli, birlik-
lerine sahip çıkmalıdırlar.

- Önümüzde öncü metal işçilerini 
birliğe kazanma, bilinç ve örgütlülük 
düzeyini geliştirme, sınıf mücadelesini 
büyütme sorumluluğu duruyor. Bu so-
rumluluğa uygun hareket etmek, başta 
meclisimize katılanlar olmak üzere bü-
tün metal işçilerinin görevidir. 

METAL İŞÇİLERİ BİRLİĞİ TÜRKİYE MECLİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Damat 
Berat, 31 Mart seçimleri öncesinde oy 
toplamaya çalışırken “Nisan Mart’tan 
daha güzel, Mayıs Nisan’dan daha güzel 
olacak!” diyordu.

Söylenen bu sözlerin üzerinden ne-
rede ise 6 ay geçti ama biz işçiler için 
gelişmelerin hiç de güzel olmadığı orta-
da...

Son 6 ayda temel ihtiyaç maddeleri-
ne yapılan zamlar ile çarşı-pazar masra-
fımız nerede ise 2 katına çıktı.

Kış aylarına yaklaşırken peş peşe ya-
pılan iki zam ile doğalgaz %30 zamlandı. 
Ankara’da toplu ulaşıma yapılan zamlar 
ise belimizi büken bir başka zam haberi 
oldu.

Tüm bu zam haberlerinin arasında 
ise geçtiğimiz günlerde “Vergi Yüzsüzle-
ri” listesi açıklandı.

İşçinin vergisi daha maaşı eline geç-
meden kesilirken tüm aflara rağmen 
patronların vergi borcu katlanarak arttı. 
Açıklanan listenin sadece ilk yüzünde 
yer alanların vergi borcu bir yılda 30,7 

milyardan 44,3 milyar TL’ye yükseldi.
Ama patronlar ve hükümet bir kez 

daha gözünü işçinin cebine dikti/dikiyor.
İğneden ipliğe her şeye yapılan zam-

lar bir tarafa, daralmayı bahane eden 
patronlar hükümetin gev yasakları ve 
Yüksek Hakem Kurulu darbesi desteği 
ile işçiyi de %8’lik komik zamlara razı et-
meye çalışıyor.

İşçiyi krizi bahane ederek sefalete 
mahkum edenler, vergi kaçıranlar yüz-
süzce kâr rekorları açıklamaya devam 
ediyorlar.

SALDIRIYORLAR, 
ÇÜNKÜ ÖRGÜTSÜZÜZ!
Bugün patronlar bu kadar kolayın-

dan haklarımıza göz koyabiliyorsa, bizi 
işsizlik sopası ile bu kadar rahat tehdit 
edebiliyorsa; hükümet her türlü hak 
arama talebimize terör damgası vurup 
sözleşmelerimize Yüksek Hakem Kurulu 
darbesi vuruyorsa bunun nedeni bizim 
örgütsüzlüğümüzdür.

Biz birlik olmadığımız için, söylen-
meyi bırakıp birleşmediğimiz, hakkımızı 
yüksek sesle istemediğimiz için bu ka-
dar rahat ve pervasız davranabiliyorlar. 
Bu yüzden elimizde avucumuzda ne var-
sa gasp etmenin planını yapabiliyorlar.

KRİZİN BEDELİNİ ONLARA ÖDETELİM!
Eğer, ekonomide gerçekten bir da-

ralma varsa, ki aslında patronlar kâr re-
korları kırmaya devam ediyorlar; bunun 
nedeni patronların kâr hırsıdır.

Eğer, yaşamımızı çekilmez kılan zam-
lara boyun eğmek istemiyorsak, kıdem 
tazminatı başta olmak üzere yeni hak 
gaspları ile karşılaşmak istemiyorsak, 
kriz bahanesi ile işsiz kalmayı kabul et-
miyorsak yapmamız gereken bellidir.

Birleşmeli, hakkımız olanı yüksek 
sesle istemeli, geleceğimiz ve onurumuz 
için omuz omuza mücadele etmeliyiz. 
Krizin bedelini patronlara ödetmeliyiz.

Ankara İşçi Bülteni Grev’in Eylül 
2019 tarihli sayısından alınmıştır...

Kriz! İşsizlik! Sefalet!

MESS fabrikalarında grup toplu iş 
sözleşmesi (TİS) süreci öncesi patron-
ların işçilere yönelik saldırıları devam 
ediyor.

Son olarak da Koç Holding’e ait 
Otokar fabrikasında işçi kıyımı yaşandı. 
Geçtiğimiz hafta performans ve küçül-
me gibi gerekçeler öne sürülerek işten 

atmalar yaşandığına dikkat çeken işçiler 
işten atma saldırısına ilişkin şu bilgileri 
aktardı:

“Otokar gizliden gizliye işçi kıyımın-
da. Sendikacılar ne oluyor diye sormu-
yorlar. Geçen hafta çıkarılanların hepsi 
ya savunmadan ya da performans ve 
küçülme gerekçesinden.”

Bu işten atmaların Otokar’ın en fazla 
kâr ettiği dönemde yaşandığına dikkat 
çeken Otokar işçisi, “Bu işten atmalar, 
sadece işçileri korkutmak ve satış söz-
leşmesine mahkum etmek içindir” ifa-
delerini kullandı ve işçiler olarak Otokar 
patronlarının hedeflerinin farkında ol-
duklarını bildirdi.

TİS öncesi Otokar’da da işçi kıyımı
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Fabrikalardan TİS görüşleri...

Sarkuysan işçisi: Bu sözleşme süre-
cinde şunu anladım, fabrikalarda komis-
yonlar, komiteler, temsilciler nasıl taslak 
hazırlarsa hazırlasın, son noktayı sendika 
bürokratları koyuyor. Önce buna engel 
olmamız gerekiyor.

Çerkezköy Arçelik işçisi: Bizde Çer-
kezköy Arçelik olarak kimse sendikaya 
güvenmiyor. Ve taslakta istenen rakamı 
az buluyorlar. Zaten esneme payını da 
düşündüğümüzde alınacak zam %8-%10 
arasında diye düşünüyoruz. Bizim fabri-
kada sözleşme öncesinde işçi çıkarmaları 
var. Ama sendika temsilcileri bu durumu 
her zaman olduğu gibi sessizce izliyor. 
Bahane aynı, performans düşüklüğü. Yıl-
larca fabrikaya emek verenleri bir çırpıda 
kapının önüne koyuyorlar. Yanı sıra da 
her geçen gün üretim baskısı da artıyor. 
İşe giriş çıkışlardan, mola saatlerinin kul-
lanımına, fabrika temizliğine, telefon kul-
lanımına vs. herkese baskı uygulanıyor...

Trakya Döküm işçisi: Burada daha 
yeni bir işçiyim. Önce de sendikalı bir 
yerde çalışmadım. Ama kısa zamanda 
bunların patronun yanında bir sendika 
olduklarını anladım. Sendika; üretim bas-
kılarında patronların, müdürlerin yanın-
da saf tutuyor. Sözleşme taslağını bizim 
fabrikada da çok bir şey istemişler gibi 
açıkladılar. Aldığımız maaşla geçinemiyo-
ruz. Çarşı pazarın durumu ortada. Ama 
sendika %26 zam istiyor. Daha deneyim-
li abilerimin demesine göre ancak %10 
zam alabilir bunlar. Gördüğüm kadarıyla 
işçiler de taşın altına elini koymuyor. Ma-
kine başında söylediklerini sendikacı bo-
zuntularının karşısında söyleyemiyorlar. 
Gerçi işsizlik korkusu da var. Sözleşme-
den iyi bir zam alınacaksa işçiler olarak 
bizler yapabiliriz. Bunu da ancak birlikte, 
beraber davranırsak başarabiliriz.

B/S/H işçisi: Ben B/S/H fabrikası-
na yeni girdim, daha önce de HEMA’da 
askere kadar stajımdan itibaren çalış-
mıştım. Yılladır TM üyesi bir işçiyim. 
B/S/H’ta taslağı iki vardiyanın çalışanla-
rını toplayarak gösteri gibi açıkladılar. En 
önlerde bulunan ve sendikadan korkan-
lar şakşaklarla açıklamayı izlediler. Sanki 
bizler için müthiş bir şey açıklanmış gibi 
bir de alkışlıyorlar. Zaten %26 zam oranı 
ile masaya oturulduysa eskiden oldu-
ğu gibi %8’e anlaşılır. Bir de parasından, 
zammından geçtim çok ağır koşullarda 
çalıştırılıyoruz. Herkes para zam diyor da 

bu fabrikalarda otomasyon sistemlerle 
ölümüne çalıştırılıyoruz. Kıdem tazminatı 
kaldırılmak isteniyor bunu konuşan yok.

Vallahi eğer işçiler olarak hep beraber 
sessimizi çıkarmazsak, daha çok kölelik 
koşullarında çalışmaya devam ederiz. Bu 
sömürü devranı da devam eder.

TOFAŞ boya çalışanları: TM, yine 
yeni işçilerin saat ücretini yükselteceğiz 
diyerek işçileri umursamamıştı. Bunu da 
zamma eklemişti. Enflasyonu ve yeni işçi 
algısını da çıkarırsanız yüzde 8 ancak ger-
çek zamdır. %26 pazarlıkla %18 düşecek, 
%6 enflasyon ve 75 kuruş yeni işçilere 
derken %8 gerçek zammı alacaklar. TM 
rejimi işçileri uyutma düzenidir. 

Kimse kimseyi kandırmasın. Bütün bu 
işçi düşmanlığını bunlar yaptı, milleti kor-
kuttular, korku imparatorluğu kurdular. 
Gerçek olan şu ki, taslak beğenilmiyor. 
Ama millet bu vampirlerden korkuyor, 
“3 kuruş zam için” işimden olmayayım 
diyor. Bu nasıl iştir ki, işçi sendikası işçi 
attırıyor.

Bosch işçisi: Fabrikada kimse taslak-
tan memnun değil. 75 kuruşluk çekme 
için biraz umutlu olanlar var. Ama kan-
dırıldıklarının farkında değiller, anladık-
larında iş işten geçmiş olacak. Bayram 
harçlığı, izin parası, gece çalışma tazmi-
natı vs. gibi senede birkaç defa alınan 
paralar maaşımızın yarısı bile yapmadı-
ğından taslakta göz boyamak için gös-
terilmemesi gerekiyor. Bunlar sadece 
emekçiyi kandırmak için yapılıyor. Emek-
çi için en önemlisi saat ücreti zammıdır.

Orhan Otomotiv işçisi: Dönem sa-
haya inme dönemidir! Artık yeter emek-
çi yoldaşlarım. Hangi siyasi düşünceye 
sahip olursak olalım bırakın bu sendi-
ka ağalarının peşinden gitmeyi. Haydi 
emekçi arkadaş kendi birliğini kendin 
kur. Gün gelecek bir gün hesap sorula-

cak. Geleceğin için sahaya çık, korkma 
inan, emek kazansın!...

Çayırova Arçelik işçisi: Temsilciler 
öyle bir hava yaratmaya çalışıyorlar ki, 
onların gözünde şu an taslak çok uçuk , 
%10’a razı etmeye çalışıyorlar bizleri. Bu 
oyuna gelmeyelim. Onların taslaklarını 
çöpe atmak bizlerin elinde. Yeter ki birlik 
olalım.

Federal Mogul işçisi: Bu sözleşmede 
sessiz kalınmamalıdır! Gereken önlemler 
alınmalı, atılacak adımlar konuşulmalıdır. 
TM’nin boş taslağını kabul etmiyoruz!

Renault işçisi: Gerçek probleme 
odaklanmak gerekli. Bu sadece TM ve 
MESS ile bitmiyor. Tüm ücret zamları enf-
lasyon oranı baz alınarak hesaplandığına 
göre. Sorun alanlarımızdan biri de gerçek 
olmayan enflasyon oranları. Benzin, kur 
değişimi, elektrik, doğalgaz fiyatlarındaki 
artış. Esas alım gücünü etkileyen temel 
etkenler. Bunların hepsi hesaplanmalı.

CMS’den işçiler: Sözleşme sürecin-
de TM tarafını belli etti. Taslak açıklandı 
ama temsilciler MESS neyi verirse, pat-
ronlar neyi uygun görürse razı olmak ge-
rekiyor diyor. O zaman size ne gerek var? 
Onlar ne verirse kabul edecekseniz, ne-
rede mücadele, nerede işçilerin hakkını 
savunmak! Yalandan sözleşme masasına 
oturuyorlar!

Renault işçisi: 2 yıllık sözleşme hani 
kırmızı çizgiydi! Binlerce anket yaptığını 
iddia ediyordun. Yok efendim üyelerimi-
zin fikirlerini aldık diye... MESS’in sözcü-
lüğünü yapmayı bırak. Yok öyle 3 yıllık 
teklifini üyelerimize sorarız demek. Bi-
zim fikrimiz belli. Ha şu kırmızı çizgi me-
selesine gelirsek; Kırmızı çizgi koymayan-
lar yenilgiyi baştan kabul etmiş demektir.

Sarkuysan işçisi: Fabrikada herkes 
isyan halinde. Zaten yarısını zor alaca-
ğız deniyor. O zaman neden bu kadar az 

açıklandı taslaklar. 
Ferro Döküm işçisi: Sözleşme tasla-

ğını açıklarken Pevrul Kavlak zaten arada 
söylüyor: Geçen dönem ücret zamlarını 
aldık diye... Geçen sefer ne alındıysa ar-
tık yine geçinemiyoruz. Yani bizden bir 
şey beklemeyin diyor. Ne yapacaksak 
yine biz yapacağız.

Gebze’den bir metal işçisi: Sendikal 
bürokrasinin işçi sınıfına kattığı en ufak 
bir katkı yok! Ne zaman ki, işçi kendi tas-
lağını hazırlar, arkasında durur, sendika-
ya verir ve sendika bunu patrona kabul 
ettir. Ötesi fasa fiso...Bugün olansa MESS 
taslağını sendika bürokratlarına veriyor, 
elbirliğiyle işçiye kabul ettirmeye çalışı-
yorlar. İşçi açlıkla, yoksullukla boğuşuyor, 
kendileri şatafat içinde yaşıyor.

Ankara Arçelik işçisi: Bu taslak ka-
yıplarımızı bile karşılamıyor. Maaşlarımız 
çoktan eridi. Her şeye zam üstüne zam 
yapıldı. %26 ile masaya oturmak tek ke-
limeyle sattı. Metal işçisi bu taslağı kabul 
etmemelidir. Türk Metal satış taslağını 
geri çekmelidir.

Mercedes işçisi: Mercedes’te krizin 
etkileri çok yoğun görülüyor. Patronlar 
karlılıklarından bir şey kaybetmese de 
faturayı işçiye ödetiyor. 60 kişilik bantta 
18 kişi kaldık. Ey TM, sen %26 değil 1000 
istesen ne olur ki? Daha işçilerine sahip 
çıkmaktan acizsin.

Bolu Arçelik işçisi: Bizi 17 yıldır sö-
mürdüler. Hâlâ işçilerin saat ücretini yük-
selteceğiz diye kandırıyorlar. Biz yıllarca 
düşük ücretle çalıştık yüzde 20 istiyorlar. 
Bu ekmeğe gelen zammı bile karşılamaz. 
Taslak derhal revize edilmeli. Bu taslak 
işçinin değil MESS’in taslağıdır. 

Türk Traktör Erenler işçisi: %26 iste-
niyor bu kriz durumunda. Fakat gerçek 
enflasyonu baz alırsak düşük. 26 isteni-
yor ama hiç sanmıyorum, %15 bile zor. 
TM bunun arkasında durmaz. Bu taslakla 
sözleşmeye oturulmamalı. Sözleşme kri-
zin yüklerine göre revize edilmeli. İşçinin 
sırtındaki yükler alınmalı.

Grammer işçisi: Her sözleşmedeki 
gibi işi oyuna getirmelerine işçi sınıfı alış-
tı. Otomobil sektörü ciddi bir daralma 
yaşıyor. Dolayısıyla %26 sundukları teklif 
ine ine %10’a, 7, 8’e inecek. Ha bunlar, ha 
Türk İş. Kimseyi kandırmasınlar.

Metal İşçileri Bülteni’nin Eylül 2019 
tarihli sayısından alınmıştır...
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Sendika bürokratları Orhan Zengin ve avanesi istifaya! 

Haksızlığı, yolsuzluğu yapan da  
göz yuman da hesabını verecek! 

Bir süredir Petrol-İş İzmir Şube’de 
grev oylaması, Kemtaş ihalesi, gizli gö-
rüşmeler, işçinin aidatlarını zimmete ge-
çirme gibi konularda şube başkanı Orhan 
Zengin üzerinden ilerleyen tartışmalar 
var. Taban örgütlülüğünden yoksun, söz 
yetki ve karar mekanizmasının oluşturul-
madığı yerde bürokratların palazlanma-
sı, koltuk sevdası, işçinin mücadelesinin 
önüne geçilmesi, işçiye ihanet işten bile 
değil. Hele ki bahsettiğimiz yıllardır İzmir 
şubenin başına çöreklenmiş Gani Gün-
doğdu’nun sağ kolu iken şube başkanlığı-
na terfi etmiş Orhan Zengin ise...

Tartışmaların hız kazandığı mesele, 
servis ihalesini Transay firmasının alma-
sının ardından Kemtaş firmasına geri 
döndürme çabaları oldu. Kemtaş firma-
sıyla kurulan bu dirsek teması, açıkça 
sendika başkanlığı statüsü üzerinden 
gelir elde etme çabasıdır. Eski başkan 
Gani Gündoğdu’nun da servis, sigorta 
şirketi üzerinden para kazandığını, iha-
leleri yönlendirdiğini ve bu nedenlerle 
işçiden tepki aldığını ve başkanlığının 
sonlandığını dün gibi hatırlıyoruz. İşve-
renle, firmalarla kurulan ilişki, sözleşme 
sürecinde kendi pazarlığını yapma, işçi-
nin hakkını savunma derdinin olmaması 
ihaneti de kaçınılmaz kılmıştır. Grev oyla-
masında işçilerin ağırlıkta “Hayır” deme 
eğiliminde olmasına rağmen kurulan 
sandıktan “Evet” çıkması o günden beri 
hepimiz için şaibeyle anılması aynı bakı-
şın tezahürüdür.

Şube genel kurulu döneminde yeni 
seçilen Orhan Zengin’in Gündoğdu’dan 
farklı bir şey ortaya koymadığını, ilke ve 
mücadele programı savunmadığını, onun 
Gündoğdu’nun sağ kolu olduğunu ve so-
runların tekrar yaşanacağını yazılarımızla 
vurgulamıştık. Seçimden sonra gelen bir 
yıllık süreçte yaşananlarda temsilciler ve 
diğer yöneticiler susarak, işçiden sakla-
yarak suça ortak olmuşlardır. 

Türkiye sendikal hareketine sirayet 
etmiş bu durum Petrol-İş Sendikası’nda 
da bire bir yaşanıyor. Sendikal mücade-
lede ilke, program ve anlayış üzerinden 
ilerlemeyen tartışmaların olduğu yerde 
bu gibi bürokratların isim değişikliğiyle 
karşımıza çıkması da, rant kavgası çıktı-
ğında ipliğinin pazara çıkması da şaşırtı-
cı değildir. En başta İzmir Şube Başkanı 
Orhan Zengin olmak üzere yönetimden 

temsilcilere suç işleyenler, bu suçlar işle-
nirken sessiz kalanlar derhal istifa etme-
lidir!

GENEL MERKEZ GÖREVE! 
Gelinen yerde İzmir şube yönetimi 

üzerinden süre giden tartışmalar tüm 
üye işçilerin gündemi olmuş durumda. 
İşçinin aidatını zimmete geçirme ve gö-
revini kötüye kullanma gibi suçlar var 
ortada.

Petrol-İş genel merkezi, başta İzmir 
şube üyeleri olmak üzere tüm üyelerine 
ve kamuoyuna açıklama yapmalıdır. Gi-
derleri denetlemeli, diğer konular ile ilgi-
li inceleme yapılmalı, sürecin karşısında 
sessiz kalmamalıdır.

TPİ, DYO, TETRAPAK, TOYO, SODAŞ 
İŞÇİSİ KARDEŞLER, EMEĞİMİZE 
İHANET EDENLERDEN HESAP 
SORALIM! 
Petrokimya sektöründe ağır çalışma 

koşulları altında, yüksek kanser riskiy-
le alın teri dökerek çalışıyoruz. Bizlerin 
bu şartlarla kazandığı ücretten kesilen 
aidatlarla sefa süren, mücadeleye ket 
vuran bu sendikal anlayışa karşı işçiler 
olarak yan yana gelelim, komitelerimizi 

kuralım, bu düzenle hesaplaşalım ve bu-
günle yarını birlikte kuralım!

KAPALI KAPILAR ARDINDA 
İŞÇİNİN ALIN TERİNİ MEZE YAPIP 
KENDİ ÇIKARINA BAKANLARIN 
SENDİKALARDA İŞİ OLAMAZ!
Gani’den Orhan’a bir şeyler değişme-

mişse, değişen tek şey isim olarak kal-
mıştır. Bundan sonra sendika yönetimine 
gelmek isteyenler de Gani Gündoğdu ve 
Orhan Zengin’den farklı ortaya bir şey 
koymuyorsa aynı döngüye girerek isim 
değişikliğini oylamaya devam edeceğiz 
demektir! Öyleyse sendikamızı “İzmir şu-
beye bu kadar demokrasi yeter” diyen-
lerin aksine işçi demokrasisini kuracak, 
sermayenin saldırılarına karşı topyekûn 
mücadeleyi örgütleyecek anlayışa kavuş-
turmak için elimizi taşın altına koyalım! 
Sendikal ilkelerimizle, ancak “Mücadele-
ci” bir anlayışla bürokrasiyi def edelim!

SENDİKAL ANLAYIŞIMIZ  
NASIL OLMALIDIR? 
- Fabrikamızda sendikal örgütlülüğü-

müz kendisini fabrika komitesi-meclisi ve 
alta doğru yayılacak bölüm komiteleri ile 

var edebilmelidir. Bu komite ya da mec-
lisler fabrikayı ilgilendiren konularda tam 
yetkili olmalı, sendikal örgütlülüğün top-
lamını ilgilendiren konularda karar alma 
süreçlerine aktif olarak katılmalıdır. 

- Mücadele tarihimizi öğrenmemizi 
ve sınıf bilincimizin güçlenmesini sağla-
yacak işçi eğitimleri sendikal çalışmanın 
temel bir parçası olmalı, düzenli peri-
yotlarda gerçekleştirilmeli; sınırlı sayıda 
temsilci ve işçiyi kapsayacak şekilde değil 
hepimizin faydalanabileceği şekilde or-
ganize edilmelidir. Eğitim çalışmaları lüks 
otellerde tatil havasında değil sendikal 
disipline yakışır bir sıkılıkta yapılmalıdır. 
Sendikal eğitimler bütün işçileri kapsa-
yacak ve işçi sınıfı mücadelesine değer 
katacak içerikte ve biçimde organize 
edilmelidir. 

- Tüm karar alma süreçleri tabana ya-
yılmalı, temsilciler ve yöneticiler işçinin 
katılımı ve iradesi ile alınan kararların 
uygulayıcısı olmalıdır. Başta sözleşme sü-
reçleri olmak üzere kritik hiçbir konuda 
tabanın görüş ve önerilerden bağımsız 
adım atılmamalıdır. 

- Görevini ve sorumluluğunu yerine 
getirmeyen ya da işçilerin iradesi dışında 
davranan temsilci ve yöneticileri bir son-
raki genel kurul beklenmeksizin işçilerin 
ya da iş yeri komitelerinin çoğunluğu ta-
rafından görevinden alınabilmelidir. 

- Sendika yöneticilerinin aldıkları üc-
retler üye işçilerin ortalama ücretinin 
üstünde olmamalıdır. Yöneticilerin iki 
dönemden sonra yeniden aynı görevlere 
aday olması yasaklanmalıdır. 

- Şubeden genel merkeze kadar üye 
aidatları ile yapılan bütün harcamalar 
düzenli ve sürekli olarak ilan edilmeli, 
her açıdan üyelerin denetimine açık ol-
malı, büyük harcamalar üyelerin izni ol-
madan asla yapılmamalıdır. 

- Gereksiz profesyonelliğe izin veril-
memeli, yöneticilerin üretim süreçleri-
nin dışına çıkarak işçiye yabancılaşması-
nın önüne geçilmelidir. 

- Sınıfa karşı sınıf ilkesi, fiili-meşru 
mücadeleyi esas almak, sendikaların 
patronlardan ve devletten örgütsel ba-
ğımsızlığını korumak temel mücadele 
ilkeleri olmalı, ülkedeki ve dünyadaki ge-
lişmelere bu ilkeler ışığında bakılmalıdır. 

PETROKİMYA İŞÇİLERİ BİRLİĞİ
14 Eylül 2019

Sendikal mücadelede ilke, program ve anlayış üzerinden ilerlemeyen 
tartışmaların olduğu yerde bu gibi bürokratların isim değişikliğiyle 
karşımıza çıkması da, rant kavgası çıktığında ipliğinin pazara çıkma-
sı da şaşırtıcı değildir.
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(İlk baskısı Ağustos 1987’de yapılan 
Küçük-burjuva Popülizmi ve Proleter 
Sosyalizmi kitabının 6. bölümüdür...)

Bilindiği gibi, teorisyenimiz bizleri 
“inkârcı-tasfiyeci eğilim” olarak niteliyor. 
Bu nitelemesini broşürüne başlık olarak 
seçerek, bu eğilimin önemini vurgulamış 
oluyor. Fakat bu kavramların, devrim-
ci hareket ve TDKP koşullarında somut 
ideolojik-sınıfsal içeriklerini çözümleme 
zahmetine girişmiyor. “Yenilgi ve geri-
cilik yılları” alışılmış ifadesiyle başlayan 
hamasi vaazların buna yettiğini sanarak, 
teorisyen şanını bir kez daha gölgeliyor.

Tasfiyecilik ve inkarcılık; bunlar bilim-
sel kavramlardır, ideolojik-sınıfsal bir içe-
rik taşırlar. Hamasi nutuklar değil, somut 
çözümleme gerektirirler.

Proletarya hareketi içinde bir sapma 
olarak tasfiyecilik, proletarya üzerinde 
burjuva etkiyi ifade eder; proletarya ha-
reketi saflarına katılmış küçük-burjuva 
unsurlar şahsında ortaya çıkar; sosyalist 
proletarya hareketinin teorik ve taktik te-
mellerine, örgütsel kurumlarına ve dev-
rimci mücadelenin devrimci kazanımları-
na, burjuva etki doğrultusunda bir saldırı 
şeklinde kendini ortaya koyar. Sağ ya da 
sol biçimler alabilir; liberal ya da anarşist 
eğilimli olabilir. Fakat her halükârda, pro-
letarya hareketi saflarına, işçilerin partisi 
saflarına, özellikle de devrimin yükseliş 
dönemlerinde ve kolay devrim hayalle-
riyle katılmış aydın, küçük-burjuva ya da 
belirgin bir sınıfa mensup olmayan, “sınıf 
dışı” unsurların şahsında ortaya çıkar.

Teorisyenimiz boş ve dayanıksız söz-
lerle başkalarını uluorta tasfiyecilikle 
suçlamadan önce, “Şanlı TDKP”sinin 
sınıf bilinçli işçilerin partisi, işçi hareke-
tinin örgütlü öncü müfrezesi olduğunu 
ortaya koyabilmeli, “yepyeni ve çürü-
tülemez” tezlerden oluşan “bütünlüklü 
çizgi”sinin, sosyalist proletarya hareke-
tinin teorik ve taktik temellerinin ifadesi 
olduğunu gösterebilmelidir. Bununla da 
yetinmemeli, “yenilgi ve gericilik yılla-
rında”, başta önderliğin şahsında olmak 
üzere, TDKP saflarında yaşanan ideolojik 
ve moral yıkımın, sağcı, teslimiyetçi ve 
tasfiyeci anlayış ve davranışların, genel 
küçük-burjuva yozlaşma ve çürümenin 

nesnel sınıfsal bir tahlilini yapabilmeli, 
toplumsal mantığını temelini tanımla-
yabilmelidir. Küçük-burjuva demokratik 
hareketin bir kesimine dayanan ve ezici 
çoğunluğu ile küçük-burjuva unsurlar-
dan oluşan TDKP’de tasfiyecilik nasıl ya-
şanmıştır- teorisyenimiz sorunu işte bu 
temelde tartışmalı, kendi tasfiyecilik tes-
pitinin sınıfsal dayanaklarını, toplumsal 
içeriğini buna göre tanımlamalıdır.

Fakat o her meselede olduğu gibi, 
tasfiyecilik sorununda da sınıf bakış açı-
sından, sınıf ölçütlerinden yoksundur. 
Böyle olunca da, onun nazarında tasfiye-
cilik, ya kötü niyetli, şeytanca tasarımları 
olan bazı bireylerin ürünü olur. (“Böyle-
ce uzun bir süredir edindiğimiz bilgilerin 
ve bazı yoldaşların endişelerinin doğru 
olduğu kanıtlanmış olmaktadır.”, Broşür, 
s.5); ya da bazı bireylerin “gerekli teo-
rik-pratik birikimden yoksunluğu” ile izah 
edilir. (Bkz. Broşür, s.4)

TDKP teorisyeninin bu bakış açısını 
Lenin’in şu sözleriyle karşılaştırınız: “Bu 
nedenle, proletarya üzerinde, burjuva-

zinin, tasfiyeciliğe (...) ve otzovizme (...) 
yol açan etkisi, bir rastlantı, şeytanca bir 
tasarım ya da bazı bireylerin aptallığı ya 
da yanılgısı değildir, söz konusu nesnel 
koşulların işleyişinden ve bugünkü Rus-
ya’da tüm işçi hareketinin, ‘temel’den 
ayrılması olanaksız üstyapısının kaçınıl-
maz sonuçlarıdır.” (Tasfiyecilik Üzerine, 
s. 102)

Aynı materyalist sınıf bakış açısıyla 
Lenin şunları söyler: “Tasfiyecilik, kökü 
derinlerde olan toplumsal bir olgudur, 
liberal burjuvazinin karşı-devrimci ruh 
haliyle, demokratik küçük-burjuvazideki 
dağılma ve parçalanmayla ayrılmaz bi-
çimde bağlıdır. (age., s.68)

Soyut gerçek yoktur, gerçek her za-
man somuttur. Teorisyenimiz, somut 
ve keyfi tanımlamaları bir yana bırakıp 
da devrimci hareketin ve TDKP’nin 12 
Eylül sonrası somut evriminin ideolo-
jik-sınıfsal çözümlemesini yapabilse, 
görecektir ki, tasfiyecilik kavramı, bu dö-
nem için, başka örneklerin yanı sıra ör-
neğin TDKP’nin somut evrimine de çok 

iyi oturmaktadır. Bu evrim, “demokratik 
küçük-burjuvazideki dağılma ve parça-
lanma” (Lenin) denilen olgunun somut 
ifadesi değil de nedir? TDKP somutunda, 
bu dağılma ve parçalanma öncelikle ve 
özellikle önderliğin şahsında yaşanmış, 
önderlikten örgüte yayılmıştır. Öylesine 
ki, başlangıçtaki mücadeleci ve dirençli 
tutumlarıyla TDKP’nin yüz akı durumun-
daki parti üyelerinin önemli bir kısmı, bir 
süre sonra, örgütteki genel gerileme ve 
dağılmanın da etkisiyle, mücadele safla-
rını terketmiş, kişisel gelecek, sıcak yuva, 
ya da “vatan borcu” ödemek kaygısına 
düşmüşlerdir. Bu bir sınıfsal olgudur, bir 
tür küçük-burjuva kaçıştır. Küçük-burjuva 
sınıf tutarsızlığının, ufuksuzluğunun, so-
luksuzluğunun çarpıcı bir yansımasıdır.

Hatırlanacağı gibi teorisyenimiz, 
Aralık 1986 tarihli yazısında, “Yönetimi, 
örgütleri, kadroları ve faaliyetiyle TDKP 
bir bütün olarak iyi bir sınav veremedi... 
Son 5-6 yılda işlevine uygun bir faaliyet 
ve atılım gösteremedi...”, diyordu. Z. 
Ekrem’in ideolojik-sınıfsal köklerine in-

Proletaryanın ideolojik ve örgütsel bağımsızlığına kavuştuğu koşullarda, tasfiyecilik, bu bağımsızlığı 
kemirmeye ve yok etmeye yönelir. Fakat böyle bir bağımsızlığın henüz kazanılmamış olduğu koşullarda 
ise, tasfiyecilik, bizzat bu bağımsızlığı kazanma sürecinin önünü tıkar, engelleyici faktör olarak rol oy-
nar.
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mekten kaçındığı bu durumun kendisi, 
“demokratik küçük-burjuvazideki dağıl-
ma ve parçalanma”nın ifadesi tasfiyeci 
bir süreçti. İlk adımları, karşı-devrimin 
azgın saldırıları karşısında kararsızlığa ve 
tutarsızlığa düşülüp burjuva reformizmi-
ne el uzatılarak atılmıştı (Bkz. “Yeni Bir 
‘Arayış’ mı?” makalesi). Nisan darbesiy-
le yaşanan ideolojik, moral ve örgütsel 
yıkım, buna büyük boyutlar kazandırdı. 
Ardından, mücadeleden geri durma, içe 
kapanma, pasifizm ve teslimiyet, bizzat 
üçlü MK tarafından teorileştirildi. Bu sağ-
cı ve teslimiyetçi teorileştirme, legal ola-
nakları faşizmin kötü niyetli tuzağı olarak 
görme (Küçük Broşür, s. 19), legal sendi-
kaların reddi vb. türden “sol”cu otzovist 
teori ve taktiklerle iç içe oldu. 1984 so-
nunda yayınlanan DSP Broşürü ise, “Yeni 
Bir ‘Arayış’ mı?” makalesindeki reformist 
eğilimin daha kapsamlı ve açık yeni bir 
ifadesi oldu. Böylece TDKP’nin 12 Eylül 
öncesinde burjuva-reformizmi karşısın-
da kazandığı devrimci ideolojik-siyasal 
mevziler kaybedildi. Bu sürecin pratik-ör-
gütsel boyutları biliniyor; TDKP örgütsel 
bir tasfiye yaşadı ve sınıf mücadelesi ala-
nının kıyısına düştü. Küçük-burjuva yoz-
laşma ve çürüme, bir küçük-burjuva yok 
oluşa dönüştü.

Tasfiyecilik sorununu, bugün artık 
kendi sempatizan çeperi nezdinde bile 
önemini ve ciddiyetini yitirmiş TDKP 
açısından değil, Türkiye işçi sınıfının ba-
ğımsız sosyalist sınıf platformu sorunu 
açısından tartışmak gerekir.

Proletarya üzerinde burjuva etkinin 
ifadesi olarak yaşanan tasfiyeciliğin özü, 
proletaryanın ideolojik ve örgütsel ba-
ğımsızlığını zayıflatmak ve yok etmek, 
proletaryayı burjuva reformizminin, kü-
çük-burjuva demokrasisinin eklentisi du-
rumuna düşürmektir.

Proletaryanın ideolojik ve örgütsel 
bağımsızlığına kavuştuğu koşullarda, tas-
fiyecilik, bu bağımsızlığı kemirmeye ve 
yok etmeye yönelir. Fakat böyle bir ba-
ğımsızlığın henüz kazanılmamış olduğu 
koşullarda ise, tasfiyecilik, bizzat bu ba-
ğımsızlığı kazanma sürecinin önünü tıkar, 
engelleyici faktör olarak rol oynar.

Bugün Türkiye işçi sınıfı hâlâ sınıfsal 
bağımsızlığından yoksundur ve böyle bir 

bağımsızlığın kazanılmasını engelleme 
anlamında, çok yönlü bir tasfiyeci bas-
kının altındadır. Bu tasfiyeci baskı, genel 
burjuva baskının değişik nitelikte yansı-
maları olan üç ana kaynaktan gelmekte-
dir. 1- Burjuva reformizmi. 2- Modern re-
vizyonizm. 3- Küçük-burjuva popülizmi.

Türkiye proletaryasını siyasal sınıf ba-
ğımsızlığına kavuşturma, bugünün temel 
sorunudur. Bu sorunun çözümü refor-
mizme, revizyonizme ve popülizme karşı 
köklü bir ideolojik mücadeleden ve işçi 
sınıfı üzerinde bu akımların ideolojik ve 
örgütsel etkinliğini kırmaktan geçer. Bu 
da bir tasfiye süreci olacaktır; tasfiyeci 
akımların tasfiyesi süreci...

Bu, bütünüyle olumlu anlam yüklü 
bir tasfiye sürecidir. Narodizm inkâr ve 
tasfiye edilmeseydi, Rus marksist hare-
keti doğup gelişemezdi. Çürümüş ve bur-
juvazinin dümen suyuna girmiş II. Enter-
nasyonal ve partileri tasfiye edilmeseydi, 
leninist-bolşevik tipte yeni partiler ve 
onların uluslararası birliği olan III. Enter-
nasyonal doğup gelişemezdi. Uzun yıllar 
Türkiye sol hareketini egemenliği altına 
alan Kemalizm kuyrukçusu, sınıf işbirlik-
çisi tasfiyeci reformist çizginin tasfiyesi 
çabasına girilmeseydi, küçük-burjuva 
demokrasisinin ihtilalci çizgisi ve bunun 
ifadesi akımlar ve gruplar gelişip güçle-
nemezdi vb.

Teorisyenimizin gözden kaçırdığı da 
bütün bunlardır.

Devrimci küçük-burjuva popülizmi, 
1968’ler Türkiye’sinden kök almaktadır. 
Çıkışı, pratikte işçi sınıfından uzaklaşma-
yı ifade etse de, burjuva reformizmin-
den bir kopuş ve düzene karşı ihtilalci 
bir yöneliş olması anlamında, devrimci 
bir önem taşımaktadır. Bu gerçek, Yakın 
Geçmişe Genel Bir Bakış’ta şöyle ifade 
edilmiştir: “Devrimci küçük-burjuva po-
pülizmi, TİP’in burjuva liberal, Mihri Bel-
li’nin darbeci-reformist MDD Hareketi 
karşısında, küçük-burjuva ihtilalciliğini 
temsil etmek açısından ileri ve olumlu 
bir hareketti kuşkusuz.” (Eksen Yayıncılık, 
s.29)

1968’lerden kök alan bu hareket, 12 
Mart yenilgisini yaşadı; bu yenilgi onu 
ayrıştırdı, değişik bir evrime soktu. Ha-
reketin THKO, THKP-C/ML Hareketi ve 
TKP/ML Hareketi’nden oluşan kesimi, bu 
evrimi değişik ve karmaşık bir süreç ola-
rak yaşadı. Bu karmaşık süreç, devrimci 
küçük-burjuva popülizminin bu kesimini, 
1980’e gelindiğinde, devrimci-demok-
rasinin en ileri, siyasal açıdan en tutarlı, 
Marksizme ve proletaryaya en yakın ke-
simi konumuna ulaştırdı.

Gerçek sonuçlarına varamamış bir 
Mao eleştirisiyle ulaşılmış bu konum, 
üç gruptan oluşan bu hareketin evrimi-

nin sınırıydı da aynı zamanda. Devrimci 
küçük-burjuva popülizmi ileriye doğru 
gelişmesinin tüm olanaklarını kullan-
mış, ulaşabileceği en son sınıra varmış 
ve tıkanmıştı. 12 Eylül tam da bu koşul-
larda geldi. Tıkanıklık ve çözümsüzlük, 
karşı-devrimin azgın saldırısıyla da bir-
leşince, kısa zamanda küçük-burjuva bir 
çözülme, dağılma, parçalanma, ihtilalci 
konumdan uzaklaşma ve teslimiyet çiz-
gisine dönüştü. Bu bir tasfiye süreci, ge-
rileme, küçük-burjuva yozlaşma ve yok 
oluş süreciydi. TDKP’nin şahsında özel-
likle belirgin biçimde yaşandı.

12 Eylül’de yenilen Marksizm-Leni-
nizm ve devrim davası değil, bir kere 
daha küçük-burjuva devrimciliği idi. İflas 
eden proletaryanın değil, küçük-burjuva-
zinin devrim, mücadele ve örgütlenme 
anlayışı idi. Bunun bilince çıkması, hare-
ketin ve özel olarak da TDKP’nin içindeki 
yol ayrımının temeli oldu.

“12 Eylül sonrasının karşı-devrim ko-
şulları, hareketin küçük-burjuva siyasal 
sınıf yapısını ayrıştırıp farklılaştırdı. Baş-
langıçta bir bakıma kendiliğinden yaşa-
nan ve kendini teslimiyet ve mücadele 
eğilimleri olarak ifade eden bu ayrışma, 
yenilginin ve yıkımın sonuçlarına oportü-
nist ve devrimci yaklaşımlarda ilk bilinçli 
ifadelerini kazandı. Gelinen yerde teorik, 
siyasal ve sınıfsal sonuçlarına varma, her 
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yönüyle bilinçli ifadeler kazanma san-
cıları yaşanmakta. Bu ayrışma ve çatış-
ma, proleter sosyalizmi ile, popülizmin 
liberal ve radikal küçük-burjuva tonları 
arasındadır.” (Yakın Geçmişe Genel Bir 
Bakış, s.57)

1970’li yılların ikinci yarısı, TDKP ve 
benzeri devrimci küçük-burjuva gruplar 
için gelişip serpilme dönemi olmuştu. 
Genel olarak bakıldığında, bu gruplar bu 
dönemde, olumlu ve devrimci bir rol oy-
nadılar. Burjuva reformizmi ile aralarına 
belirgin bir çizgi çektiler ve devrimci ra-
dikal bir çizgide mücadele ettiler. Burjuva 
reformizmine ve modern revizyonizme 
karşı kazanılan ideolojik siyasi mevziler, 
devrimci sınıf mücadelesinde proletarya 
hareketine yakınlaşma, devrimci müca-
dele içinde biriktirilen ihtilalci-moral de-
ğerler, bu dönemin temel kazançlarıydı.

1980’li yıllar, tıkanma, çözümsüzlük 
içinde bocalama, kitlelerden kopma, ge-
rileme, yozlaşma ve bütün bunların bir 
ifadesi olarak, bir küçük-burjuva tasfiye 
ve yok oluş dönemi oldu. Burjuva refor-
mizmine karşı kazanılan ideolojik-siyasi 
mevzilerden ve bağımsız konumdan ge-
rileme yaşandı, teslimiyet eğilimi güçlen-
di. Geçmişin mücadelesiyle biriktirilen 
devrimci moral değerler, özellikle TDKP 
önderliği eliyle, tahrip edildi.

Bu bir tasfiye süreci idi. Teorisyen Z. 
Ekrem hem böyle bir tasfiye sürecinin 
unsuru, hem de üçlü MK’nın şahsında 
savunucusu olduğu için, kendisi tasfiyeci 
bir konumdadır. Kişisel skandal sorunlar-
dan tutun da bir bölgede ne kadar gaze-
te-bildiri dağıtıldığına kadar her konuda 
kaynak kullanıp fikir belirten Z. Ekrem, 
DSP Broşürü’yle ortaya konan reformist 
teori ve tahliller hakkında bugüne kadar 
tek kelime etmemiştir. Bu onun tasfiyeci-
liğin ideolojik boyutlarıyla çelişmediğini 
göstermektedir. Onun sorumluluğunda 
çıkmış “Yeni Bir ‘Arayış’ mı?” türünden 

makaleler göz önüne alındığında, bu bü-
tünüyle anlaşılır bir durum olmaktadır.

Z. Ekrem, popülizmden kopuş ve pro-
leter sosyalizmine yöneliş eğilimi karşı-
sında gösterdiği gerici dirençle, tasfiyeci 
konumuna yeni boyutlar katmış, onu pe-
kiştirmiştir. 

                                                                                               
***

Bir de inkarcılık 
sorunu var. Aslında 
bu sorun, I. bölümün 
son sayfalarında ve 
asıl olarak da Düh-
ring’in anımsandığı 
ikinci bölümde yete-
rince tartışıldı. Orada 
da gösterildiği gibi, 
Z. Ekrem’in de için-
de yer aldığı “THKO 
militanları”, Türkiye 
sol hareketinin en 
inkârcı unsurların-
dan olmuşlardır. Onlar, “THKO Militan-
ları”nın eşi benzeri bulunmaz hasletleri 
ile Türkiye Devriminin Yolu broşürünün 
“kitleler”den söz eden birkaç cümlesi 
dışında, fazlaca bir şeye dayanmak, bir 
şeyin mirasçısı olmak gereğini duyma-
mışlardır. Oysa ‘71’in THKO’suna kıskanç-
lıkla sahip çıkıp da aynı dönemin diğer 
devrimci gruplarına sahip çıkmamanın, 
küçük-burjuva grupçuluğu ve inkarcılı-
ğı dışında, hiçbir bilimsel açıklaması ve 
mantığı yoktur.

“THKO Militanları” bu inkârcı tutumu 
hep sürdürmüşlerdir. Onlar, küçük-burju-
vazinin dar, kısımcı, bireyci, bencil, kibirli 
ve dünyayı kendinden ibaret görme an-
layışının bir ifadesi olarak, TDKP sınırları-
nın ötesine, çoğu kere ve çoğu durumda 
gözlerini kapamışlardır. Devrim mücade-
lesinin TDKP dışındaki kazanımları, onları 
fazlaca ilgilendirmemiştir. Osman Yoldaş-
can, M.Fatih Öktülmüş, Adil Can, Süley-

man Cihan, Abdullah Meral gibi yüzlerce 
devrimci şehit, salt TDKP’li olmadıkları 
için, onlar tarafından görmezlikten ge-
linmiş, anma sütunlarında yalnızca TDKP 
üye ve sempatizanlarından söz edilmiş-
tir. Çıkardıkları binlerce sayfalık yayın-

larda, Nazım Hikmet, 
Enver Gökçe, Ruhi 
Su, Yılmaz Güney 
vb. gibi ilerici-dev-
rimci sanat ve kültür 
adamları üzerine sa-
hiplenici birkaç satır 
yazma gereği duy-
mamışlardır. Geçmiş 
TKP’nin sağ oportü-
nist ideolojik-siyasi 
mirası haklı olarak 
reddedilmiş, ama, bu 
partinin bünyesinde 
ve tabanında, bu par-
tiden çok, Dünya Ko-

münist Hareketinin ve sosyalist Sovyetler 
Birliği’nin varlığından güç alarak devrim 
ve sosyalizm ideali uğruna mücadele et-
miş, emek vermiş, acı çekmiş insanların 
devrimci mirasına dönülüp bakılmamış-
tır bile.

Daha nicesi sayılabilir. Fakat bu kada-
rı bile, TDKP önderliğinin, proletaryanın 
kendinden önceki tüm ilerici, demokrat, 
devrimci maddi ve manevi kazanımları-
nın mirasçısı, savunucusu ve yaşatıcısı 
olduğu şeklindeki marksist perspektiften 
yoksun olduğunu göstermeye yeterlidir. 
Bu onun küçük-burjuva ideolojik-sınıfsal 
konumu ve tutumunun bir başka ifadesi 
ve göstergesidir.

İnkarcılık, bir küçük-burjuva sınıf tav-
rıdır. Nihilizm, anarşizm vb. gibi insanlığa, 
kültüre, insanlığın ortak kazanımı olan 
maddi-manevi değerlere karşı inkârcı 
olan akımlar, temelde küçük-burjuva sı-
nıf niteliğine sahiptirler. Oysa proletarya, 
burjuvazininki de dahil olmak üzere, tüm 

ilerici insanlık tarihinin mirasçısı ve sür-
dürücüsüdür.

Küçük-burjuva inkarcılığından biz yal-
nızca nefret ediyoruz. O halde, gerçekte 
kendisi inkârcı olan teorisyenimiz, bizi 
neden inkarcılıkla suçluyor? TDKP’nin 
popülist teori ve pratiğini eleştirip “inkâr 
ettiğimiz” için! Oysa bu tümüyle başka 
bir şeydir.

İnkarcılık bir küçük-burjuva sınıf eği-
limidir; oysa inkâr kavramı çok farklı bir 
içerik taşır. İnkâr, hareket yasasıdır; iler-
leme, gelişme koşuludur. İdeolojik ve sı-
nıfsal özü küçük-burjuva olan bir teori ve 
pratik, ancak bilimsel temelde eleştirilip 
“inkâr” edilerek aşılır. Nitelik değişimine, 
nitelik olarak farklı bir ideolojik-sınıfsal 
öze ve temele ancak böyle ulaşılır. Bu, 
geçmişin ideolojik-siyasi, maddi, mane-
vi her türlü olumlu ve devrimci kazanı-
mına sahip çıkıp geleceğe aktarmayla 
çelişmez. Bu tür bir “inkâr”ı reddetmek, 
diyalektik gelişmeyi inkâr etmekle aynı 
anlama gelir.

Geçmişin ileriye dönük devrimci ka-
zanımlarının 12 Eylül sonrasında tahribi 
ve terkedilişi anlamında bir küçük-bur-
juva inkarcılığı ise, bizzat Z. Ekrem’in de 
içinde yer aldığı TDKP önderliği ile Z. Ek-
rem’in koruyucusu kesildiği üçlü MK’nın 
şahsında yaşandı.

Küçük-burjuva önderler, kendi kaza-
nımlarını bile koruyamadılar.

“Devrimci bir siyasal harekette çürü-
yüp çöken yana değil, gelişip ilerleyen 
yana bakılır. Geçmişte olumlu ve dev-
rimci olanın gerçek mirasçısı da, çürüyüp 
çöken, ya da yıllar öncesine takılıp kalan 
yan değil, gelişip ilerleyen yandır. Bugün 
TDKP’de gelişip ilerleme çizgisi, proleter 
komünist bir hareket haline gelmek, böy-
le bir gelişmenin nesnel ihtiyaçlarına ce-
vap verebilmek demektir. TDKP’de, geç-
mişte devrimci olanın gerçek temsilcileri, 
TDKP’deki bugünkü gelişme ihtiyacına 
cevap verebilenlerdir. Bunun gerisinde 
kalanların, TDKP’nin geçmiş konumu ve 
platformu üzerine döktükleri gözyaşları 
timsah gözyaşlarıdır. Yaşanan sürece ve 
sosyal pratiğin ortaya çıkardığı derslere 
rağmen yıllar öncesini bugün sürdürme-
ye kalkanlar, tutucu bile değil, düpedüz 
gericidirler. Ve zaten parti sorunlarının 
her açıdan tartışılmasının karşısında 
gösterilen tepki, bütün kişisel kaygı ve 
zaaflardan arındırılarak ele alındığında, 
devrimci proleter gelişme karşısında 
basbayağı bir küçük-burjuva gerici ayak 
diremedir.” (Ciddiyet Bunalımı, Belge-
ler-2, s.39)

 Temmuz 1987
(H. Fırat, Küçük-burjuva Popülizmi 

ve Proleter Sosyalizmi, 
Eksen Yayıncılık, s.168-176)

Kızıl Bayrak Yazıişleri Müdürü Ersin 
Özdemir’e Kızıl Bayrak gazetesinin 16 
Şubat 2018 tarihli 7. sayısında yer alan 
haberlerden dolayı İstanbul 13. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davada 18 
Eylül’de  karar açıklandı.

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adli-
yesi’nde görülen duruşmada ek savun-
masını yapan Özdemir; davaya konu 
edilen haber ve yazıların basın yayın ve 
ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu, 
devletin yetkili organlarının yaptığı her 
operasyonun taktir ile karşılanmasının 
beklenemeyeceğini vurguladı. Özdemir, 
söz konusu haber ve yazıların suç teşkil 
etmediğini ifade ederek beraatini talep 

etti.
Ayrıca benzer davalarda verilen be-

raat kararları ve Anayasa Mahkeme-
si’nin Barış Akademisyenleri lehine ver-
diği beraat kararı da mahkemeye emsal 
olarak sunuldu.

Verilen aranın ardından kararını 
açıklayan mahkeme Özdemir hakkın-
da; “Terör örgütlerinin; cebir şiddet 
veya tehdit içeren yöntemlerini meşru 
gösteren veya öven ya da bu yöntem-
lere başvurmayı teşvik eden bildiri veya 
açıklamalarını yayınlamak suçunu işle-
diği sabit kabul edilerek suçun işleniş 
biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan 
araçlar, suçun işlendiği zaman ve yer, 

suçun konusunun önem ve değeri, 
meydana gelen zararın aralığı, sanığın 
güttüğü amaç ve saik göz önünde bu-
lundurularak 3713 sayılı TMK’nun 6’2 
maddesi gereğince taktiren sanığın 1 
yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına” 
karar verdi.

Cezada 2 ay indirim yapan mahke-
me, daha önceki bir dosyada hükmün 
açıklanmasının geri bırakıldığı gerekçe-
siyle hükmün açıklanmasının geri bıra-
kılmasına yer olmadığına hükmetti.

Verilen 10 ay hapis cezasının da er-
telenerek bu süre zarfında Özdemir’in 
denetime tabi tutulmasına karar verildi.

Kızıl Bayrak’a açılan Efrîn davasında karar çıktı

‘“Devrimci bir siyasal 
harekette çürüyüp çö-
ken yana değil, gelişip 
ilerleyen yana bakı-
lır. Geçmişte olumlu ve 
devrimci olanın gerçek 
mirasçısı da, çürüyüp 
çöken, ya da yıllar ön-
cesine takılıp kalan yan 
değil, gelişip ilerleyen 
yandır. 
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Alman kapitalizmi ekonomik olarak büyürken… 

Yaygınlaşan, derinleşen,  
süreklileşen sefalet!

Almanya’da sonuçları açıklanan “Bil-
dungsmonitor-2019” adlı araştırma ra-
poru, eğitimde başarıya giden yolun 
sınıfsal ve etnik kökenle bağını dolaysız 
olarak ortaya koyuyor. Rapor, sınıfsal ve 
etnik kökene bağlı olarak ortaya çıkan bu 
yıkıcı tablonun işçi çocuklarının ve göç-
men kökenlilerin aleyhine olmak üzere 
her yıl artış gösterdiğini de tespit ediyor. 

Almanya’da okulunu diploma alma-
dan terk edenlerin oranı 2016’ya göre 
%0,7 artışla 2017’de 6,3’e yükselirken, 
özellikle göçmen kökenli öğrenciler ara-
sında okulu terk edenlerin oranı çok 
daha yüksek. Aynı dönemde diploma al-
madan eğitimini bırakan göçmen kökenli 
öğrencilerin oranı yüzde 14,2’den yüzde 
18’e yükseldi. Raporun da ortaya koydu-
ğu gibi göçmen kökenli ailelerin çocukları 
arasında okullarını tamamlamadan terk 
edenlerin oranı daha hızlı artış gösteri-
yor. Sınıfsal ve etnik kökene bağlı olarak 
okul eğitimini tamamlamadan okullarını 
terk edenlerin oranı, toplumsal zengin-
liklerin gaspıyla paralellik gösteriyor. 

Berlin Eğitim Bakanı Sandra Schee-
res de “Bizde (eyalette) her üç çocuktan 
biri yoksulluk içinde büyüyor. Bu yalnızca 
sosyal adaletsizlik anlamına gelmiyor, 
aynı zamanda okullar açısından da çok 
zor koşullar oluşturuyor” derken, sosyal 
ve sınıfsal parçalanmışlığın okul eğitimiy-
le olan bağına işaret ediyor. 

Alman Eğitim ve Bilim Sendikası 
(GEW) da eğitimde başarının toplumsal 
koşullara bağlı olmasının Almanya’da 
eğitimin temel sorunu olduğunu belirtti. 

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme 
Programı’nın (PISA) Almanya’da 15 ya-
şındaki göçmen kökenli öğrenciler ara-

sında yaptığı ve okul başarısını ölçen 
araştırmanın sonuçları da aynı tabloyu 
ortaya koyuyor. Araştırma göçmen kö-
kenli öğrencilerin yüzde 43’ünün okul 
başarısının “çok zayıf” olduğunu, söz 
konusu oranın, yabancı kökenli olmayan 
öğrenciler arasında kaydedilenden iki 
buçuk kat daha fazla olduğunu saptadı. 

Okul yıllarında daha çocuk ve gençlik 
yıllarında başlayan ayrımcılık ve dışlan-
mışlık ilerleyen yıllarda ve çalışma yaşa-
mında da artarak devam ediyor. Yoksul-
luk bir kader olarak bu kitlenin alnına 
burjuvazi eliyle yazılıyor. Şans eseri ömrü 
vefa eden, emeklik hedefine ulaşanların 
çalışma yıllarında yaşadıkları yoksulluk 
açlığa doğru evrilerek mezara kadar ya-

kalarını bırakmıyor. 
Merkezi Köln’de bulunan Alman Eko-

nomi Enstitüsü’nün hazırladığı bir rapor 
günlük yaşamda ortaya çıkan bu duru-
mun istatiksel bilgilerini veriyor. Rapora 
göre, 25-44 yaş grubundaki göçmen kö-
kenliler arasında çalışanların oranı yüzde 
72,3 iken, 2017 verilerinin değerlendiril-
diği raporda, aynı yaş grubunda göçmen 
kökenli olmayanlar arasında çalışanların 
oranının ise yüzde 87,2 ile 15 puan daha 
yüksek olduğunu ortaya koyuyor. 

Göçmen kökenli çalışanlar arasında 
geliri yoksulluk sınırının altında olanların 
oranı %14 ile göçmen kökenli olmayan-
ların oranının (%6,1) iki katından fazla. 
Alman Ekonomi Enstitüsü’nün göçmen 

kökenli gençlerin eğitim durumuna dair 
2016 verilerini de değerlendirdiği rapor-
da, 18-20 yaş grubundaki göçmen kö-
kenliler arasında akademik veya mesleki 
eğitim almayanların oranının yüksekliği-
ne dikkat çekildi. 

Buna göre Almanya’da doğan göç-
men kökenlilerin yüzde 25,2’si, 12 yaşın-
dan önce Almanya’ya göç etmiş olanların 
da yüzde 28,3’ü akademik veya mesleki 
eğitim almıyor. Göçmen kökenli olma-
yanlarda bu oran yüzde 17. 

Eğitimden çalışma yaşamına kadar 
ortaya çıkan tablo, kapitalist sistemde 
ekonomik gelişmenin genel olarak işçi sı-
nıfının, özel olarak da azınlıkların günlük 
yaşamlarında otomatik olarak bir iyileş-
tirme sağlamadığının yeni bir teyididir. 
Kapitalizm, sınıfsal ve etnik ayrılıkları 
derinleştirerek, sefaleti ağırlaştırarak, 
mezara kadar süreklileştiriyor. Dünya 
kapitalist sisteminde ekonomik büyüme 
tablosuyla öne çıkan Alman kapitaliz-
minde işçilerin ve onların çocuklarının 
içerisinde bulunduğu sefalet tablosu bu-
nun en çarpıcı örneğidir. 

Bu tablonun tersine döndürülmesi-
nin yegane yolu işçi sınıfı ve emekçilerin 
hak alma mücadelesinde gösterecekleri 
ısrar ve süreklilikten geçmektedir. 

Dünyanın en fazla kâr eden şirke-
ti olan petrol tekeli Saudi Aramco’nun 
Bekik ili ve El-Ahsa iline bağlı Haris bel-
desinde kurulu iki rafinerisini İHA’lar 
vurdu. 14 Eylül’de, sabaha karşı 04.00 
sularında gerçekleşen saldırılar sonu-
cunda rafinerlerde yangın çıktı. Suu-
di Arabistan medyasında, yangınların 
kontrol altına alındığı, ölen ya da yara-
lanan olmadığı öne sürüldü. 

Yemen Silahlı Kuvvetleri sözcüsü 
tarafından Husilere ait Al-Massirah 
kanalına yapılan açıklamada saldırılar 
üstlenilerek 10 İHA ile iki rafinerinin 
vurulduğu belirtildi. Yemen’e yönelik 
saldırılara ve katliamlara yanıt verildiği 
ifade edilen açıklamada, Suudi hedefle-
rin artabileceği “uyarısı” yapıldı.

Saldırı sonrasında petrol fiyatlarında 
rekor artış yaşandı.

Petrol fiyatlarındaki artışın Körfez 
Savaşı’ndan bu yana yaşanan en yüksek 
artış olduğu belirtilirken artışın oranı ise 
yüzde 18 oldu. Brent petrol ilk olarak 71 
dolara çıktı, ardından 67 dolara geriledi.

Saldırının ardından Suudi Arabistan 
petrol üretiminin yarıya düşürüleceğini 
açıklarken bu gelişmenin dünya genelin-
deki petrol üretimini yüzde 5 etkileyece-
ği belirtildi.

Husiler Saudi Aramco’nun iki rafinerisini vurdu
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Fransız burjuvazisi sınıfa yönelik saldı-
rılarında henüz kendisini durdurabilecek 
bir güç görmediği ve ayakta kalabilmek 
adına saldırılarını sürdürmek zorunda ol-
duğu için şimdi de emeklilik sistemine el 
uzatıyor. Burjuvazi yeni yasa aracılığıyla, 
ağır ve tehlikeli işkollarında diğer sektör-
lere göre erken emekli olma, işçinin ölü-
münün ardından emekli maaşının ailesi-
ne kalması, emeklilik haklarının açılması 
için koşullar, emeklilik yaşı, katkı süresi 
ve gelecekteki sistemin finansal yöne-
timi gibi hakları tırpanlayacak. 2040’ta 
yeni yasanın tüm emekliler ve emekli 
olacakları kapsayacağı ifade edilse de 
1963 doğumlulardan başlayarak saldırı 
paketi bugünün işçi sınıfını da direkt et-
kileyecek. Yasa şu anda “sosyal ortaklar” 
ile devlet arasında görüşülme evresinde. 
Devlet Sarı Yelekliler’in basıncı altında 
bir kalemde yasayı imzalayıp geçirecek 
cüreti bulamadığı için bir demokrasi ve 
sosyal tarafların uzlaşısı hikayesi yazma-
ya çalışıyor. Görüşme sürecinin yıl sonu-
nu bulması bekleniyor. 

Sermaye sınıfı için eylül ayı yeni dö-
nemin başlangıcıdır. Fransa’da da yeni 
sosyal hak kesintileri ve burjuvazinin ih-
tiyaçları doğrultusunda planlanan politik 
hamleler eylül ayında yansımaya başlar. 
Fransız burjuvazisi her ne kadar emper-
yalist bir merkez olarak elinde birçok 
kaynak barındırsa da artık sistemin aç-
mazlarıyla zorlandığını inkar edemiyor. 
Emperyalist-kapitalist sistem merkez 
ülkelerindeki burjuvazi için bile ek des-
teklere ihtiyaç duyuyor. Fransa da bu 
merkezlerin başında geliyor. Avrupa’da 
sosyal haklara yönelik saldırganlığın sü-
reklileşmesi bunun bir sonucudur. Bur-
juvazi geçmiş dönemlerde işçi sınıfının 
mücadelesiyle kazanılmış ya da onun 
mücadelesinin önünü almak için yapıl-
mış olan iyileştirmeleri şimdi tek tek sö-
küp alıyor. 

Fransa’daki son 5 yıllık sürece bakıl-
dığında bugünkü “Emeklilik Reform Pa-
keti”nin bir sürpriz olmadığı görülecektir. 
Çalışma yasasında değişiklikler (El Koh-
mri yasası), yeni eğitim yasası (Blanquer 
yasası), Sarı Yelekliler hareketinin çıkı-
şına neden olan benzin zammını içeren 
kapsamlı “çevre yasası” derken, şimdi 
de emeklilik yasası hazırlanıyor. İlgili ba-
kanların isimleriyle anılan saldırı listesi-
ne bakıldığında, nasıl bir sürekliliği ifade 

ettiği görülebilir. Ayrıca burada Fransız 
burjuvazisinin kibirli genç yüzü Emmanu-
el Macron’un bu saldırı dönemini sadece 
2017 Mayısından beri yönetiyor olduğu-
na dikkat etmek gerekiyor. Yani liberal 
ya da önceki sol maskeli cumhurbaşkanı 
François Hollande arasında saldırı paket-
leri açısından fark bulunmuyor. 

Asıl dikkat çekici yanı ise geçtiğimiz 
dönem Sarı Yelekliler gibi Fransa’yı sar-
san bir toplumsal hareket ortaya çıkma-
sına rağmen saldırı paketlerinin gelmeye 
devam ediyor olmasıdır. Bu da iki temel 
soruna işaret ediyor: Birincisi, burjuvazi 
açısından bu saldırı paketleriyle nefes 
alma olanaklarını arttırma çabası dışında 
bir çıkış yolu olmamasıdır. İkincisiyse, işçi 
sınıfı cephesinden bu saldırıları göğüsle-
yip burjuvaziyi geri itecek örgütlü, dev-
rimci önderliğe dayalı bir mücadele gü-
cünden yoksunluktur. Bu iki sorun alanı 
sistemin açmazlarıyla kesiştiğinde açığa 
çıkan, Fransa’da içinden geçtiğimiz gün-
lerde olduğu gibi süreklileşen bir çekiş-
medir. El Khomri yasasında genel grevle-
re rağmen yasanın geçmesi mücadeleci 
işçilerin moral ve motivasyonunu kırmış-
tı, Sarı Yelekliler hareketiyse burjuvaziyi 
korkutmuştu. Fakat iki taraf içinde son 
sözü söyleyebilecek güç birikimi olma-
dığı için bugün sınıf savaşımı emeklilik 

yasası üzerinden yeni bir cephede daha 
başladı. 

GENÇLİK DE YASANIN HEDEFİNDE!
Fransa’da her iki yoksul kişinden biri 

25 yaşın altında! Bu gençler ayda 880 
avrodan daha az gelirle yaşıyorlar. Fran-
sa’nın ortalama beslenme, giyim ve ba-
rınma masrafları için bu rakamlar çok 
kötü koşulların kabul edilmesi anlamına 
geliyor. Son yıllardaki saldırı paketleriy-
le özellikle genç işçilerin çalışma sözleş-
melerinde ciddi değişiklikler yapıldı. Bir 
aydan kısa süreli kısa vadeli sözleşmeler 
(CDD) ile iş güvencesi olmadan kölece 
koşullara itilen gençler şimdi de imkan-
sız geleceklerdeki emeklilik olasılıklarına 
sürükleniyorlar. Uber Eats, Deliveroo gibi 
yemek dağıtım işlerinde, hiçbir genel ça-
lışma bütünlüğü olmadan, esnek kölelik-
le eğitim hayatlarını sürdürmeye çalışan 
gençlerin sayısı artıyor. Gençliğin gele-
ceksizliği sistemin açmazlarıyla artarken, 
gençlik içerisinde mücadele arayışı da 
büyüyor. Emeklilik Yasası’na karşı genç-
likten ilk sesler de çıkmaya başladı.

Saldırı tüm kesimleri karşısına alıp 
mücadeleyi ortaklaştırıyor. Bu, yasanın 
ifadelendirilmesinde de açıkça görülü-
yor. Fransa Devleti’nin resmi sunumun-
da, “emekli maaşlarımızı sürdürülebilir 

bir şekilde korumak ve 21. yüzyıla adap-
te edilmiş bir sosyal koruma sisteminde 
genç kuşakların güvenini korumak için 
inşa edilmiş bir sistemin temeli” olarak 
tarif edilen Emeklilik Reformu, baştan 
sistemin itirafını taşıyor. İşçi sınıfı açısın-
dan emek gücünden çekilmenin ardın-
dan hayatta kalmak için alınan bu kesinti 
payı kapitalist sistem içinde sürdürüle-
bilir bile değildir. Ve sosyal ortaklar diye 
tarif edilen işçi ve emekçi kesimlerin ka-
bul edebileceği bir teklif yoktur. Ancak 
maskelemeye çalıştıkları bu hak kesinti-
si, düzenin “sosyal devlet” ve kazanılmış 
haklara dair ne varsa hepsini yok etmeyi 
planladığını gösteriyor.

GREVLERİN HANDİKAPLARI VE  
SARI YELEKLİLER
Fransız işçi sınıfı bölükleri, eylül ayını 

grevlerle açarak, saldırı paketine karşı ilk 
eylemliliklerini başlattılar. Paris’in met-
roları, banliyö trenleri ve otobüs hatla-
rında ciddi iptaller getiren bu eylemleri 
diğer işkollarından eylem ve grevler 
izledi. Avukatlar, doktorlar, hemşireler, 
fizyoterapistler, itfaiyecilerden yasa kar-
şıtı eylem planları geliyor. Sendikalar ta-
rafından da arka arkaya eylem çağrıları 
yapılıyor. Şimdiden bir eylem takviminin 
ortaya çıkacağı net. Fakat en yakın örnek 

Fransa’da sınıf çatışmasının yeni cephesi: 
Emeklilik sistemi
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olarak El Khomri yasasından da bildiğimiz 
üzere, çok sayıda genel grev, demiryolla-
rında 90 günde 36 grev gibi eylem tür-
leri burjuvaziyi geriletecek güçte olma-
yabiliyor. Burjuvazinin bu tarz eylemleri 
öngörerek hazır olduğu, saldırı paketinin 
bunu da hesaba katarak hazırlandığını 
biliyoruz. Bugün sendikal bürokrasi ya-
sal sınırlara hapsettiği genel grev ya da iş 
bırakma pratikleriyle sermaye devletinin 
ortağıdır. İşçi sınıfı içerisinden bunu aşa-
cak bir adım ortaya çıkmadığı sürece bu 
yasa paketi de eylemlere rağmen geçmiş 
olacak, işçi sınıfı emeklilik hakkı üzerin-
den ciddi hak kayıpları yaşayacaktır. Bu 
noktayı geçmeden eklemek gerekir ki 
Fransa’daki sınıf mücadelesi açısından 
artık yeni bir olgu daha hesaba katılmak 
zorundadır. Sarı Yelekliler hareketinin 
geçtiğimiz yıl çıkışındaki kitleselliği ve 
gücü bugün aynı nicelikte olmasa da ni-
teliğiyle artık mücadelede bir aktördür.

 Sarı Yelekliler hareketinin birinci yı-
lına hazırlanmasının emeklilik yasasına 
karşı grev süreçleriyle kesişmesi sendikal 
bürokrasinin denetimini zorlayacak bir 
faktör olabilir. Zira Sarı Yelekliler’in çıkışı 
sendikal bürokrasinin uzlaşmacı tavrına 
karşı da bir tepki hareketiydi. Ve süreç 
içerisinde örgütlenme, fiili mücadele, 
hatta sendika kurma gibi birçok nitelik-
sel tartışmayı geliştirdi. Şimdi emeklilik 
yasası süreciyle bu yeni bir hal alabilir ve 
işçi sendikalarından yasa karşıtı meslek 
örgütlerine kadar ortak bir mücadele ze-
mini oluşabilir. Bu Fransız sınıf hareketi 
açısından yeni bir sayfa açmanın ötesin-
de bizzat burjuvazinin köşeye sıkışmasını 
sağlayabilir. Zira geçtiğimiz dönem bur-
juvazi, Sarı Yelekliler’i sendikal bürokra-
sinin ve genel solun yalnızlaştırması ile 
ancak durdurabilmiş ve önemli tavizlerle 
saldırı paketlerinde duraksamada kal-
mışlardı. Emeklilik Reformu hem bu açığı 
kapatacak bir ekonomik kaynak hem de 
yeniden saldırı pozisyonuna geçiş ham-
lesidir. İşçi sınıfı sendikalar ve Sarı Ye-
lekliler’le bunu göğüsleyip aşabilir. Bu 
çerçevede değerlendirildiğinde emeklilik 
yasası, işçi sınıfı ve emekçilerin mücade-
lesini birleştirme fırsatı olarak da yeni 
dönem açısından önemli bir eşiktir. Keza 
göçmen işçilerin ve oturum hakkı olma-
yan kağıtsızlar hareketinin de sürece da-
hil olma ihtimalleri Fransa’yı baştan sona 
sarsacak bir sınıf eylemliliği yaratabilir.

Emeklilik yasası, adındaki “reform” 
iddiasına karşın işçi sınıfına hiçbir avan-
taj vaat etmiyor. ‘90’lı yıllarda başlayan 
bu geri-reform hareketinin kırılabilmesi 
Fransız işçi sınıfının devrimci önderliğini 
yaratma arayışıyla başarılabilir. Bugün bu 
boşluk sürse de Sarı Yelekliler’de olduğu 
gibi çeşitli çıkış çabaları ve hareketin için-
den mücadele tartışmaları devrimci ön-
derlik birikimini de besleyecektir.

Amerika’da General Motors işçileri 
2007 yılından bu yana ülke genelinde ilk 
kez greve gittiler. Sendikaların açıklama-
sına göre greve 48 bin işçi katıldı. 

Toplu iş sözleşmelerinin tıkanma-
sı üzerine işçiler United Auto Workers 
(UAW) sendikasının çağrısı üzerine 
15 Eylül Pazar günü yerel saate göre 
00.00’da bantları durdurdular. Sendika 
ücretler, sağlık yardımı, geçici çalışanlar, 
iş güvenliği ve kâr paylaşımı konuların-

da şirket ile anlaşmaya varamadıklarını 
ifade etti. Görüşmelerin devam etmesi 
bekleniyor.

Sendika Ohio ve Michigan’daki oto 
montaj tesislerinin kapatılmasını dur-
durmak istiyor. Yaptığı açıklamada iş-
çilerin rekor kazanç sağlandığı bir dö-
nemde daha yüksek ücret almayı hak 
ettiklerini ifade ediyor.

General Motors, 7 milyar dolar ya-
tırım yaparak, 5.400 kişilik istihdam bi-

rimini garanti altına alacaklarını, daha 
önce açıklanan 5 tesisten 2’sinin kapan-
ması konusunun araştırılacağını belirtti.

En son 2007 yılında toplu sözleşme 
görüşmelerinde uzlaşmaya varılama-
ması üzerine GM’ye bağlı 89 işyerinde 
73 bin işçi iş bırakmıştı. Grev 2 gün sür-
dü. 1998 yılında Flint ve Michigan’da 
GM işçileri 54 gün süren bir greve git-
miş ve grev GM’ye 2 milyar dolara mal 
olmuştu. 

ABD’de General Motors işçileri grevde

İsrail’de 17 Eylül’de yapılan seçimleri 
Benjamin Netanyahu’nun lideri olduğu 
Likud partisi önde tamamladı. Ancak 
Likud tek başına hükümet kuramıyor, 
koalisyon hükümeti kurulacak.

İsrail’de 6 milyon kayıtlı seçmenin 
yüzde 71,8’inin sandık başına gittiği 

seçimlerde partilerin oy dağılımı şöyle 
oldu: Likud yüzde 23,27, Siyonist Birlik 
yüzde 19,73, Birleşik Arap Listesi yüzde 
10,98, Yeş Atid yüzde 8,78, Kulanu yüz-
de 7,41, HaBayit HaYehudi yüzde 6,41, 
Şas: yüzde 5,80, Yisrael Beitenu yüzde 
5,17, Birleşik Tora Yahudiliği yüzde 5,16, 

Meretz: yüzde 3,89.
Knesset’te (meclis) sandalye dağılı-

mı ise şu şekilde: Likud 29, Siyonist Bir-
lik 24, Birleşik Arap Listesi 14, Yeş Atid 
11, Kulanu 10, HaBayit HaYehudi 8, Şas 
7, Birleşik Tora Yahudiliği 7, Yisrael Bei-
tenu 6, Meretz 4.

ABD Hazine Bakanlığı verilerine 
göre bütçe açığı geçen yıla kıyasla 
yüzde 19 arttı. Ekim 2018’den Ağus-
tos 2019 sonuna kadar olan süreçteki 
bütçe açığı, geçen yılın aynı dönemine 
kıyasla yüzde 19 artışla bir trilyon do-
ları aştı.

ABD’de bütçe açığı 10 yıllık aranın 
ardından yeniden bir trilyon doları aş-
mış oldu. Söz konusu dönemde gelir ar-
tışı yüzde 3 olurken giderler ise yüzde 
7 arttı.

30 Eylül’de tamamlanacak bütçe yılı 
içinde, devlet gelirlerinin yüzde 3 arta-
rak 3 trilyon doları geçtiği, giderlerin 
ise yüzde 7 artarak 4 trilyon 150 milyar 

doları aştığı belirtiliyor.
Çin ile ticaret savaşını tırmandıran 

Donald Trump, bu vesileyle devletin 
gümrük gelirlerinin yüzde 73 artışla 66 
milyar dolara çıktığını belirterek Çin ile 
ticaret savaşını ABD’nin kazandığını id-
dia ediyor. Ancak söz konusu vergi yükü 
ABD’li şirketlerin sırtına yükleniyor.

ABD-Çin arasındaki ticaret savaşın-
da son olarak Trump, 250 milyar dolar-
lık Çin ürününe ek gümrük vergisi kara-
rını iki hafta ertelemiş, Çin ise domuz 
eti ve soya fasulyesi gibi tarım ürünleri 
alımının arttırılmasını gözden geçire-
ceklerini açıklamıştı.

İsrail’de seçimler sonuçlandı: Koalisyon kurulacak

ABD’de bütçe açığı 10 yılın zirvesinde
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Zorunlu aile arabuluculuğu:  
Her şey aile bütünlüğü için!

AKP iktidarı, arabuluculuk sistemini 
iş mahkemeleri ve ticari mahkemelerin 
ardından aile mahkemelerinde de ha-
yata geçirmeye hazırlanıyor. 2019 yılının 
başından itibaren hazırlıkları yoğunlaştı-
rılan Aile Mahkemeleri’nde arabuluculuk 
sistemi adımlarının yakın zamanda atıl-
ması bekleniyor.

 2012 yılında iş mahkemeleri ve ti-
caret mahkemelerinde gündeme ge-
len arabuluculuk sisteminin gerekçesi, 
“yargıda yoğunluğu hafifletmek” olarak 
lanse edilmişti. Oysa o dönem afişlerde 
öne çıkartılan “kazan-kazan” şiarının da 
gösterdiği gibi, aslında birilerinin, somut-
ta da “sermayenin” kazanması amaçlanı-
yordu. Özetle, her yanıyla dökülen yar-
gının olağan mekanizmalarının da devre 
dışı bırakıldığı, gizli kapaklı bir şekilde 
“yargılamanın” yapıldığı arabuluculuk 
sistemi, “iş yükünün azaltılması”nı değil, 
sermayenin üzerindeki yükleri hafiflet-
meyi hedefliyordu.

Şimdi sırada zorunlu aile arabulu-
culuğu var. Adalet Bakanlığı tarafından 
konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Top-
lumsal barışa katkı sunacağını düşündü-
ğümüzden ve aile kurumunun korunma-
sına katkı sağlayacağına inandığımızdan 
düzenlemenin faydalı olacağını düşünü-
yoruz” denilmektedir. 

AKP iktidarı tarafından “Aile Arabu-
luculuğu”na övgüler dizen söylemlere 
rağmen, ortada hukuksal bir düzenleme 
bulunmadığı gibi, mevcut tablo kendi 
içinde çelişkiler de barındırıyor. Öyle ki, 
yapılan açıklamalarda, aile arabuluculu-
ğu boşanma, nafaka, tazminat, velayet 
vb. konulara bakabilecek. Ancak Arabu-
luculuk Kanunu’na göre, kadına yönelik 
şiddet arabuluculuğun kapsamı dışında. 
Ayrıca her ne kadar hükümlerini uygula-
masa bile Türkiye’nin imzacısı olduğu İs-
tanbul Sözleşmesi’ne göre de “her türlü 
şiddet olayında” arabuluculuk yasaklanı-
yor.

Ancak yasa koyucular, şiddeti sadece 
fiziksel şiddet olarak göstermek niye-
tindeler. Kadınların karşı karşıya kaldı-
ğı psikolojik, ekonomik vs. şiddeti yok 
saymaya devam ediyorlar. Oysa ki, aile 
arabuluculuğuna konu edilen başlıklarda 
(başta boşanma olmak üzere, velayet, 
mal paylaşımı vb.) kadınlar çok yönlü 
şiddet ile karşı karşıya kalıyorlar. 

Tüm bu handikaplarla beraber, “sos-

yal uzlaşı” adı altında kadınların boşan-
malarını engellemek amacını taşıyan aile 
arabuluculuğu, kadınlar için çok ciddi so-
runları barındırıyor.

Emekçi kadınların, çok yönlü baskı 
ve kuşatmanın ardından zorlukla vere-
bildikleri boşanma kararlarının gerisinde 
şiddet öğesi belirgin bir yer tutabilmek-
tedir. Ağır ve sancılı süreçlerin ardından 
verilen boşanma kararlarında “arabu-
luculukla” kadınları “zorunlu” olarak ve 
“kapalı kapılar ardında” ikna sürecine 
dahil etmek, kadınların güvenliğini ciddi 
anlamda zora sokacağı gibi, şiddetin ka-
pılarını da aralayacaktır. 

“Özel alanın mahremiyeti” gerekçe-
siyle “gizli” olacağı iddia edilen arabulu-
culuk görüşmeleri ise, kaçınılmaz olarak 
şiddetin gizlenmesi sonucunu doğura-
caktır.

Aynı zamanda bin bir zorluklarla kar-
şıya karşı kalan emekçi kadınlar, üstüne 
bir de ücretli olan arabuluculuk hizme-
tinden faydalanabilmek için mali yükün 
de altına girmiş olacaklar.

Bir başka nokta ise, arabulucuların 
kimler olacağı tartışmasıdır. Hukukçu-
ların dışında arabulucuların kamu gö-
revlileri olması, imamların arabuluculuk 
yapacağını düşündürtmektedir. Müftü-
lere nikah kıyma yetkisinin verilmesiyle 
birlikte, İslami referanslarla imamların 
kamu yaşamındaki rolü arttırılırken, “da-
nışmanlık merkezlerinde” imamlara yeni 

roller biçilirken, imamların tam da ken-
di misyonlarına uygun olarak, kadınları 
“ikna” etme süreçlerine dahil edilmeleri 
şaşırtıcı olmayacaktır.

“AİLENİN BÜTÜNLÜĞÜ”  
HER ŞEYİN BAŞI!
Adalet Bakanı Gül, aile arabuluculu-

ğunu şu sözlerle tanımlıyor: “Kültürümüz 
ve değerlerimiz ailenin devamını sağla-
maktan yana, boşanma en son çaredir. 
Boşanma sürecinde taraflar eğer sorun-
larına gerçekten çözüm bulamıyorlarsa 
elbette evlenmek gibi boşanmaya da 
hakları mevcut. Günümüzde boşanma 
aşamasındaki tarafların en büyük eksik-
liği iletişim ve empati kurulmamasıdır. 
Arabuluculuk müessesesi bu anlamda 
toplumun psikolojik ve sosyolojik olarak 
yükünü çekecek, toplumu rahatlatacak 
bir kurum görevinde olacak. Toplumun 
temel taşı olan ailenin korunması, sorun-
ların çözümü, boşanma oranlarının azal-
ması amacıyla yapılan çalışmaları çok 
değerli buluyoruz.”

AKP iktidarı, kadınların haklarını ko-
rumak, özellikle kadına karşı ayyuka çı-
kan şiddeti engellemek yerine “aileyi ve 
aile bütünlüğünü korumak” temelinde 
çalışmalarını sürdürüyor. 2016 yılında 
gündeme gelen “boşanmaların önlen-
mesi komisyonu”nun kararlarından biri 
olan zorunlu aile arabuluculuğu, nafaka 

kanunu vb. planların hepsi, aynı amaca 
hizmet ediyor. Her ne olursa olsun, aileyi 
korumak ve kadınları aile içinde tutmak!

Toplumun en küçük birimi olarak ta-
nımlanan “aile”, egemenler için iktidarı 
sürdürmenin en temel dayanakların-
dan biridir. İktidar sahiplerinin bunun 
için pek çok gerekçeleri var: Toplumu 
ve özellikle emekçileri denetim altında 
tutmak, daha pasif ve edilgen görülen 
kadınlara bu denetimde özel bir rol biç-
mek, sistem tarafından yerine getirilmesi 
gereken toplumsal görevlerin (ev ve ço-
cuk bakımı vs.) bizzat aile içinde kadınlar 
tarafından yerine getirilmesini sağlamak 
vs… AKP iktidarı açısından, tüm bunlara 
ek olarak İslam’a dayalı bir toplumu kül-
türel ve sosyal olarak inşa etme hedefi 
için de kadınların aile içinde tutulmala-
rına ihtiyaç var.

Zorunlu arabuluculuk sistemi hayata 
geçirildiği koşullarda, bundan en başta 
emekçi kadınlar etkilenecektir. Tıpkı zo-
runlu iş mahkemeleri arabuluculuğunda 
öncelikle işçi ve emekçilerin olumsuz 
olarak etkilenmesi gibi…

Yasalar her zaman toplumsal mü-
cadelenin ardından topallayarak gelir. 
İşçilere, emekçilere ve kadınlara saldırı 
niteliği taşıyan, kapitalist erkek egemen 
düzenin bekası için gündeme getirilen bu 
yasalar da ancak toplumsal mücadele ile 
paramparça edilebilecektir. 
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MEB’den öğrencilere 
“simit atma” soruşturması

Geçtiğimiz hafta eğitim-öğretim dö-
nemi açıldı. Kadıköy Anadolu Lisesi’ne 
yeni başlayan öğrencilere yapılan “simit 
atma” geleneği bu sene öğrencileri di-
sipline göndermenin “gerekçe”si oldu. 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ince-
leme başlattığını duyurdu. Öğrenciler 
sosyal medyada gündem olan görüntüler 
sonrası bir açıklama yayınladılar:

“Okulumuzun logosu, martıdır. Bu 
nedenle onlarca yıldır geleneksel olarak, 
yeni başlayan öğrencilere zaten çöpe 
atılması gereken bayat simitler alınarak 
atılır. Okul öğrencilerinin martılar olarak 
anılması nedeniyle, bu geleneksel olarak 
yapılan bir şeydir. Atılan simitlerin tama-
mı, yenilmeyecek kadar bayattır ve zaten 
çöpe atılacaktır. Bu simitler atıldıktan 
sonra, öğrencilerin de yardımıyla okul 
görevlileri tarafından toplandıktan son-
ra, tekrar martılara atılmaktadır.”

Kadıköy Anadolu Lisesi Müdürü Ali 
Fuat Güney, Türkiye gazetesine öğrenci-
leri hedef gösteren bir röportaj verdi. Ka-
dıköy Anadolu Lisesi AKP’nin “proje okul” 
kapsamında ele aldığı liselerden biri. Mü-
dürü olan zat daha önce “Hadis Halkası” 
denilen bir gerici oluşumla öğrencileri 
zorla dini sohbetlere götürmeye çalıştı, 
liselilerin yurt odalarındaki diyaloglarını 
velilere gönderdi. Geçtiğimiz dönemin 
son günlerinde öğrenciler gerici yöne-

time karşı “Bu okulun sahibi fikri hür, 
vicdanı hür öğrencilerdir!” pankartı açtı. 
Kadıköy Anadolu Lisesi’nde yaşanan olay 
sadece simit meselesi değildir. KAL ken-
dine özgü bir kültür ve geleneği yaratmış, 
her yeni gelen öğrenciye de bu tablonun 
parçası olduğunu hatırlatmıştır. 

AKP iktidarı kendisi dışında her tür-
lü birlikteliği tehlike olarak görmektedir. 
“Proje okul” kapsamındaki birçok lise gibi 
Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri ve eski 
okul yönetimleri ilerici birikimi temsil et-
mektedirler. Bu okulların olanakları ve 
sosyal ortamları liselilerin birlikteliklerini, 
sorgulamalarını, araştırmalarını teşvik et-
mektedirler. Bundan kaynaklıdır ki proje 
okullar ilk açıklandığında liseliler okul yö-
netimlerine sırtlarını dönerek bir hareket 
başlatmışlardır.

Eğitim alanında yaşanan kaosa rağ-
men MEB öğrencilere disiplin soruştur-

ması açmıştır. Yaşanan kaos sadece müf-
redat ve sınav sistemi ile ilgili değildir. 
Eğitimin plansız, paralı, niteliksiz ve özel 
sektörün insafına bırakılmış olmasının bir 
sonucudur yaşanan kaos. Eğitime ayrıl-
mayan pay cemaatlere ve vakıflara akta-
rılmaktadır. Eğitim ihtiyaçlarının masraf-
ları var olan kriz ile birlikte emekçilerin 
sırtında bir kambura dönmüştür. Geçtiği-
miz hafta Beşiktaş’ta bir anne okul kıya-
fetlerine verilen paraya isyan etti. Zira bir 
öğrencinin kıyafet masrafı ortalama 500 
lirayı bulmaktadır. Kırtasiye masrafları, 
okula kayıt için alınan “bağışlar”, yemek, 
ulaşım bu paraya dahil değildir. Eğitimin 
giderek bir sektöre dönüşmesi, krizin fa-
turasını emekçilerin sırtına yükleyen ikti-
dar için bir gelir kapısı durumundadır.

Tüm bunların yanı sıra tadilat için üç 
ay gibi bir tatil süresi varken eğitim dö-

nemini tercih etmek ise tam bir plansızlık 
örneğidir. Birçok okul tadilat nedeniyle 
taşınıyor. İzmir’de öğrenciler cami avlu-
sunda konteynerlerde eğitim alıyorlar. 
Bursa’da veliler ve öğrenciler okullarına 
sahip çıkmak için sokaklara döküldüler. 
İstanbul Sancaktepe’de 75. Yıl Devlet 
Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesi bir ortaokula taşınmıştır ve bir 
yılı orada geçirecektir.

MEB tarafından Kadıköy Anadolu Li-
sesi öğrencilerine açılan soruşturma bir 
korkunun ifadesidir. Eğitim alanında ya-
şanan sorunlar öyle bir hal almıştır ki her 
kesimde öfke biriktirmektedir. Öğrenciler 
için hiçbir sosyal alan bırakmayan, onları 
gericilik ile kuşatmaya çalışan, gelecekle-
rine göz diken, gençliğin yaşamını sınav 
salonlarına, sınıflara, şıklara sıkıştıran, 
yaşam tarzına müdahale eden bir AKP ik-
tidarı gerçeği vardır. Aileleri ceplerindeki 
son kuruşa kadar soyan, çocuklarına ge-
rici eğitimi dayatan, buna rağmen bir iş 
ve gelecek sağlamayan yine aynı iktidar 
gerçeğidir. Çalışanlar ve eğitimciler açı-
sından ise durum daha da vahimdir. Bun-
dan kaynaklı aile, öğrenci, öğretmen ve 
okul çalışanları birlikte mücadele etmek 
zorundadır. 

Eğitim hakkı için, güvenceli bir gele-
cek için, eşit, parasız, bilimsel, anadilde 
eğitim için mücadeleye!

Okulların açılması ile beraber liseli 
gençlikle yakın temas halinde bulunu-
yoruz. Fikirlerini bizimle paylaşıyorlar ve 
okulda politik bir ortam oluşturuyoruz 
her sene. Geçen yıl ile bu yılı kıyasladı-
ğımızda en gericisinin bile bu düzenden 
bıkmış olduğu göze çarpıyor...

Okulda geçen yıl AKP savunucula-
rı kendini belli ediyor, açık bir biçimde 
bunun propagandasını yapıyorlardı. TÜ-
GVA denen örgüt ile bağları olan kısım 
çoğunluktaydı. TÜGVA “etkinlikle”rine 
müdür desteği ile çağrı yapılıyor, kitap-
ları okula getiriliyordu. Bedava yemek 
vererek insanları kendine çekmeye ça-
lışıyorlardı.

Çorlu’da TÜGVA’nın açılışına, içinde 
bulunduğumuz okulun müdürü ve mü-
dür yardımcısı katılmış, Bilal Erdoğan 
ile görüşmüşlerdi. Okulda siyaset yap-
mak lafta yasaktı ama müdür adeta AKP 
gençlik kolları başkanı gibi davranıyor-
du. TÜGVA’da edebiyat dersi veriliyor, 

İslamcı şairler vs. anlatılıyor, övülüyor-
du. Bu derse giren kişi ise, okulumuzun 
müdür yardımcısı! Okulda devrimcilerin 
ve ilerici hocaların üzerinde büyük bir 
baskı kurmaya çalıştılar geçen sene. Sı-
nıfın içinde TÜGVA’nın ve müdürün aja-
nı olduğunun bile farkındaydık.

Belli bir grup öğrenci topluluğu kori-
dorlarda bekleyerek insanları TÜGVA’ya 
çağırıyor ve “siyasete karşı” hocalar 
bunları izliyordu! Ancak şöyle bir ger-
çeklik vardı; bunlar bir dava, bir amaç 
uğruna değil, çıkar ilişkisi üzerine be-
raberlerdi. AKP’den para aldığını iddia 
eden bir kişi vardı. Kendisi TÜGVA’nın 
lise başkanı idi. Sürekli tartışmaya giri-
yorduk bu kişi ile. Genel olarak son sözü 
“Çıkarım var” oluyordu... Geçen yıl, bu 
şekilde geçti okulumuzda.

BU SENE DURUM ÇOK FARKLI 
Artan ekonomik kriz, zamlar ile bir-

likte geçim sıkıntısını beraberinde ge-
tirdi. Bunlardan en fazla zararı tabii ki 
emekçi aileler gördü. AKP iktidarının 
halk ile dalga geçer tavırları, “kriz yok” 
demagojisi insanların sinir sistemini 
bozmuş gözüküyor. 

AKP’li gençlerin birçoğu artık Erdo-
ğan’a küfreder hale gelmiş durumdalar. 
Okulda sürekli zamlardan şikayet edi-
yorlar ve “bunları savunarak hata etmi-
şiz” gibi cümleler kuruyorlar.

TÜGVA denen yapı da doğal olarak 
dağılmış durumda. Geçen yıl lise örgüt-
lenmesini yapanlar bile, bize, “siz hak-
lıydınız” diyorlar. Bu durum bizi tabii ki 

şaşırtmadı, bunun olacağını biliyorduk. 
Çıkar ilişkisi üzerine kurulu her örgüt, 
her yapı, her sistem yıkılmaya mah-
kumdur! Bu insanlara tabii ki “siz bunu 
hakkettiniz, desteklemeseydiniz” demi-
yoruz. Bu bir devrimcinin yapmaması 
gereken bir şey. Biz esasta onların kurtu-
luşunun düzen muhalefetinde olmadığı-
nı, bu krizlerin ve ağır yoksulluğun bu 
sistem içinde her zaman kalıcı olacağı 
ve yapılması gerekenin kapitalizme karşı 
mücadele yürütmek olduğunu anlatma-
ya çalışıyoruz. 

Geçen seneye göre gözle görülen 
bu değişiklik, AKP iktidarının artık ayak-
ta duramayacağını gösteriyor. Burada 
yapılması gereken şey, düzen muhale-
fetine yedeklenmeden, “Düzene karşı 
devrim!” diyebilmektir. Bu pislik sistemi 
yalnızca işçi sınıfının devrimci mücade-
lesi değiştirebilir. Bu yüzden, gençliğin 
yolu işçi sınıfının yoludur! 

ÇORLU’DAN BİR DLB’Lİ

Liselilerde gözle görülür değişim
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Katliamcı devlet geleneği hapishane-
lerde de hep sürdürülegeldi. Sermaye 
devletinin tutsaklara yönelik katliamcı 
kini ve saldırganlığı hiç azalmadı. Her 
hapishanede katletmekten çekinmeden 
tutsaklara saldırılıyor. Sermaye devle-
ti bazı tarihlerde ve hapishanelerde ise 
doğrudan katletmek için saldırdı. 

Ulucanlar katliamı sırasında, “30’a 
kadar yolu var” ifadeleriyle katliamcı çıp-
lak yüzünü ortaya seren sermaye devle-
tinin maaşlı katil sürüsü, 21 Eylül 1995’te 
Buca Hapishanesi’nde iş başındaydı. Ka-
tiller birebir aynı kişiler değillerdi bel-
ki ama tümü de sermaye devletinden 
maaş alıyor, onun için katlediyorlardı. 

BUCA KATLİAMI
Buca Hapishanesi’nden 4 tutsağın fi-

rar etmesi sonrasında hapishane idaresi 
tutsaklara saldırıyı sistematik hale ge-
tirdi. Tutsaklar hastaneye veya mahke-
meye gittiklerinde askerlerin saldırısına 
uğruyordu. 

Saldırıların son bulması talebiyle 6. 
ve 7. koğuşta kalan tutsaklar 18 Eylül 
1995’te sayım vermeme eylemi başlat-
tılar. Hapishane idaresi, askerle birlikte 
19 Eylül’de arama adıyla saldırı öncesi 
keşif yaptı. 21 Eylül’de de saldırıya geçti. 

DHKP-C davasından tutsakların kaldığı 
6. ve 7. koğuşlara, tutsakların daha önce 
tanımadıkları ve görmedikleri kimileri 
bıyıklı, kalkanlı, asker giyimli özel maaş-
lı katliam ekibi saldırdı. Koğuşlara giren 
katliam ekibi tutsakları teker teker alıp 
askerlerden kurdukları bir koridorda ba-
yılıncaya kadar dövdüler. 

Başsavcı ve cezaevi savcısının bilgi-
si dahilinde yapılan ve bizzat Jandarma 
komutanı Yarbayın “öldürün” emriyle 
başlatılan Buca Katliamı’nda DHKP/C 
davasından yargılanan Yusuf Bağ, Turan 
Kılıç ve Uğur Sarıaslan isimli üç tutsak 
katledildi.

DİYARBAKIR KATLİAMI
Diyarbakır Hapishanesi’nde 24 Ey-

lül 1996’da görüş günü koridorda, PKK 
davasından yargılan tutsaklara asker ve 
gardiyanlar saldırdı. Saldırıda 11 tutsak 
yaşamını yitirirken 24 tutsak da ağır şe-
kilde yaralandı. Katliama yönelik saldı-
rıda Erkan Hakan Perişan, Cemal Çam, 
Hakkı Tekin, Ahmet Çelik, Edip Dilekçi, 
Mehmet Nimet Çakmak, Rıdvan Bulut, 
Mehmet Kadri Gümüş, Kadri Demir, 
Mehmet Arslan ve Hakkı Tekin isimli tut-
saklar yaşamlarını yitirdiler.

Bahanesi ne olursa olsun saldırı, kat-
liam yapma hedefiyle gerçekleşti. Çünkü 
yaşamını yitiren tutsaklar vahşice katle-
dilmişlerdi. Ağır yaralı 24 tutsak ise de-
yim yerindeyse ölümden dönen “şanslı” 
tutsaklardı.

Açık ve net olarak Diyarbakır Hapis-

hanesi’nde gerçekleşen katliam yargıya 
taşındı. Maaşlı katillere ödülden farksız 
cezaların verildiği dava biri usulden, di-
ğeri esastan olmak üzere iki kez Yargı-
tay’dan döndü. Dava 2017’deki son du-
ruşmasında ise zaman aşımından düştü 
ve katiller beraat etti. Katliamcı devlet 
yargıda gerçek yüzünü bir kez daha gös-
terdi.

KATLİAMLARIN HESABINI SORACAK 
VE SONA ERDİRECEK OLAN, 
İŞÇİ VE EMEKÇİLERİN ÖRGÜTLÜ 
GÜCÜDÜR!
Hapishane katliamları Ocak 2017’de 

Ümraniye Hapishanesi’nde 4 tutsağın 
katledilmesiyle sürdü. 26 Eylül 1999’da 
Ulucanlar Hapishanesi’nde 10 devrimci 
ve komünist tutsak katledildi. 19 Aralık 
2000’de ise 20 hapishanede toplam 28 
tutsak katledildi. 

Bugünse doğrudan katletmeye yöne-
lik bir saldırı olmuyorsa bile, bütün ha-
pishanelerde katletmekten çekinmeden 
tutsaklara saldırılıyor. 

Sermaye devletinin hapishanelerde-
ki hiçbir saldırısı sadece tutsakları he-
defleyen saldırı değildir. Öncelikli olarak 
tutsaklar olmakla birlikte saldırının esas 
hedefi işçiler, emekçiler ve Kürt halkıdır. 
Hapishaneler bu saldırının öncelikli cep-
hesidir.

İşçi sınıfı ve emekçiler ile Kürt hal-
kının hapishanelere yönelik saldırılara 
sessiz kalması, toplumsal mücadele di-
namiklerine yönelik saldırıda dolaysız 
olarak sermaye devletinin elini güçlen-
diriyor. Oysa yalnız hapishanelerde ger-
çekleşenlerin değil, bütün katliamların 
gerçek anlamda hesabını soracak olan 
da yeni katliamların önüne geçecek olan 
da işçi ve emekçilerin örgütlü gücüdür. 

H. ORTAKÇI

Buca ve Diyarbakır katliamları 

Önceki hafta Patnos L Tipi Kapa-
lı Hapishanesi’nden Van Yüzüncü Yıl  
Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne 
sevk edilen Parkinson ve kalp hastası, 
Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Ağrı 
eski İl Başkanı Mustafa Akyol yaşamını 
yitirdi.

Tutuklandığı 2011 yılında Mustafa 
Akyol’a “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla 
13 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. 

Parkinson ve kalp hastası Akyol 
geçtiğimiz hafta Patnos L Tipi Kapalı 
Hapishanesi’nden Van Yüzüncü Yıl Üni-
versitesi (YYÜ) Araştırma Hastanesi’ne 

kaldırıldı. 15 Eylül gecesi yaşamını yiti-
ren Akyol’un cenazesini, ailesi Ağrı’ya 
götürdü.

İnsan Hakları Derneği (İHD) hasta 
mahpuslar listesinde yer alan Akyol için 
avukatları, hapiste kalamayacağı üzeri-
ne 5 ay önce başvuruda bulunmuştu.

Hasta tutsak Mustafa Akyol yaşamını yitirdi

Sermaye devletinin hapishanelerdeki hiçbir saldırısı sadece tutsakları hedefleyen saldırı değildir. Ön-
celikli olarak tutsaklar olmakla birlikte saldırının esas hedefi işçiler, emekçiler ve Kürt halkıdır. Hapis-
haneler bu saldırının öncelikli cephesidir.
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Kürt halkının tarihi, nice baskı, zulüm 
ve katliamlarla yoğrulurken, bağrından 
da mücadelede ölümsüzleşmiş nice ileri-
ci, devrimci yiğit insan çıkarmıştır. Musa 
Anter de bunlardan biridir. ‘Ap’ Kürtçede 
amca, “-e” ise sevilen sayılan kişiler için 
kullanılan bir ek olmak üzere kendisine 
aynı zamanda “Ape Musa” denilmiştir. 
“Hatıralarım” kitabında, “Türkiye’nin 55 
yıllık girdisinin, çıktısının yeminli, canlı 
bir şahidiyim. Hem yalnız şahidi mi? De-
ğil! Sanığıyım, mahkumuyum ve dava-
cısıyım” diye kendinden bahseden Ape 
Musa, tüm Kürt halkının amcasıdır.

1960’lı yıllarda Türkiye’de yükselen 
toplumsal uyanış, bir yandan sol hare-
keti güçlendirirken, diğer yandan Kürt 
ulusal hareketini de canlandırmaya baş-
lamıştır. Ape Musa da Kürt halk uyanı-
şının ilk temsilcilerinden birisidir. Doğ-
duğu yer için, “Kürdistan Türkiye’nin en 
geri bölgesidir; Mardin Kürdistan’ın en 
geri ilidir; Nusaybin Mardin’in en dert-
li ilçesidir; Stêlîe, Nusaybin’in en fakir 
nahiyesidir; Zıvıngê, Stêlîe’nin en geri 
kalmış köyüdür” demiştir. Annesi Fesla 
Hanım, ilk kadın muhtarlardan birisidir 
ve Ape Musa’yı Ermeni Soykırımı’ndan 
3-5 yıl sonra doğurduğunu söylemiştir. 
5 kardeşli Ape Musa’nın nüfustaki adı 
Şeyhmus’tur. Soyadı kanunu dolayısıy-
la da soyadı Elmas’tır. Zamanla adını ve 
soyadını değiştirir ve Musa Anter yapar. 
İlk gözaltısını, 1934 yılında henüz 14 ya-
şındayken, okulda birinin Seyit Rıza’nın 
annesine küfretmesine karşılık Mustafa 
Kemal’in annesine küfrettiği için yaşar. 
Babası ağa olduğu için 45 günlük tutsak-
lık sonucu serbest bırakılır. Çocukluğun-
da gittiği Suriye’de sürgün Kürt aydınları 
ile tanışır. Kürt Hareketi’nin silahsız mü-
cadele etmesi gerektiğini savunduğu için 
Yaşar Kemal ona “Öfkesiz Kürt” lakabını 
takmıştır.

Musa Anter, İstanbul Üniversitesi Hu-

kuk Fakültesi’ni bitirse de avukatlık veya 
savcılık yapmaz. 1970’lerde Devrimci 
Doğu Kültür Ocakları davasından ve 12 
Eylül döneminde de Kürtçülük propagan-
dası yaptığı gerekçesiyle tutuklanır.

Aynı zamanda 1971’de kapatılan Tür-
kiye İşçi Partisi’nin yöneticileri arasında 
yer alan Ape Musa, birçok eser de yaz-
mıştır. Hapishanede “Birina Reş” tiyatro 
eserini ve Kürtçe-Türkçe sözlüğünü yaz-
mıştır. “İleri Yurt” gazetesini çıkaran Ape 
Musa, yayımladığı Kürtçe şiiri “Qimil/Kı-
mıl” sebebiyle 1959 yılında idamla yargı-
lanır. 1963 yılında 23’ler davası ile tekrar 
hapishaneye girer.

Mamak, Sultan Ahmet, Balmumcu, 
Seyrantepe ve Nusaybin hapishanele-
rinde yatan Ape Musa, 1980 yılında da 
Kürtçülük propagandası yapmaktan tu-
tuklanır. Yaşamı boyunca toplam 11,5 yıl 
hapis yatar. Devrimci Doğu Kültür Ocak-
ları, Halkın Emek Partisi, Mezopotamya 

Kültür Merkezi ve İstanbul Kürt Enstitü-
sü’nün kurucularından olan Ape Musa, 
evli ve üç çocuk babasıydı. Bir mizah ya-
zarı da olan Ape Musa, kapatılan ve çok 
sayıda çalışanı katledilen Özgür Gündem 
ve Yeni Ülke gazetelerinde de köşe yazar-
lığı yaptı. Kürtlerin “mamoste”si (hocası) 
olarak da bilinen Musa Anter, Kürt halkı 
tarafından sevilen ve sayılan bir sanat-
çıydı aynı zamanda. 20 Eylül 1992’de bir 
kültür etkinliği için Diyarbakır’dayken, 
katliamcı Türk sermaye devletinin tetik-
çileri tarafından bir sokak ortasında kur-
şunlanarak katledilir. Ardından devletin 
bilindik senaryosu devreye girerek tetik-
çiler aklanır, saklanır.

Ape Musa ödediği tüm bedellerle, 
Kürt halkının ve mücadele eden tüm 
halkların amcası olmuştur. Her ne kadar 
Kürt hareketiyle aynı düşüncede olma-
sa da dağa çıkanlar için bir röportajında 
şöyle demiştir: “Devlet organlarının iki-

de bir ‘Biz PKK’nin kökünü kazıyacağız’ 
demeleri, bize soykırım tehdididir. Zaten 
onların kökü biziz… Çocuklarımız zulüm-
den, hürriyetsizlikten, anadillerini konu-
şamamaktan, kendilerine her yerde hain 
gözü ile bakılmaktan… Kürdistan dağla-
rına çıktılar.” Zamanında düzenlenen bir 
istihbarat raporunda ise şöyle denilmek-
tedir: “Musa Anter’in İstanbul’daki evi 
adeta Kürdistan’ın İstanbul’daki Başkon-
solosluğu gibidir.” 

Kürt halkının dilinin, kültürünün, var-
lığının, yok sayılmasına yok edilmesine 
karşı mücadele eden Ape Musa’nın en 
meşhur sözlerinden biri de anadil üze-
rine söylediğidir: “Eğer benim anadilim 
senin devletinin temellerini sarsıyorsa, 
demek ki devletini benim arsama yap-
mışsın.”

Kürtlerin Amcası Musa Anter, her 
ne kadar farklı bir ideolojiye sahip olsa 
da devrimci değerlerimizden birisidir. 
Kürt halkının haklı mücadelesi uğrunda 
nice bedeller ödeyerek, adını mücadele 
tarihine yazdırmıştır. Yazdığı Kürtçe şiir-
lerden kaynaklı tutuklansa da ana dilini, 
kültürünü, yaşatmaktan vazgeçmemiş, 
böylelikle Türk sermeye devletinin kur-
şunlarının hedefi olmuştur. 

Kürtlerin amcası olan Ape Musa’yı 
ölümsüzlüğünün 27. yılında saygı ile anı-
yoruz…

P. SEVRA

Kürt halkının ‘Mamoste’si Ape Musa

Usta sinema sanatçısı Tarık Akan, 
ölümünün 3. yılı dolayısıyla mezarı ba-
şında anıldı.

Bakırköy Zuhuratbaba Mezarlığı’nda 
bulunan mezarı başındaki anmaya, Ta-
rık Akan’ın ailesi, sanatçılar, arkadaşları 

ve sevenleri katıldı.
Anmada konuşan, Tarık Akan’ın oğlu 

Yaşar Özgür Üregül, “Mükemmel bir ba-
baya tekrar veda ettik bugün” dedi.

Hababam Sınıfı oyuncularının da 
aralarında olduğu sanatçı arkadaşları da 

söz alarak usta oyuncuya dair anılarını 
paylaştılar ve Akan’ı unutamadıklarını 
dile getirdiler.

Konuşmaların ardından Akan’ın me-
zarına karanfiller bırakılarak anma son 
buldu.

Tarık Akan mezarı başında anıldı
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Sürekli gezmek istiyordu bizim me-
raklı çocuk. Sabitçe yerinde durmak san-
ki ona dokunuyordu. Oysa daha yaşı kaçtı 
ki. Fakat yaşına bakmaksızın hayalleriyle 
haşır neşir olup sınırlarını zorluyordu. 
Onu zorlayan hayalleri yorsa da hayal-
leriyle barışıktı minik Uğur. Aslında onu 
bu hale getiren zaten hayalleriydi. Her 
zaman hayallerinin gerçek olmasından 
korkuyordu. İnsan hiç hayallerinin ger-
çek olmasından korkar mı? Fakat Uğur 
hayallerinin normal olmadığını seziyor-
du sanki. Kendi hayallerinden kendisinin 
bile korktuğu oluyordu. O zaman başka-
ları daha fazla korkabilirdi bu gidişattan. 

Son günlerde sürekli babasına baskı 
yapıyordu Uğur. Adını duyduğu maden 
şehrinde gezmek, oraları görmek isti-
yordu bu sefer. Oralar izlediği filmler-
deki gibi miydi, gerçekten çok merak 
ediyordu. İnsanlar yerin altına girip ora-
dan değerli bir şeyler çıkarıyorlar mıydı? 
Acaba değerli dedikleri nasıl bir şeydi. 
Göz kamaştırıcı olmalıydı. Sürekli baba-
sına bunları tekrarlayıp durduğundan 
babası artık onu bu kara elmas şehrine 
götürmeye karar vermişti. Çünkü baba-
sına göre bir çocuk, bir şeyi çok merak 
ediyorsa o çocuğun merakı tez zamanda 
giderilmeliydi. Merak çocuğa en güzel 
öğretme adımıydı. Bu fırsatı değerlendir-
meliydi babası. Öyle de yaptı…

Bir gün ansızın babası Uğur’a sürpriz 
yapmak istedi. Ona yapabileceği en gü-
zel sürpriz, elbette onun merakını gide-
recek olan maden dolu şehre götürmek 
olacaktı. Evet, bunun çok güzel bir fikir 
olduğunu düşündü babası. Bir anda ansı-
zın Uğur’u ve annesini karşısına alıp hadi 
hazırlanın gidiyoruz dedi. Ama o kadar 
ani bir şekilde söylemişti ki annesi de 
Uğur da şaşkına döndüler.

Nereye gideceklerini annesi ve Uğur 
sürekli sormasına rağmen babası asla 
söylemiyordu. “Bakalım gittiğimizde 
nereye gitmiş olduğumuzu anlayacak 
mısın?” diye söylemekle yetindi ve dört 
kişilik küçük kibar mini aile arabalarına 
binip yola çıktılar. Arabaları da küçük ço-
cuğun en sevdiği, hatta en çok güvendiği 
ve onunla kendisini daha güvende hisse-
derek hayallere daldığı başka bir şeydi. 
O araba onları istedikleri yere uçurabilir, 
dışarıdan gelecek bir saldırıya karşı da 
koruyabilirdi. Çok güveniyordu küçük 
çocuk, arabalarına. Aslında onun merakı 

bütün arabalara karşı olan eşit bir me-
raktı. Nedense kendi arabalarını babası-
na överek anlatınca, sanki babasını gaza 
getirip yola koyulmasını sağlıyordu. Tah-
min ettiği gibi de oluyordu. Yine babası 
arabalarıyla onları götürüyordu çünkü. 

“Yupppiii!” dedi arabaya binen zeki 
ve meraklı çocuk. Yolda giderken heye-
candan Uğur’un kalbi yerinden çıkacak 
gibi oluyordu. Gerçi ne zaman farklı bir 
şehre yolculuk yapsalar Uğur aynı heye-
canı hep yaşıyordu. Çünkü gezmek onun 
en büyük hobisiydi. 

Seyir halinde giderken gördüğü her 
şeyi annesine ve babasına soran, her şeyi 
bir an önce öğrenmek isteyen bilgiye aç 
bir çocuktu Uğur. Onun bu açlığı bitmek 
tükenmek bilmiyordu. Zaten şimdiki yol-
culuklarını da bu yanından dolayı yap-
mıyorlar mıydı? Artık babası da Uğur’un 
normal bir çocuk olmadığını fark ediyor-
du. Oğlunun bu yanı babasını çok mutlu 
ediyordu. Bunu belli etmiyordu ama iç-
ten içe seviniyordu. Yolda hiç durmadan 
gittiler. Gidecekleri şehir yaşadıkları şeh-
re yakındı. Yakın da sayılsa en az üç saat 
sürüyordu. Her yolculuğu bilgisine bilgi 
katmakla değerlendiriyordu ya Uğur, bu 
sefer de geçenkilerden hiç farklı olmadı. 
Hatta kendisinin de fark ettiği bir gerçek 
vardı. O da artık eskisi kadar çok soru 
sormak yerine sorduklarına aldığı cevap-
ları düşünüyordu. Kendisine anlatılanları 
kafasında süzgeçten geçiriyordu. Uğur 

buna babasının öğrettiği gibi bilgi süzgeci 
diyordu. Bu sayede öğrendiklerini daha 
çok kafasına kaydedebiliyordu. Artık bil-
gileri hem daha kalıcı hem de hepsi ge-
rekli olan bilgilerdi, onu daha güzel yön-
lendirip yol gösteriyorlardı. Bilgiler bile 
oyuncakları kadar değerliydi Uğur için.

Babası bilge çocuğun çok merak ettiği 
şehre, hatta elmas yatağına geldiklerini 
bile söylemeden ilerliyordu. Sonra an-
sızın aydınlık hava birden süratle karar-
mıştı. Hem de bir anda. Araç ilerledikçe 
karanlık daha da zifiri bir hal alıyordu. Sa-
dece ön farların yanması sayesinde ara-
cın önü gözüküyordu. Uğur çok merak 
etmişti, acaba tünele mi girmişlerdi. He-
men bu merakını gidermek için babasına 
ve annesine dönüp sordu. “Baba, anne, 
tünelden mi geçiyoruz” dedi. Bu fırsatı 
değerlendiren babası sürprizini patlattı o 
an. “Hayır, maden ocağının içindeyiz. Se-
nin istediğin şehre geldik, hatta maden 
ocağına giriş yaptık bile” dedi. 

Uğur daha fazla şaşırmıştı bu duru-
ma. Çünkü ilk defa babası kural dinle-
miyor, yasak olan bir şeyi yapıyordu. Bu 
esnada babası Uğur’un düşüncelerinin 
arasına girdi ve “Tadını çıkar, bak nasıl-
mış, iyi izle!” dedi. O an meraklı çocuk da 
bunun doğru bir fikir olduğunu düşündü 
ve merakının hepsini gidermek için ma-
den ocağının her bir yanını incelemeye 
başladı.  Fakat olmuyordu, hiçbir şey 
göremiyordu ki. Gördüğü ve algıladığı 

tek şey kapkaranlık yer altında gidiyor 
olmalarıydı. Bir de arabanın ışıklarının 
çarptığı parlayan duvarlar… Sadece bu 
duvarların taşlarının neden bu kadar çok 
parladığını sorabildi babasına. 

“İçinde bulunduğumuz yer kömür 
maden ocağı da o yüzden” diyen baba-
sı, anlatmaya devam etti: “Aslında sert 
bir kayaç haline dönüşmüş bu duvarlar. 
Ve bu duvarlar eskiden yoktu. Burası ta-
mamen kapalıydı. Burasını, yani bu gitti-
ğimiz yolu işçiler kazma ve kürekleriyle 
kaza kaza bu hale getirdiler. Tabii ki bu 
maden öyle bir anda oluşmadı. Yüzyıllar, 
belki de binlerce yıl içinde bu hale geldi. 
Ve insanların ihtiyacı olduğu için değerli 
olan bu yerler sürekli kazıldı. Özellikle kış 
aylarında ısınmak için yakıt olarak kulla-
nılan bir madendir kömür. Sadece ısınma 
amaçlı değil tabi ki. Aklına gelebilecek 
ateş ihtiyacı olan birçok iş alanında insa-
nın işini kolaylaştırdığı için vazgeçilmez 
bir değere sahiptir kömür.”

Babasının anlattıkları Uğur’un kafa-
sında çok farklı şekiller almıştı. Demek ki 
kaya gibi yerleri kazıp elde ediliyordu bu 
maden. Çok zor olmalıydı. “Bu çok güç 
isteyen bir iş değil mi baba?” diye sordu 
Uğur.

“Elbette zor ve bir o kadar tehlikeli 
bir iş.” dedi, babası. Uğur zaten tehlike-
li bir iş olduğunu bitmeyen karanlıktan 
çözmüştü. “Bu karanlıkta bu işi nasıl ya-
pıyorlar peki?” diye sormaya devam etti 

“Kara elmas” diyarına yolculuk
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meraklı çocuk. 
“Madencilerin kafasında sağlam 

kask vardır. Hem onları koruma amaçlı 
kafalarına bir şey düştüğünde koruması 
için takılan hem de önlerini aydınlatma 
amacıyla kasklarda fener vardır. Bu fener 
yardımıyla önlerini rahatça görüp kaza-
cakları yeri daha kolay seçebiliyorlar” 
şeklinde açıklama yaptı babası. O ana 
kadar neredeyse hiç konuşmadan onları 
dinleyen annesi, Uğur’a daha önemli bir 
bilgi vermek istedi. “Biliyor musun Uğur, 
madencilerin bu kazdıkları kaya gibi kö-
mürler çok ağır olduğundan bu uzun tü-
nelde taşımaları hiç kolay olmuyor. Bu işi 
kolaylaştırmak için mini tren yolu ve mini 
kasaları olan bir de tren giriyor buraya. 
Madenciler bu kazdıkları kömürleri bu 
trene yükleyip tünelden dışarı çıkarabi-
liyorlar. Çok daha eskidense, hatta hâlâ 
bazı tünellerde madenciler kazdıkları kö-
mürleri sırtlarındaki sepetlere koyup çı-
karıyorlarmış dışarı.” İşte Uğur’u en çok 
şaşırtan bilgi buydu. 

“Vayyy be! Bu kadar uzun yolu sırt-
larında o kadar ağır yükle nasıl gidiyor-
larmış ki?” dedi ve bunu düşünmeye, 
kafasında canlandırmaya devam etti. 
Hem sadece taşımakla yetinmiyorlar, bir 
de kazmalarla sert kayaları kırıyorlar. Çok 
zor bir işmiş bu.

Annesinin sözleri bittikten sonra ya-
vaş hareket eden aracı daha da yavaşla-
tarak babası söze girdi bu sefer: “Hatta, 
bak Uğur, bu tünelde giderken dikkat et, 
üzerimizde ve yan taraflarda tahtalardan 
oluşan bir tünel bu. İşte bu gördüğün 
tahtaları da o işçiler yapıyorlar.” Bunu in-
celeyen Uğur hemen sordu, “Peki baba 
bu tahtalar ne işe yarıyor? Zaten çok yo-
rucu bir iş yapıyorlar. Bir de bu tahtaları 
hem yanlara hem de üste neden koyu-
yorlar ki?”

“Bir düşün bakalım” dedi babası. 
Uğur düşündü düşündü bulamadı nede-
nini. “Anne, sence neden var bunlar?” 
diyebildi sonra.

“Çünkü bu, kazılan tünelin işçilerin 
üzerine çökmemesi için geçiş yollarını 
sağlamlaştırmak amacıyla yapılan bir iş-
lem. Burayı köprü veya üst geçit yapımı 
gibi demir ve betonla sağlamlaştırama-
dıklarından tahtaların desteğiyle sağ-
lamlaştırmaya çalışıyorlar. İşçilerin can 
güvenliği için bunu yapmaları şart.” 

Uğur bunları dinlerken, kafasında 
maden işçilerinin ne kadar zor koşullar-
da çalıştıklarını düşünüyordu. Tam yeni 
bir soru soracaktı ki birden araba durdu. 
Sanki araba durunca dışında yüzlerini 
fark edemediği bir sürü insan yanların-
dan geçiyordu. Kimisinin elinde kazma 
kimisinde kürek vardı. Hatta babasının 
anlattığı gibi sırtında sepeti olanlar da 
vardı. Fakat nereye gidiyorlardı bu insan-
lar. Tuhaf sesler geliyordu şimdi. 

Uğur’un korkmaması için babası 
uyardı: “Merak etme Uğur birazdan ara-
bayı çalıştırıp geçeceğim buradan. Ama o 
insanlar bir geçsin.” Babasını sadece ba-
şını sallayarak onayladı Uğur. Çok korktu-
ğunu belli etmemeye çalışsa da annesine 
sarıldı ve onun kollarının arasında kendi-
sini daha güvende hissetmeye başladı. 
Ama sıkılmıştı bu durumdan. Bitmek 
bilmiyordu yanlarından geçen insanlar 
ve sesler. Karanlık, karanlığa eşlik eden 
yüzleri seçilemeyen insanlar… Hatta ara-
larında daha korkunç duran başka canlı-
lar var gibi algılıyordu Uğur. 

Bitmeyen bu insan akınından artık 
babası da sıkılmış olacak ki arabayı ça-
lıştırıp gitmeye karar verdi. Fakat ne olsa 
iyi? Araba hiç çalışmıyordu. Kontak bile 
basmıyordu. Babası birkaç kez denediyse 
de olmadı, çalışmadı araba bir türlü. Ba-
bası arabayı çalıştıramadığı için terler ba-
sıyordu onu. Gidişata canı çok sıkılmıştı. 
Çok zorda kalmışlardı ama bunu Uğur’a 
belli etmemeye çalışıyorlardı annesiyle. 
Bir yandan durumu çaktırmamaya çalış-
salar da ne yapacaklarını düşünüyorlardı 
o ara. 

Artık tek çare kalmıştı. Araba çalışma-
dığına göre geri kalan yolu madenin için-
den yürüyerek çıkacaklardı. Önemli olan 
eşyalarını çantalarına koyup arabadan 
çıktılar. Uğur karanlıktan koktuğu için an-
nesinin elini hiç bırakmamıştı. Diğer elini 
de babası tuttu ve başladılar birlikte yü-
rümeye. Sonra yürürken yolun düz olma-
dığını fark ettiler. Çünkü sürekli ayakları 
takılıyor, sürekli boşluk varmış gibi düşü-
yorlardı. Zor yürünüyordu. Bu yolu onca 
yükle işçilerin nasıl yürüyebildiklerini 
düşünmeye başlamışlardı ailece. Yavaş 
yavaş gitmek zorunda oldukları yol bir 
türlü bitmiyordu. Aslında yol bitmedikçe 
Uğur’un içinde büyük bir korku seli oluş-
maya başlıyordu. Ama bunu babasına 
ve annesine çaktırmamaya çalışıyordu. 
Çünkü onlar bunu onun için yapmışlardı. 
Onun isteği üzerine bunlara katlanmış-
lardı. Onların da hiç suçu yoktu.

Biraz daha adım attıktan sonra baba-

sının, sevinçli bir ses tonuyla, “Gördüm, 
çıkışı gördüm!” diye bağırdığı an hepsi 
karşılarında küçücük bir ışık fark ettiler. 
Evet, çıkışa yaklaşıyorlardı. Yalnız bu çı-
kışın ışığı küçücük gözüktüğüne göre 
yolları daha epeyce uzak olmalıydı. Evet, 
yoları daha uzundu. Az da olsa ışığı gör-
müş olmaları onları mutlu etmişti. Sanki 
umut ışığı buydu. Ellerini birbirine daha 
sıkı kenetleyerek yürümeye devam edi-
yorlardı ki o an birden kalpleri duracak 
gibi oldu.

Birden gürültülü bir sürü ses duydu-
lar. Bu seslerin ne dediği bir türlü anlaşıl-
mıyordu. Fakat çok bağırıyorlardı. Sanki 
canları acıyor, sanki vücutlarına işkence 
yapılıyordu bu sesi çıkaranların. Üçü de 
çok korkmuşlardı. Belki en güçlü olan 
babası bile korkmuştu ama çaresi yok-
tu, bunu belli etmemek için çabalıyordu. 
Birden karşılarında yüzleri tam olarak se-
çilemeyen bir sürü insan, üstlerine doğru 
geliyormuş gibi hissettiler. İşte o an keşke 
gelmeseydik buraya dediler üçü de aynı 
anda. İlk defa bir merak başlarına kötü 
iş açmıştı. Sarılmaya başladılar birbirleri-
ne. Kalabalık onlara doğru koşmaya baş-
larken birden kol kola girmiş, etraflarını 
saran, kafalarında kaskları olan maden-
cileri fark ettiler ailecek. Babasının an-
lattığı madenciler bunlar olmalıydı. Ma-
denciler onlara seslenmeye başladılar. 
“Korkmayın biz sizi korumak için geldik. 
Sizi asla onlara bırakmayacağız. Sizi bu-
radan kurtaracağız” dediler. Kol kola sarı-
larak duran madenciler onlara çok güven 
vermişti. Bu sayede cesaretlendiler biraz 
da olsa. Yanlarından korkunç halde hayal 
meyal geçen o yüzler bunlara asla do-
kunamıyorlardı. Sadece ses çıkarmakla 
yetinebiliyorlardı. O ara Uğur’un dikkati-
ni madencilerin güçlü kolları çekti. Ger-
çekten çok güçlüydüler ve sanki onlara 
sağlam bir kale olmuşlardı. Onların gücü 
korkunç olan yüzleri yavaşça siliyordu 
sanki. Bu sayede daha rahat yürüyebili-
yorlardı çıkışa doğru.

Sesler yavaşça yok olmaya başlamıştı 
bile. Bu anı fırsat bilen Uğur yanındaki 

madencilere seslendi. “Onlar kim peki. 
Onlar da madenci değil mi?” diye sordu 
kol kola yürüyen madencilere. Bu soru 
karşısında babası ve annesi de Uğur’un 
sorusunu onaylar gibi başlarını sallaya-
rak soruyu tekrarladılar. Fakat madenci-
ler, “Hayır onlar madenci değiller. Onlar 
madencilerin sırtından geçinip, maden-
cilerin ölümüne sebep olan doyumsuz 
insanlar. Madenciler size bir şey yapmaz 
ve bu yüzden de sizi biz korumaya aldık. 
Onlar bizim sırtımızdan geçinip gitmiş in-
sanların ölü yüzleri. Bizlerse sizin merak 
ettiğiniz, emeğiyle geçinmeye çalışırken 
burada can veren madencilerin yüzleri-
yiz” dediler. 

İşte o an ailecek madencilerin kolla-
rının arasında güvende olduklarını fark 
ettiler ve derin bir nefes almaya başla-
dılar. Zaten karşılarındaki ışık epeyce bü-
yümeye başlamıştı. Bu da çıkışa yaklaş-
tıklarının belirtisiydi. Az daha yürüdüler, 
madenciler durdular. “Hadi bakalım artık 
siz gidebilirsiniz, sizin için hayat devam 
ediyor” dediler. “Dışarıda umut ışığı ola-
bilmeni umuyoruz Uğur çocuk” diye gü-
lümsediler. O gülümsemeler karşısında 
sesleri kesildi ailenin, el sallayıp vedala-
şabildiler sadece. O an sanki konuşma 
faslı kesilmişti bir anda. Dilleri tutulmuş-
tu. Dışarıda bol ağaçlı yemyeşil bir alanı 
gördüler sonunda. Yüzleri gülücükler 
saçıyordu üçünün de. Birbirlerine bakıp 
tekrar sımsıkı sarıldılar ve gökyüzünün 
derinliklerine doğru daldılar. Umut ışığı 
yüzlerine çok derinden vuruyordu. Baba-
sı Uğur’a bakarak “Merakın hiç bitmesin 
çocuk, sayende önemli ve büyük ders çı-
karılacak bir yolculuk yaptık” dedi. 

“Uğur! Uyan oğlum, kalk!” diye ısrar 
eden bir ses sonunda Uğur’u bu derin 
rüyadan uyandırmıştı. Gözlerini açtığın-
da babası ve annesi karşısında duruyor-
du. Ama rüyanın etkisinden olsa gerek 
Uğur’un bütün vücudu terler içindeydi. 
Onu bu halde gördükleri için uyandırmış-
lardı. Sonra uzunca bir rüyada yolculuğa 
çıkmış olduğunu anladılar Uğur’un.

A. İMRAN



Sermaye devleti 26 Eylül 1999’da Ulucanlar Hapishanesi’nde yeni bir katliama imza attı.  
Devrimci tutsakların tarihe katliamın yanında bir ‘direniş destanı’ olarak yazdığı bu günde, 
aralarında TKİP MK üyeleri Habip Gül ve Ümit Altıntaş’ın da bulunduğu 10 devrimci ölümsüzleşti! 

Devrimciler ölmez,
devrim davası

yenilmez!

Ömrümüz ki; 
-her biri bir yıldızdı 
karanlık aynasında gecenin- 
devşirdik mendilimize suretlerini 
Ve o mendil serilende güneşin sofrasına gülümsedi cümle 
kainat 
dinlendi yorulan kaslar 
açlık doydu 
yoksulluk bitti 
Ve o mendil serilende güneşin sofrasına şarkılar söylendi 
özgürlüğü yaşayan 
acı sustu 
kıvanç dillendi 
Ve zamanın kızıl ötesi boyutunda 
kızıl bayraklar dikilende 
doruğuna en büyük aşkın, 
başlayanda 
büyük zaferlerin resmi geçidi 
on yıldızlı bir sayfayı 
tarihin uzun duvarına astı 
mutluluğun resmini yapan eller 
Ve o eller 
göstererek duvarı “İşte” 
dediler 
“Burada Ulucanlar`ın o kızıl yıldızları Buradalar 
Gökyüzünde aramayın onları” 
Uzandık 
Ateşin keşfinden 
güneşin zaptına uzayan 
o uzun duvara dokundu 
parmaklarımız 
Zafere on yıldız...”




