KOMÜNISTLERDEN 29 EKIM AÇIKLAMASI

YENİ BİR CUMHURİYET
EMEKÇİLERİN
OMUZLARINDA YÜKSELECEKTİR!

S.8
SAYI: 215 /2021 - 1 TL

BU HALK EMPERYALIZME BOYUN EĞMEZ

YANKEE GO HOME

GÜNDEM

3 KASIM 2021

AKP’nin Tezkere Hesapları
“

Tezkere daha fazla savaş
daha fazla macera daha
da fazla dış politika
başarısızlığı demek. AKP
savaşa benzin dökmek
yerine acilen Suriye
Devleti ile anlaşarak
Suriye’de düzen ve barış
sağlanmalı cihatçı terör
sorunu bu yolla kökünden
çözülmelidir

G

eçtiğimiz hafta TBMM’de kabul
edilen Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin,
Suriye ve Irak’a asker gönderme
yetkisi ilk kez 2 yıllık olmak üzere
yedinci kez uzatıldı. Resmî Gazete’ de yayımlanan kararla birlikte 2023 Ekim ayı sonun kadar
uzatılan tezkere TSK’nın Suriye ve Irak’ta görev
yapabilmesinin yolunu açıyor. İki yıllık dönemi
kapsaması nedeniyle normal seçim takvimine
göre yapıldığı takdirde Haziran 2023 seçimlerine kadar yeni bir yetki tezkeresine ihtiyaç
kalmıyor.
AKP, MHP ve İYİ Parti “Evet” oylarına karşılık
HDP ve CHP “Hayır” oyu kullandı. CHP böylece ilk kez Suriye ve Irak’ta yapılacak olan sınır
ötesi operasyonlara hayır oyu vermiş oldu. CHP
sözcüleri iktidarı TBMM’nin “iradesine ipotek
koymakla” suçluyor ve operasyonları gerekçe
gösterilerek, iktidarın “seçimleri erteleme” olasılığının altını çiziyor.
Düzen muhalefetinin gerekçesi genel olarak
tezkere yetkisinin AKP’ye ya da Erdoğan verilmesinin yaratacağı tehlikeler üzerine yoğunlaşmış durumda. Ancak özellikle Suriye’de süren
savaşın ve Türkiye burjuvazisinin yayılmacı
politikalarının ışığında bakılırsa tezkere adı geçen ülkelerin egemenlik haklarını yok sayacağı
ortada. Suriye’deki çatışma ortamına cihatçı
çetelerle birlikte operasyonlara kalkışan Türkiye
yeni savaş suçlarına, emekçi çocuklarının ölümüne ve Türkiye halkın güvenliğini tehlikeye atmaya yeni bir kapı aralamakta. Tüm bunlar göz
önüne alınınca mesele sadece AKP ve Erdoğan
değil, sermaye sınıfının savaşı sürekli önümüze koyması asıl önemli mesele olarak ortaya
çıkıyor. Yoksa Erdoğan otoriteleşmiş, “Hasta
Adam”mış böyle birine böyle yetki verilmezmiş.
Bu gerekçeler ortadan kalkınca sermayenin
isteği doğrultuda operasyonlar yapılabileceğinin gizli onayı düzen muhalefetinin açıklamalarının satır aralarında sırıtmaktadır.
TEZKERE NE ANLAMA GELİYOR
Söz konusu tezkerede öncelik Ortadoğu’ da

”

ABD emperyalizminin çıkarlarıdır. ABD emperyalizminin bölgede en önemli temsilcisi olan
AKP ülkemizin savaşa sokulmasının yolunu
daha önceki tezkerelerde açmıştı. Bu tezkere
bunun devamını sağlamak için AKP’ye iki yıl
daha vermektedir.
Tezkerenin reddinin bizim açımızdan gerekçesi
ilk olarak ABD emperyalizmin piyonu olarak
Ortadoğu’da macera arayan sermayenin
hevesinin kursağında bırakılmasıdır. İkincisi Kürt
sorununda şiddeti bir silah olarak kullanma
tehdididir ki buna da tüm ilerici ve sol güçler
birlikte itiraz seslerini yükseltmelidir. Üçüncü
olarak Suriye’de meşru Esad yönetimine karşı
dinci terör örgütlerine fiili yardımın ve bunları
kollamanın kılıfı olan tezkere en baştan yukarıda değindiğimiz adı geçen ülkelerin egemenlik
haklarını yok sayması nedeniyle reddedilmelidir.
Özetle tezkere ile bu ülke bir bataklığa çekilmekte uzayan tezkere süreleri ile sürekli bu
bataklıkta kalması sağlanmaya çalışılmaktadır.
AKP’nin Tezkere Hesapları
Meclisten geçen tezkere hem iç hem de dış
siyasette düzen aktörlerinin hesaplarını da
su yüzüne çıkarmaktadır. AKP ve MHP tarafı sınırdaki terör tehdidi üzerinden iç siyasete
milliyetçilik pompalamaktadır. Bunun önümüzdeki dönemde kendilerine oy olarak dönmesinin hesabı yapılmaktadır. Ayrıca CHP’yi ‘Kürt
siyasetiyle yakınlaşma’ üzerinden kıstırmaya
ve bunu kullanarak Millet İttifakı’nın bölünmesi hesabının yapıldığı bizzat iktidarın gayrı
resmi sözcüleri tarafından dile getirilmiştir. Dış
siyasette ise tezkerede “yabancı askerlerin
ülkemizde bulunması maddesi” de uzun süredir
ABD Başkanı ile randevu kovalayan Erdoğan’ın
randevuyu koparmasını sağladığı kesindir. Dış
politikada sıkışan AKP tezkereyi bir araç olarak
kullanıp emperyalizmle devam ettiği düşünülen kayıkçı kavgasında kendi öneminin altını
çizmeyi sağlamıştır.
Hükümet Suriye’nin kuzeyine yönelik yeni bir
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askeri operasyon hazırlığı içindedir. Geçtiğimiz aylarda hiçbir dışişleri yetkilisi olamadan
yapılan Putin ve Erdoğan görüşmesinin detayları açıklanmadı. Rusya ile ilişkiler konusunda
da sıkışan iktidar yapılacak operasyonlarla
Rusya’nın da taleplerini de belli bir seviyeye
kadar karşılayacaktır. Kamuoyuna yansıyanlardan hareketle Soçi de uzlaşılan Halep’e bağlanan M4 otoyolunun terörden temizlenmesi ve
buradaki kontrolün Rusya’da olmasının sağlanacağını güçlü bir ihtimal olarak kabul etmek
gerekir.
Rusya ve ABD’ nin müdahaleleri ile şekillendirilen Suriye siyasetinde arada sıkışan AKP Rusya
kontrolündeki Tel Rıfat bölgesine bir operasyon
hazırlığı içinde yani “terörle mücadele” gerekçesinin hiçbir karşılığı yok. AKP kendi mezhepçi
dış politikasının başarısızlığını “terörle mücadele” kılıfına sokmaya çalışmakta. Hem cihatçı
terörünün hamiliğini yapıp hem de terör nedeniyle operasyona kalkışmak büyük bir yalan.
Tezkere Çözüm Değil Bataklık
Tezkere sonuç olarak daha fazla savaş daha
fazla macera daha da fazla dış politika başarısızlığı demek. AKP iktidarı Suriye’deki savaşa
benzin dökmeye devam etmek istiyorlar. Oysa
ki acilen Suriye Devleti ile anlaşarak Suriye’de
düzen ve barış sağlanmalı cihatçı terör sorunu
bu yolla kökünden çözülmelidir.
Son olarak altı çizilmesi gereken başlık ise;
BOP’un eş başkanı ve ılımlı İslamcılığın temsilcisi rolleri ile Ortadoğu`da alınan pozisyonun
Filistin mücadelesini zayıflatmış olması ve dolayısı ile İsrail`in çıkarlarına hizmet etmiş olmasıdır. İsrail Suriye`deki savaşla birlikte Kudüs’ü
başkent ilan etmiş, işbirlikçi Arap rejimlerini
kendisine bağlayabilmiş durumdadır.
Sonuç olarak Suriye’de terörü bitirmek için
önce cihatçı terörü desteklemekten vazgeçmek sonra ise Suriye Devleti ile masaya oturmak gerektiği açıktır.

Emperyalist ABD ülkemizden defol!

Yankee go home!
İ

stanbul Sarayburnu’na demirleyen
ABD Donanması’na ait LCC-20 borda numaralı ‘USS Mount Whitney’
adlı amfibi komuta kontrol gemisi
Galata Köprüsü’nde Türkiye Komünist Hareketi (TKH) tarafından protesto
edildi.
İlk olarak bu sabah saatlerinde Galata
Köprüsü’ne asılan “YANKEE GO HOME! ABD
DEFOL! adlı pankartla tepki gösteren Komünistler, bugün öğle saatlerinde “Bu halk
emperyalizme boyun eğmez” şiarıyla, bir
basın açıklaması düzenledi.
TKH tarafından yapılan basın açıklamasında şunlar söylendi:
KAHROLSUN ABD EMPERYALİZMİ
“Amerikan emperyalizminin 6. Filosu’nun
amiral gemisi USS Mount Whitney’in dün
gece İstanbul’a gelip Sarayburnu’na demirlemiştir. ABD’nin savaş gemisi üç gün
burada kalacak, sonrasında ise Karadeniz’e açılacaktır.
ABD emperyalizmi daha fazla yayılmacılık
ve daha fazla savaş istediğini bu adımı
ile göstermiş bulunmaktadır. Bu geminin
ülkemize gelişi ve Karadeniz’de katılacağı
olası NATO operasyonu doğrudan Doğu
Akdeniz, Karadeniz, Ortadoğu ve Kafkaslar’a dönük emperyalist müdahalenin bir
parçasıdır.

si’nin delinmesinden tutun, Karadeniz’de
yükseltilen emperyalist saldırganlığın yandaşlığını kimlerin yaptığı; NATO’nun tüm
operasyonlarına hevesli bir şekilde atlayanların kimler olduğu bellidir.

na rağmen Karadeniz’de ABD emperyalizminin çıkarları için her türlü izni sağlamaktadır.

Emperyalist ABD ve NATO emekçilere baş
eğdirebileceğini, bağımsızlık mücadelesini
engelleyebileceğini zannediyor. Ülkemizin
tarihinin ise emperyalizme karşı boyun eğmeyenlerin tarihi olduğu unutuyor!
Ülkemiz tarihinin köklerinde anti-emperyalizm vardır. Türkiye’de solun mücadele tarihi
bağımsızlıkçı, yurtsever kimlikle örülmüş ve
emperyalist ABD’nin 6. Filosunun askerlerini
denize dökmek gibi onurlu eylemlere imza
atılmıştır.

G20 zirvesinde AKP’li cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD başkanı Biden ile görüşmüş, 20
dakikalık sürecek görüşme 1 saat 20 dakika sürmesine rağmen, ABD’nin istedikleriye
sonuçlanmıştır. F35 programından Türkiye
çıkarılmış, daha önce ödenen para ise F16
modernizasyonu için kullanılma kararına
varılmışa benziyor. Bunun yanında Türkiye’nin İtalya ve Fransa ortak yapımı hava
savunma siparişi konusunda tutum alması
S400’ler konusunda geri adım attığının
da sinyali olarak görülmelidir. AKP bütün
noktalarda ABD’ye karşı geri adım atarken,
ABD’nin savaş gemileri ülkemiz limanlarına
yanaşmaktadır.

Dün olduğu gibi bugün de bu ülkenin ilerici, yurtsever insanları Amerikan emperyalizmine de, NATO’ya da, onların saldırgan
politikalarına da geçit vermeyecektir.
ABD ülkemizden ve bölgemizden defol!
Yankee go home!
Kahrolsun emperyalizm!”
Geminin geçtiğimiz günlerde yapılan G-20
zirvesinin hemen ardından göstere göstere
İstanbul’a gelmesi, tam da bu müdahale
arayışının pervasızlığının ve emperyalist
saldırganlığın önemli bir örneğidir.
ABD emperyalizminin kimlerden cesaret
aldığını ise çok iyi biliyoruz. Ülkemizdeki Amerikan işbirlikçisi güçler, AKP iktidarı
ve yandaşları bu tablonun birinci elden
sorumlusudur. Montrö Boğazlar Sözleşme-

6. FİLOYU UNUTMADIK
Amerikan emperyalizminin 6. Filosu, daha
önce ülkemizi gelmişti. Dönemin devrimci
gençliği, 6. Filo askerlerini Dolmabahçe’de
denize dökmüş, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının öncülüğünde gerçekleştirilen
bu eylem ülke tarihimizinin bağımsızlık
mücadelesinin sembolü olmuştu. Yıllar
önce ülkemizi ziyaret eden 6. Filo, bugün
AKP iktidarının işbirlikçi politikasıyla bir kez
daha ülkemiz limanlarına gelmiş bulunuyor.
AKP iktidarı, bütün yerli ve milli edebiyatı3
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DİYANET YİNE ŞAŞIRTMADI!
AKP’nin iktidara gelmesi ile birlikte çok sayıda yetki
ile donatılan ve hazineden çok sayıda bakanlığın
bütçesinden daha fazla bütçe ayrılan Diyanet İşleri
Başkanlığı sosyal yaşamı dini referanslarla şekillendiren fetvaları ile gündemden düşmüyor. Ancak
Diyanet’in kimi fetvaları tam anlamıyla skandal

tanımlamasını hak ediyor. Geçtiğimiz günlerde
ortaya çıkan baldız ile zina nikahı bozmaz fetvası da
bunlardan biri.
Zina büyük günah ama baldız ile zina nikahı bozmuyormuş
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini konulardaki en yüksek karar ve danışma organı olarak faaliyet gösteren Din İşleri Yüksek Kurulu’nun fetvaları, “Fetvalar”
adlı kitapta toplandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları tarafından basılan ve birden fazla baskı yapan
kitabın 2015’te yapılan 3. baskısında ise dikkat çeken
bir fetva yer aldı. “Baldızıyla zina eden kişinin hanımı
boş olur mu” sorusuna “Zina büyük günahlardan
olmakla beraber eşlerden birinin zina etmesi, nikâhlarına zarar vermez” yanıtı verildi. Gerekçe olarak da
“Baldızla yapılan zinanın nikâhı sona erdirmemesi,
baldızla olan evlenme yasağının ebedi değil geçici
olmasından kaynaklanmaktadır” denildi.
Kuran’da, zinaya ilişkin “Zinaya yaklaşmayın. Çünkü
o, bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur” buyrulduğu
aktarılan fetvada, “Bu sebeple zina büyük günahlardan olmakla beraber eşlerden birinin zina etmesi,
bu fiili helal görmedikçe nikâhlarına zarar vermez”

denildi. “Baldızıyla zina eden kişinin büyük günah
işlemiş olduğu için mutlaka tövbe etmesi gerektiği”
kaydedilen fetvada, nikâhın düşmeme gerekçesi olarak da “Baldızla yapılan zinanın nikâhı sona
erdirmemesi, baldızla olan evlenme yasağının ebedi
değil geçici olmasından kaynaklanmaktadır” ifadeleri kullanıldı. Söz konusu fetva, Diyanet tarafından
internette de yayımlanan kitabın dördüncü baskısında ise yer almadı.
Diyanet’in daha öncede bir babanın öz kızına duyduğu şehvet karısı ile nikahını düşür mü? Sorusuna
verdiği yanıtlar büyük tepkilere neden olmuştu.

Diyanet
‘’baldızıyla zina eden kişinin
hanımı boş olur mu?’’
sorusuna, ‘’olmaz’’
fetvası verdi

19 YILLIK AKP IKTIDARINDA EN AZ 28 BIN 380 IŞÇI HAYATINI KAYBETTI

İŞ CİNAYETLERİ REJİMİ
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, AKP iktidarının 19. yılında bu dönemde yaşanan iş cinayetlerine
ve işçilerin yaşadığı hak kayıplarına dair tabloyu
ortaya koydu.

işçi hayatını kaybetmiştir…

İSİG Meclisi’nden yapılan açıklamada, AKP’li yıllara
ilişkin “19 yıllık süreçte AKP’li kurmayların dilinden
“ekonomik kalkınma”, “büyüme”, “İleri Türkiye”, “yeni
Türkiye” ve “yerli-milli” sözleri eksik olmadı. Ancak
Türkiye işçi sınıfı ve halkımız açısından değişen birşey
yok. Aksine her geçen yıl emekçilerin aleyhine çıkarılan yasalar, giderek azalan alım gücü, hak ve özgürlük mücadelelerine karşı süreklileşen bir baskı ve
güvencesiz çalışma koşullarının yaşama geçirildiği
bir iş cinayetleri rejimi. İşte 19 yılın özeti bu…” denildi.

1- Ülkemizde hüküm süren durum bir iş cinayetleri rejiminin varlığıdır. Soma, Davutpaşa, Ostim,
Torunlar, Isparta, Düzce, Ermenek, Esenyurt, Erzurum, Samsun, Güllük, Elbistan, Şırnak, Dursunbey,
Hendek, 3.Havalimanı, Tuzla Tersaneleri, Kot Kumlama gibi birçok işçi katliamı bu dönemde meydana
gelmiştir.
2- Her bin işçi için yılda 4 ila 12 yeni meslek hastalığı
olgusu beklenmektedir. Yani Türkiye’de her yıl yaklaşık 120 bin ila 360 bin arasında işçi meslek hastalığına yakalanmaktadır. Yine meslek hastalıklarına
bağlı ölümler, iş cinayetlerine bağlı ölümlerin yaklaşık 5-6 katı düzeyindedir. Ancak SGK ise her yıl 500
civarı meslek hastalığı tespit etmiş ve her yıl 5 ila
20 civarı meslek hastalığına bağlı ölüm açıklamıştır.
Oysa bu dönem yukarıda açıkladığımız sayının 5-6
katı meslek hastalığına bağlı ölüm meydana gelmiştir. Devlet meslek hastalıklarını gizlemiştir.
3- İş cinayetleri sonrası adaletsizlik, cezasızlık bir
kural haline gelmiştir. Davalarda asıl sorumlular
mahkemeye çıkartılamadığı gibi tali sorumlular kısa
süreli hapis cezalarına çarptırılmış, bu cezalar para
cezasına çevrilmiş ve 24 ay taksitlendirilmiştir.
4- İktidara gelir gelmez çıkarttıkları 4857 sayılı İş
Kanunu ile taşeron çalıştırma başta olmak üzere esnek ve güvencesiz çalıştırma yasal hale getirilmiş ve
kiralık işçilik ve özel istihdam büroları içerikli kölelik
yasası ile bütün işlerde güvence tamamen ortadan
kalkmıştır. Gelinen noktada Türkiye sermaye için bir
cennet haline gelmiştir. Emek sürekli ucuzlaştırılmış,
Türkiye önce Avrupa’nın Çin’i şimdi ise Avrupa’nın
Bangladeş’i haline getirilmiştir.
4- Sendikal hareket baskı altına alınmış, sendikalaşan işçiler işten atılmış ve iktidara bağlı sendikalar
egemen hale getirilmiştir. Grevler “milli güvenlik”
gerekçesiyle yasaklanmış, 1 Mayıslarda alanlar ka-

AKP’nin iktidara geldiği Kasım 2002’den beri iş cinayetlerinde en az 28 bin 380 işçi hayatını kaybettiği
bilgisi verilen açıklamada, kara tablo yıl yıl şöyle
açıklandı:
2002 yılının son iki ayında en az 146 işçi,
2003 yılında en az 811 işçi,
2004 yılında en az 843 işçi,
2005 yılında en az 1096 işçi,
2006 yılında en az 1601 işçi,
2007 yılında en az 1044 işçi,
2008 yılında en az 866 işçi,
2009 yılında en az 1171 işçi,
2010 yılında en az 1454 işçi,
2011 yılında en az 1710 işçi,
2012 yılında en az 878 işçi,
2013 yılında en az 1235 işçi,
2014 yılında en az 1886 işçi,
2015 yılında en az 1730 işçi,
2016 yılında en az 1970 işçi,
2017 yılında en az 2006 işçi,
2018 yılında en az 1923 işçi,
2019 yılında en az 1736 işçi,
2020 yılında en az 2427 işçi,
2021 yılının ilk on ayında ise en az 1847

Açıklamada, 19 yıllık dönem işçiler açısından 8 maddede şöyle özetlendi:
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patılmıştır.
5- Devlet kendi yasalarına dahi uymamış, çalışan
çocuklar korunmamıştır. Çocuklar çalışması yasak
olan işkollarında çalışmanın yanında 15 yaşın altında
da çalıştırılmaktadır. Yoksulluk, 4+4+4 eğitim sistemi,
çırak ve stajyerlik uygulamaları, mevsimlik tarım işçiliğinin omurgasının çocuklardan oluşturulması gibi
nedenlerle üçte biri 14 yaş ve altında olmak üzere
her yıl 60-70 çocuk çalışırken hayatını kaybetmiştir.
6- SSGSS yasası ile emeklilik yaşı 65’e çıkarılmıştır.
Emekli olduğu halde çalışan, emeklilik yaşını beklediği için çalışmak zorunda kalan ve emekli olma
hakkını sigortasız çalıştığı ya da sigortası düzenli
yatırılmadığı için kazanamayan milyonlarca emekli/
yaşlı işçi kitlesi oluşmuştur. Yine her yıl iş cinayetlerinde hayatını kaybedenlerin yüzde 20-25’ini bu
işçilerin oluşturması, emekli/yaşlı işçilerin güvencesiz
emek haline getirilmesinin bir sonucudur.
7- Tarımda, sanayide, hizmet sektöründe kadınlar
en güvencesiz koşullarda çalıştırılmıştır. Bu çalışma
koşullarının diğer yanını ise işyerinde şiddet ve taciz
oluşturmuştur. Kadınların ev içi emeği de –temizlik,
yemek, çocuk ve yaşlı bakımı– görünmez kılınmıştır.
Her yıl 120-150 civarında kadın çalışırken hayatını
kaybetmiştir.
8- Yanlış dış ve iç politikalar sonucu Türkiye milyonlarca mültecinin akınına uğramıştır. Nüfusun yaklaşık yüzde 10’una yaklaşan göçmenler sigortasız,
ucuz, dışlayıcı yani tamamen korunmasız koşullarda
çalıştırılmıştır. Son dönemde her yıl 100 civarında
göçmen işçi hayatını kaybetmiştir.
Özetle 19 yılda iş cinayetleri gündelik yaşamın bir
parçası haline gelmiş ve bu durum olağanlaştırılmıştır. Ancak biz işçilerin de mücadelesi her alanda
devam etmektedir. İş cinayetlerine, güvencesiz çalıştırmaya, sendikal örgütlenme üzerindeki baskılara
karşı direneceğiz… Artık Yeter!
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ZAMLAR DURULUR MU?

DOĞALGAZA ZAM KIMI ETKILEYECEK?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), kasım
ayına ilişkin tarife tablosunu internet sitesinde yayımladı. Tarifeye göre elektrik santralleri ve sanayide
kullanılan doğalgaz fiyatları ekim ayındaki yüzde
15’lik zammın ardından bu kez yarı oranında zamlandı. Mesken tarifesi ise sabit kaldı.
BOTAŞ’ın internet sitesindeki listeye göre kasım ayı
sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife önceki
tarifeye göre bin metreküp doğalgaz için yüzde
48,4 artışla 3.500 lira, elektrik üretim santrallerinin
kullandığı bin metreküp doğalgaz için ise yüzde 46,8
artışla 4.000 lira oldu.

Organize sanayi bölgesi veya kullanıcı birliği abonelerinin tükettiği 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ise
yaklaşık yüzde 48 artarak 3 bin 483 liraya yükseldi.
Muhalefet cephesinden ise gelen tepkiler işin sonuçlarına dikkat çeker nitelikteydi. CHP Enerji ve Altyapı
Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Ahmet Akın, elektrik üreten santrallerin kullandığı
doğalgaza yüzde 47, sanayide kullanılan doğalgaz
fiyatına ise yüzde 48 zam yapılmasının ardından
partisi adına açıklamalarda bulundu. Sanayiye
yapılan enerji zamlarıyla kara kış henüz başlamadan zamların yağmaya başlayacağını belirten Akın,
“Sanayide doğalgaz tarifesi bu yıl içinde yüzde 115,
elektrik üretim santralleri tarifesi ise yüzde 148,5
oranında arttı. Bu artışlar market raflarına, çarşı ve
pazara da doğrudan yansıyacak” dedi. Sanayi doğalgaz tarifesi 2021 yılı içerisinde Ocak, Şubat, Mart,
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yüzde 1’er oranında artarken; Temmuz ayında yüzde 20, Ekim’de
yüzde 15 ve son olarak Kasım ayında da yüzde 48
oranında zamlandı. Sanayi doğalgaz tarifesi böylece 2021 yılı içerisinde yüzde 115 oranında zamlanmış
oldu.
Elektrik zammı ve akaryakıtta ÖTV zammı ne getirecek
Dünya’da görülen emtia fiyatlarındaki artış, bir
süredir diğer ülkelerde de enflasyonist bir baskı
oluşturdu. Gelişmiş ülke tarif edilen ülkelerde bu artış
maksimumum 0.3 puan civarında kaldı. Türkiye gibi
ülkelerde ise enerjiye olan bağımlılık tüm üretim ve
maliyet süreçlerine yansıdığından yaşanacak basınç
çok daha büyük olması bekleniyor. Türkiye elekt-

rik üretiminin neredeyse %20 si doğalgaz çevrim
santrallerinden gelmesi otomatikman hane elektrik
fiyatlarında bir değişikliğe gidilmesini gerektirecek.
Seçim öncesi elektrik zammı şeklinde bir çıkış yapmak istemeyen hükümet ise üreticileri nasıl memnun edecek göreceğiz. Elektrik üretiminin sanayiye
verdiği elektrik fiyatında ise bu rakam kaçınılmaz,
doğal olaraktan markete giren her üründe kullanılan elektrik maliyet oranı yeni zamlar ile yansıyacak. Halkımızı açlığa mahkûm etmenin elindeki son
kalan emek değerinin sıfırlanmasına karşı durmamız
gerekiyor. Bu zam yağmuruna karşı mücadele etmek
hepimizin görevi.

Son 45 günde doğalgaza ikinci
defa zam geldi, hükümet
tarafından emtiadaki fiyat
artışlarından kaynaklı olduğu
üstüne basarak belirtilse de,
fiyatların düştüğü durumlarda
ise yansıtılan maliyetler geriye
çekilmedi.

G20 ZIRVESININ ARDINDAN

ERDOĞAN,
ABD KARŞISINDA
GERI ADIM
ATTI!
G20 Liderler Zirvesi, İtalya’nın başkenti Roma’da
yapıldı. G20 Dönem Başkanı İtalya’nın, Roma’daki
Nuvola Kongre Merkezi’nde düzenlediği toplantının içeriği G-20 zirvesinin bu yılki sloganı ‘İnsanlar,
gezegen ve refah’ olarak belirlenmiş. Zirvenin en
önemli konu başlıkları ise iklim değişikliği ile mücadele, pandemi sonrası ekonomik krizden çıkış ve aşı
adaletsizliğinin aşılması olarak öne çıktı. Taliban’ın
Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından
ülkede yaşanan kriz de zirvede ele alınan konulardan.
Türkiye açısından önemi ise malum ABD’nin Türkiye’ye karşı alacağı tutum ve görüşmenin yapılıp
yapılmayacağı idi. Biden, görüşme öncesi fotoğraf
çekimi sırasında ABD’li bir gazeteciden gelen “Türkiye’ye F-16’ları vermeyi planlıyor musunuz?” sorusuna
“İyi bir sohbet gerçekleştirmeyi planlıyoruz” açıklamasında bulundu. Yine ABD’li gazetecilerden gelen
‘insan hakları sorunlarını gündeme getirmeyi planlı
yor musunuz?’ ve ‘Türkiye’nin Rusya ile yakınlaştığını
düşünüyor musunuz?’ sorularına ise yanıt vermediğini aktardı. Basına yansıyan bir diğer durum ise
Erdoğan tutumunda ısrar edip büyükelçileri sınır dışı
etseydi toplantıyı yapacağımızı bile düşünmüyor-

Neden bir araya geldikleri pek
bilinmese de bir kaç yılda bir
araya gelip genel geçer
başlıklarda adım atılan bir
organizasyona dönüşen zirve
Türkiye açısından ABD ile
görüşme kapısı oldu.
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dum” ifadelerinde bulundu.
Görüşmenin merkezine ise S-400 krizi konusunda
doğrudan bir adım atılıp atılamayacağına dair
beklentiydi. Keza bu beklentinin yanına F35’ler konusundaki durum da eklenince Erdoğan için görüşme
kritik bir öneme sahip oldu. Fakat görüşme sonrası
F35 konusunda Türkiye’nin vazgeçtiği, ödemesini
yaptığı miktar karşılığında F16’ya Türkiye’nin fit olduğu görüldü. Yani AKP büyük bir geri adım atmış, ABD
karşısında boyun eğmişti. Bununla birlikte İtalya ve
Fransa ortaklığı yeni hava savunma sistemi alınmasının gündeme gelmesi S400 konusunda da AKP’nin
büyük bir geri adım attığı yönünde.
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TARIHIN
KIZIL ŞAFAĞI:
EKIM DEVRIMI
Şimdiye kadarki bütün toplumların tarihi, sınıf
savaşımları tarihidir… Bu tespit, Marx ve Engels’in
kaleme aldığı ve 1848 yılında yayımlanan Komünist Parti Manifestosu’nun ilk maddesine aittir.
Manifesto’nun bu maddesi, şimdiye kadar yapılan tarih okumalarının toptan reddiyesi anlamına
gelirken, toplumların tarihinin gerçekte hangi
temeller üzerine oluştuğunu da bizlere gösteriyordu. Marx’ın belirttiği sınıf savaşımları Avrupa’dan
başlayarak kısa sürede neredeyse tüm dünyayı
etkiledi. Bu savaşımlar eşitsiz gelişime sahip birçok
ülkede farklı şekillerde tezahür etse de, ezen ile
ezilen arasındaki mücadelenin her durumda bir
hesaplaşmaya dönüşmesi kaçınılmazdı.
Yaşanan devrimci dalgada işçi sınıfının ilk
iktidar denemesi 1871 yılında Paris Komünü’nde
görülürken, ikinci büyük hamle Rusya’da Bolşevikler tarafında gerçekleştirilecekti. 7 Kasım (25
Ekim) 1917’de gerçekleşen Büyük Ekim Devrimi
ile tarihin ilk işçi devletinin temelleri atılmış oldu.
Lenin öncülüğündeki Bolşevik Partisi bundan tam
104. yıl önce tarihin en önemli devrimine imza attı.
Devrimci mirasımızın bu büyük devrimini yeniden
anarken, günümüzün görevlerini yeniden hatırlamaya ihtiyacımız bulunuyor.
Öncü Partinin Ortaya Çıkışı
Rusya 19. yüzyılın devrimci dalgası içinde
devrime yakınlık bakımından kendisinden en az
söz edilen ülkelerden biriydi. Büyük bir tarım ülkesi
olan Rusya’da gelişkin bir işçi sınıfının varlığı hep
tartışıldı. 1861 yılında serflik sisteminin kağıt üzerinden kaldırılmasından itibaren oluşmaya başlayan devrimci gruplar, 20. yüzyılın arifesine kadar
ciddi bir etkinlik gösteremedi. 1898 yılında kurulan
Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi (RSDİP) Rusya’da Marksist anlamda kurulan ilk partiydi. Çeşitli
Marksist grupların yan yana gelmesiyle oluşan
partide Vladimir İlyiç Ulyanov (Lenin), Julius Martov
ve Georgi Plehanov gibi isimler yer aldılar. Fakat
yapılan kuruluş kongresi tam anlamıyla bir partinin
varlığına işaret etmekten uzaktı. Kuruluş ilanının
ardından partinin 1903 yılındaki ikinci kongresine
kadar ciddi bir faaliyette bulunmadığını söyleyebiliriz. İkinci kongrede yaşanan tartışmaların
ardından RSDİP’te ortaya çıkan Bolşevik ve Mevşevik gruplar, partinin devrime kadar olan siyasal
mücadelesinin de temelini oluşturdu. Lenin’in
tartışmaya açtığı başlıklar, özü itibariyle Rusya’da
parlamenter bir muhalefet hareketinin mi yoksa
devrimci bir partinin mi yaratılacağına ilişkin tartışmalardır. Bu tartışmaların üzerinden RSDİP fiilen
iki kanada bölünmüş ve her kanadın kendi yayın
organları ortaya çıkmıştır. Ayrışmanın ardından
Iskra grubundan ayrılan Lenin 1905 yılında kendi
gazeteleri olan Vperyod’u kurarak ayrı bir Bolşevik
merkez kurma kararı alır.
Kurulan Bolşevik merkez, Lenin’in Ne Yapma-

lı’da esaslarını belirttiği öncü örgüt teorisine uygun
olarak oluşturuldu. Lenin’e göre işçi sınıfının kendiliğinden hareketi en fazla ekonomik mücadele
yürütebilirdi. Oysa iktidar için tarihsel akla dayanan siyasal bir mücadele şarttı. Bu mücadeleyi
yürütecek en önemli araç ise öncü partiydi. İşte
devrimin öznesi olacak işçi sınıfının öncü partisinin
temelleri bu sayede atılmış oldu.
Kriz Koşullarında Devrimi Aramak
Birkaç yıl sonra 1905 devriminin yenilgiyle
sonuçlanmasının ardından uzun yıllar ‘gericilik dönemi’ olarak adlandırılan baskı yılları da başlamış
oldu. Bu dönemde Bolşeviklerin kimi ideolojik tartışmalarla kendisini arındırarak güçlendiği söylenmelidir. Lenin’in devrimci harekete yapılan ideolojik
saldırılara karşı yürüttüğü mücadele, Bolşeviklerin
örgütlüğünü korumasına ve güçlenmesine neden
oldu.
Diğer yandan devrimci bir yükseliş döneminin
geldiğini hisseden Bolşevikler, 1905 devriminin bir
kazanımı olarak ortaya çıkan Sovyetler’de aktif
olarak örgütlenmeye başladılar ve burada güç
biriktirdiler.
Oluşabilecek krizlerin devrimci bir duruma yol
açacağını öngören Lenin, Bolşeviklerin yaklaşan
krize hazırlanmasını sağladı. Beklenen kriz emperyalist savaşın yaklaşmasıyla belirginleşmeye
başladı. Savaşın başladığı 1914 yılından yıllar önce
kapitalist Avrupa devletlerinde işçi sınıfına karşı
yürütülen militarist propagandaya karşı Bolşevikler seslerini yükselttiler. Lenin daha 1907 yılında
düzenlenen İkinci Enternasyonal kongresinde
yükselmekte olan militarizm ve savaş tehlikesine
dikkat çekiyordu.
1912’de Basel’de yapılan İkinci Enternasyonal
Olağanüstü Kongresi’nde yaklaşan savaşa karşı
tutum almayan ve kendi ülkelerindeki burjuvaziyi destekleyen sosyal demokratlara karşı önemli
kararlar alındı ve Basel Manifestosu yayınlandı.
Lenin savaşın her ne pahasına olursa olsun engellenmesi gerektiğini söylerken, tüm işçi sınıfına
‘emperyalist savaşı iç savaşa çevirme’ çağrısında
bulunuyordu.
Yapılan çağrılarda savaşın yaratacağı yıkımdan en çok işçi sınıfının etkileneceği vurgulanırken,
emperyalist yağmaya karşı savaşı yalnıza işçi
sınıfının durduracağı belirtiliyordu. Bu çağrı açık bir
devrimci duruma işaret etmekteydi. Kriz koşullarında öncü partinin hızla toplumsallaşması ve iktidar
alternatifi olması ise kaçınılmaz görünüyordu.
Avrupa sosyal demokrasisi tarafından savaşa
sürüklenen işçi sınıfı için tek alternatif, iktidarı düzen dışında arayanlar devrimci partiler tarafından
söylenmişti. Bu partilerin başında Lenin’in Bolşevik
Partisi bulunuyordu. Lenin’in emperyalist savaş
koşullarındaki benzersiz teorisi işçi sınıfına şovenizm yerine enternasyonalist bir çıkışı gösteriyordu.
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Bolşevikler bununla da kalmıyor, savaşın insani
ve ahlaki eleştirisinin yanında iktidarı hedefleyen
bir ihtilal çağrısı da yapılıyordu. Yaklaşan Ekim
Devrimi, Kapitalizmin krizi ile ortaya çıkan devrimci durumun teoriden pratiğe dönüşmesinin en
önemli örneği olacaktı.
Devrim: Olmaz Deneni Oldurmak
Bolşevik Partisi kriz koşullarında dahi işçi sınıfı
adına devrimini arayanların partisi olmuştur. Rusya’da gelişkin bir işçi sınıfının olmadığını söyleyen
aşamacı-determinist tezlere karşı nesnelliğe
yapılan iradi ve devrimci bir müdahaledir. Bu nedenle Bolşevizm devrimci olanla olmayanın keskin
çizgilerle ayrılmasıdır.
Savaş koşullarında Bolşevik Partisi’nin almış
olduğu tutum, devrimciler ile düzen içinde muhalefet pozisyonun kabul edenler arasında belirgin bir farkın ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Çarlığın Şubat 1917’de yıkılmasıyla oluşan Geçici
Hükümet’te yer almak için sıraya giren oportünist
partilere karşı Bolşevikler, işçi sınıfının iktidarı için
mücadeleyi tercih etmişlerdir. Lenin’in mart ayında
Rusya’ya gelmesinin ardından yazılan ‘Nisan
Tezleri’ devrimci iddianın en stratejik örneklerinden
biridir. Genel beklenti Bolşeviklerin mevcut burjuva devrime destek vermesi yönündeyken, Nisan
Tezleri’nde ortaya çıkan siyasi çerçeve işçi sınıfının
kırıntılarla yetinmeyeceğinin ilanı gibidir. ‘Geçici
Hükümete destek yok’ olarak özetleyebileceğimiz
bu çıkış ciddi riskler taşımakla birlikte, işçi sınıfını
iktidara götüren yegane hamle olmuştur.
İşçi sınıfının onlarca yılı bulan devrimci mücadelesinin kurulan Kerenski hükümetinde koltuk kapmak olamayacağı açıktı. Bolşevikler bu
‘olanağı’ reddetmişlerdir. Devrimciliğin bir muhalefet öznesi olmak değil, bir iktidar örgütlüğü
olmak olduğu Şubat-Ekim döneminde Bolşevikler
tarafından bizlere öğretilen önemli bir kazanımdır. Şubat’tan Ekim’e uzanan kritik süreçte oluşan
‘ikili iktidarın’ ardından eski Rus takvimine göre 25
Ekim gecesi (6 Kasım gecesi) iktidar Bolşevikler
tarafından alınmıştır. 7 Kasım’da hem Rusya hem
de dünya proletaryası başka bir güne uyanmış,
tarihin ilk işçi devletinin kızıl şafağı tüm görkemiyle
ortaya çıkmıştır.
Bugüne geldiğimizde, Ekim’den çıkaracağımız
hala önemli dersler bulunuyor: Devrimin güncelliği,
öncülük, bir özne olarak devrimci partinin nesnelliğe yaptığı iradi müdahaleler…
Tüm bunlar günümüz siyaseti için de geçerlidir.
Ekim Devrimi’nin bizlere kattığı onlarca tarihsel
doğruya rağmen kendisini düzen muhalefetinden
öteye konumlandıramayanların Ekim Devrimi’nden
doğru dersleri çıkarması beklenmemelidir. Ekim
Devrimi düzenin ışıltılı vitrinlerinde süs olanların
değil, devrimi işçi sınıfı iktidarı için örgütleyenlerin
devrimidir.

BIRGÜN, ODATV VE YENI ÜLKE YAZARLARI TÜRKIYE’NIN
SOL SEÇENEĞINI ELE ALDI:

ÜLKE YANGIN YERIYKEN GÖREVDEN
KAÇMAK OLMAZ
Türkiye Komünist Hareketi tarafından düzenlenen
“Karanlıktan Aydınlığa Türkiye’nin Sol Seçeneği Ne
Olmalı?” başlıklı konferansların ilki Çekmeköy Yeşilyurt Düğün Salonu’nda düzenlendi. Panele BirGün
Gazetesi Haber Koordinatörü İbrahim Varlı, Oda
Tv Haber Müdürü Fethi Yılmaz ve Yeni Ülke dergisi
yazarı Ekim İsmi panelist olarak katıldılar.
Panel ilk olarak TKH Çekmeköy İlçe Sorumlusu Özge
Altay’ın emekçileri, kadınları ve gençleri “Yeni Bir
Cumhuriyet” çalışmasına davet eden hoşgeldiniz
konuşması ile başladı. Panele Sol Parti ve Emek
Partisi Sancaktepe ilçe başkanları ile temsilcileri de
katıldı.
“SOL GÜÇLERİN LAİKLİK MÜCADELESİ ÖNEMLİ”
Panelistlerden ilk sözü Fethi Yılmaz aldı. Yılmaz,
Cumhuriyet’in kuruluşu, tarikatların varlığına karşı
mücadele, DP kuruluşu ile cemaatlerin yaygınlaşması, AKP dönemi, yaygınlaşan ve denetlenmeyen
kaçak Kur’an kursları başlıklarına değindi. AKP dönemi işlenen cinayetlerin tarikat gerçeği vurgulayan
Yılmaz sol, sosyalist yapıların yükselteceği laiklik
mücadelesinin öneminin altını çizdi. Fethi Yılmaz
konuşmasını bugün CHP ve HDP’de cisimleşen düzen muhalefetinin halkın taleplerini karşılamasının
imkansız olduğunu ve sosyalist güçlerin işbirliğinin ve
cephesinin elzem olduğnu söyleyerek tamamladı.
“DÜZEN MUHALEFETİNİN MÜCADELE UFKU AKP’NİN
SAĞCI ZİHNİYETİ İLE SINIRLI”
Ardından sözü alan İbrahim Varlı sosyalistlerin duruşu ile bu ülkenin nefes aldığı ifade etti. Varlı konuşmasında, bugün düzen muhalefetinin mücadele
ufkunun AKP’nin sağcı zihniyetini devamı olacağı
vurgularken, emperyalizmin AKP sonrasına hazırlık

yaptığı, Biden ile ancak görüşmeyi başaran Erdoğan’ın ülkemizi yeni felaketlere sürükleyecek yeni
sözler vermeye çalıştığını söyledi. AKP’nin emperyalizm işbirlikçiliğinin Türkiye’ye karanlığa sürüklediğini
ve farklı coğrafyalarda AKP’nin emperyalist yayılmacılığın temsilciliğini yaptığını söyleyen Varlı, buradan çıkış sosyalistlerin birlikte mücadelesinin önem
taşıdığını vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.
“ÜLKE YANGIN YERİYKEN GÖREVDEN KAÇMAK
OLMAZ”
Son sözü alan Ekim İsmi çeşitli verilerle en fazla fiyat
artışı, en fazla sefalet artışı ve en fazla kara para
aklama-uyuşturucu yakalatma konusunda ülkemizin geldiği noktayı gözler önüne serdi. İsmi, 12 Eylül

sonrası siyasal islamcılığın yükselmesi ve örgütlenmesinin karanlık Türkiye tablosuna katkısını anlattı ve
İkinci Cumhuriyet rejiminin kurulmasında liberallerin
katkısını vurguladı. Ekim İsmi, yangın yerine dönen
Türkiye’den kaçmadan, tuzağa düşmeden ilkeler
doğrultusunda sosyalistlerin ittifakına vurgu yaptı.
İzleyicilerin katkı ve sorularının alındığı ikinci bölümden sonra panel sona erdi. Türkiye Komünist Hareketi tarafından düzenlenen “Karanlıktan Aydınlığa Türkiye’nin Sol Seçeneği Ne Olmalı?” başlıklı konferans
dizisi 7 Kasım’da Kartal’da, 13 Kasım’da Kadıköy’de
ve 14 Kasım’da Bakırköy’de yapılacak toplantılar ile
devam edecek.

YENIETKİNLİKLER
ÜLKE’NIN 9. SAYISI “İKLIM
KRIZI, KAPITALIZMIN KRIZI”
- BU HAFTA
DOSYA KONUSU ILE ÇIKTI
Aylık fikir dergisi Yeni Ülke’nin 9. sayısı “İklim
Krizi, Kapitalizmin Krizi” dosya konusu ile çıktı.
Dosyada, Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu imzalı “Küresel İklim Değişikliği ve Kapitalizm”, Hakan
Yurdanur imzalı “Ekonomi-Toplum-Doğa Dizilişi
Bize Neyi Anlatır?”, Prof. Dr. Tuncay Neyişçi imzalı “Küresel İklim Değişimi ve Ormanlarımız”
ve Prof. Dr. İlker Cenan Bıçakçı imzalı “Kapitalizmin Açmazı: İklim Krizi” yazılar yer alırken bu
sayıda yine yurt ve dünyadaki önemli siyasal
gelişmeler değerlendirildi.
Yeni Ülke’nin Kasım sayısında yer alan diğer yazılar
şu şekilde;
Gündem:
Seçimler, İttifaklar ve Sol: Bir Âlâ Memleket
Orhan Deniz
Akp’nin Persona Non Grata Drifti
Demir Silahtar

“Asım’ın Neo-Nesli” ve TÜGVA
Nevzat Kalenderoğlu
Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Başkanı Dinçer Mendillioğlu ve Geri Dönüşüm İşçileri ile Söyleşi
Cengiz Kılçer – Olcay Deniz
Viyana Kapılarından İdlib’e AKP’den Dış Politika
Masalları
Kamil Tekerek
Yeni Bir Dönem
Behiç Oktay
Mercek:
Bilgi Çağında Düşünce Özgürlüğünün Paradoksal
Hikayesi
Başak Ozan Özparlak
Kültür-Sanat:
İklim Krizi Ve Filmlere Göre Suçlu Biz Miyiz Yoksa
Kapitalizm Mi?
Kaan Kavuşan

Bireyden Topluma En Gerçekçi Merceğimiz: Sevgi
Soysal
Hanife Şahan
Kreşendo:
Müziğin Yararlı Yanı: Paul Hindemith
İlayda Ar
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YENİ BİR CUMHURİYET EMEKÇİLERİN
OMUZLARINDA YÜKSELECEKTİR!
1923 yılında kurulan Cumhuriyet’i sermaye ve gericilik
el ele vererek yıkmıştır. Bugün Padişahlığın yerine kurulan Cumhuriyet’in yerinde yeni bir saltanat rejimi,
gericiliğin ortadan kaldırıldığı Cumhuriyet’in yerine
yeni bir istibdat rejimi, emperyalizme karşı kurulan
Cumhuriyet’in yerinde emperyalizm işbirlikçisi güçlerin talan ettiği bir ülke vardır.
Ancak bu durumdan kurtulmak mümkündür
Ülkemiz, işbirlikçilerin, yobazların, emperyalistlerin ve
para babalarının değil emekçilerin ülkesi olacaktır.
Kurulacak yeni Cumhuriyet emekçilerin omuzlarında
yükselecektir!
YENİ BİR CUMHURİYET mücadelesi bağımsız, laik,
adil, eşit ve özgür bir Türkiye’nin kurulması mücadelesidir!
YENİ BİR CUMHURİYET mücadelesi, sömürüye karşı
eşitlik mücadelesidir!
YENİ BİR CUMHURİYET mücadelesi, emperyalizme
karşı bağımsızlık mücadelesidir!
YENİ BİR CUMHURİYET mücadelesi, yobazlara karşı
laiklik mücadelesidir!

Türkiye Komünist Hareketi
yaptığı 29 Ekim açıklamasında
emekçi halka
“YENİ BİR CUMHURİYET”
sloganıyla seslendi.

YENİ BİR CUMHURİYET mücadelesi, tek adam
diktatörlüğüne karşı halkın kendi kendini yönetme
mücadelesidir!
YENİ BİR CUMHURİYET mücadelesi, Ortadoğu başta
olmak üzere tüm dünyada halkların kardeşliği ve
barış mücadelesidir!
YENİ BİR CUMHURİYET mücadelesi, yoksulluğa, işsizliğe ve geleceksizliğe karşı insanca yaşam mücadelesidir!
YENİ BİR CUMHURİYET mücadelesi, Türk ve Kürt
emekçilerinin kardeşlik mücadelesidir!
YENİ BİR CUMHURİYET mücadelesi, ülkemizin topyekûn kurtuluş mücadelesidir!

YENİ BİR CUMHURİYET mücadelesi, SOSYALİST TÜRKİYE mücadelesidir!
YENİ BİR CUMHURİYET, ülkemizin ilerici, yurtsever,
cumhuriyetçi ve emekçi halkının kendi kaderini eline
almasıyla mümkündür. Ülkemizi gericiliğin karanlığından çıkaracak, emperyalizmin boyunduruğundan
ve sermayenin diktatörlüğünden kurtaracak tek güç
emekçilerin örgütlü gücüdür.
Bugün halkın örgütlü gücü dışında bu gidişe dur
diyecek başka bir güç yoktur.
Gelin yeni bir yaşam ve yeni bir ülke için hep birlikte
mücadelemizi birlikte büyütelim. İnsanca bir yaşamı
ve eşitlikçi bir düzeni kuralım.
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