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Genç Köşe
İşçi Gençlik El Ele
Türkiye işçi sınıfına selâm!

Selâm yaratana!
Tohumların tohumuna, serpilip gelişene selâm!
Bütün yemişler dallarınızdadır.
Beklenen günler, güzel günlerimiz ellerinizdedir,
haklı günler, büyük günler,
gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç
yatılmayan,
ekmek, gül ve hürriyet günleri.
Türkiye işçi sınıfına selâm!
Meydanlarda hasretimizi haykıranlara,
toprağa, kitaba, işe hasretimizi,
hasretimizi, ay yıldızı esir bayrağımıza.
Düşmanı yenecek işçi sınıfımıza selâm!
Paranın padişahlığını,
karanlığını yobazın
ve yabancının roketini yenecek işçi sınıfına selâm!
Türkiye işçi sınıfına selâm!
Selâm yaratana!
Nazım Hikmet Ran
2 yıldır pandemi sebebiyle kitlesel olarak kutlayamadığımız 1 Mayıs’a olan hasretimiz bu sene
bitiyor. Bu da akıllara ‘’Gençlik 1 Mayıs’ ta nerede
durmalı, Gençliğin sınıfı var mıdır, varsa nedir?’’
sorularını getiriyor. Gençlik gelecektir ancak sermaye sınıfı tarafından gençliğin geleceği pek de

parlak çizilmemiştir. Türkiye’ de sermaye sınıfına
endeksli, gericilerin ‘’dindar ve kindar nesil’’ hedefine uygun, sorgulamayan, siyaset yapmaktan
korkan ve siyasetin bugününü ve yarınını belirleyeceğinin farkında olmayan, biat eden gençlik
portresi çizen bir sermaye sınıfı vardır. Gençliği
ucuz iş gücünden ibaret gören sermaye sınıfına
karşı gençliğin tarafı işçi sınıfından yanadır, mücadelesi işçi sınıfının mücadelesiyle ortaktır. Çünkü işçi sınıfı tarihsel olarak bu düzeni değiştirecek
olan tek sınıftır. Tek başına kurtuluşun mümkün
olmadığı bugün apaçık ortadadır. Gençliğin
yapması gereken şey işçi sınıfıyla beraber burjuva
sınıfına karşı mücadele etmektir. Gençlik ancak
bu sayede özgürleşebilir, istediği laik ve bilimsel
eğitime kavuşabilir ve “sadece ucuz iş gücünden
ibaret” görülmekten kurtulabilir.
Bugün kapitalizmin gençliğe sunabileceği nimetler tükenmiştir. Emperyalist ve kapitalist sistem
özellikle son zamanlarda mevcut ekonomik krizlerle beraber sömürü ve saldırganlığını artırmıştır.
Bu sömürü ve saldırganlık gençlikte bir öfkeye
yer açmıştır. Gençliğin geleceksizliğe, emeğinin
sömürülmesine, yaşam tarzlarına müdahale edilmesine sabrı kalmamıştır. Gençlik bu politikalara
karşı olan öfkesini doğru sınıfın saflarında müca-
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dele ederek göstermelidir. Salt mevcut iktidara
karşı duyulan öfke gençliği geleceksizliğe bir
adım daha yaklaştırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Çünkü bu düzen mevcut iktidarla
gelmemiştir ve onun gitmesiyle de gitmeyecektir.
Öğrenci gençlik okurken çalışmamış olsa dahi
mezun olduktan sonra sömürü düzeninin çarklarını döndürecek ve kendisi de bu çarkların altında
ezilecektir. Bu yüzden öğrenci gençliğin mücadelesini işçi sınıfının mücadelesinden ayırmamız imkansızdır. Ve günümüzde çokça patlak veren işçi
eylemlerinden gördüğümüz gibi sınıf mücadelesi
keskinleşmektedir. Bu keskinleşme işçi sınıfı ve
gençliğin taleplerini tam olarak örtüştürmektedir.
Sonuç olarak tarihsel olarak baktığımızda
gençliğin kaderi, bu düzeni değiştirecek ve dönüştürecek güce sahip tek sınıf olan işçi sınıfının
kaderiyle ortaktır. Yapmamız gereken şey bunun
farkında olmak ve oldurtmaktır. Önümüzdeki 1
Mayıs bu mücadeleyi yükseltmek için bir fırsattır.1
Mayıs gençliğiyle, kadınıyla ve emekçisiyle işçi
sınıfınındır. Bu düzenden hesap sormak isteyenler,
bu köhnemiş düzeni yıkalım biz başka alem isteriz
diyenler işçi sınıfının saflarında 1 Mayıs’a! Üniversite 1 Mayıs’a!

SOL TAVIR

AKP’yi halk götürecek:

1 Mayıs’ta haramilerin saltanatına karşı alanlara
20 yıllık AKP iktidarının değerlendirilmesi en masum şekilde şu şekilde yapılıyor: “AKP iktidarının ilk
10 yılı önemli dönüşümler gerçekleştirse de ikinci
10 yıllık iktidar süreci, bütün kazanımları yok etmiş,
Türkiye yeniden 2002 yılına dönmüştür. 20 yıl boşuna yaşanmıştır.”
Bu saptama, geçmiş dönemde AKP iktidarına
desteğini esirgemeyen kesimler tarafından yapılıyor. Belki verdikleri desteği haklı çıkarmak ve
geçmiş tutumlarına dayanak bulmak açısından
AKP’nin 20 yıllık iktidarının yaratmış olduğu tahribata bir kılıf arıyor olabilirler. Ama, sonunda,
AKP’nin 20 yıllık iktidarına yönelik bir muhasebe
içerdiği açık olsa gerek.
Siyasal İslamcılarının bir kesiminin ve liberallerin bu titrek tutumuna söylenecek ilk söz, bir
kez daha solun haklı çıktığını söylemek olabilir.
Bundan daha ötesi ise AKP’nin “yeni Türkiyesi”nin
ülkeyi adım adım geriye götürdüğü, ekonomiden
dış politikaya, eğitimden tarıma kadar her alanda nasıl bir tahribat yarattığının artık başka kesimler tarafından da görülüyor olmasıdır. AKP’den
dönüşüm beklemek, liberal kesimlerin siyasi ve
toplumsal analizlerinin sığlığıydı. AKP, burjuva
sınıfının çıkarlarını temsil eden bir sermaye partisi olarak rant, yağma, talan ve sömürü rejimiyle
kapitalist Türkiye’yi yeni bir düzleme taşımış, rejimi
tek adam, tarikat/diyanet ve sermaye kolonları
üzerine yerleştirmiştir. Böylesi bir rejimden çıkan
ise haramiler saltanatı olmuştur. Bu açıdan bugün
AKP ve rejiminden şikâyet edilecekse ya da muhalefet tarifi yapılacaksa tek adam yönetimine
karşı çıkış emekçi sınıflarının gözünü bir kez daha
demokratik muhalefet sanısıyla boyamaktan ibarettir.
Dün destek verenler, bugün şikâyet ediyorlar. Ancak dün destek verenlerin, kurulu rejimi değiştirme yetenekleri de olamaz. Tıpkı FETÖ ile yıllardır
omuz omuza verenlerin, FETÖ ile hesaplaşamayacakları gibi. Çünkü FETÖ ile hesaplaşmak, aynı
zamanda FETÖ’nün siyasal ve ideolojik kodları

ile düzen tasavvuruyla hesaplaşmayı gerektirdiği
için. Bugün benzer bir durum, seçimler yaklaştıkça yine emekçi sınıfların karşısına çıkarılıyor.
FETÖ’den kurtulmak için nasıl ki AKP gerçek bir
alternatif değilse, AKP’den kurtulmak için geçmişte AKP’nin paydaşlarının da alternatif olamayacağı somut bir gerçek olarak kalınca yazılmalıdır.
Dün koşulsuz ya da liberallerin koşullu AKP destekçiliğinin bugünkü pişmanlığı, AKP’nin 20 yıllık
iktidarıyla hesaplaşmanın ya da 20 yıllık iktidarın
yaratmış olduğu tahribatı ortadan kaldırmanın
politik zemini olamaz.
20 yıllık AKP iktidarıyla hesaplaşmak, AKP’nin politik, ideolojik ve toplumsal alanlarda attığı adımlara net karşı duruşla mümkündür. Yoksa, AKP’nin
çizgisi iyi ama uygulamada sorun var denebilir
mi?
Suriye politikasında Erdoğan kadar Davutoğlu’nun payı yok mu?
AKP’nin ekonomi politikası sıcak paraya bağımlı,
inşaat odaklı ve borçlanmaya dayalı yapısının
bugün duvara çarpmasında Babacan’ın rolü yok
mu?
Büyük Ortadoğu Projesi’nin eşbaşkanlığını yürüten Erdoğan’ın karşısına “NATO, demokrasinin
güvencesidir” diye çıkan Kılıçdaroğlu’nun farkı
nerededir?
İslamcılık ya da siyasal İslamcılık konusunda
AKP’nin temsil ettiği akımın doğduğu siyasetin
başkanlığını yapan Karamollaoğlu ne ile hesaplaşacak?
Seçimler yaklaştıkça, bir kez daha emekçi halkın
önüne AKP’nin 20 yıllık iktidarının yarattığı tahribatın tadilatına soyunanlar alternatif olarak
çıkarılıyor. 1923 Cumhuriyeti’ni temellerini dinamitleyerek yeni bir rejimle karşıya karşıya kalındığı
gerçeği başa yazılmadan, bu rejimle kökten bir
hesaplaşma programı ortaya konmadan değişim
beklemek mümkün değildir. Seçim matematiği

3

SOL TAVIR

20 NİSAN 2022

üzerinden Meclis çoğunluğu sağlayarak ve ilk
turda başkanlık değişikliği ile, siyasi, toplumsal ve
ekonomik sorunların çözüleceğini düşünmek nasıl bir güvence anlamına gelebilir? Bugün ısrarla
toplumdan kaçırılan, ülkenin temel sorunlarının
hangi programla çözüleceği meselesidir.
Bugün tek adam rejimine, AKP eliyle kurulan istibdada, tarikatların saltanatına, haramilerin yağma
ve talan düzenine karşı mücadele düzen muhalefetinin dar ve aldatıcı siyasetine teslim edilemez.
Verili toplumsal tepkiyi sömürerek ve manipüle
ederek sermaye sınıfının bir başka kanadının alternatif olarak gösterilmesi, “helalleşme” siyaseti
de düşünülerse eğer, 20 yıllık gerici dönüşüme
alışmak dışında bir karşılığı olmayacaktır.
Bu durum emekçi sınıflar açısından başka bir gerçeğe işaret eder: Emekçiler, mücadeleyi düzen
güçlerine bırakamaz. Bugün toplumsal, ekonomik
ve demokratik talepler daha da yükseltilmeli,
laiklik talebi daha fazla dillendirilmelidir. Bununla
birlikte, seçimlere giden bir Türkiye’de eğer büyük
bir değişim isteniyorsa, bu değişim sandık siyasetine indirgenemez. Bilinmelidir ki seçim hesapları
ve matematiği üzerinden sandık siyaseti, emekçilerin hak ve taleplerini yine öksüz bırakacaktır.
Yapılması gereken bellidir: Emekçi sınıflar başta
olmak üzere, ülkenin ilerici ve yurtsever birikimi,
AKP-MHP blokunun gerici-faşist iktidarına karşı
mücadeleyi ellerine almalıdır. Sandıkta istenilen
sonucun çıkmasının yolu bugün alanlarda milyonların talepleri haykırmasından, güçlerini göstermesinden geçiyor. Sonrasında haklarını savunmak açısından da…
1 Mayıs, işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak seçimler öncesi AKP iktidarına
karşı halkın gücünü göstereceği gün olacaktır.
Çünkü, AKP’yi götürecek tek güç halkın iradesidir!
Emekçi halkımız iradesini, 1 Mayıs’ta alanları doldurarak göstermelidir.
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23 Nisan vesilesiyle;

Bayramı olmayan çocuklar!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
yaklaşırken ülkemizde milyonlarca emekçi, çocuklarının geleceğine ilişkin büyük kaygılar taşıyor.
Bir yandan çocuk bayramı kutlanırken öte yandan çocuk işçiliği, istismar vakaları, sokak çocukları gerçeği ve eğitimden koparılan çocukların
sayısının arttığı bir tablo ile karşı karşıyayız.

Türkiye’de çocuk işçiliği

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2019 yılında yayımladığı verilere göre ülkemizde 5-17 yaş arasında 720
bin çocuk işçi bulunuyor.
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere göre 18 yaşına kadar her insan çocuk olarak
tanımlansa da İş Kanunu’na göre 15 yaşına giren
çocukların çalışması düzenlenmiştir. Buna göre
çocukların eğitimini engellemeyecek ve tehlikeli
olmayan hafif işlerde çalışması ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın kontrolünde olması öngörülüyor.
Yine Türkiye’nin taraf olduğu İLO sözleşmesi kapsamında hazırlanan Çocuk İşçiliği İle Mücadele
Ulusal Programı’nda öncelikli üç alanda 2023
yılına kadar çocuk işçiliğinin önlenmesi taahhüt
edilmiştir. Bu alanlar, sokakta çalışma, ağır ve
tehlikeli işlerde çalışma ve tarımda aile işleri dışında ücret karşılığı gezici ve geçici tarım işlerinde
çalışmadır.
TÜİK’in yaptığı çalışmaya göre ise çalışan çocukların yüzde 30,8’i tarımda, yüzde 23.7’si sanayide,
yüzde 45.5’i hizmet sektöründe çalışmaktadır.
Yine çalışan çocukların yüzde 15,9’u 12-14 yaş
aralığında, yüzde 4.4’ünün ise 5-11 yaş aralığında
olduğu görülmektedir.
Çocuk işçiliğinin en önemli sonuçlarından biri
çocukların eğitimden koparılmalarıdır. TÜİK’in yayınladığı verilere göre çocuk işçilerin yüzde 34,3’ü
eğitimine devam edemedi.
TÜİK’in 2019 yılında yaptığı çalışmada ortaya
koyduğu verilerin eksikli olduğunu tahmin etmek
güç değildir. Özellikle ülkemizde sayıları milyonları bulan göçmen çocukların kayıt dışı olduğu ve

korumasız, denetimsiz şekilde çalıştırıldığı, yoksulluğun ve sömürünün pençesinde olduğu bugün
biliniyor.

Çocuk işçiler iş cinayetlerinde hayatını
kaybediyor

Yine ağır işlerde çalışan, çalışırken hayatını kaybeden, iş cinayetlerine kurban giden çocuk işçilerde var. Geçtiğimiz yıl Mersin’in Tarsus ilçesinde
bir narenciye fabrikasında paketleme işçisi olarak çalışan 13 yaşında bir kız çocuğu Ula Kerem
eşarbının iş makinesine takılması sonucu hayatını
kaybetmiş, onu kurtarmaya çalışan bir başka çocuk ise kolunu makineye kaptırarak yaralanmıştı.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG), 2021
yılında yayımladığı rapora göre 2013-2021 yılları
arasında 513 çocuk işçi iş cinayetlerinde yaşamını
yitirdi.

Pa n d e m i d ö n e m i n d e ço c u k i st i s m a r ı
davalarında artış
Çocukların karşı karşıya kaldığı, yaşamlarında
iz bırakan istismar vakaları da artıyor. Özellikle
pandemi sürecinde çocuk istismar davalarında ki
artış çocukların en güvende olması gereken kendi
evlerinde dahi güvende olmadıklarını gösteriyor.
Adalet Bakanlığı’nın 2019 yılı verilerine göre cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlarda, çocuğa yönelik
suç kapsamında açılan dava sayısı 22 bin 689
oldu.
İzmir Barosu’nu geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada
2020 yılında çocuk istismarı suçu için 1.078 avukat
görevlendirdiğini, bu sayının 2021’de 1.470’e çıktığını belirterek pandemi sürecinde çocuk istismarının arttığını ortaya koydu.

Çocuk istismarının diğer adı çocuk yaşta
evlilik

Çocuk istismarının bir başka görünümü ise çocuk
yaşta evlilikler olarak karşımıza çıkıyor. Yine TÜİK
verilerine göre 2019’da 16-17 yaş grubunda olan
kız çocuklarında evlilik oranı yüzde 3.1, 15-19 yaş
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arasında görülen ergen doğurganlık hızı binde
17 oldu. Ancak TÜİK’in yayınladığı veriler 15 yaş
altında ki çocuk evlilikleri ve doğum oranlarını
içermiyor.
TÜİK geçen yıllarda 15 yaş altı çocuklarda doğum
sayılarına ilişkin verileri de yayımlıyordu. Buna
göre 2001-2018 arasında 17 yaş altı çocuklarda
doğum sayısı 542 bin 821 olurken bu çocukların
20 bin 392’si 15 yaş altıydı. Verilere göre 2018’de 15
yaş altı 167 çocuk doğum yaptı.

Çocuklar eğitimden uzaklaşıyor

Çocukların en temel hakkı olan eğitim hakkına da
eşit şekilde erişimleri mümkün olmuyor. Yoksulluk,
taşımalı eğitim, yatılı eğitim olanaklarının sınırlı
olması, 4+4+4 eğitim sistemi ve pandemi sürecinde uzaktan eğitim olanaklarının kısıtlı olması gibi
pek çok neden emekçi çocuklarının eğitim hakkının kısıtlanmasına neden oluyor.

Milyonlarca çocuk tarikat ve cemaatlerin elinde

Ülkemizde çocukları bekleyen bir başka tehdit ise
özellikle yoksul ailelerin eğitim olanaklarının kısıtlı
olması nedeniyle tarikat ve cemaat yurtlarına yönelmeleridir. 2006’da 1723 olan vakıf/dernek yurtları sayısı, 2021 yılı itibarıyla yüzde 93’lük artışla 3
bin 331’e çıktı. Cemaatlere ait olan ve herhangi
bir resmi kayıt olmaksızın kaçak faaliyet yürüten
yurtların sayısına yönelik kesin bir veri bulunmazken “Merdiven altı” olarak tabir edilen bu yurtların
sayısının bini aştığı tahmin ediliyor.

Çocuklarımızın yaşamlarına bayrama
dönüştüreceğimiz yeni bir ülke için…

Bugün ülkemizde milyonlarca çocuk yoksulluğun,
şiddetin, gericiliğin baskısı altında. Çocuk emeğini sömüren, istismarı evlilik kılıfı altında meşrulaştıran, eğitimden koparan, çocukları tarikat ve
cemaatlerin insafına terk eden bu düzen değişmelidir. Çocuklarımızın her günü bayram gibi yaşayacakları eşitlikçi bir düzen kurulmalıdır.

Birbirini suçlayan suçlayana:

Davutoğlu’nun sözleri tartışma yarattı
Başbakanlığı döneminde şimdi itiraz ettiği konulara o zaman itiraz etmediği nedeniyle eleştirilen Davutoğlu’nun sözleri polemiğe neden
oldu.
Düzen siyasetinde karşılıklı suçlamalar birbirini izlerken, bu kervana AKP’den istifa ettikten
sonra Gelecek Partisi’ni kuran eski Başbakan
Ahmet Davutoğlu da katıldı.
Diyarbakır ziyareti esnasında, Başbakanlığı
döneminde şimdi itiraz ettiği konulara o zaman
itiraz etmediği nedeniyle eleştirilen Davutoğlu,
“İtiraz etmeseydim, başbakan olmaya devam
ederdim. Otururdum milyarlarıma milyar katardım benden sonraki başbakan gibi” dedi.
Davutoğlu bu sözleriyle kendisinden sonra
başbakan olan Binali Yıldırım’ı hedef aldı.
Davutoğlu, kendisinden sonraki bakanların da
milyarlarına milyarlar kattığını söyledi.
Bir kuruş haram lokma yemediğini iddia eden
Davutoğlu, şunları söyledi:
“Onlara da haram lokma yemeyin dedim, yediler. Çevrelerini zengin ettiler, damatlarını bakan
yaptılar. Beş tane müteahhide Türkiye’yi peş
peş çekti. Onlar milletin hukukuna dikkat edip,
yetim malı yemeseydi, ben de onların hukukuna dikkat ederdim. Ama onlar milletin hukukunu çiğnedi.”

Berat albayrak tartışması

Davutoğlu’nun “damadını bakan yaptı” diyerek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ı da işaret etmesi dikkat

çekti.
Berat Albayrak 2015 yılında ilk kez Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanı olduğu kabinede Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak göreve başladı.
Bu durum üzerine Fox TV’de yayınlanan “Orta
Sayfa” programına Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün açıklama
gönderdi. O açıklamada Ayhan Sefer Üstün,
“Davutoğlu’nun Bakanlar Kurulu listesini Berat
Albayrak yok diye Cumhurbaşkanı Erdoğan
onaylamak istemedi. O sırada Rus uçağı düşürülmüştü, Bakanlar Kurulu listesi sunulacaktı.
Yeni bir kriz çıkmasın diye Berat Albayrak’ı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dayatması sonucunda yazmak zorunda kaldı” dendi.

AKP’li vekilden tepki

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Davutoğlu’nun “Geçmişte itiraz etmeseydim benim başbakanlığım gitmezdi ve benden sonraki
Başbakan gibi milyarlarıma milyarlar katardım”
şeklindeki ifadelerine tepki gösterdi.
Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Aydemir’e
geçmişte başbakanlık yapan Davutoğlu’nun
dün sosyal medyada paylaşılan videodaki ifadeleri soruldu.
Aydemir, şunları kaydetti:
“Bunu, çok ayıp açıklamalar olarak görüyorum.
Ayrıştığınız yere dönük bu neviden ispata ihtiyaç duyan isnatlar, başbakanlık yapmış birine
yakışmayacak iddialardır. Bunlar ispatlanmamış, iftira mahiyeti taşıyan iddialardır.”

*Fotoğraf
Ahmet Davutoğlu’nun
Ankara Gar Katliamı sonrası
açıklamalarından alınmıştır.

Uyuşturucu kaçakçısı Akat, Meclis’e temizlik kiti satmış
Uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan, Ali Osman Akat’ın Meclis’e hijyen kiti sattığı ortaya çıktı.
Uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan,
Ali Osman Akat’ın Meclis’e hijyen kiti sattığı ortaya çıktı.
Uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan
ve AKP’nin önde gelen isimleri ile çektirdiği fotoğraflarıyla gündeme gelen L’actone Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat’ın Meclis’e
hijyen kiti sattığı ortaya çıktı.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM’de
iki yıldır kullanılan hijyen setinin Ali Osman Akat
tarafından satıldığını açıklarken, Başarır, “AKP’ye
bir hijyen lazım, bir temizlik lazım. AKP’nin bu kirli
ilişkilerinin temizlenmesi lazım. Halk, AKP’yi sandıkta temizlemeli” dedi.
“Düşünün, kimyasal işlerle uğraşan bu şirket, bu
ürünleri Meclis’e satıyor ama sadece bu kimyasal
işlerle, hijyen setiyle uğraşmıyormuş. Aynı zamanda uyuşturucu işiyle de uğraşıyormuş” ifadelerini
kullandı. “Bu ülkenin Cumhurbaşkanının ne işi var
uyuşturucu kaçakçısıyla” diye soran Başarır şunları kaydetti:
“Bu ülkenin İçişleri Bakanı artık gerçekten bir çevre kirliliği yaratıyor. Birçok kirli adamla görüntüleri var. Sezgin Baran Korkmaz’ın uçağına biner,
uyuşturucu baronlarıyla görüntüleri çıkar, oğlu
Silivri Emniyet Müdürü’nü arar. Böyle bir bakan
olabilir mi? Cumhuriyet tarihine böyle bir bakan
daha gelmemiştir. Sizin kimyanız bozulmuş. Şu
mecliste kullandığımız hijyen setine bakın, kim

satıyor? Buraya kolonya satan, oraya kokain
satan birisi. Türkiye bunu hak etmiyor. AKP’yi temizleyebilecek bir hijyen seti daha icat edilmedi
çünkü o kadar kirliler işte. Türkiye’nin her tarafını
pislikle sarmışlar, her taraflarından pislik akıyor.
Ben merak ediyorum. O görüntüleri sorgulayacak
bir savcı yok mu? Yakışmıyor bu meclise bu yakışmıyor. Buradan Meclis Başkanı’na soruyorum: Ne
hakla bu ihaleyi onlara verdiniz?”

TBMM’den açıklama

CHP’li Başarır’ın gündeme getirdiği alımın ardından TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği yazılı
açıklama yaptı. İlgili mevzuatlar uyarınca kolonya
ve diğer hijyen ürünlerinin tedarik edildiğini belirten TBMM yönetimi, “Söz konusu ürünleri temin
için piyasa fiyat araştırması yapılmış, ihtiyaçların
en uygun koşullarda ve en uygun fiyatla karşılanması esas alınmıştır. Bu kapsamda TBMM’nin
bugüne kadar ürün temin ettiği birçok firma bulunmakta olup; her alımda en uygun fiyat ve en
iyi niteliklere sahip olan ürünler için ayrı ayrı değerlendirme yapılarak karar verilmektedir” dedi
ve şunları kaydetti:
“Nitekim milletvekillerimizin ve İdari Teşkilat birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda son kolonya
alımı, 28 Mart 2022 tarihinde, tartışılan olaydan
önce, haberlere konu olan firmadan değil, yapılan piyasa araştırmasında en avantajlı teklifi
veren başka bir firmadan gerçekleştirilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı
5

bünyesinde yapılan tüm mal ve hizmet alımları
mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilmekte olup, alım süreçlerinde hiçbir firmaya
özel bir yaklaşım uygulanması söz konusu değildir.
Diğer taraftan, alım tarihinde bilinmeyen ve bilinmesi de mümkün olmayan, sonradan açığa çıkan
adli gelişmelerden hareketle İdari Teşkilatımıza,
mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilen alımlar sebebiyle kusur izafe edilemeyeceği
açıktır. Yüce Meclis’imizin milletimiz için taşıdığı
değer dikkate alınarak, haber ve paylaşımlar yapılırken hassasiyet gösterilmesi büyük önem arz
etmektedir.”
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Ukrayna’da İngiliz askerleri

Emperyalizmin vekalet savaşı
Ukraynalı askeri kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, İngiltere’den özel birliklerin Rus işgalinin
başlamasından bu yana ilk kez ülkede konuşlanarak Kiev’deki yerel güçleri eğittiğini duyurdu.
Savaşın 60. Gününe gelindiği noktasına vurgu
yapılan haberlerde İngiltere’nin daha önce yansıyan içerikleri doğrular bir tavır takındığı görülüyor.
İngiliz The Times gazetesine konuşan askeri kaynaklar, “İngiliz Özel Hava Kuvvetleri’ne (SAS) bağlı
askerlerin nisan ayının başından bu yana başkent
Kiev ve çevresinde Ukrayna askerlerini eğittiğini
belirtti. İngiliz komandoların, Londra’nın Kiev’e
verdiği tanksavar füze sistemlerini kullanmayı
öğrettiğini aktaran kaynaklar, savaşın uzaması
ihtimalinin yüksek olduğu temelde anti-tank eğitiminin merkeze konduğunu açıkladı.”
İngiltere, Rus işgali nedeniyle Ukrayna’ya en çok
silah yardımı yapan ülkelerin başında geliyor.
Ülke, Rusya’nın işgalinden önce Ukrayna’ya 2 bin
hafif tanksavar füzesi teslim etmişti. İngiltere’nin
verdiği silahlarla Rus uçaklarının ve helikopterlerinin saldırı görüntüleri Ukrayna ordusu tarafından
paylaşılıyor. İngiltere, 2014’ten sonra Ukrayna’ya
gönderdiği askerleri, işgalin başladığı şubat ayında “Rusya’yla doğrudan bir çatışmadan kaçınmak için” geri çekmişti.
Daha önce İngiliz gazetesi Daily Mirror, onlarca
‘emekli’ SAS kuvvetinin Ukrayna ordusuyla tec-

rübe paylaşımı için Ukrayna’ya gittiğini veya gitmeyi planladığını bildirmişti. Haberde askerlerin
‘hizmetlerinin karşılığını bir Avrupa ülkesi ya da
özel bir güvenlik şirketi
aracılığıyla’ aldıkları belirtilmişti. İngiltere Savunma Bakanlığı, bu bilgiyle
ilgili açıklama yapmayı
reddetmişti.
Vekalet savaşı verilen
yerlerde genellikle doğrudan bir düzenli ordu birliği
göndermeyi tercih etmeyen emperyalist merkezler, desteklerini genellikle
ordudan ayrılmış ya da
paralı askerlik yapanlar üzerinden bu hizmeti
sağlıyorlar. Dönem dönem özel kuvvetlere ait
askerleri birliklerinden
ayrılmış göstererek tüm
lojistik ihtiyaçları da karşılanarak bölgeye intikal
ettirilen birlikler, sonuçlar
daha fazla provokasyon
ortaya çıkarmak ya da bunu organize etmek
üzerine bölgede eğitim veriyorlar. Suriye örneklerinde görüldüğü gibi bunu bazen sivil savunma
kuruluşu adı altında yaparken bazen de doğrudan kimyasal silah kullanımı propagandasını ya-

yacak eylemleri organize ediyor. Rusya bir süredir
bu tip provokasyonların olacağı yerlere kadar
karşı açıklama yapıyor. Emperyalizm elini her at-

tığı yerde işi kirli bir savaşa dökmekle yükümlü
olduğunu açık ediyor. Suriye’de Yemen’de v daha
birçok başka yerde bunun örneklerini gördük.

Ukrayna’da emperyalist yalan makinesi çalışmaya devam ediyor

Tren istasyonuna saldırıyı kim yaptı?
Kramatorsk’taki tren garına saldırı üzerine Ukrayna ve Rusya Savunma Bakanlığı açıklamalar
yaptı. Ukrayna ve batı basını Rusya’yı suçlarken,
Rusya tarafından ortaya konulan deliller durumun
hiç de böyle olmadığını gösteriyor. Ukrayna’nın
Donetsk bölgesinde Kramatorsk tren garına
düzenlenen füze saldırısının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerince yapıldığını ve saldırının sadece Ukrayna’nın kullandığı füzeler ile gerçekleştirildiği
bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, parçaları
Kramatorsk tren garı civarına düşen Toçka-U füzesinin sadece Ukrayna Silahı Kuvvetlerince kullanıldığı duyuruldu. Rus Savunma Bakanlığı açıklamasında, “Kramatorsk tren istasyonu yakınlarında
Toçka-U taktik füzelerine ait parçalar bulunmuş,
bu parçalara ait görüntüler görgü tanıkları tarafından yayınlanmıştır. Toçka-U füzelerinin sadece
Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından kullanıldığını
vurgularız” ifadesine yer verildi.
Ukrayna’nın doğusunda “Donetsk Halk Cumhuriyeti”nden bir askeri yetkili ise Kramatorsk
istasyonuna yönelik saldırıyı “Ukrayna’nın bir
provokasyonu” olarak nitelendirdi. Donetsk Valisi
Pavlo Kirilenko, Telegram’da yaptığı açıklamada,
hayatını kaybeden 38 kişiye ek olarak hastaneye
kaldırılanlardan da 12 kişinin yaşamını yitirdiğini
söyledi. Pavlo Kirilenko, yaralanan 98 kişiden 16’sının çocuk 46’sının kadın, 36’sının erkek olduğunu
açıkladı.

Rusya’yı suçlamak için sosyal medya hesaplarında yayılan fotoğrafların şubat ayında Müttefik Kararlılığı-2022 Rusya-Belarus ortak askeri
tatbikatına ait olduğu belirtilen açıklamada,
söz konusu görüntülerdekilerin Rus füzeleri olmadığı kaydedildi. “Kramatorsk’taki tren garına
saldırı, kentin 45 kilometre güneybatısında yer
alan Dobropolye kasabasında
konuşlu Ukrayna
kuvvetlerine bağlı
birlik tarafından düzenlendi.
Kramatorsk tren
istasyonunun yakınında bulunan
Tochka-U taktik
füzeler sadece
Ukrayna Silahlı
Kuvvetleri tarafından kullanılıyor.” denildi.
Saldırıya ilişkin
tren garında yanlarında bavulları
bulunan sivillerin
ve gar görevlilerinin kan içinde
yerde yattıklarına
ilişkin görüntüler
Ukraynalı kay6

naklar tarafından paylaşılmıştı.
Savaşın daha da şiddetlendiği bir döneme girileceği tahmin edilen bir zamanda bu gibi saldırıların yapılacağı dikkat çekiyor. Geçen hafta
Emperyalist birliklerin Ukrayna’da eğitim için
konuşlanması ile birlikte farklı saldırı tipleri yapılacağını askeri kaynaklar belirtiyor.

Bağlantıyı Kes Hareketi’nden çarpıcı anket:

Çalışanların neredeyse yarısı konut enflasyonundan
daha az zam aldı
Bağlantıyı Kes Hareketi’nin yaptığı çalışmada, çalışanların sağlıklı beslenme ve barınma gibi insani haklarından mahrum bırakılmış olduğu ortaya çıktı.
Bağlantıyı Kes Hareketi’nden çarpıcı anket: Çalışanların neredeyse yarısı konut enflasyonundan
daha az zam aldı

“Bağlantıyı Kes Hareketi olarak yaptığımız bu anketin sonuçları göstermiştir ki AKP hükümeti bizi
umutsuz bir geleceğe mahkûm etmek istiyor; buradayız, sinmiyoruz!”

Bağlantıyı Kes Hareketi’nin yaptığı çalışmada,
çalışanların sağlıklı beslenme ve barınma gibi
insani haklarından mahrum bırakılmış olduğu ortaya çıktı.
Bağlantıyı Kes Hareketi, yılın ilk çeyreğinde enflasyona karşı ücret artışı anketi raporunu yayımladı. Twitter üzerinden yapılan ankete 965
katılımcı katılırken, raporda çarpıcı veriler yer aldı.
Katılımcıların yüzde 35’i, Mart ayında yüzde sıfır,
yüzde 25 arasında zam aldıklarını belirtirken, çalışanların yüzde 79’unun Mart ayı enflasyonundan
daha düşük ücret zammı aldığı ortaya çıktı. Raporda şunlar belirtildi:
“Henüz yılı yarılamamışken TÜİK enflasyonu, yüzde 61,14 olarak açıkladı. Bağımsız araştırma kuruluşları ise enflasyonu yüzde 142 olarak belirtti.
Anket sonuçları bizler için malumun ilanı olurken,
emekçiler en iyi ihtimalde dahi enflasyona yenik
düşmüşlerdir.

Enflasyon ile artan yaşama maliyetleri ücretlerle
desteklenmediği gibi zamlarla daha da arttırılmıştır. Çalışanlar için metropollerde ev sahibi
olma hayali, yerini tek başına kira ücretini ödeyebilme hayaline bırakmıştır. Anket sonuçlarına göre
çalışanların neredeyse yarısı konut enflasyonundan daha az zam almıştır. Bu çalışma göstermiştir
ki çalışanlar sağlıklı beslenme ve barınma gibi
insani haklarından mahrum bırakılmıştır.”
Bağlantıyı Kes Hareketi, twitter hesabından anket
sonuçlarını şu mesajla yayımladı:

Emeğin Sesi

Örgütlü işçi yenilmez!
İnşaat sektöründe çalışıyorsanız zor bir sektör
olduğunun tartışmasını yapmaya gerek olmadığını bilirsiniz.
Yapılan inşaatlarda inşaat patronlarının payına
iyi karlar düşerken bizim payımıza ekmek parası
kazanmak için geride bıraktığımız sevdiklerimize
hasret, hak gaspları, işten atılma, yatırılmayan
sigortalar, kötü yemekler, kötü barınma koşulları
ve en kötüsü çalışırken ölmek düşüyor.

şehir hastanesi şantiyesinde yaklaşık 3 ay gibi bir
süre ücretlerimiz ödenmedi ve bizlerde inşaat ve
yapı işçileri sendikası öncülüğünde bir direniş örgütledik. Direnişimiz 2. Gününde bütün haklarımız
ödenerek son buldu.
Mücadelenin bizler için ne kadar önemli olduğunu neredeyse bütün inşaat işçileri biliyor. Bir de
buna sendikal mücadele eklenince ne kadar ko-

Bizler bizlere reva görülen bu kötü çalışma koşullarının kaderimiz olmadığını biliyoruz.
Sırf inşaat patronları biraz daha kar edebilsin
diye görmezden geliniyoruz. Bizler biliyoruz ki biz
inşaat işçileri olmasak o inşaatlar bir kat bile yükselemez.
Biliyoruz, çünkü haklarımız gasp edildiğinde
verdiğimiz mücadelelerde patronların nasıl telaşa
kapıldığını gördük deneyimledik. Örneğin İzmir
7

laylaştığını da İnşaat ve Yapı işçileri Sendikasıyla
verdiğimiz birçok direnişte görmüş olduk.
Örgütlü işçilerin yenilmez olduğunu vurgulayarak
Türkiye işçi sınıfına bir inşaat işçisi olarak inşaat
işçileri adına selam gönderiyorum.
inşaat işçisi köle değildir!

|||||||| İnşaat işçisi Cüneyt Ağar
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MANŞET

Haramilerin saltanatına karşı

1 Mayıs’a!

1 Mayıs, işçi sınıfının ve emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü. Ekonomik krizin, yoksulluğun ve işsizliğin altında ezilen emekçilerin
hakları için mücadele günü. Talan, rant ve sömürü
düzenine karşı emekçilerin 1 Mayıs’ta alanları doldurması, seçimlerden önce halkın AKP’ya karşı ilk
büyük uyarısı olacak!

duğu ekonomi politikası, tıpkı AKP gibi, yine patronların çıkarlarını korumak üzerine kurulu.

2013 yılında halkın meydanları doldurduğu Gezi
Direnişi’nin üzerinden 9 yıl geride kaldı. AKP’ye
karşı milyonların tepkisi sonrası AKP, iktidarını
baskı ve hukuksuzlukla sürdürüyor. Önümüzde seçimler var. AKP iktidarına karşı 1 Mayıs’ta emekçi
halk bir kez daha gücünü göstermeli, memlekete
ve haklarına sahip çıkmalıdır!

Haramilerin saltanatına karşı 1 Mayıs’a

Söz işçinin

Sabah akşam AKP borazanı yandaş medya yalanlar söylüyor. Hem iç politikada hem de dış politikada AKP iktidarına yönelik yapılan güzellemeler artık emekçilerin karnını doyurmuyor.
Bir yandan AKP’liler ve yandaşlar konuşuyor. Diğer yandan ekonomik krizin bedeline emekçilere
çıkartmak isteyen patronlar konuşuyor. Kendi çıkarları ve karlarını korumak için hükümete ve düzen partilerine akıl veriyorlar, imtiyazlar istiyorlar.
AKP ve yandaşlar kadar, patronların çıkarları
için düzen muhalefeti de sürekli konuşuyor. Her
gün televizyonlarda, güçlendirilmiş parlamenter
rejimin tek çözüm olacağını söylüyorlar. Ancak
emekçilerin hak ve taleplerini karşılayacak bir
ekonomik programdan yoksunlar. Onların savun-

1 Mayıs’ta işçiler ve emekçiler konuşacak. 1 Mayıs’ta bütün değerleri üreten emekçiler meydanlarda kendi taleplerini haykıracak. Bu memleketin
gerçek sahipleri olduklarını gösterecekler!
Pandeminin ve sonrasındaki ekonomik krizin bütün yükünü emekçiler çekiyor. İşsizlik, hayat pahalılığı, yoksulluk ve geleceksizlik bugün halkın
en büyük sorunu. Patronların ve sermaye sınıfının
tuzu kuru! Emekçilerin ürettiği değerleri sömüren
bu düzenin sahipleri patronlar, yandaşlar ve gericiler. Haramiler düzeni kurmuşlar, yağma ve rant
ekonomisinin baskı rejimiyle sürdüyorlar.
Bugün ülkemizde yaşanan rejimin adı haramiler
saltanatıdır. Yağma, talan, rant ve sömürü düzeni
kurmuşlar, halkın ürettiği bütün değerlerin üstüne
çökmüş durumdalar. AKP suyun başını tutmuş,
çetelere, müteahhitlere, yandaşlara ve tarikatlara
ihaleler dağıtıyor!
1 Mayıs, haramilerin saltanatına karşı emekçilerin
ayağa kalktığı gün olacaktır!

Gericilerin saltanatına karşı 1 Mayıs’a

Tarikat, cemaat ve vakıf adı altında örgütlenen
yandaşlar ve İslamcılar da tıpkı patronlar gibi
iktidarın kaymağını yiyorlar. Onların da tuzu kuru!
İktidarın desteğini almışlar, devletin bütün olanakları önlerine seriliyor. Devlet bürokrasisine yer-
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leşmişler, devletin ve halkın arsalarına, binalarına
çöküyorlar. İhaleler tarikat şirketlerine veriliyor.
Tarikat ve cemaat üyelerine maaşlar bağlanıyor.
Bugün çetelerin ve haramilerin saltanatı, aynı
zamanda süslümanların, gericilerin, yobazların,
tarikat ve cemaatlerin saltanatı anlamına geliyor.
Rant, yağma, rant düzeninin asıl sahipleri bu gericiler.
İnsanca yaşam istiyorsak gericilerin saltanatına
hayır denmeli! 1 Mayıs’ta laiklik için gericilerin saltanatına karşı meydanları dolduralım!

Patronların saltanatına karşı 1 Mayıs’a

Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz, patronlar iktidarda kaldığı sürece en ilk kriz ne de son kriz
olacak. Patronların düzeni sömürü düzenidir. Onlar karlarını sömürü üzerine kurarlar. Karları zarar
gördüğünde daha fazla sömürmek için her şeyi
yaparlar. Yaşanılan ekonomik krizin bizzat sorumlusu patronlar ve kapitalizmdir.
Krizin bedelini emekçilere çıkartmak istiyorlar.
Çarklar dönmeli, istihdam sağlanmalı, üretim devam etmeli sözlerinin altına gizlenerek vergi indirimi ve devletten her türlü imtiyazı kullanırlar. Kriz
var derler, ancak karlarına kar katarlar.
Bugün yoksulluk varsa, işsizlik varsa, gelir adaletsizliği varsa nedeni patronların iktidarıdır. Patronların saltanatına karşı emekçiler hakları için
alanlara çıkmalıdır!

TKH 1 Mayıs’a hazırlanıyor

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Türkiye çapında katılacağı 1 Mayıs çalışmalarına devam ediyor.
1 Mayıs 2022’de yapılacak mitinglere “Değiştirirse Düzeni İşçiler Değiştirir” sloganıyla hazırlanan Türkiye
Komünist Hareketi, geçtiğimiz hafta afiş ve bildirileri ile çalışmalarına hız verdi.
Parti İstanbul Maltepe, İzmir, Ankara, Eskişehir, Antalya, Gaziantep, Adana’da yapılacak 1 Mayıs mitinglerinde yerini alacak.
Partiyle 1 Mayıs’a katılmak için:
0541 515 1920 - iletisim@tkh.org.tr
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20 yıllık istibdat rejimine karşı 1 Mayıs’a

AKP eliyle kurulan düzenin adı haramiler
düzenidir. Bu düzen, baskı, adaletsizlik,
hukuksuzluk ile ayakta duruyor. Bu düzen
gericiliği pompalayarak, tarikat ve cemaatlerin toplum üzerindeki egemenliğini
kullanarak ayakta kalmaya çalışıyor. Bu
düzenin adı istibdat rejimidir.

serbest piyasadan yanalar. Emperyalist finans kuruluşlarından paranın ülkeyi
girmesini önlerine koymuş durumdalar.
Patronların çıkarları için gerekli düzenlemeleri yapmak onların önceliği. Merkez
Bankası’nın tarafsızlığı, faiz politikası, kur
düzenlemesi ile ekonominin gideceğini,
ekonominin raya oturacağını söylüyorlar.

Tek adam yönetimi ile Meclis tasdik kurumuna indirgenmiş, anayasa rafa kaldırılmış, yargı siyasetin aparatı haline dönüştürülmüş durumdadır.
20 yıldır ülkemizde tam bir gerici dönüşüm
yaşanıyor. 20 yıldır ülkemiz emperyalist tekellere tam boy açılmış, ülkenin bütün değerleri peşkeş çekilmiş durumda. 20 yıldır
emekçilerin hakları tek tek ellerinden alınıyor. Emekliler yaşa takılıyor, öğretmenlerin
ataması yapılmıyor, açlık sınırında asgari
ücretle emekçiler yoksulluğa itiliyor, gençlik işsizlikle boğuşuyor.

Her ikisi de tarikat ve cemaatlere hayırhah
bakıyor. Bugün ülkenin en temel sorunlarından birisi laiklik ve eğitimde gericileşme
bulunuyor. Ancak tarikat ve cemaatler
konusunda her ikisinin tutumu bizzat aynı.
Her ikisi de NATO’cu. Amerikan emperyalizmine karşı durmak yerine onunla işbirliğini önlerine koymuş bulunuyor.
Ülke siyasetinin değişmesi için sınıf tavrını
koymalıdır. Değiştirirse düzeni işçiler değiştirir. 1 Mayıs, işçi sınıfının tavrını, siyasetini ve sözünü ortaya koyduğu mücadele
günüdür!

1 Mayıs’ta gücünü göster

Yoksulluk, işsizlik, adaletsizlik istemiyorsak
1 Mayıs’ta gücünü göstermelisin!

Bütün bu yaşananların değişmesinin bir
yolu var. O da işçi ve emekçilerin tavrını
ortaya koyması gerekiyor. Yoksa patronların çıkarlarını savunan Cumhur İttifakı ile
Millet İttifakı’nın özde birbirlerinden farkı
bulunmuyor. Biri, iyileştirilmiş cumhurbaşkanlığı sistemi diyor diğeri güçlendirilmiş
parlamenter sistem!
Ülkenin temel siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunlarına yönelik ise temelde farklı
bir programa sahip değildir. Her ikisi de

Tartışmalar geride
kalırken, saflar
belirginleşiyor

Siyasetin dinamikleri matematiği ve çıkarları da kapsayacak şekilde
işliyorsa, burada en temel noktanın “kimin, hangi çıkarı temsil
ettiği” sorusuna verilecek yanıtta gizli olduğu bilinmelidir. Bugün
Türkiye’de iktidar partisinin uzun süredir oturtmaya çabaladığı
rejim, sermaye sınıfının ihtiyaç duyduğu “hızlı” ve “merkezi” karar
alma ihtiyacını karşılıyordu. Ancak bu ihtiyacın kapitalizmin temel
özelliklerinden olan kriz gerçekliği altında tuzla buz olması pek de
şaşırtıcı değil. Dolayısıyla sermaye sınıfı, başkanlık rejiminin geçmesiyle birlikte “toplumsal uzlaşıyı” sağlayamadığı gibi, ekonomik
krizle birlikte de kendi içindeki “uzlaşmayı” kaybetmiştir. Krizin doğası sermaye içi gerilimleri beslemeyi ve buradan doğan bir iktidar
kavgasını beslemektedir.

Ülkemizin 20 yıllık yaşadığı dönüşüm, ülkemizin felaketi olmuştur. İstibdat rejimine ve

Sınıf tavrını koymalı

Irmak Ildır

Türkiye’de ve dünyada siyasi tartışmalar hızla yeni safları belirginleştiriyor. Ülke siyasetini uzunca bir süredir geren ekonomik
krizin sosyal belirsizlikleri tetiklediği iyice ayyuka çıkmış durumda.
Siyasetin, gerek iktidar, gerekse de muhalefet partileri aracılığıyla
bu zemin üzerinden sermaye düzeni lehine yeniden düzenlenmesi
gündeme gelmektedir. Ancak siyasetin salt “egemen olanlar canları
nasıl istiyorsa” öyle düzenlenemeyeceği ya da “basit matematiksel
işlem” olmadığı açık. Sınıfsal çıkarlar ve bu çıkarların mücadelesi
esas belirleyen olmayı sürdürüyor.

20 yıldır iktidarda bulunan AKP, “yeni Türkiye” adıyla kendini övmeye devam ediyor.
Ancak gerçekler ortada!

tek adam rejimine karşı 1 Mayıs’ta memlekete sahip çıktığını göster!

SOL BAKIŞ

Aydınlık bir Türkiye istiyorsak, gericilerin ve
tarikatların saltanatına hayır diyorsak gericilerin karşısına güçlü çıkmalısın!
Çetelerin, yandaşların, haramilerin saltanatına artık yeter diyorsan, 1 Mayıs’ta
alanları doldurmalısın!
Önümüzde seçim var. Bu seçimlerde halkın kararsız kalmaması için de 1 Mayıs’ta
alanların doldurulması önemli. 1 Mayıs’ta
emekçilerin gücünü göstermesi, seçimlerden önce AKP’ye verilecek ilk büyük uyarı
olacaktır!

Haramilerin saltanatına karşı haydi
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TÜSİAD’ın son günlerde yapmış olduğu bir çıkış, bu anlamda
iktidar kavgasının boyutlarını da gözler önüne seriyor. TÜSİAD
baş ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç’ın geçtiğimiz gün yaptığı
açıklamada “baz etkisine güvenmeyin” diyerek AKP’nin ekonomi
politikasından rahatsız olduklarını bir kez daha yineledi. Bir süre
önce TÜSİAD’ın açıkladığı “demokrasi programı” düşünüldüğünde sermayenin bir kanadında AKP’ye karşı itirazlar açık bir iktidar
kavgasına dönüşmekte.
Bu kavgayı sürdüren muhalefet ile iktidarın temel meselesi pastanın nasıl paylaşılacağı ile alakalıdır. AKP iktidarının fütürsuz
bir biçimde kendi sermayesine aktardığı kaynaklar, artık “kabul
edilemez” bir noktaya gelmiş durumda. Dahası kapitalist sistemin
yaşadığı tıkanmada, ucuz para bulma şansı kalmayan iktidar bir
cendere içine girmiş durumda. Böyle bir cendereden tasfiyeler
olmaksızın çıkma şansı bulunmuyor.
Sermaye düzeninde saflar bu şekilde dizilirken, sermaye düzeninin
“yancıları” da bu alanda kendine yer kapma çabası içine girmiş
durumda. Liberaller umudunu yüzünü AB’ye ve NATO’ya dönme de
görürken, Kürt siyaseti ise olası bir iktidar değişikliğinde kendine bırakılacak boşlukları doldurma çabasında. Liberallerin yeni dönemin
“kullanışlı aptalı” olma rolünden, ortalığı bulandıran “kışkırtıcılar”
rolüne soyunması daha olasıdır.
Bu noktada esas mesele, solun sürece nasıl müdahale ederek
tabloyu değiştireceğine dönmektedir. Solun, uzunca bir süredir
iktidar perspektifini ve düzeni değiştirebilme umudunu kaybettiği bir
ortamda, etkili siyasetin “başkalarının kanatları altına girme” stratejisinde görülmesi “müdahalecilik” değil, sola doğrudan müdahalenin
eseridir. Böyle bir siyaset, kaybetmeye mahkumdur.
Solun bu süreçte, bağımsız ve alternatif bir odak olarak emekçilerin
karşısına çıkması ve kolları sıvaması gerekmektedir. Ancak kolları
sıvamak için zamanın giderek daraldığı ve tarafların netleşmesi
bir zorunluluk haline gelmiştir. Solun günümüzde, zayıf siyasal,
ideolojik ve teorik bir kavrayış ile emekçilerin karşısına çıkması bir
fırsatın kaçırılması olacaktır.
Bu anlamda 1 Mayıs, tarafların netleştiği ve emekçilerin gücünün
uzun süre sonra ilk kez gösterildiği gün olacaktır. Tartışmalar geride
kalırken, 1 Mayıs emekçilerin bayrağını, emek, laiklik, bağımsızlık
ve sosyalizm diyenlerin safında yükseltecektir.

MANŞET

20 NİSAN 2022

20 NİSAN 2022

1 MAYIS:
SÖZ İŞÇİNİN

Bu haftaki Pusula da 2022 1 Mayıs’ının yaklaştığı şu günlerde
işçi sınıfın değişik bölmeleri ve bu sektörlerin temsilcilerine yer
ayırdık.
İlk yazımız Avukatlar Sendikası Genel Başkanı SELİN AKSOY tarafından yazıldı. Geçen haftalarda bir anket ile çalışan avukatların
durumunu gözler önüne seren çalışma üzerine olan yazı “SINIF
MÜCADELESİNDE AVUKATLAR” başlığını taşıyor. İkinci yazımız ise
“1 MAYIS’A GİDERKEN İNŞAAT İŞÇİLERİ” başlığı ile İnşaat ve Yapı
İşçileri Sendikası’ndan Hasan Kırlangıç tarafından yazıldı. Üçüncü
yazımız ise “HEPİMİZ İŞÇİYİZ” başlığı ile Bağlantıyı Kes Hareketi’nden Kerem Usluer tarafından yazıldı. Son yazımız 2022 1 Mayıs’ının
emekçileri için ne anlama geldiği üzerine. Kemal Parlak tarafından kaleme alınan yazının başlığı “SINIF TAVRINI KOYMALIDIR”. İyi
Okumalar…

SInIf mücadelesİnde avukatlar
| SELİN AKSOY

Avukatlar Sendikası Genel Başkanı

B

ir üst yapı olarak hukukun kapitalizm yani alt yapıdaki ekonomik ve
toplumsal ilişkiler için önemli olması
ve haliyle alt yapıdaki eğilimlerin
üst yapıyı belirlemesi nedeniyle,
bugün hukukun içinde bulunduğu çıkmazın,
doğrudan kapitalizmin kendi krizinin bir sonucu
olduğunu söylemek mümkün. Benzer şekilde
hukukun siyasi iktidarlar tarafından araçsallaştırılarak, kendi ideolojilerinin tahkimatı için
kullanılması da bir çelişki değil, hukukun kendi
varoluş yapısı bakımından doğal bir sonuç.
Haliyle bugün sorun hukukun üst yapı kurumu
olması veya araçsallaştırılması değil, alt yapının kendisi, yani kapitalizmdir.
Dolayısıyla bugün tüm dünyada kapitalizmin egemenliği altında ekonomik eşitsizliğin
devamı için hukuk devletlerin ideolojik bir
aygıtı olarak kullanılmaktadır. Üretim araçlarını
elinde bulunduran sermaye sınıfı, elinde emeğinden başka sermayesi olmayan işçi sınıfını
sömürerek kar elde etmeye devam ederken,
Türkiye’de ekonomik kriz ve siyasi iktidarın
yönetememe sorunu, işçi sınıfını açlıkla savaşır
hale getirmiştir. Bununla beraber açlıkla savaşan mesleklerden biri olan avukatlık mesleğindeki dönüşüm, salt son dönemde yaşanan
ekonomik krizin bir sonucu değil, aynı zamanda hukuk alanındaki neo-liberal politikaların
bir sonucu.
Son bir yılda 17 bin 321 kişi avukat olarak mesleğe katılmış, Türkiye’deki toplam avukat sayısı
170 bini bulmuştur. Bu büyük sayı, avukatlık
mesleğindeki sömürüyü ve iş gücünün ucuzlamasını beraberinde getirmiştir.
Avukatlar Sendikası olarak yapmış olduğumuz
anket sonuçları, bugün avukatların büyük bir
çoğunluğunun işçi avukat olarak bir başka
avukatın veya şirket/kurumun bünyesinde,
emek gücünü ücret karşılığı satarak hayatını
idame ettirdiğini göstermektedir. Ancak yine
aynı anketin sonuçlarından işçi avukatların %
36,2’sinin 3.000-5.000 TL, %35,5’inin ise 5.0007000 TL arasında maaş aldığı ortaya çık-

maktadır. %5,1’lik bir kesim ise 1.000-3.000 TL
maaşla çalıştığını belirtirken 10.000 TL’nin üzerinde ücret aldığını beyan eden katılımcı sayısı
ise sadece %10,1’dir. Bugün asgari ücretin net
4.253 TL olduğu, açlık ve yoksulluk sınırının ise
bunun çok daha üstünde olduğu bir ekonomik
tabloda, avukatların, insani yaşam için elde
edilmesi zorunlu gelir seviyesinden çok daha
düşük seviyede gelirlerinin olduğu ve bu gelirlerinin devamlılık göstermediği; yani iktisadi
anlamda yoksul olarak adlandırılabileceği
açıktır. Yarısına yakını 35 yaşın altında olan
avukatlar toplumun kendilerine bakış açısı ile
kendilerini buldukları yoğun sömürü arasındaki
çelişki içerisinde ciddi bir geleceksizlik kaygısı
içerisindedir. Başka bir meslek grubunda bu
kadar intihar haberi var mıdır, açıkçası emin
değiliz.
Yaptığımız bu anketin diğer sonuçlarından biri
de, fazla mesai yapan avukatların neredeyse
tamamının fazla mesai ücretlerinin ödenmediği gerçeği. Avukatın mesaisi olmaz denilerek
çalıştırılan avukatlar görüleceği üzere en temel
işçilik haklarını dahi elde edememektedir. Benzer şekilde ankete katılan avukatların yüzde
60’ına yakının SGK primleri de gerçek ücreti
üzerinde ödenmemektedir. Örneğin mobbing
avukatlık mesleğinde çok yaygın bir problemdir. Avukatların çoğu mesleklerini ifa ederken,
yanında çalıştıkları avukatların mobbingine
maruz kalmaktadır. Mobbingin avukatlık mesleği içerisinde bu kadar yaygın olmasının sebeplerinden biri, meslek örgütleri olan baroların denetim ve disiplin konusundaki görevlerini
yerine getirememeleri olduğu kadar, mobbinge uğrayan avukatın sırf şikâyet ettiği için yeni
bir iş bulamayacağı endişesidir.
Meslekteki bu dönüşüm olurken, külliyedeki
açılışlarda alkışlar tutan Türkiye Barolar Birliği
eski başkanı Metin Feyzioğlu adeta kendisi bu
sonuçtan sorumlu değilmişçesine yaptığı bir
açıklamada “Bugün meslektaşlarımızın yüzde
50-60’ı yıllık ortalamada asgari ücret kazanmıyor. Siz bakmayın bazı dizilerde avukatları
lüks hayatlar yaşayan kişi olarak resmettiklerine. Bugün artan sayımız sebebiyle avukatlar
çok zor durumda, 60 bin meslektaşımız 5 yıllık
meslek kıdeminin altında ve onların sorunlarını
çözemezsek vatandaşın insan hakkını koruya10

cak olan avukatı sahipsiz bırakmış oluruz ve
vatandaş bundan zarar görmüş olur” demiştir,
dolayısıyla kendi cenahlarından dahi avukatlardaki işçileşmesi ve yoksullaşma dile getirilmektedir.
Keza siyasi iktidarın kendisi de avukat sayılarının yüksekliğini bir sorun olarak görmekte,
yargı reformu vs. adı altında avukatlık mesleğinde türlü değişiklikler yapmaya çalışmaktadır. Ancak bu değişikliklerin, işçi ve genç
avukatları daha yoksullaştıracak düzenlemeler
olduğu açıktır.
Dolayısıyla avukatlar “geçinemiyoruz” derken,
bu nedenle yaşamlarına son verirken verilecek
mücadele ile işçi avukatların ücretin asgari düzeyde ve insan onuruna yakışır şekilde
belirlenmesi, özlük haklarının korunması için
gerekli düzenlemeler yapılması, işçi avukatın
patronuna ve müvekkiline karşı bağımsızlığının sağlanması, davayı ret haklarının güvence
altına alınması, çalışma sürelerinin ve koşullarının düzenlemesi ve denetlenmesi, mobbinge
karşı ciddi bir mücadele verilmesi ve disiplin
mekanizmalarının etkili şekilde işletilmesi, stajyer avukatların benzer ücret ve çalışma koşullarına ilişkin düzenlemelerin yapılması ve tüm
bunların yasal bir güvenceye kavuşturulması
gerekmektedir.
2014 yılında, tüm avukatların üye olabileceği
bir meslek sendikası olarak kuruluşunu gerçekleştiren sendikamız, bugün Türkiye’deki tek
avukat sendikası olma özelliğini taşımaktadır. Kuruluş amacımız, avukatların ekonomik,
sosyal, toplumsal sorunları başta olmak üzere
Türkiye’deki yargının sorunlarına ve adaletin
tesisine ilişkin mücadele etmektir. Emekçinin
hakkını savunmak için, eşit ve özgür bir cumhuriyet için mücadele eden bir sendika olarak,
avukatların içinde bulunduğu bu ekonomik
durumun değişmesi için mücadele etmekteyiz.
Bu sene emek mücadelemizi kutladığımız 1
Mayıs’ta ilk kez fiziksel olarak miting alanında olacağız. Bu nedenle tüm avukatları hem
sendikamıza üye olarak, emek mücadelemizi
yükseltmeye davet ediyor, hem de 1 Mayıs alanında kortejimize bekliyoruz.

20 NİSAN 2022

1 MAYIS’A GİDERKEN İNŞAAT İŞÇİLERİ

| Hasan KIrlangIç
İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası

İ

inşaat sektörü denince akıllara gökdelenler, yollar ve mega projeler gelir.
Bütün bunların temelinde ise inşaat işçisinin ödenmeyen ücretleri, gasp edilen
sosyal haklar, en önemlisi de bu şantiyelerde yaşanan iş cinayetleri vardır.
İnşaat sektörü, ağır işkolunda olan ama işçilere hiç bir iş güvencesi sağlanmayan bir sektördür. 20 yıllık AKP hükümeti inşaat sektörünü
ülkenin ekonomi lokomotifi haline getirmiş; bilindik, yandaş müteahhitlere usulsüz ve hukuksuz verdiği ihaleler nedeni ile iş cinayetleri ve
sömürü daha da artmıştır. Taşeronluğun önünü
açarak, inşaat işçilerini sendikası ve örgütsüz
yaşama mahkûm etmiştir.

İnşaat işçisi sahipsiz değildir!

Zenginleşen inşaat patronlarına karşı sürekli
yoksullaşan ve kölelik koşullarında çalıştırılan inşaat işçisi kaderini değiştirmek istiyorsa
örgütlü olmalıdır. Ülkemizde ve yurtdışında
sendikamızın öncülüğünde inşaat işçilerinin
ücretlerinin gasp edilmesine, kötü barınma
ve beslenme koşullarına mahkûm edilmesine
ve şantiyelerde kendilerine sunulan olumsuz
koşullara karşı birçok kez ayağa kalkan inşaat
işçileri, patronların uykularını kaçırarak taleplerini elde etmiş, mücadeleleri kazanımla
sonuçlanmıştır. Örgütlü mücadele ettiğinde inşaat işçisinin kazanacağı sendikamızın bugüne
kadar yaptığı grevler ve eylemlerle kendini
göstermiştir.

Örgütlü inşaat işçisi patronların hegemonyalarına boyun eğmez!

Sendikamız inşaat işçisinin kaderini değiştirmek için çıktığı bu yolda, öncülüğünü yaptığı
birçok direnişle şantiyelerde inşaat işçisini
esaret altından çıkartıp örgütlü mücadelenin
gücünü kanıtlamıştır. İnşaat işçisi yan yana
geldiğinde dünyanın neresinde olursa olsun

birçok şeyi değiştirebileceğini kanıtlamış ve
bunu sendikamızın öncülüğünü yaptığı grev ve
direnişlerde somut olarak ortaya koymuştur.

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası her zaman işçilerin yanında olmuş ve olacaktır!

İnşaat işçileri cumhuriyet tarihinden bu yana
örgütsüz bırakılmış ve sürekli sirkülasyona
uğrayan bir iş kolunda çalışmıştır. Sendikalı inşaat işçileri çoğu kez bu kötü durumları
değiştirmek için eylemler yapmış, bunun için
mücadele etmiştir. Özellikle AKP hükümetinin iktidara gelmesiyle beraber patronların
hem hukuki zeminde önü açılmış hem de AKP
hükümetinin denetimsiz politikaları şantiyelerde boy göstersin istenmiştir. AKP hükümeti ve
inşaat patronları bir araya gelip haklarımıza,
emeğimize, çocuklarımızın geleceğine saldırırken buna dur diyecek tek güç inşaat işçilerinin
örgütlü mücadelesidir.

İşçiler örgütlü mücadeleleri sayesinde gücünü akp hükümetine ve patronlara karşı
göstermiş ve birçok kazanım elde etmiştir!

Önümüzdeki 1 Mayıs tam da işçilerin alanlarda olması, hakkını araması, gücünü ve sesini hükümetin sömürgeci politikalarına karşı
yükseltmesi gereken, örgütlü inşaat işçisinin ve
örgütlü emekçi halkın el ele, kol kola alanları
sloganlarla süsleyip, masaya yumruğunu vurması için odak noktası olmalıdır. İşçi sınıfının bir
bütün olarak bükülmez bir kol olduğunu hükümete ve emperyalistlere göstermesi günüdür!
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü 2022 yılında
yaşanan ekonomik krize, yoksulluğa, işsizliğe, iş
cinayetlerine, kadın cinayetlerine dur demenin
günüdür!
Yıllardır dağınık, örgütsüz ve savunmasız bırakılan, patronların mobingine uğrayan olan
inşaat işçileri son 3 yıldır 1 Mayıs alanlarında
baretleriyle, söylemleriyle ve örgütlü gücüyle kendini ve gücünü göstermiştir. Bu yıl da
bulunduğumuz illerde baretlerimizle taleplerimizi, isyanımızı, öfkemizi coşkumuzla haykıracağız. İnşaat işçisinin ödenmeyen ücretlerle,
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gasp edilen haklarla, iş cinayetleriyle değil;
mücadelesi ve bu mücadelenin sonucu kazandıklarıyla anılacağı, insanca yaşam koşullarında yaşayacağı günler için inşaat işçisi
şantiyelerde büyüttüğü öfkesini 1 Mayıs’ta
tüm emekçilerle buluşturacaktır. İnşaat işçileri
sürekli iş kazaları geçirip iş cinayetleri sonucu
can verirken, patronlar televizyonlarda hiç bir
şey yokmuş gibi boy göstererek, şantiyelerdeki sömürüyü ve iş cinayetlerini gizlemeye
çalışmaktadır. Toplumda her şeyin mükemmel
olduğu havası yaratılırken AKP hükümeti ile
birlikte hükümetin özelleştirme ve sömürgeci
politikaları övülmektedir. Bu ikiyüzlülüğe en
büyük yanıt alanlarda verilecektir!
Yolsuzluklara, sömürüye, emek ve emekçi düşmanlarına dur demenin vakti geldi!
İnsanca bir yaşam, eşitlikçi bir düzen ancak
emekçilerin örgütlü ve politik mücadelesi ile
mümkündür. İnşaat işçileri bu anlamda işçi
sınıfının öncülüğünü yapacaktır.
Sendikamız inşaat ve yapı işçileri sendikası
inşaat sektöründe yaşanan haksızlıkların, çalışma şartlarının ve cinayetlerin peşini bırakmamaktadır, bırakmayacaktır!

İnşaat ve yapı işçileri sendikası her zaman
emekçilerin yanında yer alacaktır!
Başta tüm inşaat işçileri olmak üzere emeği
ile yaşayan işçi sınıfının bu anlamlı gününü
selamlıyoruz.

İnşaat işçileri olarak emeğimiz üzerinden gününü gün eden patronlara, para babalarına
ve onları koruyan, işçileri onlara peşkeş çeken
bu düzene ve bu düzenin temsilcilerine boyun
eğmeyeceğiz!

YAŞASIN HAKLI MÜCADELEMİZ!
YAŞASIN EMEKÇİLERİN ÖRGÜTLÜ MÜCADELESİ!
YAŞASIN SINIF DAYANIŞMASI!
YAŞASIN BİR MAYIS!
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HEPİMİZ İŞÇİYİZ

| Kerem Usluer
Bağlantıyı Kes Hareketi

“%45’imizin giderleri gelirlerinden fazla,
gelirimizin %74,6’lık kısmı kira, fatura ve
ev giderlerine harcanıyor, bazılarımızda
kira gideri % 50’ye yaklaşıyor, bazılarımız
da faturalar da %30’a, borçlanıyoruz ve
destek almadan yaşamımızı sürdürmemiz
zorlaşıyor”.
Bu verileri Bağlantıyı Kes Hareketinin 10 Şubat
2022’de yayınladığı “Gerçek Verilerle Beyaz
Yakalı Ücret Araştırma” raporundan derledik.
Sıcak paranın sürüklediği, dış borcun olmazsa
olmaz olduğu, inşaatın lokomotif görevi yaptığı, emperyalist tekellere sonuna kadar kapısını
açan bir ülke ekonomi politikası kadar kapitalizmin yapısal krizinin de sonucudur bu rapordaki rakamlar.
Rapordaki rakamların yarattığı sonuçlardan
etkilenenler elbette yalnızca Beyaz Yakalılar
değildir tüm işçi sınıfı bu sonucu yaşamaktadır. Ancak raporu ofis çalışanları için daha da
anlamlı kılan sonuç şudur; yaratılan ve yerleşik
hale gelen algının çöküşünün ilanıdır. Bu algı
da Beyaz Yakalı/Ofis Çalışanlarının anlaşılmaz
“orta sınıf “ olduğu tezidir.
Bu tezin geçersizliği bu raporla belki bir kere
daha kanıtlanmıştır bu tez çökmüştür ancak
yapılacak olan bir daha filizlenmemek üzere
gömmektir. Peki gömülmesi istenecek bu tez
neden bu kadar önemlidir?
Sınıf mücadelesi, içindeki bileşenlerin birbirinden kopuk sürdüreceği bir mücadele değildir.
İstihdam ve çalışma koşullarındaki farklılıkları
dışarıda bırakmadan işçi sınıfını, toplumun üyelerinin mesleklerine, gelir düzeylerine ve tüketim
alışkanlıklarına, kendi sınıfsal algılarına göre
değil, üretim sürecindeki rollerinden hareketle
tanımlamak gerekir.
Ücretle birlikte uzun ve belirsiz çalışma saatleri,
mobbinge uğramaları, güvencesizleşmeleri ve
işten atılmaları beyaz yakalıların ortak sorunudur. Bu sorunlara karşı mücadelede tüm olum-

suz şartlara karşın örgütlenme ile aşılacaktır.
Olumsuz şartlar nedir?

Beyaz yakalı işçidir

İlk olarak beyaz yakalıların sınıf bilinci ile ilgilidir. Sorunda beyaz yakalıların kendilerini işçi
olarak tanımlamalarından değil işçi olarak
tanımlanmamalarından kaynaklanmaktadır.
Yoğunlaşılması gereken ilk nokta budur. Bu
yüzden sürekli olarak Bağlantıyı Kes Hareketi
olarak hem sosyal medya paylaşımlarında hem
sokakta afişlerinde hem de tüm yazılarımızda,
raporlarımızda şuna özellikle dikkat çekmeye
çalıştık “ Beyaz Yakalı İşçidir”.
Kapitalizm emek mücadelesini zayıflatmak
için sürekli olarak mücadelenin önüne engel
çıkartır onu bölmeye çalışır. Biz beyaz yakalıları
sınıf mücadelesinin dışına taşımak için de sanki
sınıf dışındaymışız gibi ideolojik bombardıman yapar. Araçları da hazırdır iletişim zaten
tekellerindedir. Ancak şaşırtıcı olan bu bombardımana su taşıyan sol/sosyalist çevrelerin
olmasıdır. Yok saymak hatta bizleri aşağılamak
bir alışkanlık olarak yerleşmiş durumda. Ve hatta son derece bilinç dışı olsa gerek Marx yerine
Weber’den etkilenmiş olmanın sonuçları bunlar.
Bu yüzden bazen içeriye de bu bilinci taşımak
gerekiyor, beyaz yakalının işçi olduğu bilincini.

Örgütlenmek ve bağlantıyı kes

Çalışma zamanının uzatılması, yoğunlaştırılması, değerinin düşürülmesi; emek piyasasında
düşük veya giderek düşen reel ücretler, kitlesel
işsizlikle karşı karşıya kalınması; mevcut yaşam
tarzlarının yok edilmesi karşısında olmak ve
sınıfın iktidarı alabilmesi için örgütlü mücadele
gerekir. Ofis çalışanlarının örgütsüzlüğünden
dolayı bireysel direnişler ile kazanım elde etmek oldukça güçtür.
Bu noktada ya beyaz yakalı/ofis çalışanlarını
sınıf mücadelesinin bir yerinde hasbelkader yer
almasını sağlayacaksınız veya beyaz yakalı/
ofis çalışanları ilk olarak soldan kendilerine
bağlanan bu zincirleri kırmasına omuz vereceksiniz.
Bağlantıyı Kes Hareketi bu zincirleri kırmak için
yola çıkmıştır.
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Konumu gereği birçoğumuzun sendikalarda
örgütlenmesi zor olsa da sendika başlı başına tek örgütlenme aracı değildir. Bu araçları
bulmak çeşitli yöntemler ile örgütlenmede
kullanmak ise sınıf öncülerine düşüyor. Burada
bir irade koyulması gerekiyor, Bağlantıyı Kes
olarak en başından bu yana örgütlenme üzerinde Beyaz Yakalılar’ın geride bıraktırılmasına
karşı olduk. Kolaycılığa kaçmadan ve ezberleri
yok sayarak ve en önemlisi sabırlı, stratejik bir
çalışma ile bu örgütlenmeyi gerçekleştirmek
için yola çıktık. Öncelikle sınıfın içindeki beyaz yakalıların konumlarını içeren araştırmalar,
anketler yaptık ve bunu raporlaştırdık. Tüm bu
başlangıç çalışmaları mücadeledeki yolumuzu
çizdi. Pandemi ile birlikte uzaktan çalışmanın
bir çalışma yöntemi olarak iyice yerleşmesi ile
bu duruma hemen adaptasyon sağlayarak,
uzaktan/ evden çalışma sırasında kaybedilen ve yeni ortaya çıkan haklar için talepleri
seslendiren çalışmalar yaptık. Beyaz Yakalının
olduğu tüm sektörlere Tüm bunlar karşılık bulan
çalışmalardı bunun nedeni de “Bağlantıyı Kes
hareketinin sınıf mücadelesinde kendini doğru
yerde konumlandırmasının da sonucudur.

1 Mayıs’ a doğru

1 Mayıs’ın tarihsel önemini bu yazıyı okuyanlara yeniden anımsatmaya gerek yok. Sınıfın
bir araya geldiği, umudu geleceğe taşıyan bir
bayramdır 1 Mayıs. Pandemi nedeni ile alanlardan uzak kaldık 2 yıl ama buna rağmen her
1 Mayıs’ı olanaklar çerçevesinde nerede ise
orada bayrama çevirdik.
Plazalar, ofisler, bürolarda, evde çalışan ve
emeği sömürülen tüm arkadaşlarımız;
Örgütlenmenin zorluğunun farkındayız. Ama
bunu kıracak olanlar da bizleriz. Örgütlenmeli
ve hak ettiklerimizi almalıyız. Bu yüzden hep
“birlikte güçlenelim.”
Beyaz Yakalıların sınıf mücadelesinin yükseltilmesi için Bağlantıyı Kes olarak bu yıl 1 Mayıs’ta
alanda olacağız.
Tüm beyaz yakalı/ofis çalışanlarını bizimle birlikte alanda yürümeye çağırıyoruz.
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SINIF TAVRINI KOYMALIDIR

| Kemal Parlak
Sınıf Tavrı Sözcüsü
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022 1 Mayıs’ına giderken Türkiye işçi
sınıfının, emekçi halkımızın devasa
boyutlara ulaşmış sorunları bulunmaktadır. TÜİK verilerine göre bile
geniş tanımlı işsizlik yüzde 25’lerde,
gerçek işsizliğin daha fazla olduğunu ise herkes bilmektedir. Temel gıda ürünlerine, ulaşıma
yapılan zamlar ve artan hayat pahalılığı ve
yoksulluk emekçiler için hayatı cehenneme
çevirirken, gençlerin nerdeyse tamamı ülkede
umudunu kesmiş yurt dışına çıkmayı hayal etmekte, planlarını yapmaktadır. 14 milyon emeklinin durumu ise hem ekonomik hem de yaşlılığı
getirdiği sağlık ve sosyal sorunlar nedeniyle
gerçek bir toplumsal yaraya dönüşmüştür. 5
milyon civarındaki EYT’lilerin emeklilik hakları
ise gasp edilmiştir.
İşçi sınıfının mücadele ile kazandığı hakları bir
bir elinde alınmış ve alınmaya devam ediliyor.
8 saatlik iş günü sınıfın büyük bir bölümü için
hayal olmuştur. Güvencesiz ve kuralsız çalışma
kural haline getirildi. Yaşanan toplu iş katliamları hariç her yıl iki bin civarında işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetmekte bunlarda sadece
kayıtlı olanlardır.
1 Mayıs’a giderken ülkemizdeki tablonun bir
kısmını anlatmaya çalıştım.
Ülkemiz, işçi sınıfımız, emekçi halkımız bu tabloyu hak etmemektedir. Bu tablonun değişmesi
gerekir. Ve bu tabloyu ancak ve ancak işçi sınıfı
değiştirir. Bunun değişmesi için 1 Mayıs’ta “sınıf
tavrını” koymalıdır.
Bu tablonun son yirmi yıllık sorumlusu sermaye
sınıfın hizmetçisi olan AKP’dir; AKP’den elbette
ki hesap sorulmalıdır. İşçi sınıfımız, bu hesabı
soracaktır. Ülkemizin bu duruma düşmesinin
gerçek sorumlusu ise sermaye sınıfının iktidarıdır. AKP’de hesap sorulurken bu hesabın asıl
sahibi-sahiplerinin unutturulmasına izin verilememelidir. Bütün kötülüklerin kaynağı olan
bu sömürü düzeni değişmelidir. Bu düzeni ise
ancak ve ancak işçi sınıfı değiştirir. Bu düzeni

değiştirmek için sınıf tavrını koymalıdır.
1 Mayıslar işçi sınıfının sermaye sınıfına, sömürü düzenine itirazının olduğu, hesaplaştığı
gün olmalıdır. İçinin boşaltılmasına bayram ve
panayıra dönüştürülmesine işçi sınıfımız izin
vermemelidir. Sınıf tavrını koymalıdır.
1 Mayıs bayramınız kutlu olsun cümlesi, 1 Mayıs
günü, günün anlamına hitaben herkes tarafında dillendirilir. Burjuva medyası bayram vurgusunu bilinçli bir şekilde abartarak ön plana
çıkartırken, kimi sol çevreler ve sendikalar ise
bilerek ya da bilmeyerek buna hizmet etmekteler. 1 Mayıs günü yapılan meydan buluşmalarında siyasi içeriği olmayan halayların çekildiği
karnaval görüntüsü verilmektedir.
1 Mayıs bayram değil, işçi sınıfının Uluslararası
Birlik Mücadele ve Dayanışma günüdür.
İşçi sınıfının, 8 saatlik iş günü, seçme ve seçilme
hakkı, daha iyi bir ücret gibi acil güncel talepleri vardı ve bunlar için büyük bedeller ödeyerek mücadele verdi. Burjuva sınıfının 1789 devrim sonrasındaki ihaneti, 1848 ayaklanmalarının
büyük bir şiddet ve kanla bastırılması, işçilerin
insan yerine konma ve güncel hak arayışları ve
taleplerinin şiddetle karşılık verilmesi, işçi sınıfının sermaye egemenliğine son verip iktidar olmaktan başka kurtuluşu olmadığını öğretmiştir.
Güncel hak arayışlarının iktidar mücadelesi ile
birleştirmenin arayışı olarak 1848’de komünist
manifesto yayınlanmış ve enternasyonalizmin
ilk nüveleri oluşmuştur. Sınıf mücadelesinin en
ileri ucu Fransa’da kendini göstermiş, burjuva
sınıfı alaşağı edilmiş, Paris Komünü ile 72 gün
süren tarihteki ilk işçi sınıfı iktidarı kurulmuştur. Paris komünü muhteşemliği ve barındırdığı
eksiklerle önemli bir deney olmuştur. 1880’li
yıllarda dünyanın birçok ülkesinde, İngiltere’de,
Fransa’da, Rusya’da, Japonya’da, Amerika’da
işçiler başta 8 saatlik iş günü olmak üzere bir
dizi taleple ayaklandılar. 1886 1 Mayısında ise
Amerika’da işçiler kötü çalışma koşullarına karşı
8 saatlik iş günü talebi ile ayaklandılar. 1 Mayısı
takip eden günlerde yüz binlerce işçinin katıldığı eylemler devam etti. Bu eylemlerde şiddetle
karşılık buldu, işçilere ateş edilerek öldürüldü.
Provokatörler devreye sokuldu işçi önderleri
asıldı.
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Böylesi bir tarihsel süreçte toplanan 2. Enternasyonal Chicago işçilerine atfen 1 Mayısı
Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma
Günü olarak ilan etti. 1 Mayıs sınıflar arası mücadelenin en keskin sürdüğü tarihsel süreçte ve
işçi sınıfının iktidar arayışının bir ürünü olarak
ortaya çıktı. Artık 1 Mayıs sınıf mücadelesini
temsil eden bir gün olmuştur.
Bu gün Türkiye işçi sınıfının içinde bulunduğu
koşullara bakıldığında seçme ve seçilme hariç 1
Mayısın doğuşundaki tarihlerde işçi sınıfının yaşadığı sorunların neredeyse tamamına yakınını
yaşamaktadır.
Türkiye sermaye sınıfı 1 Mayıs’ta her zaman
korkmuş zaman zaman bu korku paranoyaya
dönüşmüştür. Bu korku 1 Mayıs’ın şekline değil
haklı olarak içeriğinedir. Bunun içindir ki işçi sınıfına dernek kurma hakkı bile verilmediği 1935
de 1 Mayıs’ı, Bahar ve çiçek bayramı olarak ilan
etmiştir. 1 Mayısların siyasallaştığı dönemlerde
ise provokasyona şiddette ve teröre başvurmakta hiç çekinmemiştir. İşçi sınıfının siyasal
taleplerinin yükseldiği 1977 1 Mayıs’ında onlarca
işçiyi katletmiştir. 1989, 1996 1 Mayıslarında işçileri öldürmüş, 1980’li yıllarda her 1 Mayıs öncesi
devrimcilere yönelik toplu gözaltılar yapmıştır.
1 Mayıs’ın içeriğine işçi sınıfı içerisindeki sermaye sınıfının iş birlikçileri ajanları da karşı çıkmışlardır. Türk-İş yıllarca 1 Mayıs’a komünistlerin
bayramı diyerek karşı çıkmış, karşısına ilk sendikalar yasasının çıktığı gün olarak 24 Temmuz’u
koymuştur.
1 Mayısın içeriğinin boşaltılmasına, bayram-karnaval havasına büründürülmesine
izin verilmemelidir. İşçi sınıfın güncel talepleri
ile tarihsel kurtuluş mücadelesinin birleştirilen
ekonomik ve politik taleplerinin yükseltildiği bir
içerik kazandırılmalıdır. Bu köhnemiş sömürü
düzenin değişmesi için verilen mücadelenin
simgesel günü olmalıdır.
Çünkü değiştirirse bu düzeni ancak işçi sınıfı
değiştirir.
Bu düzeni değiştirmek için 1 Mayısta Sınıf Tavrını koymalıdır.

GÜNDEM
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TKH, Hüseyin Duman’ı andı:

Hüseyin’e sözümüz devrim olacak!

“Hüseyin Duman bugün Türkiye’de önemli bir eksiklik olarak gördüğümüz işçi sınıfının emekçilerin siyasete katılması, siyasette öncü olması, masaya yumruğunu vurma mücadelesi açısından çok önemli bir değer bırakmıştır.”
1999 yılında seçim sürecinde Sosyalist İktidar Partisi’nin (SİP) seçim konvoyuna faşistlerin saldırısında hayatını kaybeden tekstil işçisi Hüseyin Duman, İstanbul’da mezarı başında Türkiye Komünist
Hareketi (TKH) tarafından anıldı.

örgütleyecektik. Hüseyin Duman bugün Türkiye’de
önemli bir eksiklik olarak gördüğümüz işçi sınıfının emekçilerin siyasete katılması, siyasette öncü
olması, masaya yumruğunu vurma mücadelesi
açısından çok önemli bir değer bırakmıştır. Bugün
eğer Hüseyin Duman’ın bayrağını tutmaktan onu
yukarı kaldırmaktan bahsediyorsak temel önceliğimiz işçi sınıfının emekçilerin örgütlenmesini, örgütlü mücadeleye katılmasını sağlamaktır.” dedi.

Mezarı başında konuşma yapan TKH Merkez
Komitesi Ahmet Yenil: “Hüseyin Duman bugün
aramızda olsaydı hep birlikte 1 Mayıs çalışmasını

Yoldaştan Mektup

Liseliler Neden Mücadele Ediyor?
Ülkemizde eğitim kavramı tamamen yolundan
şaşmış ve kapitalizmin bir sağa bir sola savurduğu bir oyuncak haline gelmiştir. Eğitim denince
akılda canlanan kavramlar gericilik ve piyasacılıktan ibarettir. Bu durum kapitalist düzenle ilgili.
Sermaye sınıfının ülkemizdeki temsilcisi AKP’nin
kindar ve dindar gençlik kalıbına sokmaya çalıştığı liseli gençlik imam hatiplere vakıflara cemaatlere hapsediliyor. İmam hatip olarak bahsettiğimiz sözde eğitim kurumlarında kız ve erkek
öğrenciler birbirinden ayırılıyor, karma eğitim değil haremlik- selamlık bir eğitim vermek için imam
hatipler bir koçbaşı olarak kullanılıyor. Çağdaş ve
bilimsel bir eğitim yerine 21. Yüzyılda cahil bir zihniyetle eğitiliyoruz.
Bunlar yetmezmiş gibi zorunlu ve seçmeli din
dersleri dayatılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın
protokol imzaladığı vakıf ve cemaat yurtlarında, binalarında kız ve erkek çocuklara ayrımı
yapmaksızın taciz ve tecavüz olayları yaşanıyor.
Bu kurumların yaygınlaşması ve gençliğin bu kurumlara mahkum edilmesi sorgulamayan gerici
bağnaz ve dogmatik düşünceye sahip bir toplumunun oluşmasının en alt basamağıdır. Bu denli
gerici eğitimin tek sebebi düzenin ve AKP iktidarının kendi geleceğini kurma kaygısından ibarettir.
Gericiliğin beraberinde getirmiş olduğu piyasacılıkta gençliğin temel sorunlarından biridir.
Piyasanın göbeğine bırakılan biz gençler ezberci
sistem yenilikçi olmayan rekabetçi bir şekilde

eğitim görüyoruz. Sistem ve iktidar bizi özel okulların dershanelerin tam avucunun içine bırakıyor.
Kısacası parası olanın yüksek not ortalamalarıyla
geçebildiği ya da para eşittir eğitim anlayışıyla
parasına göre nitelikli bir eğitim aldığını görüyoruz. Ülkemizde nasıl sağlık, barınma gibi insanın
temel hakları piyasacı anlayışla ele alınıyorsa
eğitimde öyle. Ülkemizde emekçiler nasıl ekonomik krizin yükünü yoksullukla, işsizlikle çekiyorlarsa
biz liseliler de emekçi çocukları olarak geleceğimiz ve eğitimimiz konusunda kaygı duyuyoruz.
Toplumsal olarak var olan gelir ve fırsat eşitsizliği
bizi de etkiliyor. En basiti, yüksek kantin fiyatlarından anlaşılıyor. Çoğu sıra arkadaşımız ya eğitim- öğretim gördüğü süreçte parası yetmediği
ya da parası daha ‘önemli’ ihtiyaçları için aç kalıyor çünkü lise kantinlerinde bir tost fiyatı 8-10-12
lirayı bulabiliyor. Özellikle benim gibi İstanbul’da
yaşayan liseliler bilir ki ulaşıma yapılan son zamlar yine hayatımızı, düşük alım- gücümüzü daha
da düşürmüş bulunuyor. Son zamlarla beraber 78
lira olan aylık yapma hakkımız 109TL oldu. Emekçi
halkımızın payını aldığı eşitsizliklerden son hızla
biz liseli gençlikte payımızı alıyoruz. Bugün yoksulluk sınırının altında kalmamak için en az 20bin
TL gibi bir rakam almak gerekirken ülkemizde asgari ücretle geçinen milyonlarca aile var.
Üniversite sınavlarında da bu eşitsizlik gençliği geleceksizliğe itmektedir. Üniversite sınavları
adeta piyasacı eğitim sisteminin rekabetçi ya14

pısından kaynaklı bir ‘’at yarışına’’ dönmüş durumda peki ya ne için yarışıyoruz? İşsiz kalmak ya
da açlık sınırının altında ücretlerde çalışmak için.
Başta dediğim gibi eşitsizlik geleceksizliğe itiyor.
Bir sürü test kitabına onlarca yüzlerce lira para
vermekten tutalım ailemizin parasını anca çıkartabildiği niteliksiz dershanelere gidiyoruz ama
bir yanda da özel dersler alabilenler, butik dershanelere gidebilenler ile aynı sınava giriyoruz.
Okuyup aynı zamanda üniversite sınavlarına hazırlanmaya çalışan ya da meslek liselerinde 3 gün
staja gidip 2 gün okulda olup temel dersleri göremeyen arkadaşlarımızı unutmamak gerekiyor.
Gençliğe ilk adımı attığımız daha bu ilk yaşlarımızda bizlere böyle bir hayatı ve geleceği reva
gören düzene aldanmamız söz konusu olamaz.
Bu düzen böyle gitmez, gidemez. Kendimizin ve
ülkemizin geleceğini düşünmek zorundayız. Bu
zorunluluk, insanca bir yaşam eşitlikçi bir düzende
yaşamak zorunluluğudur. Geleceğimizi yobazın
karanlığına, paranın saltanatına kaptırmaya hiç
mi hiç niyetli değiliz. Bu yüzden bizlerde emekçilerle fabrikalara, şantiyelere; üniversitelilerle amfilere; kadınlarla bütün toplumsal alanlara hızla
yayılmaya devam eden eşit ve özgür bir düzen,
Sosyalist Türkiye mücadelesini liselerimize taşıyacağız. Denizlerin başladığı işi bitireceğiz, yeni bir
ülke Sosyalist Türkiye’yi kuracağız.

|||||||| Melis Alkılıç

TKH’den Adana ve Eskişehir’de toplantılar

“Köklü bir çözüm programını ancak komünistler hayata geçirebilir”
Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Adana ve Eskişehir il örgütleri “Seçimler ve Sol” başlıklı etkinlikler gerçekleştirdi.
Bir önceki hafta sonu Adana’da yapılan toplantıya katılan TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek
seçimlerin öncesinde sosyalist bir ittifak çıkışının
önemini vurguladı. Türkiye’de emekçilerin Cumhur
ve Millet İttifakları’nın arasına sıkışmak dışında
seçeneksiz kaldığını, bu seçeneği ancak solun
inşa edebileceğini ifade eden Tekerek, HDP’nin
merkezinde durduğu ittifakın emekçilerin taleplerini karşılamak açısından yetersiz kalacağını
söyledi.

son 20 yıllık gerici politikalarına değinilirken, gerek Cumhur İttifakı gerek Millet İttifakı’nın düzen
içinde çözüm sunduğu belirtildi. Ülkemize yaşatılan ekonomik bunalımın ancak köklü bir çözüm
programı etrafında birleşerek çözüleceğini söyleyen Tekerek, bu programın ancak komünistler

tarafında hayata geçebileceğine dikkat çekti.
Tekerek konuşmasının sonunda tüm emekçileri
ve devrimcileri 1 Mayıs’a çağırdı. Seçimlerde sosyalizmin örgütlü gücünün öneminin vurgulandığı
toplantı, soru ve cevaplarlar bölümünün ardından
sonlandırıldı.

Ülkenin emekçilerinin acilen sola ve sosyalistlere
ihtiyacının olduğunun vurgulandığı toplantıda
Tekerek ayrıca şunları da ifade etti:
“Bugün ülkemiz açlık, işsizlik ve yoksulluğun pençesindedir. Bunu değiştirme iradesi ise ancak ve
ancak komünistlerde bulunuyor. Komünistlerin
programı sosyalist iktidar mücadelesidir. Sosyalist
iktidar işçi sınıfının iktidarı demektir. Yani emekçilerin yönetimi. Emekçilerin yönettiği bir ülkede
ekonomik kriz, işsizlik ve zamlar yaşanmaz. İşte
tam da bu yüzden bugün başta komünistlerin ve
sosyalistlerin kendi programlarını güçlü bir şekilde
ortaya koymaları gerekmektedir. TKH bunu ortaya
koymaya hazırdır. Seçim örgütlenmesini tamamlayan Partimiz bu anlamda bir eşiği aşmış ve yeni
örgtülenme hedefleri doğrultusunda yol almaktadır. Şimdi önümüzde 1 Mayıs var. Adana’da da 1
Mayıs kutlamalarında yerimizi alacağız. Şimdiden
tüm emekçileri Adana’da Partiyle 1 Mayıs’a katılmaya davet ediyoruz.”
Eskişehir’de TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek’in
katılımıyla gerçekleşen toplantıda, AKP iktidarının

İstanbul’un göbeğinde medrese açtılar
Erenler Vakfı’nın İstanbul’un 12 ilçesinde medrese
açtığı öğrenildi. Vakfın sitesinde modern eğitim
sistemleri Batı taklitçiliği olarak ifade edildi. Vakfın medresenin yanı sıra okulöncesi için sıbyan
mektebi de bulunuyor.

ğimiz değerlerimize başkalarının saygı göstermesini bekleme hakkımız yoktur.”
Sitede yer alan bilgilere göre Fatih, Arnavutköy,
Beyoğlu, Beykoz, Sarıyer, Beylikdüzü, Ataşehir,

İsmailağa Cemaati’ne yakın Erenler Vakfı’nın
İstanbul’un birçok noktasında medrese açtığı
öğrenildi. Medreseler içinde okulöncesi çocuklar
için sıbyan mektepleri dahi bulunuyor. Bunun yanında temel dini bilgiler, hafızlık, kıraat, Arapça ve
ulum-u şerr’iye ve ihtisas alanları bulunuyor. 5 yıl
süren medrese eğitiminin ardından ihtisas alanına yapılıyor.
Erenler Vakfı’nın sitesinde ihtisas alanıyla ilgili
şunlar belirtiliyor: “Beş yıllık medrese müfredatını
medreselerimizde bitiren ya da farklı kurumlarda
bu seviyeye kadar okumuş talebe kardeşlerimizin
özel ilmi disiplinlerde daha yetkin bir hale gelmesi
için yaptığımız çalışmalardır.”
Arapça ve ulum-u şer’iyye alanıyla ilgili yer alan
bilgiler ise dikkat çekici. Arapça ve ulum-u şer’iyye ilgiliyse şu ifadeler yer alıyor: “Batılı eğitim
sisteminin en iyi taklitçisi ve takipçisi olmakla
yarışıp övünürken taliplerine verdikleri unvanlarla
(doktorluk, doçentlik vb.) onları bir seraba meftun
etmektedirler. Bu anlayışın, İslam düşmanlarının
sepetini doldurmak olduğunu fark edemediğimiz
gibi, arabı ve acemiyle kendi mukaddesatımıza,
değerlerimize, geçmişimize, kitabımıza, üstadımıza, mabedimize ve mabudumuza karşı saygıyı da
yitirmiş olduk. Acı bir gerçektir ki; hürmet etmedi-
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Üsküdar, Şişli, Şile, Sultangazi ve 4. Levent’te
medresesi bulunan vakıf yeni bir medrese daha
açıyor. Vakıf İstanbul Fatih’te açılacak medresenin inşaatına ilişkin bilgiler veriyor.
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ARKA MANŞET
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Dünya barışının baş düşmanı NATO ve emperyalizmdir!
NATO karşıtı kampanyaya aydınlardan ve emekçilerden büyük destek
Aydın, yazar, akademisyen, gazeteci ve kurum
temsilcilerinin çağrısıyla yapılan NATO karşıtı imza
kampanyasına destek sürüyor. İlk imzacıların ardından başta eski KESK Genel Başkanı Aysun Gezen, gazeteciler Fethi Yılmaz, Esra Tokat, Mehmet
Özgen, İbrahim Ekinci, Kerim Eren, Onur Öncü,
yönetmen Kıvanç Sezer, yazar Serpil Güvenç,
akademisyen İlker Cenan Bıçakçı’nın aralarında
olduğu çok sayıda isim destek verdi. İmza metninin ilk çağrıcıları arasında akademisyenler Korkut
Boratav, İzzettin Önder, Ahmet Tonak, Oğuz
Oyan, Rıfat Okçabol, Fatih Yaşlı, İzge Günal,
gazeteci, yazar Merdan Yanardağ, Barış Pehlivan,
Barış Terkoğlu, Mustafa Kemal Erdemol, kurum
temsilcileri Devrimci İşçi Partisi Genel Başkanı
Sungur Savran, Devrimci Hareket Dergisi Genel
Yayın Yönetmeni Ahmet Ediz Kankur, EHP Sözcüsü
Özge Akman, TSİP Genel Başkanı Turgut Koçak,
TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek bulunuyordu.

İmza metni ve tam katılımcıları ise şöyle:
Dünya barışının baş düşmanı NATO ve
emperyalizmdir!

Geçtiğimiz yüzyılda sosyalizme ve dünya işçi
sınıfına karşı kurulan ve o günden günümüze kadar eylemleriyle kanlı saldırılara ve terör
eylemlerine yataklık eden NATO dünya barışını
tehdit eden bir numaralı odaktır. Yugoslavya’nın
parçalanması, Afganistan, Kuzey Afrika’ya dönük
müdahalelerin, Yunanistan üzerinden Akdeniz’in,
Doğu Avrupa ülkeleri üzerinden ise Karadeniz’in
hedeflenmesi emperyalizmin yayılmacılık adımlarının en somut göstergeleridir. Bunların hepsinin
arkasındaki emperyalist odağın NATO olduğu ise
açıktır. Milyonlarca insanın ölümüne neden olan
Irak işgali de NATO’nun başat güçleri olan ABD
ve Britanya emperyalizmi öncülüğünde ve çok
sayıda NATO üyesi ülkenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

dökülmesinde sembolleşen Türkiye sosyalist ve
devrimci hareketinin, işçi sınıfının ve gençliğinin
anti-emperyalist birikim ve geleneğine sahip çıkıyoruz. Emperyalist saldırganlıkla her türlü ortaklığı
ve işbirliğini reddediyoruz.
Bu çerçevede,
-Türkiye NATO üyeliğinden derhal çıkmalıdır.
-Ülkemizdeki tüm NATO ve ABD üsleri kapatılmalı, topraklarımızda NATO ve ABD askeri varlığına izin verilmemelidir.
-NATO’nun Ukrayna’daki emperyalist savaşına
tek asker, tek kuruş, tek kurşun yok!
-Montrö Sözleşmesi hükümlerinin delinmesine izin verilmemeli, Karadeniz’e kıyısı olmayan
ülkelerin savaş gemilerinin tahrikleri engellenmelidir.
Bizler ülkemizin bu suç örgütünün üyesi olmasını
istemiyoruz! Memleketin ve dünyanın geleceği için
sorumluluk almak isteyen herkesi Türkiye’nin NATO
üyeliğine, ülkemizdeki NATO üslerine ve askeri
varlığına karşı mücadele etmeye; NATO’ya karşı
aklını, öfkesini ve gücünü birleştirmeye çağırıyoruz!

Fırat, Erdoğan Ahmet, Erkan Çalt, Erman Öztürk,
Ertuğrul Oruç, Esat Korkmaz, Esra Tokat, Eylem
Kol, Ezgi Önalan, Fahrettin Faki, Faruk Sağın,
Fatih Yaşlı,Fethi Yılmaz, Fırat Çağdaş Ay, Gizem
Balyemez, Gökçe Çataloluk, Gönenç Hacaloğlu, Gülden Bilgili, Gülizar Özkaya, Gülsen Tuncer,
Gülser Öztunalı Kayır, Gürkan Abalı, Hakan Aytek,
Haldun Çubukçu, Hamza Solak, Hamza Yalçın,
Hasan Erel, Hasan Kırlangıç, Hasan Sivri, Hayri
Erol, Hülya Erkmen, Hüseyin Berkar Demir, İbrahim Ekinci, İbrahim Fikri Talman, İbrahim Kestem,
İhsan Can Akmarul, İlhan Işıktaş, İlke Kızmaz, İlker
Cenan Bıçakçı, İlker Kaplan, İsmet Küçükler, İzge
Günal, İzzeddin Önder, İzzet Mert Ertan, Kamil
Park, Kamil Sarı, Kamuran Taştekin, Kasım Turan,
Kazım Gümüş, Kemal Parlak, Kerim Eren, Kıvanç
Sezer, Kibar Işıktaş, Korkut Boratav, Kurtuluş
Kılçer, Kutlu Dane, Kutsal Su, Levent Dölek, Marat
Işıktaş, Mecit Ünal, Mehmet Bona, Mehmet Çevik,
Mehmet Demir, Mehmet Eynallı, Mehmet Güzel,
Mehmet Özgen, Mehmet Vedat Şerifoğlu, Mehmet Yücel, Melissa Işıktaş, Merdan Yanardağ,
Meriç Çevik, Mesut Erdemir, Metin Ayçiçek, Metin
Faik Eröztekin, Miriş Meryem Kurtulmuş, Muhammed Cemil Balta, Murat Cemal Akbulut, Murat

Emperyalizmin çıkarlarının daimi bekçisi ve Filistin
halkının katili Siyonist İsrail, 2017’deki işbirliği anlaşmasından bu yana NATO’nun Ortadoğu’daki
bir parçasıdır.
NATO, dünya üzerinde emperyalist yayılmacılığın
askeri gücü ve savaşların baş sorumlusudur.
NATO, Avrupa’da Gladio, Latin Amerika’da ölüm
mangaları, Türkiye ‘de işçi sınıfına, emekçi halka
karşı Maraş, Çorum, 1 Mayıs katliamlarını, faili
meçhulleri işleyen kontrgerilla olarak karşımıza
çıkan, bugün Ukrayna’da neo-Nazi çetelerinin,
paramiliter/karşı-devrimci yapıların örgütleyicisi ve yöneticisidir. NATO emekçi halkların ve işçi
sınıfının baş düşmanıdır.
Putin’in milliyetçi ve devrim düşmanı politikaları
NATO karşıtı mücadeleden geri durmamıza sebep
olmayacaktır. NATO saldırganlığının karşısında
devrimci ve sosyalist bir kuvvet oluşturmak, emperyalizmi nihai yenilgiye uğratacak mücadele
yolunu da berraklaştıracaktır.
Emperyalizmin çıkarları adına, Sovyetler Birliği’nin
dağılmasından sonra dur durak bilmeden genişleyen ve bünyesine yeni ülkeleri katan NATO
yayılmacılığı gayri meşrudur ve buna karşı çıkılmalıdır.
Ülkemizin 1952 yılında NATO’ya üyeliği Türkiye’yi
emperyalizme daha bağımlı hale getirmiş ve
emperyalist yayılmacılığın parçası yapmıştır.
Türkiye’nin NATO üyeliğini de gayri meşru buluyor
ve buna karşı çıkıyoruz. 6. Filo askerlerinin denize

İmzacılar

Abdullah Köktürk, Adem Özbek, Adem Yakar,
Adnan Serdaroğlu, Ahmet Ediz Kankur, Ahmet
Sarıcan, Akgün Özsoy, Akın Güzel, Alaz Sümer,
Alev Doğan, Alev Üçyiğit, Ali Akkaya, Aliye Söğüt,
Alp Atamanalp, Alper Erdik, Alptekin Dursunoğlu,
Anıl Dönmez, Aslı Doğa Kılıç, Ata Egemen Çakıl,
Atilay Ayçin, Atilla Özsever, Aysel Tekerek, Aysun
Gezen, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Barış Zeren,
Barkın Asal, Batuhan Baybars, Batuhan Sayman,
Bediz Sel, Berat Özekli, Berkay Çelen, Berkay
Ustabaş, Beyzade Sayın, Bilge Can Ünbal, Birol
Dinçel, Burak Eldek, Burak Masat, Burak SayımBuse Söğütlü, Caner Yıldırım, Cem Gözüaçık,
Cem Kızılçeç, Cemal Sümer, Cemal Yıldız, Cemil
Ozansü, Cengiz Arın, Cengiz Kılçer, Cihat Altunyuva, Çağatay Bayrak, Çağdaş Übeyit Büyükdalda, Çağlar Eroğlu, Çetin Ali Nergis, Deniz Ali
Gür, Deniz Çevik, Deniz Hakyemez, Deniz Sinan
Tunaboylu,Deniz Yılmaz Doğukan Çakıroğlu,
Düzgün Yeşil, E.Ahmet Tonak, Egemen Çiftçi,
Ekim İsmi, Emre Adıyaman, Emre Orman, Ender
Helvacıoğlu, Engin Ayça, Ercan Bölükbaşı, Erçin

Karaduman, Murat Sağduyu, Musa Kazımlı, Musa
Özuğurlu, Mustafa Kemal Erdemol, Mustafa Şerbetçioğlu, Nergis Mütevellioğlu, Nesrin Tizci, Nihat
Uluğ Kartal, Nihat Zengin, Nilgün Mete, Oğuz
Oyan, Oğuz Tatari, Okan İrtem, Onur Bucak, Onur
Çakmak, Onur Öncü, Onur Ünal, Osman Naci
Balta Osman Tiftikçi, Ozan Çoban, Ozan Mercan,
Ömer Gündüz, Özdeniz Pektaş, Özge Akman,
Özgür Çilek, Özgür Eryılmaz, Özgür Öztürk, Özkan
Atar,Rahşan Balaban, Ramazan Öncel, Rıfat
Okçabol, Ruken Kol, Saadet Yalçın, Saba Benzer,
Sadık Albayrak, Sadık Usta, Salih Özgenç, Savaş
Karabulut, Selahattin Aykurt, Selahattin Dağ, Selami Şengül, Selçuk Çifci, Selçuk Erol, Selin Aksoy,
Selin Asya Arslan, Semiha Özalp Günal, Serhat
Halis, Serkan Gölbaşı, Sevtap Metin, Shamistan
Amiraslanoff, Sinan Cantürk, Sinan Timoçin, Suna
Bilir, Sungur Savran, Süleyman Arıoğlu, Şevin Fırat,
Şevket Çavuşoğlu, Şiar Rişvanoğlu, Şükrü Üçpınar, Tamer Akgökçe, Taylan Işıklar, Turgay Kaplan,
Turgut Koçak, Türker Canbazoğlu, Türker İşçi,
Umut Kuruç, Ünal Karasu, Yadigar Aygün, Yusuf
Işık, Zeynep Büşra Islak
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