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Yeni anlamında, taze İçişleri
Bakanı, 1800’lü yılların Fransa’sı-
nın bu Thiers’i, “acımasız olaca-
ğız” diye buyurmuş. Sanki
Cizre’de bodrum katlarında insan-
ları diri diri yakarlarken yürekleri
merhamet doluydu.

Sanki, Nusaybin’de, Diyarba-
kır/Sur’da, Yüksekova’da ve daha
pek çok yerde evleri tank ve top
ateşiyle yıkar, insanları helikopter
ve uçaklardan atılan bombalarla
katlederken vicdan azabından kıv-
ranıyorlardı da bütün bu katli-
amları istemeden yapmışlardı.
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9 Ekim 1967... Emekçi halkların
bilincine ve yüreğine gömülmüş enter-
nasyonal devrimci Che'nin ölümsüz-
leşme tarihi. Bir doktor olarak
başladığı gençlik yaşamı, ezilen halk-
ların emperyalizme, kapitalizme karşı
savaş çığlığına yanıt olmasıyla devam
etti.

Bugün dünyanın dört bir yanında
milyonlarca insanın tanıdığı, sokak-
larda duvarları resimleriyle süsleyen,
birçoğumuzun yüreğinde devrimcili-
ğin, cüretin sembolüdür komutan Che.
Bugün faşistlerin cüret edip saldırdığı
Che, devrim ve sosyalizm mücadele-
sinde tıpkı Denizler gibi gençliğin ken-
dine rehber edindiği, öncü olarak
gördüğü büyük bir devrimcidir.

Devrimin bu kadar güncel olduğu
bu topraklarda, elbette bu çapsız faşist-
ler Che'ye, devrimcilere saldıracak.
Denizlerin yoldaşları olarak onlara ses-
leniyoruz, bizler Che'den Deniz'e ger-
çekçi olup imkansızı isteyen, hayal,
umut, hareket diyerek mücadeleyi bü-
yüten gençliğiz. Yaklaşan 9 Ekim'de
Che'yi ona yaraşır bir şekilde liselerde,
üniversitelerde anacağız.

KONSER Emeğe Ezgi
9 Ekim 2016 – Pazar
15.00
Yer: Aksaray Su Gösteri Merkezi
İskenderpaşa Mah. Vezirçeşmesi
Sok. No:3/A Fatih /İstanbul
(Pertevniyal Lisesi Arkası)

CHE'DEN DENİZ’E
GERÇEKÇİ OL İMKANSIZI İSTE

Tüm dünya ateş çemberinde. Çatışmalar sürekli
yayılıyor. Gerilim olağanüstü hızla tırmanıyor. Ku-
zeyden güneye, doğudan batıya... Tehdit ve suçla-
malar, savaş ve ölüm, göçler, kan ve gözyaşı...
Kapitalizmin insanlığı getirip bıraktığı yer işte bu-
rası! Bu düzen yıkılmadıkça, kapitalist uygarlık aşıl-
madıkça savaş ve ölüm değişmez yazgımız olmaya
devam edecek.

İnsanlık ve doğa sermaye düzenine başkaldırı-
yor. Bu elbise bu gövdeye yetmiyor. Kapitalist
dünya düzeni aşılıyor. Egemenliğini yitirenlerin acı-
masız savaşı bu! Tüm dünya parmaklarının arasın-
dan kaçıp gittikçe hırçınlaşıyorlar,

saldırganlaşıyorlar. İnsanlığı inanılmaz acılara sü-
rüklüyorlar. Çürüyüp giden, yıkılmakta olanın dün-
yamızı sürüklediği uçurumdur bu!

Her felaket kendi çaresiyle gelir! Umut, isyan,
devrim dalga dalga yayılıyor. İhtiyar dünyamız umut
dolu yarınların kavgasına sahne oluyor. Bu kan de-
nizinin ufkundan yepyeni bir güneş doğuyor. Zorlu
mücadelelerin, dişe diş kavgaların şafağında ışıltılı
bir gün beliriyor! Devrimci dönüşümün sarsıntıları
sarıyor dünyamızı. Sermayenin her türlü saldırısına,
baskılarına karşı mücadeleye atılan emek dünyası
bir kere daha haykırıyor: Eylem umudun anasıdır!

EYLEM UMUDUN ANASIDIR!
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İçinde bulunduğumuz koşullar hakkında işçilerde bir bilinç açıklığı
oluşturmak, komünistlerin temel bir görevidir. Toplumsal devrime somut
olarak yaklaşmamız gereken bir süreçte, bu görevin daha büyük bir önem
kazandığı kendiliğinden anlaşılır.

Burjuva egemenliğine karşı verilen devrimci mücadele, ağır gerici sal-
dırılar ve faşist devlet terörüne rağmen yıllardır durdurulamaz bir güçle
ilerliyor. Emekçi kitleler, her durum altında, devrimci mücadeleyi ayakta tu-
tarak ve ileriye taşıyarak, kapitalist toplumun ve kapitalist devletin saldırı-
larını ve amacını boşa çıkarıyorlar. Bunun temelinde yatan nesnelliğin
yanında kitlelerin kararlılığı, devrimci savaşçılığı ve bilinçliliği iyi kav-
ranmalı.

Böylesi bir gelişmenin tarihsel ekonomik temeli var. Kapitalist toplu-
mun iç çelişkileri çok keskin, çünkü bu topraklarda sınıflar yarımı çok
derin. Varsıllık ve yoksulluk arasında büyük bir uçurum var. Sınıflar ay-
rımı çok belirgin, elle tutulur durumda ve en derin düzeyine varmıştır. Gün-
cel sınıf savaşımı bu temelden besleniyor ve yükseliyor. Bu gerçeği unutan,
toplumsal gerçekliği bütün yönleriyle irdeleyen diyalektik materyalist yön-
temi bir kenara bırakan sınıf bakış açısını yitirir.

Sınıf ayrımının ve sınıf karşıtlığının ileri derecede geliştiği bir yerde
durağan ve sakin bir ortam değil, toplumsal durum sürekli alt üst oluş, çal-
kantı ve savaşım halindedir. Durum senelerdir devrimci durum olarak şe-
killendi. Kendi istekleri ve kendi çıkarlarıyla ortaya çıkan kitleler,
hedeflerine varana dek devrimci koşulları sürdürme kararlılığı gösteriyor-
lar. Her şeyden önce izinde bulundukları koşulların ve kendi toplumsal du-
rumlarının bilinciyle harekete geçiyorlar.

Her zaman aynı düzeyde ve aynı tempoyla olmasa da yarım yüzyıllık
tarihi olan devrimci bir hareket var. Kitlelerde içinde bulundukları durum
hakkında kendilerinde bir bilinç açıklığı oluşmuş olmasaydı ve yerine ge-
tirmeleri gereken tarihsel görevlere ilişkin bir devrimci politik bilinç edin-
memiş olsalardı bu denli süre bu kadar yoğun ve sert bir mücadeleyi
sürdüremezlerdi. Bilinç açıklığıyla hareket eden kitleler, devrimci kavga-
nın varlığını ve devamını güven altına almıştır.

Proleter sınıfın bilinç berraklığı, burjuvaziye karşı mücadeleyi içinde
emek ilkesinin egemen olduğu sosyalist toplumun kuruluşuna vardıracak
bir yetkinliktedir. 20. yüzyılın tarihi, emekçi sınıfın bu yetkinliğini kanıtla-
mıştır. Kapitalist kuşatma altında, sosyalist toplumu onyıllarca ayakta tu-
tacak bir sosyalist bilinç oluşmuştur. Sosyalist bilinç yüksek bir bilinçliliktir.

Sosyalizme, sınıf mücadelesi ve toplumsal devrimle varılacağı biçi-
minde bir anlayış, dünya işçi hareketine yerleşmiştir. Burjuvaziyle karşıt-
lık izinde oluşan işçi sınıfının mücadele tarihi, emekçi sınıfın
kavrayışlılığının derecesini verir bize. Tarihe devrimci bir anlayışla bakan
işçiler, yeni ve özgür toplumsal koşullara ulaşmak, daha yüksek bir yaşam
biçimini gerçekleştirmek izin bir yüzyılı toplumsal devrimler yüzyılı ha-
line getirdiler.

Kitlelerin bilinçli olarak davrandıkları her yerde toplumsal devrim pat-
lak verdiğinde, devrim yığınların güvencesi altında olmuştur. Bunun ka-
nıtları yakın zamanın dünya tarihidir. Komün Devrimi, Ekim Devrimi ve
geçen yüzyılın tüm toplumsal devrimleri kitleler bilinçli olarak davrandığı
için varlığını sürdürebilmiştir.

Devrimci teori, işçi sınıfının elinde güçlü bir silahtır. Devrimci bir teo-
riyle davranmış bir sınıf, burjuvaziyi yenebilir. Kitlelerin mücadelesine ve
toplumsal devrime önderlik edebilir. Oradan daha ileriye, sosyalist tolu-
mun kuruluşuna ancak devrimci teorinin yol göstericiliğinde ilerleyebilir.
Yalnızca devrimci teori, kitlelere yeni bir bakış açısı kazandırabilir. Bilin-
cini devrimci teoriyle donatan emekçi sınıf karşıtı karşısında üstün bir ko-
numda olur.

Burada, küçük burjuva sosyalist hareketlerin teori yapma anlayışları-
nın, marksizmden çok farklı olduğunu belirtelim. Onlar sık sık teorinin öne-
minden söz ederler fakat sıra teoriyi bilimsel olarak öğrenme ve ortaya
koymaya gelince, bilimsel yeteneklerinin sıfır olduğunu görürüz. Teori
adına kendilerinin orta yere koydukları bir şey olmadığı için, oradan bura-
dan aşırmalarla teori oluşturma peşinde olmuşlardır. Gerçekte bir görüşleri
olmadığı için Gezi Ayaklanması sırasında olduğu gibi ne yöne gidecekle-
rini bilemez halde olayların peşinde sürüklenmekten başka bir şey yapma-
dılar.

Kitleler, tüm küçük burjuva siyasetlerinin hiç düşünmediği daha doğ-
rusu düşünemediği bir anda o güne değin görülmeyen, en ileri tarihsel gi-
rişimi, bir halk ayaklanmasını gerçekleştirdi. Politik olarak ileri şeyler
söyledi, pratikte ileri örgütlenmeler yarattı. Leninist Parti’nin devrimci slo-
ganlarına, bildirilerine, daha yakın bir ilgi gösterdi. Uzlaşmacı siyasetleri
birçok noktada aşarak, daha ileri gitti. Bilinç ve örgütlenmede halen süren
tüm zayıflıklarına karşın mücadele süreci boyunca küçük burjuva hareket-
lerinin hepsinden daha ileri bir noktada konumlandılar. Kitleler bilinç açık-
lığı olmasaydı 31 Mayıs’ta başlayan ayaklanma günlerce sürmezdi ve bu
denli etkili olmazdı.

Kitleler, kendi toplumsal pratikleriyle büyük deneyimleriyle siyasi ha-
reketleri, sloganlarını, politik görüşlerini ölçümlüyorlar. Böylece hangi si-
yasal çizginin kendilerini daha ileriye götürebileceği hakkında
denetlenebilir bir görüşe ulaşıyorlar. Mücadeleci kitleler en çok da önemli
olaylarda büyük tarihi anlarda gündönümlerinde ve kritik anlarda gerçek
devrimci görüşlerin önemini kavrar ve tüm ciddi etkiyle öğrenmeye çalışır.
Marksizmin devrimci teorisi ve onun somut koşullara uyarlanışı en çok da
sınıf savaşımının en tayin edici sürecinde her türden küçük burjuva görüş
arasından sıyrılıp öne geçer, emekçi kitlelerin içinde maddi bir güce dönü-
şür.

Kitlelerin teoriye artan ilgi göstermesi dünya devrim tarihini geniş bir
incelemeden geçirmesi, devrimci marksizmle oportünist görüşler arasında
net bir ayrım yapması, pratikte olduğu gibi teoride de devrimci olana yö-
nelmesi devrim dönemlerinin karakteristik bir özelliğidir. Bu devrimin gün-
celliğinin kitlelerce kavranmasıdır.

Bilimsel sosyalizmin ilkelerine dayanan, proletaryanın tam kurtuluşu
için savaşan, bu yolda sınıfı kavgasının önüne çıkaracağı her türden müca-
deleyi karşılama yeteneğine sahip devrimci komünist parti programıyla,
yapısıyla ilkeleriyle, pratiğiyle sınıf kavgasını sonuna dek götürecek bir ko-
numa gelmiştir. Her sınıf bilinçli işçi devrimci komünist partide, Leninist
Parti’de örgütlemek için en büyük çabayı göstermelidir. Kitlelere ve top-
lumsal devrime devrimci sınıf partisinde örgütlenerek önderlik edebilir.

KİTLELERİN
BİLİNÇ HAREKETİ

BAŞYAZI C. Dağlı

Özgür Halk Dergisine
Polis Baskını

İstanbul Beyoğlu'nda Özgür Halk dergisinin merkez bürosu-
nun bulunduğu bina 9 Eylül günü polislerce basıldı. Baskın gerek-
çesi olarak "PKK'nin silahlı mücadeleye başladığı tarih olan 15
Ağustos'u derginin geçtiğimiz ay sayısında yer vermesi" gösterildi.

"Örgüt propagandası" yaptığı gerekçesiyle büroda yapılan ara-
malarda, bulunan Özgür Halk dergileri, “yasadışı yayın” olarak ad-
landırıldı…

Birkaç saat süren baskın ve aramalar sırasında basın ve avu-
katlar binaya yaklaştırılmadı, yazıişleri müdürü ve dağıtımcılarına
gözaltı kararı verildi. Büroda çok sayıda gazete, kitap ve iki bilgi-

sayar kasasını el konuldu, binanın bekçisi Nedim Demir gözaltına
alındı.

ÇHD’den Gözaltı Ve
Aramalara Protesto

Çağdaş Hukukçular Derneği
(ÇHD), OHAL ile birlikte başla-
yan tasfiyelerde, avukatlara da yö-
nelen saldırılar ile ilgili bir
açıklama yaptı.

ÇHD başkan yardımcısı
Münip Ermiş’in de aralarında ol-
duğu 26 avukatın ev ve ofisleri
için arama kararı alındı, Münip
Ermiş aramanın ardından gözal-
tına alındı. “Kurulduğumuz gün-
den beri baskı ve sindirme
operasyonları karşısında yılma-
dık, susmadık. Bugün de kimse
farklı bir tavır içerisinde olacağı-

mızı beklemesin” diyen ÇHD, “Münip Ermiş; Gezi’nin avukatıdır, de-
relerine HES kurulmasın diye mücadele eden halkın avukatıdır, hak
ihlallerine karşı mücadelenin avukatıdır. Egemenler özel yetkili savcı-
lardan bir imparatorluk kurmuş iken, Osman Şanal’ı en önde protesto
eden avukatlardandır. Başkan yardımcımıza karşı girişilmiş bu saldırı,
derneğimize yapılmıştır. Bu saldırıyı püskürtmek için tüm gücümüzle
çalışacağımızdan kimse şüphe duymasın” dedi.

ÇHD, “Buradan tüm devrimci demokrat yurtsever kamuoyuna söz
veriyoruz: ÇHD, kendi bekası için herkese zulmetmekten geri durmayan
iktidar odaklarının kabusu olmaya devam edecektir. Faşizme karşı mü-
cadele bizler için yeni bir görev değil ama kuruluşumuzdan beri duru-
şumuzla, geleneğimizle bir an bile ödün vermediğimiz doğal bir varlık
nedenidir. Bütün üyelerimizi, dostlarımızı Münip Ermiş ile dayanışmak
için sesini yükseltmeye çağırıyoruz” diyerek Münip Ermiş’in derhal ser-
best bırakılması için çağrı yaptı.

Av. Münip Ermiş ve diğer 8 avukat, 13 Eylül günü savcılıkta ifa-
desi alınmadan tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi. Av. Münip
Ermiş ve Antalya Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Lider Tanrıkulu adli
kontrol şartıyla bırakıldı, ÇHD’li 7 avukat tutuklanarak cezaevine gön-
derildi.

Gözaltını Protesto Eden
Avukatlar da Gözaltında
Faşizm saldırılarına devam ediyor. İzmir Adliyesi

önünde ÇHD'li avukatlara yapılan gözaltıları protesto etmek
isteyen avukatlar da gözaltında…

ÇHD İzmir Şubesi'nin saat 12.00'da Antalya'da gözal-
tına alınan Münip Ermiş için gerçekleştireceği basın açıkla-
masına polis saldırdı ve 25 avukat gözaltına alındı.

İzmir Adliyesi önünde bir araya gelen avukatlar,
“1974’ten beri susmadık, susmayacağız” pankartı açtı. Açık-
lama yapıldığı sırada adliye binasını ablukaya alan polis,
OHAL'i gerekçe göstererek açıklamaya izin verilmeyece-
ğini söyleyerek, avukatlara saldırdı.

Tazyikli
su ve gaz
bombaları ile
yapılan polis
saldırısında
25 avukat
darp edilip,
yerde sürük-
lenerek göz-
altına alındı.
Saldırı sıra-
sında avukat-
lar sık sık “Baskılar bizi yıldıramaz” ve “ÇHD yalnız
değildir” sloganları attı. Darp edilen avukatlar, polis oto-
büslerine bindirilerek Bozyaka Devlet Hastanesi'ne götü-
rüldü.

Gözaltına alınan avukatlar arasında iki arkadaşları ol-
duğunu da sosyal medyadan duyuran Devrimci Hukukçu-
lar, gözaltı listesini verdi:

Halkın sesini yükselten her kesimini susturmayı hedef-
leyen devlet, saldırılarına gözaltılar, tutuklamalar, görevden
almalarla devam ediyor… Baskılar Bizi Yıldıramaz! Dev-
rimci Avukatlar Yalnız Değildir

Konya'da Çatalhöyük kazılarında bu-
lundu, tahmini M.Ö.8000-5500 Neolitik
Dönem'e ait. Yüksek kalitede işçilikle
mermerimsi bir taştan yapılmış ve vücu-
dunun tüm parçaları noksansız bulundu.
Bir platformun altında tek
parça volkan camıyla bir-
likte özenle yerleştirilmiş
bir durumda. 17 cm yük-
sekliğinde ve 1 kg ağırlı-
ğında… Saçlarını başında
topuz yapmış, ellerini
göğsü altında birleştirmiş
küçük ayaklarıyla tipik bir
Çatalhöyük eseri. Tek
farkla, çağdaşlarının sahip
olmadığı ince bir işçiliğe
sahip…

Uzmanlar bu özellik-
lerinden dolayı onun için
eşsiz diyor. Figür Bereket

Tanrıçası’na benzese de, Çatalhöyük'teki
Neolitik figürlerin, bereket tanrıçası ol-
madığı ve belli bir konuma gelmiş yaşlı
kadınları temsil ettiğine ilişkin teoriler
var.

Birkaç gün gönce de Ordu’da, 2100
yıllık olduğu tahmin edilen, 110 cm yük-
sekliğinde, 200 kg ağırlığında tahtta otu-
ran mermer Ana Tanrıça Kibele heykeli
bulundu. 6. Mithriadat dönemine ve He-
lenistik Pontus Krallığına ait olduğu tah-

min edilen heykel, Anadolu’da
yerinde bulunan ilk mermer hey-
kel.

Binlerce yıl öncesinden çıkıp
bu topraklarda günümüze gelive-
ren bu kadınlar, kadınların tarih
boyunca ne kadar güçlü olduğunu,
bir öneme sahip olduğunu bir kez
daha hatırlatıyor. Tarihin hatırla-
dığı, günümüze taşıdıklarının, hep
anlatıldığı gibi savaşçılar, hüküm-
darlar olmadığı, yaşamı vareden
kadınlar olduğunu gösteriyor bize.
Tarih bize, kadınlara “Vardık,
Varız, Varolacağız” diyor.

Tarihten İki Kadın

“Benim Saklı Özgürlüğüm”
İran’da okula gitme yaşına gelen, 7 yaşındaki kız çocukla-

rının okul forması gereği başını kapatması gerekmesi İranlı ka-
dınlar tarafından protesto ediliyor.

Kadınlar, 7 yaşındaki çocukların başını kapatmaya zorla-
mayı, çocuklara karşı şiddet ve çocuk haklarının çiğnenmesi ola-
rak gördüklerini söylüyor.

Son aylarda sosyal medya üzerinden İranlı kadınlar başlat-
tığı “Benim Saklı Özgürlüğüm” kampanyasında, kamusal alan-
larda saçlarını açarak çektirdikleri fotoğrafları yayınlıyor.

Her gün onlarca kadının fotoğraflarını yayınladığı kam-
panya, kadınların özgürce yaşama ve giyinme arzularını simge-
liyor ve bir başkaldırı eylemine dönüşüyor aynı zamanda.

Ve kadınlar şimdi, başlarını örtmesi dayatılan kız çocukla-
rının başı açık fotoğraflarını paylaşılıyor.
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Baş tarafı 1. sayfada
Fransa proletaryası, 1871’de Paris’i zap-

tetmek üzere ayağa kalkmışken, burjuvazinin
has adamı “cüce” lakaplı Thiers de böyle di-
yordu: “Acımasız olacağız.”

Fransız burjuvazisi adına konuşan cüce
Thiers, Paris’i kuşatan Prusya birliklerine ve
onlarla yapılacak “Fransa’yı satış” anlaşmasına
güveniyordu; kesinlikle kendi güçlerine değil.

Peki, parti parti gezdikten sonra, nihayet
dinci faşist iktidarda kendini gösterebileceği
postu “İçişleri Bakanı” etiketiyle ele geçirebi-
len S.Soylu böyle kükrerken neye güveniyor?
Kendi güçlerine mi?

Sözlerine kulak verilmesi gereken dört ki-
şinin ayrı ayrı açıklamaları durumun hiç de
öyle olmadığını; S.Soyluların durumunun
“kükreme” yerine ağlamaya daha uygun oldu-
ğunu gösteriyor. Birinci açıklama ABD Başka-
nı’ından: Türkiye, sosyal ve politik bir deprem
geçiriyor” şeklinde.

İkinci açıklama Rusya Devlet Başkanı Pu-
tin’den: “Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiği

açık” mealindeydi. Ama son iki açıklama çok
daha önemli ve bir itiraf olarak da kabul edil-
meli. Jandarma Genel Komutanı, “Ölüm kalım
savaşı veriyoruz” diye durumlarını ifşa etti. Bi-
nali Yıldırım, “Göğüs göğüse savaşıyoruz”
sözleriyle durumlarının vahametini ortaya
koydu.

Devletin bu iki yetkilisinin açıklamaları
Obama ve Putin’in sözlerini daha anlaşılır kılı-
yor. Türkiye’de düzen ve onun zor aygıtı faşist
devlet, zor durumun da ötesinde, sosyal ve po-
litik bir deprem yaşıyor. Düzen sallanıyor, dev-
let büyük bir çöküş ve çözülme süreci içinde.

İşte bu koşullarda, İçişleri Bakanı, “acı-
masız olacağız” diye açıklıyor. Somut durum,
bu sözlerin mezarlıkta ıslık çalma anlamına
geldiğini gösteriyor.

Ancak korkunun ecele faydası yok. Dev-
rim cephesini korkutmak için değil böyle boş
kükremeler, “haka dansı” da yapsanız yararsız.
Devrimin toplumsal ordusu bir kez ayağa kalk-
tıktan sonra sonuna kadar gider.

İnsanları kitleler halinde öldürtecek, canlı

canlı yakacak, cesetlere bile işkence yapılma-
sına izin verecek, idam cezasını geri getirmek
için toplumun en geri, en cahil kesimlerini mo-
bilize edecek, kafa keserek insan öldürenleri
mazur göstermeye kalkacak kadar acımasız
olanların sözleri bize yine de bir şeyi anlatıyor:
Her savaş gibi iç savaşların da olmazsa olmaz
kuralları vardır. Bu kuralların başında ise, düş-
manının savaşma azmini kırmak için kararlı-
ğını eylemle göstermek geliyor.

Artan operasyonlar, tutuklamalar, yeni zin-
dan inşaatları, sınırsız terör gösteriyor ki, faşist
devlet, tekelci sermaye sınıfı ve tüm gerici güç-
ler işçi sınıfının ve halkların devrimci mücade-
lesini durdurmak için burjuva iç savaşı her türlü
katliam ve saldırı ile şiddetlendirecekler.

Karşı-devrim cephesinin bu hamle ve ha-
zırlığına karşılık, devrim cephesinin de dev-
rimci iç savaşı yeni bir boyuta çıkarması
gerekiyor.

İç savaşın yeni bir boyuta çıkarılmasından
anlaşılması gereken, savaş teknik ve teknoloji-
sini üst boyutta kullanmak değil. Bu yapılıyor

ve yapılır da.. Bundan anlaşılması gereken, po-
litik hedef ve görevlerin bir üst düzeye çıkarıl-
masıdır.

Bunu yapabilmek için her şeyden önce
devrim güncel ve pratik bir sorun olarak ele
alınmalı. Faşist devletin dağıtılması, zindanla-
rın yıkılması, Kürt ulusuna kendi kaderini tayin
hakkının koşulsuz tanınması; bankalara, tekelci
birliklere, büyük toprak mülkiyetine, büyük dış
ve iç ticarete el konulması hedefleri açıkça ilan
edilmelidir.

Her devrimin temel sorunu iktidar sorunu-
dur ve bunun da özü de Geçici Devrim Hükü-
meti sorunudur. Devrim cephesi, bu konuda
cüretkar davranarak bu sorunu pratik biçimde
ele almalıdır. Bu temel görevler yerine getiril-
diğinde “acımasız olacağız” naralarının kor-
kuyu bastırma çabaları olduğu daha iyi
anlaşılacak.

Korkunun ecele faydası yok; devrim he-
define ulaşacaktır!

Editör ACIMASIZ

“İrademize
Sahip Çıkıyoruz”

Yayınlanan KHK ile belediyelere kayyum
atanması kararı bu sabah hızla uygulanmaya baş-
landı. İçişleri bakanı Süleyman Soylu, 15 gün
içinde söz konusu 28 belediyeye kayyum atanaca-
ğını açıklamıştı.

24’ü DBP-HDP olmak üzere 28 belediyeye
erken saatlerde kayyum atandı. Resmi olarak ata-
nan kayyumların bir çoğu bölgenin kaymakamı ya
da vali yardımcısı oldu.

Açıklama yapan HDP ve DBP yönetimleri,
kayyum atamasını tanımayacaklarını, mücadele
edeceklerini söyledi. HDP, “Bu hukuksuz ve keyfi
tutum, Kürt kentlerinde mevcut sorunların derin-
leşmesine, Kürt sorununun iyice çözümsüz hale
gelmesine yol açacaktır” dedi

DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel
“Darbeye direnmek meşrudur. Halkımızı beledi-
yelerimiz etrafında kenetlenmeye çağırıyoruz”
dedi.

Batman vekili Ayşe Acar da "Devletin polisi
yönetime el koydu" denilerek belediyeden çıkar-
tıldı.

Muş'un Bulanık ilçesi Belediyesi'ne İlçe Kay-
makamı Ömer Şahin kayyum olarak atandı.
Akşam saatlerinde belediye binasının önüne beton
bloklar yerleştirilip, eşbaşkanlara ait makam ara-
cına polisler tarafından el konuldu.

Belediye binalarına silahlarla gelen polis “yö-
netime el koyduk” anonsu yapmayı ihmal etmedi.

HDP Merkez Yürütme Kurulu, KHK ile alı-
nan ve uygulamaya konan bu kararın Anayasanın
bir çok maddesine, Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesi ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
da dahil olmak üzere demokratik uluslararası an-
laşmalara, evrensel hukuka ve temel insan hakla-
rına aykırı olduğunu söyledi.

Kayyum kararının hemen ardından görevden
alınmış olan Cizre Eşbaşkan Leyla İmret evi bası-
larak gözaltına alındı.

Hakkari, Batman, Gercüş, Beşiri, Cizre, Si-
lopi, Nusaybin, Mazıdağı, Derik, Dargeçit, Sur,
Silvan, Eruh, Bulanık, Suruç, İpekyolu, Erciş,
Özalp, Edremit, Diyadin, Hınıs, Tuzluca, Hoşaber
Belediyeleri polis tarafından basıldı, aramalar ya-
pıldı, gözaltılar yaşandı. Kimi yerlerde binaların
etrafına beton bariyerler kuruldu, belediye araçla-
rına el konuldu, odaların kapıları kırılarak arama-
lar yapıldı, çalışanlar ve yöneticiler darp edilerek
dışarı çıkarıldı.

Belediyelerin çoğunun önünde toplanan
halka da polis saldırdı, gözaltına aldı, gazetecilerin
fotoğraf ve görüntü alması engellendi. Kayyum
atamaları ilan edildiğinde, öğle saatlerine kadar bu
bölgelerde internet bağlantıları kesildi.

Kürt halkı iradelerine el konulamayacağını,
bunun irade gasbı olduğunu söylemek için hemen
hemen her yerde belediyelerin önünde toplanmaya
devam ediyor.

Silopiya Belediyesi Eşbaşkanvekili Elif Cin,
belediyelerine kayyım olarak atanan Kaymakam
Savaş Konak'ın devir-teslim yapılması talebini
reddetti.

Suruç belediyesi önünde toplanan halk ise
“İrademize sahip çıkıyoruz, terk etmiyoruz" diye-
rek polisin dağılma çağrısına uymayınca tomalar,
tazyikli su, biber gazı ve cop ile halka saldırdı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özha-
seki ise, kayyum atamalarına ilişkin "gerçek bele-
diyeciliğin" bundan sonra geleceğini söyledi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız Kayyumundur!
Burjuvazi, mezar kazıcısı proletarya tarih sahnesine çıktığından beri gericidir. Eşitlik, özgürlük ve adalet

yalanı ile elinde bal kavanozu ile dolaşan bir üçkâğıtçıyı andırmaktadır. Bal tutan parmağını yalar hikayesi ile
yatan kalkan bu asalak sınıftır. Yeni maske ise demokrasi!

"Ne için? kimin için demokrasi?" derseniz, cevap gayet açık; Sömürü düzeninin baki kalması için de-
mokrasi! Yani, burjuva diktatörlük altında yaşamayı kabul etmek için!

15 Temmuz ile devlet bir çöküş yaşarken, ezilen halklar ve emekçilere saldırıyı da arttırdı. Tutuklu gaze-
tecilerden, akademisyenlerden, yazarlardan oluşan bir toplama kampı kurdular. Eğitim emekçileri topyekün
ihraç edildiler. Bu kesimlere saldırılarda sırtı duvara dayanmış burjuvazinin diş gıcırtılarını duyuyoruz.

Bu sabah da Kürdistan'daki belediyelere kayyum atandı. Belediye çalışanları polis zoruyla dışarı atıldı.
Devletin ucuz maşası bir polis: "yönetime el koyduk" diye nara atıyor. Anlaşılan o ki yönetememe krizi canla-
rına tak etmiş. Seçim, seçilmişlik, demokrasi, meclis gibi kavramlar sınıflar savaşımı kavgasında tuzla buz olu-
yor. Devlet hâkim olamadığı her alanı faşist terör ile biat ettirmeye çalışıyor.

Kürt halkının seçilmişleri üzerinden yürütülen saldırı, sözcüklerin sınıfsal anlamını ortaya çıkarıyor. Ka-
pitalizm koşullarında "demokrasi" ezilen halklar ve emekçiler cephesi için; devlet terörü demektir. Toplumdaki
öfke gittikçe büyüyor. Büyüyen öfke ise burjuva gericiliği daha saldırgan kılıyor.

Çünkü korku dağları sermaye ve onun ağlak hükümeti AKP için karabasanlar misali sürüyor. Devrimci ko-
şullar karşı tarafı sayısız hamleye zorluyor. Kayyum da atasalar, toplarla şehirlerini de yıksalar Kürt halkının
diz çökmediğini görüyorlar. Bütün parlamenter, uzlaşmacı, yasal alanları dağıtılmış işçilerin emekçilerin ve
Kürt halkının, öz örgütlenmelerine dönmesi kaçınılmazdır. Bu durum devrimci süreci hızlandırıyor.

Kürt Halkı Yalnız Değildir!
Yaşasın Kürt Ve Türk Halklarının Mücadele Birliği!

İktidar Dışında Her Şey Hiçbir Şeydir!
Mücadele Birliği/ İzmir

Kayyum Darbesine Teslim Olmayacağız
İstanbul HDP ve HDK’nin çağrısıyla 15 Eylül günü HDP İstanbul İl Örgütü önünde bir araya gelen yüz-

lerce kişi, 24 DBP’li belediyeye kayyum atanmasını protesto etti. Eyleme HDP milletvekilleri Hüda Kaya
ve Filiz Kerestecioğlu, HDP İstanbul İl Eşbaşkanları Doğan Erbaş ile Aysel Güzel de katıldı.

"Belediyeler Halkındır, Darbeci Kayyumları Tanımıyoruz” pankartı açan kitle “Darbelere Hayır, Be-
lediyeler Halkındır”, “İrademe Dokunan Eller Kı-
rılsın ”, “Selam Selam, İmralı’ya Bin Selam ”,
“Baskılar Bizi Yıldıramaz”, “Faşizme Karşı Omuz
Omuza ” sloganları attı.

Eylemde Doğan Erbaş söz aldı, herkesin bay-
ramını kutlayarak, kayyum kararının Kürt halkının
iradesine, varlığına, kimliğine yönelik ağır bir sivil
darbe olduğunu ifade etti.

Erbaş, "Bu karardan geri adım atılana kadar
sokaklarda olacağız. Onurumuza, irademize, kim-
liğimize sahip çıkacağız” dedi.

Filiz Kerestecioğlu ise iktidarın darbeci uygulamalara başvurduğuna belirterek "Halkın iradesiyle se-
çilen belediye eşbaşkanları belediyeleri yönetmeye devam edecek" dedi.

HDP’nin aynı zamanda bir kadın partisi olduğunu söyleyen Kerestecioğlu, atanan kayyumların ilk iş,
kadın çalışmalarını da sonlandırması olduğundan, bunun aynı zamanda kadın düşmanlığı olduğunu söyledi.

Hüda Kaya da bayramda binlerce hayvanı kurban ederek Allah’a yaklaşmaya çalışan iktidara seslene-
rek, esas olanın insanlığın davasına sahip çıkmak, insanların vicdanına hitap etmek, düşüncelerine saygı

göstermek, hayatlarına, yaşam haklarına saygı duy-
mak, adaleti işletmek, sevgiyi yaşatmak olduğunu
ifade etti.

HDP İstanbul İl Örgütü adına açıklamayı oku-
yan Sabahat Erdoğan ise "Seçimlerle elde edeme-
diklerini bu şekilde bir darbe yaparak elde
edeceklerini sananlar halkımızın demokratik dire-
nişi karşısında kaybedecekler. Halkımız büyük dire-
nişle elde ettiği mevzileri asla teslim etmeyecek.
Belediyelerimiz etrafında başlayan kenetlenme ve
direnişi büyüteceğiz" dedi.

Kayyuma Karşı
Açlık Grevine Saldırı

Hakkari’de belediyeye kayyum atamasını protesto
için 14 Eylül’de başlatılan süresiz dönüşümlü açlık gre-
vine 2. günde polis saldırdı.

DBP'li Hakkari Belediyesi Eşbaşkanvekilleri
Şaban Alkan ve Fatma Yıldız ile HDP ve DBP'li yö-
neticilerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi, kayyuma
karşı açlık grevine başlamıştı.

Açlık grevinin sürdüğü DBP il binasına 15 Ey-
lül’de baskın düzenleyen polis, aralarında açlık gre-
vindekilerin de olduğu 20 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar, Hakkari Belediye Eşbaşkanvekil-
leri Fatma Yıldız ve Şaban Alkan ile HDP Merkez İlçe
Eşbaşkanları Emine Armut ve Asım Özcan, Mezopo-
tamya Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği (MEYA-DER) Eşbaşkanı Selim
Kaya.

Gözaltına alınan 20 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne
götürülürken, DBP il binasında aramalar yapıldı.

Yine Kayyum atanan Mazıdağı Belediyesi önünde
başlatılan nöbet eyleminde de polis, "İrademe do-
kunma" pankartına 'yasak' olduğu gerekçesiyle el
koydu.

Belediye işçileri: Kayyum İle Çalışmayız
Kayyum atanan belediyelerden biri olan Suruç Belediyesi önünde de nöbet eylemi sürüyor.
Seçilmiş belediye başkanı ve meclis üyelerinin sözlerini esas alarak belediyecilik çalışmaları

yürüttüklerini söyleyen belediye çalışanları, bunun dışında atanan hiç kimseyi tanımayacaklarını söy-
lüyor.

Kayyumu tanımayacaklarını ve sonuna kadar direneceklerini söyleyen işçiler, şu an yasadışı bir
faaliyet yürütüldüğünü ve bu işgalci tutumun bırakılmasını söylüyorlar.

Mardin’de de 4 ilçeye atanan kayyuma karşı belediye işçileri işe gitmedi. Genel-İş Sendikası
Şube Eşbaşkanı Emine Esen, işçilerin, iradelerini tanımayan bir kayyumu tanımadıklarını söyledi.
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Türkiye'nin Cerablus'tan başlayan Rojava işgali, iktidarca yeni bir Osmanlı şah-
lanışı kıvamında resmediliyor, Mercidabık menkıbeleri köpürtülüyor. Güzel! Orta-
çağ kafasıyla 3. Dünya Savaşı'nın ön cephesine balıklama dalanların, o kafayı nasıl
kıracağını yakında göreceğiz. Ve bu kez yaşanan basit bir “dış politika rezaleti” ol-
mayacak, faşist aygıtın kırılışına tanıklık edeceğiz.

Soru şu: Yakın zaman dek RTE üzerine en öfkeli cümleler kuran basınında “onun
aşırılıklarını çekmek zorunda değiliz” ifadelerine yer verilen ABD, ne oldu da bir
anda Türkiye'nin Rojava işgaline yol verdi? Dünya çapında etkisi olan dinamiklere ba-
kıldığında manzara netleşecektir.

Genel manzara şöyle: ABD, Ortadoğu'da yürüttüğü savaşları bütün cephelerde
kaybediyor. Emperyalist-kapitalist sistemin bölgedeki iki önemli koçbaşı, Suudi Ara-
bistan ve Türkiye, kendi deyimleriyle ciddi bir 'beka' sorunu yaşıyor. Yemen'i işgale
giden Suudiler, karşı saldırıyla Suud kentlerini eline geçiren Husiler karşısında o denli
perişan ki, ABD bölgeden danışmanlarını çıkarmak zorunda kaldı. Burada ise dev-
rimci iç savaşın şiddeti TSK'yı moralsiz, prestijsiz, darmadağın konuma soktu. Orta-
doğu'da savaşı kazanan taraf Rusya ve bunu ABD'nin resmi raporları kabul ediyor.

Ve bu esnada Çin, Şam üzerinden bölgeye güçlü bir giriş yapıyor. Belki tek ba-
şına Rusya dengelenebilir ama Çin'le ittifakı, ABD'nin önünde duramayacağı bir güç
yaratıyor. Hillary Clinton'a karşı başkanlık yarışına giren cumhuriyetçilerin en büyük
kozu işte bu yenilgi durumu. Clinton, daha şimdiden çok daha saldırgan bir politi-
kaya geçiş yapılacağını ilan etmek zorunda kaldı. ABD hegemonyasının çöküş süreci
gözönüne alınırsa, daha saldırgan bir politikanın kayda geçip geçmeyeceği tartışılır.
Yine de dünya yeni duruma uygun hareket ve ittifak arayışlarını başlattı. Çin, en
önemli sanayi merkezlerini saldırıya açık hale getiren Pasifik yolunu kapatmak için
adalara silah ve asker yığınağı yapıyor. İran ise, Küba başta olmak üzere Latin Ame-
rika'nın sosyalist hükümetlerine yakın durmaya çalışıyor; Hindistan bile Rusya-Çin it-
tifakına yakın durma çabasında.

Dünyanın belli başlı büyük güçleri, bu şekilde cepheleşmeye başlarken, arala-
rındaki savaş başka biçimlerde sürüyor. Devrimler ve iç savaşlar eşliğinde yayılan 3.
Dünya Savaşı'nda büyük güçler, iç savaşların farklı cephelerine ağırlık koyarak çı-
karlarını korumaya çabalıyorlar. Ve Suriye-Rojava, bu küresel savaşın düğüm nokta-
larından birisidir.

Temmuz başında yapılan NATO toplantısının temel konusu neydi hatırlayalım.
Emperyalizm, Rusya-Çin ittifakına karşı saldırgan önlemler almak üzere NATO'ya
özel görevler yükledi. Bunlardan biri, kendi yarattıkları IŞİD belasından kurtulmaktı.
Çünkü IŞİD vahşeti, Rusya'nın bölgedeki varlığına tartışılmaz bir meşruiyet ve pres-
tij kazandırıyordu. Görev TSK'nındı elbette. İç savaşın amansız darbeleriyle emir-ko-
muta zinciri 15 Temmuz'dan önce bile darmadağın olmuş, prestij ve morali yerlerde
sürünen bir orduya, bir dış savaş yüklemek, çöküş süreci yaşayan emperyalizmin acı-
nacak halinin bir özeti sayılmalıdır.

Genel manzara bu. Yanı sıra, darbeden ağır yaralı halde çıkan TSK'yı alelacele
Rojava'ya girmek zorunda bırakan başka önemli gelişmeler de var. Rusya-Esad'ın
Halep kuşatması, besleme çeteleri nefessiz bıraktı. Öte yandan ona kuvvetini YPG'nin
oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, ABD'nin planlamasına karşı çıkıp, Rakka
yerine Mınbiç’e yöneldi ve Arap halkı üzerinde geniş bir etki yarattı. Haseke çatış-
malarında Rusya'nın YPG'den yana ağırlık koyması, bir başka alarm ziliydi. Kısaca,
sahada ABD'nin kontrolünde bir güç kalmamıştı. Sahaya yeni piyonlar sürmedikçe
ABD'nin masada hiçbir ağırlığı olmayacaktı ve bunun için çok hevesli bir aday bul-
makta zorlanmadı. IŞİD çetelerinden farkı olmayan ortaçağ kaçkınlarıyla Rojava'ya
giren TSK, Lavrov'la görüşmeye giden Kerry'nin cebindeki bir kozdan öte bir şey de-
ğildi. Bu hamleyle ABD, YPG'ye de “sınırlarını bil” demiş oldu.

Kağıt üzerinde tıkır tıkır işleyen nice plan, savaş alanında küle dönmüştür. ABD
ve Türkiye acı bir tecrübeyle bu dersi almaya hazır olmalı. Rusya, daha dün Halep ka-
pılarında kovaladığı Ortaçağ kaçkını çetelerin, bir başka kapıdan TSK eşliğinde iler-
lemesine seyirci kalmaz. Ama bundan çok daha önemlisi, SDG’nin Cerablus'u geri
almak için savaşacağını duyurmasıdır. Nitekim, işgalin ikinci gününde TSK-SDG sa-
vaşı başladı. Cerablus'tan Azez'e küçük bir “cep”te büyük Osmanlı hayallerine dalan
Ankara, bizzat ABD tarafından boynuna nasıl ağır bir değirmen taşı bağlandığını gö-
recek.

Zaferin Keskin Kokusu
Rojava'yı işgal girişimi, devrimci iç savaşı yeni aşamalara taşıyarak bir öfke bi-

rikimine ivme katıyor. Kürt halkı için Rojava'nın ne denli hassas bir konu olduğunu
6-8 Ekim ayaklanması yeterince kanıtlamıştır. Aynı şekilde, Hatay'da yoğunlaşan
Arap nüfus ve emekçi aleviler açısından da benzer bir öfke patlamasını hesaba kat-
mak gerek. Bununla birlikte, önemle izlenmesi gereken bir başka süreç daha yaşanı-
yor; sonu belirsiz dış savaş ve işgal macerasında ortaçağ kaçkını katil sürüleriyle
sarmaş dolaş resimler çektiren komutanlar, ordu içinde yeni isyan tohumlarını sula-
maktalar. Rojava işgali ile perperişan ordunun yeniden şaha kalktığını, emir-komuta-
nın, bütün çarklarının yerine oturduğunu sananlar, harekattan iki gün önce neredeyse
ayaküstü yapılan YAŞ toplantısına bir göz atmalılar. Süklüm püklüm dört general ve
pişkin pişkin sırıtan 10 bakan... Dinci-faşist parti, Rojava macerasının orduda yarata-
cağı yeni sarsıntıları önleyebilmek adına, alelacele YAŞ kararları çıkarmakla kalmadı,
en yakın kışlaları bile boşaltmak zorunda kaldı. Ordu içinde karmaşa ve güvensizlik
o denli büyük.

Özetlersek, Suriye-Rojava işgali, ABD'nin kısa vadede çamura saplanacak plan-
larının umutsuz bir parçasıdır ve uluslararası alanda kabak Ankara'nın başında patla-
yacak, bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Ayrıca işgal, Kürt halkına daha şiddetli bir
devrimci savaş ve yığınsal bir ayaklanma için yeter koşul sunuyor. İşgal macerası,
TSK'nın içine yuvarlandığı moralsizlik, dağılan emir-komuta ve prestij kaybını yeni
darbe girişimleri kadar isyan noktasına da taşıyor. Devrimin en temel sorunlarından
biri olan düzenli ordu birliklerinin dağıtılması, olağanüstü gelişmeler tarafından biz-
zat hazırlanıyor. Bir yandan devrimin amansız baskısı yani tabandan basınç; diğer
yanda yönetenlerin korku ve paranoyasıyla beslenen sonu hüsran maceracılık yani
tavandan basınç. Bu iki yönlü baskı, her militarist yapıyı dağıtan enerjiyi açığa çı-
kartan olgulardır.

12 Mart ve 12 Eylül cuntasıyla kurumsallaşan faşizm tel tel dökülüyor. Şimdi
devrimin her ileri adımı, bu kurumsal yapıyı bozgun halinde darmadağın edebilecek
bir etki yaratacaktır. Devrimci sınıflar, Kürt halkı ve ezilenler, egemenlerin içine yu-
varlandığı zafiyeti görüyorlar, bu ortamda adeta zaferin keskin kokusunu alıyorlar.
Büyük ve sarsıcı olaylar devrimci sınıfları hızla eğitiyor, karakterini sağlamlaştırıyor
ve iktidarın fethi için ihtiyaç duydukları moral motivasyonu hızla biriktiriyor.

Sarsıcı haberlerle sabahtan akşama güçlerin değiştiği olağanüstü hareketli bir or-
tamda, yeni bir ayaklanmanın fitilini ateşleyecek genel bahanenin ne olacağını kes-
tirmek zor. Ancak kesin olan bir şey var. Devrimci yığınları sokaklara dökecek her
gelişme, kurumsal faşist aygıtın kırılmasıyla sonuçlanacaktır. Bu açıdan Rojava iş-
gali, barut dolu odada kibritle oynamaktır.

BARUT FIÇISINA KİBRİT ATMAK

Umut Çakır

Durağan’da Faşist Saldırılar
Yükseltilmeye çalışılan faşist saldırganlığın merkezlerinden birisi

oldu Sinop’un Durağan ilçesi… Yoğunluklu olarak Kürtlerin yaşadığı
Gökırmak Mahallesi'nde 11 Eylül akşamı faşist bir güruhun Kürt işçi-
lere ve esnafa saldırması ile başladı olaylar ve çatışmaya dönüştü.

Önce alacak-verecek meselesiyle iki kişi arasında çıkan bir kavga
ile başladı, ama ırkçı faşist bir saldırıya dönüştü kısa sürede ve günlere
yayıldı bu saldırganlık.

Silahlarla açılan ateşlerde 14 kişi yaralandı, 16 yaşındaki bir çocuk
hayatını kaybetti, çok sayıda ev, işyeri ve araç hasar gördü. Durağan
Kaymakamlığı çareyi “sokağa çıkma yasağı” ilan etmekte buldu. Bu
defa Kürt köylerine yöneldi tehdit. Oysa ki bu köylerde seçimlerde tüm

oylar AKP’ye çıkmıştı. Köylerin çevresi asker ve polislerce ablukaya alındı, yollardaki araçlar arandı.
Köylerde yaşayan halk, köyünden çıkamadığı için ilçe merkezine dahi gidemedi, internet bağlantıları yavaşladı.

“OHAL’de Her Yer Sahne”

İzmir'de Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği'nin 10 Ekim
Ankara Katliamı için 7 Eylül günü saat 19.00'da gerçekleştire-
ceği anma etkinliği, valilik tarafından şartlı izin verilmesi so-
nucu iptal edilmişti.

Valilik Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği'ne yolladığı
yazıda salonun aranacağı, gelen misafirlerin defterlerindeki not-
lara bakılacağı ve etkinlik boyunca kayıt yapılacağını belirt-
mişti.

Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği adına TMMOB İl
Koordinasyon Kurulu üyesi Melih Yalçın, etkinliğin gerçek-
leştirileceği İsmet İnönü Kültür Merkezi önünde yaptığı açık-
lamada, OHAL uygulamalarına karşı olduklarını ve etkinliğin
bu şartlar altında gerçekleştirilemeyeceğini belirtirken, etkin-
likte sahne alacak sanatçıların saat 20.00'da Alsancak Halk
Bank önüne çağrı yaptığını söyledi.

Sanatçılar saat 20.00'da Alsancak Halk Bank önünde
"OHAL'de her yer sahne" diyerek sokak müziği etkinliği ger-
çekleştirdiler. Etkinlik, çekilen halayların ardından sona erdi.

Doğa Talanına Ve
Savaşa Karşı Galatasaray’da

Dersim Kurumları Platformu, Kürdistan’da ve Dersim'de
yaşanan savaş ortamı, OHAL nedeniyle yaşanan ölümler, anti-
demokratik uygulamalar ve doğa talanına karşı 10 Eylül’de
Galatasaray Meydanı'nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

“Doğamızın Talanına Hayır! Ormanlarımızın Yakılma-
sını Yollarımızın Kapatılmasını İstemiyoruz" pankartı açılan
eylemde "Dersim Halkı Yalnız Değildir", "OHAL Kaldırılsın
Orman Yangınları Durdurulsun", "Dersim Onurdur Onuruna
Sahip Çık", "Doğanın Talanına Hayır" sloganları atıldı.

Platform adına basın açıklamasını Yılmaz Yeter okudu.
Dersim'de yasaklı bölge uygulamasıyla arıcılık ve hayvancı-
lıkla uğraşanların zor durumda bırakıldığını, yollarda kimlik
taraması yapılarak eziyetin sürdürüldüğünü, giriş-çıkış yasa-
larıyla seyahat özgürlüğünün kısıtlandığını aktaran Yılmaz
Yeter, 90'lı yıllarda evlerin yakılması, köyleri boşaltılmasıyla
uygulanan insansızlaştırmanın bugün yeniden hayata getiril-
mekte olduğunu, OHAL ile birlikte artan baskılarla gözdağı

verilerek insanların sindirilmeye çalışıldığını söyledi.
"Yasak bölge ilan edilen mıntıkalar 'operasyon var, ça-

tışma var' denilerek sürekli bombalanıyor, ormanlar ateşe ve-
riliyor. Bölgemiz adeta ateş topuna çevrilmiş durumda.
Doğanın yakılması nedeniyle arıcılık ve hayvancılıkla uğra-
şanlar için yaşam büyük bir eziyete dönüşmüştür" diyen Yeter,
Naciye Özdemir'in panzerle ezilerek öldüğünü, Dersim'deki
öğretmenlerin yarısının ve memurların bir kısmının görevden
alındıklarını hatırlatarak, "Dersim'de yeniden korku impara-
torluğu yaratılmak istendiğinin farkındayız, bilincindeyiz. Bu
planı boşa çıkarmak için demokratik haklarımızı sonuna kadar
kullanacağız bundan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

"Cerablus'un işgali, Rojava'yı işgal tehdidi, halkın irade-
siyle seçilmiş belediyelere kayyum atanması bizim asla kabul
edemeyeceğimiz uygulamalardır" diyen Yeter, tüm anti-de-
mokratik uygulamalara karşı mücadele edeceklerini belirterek
kamuoyuna da bu saldırılara karşı güç birliği oluşturması çağ-
rısında bulundu.

Eylem sloganlarla bitirildi.

Palovit Vadisi Yeşil Kalacak

Fırtına İnsi-
yatifi, 14 Eylül
günü Çamlıhem-
şin ‘Palovit Vadi-
si’nde yapımına
başlanan macera /
eğlence parkına
karşı Palovit'de
bir basın açıkla-
ması yaptı.

Çevreciler, Fırtına Vadisi’nin el değmemiş çok nadir par-
çalarından birinin daha ticari faaliyete, insan varlığına, çöpe,
kirliliğe açık hale getirileceğine işaret ederek, vadinin kendisini
benzersiz kılan tüm özellikleri yitirme tehlikesiyle karşı karşıya
olduğunu belirtti.

“Sermaye gruplarının, ‘enerji gereksinimi’, ‘stratejik yatı-
rım’, ‘ekonomik kalkınma’ gerekçeleriyle karlarına kar kata-
bilmek için doğal alanları arkasına devlet ve yasaları da alarak
katlediyor” denilen açıklamada, “Sayısız kötü haberden sonun-
cusu ‘Palovit Vadisi’nden geldi. Yalnızca Türkiye’nin değil, dün-
yanın en önemli ekolojik varlıklarından biri olan bölgede, bir
macera / eğlence parkı inşa ediliyor. Fırtına Vadisi’nin el değ-
memiş çok nadir parçalarından biri daha böylelikle, ticari faa-
liyete, insan varlığına, çöpe, kirliliğe açık hale geliyor. Başka
bir deyişle vadi, kendisini benzersiz kılan tüm özellikleri yitirme
tehlikesiyle karşı karşıya” denildi.

Doğal alanların, yüzlerce yıllık el değmemiş ormanların
eğlence parkı ya da hidroelektrik santral için yok edilmesi ara-
sında fark olmadığını söyleyen Fırtına İnsiyatifi, bu eğlence par-
kını yapacak şirketin ünlü sloganının gelecekte “Gittum,
Gördum, İçina Siçtum” olarak anımsanmaması için, onları bu
yanlıştan dönmeye davet etti.
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REFORMİSTİN MERDİ
Taylan Işık

Bir miting düzenleniyor, üzerlerinde CHE tişörtü
olan konuşmacılar mitingin kürsüsüne teker teker ge-
liyor, konuşmalarını yapıyorlar. İlk bakışta, görenler,
konuşmacıların CHE gibi devrimci düşüncelere sahip
olduğunu düşünecek. Zaten CHE tişörtünü giymekle
verilmek istenen mesaj da bu. Zarf böyle, mazrufa ba-
kalım.

Deyimin aslı başka türlü olsa da, konumuza
“cuk” diye oturduğu için, revize etmekte sakınca yok.
Şöyle: “Sosyal reformistin merdi şecaat arz ederken
sirkatin söyler.”

Konuşmacıların tümünü ele alamayız; gerek de
yok. İçlerinden biri, Okuyan Kemal, mitingi tertip
edenleri temsilen öne çıkıyor. Onun konuşmasına gö-
zatmak, nasıl bir sahtekarlıkla karşı karşıya olduğu-
muzu anlamamıza yetecek.

Okuyan Kemal, kendilerini tanıtıyor, tanıtırken
“sirkatin söylüyor”. “Onlar” diyor, Okuyan Kemal,
“Abdülhamid’i, Vahdettin’i göğsüne taksın, biz göğ-
sümüze Mustafa Kemal’i takalım”. İşte bu kadar.

Sırtında CHE tişörtü, cebinde “Komünist” etiketi,
Okuyan Kemal, göğsüne burjuva sınıfın temsilcisi, ge-
rici burjuva devletin kurucusu, Kürdistan’da katliam-
ların emrini veren, Mustafa Suphi’nin katline ferman
çıkaran, harcında emekçilerin, Kürt halkının ve hatta
kendi yakın arkadaşlarının kanı olan gerici burjuva
düzenin ilk kurucusunun, Mustafa Kemal’in adını ta-
şımak istiyor.

İsteyebilir, hakkıdır, kimse başkasının kimin
adını taşıyacağına karışamaz. Ama bunu dürüstlükle
yapmalıdır. Yaşamını burjuva sınıfa, sömürücülere
karşı mücadeleye adamış, bu mücadeleyi dünyanın
her tarafına taşımış bir kahramanın tişörtünü giyip
“ben bir burjuva liderin adını taşımak istiyorum” di-
yemezsin.

Dediğinde ortaya çıkar ki, CHE tişörtünü sahte-
karlık amacıyla, emekçileri, devrimci gençleri, ezilen
halkları, CHE’ye sonsuz bir sevgi ve bağlılık duyan
herkesi aldatmak, kandırmak amacıyla giymişsin. Hiç-
bir zaman taşımadığın devrimci düşüncelere sahipmiş
gibi görünmek; Che’nin devrimci mirasını sömürmek,
reformist yüzünü tişörtle örtmek için o tişörtü giydiğin
anlaşılır. Ki, doğrusu da budur.

Geçerken belirtelim, “sirkat”te üstlerine yok. Be-
hice Boran’ın TİP geleneğinden geldikleri, dolayısıyla
İsmail Bilen’lerin TKP’siyle hiç ilgileri olmadığı
halde “TKP” adını aldılar. Mahkemelik oldular ve
muhtemelen, “FETÖ”cü hakimlerin oluruyla isim
hakkını, eski TKP’nin mirasçılarından gasp ettiler.
Sonra birbirlerine düştüler. İlkesizliği, hileyi, aldat-
maya temel politik davranış biçimi haline getirenler-
den bu davranış biçimini terketmeleri beklenemez.
Ayrıldıkları arkadaşlarıyla yaptıkları anlaşmaya göre
taraflar “TKP” adını kullanmayacaklardı. Bir süre
sonra hile yoluyla tekrar kullanmaya başladılar.

Elbette “al birini vur ötekine” misalidir bunlar;
bizi alakadar etmez. Ama devrimcilerin, komünistle-
rin anılarını, komünizmin değerlerini kitleleri aldat-
mak için kullananların nasıl bir davranış biçimine
sahip olduğunu anlamak bakımından işaret etmekte
yarar var.

Aynı adamlar. Leninist Parti’nin temel sloganı
olan ve Leninist Parti’yle özdeşleşen “Fabrikalar, Tar-
lalar, Siyasi İktidar Her Şey Emeğin Olacak” sloga-
nını, bu sloganın içeriğiyle hiç bir alakaları olmadığı
halde, onun politik etkisinden yararlanmak için çal-
maya kalkıştılar.

Hırsız hırsızdır, sahtekar sahtekardır. Fırsatını
bulduğunda ya da bulduğuna inandığında çalmayacağı
şey, yapmayacağı sahtekarlık yoktur. Sınır tanımazlar.
Okuyan Kemal, devrimci komünizme ait değerlerin
sömürülmesinde, sırtındaki torbaya doldurulmasında
sınır tanımıyor. “Onlar Süleyman Demirel’in peşin-
den yürüsünler, biz Deniz Gezmişlerin” diyor.

Adama sormazlar mı, zora dayalı devrimin yo-
lunu açan Deniz Gezmişlerin parlamenter ahmaklığın
temsilcisi olan sizlerle ne gibi politik bağı/akrabalığı
olabilir? Etrafınızdaki, sağınız solunuzdaki gençler
sormuyorlar mı Denizlerin yoluyla sizin yürüdüğünüz
yol arasında ne alaka var diye.

Mitinge çağırdığınız aydınlar sormuyorlar mı,
“Mustafa Kemal’le Mustafa Suphi’yi; katille maktulü
aynı anda göğsünüzde nasıl taşıyabiliyorsunuz” diye?
Soruyorlarsa sizin için felakettir, nedenini tahmin
edersiniz. Sormuyorlarsa yine felakettir çünkü sor-
mayan, sorgulamayan, eleştirel bakmayı bilmeyenden
“aydın” olmaz.

Sonra bir kadın konuşmacı çıkıyor kürsüye ve
“emeğin iktidarını kurmak”tan sözediyor. Bu adam-
larla, bu düşünceyle ve bu partiyle... Gülerler insana.
Sadece biz değil, tekelci burjuva kodamanlar da...

Okur haklı olarak şunu sorabilir: Sosyal refor-
mistin merdi olur mu? Olmayacağını biz de biliyoruz
da, mesela dedik.

Amerika’nın Kuzey Dakota eyaletinde
Amerikan yerlilerinin (Kızılderililerin) yaşam
alanlarına ve antik kente yapılmak istenen botu
hattı projesi protesto ediliyor. Amerikan yerli
halkından olan Sioux kabilesi (Siyular), bölge-
lerindeki boru hattı projesine karşı uzun süredir
mücadele ediyor.

Yapılacak boru hattının antik kente zarar
vereceği için de protestolar sürüyor. 5 Eylül
günü yapılan protestolarda, LLC inşaat firması-
nın özel güvenlik şirketi, biber gazı, Alman
kurtları, pitbullar ve helikopterlerle eylemcilere

saldırdı.
Aralarında hamilelerin ve çocukların da bu-

lunduğu kitleye yönelik bu saldırıda, birçok kişi
köpek ısırması sonucu yaralandı. Kitle günün
geri kalanında iş bırakma eylemi gerçekleşti-
rildi.

Protesto gösterilerine başka eyaletlerden de
büyük destek sağlanması sonucu protestocu sa-
yısı iki katına çıktı ve inşaatı durdurmak ama-
cıyla alana iki adet çadır kuruldu. Ayrıca
köpeklerle gerçekleştirilen bu saldırının 1963
yılında da kullanıldığı öğrenildi. Olay sırasında
yerel polisin alanda olmaması da saldırının
planlı bir şekilde yapıldığının düşünülmesine
sebep oldu.

Olay sonrasında alana gelen yerel polis ta-
rafından herhangi bir gözaltı yapılmadı.

Ve Kızılderili grupların mücadelesi sonuç
verdi. Tepkilerin büyümesi üzerine Beyaz Saray
yönetimi 4 milyar dolarlık proje inşaatını askıya
aldı.

Karar Kızılderilileri sevindirirken bölgenin
petrol konseyi yetkililerini kızdırdı. Boru hattı-

nın çevreye büyük zarar vereceğini savunan Kı-
zılderili kabilelerin başlattığı protesto gösterile-
rine sanatçı ve siyasetçiler de destek vermişti.
“Bu boru hattının kırılmayacağının ya da patla-
mayacağının garantisini vermiyorlar. Böyle bir
şey olursa sadece suyu değil, toprağı ve tüm bit-
kileri de zehirleyecek. Değdiği her şeyi yok ede-
cek” diyor halk.

Kuzey Dakota eyaletinde Missouri Nehri
boyunca yaşayan binlerce Kızılderili, 1958’de
inşa edilen Oahe Barajı nedeniyle yurtlarını terk
etmek zorunda kalmıştı.

Amerikan Yerlileri Yaşam Alanlarını Savunuyor

İzmir’de
Zorla Kaybedilenler Anıldı
İzmir İnsan Hakları Derneği 3 Eylül Cu-

martesi günü 13.00'da Konak Eski Sümer-
bank önünde zorla kayıplar için basın
açıklaması gerçekleştirdi. "Uluslarası sözleş-
melerde ‘zorla kaybedilme’ terimi, kişilerin,
devlet adına görev yapan veya devletin yetki-
lendirmesi, desteği ve bilgisiyle hareket eden
kişiler veya gruplar tarafından tutuklanması,
gözaltına alınması, kaçırılması veya başka
herhangi bir biçimde özgürlüklerinden yok-
sun bırakılması; ardından söz konusu kişilerin
kendi fiillerini reddetmeleri veya kaybolan ki-
şinin nerede ve ne durumda olduğunu gizlemeleri ve sonuçta kayıp kişinin
hukukun koruması dışında kalması durumunu anlatmak amacıyla kullanılır"
denilerek “zorla kaybedilme”nin tanımı yapıldı.

Bu haftaki eylemde zorla kaybedilen Kenan Bilgin, Hüseyin Sevim, İs-
kender Sevim ve Hüsnü Çankaya'nın öyküleri anlatıldı.

Kenan Bilgin'in öyküsü "Kenan Bilgin, 12 Eylül 1994 sabahı Ankara
Dikmen'de bir otobüs durağından sivil polislerce gözaltına alındı. Ailesi göz-
altıyla ilgili bilgilendirilmedi ancak kardeşi İrfan Bilgin kimliğini açıklama-
yan bir kişi tarafından üç defa arandı ve kendisine ağabeyinin üç diğer kişiyle
beraber Gölbaşı'nda tutulduğu, gördüğü işkenceler sonrasında durumunun
ciddi olduğu söylendi. 15 Kasım 1994'te gelen son telefonda ağabeyinin başka
bir yere götürüldüğü bilgisi verildi. Bütün tanıklara rağmen Emniyet Mü-
dürlüğü Kenan Bilgin'in gözaltına alındığını inkâr etti. Bilgin ailesi Kenan
Bilgin'in akıbeti ile ilgili hiçbir bilgiye ulaşamayıp iç hukuk yollarında her-
hangi bir ilerleme olmayınca 17 Ekim 1994'te AİHM'e başvurdu. 17 Ekim
2001'de verdiği kararda Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin
yaşam hakkını düzenleyen 2. maddesinin esastan ve usulden, özgürlük ve gü-
venlik hakkını düzenleyen 5. maddesinin ve etkili başvuru hakkını düzenleyen
13. maddesinin ihlal edildiğine karar vererek Türkiye Cumhuriyeti devletini
tazminat ödemeye mahkûm etti" denilerek anlatıldı.

Hüseyin Sevim ve İskender Sevim'in öyküsü anlatılırken "Hüseyin ve
İskender Sevim kardeşler Batman’ın Balpınar beldesinde ikamet ediyordu.
İskender Sevim’in eşi Hülya Sevim’in ve iki kardeşin anneleri Naile Sevim’in
anlatımına göre 5 Eylül 1993’te Hüseyin Sevim, İskender Sevim ve ailelerin-
den birkaç kişiyle beraber tütün kırmak için kendilerine ait tarlaya gitti.

Akşam saatlerinde kar maskeli ve silahlı yaklaşık 15 kişilik bir grup tarlaya
geldi ve Hüseyin Sevim’i ve İskender Sevim’i zorla alıp götürdüler. O tarih-
ten sonra kendilerinden bir daha haber alınamadı.

Hüseyin ve İskender Sevim’in kaçırılmasından sonra Sevim ailesi Bat-
man Merkez Jandarma Karakoluna başvuruda bulundu. Aile ayrıca İHD

başta olmak üzere her türlü merciye başvu-
ruda bulundular fakat sonuç alamadılar"
denildi.

Hüsnü Çankaya'nın öyküsünden bah-
sedilirken "1955 doğumlu Hüsnü Çankaya,
Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Selhe (Ba-
rıştepe) köyünde yaşıyordu. Evli ve dokuz
çocuk babasıydı. Köye asker ve korucular
tarafından sık sık baskınlar yapılıyordu.
Hüsnü Çankaya bu baskınların birinde göz-
altına alınmış ağır işkenceler görmüş, bir yıl
altı ay tutuklu kalmıştı. Ailesine sık sık 'beni

bir daha alırlarsa sağ bırakmayacaklar' diyor ve tedirginliğini anlatıyordu"
dendi. Hüsnü Çankaya'nın hastaneye gittiği bir zamanda evine baskın yapıl-
dığı, kendisi evde bulunamayınca oğlunun gözaltına alındığı ve babası gel-
meyinceye kadar bırakmayacağını söyledikleri belirtildi. Sonrasında gözaltına
alınan Çankaya'nın oğlunun işkence gördüğü ve kaburgalarının kırıldığı söy-
lendi.

Çankaya'nın gözaltından bırakıldıktan sonra JİTEM tarafından kaçırıl-
dığından ve öldürüldüğünden bahsedilirken "Hüsnü Çankaya’nın gözaltın-
dan bırakılıp yeniden kaçırılmasından birkaç gün sonra Aziz isimli bir çoban,
Hesbinas (Mercimek) köyüne yakın bir arazide iki cansız beden buldu. Be-
denlerin biri uzun ve zayıf, diğeri şişman birine aitti ve üzerine taşlar konul-
muştu. Ertesi gün yakınları, kendilerine tarif edilen ve köylerine yakın
Hesbinas köyü civarındaki bu yere gittiğinde orada korucuların nöbet tuttu-
ğunu gördü. Söylenen yerde kan izleri ve boş kovanlar vardı. Ayrıca kardeşi
Zeki Çankaya olay yerinde kendisinin ağabeyine hediye ettiği ve Batman’a gi-
derken giydiği ayakkabıları gördü. Bedenler ise ortada yoktu.

Aileye zaman zaman baskınlar yapılmaya devam edildi ve kardeşi, eşi,
oğlu da bu baskınlarda gözaltına alındı, işkenceye maruz bırakıldı. O dö-
nemde bölgedeki koşullardan kaynaklı aile herhangi bir hukuki işlem yapa-
madı. Olayla ilgili ilk başvuru 2002’de yapıldı" dendi.

"Biz insan hakları savunucuları hangi zaman diliminde olursa olsun
‘zorla kaybetmeler’de adaletin oluşmasının takipçisi olacağız.

Zorla kaybetmelerde zamanaşımına son! Kayıplar, devletin sorumlulu-
ğundadır. Kayıplar toplumun vicdanıdır" denilen eylem, 5 dakikalık oturma
eyleminin ardından alkışlarla sona erdi.

Mücadele Birliği İzmir

Kendinden olmayanı, kendi gibi düşünmeyeni yaşamdan kovmaya alışkın, ya-
şama hakkı tanımayan faşist devlet, toplumun ve kadınların üzerinde kurmaya ça-
lıştığı ve her seferinde geri teptiği, ancak denemekten de vazgeçmediği yöntemleri
var. 80 faşist darbesiyle yarım bırakılanlar, şimdi çökmüş bir devletin tek adam et-
rafında kendini yeniden örgütlemeye çalışırken, sindirmesi, boyun eğdirmek için
emekçi kesimleri hedef alıyor.

En belirgini de hiç kuşkusuz biz kadınlar! Yaşam hakkımız, kılığımız kıyafe-
timiz, evlilik yaşımız, kaç çocuk doğuracağımız, babamıza-amcamıza helalliğimiz,
kahkahamız, hamileliğimiz hiç düşmedi dillerinden. Ne de olsa her türlü gericili-
ğin ilk hedefi kadındır, hep gösterdiler bize.

Devlet kendine göre sağlam argümanlarla kadınları baskı altına alma ve top-
lumu sorgulamayan, bilimsellikten uzak, sömürülmeyi kader gören bir biçime sok-
maya çalışıyor. Fetvaları, eğitim sistemi, tüm okulların imam hatiplere çevrilmesi

ya da daha küçücük çocukların anlayamayacağı 15 Temmuz darbesini okul müfredatına dahil etmeleri gibi kökten projeleri var. Bunların yanında bir de
dinci faşist güruhun yaptığı baskı, şiddet ve zor araçları var. Kısa bir süre önce otobüste şort giydiği için tekmelenen Ayşegül Terzi olayı bu politikala-
rın sokaktaki bilinçli yansımasıdır. O tekmeyi atan zihniyet, devletin başında devleti yöneten zihniyetin ta kendisidir, tıpkı ENSAR gibi. Menzil tarika-
tına üye, "Açık gezen kadın karımdır" diyen bir zihniyetten bahsediyoruz.

Bunun gibi insansılar sokakta kadınları taciz edip, darp etmeyi kendine hak görerek baskı altında tutmaya çalışıp, faşist iktidarın yapmak istedik-
lerinin toplumsal yaşamda meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Oluşan kamuoyu karşısında ne kadar başarılı olduğu tartışılır. Ancak unutulmamalıdır ki, bu de-
nenen olay başka biçimlere bürünüp süreklileşebilirde. Zaten devletin kadına karşı bakışı şiddet, taciz, tecavüz ve ucuz emek sömürüsü. İstedikleri şey,
kadınların itiraz etmeden kendilerine sunulan köle yaşamına biat edip, kapanıp yaşama, üretime katılmaması.

Arzu ve istekleri bunlar olabilir, ancak unutulmamalı ki, bu toplumun devrimci dinamikleri, toplumsal bilinci de oldukça güçlü. Ve bu gücü her ko-
şulda göstermemiz gerekiyor. Çünkü yasaların, kanunların bizi korumadığı yerde caydırıcılık bizim elimizde. Bu münferit bir olay sayılabilir anacak dinci
faşist bir şiddet geliyorsa, karşılığında kadınlardan devrimci zoru görmeli. Bu baskı politikalarını ancak zor çözer.

Kadınlar olarak, artık kendimizi bizi darp edenlere ve şiddete layık gören topluma bırakmıyoruz. Her kadın kendi isyanını kuşanıp “Kadın İsyan
Komiteleri”nde örgütlenmeli. Bir olduğumuzda, örgütlendiğimizde güçlüyüz. Gücümüzün farkına varıp, öfkemizi giyinip, isyanımızı kuşanıyoruz.

EMEKÇİ KADINLAR (EKA)

Söz Eylem Kadınların
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SON DAKİKA... Hükümetten HDP'li belediyelere
yeni çözüm: "Olmadı seçmeni değiştireceğiz..."

Resmi Gaste

Hükümetten atanamamış öğretmen sorununa
çözüm gecikmedi: "20 bin yeni polis alınacak”.

Resmi Gaste

CHE’DEN DENİZ’E
GERÇEKÇİ OL, İMKANSIZI İSTE!

Korku, güvensizlik, endişe, örgütsüzlük, eylemsizlik,
yozlaşma ve çürüme… Dinci faşist iktidarın gençlik üze-

rinde egemen kılmaya çalıştığı ruh hali, davranış ve duy-
gulardan bazıları. Gericiliğin ve çürümenin sarmalında
sıkışan öğrenci gençliğin önüne konan ise geleceksizlik

ve umutsuzluk.
Faşist devlet başarısız darbe girişiminin ardın-

dan ilan ettiği OHAL ile saldırılarını artırmış du-
rumda. İlerici, demokrat her kesim saldırılardan

payını alıyor. İlerici öğretmenler, akademisyenler
açığa alınıyor, işsiz kalıyor. Faşizm kendinden olma-

yanı yaşamın dışına itiyor. En son Eğitim-
Sen’li on bine yakın öğretmen açığa alındı.
İktidar daha fazla ilerici öğretmenin açığa

alınacağının da sinyallerini veriyor.
Faşizm toplumun tüm ilerici ke-
simlerine saldırırken bir de emek-
çilerin, halkların emperyalizme,

kapitalizme karşı savaş çığlığı olmuş, halkların bilin-
cinde ve yüreğinde yer etmiş büyük devrimci Che’ye sal-

dırma cüretini kendinde gördü. Devrimcilerin ölülerinden bile korkan, yıkılıp giden bu iktidarın
Che’ye yaptığı saldırı çapsız, kendini bilmez bir faşistin söyleminden ibaret değildir, bu bir dev-
let politikasıdır.

Bu saldırılar bize gösteriyor ki faşizm gençlerin Denizleri, Che’yi kendine rehber edinme-
sinden korkuyor. Korkmakta haklılar, onlara Denizlerin yoldaşları olarak sesleniyoruz. Saldır-
dığınız ilerici, demokrat öğretmenlerimiz onurumuzdur, onların kavgası bizim kavgamızdır. Laf
atmaya cüret ettiğiniz Che bizim, devrimci gençliğin kavgasının önderidir. Bizler burjuvazinin
değil, emekçilerin özgürlüğü için savaşan Che’nin, işçi sınıfının askerleriyiz. Gün Che gibi olma
onun militanlığın, savaşçılığını kuşanma zamanı!

Şimdi amfilerden, okul sıralarından Che’nin, Denizlerin cüretini kuşanıp sokağa inme, fa-
şizme sokakları dar etme zamanı!

CHE’DEN DENİZE GERÇEKÇİ OL, İMKANSIZI İSTE!
KOMUTAN CHE’NİN YOLUNDAYIZ!

HASTA LA VİCTORİA SİEMPRE!
İSTANBUL/DÖB

Gordiyon Düğümü ve İskender
Daha önceki yıllarda düşünüyorum, yazı yazma meseleleri ortaya çıktığında o kadar konu vardı ki. Öğ-

renci mücadelesine dair diğer siyasetlerle yapılan tartışmalar, özellikle bir dönemin moda konusu Bologna
Süreci idi. Üniversitelerde öğrenci eksenli, kampüsle sınırlı mücadeleyi kararlılıkla savunanlara karşı ıs-
rarla politik mücadele ve kampüs dışında mücadele etmenin önemini anlatıyor, insanları ikna etmeye ça-
lışırdık. Gençlik örgütleri yayınlarında bu konuları ele alırdı. Durum değişti mi diye soracak olursanız
reformist dünya görüşü de değişmedi. DÖB’ün takındığı devrimci tutum da. Sanki üstünden on yıllar geç-
miş diye hatırladığımız süreç çok da eski değil. Bundan epi-topu 4-5 yıl öncesi. O yıllarda 6 Kasım ya da
üniversite mücadelesi üzerine yapılan siyasetler arası toplantılarda akademisyenleri eğitimdeki sürece dair
panel ve etkinliklere çağırmak ve hocalarımızı bu mücadelenin bir parçası haline getirmenin önemi üze-
rine sayısız teoriler olurdu. Bu elbette değerliydi. Fakat akademist bakış açısının sınırlılığı içinde ve sınıf
savaşımının gelişiminde gördük ki bizzat burjuvazi üniversite hocalarımızı sürecin parçası haline getirdi.
Tutuklanan pek çok hocamız mevcut. 3- 5 yıl içerisinde neler olmamış ki? Bunu yazıyorum çünkü aynı dar
bakış açısı sürüyor. Ona karşı mücadele de…

Unutulmaması gereken bir şey var elbette. Bu topraklarda sınıf savaşımı ve devrimci mücadele uzun
süredir devam ediyor. 90’lı yılların keskinliğinden sonra tekelci sermaye sınıfı hem mücadelenin getirdiği
zorunluluktan hem de sınıf savaşımını geriletmenin bir aracı olarak kısa bir dönem açık çalışmaya mü-
saade etmişti. Baskılar olsa da nispeten rahat bir ortam mevcuttu. Bu koşullarda reformizmin tavan yap-
ması gayet normaldi. Kürt Halkı ve devrimci güçlere dönük saldırılar devam ediyordu. Fakat görece sakin
koşullar, iç savaşın bu anlamda yoğunluğunun azalmış olması bu tarz tartışmaları ortaya çıkarmıştı. Özel-
likle 6-8 Ekim serhıldanın ardından faşizm her yönüyle saldırılarını yoğunlaştırdı. Katliamlar yaşamımı-
zın alışılageldik olaylarından birisi olduysa diğeri de gözaltı ve tutuklamalar…

Buradan olumsuz bir tablo çıkarmak niyetinde değiliz. Sınıf savaşımının sertleşmesine değiniyoruz
çünkü bu devrimin de güçlendiğini gösterir. Ortalama sol hareketler kendilerini “meşru- fiili- militan mü-

cadele” ekseninde direnme çizgisini oluşturmak, demokrasi
cephesi kurmak hedefiyle oyalanıp dursunlar. Bir süredir
genel sol hareketteki cansızlık ve dağınıklık açık. Ortada
bir boşluk var ve bu boşluğu doldurmak için hepimizin sıkı
çalışması lazım. Çünkü Bologna Süreci, taşeronlaştırma,
eğitimdeki sorunlar sona ermedi. Aksine katlanarak üstü-
müze geliyor. Dün harıl harıl tartıştığımız konuları yine de
tartışacağız ama artık bunların üst üste gelerek, katmerle-
nerek daha da yoğunlaşarak bir çelişkiler yumağı haline gel-
diğini bilerek…

Haliyle dün gibi ele alası yazası tartışası gelmiyor in-
sanın içinden. Daha önceki yıllarda -Gezi öncesi ve sonrası
diye ayırmak lazım- akademik mücadeleye, ekonomist ve
“demokratik” mücadeleye dair tonla yazı yazan siyaset,
sonsuz toplantılar vs. söz konusu idi. Artık bunlarla zaman
harcamıyoruz ne mutlu. Gençliğin özgürlük sorunu ve ya-
şama dair kaygıları devam ediyor. Aslında tüm bu mücade-
leler devam ediyor ve edecek de. Fakat artık tüm bu olaylar
tıpkı bir düğüm gibi sıkışmış durumda. Bize de düşen
Büyük İskender’in Gordiyon düğümünü çözdüğü gibi dü-
ğümü kesip atmaktır.

Unutulmaması gereken bir
şey var elbette. Bu toprak-
larda sınıf savaşımı ve dev-
rimci mücadele uzun süredir
devam ediyor. 90’lı yılların
keskinliğinden sonra tekelci
sermaye sınıfı hem mücadele-
nin getirdiği zorunluluktan
hem de sınıf savaşımını geri-
letmenin bir aracı olarak kısa
bir dönem açık çalışmaya mü-
saade etmişti. Baskılar olsa da
nispeten rahat bir ortam mev-
cuttu. Bu koşullarda reformiz-
min tavan yapması gayet
normaldi

Kızıl bayrak dikildi kürenin mihverine
Mihverin kutuplarından çıkan en sivri yerine!

Uzun ağır balyozları bellerine takarak,
Keskin orakları güneşte şimşek gibi çakarak,

Bekliyor pusu
Proletarya ordusu!

Sen de atla kızıl taya
Hazır ol.

Komsomol!
Kavgaya!..

Kavgada kuvvetli, dinç
Bir ağrıdan gelen deli bir sevinç

Sıçrar, atlar, köpüklenir, çatlar
Kafan-da!!!..

Hay-da.
Beyaz orduları dumanlı ufuklar gibi önüne katan

Dörtnal giden atının uzanan boynuna yatan,
Yalın kılıç

Bir kızıl süvarisin!..
Gamın, kederin tüylerini bir kara tavuk gibi yol!

Kuvvetli ol,
Neşeli ol,

Haydi komsomol!..

Nazım Hikmet Ran

Şili’de Öğrenciler Eylemde

4 Eylül Pazar günü ‘Bu Sistemin Tutsağıyım’ pankartları taşıyan öğrenciler başkent Santiago sokak-
larında yüksek öğrenim kredisi borçlarına ve paralı eğitime karşı yürüdüler.

‘Okuduğu İçin Borçlandı’ pankartı arkasında yürüyen Şili Üniversite Öğrencileri Ulusal Konfederas-
yonu (Confech) yüksek öğrenim bedellerine dikkat çekmek için hükümetin öğrenim kredisi sistemini kal-
dırması talebi ile eyleme çağrıda bulunmuştu.

Confech yaptığı açıklamada ‘bir milyon ailenin paralı eğitim nedeniyle mağdur olduğunu ve gençle-
rin 25 yıl boyunca borçlandırıldıklarını’ ifade etti.

Gösterilerin hedefinde yoksul öğrencileri devlet denetiminde özel bankalardan kredi almaya zorlayan
‘Devlet Garantili Kredi Sistemi’ (CAE) vardı. Ülkedeki öğrenci hareketi paralı eğitime karşı uzunca bir sü-
redir mücadele veriyor.

Confech Başkanı Patricio Medina paralı eğitime karşı üniversite işçi örgütleriyle beraber farklı öneri-
ler üzerinde alternatif bir eğitim içi çalıştıklarını ifade etti.

Yürüyüş, kampüs işgal eylemine katılan 3 öğrencinin okuldan atılması, 22’sinin ise uzaklaştırılması
üzerine öğrencilerin Alberto Hurtado Ünivesitesi dekanının ofisini basmasının ardından gerçekleşti. Con-
fech liderlerinden Gustavo Orellana, 25 öğrencinin aldığı cezanın öğrenci hareketinin suçlulaştırılması po-
litikasının bir parçası olduğunu vurguladı. 2011 yılında ateşlenen öğrenci protestoları 2015’te Başkan
Michelle Bachelet’i parasız üniversite eğitimi planına ‘evet’ demek zorunda bırakmıştı.

Öğrenciler “Okul Yemeği Mafyası”na Karşı
Brezilya’da öğrenciler, Mart ayından beri, Sao Paulo Parlamento Başkanı ile eski Eğitim Mü-

dürlüğü Özel Sekreterinin adının karıştığı okul yemekleri yolsuzluğunu protesto için eylemler dü-
zenliyorlar. Ortaokul öğrencileri, 28 Nisan’dan bu yana, okullarını işgale başlamış, 3 Mayıs’ı 4
Mayıs’a bağlayan gece onlarca öğrenci Sao Paulo Parlamentosu oturumunu bölerek meclisi işgal
etmişti.

Okul yemekleri için fazla fiyat biçilmesi ve bütçeden alınan fazla paranın yetkililerce gasp edil-
mesi nedeniyle, yolsuzluğa ‘okul yemeği mafyası’ deniyordu.

14 Eylül Çarşamba günü yolsuzlukla ile ilgili meclis soruşturmasının görüşülmesi gerekiyordu.
Yemeklerinden çalınan paraları sormaya gelen öğrenciler 13 Eylül’de meclis önünde kamp kurdu.
Sabah da oturumun herkese açık yapılması talebi ile salonun girişini kapattılar, “Biz giremiyorsak

kimse giremez” dediler.
Asker ve polis ise biber

gazı ile saldırarak, öğrencileri
sürükleyerek çıkardı. İki saat ge-
cikme ile başlayan oturuma
ancak küçük bir öğrenci grubu-
nun ve halk cephesinden bazı
temsilcilerin katılmasına izin ve-
rildi.
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Rusya'dan charter seferlerinin başlamasıyla,
Antalya'da yaz mevsiminin 3 ay daha

uzatılmasına karar verildi. Resmi Gaste
OKUL SIRALARINDAN, AMFİLERDEN

SOKAĞA, KAVGAYI BÜYÜTMEYE!

Umut Güneş
Başarısız darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL ile

birlikte dinci-faşist iktidar kamu kurumlarında çalışan sosya-
list, demokrat, ilerici kesimleri de rahat bırakmamaya kararlı.
Dinci-faşist iktidar, iktidara egemen olabilmek için son çare
olarak darbeye başvuran bir diğer sermaye kliğini bahane ede-
rek aslında emekçi sınıflara, Kürt halkına, devrimci güçlere yö-
nelik savaşı daha üst bir boyuta taşımış durumda. Önceden
Kürt halkının kendi iradesiyle seçtiği belediye eşbaşkanları tu-
tuklanırken, şimdi de Kürt halkının elinde bulunan belediye-
lere kayyum atandı. Belediyelere zırhlı araçlar eşliğinde giren
polisler etraftakileri darp ederek, küfrederek çalışanları dışarı
çıkardı ve belediyelere el koydu. Belediyedeki emekçiler ise iş
bırakarak, çöpleri toplamayarak, eylem yaparak karşılık verdi
ve Kürt halkı belediyelerini sahiplenmek için eyleme geçti. Sal-
dırılar sadece Kürt halkıyla sınırlı değil, burjuvazi şimdi de
emek cephesine saldırılarını artırdı.

İç savaşın bu kadar sertleştiği bu topraklarda sermaye sı-
nıfı iktidarda kalabilmek için emekçi sınıflara yönelik baskı,
katliam, yıkım uygulamaktan çekinmiyor. Başarısız darbe son-
rasında çözülen devlet aygıtını toparlayabilmek için dinci-faşist
iktidar ilerici kesimleri devlet kadrolarından ihraç ediyor. As-
lında bunun altında yatan faşist devletin kendini çok güçlü his-
setmesi değil, tersine güvensizlik, güçsüzlük ve zayıflığın
çevresini sarmış olmasından.

Kürt halkına karşı yürüttüğü savaşta darbe üstüne darbe
alan, dışarıda başlattığı savaşın bataklığına saplanan faşist dev-
let kendi devlet kurumlarını ilerici güçlerden arındırmak için
saldırılarına devam ediyor.

En son geçtiğimiz haftalarda 10.000’e yakın Eğitim-Sen’li
öğretmenin açığa alınmasıyla faşizm emek cephesine yönelik
saldırılarını yoğunlaştırdı. Yapılan açıklamalardan anlaşılan öğ-
retmenlerin açığa alınmaları geçtiğimiz yıl 10 Ekim katlia-
mında, 29 Aralık’ta Kürt halkına yönelik katliamlara karşı
greve çıkmaları, sendikada aktif faaliyet yürütmeleri, kısacası
ilerici, sosyalist olmaları. Öğretmenlerin açığa alınmasıyla bir-
çok yerde kamu emekçileri eylemler ile buna karşı harekete
geçti. Birçok yerde öğretmenlerin eylemlerine öğrencilerin
yanı sıra veliler, işçi, emekçiler de destek veriyor. Nasıl ki öğ-
retmenlerin açığa alınması toplumun büyük kesimlerinde tep-
kiye neden oluyorsa, geçtiğimiz süreçlerde de barış bildirisine
imza atan akademisyenlerin linç kampanyasına uğraması, iş-
lerinden ihraç edilmeleri, tutuklanmaları toplumda büyük yankı
uyandırmıştı. Toplumun ileri kesimleri akademi cephesiyle da-
yanışma kurmak için uzunca süre sokaklarda, okullarda açık-
lamalarda bulunmuş, eylemler yapmıştı.

Öğretmenlerin, akademisyenlerin açığa alınması, eğitimde
gericileşmenin yoğunlaşması, faşizmin akademi cephesine yö-
nelik saldırılarını artırması önümüze öğrenci gençliğin müca-
delesinin, emek cephesi ile bağının nasıl kuvvetlendirilmesi ve
bu mücadelenin yöneliminin ne olması tartışmalarını tekrardan
önümüze çıkarıyor. Aslında buna verebileceğimiz cevap bir
formül veya şema biçiminde olamaz, çünkü marksizmin ken-
disi dogmatik bir öğreti değil tersine yaşamın canlı diyalektiği
ile somut duruma göre somut tahlildir. Bizler de devrimci
marksistler olarak öğrenci gençliğin önüne formüle edilmiş bir
mücadele anlayışı ya da örgütlenme biçimi sunamayız.

Daha önceki yazılarımızda, yayınlarımızda tartıştığımız
ve ortaya koyduğumuz gibi öğrenci gençlik mücadelesinde
akademik mücadelenin politik mücadeleyle, iktidar mücadele-
siyle ayrı düşünülemeyeceği çünkü üniversitelerin özerk, lise-
lerin özgür, eğitimin ücretsiz, parasız, bilimsel olması için
faşizmin yıkılması ve özgürlükler, demokrasi sorununun çö-
zülmesi ile öğrenci gençliğin özgürleşebileceğini ortaya koy-
muştuk. Faşizmin, kapitalizmin sarmalında eğitim de,
öğrenciler de, öğretmenler ve akademisyenler de sistemin de-
vamını sağlayacak birer metaya dönüştürülmeye mahkûmdur.

Bu yüzden öğrenci gençlik tıpkı bugün yaptığı gibi ilerici,
demokrat hocalarını yalnız bırakmamalı, buna karşı ihraç edi-
len hocaları, öğretmenleri için eylemler örgütlemeli, dersleri
boykot etmeli. Bugün üniversitelerin, liselerin faşist öğretmen,
akademisyenlerle doldurulmasına izin vermek biz öğrenciler
açısından kaybedilmiş bir mevzi olacaktır.

Şimdi biz DÖB’lülere düşen görev her zamankinden daha
büyüktür. Öğrenci gençlik içinde DÖB çalışmasını büyütmek,
geniş öğrenci kesimlerini faşizme karşı bir araya getirmek biz-
lerin başıca görevidir. Bugün bulunduğumuz her lisede, her
üniversitede, her mahallede güvenebileceğimiz her gence
DÖB’lü olması için çağrıda bulunalım. Yaşamın tüm gerçekli-
ğini, faşizmin geldiği sınırı, aslında düşmanın göründüğü kadar
güçlü olmadığını anlatarak esnek, yaygın komiteler kuralım.
Denizlerin cüretini, Che’nin fedakar mücadelesini kuşanmalı-
yız yoldaşlar, zafer ancak geniş gençlik kesimleriyle sıkı bağ-
lar kurduğumuzda ve onları harekete geçirebildiğimizde bizim
olabilir. Militan bir gençlik örgütü bulunduğu toplum içinde
çok şey değiştirebilir, yeter ki bunu isteyelim ve bu doğrultuda
sıkı çalışalım. Unutmayalım gençliğe sahip olan, orduya da sa-
hiptir.

Şimdi Che’den Denize gerçekçi olup imkansızı isteme za-
manı. Şimdi okul sıralarından, amfilerden sokaklara kavgayı
büyütmeye!

Kuzey Kore (Kore Demokratik Halk
Cumhuriyeti), bizde bilinen adıyla Kore Sa-
vaşı, Kuzey Korelilerin deyişiyle“Anavatan
Kurtuluş Savaşı” sonrasında (1950-1953)
ikiye bölünmüş, ülkenin güney bölümü em-
peryalistlerin elinde kalmıştır. ABD, Sovyet-
ler Birliği’nin Çin’in tanınmamasını protesto
etmek amacıyla oturumları boykot ettiği bir
sırada Birleşmiş Milletlerde Kore Demokra-
tik Halk Cumhuriyeti’ne karşı savaş kararı
aldırmış,Türkiye de dahil olmak üzere yanına
on beş uydu ülkeyi alarak genç Kore Cum-
huriyeti’ne saldırmıştır. ABD’nin bu savaşta
nükleer silah kullanmasına ramak kalmıştı..
ABD Hava Kuvvetleri 408 bin nüfuslu
Pyongyang kentine 400 bin adet bomba attı!
Kimyasal ve biyolojik silahları kullanmak-
tan çekinmediler. Soğuk Savaşın başladığı bu
dönemde II. Dünya Savaşı’ndan en az zararla
çıkan ABD gücünün doruğundaydı. Kore
Demokratik Halk Cumhuriyeti ise henüz 9
Ekim 1948’de doğmuş bir bebek sayılırdı.
Kore’nin müttefikleri bile bu ülkenin böyle
bir saldırıya karşı koyamayacağını düşün-
mekteydi. Hatta, Çin Halk Cumhuriyeti’nin
bile emperyalistlerce ezilme tehlikesi vardı.
Ama savaş emperyalistlerin umduğu gibi
sona ermedi. Çin’den ve dünyanın diğer ül-
kelerinden gönüllülerin de yardımıyla Kore
halkı Mareşal Kim İl Sung ve Kore İşçi Par-
tisi liderliğinde görülmemiş bir kahramanlık
örneği vererek emperyalistleri ateşkese zor-
ladı (11 Temmuz 1953). Kore halkının bu di-
renişi emperyalizmin boyunduruğu altında
yaşayan halklara ilham verdi. Kore Anava-
tan Kurtuluş Savaşı’nı verdiği sırada geri kal-
mış ve yoksul bir ülkeydi. Kore, Orta Çağ
boyunca pek çok alanda Avrupa uygarlığın-
dan daha ileri bir konumdaydı. Teknoloji, tıp,
bilim, tarım alanlarında, kültürel alanda dö-
nemin Avrupasıyla karşılaştırıldığında daha
ileri gitmişti. Bununla birlikte, Avrupa’da ka-
pitalizmin gelişmesini sağlayan ilkel birikim
süreci Kore Yarımadası'nda gerçekleşmedi.

Kore, on altıncı yüzyıldan itibaren Li Hane-
danlığı altında feodalizmin geriliğinden kur-
tulamadı. Bu geriliğiyle Kore, diğer sömürge
ülkeler gibi, emperyalist ülkeler için potan-
siyel bir sömürge olarak kaldı. Amerikan ve
İngiliz emperyalizmi bir süre Kore’de faali-
yet gösterse de, 1905 Rusya-Japonya sava-
şından sonra bu bölgedeki hakimiyeti Japon
emperyalizmine bırakmak zorunda kaldılar.
1905 ve 1908 yıllarında ABD ve Japonya
arasında yapılan anlaşmalarla Kore’nin “ko-
runması görevi” Japonya’ya verilmiş oldu.
İngiltere'de 1902 ve 1905 yıllarında Japonya
ile yaptığı anlaşmayla bu ülkenin Kore üze-
rindeki “politik, ticari ve sınai egemenliğini”
kabul etmiştir. Japonya, Kore’yi diğer Asya
ülkelerini boyunduruk altına almak için bir
atlama taşı olarak görmüştür. Yukarıda sözü
geçen anlaşmalarla iyice cesaretlenen Ja-
ponya, Kore’nin bağımsızlığına adım adım
son vermiştir. Kore’yi büyük bir borç bata-
ğına soktuktan sonra 1910 yılında bu ülkeyi
resmen sömürgesi ilan etmiştir. Çürümüş Li
Hanedanlığı ülkeyi Japonlara karşı koruya-
cak durumda değildir. Bununla birlikte ço-
ğunluğu köylülerden oluşan Kore halkı
feodal baskıya ve Japon işgaline karşı diren-
mişlerdir. 1884 Aralığı’nda ilerici askerler-
den oluşan bir cunta feodalizmi yok etmek
ve kapitalist gelişimin önünü açmak için bir
darbe düzenlemeyi denemiş ama başarılı ol-
mamıştır. Bu, Kore’deki ilk burjuva demo-
kratik devrim denemesidir. Aynı güçler bu
defa Japon işgaline direnmek için bir gönül-
lüler ordusu oluşturmuşlardır. Bu grup daha
çok bireysel terör eylemlerine girişmiş, bu-
nunla birlikte bu tür eylemler kesin bir başa-
rıyı getirmemiş ve Kore ismi dünya
haritasından silinmiştir. Kim İl Sung’un de-
yişiyle “Japon emperyalistler Kore’yi bir
hammadde ve işgücü kaynağı, metalarını sa-
tacakları bir pazar ve Asya kıtasında başka
ülkelere yapacağı saldırılar için bir üs haline
getirmiştir.” Japon emperyalistleri Kore kül-

türünün varlığını reddetmiştir. Halka kendi
dillerinde konuşmaları yasaklanmıştır. Em-
peryalistlere göre Kore ve Japonya bölünmez
bir bütündü. Kim İl Sung’un benzetmesiyle
Kore “Asya’nın İrlandası” yapılmak isten-
miştir. İki emperyalist ülkeyi sırayla yenerek
yirmi yıldan kısa bir süre içerisinde geri kal-
mış ülkesini sanayileşmiş bir ülke haline ge-
tiren KimIl Sung böyle bir zamanda, 15
Nisan 1912’de doğmuştur. Kim İl Sung’un
çocukluğu, II. Dünya Savaşı ve Ekim Dev-
rimi gibi büyük olayların gerçekleştiği, dün-
yanın büyük dönüşümler yaşadığı bir
zamanda geçmiştir. Ekim Devrimini gören
Koreli vatanseverler arasında bu tarihten
sonra halk gücüne dayanarak bağımsızlığın
kazanılması görüşü güçlenmeye başlamıştır.
Bununla birlikte hala başka emperyalist güç-
lere dayanarak kurtulma hayalleri kuranların
sayısı da az değildir. Bu görüşte olan bir
kesim “Bağımsızlık İlanı” adlı bir broşür ya-
yınlamış ve halk bu broşürü yayınlayanların
hiç beklemedikleri ve istemedikleri biçimde
kitleler halinde ayaklanmıştır. 1 Mart
1919’da iki milyon kişi iki ay boyunca 3200
farklı yerde ayaklanmış, Japon emperyalist-
leri buna 23.470 kişiyi öldürerek ve 46.948
kişiyi de tutuklayarak karşılık vermiştir. Bu
ayaklanmanın başlamasına neden olan kişiler
ise yaptıklarından dehşete düşmüş, Japonlar-
dan özür dilercesine halka direnmemelerini
telkin etmiştir. Kanla bastırılan bu ayaklanma
halkın emperyalistlere karşı direnmek istedi-
ğini, bununla birlikte bu direnişi örgütleye-
cek bir ideoloji ve liderliğin gerekli olduğunu
göstermiştir. Kim İl Sung’un babası Kim
Hyong Jik, bu gerekliliği hissetmiş, Ekim
Devrimi’nden de etkilenerek diğer emperya-
list güçlere değil, halka dayanan bir direniş
örgütü kurmayı hedeflemiştir. Bununla bir-
likte Japon gizli polisi Kim Hyong Jik’in bu
çabalarını öğrenmiş, onu yüz yoldaşıyla
hapse atmıştır. Kim Hyong Jik hapisten çık-
tığında gizli ve açık çalışmalarına devam
etmiş ama hapishanede gördüğü işkenceler
ve polis baskısından kaçmak için soğuk ha-
valarda çıktığı uzun yolculuklar nedeniyle
sağlığı bozulmuş ve 1926 yılında ölmüştür.
Kim İl Sung’un çocukluğu tüm Kore halkı
gibi acılar içinde geçmiş, Kim İl Sung babası
sayesinde çok küçük yaşta devrimci hare-
ketle tanışmıştır. Kore’de Marksist-Leninist
bir partinin kurulma süreci büyük zorluklar
içinde gerçekleşmiştir. Marksizm-Leninizm,
Ekim Devrimi’nden sonra bütün Doğu ülke-
lerinde olduğu gibi Kore’de de hızla yayıl-
mıştır. Ülkenin çeşitli bölgelerinde çeşitli
Komünist çevreler oluşmuş Kore Komünist
Partisi (KKP) Nisan 1925’te kurulmuştur.

[Keith Bennet’in Korea: Pioneer of
Communism adlı kitabının Stalin Arşiviç-
eviri birimi tarafından yapılan özet-çevirisi-
dir. (Ekim 2006)]

....devam edecek

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti-1

O En Önde Savaşanlardan Biriydi
10 Eylül 2013 günü Antakya'da ODTÜ'de yapılması planlanan

yol açma çalışmalarını protesto etmek için yapılan eylemde Ahmet
Atakan başına isabet eden gaz kapsülü sonucu ölümsüzleşmişti.

Gezi Ayaklamasında Eskişehir'de ölümsüzleşen Antakyalı Ali İs-
mail İçin, Armutlu'da ölümsüzleşen Abdullah Cömert için, polislerle
en önde savaşanlardan biriydi Ahmet...

Ahmet Atakan, Antakya'da mezarının başında ölümünün 3.yı-
lında yapılan bir etkinlikle anıldı. Anma ilk olarak Gezi'de ölümsüz-
leşenlerin
n e z d i n d e
tüm devrim
savaşçıları
için saygı

duruşuyla başladı. Ardından anne Emsal Atakan geçen herkesi selamladı ve
Ahmet'ten biraz bahsetti. Son olarak abisi Zafer Atakan söz alarak Ahmet'in
başlamayan davasından ve ülkedeki iç savaşın daha çok sertleştiğini, buna karşı
biz emekçilerin, işçilerin, devrimcilerin birleşmesi gerektiğini, birlikte bu fa-
şist düzeni yıkmamızın doğru olduğunu söyledi.

Anma, sloganlarla son buldu.
Mücadele Birliği / Antakya
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Avcılar Belediyesi
İşçisinden

İntihar Teşebbüsü

Avcılar Belediyesi'nde çalışan ve Ağustos
sonunda işten atılan 38 yaşındaki Yusuf Kara-
bulut, işini kaybettiği için 7 Eylül günü Avcılar
Belediyesi binasının karşında bulunan Camii
minaresine çıkarak intihar etmeye çalıştı.

İşçinin, işsizlikten kaynaklı bunalıma gir-
diği, işe geri alınmaz ise intihar edeceğini söy-
leyerek cami minaresine çıktığını öğreniyoruz.

Bir arkadaşının anlatımına göre Yusuf Ka-
rabulut'un evden çıkarken çocuğu "Nereye gi-

diyorsun baba?" diye sormuş. "İşe gidiyorum"
deyince "Baba sen hırsızlık yapmışsın öyle di-
yorlar. Şimdi ne işine gidiyorsun?” diye sorunca
çok ağırına gitmiş. Maddi sıkıntılar yaşayan iş-
çinin eşinin de evi geçen hafta terk ettiği öğre-
niliyor.

Avcılar Belediyesi Temizlik İşçileri İş Ka-
nunundaki yüz kızartıcı suçları içeren 25/2 mad-
desi gerekçe gösterilerek işten atılmışlardı.

Diğer işçilerin ve olay yerine gelen psiko-
logun iknalarıyla aşağıya inen işçi, Belediye-İş
Sendikası İstanbul 2 No’lu Şube Başkan Yar-
dımcısı Ercan Gürünlü ile birlikte Belediye Baş-
kan Yardımcısı Burçin Baykal’la görüşmeye
gitti. Belediye Meclis üyelerinin de katıldıkları
görüşmede Gürünlü, belediye yönetiminin ken-
dilerine sorunu 2 günde çözeceklerini söylediği
ve işçilerin bu sürede slogan atmadan oturma-
larını istediğini, Meclis üyelerinin de işçilere
aynı içerikte taahhütlerde bulunduklarını ak-
tardı.

İşçiler ise, sorun çözülünceye işbaşı yapın-
caya kadar eylemi sürdüreceklerini söylediler.
Yusuf Karabulut, polis tarafından ifadesi alın-
dıktan sonra hastaneye götürüldü. İçerideki gö-
rüşme sırasında işçiye iş teklif edildiği fakat
onun sadece kendisinin alınmasını değil, arka-
daşlarının işe dönmesini talep ettiğini belirttiği
de öğrenildi.

İSKİ İstanbul Esenyurt İşletmesi’nde taşeron ola-
rak sayaç okuma işçisi olarak çalışan Tarık Yüce, 2 ar-
kadaşı ile birlikte OHAL/KHK kapsamında
soruşturmaya tabi tutularak işten atıldı. Tarık Yüce
aynı zamanda DİSK Enerji-Sen Genel İşçi Sağlığı ve
İş Güvenliği Sekreteri.

Her gün olduğu gibi 29 Ağustos sabahı işbaşı
yapmaya gittiklerinde Genel Koordinatörün “Bugün
işe çıkmayacaksınız, yukarıdan talimat geldi” açıkla-
masıyla işe gönderilmeyen Tarık Yüce, gerekçeyi öğ-
renmek ve buna dair bir evrak almak istediğinde
evrakları aldı, işe gönderilmeme gerekçesini öğrene-
medi. 31 Ağustos’ta tekrar işbaşı yapmak için gelen 3
taşeron İSKİ işçisi yine görev verilmeyerek işe çıka-
rılmadı. Bu defa şefleri ile konuştuğunda “Cemaat
üyeliği nedeniyle hakkınızda soruşturma varmış, bu
yüzden işe çıkarılmamanız istenmiş” denildi. Tarık Yü-
ce’nin “cemaat üyesi” olduğuna ilişkin soruşturmaya
neden olan kanıt ise sosyal medya paylaşımları.

Üç gün üst üste işe çıkartılmadan bekletilen taşe-
ron işçilere “OHAL/KHK kapsamında FETÖ soruş-
turması sonucunda işten atıldıkları” bildirildi. Tarık
Yüce’nin suçlandığı sosyal medya paylaşımlarından
birisi: “15 yılda 17 bin işçi iş cinayetinde öldü” ifa-
desi, bir diğeri ise kamyonlarla hayvanları taşıdıkları
gibi işçilerin taşınmasını eleştiren bir paylaşım.

“DİSK’e bağlı bir sendikanın yöneticisinden terör
örgütü üyesi çıkartmaya çalışanlar önce aynaya bak-
malılar. Düne kadar ‘ne istediniz de vermedik’ diyen-
ler, sonrasında ‘kandırıldık’ diyenler bugün başından

beri FETÖ gericiliğine tavır koyanları terör örgütü ile
ilişkilendirme rezilliğine imza atıyorlar. Bu kararı
veren İSKİ yönetimi ve onun bağlı olduğu İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi bu hukuk dışı ve gayri meşru ka-
rardan sorumludurlar. Kendilerine bu kararı geri
çekmeye ve genel merkez yöneticimiz Tarık Yüce’yi
tekrar işbaşı yaptırmaya çağırıyoruz” diyen Enerji
Sen, 9 Eylül günü “Tarık Yüce ve İşten Atılan Taşeron
Enerji İşçileri İşe Geri Alınsın!” diyerek İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi önünde bir basın yaptı.

Eyleme Çapa Hastanesinde işten atılan taşeron iş-
çisi Cemal Bilgin, DİSK Nakliyat-İş, Sine-Sen, Tüm
Emek Sen ve aralarında Mücadele Birliği’nin de ol-
duğu siyasi yapılar katıldı.

"Tarık Yüce Yalnız Değildir", "Atılan İşçiler Geri
Alınsın", "Direne Direne Kazanacağız" sloganlarının
atıldığı eylemde FETÖ 'yle mücadele diye başlatılan
sürecin cadı avına dönüştüğünü, FETÖ/Cemaat ile ala-
kası olmayan ve olamayacak yüzlerce insanın mağdur
edildiği, KESK üyelerinin de asılsız iddialarla görev-
den alındıkları hatırlatıldı.

Basın açıklamasını okuyan Tarık Yüce, Enerji-
Sen Genel İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sekreteri olan
kendisi ve üç işçi arkadaşının da bu cadı avının kur-
banı olduklarını ve işten çıkarıldıklarını söyledi.

Cadı avına korku ve baskıya teslim olmayacak-
larını, emek ve demokrasiye yönelik sivil darbe girişi-
mine sessiz kalmayacaklarını ifade eden Yüce
sözlerini "İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi biz-
ler için ancak bir hakaret sayılabilecek FETÖ/Cemaat
suçlamasından vazgeçmelidir. Görevini yaptığı ve de-
mokratik haklarını kullandığı için işten çıkartılan iş-
çiler ilk kayıtsız şartsız işlerine iade edilmelidir"
diyerek tamamladı.

Enerji-Sen Örgütlenme Sekreteri Süleyman Kes-
kin ise işten atılmalar sonrası İSKİ'de görüşme yapa-
cak muhatap bulamadıklarını, diğer yandan sendikanın
yaptığı açıklama sonrası işten atılan işçilerin iş çıkış
kodlarının değiştirilerek İş Kanunundaki 4.madde ola-
rak gösterildiğini belirtti, "İşçi arkadaşlarımız işlerine
dönünceye kadar mücadele edeceğiz” dedi.

İşten Atmaya “Cemaat Üyeliği” Kılıfı

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi
Hastanesi’nde 1998 yılından beri çalışmakta
olan taşeron sağlık emekçisi Cemal Bilgin, ye-
mekhanedeki zehirlenme olayının araştırılma-
sını istediği için 5 Eylül günü işten atıldı.

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde taşeron
çalışma sistemine, usulsüzlüklere, hak gaspla-
rına karşı yıllardır ön saflarda mücadele eden
sağlık emekçilerinden olan Cemal Bilgin’in mü-
cadelesinde yalnız olmadığını haykırmak için,
hastane bahçesinde bir basın açıklaması ya-
pıldı. Açıklamaya SES Aksaray Şubesi, İs-
tanbul Tabip Odası, Taş-İş-Der, Deriteks ve
aralarında Mücadele Birliği’nin de bulun-
duğu emek örgütleri ve milletvekilleri ka-
tıldı.

Hastane girişinde basın açıklaması
yapmak üzere hastane bahçesinde toplanan
emekçiler için dışarıdan özel güvenlik gö-
revlileri getirilmişti. Toplanma sırasında gü-
venlik görevlileri sözlü tacizlerle kitleyi
provoke etmeye çalıştı. İlk arbede sakinleş-
tirilirken, yürüyüşe geçildiği sırada özel güven-
lik görevlileri tekrar yürüyüşe katılanlara
saldırdı. Zaten öfkeli olan kitle, kendileri de
birer ücretli köle olduklarının farkında olmayan
güvenlik görevlilerine müdahalede bulunarak
gereken yanıtı verdi ve yürüyüşüne devam etti.
“Faşizme Karşı Omuz Omuza” “Taşeron İşçisi
Köle Değildir”, “Cemal Bilgin Onurumuzdur”,
“Cemal Bilgin Geri Alınsın”, “Baskılar Bizi
Yıldıramaz”, “Birleşe Birleşe Kazanacağız” slo-
ganları atılarak hastane girişine gelindi.

Burada konuşan Cemal Bilgin, hastanede
çok genç yaşlarda çalışmaya başladığını, gen-
çliğini, yıllarını geçirdiği hastanede her zaman
insanca bir çalışma ve yaşam için mücadele
edenlerle çalışmanın gururunu paylaştığını, ta-
şeron çalışma sistemine, hastanede yaşanan

usulsüzlüklere, hak gasplarına karşı
hep birlikte mücadele yürüttüklerini
söyledi.

“Biz taşeron çalışma ölüm de-
mektir, kaldırılsın diye mücadele et-
tikçe sürgünler yedik, cezalar aldık.
Mesailerimiz verilmedi, ücretlerimiz
kesildi. Mahkeme kararlarıyla, müfet-
tiş raporlarıyla ödenmesi gerektiği
hastane ve üniversite yönetimine bildi-
rilen ücretlerimizi yine mücadele ede-
rek aldık. Yılmadık, baskılara boyun
eğmedik, hastanede yaşanan yolsuz-

luklara, usulsüzlüklere karşı da mücadele ettik.
Benim işten atılma nedenim, 40’tan fazla arka-
daşımızın yemeklerden zehirlenmiş olup olma-
dığının araştırılmasını hastane yönetiminden
istemem. Ben hem duyarlı bir emekçi olarak
bunu yaptım, hem de işçi sağlığı ve iş güvenliği
kurulu baştemsilcisi olarak bu benim görevim”
dedi.

SES Aksaray Şube Başkanı Aydın Erol ise
hiç yaşanmaması gereken yerde, bir hastanede

personelin zehirlendiğini, bunun neden kaynak-
landığının araştırılmasını isteyen bir sağlık
emekçisinin işten atılarak, üstünün örtülmeye
çalışıldığını söyledi, tüm sağlık ve meslek ku-
rumları olarak Cemal Bilgin işine geri dönün-
ceye kadar da mücadeleyi sürdüreceklerini
belirtti.

Geçtiğimiz aylarda sürgün edilen Taş-İş-
Der Başkanı Güneş Cengiz ise yıllardır hasta-
nede hak gasplarına, taşeron çalışma sistemine
ve yolsuzluklara karşı mücadele edenlerin
simge isimi olan Cemal Bilgin’in haksız yere
işten atıldığını belirterek, tüm baskılara, sür-
günlere, işten atmalara karşı Cemal Bilgin ile
birlikte mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Basın açıklaması alkışlarla ve sloganlarla
bitirildi.

“Haksızlığa Karşı Durmaya
Devam Edeceğim”

DİSK'e bağlı Enerji-Sen, İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği Sekreteri
Tarık Yüce ile birlikte 4 işçinin
işten atılmasını 19 Eylül günü bir
eylemle protesto etti.

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi önünde yapılan eyleme DİSK
Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu,
Limter-İş Genel Başkanı Kanber
Saygılı, Çapa Tıp Fakültesi Sağlık
emekçileri ve siyasi parti temsilci-
leri katıldı.

Konuşma yapan Enerji-Sen
Genel Sekreteri Süleyman Keskin,
"Cerattepe'de bir halk çevresi için
direniyorsa; eğitim emekçileri bi-
limsel, eşit bir eğitim için direni-
yorsa; TEDİ işçileri patron
zulmüne nasıl direniyorsa, biz de
aynı kararlılıkla dire-
neceğiz" dedi.

DİSK Genel Se-
kreteri Arzu Çerke-
zoğlu da DİSK Enerji
Sen yöneticisi bir iş-
çinin, iş cinayetle-
rinde ölen işçilere
dikkat çekmesinin
KHK/FETÖ soruştur-
masına gerekçe gös-
terilmesinin kimsenin
harcı olamayacağını
ifade ederek tepki
gösterdi.

Basın açıklama-

sına katılan CHP üyesi İBB Mec-
lis üyeleri adına konuşan Tonguç
Çoban iktidarın darbecilerle mü-
cadele adı altında binlerce kamu
emekçisini de görevden aldığını
belirterek gün içinde yapılacak
İBB Meclis toplantısında bunu
gündeme alacaklarını ve İSKİ yö-
neticileriyle görüşeceklerini be-
lirtti.

Basın açıklamasını işten atı-
lan Tarık Yüce okudu, darbe giri-
şiminin ardından cemaatle
mücadele adı altında demokrasi
mücadelesi verenlere yönelik cadı
avı başlatıldığını söyleyerek, İlan
edilen OHAL'in ardından çıkarı-
lan KHK'lar gerekçe gösterilerek
işten çıkarıldıklarını belirtti.

Yüce, "FETÖ/Cemaat" so-
ruşturması kapsamında işten çıka-
rılmalarının İSKİ açısından
rezilliğe imza atmak, kendileri
için ise büyük bir hakaret oldu-
ğunu ifade etti.

"Sendikal çizgimiz, demok-
rasi anlayışımız gereği bizler en
başından itibaren cemaat gericili-
ğine karşı dururken, 'ne istediniz
de vermedik' diyerek işbirliği yap-
tıklarını itiraf edenler, 'kandırıldık'
diyerek suçunu itiraf edenler,
bütün bunların hesabını verecek-
lerine bizleri FETÖ'cü ilan edi-
yorlar. Bizlerin verilemeyecek
hesabı yoktur" diyerek suçlamaya
tepki gösteren Yüce, birlikte atıl-
dıkları işçilerle birlikte, işe alınana

kadar mücadelele-
rini sürdürecekle-
rini, ne sürdürülen
cadı avına, ne de
korku ve baskıya
teslim olmayacak-
larını söyledi.

Eylem, "Ne
Askeri Darbe, Ne
Sivil Darbe Boyun
Eğmeyeceğ iz" ,
"Direne Direne
Kazanacağız" slo-
ganları atılarak bi-
tirildi.

"Üyelerimiz Görevlerine Dönünceye Kadar
Mücadele Edeceğiz"

Fransa'da hükümetin iş yasasında
yapmak istediği değişiklikler 15 Ey-
lül’de 110 kentte yüzbinler tarafından
protesto edildi.

Halkın Mart ayından beri süren
protestolarına karşı, çalışma yasası
meclis ve senatodan geçmişti. Değişik-
lik çalışanların işe alınması ve kovul-
malarını kolaylaştırılırken, patronların

çalışma saatlerini doğrudan işçilerle an-
laşmasına izin veriyor.

Paris, Nantes, Toulouse, Rennes,
Grenoble ve Montpellier'de polis ve ey-
lemciler arasında çatışma yaşandı, 15’i
polis ve jandarma çok sayıda kişi yara-
landı. Yaralanmaların bir kısmı molo-
tof kokteyl yanıkları. Toplamda da 16
kişi gözaltına alındı.

“Herkes Çalışma Yasası Değişik-
liklerinden Nefret Ediyor” ve “Kanunu
Yürürlükten Kaldırın” pankartı ile yü-
rünen eylemde kitle polise molotof
kokteylleri, şişeler ve bira kutuları attı.
Sendikalar ise değişikliklere karşı bir
hukuk mücadelesi başlatacaklarını söy-
ledi.

“Herkes Çalışma Yasası Değişikliklerinden Nefret Ediyor”
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Darbe, muhtıra, OHAL… Kapitalistlerin sı-
kıştıkları, içinde bulundukları krizden çıkama-
dıkları dönemlerde kullandıkları bazı yöntemler
bunlar. Bu ve bunun gibi yöntemler türlü türlü ol-
masına karşın değişmeyen tek şey; bu dönemde
saldırılan, susturulmaya çalışılan kesimlerdir.
Memlekette ne zaman bir iktidar krizi yaşansa,
darbe muhtıra ya da OHAL hemen imdada yeti-
şir. Ve her zaman komünistlere, Kürtlere, Alevi-
lere, işçilere, emekçilere ve öğrencilere saldırılır.

Tıpkı 15 Temmuz sonrası olduğu gibi.
Son yıllarda bilime, bilimsel eğitime ve eği-

tim emekçilerine karşı yürütülen saldırı politika-
ları her geçen gün katlanarak artmakta. Daha 15
Temmuz öncesinde tutuklanan, işten atılan barış
akademisyenleri meselesi tartışılırken, 15 Tem-
muz sonrası benzer haberlerin hızına yetişemez
olduk. Son olarak Kocaeli üniversitesinde işten
atılan akademisyenlerin ardından bugün de Milli
Eğitim Bakanlığı, 11285 öğretmenin “bölücü

terör örgütünü” desteklemesi nedeniyle açığa
alındığını duyurdu. İllerde mülki amirler ve yan-
daş sendika işbirliği ile hazırlanan ve eğitim
emekçilerinin örgütlü mücadelesini dağıtmayı he-
defleyen listelerin MEB tarafından onaylanarak
yeniden illere gönderildiği açıktır. Bu listelerin
devamının geleceği de aşikardır.

Eğitim ve bilim emekçileri,
Bu saldırılar ne ilktir ne de son olacak. İç sa-

vaşın en otoriter silahlarının kullanıldığı, en acı-
masız kıyımların yapıldığı bir noktaya gelmiş
olması rastlantı değil. Bu, tamamen burjuva ege-
menliğin varlık koşullarıyla ve işçi sınıfı, Kürt
halkı, diğer emekçi sınıfların kesin kurtuluş yö-
nündeki kararlılıklarının karşı karşıya gelmiş ol-

masının sonucudur.
Türkiye tekelci kapitalizmi; köşeye sıkışmış,

yenilginin yaklaştığını hisseden fakat yine de bir
umut yıkılmam diyerek yumruklarını daha bir
hınçla ve bir o kadar da şuursuzca sallayan bir
boksör gibi saldırıyor tüm muhalif güçlere. Bu
saldırılar karşısında beklemek, tereddüt etmek,
geri çekilmek, örgütsüz davranmak faşizmin ek-
meğine yağ sürecektir. Bulunduğumuz her yerde
her alanda en ileri mücadeleyi örgütlemeli, ikti-
dar hedefini göstermeli, işçilerin, emekçilerin ve
halkların mücadele birliğini örmeliyiz.

Yaşasın İşçilerin, Emekçilerin Ve Halkların
Mücadele Birliği

Devrimci Emekçi Komiteleri (DEK)

Her Yerde İktidar Hedefi

Varız, Var Olacağız!
Milli Eğitim Bakan-

lığı, 8 Eylül günü, 11285
öğretmenin “bölücü terör
örgütünü” desteklemesi ne-
deniyle açığa alındığını du-
yurdu. Bunun üzerine 9
Eylül günü İstanbul’da, eği-
tim emekçilerinin açığa
alınmasını protesto ama-
cıyla saat 14.30'da İstanbul
Valiliği önünde açıklama

yapıldı. KESK İstanbul Valiliği önünde "Vardık, varız, var olacağız-
Cadı Avına Son!" pankartıyla sesini duyurdu.

Oturma eylemiyle devam eden açıklamada Haber Sen genel baş-
kanı yaptığı konuşmada “Faşizme Teslim Olmayacağız” vurgusu yaptı.
Ardından KESK dönem sözcüsü tarafından basın metni okundu, “Tüm
emek ve demokrasi güçlerini, her türlü baskıya rağmen siyasi iktidara
değil, halka hizmet eden; emek, barış ve demokrasi mücadelesinde asla
geri adım atmayan eğitim emekçileriyle dayanışmaya çağırıyoruz” vur-
gusu yer aldı.

Açıklama sırasında sık sık “Baskılar Bizi Yıldıramaz”, “Zafer Di-
renen Emekçinin Olacak”, “Direne Direne Kazanacağız” sloganları
atıldı.

KESK'liler "Faşizme Karşı Omuz Omuza" sloganı ile eylemlerini
bitirdi.

"Okullar Kışla Olmasın
Çocuklar Ölmesin"

Görevden almaları protesto için, Amed’de Eğitim-Sen’li
emekçiler, 8 Eylül’de oturma eylemine başladılar.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile açığa alınan Eği-
tim Sen üyesi emekçilerin, Diyarbakır 1 Nolu Şube’de başlattık-
ları oturma eyleminde duvarlara "Okullar kışla olmasın çocuklar

ölmesin", "Gele-
ceğimize göz
diken hükümeti
uyarıyoruz, sen-
dikal hak ve öz-
gürlüklerimize
dokunmayın" ,
"Çocuklar ölme-
sin diye barış di-
yoruz, çocuk
gülüşleriyle gü-
zeldir yaşam"

pankartları astılar. Eylem, emek örgütleri ve derneklerin ziyaret-
leri ile sürüyor.

Emekçiler 13 Eylül günü 14.00'te Cegerxwin Kültür Mer-
kezi'nde bir toplantı düzenledi. Eğitim emekçileri 26 Eylül Pa-
zartesi günü de görevden alınmalara karşı daha büyük eylemlere
hazırlanıyor.

Eğitim Emekçileri
Gözaltında

Eğitim Sen,
11 bin 285 öğret-
menin açığa
alınmasını pro-
testo etmek için
9 Eylül günü ey-
lemler yaptı,
polis saldırısıyla
k a r ş ı l a n d ı .
Amed’de ve
Muş’ta yaşanan saldırılarda 74 eğitim emekçisi gözaltına alındı.

Amed’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne gelen Eğitim
Sen’liler Müdürlük bahçesine sokulmadı ve yolun karşısında açık-
lama yapmak istediklerinde polisin cop, tazyikli su ve gaz saldı-
rısı ile karşılaştılar. 70 öğretmen, darp edilerek gözaltına alındı.

Muş'ta ise KESK Şubeler Platformu bileşenleri, KESK bi-
nasında bir araya geldi. "Hukuksuz sürgünlere, keyfi açığa alma-
lara, ihraçlara hayır" pankartı açarak, Belediye Meydanı'na
yürüdü. Burada yapılan basın açıklamasının ardından polis biber
gazı ile saldırdı, dört kişi gözaltına alındı.

Eğitim emekçilerine yapılan saldırılar, gözaltılar, görevden
almalar emekçileri yıldıramayacak.

Açığa Almalar Protesto Edildi
1 Eylül gecesi çıkarılan KHK

ile onbinlerce öğretmen açığa
alındı. Dinci faşist iktidarın darbe
girişimini bahane ederek kendisine
karşı olan herkesi açığa alarak, be-
lediyelerine kayyum atayarak, göz-
altına alarak, tutuklayarak
yıldırmaya çalışmakta. Ancak bu
durum halklardaki ateşi daha da
körükleyerek devlete karşı duyulan
öfkeyi had safhaya çıkarıyor.

Hatay'da toplam 928 öğret-
men, 9 Eylül günü itibarıyla açığa
alındı. Bunun için Eğitim-Sen'in çağrısıyla 10 Eylül’de bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Basın açıklaması için Eğitin-Sen önünde toplanıp Köprübaşına doğru bir yürüyüş yaparak
protesto etmek istenildi. Ancak polis sendikanın önünden yürüyüşe izin vermedi. Yapılan tar-
tışmalarla kitleyi parça parça Saray Caddesinden Köprübaşına doğru yönlendirdi. Kitle Saray
caddesinden geçerken arkada kalan grupları bekleyerek yürüyüşlerini sürdürdü.

Yürüyüş sırasında esnaflardan, caddede yürüyen insanlardan sloganlar, alkışlar ve ıslıklarla
açığa almaları protesto etmek için destek oldu. Yürüyüş sırasında “Ne Darbe Ne Dikta Halk İk-
tidara”, “Faşizme Karşı Omuz Omuza”, “İktidar Dışında Her Şey Hiçbir Şeydir” sloganları atıldı.

Köprübaşına gelindiğinde basın açıklaması ve oturma eylemiyle protesto eylemi sonlandı-
rıldı.

Mücadele Birliği /Antakya

Ya Onursuz
Ya Ekmeksiz...

1 Eylül'de çıkarılan KHK ile Türkiye genelinde
11.250 eğitim emekçisi açığa alındı. Açığa alınanlar ara-
sında Samandağ Eğitim-Sen'den 223 emekçi de var.
Açığa almaları protesto için Samandağ'da yürüyüş ve
basın açıklaması gerçekleştirildi.

10 Eylül saat 17.30'da Abdullah Cömert parkında
toplanan halk, yürüyüş yaparak tekrar aynı noktaya
döndü, basın açıklamasını okudu. Okunan basın açıkla-
masında “Bugün zorbalı-
ğın her gün bir kesime,
aşama aşama ve ekmeğe
kadar uzanması, hep bu
şekilde gelişen bir sürecin
yalnızca sonucudur. Bunu
anlamak zor değildir. Ve
özü şudur. Ya itaat et ya da
terk et. Ya onursuz ya ek-
meksiz. Ancak onur gibi,
ekmek de başka şeye ben-
zemez.

(…)Bir gecede ikti-

dar tarafından keyfi olarak ve yalnızca idari tasarrufla,
yani öyle uygun gördüm denilerek ekmeği elinden alı-
nanlar sendikamız üyeleridir ve verdikleri mücadele
ekmek ve demokrasi mücadelesidir. Bunun dışında söy-
lenen her şey yalandır. Ve bizleri ayrıştırmak içindir.

Ekmeği elinden alınan üyelerimize soruşturma dahi
açma ihtiyacı duyulmamış olması, haklarında herhangi
bir dava sürecinin olmaması ve bilerek ve isteyerek ikti-
darın bunu yargıya taşımaktan kaçınması bunun kanıtı-
dır.

Yani egemen iktidar kendini hem bilirkişi, hem savcı
hem de mahkeme yerine koymakta ve hukuksuzluğun-
dan, keyfiliğinden kaynaklı yargısız infaz yolunu tercih

etmektedir.
Biz Eğitim Sen’li

öğretmenler olarak
daima öğrencilerimizin,
velilerimizin, halkımızın
yanında her koşulda var
olacağımızı buradan bir
kez daha deklere ediyo-
ruz” denildi.

Açıklamanın okun-
masından sonra eylem
sona erdi.

Eğitim Emekçilerinden
Serbest Kürsü

Van'da Sanat Parkı'nda 15
Eylül günü bir araya gelen Eği-
tim Sen üyesi emekçiler halka
bayram şekeri ikram ederek,
barış isteyen eğitim emekçile-
rinin görevden alınmasına dik-
kat çekti, serbest kürsüye davet
etti.

Eğitim emekçileri adına
ilk olarak Eğitim Sen Van Şu-
besi Eş Başkanı Gülcan Kaç-
maz Sayyiğit söz alarak "Bizler kandırılanlardan
olmadık, çünkü yaptığımız her şeyi daha özgür,
onurlu, eşit ve birlikte yaşanılır bir dünya için yap-
tık ve yaptığımız her şeyin ardında olduğumuz gibi
bundan sonra daha fazla neler yapabileceğimizin
arayışı içerisinde olacağız. Tarih boyunca uğradığı-
mız böylesi saldırılar bizim ne kadar doğru bir yolda
ilerlediğimiz ve ne kadar haklı olduğumuz konu-
sunda mazimize birer referans olarak işlenmiştir"
dedi.

Sayyiğit, öğrencisiyle, velisiyle herkesi yaşa-
nan hukuksuzluk karşısında mücadeleye çağırdı.

"Hiçbir üyemize korkmayın deme gereği bile
duymuyoruz. Bizler bizi her fırsatta sömürmeye ça-
lışan, siyasi, askeri ve ekonomik başarısızlıklarının

faturasını bize kesmeye çalışan bu sistem karşısında,
enflasyon içinde her geçen gün eriyen gelirimizle hiç
bir zaman ekonomik bir bağlılık içerisine girmemiş,
sadece mesleğimizin bize yüklediği ahlaki, vicdani,

toplumsal ve de evrensel so-
rumlulukları rehber edinerek
yarınlara hizmet eden eğitim
emekçileriyiz. Her bir üyemize
bugüne kadar göstermiş ol-
duğu ve bugünden sonra da
daha kararlı bir şekilde sergi-
leyeceği onurlu duruşu için
şimdiden teşekkür ediyoruz"
diyen Sayyiğit, kürsüye görev-
den alınan eğitim emekçilerini

davet etti.
Serbest kürsüde eğitim emekçileri laik, bilimsel

eğitim ve barış isteklerini dile getirip, bu talepleri
gerçekleştirmek isteyen eğitim emekçilerin için ihraç
edildiklerini ifade ederek mücadele çağrısı yaptılar.

Eğitim emekçilerinin konuşmaları sırasında
davet edilen ve çevrede bulunan halk da alkışlarla
destek verdi. Serbest kürsüde yapılan konuşmalar
arasında sık sık "Zafer direnen Emekçilerin Olacak",
"Direne Direne Kazanacağız" sloganları atıldı.

Serbest kürsünün ardından emekçiler sokakta
"Barış istediğimiz için görevden alındık" diyerek
bayram şekeri dağıttı ve görevden almalara kamuo-
yunun dikkatini çekti.

“Her Gün Eylemde Olacağız”
Hatay'da 928 öğretmen, 10 Eylül sabahında

açığa alındıkları haberi ile güne uyandılar. Saman-
dağ'da 238 öğretmen, Defne ilçesine bağlı olan Har-
biye Lisesinde 22 öğretmen ve Defne ilçesinde
toplam 250 öğretmen görevden alındı.

928 öğretmen işsiz, binlerce öğrenci öğret-
mensiz kaldı. Bunun üzerine her yerde eylemler dü-
zenlendi. Öğretmenler, öğrenciler, veliler, herkes
öğretmenlerini sahiplenmek
için alanlara, meydanlara,
okul önlerine koştu. Antak-
ya'da Köprübaşı’nda iki
günde bir basın açıklaması ve
oturma eylemleri düzenleni-
yor. Samandağ'da Abdullah
Cömert parkında her gün saat
15.00'da öğretmenler, öğren-
ciler, veliler, halk parka akın
edip görevden almaları, dev-
letin politikalarını protesto ediyor.

16 Eylül, Samandağ'da yapılan protestonun
6.günüydü. Yine parkta bir eylem vardı. Eylemin
yapılacağı alanına Eğitim-Sen şubesinin önünden
parka doğru bir yürüyüşle geçildi. Alana girişte yü-
rüyüşe katılmayan, ama parkta öğretmenleri bekle-
yen yüzlerce kişinin öğretmenleri alkışlarla
karşılamasıyla başladı etkinlik. Açığa alınan öğret-
menler adına yapılan küçük bir konuşmayla katı-

lanlar selamlandı. Ardından çeşitli kitle örgütleri
adına konuşmalar yapıldı. Bu arada her konuşma
sonrası öğretmenlerini yalnız bırakmayan öğrenci-
ler şiirlerle, müziklerle, çaldıkları enstrümanlarla
destek verdiler.

Devrimci Öğrenci Birliği adına yapılan ko-
nuşmada öğretmenlerin yalnız olmadıkları ve hiçbir
şekilde onları yalnız bırakmayacaklarını söyleye-
rek eylem selamlandı. Bu konuşmadan sonra da

Ayışığı Sanat Merkezi Müzik
Atölyesi ezgileriyle eyleme
destek verip, düzeni yeniden
kurma adına herkesten söz is-
tediler.

Eylemin sonlarına doğru,
eyleme katılan devrimci genç-
ler, polisin provokasyon yarat-
mak amaçlı yakın mesafeden
kamera kaydı alması üzerine,
dövizlerle kameranın görüş
açısını kapattılar. Bu olayı

gören halk da devrimcilere destek olup polislere
tepki gösterdi. Ardından kitle “Polis Defol Bu So-
kaklar Bizim”, “Baskılar Bizi Yıldıramaz” slogan-
larıyla polisleri alandan uzaklaştırdı.

Etkinlik şarkılarla sonlandırıldı ve açığa alınan
Eğitim-Sen üyesi öğretmenler işlerine geri alınana
kadar her gün saat 15.00'da Abdullah Cömert par-
kında olacaklarını duyurdular.

Mücadele Birliği/Antakya
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KESK İstanbul Şubeler Platformu, açığa
alınan öğretmenlerin görevlerine iade edil-
mesi talebiyle 19 Eylül günü İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yaptı.

Sultanahmet Parkı'nda toplanan KESK
üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne yü-
rüdü. Yürüyüş boyunca, "Ne Darbe Ne
OHAL Demokratik Türkiye", "Çalmadık,
Çırpmadık, Kandırılmadık", "Eşit, Bilimsel,
Anadilde Eğitim", "Faşizme Karşı Omuz
Omuza" sloganları atıldı.

Çevrede bulunanlara konuşmalar yapan
KESK üyeleri, yeni eğitim öğretim dönemi-
nin başladığını, ancak 50 bin öğretmenin
açığa alındığını, mil-
yonlarca öğrencinin
mağdur olduğunu
anlattı. Sendikalı ol-
dukları için açığa
alınan kamu emek-
çilerinin sadece ken-
dileri için değil,
toplumun tüm ke-
simleri için müca-
dele ettiğini
söyleyen KESK

üyeleri, herkesi kamu emekçilerinin mücade-
lesini büyütmeye çağırdı.

KESK Şubeler Platformu adına açık-
lama yapan Dönem Sözcüsü Sevtap Akdağ,
11 bin 301 eğitim emekçisinin sadece sendi-
kal eylemlere katıldıkları için hukuksuz bir
şekilde uzaklaştırıldığını belirterek, "Hükü-
metin eğitim emekçilerinin sendikal örgütlü-
ğüne, özellikle iş güvencesine yönelik olarak
attığı adımlar, kara propaganda eşliğinde
sürdürülen saldırının asıl nedenini ortaya
koymaktadır" dedi.

Akdağ, yıllarca güvencesiz istihdama
karşı mücadele eden, angarya çalışmaya, per-

formans değerlendirmesine karşı çıkan eği-
tim emekçilerinin, tamamen sendikal neden-
lerden açığa alınmasının asıl hedefinin, iş
güvencesinin kaldırılmasına karşı örgütlü
mücadeleyi zayıflatmak olduğunu söyledi.

MEB eliyle eğitimde hayata geçirilmek
istenen baskıcı ve dayatmacı politikalara
karşı çıkan eğitim ve bilim emekçilerinin hü-
kümet tarafından öncelikle hedef alındığını
söyleyen Akdağ, bu nedenle sendikal eylem-
lerden zorlama yorumlarla "suç" üretilmeye,
laik bilimsel eğitim mücadelesinin baskı, so-
ruşturma ve sürgünlerle sindirilmeye çalışıl-
dığını söyledi.

Akdağ, hak-
sız yere ihraç edi-
len, sendikal
eylemler nede-
niyle açığa alınan
tüm eğitim emek-
çileri görevlerine
dönene kadar hu-
kuksal ve örgütsel
olarak mücadele
edeceklerini be-
lirtti.

"Siyasi Tasarrufla Görevden Alanlar Er Ya da Geç Hesap Verecek"
Amed'de Eğitim Emekçileri İçin

Eyleme Saldırı

Diyarbakır'da açığa alınan eğitim emekçileri için 19 Eylül
günü "Diyarbakır Öğretmenine Sahip Çıkıyor" şiarıyla Şeyh Said
(Dağkapı) Meydanı'nda yapılmak istenen eyleme polis saldırdı.

Gençler saat 15.00'te Şeyh Said Meydanı'nda basın açıkla-
ması yapmak üzere toplandılar. Toplanmanın ardından polis,
anons yaparak dağılmalarını, yoksa “müdahale edeceklerini” du-
yurdular. Etrafları sarılan gençler gençler oturarak ıslık ve alkış-
larla protesto ettiler. Bunun ardından oturan kitleye saldıran polis,
çok sayıda genci yakalayarak gözaltı aracına aldılar.

Mücadele Birliği / Amed

Gazi Mahallesi'nde
Devletin Terörü İşe Yaramayacak

Gazi Mahallesi'nde 15 Temmuz'dan
beri faşist devlet terör estiriyor. Mahalle-
deki huzursuzluk ve baskı artıkça, insanlar
örgütlülüğe ve mücadeleye daha da sarılma
ihtiyacı duyuyor. Mahallede adli suçlarla
uğraşmayı bırakıp devrimcilerle uğraşan
devlet, en demokratik eylemlere ve yürü-
yüşlere saldırıp, mahalledeki afiş ve duvar
yazılarını silmeye başladı.

19 Eylül günü sabah saatlerinde dev-
let, devrimcilerin halkın desteği ile yaptığı,
Ölüm Orucu savaşçısı ve sanat emekçisi
olan Aysun Bozdoğan'ın isminin verildiği
amfideki yazılamaları sildirdi.

İşin gülünç tarafı, mahallede yol üze-
rinde bulunan yazılamaları zırhlı araçla kor-
karcasına silen devlet, Kemal Pir Parkı'nda

bulunan yazılamaları gariban bir işçiye sil-
direrek provokasyon yaratmaya çalıştı; ya-
zılamaları silen işçi uyarıldı.

Öğle saatlerinde Mücadele Birliği
okurları tarafından yazılar tekrar yazıldı.
Yazılama bittikten sonra kartal adı verilen 2
zırhlı araç, amfinin bulunduğu parkın etra-
fında dolaşarak korku salmaya çalıştı.

Bizler ne kadar devrimci değerler
varsa hepsini sahipleniyoruz ve korku sal-
maya çalışanların ne kadar korktuğunu bi-
liyoruz. Çünkü yaşam bizden yana.

Ve son olarak bizler, Denizlerin, Se-
yitlerin yoldaşlarıyız idama giderken bile
davamızdan vazgeçmeyiz.

Gazi Mahallesi'nden Mücadele Birliği
Okurları

“Kemiklerini Bulabilirsem
Ben de Sırtımda Taşırım”
Galatasaray Meydanı'nda 599. defa bir araya gelen Cu-

martesi Anneleri, "Failler Belli Kayıplar Nerede?" pankart-
ları ile bir kez daha kayıplarının akıbetini sordu.

Fehmi Tosun’un eşi Hanım Tosun söz alarak Hüseyin
Morsümbül'ün annesi Fatma Morsümbül ile adalet müca-
delesini birlikte yürüttüklerini aktardı. Hanım Tosun ise
anne Morsümbül'ün, "Eğer oğlumu bulursam kemiklerini
sırtımda taşırım ölene kadar" sözünü hatırlatarak Tosun,
"Fatma annemizin sesi olacağım ve Hüseyin Morsümbül’ü
aramaya devam edeceğim, buradan söz veriyorum. Ölene
kadar mücadele edeceğim" dedi.

Hüseyin Morsümbül'ün avukatı Eren Keskin ise “Mor-
sümbül ailesi yıllarca kayıp Hüseyin için bir soruşturma yü-
rütüldüğünü zannetmekte ve bir sonuç beklemekteydi”
diyerek Morsümbül ailesinin yıllarca soruşturma açılmasını
ve açılan soruşturma ile kendilerinin savcılığa çağrılmasını
beklediğini söyledi. Keskin, ancak 2011 yılında yaptığı suç
duyurusu ile yeni bir soruşturma başlatıldığını ve savcının
Morsümbül'ün gözaltında kaybedildiğini açık bir şekilde
ifade ederek dosyayı düşürdüğünü belirtti.

Morsümbül'ün yengesi Ayten Morsümbül ise "Ben o
eve gelin gittiğimde 1984 yılıydı ve kayınvalidem beni siyah
bir elbiseyle karşıladı" diyerek sözlerine başladı. Yaşadığı
acının ağırlığını 36 yıldır yaşadığını ifade eden Morsümbül,
"Kayınvalidem bir gün ölürse,
Hüseyin'in kemiklerini ben sır-
tımda taşıyacağım" dedi.

599. haftanın basın açıkla-
masını okuyan Gülseren Yoleri,
"12 Eylül benim için 36 yıldır
sürüyor" diye feryat eden anne
Fatma Morsümbül'ün sesine ses
katmak için bir araya geldikle-
rini söyledi. Hüseyin Morsüm-
bül’ün gözaltına kaybedilmesi
hikayesi ise şöyle:

12 Eylül darbesinden 6 gün sonra, 18 Eylül 1980 ak-
şamı Morsümbül ailesinin Bingöl'deki evi asker ve polisler
tarafından basıldı. Lise öğrencisi olan Morsümbül gözaltına
alındı, Bingöl Askeri Tugay Komutanlığı'na götürüldü. O'nu
soran anne ve babası gözaltına alındı. Baba Hanefi Mor-
sümbül ağır işkenceler gördü. Hüseyin Morsümbül'den bir
daha haber alınamadı. Anne Fatma ve baba Hanefi askeri
savcılığa giderek ifade verdi. Olup bitenleri savcıya anlattı
ve sorumlular hakkında şikayetçi oldu. Ama Morsümbül'ün
kaybedilmesi ile ilgili hiçbir işlem yapılmadı, olaya ilişkin
dosya dahi açılmadı.

Olaydan 4 yıl sonra, o dönem tugayda asker olduğunu,
vicdan azabı çektiğini söyleyen bir kişi Morsümbül ailesine
telefonla ulaştı, oğullarının işkencede öldürüldüğünü ve bat-
taniyeye sarılarak taburdan götürüldüğünü söyledi. Mor-
sümbül'ün akıbetini konusunda işlem yapmayan devlet,
2003 yılında O'nu askerliğini yapmadığı gerekçesiyle va-
tandaşlıktan çıkardı.

2011 yeniden açılan soruşturmada, Bingöl Cumhuri-
yet Başsavcılığı olay tarihinde Bingöl'de görevli askeri per-
sonelin listesini istedi. Soruşturma kapsamında savcıya
ifade veren dönemin Bingöl İl Merkez Jandarma Bölük Ko-
mutanı Durmuş Kıvrak, 18-23 Eylül tarihlerinde mazeret
izni kullandığını, izin dönüşü masasında isimsiz bir ihbar
mektubu bulduğunu söyleyerek "Hüseyin Morsümbül isimli
şahsın gözaltına alındığı, gözaltında astsubaylar tarafından
dövülerek öldürüldüğü, alay komutanı ve astsubaylar tara-
fından arabaya konularak götürüldüğü yazılıydı" dedi.

Bingöl Cumhuriyet Baş-
savcılığı, olayın üzerinden 35
yıl geçmesi nedeniyle delil
toplanmasının hukuken ve fii-
len çok güç olduğu ve dava
açmayı gerektirecek yeterli
delil elde edilemediği gerek-
çesiyle 20 Ekim 2015 tari-
hinde "ek kovuşturmaya yer
olmadığına dair karar" verdi.
Bu karar için Bingöl Sulh
Ceza Hakimliği'ne itiraz
edildi.

JINHA editörü Zehra Doğan'ın da bulunduğu Mardin E Tipi Cezaevi'ndeki kadın tutsaklar "Özgür Gündem Zindan"ı çıkardı.

Dünyadan, memleketinden, insandan
umudum kesik değil diye
İpe çekilmeyip de
Atılırsan içeriye,

Yatarsan on yıl, on beş yıl
Daha da yatacağından başka,
“Sallansaydım ipin ucunda
Bir bayrak gibi keşke”

Demiyeceksin,
Yaşamakta ayak direyeceksin.
Belki bahtiyarlık değildir artık,
Boynunun borcudur fakat,

Düşmana inat
Bir gün fazla yaşamak.

Nazım Hikmet Ran
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Tehdide
Karşı Koymak

Özgür Güven
“Gaziantep’te Alevilere IŞİD Tehdidi” başlıklı bir

haber daha gazetelere düştü. İlk değil, son olmayacağı da
açık.

Daha önce sayısız şehir ve ilçede, dinci faşistlerin Al-
evileri tehdit ettiklerini, kapılarına çarpı işareti koydukla-
rını, köylerde keşif yaptıklarını biliyoruz.

Antep, Hatay, Adıyaman, Maraş, İzmir, Malatya gibi
şehirler ve bu şehirlerin ilçeleri tehdit altındaki yerlerin
başında geliyor. Bunlara İstanbul, Ankara gibi büyük şe-
hirlerin Alevi nüfus yoğunluklu belirli mahallelerini ek-
leyebiliriz.

Gazetelere düşen son haberde ise IŞİD’li dinci fa-
şistlerin Cemevlerini hedef aldıkları, keşif yaptıkları,
resim çektikleri anlaşılıyor.

Faşist devletin IŞİD denen katil sürüsünü destekledi-
ğini, birlikte çalıştığını, devletin tepesindeki adamın bu
katil sürüsüne sevgisini, yakınlığını, güven ve desteğini
“Kobani düştü düşecek” sözleriyle belli ettiğini biliyoruz.

Aynı adamın aynı şekilde mezhepçilik yaptığını, her
fırsatta Alevileri hedef olarak gösterdiğini, Suriye’de Al-
evileri kafa keserek katleden canilere özel koruma sağla-
dığını da biliyoruz.

Tablo açık ve yaşamları büyük bir tehdit altında olan,
tarihleri boyunca hep katliamlara uğramış, yakın tarihte
Maraş’ta Çorum’da, Sivas’ta uğradıkları katliamlar hala
hafızalardaki yerini koruyan Aleviler tarafından bu tablo
gayet iyi biliniyor.

Bir halk tehdit altında olduğunu anladığında tedbi-
rini de alıyor demektir. Bu konuda Alevileri bekleyen teh-
like dıştan değil, içerden geliyor.

Tehlike, Bizzat Aleviler arasından ve Aleviler adına
yapılan “sağduyulu davranma”, “devlet yetkililerine/fa-
şist devlete” yapılan tedbir alma çağrılarında yatıyor.

Alevilere böyle davranmayı önermek, kurbanlık
koyun gibi kafalarını katillerinin önüne uzatmalarını iste-
mektir. Nedeni gayet açık. Devlet, dinci faşist iktidar Al-
evileri koruyan değil, onlara yönelik katliamların
örgütleyicisidir; katiller sürüsünün hamisi durumundadır.
Yukarda işaret ettiğimiz tablo bunu gösteriyor.

Bu yüzden Aleviler, bu tür çağrıları yapanlara özel
bir dikkat göstermeli ve aralarından uzaklaştırmalıdır.

Faşistlerle, faşizmle, katliamcılarla anladıkları dilden
konuşulursa bir halk kendini katliamlardan koruyabilir.
Onların anladığı dil silahla karşı koymadır. Maraş katlia-
mından çıkarılması gereken en önemli ders budur. Orada
faşistlere yeterince silahlı karşı koyuş gerçekleşmediği
için pervasız davranabilmişler, yaşlı, genç, kadın erkek
demeden önlerine geleni katledebilmişlerdi.

Aleviler, ciddi bir katliam tehdidi altındadır. Bunu
önleyecek olan dinci faşist iktidar ya da faşist devlet değil.
Bu, ancak Alevilerin silahlanması ve örgütlü bir savaş yü-
rütmeleriyle mümkündür.

Nöbet tutmak bir şeydir ama her şey değildir. Etkili
olmak ve faşistlerin saldırı cesaretini kırmak için, ikişer-
üçer kişilik silahlı ekipler halinde örgütlenmeli, devrimci
örgütlerle sıkı ilişki içinde olmalılar.

Bu koşullarda en büyük görevin Alevi gençlere düş-
tüğü açık. Alevi gençler şimdi kendi halkını, faşist devle-
tin ve onun güdümündeki dinci faşistlerin katliam
girişimlerine karşı korumakla yükümlüler.

Küçük küçük gruplar halinde bir araya gelip “birlik-
ler” ya da “ekipler” halinde örgütlenmek, sadece savunma
üzerine değil ama saldırı üzerine de konuşmak, fikir ve
plan sahibi olmak yaşamsal önemdedir.

Türkiye ve Kürdistan devrimci hareketi bu konuda
zengin bir birikime ve deneyime sahip. Yakın ilişkiler ge-
liştirerek bu deneyim, birikim ve olanaklar Alevilerin ko-
runmasında kullanılabilir ve kullanılmalıdır.

Aleviler üzerindeki her türlü tehdidin kesin biçimde
kalkmasının tek yolu, elbette, faşist devletin, dinci faşist
iktidarın yıkılması ve devrimci bir iktidarın kurulmasıyla
mümkün olacak. Ancak, Alevileri katliamlardan korumak
için bugünden verilecek böyle bir mücadele bizi bu hede-
fimize de yaklaştıracaktır.

Güçlü olan işçi sınıfı ve ezilen halklardır; güçlü olan
kazanacak!

Çıktık yola… Arkamızda kaygılarımızı, çekingenliklerimizi bıraka-
rak… Yol arkadaşlarımız değişse de hedefimiz hiç değişmedi.
Yeni dönemlere yeni ezgiler gerek dedik… Amacımız in-
sanı, geleceği, kendimizi tanımak ve değiştirmekti.

Çıktığımız yolda yalnız değildik… Bunu bil-
menin güveni ile bizden önce atılmış adımların yol
göstericiliğinde kendi küçük adımlarımızla yü-
rüdük…

Çağımız korkunç, bir o kadar muhte-
şem… Çağımız insanı, doğayı ve geleceği-
mizi yok ediyor… Çağımız yeni bir dünyayı
müjdeliyor…

Yıkım üreten bu çağa karşı “şarkı söy-
leyen yarınları” yaratma mücadelesini veren
Ayışığı, Şişli’de yeni adresinde sizlerle buluş-
mayı bekliyor.

Tüm Ayışığı dostlarını desteğe çağırıyoruz.
Gelin yeni yerimizi birlikte kuralım, birlikte

yaratalım…
İhtiyaç listesinden uygun gördüğünüz birini seçe-

rek kampanyaya destek verebilirsiniz.

İhtiyaç Listesi:
Sinevizyon

Sinevizyon Perdesi
LCD televizyon

Buzdolabı
Sandalye
Bulaşık makinesi
Set üstü ocak (tüpe uygun)
Çaydanlık (Büyük)
Çay bardağı
Fincan takımı
Çatal kaşık bıçak takımı

Tuvalet için ayna takımı
Temizlik malzemeleri

Dekor için (masklar, duvar süsleri, kukla-
lar)

Canlı Çiçek
Kütüphane için kitaplar

Ayışığı’ndan Merhaba...

21 Haziran 2015’de Cerrattepe mevkiinde Cengiz Holdinge ait inşaat sahasında, madene
engel olabilmek için nöbet başlamıştı. 16 Şubat 2016’da asker ve polis Artvin halkına saldırmış,
halk saldırıları püskürtmüştü. Artvin halkının kararlı mücadelesi sonucu inşaat durmuş ve mü-
cadele yargıya taşınmıştı. Cerattepe davası, 8 Temmuz 2015'te, Yeşil Artvin Derneği öncülü-
ğünde 751 kişi ve 61 avukatla açılan Türkiye’nin en büyük çevre davasına dönüştü.

Cerattepe davasının 19 Eylül günü yapılacak karar duruşması öncesinde Artvin ve Rize va-
lilikleri, “Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11. Maddesi (m) bendi hükümleri uyarınca mevcut huzur
ortamının devamı, kamu düzeninin bozulmaması ile vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin
korunması amacıyla; Valiliğimizin 09.09.2016 tarih ve 861 sayılı Kararı doğrultusunda
19.09.2016 Pazartesi günü duruşma öncesi, esnasın ve sonrasında İlimiz genelinde yapılacak her
türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, basın açıklaması v.b. tüm etkinlikler oluşabilecek şid-
det hareketleri gerekçesiyle yasaklanmıştır.” diyerek eylem, miting ve basın açıklaması yasağı ge-
tirmişti.

Bunlara rağmen, duruşma günü Rize Adalet Sarayı’nda görülecek duruşmayı izlemek için
yüzlerce kişi geldi. Kente gelenler yolda birçok kez kimlik kontrolünden geçirildi, araçlar arandı.
Kentin girişinde çevik kuvvet ekipleri ile TOMA araçları bekletildi, kente herkesin girişine izin
verilmedi.

Avukatlar araçların Rize'ye alınmaması ve verilen yasaklamalar yüzünden davanın ertele-
mesini talep etti, mahkeme bu talebi reddetti.

Cerattepe davası karar duruşması saat 09.15’de başladı. İlk sözü Av. Bedrettin Kalın alarak
mahkeme koşullarının olağanüstülüğüne tepki gösterdi, yasaklamalar ve tehditlerle dava süreci-
nin sağlıklı ilerlemediğini belirtti. Avukat, davaya müdahil olan birçok kişinin polis tarafından alı-
konulduğunu, bu nedenle davanın ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Avukat savunmanın devamında “maden sahasının Cengiz İnşaat’a verilmesi tam bir ihaleye
fesat karıştırmadır. İhale şartnamesi Cengiz İnşaat’ın tesis özelliklerine göre planlanmıştır. Şir-
ket ÇED olumlu raporu alabilmek için, 2. raporda ruhsat alanı sınırında olmayan bir alana te-
leferik kuracağını iddia etmektedir. Cerattepe için mahkemeye sunulan bilirkişi raporu ile ÇED
raporunun aynı üniversiteden olamayacağı konusunda Danıştay kararı vardır.” dedi.

Davaya müdahil olan TMMOB YK üyesi Cemalettin Küçük, Artvin Valisi’nin “Artvin’de
madenciliği engelleyenlerin kafasını koparırım” sözlerini anımsattı. Vali hakkında “mahkemeyi
etkilemeye dönük açıklama yaptığı” için suç duyurusunda bulunduklarını da sözlerine ekleyen
Küçük, daha sonra bilirkişi raporuna ilişkin yorumlarına geçti: “Bilirkişi heyetindeki KTÜ’lü
kimya hocamız, bildiği halde kimyacılık adına raporda hatalı ifadeler kullanmıştır. Rapor taraf-
sızlığını yitirmiştir. Gerekirse yeni bilirkişi atanmalıdır ve Cerattepe’de yeni inceleme yapılma-
lıdır” dedi.

Mahkeme çıkışında Av. Bedrettin Kalın, adil yargılama koşullarının bulunmamasının altını
çizerek “Burada adalet aramanın anlamı kalmamıştır” diyerek reddi hakim talebinde bulun-
duklarını söyledi.

YENİ ADRESİMİZ:
Adres: Merkez Mah.
Abide-i Hürriyet Cad. Hasat Sok. Sebil
Apt. No: 9 K: 4 Şişli-İstanbul

Cerrattepe’de Reddi Hakim

11. SARIGAZİ HALK FESTİVALİ
İÇİN 1-2 EKİM’DE
SARIGAZİ’DEYİZ…

EMEĞE EZGİ
&

DEVİNİM TİYATRO
ATÖLYESİ
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Ukrayna toplumunun rejimi ye-
niden kurmak için oluşturduğu baskı
ne kadar büyük?

Ukrayna şu an bir çıkmazda.
Yaşam standartları feci boyutta düşmüş
durumda. Ülke şu anda farklı siyasal
yapıların arasında yaşanan kalıcı bir
çatışmaya gömülmüş durumda ve ye-
niden inşa çok gerekli. Bize göre poli-
tika ekonominin yoğrulmuş halidir ve
ekonomik sistemde bir değişim olma-
dan yeniden inşadan söz etmek müm-
kün değildir.

Her politikacı şu veya bu grubun
ekonomik çıkarlarını temsil eder ve ku-
lisçilik veya ekonomik iş yaşamının
korunmasıyla meşguldür. Güçlü ola-
bilmek için devasa kaynaklara ihtiyaç
vardır ve politikacılar bağımsız figür-
ler değildir. Kapitalizm altında tam an-

lamıyla ekonomik bağımsızlık çok na-
dirdir. Bu yüzden yeniden inşadan bah-
setmek, bence ekonomik yeni bir inşa
olmadığı için mümkün değildir. Sis-
temde kısmi düzelmeler olabilir, fakat
yeni, daha gelişkin bir ekonomik sü-
rece geçiş mümkün değildir.

Modern Ukrayna’nın destekçisi
gerçekten sadece Batı mı? Örneğin
Amerika’da Trump iktidara gelirse
veya Avrupa Birliği’nin önde duran
ülkelerinde AB’ye karşı olanlar ikti-
dara gelirse Ukrayna’yı ne gibi deği-
şimler bekliyor? Kiev bu değişimlere
karşılık vermek için ne kadar hazır?

Batı’da siyasal durumda gerçekle-
şecek bu tarz bir değişimin Ukrayna
için beklenebileceğine çok da inanmı-
yorum. Ufukta köklü değişimler gö-
rünmüyor; çünkü Batı’nın burada

çıkarları var ve Almanya veya Birleşik
Devletler’de yeni liderlerin gelmesiyle
Batı’nın buradaki çıkarları değişmeye-
cek. Batılılar bu anlamda bazı pazar-
lıklar yapabilir, ama bu çıkarlardan
tamamen vazgeçmezler.

Bu yüzden bazı uzmanlar da
Rusya başka alanlarda taviz verirse
(örneğin Ukrayna’nın tamamen teslim
eder, Rus yanlısı güçleri desteklemeyi
reddederse ve Suriye’de Esad’ı teslim
ederse), Kırım’ın ancak bu koşullarda
Trump tarafından tanınabileceği tartış-
masını öne sürmektedir.

Tamamıyla katılmadığım Batı
yanlısı çizgide buraya kadar. Buna kar-
şın, gümrük birliğine katılmanın Uk-
rayna’nın tüm hastalıkları için deva
olacağını düşünmüyorum. Ukrayna
ekonomisinin sadece planlı bir eko-
nomi sistemine dönülmesiyle ve büyük
işletmelerin kamulaştırılmasıyla kur-
tarılabileceğine kesinlikle inanıyorum.
Fakat bu Ukrayna’daki iktidarın tama-
men oligarklar tarafından kontrol edil-
diği bu günlerde mümkün değil.

Şu an birçok Kiev resmi yetkilisi
Trump’a çok aşağılayıcı laflarla ses-
leniyor. Eğer Trump başkan olursa
nasıl davranacaklar?

Evet, şu anki birçok Ukrayna li-
deri Trump’ın muhalifleri olmaya yö-
nelmiş, fakat Trump kazanırsa yeni
Birleşik Devletler yönetimi ile diyalog
geliştirmeye çalışacaklar. Trump ideo-
lojik olarak Ukrayna yönetimine yakın.
Trump da Maidan’ın temsil ettiği aynı
şeylerden bahsediyor: Kapitalist siste-

min korunması, dine ya da etnik temele
dayalı ayrımcılık, kamu sektörünün
daraltılması. Yani Ukrayna hükümetini
destekleyen sokaktaki insan başını kal-
dırıp olanları anlamaya çalışsa, zihin-
sel bir uyumsuzluk yaşayacaktır.

Sizce şu an yaşanan ideolojik
krizi ne çözebilir?Dışardan bir müda-
hale gerekecek mi yoksa Ukrayna
bunu kendi başına aşabilecek mi?

Demin de dediğim gibi, politika
ekonomik süreçlerin bir yansımasıdır.
Bu nedenle siyasal süreci yeniden inşa

etmek için, oligarkların elindeki iktidar
sorununu çözmeniz gerekir. Ve bu bu-
günkü Ukrayna toplumunun temel
gündemi olmalıdır. Bu sadece oligark-
larla ve onların elleriyle beslenen aşırı-
milliyetçilere karşı sözde değil fiili
olarak mücadele edecek siyasal özne-
lerin ortaya çıktığında mümkün olabi-
lir. Belki de elde silahla. Ancak ondan
sonra tüm sistemi değiştirmek müm-
kün olacaktır.

Workers World’den çevrilmiştir.

Trump İdeolojik Olarak İktidardaki Ukrayna Hükümetine Benziyor

Ukrayna Marksist örgütü Mücadele Birliği (Borotba)’nın söz-
cüsü ve 2 Mayıs 2014’te Odessa’da gerçekleşen katliamdan kur-
tulan ve şimdi sürgünde yaşayan Alexey Albu ile yapılan
röportajdan pasajlardır. Röportaj Dmitry Rodionov tarafından ya-
pıldı ve Rus haber sitesi ‘Özgür Basın’da 4 Ağustos’ta yayınlandı.
Workers World editörü Greg Butterfield’ın katkılarıyla düzenlendi
ve çevrildi.

“TÜM SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEK MÜMKÜN”

Büyük toplumsal olaylar sözkonusu olduğunda gelişmelerin
altında yatan gerçek sebepleri anlama konusundaki basiretsizlik
yaygındır. Hemen her zaman görünenle, öne çıkan tekil olaylarla,
yöneticilerin söyledikleri ve yaptıklarıyla sınırlı analizler kaplar
ortalığı. Bir de meşhur “emperyalist planlar” tabii...

Bir devrim, bir ayaklanma oluyormuş, ne gam! Milyonları
harekete geçiren sebepler olarak gerçekten zavallıca olgular sı-
ralanır art arda. Siyasal analizlerde sık sık yönetici mevkindeki
birinin söylem, istem ve iradesi öne çıkarılır ama, nasıl olup da bu

bir tek kişinin veya grubun iradelerinin önemli bir faktör haline
geldiği açıklanmaz bir türlü. Asıl açıklanması gereken şey öylece
kalakalmıştır ortalıkta. Muazzam bir düşünce tembelliği, inanıl-
maz bir sığlık!

Bu ülkede 80 ile yayılmış, milyonları sokaklara dökmüş,
mevcut siyasal iktidarı ve devleti temelinden sarsmış Gezi ayak-
lanmasını düşünün. Daha ayaklanmanın artçı dalgaları sürmekte
iken piyasayı kaplamaya başlayan kitaplara bakın. “Olayın sıcağı
sıcağına” ortalığa saçılan bu “meta yığını” gerçekte muazzam bir

hareketi anlama konusundaki düşün-
sel yeteneksizliği, çapsızlığı göster-
meye yeter de artar bile! Özellikle de
toplumsal dönüşüm ve devrim adına yola
çıktığını iddia eden, ama gerçekte bundan köşe bucak kaçan re-
formist ve oportünist sosyalist hareketin zihinsel çoraklığını gös-
termesi açısından çarpıcıdır. Bir devrimi görmek, anlamak bu
kadar mı zor!

Yeri gelmişken belirtelim. Bizzat Gezi sırasında ortaya koy-
duğu görüşler ve çağırlarla olsun, o dönem yayımladıkları bildi-
rilerle olsun, sürecin özlü ifadesi olan "Ayaklanma Üzerine
Notlar"la olsun, olayları kavramada ve açıklamada gerçek bilim-
sel duruşu sergileyen sadece ve sadece Leninistler oldu. Geliş-
meleri devrimci bir bakış açısıyla ele almanın somut örneklerini
sundular. Gezi sözkonusu olduğunda bizzat olayların sıcağında
söylenmesi gerekenler en özlü haliyle söylendi. Ama Gezi üze-
rinden tüm bir devrimler dizisini, Yeni Evre'nin devrimlerini ele
almak, emekçiler için anlaşılır ve ikna edici bir açıklamasını yap-
mak, yakıcı bir görev olarak duruyordu.

Güncel devrimlerin ve devrimci ayaklanmaların teorik arka
planını ortaya koymak, bunların sosyo-ekonomik temelini açım-
lamak ve buradan hareketle Gezi'yi ele almak gerekiyordu. Bu,
son derece hacimli bir görev, zahmetli bir işti. En bayağı fikirle-
rin büyük bir tantanayla piyasaya sürüldüğü bu işporta aleminde
sıradanlaşmış cehaleti paramparça edecek böyle bir çalışma, Se-
tenay Berdan'ın kaleminden çıktı.

"Yeni Evrenin Devrimleri" başlığını taşıyan çalışmasıyla Se-
tenay Berdan, güncel tarihin marksist ele alınışının parlak bir ör-
neğini veriyor bize. Titiz bir çalışmayla olayların hem tarihsel
arka planını, hem sosyo-ekonomik temellerini başarılı bir şekilde
açıklıyor. Dahası devlet içinde şu an kıyasıya devam eden savaşı
ve sınıflar savaşının güncel seyrini anlamak açısından da muaz-
zam bir anahtar rolünü oynuyor. Eminiz ki bu kitabı okuyan her
emekçi devrim sürecine çok daha umutlu ve hazırlıklı katılacak-
tır.

YENİ EVRENİN DEVRİMLERİ
ÇIKIYOR

1999-SEATTLE & 2013 GEZİ


