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Türkiye yeni bir sürece mi gi-
riyor? Bir yönüyle “evet yeni bir
sürece giriyor” demek mümkün.

Nedir bu “yeni” dönemin
özelliği? Kısaca söylemek gere-
kirse, bütün gücün, bütün yetkile-
rin tek elde toplandığı, “kuvvetler
ayırımı” denen aldatmacanın bir
kenara fırlatıldığı bir döneme giri-
yoruz.

Tekelci sermaye sınıfının
buna ihtiyacı var. Erdoğan bu ihti-
yacı, bir kaç gün önce, Borsa İs-
tanbul’un kuruluş yıldönümünde
yaptığı konuşmada “bizim soru-
numuz süratli hareket edeme-
mek” şeklinde açıkladı.
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KADINLAR ABD’Yİ SARSIYOR!
ABD’de kadınlar meydanlarda! Uzun yıllardır ırkçı polis şiddetine, cinsiyetçi baskılara,

ucuz emek saldırısına, baskılara karşı direniş, tüm bu baskı ve saldırganlığın cisimleşmiş hali
olarak Trump’ın başkan seçilmesiyle birlikte sokaklara taştı. Amerikan halkının Filler ve Eşek-
ler arasında ehven-i şer tercihine zorlandığı bu “muazzam demokrasi”, bu seçimde ikisi de bir-
birinden beter adayın, bir dünya savaşını kışkırtma göreviyle yükümlü H. Clinton’la emek ve
kadın düşmanı ırkçı faşist Trump’ın arz-ı endam etmesiyle üzerindeki son incir yaprağını da
atıverdi. Sonuç ortada!

Washington Kadın Yürüyüşü,21 Ocak’ta, mücadele edecekleri sekiz temel ilkeyi açık-
ladı: İşçiler, göçmenler, LGBTİ topluluklar, engelliler, çevre, adalet, yurttaş ve kürtaj özgür-
lükleri, şiddetin sonlanması.

Kadınlar Trump şahsında simgeleşen tüm baskılara karşı uzun soluklu mücadeleyi baş-
lattıklarını duyurdular. Açıklamaları, tüm toplumun özgürlük mücadelesinin sahiplenilmesi
üzerine kurulu bir savaş manifestosu olan kadınlar tekelci sermayenin bu kabesinde yeni bir
“Occupy” /”%99” başlatmaya aday!

Ellerinde deli gömlekleri, sürekli karşımıza çıkıp bunu giy-
meye mecbur olduğumuzu söylüyorlar! Bize dayattıkları gibi
düşünmemizi istiyorlar. Onların karşımıza çıkardıklarından
başka bir seçenek yokmuş gibi davranıyor, buna inanmamızı
bekliyorlar. Her tartışma platformunda, her toplumsal geliş-
mede, her seçimde karşımıza geçip aynı şeyleri tekrarlama-
larından bıktık artık!

Sandık, sandık, sandık! En tepedeki başmuhtar da aynı-
sını söylüyor, kendisine sosyalist diyen çok geniş bir kesim
de! Sorun o sandığa gidip gitmemek de değil. O sandığa ina-
nıyorlar; o sandığa iman ediyorlar; o sandıkla “kazanılacak
mevziler” üzerinden sorunlarımızın çözülebileceğini düşü-
nüyor; hatta kötü gidişi engellemenin tek yolunun bu oldu-
ğuna yeminler ediyorlar!

Sandıktan “hayır” çıkması bir “meşuiyet krizi” çıkarmaz
mı? Elbette çıkartır. Ama fiili güçler dengesinde bir “meşrui-
yet krizi” düzen sınırları içinde kalındığında Saray’ın bir kağıt
gibi kaldırıp bir kenara atacağı türden engeldir. “Hayırlı se-
çimler” dileyip RTE’nin bu yolla durdurulacağını düşünen
parlamenter ahmakların anlayamadığı nokta budur! Bir “meş-
ruiyet krizi”nin ancak devrimci müdahale ile anlam kazana-
cağını unutacak kadar sisteme biat etmiş durumdalar. Böyle

bir “meşruiyet krizi”nin mevcut koşullarda ancak devrimci
bir ayaklanma ile sona erdirilebileceğini göremeyecek kadar
parlamentarizme saplanmışlar.

Bu yaklaşımı, düzene bu körü körüne imanı, bilincin böy-
lesine sarartılmasını reddediyoruz! Seçimlerin, sandığın,
meclisin, yerel yönetimlerin... salt geçici uğraklar olduğunu
unutan, hele hele bugün tüm “seçilmiş belediyelere” perva-
sızca el koyup “seçilmiş vekilleri” zindanlara atan şu dinci-fa-
şizm diyarında hala tüm ufkunu sandıktan çıkacak “hayır”la
sınırlayan parlamenter budalalığı reddediyoruz!

Sandıktan “evet” veya “hayır” çıksın, referandum sonrası
bu faşist terör artarak devam edecek! Konumlanışımızı, güç-
lerimizin örgütlendirilmesini bu gerçeğe göre yapmak, birin-
cil ve temel görevimiz.

Bu deli gömleğini giymeye mecbur değiliz. Ufkumuzu, bi-
lincimizi bize dayatılan ikilemlerle sınırlamak zorunda değiliz!
Referandum sonucu ne olursa olsun, tüm emek cephesi ola-
rak bu faşist sermaye düzenini yenmek için, kendi iktidarı-
mızı kurmak için en sert kapışmalara uygun hazırlıklarımızı
bir an evvel tamamlamak zorundayız. Bütün dikkatler bu nok-
taya!

MECBUR DEĞİLİZ!
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Marksist diyalektik; doğanın, top-
lumun ve düşüncenin genel gelişiminin
yasalarının bilimidir. Marksist diyalek-
tik; düşünceyi, maddi dünyanın insan ak-
lında yansıması ve düşünce biçimine
dönüşmesi olarak açıklar.

Buna göre, sosyalizm, proletaryayla
burjuvazi arasındaki uzlaşmaz sınıf çe-
lişkilerinin ve sınıf savaşımının işçilerin
bilincinde yansımasından ve düşünceler
biçimini almasından başka bir şey değil-
dir.

Sınıf bilinçli olmayan bir işçi çeliş-
kiyi ve sınıf çatışmasını bilinçsizce ifade
eder; sınıf bilinçli işçi ise kendi sınıf du-
rumunu, sınıf çatışmasını ve bunun te-
melindeki çelişkiyi bilince çıkarır.

Doğada ve toplumda her şey sürekli
gelişim ve değişim içindedir. Diyalektik,
toplumu ve sınıfları onların karşılıklı
ilişki ve çatışmasını durağan halde değil,
akışkan bir hareket, gelişim ve dönüşüm
içinde ele alır. Maddeci diyalektik;

“Şeylerin, mevcut bugünkü duru-
munu olumlu yanlarıyla kavrar, aynı za-
manda da, bu durumun yadsınmasını,
onun kaçınılmaz çöküşünün anlaşılma-
sını içerir. Çünkü diyalektik, tarihsel ola-
rak gelişmiş olan her toplumsal biçimi
akışkan bir hareket içinde görür ve bu
yüzden onun geçici niteliğini, onun anlık
varlığından daha az olmamak üzere he-
saba katar.” (Marx)

Diyalektik, eleştirel ve devrimcidir.
Hareket, aşağı bir durumdan yukarı

bir duruma; alt biçimden, bir üst biçime
doğrudur. Hareket bir durumdan başka
bir duruma geçişler biçiminde gerçekle-
şir. Sınıflı bir toplumda, toplumun ileriye
doğru bir alt toplumdan bir üst topluma
doğru hareketi çelişkilidir. Kapitalist top-
lumun kendi iç hareketi, bir üst topluma,
komünist topluma doğrudur ve çelişki
içinde ilerler.

Toplumun ve sınıfların gelişimine
bağlı olarak, bilgilerimiz de ilerleme,
yetkinleşme ve zenginleşme gösteriyor.

Bilginin ilerlemesi, teorik olarak
yetkinleşme, toplumsal durumu ve sınıf
savaşını nesnel ve derinlikli olarak kav-
rama ve bütünlüğü içinde yansıtma ola-
nağı veriyor.

Kapitalizmin kendi hareketi, kendi
evrimiyle geldiği aşama hakkında geniş
bilgiye sahibiz. Daha doğrusu, kapitaliz-
min kendi çelişmeli hareketinin ilerle-
mesine bağlı olarak bu konuda daha
derin ve daha geniş bir bilgiyi edinmiş
durumdayız.

Kapitalizmin başlangıcında ve ön-
ceki gelişme evrelerinde, ilk belirtileri
görülen birçok olgu, bugün olgunlaşmış
olarak önümüzde duruyor. Dolayısıyla,
olgunlaşmış olgular hakkında daha rahat
değerlendirme yapabilecek durumdayız.

Tekelci kapitalizmin ilerlemesiyle
maddi koşullar ileri bir gelişme aşama-
sına ulaştı. Rekabetçi kapitalizm, 20.
yüzyıla doğru tekelci kapitalizm aşama-
sına girdi. Bu tarihten sonra, emperya-

lizm çağı, finans kapitalin egemenlik
çağı başladı. Ama olguların gelişimi tek
yönlü değil, çok yönlüdür. Rekabetçi ka-
pitalizmi tekelci kapitalizme dönüştüren
aynı tarihsel koşullar, proleter devrimler
çağının başlamasına yol açmıştır.

Her şey sürekli hareket ve değişim
halindedir. Tekelci kapitalizmin geliş-
mesi kendi iç eğilimini yarattı: Tekelci
devlet kapitalizmi ya da devletle bütün-
leşmiş tekelci kapitalizm. Tekellerin dev-
leti tamamen denetimi altına alması
sonucu, devlet her yerde tekeller adına
tüm ekonomik ilişkilere müdahale edi-
yor, tekellerin istediği her konuda karar
alıp yasa çıkarıyor.

Tekelci kapitalizmin dünya ege-
menliğine bağlı olarak, emeğin dünya
çapındaki toplumsal karakteriyle emeğin
ürünlerine el koymanın özel biçimi ara-
sındaki çatışma keskinleşerek ön plana
çıktı. Kapitalizmin teknik temeliyle, üre-
tici güçlerle, burjuva üretim ilişkileri ara-
sındaki çatışma çok belirgin, elle tutulur
halde. Varolan üretim ilişkileri, toplum-
sal üretici güçlerin gelişmesini frenliyor,
sınırlıyor, engelliyor, Çatışma evrensel-
dir. Son derece şiddetlidir. Çelişki ve ça-
tışma kriz anında, toplumsal patlama
biçiminde açığa çıkıyor.

Kapitalizmin iç çelişkileri, tarihsel
olarak en gelişmiş düzeye çıkmıştır. Çe-
lişkilerin bu en yüksek aşaması, yadsı-
manın yadsınması, gasp edilenlerin gasp
edilmesi, kapitalizmin yerini komüniz-
min alma aşamasıdır. İşte çelişkilerin bu
gelişmesi ve en uç noktaya dek keskin-
leşmesidir ki, yeni bir topumla geçiş bir
zorunluluk olmuştur. Emek sermaye uz-
laşmaz çelişkisi, kapitalist toplumsal bi-
çimin tarihsel olarak geçici bir biçim
olduğunun ve yerini sosyalizme bırak-
ması gerektiğinin kanıtıdır. Maddi ko-
şullar, sosyalizme geçiş için yeterince
olgunlaşmıştır. Bugüne değin yaşanan
sosyalizme geçişler, kapitalizmin en ge-
liştiği ülkelerde değil, çelişkilerin en kes-
kinleştiği yerlerde gerçekleşti. Sınıf
çelişkilerinin keskinleşmesi ülkeleri dev-
rime götürdü.

Maddi koşulların ileri derece ol-
gunlaşması, uzlaşmaz sınıf çelişkilerinin
derinleşmesi, daha yüksek bir toplum bi-
çimine geçiş için yeni olanaklar yaratı-
yor. Sorun, koşulları ve olanakları
gerçeğe dönüştürmektir. Olanaklar ancak
zorlamayla gerçeğe dönüşür. Yeni top-
lum, zorlu ve çatışmalı bir mücadelenin
sonucunda doğabilir.

Yeni topluma geçişle birlikte, üre-
tim tarzında yeni ve köklü bir devrim
olur. Üreticiyle (işçiyle) üretim araçları
arasında, üretim araçlarının toplumsal
mülkiyeti temelinde yeni bir birlik kuru-
lur. Kapitalizm üreticiyle üretim araçları
arasındaki bağı kopardı. Üretici, ücretli
emekçi, ücretli köle olarak kapitalistin
özel mülkiyetinde olan üretim araçla-
rıyla, dolayısıyla üretim koşullarıyla bir
araya gelebildi. Sosyalizm bu duruma
son verecek, üretim araçlarını özgür üre-
ticilerin ortak denetimine alarak, emek
gücünü bir meta olmaktan çıkaracaktır.

“… dış görünüş ile şeylerin özü
doğrudan doğruya çakışsaydı, her türlü
bilim gereksiz olurdu.” (Marx)

Kapitalizmin gelişmesi hakkında
bilgilerimizin ilerlemesi, kapitalizmin
özü, onun varlık koşulları üzerine daha
derinlikli bir kavrayış ortaya koymamızı
sağlıyor. Kapitalizmin varlık koşulları,
ücretli emek sömürüsüdür. Kapitalist sö-
mürünün kaynağı, Marx tarafından açığa
çıkarılmıştır.

Günlük olarak yalnızca yüzeyde
olan olayları değil, bu olayların temelin-
deki gelişmeleri anlamada ve somut
durum çözümlemesinde derinlikli bir
kavrayış ortaya koyuyoruz. Böylece sınıf
mücadelesine yön veren, nesnel toplum-
sal gelişmeleri bilimsel ve doğru bir yön-
temle ele almış oluyoruz. Dönemin
gerektirdiği politikalarımızı ve taktiği-
mizi böylesi sağlam bir temele dayandı-
rıyoruz.

Görüş ortaya koyarken, nesnel top-
lumsal gerçeklerden, olgulardan yola çı-
karız, fakat bakışımızı mevcut durumla
sınırlamayız. Gelişmenin yönünü ve itici
güçlerini de belirleriz. Kapitalist üretim
biçimi toplumsal üretim biçiminin tarih-
sel olarak belirlenmiş biçimidir. Bu top-
lumsal biçim kendi hareketinin akışı
içinde tarihsel sınırlarına varmıştır. Ba-
kışımızı, sınırları tarihsel olarak belir-
lenmiş kapitalist üretim sistemiyle
sınırlayamayız. Geleceğin toplumunun
bu sınırlar içinde nasıl oluştuğunu da or-
taya koyarız. Marx, Kapital’de bunu ya-
pıyor. Kapital, kapitalist üretimin
toplumsal üretimin geçici bir biçimi ol-
duğunu, kapitalist üretimin kendi gelişi-
mini izleyerek gösterir. Kapitalist üretim,
toplumsal üretimin son sınırı değildir.
Özel mülkiyete dayalı üretimin sınırıdır.
Toplumsal üretim özel mülkiyet olma-
dan, toplumsal üretimin daha yüksek bi-
çimine geçerek devam eder.

Ekonomik ve tarihsel koşulları ka-
pitalizmin içinde oluşmadan ve yapı-

sında taşıdığı toplumsal çelişkiler geliş-
meden bu toplum yerini daha yüksek bir
topluma bırakmaz. Fakat bu büyük ta-
rihsel sıçrayış, işçi sınıfının egemen sınıf
durumuna gelmesiyle gerçekleşir. Sınıfı
savaşımının kendisi işçi sınıfını egemen
sınıf durumuna yükseltir. Bu durum ger-
çekleşti mi? Evet, dünyanın altıda bi-
rinde gerçekleşti ve on yıllarca varlığını
sürdürdü. Bu ülkelerde 90’larda yaşa-
nanlar, emperyalist kapitalist sistemin bir
tüm olarak sosyalizme geçiş için olgun-
laşmasını ve dünya devriminin büyük
ilerleyişini engelleyemedi ve engelleye-
mezdi. Kapitalizmin ötesine geçiş öyle
bir zorunluluk olarak kendini tarihsel
olarak dayattı ki, dünyada bu sorun daha
çok tartışılır hale geldi. Sosyalizme geçiş
birincisi nesnel toplumsal koşullar üze-
rinden, ikinci olarak işçi sınıfının varlığı
ve devrimci mücadelesi üzerinden tartı-
şılabilir.

Kapitalizmin ötesine geçişi, ancak
ve yalnız işçi sınıfı gerçekleştirebilir. Bu
devrimci sınıf, dünyayı değiştirme tarih-
sel görevini yerine getirecek denli geliş-
kin bir duruma gelmiştir. Dün
yeryüzünün bir çok yerinde dünya pro-
letaryasının sosyalizmin bayrağını dal-
galandıran dünya işçi sınıfı bugün
emeğin bayrağını yeryüzünün daha geniş
alanlarında dalgalandırabilir.

Tarihsel gelişme, birbirinden tecrit
edilmiş olarak yaşayan halkların birbi-
riyle ilişkiye geçmesi ve kapitalizmle
birlikte halkların karşılıkla bağımlılığı
yönünde ilerlemiştir. İnsanlığın yakın-
laşması ve kaynaşması, toplumsal üretici
güçlerin evrensel gelişiminin getirdiği
bir eğilimdir. Kapitalizm bunun maddi

zeminlerini yaratırken, aynı zamanda
bunun önünde engel oluşturuyor. Bu en-
gelin burjuva üretim ilişkilerinin ortadan
kaldırılması, insan ilişkilerinin yeni bir
temelde örgütlenmesinin farklılıklarıyla
birlikte kaynaşmasının ön koşuludur.
Bugün, kapitalizmin, insanlığın insancıl
bir ilişki oluşturmasının önünde engel
oluşu çok daha belirgindir. Dolayısıyla
bu engelin ortadan kaldırılması, gerekli,
zorunlu ve kaçınılmaz olmuştur. Bu, bi-
reylerin özgürlüğü için olduğu kadar, in-
sanın doğa ile birlikte evrimi içinde
zorunludur.

Kapitalistlerin eski üretim ilişkile-
rinde, eski toplumsal sistemde ısrar et-
meleri ve yeni bir üretim ilişkisine geçişi
engellemek için tüm gücünü kullanması,
insanlığı nükleer silah dahil, silahların
öldürücü gücüyle sürekli tehdit etmesi,
emekçilerin bu toplumsal düzeni zorla
ortadan kaldırmak için giriştiği devrimci
mücadelenin tarihsel devrimci önemini
bir kere daha (ama daha ikna edici ve
güçlü bir biçimde) ortaya koymuştur.

Bu kapışmanın çok çetin geçeceği
açık. Ama ne kadar çetin geçerse geçsin
dünya işçi hareketi bu savaşı kazanmak
zorundadır ve kazanacaktır. Proletarya-
nın devrimci savaşı tarihsel bakımdan
geniş kitlelerce bu denli yaygın olarak
kavranmışken, emekçi sınıf burada son
sözü söyleyen taraf olur.

Proletaryanın zaferi kaçınılmazdır,
çünkü emekçi sınıf, sınıf savaşı tarihi bo-
yunca büyük devrimci değerler yarattı ve
bu değerler dayanıyor. Kitle kahramanlı-
ğının bir ifadesi olan devrimci kahra-
manlık örnekleri bu değerlerin sadece
biridir. Sosyalizme geçiş için kapitalizme
karşı geliştirilen kahramanca girişimler,
dünyanın bir çok yerinde görülmüştür.
Mücadeleye yeni atılan kitleler, emekçi-
lerin tarihsel görevini yerine getirirken
son derece etkileyici değerlere, mücadele
örneklerine dayanıyorlar. Burada Fidel
Castro Ruz’un adını vermek yeterlidir.
Devrimci kitleler bu değerlere dayana-
rak ileri gidebilir, görevlerini tamamla-
yabilirler.

Türkiye ve Kürdistan devrimci ha-
reketinin yeni kuşakları devrimci müca-
deleyi yoğunlaştırırken, önlerinde
enternasyonalist proleter hareketin
büyük mücadele birikimi ve değerleri
var. Ayrıca bu topraklarda 50 yıldır süren
devrimci mücadele içinde mücadeleye
yeni katılan insanların savaşımda bir da-
yanak olarak değerlendireceği ileri teo-
rik, pratik birikimi var. Bu kadar büyük
bir birikim, deneyim ve değere sahip
olan işçi sınıfının devrimci kadrolarının
çok daha ileriye gitmesi gerekiyor ve git-
melidir.

1917 Büyük Ekim Devrimi’yle baş-
layan proleter devrimler çağı, yeni bir
toplumsal devrimler dönemiyle sürüyor.
Ekim Devrimi’nin 100. yılında tüm ka-
pitalist ülkelerde Komünist Dünya Dev-
rimi fırtınası esiyor!

DÜNYA DEVRİMİ YÜKSELİŞTE
BAŞYAZI C.DAĞLI

Ekonomik ve tarihsel ko-
şulları kapitalizmin içinde
oluşmadan ve yapısında taşı-
dığı toplumsal çelişkiler ge-
lişmeden bu toplum yerini
daha yüksek bir topluma bı-
rakmaz. Fakat bu büyük tarih-
sel sıçrayış, işçi sınıfının
egemen sınıf durumuna gel-
mesiyle gerçekleşir. Sınıfı sa-
vaşımının kendisi işçi sınıfını
egemen sınıf durumuna yük-
seltir. Bu durum gerçekleşti
mi?

Proletaryanın zaferi kaçınıl-
mazdır, çünkü emekçi sınıf, sınıf
savaşı tarihi boyunca büyük dev-
rimci değerler yarattı ve bu değer-
ler dayanıyor. Kitle
kahramanlığının bir ifadesi olan
devrimci kahramanlık örnekleri
bu değerlerin sadece biridir. Sos-
yalizme geçiş için kapitalizme
karşı geliştirilen kahramanca giri-
şimler, dünyanın bir çok yerinde
görülmüştür. Mücadeleye yeni atı-
lan kitleler, emekçilerin tarihsel
görevini yerine getirirken son de-
rece etkileyici değerlere, müca-
dele örneklerine dayanıyorlar.
Burada Fidel Castro Ruz’un adını
vermek yeterlidir. Devrimci kitle-
ler bu değerlere dayanarak ileri gi-
debilir, görevlerini
tamamlayabilirler.

“Tecavüze Karşı Her Yerdeyiz!”
Etimesgut hattı Özel Toplu Taşıma Aracına binen bir kadın 4 Ocak

günü, otobüsün şoförü tarafından tecavüze uğradı, tehdit edildi.
Bunun üzerine kadınlar “Bedenimize, emeğimize ve kimliğimize

yönelik her tehdit, her saldırı, her türlü şiddet, her tecavüz karşısında
biz kadınlar artık susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” diyerek
8 Ocak günü Ankara’da eylem gerçekleştirdi.

“Tacize, Tecavüze, Erkek Şiddetine Karşı Her Yerdeyiz” yazılı pan-
kartı ile Yüksel Caddesi’nde bir araya gelen Ankara Kadın Platformu
üyeleri basın açıklaması yaptı.

Açıklamada “Yaşadığımız ülke, şort giydiğimiz için otobüste şid-
dete uğradığımız, parkta spor yaptığımız için saldırıya uğradığımız,
barış dediğimiz için eşitlik, özgürlük dediğimiz için, yaşam biçimimize
karışamazsın laiklik gerek dediğimiz için şiddete uğradığımız, gözal-
tına altına alındığımız, tutuklandığımız bir ülke.

Böyle bir ülke istemiyoruz dediğimiz ve isyanımızla direndiğimiz
bu günlerde, Ankara’da adeta Özgecan Aslan katliamını hatırlatan bir
tecavüz yaşandı. 4 Ocak tarihinde Etimesgut hattı Özel Toplu Taşıma
Aracına binen bir kadın, otobüsün şoförü tarafından tecavüze uğradı.
‘Birine söylersen seni bulur yine tecavüz eder, sonra da boğazını kese-
rim’ denilerek tehdit edildi. Can güvenliğimizin olmadığı otobüsler,
parklar, sokaklar, hayatlar istemiyoruz. Bedenimize, emeğimize ve kim-
liğimize yönelik her tehdit, her saldırı, her türlü şiddet, her tecavüz kar-
şısında biz kadınlar artık susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”
denildi.

Bir Kadın Daha Katledildi
17 yaşında evlendi-

rildi, 2 çocuğu oldu…
Sistematik bir şekilde şid-
dete maruz kalan 22 ya-
şındaki Şehriban Dinç
eşinden şikayetçi oldu,
uzaklaştırma verildi,
ancak Şehriban korun-
madı. Uzaklaştırma sü-
resi biter bitmez eşi Esad
Dinç eve gelerek O’nu
katletti…

Esad Dinç esrar, sahte para suçlarına karışmış, eşi Şehri-
ban’a da ilk günden itibaren şiddet uygulamıştı. 7 yıl boyunca
gördüğü şiddete dayanamayan Şehriban, suç duyurusunda bulu-
narak eşinden ayrılmak istedi. Davanın açılmasıyla birlikte Esad
Dinç evden 2 ay uzaklaştırma cezası aldı.

Eşinin kendisini öldüreceğini anlayan Şehriban emniyete
başvurdu koruma için, “her kadına koruma verirsek polis kal-
maz Türkiye’de” cevabı aldı. Ve eşi uzaklaştırma süresi dolar
dolmaz Şehriban’ın evini bastı. Genç kadın pencereden çıkıp
yardım çığlıkları atmasına rağmen çocuklarının önünde sustu-
rucu silahla vuruldu. Ambulansın da geç gelmesiyle hayatını
kaybetti.

Siirt'te Ev Baskınında 2 Kadın Katledildi
Siirt’tin Çal Mahallesi’nde 10 Ocak gecesi saat 00.35 sırala-

rında bir eve düzenlenen polis baskınında ismi öğrenilemeyen 2 ka-
dının öldürüldüğü belirtildi. Valilik, ölenlerin saldırı hazırlığındaki
PKK’lılar olduğunu ve operasyonu yapan askerlere ateş açtıklarını
söyledi.

Yaklaşık iki yıldır iç savaşın yaşandığı Yemen’de 3
bin civarında kadın, başkent Sana’da bir futbol stadyu-
munda toplanarak geçit töreni düzenledi. Suudi Arabis-
tan’a ve kaçak Yemen Cumhurbaşkanı Hadi yanlısı
güçlere karşı direniş ve silahlanma çağrısında bulunan
kadınlar, ellerinde roket atar ve makinalı silahlarla “barış
için silahlanma” çağrısı yaptı.
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Baş tarafı 1. sayfada
Kuşku yok, “bizim sorunumuz” derken Er-

doğan düzen adına, tekelci sermaye sınıfı adına
konuşuyor. Tekelci egemenliğin ayakta tutula-
bilmesi, yıkılmaktan kurtulabilmesi için askeri
ve siyasi karar vericilerin hızlı hareket etmeleri,
ani ve çabuk kararlar almaları gerekiyor.

Bunun için yine Erdoğan, hedeflerini şöyle
açıklıyor: “Meclis'te ilk tur görüşmeleri tamam-
lanan anayasa değişikliği, yasama, yürütme ve
yargı erkleri arasındaki ilişkileri yeniden dü-
zenliyor. Her ne kadar kağıt üzerinde farklı erk-
ler olarak gözükse de her ikisinin de aynı güçte
toplanması gerekiyor. Geçmişte siyasi sistemin
tıkandığı dönemlere baktığımızda bu iki güç
arasındaki uyumsuzluğun öne çıktığını gösteri-
yor.”

Bunun nedeni sermaye sınıfının bir türlü ne
kazanabildiği ne de bastırabildiği iç savaştır.
Genel olarak savaşlar, özel olarak iç savaşlar
hızlı kararlar almayı, hızlı hareket etmeyi ge-
rektirir. Tesinden de söyleyebiliriz; bir sınıfın
hızlı kararlar alamak, hızlı hareket etmek zo-
runda kalmış olması onun bir iç savaşın tam or-
tasında olduğunu kanıtlar, başka bir şeyi değil.

İç savaşta sermaye sınıfı, kendi yasalarına
uyma gerekliliğini boğazını sıkan bir mengene
olarak algılar. Legalite artık kırılması gereken
boğucu bir demir çemberdir onun için. Merkezi
bir yönetim ya da aynı anlama gelmek üzere yö-
netimin, gücün merkezileştirilmesi artık kaçı-
nılmaz bir çaredir. Meclis’teki manzaralar
sermaye sınıfının bunu zor yoluyla da olsa kur-

makta kararlı olduğunun kanıtı.
Hiçbir “yeni” mutlak anlamda “yeni” de-

ğildir. Her “yeni”nin kökleri geçmişe uzanır.
“Yeni” dediğimiz dönem de Meclis’teki oylama
ile başlamış değil. Sermaye sınıfının zor yoluyla
merkezi bir yönetim kurma girişiminin geçmişi
var. 2015 Haziran seçim sonuçlarının tanınma-
ması, burjuva yasaların hiçe sayılarak hüküme-
tin kurulmaması, dinci faşist partinin hükümeti
bırakmaması, arkasından büyük bir devlet terörü
eşliğinde Kasım seçimleri tiyatrosunun düzen-
lenmesi bu geçmişin parçalarıdır.

Bu gerçek, somut olguları görmek için
küçük burjuva aydınların, küçük burjuva sosya-
listlerin kumkumakuşu gibi oturup kafalarında
kurgular yapmalarına gerek yok. Gözlerinin
önünde olup biteni görmeye, kavrayıp anlamaya
çalışsınlar; gerçeklerin gözünün taa içine kork-
madan baksınlar ve görüp kavradıklarını açıkça
ifade etsinler yeter.

Marx, ütopik sosyalist/komünistleri eleşti-
rirken şöyle der: “Ama tarih ilerledikçe ve
onunla birlikte proletarya savaşımının çizgileri
daha da belirginleştikçe bunların kafalarının
içinde bilim aramalarına gerek kalmaz; gözleri-
nin önünde olup biteni saptamaları ve bunun
sözcüsü durumuna gelmeleri yeterlidir.Bilim
aradıkları ve sistemler kurmakla kaldıkları sü-
rece, savaşımın başlangıcında kaldıkları sürece
sefaletin içinde sefaletten başka bir şey bula-
mazlar, sefaletin içinde eski toplumu alaşağı
edecek devrimci, yıkıcı yönü görmezler.”

Sefalettin içinde sefaletten, faşist devlet te-

rörünün içinde acı kan ve gözyaşından; sermaye
sınıfının zor yoluyla merkezi bir yönetim kur-
masında karanlık bir gelecekten başka bir şey
bulmamak günümüzün küçük burjuva sosya-
listlerinin, yani sosyal reformist ve oportünist-
lerin temel özelliğidir.

Oysa, sermaye sınıfı düzeni kurtarmak
adına zor yoluyla tüm güçleri bir adamda bir-
leştirme girişimiyle aynı zamanda devrimin me-
kanizmasını da kurmuş oluyor.

“Büyük adam yokluğunda” diyor Marx,
“düzen partisi, kendini, doğal olarak, sınıfının
tümünde bulunmayan kuvveti bir tek bireye
yüklemek ve böylece onu bir canavar haline ge-
tirinceye kadar şişirmek zorunda görüyordu..”
Tekelci sermaye sınıfı ve emperyalistlerin -bu
ikisini birbirinden ayrı düşünmemek gerek- bu
gün yaptıkları bundan başka bir şey değil.

Faşist devlet ve dinci faşist iktidarın terörü
karşısında dehşete düşmüş küçük-burjuva aydın
ve sosyalistler, devrimin toplumsal ordusunu da
aynı havaya sürüklemenin gayreti içindeler. Bir
cenazeden ibaret olan Meclis’in geçirdiği Ana-
yasa değişiklik önerilerini Referandumla red-
detmeyi bir dönüm noktası, bir ölüm-kalım
meselesi olarak görüp gösteriyorlar. Oysa bir
önemi yok. Meclis, bir cenazedir. Otoritenin tek
elde toplanması çoktan gerçekleşmiş bir işlem-
dir. Hukuk, tıpkı istatistik gibi, gerçek yaşamın
arkasından topallayarak gelir ve olguya yasal
kılıf uydurmaktan başka anlama gelmez.

Anayasa değişiklik önerileri, varolan fiili
duruma yasal kılıf uydurma çabasından ibarettir.

Referandum bir tiyatrodur. Çünkü referandum-
dan “hayır” sonucu çıkması var olan fiili du-
rumu değiştirmeyecektir. Değiştireceğini
söylemek, bunun için kitleleri sandık başına ça-
ğırıp onları oy kullanmaya ikna etmek halkları
kandırmaktır.

Referandumdan “evet” oyu çıkması, karşı
devrim cephesi için “ne ala”dır. “Hayır” oyu
çıkması “pekala”dır; fiili durum yasal kılıfına
uydurulmadan devam edecek demektir.

Ama şimdi devrimin toplumsal ordusunu
silah başına, ayaklanmaya çağırmak yerine
“hayır” oyu vermek üzere sandık başına çağı-
ranlara sormak gerek: Cizre, Nusaybin, Sur kat-
liamları; sayısını unuttuğumuz kitle katliamları,
açık infazlar, onbinleri bulan tutuklamalar, yüz-
binleri bulan gözaltılar, işten atmalar için; po-
lislere “acımasız olun, merhamet göstermeyin”
çağrıları için dinci faşist iktidar ve faşist devlet
yasal kılıf mı aradı? Dinci faşist iktidar bu icra-
atları yaparken anayasal değişiklikler mi ol-
muştu?

Bütün bunlar, Meclis’teki oylamanın da, re-
ferandumun da bir tiyatro olduğunu size anlat-
maya yetmiyor mu? Sahi, bu tiyatronun figüranı
olmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?

Bir umut, 2015 Haziran seçimleri Meclisin
ve sandığın beş paralık değerinin olmadığını
size anlatmış olsun diye düşündük.

Heyhat! Kişinin düşünceleri bir kez parla-
menter ahmaklıkla sakatlanmış ve sermaye sı-
nıfına güven duygusuyla dolu olmaya görsün...

Editör REFERANDUM TİYATROSU

Sur’da Kamulaştırma Sürgünü
Diyarbakır'ın Sur ilçe-

sinde bazı mahallerde sokağa
çıkma yasağı sürmekteyken,
hükümet, çıkardığı "Acele Ka-
mulaştırma Kararı" ile yaşayan
halka tebligatlar göndererek
evlerinden zorla çıkarmaya ça-
lışıyor.

Sur’da bir yılı aşkındır
yıkım politikası, devam ediyor;
8 bin yıllık Hevsel Bahçeleri de
yıkım alanları içinde yer alıyor.

Sur ilçesinde Alipaşa, La-
lebey, Ziya Gökalp ve İskenderpaşa mahallelerinde yaşayanlara TOKİ tarafından tebli-
gat gönderildiği söyleyen mahalle sakinleri, yetkililerin tebligatları imzalamaya
zorlandığını da ifade etti. Art arda gelen tebligatlar nedeniyle insanlar evlerini boşalt-
maya başladı.

Mahalle sakinleri evlerinden çıkmak istemediklerini, ancak mecbur bırakıldıklarını,
aksi halde evlerinde otururken, kapısına kepçe dayanacağını belirtti.

Sur'da yeni karakollar yapıldığına dikkat çeken mahalle halkı, "Devlete göre Sur'da
karakollara yer var, ama buranın halkına yer yok. Buna kimse sessiz kalınmasın. İnsan-
lar Sur için ses çıkarsın, karşı koysun" çağrısında bulundu.

Gazeteciler 24. Gün Adliye’de
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın

maillerine ilişkin ortaya çıkan bilgileri haber yaptıkları
gerekçesiyle 25 Aralık 2016'da gözaltına alınan DİHA Di-
yarbakır Haber Müdürü Ömer Çelik ve İstanbul muhabiri
Metin Yoksu, ETHA Sorumlu müdürü Derya Okatan,
Diken eski editörü Tuncay Öğreten, BirGün gazetesi ça-
lışanı Mahir Kanaat, Yolculuk Gazetesi İmtiyaz sahibi
Eray Sargın 17 Ocak günü savcılığa sevk edildi ve Çağ-
layan Adliyesinde gece geç saatlere kadar ifadeleri alındı.

Akşam saatlerinde savcılık ifadesi biten 6 gazeteci,
tutuklama talebiyle 8. Sulh Ceza Mahkemesine sevk
edildi. Gazetecilere sorgularında birbirlerini ve Red-
Hack’den kimseyi tanıyıp tanımadıkları, paylaşılan twe-
etler, RedHack’in hacklediği e-posta adresine ait linkin
paylaşıldığı haber grubunda neden yer aldıkları soruldu.

Gazeteciler ise söz konusu mailleri ve haberleri
“haber yapma” maksatlı takip ettiklerini söylediler. Metin
Yoksu’ya twitter hesabında yer alan “proleter gazeteci”
tanımlaması sorulurken, Derya Okatan’a ise evinde neden
1 dolar bulunduğu soruldu.

Çıkarıldıkları 8. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ve-
rilen kararda Etha Sorumlu Müdürü Derya Okatan, Yol-

culuk Gazetesi İmtiyaz sahibi Eray Sargın ve DİHA İs-
tanbul muhabiri Metin Yoksu serbest bırakıldı.

BirGün Gazetesi çalışanı Mahir Kanaat, eski Diken
editörü Tunca Öğreten ve DİHA Diyarbakır Haber Mü-
dürü Ömer Çelik ise tutuklandı.

Dışarıda saatlerdir bekleyen basın emekçileri ve ai-
leler serbest bırakılan 3 gazeteciyi karşılarken, tutuklanan
3 gazeteci de cezaevine gönderildi.

Özgür Gündem Davası 21 Mart’a Ertelendi

Özgür Gündem gazetesi ile dayanışmak amacıyla başlatılan nöbetçi genel yayın
yönetmenliği kampanyasına katıldıkları için Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)
Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Tem-
silcisi ve Bianet raportörü Erol Önderoğlu ve gazeteci yazar Ahmet Nesin’in yargı-
landığı davanın üçüncü duruşması 11 Ocak günü İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görüldü.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Şebnem Korur Fin-
cancı ve Erol Önderoğlu ile avukatları hazır bulundu. Duruşmaya çok sayıda gaze-
teci ve yurt dışından izleyici ile HDK Eşsözcüsü Onur Hamzaoğlu ve çok sayıda
HDP yöneticisi izleyici olarak katıldı. Özgür Gündem gazetesi Yazıişleri Müdürü
İnan Kızılkaya ise duruşmaya getirilmedi.

Duruşma, celse arasında mahkemeye gönderilen belgelerin okunması ile baş-
ladı. Mahkeme heyeti, yazar Ahmet Nesin’in ifadesinin alınmadığı gerekçesi ile du-
ruşmayı 21 Mart gününe erteledi.

Dava sonrasında gazeteciler Çağlayan Adliyesi’nde basın açıklaması düzen-
ledi.

Basın açıklamasına katılan heyetler ise basın özgürlüğü açısından Türkiye'nin
durumunun son derece vahim olduğunu dile getirdi.

Muzaffer Kandemir Rojava’da Uğurlandı
Rakka operasyonunda ölümsüzleşen Muzaffer Kandemir için BÖG

Karargahında askeri tören düzenlendi.
Törene TKEP/L, MLKP, TKP/ML TÎKKO, MLSPB, YPG katıldı.

Bölge halkının da katıldığı tören, konuşmalarla sona erdi.
Törende TKEP/L Yaşar Bulut Karargah Komutanı Teğmen Ali de bir

konuşma yaparak,
“Muzaffer yoldaşın silahı ellerimizde. O, tarihsel görevini yaptı.

Bizim görevimiz, onun bıraktığı yerden Türkiye ve Kürdistan Devrimini
zafere taşımaktır” dedi.

Hatay’da Gözaltılar

Hatay'ın İskenderun, Antakya ve Samandağ
ilçelerinde 18 Ocak günü HDP ve bileşenlerine
yönelik operasyon düzenlendi, aralarında HDP il
eşbaşkanlarının da olduğu çok sayıda kişi gözal-
tına alındı.

Gözaltılar sürerken, konuya ilişkin Antakya
İnsan Hakları Derneği'nde saat 15.00'te basın
açıklaması yapıldı, gözaltılar protesto edildi.

19 Aralık günü de bu baskın ve gözaltılar,
Ankara’da Mülkiyeliler Birliği'nde yapılan basın
açıklamasıyla protesto edilerek gözaltına alınan-
ların derhal serbest bırakılması istendi.

HDP, ESP, SYKP, SODAP ve EMEP bir
araya gelerek yaptıkları açıklamada, bu operas-
yonlarla, "başkanlık sistemine hayır" diyen de-
mokratik kesimlerin sindirilmek istendiği
söylendi.

Açıklamada "İktidarın dayatmalarına teslim
olmayacağız, aksine hak, hukuk tanımayan bu dü-
zene karşı sesimizi, mücadelemizi yükselteceğiz"
diyerek gözaltına alınanların serbest bırakılması
istendi.
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Türkiye ve Kürdistan’da emekçi sınıfların, ezilen halkların durumu
nasıl tasvir edilir diye bir soru sorulsa buna verilecek yanıt en kısa ve özlü
haliyle şöyle olabilirdi: Devlete ve dinci faşist iktidara karşı kızgınlık, öfke,
gelecekten emin olamama hali, belirsizlik, endişe gibi şiddetli duyguların
egemen olduğu bir toplum…

Son gelişmelerden sonra bunlara dinci faşist kitleye duyulan öfkeli,
kızgın, her an çatışmaya hazır ruh halini ekleyebiliriz. IŞİD, El Nusra gibi
dinci faşist örgütlerin yaptıkları katliamların arkasında devlet ve dinci faşist
iktidarın yanı sıra dinci faşist kitlenin olduğu kanısı yaygın.

Dinci faşist kitlenin, faşist devletin açık desteği ile kendilerinden yana
olmayan geniş kitlelere karşı başlattıkları saldırgan kampanya, Maraş,
Çorum, Sivas ve daha bir çok katliam yaşamış; Suriye’de bu dinci faşistle-
rin yaptıkları vahşeti her gün izleyen geniş kitlelerde haklı endişe ve kor-
kulara yol açmış durumda.

Ama bütün bunların faşist devlete, dinci faşist iktidara ve dinci faşist
kitleye yani karşı devrimin kitle gücüne karşı olan emekçi sınıflarda, ezi-
len halklarda, ilerici-demokrat kitlelerde bir sinmeye, teslimiyet eğilimle-
rine yol açtığını düşünen fena yanılır.

Aksine, faşizmin kendisine karşı olan kitleleri teslim alma amaçlı
baskı, terör, katliamcı vb politikaları bu kitlelerde savaşma, mücadele etme
isteğini körüklemiştir. Kürt halkı ve Aleviler başta olmak üzere, birleşik
demokratik bir devrimin her zaman itici gücü olan “alt sınıflar” silahlanı-
yor, kendi aralarında örgütleniyor ve şimdilik, olası bir katliam girişimine
karşı kendilerini savunmanın yol ve yöntemlerini konuşup tartışıyorlar.

Bu bir olgudur ve özellikle Kürdistan’da halkla yakın ilişki içinde olan-
ların elle tutulur biçimde tanık oldukları bir olgudur. Böyle yakın ilişki
içinde olan birinin, HDP Eş Genel Başkan Yardımcılarından Nadir Yıldı-
rım’ın gözlem mahiyetindeki sözlerini aktarmak istiyoruz. Özeleştiri olarak
da okunabilecek gözleme dair sözler şöyle:

“İktidar bölge halkının sessizliğini yanlış yorumluyor. Sinme olarak
kabul ediyorlar. ‘Korku baskı ile biz sindirdik’ diyorlar. Sindiklerini zan-
nettikleri toplumu yeniden yapılandırma telaşındalar. Kesinlikle öyle bir
durum yok. Bölge halkı bir anı bekliyor. Bu an Büyükşehir Eşbaşkanları ya
da HDP Eşbaşkanlarının tutuklanması da olabilirdi. Ama yeni bir durum da
olabilir. Halkımızı tanıyoruz. Biz sinmediğini, korkmadığını biliyoruz. Bize
eleştirileri, sitemleri vardır ama kesinlikle halkımız şu anda farklı bir nok-
tada. Duygusal, tepkisel birikimi tetikleyecek bir kıvılcım olabilir. Ama çok
uzak olmamak koşulu ile her an çok büyük kitlesel patlama yaşanabilir.

Güney Kürdistan ve Rojava’da yaşananlar bölge insanını duygusal
olarak zinde tutuyor. Kazanma ve başarma umudu çok taze. En önemlisi bu.
Umut ve inanç kaybolmadığı sürece başarı an meselesidir.”

Kürt halkı için yapılan gözlem, çekinmeden diyebiliriz ki, Haziran
Halk Ayaklanmasında dünyayı ayağa kaldıran Türkiye halkları için de ge-
çerlidir.

Şimdi onlar devrimci güçlerden iki şey talep ediyorlar. Birincisi, bir-
lik olmak, yani faşizme karşı birleşik cephe oluşturmak, ikincisi, kendile-
rine neyi nasıl yapmaları, nasıl savaşmaları gerektiğini ve kendilerini kesin
kurtuluşa götürecek politik hedefin hangisi olduğunu birilerinin söylemesi.

Gerçekte, birleşik demokratik devrimin itici gücü olan emekçi sınıfla-
rın, Kürt halkının, Alevilerin, yoksulların; kısacası faşizme karşı olan bütün
toplumsal güçlerin faşizme karşı birliği temsil edecek bir yapı Türkiye ve
Kürdistan’da mevcut: Halkların Birleşik Devrim Hareketi.

HBDH, gerçekte faşizme karşı birleşik cepheden başka bir şey değil.
Olguların adını değiştirmekle olgunun kendisi değişmiş olmaz. Ne var ki,
HBDH, bu güne kadar kendini Faşizme Karşı Birleşik Cephenin ta kendisi
olarak tanıtıp devrimin toplumsal güçlerine bunu kabul ettirmiş değilse
bunun kusuru HBDH’nin kendisindedir.

HBDH, faşizme karşı olan bütün toplumsal güçleri etrafında toplamak
istiyorsa, büyük bir patlamanın, yani ayaklanmanın eşiğindeki halklara ken-
disinin devrimin merkezi olduğunu, politik iktidarı ele geçirmeyi başlıca
amaç olarak önüne koyduğunu sözle değil program ve pratiği ile göster-
mesi, buna inanması ve bunun ateşini taşıması lazım. İçinde bulundukları
ruh hali yukarıda tanımlanan halklara gereken budur.

HBDH, halkların ekmek su kadar ihtiyaç duydukları faşizme karşı bir-
leşik cephe olarak, bunu başarabilir mi? Bu soruya tereddütsüz “evet” ya-
nıtı veriyoruz. Evet başarabilir ama bunun koşulları var. Bu koşulların
başında, HBDH’nin birleşik bir ayaklanmayı örgütlemeyi, bunun için halk-
lara çağrı yapmayı; ayaklanmacı ruh hali içindeki halkları bu çağrılarla
ayaklanmaya pratik olarak hazırlamayı; uzlaşmayı değil, demokratik bir
devrimi ve bu devrimin zaferiyle birlikte devrimci demokratik bir hükümet
kuracağını iki anlama gelmeyecek bir açıklık ve yalınlıkla ortaya koyması
ve bunu başlıca, temel görev olarak kabul etmesi lazım.

HBDH’nin devrimi zafere taşıyabileceğine ve zaferle birlikte devrimci
demokratik bir iktidarın kurulabileceğine inanmamız; bunu bilinmez bir
gelecekte değil, hemen önümüzde duran bir olanak olarak görmemiz, temeli
olmayan bir iyimserlik değil. Halkların içinde bulundukları ayaklanmacı,
devrimci ruh halini, başkalarının tanıklığına dayanarak ortaya koyduk. Dev-
rimin itici gücü olan kitlelerin bu ruh hali iyimserliğimizin en önemli kay-
nağıdır.

Bunun yanısıra, HBDH’nin güçlü bileşeni olarak UKH’nin devrime,
devrimin güncelliğine ilişkin şu düşüncelerini de biliyoruz: “İçinde bulun-
duğumuz dönemi, ortamı, devrimci durum olarak görüyoruz, değerlendiri-
yoruz. Her bakımdan… Ve tüm devrimci, demokratik güçlerle, elimizdeki
bütün imkanları, kazanımları seferber ederek ortak bir devrimi, birleşik bir
devrimi gerçekleştirmek istiyoruz.” (Duran Kalkan); “Artık devrim süreci
gelmiştir, zaman devrim ve başarı zamanıdır.” (Murat Karayılan).

Ancak ne yazık, HBDH, bu tespit ve düşüncelere uygun bir program
ve politikayı bugüne kadar geliştiremedi. Oysa, HBDH’nin benimsediği,
“Şimdi Devrim Zamanı” sloganı, bir propaganda sloganından çok, bir
durum tespitini anlatır. Eğer koşullar bir “devrim zamanı”na işaret ediyorsa
devrimci bir yapının yapması gereken şey, bu görevin önüne başka hiç bir
görev koymadan kitleleri birleşik ayaklanmaya, devrime, iktidarın fethine
çağırmaktır.

HBDH, faşizme karşı birleşik cephe olarak, bu görevi önüne koyup
bunun için mücadele ettiğinde Kürdistan ve Türkiye halklarının özlemine
yanıt vermiş olacaktır.

FAŞİZME KARŞI BİRLEŞİK CEPHE!

Taylan Işık
Agos Gazetesi Genel Yayın Yö-

netmeni Hrant Dink katledilişinin 10.
yılında vurulduğu yerde anıldı.

Agos Gazetesi'nin binasına Hrant
Dink’in fotoğrafı ve "10 Yıldır Hrant
Yok Adalet Yok, 10 Yıldır Özlüyoruz
Ahparig" yazılı dev pankart asıldı.

Gazete binası
önünde vurulduğu
yerde de isminin yazılı
olduğu taşın etrafı ka-
ranfiller, narlar mum-
larla donatıldı.

Anma için Agos
önündeki cadde trafiğe
kapatıldı. Anma için
Harbiye'deki TRT Rad-
yosu önünden yürüyüş
yaparak gelenler iki ta-
rafta kurulan arama noktalarından, aranarak Agos Gazetesi önüne
alındı.

Arama noktalarında kimlik kontrolü yapıldı, araması olduğu
gerekçesiyle gözaltına alınanlar oldu. Arama sırasında Suruç Aileleri
ve SGDF’lilerinin taşıdığı "Suruç İçin Adalet Hrant İçin Adalet" ya-
zılı dövizlere de el konuldu.

Anmaya Dink'in ailesi, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan,
Suruç gazileri ve aileler, HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu, Berkin
Elvan'ın ailesi, DİSK yöneticileri de katıldı. Anma boyunca Agos
Gazetesi'nden Ermenice ağıtlar yayınladı.

Dink'in katledildiği saat olan
15.00'de saygı duruşuyla anma prog-
ramı başladı. Ardında da Dink'in yaşa-
mını yitirmeden önce verdiği röportaj
ses kaydı dinletildi.

Anma boyunca sık sık "Faşizme
İnat Kardeşimsin Hrant", "Öldür Di-

yenler Yargılansın",
"Biz Bitti Demeden Bu
Dava Bitmez ", "Hepi-
miz Hrant'ız Hepimiz
Ermeniyiz" sloganları
atıldı.

Saygı duruşunun
ardından eşi Rakel
Dink bir konuşma
yaptı. Hrant'ın son ya-
zısını hatırlatarak, ül-
kedeki güvercin

tedirginliğinin kaldırılması gerektiğini söyledi.
Rakel Dink, "10 yıl önce sorduğumuz soruyu yeniden soruyo-

ruz. Hedefe koyanlar, tehdit edenler, 'Hrant, öfkemizin hedefisin" di-
yenler, Genelkurmay'dan bildiri yayınlayanlar ne zaman adalet
önüne çıkarılacak?" dedi. "Hrant İçin Adalet" arayışının aynı za-
manda gözaltına alınan, tutuklanan akademisyenler, gazeteciler ve
muhaliflerin de adalet arayışı olduğunu ifade etti.

Anma töreni sonrasında kitle bir süre daha Hrant Dink'in katle-
dilmesini protesto ederek tüm sorumluların yargılanmasını isteyen
sloganlar atarak dağıldı.

Binler Agos Önünde Hrant’ı Andı

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri 19
Ocak Perşembe günü saat 18.00'da Türkan
Saylan Kültür Merkezi önünde "10 Yıldır,
Hrant Yok, Adalet Yok" çağrısıyla Hrant
Dink anması gerçekleştirdi. Saygı duruşuyla
başlayan eylemde sık sık "Faşizme İnat Kar-
deşimsin Hrant","Hepimiz Hrant'ız Hepimiz
Ermeniyiz","Faşizme Karşı Omuz Omuza",
"Yaşasın Halkların Kardeşliği" sloganları
atıldı.

Basın açıklamasını Emek ve Demok-
rasi Güçleri adına, son çıkarılan Kanun
Hükmünde Kararname ile ihraç edilen aka-
demisyen Prof. Dr. Zerrin Kurtoğlu okudu.
Kurtoğlu sözlerine "Kendisini katıksız bi-
çimde barışa adamış bir insan olan, sevgili
dostumuz, kardeşimiz Hrant Dink’in, milli-
yetçilik hastalığına tutulmuş bir tetikçi tara-
fından vurularak katledilmesinin
üzerinden tam 10 yıl geçti. Ve geçen uzun
yıllar boyunca bizim adalet arayışımız
sürerken, bu adalet arayışını sekteye uğ-
ratmayı amaçlayan yalanlar ve oyala-
malar da devam etti" diyerek başladı.
"Cumhuriyet tarihi, faili meçhul siyasi ci-
nayetlerle ve bu cinayetlerin bitmeyen
davalarıyla doludur. Hrant’ın katlinin
akabinde dönemin Başbakanı Recep
Tayyip Erdoğan, ‘Hiçbir cinayet Anka-
ra’nın karanlık dehlizlerinde kaybolma-
yacak’demişti. Bugün bu cinayette dahli
veya kusuru olan bazı kamu görevlileri
yargı önüne çıkarılmış olsalar da ‘vur
emri’ni kimin verdiğini hâlâ bilmiyoruz.
Bu nedenle davanın üstünü örten sis per-
desi henüz kalkmış değil. Dolayısıyla
zaman içinde Hrant Dink cinayeti de
sözü edilen o dehlizlerde kaybolacak mı
bilemeyiz." diyen Kurtoğlu, bir bebekten

katil yaratan zihniyetin bu dehlizlerde üre-
tildiğini vurguladı.

15 Temmuz Darbe girişimiyle birlikte
Dink cinayetinin Gülen Cemaatinin üzerine
yıkılmaya çalışıldığını söyleyen Kurtoğlu
"Ey muktedirler; ne derseniz deyin, ne ya-
parsanız yapın ama bizi aptal yerine koy-
mayın!

Çok iyi biliyoruz ki hepiniz o gün cina-
yet mahallindeydiniz: Polisinizle, jandarma
istihbaratçınızla, valinizle hepiniz oraday-
dınız, hepiniz Hrant’ın katlinden sorumlu-
sunuz" dedi. "Özlüyoruz seni Ahparig.
Sensiz, sensizliği yaşamak çok zor sevgili
kardeşimiz. Sen gittiğinden beri gökyüzüne
uçan ve bir daha geri gelmeyen güvercinleri
sayamaz olduk. Ne çoğu yaralandı kana-
dından kolundan. Barış olsun, hiçbir çocuk

yetim kalmasın, öksüzlüğü bilmesin istiyor-
lardı onlar da. Ateş düşmesin hiçbir yüreğe
diyorlardı. Biraz olsun araladığın kanlı
kuyu ne çok can çekti içine. Hâlâ bu top-
raklarda farklı dillerden söylenen türkülerle,
birlikte halaya durma umudumuzu yok
etmek istiyorlar. İstiyorlar ki, her renk griye
dönüşsün, herkes aynı şeyin doğru olduğunu
düşünsün; sorgusuz sualsiz her şeye EVET
desin... Yüreğinden dökülen barışın, haki-
katin, cesaretin ve umudun sesinin ulaştığı
herkes seni çok özlüyor sevgili Ahparig"
diyen Kurtoğlu, Dink'ten geriye kalan
umudu hücrelerinden çıkaracaklarını ve ba-
rışın dilini inşa etmeye devam edeceklerini
belirtti.

Her ne olursa olsun direnmeye devam
edeceklerini söyleyen Kurtoğlu "Bize miras

bıraktığın ve hafızamıza kayıtlanan
umudu, hücrelerimizden çıkıp dünyaya
açılma imkânını, barış içinde bir arada
yaşama ihtimalini yok etmek artık hiçbir
şekilde mümkün değil. Bu umut, bu
imkân, bu ihtimal, bu bir aradalık aynı
zamanda senin bize vasiyetin idi. Bu va-
siyete inatla sahip çıkarak her ne paha-
sına olursa olsun barışın dilini inşa
etmeyi sürdüreceğiz. Tıpkı senin gibi,
derin bir dünya ve insan sevgisiyle, alçak
gönüllülükle, insanın yapma ve yeniden
yaratma kudretine inançla, umutla, vic-
danla demlendirilmiş bir akılla, eleştirel
ve eylemden kopmayan bir düşünme ce-
saretiyle ve bedel ödemeye hazır bir şe-
kilde, mutlaka ama mutlaka direneceğiz"
dedi. Eylem alkışlar ve sloganlarla sona
erdi.

Mücadele Birliği/İzmir

Özlüyoruz Seni Ahparig...

Gençlik Hrant Dink’i Andı
Nor Zartong, HDP Gençlik, Aka-Der, DAF, EHP, Halk evleri, Kaldıraç, ÖDP, TIP,

Yeniyol gençlik örgütlerinin çağrısıyla 19 Ocak günü Hrant Dink’i anmak için saat
20.00'de Kurtuluş semtindeki Akbank önünde toplanıldı.

Hrant Dink'in katledilmesini protesto eden Türkçe ve Ermenice dövizler taşınarak,
Türkçe ve Ermenice "Faşizme İnat Kardeşimsin Hrant", "Öldür Diyenler Yargılansın",
"Biz Bitti Demeden Bu Dava Bitmez ", "Hepimiz Hrant'ız Hepimiz Ermeniyiz" slogan-
larıyla Halaskargazi Caddesi'nde yürüyüş yapılarak Agos Gazetesi önüne gelindi.

Gündüz yapılan anma sırasında hazırlanan Agos Gazetesi önündeki karanfil ve
mumların arasına dövizler bırakılarak mumlarla "10. Yıl Unutmadık" yazıldı. Şiirler
okundu, Hrant Dink'in ses kayıtlarıyla hazırlanan şiir dinletisi yapıldı.

Kurumlar adına ortak basın açıklamasını Türkçe olarak Aka-Der'den Damla Şahin,
Nor Zartong'dan Sayad Tekir okudu.

Basın açıklamasında özetle, “10 yıl önce bugün yüzbinler katledilen Hrant Dink
için yürüdü 100 yıllık inkârı ve yalanı karşısına alan özgürlük barış, kardeşlik ve eşitlik için sesini korkusuzca yükselten Hrant 10 yıl sonra
kendisini ve fikirlerini sahiplenenleri bir kez daha bir araya getirdi. 10 yıl oldu hevesli kolluk kuvvetleri Hrant'ın katili ile hatıra fotoğrafları
çekindi sırtını sıvazladı.

10 yıl olduğu tehditlerin varlığını bildiği halde görevini yerine getirmeyen devlet görevlileri hakkında işlem yapılmadı. 10 yıl oldu az-
mettiriciler, sorumlular mahkeme önüne çıkarılmadı, davaların içi boşaltıldı.

(…)10 yıl oldu adalet ve barış isteyenlere yönelik linç baskı ve katliamlar devam etti.
10 yıl oldu Hrant'ın katline neden olan karanlık büyüdü ve gazeteciler, onun meslektaşları gerçekleri söyledikleri için tutuklanıp hapse-

dildi. 10 yıl oldu hukukçu ve insan hakları avukatı Tahir Elçi onun gibi kaldırıma düşürüldü. (…)
10 yıl oldu. Bizler yine burada düştüğün yerdeyiz. Bu zifiri karanlığın güneşi doğuracağını biliyoruz. Hrant'ların katledilmediği bir ülke

ve dünyayı omuz omuza durarak birlikte mücadele ile kuracağız. Su toprağını bulacak. Özgürlük, adalet, eşitlik ve barış mücadelesi kazana-
cak. Hrant Kez Biri Çımormank" denildi.

Anma yine sloganlarla sona erdi.
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REFERANDUM BOYKOT
VE AYAKLANMA

Özgür Güven
Tekelci sermaye, devrimin güçlü darbeleri altında kendisini savu-

nabilmek amacıyla yeni bir anayasal düzenleme yapıyor. Yasamanın (par-
lamentonun) by-pass edildiği, yok hükmüne düşürüldüğü, yürütme ve
yargının iplerinin tek merkezde toplandığı yeni bir düzenleme yapılıyor.
Zaten bir süreden beri (7 Haziran seçimlerinden beri) varolan fiili du-
ruma uygun bir anayasa yani. Son dönemde Türkiye’nin politik günde-
minin en başına bu anayasa değişikliği oturdu. Bu konuda Leninist tavır
ne olmalıdır? Sonda söyleyeceğimizi hemen söyleyelim: Leninist Parti,
yani proletaryanın ileri kesimlerinin öncü devrimci partisi kesin olarak
ayaklanmadan yanadır. Bunu açıkça belirttikten sonra devam edebiliriz.

Küçük burjuva hareketin, Leninist boykot politikasına karşı çıktığı,
bu politikayı görmek, duymak bile istemediğini biliyoruz. Küçük bur-
juva hareketin daha önceki söylemlerini, politikalarını şöyle bir anımsa-
yın: 2010 referandumunda “Yetmez ama evet”çiler çıktı. “Hayır”cılar
çıktı. Diğer seçimlerde “Bir belediyemiz, bir mahalle muhtarımız olsa
fena mı olur?” diyenden “Mecliste sesimiz duyulsa, fena mı olur?” di-
yenlere dek çeşitli gerekçelerle sandık çağrısı yapıldı. Hatta “Bu dinci
faşist parti olmasın da kim olursa olsun” diyenler bile sandığa çağırdılar
kitleleri. Küçük burjuva hareketin bir kesimi için öteden beri CHP’nin
peşine takılmak geleneksel tavırdır. Bunlar için CHP’den daha çok
CHP’li demek yerinde olur.

Bugünkü anayasa paketinin ırkçı ve dinci faşist partilerin işbirliğiyle
meclisten geçirilip referanduma götürüleceği artık belli oldu. Baharda
sandık kurulacaktır. Küçük burjuva hareketin dünkü tutumuna bakarak bu
sefer ne yapacağını bilmek için kahin olmaya gerek yok. “Tek adam dik-
tatörlüğünü engellemek” diyerek “Şeriata karşı laiklik” diyerek kitleleri
yine CHP’nin peşine takmaya çalışacaklar. Bu kesimler haliyle “Hayır”cı
olacak, proletarya ve emekçileri de “Hayır” demek üzere sandığa çağı-
racaklar. Oysa bugün yapılması kesinleşen bu oylamaya referandum
demek bile doğru olmaz. Zira “Hayır”cıların propaganda ve ajitasyonla-
rının bile gerek sokaklara salınacak tosuncuklarla, gerek polis gücüyle
engelleneceği ortada. İş başındaki dinci faşist parti ve hükümetin dene-
tim altına aldığı basın, tv, iletişim araçları ve sokak eylemlerinin de polis
ve faşist güruhların marifetiyle engelleneceği aşikar.

Bunu proletarya ve halk kitlelerine nasıl anlatmak gerekiyor? Bu
sorunun cevabı anayasa paketinin kendisinde. Tekelci sermaye ve iş ba-
şındaki hükümetleri bu anayasa paketi ile ne yapmak istiyor? Bu deği-
şikliğin amacı nedir? Bir soru daha: Karşıt kutuplar; Kürt halkı, Aleviler
ve diğer kesimler ne istiyorlar? İşte bu soruların cevaplarını anlatmak,
boykot ve ayaklanmayı anlatmak olacaktır.

Küçük burjuva hareketin tamamından yeni anayasa paketine itiraz-
lar yükseliyor. Bu itirazlara tekellerin has partisi olan CHP’nin itirazları
da katılıyor. Bütün bu itirazların temel argümanı (sanki varmış gibi) de-
mokrasiyi ortadan kaldırmayı amaçladığını, yeni anayasanın rejimi de-
ğiştirdiği, bir diktatörlük kuracağı yönünde. Kimileri bu yeni anayasaya
“RTE Anayasası” da diyor. Uzun lafın kısası, karşı çıkanların hepsinin or-
taklaştığı nokta, “tek kişinin diktatör” olacağı. Burada tekellerin CHP’ye
verdiği görev belli. Bütün süreç boyunca yeni anayasa paketine itiraz
etmek, eleştirmek, muhalefeti sürdürmek, böylelikle küçük burjuva mu-
halefeti de peşinden sürükleyerek kitleleri oyalamaktır. Tabii küçük bur-
juva hareketin gönüllü ya da değil önemi yok, CHP’nin peşinden
gitmesinin sağlanması sermaye açısından önemli bir hedeftir. Bu sağ-
landığında hem küçük burjuva hareketin hem de bunların kafasını karış-
tırdığı emekçilerin, işçilerin proletaryaya ve devrimci komünist
hareketten etkilenmesi önlenecek, böylelikle devrimden uzaklaşmaları;
iktidar hedefinden sapmaları sağlanacaktır. Bugün parlamentoda bulu-
nan bütün tekelci partiler arasında şu ya da bu biçimde bir uzlaşma ola-
cak; bütün “sert” muhalefetlerine rağmen yeni anayasa kabul edildiğinde
biraz mırın kırın edecek, sonra da “homurdanarak” kabul edecekler.

Leninistlerin burada öne çıkarması gereken, sermayenin böyle bir
anayasaya, bütün yetkilerin “tek adam”da toplandığı bir yönetim biçi-
mine neden ihtiyaç duyduğu ve bu devlet makinesiyle ne yapmak istedi-
ğidir. Bu zaten biliniyor. Daha önce çeşitli yanlarıyla üzerinde duruldu.
Kısaca özetleyelim: Sermaye ve faşist devlet, elli yıla yaklaşan bu uzun
iç savaşı kazanmak için böyle bir yönetime ihtiyaç duyuyor. Sermaye ve
onun devleti, Kürt halkının ulusal kurtuluş mücadelesini, özgürlük mü-
cadelesini bastırmak, birleşik devrimi ezmek istiyor. Bugüne kadar baş
vurduğu hiçbir yöntem ve hiçbir araçla bunu başaramadı. Bundan sonra
da başarısız olacağı açık. Leninistlerin görevi tam da burada önem kaza-
nıyor. Bu görev, işçi sınıfına, Kürt halkı başta olmak üzere ezilen ulus ve
ulusal topluluklara, Alevilere ve tüm kesimlerden emekçilere gitmek;
kendi istedikleri özgür yaşamın ancak bir devrimle gerçekleşebileceğini
anlatmaktır. Bu görev, proletarya ve halkların çıkarlarıyla tekelci serma-
yenin çıkarlarının hiçbir zaman ortak bir noktada buluşmayacağını, bu-
luşamayacağını; aksine birinin çıkarının diğerine karşı olduğunu
anlatmaktır. Bu görev dur durak dinlemeden, yorulmak nedir bilmeden
proletarya ve halkları birleşik devrime kazandırmak için çaba göster-
mektir. Küçük burjuva hareketin yaratmaya çalıştığı kafa karışıklığına
meydan vermemek için onları aydınlatmak, devrim ve ayaklanmayı ör-
gütlemektir.

Bu yeni anayasa paketine karşı boykot ve ayaklanma! Faşist devle-
tin devrimi bastırabilmek için elinden gelen her şeyi yaptığı, her yola baş
vurduğu bu koşullarda boykot çalışması, daha önceki dönemlerden çok
daha çetin olacaktır. Ama bu çalışma daha önceki dönemlerden çok daha
etkili, daha sonuç alıcı olarak örgütlenmelidir. Boykotun sadece basit bir
oy vermemenin ötesine geçmesi için propaganda ve ajitasyonun derin-
leştirilmesi ve genişletilmesi başarılamazsa, çalışma istenen sonuçları
vermeyecektir. Leninistler eskisinden kat kat daha büyük bir baskı al-
tında, kat kat daha büyük bir enerjiyle çalışmayı hayata geçirmek zo-
runda.

Görünen o ki, bahar aylarında referandum diyecekler. Boykotu ve
ayaklanmayı örgütlemenin hiç kolay olmayacağını, zorluklarla fedakar-
lıklarla dolu bir mücadele süreci olduğunu bilerek bugünden hazırlan-
mak işe girişmek gerekiyor. Bu başarıldığı oranda sıcak bir bahar
yaşanacağı açık. Hemen hiç vakit geçirmeden ileri atılma zamanı.

Asil Çelik Grevi Yasaklandı
M e t a l

grevinin ilk
durağı olan
Asil Çe-
lik’te bugün
başlayacak
olan grev
"milli gü-
venliği bo-
z a c a ğ ı "
idd ia s ıy l a
B a k a n l a r
Kurulu Ka-
rarıyla Ya-
saklandı.

Grevin
başlamasına
saatler kala,
Cumhurbaş-
kanı Erdo-
ğ a n
i m z a s ı y l a

bir Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı,
Bursa Orhangazi'de bulunan Asil Çelik fabrikasında çalışan
1000 işçinin hakları için çıkacağı grev "milli güvenliği boza-
cağı" iddiasıyla yasaklandı.

Asil Çelik işçileri, sabah saatlerinden itibaren fabrika
önünde sloganlar atarak grevin yasaklanmasını protesto etti.

Birleşik Metal İş de bu yasaklamayı protesto ederek bir
açıklama yaptı, “Sendikaların iradesine ve hak alma müca-
delesine müdahale olarak nitelenebilecek bu yönteme son yıl-
larda sıkça başvurulması, özellikle de sendikamızın almış
olduğu grev kararlarının bu yöntemle engellenmesi, başta
üyelerimiz olmak üzere tüm sendikal hareketin mücadelesine
zarar vermektedir.

Aylardır süren görüşmeler neticesinde üyemiz olan Asil
Çelik işçilerini tatmin edebilecek bir teklifle karşılaşsaydık,
grev kararına gerek kalmadan sözleşme imzalanırdı.

Ancak aylardır süren görüşmelerden istenen ve bekle-
nenden çok uzak bir durumun ortaya çıkması neticesinde grev
kararı alınmıştır.

Ne yazık ki AKP Hükümeti, sendikamızın pazarlık gü-
cünü tamamen elinden almış, işçinin evine götüreceği ekmeği
ve kaderini işverenin ve Yüksek Hakem Kurulunun insafına
bırakmıştır.

Sendikamız Birleşik Metal-İş’in, tüm bu engellemelere
rağmen gerek üyelerimizin gerekse işçi sınıfının ortak çıkar-
ları adına mücadeleyi sürdüreceğinin tüm kamuoyunca bi-
linmesini isteriz” dedi.

Metal İşçileri Greve Çıktı,
Grev Yasaklandı

Birleşik Metal İş Sendikasının EMİS ile yürüttüğü görüşmelerden
son ana kadar sonuç alınamaması üzerine GE Grid Solution, ABB,
Schneider Enerji, Schneider Elektrik işyerlerinde 20 Ocak sabahı grev
başladı…

4 ilde 13 fabrikada 2200 metal işçisi, saat 10.00'da “grev” pankart-
larını ardı ardına astı ve halaylarla greve başladı.

Sabah saatlerinde greve çıkan Birleşik Metal İş Sendikası üyesi 2bin
200 metal işçisinin grevi de yasaklandı.

Metal grevi, Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün süreyle ertelenerek
fiili olarak yasaklandı. Resmi Gazete’de, grevin “milli güvenliği bozucu
nitelikte” olduğu söyleniyor.

Birleşik Metal-İş Sendikası da bir açıklama yaparak, grevin erte-
lendiği EMİS’e bağlı fabrikalarda, işçilerin Pazartesi gününe kadar işbaşı
yapmayacağını duyurdu. Sendika, mücadelenin nasıl devam edeceğine
Pazartesi günü işçilerin karar vereceğini söylüyor.

“60 günlük erteleme”nin fiilen yasaklama anlamına geldiğini dile
getiren DİSK ise "milli güvenliği bozma" gibi soyut ve keyfi bir gerekçe
Grev hakkını gasp etmenin bir gelenek haline geldiğini söyleyerek, “Tür-
kiye'de grev hakkı fiilen yok edilmiştir. 12 Eylül darbecileri, grev hakkını
sadece toplu sözleşme görüşmelerinde uyuşmazlık olması halinde tanı-
mış ve bunun dışındaki tüm grev türlerini yasaklamıştı. AKP iktidarı ise
12 Eylül darbecilerinin yasaklarına sık ve keyfi bir biçimde başvurarak
toplu sözleşme uyuşmazlıklarında grev hakkının kullanılmasını Bakan-
lar Kurulu kararları ile engellemektedir” dedi.

“Kimse kimseyi kandırmasın! Grev yasaklarının gerekçesi milli gü-
venlik değildir! Gerçek amaç, işçinin evine götüreceği ekmeği, işverenin
ve Yüksek Hakem Kurulu'nun insafına bırakmaktır!

(…) İşçi sınıfı, ekmeğini, kaderini ve haklarını hiç kimseye teslim et-
meyecek, birliğini ve dayanışmasını güçlendirerek direne direne kaza-
nacaktır!” diyen DİSK, metal işçilerini asla yalnız bırakmayacaklarını da
vurguladı.

DİSK Birleşik Metal İş üyesi fab-
rikalarda 20 Ocak sabahı saat 10.00
itibariyle başlayan grev sürerken bir
çok fabrikaya destek ziyaretleri de ya-
pıldı. Mücadele Birliği olarak, ABB
Elektrik’in Dudulu Organize Sanayi
fabrikasında greve çıkan işçilerle da-
yanışmaya gittik.

Sabah saatlerinde coşkuyla alkış
ve sloganlarla “Bu İşyerinde Grev
Var” pankartlarını asarak greve baş-
ladı. Yağan yağmura ve soğuk havaya
rağmen coşku yüksekti. 121 işçinin
çalıştığı fabrikada bir çok işçinin uzun
yıllardır fabrikada çalıştığını belirten
işçiler, ekonomik olarak çok zor şart-
larda olduklarını belirttiler. Toplu iş
sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma
sağlanamayışını ise MESS’in OHAL’i
ve iktidarı arkasında görmesine bağlı-
yorlar.

TİS görüşmelerinde, metal işçileri
olarak hazırladıkları sözleşme tasla-
ğındaki, maaşlara uygulanacak farkla-
rın yüzde olarak çok yüksek
görüldüğünü, ancak maaşa yansıdı-
ğında işçilerin yaşamı açısından büyük
bir fark yaratmadığını, hali hazırda
gelen zamlarla da alınacak farkların
büyük bir kısmının erimiş olduğunu
söylediler.

Gerek maaşlara yansıyacak artışın
gerekse de sosyal haklardaki iyileştir-
melerin, MESS’in kabul edemeyeceği
oranlar olmadığını belirten ABB Elek-
trik işçileri, iktidar sürekli patronları
destekler tutumuna tepki gösteriyorlar.

ABB Elektrik’in 16 ülkede üretim
yaptığını belirten işçiler, “Diğer ülke-
lerdeki fabrikalarında en düşük ücretle ça-
lışan işçiler bizleriz. Ucuz iş gücü ülkesi
haline geldik” diyerek Avrupa’daki ABB
Elektrik fabrikalarında çalışan işçilerin 1/3
oranında bir ücret aldıklarını belirterek
“Döviz üzerinden satış yapan ABB, kendi-
sine milyarlar kazandıran Türkiye’deki iş-

çilerine insanca yaşacağı bir maaşı çok gö-
rüyor” diyorlar.

Grev sırasında diğer fabrikalardaki ar-
kadaşlarıyla telefonla görüşen ve birbirle-
riyle irtibat kuran işçiler, grev yasakları
üzerine de konuşuyor. Grevin yasaklanma-
sını hükümetin işçinin hak arayışına bir sal-

dırı olarak görüyorlar. “Grev yasakla-
nırsa tavrınız ne olacak?” sorusuna ise
“Biz grevi sürdürmek istiyoruz, ama
KHK ile grev yasaklanırsa, fabrika
içine girmemiz gerekecek. Girmezsek
sendika zor durumda kalacak ve yetki-
sinin iptal olmasına kadar gidebilir, ki
biz bunu istemiyoruz” diyerek yanıtlı-
yorlar.

Öğleden sonraki saatlerde arka-
daşları telefonla arayarak grevin 60 gün
süreyle ertelendiğini ve resmi gazetede
duyurulduğunu haber veriyorlar. İşçiler,
“Sendika yöneticisi arkadaşlar gelsin-
ler bakalım, biz grevimizi sürdürelim”
diyerek beklemeye devam ediyorlar.
Bir yandan da hükümetin uygulamala-
rına, yasaklamalarına tepkilerini dile
getiriyorlar.

Öğleden sonraki saatlerde ise
Schenider’in Samandıra, ABB Elek-
trik’in Kartal’daki fabrikalarına giden-
ler ise grev coşkusu ile karşılaşmayı
beklerken boş sokaklar ya da güvenlik
elemanlarıyla karşılaştı. Çünkü hükü-
met grevi 60 gün süreyle ertelemiş,
sendika da işçilerin fabrika girmesini
istemiş (Schineider işçilerini yemek-
hanede beklemesi gibi) ya da evlerine
göndermişti.

Asil Çelik işçilerinin grevi yasak-
landığında, “OHAL’e rağmen direniş”
diyen Birleşik Metal İş Sendikası, her
şeye rağmen metal işçisinin hakları
için grevini sürdüreceğini ifade etmiş
ve 20 Ocak sabahından itibaren metal
işçileriyle grevde olacaklarını ilan et-
mişti. 4 şehirde 2 bin 200 işçiyle 13
fabrikada greve çıkarken de “OHAL’e

rağmen grevdeyiz” demiş olmasına öğleden
sonra fabrika önlerinde kimse kalmamıştı.
Sendikanın, “OHAL’e rağmen grev ve di-
reniş” demiş olmasına rağmen, “grev erte-
lendi” diyerek öğleden sonra grevi
sonlandırması işçilerin tepkilerine neden
oldu.

2 Bin 200 İşçiye Hak Arama Engeli ve Grev Yasağı
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MEB'in yeni müfredat kapsamında, çoktan seçmeli sorulara
doğru cevap olarak "Allah bilir" şıkkını eklemesi bekleniyor

Resmi Gaste

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Evrim Teorisi açıkla-
ması: "Kız halaya oğlan dayıya çeker."

Resmi Gaste
Gençliğin Gücü Devrimi Zafere Ulaştıracaktır

Türkiye ve Kuzey Kürdistan gençliği topraklarında gelişen ayaklanmalarda oynadığı dev-
rimci rolü gelecek ayaklanmalarda da yine oynayacaktır. Bu topraklar son üç yılda iki ayaklanma
gördü. Bunlardan birisi her ne kadar reformcu solcularımız hala direniş söyleminde olsalar da Ha-
ziran Halk Ayaklanması (Gezi), ikincisi ise İHD raporuna göre 7-12 Ekim 2014 tarihleri arasında
Kobane eylemlerinde ülke genelinde 46 kişinin öldüğü, 682 kişi yaralandığı bir Kobane ayaklan-
ması.

Kürdistan ve Türkiye gençliği bu iki büyük ayaklanmada da büyük rol oynadı. Ayaklanma-
larda ölümsüzleşenlerin yaşlarına baktığımızda bu durum somut olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki
her ayaklanma kendi kahramanlarını yaratır. Bizim de ayaklanmamızın kahramanları Abdocan,
Ali İsmail, Berkin idi. Yaşı 14’den 19’una kadar her yaştan gencimizi verdik bu ayaklanmalarda
burjuvazinin hain kurşunlarına.

Devrimci işçi sınıfı rolünü üstlenip ayaklanmada ağır basana kadar, bizim topraklarımızda
her zaman gençliğin rolü ön planda oldu. Tabi ki gençlik içinde de işçi gençliğin rolü büyük
önemde. Şimdi devrim zamanı şiarıyla yola çıkacak olan gençlik hedefini amfilerden dışarı çıkar-
tıp iktidar hedefine odaklanırsa burjuvazinin ve onun temsilcisi olan diktatör bozuntusunun nasıl
korkulu rüyası olduğu ortada.

2013’te uzun adamı Fas’a kaçıran gençliğin 2017’de Ekim Devrimi’nin 100. yılında kendine
üstlendiği rol çok önemli. Bu parçalanmış sistemi ayakta tutmaya çalışan burjuvaziye karşı o kadar
güçlüyüz ki tek gereksinimimiz 2013’de gösterdiğimiz o devrimci cüret ve şimdi devrim zamanı
şiarı. Onlar üstümüze dinci faşist köpeklerini sala dursun, onlar metal grevlerini yasaklaya dur-
sun, onlar kitlelerin bilincinde bulanıklık yarata dursun, bizler gençler amfilerimizden çıkacağız,
bizler mahallemizde nefes aldığımız samimi sohbetler ettiğimiz o parklardan çıkıp barikatlara ko-
şacağız, bizler fabrikada çalışan gençler, ustabaşına rağmen yanımızda ki nasırlı elleriyle emek
veren işçi ile birlikte fabrikalarda barikata yürüyeceğiz. Bunları da yaparken özlemimiz olan sos-
yalizm naralarını her adımda sloganlaştıracağız.

Peki devrimci cüret tek başına yeterli midir? Devrimci cüret tek başına yeterli olsaydı işimiz
çok daha kolay olurdu elbette. Sisteme öfkesi olan, sadece sisteme değil yaşam alanına karışılma-
sından bile rahatsız olan her genci etrafımızda toplayacak çekim merkezleri yaratıp yan yana gel-
meliyiz. Yan yana gelince ne olacak peki? Doğru sloganla iktidarın fethini hedefleyeceğiz. Bu
doğru slogan elbette ‘Şimdi Devrim Zamanı’ şiarı olacaktır.

Devrime giden yolda ise ‘Geçici Devrimci Hükümet’. Egemenliğini yitiren burjuvazi öm-
rünü uzatmak ya da tekrar egemenliğini kurmak için ‘Başkanlık’ safsatası ile kitlelerin bilincini bu-
landırır iken biz gençlerde her yerde geçici devrim hükümeti propagandamızı yapacağız. Kırıntıları
değil iktidarı istiyoruz diyeceğiz. Gençliğe ise bu programı anlatırken öğrencilerin en doğal talep-
lerini götürmeliyiz. Parasız eğitimin, bilimsel eğitimin buradan geçtiğini anlatmamız gerekiyor.
İşçi gençliğe ise haftalık 35
saatlik işin bu programda var
olduğunu anlatmamız gereki-
yor. Gençliğin programının
‘Geçici Devrimci Hükümet’
olduğunu her yerde haykırır-
ken ‘Şimdi Devrim Zamanı’
şiarıyla öne atılmanın ve
azgın faşizme karşı savaşma
zamanı. Devrimci cüretimiz
kuşkusuz yeni Ali İsmailleri,
Abdocanları yaratacaktır.
Fakat koskoca bir dünya
bizim olacak.

Ö ğ r e n c i
gençliğin gerici-
leşmenin gele-
ceksizleşmenin
pençesinde sıkış-
tığı şu günlerde
bir taraftan fa-
şizm gençliği
kendi gücü ola-
rak yedeklemeye
çalışıyor. Diğer
taraftan ise öğ-
renci gençlik ser-
maye sınıfı için
ucuz iş gücü ve
artı-değer ürete-
cek potansiyel olarak görülüyor ve sermaye sını-
fına peşkeş çekiliyor. Faşizm topyekün bir şekilde
toplumun tüm kesimlerine saldırırken ve toplumu
nefessiz bırakmaya çalışırken üniversitelerde, lise-
lerde sivil-faşist güçler örgütlendirilip devrimci-de-
mokrat öğrencilerin üzerine saldırtılıyor. Sermaye
sınıfı büyük bir ekonomik ve siyasal krizle yüz yü-
zeyken yönetememenin ve köşeye sıkılmışlığın he-
zeyanıyla devlet aygıtı üzerinden gerici terörünü
katlamış durumda. Fakat devlet aygıtı içindeki ça-
tırdamalar ve çözülmeler burjuvaziyi ‘başkanlık’’ı
getirmeye ve çatlakları kendince tıkamaya ve daha
hızlı hareket edebilen bir aygıt oluşturmaya çalışı-
yor.

İşte başkanlık tartışmalarının ve referandumun
gündemde olduğu bu günlerde Devrimci Öğrenci
Birliği İstanbul örgütlülüğü geçmiş dönem değer-
lendirmesi ve yeni dönem planlaması için toplantı
düzenledi. Sarıgazi Ayışığı Sanat Derneği’nde top-
lanan farklı lise ve üniversitelerden öğrenciler gün-
dem değerlendirmesi ve dönem planlaması yaptı.
Toplantıda söz alan öğrenciler bugün birçok de-
mokratik öğrenci gençlik hareketinin öğrenci gen-
çliğe başkanlık meselesi ve somut durum üzerinden
götürdüğü politik taleplerin süreci karşılamadığı ve
bunun için DÖB’ün devrim şiarını bugün üniver-
site ve liselerde daha güçlü bir şekilde götürmesi
gerektiği konusunda hemfikir oldu. DÖB’lü öğ-
renciler İstanbul’da ikinci dönem sürecini kapsa-
yacak bir kampanyayı da kendi cephelerinden

başlattıklarını
d u y u r d u .
‘Gerçek Öz-
g ü r l ü k l e r ,
Devrimle Ka-
zanılır!’, ‘Po-
litik Özgürlük
K a z a n ı l m a -
dan, Akade-
mik Özgürlük
K a z a n ı l a -
maz!’, ‘Fa-
şizme Karşı
G e n ç l i k ,
Gençlik İçin
DÖB Var!’ şi-

arlarıyla başlatılan kampanya öğrenci gençliğe
‘Başkanlığa Hayır, Gençlik Var’ gibi öne çıkarılan
reformist kampanyalara karşı gençliğin anti-faşist
saflarda devrim için daha sıkı ve politik hedefi daha
net şiarlarla örgütlenmesini amaçlıyor. Gençliğin
liselerde ve özellikle üniversitelerde faşist kuşat-
maya karşı kurulabilecek en geniş öğrenci anti-fa-
şist öğrenci birlikteliklerin kurması ve anti-faşist,
militan bir mücadelenin ortaya konması için
DÖB’e büyük bir sorumluluk düştüğü belirtildi.
Kampanyanın DÖB örgütlülüğünün güçlendiril-
mesi için üç boyutlu olarak ele alınacağı belirtildi.
Birincisi gençliğin ideolojik-politik anlamda Mark-
sizm-Leninizmi öğrenmesi için İstanbul’un iki ya-
kasında başlatılacak atölye çalışmaları ve
oluşturulacak okuma grupları olduğu konuşuldu.
Kampanyanın ikinci ayağı ise bu sürecin pratik an-
lamda etkinlikler, sokak eylemleri, pratik çalışma-
larla örülmesi olarak belirlendi. DÖB yaptığı bu
toplantı ile bu günden itibaren nasıl 2015 Mart
ayında ‘Artık hiçbir şey ODTÜ etkinliğinden ön-
cesi gibi olmayacak’ dediyse bugün de öğrenci
gençliğin net, devrimci Leninist saflarda örgütlen-
mesi ve ezilen halkların, işçi sınıfının yanında mü-
cadele etmesini örgütlemek için canla başla
çalışmaya, dünya devrimci gençlik hareketinin
güçlenmesine bir itilimi de bu topraklardan vere-
ceğinin sözünü vererek toplantıyı sonlandırdı.

İSTANBUL/DÖB

‘Faşizme Karşı Gençlik, Gençlik İçin DÖB Var!’

Oyumuzu Devrimden Yana Kullanıyoruz

Olağanüstü zamanlardan geçiyoruz. Yaşadığımız topraklar yangın yeri. Her gün
onlarca tutuklama, katliam, baskı. Açlık ve geleceksizlik de yakamızı bırakmıyor. Bir
tarafta dinci-faşist bir iktidar; toplumun tüm ilerici kesimini baskı altına alan, ezen, öte-
kileştiren… Diğer tarafta ise ezilen, sömürülen, ötekileştirilen milyonlar…

Bu savaşın ortasında sürüp giden başkanlık tartışmaları, devletin tüm imkanla-
rının boca edilip herkesin gözüne sokulan, insanlar üzerinde Demokles’in kılıcı gibi
sallanan başkanlık. Bir taraf ‘Başkanlık’ın’ toplum için iyi bir şey olduğunu, ülke için
gerekli olduğunu söylüyor. Bunun anlamı var olan bu baskıların, yıkımın, ekonomik
krizin hiç hız kesmeden devam etmesi.

Karşı tarafta hiçbir zaman bu topraklarda yaşanmamış bir demokrasinin ‘Baş-
kanlık’a Hayır!’ demekle ortadan kalkacağını, hiçbir zaman demokratik olmamış,
halkların iradesini doğrudan yansıtmamış olan meclisin, kimin arka bahçesi olduğu
belli olmayan yargının işlevsiz kalacağını söyleyen ‘Hayırcılar’. Faşizmin hepimizin
hayatını tehdit ettiği şu günlerde, biz ne hayır diyerek güvende olacağız, ne de ekmek,
su kadar ihtiyaç duyduğumuz demokrasiye, özgürlüğe kavuşacağız. Biz devrimci öğ-
renciler oyumuzu ne Evet’den, ne de Hayır’dan yana kullanıyoruz. Biz oyumuzu dev-
rimden yana kullanıyoruz.

Liseli, üniversiteli öğrenciler;
Sizlere Başkanlık’ın özgürlük, demokrasi getireceğini söyleyenlere inanmayın,

gerçek özgürlükler ve demokrasi, devrimle kazanılır. Devrim için Leninist saflarda
kavgayı büyütme, sokakları faşizme dar etme zamanı!

İstanbul/DÖB

Sur'da Küçük Bir Kız Çocuğuna
İşkence ve Taciz

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Sur'da özel harekat
polisleri tarafından bir kız çocuğuna cinsel istismar iş-
kencesi sosyal medyaya yayıldı. Görüntülerde polis özel
harekatın kullanılmayan bir binada kız çocuğuna soyun-
masını söylediği ve silahını üzerine doğrulttuğu görülü-
yor.

Kız çocuğunun uğradığı bu cinsel taciz işkencesine
Av.Gazal Bayram, “Görüntülerde çocuğa yapılan istis-
mardır” derken, Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet
Özmen de, bu ve benzeri yaşanan durumlara ilişkin daha
önceki başvuruları için de dava açılmadığını, bu konuya
ilişkin en kısa zaman da soruşturma başlatılması gerekti-
ğini söyledi.

Adana’da Çocuk Tutsakların
Koğuşunda Yangın

Adana Kürkçüler E Tipi Kapalı Cezaevi çocuk koğu-
şundaki çocukların yatakları ateşe vermesinden dolayı yan-
gın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile
söndürüldü. Dumandan etkilenen 6 çocuk ve 5 memur kent-
teki hastanelere kaldırıldı.

Yaşları 14 ile 18 arasında değişen 6 çocuk tutsak, 18
Ocak gecesi kaldıkları koğuşta yatakları gece saat 23.45 sıra-
larında ateşe verdi. Tutsak 6 çocuk ile 5 infaz koruma me-
muru duman zehirlendi, 3 çocuğun durumu ağır.

5 Ocak’ta tutuklanmış olan çocuklar, cezaevine geldik-
ten sonra sık sık darp edildiklerini, işkenceye maruz kaldık-
larını, zorla çıplak arandıklarını anlatmışlardı.

Yaşanan olaydan günler sonra 9 çocuk, Adli Tıp Kuru-
mu’na sevk edilmiş, çocukların vücutlarındaki kabuk bağla-
mış sıyrıklar, raporlara yansımıştı. Çocukların ifadeleri ve
Adli Tıp Kurumu’nda tespit edilen darp izlerine rağmen
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı vermişti.

TOF/Uçuş Süresi ile Maden İçinde
Konum Belirleme

Tübitak yine bir rezalete daha imza attı. 10. sınıf öğren-
cisi Tuna Ilgın Kozak ‘Maden İçinde Konum Belirleme’ pro-
jesi ile Tübitak’a yaptığı başvuru reddedilirken, MEF
Uluslararası Araştırma Projeleri yarışmasında çift ödül aldı.
Proje Fizik ve İnovasyon dalında da birincilik alırken, Tübi-
tak da bilimden uzak, dua ile fasulye yetiştirme kurumu ola-
rak işlemeye devam ediyor.

Tuna Ilgın Kozak, aldığı ödülün projesinin çıkış amacının
13 Mayıs 2014’te Soma’da yaşamını yitiren 301 madencinin ya-
şadığı katliam olduğunu söylüyor. Kozak Soma madencisinin
‘Çizmelerimi çıkarayım mı sedye kirlenmesin’ cümlesinden bu
projeyi tasarladığını söylüyor.

“Projemle madenlerde çalışan işçilerin, anlık olarak ko-
numlarının kayıt altına alınması ve acil durumlarda müdahale
edilecek yerlerin daha kolay saptanabilmesini amaçladım. Bunu
yapabilmek için öncelikle radyo frekansının da, havada ışık ile
aynı hızda yayılması prensibinden yararlanarak mesafeyi ölçme
işlemini düşündüm. Sistem yeraltında olduğu için buraya uygun
cihazları farklı olarak tasarlamak gerekiyor. Her cihaz aradaki
mesafeyi ölçmek için kendi içinde bulunan hassas zaman ölçü-
münü kullanıyor. Cihazları birbiri ile senkronize etmek çok zor
olduğu için mesafe hesaplaması, her cihazın içindeki kendi has-
sas zaman ölçümüne dayanıyor. Kapalı Alan Konum Belirleme
için kullandığım yöntem, gönderilen ve geri dönen sinyaller ara-
sında geçen zamanı ölçerek mesafeyi bulma prensibine dayanır.
Bu yönteme Uçuş Zamanı/Time of Flight deniyor” diyor.
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Hükumet Sözcüsü: "Belki Şam'da namaz kılamadık ama
inşallah Lefkoşa Kilisesi'nde ayine katılacağız."

Resmi Gaste
EĞİTİM SİSTEMİNİN

ÇIKMAZLARI
Umut Güneş

Son günlerde Eğitim Bakanlığı’nın eğitim müfreda-
tında yapacağı değişikliklerin ortaya çıkmasından beri-
dir ‘Nereye doğru gidiyoruz?’ sorusunu soranların sayısı
artmaya başladı. Bunu sormakta haklılar ama soruya
doğru cevabı vermiyorlar. Son yıllarda eğitimde gerici-
leşmenin, toplumsal çürümeyle gitgide aynı minvalde ge-
liştiğini söylemek doğru olur.

Eğitim-öğretim dediğimiz çok yönlü araç egemen
sınıfın eleman tedarik merkezi gibi çalışır. Özellikle ka-
pitalizmin gelişmesiyle beraber eğitim bütün bir topluma
yayılmış ve sermayenin ihtiyaç duyduğu işgücünün bi-
çimlenmesinde temel rol oynamıştır. Öte yandan burju-
vazinin kendi sınıf perspektifini ve ideolojisini topluma
yayabilmenin temel araçlarından biri olmuştur. Eğitim,
egemen olanın sürekli yeniden üretiminin kilit aygıtıdır!

Çoğu insan şunu diyebilir ‘Ama eğitim olmadan in-
sanlar yaşama ve dünyaya dair, mesleklerine dair nasıl
bilgi edinecek?’. Bizim cevabımız ise biz eğitime-öğre-
time karşı değiliz. Fakat eğitim sisteminin iktidarda hangi
sınıf varsa o sınıfın yönelim ve isteklerine göre şekille-
neceğidir. İşte yaşadığımız topraklarda tekellerin iktidarı
siyasal gericiliğe tekabül etmekte bu da eğitim sistemini,
akademiyi gerici bir karaktere büründürmektedir.

Burjuva toplum çöküşe doğru giderken sermaye sı-
nıfı ve onun egemenlik ve zor aracı olan faşist devlet eği-
tim sistemine bugünlerde korkunç şekillerde müdahale
etmeye başladı. Bu müdahale gelecek kuşakları gerici-
leştirmenin en iyi araçlarından biridir ve bunu dinci-faşist
iktidarın kendisi de çok iyi biliyor. Gericileşmenin var-
dığı boyutlara birkaç örnek verelim. Geçtiğimiz günlerde
Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada gelecek dö-
nemde 7.sınıf öğrencilerinin müfredatında ‘cihat’ bölümü
olacağı, 12.sınıfta 6 saat süreyle işlenen ‘Hayatın Baş-
langıcı ve Evrim’ konusunun kaldırılacağı, ayrıca ’15
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ bölümünün
de ekleneceği belirtildi. Küçük yaştan itibaren anaokul-
larında şovenist histeriyi geliştirmek için çocuklara ‘Milli
birlik ve beraberlik, vatan, bayrak, 15 Temmuz darbe gi-
rişimi’ gibi farklı kavramlar üzerinden küçük yaştan iti-
baren çocuklar faşistleştirilmek isteniyor.

Daha önceden sosyal medyaya düşen fotoğraflarda
küçük yaştaki çocuklara asker kıyafetleri giydirilmiş,
asker yürüyüşü yaptırılmış, gerici-ırkçı sloganlar çocuk-
lara söylettirilmişti. Bundan birkaç gün önce ise karne
gününde bir okulda röportaj yapan bir muhabir ilkokul-
daki bir öğrenciye gelecekte ne olmak istiyorsun diye so-
rulduğunda öğrenci şu cevabı ‘Büyüyünce
cumhurbaşkanı olacağım, anayasayı değiştireceğim ve
idamı getireceğim’ oluyor. İnsanın kanın ürperten bir
cevap küçücük bir çocuğun idamı istemesi, ölümü düş-
lemesi. İşte bu dinci faşist iktidarın genç kuşaklar üze-
rinde bıraktığı ağır tahribatın etkilerinden biridir. Bunlara
ek olarak dinci-faşist iktidar sadece eğitim müfredatını
değiştirmekle kalmıyor, okullarda örgütlendirilen faşist
odakların önü daha da açılıyor. ‘Ensar, Türgev, AGD’ vb.
dinci-faşist vakıfların, tarikatların ilkokuldan itibaren
okullarda faaliyet sürdürmesine izin veriyor.

Daha önceden eğitimde gericileşme üzerine yapılan
uygulamalara dikkat çekmiştik, bugün faşist devlet gen-
çliğin gericileştirilmesi için daha fazla çaba sarf ediyor.
Müfredatın değiştirilmesine ek olarak geçtiğimiz sene-
den bugüne kadar başlatılan ilerici, demokrat akademis-
yen, öğretmenlere karşı uygulanan cadı avı da bu
gericileştirme sürecinin bir parçası aslında. Üniversite ve
liselerde demokrat, ilerici akademisyen, öğretmenlerin
atılmasıyla okullarda faşist hocaların palazlanmasının,
gerici, faşist kuşakların yetişmesinin önü böylece daha
da açılacak.

Şimdi asıl soru gençliğin gericileşmesinin ve kin-
darlaşmasının önüne nasıl geçeceğiz? Yani faşizmin
henüz bilincini tutsak edemediği gençliği nasıl kurtara-
cağımız ve nasıl örgütleyeceğimiz sorusuna bir cevap
vermemiz gerekiyor. Politik taleplerin hangi zeminde ve
nasıl bir pratikle gençliğe götürüleceği, gerici eğitim sis-
temine karşı bilimin nasıl savunulacağı ve kitlelerin nasıl
eğitileceği bizim önümüzde çözülmesi gereken bir so-
runsal olarak duruyor. Dünya komünist gençlik hareket-
lerinin deneyimlerine baktığımızda çok farklı metotlar,
yöntemler, pratikler üzerinden gençliği kendi çevrele-
rinde toplayabildiklerini görüyoruz. Örneğin bugün bi-
lime ciddi ölçütlerde saldırılar oluyorsa, bizim de buna
karşı bir refleks geliştirmemiz gerekmekte. Evrim teori-
sinin anlaşılması, materyalist tarih anlayışının gençliğe
anlatılabilmesi, gençliğin burjuva ideolojilerinden kurta-
rılması gerekiyor. Bunu başarabilmek için sürekli ora-
larda durmalı kitlenin içinde bulunmalı ve bugün politik
ve bilimsel bir dille gericiliği eleştirmeliyiz. Yapacağı-
mız okuma çalışmaları, atölye çalışmaları adını ne ko-
yarsanız fark etmez bizim bu gerici, Ortaçağ zihniyetine
karşı koymamız için muazzam derecede güçlü bir araç.
Sadece bunu kullanmasını bilelim ve öğrenci gençlik kit-
leleriyle bilimi, bilimsel düşünmeyi buluşturabilelim.

MKÜ’de Duvar Gazetesi
Ve Polis Tehdidi

Antakya’da Mustafa
Kemal Üniversitesi’ndeki
DÖB’lü öğrencilerin
“MKÜ DÖB olarak duvar
gazetesi çalışmalarımız
devam ediyor. Gerçekleri
anlatmaya devam ediyo-
ruz. Korkmuyoruz.

17 Ocak günü MKÜ
Kampüsünde duvar gaze-
tesi çalışması yaptık. İn-
sanların ilgisini çeken bu
çalışmayla, burjuva med-
yanın yayınlamadığı bütün
gerçekler öğrencilerle bu-
luşturuldu” diyerek duyur-
dukları Duvar Gazetesi
sonrası polis baskısı ve sal-

dırısıyla karşılaştılar.
Devrimci Öğrenci Birliğinin 3. sayısını çıkarttığı duvar gazetesi

etrafa asıldıktan sonra, 18 Ocak günü polisin esnafı dolaşıp güvenlik
kameralarını topladığı öğrenildi. Güvenlik kameralarını aldıkları es-
nada oradan geçen
bir DÖB'lüyü çevi-
rip “görüşeceğiz
sizinle, bu yapılan-
ların bir hesabı
var” diyerek tehdit
etti.

Korkularınızı
ortaya çıkarmaya
devam edeceğiz.
Gerçekler karan-
lıkta kalmayacak.

MKÜ\DÖB

DÖB: “Sandıktan Evet
Sokaktan Hayır Çıkar”

Ankara'da Tuzluçayır Anadolu Lisesi, Yavuz Sultan Ana-
dolu Lisesi ve Tuzluçayır Mahallesinde gençlik, 19 Ocak tari-
hinde yazılama çalışması yaptı.

Çalışmada sandığa gitmek yerine sokağa çıkma ve devrime
giden yolda DÖB saflarında örgütlenme çağrısı yapıldı.

Ankara DÖB

1) Grevi yasaklanan Asil Çelik işçileri hükümet şa-
şırma sabrımızı taşırma sloganlarıyla kararı fabrika
önünde protesto e..
2) Mustafa Kemal Üniversitesi'nde faaliyet yürüten
Devrimci Öğrenci Birliği'nin 3. sayısını çıkar/ğı duvar
gazete çalışması sonrası polisler "görüşeceğiz sizle bu
yapılanların bir hesabı var" diyerek tehdit e.ler.
3) Antep, Antakya, İzmir illerindeki Ayışığı Sanat Mer-
kezlerini tamamen kapa-lmak üzere mühürlendi.
4)Ordu'da 40 öğrenci yemekten zehirlendi.
5) Reina saldırganı yakalandı. Operasyonda saldır-
ganla beraber 3’ü kadın 4 kişi gözal-na alındı.
6)Siirt'te 2 kadın katledildi.
7)Yemen'de kadın özgürlüğü için faaliyet yürüten
Aleem el Asbahi suikast düzenlenerek öldürüldü.
8)MEB'in yap-ğı açıklamada yeni eği,m müfreda-n-
dan evrim teorisinin kaldırıldığı belir,ldi.
9) Polisin "koruma veremeyiz" dediği kadın kocası ta-
ra�ndan öldürüldü.

10)Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü öğrencileri sınavı
boykot ederek "ölümlerin sıradanlaş-ğı bu ülkede
bizler de bu suça ortak olmayız sesini yüksel,yoruz"
diyerek sınav kâğıtlarını teslim e.ler.
11)Diyarbakır'da ölen polisin cenazesinin cemevinden
kaldırılmasına izin verilmedi.
12)Okmeydanı Gençlik Federasyonu Derneği'ne ope-
rasyon yapıldı. 5 kişi gözal-na alındı.
13)Kocaeli Gebze hızlı tren istasyonunda, 9 yaşındaki
kızını alıp İstanbul'a gitmek için bilet almak isteyen
babaya bilet sa-ş gişesindeki görevli, ‘Bayan, erkeğin
yanına oturamaz', ‘İslam dini bunu kabul etmiyor'
dedi; kızını 'erkek' olarak kayıt edilip yanyana kol-
tukta oturabileceğini söyledi.
14)Diyarbakır'da ESP üyelerinin evine baskında 4 kişi
gözal-na alındı.
15) Oxfam'ın derlediği verilere göre, dünyanın en zen-
gin sekiz kişisinin serve,, dünyanın yarısını oluşturan
3.6 milyar nüfusun serve,ne eşit.

Duvar Gazetesi

Kadın Sorunu Üzerine
Çağlar boyunca kadınlar cinsel ve sınıfsal açıdan ezilmiştir. Bu sis-

tem içerisinde, hele de hem Alevi, hem Kürt, hem de kadın olmak, ezi-
lenlerin ezileni konumunda olmak demektir.

Günümüzde kadınlar her türlü sömürüye, baskıya, tecavüze, cinsel
istismara maruz kalıyor. Her gün bir tecavüz, katledilme, cinsel istismar
olaylarıyla uyanıyoruz. Eşinden şiddet gören, öldürülen kadınların sayısı
her geçen gün artıyor.

Çok yakın zamanda kocası tarafından şiddet gördüğü için polisler-
den koruma isteyen kadına "koruma veremeyiz" denildi ve o kadın artık
aramızda değil, çünkü kocası tarafından öldürüldü. Bir başka olay ise
Yozgat 'ta gerçekleşti. Engelli kadına bütün köy tecavüz etti… Bir başka
olay ise Marmara Üniversitesi'nde okuyan genç bir kadın öğrencinin ba-
bası tarafından cinsel istismara uğradığı için kendini ranzaya asarak in-
tihar etmesi...

Kadınlara yönelik birçok olay yaşanıyor. Ama artık kadınlar sus-
muyor, haykırıyor, öz savunma hakkını kullanıyor, bu sisteme karşı mü-
cadele ediyor, teorik anlamda da güçleniyor. Bu kadın sorununun temeli
kapitalist sistemdedir. Kapitalist sistemin bir yanı olan ataerkil de kapi-

talist sistem gibi çürümeye yüz tuttu.
Kadınlar bu sisteme karşı mücadele etmelidirler. Kadınların kurtu-

luşu tek başına değildir, diğer ezilen halklarla birlikte mücadele etmek-
ten geçiyor. Bundan kaynaklı kadın sorununu sınıf temelinde ele almak
gerekir. Clara Zetkin’in de dediği gibi "kadının özgürlüğü tüm insanoğ-
lunun özgürlüğü gibi yalnızca emeğin sermayenin boyunduruğundan
kurulmasıyla olacaktır".

Bu kapitalist kokuşmuş sistemin kadınlara dayattıklarını alaşağı
etmek ve özgürlüklerini alabilmesi için bütün ezilen sınıflarla birlikte
mücadele etmesi kaçınılmazdır.

Kadınlar devrimle özgürleşecek.
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Emeğin Dünyası

Olaylara nereden ve nasıl baktığınız önemlidir. Bu sizin
olayları yorumlarken kullandığınız yöntemle ilgilidir. Ya olay-
ları diyalektik akışı içerisinde, süreklilik ve kopuş bütünlüğü
halinde ele alırsınız ya da metafizik olarak; yani olayları don-
durur, gelişim sürecinden koparır, sadece verili ana takılı ka-
lırsınız. Peki, bu durumda verili anı doğru tahlil edebilir
misiniz? Elbette bu soruya cevabımız "hayır" olacaktır.

Günceli takip ederken onu geçmiş ve gelecek bağlamın-
dan kopararak ele almaya kalkarsanız, ya geçmişe takılı kalır-
sınız, ya bugünü bir anda, birdenbire ortaya çıkmış gibi
algılarsınız, ya da geleceğe dair boş umutlar beslersiniz. Gün-
celi yorumlamak, gelişmeler hakkında anı anına doğru tahlil-
ler yapmak elbette zordur; hele sözkonusu olan politika alanı
olunca bu zorluk iki katına çıkar; çünkü hitap ettiğiniz kesim-
ler sizin doğru öngörülerde bulunup bulunmadığınıza bakar-
lar; söylediklerinizi yaşam içinde sınarlar. Bu durumda
devrimci bir partinin kitlelerin önüne iki anlama birden gel-
meyecek, açık ve net politikalar koyması gerekir.

Politika ise ekonominin yoğunlaşmış hali olduğu için, ön-
celikli olarak verili durumun ekonomik yönden doğru, aslına
uygun, kanıtlanabilir bir tahlilinin yapılmasını gerektirir. Bu
alan, yani ekonomi alanı, kimsenin öznel niyetlerini gerçekli-
ğin yerine ikame edemeyeceği kadar somut, bilimsel kesinliğe
sahiptir. Dolayısıyla bir nesnelliğe sahiptir; öyle istendiği gibi
eğilip bükülemez. Ama eğer devrimci bir bakış açısına sahip
olunmazsa, gerçeklik ters yüz edilebilir; varolan durum başa-
şağı gösterilmeye çalışılabilir. Boşuna bir çaba olmakla bir-
likte bugün bu çabadan vazgeçmeyenlerin sayısı hiç de az
değildir. Doğru, bilimsel bir tahlil yapamayanlar, gerçekliği
kendi doğrularına uydurmaya çalışıyorlar; bu nedenle de poli-
tikada sürekli çuvallıyorlar. Devrimci bir bakış açısına sahip
olmadıkları için hep bardağın boş tarafını görüyor, politikala-
rını da buna göre belirliyorlar. Nasıl ki Menşevikler "bugün
Rusya'da devrimci bir halk yoktur" diyorlardıysa bunlar da
Türkiye ve Kürdistan'da devrimci bir halk olmadığına yemin
billah etmeye o kadar azimli görünüyorlar. Bazen oportünist
ve reformistlerle konuştuğumuzda ya da yayınlarını alıp oku-
duğumuzda "acaba biz bunlarla aynı ülkede mi yaşıyoruz" diye
sormadan edemiyoruz. Devrim bu topraklarda en güçlü anına
ulaştığında dahi bunlar, somut durumun somut tahlilini yapa-
mamışlar, gözlerinin önünde olup biten şeyi anlayamamışlar-
dır. Devrimi Kaf Dağı'nın arkasında bir masal şehrinde
yaşanan büyülü bir olay gibi hayal ettikleri için, onu somut ve
canlı bir şekilde algılayamamış, ona diyalektik olarak değil
metafizik açıdan yaklaşmışlardır; en ileri olanları olguları ol-
duğu gibi tespit etmekle yetinmiş, bunlardan devrimci sonuç-
lar çıkarmaya çalışmamışlardır bile. Bu durum, devrimimizin
önündeki ciddi engellerden biridir; çünkü bu kesimler, kendi
devrimci olmayan bakış açılarını devrimci yığınlara da bulaş-
tırmaya çalışmaktadırlar. Eğer bugün Türkiye ve Kürdis-
tan'daki bu siyasi yapılar biraz olsun devrimci bir bakış açısına
sahip olsalardı, devrimimizin gelişimi bugünkünden çok daha
büyük bir hıza sahip olurdu.

Karşı-devrimin nesnel durumu doğru tespit edip devrim
cephesine karşı topyekün bir saldırıya geçtiği bugünlerde, dev-
rim cephesinin elini kolunu bağlayan şeylerin başında bu dev-
rimci olmayan bakış açısı geliyor. Bugün bir araya gelme
gayretlerinin altında yatan neden karşı-devrimin saldırılarını
püskürtüp, devrimci hükümet için savaşmaktan çok; "durumun
devrimciler, ilericiler açısından her geçen gün daha kötüye git-
tiği; bu gidişe bir 'dur' denmezse, yarın bugün sahip olunan
mevzilerin de yitirileceği" tespitidir. Tespit böyle yapılınca, fa-
şizme karşı bir devrim cephesi kurmaktan çok, bir "demokrasi
cephesi" kurma fikri ön plana çıkıyor. Elbette faşizmin olduğu
koşullarda demokrasinin kazanılması üzerinden atlanılamaya-
cak, önemli bir sorundur; ama bu bahsi geçen demokrasi, öyle
sınıfsal içeriğinden koparılmış soyut bir demokrasi ya da ba-
zılarının aklının gerisinde taşıyageldikleri burjuva demokra-
sisi olamaz. Eğer "halk demokrasisi" için mücadele edilecekse,
bunun ancak bir halk devrimiyle mümkün olacağı baştan kabul
edilmelidir. Bugün her kim bir devrim olmadan faşizmin yıkı-
lacağını, altedileceğini düşünüyorsa, eğer reformist, uzlaşmacı
değilse, fena halde yanılıyor. Yanıldıklarını görmeleri için
dinci faşist iktidarın kendi denetimindeki parlamentoyu dahi
bir çöp kutusuna dönüştüren son adımlarına bakmak yeterli.

Devrimci bakış açısına sahip olanların hareket etmesi ge-
reken nokta, faşizmin saldırılarına karşı nasıl savunma yapıla-
cağı değil, ki böyle bir bakış açısı satrançtaki tanımıyla
söylersek, hamle sırasını hep karşıya bırakmaktan başka bir
anlama gelmez, faşizmin nasıl yıkılacağı ve yerine bir halk ik-
tidarının nasıl kurulacağı olmalıdır. "Bunu bugünkü koşullarda
düşünmek zor" diyenler, asla devrimci bir bakış açısına sahip
değildir. Burnunun dibindeki devrimi göremeyenler, suçu ken-
dilerinde değil, halkta bulma eğiliminde olanlardır. Bunun bir
adım ötesi "bu halktan bir şey olmaz" düşüncesinin gelip be-
yinlere oturmasıdır. Nitekim, zaman zaman Aziz Nesin'e gön-
dermeler yapılması, böyle bir yola girildiğini de
göstermektedir.

Hayır baylar! Halk, aptal değil! Hatta bir çok konuda siz-
den daha devrimci bir bakış açısına sahip. Onlar keskin sezgi-
leriyle olayların nereye doğru gittiğini seziyorlar ve bu büyük
savaştan zaferle çıkabilmek için hesaplar yapıyorlar. Onlara
zaferin yolunu açık ve net olarak gösterebilecek bir partinin
peşinden gideceklerine hiç kuşku yok. Ve böyle bir parti, ancak
devrimci bir bakış açısına sahip olan bir partidir.

DEVRİMCİ BAKIŞ AÇISI
Ali Varol Günal

İzmir Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde
bulunan Senkromeç fabrikasında 55 işçinin
işten çıkarılmasının ardından geçtiğimiz gün-
lerde 55 işçi daha işten çıkarıldı. İşten çıka-
rılmalar üzerine Senkromeç işçileri grev
kararı aldılar ve fabrikanın önünde bekleyiş-
lerini sürdürüyorlar.

Senkromeç işçileri adına süreci anlatan
işyeri sendika temsilcilerinden Murat Kale 9
aydır maaş almadıklarını söyledi. Fabrikaya
çeşitli hacizlerin, mafyavari kişilerin geldi-
ğini ve işçilerin haciz memurlarının önünde
durduğunu, haciz işlemlerine izin vermedi-
ğini anlatan Kale, "Bugüne kadar bu fabrika-
nın ayaklanması için her şeyi yaptık. Son beş
aydır arkadaşlarımız bu fabrikada para al-
madan çalıştılar. Bu fabrikaya omuz verdiler.
Haciz memurlarının karşısında durdular.
Buna rağmen karşılaştıkları olay tazminatsız
işten çıkarılma oldu. Bu arkadaşlarımız bunu
hak etmediler. 33 kişiyle başlayan işten atma
saldırısı bugün 110 kişiye ulaşmış durumda"
dedi.

Sendika yöneticileri ve üyeleri olarak
işten atmaları kabul etmediklerini söyleyen
Kale, mücadelelerini kazanım elde edene
kadar sürdüreceklerini belirtti. Hükümetin bu
fabrikadaki sorunları bildiğini söyleyen Kale
"İzmir Senkromeç cumhurbaşkanının masa-
sına kadar gitti. Hükümet buradaki sorunları
çok iyi biliyor ama Asil Çelik üzerinde oy-
nanmak istenen oyun Senkromeç üzerinde de
oynanmaya çalışılıyor. Bu hükümet kapita-

listlerin hükümeti olmaktan çıksın, artık işçi-
lerin hükümeti olsun. Bizler evlerimize ekmek
götüremiyoruz, çocuklarımıza bez alamıyo-
ruz. Bunların hesabını kim verecek" dedi.

"Fabrikalar işçilerin fabrikası. Serma-
yelerin değil. Biz üretirsek fabrikalar var. Biz
üretirsek ülke ekonomisi var. Bizler gerekirse
kanımızın son damlasına kadar direneceğiz.
Burayı terk etmeyeceğiz" diyen Kale, tüm
emek dostlarının desteklerini beklediklerini
söyledi.

Sendika İşyeri Baş Temsilcisi Mehmet
Koç ise iş yeri yönetiminin hiç kimseyi dik-
kate almadığını, vurdumduymaz bir tavır ser-
gilediğini ve işçilerin sorularına hiçbir şekilde
cevap verilmediğini aktardı. "Bu arkadaşla-
rımız sendikalarını yok sayıp içeriye girdiler.
Bunların karşılığı bu muydu? İşverenlere so-
ruyorum, bu işçilere yaptığı onursuz davra-
nışı kendi vicdanına yedirebiliyor mu? Akşam
evine gittiğinde çocuğunun yüzüne bakabili-
yor mu? Evine başı dik gidebiliyorsa kendi
adıma da arkadaşlarım adına da kendisini al-
kışlıyorum" dedi.

Açıklamalar yapıldığı esnada işyeri yö-

netimiyle görüşme yapan Birleşik Metal İş
Sendikası Genel Sekreteri Özkan Atar, gö-
rüşme çıkışında yaptığı açıklamada fabrikada
işçilerin örgütsüzleştirilmesi doğrultusunda
çalışmalar yapıldığını söyledi. İşçilerle top-
lantı alıp yol haritası çizeceklerini söyleyen
Atar, emniyetin de işçilere bir takım zorluklar
yarattığından bahsederek "Çıkışı verildi deni-
len işçi arkadaşımızı kolundan tutup dışarı çı-
karmak polisin vazifesi değil. Kendilerini
işverenin koruma ordusuymuş gibi görmeme-
leri lazım. Burada işçi arkadaşlarımız bir
mağduriyet içerisinde. Hem yasal, hem fiili
olarak hakları çiğneniyor. Yetkilileri objektif
olmaya ve işçi arkadaşlarımızın haklarını en-
gellememeye çağırıyoruz" dedi. "Burayı di-
kensiz bir gül bahçesi gibi, at
koşturabilecekleri bir yer sanmasınlar. Bu-
rada DİSK var. Sendikamız buradaki sorunun
çözülmesi için elinden gelen her şeyi yapa-
cak" diyen atar mücadeleye devam edecekle-
rini belirtti.

İşyerinde yönetici, şef vb konumunda
olan kişilerin işçilere sendikadan istifa eder-
lerse tekrar işe alınacakları doğrultusunda
mesajlar attıkları da işçiler tarafından akta-
rıldı.

Açıklamalar yapılırken işçiler sık sık
"Senkromeç İşçisi Köle Değildir", "Direne
Direne Direne Kazanacağız", "İnadına Sen-
dika İnadına DİSK" sloganları atarak öfkele-
rini dile getirdiler.
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İzmir Senkromeç'te Çıkarılan İşçi Sayısı 110 Oldu!

Şirvan’da Madenciler Üretimi Durdurdu
Şirvan’da

16 işçinin yaşa-
mını yitirdiği
Ciner Grubu’na
ait bakır made-
nindeki işten çı-
k a r m a l a r
üzerine, tüm ma-
denciler üretimi
durdurarak, ta-

lepleri yerine getirilene kadar süresiz oturma eylemi başlattı
Ocakta ilk önce 4 taşeron firmada çalışan 450 madenci işten çı-

karılırken, ana firmaya bağlı çalışan 142 işçi de 17 Ocak günü işten
atıldı. Bunun üzerine toplanan madenciler, 19 Ocak’ta iş bırakma ey-
lemi yaptı.

İşten çıkarılan ve onlara desek veren diğer işçiler tarafından ya-
pılan eylemde, madenciler sabah erken saatlerde ocak önünde top-
landı. İşletmeye alınmayan işçiler maden ocağı girişince oturma
eylemi yaparak, şirket yetkililerini protesto etti.

Maden'de çalışan tüm işçilerin bir ay sonra işten çıkarılacağını
belirten Maden Köyü İşçileri Sendikası Başkanı Cevher Anık, hiçbir
gerekçe gösterilmeden açık işletme sahasında bulunanların işine son
verildiğini belirtti.

Anık, "Göçüğün yaşandığı gün açık işletme sahasında çalışma-
lar durdurulmuştu. İlk gün 450 kişi, iki gün önce de 142 kişi olmak
üzere toplam 592 kişi işten çıkarıldı. Daha acımız tazeyken işten çı-
karılmalar tüm maden işçilerinin acısını ikiye katlamıştır. İşçilerin
işten çıkarılması yakınlarını tedirgin etmiştir. 16 canımızı yitirdik ma-
dende. 1,5 ay önce 450 kişiyi işten çıkardılar, durumu yetkililerle gör-
üştük, yetkililer gelip 'kimseyi işten çıkarmayacağız' dediler ama iki
gün önce 142 kişiyi işten çıkardılar. Göçük altında kalan madencile-
rin yakınlarını bile işten çıkardılar. Burada ya biz çalışacağız ya da
kimse çalışamayacak" dedi.

Cevher Anık, madenciler işe iade edilene kadar süresiz oturma
eyleminde olacaklarını duyurdu. Anık, şimdiye kadar Çin’den 9 işçi-
nin getirildiğini, 200 işçinin getirileceğini duyduklarını söyledi.

Almanya’da Toplu Taşımada Grev Var
Bir yandan dondurucu bir soğuk, kar yağmış her yanda, diğer taraftan kış

tatilinin ardından okulların açılması üzerine trafik yoğunluğunun katmerleş-
tiği Almanya’nın Hessen eyaletinde, 9 Ocak günü Ver.Di Sendikası üyesi oto-
büs şoförleri olarak hayatı durdurduk.

Başta Frankfurt olmak üzere Darmstdat, Kassel, Fulda, Offenbach, Hof-
heim, Oberursel gibi kentlerde yüzlerce otobüs şoförünün katıldığı; uzun za-
mandır ücretlerimizin artması talebimize patronların temsilcilerinin yanıt
vermemesi üzerine, işçi sınıfının kılavuzu olan en büyük öğretmene, "eylemin
ön açıcı gücüne" başvurarak süresiz grevimizi başlatmış olduk.

Pazartesi günü gerçekleşen görüşmede patronlar aynı tavırlarını koru-
dukları için, 10 Ocak günü tramvay ve ubahnlar da kontak kapatarak otobüs şo-
förlerinin yanında yer alacaklar.

Almanya'da toplu ulaşım büyük bir yer kapladığı için kısa sürede sonuç
alacağımızı düşünüyoruz. Bütün güne yayılan grev ve eylemlerimiz işyerleri
önüne kurduğumuz çadırlarda vardiya vardiya devam ediyor.

Yaşasın Devrimci Direnişimiz
Yaşasın Süresiz Grevimiz

Frankfurt’tan Mücadele Birliği Okurları

KESK’ten BES’e Karşı Eylem

KESK İstanbul Şubeler Platformu, "Maaş Artış Oranını" ve "Zorunlu
BES Uygulamasını" protesto etmek üzere 14 Ocak günü Galatasaray Mey-
danı’nda basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını KESK İstanbul Şube-
ler Platformu Dönem Sözcüsü Hüseyin Tosu yaptı.

Anayasa ve yasalarla uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış
çalışma hakları ve iş güvencesinin OHAL ile birlikte fiili olarak ortadan
kaldırıldığını, OHAL ve KHK ile 97 bin 679 kamu emekçisinin ne ile suç-
landığını dahi bilmeden sorgusuz sualsiz memuriyetten çıkarıldığını, on
binlercesinin açığa alındığını söyleyen Hüseyin Tosu, Kamu emekçileri-
nin "Acaba bugün bir KHK çıkacak mı? Beni de açığa alacaklar mı? Ya da
ihraç edecekler mi?" tedirginliği ile yaşadığını söyledi.

Kamu emekçilerinin diğer meselesinin ise 45 yaş altı olan tüm çalı-
şanları aşamalı olarak kapsamayı hedefleyen Bireysel Emeklilik Sistemi
(BES) olduğunu söyleyen Tosu, BES'in yerel yönetimler ve KİT'ler hariç
tüm kamu kurum ve kuruluşlarında Nisan ayında başlayacağını söyledi.

Buna göre, isteyenin iki ay içinde sistemden çıkabileceğini söyleyen
Tosu, Sistemde kalanların prime esas kazancından yani giydirilmiş brüt
maaşından (brüt maaş + varsa ikramiye ve sosyal haklar tutarı toplamı)
%3'ü oranında kesinti yapılacağını, bu sistemin emekçileri değil özel si-
gorta şirketlerini, patronları BES'lemeyi hedefleyen bir sistem olduğunu
söyledi, emekçileri BES'e karşı cayma hakkını kullanmaya çağırdı.

KESK üyeleri olarak, toplumsal hiçbir kesimin görüşleri talepleri alın-
madan sadece kendi iktidarlarını kalıcı hale getirmeyi hedefleyen anayasa
değişikliğini kabul etmediklerini ifade eden Hüseyin Tosu, bu değişikliğe
'Hayır' dediklerini söyleyerek, “sendikalı, sendikasız tüm kamu emekçile-
rine çağrıda bulunuyoruz. Gelin OHAL-KHK rejimine karşı; emeğimizi,
alın terimizi gasp etmek isteyenlere karşı omuz omuza olalım" dedi.

Kamu emekçileri eylemi OHAL, KHK ve Bireysel Emeklilik Siste-
mi'ni protesto eden sloganlarla sonlandırdı.

Bireysel Emeklilik Sisteminden
Cayma Çağrısı

KESK İzmir Şubeler Platformu, 2016-2017 yıllarında emekçi me-
murlara yapılacak sefalet zammını protesto etmek ve maaşlarda yaşanan
kayıpların telafi edilmesi talebiyle basın toplantısı düzenledi.

14 Ocak’ta Tüm Bel-Sen Şube binasında düzenlenen basın top-
lantısında konuşan SES İzmir Şube Başkanı Rukiye Çakır, emekçileri
Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) karşı cayma hakkını kul-
lanmaya çağırdı.

2016 yılını yüzde 8,53 oranındaki resmi enflasyonla kapattıklarını
söyleyen Çakır, medyada yılın ilk ayında maaşların ne kadar artacağına
ilişkin yapılan haberlerle dolar kurunda yaşanan olağanüstü artış, yük-
sek enflasyon, adaletsiz gelir vergisi dilimleri sonucunda her geçen gün
daha kötüye giden mali tablonun ikinci planda bırakıldığını kaydetti.

Zam furyası ile çarşıda pazardaki gerçek enflasyonun çok altında
açıklanan resmi enflasyonla maaşlarının daha da eritildiğini söyleyen
Çakır, "Ekonomik gelişmeler 2017 yılında maaşlarımızdaki erimenin
daha da artacağını göstermektedir. Nitekim 2016 yılı için yüzde 15'lik
gelir vergisi ilk dilimi tutarı (12.600 TL) 2017 yılı için sadece 400 TL
artırılmıştır. Böylece kamu emekçilerinin büyük bölümü yılın ilk 5
ayında yüzde 20'lik vergi dilimine girecek, dolayısıyla maaşlarından
daha fazla gelir vergisi kesilecektir. Öte yandan aşamalı olarak hayata ge-
çirilen, BES kamuda Nisan ayında başlayacaktır. BES başladıktan sonra
iki ay içinde cayma hakkını kullanmayan kamu emekçileri prime esas
maaşlarının yüzde 3'ünden daha olacaktır" dedi.

KESK olarak tüm çalışanları sosyal güvenliğin özelleştirilmesi yö-
nünde atılan son adım olan BES'e karşı "Cayma hakkını" kullanmaya ça-
ğıran Çakır, sendikal hakları sınırlayan OHAL ve kararnamelere karşı da
mücadele çağrısında bulundu



9MÜCADELE BİRLİĞİ25 Ocak - 8 Şubat 2017
Emeğin Dünyası

Boğaziçi Üniversitesi'nde Yemek Boykotu
Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterliği, akademik ve idari perso-

nele gönderdiği e-postayla yemek ücretlerine zam yapıldığını duyu-
runca, Eğitim Sen boykot kararı aldı. Son zamla birlikte yemek fiyatları,
yemek yardımının üstünde bir fiyata denk düşüyor.

Eğitim Sen bir açıklama yaparak, “Evet önceliğimiz yemek, servis
ve kreş hizmetlerinin biz emekçilere ÜCRETSİZ olmasıdır ve mücade-
lemiz bu yöndedir. Ama en azından daha önceki yönetimler yemek fi-
yatları ile ilgili artışlarda sendika olarak bizlere bir bilgilendirme yapar
ve bizim de düşüncelerimiz gözetilerek makul bir artış yapılırdı. Bu sene
yapılan bu artış için sendikamıza herhangi bir bilgilendirmede bulu-
nulmamıştır.

Bugün üye ve çalışan arkadaşlarla yaptığımız toplantı sonucunda,
üniversite yönetimi zamları geri alana ve makul, eşit bir artış yapana
kadar yemekleri boykot etme kararı aldık" dedi.

Eğitim Sen İş Yeri Temsilciliği üyeleri, öğle yemeği saatlerinde
Kuzey Kampüste bir araya gelerek ekmek ve peynir yiyerek yemek
boykotu yapacaklar.

DÜĞÜMÜN YENİ HALKASI

Umut Çakır
Rusya Büyükelçisi görevi başındaki polis tarafından, Ankara’nın or-

tasında delik deşik edildi. Herkesin yüreği ağzına geldi. Birçokları sui-
kastı birinci paylaşım savaşını tetikleyen o meşum suikasta,
Avusturya-Macaristan veliahtı Ferdinand’ın Sarajevo’da öldürülmesine
benzetti. Putin; “Arkasındaki güçleri biliyoruz, cezasız kalmayacak” dedi
ve faturanın ilk taksitini Ankara’ya kesti. Moskova’dan dönen Dışişleri
Başkanı Çavuşoğlu’nun cebinde küresel iç savaşın ilk düğüm noktası Su-
riye’de zafer pelerinini Putin’in omuzlarına bırakan ve bir sonraki düğüm
noktasının Türkiye olacağını haber veren anlaşma bulunuyordu.

Üçüncü dünya savaşını da kapsayan küresel iç savaşın birbirini bes-
leyen iki ana kaynağı bulunuyor. İlki emperyalist sistemin krizidir ve
bunun en belirgin sonucu ABD hegemonyasındaki çöküştür. Sistem mer-
kezsiz kalmış, aykırı kuvvetlerin (Rusya, Çin) merkezkaç etkisi belli başlı
hegemonya alanlarını darmadağın etmeye başlamıştır. İkinci kaynak, pro-
leter ve emekçi sınıfların mücadelesinden besleniyor. İç savaş boyutuna
hızla yükselen sınıf mücadeleleri, emperyalist merkezlerin ve merkezkaç
güçlerin de karşı karşıya geldiği küresel bir savaş arenasına dönüyor. Bir
ülkenin yaşadığı iç savaş ne denli şiddet yüklüyse, egemenlik aygıtını ne
denli zayıf düşürdüyse, savaşım halindeki bu küresel güç odaklarının me-
seleye dahil olmaları ve nihayetinde bu ülkeyi küresel iç savaşın yeni
düğüm noktası haline getirmesi o kadar zemin buluyor.

Sistemin yaşadığı buhran, ABD kadar Avrupa’yı da etkiliyor. Kıta
proletaryası, görülmemiş ölçüde ve sıklıkta grev hareketlerine, açık sokak
kavgalarına girişti; bu dalganın karşısına çıkartılan faşist partiler, kitlele-
rin radikalleşme eğilimini hızlandırmaktan başka bir işe yaramadı. Da-
hası, küresel iç savaş Avrupa’yı dünyanın en yoksulların küresel göç
dalgasının son durağı haline getirdi. Bu nedenlerle kendi içinde farklı çı-
karlara sahip bir dizi emperyalist ülkeden oluşan AB, düğüm noktaları
olarak beliren bölgelere daha aktif müdahale politikasına tutundu. Sui-
kastlar, komplolar, kimin kime niçin ateş ettiğinin belli olmadığı bir bilek
güreşi için, Avrupa’da kendi katkısını sunmaktan çekinmedi.

Şimdi artık herkes biliyor, dünya ekonomik bunalımının ikinci yıkım
dalgası başladı. Bu yüzden Halep-Musul hattında düğümlenen bilek gü-
reşi, koca kentleri enkaza çeviren cehennem ateşleri üretiyor. Öyle ki,
IŞİD’e karşı savaş bahanesiyle toplanan altmıştan fazla ülke, kimi hangi
amaçla bombaladığını açıklama zahmetine girmiyor, öldürülen sivillerin
kaydı tutulmuyor. Bu kakafoni içinde saflar karışıyor, ittifaklar sürekli de-
ğişiyor. Kaynayan kazana odun atma hevesiyle bu cehenneme dalan Tür-
kiye, kendini bir anda kimin tarafından atıldığı belli olmayan bombaların
ortasında buluverdi. Dinci-faşist iktidar “küçülmemek için büyümek” is-
temişti ya, anlayamadığı şuydu: Attıkları bu kritik adım, Ankara’yı küre-
sel bilek güreşinin yeni düğüm noktası haline getirirdi. Öyle de oldu.

Bundan yüzyıl önce Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, köhne-
miş yönetim yapısıyla, borca batmış ekonomisiyle, uluslararası diplomasi
ve istihbaratının komplo sahası durumuna düşmüştü. Günümüz Türki-
ye’sine ne kadar benziyor öyle değil mi? Amerika Merkez Bankası Baş-
kanının iki dudağı arasına sıkışmış bir ekonomi, amansız bir iç savaşta
moral gücü tükenmiş bir faşist aygıt, ölümcül çıkar kavgalarının delik
deşik ettiği kurumsal mekanizmalar, baktığı her yerde bir düşman gören
paranoyak bir politika, her mavi boncuk vereni dost belleme sersemliği…
Tüm bu zavallı manzara, hayatı boyunca komplolara bulaşmamışları bile
yüreklendirip heveslendirecek bir ülkeyi resmetmiyor mu?

İçerde ve dışarıda dinci faşist yönetimin politik zembereği param-
parçadır. Dün dost bildiklerini bugünü hapse tıkmak, daha dün hapisten
çıkanlara payeler dağıtmak, artık hiçbir gelişmeye yön veremiyor oluşun
dışavurumudur. Dinci-faşist parti nezdinde, çürüyüp yükselen şey, tekelci
sermayenin toplum üzerindeki hegemonyasıdır. Oysa bu hegemonya, az
çok tutarlı bir mitsel söylem üzerinden süreklilik kazanabilir. Hegemon-
yanın görünen yüzü ve yürütücüsü devlet erkanı, ancak çimento işlevi
gören bir tutarlılık sayesinde, yetişmiş kadrosal bir havuzdan yararlana-
bilir. İç savaşın şiddeti havuzun tabanını çatlattı. Akıp giden suyun yerini
doldurabilmek için örneğin, yetişmesi en az beş yıl alan özel kuvvetlere,
neredeyse sokaktan topladıkları lümpen güruhları monte ediyorlar. Faşist
aygıtın bu derin çekirdeğinin sözcüsü haline gelmiş kimi gazeteciler, sırf
bu nedenle istifa eden özel kuvvet subaylarından bahsediyorlar.

Tekelci sermaye “devletin beka’sının tehlikede olduğunu ilan ediyor
fakat en güvenilir sanılan silahlı özel güçler, bu çelik çekirdek eriyip gi-
diyor. Nasıl erimesin? İç savaşın amansız şiddeti bir yana, daha dün mü-
himmat ve insan taşıdıkları IŞİD ile bugün gırtlak gırtlağa savaşıyor ve
daha dün kelle koltuk düşürmeye çalıştıkları Esad’la bugün kol kola yü-
rümeye iteleniyor. Bu kadar kaypaklığa, değil çimento, granit olsa da-
yanmaz.

Zemberek dağılınca, düzeni ayakta tutan sütunlar sallanmaya başlı-
yor. NATO karargahında görev yapan TSK subaylarına artık hiçbir bilgi
verilmiyor: AB, her yıl yapılan Türkiye ortak zirvesini iptal edip, yeni bir
tarih belirleme zahmetine dahi katlanmıyor. Gidişat az çok belli olmuştur.
NATO ve AB güvencelerinden yoksun kalan Türkiye, 3. Dünya Sa-
vaşı’nın en sert bilek güreşlerinden birinin sahnelendiği yeni düğüm nok-
tası olma yolunda hızla ilerliyor.

Rusya Büyükelçisinin öldürülmesi, sahneyi açtı. Suikastın ardında
küresel güçler arandı, hem boşuna hem de sonuçsuz bir çaba olur. Önemli
olan şu: Türkiye, bir düğüm noktası haline geldikçe, suikastların, kom-
ploların çapı büyüyor, sonuçları ittifaklar bozup yeni saflaşmalar yarata-
cak etkiye ulaşıyor. Bu etkili sonuçları görenler, delik deşik istihbarat ve
güvenlik zafiyetini kullanıp, konumunu güçlendirmek için cesaret bulu-
yor.

Tüm bu yaşanan gelişmelerin devrim açısından önemi nedir? Kısaca
“Suriyeleşmek” terimiyle ifade edilebilecek bu sürecin içinde, hüküme-
tin prestij ve güvenliğini sarsacak daha pek çok suikasta, komploya şa-
hitlik edeceğiz. Devrim ile karşı devrimin kapışmasında, böylesi
sarsıntılar her zaman devrimin işine yarar. En yakın örneklerini Doğu Uk-
rayna’da ve Rojava’da gördük. Hani derler ya, bir devrimin başlaması
için bozkırın tek bir kıvılcımla ateş olacak denli kuru olması gerekir. Peki
ya o bozkır, patlayıcı varilleriyle doluysa?..

“Grevimiz Herkese Hayırlı Uğurlu Olsun”
Metal grevinin bir ayağı olan Ege Bölgesi'nde Schneider Elek-

trik Manisa ve Çiğli fabrikaları 20 Ocak günü grev kararını fabrika-
lara astı.

Sabah saat 10.00'da Manisa Schneider fabrikası içerisinde bulu-
şan işçiler "Açlıktan Ölmeyiz Biz Bu Yoldan Dönmeyiz", "İşgal,
Grev, Direniş", "Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam" sloganları
atarak fabrika çıkışına geldiler. İzmir'den gelip fabrikanın dışında bek-
leyen işçiler, Schneider işçilerini "Birleşe Birleşe Kazanacağız" slo-
ganlarıyla karşıladılar.

Manisa Schneider fabrikası önünde açıklama yapan Birleşik
Metal İş Sendikası Genel Sekreteri Özkan Atar "Eğer bizi açıkla ter-
biye edeceklerini düşünüyorlarsa yanı-
lıyorlar. Unutmasınlar ki, azdan az
çoktan çok gider. Biz zaten açlık sını-
rında yaşıyoruz. Biraz daha aç kalırız
olur biter. Bu ülkede işçiler daha greve
çıkmadan grevler erteleniyorsa, demek
ki sizlerin gücünden o kadar korkulu-
yor ki bu yollara başvuruluyor. Grev
TİS'in olmazsa olmazsa koşuludur, ol-
mazsa işçilerin hiç bir hakkından söz
edilemez. Grev yasaklarının işçilerin
üzerinde Demokles’in kılıcı gibi sallan-
masını kabul etmiyoruz. Eğer işveren
hükümete yaslanarak grevi ortadan kal-
dıracağını düşünüyorsa yanılıyor. Grev
ertelenirse biz buralarda üretim yaptır-
mayız. Ne zaman istediğimiz şekilde an-
laşırsak o zaman sağlıklı bir şekilde

üretim başlar” dedi.
Açıklamanın ardından işçiler halaylarla ve sloganlarla grev ka-

rarını fabrikaya astılar ve ilk grev gözcüleri önlüklerini giyerek nöbete
başladılar.

Saat 13.00'da Çiğli Shneider'da buluşan işçiler grev kararını
asmak üzereyken, "Bakanlar Kurulu kararıyla grevin 60 gün ertelen-
mesi" haberi geldi.

Grevin ertelenmesi kararı ile ilgili açıklama yapan Birleşik Metal
İş Sendikası Genel Sekreteri Özkan Atar “Böyle bir zorba ülkede, iş-
çilerin haklarını kullanmalarına izin verilmemesini lanetliyoruz. Biz
grevimizi başlattık. Grevimiz bu ülkede herkese hayırlı uğurlu olsun."
dedi. Özkan Atar açıklama yaptığı esnada işçiler sık sık "AKP Ya-
sanı Al Başına Çal", "İşgal Grev Direniş", "Baskılar Bizi Yıldıramaz"

sloganları attılar.
Atar'ın açıklamasının sona erme-

siyle birlikte işçiler fabrikayı işgal ede-
ceklerini duyurarak fabrika
yemekhanesine gittiler. Yaklaşık yarım
saat kadar içeride kalan işçiler tekrar
fabrika dışına çıkarak halaylarla ve
"Ölmek Var Dönmek Yok" sloganla-
rıyla grev kararını fabrikaya astılar ve
grev nöbetine başladıklarını duyurdu-
lar.

İşten atılan ve greve başlayan Sen-
kromeç fabrikası işçileri de Schneider
fabrikası önündeki eyleme katılarak
"Yaşasın Sınıf Dayanışması" sloganla-
rıyla Schneider işçileri ile dayanışma
içinde olacaklarını belirttiler.

Mücadele Birliği/İzmir

PAME’den Dayanışma Eylemi
Yunanistan’da Tüm İşçi-

lerin Militan Cephesi
(PAME), Atina Türkiye Bü-
yükelçiliği önünde, Tür-
kiye’deki sendikal
mücadeleye yönelik baskı ve
yıldırma politikalarına karşı
10 Ocak 2017 tarihinde bir
basın açıklaması ve eylem
gerçekleştirdi.

PAME Delegasyonu,
Atina’daki Türk Büyükelçili-
ğinde bir protesto eylemi ger-
çekleştirerek Türkiye’deki
sendikal örgütlere yönelik ola-
rak artmakta olan otoriterlik
ve yıldırma taktiklerini kınadı.

Malatya’da İşini İsteyen 4 Emekçiye Gözaltı
Malatya'da OHAL kararnamesi ile ihraç edilen memurların

Emeksiz Meydanı'nda 12 Ocak günü yaptığı oturma eylemine
polis saldırdı. Polis eylem yapan 4 emekçiyi gözaltına aldı.

Emeksiz Meydanı'nda basın açıklaması yapan 30 yıllık öğ-
retmen Erdoğan Canpolat, "Hiçbir gerekçe gösterilmeden on bin-
lerce kamu emekçisinin ihraç edilmesini sindiremiyorum. 2,5 aylık
bir süre geçti bize hiçbir bildirimde bulu-
nulmadı. Tepkimizi kamuoyu ile paylaşmak
için yedi gündür burada oturma eylemi
başlatmak istiyoruz. Emniyet güçleri sü-
rekli engellemek istiyor ve gözaltına alıyor.
Bizim uluslararası haklardan kaynaklanan
haklarımızı ve anayasadan kaynaklı hakla-
rımızı kullanmamız engelleniyor. Önümüz-
deki günlerde bununla ilgili suç
duyurusunda bulunacağız" dedi.

"Biz muhalifiz, solcuyuz, demokratız.

Bizler KESK üyesi emekçileriz bundan dolayı ihraç edildiğimizi
düşünüyoruz. Onun için burada yedi gündür kendimizi kamuo-
yuna anlatmaya çalışıyoruz" diyen Canpolat’ın ardından Özkan
Karataş ise "Ben de 29 Ekim kararnamesiyle ihraç edildim. Biz-
ler muhalif olduğumuz, KESK üyesi olduğumuz için ihraç edildi-
ğimizi çok iyi biliyoruz. Demokratik kitle örgütlerine, sendikalara
bir sopa gösteriliyor. Bundan sonra emekçiler aleyhine çıkacak
olan yasalara ses çıkmasın diye hepsi susturulmaya çalışılıyor.

Hukuki yolları denedik ama bir sonuç ala-
madık. OHAL bahane edilerek hiçbir ge-
rekçe sunulmadı. Bu nedenle bu eylemi
seçtik. Burada yedi gündür sesimizi duyur-
maya çalışıyoruz ve gözaltına alınıyoruz.
Son ana kadar direneceğiz. Gücümüzü hak-
lılığımızdan ve meşruluğumuzdan alıyoruz"
dedi.

Yapılan açıklamanın ardından polis 4
kamu emekçisi yine gözaltına aldı.

Euphoria Otel’de Sömürü 5 Yıldızlı

İzmir’in turistlik bölgeleri arasında yer alan Seferi-
hisar ilçesindeki Akkum Koyu’nda bulunan 5 yıldızlı
Euphoria Aegean Resort Hotel, geçtiğimiz Kasım ayında
tadilat gerekçesiyle kapatıldı ve yüzlerce çalışanı işten çı-
karıldı. Ancak işçilerin Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim
ve Kasım ayına ait ücretleri ve tazminatları aylar geçme-
sine rağmen ödenmemişti.

Maaş ve tazminatlarının ödenmesi için defalarca
otele giden işçilere sürekli ileri bir tarih gösterildi. Artık
dayanamayacak duruma gelen işçiler geçtiğimiz günlerde
DİSK’e bağlı Dev Turizm iş Sendikası ile de irtibata ge-
çerek 12 Ocak’ta otelin önünde eylem yaptı. Eylemin ar-
dından otel yöneticileri işçilere 31 Ocak’a kadar ödeme
yapacağı sözünü verdi.

Patronun otelin arsasını 14 milyon liraya aldığını ve
farklı sektörlere para yatırarak daha da zenginleştiğini
dile getiren işçiler, mağduriyetlerinin giderilmesini isti-
yor.

Belediye İş Yetkili Sendika
Avcılar Belediyesi

Fen İşleri Müdürlüğü işçi-
leri, sendikanın yetki baş-
vurusuna olumlu yanıt
geldiği bilgisini 12 Ocak
günü emek dostlarıyla
paylaştı.

Avcılar Temizlik İşçi-
leri yine Belediye İş Sen-
dikası İstanbul 2 Nolu
Şube de örgütlenmiş ve başta 35 işçi işten atılarak direnişe başlamış 4
ayın sonunda yeni işten atmaların sürmesi üzerine Temizlik ve Fen İşleri
İşçileri iş bırakma eylemleri gerçekleştirmişti.

Bunun üzerine 300'ü üzerinde Temizlik ve Fen İşleri işçisi işten atıl-
mıştı. Toplamda 7 ayı aşan bir mücadele sonunda işçiler gruplar halinde
Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak işe alınmıştı.

Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak Prestij adlı
firmada çalışan işçilerin paylaştıkları mesaj ise şöyle:

"Avcılar Belediyesine Bağlı Taşeron Firma Fen İşleri işçileri Olarak
Prestij şirketinde Belediye İş Sendikası Üyesi olarak yetkiye müracaat
ettikten sonra yetkimiz geldi. Mücadelemiz boyunca yanımızda olan,
başta Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul'a, Belediye iş
Sendikası 2 Nolu Şube Başkanımız Erol Özdemir’e, 2 Nolu Şube Başkan
Yardımcısı Ercan Gürünlü, Genel Merkez Uzmanlarımız Süleyman Polat
ve Muhammet Ceylen'a, Fen İşleri İşçi Temsilcimiz Savaş Doğan'a mü-
cadelemiz boyunca onuru için, emeği için mücadele eden işçi (mesai) ar-
kadaşlarımıza Belediye İş Sendikası Genel Merkez yöneticilerine, kardeş
sendikalara, demokratik kitle örgütlerine emeklerinden dolayı teşekkür
ederiz. Tüm işçi sınıfına hayırlı olsun"
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Geçtiğimiz hafta (13-14-15 Ocak tarihlerinde) Ankara’da
“OHAL Koşulları Altında Türkiye’de Yargı Sistemi” adıyla bir ulus-
lararası hukuk konferansı düzenlendi. Yirmiye yakın baronun ve çok
sayıda uluslararası hak ve hukuk örgütünün düzenlemiş olduğu bu
konferansın destekleyicileri arasında yine ona yakın baro, OHAL’e
Karşı Hukuk Örgütleri Platformu ve çok sayıda kurumla birlikte
“Devrimci Hukukçular” olarak bizler de vardık.

Türkiye’nin içinde bulunduğu faşizm koşulları altında, avuka-
tından gazetecesine, adli tıp uzmanından hâkimine, birçok meslek
grubundan alanında uzman insanların bir araya geldiği, içinden geç-
mekte olduğumuz sürece ve ilerisine dair bolca tespit ve değerlen-
dirmelerin yapıldığı bu konferansın önemi bizler açısından
tartışılmazdı.

Üç gün boyunca aralıksız devam eden bu konferansta, ilk gün
atölye çalışmaları, diğer iki gün ise çok çeşitli başlık ve gündem-
lerle çok sayıda panel düzenlendi.

Atölye çalışmalarında 15 Temmuz ve devamında gelişen olay-
lar ve bunların hukuksal izdüşümleri konusunda çokça çalışma ya-
pılıp, KHK’lar, 15 Temmuz öncesi ve sonrası yargısal süreçler,
yargıç kararları, avukatların durumu konularında çokça materyal
toplanılıp, istatistikler çıkarıldı.

Daha çok avukat meslektaşlarımızın yer aldığı bu ilk günkü

atölye çalışmaları, bir bütün olarak bu konferansın seyrini ve odağını
belirledi. Devam eden günlerde ise çok çeşitli meslek gruplarından
çok sayıda deneyimli meslek sahibi, yaşadıkları sorunları, sürece
ilişkin tespit ve çözümleri paylaştılar.

Kendi ülkelerinde avukatların yaşadıkları sorunları, yaşanan
hak ihlallerini, devletin olaylara müdahale tavrı ve tarzı konularını
tüm detaylarıyla anlatan uluslararası katılımcılar ise, konferansa
büyük katkı sağladılar.

Neoliberalizm dedikleri tekelci kapitalizmin dünya ölçeğinde
faşizmi yeniden ve nasıl kurumsallaştırdığını, tahkim ettiğini bizzat
uluslararası katılımcılardan, yani birinci ağızdan duymuş olduk.

İndiği havaalanından Türkiye’ye giriş yapmasına izin verilme-
yen ve ülkesine yeniden gönderilen Barbara Spinelli’nin skype ara-
cılığı ile bağlandığı küçücük bir bilgisayar ekranından biz Türkiyeli
meslektaşları ve dostlarına verdiği dayanışma ve mücadele mesajları
ise konferansa damgasını vurdu.

Faşizm koşulları altında, özünde faşizmin konuşulduğu, faşiz-
min teşhir edildiği bu konferansın değeri büyük… Katılımcısının,
destekleyicisinin ve dinleyicisinin yüksek olduğu bu konferansın
birçok kesimden birçok insana moral ve motivasyon sağladığını be-
lirtmekte fayda var. Herkesin susmaya ya da kendilerinin istediği
gibi konuşmaya zorlandıkları bugünlerde, konuşmaya ama kendi bil-
diği gibi konuşmaya çalışmanın önemi bu konferansın önemini an-
lamakta bir ölçü sayılmalı.

Yakın zaman içerisinde yayınlanacak bir sonuç deklarasyonu
ile tarzı ve tavrını tüm kamuoyu ile paylaşacak olan bu konferansa
katılmış ve onun destekleyicisi olmuş olmanın haklı gururunu yaşı-
yor ve her ne şekilde olursa olsun faşizme karşı direnenlerle payla-
şıyoruz.

Devrimci Hukukçular

OHAL Koşulları Altında Türkiye’de Yargı Sistemi

Temizlik İşçisi Kadınlar Buluştu
Temizlik işlerinde

çalışan işçi kadınlar 15
Ocak Pazar günü Ekin
Sanat Gazi Halk Kütüpha-
nesinde buluştu. Yaşadık-
ları sorunlar ve çözümleri
üzerine konuşan kadınlar,
sorunlarına çözüm bula-
bilmek için belirli aralık-
larla bir araya gelerek
tartışmalar yürütmeye
karar verdi.

Evlerde, işyerlerinde
temizlik işlerinde çalışan
temizlik işçisi kadınlar so-

runlarını konuşmak çözümleri üzerine fikir alışverişinde bulunmak, neler yapabilecekle-
rini tartışmak üzere 15 Ocak Pazar günü Ekin Sanat Gazi Halk Kütüphanesi’nde bir araya
geldiler.

Ekin Sanat Gazi Halk Kütüphanesi’nde bir araya gelen kadınlar önce çaylar eşliğinde
günlük yaşamdan sohbete başladılar. Birbirlerini tanımayanların kısa tanışma sohbetleri-
nin ardından konu iş yaşamlarındaki sorunların ve çözümlerinin tartışılmasına geldi.

Neredeyse her gün yaşadıkları sorunları paylaşan kadınlar neden bu mesleği tercih
ettiklerini, daha doğrusu neden bu mesleğe mecbur kaldıklarını söylediler. Soba etrafında
sıcak çay eşliğinde yürüyen sohbette kadınlar çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunları
birbirleriyle paylaştılar.

Daha çok inşaatlarda
kaba temizliğin ardından
ince temizlik işlerinde ça-
lışan kadınlar, karşılaştık-
ları sorunları, patronların
kendilerine tavırları ve
çalışma yaşamında olma-
nın eve nasıl yansıdığına
ilişkin deneyimlerini ak-
tardılar. Temizlik işlerine
giden kadınların çoğu
uzun yıllardır evliler
ancak çalışmaya yeni baş-
lamış durumdalar. Bunun
nedeninin eşlerinin aldığı
ücretin yeterli olmaması ve hem ev geçimini, hem de çocuklarının eğitimini karşılamak ol-
duğunu söylediler. Bir kısmı ise kendi ayakları üzerinde durabilmek, eşlerine maddi an-
lamda muhtaç olmamak için çalıştıklarını belirttiler. Neden temizlik işi denilince bunun
hepsinin bildiği bir şey olduğu, eğitimlerinin olmadığı ve bu nedenle bu sektörde daha
kolay iş bulduklarını söylediler.

Kış mevsiminde inşaatlarda çalışmanın zorluklarını sorduğumuzda, soğuk havada su
ve deterjan ile çalıştıklarını, ellerinin bu yüzden “Marmara fay hattı”na döndüğünü, has-
talansalar da işe gitmek zorunda olduklarını söyleyen kadınlar, ekonomik olarak zor du-
rumda olduklarını, işyerlerinden zaten para almakta zorlandıklarını bir de işe gitmezlerse
işsiz de kalacaklarını belirttiler.

Aralarında Türkmenoğlu Temizlik şirketinde çalışan ve ücretlerini alamadıkları için
21 Kasım’da iş bırakanların da olduğu kadın temizlik işçileri bu eylem deneyimlerini ve
hissettiklerini de bizlerle paylaştı. Önce temizlik şirketiyle yaşadıkları sorunları aktaran
kadınlar, ücretlerinin ödenmemesi üzerine iş bırakma eylemi yaparak, ücretlerinin öden-
mesini istediler. Bu eyleme ilişkin olarak ortak düşüncelerini ise “Bizler ilk kez böyle bir
şey yaptık ve birlikteyken başarabileceğimizi gördük, şirket yetkilileri önce bize yaptığımız
eylemin yasal olmadığını söyleyip bizleri tehdit etti, ancak bizler haklarımızı bildiğimizi
söyleyince ve vazgeçmeyeceğimizi görünce, prestijini kaybetme korkusuyla iki aydır bek-
lettiği ücretleri bir kaç saat içinde ödedi. Kadın işçiler olarak, işçi ve emekçilerin birlikte
mücadelesinin güç olduğunu ilk kez yaşayarak bizzat gördük” diyerek aktardılar ve arala-
rında eylem fikrini ortaya atan arkadaşlarına sürekli olarak teşekkür ettiler.

Kadınlar işyerlerinde yaşadıkları sorunların ortak olduğunu gördüklerinde birlikte
çözüm aramak ve bu konuda bilgilenmek gerektiğini belirterek zaman zaman bir araya
gelmeye karar verdiler. Sohbetlerine katılan kadınlardan birinin de avukat olması ve on-
lara işyerinde yaşadıkları sorunlara ilişkin kısa bilgiler aktarması onları da mutlu etmişti.
Kadınlar, özellikle işyerlerindeki sorunlarına karşı belirli aralıklarla bir araya gelip fikir
alışverişi yapmaya ve hukuki hakları konusunda bilgi edinmeye, tecrübeleri olan arkadaş-
larından bu deneyimleri dinlemenin iyi olacağı görüşünde birleştiler.

Kadınlar zaman zaman sorular da yönelttikleri avukatla bir sonraki toplantıda hukuki
haklarını öğrenmek üzere bir araya gelmek üzere anlaştılar.

Emekçi Kadınlar (EKA)

Kadın Hakları İnsan Haklarıdır
21 Ocak günü Amerika’da

200 bin civarı kadın, Donald
Trump’a karşı “Women’s
March”a katıldı. Kadınların
protesto ettiği, Trump’ın yeni
ABD başkanı olmasına değil
sadece. Kadınlar, Trump şah-
sında cisimleşmiş cinsiyet ay-
rımcılığına karşı politikaları ve
baskıları protesto ediyor.

Mücadele
Mutlaka Başarıya Ulaşacak

“Artvin'e Ses Ver" konserinin İstanbul Valiliği tarafın-
dan OHAL bahanesiyle yasaklanması, Artvin çevre plat-
formları ve demokratik kitle örgütleri tarafından düzenlenen
basın toplantısıyla protesto edildi.

15 Ocak günü TMMOB Makina Mühendisleri Odası
(MMO) İstanbul Şubesi'nde gerçekleştirilen basın toplantı-
sına Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan da
katıldı.

Basın toplantısında ilk olarak Mustafa Melek söz aldı.

Artvin'e ve Cerattepe mücadelesine destek amacıyla
konser düzenlenmek istendiğini ifade eden Melek, Cerat-
tepe Davasına değindi; 571 gerçek ve tüzel kişi tarafından
davanın 61 avukat tarafından yürütülen Türkiye'nin en
büyük çevre davası olduğuna dikkat çekti. Melek, Cerat-
tepe davasının 19 Eylül'de görülen Rize'de görülen duruş-
masında düzmece bilirkişi raporlarına dayanarak ÇED
olumlu raporunun reddedildiğini belirtti.

Karar duruşması olan Rize'deki duruşmada 250 dava-
cının katılımının engellendiğini aktaran Melek, Artvinlile-
rin ve çevre dostlarının davalarını takip etme özgürlüğünün
ihlal edildiğini söyledi. Duruşmada, mahkeme heyetinin ta-
rafsız karar verebilme güvencesinin olmadığı gerekçesiyle
reddi hakim talebinde bulunulduğunu söyleyen Melek,
mahkemenin ret kararına da Danıştay'ın itirazda bulundu-
ğunu belirtti. Melek, yasal süreç halen devam ederken şir-
ketin yasal süreci dahi beklemeden çalışmalarını
sürdürdüğünü de dikkat çekti.

Konserin iptali veya başka baskı ve yıldırmalarla 25
yıldır süren Artvin çevre mücadelesinin durdurulabilece-
ğini düşünenlerin yanıldığını ifade eden Melek, "Bu haklı
mücadele Artvin halkının birlik, beraberlik, kardeşlik, öz-
veri ve memleket sevgisi ile yoğrulmuş, ülke sathına yayıl-
mış bir mücadeledir ve mutlaka başarıya ulaşacaktır" dedi.

“Barış, Demokrasi, Emek Demeye
Devam Edeceğiz”

İzmir'de "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı barış
bildirisini imzalayan Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Öğretim Görevlilerinin son çıkarılan Kanun Hükmünde
Kararname ile ihraç edilmesi, İzmir Emek ve Demokrasi
Güçleri tarafından 9 Ocak günü saat 17.30'da Konak Eski
Sümerbank'ta protesto edildi.

İhraç edilen akademisyenlerin öğrencilerinin de yoğun
katılım gösterdiği eylemde sık sık "Üniversiteler Bizimdir,
Bizimle Özgürleşecek", "Gençlik Gelecek Gelecek Sosya-
lizm", "Saray Savaş Gençlik Barış İstiyor", "Kurtuluş Yok
Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz", "Faşizme
Karşı Omuz Omuza" sloganları atıldı.

Basın açıklamasına geçilmeden önce bugün sonuçla-
nan Suruç Katliamı davasına dikkat çekilerek "Suruç Kat-
liamı için emniyet müdürüne verilen 7500 liralık para
cezası, yeni katliamların teşvik edilmesinden başka bir şey
getirmez. 'Suruç İçin Adalet, Herkes İçin Adalet' şiarını
yükseltmenin tam zamanı" denildi.

Sonrasında İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri adına
basın açıklamasını okuyan Türk Tabipler Birliği Merkez
Konsey Üyesi Funda Obuz, 6 Ocak 2017 tarihli 679 sayılı
KHK ile İzmir’de BES Üyesi 16, Eğitim-Sen Üyesi 7, SES
üyesi 2, Tarım Orkam-Sen üyesi 2 ve Yapı Yol-Sen üyesi
1 kişinin ihraç edildiğinden bahsetti. "Son KHK ile İzmir'de
‘Barış’ diye haykıran akademisyenler de ihraç edildi. Barış
çağrısı yapmak her yurttaşın görevi olmanın yanında, aka-

demisyen olarak çatışmaların durdurulması, silahların sus-
turulması ve yaraların sarılması, sorunların demokratik si-
yaset ve müzakere ortamında çözülmesi ve barış içinde bir
arada yaşama ikliminin oluşturulması için devlete çağrı
yapmışlardı. ‘Bu suça ortak olmayacağız’ dediler. “Barış
dediler, adalet dediler, özgürlük ve demokrasi dediler. Suç-
landıkları tek konu, buradaki pankarttaki sloganı yüksek
sesle her yerde korkusuzca dile getirmeleridir" diyen Obuz,
ihraç edilen akademisyenlerin geçici olarak yerlerinden
edildiğini, bilimden ve topluma hizmetten uzaklaştırılama-
yacaklarını vurguladı. Bugün, ihraç edilen akademisyenle-
rin odalarının kapılarının keyfi bir şekilde kilitlendiğine
dikkat çeken Obuz, "Gerçekleştirilen bu işlem, barış iste-
yenlere yönelik saldırganlığın, pervasızlığın ne aşamaya
varabileceğinin en somut örneklerindendir" dedi.

İhraç edilen tüm memurlar geri dönene kadar müca-
deleye devam edeceklerini vurgulayan Obuz "Mücadele-
miz ihraç edilen tüm arkadaşlarımız geri dönene kadar, bu
ülkeye barış gelene, demokrasi gelene kadar, emekten yana
bir yaşamı kurana kadar devam edecektir" dedi.

Basın metninin ardından konuşan TTB Merkez Kon-
sey Sekreteri Sezai Berber de ihraç edilen akademisyenle-
rin ve memurların yanlarında olduklarını ve her zaman
dayanışma içinde olacaklarını söyledi.

Eylem sonrasında, ihraç edilen akademisyenlerinin fa-
kültede bulunan odalarını aramak üzere okula polisin gir-
diği, okul içindeki aramanın ardından akademisyenlerin
evlerinde de arama yapılacağı öğrenildi.

Mücadele Birliği/İzmir
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Ekin Sanat

Faaliyetlerimize Mühür Vuramazsınız!
11 Ocak günü Konak Ayışığı Sanat

Merkezi'nin tamamen kapatılmak üzere
mühürlenmesinin ardından, 12 Ocak
günü sabah saatlerinde Güzeltepe Ayışı
Sanat Merkezi Ali İsmail Korkmaz Ki-
taplığı da mühürlendi.

Güzeltepe Ayışığı Sanat Merkezi
Ali İsmail Korkmaz kitaplığı çalışanları
derneğin mühürlenmesinin ardından
yaptıkları açıklamada “Bizler Ali İsma-
il'in ve daha nicelerinin yarım kalan düş-
lerini gerçekleştirmek için çıktık bu yola.
Güzeltepe'nin sokakları bizimdir, evleri
sanat merkezimizdir. Mühürleriniz sa-
dece kapılarımıza işler. Ali İsmail ve
daha nicelerinin yarım kalan düşleri

gerçekleşmeyi bekliyor. Ve gerçekleşecek. Kapılarımızı mühürleyebilirsiniz belki ama umudumuza asla. Umu-
dumuz kavgada kavgamız sanatımızla!” dediler.

Buradayız, Korkmuyoruz, Gitmeyeceğiz
İzmir Güzeltepe Ayşığı Sanat

Merkezi Ali İsmail Korkmaz Kitaplı-
ğı'nın mühürlenmesine tepki gösteren
Güzeltepe halkı, herkesi 12 Ocak ak-
şamı dernek önüne çağırdı.

Saat 19.00'da dernek önünde top-
lanan mahalle halkı ve sanat merkezi
emekçileri, Ahmed Arif şiirleri oku-
yup, Çav Bella ve Gündoğdu marşla-
rını söylediler ve halaylar çektiler.
Kaldıraç okurları da etkinliğe şiirle-
riyle destek oldular.

Etkinlik bitiminde pazar günü her
zaman olduğu gibi yine dernekte ola-
caklarını söyleyen dernek emekçileri "Bizi bu mahalleden koparamazlar. Güzeltepe halkına sevgi-
mizi en içten devrimci duygularımızla iletiyoruz. Buradayız! Korkmuyoruz! Gitmiyoruz!" dediler.
Etkinlik alkışlarla sona erdi.

Etkinlik bitiminde mahallenin birçok yerinde sayısız polisin ve TOMA'ların olduğunu gören
dernek emekçileri "Korkuyorlar, korkularını gerçeğe çevireceğiz" dediler.

Onlar Ümidin Düşmanı
İzmir'de Güzeltepe Ayışığı Sanat Merkezi Ali İs-

mail Korkmaz Kitaplığı'nın kapatılması 15 Ocak Pazar
günü saat 15:00'da dernek önünde gerçekleştirilen et-
kinlikle protesto edildi.

Gerçekleştirilen etkinlikte Bertolt Brecht'in Hal-
kın Ekmeği şiiri okunarak "Madem adaletin ekmeği bu
kadar önemli, / onu kim pişirmeli, dostlar, söyleyin? /
Öteki ekmeği kim pişiren? / Adaletin ekmeğini de / ken-
disi pişirmeli halkın, / gündelik ekmek gibi. / Bol, piş-
kin, verimli" denildi.

Enver Gökçe'nin Dost şiirini okuyan bir işçi "Biz-

siz Ilgaz'ın çam ormanları güzel değildir. / hayda gün-
lerim hayda / Sırtını düşmana verdikçe / Murat dağları
güzel değildir, / Dost dost ille kavga! / Gel günlerim
gel de dol! / Gel Aydınlım, İzmirlim, / Gel aslanım Ma-
mak'tan / Erzincan'dan, Kemah'tan / Düşmanlar selam
ister / Gözden, gezden, arpacıktan" dedi.

Gerçekleştirilen etkinlikte Kaldıraç okurları da
"Güneş doğacak elbet. / Doğacak. / Gök kubbeyi par-
çalayarak / toprağı eriterek doğacak. / Güneş elbette
doğacak. / Güneş yalnız benim için mi doğacak. /

HAYIR. / Herkes payını alacak. / Herkes payını alacak
diye / güneş herkesin mi olacak. / HAYIR! / Güneş şa-
fakta dövüşenlerin olacak" diyerek etkinliğe destek
verdiler.

Bu şiirlerin yanı sıra etkinlikte Hasan Hüseyin
Korkmazgil'in "Bıçak Kemikte", Nazım Hikmet'in
"Onlar Ümidin Düşmanıdır" isimli şiirleri okundu.

Etkinlik halaylarla ve "Güzeltepe Faşizme Mezar
Olacak" sloganıyla sona erdi.

Kayyum Tiyatroya Da Düşman
Diyarbakır Büyükşehir Beledi-

yesi’ne atanan kayyum tarafından, Şehir
Tiyatrosu (DBŞT) oyuncularının sözleş-
meleri feshedildi.

Kürtçe tiyatro yapan Diyarbakır Bü-
yükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun
oyuncu kadrosunda yer alan 31 kişinin
sözleşmesi iptal edilerek işten çıkarıldı.
Aralarında eş genel sanat yönetmenleri-
nin de bulunduğu 31 kişi arasında 25 yıl-
dır oyunculuk yapanlar da bulunuyor.

Tiyatrocuların sözleşmelerinin 31
Aralık günü yenilenmesi beklenirken 14
Aralık’ta Şehir Tiyatrosu Yönetmeli-
ği’nde değişikler yapıldı, iş akdinin feshedilmesine bu 49. madde gerekçe gösterildi.

Tüm oyuncuların işine son verilmesi, belediyenin tiyatroyu devam ettirmeyeceğini gösteriyor.

ABD halkı yeni devlet

başkanı Trump’ı Kar-

şılıyor: Welcome to

the Festival of Resis-

tance (Direniş Festi-

valine Hoşgeldiniz)

KESK'e bağlı Eğitim Sen İstanbul 2 Nolu
Şube üyeleri, 22. mücadele yılını Örnek Ma-
hallesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde dü-
zenlenen bir etkinlikle kutladı.

Nazım Hikmet, Adnan Yücel gibi şairler-
den şiirlerle sunulan etkinlikte kısaca
Eğitim-Sen'in kuruluşu ve mücadelesi
aktarıldı. 22 yıl önce kurulan sendikanın
eğitim alanında ve sendikal alandaki mü-
cadele deneyimi sonrasında OHAL ve
KHK ile uygulanan görevden alma ve ih-
raçları değinildi, yaşamını yitirenler için
saygı duruşuna davet etti.

Etkinlikte konuşma yapmak üzere
ilk olarak yine KHK ile ihraç edilen Eği-
tim-Sen İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı
Turgut Yokuş sahneye davet edildi.

Eğitim-Sen'in mücadele tarihine ve
görevden alma ve ihraçları değinen
Yokuş, "Benim ve üyelerimizin ihraç
edilmesi Eğitim-Sen üyesi arkadaşımızın

dik duruşu,
laik, bilimsel
eğitim, de-
m o k r a s i ,
insan hak-
ları ve barış
taleplerin-
den vazgeç-
m e d e n
m ü c a d e l e
etmiş olma-
larıdır” di-
y e r e k
mutlaka ka-
zanacakla-

rını söyledi.
Eğitim-Sen Genel Başkanı Kamuran Ka-

raca ise Eğitim-Sen'in mücadele sürecinde geri
adım atanlar olsa da üyelerinin büyük çoğunlu-
ğunun örnek bir sendikal mücadele örneği or-
taya çıkardığını belirterek, yaşanan görevden

uzaklaştırma ve ihraçların da bu mücadele an-
layışına yönelik olduğunu belirtti.

Ardından Erdal Güney ve Murat Yaman-
lar ezgileriyle sahnede yerini aldı.

Eğitim-Sen'de uzun zamandır mücadele
yürütmekte olan eğitim emekçilerine plaketler
verildi, ihraç edilen emekçilere verildi kürsü.

Burhan Berken'in söylediği Kürtçe
parçalarla devam eden etkinlikte
konuşmaların ardından Emeğe Ezgi
de "Ama İnan ki Sevdiğim Zulüm
Yıldıramaz Bizi" diyerek başladığı
ezgilerine Nazım Hikmet’in "Deli-
kanlım" şiirine yaptıkları beste ile
devam etti.

"Daweta Kobane" adlı şarkının
ardından hareketli parçalara geçen
Emeğe Ezgi, Eğitim-Sen Kadın Ko-
rosu'nun söyledi hareketli parçalara
da eşlik etti.

—Etkinlik birlikte söylenen
neşeli ezgilerle sona erdi.

Eğitim Sen
22. Mücadele Yılını Kutladı
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MÜCADELE BİRLİĞİ

25 Aralık tarihi, Sovyetler Birli-
ği'nin dağılışının 25.yıldönümünü sim-
geliyor.

Bu yıl iki tarihi yüzyıllık anma ger-
çekleştirilecek. Gelecek ay, Rusya'da
Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde
kadın tekstil işçilerinin büyük gösteri-
siyle başlayan ve beş gün içinde çarlığı
deviren 1917 Şubat Devrimi'nin 100.
yılı.

Çarlık boyunca süren devrimci baş-
kaldırılar, Lenin'in Bolşevik Partisinin
önderliğinde işçiler, köylüler ve askerle-
rin ayaklanmasıyla aynı yılın Ekim
ayında (eski takvimle Kasım) zirvesine
ulaştı. Bu sadece monarşinin kalıntıla-
rına son vermekle kalmadı aynı za-

manda tüm toprak sa-
hibi aristokrasiyi ve
kapitalist sınıfı da yerle
bir etti.

W o r k e r s
World'un gelecek sayı-
larında dünyanın bu ilk
işçi devletini ortaya çı-
karan 1917 yılının
olaylar dizisi hakkında
daha çok yazacağız.

Şu an için sadece
25 yıl önce ne oldu-
ğunu ve bunun eski
S o v y e t l e r
Birliği'nin(Sovyet Sos-
yalist Cumhuriyetleri
Birliği-SSCB olarak
da biliniyor) işçileri ve
köylüleri için ne an-
lama geldiğini ele ala-
cağız. Doğduğu andan
itibaren SSCB, düş-
man bir kapitalist dün-
yada hayatta kalma
savaşı vermek zorunda

kaldı. O, en büyük insan kaybını II.
Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası, tari-
hin gördüğü en büyük işgal hareketinde
Sovyetler Birliği'ne saldırdığı zaman ya-
şadı. Barbarossa Harekatı diye adlandı-
rılan operasyonda Almanya 1800 millik
cephede 4 milyon askeri sahaya sürdü.

Sovyetler Birliği'nin 27 milyon in-
sanını ve sanayisinin çoğunu kaybettiği
kanla dolu 4 yıl sonunda Sovyet asker-
leri Hitler ordusunu geriletmeyi başardı,
Doğu Avrupa'yı faşizmden kurtardı ve
kızıl bayrağı Berlin’deki parlamento bi-
nasının tepesine dikti.

ABD II. Dünya savaşında pratik
olarak herhangi bir maddi zarara uğra-
madı. Aslında onun zararı daha çok dün-

yada üretilen malların yarısını üreten bir
ekonomiyle yaşanan çelişkilerden
doğdu.1946 yılından sonra başını ABD
ve İngiltere'nin çektiği batılı güçler, Sov-
yetler Birliğini hedef alan bir Soğuk
Savaş başlattılar.

Soğuk Savaş ve
Silahlanma Yarışı Çanları
SSCB, hala yeniden inşa mücade-

lesi veriyordu ve kendisiyle ittifak ha-
linde olan Doğu Avrupa ülkelerine çok
az yardımda bulunabiliyordu. Fakat
ABD, kapitalist ekonomileri istikrara
kavuşturmak için Marshall Planı adı al-
tında milyarlarca doları Batı Avrupa'ya
akıtıyordu. Soğuk Savaşla birlikte büyük
bir silahlanma yarışı başladı ve bunun
öncelikli amacı, Sovyet ekonomisini za-
yıflatmak ve iflas ettirmekti.

Sosyalizmi inşa etmeye çalışan bu
dünyanın ilk işçi devleti üzerindeki bu
akılalmaz baskılar, en başından beri sov-
yet sistemini kıskaca aldı. Sonunda Ko-
münist Parti içinde kendini umutsuzca
emperyalist ülkelere bağlayan liderler
türedi. 1980'lerin sonunda bunlardan
ikisi Mikhail Gorbaçov ve Boris Yeltsin,
emperyalistlerin Doğu Avrupa'da kapi-
talizmi restore etmelerine izin veren im-
tiyazlar tanıdılar. Sovyetler Birliği'ni 15
ayrı ülkeye böldüler ve onun devlete ait
olan sanayisini yerli ve yabancı özel
mülkiyete dönüştürdüler.

Sosyalist olma iddiasıyla SSCB'ye
bir çok eleştiri yapanlar, bu gelişmeleri
sevinçle karşıladı. Olanları, sosyalizmin
daha demokratik bir biçiminin getiril-
mesi olarak alkışladı. Fakat fena halde
yanıldılar. Sovyetler Birliği'nin geriye
düşüşünü topyekün bir karşı-devrim iz-
ledi. Yabancı sermaye ve yolsuzluğa bu-
laşmış eski sovyet görevlileri, devlet

mülkiyetinde olan şeyleri kapışmak için
cinnet halinde birleştiler. Bu sırada hal-
kın büyük kısmının maddi koşulları
hızla kötüleşmeye başladı ve kontrolden
çıktı.

İngiltere'de sendikalara saldıran ve
sosyal programları kaldıran Muhafaza-
kar Parti'nin lideri Margaret Thatcher,
1984'te "Gorbaçov'u beğeniyorum; bir-
likte iş yapabiliriz" dediğinde Sovyet li-
derliğindeki değişim konusunda
emperyalistlerin açık desteğini veren ilk
kişi olmuştu.

Sovyetler Birliği ortadan kaldırıldı-
ğında Gorbaçov bunun mükafatını Pizza
Hut işine girmekle alacaktı. 287 mil-
yonluk bir ülkenin lideri olan birisi için
ciddi bir düşüş ama eski Sovyet cumhu-
riyetlerinde yaşayan işçilerin durumuyla
kıyaslandığında bir şey değil.

Kapitalizm Koşulları Altında
SSCB'nin Rus bölümünde ortalama

ömür 1991'de 70 yıldı.1994'te "serbest
pazar"ın restorasyonuyla birlikte bu 65'e
düştü. Ölüm oranlarının doğum oranla-
rını aşmasıyla birlikte II. Dünya Sava-
şı'ndan bu yana ilk defa toplam nüfus
ciddi anlamda düştü. Sovyet işçilerin
sahip olduğu istihdam, emeklilik maaşı,
ücretli tatil gibi sosyal garantiler ve diğer
tüm avantajların ortadan kaldırılmasının
yanısıra ücretsiz sağlık sistemi de terke-
dildi.

Dizginsiz alkolizm, uyuşturucu
kullanımı, fuhuş, "girişimciler" kadın ve
bağımlılık yapıcı ilaç trafiğinde yeni
karlı marketler oluşturadursunlar, kurt-
ların önüne atılan milyonlarca umutsu-
zun durumunu yansıtıyordu. Eski
Sovyetler Birliği'nin diğer parçaların-
daki koşullar, eğer daha kötü değilse en
az Rusya kadar kötüydü.

Bu dönem boyunca Rusya,
ABD'nin "arkadaşı" olarak nitelendi.
Gorbaçov ve Yeltsin gibi, işçilerin inşa
ettiği her şeyin alçakça yıkılışına eşlik
eden liderler, ne kadar kolay satın alına-
bilir ve şaklaban olduklarına bakılmak-
sızın kucaklandılar.

Şimdi sadece artık kapitalist bir
ülke olan Rusya, petrol gibi bazı yaşam-
sal kaynaklarının kontrolünü yeniden ele
alabilecek ve Rus gelişiminin çıkarlarını,
emperyalist banka ve şirketlerin istem-
lerinin önüne koyan bir politik ve eko-
nomik yapı oluşturabilecektir. ABD
egemen sınıfının davranışının değişimi-
nin nedeni budur.

İçinde bulunduğumuz dönemde,
kitleler için koşullar daha da gelişti ve
hatta emperyalist medya, Vladimir Pu-
tin'in sovyetleri satanlarla kıyaslandı-
ğında daha popüler olduğu bilgisini
vermek zorunda kalıyor.

Şu anda ABD egemen sınıf kuru-
luşlarının büyük kısmı Putin'e açıkça
düşmanlar. Trump’la ilgili olarak dema-
gojik bir şekilde Rusya'yı suçlamaya
devam ediyorlar. Belki de yeni ABD
başkanı, Rus egemen sınıflarını Trump
imparatorluğunun golf kurslarına, lüks
otellerine ve gazinolarına çekebilir.
Fakat bu Pentagonu Doğu Avrupa ülke-
lerinde yeni üsler kurma ve Rusya sını-
rına daha fazla asker gönderme
düşüncesinden alıkoyamayacaktır.

Gelecek sayılarda emperyalistlerin
tüm çökertme çabalarına rağmen Sov-
yetler Birliği'nin bir dünya gücü haline
gelmesini sağlayan büyük devrimler
hakkında yazacağız.

NOT: Workers World’un 4 Ocak
2017 tarihli sayısının aynı adlı editör ya-
zısından çevrilmiştir.

TRAJİK BİR YILDÖNÜMÜ

İşçiler, Emekçiler!
Her yerde ölüm, gözyaşı, baskı, acı, tehdit,

zulüm, savaş... İşsizlik çığ gibi. Yokluk ve sefalet
korkunç bir yaygınlık gösteriyor. Paramız gün gün,
saat saat değersizleşiyor, pula dönüyor. Tüm bunlar
yokmuş gibi kalkmış başkanlıkla yatıp başkanlıkla
kalkıyorlar!

Gençler, Kadınlar, Aleviler, Kürt halkı!
Bu düzen bize ne vaadediyor? “İnşallah şehit

oluruz”dan, boş hamasi nutuklardan başka ne vaa-
dediyor? Her gün katlanan geçim sıkıntısından, dip-
lomalı işsizlerden başka ne vaadediyor? Sosyal
medya paylaşımlarından ötürü kitleler halinde tu-
tuklamalardan, “devlet büyüklerine hakaret”ten açı-
lan davalardan, Aziz Nesin öykülerine taş çıkartacak
traji-komik olaylardan başka... Dur durak bilmeyen
kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetten, ay-
rımcılıktan, cinsel baskıdan başka ne vaadediyor?
Sokakları dolduran ağzı salyalı katil sürüsünün ba-
şını çektiği şoven saldırılardan, tutuklanan belediye
başkanlarından, milletvekillerinden, kaçırılıp gözal-
tına alınan insanlardan başka ne vaadediyor?

Polisin büyükelçiye suikast yaptığı bir ülkede
emekçilerin, ezilenlerin, Alevilerin, Kürt halkının,
tüm yoksulların, baskı altına alınıp ayrımcılığa uğ-
rayanların payına iyi bir şey düşebilir mi!

Kardeşler!
Hala sorunu salt AKP/Saray olarak mı görü-

yorsunuz? Geçmiştekiler neydi ki şimdikiler farklı
olsun! Bu düzen, bu düzenin dünü, bugünü ve ya-
rını, emekçilere asla huzur, refah, barış ve özgürlük
getirmedi, getirmeyecek!

Bu faşist devletten ve onunla bütünleşmiş dinci
faşist iktidardan kurtulmadıkça büyük acılar çek-
memiz kaçınılmaz. Sermaye sınıfının egemenliği
sürdükçe bu dinci faşistlerin katliamları da sürecek!

Onlar sadece devrimci zorun dilinden anlarlar.
Onlar sadece devrimci şiddet karşısında kaçacak

delik ararlar. “Barış” çağrısı yapmak sadece naif, işe
yaramaz bir çağrı olmakla kalmaz ama onları azdı-
ran, cesaretlendiren bir etki de yapar.

Seçimlerden,
M e c l i s t e n
m e d e t
ummak, tüm
umutlarını
başkanlık re-
f e r a n d u -
m u n a
b a ğ l a m a k
kendi kendi-
mizi kandır-
maktır.

Hayır,
kuru söze,
boş vaatlere
k a r n ı m ı z
tok!

K a n ,
ölüm ve
gözyaşının
dinmesini ,
barış ve huzu-
run gelmesini is-
tiyoruz.

Ulusal baskı ve sömürünün son bulmasını, tüm
ulus ve ulusal toplulukların özgürce kendi gelecek-
lerini belirleyebilmesini istiyoruz.

Dinsel baskının ortadan kaldırılmasını, söz,
eylem ve örgütlenme özgürlüğü istiyoruz.

Cinsel ayrımcılığın sona ermesini ve kadınların
özgürlüğünü istiyoruz

Herkese iş, çalışma hakkı ve özgürlüğü istiyo-
ruz.

İşçiler, Emekçiler,
Özgürlüğümüzü kazanmak için güçlerimizi

birleştirmek, iktidarı ele geçirmek zorundayız. Bu
iktidara dayanarak;

-Faşist devlet ordu, polis teşkilatı başta olmak
üzere tüm milita-

rist ve diğer
k u r u m l a -
rıyla dağı-
t a c a k ,
bunun ye-
rine silahlı
halk milis-
leri ve halk
ordusunu
karacağız;

-Tüm
i k t i d a r ı
halk tem-
s i l c i l e r
meclisine
devredece-
ğiz;

-Sıkı-
y ö n e t i m
yasası, so-

kağa çıkma
yasağı, savaş

hali yasası, olağan-
üstü hal yasası, polis yetki yasası, terörle mücadele
yasası vb. iptal edecek, insan hak ve özgürlüklerini
temel alan yeni bir anayasa hazırlayarak halkların
onayına sunacağız;

-Tekellere, bankalara, büyük sermayeye,em-
peryalistlere ait tüm mal varlığına el koyacak, dış
borçların ödenmeyeceğini ilan edeceğiz;

-Tüm özel büyük toprak mülkiyetine üzerin-
deki üretim araçları ile birlikte el koyacak, tarım iş-
çileri konseylerinin yönetimine devredeceğiz;

-NATO’dan çıkacak, emperyalistlerle yapılan

tüm ikili anlaşmaları feshedeceğiz;
-Kürt ulusu başta olmak üzere ulusların kendi

kaderlerini tayin hakkının koşulsuz tanınmasını sağ-
layacağız;

-Tüm politik devrimci tutsakları derhal özgür-
leştireceğiz;

-Halkların tam egemenliği ile bağdaşmayan her
tür yasa ve anlaşmayı derhal ortadan kaldıracağız;

-Küçük köylü ve esnafın bankalara olan tüm
borcunu sileceğiz;

-14 yaşından küçük çocuk emeğinin yasaklan-
masını, işgününün yedi saat, beş günlük haftalık ça-
lışmanın 35 saat olmasını, sağlığa zararlı ve ağır
işlerde çalışmanın altı saate indirilmesini sağlaya-
cağız;

-Hangi gerekçeyle olursa olsun, işçi ücretle-
rinde kesinti yapılmasını yasaklayacak, işçi sigorta-
larının sendikalar aracılığıyla işçilerin yönetiminde
olmasını sağlayacağız;

-Kadın işçilerin sağlığa aykırı işlerde ve gece
çalıştırılmasını yasaklayacağız;

Kardeşler,
Biz emekçilerin kurtuluşu bu ve benzer ön-

lemleri almak için en enerjik adımları atacak bir
devrimci hükümettedir. Güçlerimizi birleştirmeli ve
bir devrimci hükümet kurmalıyız. Dövüşeceksek,
mücadele edeceksek işte bunun için dövüşmeli ve
mücadele etmeliyiz.

Haziran Halk Ayaklanması ve 6-8 Ekim Ser-
hıldanı yolundan yürüyelim! Bu yoldan yürüdüğü-
nüzde faşist devletin başındaki adamın Fas'lara
kadar nasıl kaçtığını, nasıl kaçacak delik aradığını
hep birlikte gördük.

Acımız büyük. Öfkemiz ondan da büyük. Bu
öfke, bu kin, bu kurtuluş isteği bize bir şeyi anlatı-
yor:

Şimdi Devrim Zamanı! Şimdi Devrim Hükü-
meti İçin Dövüşme Zamanı!

ÇAĞRIMIZDIR...


