
Bir sosyalist devrim olarak Ekim
Devrimi (7 Kasım 1917), yarıda kalmış
Paris Komünü'nü saymazsak, ilk kez
toplumun çoğunluğunun, tüm ezilen-
lerin kendi kaderlerini ellerine alma cü-
retidir. Tarihin edilgen ögeleri olmaktan
çıkan ezilen yığınların tarih yapıcılığına
soyunmasıdır. Ekim, yerleşik resmi mark-
sizme devrimci bir meydan okumadır!
Tarihi yazmaktan başka iş yapmayan-
lara inat, devrimci marksizmin asıl işinin
tarih yapmak olduğunun ilanıdır. Ekim,
buzu kırıp yolu açandır!

İhtiyar dünyamız ezilen milyarların
eylem adımlarıyla iliklerine kadar sarsı-
lıyor. Doğayı ve toplumu uçurumun ke-
narına sürükleyen kapitalist uygarlığa
başkaldırıyor insanlık. Bir eşiğe gelip da-
yandı dünyamız. Büyük bir değişimin,

yeni Ekimlerin eşiğine gelip dayandı!
Ya Ekim Devriminin açtığı yoldan ileri
gideceğiz, ya korkunç bir yıkımın ol-
duğu karanlıklara gömüleceğiz. Ya
sosyalizm, ya barbarlık!

Dünyanın bu büyük devrimci deği-
şim dinamiğini göremeyenler kendi ye-
isleri içinde boğulup gidiyorlar. Oysa
değişimin, atılımın bütün ögeleri birikti.
Sadece cüret gerekiyor. Tarih yapıcılı-
ğına girişmek, asıl işimizin dünyanın
devrimci dönüşümü olduğunu asla
akıldan çıkarmamak, devrim kasırga-
sına sakınımsız dalmak gerekiyor. Tek
sözle Ekim'in cüretini kuşanmak gere-
kiyor. Şimdi yeni Ekimler için ileri atılma
zamanı! Şimdi devrim zamanı! Şimdi
Danton'la birlikte haykırma zamanı:
Cüret, cüret, daha fazla cüret!
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Hükümetin başı Davutoğlu ve Kasımpaşalı
reisin son günlerde ağızlarından düşürmedikleri
sakız “Halep” oldu. Kasımpaşalı Fransa seyahati
sırasında “ne bu Kobani de Kobani, onu bırakın
da Halep’e bakın” diye buyurdu. Kırım kökenli
Davutoğlu Ahmet “Asıl Halep için endişeleniyo-
ruz” sözleriyle reisini takip etti.

Kasımpaşalı'ya göre 1. Dünya Savaşı sonuç-
larına göre çizilen Ortadoğu sınırlarının dikişleri
patlıyordu. Bunun dinci faşistler nezdindeki
meali, sınırlar yeniden çizilmeli. İyi de hangi
yöne doğru? Kasımpaşalı bunu derin coğrafi bil-
gisiyle yanıtladı: 36. paralel ve üstü, yani Halep
ve kuzeyi Suriye’ye yasaklanmalı. Yani Türkiye-
Suriye sınırı oradan başlamalı demenin diploma-
tik üslubu.
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Devrim, kurulu düzene meydan oku-
madır; yüzyılların alışkanlıklarına başkal-
dırıdır. Devrim, verili olana teslim olmayıp
onu değiştirme istek ve iradesidir. Çürü-
müş, köhnemiş ne varsa eylem ateşiyle
kül edip arındırmadır. Devrim, tepeden tır-
nağa cürettir!

Türkiye nihayet dilinin altındaki baklayı, en üst
perdeden, RTE’nin ağzından çıkardı: “Sınırlar yeni-
den çizilmeli.” Türkiye’nin “Reis”i bu sözleri , son yıl-
larda kudurmuş bir saldırgan politika izleyen
Fransa’yla Suriye-Halep pazarlığı yaptığı sırada ağ-
zından kaçırıyor.

Halep. Türkiye’nin aç kurt misali, ağzının sulan-
dığı ve sınırlarına katmak istediği Suriye kentidir. 36.
Paralel diye sayıklamaları ve Halep... Halep diye fer-
yat figan etmelerinin hikmet-i sebebi budur. Bu ko-
nuda Fransa’yla anlaşmış görünüyorlar.

Biri toplumsal bir devrimin pençeleri altında, di-
ğeri derin ve kalıcı olduğu kesin bir ekonomik krizin
kıskacı içinde kıvranan bu iki saldırgan ülke “tünelin

ucunu” Halep’e kadar uzanan toprakların ilhakında
görüyorlar. Bu amaç ayan-beyan ortaya çıkmış du-
rumda.

Bir dış savaş, halkları kan banyosu içinde boğa-
cak bir dış savaş olmadan bu lokmayı mideye indire-
bilmeleri mümkün değil. İran, Türkiye’yi açıkça bir
savaşla tehdit ediyor. Rusya sürekli parmak sallıyor.
Ve en önemlisi Kürt halkı, Türkiye halkları ayaklanma
halindeler. 6-9 Ekim ayaklanması devrimin hangi nok-
talara geldiğini ayan beyan gösteriyor.

Onlar milyonların hayatlarını derinden etkileyen
maceralar peşindeler. Ama halklar için hazırladıkları
kan denizinin ufkundan, kızıl bir güneş doğacak.
Halep oradaysa arşın burada!

HALEP ORDAYSA...
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Yetenek, sınıf mücadelesinin bugünkü düzeyine yapışıp
kalmamak, önünde eğilmemek, varolanı aşarak, devrimin
daha ileri mevzilerine geçmektir.

Devrimci kavgayı daha ileriye, iktidarı almaya dek
götürebilir ve utkun olabiliriz. İçinde olduğumuz devrimci
koşulların bilincine varmış, bugüne kadar enerjik ve kararlı
bir pratik sergilemiş olan işçi sınıfı, tam da bu nedenle utkun
olabilir. Bunlar, maddi temeli olmayan, boş sözler değildir.
Devrimci sınıfın ve devrimci siyasetinin zengin deniyimine,
devrimci eylemlerine, mücadelesine ve bilinçli çabasına
dayanıyor. Devrimci sınıf, somut duruma göre hangi
mücadele biçimine ve hangi mücadele araçlarına
başvuracağını bilme yeteneğine sahiptir.

Türkiye ve Kürdistan işçi sınıfının sömürücü sınıfa karşı
mücadelede artık hareket etmesi ve aynı sınıf örgütlerinde,
birlikte yer alması uzun yıllara dayanıyor. Iki ülke
proletaryasının ortak mücadele deneyimi, birlikte savaşımın
geleceği açısından çok önemlidir. Işçi sınıfının ve emekçi
halkların ortak davranması, birleşik devrimin başarıya
ulaşması için temel önemdedir. İki ülke proletaryasının ve
emekçilerin kurtuluşu için nasıl bir tarihsel öneme sahip
olduğu anlaşılmış değil. Bu nedenle, utkunun uzak bir
geleceğin sorunu olduğu sanılıyor.

Devrimci öğelerin böylesine biriktiği, yığınak yaptığı bir
yerde devrim bir kez patlak verdiğinde daha ileri gider. Bu
topraklarda devrimci öğelerin birikimi uzun bir tarihsel
dönemi kapsar. Bu şartlarda insanların eyleme geçmesi,
başkaldırması rastlantı değildir. Bu durum, sınıf
mücadelesinin yıllarca süren fırtınalı, gelişmesini yeterince
açıklıyor.

Görüşlerini, politiklarını, taktiklerini görünürde olanlarla
sınırlayanlar, yüzeysel olanla yetinenler toplumsal gerçekleri
derinliğine ve tüm yönleriyle kavrayamazlar. Olaylar
hakkında nesnel, doğru ve derinlikli bir kavrayış vermek
için, günlük olayların temeline dek inilmeli, toplumsal
yaşamın çelişkileri bütün keskinliğiyle ortaya konmalıdır.
Küçük-burjuva siyasetlerin olayları olguları temel
çizgileriyle ortaya koyma yetenekleri yok. İdeolojik bakış
açıları, olguları, süreçleri, gelişen sınıf savaşımını özsel
olarak ve ana çizgileriyle gözlerin önüne sermeye yetmiyor.

Hayat, hayatın canlı işleyişi ana yönü belli başlı
çizgileriyle verilebilseydi, şu durum kesinlikle
saptanabilecekti: Hayatın akışı, olayların gidişi devrime
doğrudur; işçi sınıfı ve emekçi halkların utkusu için genel
koşullar olgunlaşmıştır.

Devrimci işçi hareketinin ve işçilerin sınıf partisinin
gelişme çizgisi, emekçilerin mücadelesinin ihtiyaçlarını
karşılayacak, devrimin koşullarını, devrimin kendisine
çevirecek düzeye varmıştır. Mücadele basitten, edinilen
büyük deneyimlerle, daha zengin bir gelişme göstermiştir.
Öncü güçler daha deneyimli ve teorik politik ve pratik
olarak donanımlı. Kısaca, hareket, çok daha ileri bir
noktadan hedefe doğru ilerliyor. Yeni tarihsel durum,
başarmak için bize büyük olanaklar sunuyor.

"Tepedekiler"in birbirine girmesi, aralıksız kitle
eylemleriyle zayıf düşmesi ve teşhir olması, devrim ve
devrimde utku için ortaya çıkan başka bir olanaktır.
"Toplumun efendileri"nin teşhir olması, mücadeleci emekçi
hareketi için bir artıdır. Emek ve devrim cephesi, teşhir
olmuş güçsüz düşmüş, sert bir kriz içindeki sermaye
güçlerinin egemenliğini daha kolay devirir. Diğer zamanlara
göre daha kolay yolumuza devam ederken, daha fazla
artılarla yürüdüğümüz kesin.

Keskin toplumsal çelişkiler ve çatışmalar temelinde
büyük bir devrim yükseliyor. Devrim, küçük-burjuva
siyasetlerin o dar düşünce kalıplarına, ve sığ bakış açılarına
sığmaz. Utku için küçük-burjuva hareketlerden kurtulmak
gerekiyor. Bu çevrelerin görüşleri emekçilerin devrimi
gerçekleştirme yolunda engel oluşturuyor. Bu yüzden, daha
ileriye gitmek ve kazanmak için küçük-burjuva grup ve
partiler aşılmalıdır diyoruz.

Emekçilerin mücadelesi uzlaşmacı, çizgiyi izleyerek
değil, ileri devrimci hedefler yönünde ilerleyen gerçek
devrimci çizgide gelişme gösterir. Mücadelenin gerçek
ilerlemesi, devrim ve sınıfsız toplum doğrultusunda olur.
Daha iyi bir anlatımla, devrim ve yeni bir toplum yolunda
mücadeleyi sürekli ileri noktalara vardırmalıyız.

Devrim hedefiyle hareket eden politik bir güç,
hedefinden şaşmadan tutarlı ve ısrarlı bir mücadele çizgisi
izler. Ancak devrim hedefi yönünden şaşmadan, tutarlıca
dövüşen bir siyasi güç, yani işçi sınıfının devrimci siyasi
çizgisi, kitleleri ileriye taşır ve utkun yapar. Sınıf
savaşımının deneyimleri göstermiştir ki, utkunun
koşullarının oluşması yetmez. Utku için, işçi sınıfı partisinin
önderliğinin izlenmesi gerekir.

Küçük-burjuva siyasi gruplar, sınıf kavgasında ikincil
olanı, önemsiz olanı ön plana çıkarır. Devrimden sözetse de
bu konuda tutarlı ve istikrarlı bir politika takip etmez.
Onlarda, pratik olarak, günlük çalışma olarak esas olan
önemsiz sorunlar için çaba göstekmektir. Ikincil olanı,
önemsiz olanı, öne çıkarmak esas olanı, belirleyici olanı,
önemli olanı ikincil duruma arka plana düşürmek demektir.
Başka bir anlatımla, devrim, önemsiz günlük sorunlarının
arkasına itilmiştir.

Devrimci dönemlerde, devrim anında, gelişme sıçramalı
olur ve hızla ilerler. O halde biz de elimizi çabuk tutmalıyız.
Önemsiz sorunlarla zaman yitirmeden, utku için hızlı
davranmalıyız.

UTKUN OLMAK
MÜMKÜN

C. Dağlı Başyazı

Kitle yürüyüş esnasında sık sık "Biji
Berxwedana Kobane", "Kobane'de Dü-
şene Dövüşene Bin Selam", "Diren Ko-
bane İzmir Seninle", “Diren Kobane
Dünya Seninle", "Biji Berwedana YPG",
"Biji Serok Apo" sloganları atıldı. Sevinç
Pastanesine gelindiğinde kitle devrim mü-
cadelesinde yitirilenler için saygı duru-
şunda bulundu.

Saygı duruşunun ardından okunan
basın açıklamasında "47 gündür Kobane
halkı, varını yoğunu ortaya koyup IŞİD
çetelerinin vahşetine karşı kahramanca
direnerek, insanlık onurunu savunuyor,
tüm Ortadoğu halkları için umut ışığı olu-
yor. Bu onurlu direniş sadece Ortadoğu

halkları için değil, elbette tüm dünya için
de umut kaynağı. Bizler başından beri Ko-
bane direnişine destek veren İzmirliler
olarak Kobane Halkını buradan büyük bir
coşkuyla selamlıyoruz" denildi.

Bu açıklamadın ardında Savaşa Karşı
Kadın İnsiyatifi de bir açıklama yaptı ve
IŞİD zulmüne sessiz kalan herkesin suça
ortak olduğu düşündüklerini ve dayanış-
mayı büyüteceklerini söylediler. Açıklama
halaylarla sona erdi.

Diren Kobane Dünya Seninle!
Yaşasın Halkların Mücadele Birliği!
Biji Berxwedana Kobane!

Mücadele Birliği İzmir

Antakya'da
1 Kasım Dünya Kobane Günü

Tarih yeni bir devrimin taçlanışına sahne oluyor.
Haftalardır düşecek denilen Kobane düşmüyor. Rojava
her geçen gün dünya emekçi halklarının devrim yürü-
yüşüne ışık tutuyor.

Dünya halkları taçlanan bu devrime sahip çıkmak
için 1 Kasım'ı Kobane günü ilan etti. Bugün Türkiye
Kürdistan ve dünyanın bir çok ülkesi Kobane için so-
kaktaydı. Antakya’da da Kobane ile Dayanışma Platfor-
mu'nun çağrısıyla saat 14.00’te Eğitim-Sen önünde bir
araya gelen Antakya halkı sloganlarını Kobane’deki di-
renişi selamlamak için attı.

Eğitim-sen önünden sloganlarla başlayan yürüyüş,
Saray Caddesi boyunca kitlenin artmasıyla devam etti.
Yürüyüş boyunca “Bıji Berxwedana Kobane”, “Yaşasın
Halkların Kardeşliği”, “Kobane IŞİD’e Mezar Olacak”,
“Bıjı Berxwedana YPG u YPJ” sloganları atıldı.

Basın açıklaması için Uğur Dershanesi önüne ge-
lindiğinde Dayanışma Platformu adına HDP’li bir yet-
kili basın açıklamasını okudu. Basın açıklamasında
“Kürt halkı dünya devrimler tarihinden öğrendiklerine
yeni kazanımlar katarak aklın ve vicdanın direnişini sür-
dürüyor. Sovyetler Birliği'nin Stalingrad onur madalya-
sını yeniden parlatıyor. İspanyol komünarlarının 'no
pasaran'ını Kürtçeye tercüme ediyor. Zapatistaların
Chiapas’ta yeşerttikleri umudu, Rojava’da büyütüyor.
Chavez’e, Küba devriminin çınarı Fidel’e, Che’ye se-
lama duruyor.

Ölüme karşı yaşamı; esarete karşı özgürlüğü, sö-
mürüye karşı emeği, işgale karşı bağımsızlığı; taciz-te-
cavüze karşı kadınlığı, çocuk ölümlerine karşı oyun
oynama hakkını savunmak için harekete geçme zamanı”
diyerek dünya halklarını Kobane direnişini sahiplen-
meye çağırdı.

Basın açıklamasından sonra kitle yine pankart ar-
kasında Eğitim-Sen'e doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş es-
nasında Çerxa Şoreşe Marşı okundu. Eylem Eğitim-Sen
önünde sonlandırıldı.

Mücadele Birliği\Antakya

Diren Kobane Dünya Seninle!
İzmir'de Emek Ve De-

mokrasi Güçleri, tüm dün-
yada sanatçıların Kobane
için yapmış olduğu çağrıya
kulak verdi. Emek Ve De-
mokrasi Güçleri bileşenleri
12 Kasım'da saat 14.00'da
Alsancak Leman Kültür
önünde toplanıp Sevinç Pas-
tanesi önüne doğru yürü-
yüşe geçti.

Sendikaların, odaların, birçok
siyasi partinin organize ettiği, dev-
rimci, demokrat örgütlerin ve alevi
derneklerinin katılım sağlamış ol-
duğu eylem 5 Ocak Meydanı’nda
saat 14.00'da kitlenin toplanması ile
başladı. “Bıji Berxwedane Ko-
bane”, “Bıji Berxvedane YPG”,
“Yaşasın Halkların Kardeşliği”,
“Kobane Düşmedi Düşmeyecek”
sloganları ile kitle İnönü Parkına
geldi. Bu arada önce sendikalar,
odalar ve siyasi partilerin imzala-
dığı bir basın metni okundu. Ardın-
dan siyasi partiler ve alevi dernekleri adına temsilciler söz aldı. En son olarak Kürt halkı sözü
alarak marşlarla, türkülerle Kobane’ye selam söylediler.

Saat 15.00 sıralarında eylem sonlandırıldı.

Adana'da Kobane Günü
1 Kasım Dünya Kobane İle Dayanışma Günü, birçok yerde olduğu

gibi Adana’da da kitlesel bir eylem ile gerçekleştirildi.

1 Kasım Dünya Kobane Günü'nde saat
14.00'de Tünel Meydanı'nda “Biji Berxwedane
Kobane”, “Biji Berxwedane YPG-YPJ”, “Ko-
bane IŞİD'e Mezar Olacak” sloganlarıyla binlerce
kişi bir araya geldi. Aralarında Mücadele Birli-
ği'nin bulunduğu devrimci örgütlerin de kitlesel
olarak katıldığı eylemde kitle kısa sürede beşbini
aştı.

Bir yandan eyleme katılım artarken, yürüyüş
öncesi Emeğe Ezgi'nin sloganlara ritimlerle eşlik
etmesi, gençlerin ve anaların zılgıtlarıyla karşı-
landı. Emeğe Ezgi'nin yürüyüş öncesi söylediği
Çav Bella marşına kitlesel olarak eşlik edildi.
Gençlerin Çerxa Şoreşe Marşı ise “Şer Şer Şer”
sloganıyla karşılandı. Ardından yürüyüş başladı.

“Her Yer Kobane Her Yer Direniş”, “Biji
Berxwedane YPG-YPJ”, “Kobane IŞİD'e Mezar
Olacak”, “Kobane'de Düşene Dövüşene Bin
Selam” sloganlarıyla PKK ve Öcalan'a ilişkin
sloganlar atılarak yüründü, Kobane halkı ve sa-
vaşan güçler selamlandı.

Galatasaray Meydanı'na gelindiğinde Koba-
ne'de ölümsüzleşen savaşçılar için saygı duru-
şunda bulunuldu. Sebahat Tuncel “AKP hükümeti
Kobane halkına destek eylemlerini ve etkinlikle-
rini yasaklarken, sokağa çıkanlara biber gazla-

rıyla saldırırken, dünyanın dört bir yanındaki do-
ğadan, insandan, barış ve insanlıktan yana olan
bilim adamları, aktivistler, sanatçı ve aydınlar 1
Kasım'ı Dünya Kobane Günü ilan ettiler. Dün-
yada enternasyonal bir dayanışma yarattılar.
Selam olsun Kobane halkına, selam olsun, YPG,
YPJ savaşçılarına” sözlerinin ardından Ortadoğu
ve dünyada barışın yolunun Kobane'den geçtiğini
belirtti.

İstanbul Kobane Dayanışması adına basın
açıklamasını okuyan Samet Mengüç dünya em-
peryalist güçleri, işbirlikçiler ve IŞİD'in Koba-
ne'de özgür yaşamak isteyen bir halkın nasıl
yenilmez bir güç olduğunu gördüklerini belirtti.

Galatasaray Meydanı'ndan Tünel'e kadar
Kobane'ye destek için gelmiş olan binlerce kişi
alkış, slogan ıslıklarla eylemi sona erdirdi.

Kobane İçin Taksim'de
Emperyalizmin ve işbirlikçi devletlerin büyütüp beslediği IŞİD çetelerine karşı Kobane'de halkın yürüttüğü

savaş kırklı günlerini aşarken, 1 Kasım Dünya Kobane Günü'nde dünyanın bir çok şehrinde olduğu gibi İstanbul
Taksim'de binlerce kişi bir araya gelerek “Her Yer Kobane Her Yer Direniş” diyerek Kobane halkını selamladı.



Kadıköy’de forumlar ve gençlik örgütle-
rinin toplanarak Ermenek’te madende yaşanan
su baskınının ardından toplanarak Altıyol’da
yaptıkları oturma eyleminin ardından Valide-
bağ Korusu’na destek için yürüyüşe geçildi.
Ellerinde temsili cenazelerle ve sloganlarla yü-
rüyen kitle yolda giderek kalabalıklaştı. Acı-
badem Köprüsü’nde buluşularak yüzlerce
kişiyle Validebağ Korusu’na alkışlar zılgıtlar
ve ve “Bu Daha Başlangıç Mücadeleye
Devam” sloganlarıyla girildi.

İstanbul Kent Savunması’ndan Av. Can
Atalay Koruyu korumak için günlerdir verilen
mücadeleyi özetledi. Koruya dokunmaları ha-
linde devleşen bir halk olunabileceğini göster-
menin önemli olduğunu vurgulayan Atalay, bir
önceki gün yaşanan polis saldırısını hatırlata-
rak “Polis gazı, mermisi hoş gelir sefa gelir biz
bulunduğumuz her yerde yaşam alanlarımıza
dokunulmasına izin vermeyeceğiz. Bizler bu ül-
keyi yeniden kurmaya yeni bir yaşam biçimi
yaratmaya başladık ve direneceğiz. Çünkü ya-
şamı korumak için başka hiçbir seçeneğimiz,
birbirimizden başka gücümüz yok” dedi.

İstanbul Kent Savunması adına Deniz
Özgür basın açıklamasını okudu. İstanbul’un
dört bir yanından gelen destekçiler ve zeytin-
likleri için direnen Soma-Yırca köylülerine
selam yollayarak 9 gündür yaşanan hukuksuz-
luğa ve polis şiddetine dikkat çekti ve “İstan-
bul’u yağma alanı; yurttaşları kul olarak gören
zihniyet Validebağ’ı savunmak için sürdürdü-
ğümüz direnişimizi siyasal bir hedef haline ge-
tirmeye çalışıyor. Çünkü onlar da bizler de
biliyoruz: Bu alanı savunmak demek tüm İs-
tanbul’u savunmak demektir” dedi.

Validebağ Korusu için halk taleplerini de
“-Validebağ nöbetine gerek mahalleden

gerekse İstanbul’un dört bir yanından katılan
yaşam savunucuları olarak taleplerimiz açıktır.
Bu iki net talebi tekrarlıyoruz:

- Validebağ Korusu yağmaya açmayı
amaçlayan bu kaçak inşaat durdurulmalı;
kaçak inşaatı sürdürmek için mahallede devam
eden polis kuşatması kaldırılmalıdır.

- Validebağ Korusu’nun bütününe yönelik

bütün rant ve yağma planlarına son verilmeli-
dir.

Taleplerimiz basit, net, haklı ve meşrudur.
Mahkeme kararlarını uygulamamak; doğayı
yağmalamak; demokratik haklarını barışçıl bi-
çimde kullanan insanlara karşı polis şiddetine
başvurmak suçtur” diyerek tekrar etti.

Açıklamanın ardından nöbet alanında
marşlar söylenerek halaylar çekilmeye baş-
landı. Alandaki iş makineleri ve TOMA’lar
çıkmadıkça halk alanı boşaltmayacağını du-
yurdu.

Validebağ Gönüllüleri, 31 Ekim günü de
çadır sayısını azaltmaya, sembolik olarak tek
çadır kurmaya, nöbet ve eylemlerini bu şekilde
devam ettireceklerini açıkladılar.

Cami projesine, Eylül 2014'te Üsküdar
Belediyesi tarafından ruhsat verilmiş; bunun
için İBB'nin Nazım İmar Planı'na dava açıl-
mıştı. Mahkeme kararını beklemeden alanda
başlayan inşaata 7. İdare Mahkemesi 22 Ekim
günü durdurma kararı vermişti, ancak Belediye
mahkeme kararını tanımadı. Üsküdar Beledi-
yesi, yürütmeyi durdurma kararının başka bir
parsele ait olduğunu söyleyerek inşaatı sür-
dürdü. Bu yürütmeyi durdurma kararı da 30
Ekim günü aynı mahkeme tarafından iptal
edildi.

2 Kasım günü İstanbullular yine Valide-
bağ korusu için eylemde idi. Yaklaşık bin kişi,
akşam saatlerinde Acıbadem Caddesi'nden yü-
rüyüşe geçerek Üsküdar Belediyesi'ni protesto
etti.

6 Kasım günü eylem ve nöbetler için daha
büyük bir çadır kurmak isteyen halka polis izin
vermedi. Yolu ve girişi kapatacağı gerekçesi
ile çadıra izin verilmeyince, Validebağ Gönül-
lüleri çadırdan vazgeçti. Akşam saatlerinde ça-
dırlarını kurarak nöbeti sürdüren halka ertesi
gün polis saldırdı. Polisin anonslarına karşı ça-
dırlarını kaldırmayan halka polis gaz bomba-
ları ve plastik mermilerle saldırdı.

Validebağ Korusu nöbeti, yargıya, bele-
diyeye, polise, devlete ve saldırılara rağmen
sürdürülüyor.

3Hükümetin başı Davutoğlu ve Ka-
sımpaşalı reisin son günlerde ağızlarından
düşürmedikleri sakız “Halep” oldu. Ka-
sımpaşalı Fransa seyahati sırasında “ne bu
Kobani de Kobani, onu bırakın da Ha-
lep’e bakın” diye buyurdu. Kırım kökenli
Davutoğlu Ahmet “Asıl Halep için endi-
şeleniyoruz” sözleriyle reisini takip etti.

Kasımpaşalı'ya göre 1. Dünya Savaşı
sonuçlarına göre çizilen Ortadoğu sınırla-
rının dikişleri patlıyordu. Bunun dinci fa-
şistler nezdindeki meali, sınırlar yeniden
çizilmeli. İyi de hangi yöne doğru? Ka-
sımpaşalı bunu derin coğrafi bilgisiyle ya-
nıtladı: 36. paralel ve üstü, yani Halep ve
kuzeyi Suriye’ye yasaklanmalı. Yani Tür-
kiye-Suriye sınırı oradan başlamalı deme-
nin diplomatik üslubu.

Şimdi eğriye eğri, doğruya doğru de-
menin tam zamanı. Kasımpaşalı'nın söz-

leri tümüyle yanlış değil. Her emperyalist
barış gibi, 1.Dünya savaşı sonrası yapılan
barış anlaşması ve bu anlaşmayla çizilen
sınırlar o dönemin güç ilişkilerine göre
yapılmışlar.

Oysa yaşam dinamik, gelişme sü-
rekli, dolayısıyla güç ilişkileri de zamanla
değişmeye mahkumdur. Her emperyalist
barış anlaşmasının ve onunla çizilen sı-
nırların ömrü, güç ilişkilerinin değiştiği
ana kadardır. Bu değişme çok belirgin bir
hal alır almaz barış anlaşması ve onunla
birlikte çizilen sınırlar yeniden masaya
yatırılır. Sorunun çözümü elbette müza-
kere masası değildir. Güçlerin sınandığı
tek alan savaş meydanlarıdır.

Demek ki, 1. Dünya Emperyalist Sa-
vaşı sonrası çizilen sınırların dikişlerinin
patladığını ilan etmek, a) Bir savaş çağrı-
sıdır; b) Halep, Halep diye sayıklamak
Türkiye’nin sınırlarını Halep’i de içine
alacak şekilde genişletme istek ve politi-
kasının sayıklama biçiminde de olsa, dışa
vurumudur.

Öyleyse, çıkarılabilecek ilk sonuç,
Türkiye’nin bir dış savaşa, bu savaşı göze
alıp alamayacağı tartışmasından ayrı ola-
rak, ciddi biçimde hazırlanmakta olduğu-

dur. İkinci sonuç ise şu: Türkiye, 36. pa-
ralele kadar, Kürdistan’ın bir bölümünü
daha ilhak edecek biçimde, genişlemek is-
tiyor.

Nereden çıktı şimdi bunlar denebilir.
Yeni olmadığını ve Türkiye’nin uzun bir
iç savaşla birlikte devrim sürecine girmiş
olmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu
söyleyebiliriz. Yeni değil ve bu yayılmacı
politikanın ilk resmen açığa vurulması
90’lı yılların başında Özal’ın “bir koyup
üç alma” sözleriyle olmuştu.

Sermaye sınıfı, düzenin, sistemin ya-
pısal bunalımının ancak bir dış savaşla ve
bunun sonucu gerçekleşebilecek bir “ya-
yılma” ile aşılabileceğini düşünüyor. Bu
nedenle, “yayılma, genişleme” politikası
neredeyse iç savaşla eş zamanlı ortaya
çıkan bir politikadır; yeni değil.

Devletin Suriye politikası, özü itiba-
riyle, “Müslüman Kardeşler” denen dinci
çetenin iktidara getirilmesi yoluyla Suri-
ye’yi mideye indirme politikasıdır. Ara-
dan geçen dört yıl, bu lokmanın
Türkiye’nin boğazından geçmeyecek
kadar büyük olduğunu gösterdi. Dolayı-
sıyla, şimdi “Halep ve 36. paralel” sayık-
lamaları biçiminde karşımıza çıkan

“yayılmacı politika” esasen Türkiye’nin
geri çekilme adımıdır. Kendini darı am-
barında sanan aç tavuk, gerçekleri kabule
başlamıştır.

Başka bir ifadeyle, Şam’da Emevi
Camii’nde namaz kılma rüyalarından
Halep sokaklarında nalburlardan alışveriş
yapma noktasına geri çekilmedir. Ama bu
geri çekilme sancısız ve “yayılma” politi-
kalarından vazgeçme biçiminde gerçek-
leşmiyor.

IŞİD denen katiller sürüsünü Koba-
ne’de Kürt halkının üzerine sürmesi gös-
teriyor ki, aç kurt yağlı lokma karşısında
hala yutkunuyor. Şimdi de, Kasımpaşa-
lı'nın haftalar önce işaretini verdiği Afrin
Kantonu’na saldırı hazırlığı başlamış du-
rumda. Haberlere bakılırsa, El Nusra
denen çete kuşatma operasyonuna başla-
mış bile. Bu saldırının da Türkiye tarafın-
dan hazırlanıp tezgahlandığını görmemek
için ahmak olmalı. Egemen sınıf, devrim
belasından kurtulmak için Kürdistan’ın
bir parçasını daha mideye indirme haya-
linden vazgeçmiş değil.

Eğriye eğri, doğruya doğru deyip
Kasımpaşalı'nın sınırların değişmesiyle il-
gili sözlerindeki haklılık payını gösterdik.

Şimdi de fena yanıldığı noktaya gelelim:
Sınırlar değişebilir elbette, ama değişe-
cekse bu değişim, Türkiye’nin dışına
doğru değil, içine doğru olacak ve dim-
yattan pirinç alayım derken evdeki bulgu-
run da elden gittiğini görecek. Halep için,
kuyruğuna basılmış kedi misali bağırma-
larının nedeni, bu gerçeği hissetmeye baş-
lamış olmaları.

Çünkü devlet ve hükümet, şimdiki
sınırları korumanın Halep’te tutunmaktan
geçtiğini görmeye başlamış gibiler. Oysa
Suriye ordusu, devlet ve hükümetin umut
bağladığı katiller sürüsünü Halep’ten de
kuzeye, yani Türkiye’ye doğru sürmek
üzere. Bu gerçekleştiğinde, Suriye ordu-
sunun Hatay’a kadar yolunun açılmış ola-
cağını da bir kenara not edelim.

Bu arada bütün bu gelişmelerin Ha-
ziran Halk Ayaklanması ve 6-9 Ekim
Ayaklanmasıyla ete-kemiğe bürünen bir-
leşik toplumsal devrimin büyük bir ivme
kazanacağını; bir dış savaşla Türkiye’nin
atılacağı ateş topundan bu devrimin zafe-
riyle kurtulacağını görmek için kahin
olmak gerekmiyor. Bütün gelişmeler bu
büyük günlerin yaklaştığını işaret ediyor.

Halep oradaysa arşın da burada.
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Şam’da Emevi Camii’nde namaz kılma rüyalarından Halep sokaklarında nalburlardan
alışveriş yapma noktasına geri çekilmedir. Ama bu geri çekilme sancısız ve “yayılma” politi-
kalarından vazgeçme biçiminde gerçekleşmiyor.

Yırca Köyü'nde termik santral kurmak için alelacele ka-
mulaştırma kararı çıkartıldı ve Eylül'ün ortasında dozerler
girerek bölgedeki zeytin ağaçları kesilmeye başlandı. Yöre-
nin tek geçim kaynağı, bu zeytinlikler... Ege bölgesinde çoğu
yerde olduğu gibi... Bölgede kesilmesi planlanan 16 bin zey-
tin ağacı var.

Bir gece vakti gelerek ağaçları kesmeye başlayan Kolin
İnşaat'a ait dozerler, köylüler tarafından durduruldu. Dozer-
ler çekildi, kesilen her ağaç için tutanak tutturdu köylüler.
(Kolin Şirketi bize tanıdık aslında. BEDAŞ'ı satın alan Cen-
giz-Limak-Kolin üçlüsünden birisi ve 3. köprü inşaatının
yüklenici firması Kolin İnşaat.)

Kısa süre sonra, şaka gibi bir kararla, bölgede 511 ağacı
kesen Kolin şirketi, aynı bölgede yer alan 760 zeytin ağacı-
nın korunması ile ilgili ihaleyi aldı. İhale koşullarına göre
şirket 3 yıl süreyle bu zeytinleri toplayacak, bakımını yapa-
cak, yangın, sabotaj ve “kesim” gibi risklere karşı “koru-
duktan” sonra belediyeye geri teslim edecek.

Yırca köylüleri bu ihalede en fazla 10 bin liraya kadar
çıkabilirken, Kolin 28 bin lira önerdi ve köylüler ihaleden
çekilmek zorunda kalırken, zeytinlikleri “koruma” ihalesini,
16 Mayıs’tan bu yana 511 zeytin ağacını kesen Kolin ka-
zandı.

Yeniden Zeytinlik Katliamı
Ve 6 Kasım akşamı Kolin İnşaat dozerlerle yeniden

girdi Yırca Köyü'nün zeytinliklerine. Günlerdir çevrecilerle
birlikte nöbet tutan köylülere rağmen kesime başlayan iş ma-
kinalarının yarattığı yankılar uyandıran görüntüler, kısa süre
içinde sosyal medyada dolaşmaya başlamıştı bile.

6-7 Kasım günleri makinaların önüne geçen, yolları ka-
patan, ağaçlara sarılan her yaştan köylünün çığlıkları dolaştı
ekranlarımızda. Gövdesinden parçalanan ağaçların çığlıkla-
rını duyamıyorduk hiç birimiz elbette.

Köylüler iş araçlarının geçmemesi için yolu kapattı,
kimi analar yere yattı. Kolin özel güvenliği yolu açabilmek
için köylüleri darp etti. Bir umut jandarmayı çağırdı köylü-
ler, ama jandarma 1 saat sonra geldi, geldiğinde de güven-
likle birlikte köylülere saldırarak yolu açtı.

Danıştay'dan Yürütmeyi Durdurma
Akşam saatlerine kadar Yırca'da 6000 civarı ağaç ke-

silmişti. İşte o saatlerde gelen haber oldukça traji-komikti.
Danıştay, 6000'den fazla zeytin ağacı kesilip, Yırca halkı dö-
vüldükten sonra, Soma- Yırca Köyünde Kolin Sermaye
Grubu tarafından yapılan Termik Santralin yürütmesini dur-
durduğunu açıkladı.

Katliamın ardından gelen böyle bir karar hem sevin-
dirdi, hem de şüpheler uyandırdı köylülerin aklında. Kararın
aslında sabah saatlerinde alındığı ve tebliğ etmek için kesi-
min bitmesinin beklendiği; Kolin'in kararı öğrenip fiili bir
durum yaratmak için aynı gün kesime başladığı konuşul-
maya başlandı.

Bunların hiçbirisi köylülerin sevincine engel olamadı.
Haberin alındığı saatlerden itibaren ateşler yakarak kalan
ağaçlarını ve “ekmek kapılarını” kurtarmalarını çevrecilerle
birlikte kutlayan köylüler; hafta sonunu da kesilen ağaçların
yerine yenilerini dikerek bayram havasında geçirdiler. Ge-
ride dinci-gerici burjuvaların fındık kabuğunu doldurmaya-
cak zeka ürünü “zeytin ağacı müslümanların düşmanıdır,
zeytin ağacı ekmek İsrail'in oyunu” ya da “en çok elektrik tü-
keten solcuların santrale karşı olması ne ilginç” söylemleri
kaldı.

“Yaşamı Savunmaya Devam Edeceğiz!
Validebağ Korusu için verilen mücadele 30 Ekim itibarıyla

9. gününe geldi. Bir önceki akşam süren nöbet ve saldırının ar-
dından devrimci örgütler, demokratik kitle örgütleri, gençlik
örgütleri ve mahalle forumlarından bir çok insan akşam saatle-
rine doğru Validebağ Korusu’na gelmeye başladı.

Yırca'da Zeytinlik Katliamı Ve Yeşeren Yeni Fidanlar
Soma'da yüzer yüzer maden-

lere gömülen işçilerin aileleri ve ar-
kadaşları, “artık toprağımız yok,
ekip biçemiyoruz, tek geçim kayna-
ğımız madenler” diyerek yerin üs-
tünde çalışma imkanı kalmayınca
yerin altına neden indiklerini anla-
tıyordu. Geçtiğimiz hafta yaşanan-
lar, bize bunun nasıl olduğunu
gösterir nitelikteydi. Yerin altına gö-
mülenlerin kenti Soma'da, Yırca
Köyü'nde yaşananlarla birlikte,
yerin üstünün nasıl yok edildiğine
tanık olduk hep beraber.
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Sadece son iki yıl içinde yirmi yıla bedel yoğun bir devrimci pratik yaşandı. Sürecin üç
büyük zirvesini Haziran, Mart ve Ekim günlerinde yaşadık. Ayaklanmalar zincirine eklene-
cek yeni halkalara şimdiden hazırlanmak, her şeyden önemli görünüyor.

Her üç zirvenin ortak noktası, siyasi öncülerin hazırlıklarını beklemeden patlamış ol-
masıdır. Haziran; on yılların birikmiş öfkesinin bulduğu ilk çatlaktan yara yıka akmasıdır; he-
sapsız ve politik açıdan önyargılarla dolu dev bir gövdenin silkinişidir. Mart; “İktidar Halka”
sloganıyla keskin bir viraj alan kitle hareketinin, politik gelişimine uymayan bir savaşım bi-
çimiyle, yani zor araçlarına başvurmadan, salt kitle baskısı ile sonuca ulaşmaya çalışmanın
son imtihanıydı. Ekim ayaklanması, politik ve örgütlülük açılarından en ileri kesimlerin, Ko-
bane'ye yaklaşan katliam riskinin umutsuz ve kör öfkesiyle patladıkları son zirvedir.

Ayaklanmalar zincirinin devam edeceği, genel hareketi bir üst seviyeye çıkartan zirve-
lerin, aynı şekilde hazırlanmadan, aniden karşımıza çıkacağı, öte yandan büyük zirveler arası
dönemlerin, kitleler açısından “fabrika ayarlarına dönmek” değil, bir sonraki seviyeye ha-
zırladığını anlamış bulunuyoruz. Aynı zamanda bu ara dönemler, politik öncünün etkinliğini
pekiştirme dönemleridir. Büyük zirveler, en yaygın kitle ilişkilerine sahip partilerin bile kont-
rol altına alamayacağı denli yığınsaldır, ani sıçramalar biçiminde ortaya çıkıyorlar. Yeni Evre
devrimlerinin pek çoğunda bu özellik öne çıkıyor.

Ayaklanmalar zincirinde gelişim, yaygın yerel eylemler dizisi ile sağlanan birikim dö-
nemini izleyen ve aniden patlamayla ortaya çıkıp çok kısa sürede (bir ya da iki gün) zirveye
varan, fakat hazırlıksız oluşu ve öncülerin etkinlik eksikliği nedeniyle, kendi kendine sıçra-
dığı zirvede uzun süre tutunamadan düşüşe geçen kitle dalgalanmaları biçimini almıştır. Ha-
reketin ani bir sıçrama yapması, buna hazır olmayanları çoğu zaman şaşkınlık ve atalet içinde
bırakıyor. Yaygın kitle ilişkilerine sahip partiler bile bundan kaçınamıyorlar. Oportünizmin
çürümüşlüğü ve devrim korkusu, elbette onların hareketsiz kalmalarında başrolü oynuyor.

Bugüne kadarki ayaklanmaların ortaya çıkardığı bir dersi buraya yazalım. Ani patla-
malarla zirveye ulaşan ayaklanmalara öncünün hazırlıklı olması, tek başına kitle ilişkilerini
yaygınlaştıran, maddi güç birikimine dayanmamalıdır. Maddi güç birikimine dayalı hazırlık,
eğer başka hazırlıklar ile desteklenmezse, silahlı ayaklanmalar biçimindeki gelişmeye ayak
uyduramamak anlamına gelir.

Alışılageldik (birebir) örgütlenme faaliyeti ile ayaklanmalar zincirinin gelişimine iki ne-
denden ötürü ayak uydurulamaz. İlki devrimin yığınsal karakterinin belirginleşmesi nede-
niyle... Yani ayaklanmanın içinde görülmemiş ölçekte kalabalıklar var. Her alanda birebir
ilişkiler yöntemi ile bu fırtınaya küçük bir partiyle yakalanan öncünün ayaklanmada sağlam
bir konum elde etmesi oldukça uzun bir döneme yayılabilir, örgütlenme alanında yaşanacak
sıçramalı gelişmeler hesaba katılsa bile, durum değişmez. Oysa ne kitlelerin ne de alabildi-
ğine hızlanan tarihin bu kadar bekleme lüksü var. İkincisi, alabildiğine yaygın, ucuz ve basit
iletişim yolları sayesinde, geleneksel organik ilişkilerden çok daha hızlı biçimde fikirler ve
çağrılar, öneriler kitlelere mal oluyor. Bu hıza ayak uyduramayanlar hareketin gerisinde ka-
lıyor. Bu son noktayı biraz daha açmakta yarar var.

Modern iletişim teknolojileri sayesinde, tarihte ilk kez politik söylemler, sahibinin fiziki
varlığını gerektirmeyen ortamlarda yayılıyor. Geçmişte komünist hareket, yazılı basın yo-
luyla çağrılarını kitlelere ulaştırırdı, bunu radyoda sesli, televizyonda görüntülü yöntemler
takip etti. Buna rağmen yazılı basında imzalar, sesli ve görsel medyada bizzat kişiler yoluyla
politik söylem sahibi ile birlikte yığınlara ulaştı. Oysa şimdi tek yanlı değil ama, karşılıklı et-
kileşimli iletişimin platformu olan sosyal medyada, söylem ve çağrılar hızla anonimleşiyor.
Örnek vermek gerekirse, Leninist Parti, Haziran'ın ilk günlerinden itibaren “İktidar Halka”
sloganını ön plana çıkardı. Aralık ayaklanmalarında bu slogan bir anda tüm hareketin temel
sloganı oldu, ama bunun Leninist Parti'ye ait olduğunu bilenlerin sayısı azdı. Aynı dönemde
şu veya bu çevrenin alamet-i farikası görünen pek çok slogan, bu çevrelerin etkinliğinden ba-
ğımsız biçimde kitlelere mal oldu.

Yeni Evre'nin devrimlerinin karakteristik özelliklerinden biri budur: Öncünün fikirleri,
çağrıları, hedefleri, ilk başta anonim tarzda yaygınlık kazanır, kitleler bu safhada öncünün söz-
lerini kendine mal eder, özümser ve ancak bu gelişimin belli bir aşamasında öncü ile bulu-
şur.

Ekim ayaklanmasından sonra, hem sermaye sınıfı hem de emekçi sınıflar, artık şunu
gayet iyi biliyorlar: Bir sonraki genel isyanın biçimi silahlı bir ayaklanma olacaktır. Ve hiç-
bir karşı güç, hiç bir itfaiye girişimi patlamanın silahlı biçimlere bürünmesini engelleyemez.
Faşizm hesabını buna göre yapıyor, polisin kitle eylemlerinde silah kullanmasının önünü açı-
yor. Silahlı bir ayaklanmaya özgü birikim dönemine uygun olarak suikastler ve çatışmalar ar-
tıyor. Ayaklanmacılar, ya karanlık bir sokakta ya da alanlarda kurşun yiyebilecekleri gerçeği
ile yaşamaya alışıyorlar. Kitleler hiç olmazsa ölümcül gerilime değecek bir hedefe ulaşmak
adına, ciddi bir sonuç almak için harekete geçeçektir.

Leninist Parti, ani sıçramalar ve muazzam yığınsal güçle ilerleyen devrim sürecinde
elini kolunu yaygın kitle ilişkilerinden yoksunluk nedeniyle bağlayamaz, bağlamamalıdır.
Çünkü geleneksel (birebir) ilişkilerle hiçbir komünist parti, günümüz devrimlerini tek ba-
şına yönetecek konuma erişemez. Öncünün bu noktada yapması gerekenler şunlardır:

1) Hareketin bir sonraki aşamasında yığınsal devrimin ani patlamalarıyla gündeme ge-
lecek siyasi pratik ve teknik sorunları tespit etmek, çözümler üretmek ve daha şimdiden ko-
nunun bu yönüne, en geniş kitlenin dikkatini çekmeye çalışmak. Böylece günü geldiğinde
meseleleri kaçınılmaz biçimde karşısında bulan milyonlar, öncüye ait söylem ve çağrıları ilk
başta anonimleştirerek kendine mal eder ve öncüye daha büyük bir etkinlik alanı açmış olur.

2) Ani gelişen ayaklanmalarda, aynı hızla harekete geçip müdahale edebilecek kadro-
ların seçimi, yönlendirilip görevlendirilmesi, bu amaçla siyasi, pratik ve teknik donanımı ta-
mamlamak.

3) Yaygın sosyal medya kanallarında etkin olmanın teknik alt yapısını kurmak, iletişi-
min otoyollarında görünür olabilmenin gerekleri konusunda elden geldiğince hazırlıklı olmak.

4) Ani bir sıçramayla harekete geçen yığınların karşısına tam bir hazırlık ve donanımla
çıkmak, bu amaçla haritalar, istihbarat bilgileri, kamera izleme ağları, ama en önemlisi ha-
zırlıksız kör bir öfkeyle sokağa çıkan ya da oportünist partilerin körleştirip yalnız bıraktığı
kitlenin hareketine yön verme cüretiyle öne fırlayan bir askeri teknik karargahın çalışmasını
yürütmek.

Eğer Leninistler bu yönlü çabalarını yoğunlaştırırlarsa, Ekim benzeri bir başka ayak-
lanmada, ani ve hazırlıksız bir sıçramayla harekete geçen yığınların karşılaştığı sorunlara
anında cevap verebilir, çözüm yolları sunabilir, çarpıcı ve herkesin diline yerleşebilecek ano-
nim yaygınlık gücü yüksek söylemler üretebilir ve bunların en hızlı yayılma alanı sosyal
medyada etkin bir rol oynayabilir. Ayrıca pratik teknik açıdan hazır kadrolarıyla, hazırlıksız
bir ayaklanmaya yönelmiş milyonların karşısına çıkmanın sayısız avantajlarını yakalayabi-
lir.

Sadece bir kaç saatte her yere bulaşan ve sadece birkaç günde zirvesine varan ayaklan-
malar döneminde, sanırız bu yöntemler, yığınlar arasında birebir ilişkilere dayanan maddi
gücü pekiştirecek, yoğunlaştıracak ve her geçen saatin önem kazandığı sıçrama anlarını kar-
şılayacak çalışma yöntemleridir.

AYAKLANMALAR
ZİNCİRİ

Umut Çakır

Yine Maden Yine İş Cinayeti
Ermenek'te yaşanan maden kazasında maden işçilerine
ulaşılamadan, her solukta oradan gelecek iyi haberler
beklenirken, bu defa Bartın ve Zonguldak'tan geldi
maden kazası haberleri...

Bartın Amasra'da özel kömür işletmesine ait maden
ocağında galeri açma işi sırasında meydana gelen göçükte 3
Çinli işçi göçük altında kaldı. Bir işçi sağ çıkarılırken, Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, gö-
çüğün altında kalan 37 yaşındaki Shoujle Sun'un cesedini
çıkardı. Aynı madende 20 Eylül günü de maden kazası ya-
şanmıştı.

Kazanın olduğu madenin sahibi Hattat Holding, made-
nin işletmecisinin kendileri olmadığını söyleyerek, "Çinli-
lerle görüşün" dedi. "Maalesef böyle bir kaza yaşandı. Sayın
reis-i cumhurumuzun söylediği gibi bu işin fıtratında kaza
var" diyor.

Aynı saatlerde Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana
gelen maden kazasında da 46 yaşındaki Mustafa Turhan adlı
işçi hayatını kaybetti. Mustafa Turhan çalıştığı madende
vagon halatı kopunca araya sıkışarak hayatını kaybetti.

Kazanın yaşandığı Gelik Madencilik'in kaçak çalıştığı
söylenirken, maden yöneticileri TTK'ya bağlı olduğunu söy-
lüyor.

“Ermenek Kaza Değil İş Cinayetidir!”
Tüm Bel Sen İstanbul 1 Nolu Şube ve aralarında Atatürk Spor ve Yaşam Köyü işçi-
lerinin de yer aldığı Belediye-İş Sendikası İstanbul 2 Nolu Şube üyeleri Ermenek'te
madende yaşanan iş cinayetini protesto etti.

31 Ekim günü Bakırköy Özgürlük Mey-
danı'nda bir araya gelen Tüm Bel Sen ve Be-
lediye İş üyelerine Mücadele Birliği
Platformu, DAF, EHP, UİD-DER ve emek ör-
gütleri de destek verdi.

“Ermenek Kaza Değil İş Cinayetidir So-
rumlusu AKP İktidarıdır” yazılı pankart açılan
eylemde “Taşeron Çalışma Ölüm Demektir”,
“Kaza Değil Bu Bir Cinayet”, “Taşerona Ça-
lışma Yasaklansın”, “Bu Daha Başlangıç Mü-
cadeleye Devam” sloganları atıldı.

Sendikalar adına yapılan basın açıklamasında 28 Ekim gümü Ermenek Has Şekerler
Maden işletmesinde yaşanan göçük ve su baskınına ilişkin Mimar Mühendisler Odası uzman
heyetinin yaptığı incelemeler sonrası hazırladıkları rapordan bilgiler aktarıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işçi sağlığı ve iş güvenliğine (İSİG) ilişkin ka-
raların alınmasında, üniversiteler, sendikalar, kamu niteliğindeki meslek örgütlerinin görüşle-
rine baş vurması gerektiği hatırlatılan açıklamada tek başına tüm kuralları belirleyen ÇSGB'nin
yıllardır artarak devam eden iş kazaları ve iş cinayetlerinden sorumlu olduğu belirtildi.

İş cinayetinin sloganlarla protesto edildiği eylemde taşeron çalışmanın yasaklanması, ucuz
işgücüne dayalı ve örgütlenmeyi engelleyen çalışma anlayışının terk edilmesi gerektiği belirti-
lerek, taşeron çalışmaya karşı mücadelenin süreceği ifade edildi.

Ermenek
Katliamı
Protesto Edildi

Ermenek'te yaşanan
maden katliamı İzmir
Emek ve Demokrasi Güç-
leri tarafından 31 Ekim
günü protesto edildi.

Saat 17.00'de Eski Sü-
merbank önünde bir araya
gelenler adına basın açıkla-
masını TMMOB temsilcisi
okudu. Sloganlarla sona
eren eyleme Mücadele Bir-
liği okurları da katıldılar.

Mücadele Birliği İzmir

Ermenek'teki Katliam Protesto Edildi
Ermenek'teki katliam, İzmir'de 29 Ekim günü yapılan yürü-
yüş ve basın açıklamasıyla protesto edildi.

Karşıyaka İzban durağı
çıkışında saat 16.00'da bir
araya gelen "Emek ve De-
mokrasi Güçleri", çarşı içeri-
sinden sloganlarla yürüyüşe
geçtiler. Karşıyaka Çarşı içe-
risinde İzmirlilerin alkışları ile
karşılanan eylemciler, İskele
girişinde bir basın açıklaması
gerçekleştirdiler.

Basın açıklamasını Eğitim-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç
okudu. Basın açıklamasında AKP iktidarı boyunca meydana gelen iş kaza-
larından ve işçi ölümlerinden bahsedildi ve Ermenek'teki katliam anlatıldı.

Sloganların ardından kitle dağılırken, eyleme çeşitli siyasi yapıların
yanı sıra Mücadele Birliği okurları da katıldılar. Eylemin ardından bazı dev-
rimci çevreler oturma eylemi yaptılar.

Mücadele Birliği / İzmir

Yürüyüş boyunca sık sık “Katil
Devlet Hesap Verecek”, “İşçilerin Bir-
liği Sermayeyi Yenecek”, “Maden İş-
çisi Yalnız Değildir” sloganları atıldı.

“Karaman Ermenek'te maden iş-
çileri göçük altında, soğuk suların içe-
risinde. İşçilerin anneleri 'oğlum
yüzme bilmiyor' diye ağıtlar yakıyor,
'nasıl çıkacaklar' diye ağıtlar yakıyor-
lar... Saraylarına katrilyonlar döşe-
yenler, analarımızın feryatlarını
duyamıyorlar. Seçim zamanı bir oy bir
oydur diye sandığa çağıranlar, 18
maden işçisi göçük altında kalınca va-

liliği arayıp geçmiş olsun diyorlar. 18
can gidiyor. 18 babamız gidiyor. 18
ocak sönüyor. Geçmiş olsun. HAYIR
geçmeyecek, hesabını soracağız.
Unutmayacağız. 18 babadan biri
bizim babamız olmadan. 18 ocaktan
bir ocak bizim evimiz olmadan hesap
soracağız. Dünyayı biz yaratıyorsak
artık altında kalmayacağız. Katil dev-
let hesap verecek” diye konuşmalarla
yapılan yürüyüş, basın açıklamasının
ardından sona erdi.

Yapılan basın açıklamasında ka-
zanın gelişimine ve ihmaller zincirine

değinilirken, devletin işçilerin emek-
çilerin değil, patronların devleti ol-
duğu söylendi. “Soma'da,
Mecidiyeköy'de ve şimdi Ermenek'te
ambulans ekiplerinden önce böylgeye
polis sevkeden devlet, 18 işçinin canını
kurtarmak için anca bir ahtapot bulu-
yor. İşçiler artık her iş yerinde sadece
hayatta kalabilmek için bile olsa ör-
gütlenmeye muhtaçtır” denilen basın
açıklaması, Çalışma Bakanı, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı ve Başbaka-
nın istifası istenerek ve örgütlenme
çağrısı yapılarak sona erdi.

Gazi'de Maden İşçileri
İçin Pankart

Gazi Mahallesi Mücadele Birliği
Platformu, Ermenek'e bağlı Pamuklu
Köyü yakınlarındaki Has Şekerler Ma-
dencilik şirketince işletilen kömür oca-
ğından mahsur kalan 18 işçinin 24 saat
geçmesine rağmen halen kurtarılamama-
sını protesto etmek için, “İşçi Katliamına
Son, İşçiler Birleşin Devrim İçin Sava-
şın! Mücadele Birliği” pankartı astı.

İşçilerin Anneleri
'Oğlum Yüzme Bilmiyor'
Diye Ağıtlar Yakıyor

Karaman Ermenek'te göçük altında kalan
maden işçilerinin, zaman ilerlemiş olmasına
rağmen çıkartılamamış olmasını protesto etmek
için Gazi Mahallesi'nde düzenlenen yürüyüş
basın açıklaması ile sonlandırıldı. Mücadele
Birliği, DHF, Partizan, ESP, Kaldıraç Hal-
kevleri ve EMEP'in örgütlediği, “Kaza Değil
Cinayet Susma Hesap Sor” pankartı ile Eski
Karakol'dan başlayan yürüyüş, ajitasyon ve
sloganlarla devam etti.
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Bilinen bir fıkradır. Uzun süredir yağmur yağmayan köy
sıcaktan kuruyup kavrulmuştur. Köylüler haliyle yağmur dua-
sına çıkarlar. Bir türlü yağmak bilmez yağmur. Yine bir gün hoca
önde köylü arkada, çıkarlar yağmur dualarına. Ağlarlar, sızlar,
yakarırlar... yok, yağmaz ha yağmaz! Köylüde bir homurdanma
başlar. Hoca döner köylüye. “Bre zındıklar, bunca duaya yağmı-
yorsa bu yağmur, bir sebebi var. Hiçbiriniz inanmıyorsunuz yağ-
murun yağacağına. İnançsızsınız.” Köylü hep bir ağızdan karşı
çıkar, yeminler eder kalpten inançla dualar ettiklerine. Hoca,
“susun artık, yalanı kesin. Eğer yağacağına inanmış olsaydınız,
siz de benim gibi koltuğunuzun altında şemsiyeyle çıkardınız
duaya!”

Kıssadan hisse, devrim sözkonusu olduğunda Türkiye sos-
yalist hareketinin büyük çoğunluğunun (Leninistler dışında ta-
mamının demek mümkün) budur hal-i pür melali. Devrim
sözünü dilinden düşürmez düşürmesine ya... şemsiyesiz yağmur
duasına çıkmaktan vazgeçmez bir türlü! Yağmurun yağacağına
özünde yoktur inancı, dilinde sadece işin lafzı.

“Toplumsal duyarsızlığın kökenleri”ni araştıran, bilmem
hangi sorun üzerine yavan gevezelikler tutturan, en sıradan re-
form talepleri uğruna ciltler dolusu kitap hatmedip sayfalar do-
lusu yazıp çizen sosyalist camia, bir kere olsun
ayaklanma-devrim-iktidar sorunsalı üzerine okuyup yazmak zah-
metine girmez.

Oysa sosyalist hareketin varlık sebebi bizzat devrimin, dün-
yanın devrimci dönüşümünün kendisidir. Bütün çalışmalar, ilmek
ilmek örülen mücadele, mevcut düzeni tümden havaya uçurup
dünyanın devrimci dönüşümünü gerçekleştirmek içindir. Varlık
gerekçesi ve amaç bu olunca, devrimin temel sorunları üzerine
kafa yormak, onun üzerine araştırmak, üretmek gayet doğal olan
değil midir? Somut/pratik olarak bir dizi ayaklanmanın yaşan-
dığı bu topraklarda ayaklanma sorununu ele almak, bunu derin-
lemesine irdelemek, yolu aydınlatmak temel sorunlarımızdan biri
değil midir?

Bundan 16 yıl önce Taylan Işık tarafından kaleme alınan,
bugünlerde yeniden basımı yapılan bir kitap, tam da bunu he-
defliyor. Devrimin en temel sorunu üzerine kafa yoran, ayak-
lanma-devrim-iktidar sarmalını ele alan bir çalışma.: Ayaklanma
Sanatı! Haziran (2013) ayaklanmasının derslerine yer verilmiş
bu basımının önsözünde. Henüz 6-7 Ekim silahlı ayaklanması
gerçekleşmeden yapılmış ikinci basımı.

Ayaklanmanın marksist literatürdeki yerini ele alan Taylan
Işık, aynı zamanda bu topraklarda gerçekleşen ayaklanmalardan
da dersler/sonuçlar çıkarıyor. Genç nesiller, özellikle de 6-7 Ekim
ayaklanmasından sonra, “Ayaklanma Sanatı”nı bir başucu kitabı
olarak göreceklerdir kuşkusuz. “Şemsiyesiz yağmur duası”na
çıkmak istemeyen tüm genç devrimcilerin mutlaka okuması ge-
reken bir kitap “Ayaklanma Sanatı”.

Ayaklanmalar Döneminde
Bir Kitap

Sinan Kaleli

Bakanlığı Mühürleyen
İşçilerGözaltına Alındı

İş cinayetleri, işçi ölümleri ve Karaman Ermenek'teki maden ka-
zasında 18 maden işçisine henüz ulaşılmamasına dikkat çekmek
isteyen DİSK'li işçiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
önüne geldi ve bakanlığı mühürledi.

Saat 11.00 civarında
“Çalışma Bakanı İstifa,
Çalışırken Ölmek İstemi-
yoruz” pankartı açan
Enerji Sen, Limter-İş ve
Dev Yapı-İş üyesi işçiler,
burada “Üreten Biziz Yö-
neten De Biz Olacağız”,
“İşçi Katili Bakan İstifa'
sloganları attılar.

Yapılan basın açıklamasında, son yıllarda Soma'da yaşamını yi-
tiren 301 maden işçisi ve diğer iş kazalarında ölen işçilerin sorumlu-
sunun Çalışma Bakanı olduğu söylendi.

Açıklamanın ardından Bakanlık girişine “İşçilerin can güvenli-
ğini sağlamayan T.C. Çalışma Bakanlığı işçiler tarafından mühürlen-
miştir” pankartı asan işçiler, yetkili biri gelmedikçe bakanlığa kimseyi
sokmayacaklarını söylediler.

Bu sırada bakanlık önüne barikat kurmuş olan polisler, işçilere
saldırarak 17 kişiyi gözaltına aldılar.

Avcılar BEDAŞ İşçileri Eylemlerini Taksim'e Taşıdı

Dora Otel yönetiminin Tüm Emek Sen
üyesi ve sendikaya yakın duran işçileri işten
atmasının ardından çalışanlara baskı ve
mobbingi hat safhaya vardırırken, sendika-
nın ve İHD İstanbul Şubesi Çalışma Yaşamı
Komisyonu'nun görüşme girişimlerini de
kabul etmiyor. İHD İstanbul Şubesi Çalışma
Yaşamı Komisyonu geçen haftadan bu yana
Dora Otel yönetimiyle görüşme girişiminin
ardından bugün de işten atılan işçilerle bir
uzlaşı ve görüşme sağlayabilmek için Dora
Otel'e giderek görüşme talep etti. Fakat
Dora Otel yöneticileri görüşme talebini yine
kabul etmedi.

İHD İstanbul Şubesi Çalışma Yaşamı
Komisyonu görüşme talebinin reddedilme-
sinin ardından işten atılan Dora Otel işçileri
ve Tüm Emek Sen üyeleri ile birlikte daya-
nışma amaçlı otel önünde bir basın açıkla-
ması düzenledi.

Bakırköy Atatürk Spor ve Yaşam Köyü
İşçileri, Alkım Kitabevi Cafe Kafka İşçileri,
Dora İşçileriyle Dayanışma Platformu'nun
(Tüm Emek Sen, Mücadele Birliği, EHP,
DAF, Canların Kızılyolu Derneği) destek
verdiği eylemde “Hizmet Sektörü Örgütle-
niyor Dora İşçisi Direniyor”, “Zafer Dire-
nen Emekçinin Olacak” yazılı dövizler
açılarak “Sendika Haktır Engellenemez”,
“Dora İşçisi Yalnız Değildir”, “Yaşasın İş-
çilerin Mücadele Birliği”, “Kurtuluş Yok
Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiç Biri-
miz” sloganları atıldı.

İHD İstanbul Şubesi Çalışma Yaşamı
Komisyonu adına basın açıklaması yapan
Osman Özkan, 30 Ekim'de Dora Otel yöne-
timi ile görüşme talebinde bulunduklarını
ancak “yetkililerin otelde olmadığı” gerek-
çesiyle randevu verilmediğini, ısrar etmeleri
üzerine ise telefonun yüzlerine kapatıldığını
belirtti. İHD Çalışma Yaşamı Komisyonu
olarak sendikaya üye olmanın anayasal bir

hak olduğunu hatırlatarak Dora Otel patro-
nuna derhal işten atılan işçilerin geri alın-
ması ve alacaklarının yasal faizi ile birlikte
ödenerek mağduriyetlerinin giderilmesi ge-
rektiğini belirtti. Özkan, Dora işçilerinin ya-
nında olduklarını ve sorunlarının takipçisi
olacaklarını da ifade etti.

Ardından işten atılan Tüm Emek Sen
üyesi Dora Otel işçisi Muhammed Uysal
son olarak 3 arkadaşlarının mobbing uygu-
lanarak işten çıkarıldığını ve Dora Otel yö-
netiminin baskılarını arttırarak işçileri işten
çıkartmaya devam ettiği bilgisini paylaştı.

İHD İstanbul Çalışma Yaşamı Komis-
yonu üyeleri bir kez daha otele giderek yö-
neticilerle görüşme talebini tekrar etti. Fakat
yine “yetkililerin otelde olmadıkları” ge-
rekçesiyle görüşme talebi reddedildi. İHD
üyeleri, “Görülen odur ki, Dora Otel yöne-
timi işçilerin haklarını tanıma ve bir uzla-
şıya varma konusundaki girişimlerimiz
karşılıksız bırakmakta ısrar ediyor. Burada
işçi arkadaşlarımıza destek vererek müca-
dele etmekten başka seçeneğimiz yok” açık-
lamasında bulundular. Eylem Dora Otel
işçilerini destekleyen sloganlarla ve eylem-
lerin devam edeceği belirtilerek sonlandı-
rıldı.

Tüm Emek Sen üyesi oldukları için Eylül ayında işten
atılan Dora Otel işçileri, sendikal hakları ile birlikte işle-
rine dönebilmek için verdikleri mücadeleyi çeşitli eylem-
lerle sürdürüyor. Dora İşçileri Dayanışma Platformu
üyeleri 9 Kasım Pazar sabahı bir yürüyüş ve Dora Otel
önünde basın açıklaması yaparak işten atmaları, oteldeki
mobbing uygulamalarını protesto ederek Dora Otel misa-
firlerine seslenerek işçilerin işlerine geri dönmeleri konu-
sunda destek istedi.

Sabah 09.30'da Pangaltı Metro çıkışında Türkçe ve İngi-
lizce “Dora İşçisi Yalnız Değildir - Dora Otel İşçileri Daya-
nışma Platformu” pankart açarak “Atılan İşçiler Geri Alınsın”,
“Dora İşçisi Yalnız Değildir”, “Yaşasın Sınıf Dayanışması”,
“Sendika Haktır Engellenemez”, “Dora İşçisi Köle Değildir”,
“Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam” sloganlarıyla Dora
Otel önüne yürüdü. Yürüyüş sırasında Dayanışma Platformu
adına Nur Banu Güven Dora işçilerine uygulanan baskı ve
mobbing uygulamaları, sendikalı oldukları için işten atıldıkları
ve sendikal haklarıyla birlikte işlerine geri dönme mücadelesi
verdiklerini anlattı. Yol üzerindeki oteller önünde duraklanarak
burada otel çalışanlarına da seslenilerek Dora Otel işçilerinin
mücadelesi ve talepleri anlatıldı.

Dora Otel önüne yaklaşırken otel misafirlerinin de dikka-
tini çekmesi için Arapça ve Farsça yazılı bir pankart daha
açıldı. Tüm Emek Sen üyeleri ise Türkçe ve İngilizce “Atılan
İşçiler Geri Alınsın” yazılı pankartla Dayanışma bileşenlerini
karşıladı.

Otel önünde gelindiğinde işten atılan Dora işçilerinden
Ferit Yiğit, Dora Otel İşçileri Dayanışma Platformu adına basın
açıklaması yaptı:

“Dora Otel işçileri sendikalı oldukları için işten atıldılar.
İşçiler demokratik haklarını kullandıkları için işsiz kaldılar.
İşsiz kalan arkadaşlarımızın yaşam hakları gasp edildi.

Peki, Dora Otel işçileri neden sendikalı oldu? Aylık ge-
lirleri geçimlerine yetmediği,iş güvenceleri olması,yasal hak-
ları olan 8 saatten fazla çalışmaya zorlandıkları, fazla mesai
ücretlerini alamadıkları, yol parasını cebinden karşıladığı, izin
günleri belirsiz olduğu, çocuklarına güvenli gelecek sağlamak,
emekliliklerine hak kazanmak, sağlık, barınma, eğitim gider-
lerini güvence altına almak için sendikalı oldular.

Dora Otel işçileri anayasal demokratik haklarını kulla-
narak örgütlendiler. En insanca haklarını sağlamak için sınıf
kardeşleriyle birleşip sendikalı oldular. Dora Otel işçilerinin
hak mücadelesi devam ediyor. Dora Otel müşterilerinden de-
mokratik haklarını kullanan işçilere destek vererek otelin bu
tavrını protesto etmelerini talep ediyoruz.”

Açıklama sırasında sık sık “Sendika Haktır Engellene-
mez”, “Dora Otel İşçisi Yalnız Değildir”, “Zafer Direnen
Emekçinin Olacak” sloganları attılar.

Dora Otel işçilerine destek amacıyla gelen otel işçisi
Doğan Sneep ise aynı metni Arapça olarak seslendirdi ve otel
misafirlerine seslenerek “Merhaba Dora Otel Misafirleri, siz-
lerden isteğim otel yöneticilerin sizlere 8 saat-12 saat hizmet
veren işçileri neden işten attıklarını sormanızdır. Lütfen otel
yönetimine sizleri otelde ağırlayan arkadaşlarımızın işe alın-
ması talebinizi iletin” dedi.

Otel çalışanlarında heyecan ve coşku yaratan eylem,
otelde konaklamakta olanların da dikkatini çekti. Otelde ko-
naklamakta olan misafirlerin kahvaltı saati olması nedeniyle
restoran bölümünden bir kısmı ise camlardan işçilerin açıkla-
malarını ilgiyle izledi.

Eylemde Grup Emeğe Ezgi de işçilerin mücadelesini coş-
kuyla selamladıklarını ve desteğe her zaman hazır olduklarını
belirterek “Büyüyen Dalga” isimli parçayla işçilerin mücadele
duygusunu dile getirdi. Sloganların ve yine Arapça seslenişin
ardından “Çav Bella” marşı alkışlar eşliğinde hep birlikte söy-
lendi.

Otelden çıkan iki misafir fotoğraflar çekerek işçilerin ya-
nına geldi ve onlara sorular sordu. Misafirlerden birisi İran'dan
geldiğini ve sosyalist bir grubun üyesi olduğunu belirterek sos-
yal medyada fotoğrafları paylaşıp uluslararası dayanışma çağ-
rısında bulundu. Diğer misafir ise Kanada'da Elektrik İşçileri
Sendikası üyesi olduğunu ve çalışma hakları için mücadele
veren işçilerle karşılaşmaktan coşku duyduğunu belirtti. İşçi-
lerin mücadelesini desteklediğini belirten Mamoad Rezaie ile-
tişim bilgilerini de paylaşarak dayanışmada bulunacağını
belirtti.

Avcılar BEDAŞ'ta işten atılan
enerji işçileri, eylemlerinin 85. gününde
eylem çadırlarını Taksim BEDAŞ önüne
taşımaya karar verdi.

6 Kasım akşamı “Zafer Direnen
Emekçinin Olacak” sloganlarıyla Tak-
sim BEDAŞ önünde toplanan Enerji
Sen'e üye işçiler, eylemleri ile ilgili ko-
nuşma yaptılar.

Çadırın kurulmasının ardından slo-
ganlarla sık sık sözü kesilen işçiler, BE-
DAŞ'ta çalıştıkları Cengiz-Limak-Kolin
işletmesinin can güvenliği olmadan işçi-
leri çalıştırdığını anlatarak yaşanan iş ka-
zalarına değindiler. Bu ortaklıktan Kolin
firmasının, şu an Yirca köyünde sürdü-
rülen zeytinlik katliamını yapan inşaatın
da sahibi olduğunu vurguladılar.

Madenlerde son yaşanan iş cina-
yetlerinin ardından Çalışma Bakanının
“işçiler güvenli olmadığını gördüğü or-
tamlarda çalışmasın işe gitmesin” sö-
zünü anımsatan işçiler, 26 işçinin bu
hakkını kullandığı için işten atıldığını
söylediler. Taleplerinin taşeron çalışma-
nın kaldırılması, iş güvenliği ve denetle-
menin bağımsız kurumlara ya da odalara
verilmesi, sendikalaşmanın önünün açıl-

ması, DİSK'in örgütlenmesine engel çı-
karılmaması olduğunu söylediler.

İşçiler sloganlarında ne ölen işçi ar-
kadaşlarını, ne iş cinayetlerini unutmu-
yorlar. Direnişte iken ölen işçi
arkadaşları için “Murat Göçmen Kavga-
mızda Yaşıyor” derken, Ermenek'te diri
diri suya gömülen maden işçileri için de
“Kaza Değil Bu Bir Cinayet” diyorlar.

Bu sırada bir taraftan çadır kurulu-
yor hemen. Ardından basın açıklaması
için toplanılıyor, “CLK'ya Teslim Olma-
yacağız”, “Çalışırken Ölmek İstemiyo-
ruz” sloganları atıyor işçiler. İşyeri
temsilcisi Erkan Karaman okuyor basın
açıklamasını.

Önce işten atılma ve eyleme çıkış
süreçlerini anlatıyor işçiler, ardından bu
sürede yaptıkları eylemleri gün gün sıra-
lıyorlar. BEDAŞ'ta ayda ortalama 50 iş
kazasının yaşandığını söyleyen işçiler,
bugün GOP'da bir enerji işçisinin daha
iş kazası geçirdiğini duyuruyorlar ve
“Bu bir iş güvenliği mücadelesidir” di-
yorlar.

İşçiler her gün 09.00-17.00 arası
BEDAŞ'ın önündeki çadırlarında ey-
lemlerini sürdürecekler.

“Biz çok iyi biliyoruz ki, bizler direndikçe analar
ağlamayacak. Bizim direnişimiz, 'oğlum yüzme
de bilmezdi' diyen ananın toprağa batmış elle-
riyle ekildi artık. Ve bizim direnişimiz bugün
araba kasalarında taşınırken uçuruma savrulan
kadınların yüreklerinde büyüyor. Bizim direnişi-
miz, Torun inşaatta yere çakılan asansörün ka-
yışlarında tutuşuyor. Direnişimizle iş
cinayetlerinde hayatını kaybeden bütün arka-
daşlarımızı maliyet hesabı olarak görenlerden
hesap soruyoruz. Direnişimiz Somalar, Torunlar,
Ermenekler, Ispartalar yaşanmasın diye... Direni-
şimiz, fıtratımız böyle diye... Ve bu direnişimiz
daha başlangıç... Direnişimiz yaşamaya dair...
Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam...”

Dora Otel İHD İle Görüşmüyor
İşten Atmalar Sürüyor

Dora Otel yönetimi Tüm Emek Sen'de örgütlenen ve sendikaya yakın
duran işçileri işten atmıştı. İHD İstanbul Şubesi Çalışma Yaşamı Komisyo-
nu'nun bir süredir görüşme girişimlerini de kabul etmeyerek işçi düşmanı
tavrını sürdürüyor.

Dora Otel İşçilerine Otel Misafirlerinden De Destek



Soma'daki maden katliamının erte-
sinde, Ege Üniversitesi Rektörünün yap-
tığı açıklamalar nedeniyle üniversite
öğrencileri eylemler gerçekleştirmişti.
Rektörün katliamla ilgili olarak 'kaza'
açıklaması ve bir kaç gün önce Canan
Kulaksız şenliğine polisin saldırması so-
nucu öğrenciler, Yabancı Diller Fakülte-
sini işgal etmişlerdi. Talepleri
Rektörlüğün kaza açıklamasını geri al-
ması, üniversitede artan polis terörünün
son bulması vb. İçinde DÖB'lü öğrenci-
lerin de bulunduğu işgalci öğrencilere,
Rektörlüğün tavrı polisi çağırmak ol-
muştu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde gelen
çok sayıda çevik kuvvet ekibi, 3 toma,
itfaiye araçları, özel harekat timleri, am-
bulanslar, akrep tipi araçlar ve polis he-
likopterinin eşlik ettiği saldırı sonucunda
38 öğrenci yoğun darba maruz kalmış ve
gaz bombaları eşliğinde gözaltına alın-
mıştı. 19 Aralık katliam görüntüleri arat-
mayan operasyon sonrasında gözaltıların
serbest bırakılmalarına karşılık, bir çoğu
hakkında 'denetimli serbestlik' uygulan-
mıştı.

Ege Üniversitesi öğrencilerine açı-
lan soruşturmalar neticesinde, davanın
ilk duruşması 14 Ekim'de görülmüş, sa-
vunma avukatlarının yaptığı, usule ve
esasa yaptığı itirazları değerlendirmek
üzere mahkeme ertelenmişti.

30 Ekim günü görülecek mahkeme
öncesinde yaptığımız Soma ziyaretle-
rinde madencilere bu durumu aktardık.
Onlara "sizin için eylem yapan ve yüz-
lerce yılla yargılanan öğrencileri mah-
keme salonlarında da yalnız
bırakmamak gerekir" dedik. Ve çağrı-
mıza kulak verdiler.

Duruşma öncesi adliye bahçe-
sinde sıcak kucaklaşmalarla başlayan o
gün, akşamın geç saatlerine kadar
devam etti madencilerle. Hep birlikte
mahkeme salonuna geçtik. Hepsi öğ-
rencilerin yaptığı savunmaları ve mah-
keme heyetini mahkum ederek
katliama karşı devrimci bir tavır sergi-
leyen öğrencileri coşku ve hayranlıkla
izlediler. “Okumak başka bir şey, dev-
letin karşısında nasıl da korkmadan ko-
nuşuyorlar” demekten geri
durmadılar."İşgalden haberimiz ol-
saydı, biz de katılırdık!" bile dediler,
düşünün. "Öğrenciler bizim için dayak
yemiş, gözaltına alınmışlar ve şimdi de
yargılanıyorlar. Onları hiçbir zaman
yalnız bırakmayacağız" konuşmaları
gün boyu sürdü.

Mahkeme salonunda devrimci bir
öğrencinin "savunmama başlamadan
önce Soma'dan bizim yanımıza desteğe
gelen madencileri selamlıyorum" diye-
rek konuşmaları hem mahkeme heye-
tinin, hem de izleyicilerin dikkatini
çekti. Dostumuz da düşmanımız da bi-
liyordu artık, madencilerin yüreği öğ-
rencilerle birlikte atıyordu, orada.

Gerek öğrencilerin, gerekse de sa-
vunma avukatlarının tebrikleri arasında
adliyeden ayrıldık. Hep birlikte ye-
mekler yeyip, sıcak çaylarımızı yu-
dumlarken sohbetlerimiz devam etti
madencilerle.

Akşam ise DÖB'in organize ettiği
"Cennetin Düşüşü" isimli Gezi Belge-
selini izledikten sonra madencileri
uğurladık.

Madencilerin mücadele birliğini
örme yönünde attıkları bu adım, hem
bizi hem de yargılanan öğrencileri çok
mutlu etti. Türkiye, Kürdistan ve diğer
dünya ülke halkları arasında bu birlik-
teliği ördüğümüz an, başka şeyler ya-
şıyor olacağız.

Devrimci İşçi Komiteleri / İzmir
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Öğrenciler Sokakta!...
Öğrenciler YÖK'ün kuruluş gününde sokaklardaydı. Bir çok üniversite ve lisede YÖK'e karı eyleme geçen öğrenci,ler faşizmin kendilerini teslim alma

saldırılarına teslim olmayacaklarını dile getirdiler. çıkarak karşı eylemlerde

RTE, Esenler'de kafeteryada sigara içenleri görünce
"göstere göstere, terbiyesizlik bu, nerede zabıta?" demiş.

Çağdaş IV. Murad...

İş kazalarının önüne bir türlü geçemeyen Çalışma Bakanlığı,
ölen işçilere ağır yaptırım uygulamaya hazırlanıyor...

Zaytung

MKÜ Öğrencileri YÖK’e Karşı Ayakta
Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencileri de 6 Kasım

günü YÖK’ü üniversitede yaptıkları eylemle protesto et-
tiler.

Ziraat Fakültesi önünde saat 12.00’de bir araya
gelen öğrenciler, “Ortadoğu’da Emperyalizm, Üniversi-
telerde Gerici Çeteler ve YÖK Yenilecek MKÜ Öğren-
cileri” pankartıyla üniversite içinde yürüyüşe geçtiler.
Kısa bir süre sonra öğrencilerin önü özel güvenlik tara-
fından kesildi.

Öğrencilerin yürümek istediği güzergaha karşı çıkan
ÖGB, eylemin diğer öğrenciler tarafından görülmesini

engellemek için “başka güzergahtan yürünmesine izin ve-
receklerini, aksi takdirde eyleme müdahale edeceklerini”
dile getirdi. Fakat öğrenciler güzergah konusunda net bir
duruş sergilediler. Yaşanan konuşmaların ardından gü-
venlik öğrencilerin önünden çekildi ve öğrenciler kendi
belirledikleri güzergah üzerinden yürüyüşlerine devam
ettiler.

İktisat Fakültesi önünden Amfi Tiyatroya yürüyen
öğrenciler burada ölümsüzleşen bütün devrim savaşçıları
için saygı duruşuna geçti. Saygı duruşundan sonra oku-
nan basın açıklamasında “Kapitalizmin eğitim sistemine
karşı çıkan öğrenciler, devlet tarafından saldırılarla, so-
ruşturmalarla, gözaltına alınarak yıldırılmaya çalışılıyor.
Üniversitelerde son dönemde dinci gerici çetelerin saldı-
rıları, gezi eylemi sonrası açılan soruşturmalar, uzaklaş-
tırma cezaları ve katil polisin yetkilerinin arttırılarak
üniversitelere girmesi bunun en açık örneğidir. Üniversi-
teleri YÖK’le kontrol altına almaya çalışan öğrencileri
gelişen sürecin dışında tutup üniversite duvarları içine
hapsetmeye çalışan bu sistem dün Kobane’de Kürt hal-
kına IŞİD çeteleriyle saldıran, bugün Ermenek’te 18
maden işçisini katleden sistemle aynıdır. Halklara saldı-
ran düşman ortaktır.” denilerek eylem sloganlarla sona
erdirildi.

Mücadele Birliği/Antakya

Ayaklanmanın Yıl Dönümünde
Yeni Bir İsyan!

Yunanistan'da öğ-
renciler yine ayaklandı.
Bu kez rejimi rahatsız
edenler orta öğretim
öğrencileri... Albaylar
Cuntasının devrilmesi-
nin ateşini yakan öğ-
renciler, bu kez de her
türlü aldatmayla genç-
lik üzerinde baskı ku-
ranları hedefliyor.
Şimdiden yaklaşık 500 okul işgal edilmiş durumda ve bu eyleme
öncülüğü öğrenci komiteleri yapıyor.

Öğrenciler aynı zamanda sosyal medya üzerinden de örgütleni-
yor ve eylemlerinde kararlı olduklarınıifade ediyorlar.

Yunanistan Eğitim Bakanı Andreas Loverdos ise, mecliste ko-
nuyla ilgili konuşmasında, öğrencilerin, hükümetin uygulamaya
koyduğu yeni eğitim sistemini protesto etmek amacıyla okulları
"işgal ettiklerini" belirterek, "Bu büyük bir sorun ve böyle kalamaz,
hepimiz bunun öğrencileri ne kadar olumsuz etkilediğini görmeli-
yiz" şeklinde konuştu. Bu tür eylemlerin, 17 Kasım 1973'te Albay-
lar cuntasına karşı başlatılan öğrenci ayaklanmasının yıl dönümü
dolayısıyla her yıl yaşandığını belirten Loverdos, "Eğer eylemler
daha da yayılırsa ders yılı ne olacak? Dersler zaten aksadı" ifadesini
kullandı.

Bu arada hükümet eylemler nedeniyle eğitim yapılmadığında,
kayıp günleri elde etmek için tatili, hafta sonunu ya da bayramları
değerlendiriyor. Bunun için uygulanması gereken şey şu; okullar-
daki işgallerin 3 günden fazla sürmesi halinde yapılamayan dersler,
bayram, tatil günleri veya hafta sonu biçiminde yapılması planlanı-
yor.

Öğrenciler ise hükümetin getirdiği yeni eğitim sistemine karşı
çıkarak başta Atina ve Pire'yi de kapsayan Attiki bölgesinde olmak
üzere Selanik, Tripoli, Nafplio, Girit Adası ve Epir'de çok sayıda
okulda boykot başlattı. Öğrenciler, sosyal medya üzerinden protesto
mesajlarını ileterek toplu gösteri çağrılarında bulundu. Öğrenciler,
mesajlarında, okul işgallerinin eğitim sisteminin iyileşmesini he-
deflediğini savundu.

Yunanistan’da orta okullarda yeni öğretim yılının başlamasıyla
gündeme gelen sorunların çözüme kavuşturulamaması nedeniyle
başlayan işgaller giderek yaygınlaşıyor.

Öğretmen eksikliği, dershane yetmezliği, araç donanımı ve okul
kapılarını yoksul öğrencilere kapatan yeni sınav sistemi gibi sorun-
lar çözülmediği için 200 okulda başlayan işgallerin sayısı gün geç-
tikçe artıyor. Öğrenci komitelerinin yaptığı açıklamada bir çok
okulda genel kurul toplantısı kararlarının alındığı ve işgallerin yay-
gınlaşarak devam edeceği vurgulandı. Yunanistan’daki yasalara göre
genel kurul toplantılarında öğrencilerin çoğunluğunun olumlu oy
kullanması durumunda işgallere müdahale edilemiyor. Ancak öğ-
renciler işgallere destek veren velilerin ve öğretmenlerin tehdit edil-
dikleri açıklamasında bulundular. İşgal altında bulunan okul
öğrencileri dün değişik illerde kitlesel gösteriler gerçekleştirdiler ve
direnişin yaygınlaştırılması çağrısında bulundular. Öte yandan Yu-
nanistan Eğitim Bakanı Andreas Loverdos, öğrencileri tehdit etti.

Buna karşılık ise; öğrenciler mücadeleye devam edecek ve teh-
tidlerin sökmediği ortaya çıkmış olacak.

Dokuz EYLÜL'de Eylem
İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi öğ-

rencileri saat 11.30'da İnşaat Fakültesi
önünde toplanıp saat 12.00'de Maden Mü-
hendisliği Fakültesi üzerinden Yemekha-
ne'ye doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş
esnasında sık sık "YÖK Polis Medya Bu
Abluka Dağıtılacak" sloganı atıldı.

Yemekhaneye varıldığında devrim mü-
cadelesinde ölümsüzleşenler için saygı du-
ruşu yapıldı. ve Okunan basın açıklamasında
"Türkiye tekelci kapitalizmi 1970'lerin orta-
sına gelindiğinde dünya krizinin etkisine gir-
miş ve ekonomide büyük bir durgunluk
meydana gelmiştir. Krizin etkisiyle toplum-

sal muhalefet güç kazanmış, iktidarın kay-
betme korkusu rüyalarına giren burjuvazi,
1980 askeri faşist darbesiyle özgürlük müca-
delesini ağır bir baskı altına almıştır.

Yaşadığı krizi aşabilmek için işçi sını-
fına, emekçilere savaş açan Türkiye tekelci
sermayesi; Soma'da, Torun Center'da, Erme-
nek'te işçi ve emekçileri katlederken aynı za-
manda Rojava Devrimini boğmak ve
Suriye'ye emperyalist bir savaş açmak için,
IŞİD denen katiller sürüsünü desteklemeye
devam ediyor.

Bizler Dokuz Eylül Üniversitesi öğren-
cileri olarak eğitimin ticarileştirilmesine, ser-
mayenin üniversiteleri kontrol altına
almasına, üniversitede ki soruşturma ve polis
terörüne karşı mücadele etmeye devam ede-
ceğiz. Hiçbir baskı bizleri yıldıramayacak.
Her yanı kan deryasına çeviren sisteminiz
artık çürümüştür. Gecenin en karanlık anını
yaşarken şafak söküyor. Hayal gücü ikti-
dara!" denildi.

Eylem sloganlarla sona erdi.
Devrimci Öğrenci

Birliği(DÖB)/İzmir

EGE Üniversitesi'nde YÖK Protestosu!
İzmir'de Ege Üniversitesi'nde YÖK'ü protesto etmek

amacıyla Edebiyat Fakül-
tesi önünde 12.15'de bir
araya gelen öğrenciler, üni-
versite içinde bir yürüyüş
gerçekleştirdi.

Öğrenciler yürüyüş es-
nasında sık sık "YÖK Polis
Medya Bu Abluka Dağıtıla-
cak.","Biji Berxwedana Ko-
banê", "Katil Polis Üniversiteden Defol", "Parasız, Bilimsel,
Anadilde Eğitim" sloganları attı.

Yürüyüşün ardından devrim mücadelesinde ölümsüz-
leşenler için saygı duruşu ve basın açıklaması yapıldı. Ya-
pılan basın açıklamasında YÖK'ün kuruluşundan,
öğrencilerin tek tipleştirilmeye çalışılmasından, düşünme-
yen bir nesil yaratılmaya çalışılmasından bahsedildi. Eylem
sloganlar, alkışlar ve zılgıtlarla sona erdi.

DÖB/İzmir

Liseliler deYÖK'ü Protesto Etti
6 Kasım günü tüm üniversitelerde YÖK protesto edi-

lirken, Çekmeköy TOKİ Lisesi de güne polis ablukası ile
başladı.

Çekmeköy TOKİ
Lisesi öğrencileri de,
akşam okul çıkışında
hem bu polis ablukasını,
hem de YÖK'ü protesto
etmek için bir yürüyüş
ve basın açıklaması
yaptı. Liseli öğrenciler
sloganlarla yaptıkları yürüyüşün sonunda okudukları basın
açıklamalarında YÖK'ün faşizmin bir eseri olduğunu ve asla
onunla savaşmaktan vazgeçmeyeceklerini söyledi.

İktidarın okulları da imam hatipleştirip öğrencilerin di-
nine-ırkına-kimliğine bile müdahale etmeye kalktığını dile
getiren öğrenciler, “Fakat kapitalizm ve burjuvazi şunu çok
iyi bilsin ki: Bu haklı mücadelemizden hiç bir güç, hiç bir
kuvvet, değil bizi yolumuzdan alıkoymak, durduramaya-
caklar bile” diyerek açıklamalarını sonlandırdılar.

Sarıgazi/DÖB

Çukurova'da 6 Kasım Protestosu
3-4-5 Kasım tarihlerinde üniversitenin R1 alanında müzik dinletisi yaparken aynı zamanda

fotoğraf sergisi, pankartlar, baretler, gaz fişeklerini alana yayarak 3 gün boyunca çağrılar yapa-
rak YÖK’ü, okul yönetimini, iktidarı ve faşizmi
teşhir çalışması yürüttü.

6 Kasım günü ise, “Sermayenin YÖK’ünü de
Kökünü de Kazıyacağız” pankartı ile yürüyüşe ge-
çildi ve sonrasında da R1 Alanında tekrar toplanan
öğrenciler basın açıklamasını okudular. Aralarında
DÖB'lü öğrencilerin de bulunduğu öğrenciler,
açıklamanın ardından halaylar çekerek eylemlerini
sonlandırdılar. Gecenin En Karanlık Anını Yaşar-
ken, Şafak Söküyor Hayal Gücü İktidara!

Soma İşçileri De Öğrencilerin Yanında
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Türkiye ve K. Kürdistan'ın bir çok yerinden gelen ve
çoğunluğunu yurtsever gençliğin(DÖDEF) oluşturduğu
gençler, bir gençlik konfedarasyonu için toplandılar. Yıl-
lardır gençliğin birleşik mücadelesine dair ortaya konulan
temenniler bugün bir çok olay ve olgunun yan yana gel-
mesi ile kendisini daha fazla tartıştırır oluyor. 'Sessiz se-
dasız' örgütlenen bu konferans aslında birleşik devrimin
en dinamik güçlerinden birini bir araya getirmiş ve önemli
bir iş yapmıştır. Devrimci mücadelenin gelişimi içinde olu-
şan politik kamplaşma gençlikte de kendisini göstermek-
tedir. Ulusalcı cenahın Vişnelik toplantıları, HDK-HDP
oluşumu da gençlik cephesinde hemen kendisini göster-
miş ve son 6 Kasım eylemliklerinde de pratiğe yansımış-
tır. Bu iki kesimin de dışında olan güçler var. DÖB bu
güçlerden biri ve 1. Gençlik Konferansı'nda da düşüncele-
rini dile getirdi. Gençliğin yeni bir dünya için attığı her
adım önemlidir. Dikkate alınmalı ve değerlendirilmelidir.

Konferans geniş bir katılımcı gruba(Leninist öğren-
ciler, anarşistler, reformistler, HDP gençliği) ve politik içe-
riğe sahipken, konferansın üzerinde hareket ettiği zemin
esasında son derece net ve sadedir. Devrim ve karşı-dev-
rim arasında dağılan güçler iç savaşta henüz siperlerini
kazıp mevzilenmediler ama politik olarak renklerini belli
ettiler. Saflar giderek netleşiyor ve bu zamanda devrimci it-
tifakların- eylem birlikteliklerinin önemi büyük. Öyleyse
nasıl bir birliktelikten bahsettiğimizi yeniden ele almamız
gerek.

Konferans Neyi Hedefliyor?
Konferans gençlik mücadelesinde odak noktası ola-

bilecek bir örgütlenme ortaya koymak istediğini; Türkiye
ve K. Kürdistan'da gelişen her olayda gençliği harekete ge-
çirebilecek bir güç olmayı hedeflediğini ifade etti...

Gençlik içerisinde odak noktası olmak; bu konuda
geçmişte de girişimler oldu ve sonuçlarını hep birlikte gör-
dük. Genç-Sen, Öğrenci Koordinasyonu gibi örnekler
nasıl yapılamayacağının örnekleri haline geldiler. Gençlik
içerisinde eylem birliktelikleri başka alanlara göre çok
daha hızlı yaşanabiliyor. Ama gençlik içerisinde odak nok-
tası haline gelmek ve gençlik mücadelesine buradan yön
vermek başka bir şey. Bunun iki ayağı var. Birincisi bir
mücadele programı ve ikincisi pratik örgütlenmenin ken-
disi...

Gençlik Konfederasyonu girişimi, adı üzerinde giri-
şim olduğu için henüz bir programa sahip değil ama prog-
ram için taslak olarak değerlendirilebilecek öneriler var ve
bu ilan edildi. İlan edilenleri şöyle bir incelediğinizde ileri
örnekleri de görmek mümkün. Örneğin kararları içerisinde
işçi-işsiz gençlikle de bağ kurmak, işçi eylemliklerinin ya-
nında olmak ve dayanışma için mitingler düzenlemek,
diğer ezilen ve sömürülen halklarla ortak mücadele oluş-
turmak gibi düşünceler var.

Burada ilan edilen düşüncelerin hepsini yazmamız
mümkün değil ama şunu söylememiz mümkün. Önüne
mevcut faşist düzeni yıkmayı koymamış bir program ek-
siktir. Önüne doğayı ve insanlığı yıkıma uğratan kapita-
lizmi yıkmayı koymamış bir program, doğayı
savunacağını ilan etmekle kendi kitlesini aldatmış sayılı.
Zira kapitalizm her gün ve her saniye doğaya ve insanlığa
çok şey kaybettiriyor. Ve evimizin önündeki ağaç kesilmi-
yor diye doğamızın korunduğunu düşünmek gerçekten
başka bir durumu ifade eder. Önüne emperyalizme karşı
mücadele hedefini koymamışsak, o zaman başka halklarla
enternasyonal dayanışmamız havada kalmış demektir. Le-
ninist gençliğin asgari olarak belirttikleri öneriler özünde
birleşik devrimimizin gençliğin ruhu ve enerjisiyle büyü-
tülmesi anlamını taşıyor. Özcesi bugün devrimi pratik ola-
rak önüne koymayan bir devrimci ittifak ya da örgütlenme
geçici, sınırlı ve kitlelerin sonuna kadar izleyebileceği bir
örnek olmaktan uzaktır. Geçmiş örneklerin tamamı bu ger-
çeği bağırarak bizlere söylüyor. Bu örneklerden ders aldı-
ğımızı işte bu yeni girişimi örgütlerken göstermeliyiz. Zira
pratik sürecin örgütlenmesi devrimci bir programdan ke-
sinlikle ayırt edilemez. Konferansın ruhu devrimcidir ama
programı aynı nitelikte olmaz ise elbette bir yerde tökez-
ler ve cevap veremez hale gelir. Devrimci bir programdan
yoksun olarak ölmüş ve artık iş yapamaz halde olan o
kadar çok birliktelik var ki; bazılarımız artık 'birlik' sö-
zünden ürker hale geldi. Bu döngünün kırılması gerekiyor.
Zira insanların dönüp dönüp 'birlik'ten bahsetmesi, bir tek
gerçeği ifade eder: Kitlelerin ve gençliğin ezici çoğunluğu
bu faşist düzenden kurtulmak istediği içindir. Bunun en
kısa yolunun da devrimci güçler arasındaki güçlü birlikte-
liklerin oluşmasına bağlayan sokaktaki, kantindeki insan-
lar bu sebeple sürekli birlik tartışmalarını yürütür ve bu
yöndeki isteklerini dile getir. Bizler devrimci olduğu ve
devrimci hedeflere sahip olduğu sürece bu tür birliktelik-
lere/ ittifaklara önem vermeliyiz. Bugün için bu tür itti-
fakların devrimi bir hedef olarak değil, bugünün bir sorunu
olarak ortaya koyması ve önüne güncel bir görev olarak
koyması gerekir. Programın ilk maddesi bu olduğu sürece
sayfalarca yer tutan diğer talepler bir anlam ifade eder.
Yoksa tek başına bir temenniden öteye gidemez...

Gençlik Konfederasyonu İçin
1. Konferans ve Düşüncelerimiz

Umut Güneş

"13 Mart
Savaşçıları"na Dava!

DÖB'lü Lütfiye Hazal Yazgan'a sosyal paylaşım
sitesi Facebook'ta yaptığı paylaşımlar nedeniyle dava
açıldı.

"TKEP/L (Türkiye Komünist Emek Partisi/Leni-
nist) propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan
Yazgan'ın suç delilleri ise devletin takmaya çalıştığı
maskesini düşüren cinsten: 11 Mart 2012'de İzmir'de
Seyit Konuk, İbrahim Ethem Coşkun ve Necati Vardar
nezdinde 12 Eylül'de idam edilenleri anmak için İz-
mir'de İzmir Valiliği'nin de izniyle gerçekleştirilen mi-
tingin afişini profil resmi olarak kullanmış olması;
"Adları Onur, Adları Adımız! 13 Mart Savaşçılarını
Unutmayacağız!" yazılarını barındıran resim ve bera-
berinde 13 Mart savaşçıları (Seyit Konuk, İbrahim
Ethem Coşkun ve Necati Vardar) için yazılmış ve Genç
Yoldaş dergisi'nde yayınlanmış bir makaleyi paylaş-
mak; son olarak da Rojava'da YPG bünyesinde kadın-
lar tarafından El Nusra ve Esad'a karşı savaşmak için
kurulan birliklerin fotoğrafını paylaşmak.

Bu davanın açılması ile 12 Eylül faşist darbesini
"yargılayan" devlet ve hükümet bir kez daha asıl yü-
zünü gösteriyor; idamları savunuyor, idam edenlerin,
katledenlerin mirasçısı olduğunu bir kez daha ortaya
koyuyor. Bu; devlet ve hükümetten, onun yargı siste-
minden darbecileri cezalandırmasını umanlara, eşitlik
ve özgürlük bekleyenlere devletin açık cevabı niteli-
ğindedir.

13 MART SAVAŞÇILARI ÖLÜMSÜZDÜR!
YAŞASIN ROJAVA DEVRİMİ!
BİJÎ BERXWEDANE ROJAVA!
Antep Devrimci Öğrenci Birliği

Antep’te merkez Şahinbey ilçesi Perili-
kaya Mahallesi’nde bulunan Mustafa Maran-
goz İlköğretim Okulu’nun yıkılıp yeniden
yapılması nedeniyle okul öğrencileri çevre
okullara yönlendirilince, veliler eyleme geçti.

Okul binasının eski olması nedeniyle oku-
lun yıkılıp yeniden yapılması gerektiği bilini-
yordu. Okul yönetimi, bu yeniden yapımın 450
iş gününde yapılacağını ve bu süre içinde okul
öğrencilerin çevre okullara dağıtılacağını açık-
ladı. Bu açıklamayla veliler, uzak okullara da-
ğıtılacak öğrencilerin servis ücreti gibi

masraflarını karşılamak durumunda kalacak-
larını da öğrendiler. Servis ücretlerinin yüksek
meblağsı da velileri isyan ettirdi.

Okul yönetiminin açıklamasıyla birlikte
veliler eyleme geçti. 10 Kasım sabahı okulun
önünde toplanan veliler, çocuklarını okulun
içine göndermediler. Çocuklarla birlikte okul
önünde oturma eylemine geçtiler. Eylemle bir-
likte okul önüne çevik kuvvet geldi. Çevik
kuvvete veliler tepki gösterdi.

Eylem olaysız sona erdi.
Mücadele Birliği/Antep

Polis Fransa'da da
Katletmeye Devam Ediyor

Fransa’da öğrenciler, polis tarafından kat-
ledilen Remi Fraisse için 25 okulun kapısına
barikatlar kurdu ve şehir meydanlarına yürüdü.
21 yaşındaki Remi Fraisse iki hafta önce Fran-
sa’nın kuzey doğusunda yer alan Sivens barajı
inşaatını protesto ederken polisin attığı ses
bombasının başına gelmesi sonucu hayatını
kaybetmişti.

Çöp kutularını okul kapıları önüne yığa-
rak barikat kuran öğrenciler okula girişleri en-
gelledi. Burada oturma eylemi gerçekleştiren
öğrencilerden biri “Affetmek ve unutmak yok”
diye konuştu. Barikatların kurulmasının ardın-
dan binlerce öğrenci trafiği keserek Ulusal
Meydana (Place de la Nation) yürüdü. Öğren-
ciler gaz ve ses bombasının yasaklanmasını is-
teyerek “Biz adalet talep ediyoruz” dedi.

Türkiye ve Kuzey Kürdistan gençliği 8-9
Kasım’da birçok gençlik örgütünün ve bağımsız
öğrencilerin de katıldığı Gençlik Konfederasyonu
Girişimi 1. Konferansı gerçekleştirildi. Gençliğin
birlikte mücadelesini amaçlayan konferans yurt-
sever öğrencilerin ağırlıkta olduğu, anarşist, sos-
yalist, devrimci, Leninist öğrenciler ve bağımsız
öğrenciler oluşturdu. İki gün boyunca süren kon-
feransta gençliğin coşkusu ve heyecanı görül-
mekteydi. Yurtsever gençler ve Devrimci
Öğrenci Birliği'nden gençler farklı illerden katı-
lım gösterdiler. Dört oturum şeklinde olan kon-
feransta sunumlar ve tartışmalar şeklinde sürdü.
Genel olarak Gezi Ayaklanması, Kobene Ayak-
lanması, Rojava Devrimi ve gençliğin rolü başta
olmak üzere, Türkiye ve K. Kürdistan' da neler
yapılabilir ve nasıl oluşturabilir tartışmaları oldu.
Ayrıca Ortadoğu, gençlik mücadelesinin tarihi
deneyinmleri, 68 kuşağı süreci sunumlarda ve
tartışmalar yoğunluk gördü. Devrimci gençkliğin
en önemli gelişim göstermesi gereken devrimci
ahlak ve kültür sunumu, kadınların mücadelesi
ve bunun zafere götüren en önemli mihenk taşı
olduğu üzerinden tarışmalar gerçekleşti. Sunum-
ları DÖDEF, HDP Gençliği, DEM-YÖM , Anar-
şist Gençlik, Devrimci Öğrenci Birliği ve
Bağımsız gençler gerçekleştirdi.

Sunum ve tartışmalar sürerken konferansa
katılım gösteren gençlerin sonuç bildirgesi konu-
sunda görüşleri ve önerileri yazılı olarak alındı.
Aynı zaman da gençliğin bu birleşme konusunda
ki adımlarının daha somnur olması için isim ko-
nusunda da öneriler toplandı. Devrimci Öğrenci
Birliği de görüşlerini yazılı olarak verdi. DÖB
genel olarak birleşmenin nitelik konusunda anti-
emperyalist, anti-kapitalist, anti-faşist, enternas-
yonel, öğrenci gençlik ile işçi sınıfının ve
toplumsal olaylar arasında bağ kurulmasını,
hedef odaklı hareket edilmesini bunun da devrim
olduğunu sundu. DÖB'lüler aynı zaman da katı-
lımından dolayı medya ile birçok röportaj ger-
çekleştirdi.

Konferansa Serkan Tosun'un abisi de katıla-
rak desteğini dile getirdi. Konferansa katılan
gençlere ve mücadeleyi sürdüren gençlere her bi-
rinin kendi için Serkan olduğunu bu mücadele-
nin zafere ulaşacağını dile getirdi. Ayrıca
Arjantin Che Guevaracı Gençlik'de desteklerini
yazılı bir metin ile konferansa gönderdi. Metinde,
“Konferansızdan dolayı sizi kutluyoruz, Orta
Doğu özellikle Kürt halkının durumu çok kritik
bir aşamada bütün emperyalist devletler Kürt
Halkını başarısız kılmak istiyor. Kürt Özgürlük
Hareketi ve Türkiye Solununun birlikteliği önem-
lidir. Sizin bilmenizi isteriz ki bizde sizinle bera-
beriz, biz de Kürdistan Özgürlüğü için mücadele
edeceğiz.”

HDP'den Sabahat Tuncel de gençlik konfe-
ransına katılarak düşüncelerini belirtti. Tuncel
genel olarak, Denizlerin, Mahirlerin, İboların,,
Mazlumların 'biz bu mevcut sisteme mahkum de-
ğiliz diyerek yola çıktıklarını vuguladı. Gençlerin
mücadele birçok kez baskı altına alınmaya çalı-
şıldığını ama gençliğin ileri adımlar attığını vur-
guladı. Gençlik mücadeleden vazgeçmnediğini
söyledi.

Sabahat Tuncel'in konuşmasından sonra,
konferanstan alınan kararları Eda Eroğlu şöyle
açıkladı, “Çalışmaların daha sistemli yürütüle-

bilmesi için bir koordinasyon oluşturulmasına,
gençliğin tüm farklılık ve çeşitlilikleri ile toplum-
sal bir kimlik haline gelebilmesi için örgütlen-
mesini hızlandırmasına, yürütülen çalışmaların
kitlelere ulaştırılması için kendi basın-yayın aya-
ğını oluşturmasına, Gençlik Konfederasyonu Gi-
rişimi kendi örgütlülüğünü geliştirmek için tüm
alanlarda kitlesel paneller, seminerler, forumlar
vb. tartışma ve karar alma ortamları düzenleme-
sine; Gençlik Konfederasyonu Girişimi bünye-
sinde bulunan bileşenlerin dernekleşme, komün
kooperatif kurmaya yönelik çalışmaların başla-
tılmasına ve var olanların güçlendirilmesine yö-
nelik çalışmaların hızlandırılmasına, her alanda
eş zamanlı olarak Kobanê ve maden işçilerinin
ölümlerine dikkat çekmek için mitingler ve ey-
lemsellikler geliştirilmesine; Kobanê direnişine,
Soma, Ermenek başta olmak üzere toplumsal an-
lamda bütün halk direnişlerine destek olmak için
eylemsellikler ortaya konmasına; Türkiye ve Kür-
distan'da doğa ve tarihi yapılara karşı gerçekle-
şen saldırılara devrimci tarzda cevap
verilmesine; başta gençlik özelinde genç kadın
kimliğinin politikada, ekonomide, eğitimde ve ya-
şamın bütün alanlarında mücadelesini yüceltme-
sine; farklı kimlik, inanç, ırk, renk ve farklı dillere
sahip halklarla ortak mücadele hattının oluştu-
rulmasına yönelik girişimlerde bulunulmasına;
toplumun kültürünü ve ahlakını devrimci tarzda
benimsemeye, kapitalist sistemin dayattığı yoz ve
bireyci yaşamı reddetmeye ve bu yolda mücadele
etmeye; Türkiye, Kürdistan, Ortadoğu ve dünya-
daki İşçi-işsiz-emekçi-öğrenci bir bütün olarak
tüm gençliğin enternasyonalist bir duruşla dev-
rimci dayanışmaların geliştirilmesi yönünde ça-
lışmaların ilerletilmesine; ilişkin yürütülen
katılımcı tartışmalarla kararlaşmaya gitmiştir."

Gençlik Konfederasyonu Girişimi
1. Konferansı

Polis, ABD'nin İstanbul Konsolosluğu'na gönderilen şüpheli zarfa
biber gazı ve TOMA ile müdahalede bulundu...

Zaytung

Antep’te Veliler Eylemde
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İnşaat işçileri yaz aylarında PTT Sirkeci
Ek Hizmet Binası'nın tadilatını yapmış fakat
yüklenici firma Zamir İnşaat'ın işi zamanında
teslim edememesi nedeniyle ihalesi feshedi-
lince firma işçilerin ücretlerini ödemeden git-
mişti. İşçiler PTT Başmüdürlüğü, Genel
Müdürlük, Valilik, Savcılık, İşkur, Emniyet
Müdürlüğü dahil olmak üzere tüm resmi ku-
rumlara başvurularda bulunmalarına rağmen
bir sonuç alamamış, 3 aya yakın bir süre üc-
retlerinin ödenmesini beklemişlerdi. İnşaat İş
Sendikası'ya iletişime geçmelerinin ardından
PTT Sirkeci önünde oturma eylemine başla-
mışlardı.

İşçiler hafta başından beri soğuk ve yağ-
murlu havaya rağmen eylemi sürdürüyorlar.
İşçilere üniversite öğrencileri, çevredeki esnaf
ve işçiler destek veriyor. Sık sık emek dostla-
rından küçük gruplar ya da bireysel olarak zi-
yaretler yapılıyor. İşçiler ise mümkün
olduğunca diğer işçiler ve öğrencilerle daya-
nışma içinde olmaya çalışıyorlar.

Bugün yine mesai saatiyle birlikte PTT
önüne geçen işçiler Ermenek'te yaşanan işçi
katliamına ve taşeron çalışmanın ölüm demek

olduğuna dikkat çekmek için siyah karton
üzerine “Soma, Torunlar, Ostim, Davutpaşa,
Esenyurt, Ermenek İçin Yastayız” yazılı
döviz astılar.

Ziyaretler devam ediyor. İşçileri üniver-
site öğrencileri ve başka şantiyelerden gelen
işçiler yalnız bırakmadı. Öğle saatlerine
doğru da Mücadele Birliği Platformu'ndan
genç işçiler işçileri ziyaret ettiler. “İnşaat İş-
çisi Yalnız Değildir”, “Yaşasın İşçilerin Mü-
cadele Birliği” sloganlarıyla gelen genç işçiler
İnşaat-İş Sendikası yöneticileri ve işçilerle
sohbet ederek nasıl bir dayanışmada buluna-
bileceklerini sordular.

İnşaat işçileri desteğe gelen emek dost-
larından PTT Genel Müdürlüğü ve PTT Sir-
keci Başmüdürlüğü'ne ait telefon, faks ve
mail ile işçilerin gaspedilen haklarının öden-
mesine yönelik mesaj bırakmalarını istiyor-
lar.

Mümkün oldukça diğer sektörlerdeki iş-
çilerle de dayanışma içinde olmaya çalışan in-
şaat işçileri Ülker Gıda işçilerini ziyaret
edeceklerini bildirdiler.

Yağmur da Yağsa
Buz da Tutsa Eyleme Devam!

İnşaat İşçileri Sendikası'nın Ek Hizmet Binası tadilatını yapan
işçilerin ödenmeyen ücretleri için başlatılan eylemi soğuk ve
yağmurlu havaya rağmen sürüyor.

Mücadele Birliği Platformu'ndan
Kenan Aktaş, Ülker fabrikasında çalışan
işçilerin mücadelesinin işçi sınıfı açısından
önemli olduğunu belirtti. Uzun yıllardır
inançları nedeniyle örgütlü oldukları sen-
dikayla sorunları çözemediklerini ve
emeklerinin karşılığını alıp insanca çalışa-
bilecekleri bir çalışma ortamı sağlamak
için sendika arayışına girmeleri ve işten
atılmayı göze alarak sendika değiştirme-
leri ve işten atılmalarının ardından müca-
deleyi sürdürmelerinin işçi sınıfı açısından
bir örnek oluşturduğunu ifade etti.

Eylem süreci hakkında sorular üze-
rine İbrahim Kızılyer, işçilerden öğrenci-
lere, devrimci yapılardan DKÖ'lere sürekli
destek ziyaretlerinin yapıldığını söyledi.
İşçilerin kararlılığı ve desteğini gören
Murat Ülker'in valiyle görüşerek çadırın
kaldırtılmasını istediğini belirten Kızılyer,
“arkadaşlarımız bundan sonraki süreçte
daha fazla baskıyla karşılaşabilirler ama
çok kararlı bir duruşları var. İsterlerse taz-
minatlarını alıp gidebilirler fakat ‘Biz işi-
mizi geri istiyoruz’ diyerek çalışma
haklarına sahip çıkma bilinciyle mücade-
leyi sürdürüyorlar” dedi.

İşten atılan Ülker işçilerinin hepsi
uzun yıllardır fabrikada çalışmış. En az ça-
lışan işçi 6 yıl emek vermiş. 17 yıl, 21 yıl
çalışmış işçiler şu anda işlerine geri dönme
mücadelesi veriyor.

İşçiler 1980'den sonra Ülker fabrika-
sı'nda sendika olarak sadece Öz-Gıda İş'in
bulunduğunu belirtiyorlar. Genellikle dini
inançlar ön plana çıkarılarak referanslar
üzerinden işçilerin alındığını, çok ağır ve
yoğun bir çalışma temposu olduğunu söy-

lüyorlar. Ücretlerin ise asgari ücret veya
biraz üzerinde olduğu biliniyor.

“Fabrikada yaşadığımız ücret ve ça-
lışma koşulları konusundaki sorunlarımız
sendika tarafından sürekli 'Konuşacağız',
'Çözeceğiz' şeklinde geçiştiriliyordu. Sen-
dika temsilcileri işveren temsilcisi gibi
davranıyorlardı. Birçoğumuzda bel ve
boyun fıtığı olmak üzere ciddi sağlık so-
runları var. Fakat rapor alamıyoruz. Rapor
aldığımızda ise daha ağır işlere yönlendi-
riliyoruz.” diyor. 21 gün izni olan işçinin
en fazla 10 gün izin kullanabildiğini belir-
ten işçiler çalışmanın bir zulme dönüştü-
rüldüğünü aktarıyorlar.

İşten atılmalarının ardından direnişe
başlayan işçiler 25. madde gerekçe göste-
rilerek işten çıkarılmış fakat kendilerine
tazminatlarının hesaplarına yatırılacağı
söylenmiş. İşçiler “Biz tazminat için mü-
cadele etmiyoruz çalışma şartlarımızın dü-
zeltilmesi ve geleceğimiz için mücadele
ediyoruz” diyorlar.

DİSK Gıda-İş Sendikası'yla görüş-
meleri ve işten atılmalarının ardından bir
çok yeni insanla görüştüklerini ve bir çok
arkadaşlarının ön yargılarını kırmaya baş-
ladıklarını belirten işçiler 8 kişiyle başla-
yan direnişin ülke için de önemli olduğunu
ifade ediyorlar. Başka fabrikadan işçilerin
de sendika, direniş süreci hakkında bilgi
aldığını söyleyen işçiler çalışmakta olan iş-
çilere baskının arttığını zaman zaman ken-
dilerine de sataşmalarda bulunulduğunu da
belirtiyorlar. Fabrikada dini inançlar üze-
rinden bir diyalog kurulduğunu ve bunun
üzerinden bir sömürü sistemi olduğunu da
aktaran işçiler, bir çok kişinin bu bağlar ne-

deniyle işten atılmak ve işsiz kalma kay-
gısı taşıdığını, işçilerin bu konudaki ön
yargılarının yavaş yavaş değişmeye başla-
dığını aktarıyorlar.

Eskiden emeğin bir değeri olduğunu
belirten işçiler “Artık emeğin değeri yok.
Ücretlerimizin yükseltilmesini, ya da işye-
rine ilişkin bir takım önlemlerin alınmasını
istediğimizde bize maliyet hesapları yapı-
yorlar. Ama biz biliyoruz ki, kendi yaşam-
larına lükslerine, harcamalarına gelince
bunlardan asla vazgeçmiyorlar” diyerek
kapitalist sistemin nasıl işlediğini kendi de-
neyimleriyle ifade ediyor.

İki gün önce ziyaretlerine gelen İn-
şaat-İş Sendikası'ndan işçilerin “Dünyayı
Biz İnşaa Ediyoruz Altında Yine Biz Kalı-
yoruz Artık Yeter” yazılı pankartının dik-
katlerini çektiğini ve hayran kaldıklarını
belirten Ülker işçisi, “Arkadaşlar çok güzel
anlatmışlar. Bu slogan aslında hepimizi
ifade ediyor. Çalışıyoruz üretiyoruz, sağlı-
ğımızdan olacak kadar ağır koşullarda ça-
lışmamıza rağmen ölmeyecek kadar bir
ücreti ancak kazanabiliyoruz” diyor.

İşçiler uzun ve ağır çalışma koşulları
nedeniyle sosyal yaşamlarının olmadığını
ailelerine zaman ayıramadıklarını anlatı-
yor. “Çocuğumun ihtiyaçları için onun
daha iyi bir yaşamı olsun diye daha çok
mesaiye kalmam gerekiyor. Daha çok me-
saiye kaldığımda ise onunla zaman geçi-
remiyorum. Ben bu şartlarda çocuğuma
nasıl sevgi verebilir ona iyi bir baba ola-
bilirim ki...” sözleri ise kapitalizmin sö-
mürü çarkının aile yaşamını bir işçi için
nasıl içinden çıkılmaz bir döngüye çevir-
diğini gözler önüne seriyor.

PTT Sirkeci'nin Gaspettiği Alacaklar
İçin Oyalama Taktiği Sürüyor
İnşaat-İş Sendikası'nın, PTT Sirkeci Ek Hizmet Binası'nın tadilatını yapan
fakat 3 aylık ücretleri aylardır ödenmeyen işçilerin ücretlerinin ödenmesi
için PTT Sirkeci önündeki eylemi 23. gününde. Sendikayla yapılan ilk gö-
rüşmelerde verilen “en kısa zamanda çözeceğiz” sözleri unutuldu, oyalama
taktikleri devam ediyor.

23 gündür süren “sorunu çözme
çabaları”nın oyalama taktiğinden
başka bir anlam taşımadığı, 4 Kasım
günü yapılan görüşmede ortaya çıktı.
İnşaat-İş Sendikası ve işçileri yalnız bı-
rakmayan emek dostları 4 Kasım için
bir basın açıklaması çağrısı yaptı. Sos-
yal medya üzerinden yapılan çağrılara
Mücadele Birliği, Alınteri, Devrimci
Anarşist Faaliyet, Mağaza Çalışanları
Platformu, öğrenciler ve pek çok emek
dostu da katılarak destek verdi.

Sabah saatlerinde İnşaat-İş Sendi-
kası Ankara Temsilciliği "Örgütlene-
rek Direniyoruz! Direnen İnşaat
İşçileri Kazanacak -İnşaat İş Ankara
Temsilciliği" yazılı pankart ile geldi.
Ardından öğrenciler çevreden ve mes-
lek örgütlerinden emek dostları da in-
şaat işçilerine destek için gelmeye
başladılar. İşçiler ve emek dostları sık
sık “PTT Şaşırma Sabırımızı Taşırma”,
“İnşaat İşçisi Köle Değildir”, “Kavga,
Zafer Direniş Yaşasın İnşaat-İş”,
“Zafer Direnen Emekçinin Olacak”
sloganları attılar.

Eylem sloganlarla devam ederken
saat 14.00'de İnşaat İş Sendikası Tem-
silcilerinden Tekin Arslan işçilerin ala-
caklarının aylardır gasp edilmiş
olduğunu ve kendilerine gösterilen ka-
lacak yerin de kapısına kilit vurularak
sokağa atıldıklarını ve günlerdir eylem
sürmesine ve sorunu çözme sözlerine
rağmen işçilerin mağdur bırakıldığını
anlattı.

Arslan'ın konuşmasının ardından
işçiler gaspedilen alacaklarının öden-
mesi için ve bir yetkiliyle görüşme ta-
lebiyle kendilerini PTT ana binasının
kapısına zincirlediler. İşçilerin kapıya
yönelmeleri güvenlik personelinde bir
panik havası yarattı.

İşçilerin sloganlarla kendilerini
zincirlemeleribaşlamaları üzerine
çevik müdahale için işçilerin yanına
geldi. İş Yasası'nın 34. maddesini ha-
tırlatan İnşaat İş Sendikası Başkanı
Mustafa Adnan Akyol, işçilerin kala-
cakları yerin kapısına kilit vuramaya-
caklarını ve PTT'nin aylardır işçileri bu

şekilde sokakta bıraktığını, süren gö-
rüşmelerde söz vermelerine rağmen
şimdi ise işçilerin gaspedilen alacak-
larının küçük bir kısmını ödeme tekli-
finde bulunarak oyalama ve işçileri
gönderme taktiği uyguladığını söyledi.
Müdahale edilmesi gerekenin işçiler
değil, işçiler çalışırken, sorumlu ol-
duğu halde işçilerin sigortalarının,
yasal haklarının verilip verilmediğini
kontrol etmeyen PTT yetkilileri oldu-
ğunu, PTT yetkilileriyle görüşmedikçe
zinciri açmayacaklarını söyledi. Bir
süre sonra PTT yönetimi görüşmeyi
kabul etti. İşçilerden Ahmet Batuk ve
Şahin Karaçelik görüşmeye girdi.

Görüşmenin sonucu ise, en duyar-
sız insanı dahi isyan ettirecek biçim-
deydi. PTT yönetiminin açıklaması,
“ancak küçük bir kısmını ödeyebile-
ceklerini bir kısım ödemenin de tadi-
latı yapılan yer için yeniden bir hakediş
hazırlanıp sonuçlandıktan sonra yapı-
labileceği” şeklindeydi. Yapılacak top-
lam ödeme ise işçilerin sigortasız
çalıştırılmaları, kaybettikleri sağlıkları,
çalışamadıkları günler bir kenara bıra-
kıldığında belki yevmiyelerini ancak
karşılayacak bir tutarda. İşçiler görüş-
meden isyan ederek çıktılar, çevik kuv-
vet polislerine “Hadi gelin bizi alın, ne
yapalım nereye gidelim. Aylardır bu-
rada uğraşıyoruz, polis, savcılık, vali-
lik, İŞKUR, Çalışma Bölge Müdürlüğü
dahil heryere başvurumuz var ama bi-
zimle alay ederek size ancak şu kadar
sonra küçük bir ödeme yapabiliriz di-
yorlar. Biz emeğimiz gaspedildi diye
başvuruda bulunduğumuzda emniyet
yetkilileri gelip burada tek bir kişiye
soru sormadı, biz burada sokakta kal-
dık paramızı istiyoruz deyince gözal-
tına almaya mı geliyorsunuz” diyerek
kapitalist sistemdeki devletin de as-
lında sermaye sahiplerinin bir koruyu-
cusu olduğunu ortaya koymuş oldular.

İşçiler gaspedilen ücretleri öde-
ninceye kadar eylemlerini sürdürecek-
lerini söylediler. İşçiler eylemlerine
PTT Sirkeci önünde devam edecek.

Ülker İşçileriyle
Dayanışma

Ülker işçileri DİSK Gıda-İş Sendika-
sı'na üye oldukları için işten atılmala-
rının ardından fabrika önündeki
direnişlerini sürdürüyorlar. Mücadele
Birliği Platformu'ndan işçiler ve öğ-
rencilerden oluşan bir grup 9 Ka-
sım'da Ülker işçileriyle dayanışma
ziyaretinde bulundu.

Kadıköy'de bulunan
Alkım Kitabevi ve Cafe
Kafka işçileri, üç aydır ücret-
lerini alamadıkları, fazla
mesai ücretleri ödenmediği,
sigortaları yatırılmadığı için
yaptıkları eylemi kazandılar.

Eylemin ilk günü tişört-
lerle kapı önünde pankart
açan işçilerini, güvenlik gö-
revlileri dışarı atmaya kalk-
mış; patronlar ise çevik
kuvvet polislerini çağırmıştı.
Devreye giren Tüm Emek Sen
yöneticileri, bunun hak alma eylemi olduğunu söyleyerek çevik kuvvet polisinin geri çekil-
mesini sağladılar. İşçiler, yaptıkları açıklamada alacaklarının ödenmesini istediler.

Patronlar işçilerin isteklerini yerine getireceklerini taahhüt ettikten sonra, işçiler yeniden
işbaşı yaptı. Ertesi gün çalışmaya gelen işçiler, kendilerine verilen angarya işlere itiraz edince
işçilerden Onur Özkaya, güvenlik kameralarının olmadığı bir bölgeye çekilerek darp edildi.
Başından yaralanan Özkaya, arkadaşları ve avukatı ile birlikte Adli Tıp raporu almak için ka-
rakola gitti. İşçiler, kendilerine destek için tüm emek dostlarını kendileri ile dayanışmaya ça-
ğırdılar.

Ancak Cafe Kafka'ya desteğe gidenler de özel güvenliğin saldırısına uğradı; bir kişi ba-
şından yaralandı; polis de gözaltına almaya çalıştı.

Gazi'de İşçiler Göçük Altında
28 Ekim günü, Gazi Mahallesi'nde İS-

Kİ'nin yaptığı yer altı kazı çalışmasında top-
rak kayması sonucu iki işçi yaralandı.

Gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınmaması
sebebi ile işçiler, toprak kayması sonucu, oluşan ku-
yuya düştüler. Kurtarma işlemleri yaklaşık 2 saat
sürdü. Yağmur etkisiyle kayan toprakla beraber ku-
yuya düşen işçilerden biri hafif sıyrıklarla kurtulur-
ken, diğer işçi ise kısıtlı imkanlarla süren 2 saatlik
çalışmayla, ağır yaralı olarak dışarı çıkarıldı.

Cafe Kafka
İşçileri

Eylemde
Cafe Kafka işçileri 3 aydır
maaşlarını ve fazla mesai
haklarının kabul edilme-
mesinden dolayı "maa-
şımı alamıyorum hizmeti
durduruyorum" yazılı ti-
şörtler ile Alkım Yayın-
evi'ne ait Cafe Kafka'da iş
durdurarak eylem yaptı-
lar.
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Alman Makinistler
Sendikası (GDL), yönetim
toplantısı sonrası yaptıkları
açıklama ile, Federal De-
miryolu Şirketi olan De-
utsche Bahn ile yapılan
müzakerelerin başarısızlıkla
sonuçlandığı ve grev seçe-
neğinin kapıda olduğunu
duyurdu.

Bild gazetesi, GDL
sendikasının grevinin, ül-
kede bugüne kadar yapılan
en uzun demiryolları grev-
lerinden olacağını söylüyor.
Grevin yaklaşık 91 saat sür-
mesi planlanıyor. Alman-
ya'da daha önce 2007
Kasım'ında 48-62 saat,
2011 Nisan'ında 60 saat, 17-
20 Ekim arasındaki grevde
de 50-61 saat demiryolları
grevi yaşanmıştı.

Toplamda 34 bin üyesi
bulunan GDL, 20 bini aşkın
makinistin ücretlerinin art-
tırılmasının yanı sıra, 39
saat olan haftalık çalışma
sürelerinin 2 saat kısaltıl-
masını ve fazla mesailerine
zam yapılmasını istiyor.

Sendika ayrıca, tren kontro-
lörleri, servis elemanları ve
seferlerde yer alan diğer
tüm çalışanlar için müza-
kere etmeyi hedefliyor.

Grev çağrısını sert bir
dille eleştiren Deutsche
Bahn ise, seferlerin aksama-
sını önlemek için ek otobüs
seferlerini devreye koymayı
planladı.

7 Kasım günü Maki-
nistler Sendikası, grevi
amacına ulaştığı gerekçesi
ve iyi niyet göstergesi ola-
rak sona erdirdiklerini du-
yurdular.

Fransa’da ise demir-
yolları ve diğer toplu taşıma
çalışanları 3 Kasım akşamı

yaklaşık 24 saat sürecek
greve çıktı. Gün boyu süre-
cek greve yönelik olarak de-
miryolu şirketi SNCF
tarafından ‘seferlerin etki-
lenmeyeceği’ iddia edilse
de, birçok sefer iptal edil-
miş durumda.

Grevle birlikte CGT
üyesi demiryolu çalışanları
4 Kasım günü saat 14:00’de
Montparnasse tren garı
önünde bir araya gelerek,
Ulaştırma Bakanlığı’na
kadar bir yürüyüş yaptı.
CGT sendikası, Haziran ayı
başında da 2 haftalık bir
grev düzenlemiş ve hükü-
metin yeni demiryolu refor-
muna karşı çıkmıştı.

Zet Farma Lojistik'te Direniş
Zet Farma Lojistik, 10'u Nakliyat-İş üyesi olan 12 işçiyi işten atınca, işçiler 3

Kasım itibariyle Hadımköy'deki işyeri önünde eyleme başladı.
Zet Farma Lojistik Hiz.

San. Ve Tic. Ltd. Şti. 360 işçi-
nin çalıştığı Abdi İbrahim,
Mustafa Nevzat vb. ilaç fabri-
kalarına hizmet veren, Esen-
yurt, Hadımköy, Kıraç ve
Kağıthane’de işyerleri olan
büyük işletmelerden birisi.

Zet Farma Lojistik’te iş-
çiler almış oldukları ücretlere,
çalışma koşullarına, insan
onuruna yaraşmayan davra-
nışlara isyan ederek, Nakliyat-İş Sendikası'nda örgütlenmeye başladılar. Zet Farma Lo-
jistik'in tüm işyerlerinde örgütlenme faaliyeti yürüten sendikanın çalışmaları ilerlerken
örgütlenme faaliyetinden haberdar olan Zet Farma Lojistik patronları 31 Ekim günü,
10'u Nakliyat-İş üyesi 12 işçiyi, İş Yasası'nın 17. ve 18. maddelerini gerekçe göstererek
işten çıkardı.

Nakliyat-İş Sendikası yaptığı açıklamada “İşten çıkarmalar işçilere gözdağı ver-
mek, sendikal örgütlenmeyi engellemeye yönelik keyfi, hukuksuz işten atmalardır. İşçi
kıyımına,baskılara karşın Zet Farma işçileri inadına sendika, inadına DİSK Nakliyat-İş
diyerek örgütlenmeye hız vererek üye sayısını hızla arttırmaktadır” dedi.

İşçiler sendikal örgütlenmeyi ve işçi kıyımını protesto ederek 3 Kasım Pazartesi
saat 07.00 itibariyle Zet Farma Lojistik Hadımköy işyeri önünde direnişe başladı. Zet
Farma Lojistik işçileri emek dostu kurum ve kişileri desteğe bekliyor.

Kangal Termik
Santralinde

İşçiler Eylemde

Kangal Termik Santrali’nde
121 işçi işten atılınca, işçiler 5
Kasım günü eyleme başladı.

Konya Şeker bünyesindeki termik santral ile
Kangal Belediyesi arasında yaşanan anlaşmazlık so-
nucu santralin ünitelerinden bir tanesi devreden çıka-
rılınca, 121 işçi işten atıldı; işçiler, santralin önünde
çadır kurarak eyleme başladı.

Santralin Enerji Koordinatörü ise sendikalı işçi-
lerin işten atılmadığını; işçilerin büyük bölümünün
Konya Şeker İşletmesi bünyesine alınarak sendikalı
hale getirildiğini ve ücretlerinin de arttırıldığını iddia
ediyor.

Sütaş Aksaray fabri-
kasında “iş kazası” geçire-
rek parmakları kesilen
işçiler, hastanedeki müda-
halenin ardından fabri-
kaya getirilerek işbaşı
yaptırıldı.

Sütaş'ın Aksaray'daki
fabrikasında beyaz peynir
üretimi bölümünde çalışan
işçilerden Yücel A. ve Meh-
met D. adlı işçiler 25 Ekim
Cumartesi günü “iş kazası”
geçirdi. Parmaklarında ke-
sikler oluşan işçiler hasta-
neye gönderildi. Hastanede
parmakları sarılan işçiler
tekrar fabrikaya getirilerek iş
başı yaptırıldı.

Üretim bölümünde
plastik eldiven kullanan işçi-
ler, peynirin teneke kutulara
dolumuna geçtiklerinde ko-

ruyucu başka eldivenler kul-
lanmaları gerekirken, Sütaş
patronunun bu eldiven deği-
şimindeki zaman ve malze-

meyi “ek maliyet” olarak
görmesi nedeniyle, bu tedbir
alınmıyor. İşçiler hastaneye
götürülüp müdahaleleri ya-
pılarak parmaklarının sarıl-
masının ardından hemen
fabrikaya getirilerek çalıştı-
rıldı.

Sütaş patronunun Kara-
cabey ve Aksaray'da işten at-
tığı ve fabrika önünde
direnişte olan işçiler de sık
sık patronun jandarma ve
polis işbirliğiyle saldırılarına
maruz kalıyor. Sütaş işçileri
bu nedenle bir çok emek ve
meslek örgütü tarafından
desteklenen “Sütaş'ı Boy-
kot” çağrıları yapıyor.

Bakırköy Belediye
Başkanı Bülent Keri-
moğlu, Bakırköy Atatürk
Spor ve Yaşam Köyü işçi-
lerinin sendikaları Bele-
diye-İş ile yaptıkları
toplantıyı bastı, “proko-
vatif toplantı yapmak”la
suçlayarak tehdit etti.

Bakırköy Belediyesi
Atatürk Spor ve Yaşam
Köyü İşçileri CHP'li Bakır-
köy Belediyesi'deki taşeron
çalıştırma, ücret düşürmele-
rine, işten atmalara ve hak
gasplarına karşı uzun bir sü-
redir mücadele veriyor. Bir
süre önce Belediye-İş Sen-
dikası'nda örgütlenme ka-
rarı alan işçiler mücadeleyi
sendikalarıyla yürütmeye
başladı.

Bakırköy Belediyesi
Atatürk Spor ve Yaşam
Köyü İşçileri ve Belediye İş
Sendikası emekten yana
olan kurum ve kişilere mü-
cadelenin birlikte örülmesi
ve fikir alışverişinde bulu-
nulması üzerine bir toplantı
çağrısı yaptı.

Bakırköy Belediyesi
Atatürk Spor ve Yaşam
Köyü İşçileri, Belediye İş
Sendikası 2 Nolu Şube yö-
neticileri ve davetin ulaşa-
bildiği Mücadele Birliği
Platformu, Devrimci Anar-
şist Faaliyet, EHP, EMEP,
Tüm Emek Sen, Nakliyat-İş
Sendikası ve emek dostları
30 Ekim 2014 tarihinde

akşam saatlerinde Spor Tes-
isleri Yemek Salonunda bir
toplantı yaptı.

Belediye-İş Sendikası

2 Nolu Şube yöneticileri, iş-
çilere, CHP ile görüşmele-
rin sürdüğünü ve bir
görüşme daha yapılması

önerisini getirdi. İşçiler ve
emek dostlarıyla görüş alış-
verişi sürerken CHP'li Ba-
kırköy Belediye Başkanı
Bülent Kerimoğlu toplan-
tıyı bastı ve işçileri “provo-
katif bir tavırla toplantı
yapmak”la suçladı. Keri-
moğlu, bir daha tesislerde
önceden izin alınmadan
sendika toplantısı yapılma-
sına asla izin vermeyeceğini
söyledi. Bir soru yöneltmek
isteyen işçiyi ise azarlaya-
rak dışarı çıktı. İşçiler slo-
ganlarla olayı protesto
ederek toplantıyı sürdürdü-
ler.

Almanya'da Demiryolu Grevi
Almanya’da hak taleplerine olumlu cevap alamayan makinist-

ler sendikası GDL, greve gitti. Grev, 5 Kasım günü başlayıp 10
Kasım sabahına kadar sürecek.

CHP'li Başkan Sendika Toplantısını Bastı

Belediye İş Sendikası yöneticileri iş-
çilere Belediye yönetimi ile işçilerin ta-
leplerini karşılayacak bir anlaşmaya
varıldığı müjdesini verdi.

İşçiler verdikleri mücadeleyi karalı
duruşlarıyla haklarının bilincinde olarak
kazanımla sonuçlandırmış oldular. Öğle
saatlerinde Ermenek'te madende yaşanan
iş cinayetini protesto için Tüm Bel Sen İs-
tanbul 1 Nolu Şube ile birlikte yapılan
basın açıklamasında Belediye-İş Sendi-
kası 1 Nolu Şube Başkanı Erol Özdemir
Belediye yönetimi ile işçilerin taleplerini
karşılayacak nitelikte bir anlaşmaya varıl-
dığını kamuoyuna duyurdu.

İşçiler ise bir kağıt üzerine maddeler
halinde not alınmış anlaşma şartlarının ta-
leplerine büyük oranda cevap verdiğini
fakat geriye dönük ücret kesintilerine iliş-

kin kayıplarının telafi edilememesi konu-
sunda ve Belediye yönetiminin verilen
sözü tutması konusunda tam bir güven du-
yamadıklarını, maddeler halinde not alı-
nan şartların yerine getirilmesi noktasında
da kararlı duruşlarını da sürdüreceklerini
ifade ettiler.

Varılan anlaşmaya ilişkin tutulan not
şöyle:

* 8 Günlük boş bekleme
(01.10.2014-09.10.2014) ücreti verilecek.

* Sendika Baştemsilcisi geri alınıyor.
* 2,5 ay süreyle teklif ettikleri parayı

verecekler doğan farklar 2,5 ay sonra ma-
aşlara eklenecek.

* 2,5 ay sonra eski maaş + zam (Mart
ayında ne maaş alınıyorsa bu maaş + zam)

* Alamadığımız Eylül maaşları
Kasım 15'te verecekler.

Kararlı Mücadele Kazanımla Sonuçlandı

Sütaş'ta “İş Kazası” Geçiren İşçiler Çalıştırılıyor

Belçikalı Emekçiler
Hükümeti Protesto Ediyor

Belçika’da yeni hükü-
metin tasarruf planlarına
karşı çıkan yaklaşık 100
bin kişi Brüksel’de sokak-
lara döküldü.

6 Kasım günü eylem
yapan halk, emeklilik yaşı-
nın 67’ye çıkarılmasına
karşı çıkıyor ve artan hayat
pahalılığına itiraz ediyor.
Eylemle birlikte kamu çalı-
şanları da bir günlük iş bı-
rakma eylemi yapınca, ülke
adeta kilitlendi. Sokakta
eylem yapan bazı gruplarla
polis saldırdı. Polis, biber
gazı ve TOMA’larla emek-
çilere saldırırken, gösterici-
ler de kaldırım taşları

atarak karşılık verdi. Araçlar ters çevrilerek yakıldı, devlet binalarının
camları kırıldı.

Brüksel'de 4 Kasım günü de Avrupa Sendikalar Konfederasyonu
tarafından 15 bin kişinin katıldığı eylem yapılmış, resmi kurumlar por-
takal ve kaldırım taşlarıyla taşlanınca polis biber gazı ve tazyikli suyla
saldırmıştı.

Sendikaların Federal Hükümet’e ilk uyarısı niteliğinde olan bu ey-
lemin ardından Belçika’nın farklı şehirlerinde 24 Kasım'da yeniden
greve gidilecek, 15 Aralık’ta da ulusal grev yapılacak.

Meksika'da
Öğrenci Katliamı

Meksika'da 26 Eylül'den bu yana
kayıp olan öğrenciler hakkında ki, kor-
kunç gerçek ortaya çıkıyor. Uzun süredir
aranan öğrenciler hakkında bulunan yeni
bilgiler, öğrencilerin öldürüldüğü ve ya-
kıldığı yönünde...

İnsan kaçırma olaylarının çok ol-
duğu Meksika'da bu işin merkezinde polis
teşkilatı ve onun içinde örgütlenmiş bulu-
nan mafyalar ve çeteler yer alıyor. Yaka-
lanan çete üyelerinin bir kısmı da
öğrencileri öldürdüklerini ve yaktıklarını
kabul ediyor.

Meksika’da 26 Eylül’de kaybolan
öğrenciler ile ilgili yeni gelişmeler ortaya
çıktı. Yetkililer, gözaltına aldıkları bazı
şüphelilerin, öğrencileri öldürdüğünü ve
cesetleri yaktığını itiraf ettiğini belirtti.

Meksika Adalet Bakanı Jesus Mu-
rillo Karam, basın toplantısında yaptığı
açıklamada, yetkililerin 26 Eylül’den bu
yana kayıp olan öğrencileri aradığını be-
lirtti. Arama çalışmalarının yolsuzluğa
bulaşmış polislerle birlikte yürütüldüğünü
de söyledi.

Soruşturma kapsamında polis, dev-
let memuru, uyuşturucu taciri 74 kişinin
tutuklandığını da söyleyen bakan, Guer-
ros Unidos üyesi üç kişinin, öğrencilerin
Iguala-Cocula arasında kendilerine teslim

edildiğini söyledi.
Öğrencilerin Cocula yakınlarında bir

yere bir araçla götürüldüğünü, yol bo-
yunca 15 öğrencinin gazdan zehirlendi-
ğini de itiraf ettiğini belirtti.

Söz konusu kişilerin öğrencilerin ce-
setlerini bu bölgedeki bir çöplüğe atarak,
yaktığını itiraf ettiğini de söyledi.

Halk Sokakta, Öğrenciler Boykotta
Ortaya çıkan bu bilgilerden sonra so-

kaklar konuşmaya başladı. Başkent Me-
xico City’deki Zocalo Meydanı’nda
170.000’den fazla kişi, katillerin cezalan-
dırılması talebiyle toplandı. Polislerin ya-
pılan eyleme müdahale etmesinin
ardından öğrenciler sokaklara barikat ku-
rarak polis ile çatışmaya başladı. Tijua-
na’da toplanan onbinlerce kişi, devlet
başkanı Nieto’nun kuklasını ateşe verdi.
Katledilen öğrencilerin katillerinin ceza-
landırılması ve hükümetin istifa etmesi ta-
lebiyle yaklaşık 100 okulda boykota
gidildi.
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Faşizm, varlığını korku ve
dehşet salarak sürdürüyor... 4
Kasım günü sabah saatlerinde
Ankara'da bir saldırgan, IŞİD
usulü boyun kesmeye kalkıştı.

Sabah saat 09.00 civarı'nda Mit-
hatpaşa Caddesi'nde Ankara İl bina-
sına giren bir saldırgan, kendisine
kapıyı açan HDP PM üyesi Ahmet Ka-
rataş'ın boğazını keserek bacağından
bıçakladı. Numune Hastanesi'ne kaldı-
rılan Karataş'ın durumu ağır.

Konuyla ilgili HDP Merkez Yü-
rütme Kurulu yaptığı açıklamada,
“Ankara’nın göbeğinde gerçekleşen
bu saldırı, planlı, organizeli ve örgüt-
lüdür. Açıkça partimiz hedef alınmış-
tır” dedi.

HDP MYK, günlerdir partilerinin
hedef gösterildiğini ve bu sabah da
planlı bir saldırı yaşandığını söyledi,
“Başta hükümet yetkilileri ve bazı
basın yayın organları ile kimi köşe ya-
zarlarının günlerdir Eş Genel Başka-
nımızı ve partimizi, milletvekillerimizi,
yöneticilerimizi hedef gösteren açık-
lama ve yayınları tüm uyarılarımıza
rağmen kesintisiz ve sistemli bir bi-
çimde sürdürüldü.

Bu sabah gerçekleşen saldırı da
tüm bu linç kampanyasının ve hedef
gösterici yayınların ardından yaşandı.
Bu karanlık saldırıyı ve arkasındaki
odakları, bu saldırıya zemin yaratan-
ları kınıyor ve lanetliyoruz” dedi.
MYK, kendilerini hedef gösteren hü-
kümeti, bir an önce bu saldırıyı aydın-
latmaya çağırdı.

Öğle saatlerinde Ahmet Kara-
taş'ın saldırganı E.A. Altındağ İlçe-
si'nde bir akrabasının evinde gözaltına

alındı.
Mücadele edenleri yolundan dön-

dürmek için faşizmin en sık kullandığı
yöntem vahşet uygulamak ve dehşet
salmak. Tarih boyunca uyguladıkları
hiç bir vahşet, özgürlüğü için savaşan
bir halkı yolundan döndüremedi, dön-
düremeyecek. Kürt halkının temsilci-
lerine yönelik bu saldırıyı protesto
ediyor ve faşizme karşı mücadeleye
çağırıyoruz herkesi.

İzmir'de de akşam
saat 17.00'de Kıbrıs Şehit-
leri Caddesi üzerinde bu-
lunan ÖSYM binası
önünde bir basın açıkla-
ması yapıldı.

Basın açıklamasına çe-
şitli kurumların yanı sıra
Mücadele Birliği okurları
da destek verdiler. Konu ile
ilgili İzmir ÇHD şubesi de
yazılı bir açıklama yayım-
ladı.

Mücadele Birliği İzmir

“Arîn Mîrxan çadır kenti revi-
rinde gönüllü sağlık çalışanları olarak
poliklinik hizmeti veriyoruz. Mevsim
değişmesi ile birlikte zorlaşan çadır-
kent koşullarında üst solunum yolu en-
feksiyonu, ishal sıklıkla karşılaşılan
hastalıklar. Burada en önemli risk sal-
gın. Çadır içindeki fertlerin herhangi
birinde görülen soğuk algınlığı, diğer
fertlere kolaylıkla bulaşabiliyor.

Salgın risklerinin önüne geçiş-
mesi için, ilk günden bugüne koşulla-
rın iyileştirilmesinde önemli mesafeler
katedildi. Bu özverili çalışma mevsim
koşulları ile birlikte yeniden değerlen-
dirilmeli ve eksiklikler aynı özveri ile
giderilmelidir. Bunun için elbette daha
çok gönüllüye ihtiyaç var.

Diğer bir konu ise çocuklar ve ge-
belerin henüz düzenli olarak aşılana-
mıyor oluşu. Bununla ilgili bakanlığın
ulusal aşı takvimini uygulanması, bu
alanda çalışmalar yürütmesi gerek-
mekte.”

“9 Kasım itibariyle Suruç'ta 2.
günüm. İki gündür Arîn Mîrxan çadır
kentindeki revirde 3 hekim, 1 ebe, 1
psikolog ve 1 diş protez teknisyeni
olarak poliklinik hizmeti veriyoruz.

Sağlık çalışmaları açısından bulundu-
ğumuz koşullar baz alınarak, oturmuş
bir sistemde çalışıyoruz.

Revire gelen hastaların büyük ço-
ğunluğu kadınlar, çocuklar ve bebek-
ler oluşturuyor. İshal, üst solunum
yolu enfeksiyonu, deri döküntüleri ve
dişeti hastalıkları sıklıkla karşılaştığı-
mız hastalıklar. Bunların oluşumunda
çadırkent koşulları önemli bir etken.

Burada tedaviye yönelik hizme-
tin dışında oluşturulmaya çalışılan
koruyucu sağlık hizmeti ve kişilerin
ilaca bağımlılığının düşürülmesi.

Buna yönelik çalışmalar teorik ve
pratik anlamda yapılmakta ve yay-
gınlaştırılmasını sağlamaya çalışıl-
makta.”

“İkinci gün Mehser köyüne de
geçtik. Sınırda bekleyen insanlar
moral için stranlar okuyorlar. Bu sı-
rada IŞİD menzilinden bir patlama
sesi geliyor. Kısa süre sonra bir kez
daha vuruluyor IŞİD mevzileri...”

“Üçüncü sabah da 2 hekim, 1 ebe,
1 hemşire, 1 intörn ve 1 pdr öğrencisi
olarak Arîn Mirxan çadır kentinde sağ-
lık hizmeti verdik. Ekiplerin aldığı
karar üzerine çadırkentlerde gebe ve
bebek aşıları, bölgedeki aile hekimleri
ve gönüllü ekiplerce başlatıldı. Polik-
linik hizmeti sonrası 3'er kişilik 2 ekip
30'ar çadır paylaşarak, koruyucu ve
destekleyici sağlık eğitimi başlatıldı.
Sağlık eğitiminin yanında evlerde ya-
şayan kişilerin bilgileri de kaydedildi.”

Katledilen Kader Ortakaya'nın cena-
zesi, 8 Kasım günü Bağcılar'daki Yed-i
Beyza Zeliha Hatun Camisi'nde kılınan
öğle namazının ardından, yüzlerce kişinin
katılımı ile Habipler Yayla Mezarlığı'nda
toprağa verildi.

Törende "Şehit Namırın" ve "Kader
Ortakaya Ölümsüzdür", "Kobanede Dü-
şene Dövüşene Bin Selam" sloganları
atıldı. Ağıtların yakıldığı cenaze töre-
ninde, anne Altun Ortakaya, uzun süre ta-
buta sarıldı ve "Beyaz güvercinim,
yavrum, güle güle" diye ağıt yaktı. Saygı
duruşunun ardından törende konuşan sa-
natçı Ferhat Tunç, "Kader, Kobane halkı-
nın çığlığına koştu. Ama devlet bunu
hazmedemedi. 60 kişilik grup içerisinde
O tek kadındı. Hedef gözettiler. Kader'i
sırtından kahpece vurdular. Askerler ger-
çek ateş açtılar. Bunun hesabını hep bir-
likte soracağız" dedi.

Tunç'un ardından konuşan Ortaka-
ya'nın arkadaşı Emrah Arıkuşu ise, mezarı

başında Kader'e söz verdiklerini belirte-
rek, "Anısını her zaman yaşatacağız. Seni
toprağa uğurlarken seni bizden çalanlara
diyoruz ki 'bir Kader gider bin Kader
gelir'" diye konuştu.

Kobane'de katledilen Kader Ortakaya
için TÖP-G Alsancak üzerinden Sevinç
Pastanesi önüne kadar yürüyüş gerçekleş-
tirdi.

8 Kasım akşamı saat 18.00'de topla-
nan kitle sloganlarla yürüdü sonra Sevinç
Pastanesi önünde basın açıklaması

okundu. Basın açıklamasının ardından
saygı duruşunda bulunuldu. Ardından
HDP İl Eş Başkanı kısa bir açıklama yaptı.
Sloganların ardından bitirilen anma ve
protesto eylemine birçok kurumun yanı
sıra Mücadele Birliği de destek verdi.

Mücadele Birliği / İzmir

Ankara HDP'ye Vahşi Saldırı Kader Ortakaya Sonsuzluğa Uğurlandı

Kader Ortakaya Antakya'da Anıldı
Toplumsal Özgürlük Parti Girişimi üyesi olan Kader yoldaşları tarafından her
yerde anıldı. Antakya'da da TÖP-G'nin yaptığı çağrıyla Uğur Mumcu Bulvarı'nda bir
araya gelen devrimciler, flamalarıyla Kader için yürüdü.

Uğur Mumcu'dan Ahmet
Atakan Sokağı'na yürüyen kitle,
yürüyüş boyunca “Kader Yoldaş
Ölümsüzdür”, “Kader'e Sözü-
müz Devrim Olacak”, “Koba-
ne'de Düşene Dövüşene Bin
Selam” sloganları attı. Ahmet
Atakan sokağına gelindiğinde
burada okunan basın açıklama-
sında Kader Ortakaya'nın Koba-
ne'de yürütülen savaşa destek
olmak için Kobane'ye geçmek istediği, halkların özgürlük mücadelesinin bugün Ro-
java Devriminden geçtiği, Kader Ortakaya'nın da bu bilinçle savaşa dahil olmak için
halklar arasında bir köprü kurduğuna değinildi.

Basın açıklamasından sonra serbest kürsü oluşturuldu ve anmaya destek veren
devrimci hareketler söz aldı. Sırayla ESP, SDP, Kaldıraç, Halkevleri ve Mücadele Bir-
liği yaptıkları konuşmalarda Kader'e onun özverili duyarlı kişiliğine ve devrimciliğine
değindiler. Mücadele Birliği de konuşmasında Kader'in bu özelliklerinin yanı sıra
emekçi halkların kurtuluşuna giden yolun demokratik halk devriminden geçtiğine de-
ğinerek, Rojava devrimine sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Eylem sloganlarla son buldu.
Mücadele Birliği/Antakya

Kader Ortakaya İçin İzmir'de Eylem

6 Kasım günü Özgür Sanat Girişimi'nin de aralarında bu-
lunduğu kalabalık kitle, nöbet tuttuğu Boyde köyünde basın
açıklaması yapılmak isterken, o esnada bir grup genç sınırı aşa-
rak Kobane'ye geçmek istemişti. Kobane mücadelesine destek
vermek için geçmek isteyen gençlerin üzerine askerler gerçek si-
lahlarla ateş açarak 28 yaşındaki Kader Ortakaya'yı katletti.

Sağlık Emekçileri Suruç'ta
Sağlık emekçileri, IŞİD saldırıları nedeniyle Kobane'den göç eden insanları ziyaret etmek için 8-9 Kasım gün-

lerinde Suruç'a gittiler. Devrimci Emekçi Komitelerinden sağlık emekçilerinin anlatımlarını paylaşıyoruz:
“Bugün Arin Mirxan Kampındayız. Burada 450 tane çadır var ve 4000'e yakın insan yaşıyor. Biz burada 3

hekim, 1 ebe, 1 diş teknisyeni ve 1 psikolog çalışıyoruz. Gelen hastalar genelde bebek ve çocuklar. Çoğunlukla ishal
ve üst solunum yolları enfeksiyonu mevcut. 10-12 yaşlarındaki kızlar kapıda kayıt alarak, sırayla hastaları içeri alı-
yorlar. Çadır önünde Kürdistan Belediyelerine ait bir ambulans bekliyor. Karşılaştığımız hastalıklar, beslenme
yetersizliği ve soğuğun etkilerini işaret ediyor.”

HDP'ye Saldırı Protesto Ediliyor



Dünyanın Hazineleriyle
Tiyatro Çalışması

Dünyayı verelim çocuklara
hiç değilse bir günlüğüne

4 Kasım günü Kobane sını-
rına gideceklerini ilan ettikten
sonra 5 Kasım günü Suruç'a giden
Özgür Sanat Girişimi, bugün sı-
nırda askerin ve polisin gaz bom-
balı saldırısı ile karşılandı.

Kobane'de sınır direnişinin
52’nci gününde Özgür Sanat Giri-
şimi öncülüğünde yapılan çağrıyla
50’yi aşkın sanatçı Kobanê-Suruç
sınırına gelmişti. Aralarında
Emeğe Ezgi ve Ayışığı Sanat Mer-
kezi, Ferhat Tunç, Pınar Aydınlar,
Van Sanat Platformu, Arzela Kül-
tür Merkezi,Mezopotamya Kültür
Merkezi, Med Kültür Merkezi
Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi,

BEKSAV, Gölge Kültür Merkezi,
Suruç Amara Kültür ve Sanat
Merkezi, Dicle-Fırat Kültür Sanat
Merkezi, Şehit Mizgin Kültür
Sanat Merkezi, Zembil Firoş Ha-
sankeyf Orkestrası çalışanları ve
üyelerinin bulunduğu çok sayıda
sinemacı, tiyatrocu, müzisyen,
dansçı ile sosyalist çevreden gelen
sanatçılar direnişe destek vermek
amacıyla ilk olarak Suruç’a gele-
rek Kobanê ve Suruç’ta süren di-
renişler hakkında bilgi aldı.

Gelen sanatçılar ilk olarak
Konferans salonunda ağırlandı ve
Kobanê Kantonu Halk Meclisi Eş-
başkanı Ayşe Efendî sanatçıları se-

lamlamak için bir konuşma yaptı.
Efendî sanatın devrim ile güzel ol-
duğunu belirterek, sanatçıların
devrim için mücadele etmesi ge-
rektiğini dile getirdi.

Sanatçılar adına söz alan
Pınar Aydınlar ise, Kobanê ile da-
yanışmak için sınıra geldiklerini
belirterek, yapmaları gereken ne
varsa yapmaya hazır olduklarını
dile getirdi. Aydınlar, içerisinde
bulunduğumuz günlerin daya-
nışma ile atlatılabileceğinin altını
çizerek, verecekleri her göreve
hazır olduklarını ifade etti.

Önce Amara Kültür Sanat

Merkezi’ne geçen sanatçılar, bura-
dan da sınırdaki nöbet eyleminin
sürdüğü Mehser ve Miseynter
köylerine geçti.

Suruç’tan Mehser’e araçlar
ile geçen sanatçılar, Suruç çıkı-
şında polis araması ve GBT kont-
rolü ile karşılaştılar. Araçlardan
birinin geçişine izin vermeyen sa-
natçılar, köy yollarını kullanarak
direniş alanına ulaştılar.

Mehser köyünde sanatçılar
adına ilk olarak konuşan Rugeş
Kırıcı, “Biz Özgür Sanat Girişimi
olarak Kobanê direnişine ses ver-
mek için buradayız” dedi.

Emeğe Ezgi solisti
Ebru Şahin de, yüreklerinin attığı
yere gelmekten ötürü mutlulukla-
rını paylaşarak, “Sadece bizim yü-
reğimiz değil, tüm dünya
halklarının yüreği burada. Ko-
bane sadece kürt halkının değil,
ortadoğu halklarının, dünya halk-
larının özgürlük mücadelesidir.
Burada, IŞİD eliyle yapılmak iste-
nenin Ortadoğu’nun kalbi olan
Rojava Devrimi’ni boğmaktır.
IŞİD denen çeteler, T.C ve emper-
yalistlerin gericilerin Kürt halkı-
nın boğazına dayadığı kanlı bir
bıçaktır. Buna karşı başta Kürt

halkı olmak üzere tüm Ortadoğu
halkları, dünyada enternasyonal
mücadeleyi büyütmek isteyen
halklar hem fizikken hem de yü-
rekleri burada. Bizler de bu top-
rakların aydın ve sanatçıları
olarak bu halkın olmak ve hep bir-
likte mücadele etmek zorundayız ”
dedi. Sırayla konuşmalar yapan
sanatçılar ateş başında ezgilerini
söyledi ve sınır nöbetine katıldı.

Sanatçılar 6 Kasım günü sı-
nırın sıfır noktasındaki Boydê kö-
yünde insan zinciri oluşturmak
istediklerinde saldırıyla karşılaştı-
lar. Sanatçılar, sınırın her iki yaka-
sında da araçlarıyla bekleyen
Kobanêliler ve köylüler tarafından
sloganlarla karşılandı. Sanatçılar
adına Ferhat Tunç’un konuşması
sırasında sınırda bulunan askerler
kitleye gaz bombalarıyla saldırdı.
Sınırın her iki yanına da gaz bom-
bası atan asker, gerçek mermilerle
de ateş açtı.

Saldırıda sanatçılardan Ali
Baran ve Adil Aslan ile 75 yaşın-
daki Mustafa Kılıç ve Naif Aslan
ayaklarından yararlanarak hasta-
neye kaldırıldı. Gaz bombasından
etkilenen pek çok kişi de hasta-
neye kaldırıldı.

İnsana dair ne varsa şu hayatta
o sahnelerden tüm hikayeleri anlat-
maya, göstermeye, yaşatmaya
devam edeceğiz. Ne kadar baskı gö-
rürsek görelim binbir zorlukla mü-
cadele ederek, varımızı yoğumuzu
ortaya koyarak dertlerimizi, hikaye-
lerimizi ve özgürlük çığlıklarımızı
sahnelemekten asla vazgeçmeyece-
ğiz.

Son dört yıldır aldığımız ti-
yatro eğitimlerinden sonra, sanat
sokakta güzel, diyerek çıktık yola
ve yolumuz, Gazi Halk Kütüphane-
si'ne düştü. Dünyanın hazineleriyle
yaratıcı drama derslerine başladık.
Şimdi duyar gibiyim sizi; dünyanın
hazineleri mi? Evet, dünyanın hazi-
neleri dedik. Ne mi o hazinemiz?
Çocuklar... Evet, çocuklar...

Yoksul, emekçi ailelerin ço-
cuklarıyla yaratıcı drama derslerine
başlarken içimizde biraz tedirginlik
vardı ama çocukları görünce tedir-
ginliğin yerini tatlı bir mutluluk
aldı. Çünkü aldığımız tiyatro eği-
timlerini artık bir başka insana ak-
tarma zamanı gelmişti.

Çalışmalar başlayınca çocukla-
rın müthiş renkli dünyasına girerek
ne kadar doğru bir karar vermişiz
diye düşündük. Her derste onlardan
çok daha fazla şeyler öğreniyor
insan. Onların yalansız, riyasız bir
dünyaları var. Bizlerde bu yalın be-
yinlere daha özgürlükçü, güce biat
etmeyen, güç karşısında boyun eğ-
meyen bir birey olarak olarak yetiş-
tirmek için onları güçlendirecek
çalışmalara başladık. Kah gülerek,
kah öfkelenerek, kah bağırarak

oyunlarımızı
ve doğaçla-
mamızı ya-
p ı y o r u z
çocuklarla.

B i z i m
a f a c a n l a r
müthiş iş çı-
kartıyorlar, sahnede özgüven patla-
ması yaşıyorlar. Mesela yeni
başlayan çocuklarda sahne korkusu
olur ama bizim arkadaşları zor tutu-
yoruz. Her an sahnede olmak istiyor

bizim afacanlar. Tabi ki daha yolun
çok başındayız. Çalışacak, emek har-
cayacak, okuyacak, öğrenecek ve çok
çalışacağız. Çocuklarımızın ufukla-
rını insana dair güzel ne varsa onunla
genişleteceğiz.

Nazım ustanın dediği gibi, dün-
yayı alacak çocuklar onu yok eden ve
kirletenlerin elinden. Daha güzel ve
yaşanılır bir dünya onların dikeceği
ölümsüz ağaçlar gibi güçlü ve koru-
yucu olacak. Bize düşende çocukla-
rımızı dünyanın kültürü, bilgisi,
bilimi ile donatmak, onlardan alınan-
ları geri onlara vermek. Sanat bunun
en güzel yollarından biri. Bu amaçla
başlattığımız Gazi Halk Kütüphane-
sindeki Yaratıcı Drama çalışmalarına
herkesi bekliyoruz.

Devinim Tiyatro Atölyesi
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Kobane-Suruç sınırına
giden sanatçıların İHD'de
düzenledikleri basın açıkla-
masında önce Pınar Aydın-
lar söz alarak katledilen
Marmara Üniversitesi Yük-
sek Lisans öğrencisi Kader
Ortakaya ve ölümsüzleşen
tüm kadın savaşçılar başta
olmak üzere bu direnişte
hayatını kaybeden tüm sa-
vaşçıları selamladı ve
“tanık olduklarımızı anlat-
mak gibi bir borcumuz var
halka” dedi. Sözü yaşanan-
ları anlatması için Emeğe
Ezgi'den Ebru Şahin'e
verdi.

Ebru Şahin, Özgür
Sanat Girişimi olarak Su-
ruç'a uzanan yolculuklarını
anlattı. Suruç BDP'de Ayşe
Efendi ve Aysel Tuğluk ta-
rafından karşılanmalarını;
burada devletin Suriye'den
gelenlerin tüm ihtiyaçlarını
karşıladıkları söylemine
rağmen, orada sadece 6000
kişilik bir AFAD çadırkenti
olduğunu, bunun dışında
tüm insanların ihtiyaçları-

nın BDP ve halk sayesinde
karşılandığını aktardı.

İlk gün Mehser köyüne
geçtiklerini ve burada gün-
lük yaşama ve gece nöbe-
tine katıldıklarını anlatan
Şahin, kendilerine verilen
her görevi yaptıklarını an-
lattı. “Burada geceleri 2'şer
saat nöbet tutuluyor, her
sabah da 10.30'da insan
zinciri oluşturuluyor” diyen
Şahin, ikinci gün burada
planladıkları program oldu-
ğunu söyleyerek sözü Ser-
hat Kural'a bıraktı.

“Orada dünyaya örnek
gösterilecek bir direniş ser-
gileniyor” diyen Serhat
Kural, yaşadıklarını anlatır-
ken duygularına hakim ola-
mıyor. “buradan bakınca
orası anlaşılamıyor. Oraya
gittiğinizde anlıyorsunuz
orada nelerin yaşandığını”
diyor. İnsan zincirinde hep
birlikte Hernepeş, Enternas-
yonal ve Serhıldan'ı söyle-
diklerini anlatıyor.
Ardından sınırın sıfır nokta-
sındaki Boyde köyü'ne gi-

derek burada sınırda bir
açıklama yapmak istedikle-
rini anlatarak burada yaşa-
nanları anlatması için sözü
Ferhat Tunç'a veriyor.

Ferhat Tunç da Boyde
Köyü'nde sınıra sıfır nok-
tada insan zinciri oluştura-
rak basın açıklaması
yapmak istediklerini anlatı-
yor. Sıfır noktasında jan-
darma-akrep-panzerlerin
beklediğini anlatan Ferhat
Tunç, kendilerine “sınıra
yaklaşmayın” uyarıları ya-
pıldığını anlatıyor. “İbra-
him Ayhan, Aysel Tuğluk ve
ben jandarma ile görüş-
meye gittik. Niyetimizin
insan zinciri oluşturmak ve

basın açıklaması yapmak
olduğunu söyledik. Daha
fazla akrep gelmeye baş-
ladı. İzin verilmemesine
rağmen bulunduğumuz
yerde fiili basın açıklaması
yaptık.

Bu arada sınırın diğer
tarafından 'Biji Berxwe-
dane Kobane' sloganları
geldi, biz de karşılık verdik.
Bu esnada 50-60 kişilik bir
grubun Kobane sınırını
geçmeye çalıştığına tanık
olduk.

Askerler bu gruba sal-
dırıya geçtiler. Panzerler ve
kontrol noktalarından ateş
açtılar. Biz de askerin bu
saldırısını bize açıklamaya

izin verilmemesini protesto
ettik. Açıklamamız bitme-
den bize de saldırdılar.
Yoğun bir gaz bombası sal-
dırısı oldu ve yaralananlar
oldu. Sınırdan uzaklaşmak
zorunda kaldık. Bu arada
giden gruptan bir kadının
hayatını kaybettiğini öğren-
dik.

Kader Ortakaya'nın
IŞİD saldırısında vuruldu-
ğunun söylendiğini duyduk.
Ama biz bunun tanığıyız.
Burada bir cinayet işlendi
devlet tarafından. Asker ar-
kadan ateş etti ve arkasın-
dan vurdu.

O grupta tek kadın
vardı, o da Kader Orta-
kaya. Özellikle bu kadın
hedef alındı ve vuruldu. Ko-
bane'deki çığlığa ses ver-
mek ve destek vermek için
yüzünü Kobane'ye dönmüş-
ken, arkadan vurulmuştur.
Durum bundan ibarettir.
Yetkililerin manipülatif söy-
lemlerine dikkat edilme-
meli. Biz bu cinayetin
tanığıyız.” dedi.

Orçun Masatçı Yalnız Değildir
Geçtiğimiz günlerde Konak Belediyesi Kültür Sanat

Koordinatörlüğü'ne getirilen Yenikapı Tiyatrosu emekçi-
lerinden Orçun Masatçı'ya karşı kampanya başlatılmıştı.

İzmir'in yerel basını, özellikle Yeni Asır gazetesi ta-
rafından kapaktan-manşetten "Militan Konak Belediye-
sinde" gibi haberlerin yapıldığı Masatçı'ya sanatçılardan
destek geldi.

31 Ekim günü saat 16.00'da Yeni Asır gazete bürosu
önünde başlayan sanatçıların eylem-etkinliği dinletilerle
başladı. Müzik ve tiyatro gösterilerinin ardından da basın
açıklaması yapılarak eylem sloganlarla bitirildi.

Eyleme Mücadele Birliği ve Ayışığı Sanat Merkezi
emekçileri de destek verdiler.

Mücadele Birliği İzmir

Sanatçılara Sınırda Saldırı

Emeğe Ezgi solisti Ebru Şahin de, yüreklerinin attığı yere gel-
mekten ötürü mutluluklarını paylaşarak, “Sadece bizim yü-
reğimiz değil, tüm dünya halklarının yüreği burada. Burada

IŞİD eliyle yapılmak istenenin Ortadoğu’nun kalbi olan Rojava Devri-
mi’ni boğmaktır. IŞİD denen çeteler, T.C ve emperyalistlerin gericilerin
Kürt halkının boğazına dayadığı kanlı bir bıçaktır. Buna karşı başta
Kürt halkı olmak üzere tüm Ortadoğu halkları, dünyada enternasyonal
mücadeleyi büyütmek isteyen halklar hem fizikken hem de yürekleri
burada.” dedi.

“Tanık Olduklarımızı Anlatmak Gibi Bir Borcumuz Var Halka”
Üç gün önce yine İHD salonunda açıklama yaparak Kobane sınırına gideceklerini du-
yuran Özgür Sanat Girişimi, bugün yine aynı salonda Suruç'ta yaşadıklarını ve tanık
oldukları katliamı anlattı.
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1 Kasım Dünya Kobané günü ol-
dukça güçlü geçti. Tüm dünya burjuva
yayınlara rağmen gerçekleri gördüğünü
ve taraf olduğunu gösterdi. Bizler de De-
nizlerin yoldaşları olarak elbette ki taraf
olduğumuz için Suruç’taydık.

Karşınıza baktığınızda dümdüz bir
ova; ardında Kobané... Dünyaya karşı
onur mücadelesi veren halkın savaşını
görmek herkese nasip olacak şey değil.
Tarihe geçmiş bir savaş. Kobané düşecek
mi diyenlerin kesinlikle Suruç’u görmesi
gerekir. Anlatılamaz bir ruh hali var ve
7'den 70'e herkes de bu devrimci duy-
guyla hareket ediyordu. Heyecanla izli-
yorlardı hemen karşısında olanları.
“Gerekirse bizler de gideriz”, “Yenile-
mez” diyorlardı.

Zaten oraya vardığınızda içinizdeki
“sınırı geç ve sen de savaşın en yoğun
halini yaşa” duygusunu bastırmakta zor-
lanıyorsunuz. Biz oradayken katılanlar
da olmadı değil zaten. Herkes oradaki
devrimci ruhun yarattığı havadan etkile-
niyor. IŞİD bu kadar uzun süre orada ka-
labildiyse, maalesef bizim güzel
ülkemizi yöneten kirli insan ve bunların
içinde olduğu sınıfın desteğinin yoğun-
luğundandır. Düşmanın ne denli içi-
mizde olduğunu biliyorum..

Suruç'a girer girmez o ruh halini alı-
yorsunuz. Ya da o ruh hali sizi çekip alı-
yor. İki yaşında çocuklar hoşgeldiniz
diyordu otobüslerimize zafer işaretle-
riyle. 7'den 70'e devrimciydi, gülümsü-
yordu insanlar. Yürüyüşle sınıra gitme
kararından sonra, yürüyüş başlamıştı.
Bugüne kadar bir çok yürüyüşe katıldım
ama, açıkçası, hiçbiri beni bu denli de-
rinden etkilememişti. Herkes acelesi var-
mışcasına en öne geçmeye çalışıyordu.
İleride sınır, askeriye vs.. Nasıl kendin-
den emin nasıl müthiş bir yürüyüş ko-
luydu. Sadece gençler de yoktu üstelik.
Anneler, babalarımız... Dewşan'dan
Ahmet ağabeylerin evine misafirliğe git-
tiğimizde, sıcak sohbet ettik havan top-
larının sesleri altında. Bazıları
uzağımızdan, bazıları duvarları sarsacak
kadar yakınımızdan gelen top sesleri ara-
sında Kürdistan'ı konuşuyorduk. Yan ev-
lerinde Kobane'den gelen bir ailenin
olduğunu öğrenince, aileyle röportaj
yapmaya gittik. Kürtçe bilen bir arkadaş
bize yardımcı olmak için yanımızda
geldi. Şimdi birazını aktarayım sizlere.

Merhaba ne zamandır buradası-
nız? Evlerinizden çıktığınız günü ha-
tırlıyor musunuz?

45 gündür buradayız. 15 Ekim'de
çıktık. Apar topar çıktık evlerimizden,
birçoğumuz terlik bile giyemeden çıktık.

Tam olarak nereden geldiniz?
Suriye'de savaş başladığında biz

Holonç'taydık, Kobane'ye geçtik. Şimdi
de DAİŞ çıktı, evimizi bırakıp buraya
geldik. 2 taraflı vurulduk biz.

Erkekleriniz savaşta mı kaldı.
Kadınlar da savaşıyor. Ailenizden
orada kalan kadınlar oldu mu?

Erkekler savaşta. Hepimiz kalmak
istedik ama çocuklar var, bırakmadılar
bizi. Kalan kadınlar oldu ama, onlar
direk savaş alanına gittiler. Haberlerini
alıyoruz hepsi sağ, Allaha şükürler olsun.

Türkiye'nin birçok yerinden yar-
dım malzemeleri toplandı sizin için.
Size ulaşan oldu mu ?

2 koli ulaştı bize. Çoğunlukla çadır
kentlere gidiyor yardım malzemeleri.

Kobane ile ilgili ne haberler alı-
yorsunuz?

Evlerimizi ateşe vermişler. Savaşın
biteceğini, DAİŞ'in bitmek üzere oldu-
ğunu söylüyorlar. Gittikçe iyiye gidiyor-
muş.

Bu devlet IŞİD'e destek oluyor, ya-
ralılarını ücretsiz tedavi ediyor, sayısız
ağır silahlar sağlıyor, insan gönderiyor.
Saymakla bitmeyecek. Ne düşünüyorsu-
nuz?

Biz yardım ettiğini biliyoruz, duyu-
yoruz. 3 gün sınırdaydık biz. Bırakmadı-
lar. Perişan olduk. Yolda ölen
çocuğumuz olmadı ama, hepsi hasta, üç
ev yaşıyoruz burada iki odada.

Burada nelere ihtiyaç duyuyorsu-
nuz?

Bizi ısıtacak şeylere çok ihtiyacımız
var. Çocuklara mont, giyecek, hiç birinin
ayağında ayakkabı yok.

Başka bir kadın “ben de konuş-
mak istiyorum” diyor. Elbette ki
onunla da devam ediyoruz sohbeti-
mize.

“Kobane kurtulsun, rahatımıza, evi-
mize, ülkemize dönmeyi istiyoruz. Tar-
lalarımızı istiyoruz, hor görmesinler bizi.
Burada iyiyiz bize yardım ediyor kom-
şularımız. PKK ile Peşmergelerin kardeş
olduğu için çok mutluyuz. Suruç'u da
çok seviyoruz. Bütün Kürtler bir olalım.
Dört parçası bir devlet olalım. IŞİD'den
kurtulalım. Bütün Kürtlere, PKK'ye,
Peşmergeye, hepinizden Allah razı
olsun. Çocuklarımızın okulu var .Vatanı-
mıza dönmek istiyoruz” diyor.

Sohbetimiz devam ederken 2 ya-
şında bir kız çocuğu, Melek geliyor.
Bana Kürtçe “Hala ben eve gitmek isti-
yorum ama evim çok uzakta” diyor. Ne
söyleyeceğimi bilemiyorum. Savaş ço-
cuklarımızı çabuk büyütüyor.

Kobane kurtulduğunda nasıl ya-
şamak istiyorsunuz?

Dönelim de nasıl olursa olsun. Top-
rağımızı öpeceğiz vardığımızda.

Bir genç kız “benim de sevdiğim
savaşta” diyor utana sıkıla. “Haber alıyor
musun” diyorum, “evet iyiymiş” diyor.

Gazi'de bir kütüphanemiz olduğun-
dan (Gazi Ayışığı Ekin Sanat ve Halk
Kütüphanesi) bahsettim. “Orada bizde
elimizden geldiğince sizler için bir şeyler
toplamaya çalıştık” dediğimde hem te-
şekkür edip hem de Arapça-Kürtçe
çocuk kitapları, genç kızlar da romanlar
istediler. Röportaj için teşekkür edip ter-
cümanımızla Ahmet ağabeylere geri
döndük.

Ahmet abilerde de bir röportaj ya-
palım istedik ve İdan Dede ile biraz soh-
bet ettik.

“Ben Aşşağı Oylum Köyünde otu-
ruyorum. Sınıra sıfır orası. Çetelerin
nasıl rahat girip çıktığını daha net görü-
yorum orada. T.C oyaladığı için ancak 45

gün sonra gidebildi peşmerge. Şimdi her
şey daha iyi olacak insallah. Türkiye'nin
politikası bu. Yardıma hazırız ama asker
göndermiyor. Sınıra gidenlere gaz bom-
bası, şiddet. Yolda uygulamalar oluyor
zaten akrabayız. Dedelerden beri ara-
mızda tel var. Köyün yarısı bu tarafta ya-
rısı sınırın diğer tarafında kalmış. Kim
çekmiş aramıza bu teli. İnsan canına bir
şey oldumu tahammül edemiyor. IŞİD
çok vahşi. Tek Kürtler direniyor. Dünya
Kürt halkına silah verirse DAİŞ'i yok
eder.

Kobane Kürtlerin onurudur. Havan-
larla toplarla saldırıyorsa sessiz kalama-
yız. 2 halam var orada. TC sınırını ihlal
edip silahlı bekliyorlar. Sıradan insan sı-
nırı geçerse TC affetmez, çetelere ses çı-
karmıyor. Türk halkıyla sorunumuz yok
bizim. Ama iktidarla sorunluyuz. Barış
sürecinde baskılar sıkıntılar gördük, ic-
raat göremedik. Barışa sevdalıyız biz.
Suriye'de oturanların hala kimliği yok.
Kendi kendilerini yönetebilmeliler. Hani
bir film var, 'benim bir köyüm var ama
haritada görünmüyor'. Tınne. Dünyada
tek dil tek ses olduk, tüm Kürtlerle. DA-
İŞ'i kabul etmiyoruz. Canımızı siper edi-
yoruz. Tüm dünya için savaşıyoruz.
Araplar, AKP herkes IŞİD'e terörist
diyor ama bir biz savaşıyoruz. Barış isti-
yoruz ama zannetmesinler ki Kürtleri
vurmakla, kırmakla katlederiz, susturu-
ruz. Teknoloji gelişti, biz artık her şeyin
farkındayız. Herkesin haberi oluyor her
şeyden. Bu vatan hepimizin. Türkler,
bizim onlara olduğumuz gibi hoşgörülü
olsun. Bunları istiyoruz” diyor.

İstanbul Kobane Dayanışması ile
gittiğimiz Suruç'tan edindiğimiz dersler,
örnekler ve ruh haliyle, çalışma alanları-
mıza dönüyoruz. Şimdi daha bir ciddi-
yetle, dört elle işe sarılma zamanı.

Binlerce insanın boğa-
zını keserek, tecavüz ede-
rek, kadınları köle
pazarlarında satarak ilerle-
yen IŞİD çetelerinin Koba-
ne'deki planları ters tepti.
Yiğit Kürt halkı, insanlık
değerlerini kurtarmak için
her türlü olanaksızlığa, eşit-
siz savaşa rağmen IŞİD çe-
telerinin ilerleyişini
durdurdular. Moskova ön-
lerine kadar ilerleyen Hitler
faşizmini dünyanın başına
bela olmaktan kurtaran Sta-
lingrad savaşçıları gibi,
onlar da yurdunu korumak,
kendisi gibi olan diğer tüm
halkları korumak için kıya-
sıya bir savaş yürütüyorlar.
Rojava devrimini boğmaya
çalışanlara karşı bedenle-
rini ortaya koyarak dövüşü-
yorlar. Dünyanın gözü
önünde o kadar tank ve mü-
himmatların sınırdan geçi-
rerek IŞİD'e destek veren
Türkiye'de Rojava devri-
mini boğamayacağını halk-
larımız Kobane
eylemleriyle ortaya koydu.

Ben de Mücadele Bir-
liği okuru olarak Koba-
ne'deki yiğit savaşçılara
destek olmak aynı zamanda
1 Kasım Dünya Kobane'yle
Dayanışma Günü'nü kutla-
mak amacıyla İstanbul'dan
kaldırılan bir araçla Suruç
bölgesine, Mehser Köyü'ne
gittim. Urfa'ya geldiği-
mizde araçlarımız polis ta-

rafından didik didik arandı.
Hatta bayrak sopalarına
bile el konuldu. Kadın ar-
kadaşlar erkek polisler tara-
fından arandı.

Her türlü önleme rağ-
men sınıra yakın olan Meh-
ser Köyü'ne ulaştık. Gidene
kadar Kürt halkı zafer işa-
retleriyle bizi karşıladı.
Otobüslerden inip insan-
larla tanışmaya, konuşmaya
başladık. Çok sıcak sohbet-
lerimiz oldu. Deniz Gez-
miş'in resminin bulunduğu
önlük ve bayraklarla resim
çektirmek istediler. 1
Kasım eylemini yaptıktan
sonra oradaki bir aile bizi
araçlarıyla evine götürdü.
Sıcak ilgi evde de devam
etti. Orada aileyle Koba-
ne'nin geleceğine ilişkin
sohbetler ettik, röportaj
yaptık. Aynı zamanda aile-
nin de Kobane YPG safla-
rında çocuklarının
olduğunu, ölümsüzleşen
akrabalarının olduğunu
söylediler. Moralleri ol-
dukça yüksekti. YPG'nin
kazanacağına inançları
tamdı.

Bu güzel ziyaretimiz-
den sonra ayrılarak nöbet
tutulan alana gittik. Burada
da insanlarla gece yarısına
kadar nöbet tutup şarkılar
söyledik, halaylar çektik.
Sohbetlerimizde özellikle
ABD'nin yaptığı hava sal-
dırılarının çok fazla ciddi-

yetinin olmadığına inanı-
yorlardı. Herkes ABD'nin
isteseydi bir saatte IŞİD çe-
telerini vurarak bitirebile-
ceğini, uzatmasının
sebebinin kendi çıkarlarına
olduğunu, diğer yandan
kurtarıcı havasıyla halk-
larda sempati yaratmaya
çalıştıklarını, diğer yandan
'Rojava devrimini ne kadar
yıpratırsak kardır' gözüyle
baktıklarını biliyor.
ABD'nin saldırıları bazı in-
sanlarda sempati yaratsa da
bu havanın kırılması için
insanlara anlatmak gerekti-
ğini söylediler.

Bir sonraki gün de bir
çocukla röportaj yaptık.
Türkçe bilmediği için Kürt
bir dostumuzdan yardım
alarak yaptığımız röpor-
tajda çocuğun kardeşinin de
orada, YPG saflarında çar-
pıştığını, kendilerinin ise bu
tarafta akrabalarının ya-
nında kaldıklarını söyledi.
Son olarak da bizlere YPG
marşları söyledi.

Bu güzel sohbetin ar-
dından aracımızın kalkış
saati geldi ve ben hala
dönüp dönmemekte karar-
sız kalmıştım. Bu güzel yü-
rekli insanları bırakıp
dönmek gerçekten çok zor
geldi. Oradaki havayı her-
kesin soluması gerektiğini
düşünüyorum. Ayrılırken
de tekrar görüşeceğiz diye-
rek ayrıldım.

İnsanlık
Kazanacak!

Merhaba,
Kobanê sınırına doğru Cuma günü

yola çıktık. Suruç'a yaklaştıkça aramalar
sıklaştı. Amaçları bizim Suruç'a gitme-
mizi engellemekti. Suruç köylerine girer-
ken, halktan büyük bir ilgi vardı ve zafer
işaretleriyle bizleri karşılıyorlardı. Meh-
ser köyüne vardığımızda büyük bir ilgiyle,
zılgıtlar ve alkışlarla karşılandık.

Mücadele Birliği okurları olarak İs-
tanbul Kobanê Dayanışması pankartının
yanında yerimizi aldık ve basın açıkla-
ması yapacağımız yere kadar kortejle yü-
rüdük. Önde de anaların yürüdüğü kortejle
basın açıklaması yerine alkışlar, ıslıklar,
zılgıtlar ve sloganlarla ulaştık.

Basın açıklamasının ardından bir ai-
leyi ziyarete gittik. Büyük bir ilgiyle kar-
şılandık. Sohbet ettik. Onların ne kadar
kararlı olduklarına bir kez daha tanıklık
ettik ve çocuklarına duydukları büyük gü-
vene. “Bizim çocuklarımız IŞİD'e karşı
savaşıyorlar, bu zaferi insanlık kazana-
cak” diyorlar.

Gittiğimiz arabalar geri dönüyordu.
Biz de oraya arabaların yanına gittik. Bir
arabanın köyde kalacağını öğrendiğimde
ben de kalmaya karar verdim. Akşam

bomba sesleri yükseliyordu, havan sesi.
Bir uçağın bomba bıraktığını gördük.
Orada iki abi görevliydi. Bulunduğumuz
yerden ayrılmayacağımızı belirttik. Bek-
lediğimiz yerde toplu halde şarkılar tür-
küler söyleniyordu. YPG'ye sloganlarla,
halaylarla, türkülerle seslerini duyurmaya
çalışıyorlardı. Buradaki insanlar “burada
savaşan halk kazanacak” diyorlardı. Gece
geç saatlere kadar otururken çay ocağında
bir arkadaşla sohbet ettik. Birlikte müca-
dele etmenin yanyana olmanın güzellikle-
rinden bahsettik. Birbirimizi tanıdık,
gelişmeleri öğrendik.

Sabah olduğunda kahvaltıdan sonra
sınırın 1,5 veya 2 kilometre yakınına git-
tik. Orada savaş sabahtan başlamıştı. Top
sesleri de devam ediyordu. Burada YPG

ve YPJ kendi halkını korumaya kararlı.
Bu savaşı insanlık kazanacak. Orada asker
her an insanların üzerine saldıracak gibi.
Sonra alana geri döndük ve toplandık. Gö-
revliler fazla uzağa kimsenin gitmemesini
söyledi. Bu alana, köye saldırmak için as-
kerin bahane aradığını söylediler. Sonra
öğle yemeği verildi. Bu sırada bir uçağın
IŞİD'e bomba bıraktığını gördük. Herkes
alkışladı.

Oradaki halk sürekli bu savaşta in-
sanlık kazanacak diyordu. Orada olduğu-
muz süre boyunca IŞİD çeteleri devamlı
sınırı vuruyordu. Buradaki YPG saflarına
desteği kesmek için devamlı havan atı-
yordu.

Kahrolsun Emperyalizm. Biji Berx-
wedane Kobane

1 Kasım Suruç Kobane İzlenimleri
Emperyalist güçlerin

ve Türkiye'nin destekleyip
ezilen halkların başına

bela sardığı IŞİD çeteleri,
en barbar yöntemlerle

çocuk, kadın demeden in-
sanlığın değerlerini çiğne-

yerek katletmeye devam
ediyor. Bu yaptığı katliam-

ları internet ve tv aracılı-
ğıyla herkese izlettirerek
korku imparatorluğunu

yaymaya çalışıyor.

MÜCADELE BİRLİĞİ


