
Sınıra askeri yığınak hızla devam ediyor.
Tanklar, obüsler, radarlar, mekanize birimler,
zırhlılar geniş bir hat boyunca sınıra konuşlan-
dırılıyor. Bir isteri krizi şeklinde savaş kışkırtı-
cılığı iktidar basınında ayyuka çıkmış durumda.
Her an ortalık kan gölüne dönmek üzere.

Böyle bir ortamda Roboski Türk ordusu-
nun saldırısına uğradı. IŞİD'i uzaklarda ara-
maya gerek yok! Askeri yığınağa tepki gösteren
Roboskililere karşı askerler “Allahü Ekber” ni-
daları ile hücuma geçti. Zırhlıların ağır maki-

nelileri ve otomatik
silahlarlar hiç susmadı.

Bu arada yine katır-
lar öldürüldü. Halk
ölümle tehdit edildi. Yay-
lalar zaten yasaklanmış
durumda.

TC, Suriye'den önce
Roboski'de savaşı başlat-
mış görünüyor.

İktidara Devrimle Varılır

C.Dağlı

Örgütün Gücü

Umut Güneş

Proletarya Ya Devrimcidir
Ya Hiçbir Şey
Özgür Güven

Bir Faşistin Ölümü

Taylan Işık

Zamanın Ruhu

Ali Varol Günal

Tel Abyad'ın dinci faşistlerden
temizlenmesi ve YPG'nin kontro-
lüne geçmesi Türkiye'yi fazlasıyla
rahatsız etti. Dinci faşistinden sos-
yal şovenine kadar ne kadar karşı-
devrimci, Kürt halkının dolayısıyla
Türkiye halklarının düşmanı varsa
hepsi koro halinde Türkiye'nin top-
rak bütünlüğünün tehlikeye girdi-
ğini haykırmaya başladı.

Korktukları gelişme, Kürdis-
tan'ın bir parçasının özgürlüğü idi.
Şimdilik buna “Kürt Koridoru” di-
yorlar. Devletin başındaki adam,
Türkiye'nin güneyinde bir oluşuma
asla izin vermeyeceklerini deklere
etti. Kastettiği Güneybatı Kür-
distan'dır.

>>Editör...
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Bir kere daha savaş bulutları do-
laşıyor üzerimizde. Suriye'de boğa-
zına kadar kana gömülen devlet ve
iktidar, Tel Abyad düştükten sonra
savaş naraları atmaya başladı. Ardın-
dan beslediği dinci katil sürüsü Ko-
bane'de tam bir soykırım yaptı. Yaşlı,
çocuk, kadın demeden 233 sivili vah-
şice katletti.

Bu alçakça saldırının, bu insan-
lık düşmanı yaratıkların vahşetinin
planlayıcısı ve azmettiricisi olarak
Türk devleti ve siyasal iktidar, bu son
rezaletinin ve başarısızlığının ardın-
dan tümden aklını yitirmiş bir şekilde
“Suriye'ye girme planları” yapmaya
başladı.

Korku önce insanın aklını alır-
mış! Mevcut iktidar ve devletin son
savaş çığırtkanlığı tam da buna
örnek. Sonsuz bir korku bu. Serma-
yenin egemenliğini yitirme korkusu,
Kürt halkının özgürlüğüne engel ola-
mama korkusu, Suriye'deki bilinen
suçlarının tüm kanıtlarının ortaya dö-
külme korkusu, Emevi Camiindeki
namaz hayallerinin musalla taşında
cenaze namazına dönme korkusu,
sahte cennetlerinin tek darbe ile elle-
rinden alınacağı korkusu, insanlık
düşmanı suçlarının hesabını vermek
zorunda kalacakları korkusu... Kay-
bedecekleri o kadar çok şey var ki!

Boğazına kadar suça, kana, talana, yalana batmış bir suç şebekesinin, umu-
dunu bu şebekeye bağlamak zorunda kalan sermaye sınıfının, her türlü çılgın-
lığı yapmaya hazır bir devlet aygıtının dengesiz ve sarsak savruluşlarından
başka ne var ki orada! Yağmasa da esip gürleyen, kendi kendini gaza getiren,
sağa sola sataşıp duran, her fırsatta savaş kışkırtıcılığı yapıp savaş meydanından
köşe bucak kaçan, ortalığı velveleye veren, her defasında yanı başındaki kom-
şular başta olmak üzere tüm dünyadan paparayı yiyen, sadece İran ve Rusya'nın
değil “en yakın müttefiklerinin” bile eleştiri ve karşı çıkışlarına muhatap olmak
zorunda kalan anlı şanlı bir devlet!

Üstelik içler acısı haline bakmasızın Cerablus üzerinden Halep'in kuzeyine

kadar inecek bir “tampon bölge” söylentileri yayıp duruyorlar. Gerçek niyet-
leri çok açık. Bir yandan Rojava devrimini boğma, öte yandan “sahadaki” bes-
leme tosuncuklarının başarısızlığı yüzünden işi bizzat üstlenmek zorunda kalıp,
Esad'ı alaşağı edecek harekatı başlatma. İçerde emekçi yığınların ve devrimin
baskısından bunalan her iktidar gibi bir dış savaşın yaratacağı şoven dalga ile
günü kurtarmaya çalışma...

Tüm bunlar çöken, çözülen, yıkılıp gitmekte olan bir sistemin şaşmaz gös-
tergeleri. Çürüyen et, dökülen diş gibi bir daha gelmemek üzere yıkılıp gide-
cekler.

YIKILIP GİDECEKLER!

SERAPOOL İŞÇİLERİNE
POLİS ABLUKASI

DİSK’e bağlı
Cam Keramik-İş’te ör-
gütlenen SeraPool işçi-
leri, eylemlerinin 20.
günü olan 30 Hazi-
ran'da polis ablukası
altına alındı. Pen-
dik’teki SeraPool fab-
rikası önüne sabah
saatlerinde çok sayıda
çevik kuvvet polisi,
sivil polis ve TOMA

getirildi.
Polis işçilere savcılık ve kaymakamlığın kararıyla fabrikayı boşalta-

caklarını söylüyor.
İşçiler buna “Direne direne Kazanacağız” ve “İşçilerin Birliği Serma-

yeyi Yenecek” sloganlarıyla cevap verdi. Fabrika önünde oturma eylemine
geçen işçiler eylemlerini kararlı bir şekilde sürdürüyor.

ROBOSKİLİLERE
ALLAHU EKBER'Lİ

HÜCUM!

CEPHEDEN NOTLAR
Kobane’de bu günlerde yeniden şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Tel Ab-

yad’ın düşmesiyle kudurmuş gibi sağa sola saldıran IŞİD, Kobane’ye vahşi
saldırılar gerçekleştirdi. Bu günlerde cephenin en sıcak yerinde bulunan
TKEP/Leninist Rojava Güçleri’nin bize ulaştırdığı haberleri yayınlıyoruz:

24 Haziran:
Bizim nokta-

mızda da bir hare-
ketlilik var. Yakında
yer değiştireceğiz.
Bugün de bir köy
alındı. IŞİD'den yak-
laşık 30 kişi sağ ele
geçirildi, cephaneler
ele geçirildi. Ama
tam sağlıklı bir
haber alamıyoruz...12
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HDP'nin 7 Haziran'dan “başarıyla” çıkması bu çevrelerde, aynı yolla,
iktidarı alabilecekleri biçiminde bir düşünce oluşturmalarına yol açtı. Bu
reformist anlayışa göre, Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkı ve diğer
tüm demokratik istemler ile emekçilerin temel toplumsal talepleri yasal
biçimde karşılanabilir. Böylece yarım yüzyıllık devrimci mücadele yok
sayılarak 60'ların, TİP'inin parlamentarist, yasal anlayışıyla bir köprü ku-
ruldu. Bu on yıllarca süren devrimci mücadeleden sonra tam bir geriye gi-
diştir.

Ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı ve siyasi demokrasinin tüm is-
temleri, burjuva yasallık çerçevesinden çözümlenmez, tersine, ulusal
sorun, yasallık sınırları aşılarak ve bu yönde en büyük bir karalılıkla mü-
cadele ortaya konarak çözülebilir. Ezilen ve sömürülen yığınların en temel
toplumsal istemlerinin karşılanması için burjuva toplumun devrilmesi ve
bu toplumun ötesine gidilmesi gerekir.

Kitlelerin istemlerini yasal ve toplamsal reform yoluyla yerine ge-
tirme tasarımlarının pratik yaşamda karşılık bulmayacağının anlaşılması
için Syriza'nın bugünkü durumuna bakılsın. Syriza, emekçilerin gerek-
sinmelerinin, bu gereksinmelerini yaratan eski toplum çerçevesinde, iyi-
leştirilmiş bir ifadeyle kapitalist toplumun temelleri üzerinde
karşılanmayacağının bir örneği oldu.

Proletaryanın, emekçilerin, ezilen halkların kurtuluşunun hangi yol-
dan sağlanacağını öğrenmek isteyen bu topraklarda kitlelerin büyük de-
neyimlerine ve eğitici devrimci pratiğine baksın. Kürt halk hareketini ele
alalım. Bu halkın ve hareketin verdiği uzun süreli ve son derece çetin mü-
cadele tarihe geçti. Kürt halkı mücadelesini dünyaya kabul ettirdiyse,
önüne çıkarılan tüm statükoları parçalayıp attığı için ve devrimci tarzda sa-
vaştığındandır. Tüm bunlar bilinmiyor değildir, ama bir kere yasallık yan-
lısı duruma düşülünce, bütün bu gerçekler bir kenara itiliyor.

İktidar sorununun, sınıf kavgasının pratik sorunu haline geldiği bütün
kapışmaların bu sorun etrafında yapıldığı bir süreçte iktidar sorununu yasal
yolla aşmak demek, düzen yolcusu durumuna gelmektir. Kitlelerin dev-
rimci hareketi dışında, hiçbir yolun iktidar sorununu çözemeyeceği tam
da bu süreçte daha iyi anlaşılmıştır.

Devrimci eylemlerin temelinde devrimci sürecin süreklileştirilmesi
kitlelerin iktidar sorununu devrimci biçimde çözmek istediklerinin ve ka-
rarlılıklarının somut ifadesidir. Bu yürüyüşün yan sonuçları bazı reform-
lar olsa da tekelci sermayenin egemenliğini devrimci biçimde sarsmaya ve
devirmeye yönelik bir biçimde ilerliyor. İktidar sorunu başka biçimde çö-
zülemez.

Tam da iktidarın devrimci çözümü yolunda Gezi ve 6-8 Ekim'le yeni
bir dönem, halk ayaklanmaları dönemi başlamışken yeni ve daha ileri gi-
decek ayaklanmalar için koşullar daha da olgunlaşmışken, tam da bu sı-
rada yasallık yanlıları parlamenter mücadele yolunu, reformlar
mücadelesini öne çıkardılar.

Önemli demokratik sorunlar, yığınların en yaşamsal sorunları, iktidar
sorunu parlamenter gevezeliklerle çözülmez; parlamento dışı mücadeleler,
sokak gösterileri, devrimci yığınsal savaşım kitlelerin devrimci zoru, yı-
ğınların en temel sorunlarının köklü çözüm yolu olabilir.

Devrimci kitlelerin izleyeceği mücadele çizgisi son derece nettir ve
sınıf mücadelesinin de deneyimleriyle doğrulanmıştır: Ulusların kendi ka-
derini tayin hakkı ve siyasi demokrasinin tüm istemleri köklü ekonomik
ve toplumsal dönüşümler uğruna mücadeleye, burjuvazinin mülksüzleşti-
rilmesi uğruna mücadeleye bağlanması. Tüm demokratik hareketlerin doğ-
rudan doğruya burjuvazini devrilmesi mücadelesine bağlanması. Her
zaman savunmamız gereken yığınların devrimci hareketidir. Halk de-
mokrasisi ve sosyalizm hedefi ancak emekçi yığınların devrimci hareke-
tiyle gerçekleştirilir.

Devrimci tarzda mücadele yalnızca sınıf kavgasının bugününü etki-
lemekle kalmaz, yarattığı sonuçlara bu kavganın geleceğini de etkiler. Bu-
güne değin yapılan devrimci eylemlerin, mücadelelerin, farklı derecelerde
gerçekleşen ayaklanmaların kitleler üzerindeki devrimcileştirici, dönüş-
türücü etkisi ortada: Bu mücadeleden, bugün egemen sınıfın egemenliğini
sarsan milyonların hareketi doğmuştur. Küçük burjuva siyasetlerin 7 Ha-
ziran seçim başarılarının böyle bir etkisi ve böyle bir sonucu olur mu? Ezi-
len ve sömürülen kitleleri sermayenin egemenliğine karşı harekete geçiren,
örgütleyen, birleştiren, eğiten, değiştiren yığınların devrimci hareketidir.

Mücadele biçimleri sorununu ele alırken, devrimci biçimde verilen
mücadelenin proletaryanın/ emekçilerin kurtuluşunda yarattığı değerleri
göz önünde bulundurmalıyız. Kitlelerin üzerinde devrimcileştirici etki
yapan, onları etkin olarak devrim mücadelesine çeken, katan devrimci mü-
cadele biçimleridir. Bir karşılaştırma bunu çok iyi anlatır: TİP, 1965'te iyi
bir seçim çalışmasıyla parlamentoya 15 milletvekili soktu. Onlar bu yolla,
sosyalizmin bayrağını burjuvazinin burçlarına dikeceklerdi. TİP'in tüm bu
iddia ve çabaları kitlelerin üzerinde devrimcileştirici bir etki yaratmadı.
Kitleler üzerinde devrimci bir etki yaratan 71 devrimci mücadelesi oldu,
yani devrimci mücadele biçimi oldu. Neredeyse 50 yıldır, kitleleri dev-
rimcileştiren ve dönüştüren komünistlerin ve yığınların devrimci hareke-
tidir. Mücadeleye yeni atılan kuşaklar üzerinde derin bir iz bırakan, yasal,
barışçı, parlamentarist mücadele değil, devrimci komünist mücadeledir,
zora dayalı yığınsal devrimci mücadeledir.

HDP'nin 7 Haziran seçim başarısının yarattığı etki, UKH'nin bugüne
kadar giriştiği şiddetli savaşımın, sayısız çarpışmalarının birinin kitleler
üzerinde yarattığı etki kadar bir etki yaratamamıştır. Kürdistan'da 6-8
Ekim'i ve bir dizi serhıldanı yaratan ve bugün milyonları her an eylemlere
hazırlayan ve çeken bu çarpışmalardır. HDP'nin vb. yıllarca süren parla-
menter çalışmaları değil.

Bugün devrimin artan olanaklarından, olgunlaşan koşullarından söz
ederken, devrimci sınıfın, devrimci komünistlerin pekişen mücadele ye-
teneğinden söz etmemek ciddi bir eksiklik olur. Devrimin koşullarını ve
olanaklarını devrime çevirecek olan devrimci güçlerin mücadele yetene-
ğidir. Mücadele yeteneği, uzun süren en çetin devrimci kavga içinde ka-
zanıldı. Devrimci mücadele yeteneği her eylemde, her çarpışmada biraz
daha güçlendi. Sahip olduğumuz niteliğe ve yeteneklere dayanarak hare-
ket daha ileri bir noktaya taşıyabiliriz.

İKTİDARA
DEVRİMLE VARILIR

BAŞYAZI C. Dağlı

Kaçırılıyoruz, tecavüze
uğruyoruz, parçalanıyor, yakı-
lıyor, öldürülüyoruz. Evden
çıktığımızda geri dönüp döne-
meyeceğimizi bilmiyoruz.
Ama evde de güvende değiliz.
Eşimiz, sevgilimiz, babamız
öldürebiliyor bizi.

Karşı karşıya olduğumuz
tehditler ya ciddiye alınmıyor
devlet tarafından, ya da katil-
lerimiz tecavüzcülerimiz en
hafif cezalarla ellerini kolla-

rını sallayarak dolaşabiliyor-
lar.

Son birkaç günde yaşa-
dıklarımıza bir bakın.

18 Yaşındaki Cansu
Kaya Muğla Ortaca'da işten
çıkıyor ama eve gidemiyor. 3
gün sonra bulunuyor cansız
bedeni Cansu'nun. Kaçırılmış,
tecavüze uğramış, suda boğu-
larak öldürülmüştür Cansu.
Cansu'yu bugün ailesi ve çok
sayıda kadın toprağa verdi...

Haber ülke çapında du-
yulduğunda, kadınların isyanı
göğe yükseldiğinde bir haber
daha geldi Cansu'nun yaşadığı
yerden; iş arkadaşı Feride
kendisini taciz eden bir kişi ve
arkadaşları tarafından kaçı-
rıldı. Feride fırsat bulur bul-
maz mesaj attı arkadaşlarına,
“kaçırıldım” diyerek. Polis ise
suç duyurusunu “rızası vardı”,
“siz birinci dereceden yakını
değilsiniz” diyerek ciddiye al-
madı.

Kadınlar hızla örgütlendi
sosyal medya üzerinden ve
#FerideNerede hashtagıyla
kampanya başlattı; eylem çağ-
rıları yaptı. Kadınların başlat-
tığı seferberlik sonuç verdi ve
teknik takip sonucu Feride
günün ilk saatleriyle Adana'da
bulundu. Feride’nin karakol-
daki ilk sözü: “Beni zorla ka-
çırdılar”.

Feride'yi kaçıranlar şu an
gözaltında. Ama orada ne
kadar kalır bilinmez. Ya da
hemen serbest bırakılıp bıra-

kılmayacağı... Kadın hayatı-
nın bu kadar ucuz olduğu ka-
pitalist sistemde, elbet bir
kadını kaçıranlar hakettikleri
gibi yargılanıp ceza almaya-
caklar.

Biz kadınlar tüm bunlara
karşı örgütlenmeliyiz. Sokağa
çıkmalı, birlik olmalıyız.
Bugün Feride'nin bulunmasını
sağlayan kadınların ısrarlı mü-
cadelesiydi. Biz kadınlar
ayağa kalkıp mücadele etme-
dikçe, yeni Cansuların, Özge-
canların, Feridelerin,
Güldünyaların, Münevverle-
rin olmasını engelleyemeye-
ceğiz.

Öldürülmemek, bir kö-
şede parçalanmamak, mal gibi
alınıp satılmamak, canı isteye-
nin kaçırıp, taciz ve tecavüz
etmemesi için mücadele ede-
ceğiz. Bizi metalaştıran, canı-
mıza değer vermeyen bu
sistemi yıkacağız!

EKA
Emekçi Kadınlar

Ölmemek-Öldürülmemek-Yaşamak İçin...

“Canımıza Değer Vermeyen
Bu Sistemi Yıkacağız!”

Emekçi Kadınlar
(EKA) her geçen gün
yükselerek devam
eden kadınlara yöne-
lik taciz, tecavüz ve
kadın cinayetlerini
protesto etmek için
20 Haziran akşamı
Galatasaray Meyda-
nı'nda basın açıkla-
ması yaptı.

İstiklal Caddesi'nde pankart açarak kadına yönelik şiddet ve
kadın cinayetlerini protesto eden sloganlarla Galatasaray Mey-
danı'na yürüyen Emekçi Kadınlar eylem boyunca “Harekete Geç
İsyan Et İsyan İsyan İsyan Yıkana Kadar”, “Kadınlar Sokağa Ey-
leme Özgürleşmeye”, “Emekçi Kadınlar Devrimle Özgürleşe-
cek” sloganları attı.

Emekçi Kadınlar, Özgecan Arslan'ın ölümünün acısı yaşa-
nırken 18 yaşındaki Cansu Kaya'nın öldürüldüğünü ve kadın ci-
nayetlerinin artarak sürdüğünü, devletin ceza indirimleriyle
kadına şiddet uygulayanları, teca-
vüz edenleri ve katilleri korudu-
ğunu belirterek kadınların
öldürülmemek, şiddet görmemek
için örgütlenmeleri gerektiğini be-
lirten ajitasyon konuşması yaptı.

Emekçi Kadınlar adına basın
açıklamasını Gökçe Şahin okudu.
“Kaçırılıyoruz, tecavüze uğruyo-
ruz, parçalanıyor, yakılıyor, öldü-
rülüyoruz. Evden çıktığımızda
geri dönüp dönemeyeceğimizi bil-
miyoruz. Ama evde de güvende
değiliz. Eşimiz, sevgilimiz, baba-
mız öldürebiliyor bizi. Karşı kar-

şıya olduğumuz tehditler ya ciddiye alınmıyor devlet tarafından,
ya da katiller tecavüzcüler en hafif cezalarla ellerini kollarını
sallayarak dolaşabiliyor” diyen Şahin, son bir kaç gün içinde
yaşanan kadına yönelik şiddete işarete etti.

Kadına yönelik şiddete karşı kadınların örgütlenmesi, so-
kağa çıkması ve birlik olması gerektiğini belirten Şahin, 20 Ha-
ziran günü Feride'nin kadınların ısrarlı mücadelesi sayesinde
bulunabildiğine dikkat çekti. Kadınlar olarak ayağa kalkmadıkça,
mücadele etmedikçe yeni Cansuların, Özgecanların, Feridelerin,
Güldünyaların, Münevverlerin olmasını engelleyemeyeceklerini

ifade ederek sözlerini “Öldürül-
memek, bir köşede parçalanma-
mak, mal gibi alınıp satılmamak,
canı isteyenin kaçırıp, taciz ve
tecavüz etmemesi için mücadele
edeceğiz. Bizi metalaştıran, ca-
nımıza değer vermeyen bu sis-
temi yıkacağız” diyerek
tamamladı.

Emekçi Kadınlar (EKA)
basın açıklamasını kadına yöne-
lik şiddet ve kadın cinayetlerinin
politik olduğunu vurgulayarak
sokağa eyleme ve örgütlenmeye
çağıran sloganlarla bitirdi.

Son dönemlerde artan ve hala yaşan-
makta olan kadın cinayetlerine dikkat
çekmek amaçlı Antep'te HDP bileşenleri,
Partizan ve DÖB gençliği tarafından 21
Haziran Pazar günü resim sergisi açıldı ve
22 Haziran Pazartesi günü yürüyüş ger-

çekleştirildi.
22 Haziran Pazartesi günü 17.30' da

Kırkayak Parkı'nda toplanan kitle "Kadın
Cinayetleri Politiktir" sloganları ile Ba-
lıklı Parkı'na doğru yürüdü. Balıklı Par-
kı'nda kadın cinayetleri ile ilgili

konuşmaların ardından Ayışığı Sanat
Merkezi tarafından Özgürlük Çığlığı adlı
oyun sergilendi.

Oyunun ardından eylem "Jin Jiyan
Azadi", "Kadın Yaşam Özgürlük" slogan-
ları ile sona erdi

Kadınların Özgürlük Çığlığı

Halimize gülmeli mi, ağlamalı mı....
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...
Başlangıcı 1.

Sayfada
Aslında yeni bir durum yok. Türkiye, Kürt

halkının sadece Kuzey Kürdistan'daki değil ama
Güneybatı Kürdistan'daki özgürlük savaşını boğ-
mak için uzun süredir büyük bir çaba harcıyor.
IŞİD denen dinci faşist katil sürüsünü Kobani üze-
rine sürmesi ve “Kobani düştü düşecek” diye el
ovuşturması bu çabanın sonucuydu.

Zafer bekliyordu, IŞİD sürüsünün acı yenil-
gisiyle, dolayısıyla kendi planlarının bozgunuyla
karşılaştı. Ama bununla bitmedi. Tek marifeti el-
lerine geçirdikleri sivilleri en acımasız yöntemlerle
katlederek dehşet havası yaratmak olan bu sürü-
nün sıkı bir savaş durumunda tabanları nasıl yağ-
ladığını Tel Abyad'da gördük. Bu sürü oradan
temizlenirken Türkiye, fiilen yürütmediği savaşın
asıl mağlubu oldu.

Bardağı taşıran son damla Tel Abyad'da dö-

küldü. Şam'da Cuma namazı kılma hayalleri ku-
rarlarken eldeki bulgurdan olma durumuyla karşı
karşıya geldiklerini görünce dehşete kapıldılar.
Hemen yanı başlarında, kuzeydeki özgürlük sava-
şına da büyük bir güç katacak bir devletin nüvele-
rinin gözle görülür şekilde şekillenmeye
başladığını farkettiler. Savaş baltalarını bizzat el-
lerine almaya karar verdiler.

Karar vermek kolay, asıl mesele gereğini ye-
rine getirmek. Hükümet, büyük belirsizlikler orta-
mında savaşa girmekte pek gönülsüz orduyu
arkadan itekleyerek savaşa sokmak için yazılı di-
rektif çıkardı. Ordu, yarın ne olacağı belirsiz bir
hükümetin direktifiyle savaş gibi hayati bir adımı
atmak istemiyor. Hadi amiyane tabirle söyleyelim
“top çevirerek zaman kazanmaya çalışıyor”

Ama onlar oyalanadursunlar savaş devam
ediyor ve her güne yeni bir gelişmeyle uyanıyo-
ruz. Türkiye'nin maşası durumundaki IŞİD'in Ko-
bani'ye aniden saldırıp yüzlerce insanı

katletmesine rağmen sonuç alamaması, ardından
YPG'nin ilerleyişini sürdürmesi gibi. Şimdi bölge
barut fıçısına dönmüş durumda ve Türkiye işte bu
barut fıçısının üzerinde elinde sigara oturmuş bu-
lunuyor.

Türkiye'nin savaş hazırlığı yaptığı çok açık,
gizleme ihtiyacı da duymuyorlar. Ancak savaşa ha-
zırlanmak bir şeydir, karar anı geldiğinde topu tü-
feği ateşleyerek savaşa girmek başka bir şeydir.
Birincisini çok kez yaptığına tanık olduk. İkinci-
sine cesaret ettiğini, Kıbrıs'ı saymazsak, görmedik.

Üstelik, birincisi hükümet konusu belirsiz,
ikincisi, bölge sonuz bilinmeyenli bir denkleme
dönüşmüş, yüzlerce iradenin müdahil olduğu bir
ortamda her gün bir irade ötekileri kesiyor ve yeni
belirsizliklere yol açıyor. Kimin kimle ne zaman
ve nerede çatışmaya gireceğinin belli olmadığı bir
ortamda savaşa girmenin ne denli büyük bir risk
olduğunu Türk Ordusu bilecek kadar bir bilgi biri-
kimine sahip. Ayak sürçmesi bundandır.

Ama öte yandan sermaye sınıfı ve emperya-
listler için her geçen gün ağırlıkları çekilmez hale
gelen iki adam, Edi ile Büdü de diyebiliriz, tüm ge-
leceklerini Esad'ın yenilgisine bağladıkları; ve
şimdi buna Kürt halkının özgürlük savaşının bas-
tırılması eklendiği için savaştan başka çare göre-
miyorlar.

Sermaye sınıfı açısından bir kördüğüm ol-
duğu ortada. Bu kördüğüm bir kılıç darbesinden
başka türlü nasıl çözülür? Ama sermaye sınıfının
bu düğümü çözmek için elinde ne kılıcı ne de İs-
kender'i var!

Ama işçi sınıfının elinde böyle bir kılıç var;
ihtiyaç ortaya çıktığında işçi sınıfı, Kürt halkı ve
ezilen kitleler o kılıç darbesini indirecek İskender-
lerini de yaratırlar.

Sermaye sınıfının etrafındaki belirsizlik dev-
rimi besliyor. Devrimin havası yavaş yavaş bütün
devrim güçlerinin ciğerlerini doldurmaya başladı
bile.

Editör
İKTİDAR SAVAŞ HAZIRLIĞINDA

Mücadele Birliği Plat-
formu bileşenlerinden
Emekçi Kadınlar

(EKA), 19 Aralık 2000 Hayata Dönüş
operasyonunun ardından, 183 gün
Ölüm Orucu eylemi yapan ve 26 Hazi-
ran 2001 yılında ölümsüzleşen Aysun
Bozdoğan'ı Galatasaray Meydanı'nda
yapılan eylemle andı.

Galatasaray Meydanı'nda “Ölüm
Orucu Savaşçısı Aysun Bozdoğan
Ölümsüzdür” yazılı pankart açan
Emekçi Kadınlar “Aysun Bozdoğan
Ölümsüzdür”, “Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur”, “Zindanlar Yıkılsın
Tutsaklara Özgürlük” sloganları atılan
eylemde basın açıklaması öncesinde
yine Ölüm Orucu Savaşçısı Ergül Çi-
çekler'in yazdığı “4 Ateşten Gün 4
Ölümden Gece” adlı şiir kitabından
Aysun Bozdoğan'ı anlatan bölüm
okundu.

“Genç Ekin Müzik Grubu kuru-

cusu, sıra neferi, kısacık ömrünü mü-
cadeleye adamış Leninist bir kadın, be-
denini silaha çeviren bir ölüm orucu
savaşçısı Aysun Bozdoğan” diyerek
basın açıklamasına başlayan Pınar
Turan, Aysun Bozdoğan'ın Adana'da
başlayan yaşam yolculuğunu, İzmir, İs-
tanbul ve Tokat'ta mücadele yolculu-
ğuna çevirdiğini, anaç, korumacı yapısı
ile bütün çalışmalarında disiplinli bir
devrimci olarak tanındığını belirtti.

Çevresindeki insanları duruş ve
devrimci mücadeleye kazandırmayı iyi
bilen sosyalizme olan inancından vaz-
geçmeyen, örgütçü bir insan olan
Aysun Bozdoğan her alanda olduğu
gibi sanattaki yeteneğini ileriye taşıya-
rak Genç Ekin Müzik Grubunu kuran-
lardan biri olduğunu söyleyen Turan,
O'nun kurduğu müzik grubunun bugün
Emeğe Ezgi olarak yola devam ettiğini
aktardı.

Sert geçen mücadele sürecinde ya-

saklı olan Taksim Meydanı'na çıkarak
1 Mayıs Alanı'nın Taksim Meydanı ol-
duğunu tüm işçi sınıfına haykıran ve ilk
gözaltısını 1 Mayıs günü Taksim Mey-
danı'nda yaşayan Aysun Bozdoğan 96
yılında tutsak düştüğünü söyleyen
Turan, 19-22 Aralık devletin Hayata
Dönüş Operasyonu'nda 4 gün süren
orantısız güçle yürütülen savaş sonrası
sağ çıkan Aysun Bozdoğan'ın, “Bütün
İktidar Emeğin Olacak, Zindanlar Yı-
kılsın Tutsaklara Özgürlük, Kürt Ulu-
sunun Kendi Kaderini Tayin Hakkı”
talepleriyle başladığı Ölüm orucuna her
şeye rağmen devam ettiğini hatırlattı.
“183 gün sürdürdüğü eylemini doktor-
ların zorla müdahalesi üzerine, dik du-
ruşuyla ve gözlerindeki sönmeyen
ışıltıyla 26 Haziran 2001'de son vere-
rek ölümsüzleşti.

'Eylem Umudun Anasıdır' diyerek
devrimci kadının ölüm orucu eylemine
bilerek ve en önde giderek sergilediği
cesaret ve cüret bize bıraktığı mirastır”
dedi.

F Tipi saldırının hale devam etti-
ğini, Bakırköy Cezaevi'nde uygulamak
istediği devrimci kadın tutsaklara yö-
nelik sürgün ve tecritle karşı karşıya
olunduğunu ve devletin derhal bu pla-
nından vazgeçmesi gerektiğini söyle-
yen Turan “Ölüm Orucu savaşçımız
Aysun Bozdoğan'ın mücadele tarihi-
mize kattığı değerle ilerliyor, Emekçi
Kadınlar olarak yoldaşımızın umutla-
rını ve hayallerini gerçekleştirmek için
bu uğurda mücadele edeceğimize söz
veriyoruz.

Bizler onların ardılları olarak işçi
sınıfının mücadelesini zaferle taçlan-
dırmak için, katliamlarla bedeller öde-

tilen Kürt halkının kendi kaderini tayin
edip özgürleşeceği ve zindanların yıkı-
lıp tutsakların özgürleşeceği günleri
karşılayacağımıza söz veriyoruz.” di-
yerek sözlerini tamamladı.

Ardından Kobane'de İŞID'e karşı
savaşmakta olan Leninistlerin Aysun
Bozdoğan'ı ölüm yıldönümünde andık-

larını ve onun şahsında tüm devrim sa-
vaşçılarını saygıyla selamladıklarını,
Aysun Bozdoğan'ın yolundan ilerle-
mekte olduklarını belirten mesajı ile-
tildi.

Eylem Aysun Bozdoğan ve dev-
rim savaşçıları için atılan sloganlarla
sona erdi.

"Aysun Bozdoğan'ın Mücadelemize Kattığı Değerle İlerliyoruz"

“Soykırımın Belgesi
Hrant'ın Yetimhanesi”

Tuzla'da bulunan ve yıllarca bin beş yüzden fazla Ermeni yetim
çocuğun çalışmasıyla inşaa edilen ve devlet tarafından el konulan
Kamp Armen'in Ermeni halkına iade edilmesi talebiyle Tünel'de top-

lanıldı. Kamp Armen'in yıkımına girişilmesi üzerine başlanan dire-
nişin 52. gününde akşam 19.30'da yüzlerce kişi Hrant Dink'in söz-
leri ve resminin olduğu “Şikayetim Var Ey İnsanlık! Bizi
Yarattığımız Uygarlıktan Attılar” yazılı pankart arkasında toplandı.
Alkışlar, ıslıklar, Ermenice, Türkçe ve Kürtçe “Kamp Armen'i Geri
Alacağız”, “Soykırımın Belgesi Hrant'ın Yetimhanesi”, “Hepimiz
Hrant'ız Hepimiz Ermeniyiz”, “Yaşasın Halkların Kardeşliği” slo-
ganlarıyla Galatasaray Meydanı'na yüründü.

Basın açıklamasını okuyan Diren Cevahir Şen Kamp Armen'in,
32 sene önce bilinçli bir devlet politikasıyla gasp edildiği ve kampın
gerçek sahibi olan Ermeni halkına derhal geri verilmesi gerektiğini
söyledi. İşgalin ardında başlayan direniş sonrası seçim ortamında
"Tapu Vakfa iade edildi" şeklindeki haberlerin yayıldığını hatırlatan
Şen, aralarında Hrant Dink ve Rakel Dink''in de olduğu binbeşyüz
Ermeni çocuğu yetiştiren yetimhanenin tapusunun devrinin halen
yapılmadığını belirtti.

"1915'ten bu yana yerimize, yurdumuza, evimize, mülklerimize,
ibadethanelerimize, mezarlıklarımıza, vakıflarımızın her türlü var-
lığına ve hatta kültürümüze el koyan, toplumsal belleği yerle bir
eden devlet politikası olan soykırım, Kamp Armen'in iade edilme-
mesinde olduğu gibi, bugün tüm şiddetiyle devam etmektedir. Dev-
letin, dört bir yandan yürüttüğü gasp ve inkar politikalarına karşı,
kapalı kapılar ardında süren tartışmalara yönelik tüm sorulara rağ-
men detayları kamuoyuyla paylaşılmayan çözüm arayışlarına karşı
Kamp Armen'in tapusu iade edilene kadar mücadelemiz sürecek"
diyen Şen tüm Ermenileri ve kardeş halkları Kamp Armen halkına
iade edilinceye kadar dayanışma içinde olmaya çağırdı.

HDP'den milletvekili olarak seçilen Garo Paylan ise "52 gündür
direniyoruz ancak biz adaleti 100 yıldır bekliyoruz" diyerek söze
başladı. 100 yıl önce işlenen suça bakamayanların Kamp Armen'e
bakması gerektiğini belirten Paylan şöyle devam etti “Kamp Armen
soykırımın belgesidir. Kamp Armen bizim katledilen halkımızın ve
soykırıma uğramış kültürümüzün belgesidir. Bir hatıra ve hafıza me-
kanıdır. Yüzleşmeye bügünden başlayalım. Kampın iadesini hemen
bugün istiyoruz. Kamp Armen sayesinde Rojava'yla, Hrant Dink'le,
Sevag Balıkçıyan'la ve soykırımla yüzleşeceğiz. 52 değil 502 yıl
geçse direneceğiz. Nasıl ki bir kamu kararıyla gasp edildiyse yine bir
devlet kararıyla iade edilmesini istiyoruz”.

Sayad Tekir de basın açıklamasını ve Garo Paylan'ın sözlerini
Ermenice olarak özetledi. Kamp Armen'in halkına iade edilmesi için
Ankara'da ve İzmir'de de aynı saatlerde yürüyüşler yapıldı.

Gazi Mahallesi’nde Leninistler, 26 Haziran günü Aysun Bozdo-
ğan’ı bir pankartla selamladılar.
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Bursa'dan başlayarak Marmara havzasına yayılan, giderek İzmir'den Anka-
ra'ya pek çok kentte metal-otomotiv işçilerinin etkili eylemleri oldu. Bir kısım iş-
yerlerinde halen sürüyor. Bu eylemler ne kadar ekonomik alanda, sendikal alanda
kalsa da önemli eylemlerdir. Zira bu işyerlerinde çalışan işçiler işveren ve devlet
eliyle kendilerine dayatılan gerici faşist burjuva sendika tarafından uzun yıllar sı-
nıflar mücadelesinin dışında tutulmaya çalışıldı. Hatta özellikle ırkçı, milliyetçi,
ideolojik pohpohlamalarla iç savaşta zaman zaman burjuva saflarda hareket et-
meleri de sağlandı. Bu nedenle metal-otomotiv işçilerinin önemli bir kesimini
kapsayan bu eylemler önemli. Sadece sendikal alanda, ekonomik mücadele ala-
nında kaldığı, mesleki darlığı ve fabrika duvarlarını aşamadığı için de zorunlu ola-
rak daha ileri gidemeyecektir. İşçi sınıfının kurtuluş ancak sosyalizmde gerçekleşir.
Onu sosyalizme götürecek tek yol da politik mücadele yoludur.

Emperyalizm, bir avuç tekelin dünya egemenliği demektir. Kapitalizmin
kendi işleyiş yasalarının bir sonucu, sayıları giderek azalan uluslararası tekellerin
egemenliği, artık emperyalist kapitalist sistemin çöküş aşamasına vardı. Dünyada
olduğu gibi bizde de bir avuç tekelci burjuva toplumun diğer bütün kesimleriyle
bir avuç tekelci burjuva toplumun diğer bütün alanlarına nüfuz etmiş, keskinleş-
miş ve tam bir toplumsal kutuplaşmaya varmıştır.

Proletarya açısından nihai hedef olan sınıfları ortadan kaldırılması hedefi ha-
yati önemdedir. Bu hedefe yaklaşım; “toplumsal reformu mu toplumsal devrim
mi” sorusunu öne çıkartır. Bu soruna yaklaşım, işçi sınıfının örgütlerinin küçük
burjuva karakterde mi yoksa proleter karakterde mi olduğunu ele verir. İşçi sını-
fını bölmeye çalışan tekelci burjuvazi, işçi sınıfı içerisinde toplumsal reform ha-
yallerinin yayılmasını teşvik eder. Proletarya ve müttefikleri ne zaman sermayenin
egemenliğini yıkmayı ve sınıfların ortadan kaldırılmasını hedefleyen bir toplum-
sal devrim için harekete geçse, tekelci sermaye burada devrim güçlerini bölmeyi
amaçlar. Bunun için kullanabileceği en elverişli araç toplumsal reform tezleridir.
Çünkü kapitalist toplumun iki temel sınıfı olan proletarya ve burjuvazinin yani
sıra toplumun önemli bir kesimi de küçük burjuvalardan oluşur. Tekelci sermaye
toplumsal reform tezleriyle bu küçük burjuva katmanların en azından bir bölü-
mün etkileyeceğini bilir, onlar üzerinden devrim güçlerini bölmeye çalışır. Ser-
maye, işçi sınıfı içindeki küçük burjuva eğilim ve yönelimler üzerinden işçi sınıfı
saflarında da bir bölünme yaratarak devrim güçlerini zayıflatmayı amaçlar. Pro-
letarya, kendi saflarındaki küçük burjuva alışkanlıklara ve eğilimlere karşı eleştiri
silahını kullanmakta acımasız davranmalı, diğer küçük burjuva katmanları devrim
saflarına kazanmayı başarmalıdır, kazanamıyorsa en azından tarafsızlaştırmalıdır.

Burada tekrar başa dönersek, yani metal otomotiv işçilerine öncelikle ücretli
kölelerin kendi sınıflarının bilincine varmaları gerekir. Bu koşulların değişimi için
toplumsal sistemin değişimi için mücadeleye atılmak demektir. Bu da ücretli kö-
lelik düzeninin, sermayeye dayalı bu sistemin yıkılmasına varır. Bu anlamda üc-
retli köleler açısından kendi sınıfının bilincine varma süreci devrimci bir süreçtir.
Ama bu devrimcilik henüz soyut bir devrimciliktir. Proletaryanın kendi sınıfı ör-
gütlerinde örgütlenerek tarihsel görevini yerine getirmek, sınıfları ortadan kaldır-
mak üzere tarih sahnesine çıkmasıyla somutluk kazanır. Proletaryanın kendi sınıf
örgütlerinin en temel olanları sınıf sendikaları, işçi komite ve konseyleri, politik
partileridir. Politik partileri içinde asıl olansa devrimci sınıf partisidir. Proletarya-
nın eski toplumu zora dayalı devrim yoluyla yıkabilmesi için gerçek devrimci
araçlara ihtiyacı vardır.

Proletaryanın en azından geniş kesimlerini etkileyerek peşine takabilen ileri
kesimleri marksizm leninizm bilimini, bilimsel sosyalizmin bugünkü silahını eline
aldığı zaman bütün küçük burjuva eğilimler de bütün oportünist akımlar da so-
nuçsuz kalacak; proletarya kendi toplumsal devrimini gerçekleştirecektir.

Bir kez daha başa dönersek, metal-otomotiv işçileri bütün darlıkların, geri
yanlarına rağmen harekete geçtiklerinde işçi komite ve kurullarını (fabrika kon-
seyleri) kurdular, örgütlendiler. Bugüne kadar onların bilincini bulandıran gerici
faşist sendikaya rağmen işçilerin, uzun yıllardır süren devrimci mücadelenin bir
göstergesidir bu. Demek ki, Leninistlerin işi o kadar da zor değil. Her şeyden önce
sıfırdan başlamayacaklar. Zira sınıfın geri kesimleri bile mücadeleye atıldığında,
Leninistlerin yıllardır savundukları sınıf örgütlerinden biri olan komite ve kon-
seyleri hayata geçirdiler.

Bir komünist partinin tezlerinin, teorisinin, programının doğruluğunun kri-
teri pratiktir, sadece pratiktir. Toplumu derinden etkileyen büyük işçi eylemleri, iç
savaş, devrim büyük toplumsal eylemleri kapsar. Bu eylemler bir komünist parti
açısından birer sınavdır; tezlerini, programını, teorisini bu eylemlerde ölçer. Her
çevre, herkes kendi teorisini bu eylemlere göre değerlendirmeli, kendi konum-
lanmasını buna göre belirlemeli.

Lenin'in büyüklüğü, emperyalizmle birlikte tekelci egemenliğin analiziyle
sınırlı değildir. Bu büyüklük asıl olarak kapitalizmden komünizme geçiş çağını,
proleter devrimler çağında proletaryayı devrimci sınıf partisi dışında hiçbir örgü-
tün zafere taşıyamayacağını görmesinde, bu partiyi örgütlemesinde kendini açıkça
gösterir. Bütün bir 20. yüzyıl boyunca proletarya, devrimci sınıf partisi öncülü-
ğünde dünyanın her yerinde eylemden eyleme koştu; dünyanın üçte birinde zafere
erişti. Orak çekiçli kızıl bayrak dünyanın her yerinde dalgalandı. Bugün sosyalist
sistemin dağılmış olması bunu değiştirmiyor.

Dünya devrimlerine ve devrimci mücadele deneyimlerine dayanarak, şimdi
şunu söyleyebiliriz: Proletarya için kurtuluşa giden yolda ilk temel adım ve zo-
runluluk, burjuvaziden bağımsız olarak politik bir partide örgütlenmektir. Prole-
taryanın burjuvaziden bağımsız bir politik partide birleşmesi, kendi niteliği gereği
bu partiyi devrimci bir parti yapar. Proletarya ancak kendi devrimci sınıf parti-
sinde birleşerek, bu parti öncülüğünde mücadele ederek kurtuluşunu gerçekleşti-
rebilir.

Şimdi bütün bu belirlemeler ışığında şunu söyleyebiliriz: Leninist Parti'nin
tezleri defalarca toplusal yaşamın pratiğinden geçmiş, doğruluğu tekrar tekrar bu
mihenk taşında sınanmış tezlerdir. Leninistler bugüne dek, neredeyse yarım asır-
lık mücadele tarihi boyunca, sınıflar mücadelesinin her ciddi dönemecinde, pra-
tiğin her önemli sınavından alnının akıyla çıkmıştır. Bunda Leninist kadroların
özverili, militan, cesur mücadeleleri kadar, Leninist Parti'nin doğru devrimci gö-
rüşleri de belirleyici olmuştur. Şimdi Leninist kadroların ve bütün leninistlerin
yapması gereken, bugüne kadar sınıflar mücadelesinin her zorlu evresinde, her
zorlu dönemecinde gösterdikleri cüret ve cesaretle ileri atılmaları, Kürdistan'da
olsun Türkiye'de olsun proletarya ve emekçi sınıflar içerisinde örgütlenmenin ha-
rikalarını yaratmalarıdır. Proletaryanın devrimci sınıf partisi olan Leninist Parti
örgütlerini güçlendirdikçe mücadeleyi yükseltecek, mücadeleyi yükselttikçe ör-
gütlerin güçlendirecektir.

Başlamış olan devrimimizin zaferine bu yoldan varılacaktır.

PROLETARYA YA DEVRİMCİDİR
YA HİÇBİR ŞEY

Özgür Güven

“Madımak Müze Olmadıkça
Yanmaya Devam Edeceğiz”

2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak Oteli'nde yakılarak kat-
ledilen 33 aydın ve sanatçı 28 Haziran günü Kadıköy'de yapılan
mitingle anıldı. Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), Pir Sultan
Abdal Kültür Derneği (PSAKD) İstanbul Şubeleri ve Alevi yöre
dernekleri, 2 Temmuz 1993 tarihinde Madımak Oteli'nde yakı-
larak katledilen 33 aydın ve sanatçıyı anmak üzere saat 13.00 iti-
bariyle Kadıköy'deki Mehmet Ayvalıtaş Parkı'nda toplanmaya
başladı. Bahariye Caddesi'nden, İskele Meydanı'na yürünerek
yapılan mitingde sık sık sloganlar atılırken, Gezi Ayaklanması
sırasında ölümsüzleşenler anıldı, IŞİD çetelerinin Kobane'deki
katliamı da protesto edildi.

Mitinge Gezi Ayaklanma-
sı'nda ölümsüzleşen Mehmet
Ayvalıtaş'ın babası, Ozan Ne-
simi Çimen'in eşi Makbule
Çimen de katıldı. Miting korte-
jinde Barış anneleri Meclisi,
Mücadele Birliği, DHF, Proleter
Devrimci Duruş, BDSP, Komü-
nist Parti, Haziran Hareketi,
Halkevleri, Kaldıraç, SYKP,
HDP ve HDK bileşenleri, DİSK
ve KESK'e bağlı sendikalardan
üyeler, eylemdeki Dora Otel,
Grand Hyatt Otel, Divan Otel ve

Serapool işçileri de yer aldı.
Mitinge “Dün Maraş'ta, Bugün Sivas'ta Çözüm Faşizme

Karşı Savaşta” pankartıyla mitinge katılan Mücadele Birliği
Platformu, “Yaşasın Halkların Mücadele Birliği”sloganları attı.
Kobane'de IŞİD çetelerine karşı savaşanları da “Kobane'de Dü-
şene Dövüşene Bin Selam”, “Leninistler Kavgada Kobane'de
Savaşta” sloganlarıyla selamladı.

Madımak Otel'de yanarak yaşamını yitiren ozan Nesimi Çi-
men'in eşi Makbule Çimen, 22 sene değil 500 sene de geçse bu
acıları unutmayacaklarını ve ölmeyeceklerini, bu acıların hesa-
bını sormak için yaşayacaklarını söyledi. Taleplerini dile getir-
mek için sokağa çıkan Alevilerin meydanlara sığmadıklarını
belirten Çimen, Madımak Otel'in müze olmasını istediklerini
söyledi. “Bizler orada yanarken, tam sekiz saat boyunca bizleri
izlediler. Bu bir insanlık ayıbıdır ve biz bunu nefretle kınıyoruz,
lanetliyoruz” diyen
Çimen, 2 Tem-
muz'da Madımak
Otel önünde yapıla-
cak olan anmaya
daha güçlü katılın-
ması için çağrı
yaptı.

Alevi Bektaşi
Federasyonu Genel
Başkanı Baki Düz-
gün, 22 yıl önce yaşanan katliamın tüm dünyanın gözü önünde
gerçekleştirildiğini katliamın yaralarının hala sarılmadığını söy-
ledi.

22 yıl önce Sivas'ta Madımak Otel'de, yakanların bugün
Kobanê'yi, Fransa'yı, Tunus'u kan gölüne çevirenler olduğunu

söyleyen Düzgün, bu davanın
hakimi ve savcısının da Alevi
halkı olduğunu belirtti. Madı-
mak Otelinin müze yapılmasını
talep ettiklerini belirten Kaplan,
Madımak Oteli Müze yapılma-
dıkça ve Otelin üzerinden katil-
lerin adı silinmedikçe Sivas'ın
yanmaya devam edeceğini,
Sivas davasında zaman aşımını
kabul etmediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından mi-
ting Gula Dersim'in söylediği
müzik dinletisiyle sona erdi.

Güzeltepe'de 2 Temmuz Anması
26 Haziran Cuma günü Güzeltepe Alevi Yol Dernekleri'nin

çağrısıyla 2 Temmuz anması yapıldı.
Uğur Mumcu Parkı'ndan başlayan yürüyüş sloganlarla Fir-

devs Düğün Alanı'na kadar devam etti. Yürüyüş esnasında devle-
tin açmış olduğu cemevi önüne gelindiğinde Alevi halkından
büyük tepki geldi. Mahalle halkı burada "Sahte Cemevi İstemiyo-
ruz!" ve "Devletin Alevisi Olmayacağız!" sloganlarıyla seslerini
duyurdular. Firdevs Düğün Alanı'na gelindiğinde etkinlik başladı.
Etkinlikte şiir ve müzik dinletileri , tiyatro ve semah gösterileriyle
tarihteki katliamlar anıldı.

Etkinlik sonunda hem İzmir'deki eylemlere hem de Sivas'taki
eyleme çağrı yapıldı.

Haydarpaşa Garı’nda Trenlerimizi
Bekliyoruz…

BTS üyeleri ve Haydarpaşa Dayanışması, hat inşaatının bir türlü bi-
tirilmemesini protesto etmek için her hafta Perşembe akşamı yaptıkları
gibi Haydarpaşa Garı merdivenlerinde bir araya gelerek bu geciktirmeyi
protesto etti. Hattın yapımının kasıtlı olarak geciktirildiğini ve Haydar-
paşa'nın rant projelerine peşkeş çekileceğine dikkat çekilen eylemde gar
ile ilgili kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgiler aktarıldı.

2006 yılında başlayan, Türkiye’nin ve İstanbul’un ulaşımına çözüm
olarak sunulan, 48 ayda tamamlanması öngörülen Marmaray projesinin
ulaşım hakkının engellenmesi ve keyfi uygulamaların aracı haline geti-
rildiği projenin yapım sürecinde iktidarın gelenekselleşmiş “rant ve akıl-
dışı” politikaları bütün yönleriyle dramatik bir şekilde uygulandığı
belirtilen açıklamada, 19 Ağustos 1908’de başlayan Tren seferleri Mar-
maray çalışmaları bahane edilerek 31 Ocak 2012’de Ana Hat Trenleri dur-
durulmuştur. Ardından İstanbul’un şehir içi ulaşımına çok büyük katkı
sağlayan Banliyö Tren seferleri 19 Haziran 2013 tarihinde durdurulduğu
belirtildi.

Açıklama “Bizler Haydarpaşa Dayanışması dayanışmacıları olarak,
sürecin takipçisi olacağız. Trenlerimizi ulaşım yapılarının simgesi Hay-
darpaşa Garı’nda beklemeye devam edeceğiz. Unutmayın; Trenleri ranta
alet edenleri ve sözünü yerine getirmeyeni tren çarpar…” denilerek slo-
ganlarla bitirildi.

Gezi’nin Doktoru
Hayatını Kaybetti

Biz O’nu Gezinin doktoru olarak biliyoruz.
Gezi ayaklanması sırasında yüzlerce sağlık
emekçisi eslektaşı gibi soluğu sokaklarda almış-
bir doktor Kaan Özdedeli.

Ayaklanma sırasında can kayıplarının yüz-
lerle ifade edilmemesinin bu sağlık emekçilerinin
başarısı. Onları her zaman çatışmanın olduğu
her yerde, herkese yaşam taşırken gördük. Kah
sokakta gaz bulutu altında, mermiler uçuşurken,
kah oluşturulan revirlerde, lobilerde, hatta ca-
mide bizlerin yanında oldular.

Her tür tehdide, saldırıya, gözaltılara rağmen
pes etmediler. Sermayeye karşı, halkın yanında
durdular, yüzlerini aydınlığa döndüler.

Kah ilk yardım dersleri verip eylemler sıra-
sında hızla organize oldular, kah broşürler hazır-
layıp sanalda ve sokakta dağıtarak hayat
kurtardılar.

Trakya Üniversitesi’nde yardımcı doçent
olan 40 yaşındaki Kaan Özdedeli, Gezi’deki yüz-
lerce sağlık emekçisinden biriydi ve bir Haziran
günü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. O’nun
şahsında ayaklanmada ve tüm eylemlerde yanı-
mızda duran, hayatlar kurtaran sağlık emekçile-
rini selamlıyoruz.
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“ZAMANIN RUHU”

Ali Varol Günal
Politik atmosferimiz, son zamanlarda yeniden popüler

olmaya başlayan bu kavramla bulandırılmaya başlandı. Sos-
yal reformist hareketler dillerine doladıkları bu kavramı, her
türlü uzlaşma eğilimlerine, sınıf işbirlikçiliklerine dayanak
yapmaya çalışıyorlar. Bir zamanlar "devir değişti" sözü meş-
hurdu; mücadele kaçkınlığının, dönekliğin ve oportunizmin
sığınağı olmuştu adeta. Birisi çıkıp "devir değişti" dedi mi,
siz hala ilkelerinizde ısrar ediyorsanız, ya "tutucu" oluyor-
dunuz ya da "dinazor".. Şimdi de "zamanın ruhu"nu anla-
mamakla, eskiye takılıp kalmakla eleştiriliyorsunuz.

Peki neymiş "zamanın ruhu"? "Reel sosyalizmin yıkıl-
mış olması gerçekliği" imiş; "globalleşme" imiş,"çelişkile-
rin yumuşaması, eski uzlaşmaz çelişkilerin yerini
uzlaşmaların almış olması" imiş; "zora dayalı devrimin ve
mücadelenin yerini demokratik mücadeleye bırakmasının
kaçınılmaz hale gelmesi"imiş, "sınıf savaşının ayrıştırıcılı-
ğının yerine 'büyük barış'ın birleştiriciliğinin esas alınması
gerekliliği" imiş, "sorunlara ideolojist bakmama" imiş vb
vb.

İnsan bu tür sözleri, bir dönem devrimci savaş yürüt-
müş siyasi hareketlerin temsilcilerinden duyunca, "zamanın
ruhu" denilen şeye mi yansın yoksa bu sözleri edenlerin ruh-
suzluğuna mı, şaşırmadan edemiyor. En önemlisi de zama-
nın ruhunun bu kesimlerin iddia ettiklerinin tersine devrimci
olması, komünizm hayaletinin tüm dünyanın üzerinde ye-
niden dolaşıyor olması.. Bu görülemiyor mu, yoksa görül-
düğü halde umursanmıyor mu, bunu ayırdetmek gerçekten
güç.

Sözde "kapitalist modernite"ye karşı çıkanlar ve Marx'ı
Kapital'i yazarak "kapitalizmi realize etmek"le eleştirenler,
bu tür söylemlerle kapitalizmin yıkılışını geciktirmekten
başka bir şey yapmıyorlar. Dünya üzerinde kapitalizm en
ciddi krizlerinden birini yaşıyor, tüm dünyada sosyalizm ye-
niden büyük bir prestij kazanıyor; tarihin sınıf savaşımları ta-
rihi olduğu her yeni olayla yeniden ve yeniden kanıtlanıyor.
Milyonlarca insanın "Başka Bir Dünya Mümkün" çığlığı
bütün yerküreyi kaplıyor; kapitalizmdeki uzlaşmaz çelişki-
ler her geçen gün katlanarak artıyor; sıçramalı bir çöküş ev-
resinde bulunduğu bütün olay ve olgularla doğrulanıyor.
Gelişmelerin bir "küresel intifada"ya doğru gittiği, kapita-
lizm için yolun sonunun göründüğü, "mezar kazıcıları"nın
işbaşı yaptığı, çanların eski dünyanın yıkılışını ve yenisinin
kuruluşunu müjdelediği bir dönemde işçi sınıfı ve emekçi
halklara düşmanlarıyla uzlaşmaları vaazedilemez; ancak on-
ları parçalamaları, yoketmeleri söylenebilir.Sermayenin ça-
nına ot tıkayacak olan proletaryaya zamanın ruhunu soracak
olursanız size vereceği cevap kısa ve öz olacaktır: "Şimdi
Devrim Zamanı".. "Zamanın ruhu da devrim".

1917 Ekim Devrimi'yle başlayan proleter devrimler
çağı sürüyor. Dünya karanlık geçen bir kaç onyıldan sonra
yeni bir şafağa hazırlanıyor.Artık hiçbir güç "kapitalizmden
komünizme geçiş çağı"nı durduramaz, zamanın tekerleğini
geri çeviremez. Zaman bütün dünyada devrime/devrimlere
doğru akıyor. Uzak olmayan bir gelecekte kapitalizmin ma-
betlerinin birbiri ardısıra yıkılacağını göreceğiz. İnsanlık
geçen yüzyılın ortalarında nasıl "yeni insan"ın gözleriyle
uzaydan dünyaya baktıysa, şimdi de "yeni insan"ların göz-
leriyle bütün bir evrene bakacak. Zamanın ruhu, şimdi elini
kolunu sallaya sallaya aramızda dolaşıyor; en güzel elbise-
siyle, işçi tulumuyla tüm dünyada dolaşacağı günler ya-
kında.

Kapitalizmin yıkılması ve yeni bir dünyanın kurulması
ileriye doğru olacak, asla geriye doğru değil. Bazıları "mo-
dernite"ye tepki duyarak ilkelliği ya da ilkel komünaliteyi
savunmaya başladılar. İnsanlığın bugüne kadar biriktirmiş
olduğu değerleri, üretim araçlarının gelişmişlik düzeyini vb
gözönünde bulundurmadan yeni bir dünya kurulamaz. İn-
sanlığın geleceği "yeni yaşam" gibi ne olduğu belli olma-
yan gelecek projelerine endekslenemez. Gelecek toplumun
hangi temeller üzerinde şekilleneceği bugünden ortaya ko-
nulmalıdır. Bugünkü toplumun sınıfsal, ulusal zeminde ay-
rıştığı kabul edilmeden geleceğin sınıfsız, sınırsız toplumu
kurulamaz. Geleceğin toplumunu bir dizi devrim olmadan
bugünden kurmayı düşünmek ise ütopyadan ileri gideme-
yecektir. Sınıflararası uzlaşma ile geleceği kuracaklarını dü-
şünenler ise sınıfların varlığı ve mücadelesi gerçekliğinin
sert kayalarına çarpıp dağılacaklardır.

Zamanın ruhunu görebilmek için devrimci bir ruhla,
daha önemlisi diyalektik bir bakış açısıyla dolu olmak gere-
kiyor. Bugüne kadarki toplumların oluş ve yokoluşlarına da
diyalektik bakmak şarttır. Asla süreçleri dondurmadan, me-
kanik bir şekilde ard arda dizmeden, tarihin düğüm ve sıç-
rama noktalarını doğru analiz ederek hareket etmek
zorundayız; çünkü, "komünistlerin kuramsal ifadeleri asla
şu ya da bu dünya düzelticisinin icat ettiği ya da keşfettiği fi-
kirlere dayanmaz .Onların söyledikleri yalnızca, mevcut bir
sınıf mücadelesinin, gözler önünde cereyan eden bir tarihsel
hareketin somut ifadeleridir" (Komünist Manifesto).

Zamanın ruhu, bizleri yeni devrimlere, sosyalizmi bir
üst düzeyde yeniden kurmaya ve bunun için pratik olduğu
kadar ideolojik mücadeleyi asla tavsatmamaya çağırıyor.
Yaşamın boşluk kabul etmediğini, "yaşamın sonsuz yeşil
ağacı" bize hergün yeniden hatırlatıyor.

Zamanın sarkacı şimdi başta Ortadoğu olmak
üzere,dünyanın dört bir yanında devrimler ve karşı-devrim-
ler arasında salınıyor. Devrim, geleceği, umudu temsil edi-
yor.

26 Haziran akşamı, Halkların Demokratik
Partisi (HDP) İstanbul Örgütü'nün çağrısıyla,
İŞID çetelerinin Kobane'de gerçekleştirdiği kat-
liamı protesto etmek üzere Mücadele Birliği Plat-
formu'nun da aralarında olduğu devrimci örgütler
başta olmak üzere DİSK, KESK, TMMOB, TTB
bileşenlerinden meslek örgütleri ve demokratik
kitle örgütlerinden yüzlerce kişi Galatasaray
Meydanı'nda yapılan eylemde bir araya geldi.

Eylemde İstanbul Tabip Odası Genel Sekre-
teri Dr. Samet Mengüç saldırıları kınayarak, daha
önce yaşanan nice katliamda olduğu gibi Koba-
ne'de yaşanan katliam sonrasında kullanılan dilin
aynı olduğunu ifade eden Mengüç, “Suçluların
dili aynıdır ve Kobane'de yaşanan katliamın ar-
dından kullandıkları bu dil onları ele veriyor"
dedi.

HDK Eş Sözcüsü Sabahat Tuncel, dünyanın
yüzünü Kürdistan'a, Rojava devrimine ve Koba-
ne'ye döndüğü bir dönemde olunduğunu ifade

ederek AKP'nin kaybettiğini söy-
ledi.

AKP'nin başından beri Rojava
devrimini tehdit olarak gördüğünü
ve bu günlerdeki saldırıların da ze-
minini hazırladıklarını ve bu ne-
denle Kobane'de yaşanan bu
katliamın ardından yapılan açıkla-
maların da inandırıcı olmadığını
söyleyen Tuncel, daha önce defa-
larca hükümete İŞID'e verilen des-
teği çekmeleri çağrısında
bulunduklarını fakat hükümetin ıs-
rarla bu desteği sürdürdüğünü belir-
terek çağrıyı bir kez daha

yinelediklerini belirtti.
IŞİD çetelerinin özellikle kadınlar ve ço-

cukları hedef aldığını söyleyen HDP İstanbul
Milletvekili Pervin Buldan, IŞİD çetelerini bu ko-
numa getirenin AKP olduğunu ve
çetelere daima lojistik destek sağ-
landığını, MİT tırlarından çıkan si-
lahların bu çetelere gönderildiğini
ifade etti.

Buldan sözlerini “Gönderilen
bu bombalar, Türkiye ve Kürdistan
halklarının yüreğinde patlamıştır.
İŞID bir terör örgütüdür. Tüm
dünya kabul ediyor. Türkiye bunu
kabul etmedikçe, Türkiye de zan al-
tındadır” dedi.

Basın açıklamasını yapan
HDK İstanbul İl Yönetimi'nden
Pınar Kandal, İŞID'in Ortadoğu'yu
yeniden dizayn etmek isteyen güç-

lerin taşeronu olduğu belirtti. IŞİD'in, Rojava
devrimini Cizire'den Kobanê'ye bütünleşen yürü-
yüşünün Cerablus üzerinden Afrin'e uzanacağı
korkusuyla Kobanê'de intihar etmekte olduğunu
ifade eden Kandal, Rakka'nın PYD güçlerince ke-
silen nefes borusunu yine buradan açmaya çalış-
tığını söyledi.

Kandal, “Bu insanlık dışı örgüt, Kobanê hal-
kını yeniden göçe zorlamak ve Türkiye hükümeti-
nin 'etnik temizlik' yalanlarına zemin hazırlamayı
amaçlıyor. Kobanê ve Tel Abyat'taki yenilgileri-
nin intikamını alabilmek için yüzlerce sivilin ca-
nına kastetti” dedi.

Kobanê ve Tel Abyad zaferlerinin tüm ezi-
lenlerin zaferi olduğunu ifade ederek Rojava dev-
riminin artık büyük insanlığın tarihsel değerleri
arasına katılmış olduğunu ve onu söküp almaya
hiçbir karanlık gücün yetmeyeceğini belirterek
sözlerini tamamladı.

Kobanê'deki IŞİD Saldırısı Taksim'de Protesto Edildi

“Katliamlara Sessiz Kalmayalım”

Antep'te emek ve demokrasi güçleri, IŞİD çetesinin 25 Haziran'da
Kobanê'de gerçekleştirdiği bombalı saldırıyı protesto etmek amacıyla
Yeşilsu Parkı'nda oturma eylemi ve basın açıklaması gerçekleştirdi

27 Haziran günü saat 17.00'da Yeşilsu'da toplanan kitle "Biji Berx-
wêdana Kobanê", "Kobanê IŞİD'e Mezar Olacak", "Kobane Halkı Yal-
nız Değildir", "Biji Berxêdana YPJ" sloganlarının ardından oturma
eylemi gerçekleştirildi. Oturma eylemi sonrası basın metni okundu ve
Kobanê'de yapılan saldırıdan AKP'nin sorumlu olduğu belirtildi.

AKP'nin DAİŞ(IŞİD) çetesine bulunduğumuz topraklarda hem lo-
jistik hem de silah desteği verdiği ve destek verenlerin Kobanê'de ya-
şanan katliamdan bizzat sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada son
olarak "Şu bir gerçek; Rojava'da barbarlığa karşı insanlık mücadelesi
yürütülüyor ve bu keskin cephenin ara bölgesi yok. YPG/YPJ savaşçı-
ları, direnişleri, cesaretleriyle barbarlara korku salarken, DAİŞ çete-
sine kol kanat gererek faşizan cephede saf tutan AKP hükümeti yeni
çılgınlıklar peşinde" denildi.

Ardından herkesi bu tür katliamlara karşı sessiz kalmamaya ve da-
yanışmaya çağırarak eylem sonlandırıldı. Mücadele Birliği olarak biz de
bu eyleme "Kürt Halkı Devrimle Özgürleşecek", "Biji Berxêdana Ko-
banê", "Jin Jîyan Azadî", "Kobanê Halkı Yalnız Değildir", "Yaşasın
Kürt Türk Halklarının Mücadele Birliği" dövizleriyle katıldık.

"Kobane'de Düşene Dövüşene
Bin Selam"

Enternasyonal mücadele, ölümsüzleşenlerin omuzlarında yükseliyor.
Kobane'deki savaşta mayına basarak ölümsüzleşen Halil Aksakal,

memleketi Antakya'da binlerce insan tarafından ölümsüzlüğe uğurlandı.
26 haziran'da Ali İsmail Korkmaz Bulvarında bir araya gelen kitle, bu-

rada cenazenin gelmesini sloganlar eşliğinde bekledi. Cenaze geldikten
sonra ailenin yaptığı konuşmanın da bitmesiyle birlikte mezarlığa doğru yü-
rüyüş başladı.

Yürüyüş boyunca "Suriye Halkları Yalnız Değildir", "Kobane'de Dü-
şene Dövüşene Bin Selam", Şehid Namırın", "Şedit Ma Biymüt", “Halil Ak-
sakal Ölümsüzdür", “Devrim Savaşçıları Ölümsüzdür" sloganları atıldı.
Mezarlığa gelindiğinde aile adına Halil Aksakal'ın abisi ve babası konuşma
yaptı. Konuşmada "Halil Sosyalizm için savaştı. Biz onu anlamamıştık,
ancak şimdi başımıza geldiğinde anladık verdiği mücadeleyi" dedi.

Ailenin konuşmasından sonra sözü HDP eşgenel başkanı aldı. Yapılan
konuşmaların ardından Halil Aksakal'ın defin işlemleri gerçekleşti. Cenaze,
sloganlarla sona erdi.

Mücadele Birliği/Antakya

ODTÜ’lü

erkek öğrenciler,

bu yıl mezuniyet

törenine

kadın cinayetleri

ve kadına yönelik

şiddeti taşıdı
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IŞİD'den açıklama:
''Oruçlu olmamızdan istifade ilerliyorlar!''

Zaytung

Suriyeli kılığında Angelina Jolie'ye evlatlık verilmek istenen
kişinin Bilal Erdoğan olduğu iddia edildi...

Zaytung

Basit meta değişimi, M-
M(meta), trampa. Burada bir
kriz söz konusu olmaz. Araya
başkalaşım aracı girdiğinde,
M- P(para)- M, iş değişir. M-
M sürecinde alım ve satım,
bir ve aynı sürecin iki karşıt
ucudur. Birbirlerine göre alıcı
ve satıcı. Oysa ikinci biçim;
iki ayrı sürece ayrışır. M- P(
burada M satıcı, P alıcı) ger-
çekleştiğinde, sürecin ilk bö-
lümü tamamlanır. (birinci
başkalaşım) Ben malımı sat-
tım. Şimdi alıcı konumunda-
yım. Fakat benim açımdan
zor olan malımı malımı sat-

mak idi. Malım, belirli bir kullanım değerine sahip bir değişim değeri
olarak, ihtiyaç karşılayacağı alıcısını bulmak zorundaydı. (Şapkayı
ancak şapka ihtiyacı olan birine satabilirim) Bu satış sonucunda elimde
para (P) var. Para, evrensel eş değerdir. Yani her meta ile değişebilirim.
M-P evresinde güçlük vardı benim için. Malıma ihtiyaç duyan bir alıcı
bulmak. Oysa şimdi hiç bir güçlüğüm yok. Sürecin ikinci evresine gel-
miş bulunuyorum: P-M. İstediğim an bu değişimi/ başkalaşımı ger-
çekleştirebilirim. İstersem (o an ihtiyacım yoksa) bu süreci
erteleyebilirim. Şu halde alış ve satış süreci, yani bir sürecin iki karşıt
kutuplarının birliği, burada, parçalanma/ ayrılma potansiyeli taşıyor-
lar. Birlik'in ayrılması...

İşte bunalım budur. Bunalım, bu ayrılmanın dışavurumudur. (ama
sebebi değildir) Şimdi süreci daha ayrıntılı inceleyelim.

E E
P-M<...............R........M'- P' . P< .................R..........M''-P''. P- M
ÜA ÜA

( R: Üretken Sermaye; M': Meta Sermaye; P: Para Sermaye) Artı

değerin üretilmesi ve dolaşım sürecidir bu formül. Meta sermaye (M',
M'', M'''......) benim metam olsun. Bunu satmak zorundayım. Ancak bu
satış sonucu artı değeri gerçekleştirmiş olurum. Diyelim en başta 1000
lira yatırdım. Bu M' (meta sermaye) değeri 1100 lira. Satarsam P'=
1100 liram olacak. Bunun 1000 lirasını (veya genişletilmiş üretim ya-
pacaksam daha fazlasını) tekrar yatıracağım. Üretim süreci tekrar baş-
layacak. Ama en yukarıda söylediğim gibi, alım ve satım, bu iki karşıt
kutbun birliği, para (başkalaşım / dolaşım aracı) devreye girdiği anda
ayrılmış durumda. Bu ayrılmış / parçalanmış süreç devam edebilir. Bir
olasılık olarak, potansiyel olarak bunalımı taşımaktadır. Çünkü “ya
satamazsam”? Ama bu olasılık, bu potansiyel, bunalım demek değil-
dir. Pekala satabilirim de. İşte burada para basit dolaşım aracı değil
de, ödeme aracı işlevi görüyor. Ben diyelim ÜA için ödemeleri çekle
yapıyorum. (bu da bir nevi kredidir.) Üretim sürecinin sonunda M'=
1100 lira var elimde. Satıyorum çekle. Bu arada ÜA konusu, ÜA'lar
benim için basit meta, onu üreten kapitalistler için M'(meta sermaye)
olur. (Yukardaki formüle bakın)

Burada P, ödeme aracı işlevi görüyor. Böylece alım-satım birliği,
bir ödemeler zinciriyle birbirinden ayrılıyor. Bunalım olasılığı/ po-
tansiyeli tüm yaygınlığıyla varlığını koruyor.

Bu alım satım ayrılığı, kimi iktisatçılarca bunalımın nedeni ola-
rak gösterilir. Marx bunu reddediyor. Marx için bu bunalım potansi-
yeli/ olasılığıdır; ama nedeni değildir. Bu birlik ve ayrılık; birliğin
kendisini ayrılıkta bunalım olarak dışavurumu vb. üzerine yine hari-
kulade diyalektik uslamaları yapar. Artı- Değer Teorileri, Cilt II'de)

Şu halde bunalımın nedeni? “Aşırı sermaye bolluğu” diyen ikti-
satçılar var. Marx gülüyor. Bu, “aşırı üretim”in farklı bir söyleyişidir!
Sermaye nedir? Burjuva iktisat onun salt para biçimine takılıp kalır-
lar. Üretken biçimi ve meta biçimi de vardır. Ama özünde o bir top-
lumsal ilişki biçiminin taşıyıcısı olarak metadır. “Aşırı sermaye
bolluğu” bu yüzden “aşırı üretim” demektir.

“Aşırı üretim” nispidir. (Göreli, oransal) Burjuva iktisat, “insan
ihtiyacının sınırsızlığı” (Ricardo) gevezeliğine sığınarak, “herhangi
bir ürünün aşırı üretimi olabilir ama tüm ürünlerin aşırı üretimi ola-
maz” tekerlemesini yineler, geveler. Oysa burada “ihtiyaç” gerçekli-
ğinin yeri yoktur. Alım- gücü ile ilgili bir konudur “nispi üretim”

Benim pazarda alıcı olarak sınırını belirleyen ihtiyacım değil, alım
gücüm olur. Fourier'in “bolluktan doğan kıtlık” gözlemi işte ancak bu-
rada anlamını bulur.

Kapitalist toplum sürekli genişleyen bir üretim yapmaksızın var-
lığını sürdüremez. Üretimin kendisi bir amaç halini alır. Ve sürece
dahil olan tüm etmenler sermaye elbisesini giyerek sahneye çıkmak
zorundadır. Her şey sermaye haline gelmek, sermayeleşmek, sürece
dahil olmak zorundadır. Bu sürecin, bu çevrimin dışında hiçbir anlam
ifade etmez. Haliyle sınırsız bir üretim kamçılanır. Sistem sürekli bir
“aşırı üretimi” tetikler.

Şu halde bunalımın nedeni, nispi aşırı üretimdir. (Kuşkusuz üre-
tim anarşisi, kimi malların mutlak aşırı üretimini de doğurur.) Nispi
aşırı üretim ise burjuva iktisadın “tüketememe” dediği, “pazar darlığı”
dediği ama, özünde emekçi yığınların sürekli sınırlanan alım gücün-
den doğan bir durumdur. Bu durum, alım satım ilişkisindeki ayrılığın
taşıdığı bunalım olasılığı/ potansiyelinin bir gerçeklik haline gelmesine
yol açar. Zincir kopar. Alım ve satım bir birinin karşısına gelmez. Mal-
lar elde kalır. Çekler ödenmez. Kredi kesilir. Para dolaşımdan çekilir.
Para bollaşır (kasalarda, bankalarda...) bolluk kıtlık doğurur, para yok-
laşır! Piyasa malla dolar, kıtlık alır yürür....

“Kriz çevrimleri” dediğimiz krizler buradan doğar. (TÜSİAD
başkanının “sistemik kriz” derken bahsettiği bu mudur? Yoksa varlık
yokluk sorununu mu kast ediyor?) Pek çok yan biçimi de içine alarak
genişler. (Kredi krizi, borsa krizi, para krizi, borç krizi...) Kapital III'de
değişik görünümleri ve enstrümanları ele alır Marx; ama işin özü
budur. Her bir parça buradan devam etmek suretiyle ele alınabilir, de-
taylandırılabilir. Parça parça o kısımda yapılır. ama şimdi değil!

*2008- 2009 döneminde Leninist tutsakların, F tipindeki iç ya-
zışmalarından ve tartışmalarından “kriz”le ilgili bölümdür.

KRİZ*

“Kapital iktidarda kaldıkça, değil yalnız toprak,
değil yalnız insan emeği, değil yalnız insan kişi-
liği, değil yalnız vicdan, değil yalnız aşk, değil
yalnız bilim, her şey, her şey kaçınılmaz olarak

alınıp satılacaktır”

20. Yüzyıldan Devrim Manzarala-
rıŞimdi de yoldaş 20. yüzyılın pek de
dikkat çekmeyen devrimlerinden biraz
bahsedeceğiz. Aslında liste uzun: Mo-
ğolistan, Güney Yemen, Gine Bissau,
Etiyopya, Angola, Mozambik, Zim-
babve, Portekiz, İran, Afganistan, Kam-
boçya, Loas, Grenada, Nikaragua vs.

20. yüzyıl boyunca, devrimci yük-
selişler ve durgunluk dönemlerinin
dünya çapında yaşandığına tanık olduk.
1916-1923, 1944-1949 ve 1967-79 dö-
nemleri yükselişlerin dünya çapında ya-
şandığı yıllar. Dikkat edersen Küba,
durgunluğun hakim olduğu bir dönemde
zafer kazanıyor. Bu yükseliş ve durgun-
luğu belirleyen ne diye soracak olursan,
öznel faktör öne çıkıyor. Yükseliş dö-
nemlerinin merkezinde genellikle büyük
bir devrim bulunuyor, ve örneğin gü-
cüyle, bu zaferin kazandırdığı moralle,
ezilen yığınlar yükleniyorlar iktidarlara.
Ekim Devrimi, Doğu Avrupa devrimleri
ve Çin, ve en sonunda da Vietnam sa-
vaşı, üç dönemin merkezinde yer alıyor.

1916-23 yükseliş dönemini, İrlanda
halkı açıyor. İlhakçı İngiltere'ye karşı
ulusal isyan, 1916'da Paskalya ayaklan-
masını yaratıyor. Ayaklanma bastırılıyor,
sosyalist önderler kurşuna diziliyor, ge-
riye burjuva önderlik kalıyor ve onlarda
1923 yılında İrlanda adasının güneyinde
bağımsızlık ilan edilene dek kavgayı
sürdürüyorlar. Ama asıl büyük dalga,
tabii ki Ekim Devrimi.. Hemen arkasın-
dan patlak veren Alman Devrimi, İtal-
yan işçi sınıfının sanayi şehirlerinde ilan
ettikleri konseyler, Macar Devrimi vs...
Bu olağanüstü kargaşa döneminde bir
ülke sesiz sedasız, ve hiç kan dökülme-
den toplumsal devrime imza atıyor. Mo-
ğolistan. Bolşevik kadroların etkisiyle,
Moğolistan'da Devrimci Halk Partisi ku-
ruluyor ve ezici çoğunluğu göçebe ya-

şayan bu ülkede cumhuriyet ilan ediyor.
Parti sosyalizm programıyla yola çıkı-
yor ve SSCB'ye katılmak istiyor. Sovyet
yönetimi ise, “Siz tümüyle bağımsız
kalın, biz size her türlü imkanı sunarız”
diyor. Böylece, Moğolis-
tan'da, 1991 yılına dek
devam eden bu sosyalist
cumhuriyet ilan ediliyor.
Lenin, kapitalizmi yaşa-
madan da bir ülkenin sos-
yalizme geçebileceğini
Moğolistan'ı örnek göste-
rerek ifade ediyor. 1991
yılında Devrimci Halk
Partisi, başka partilerin de
seçime katılmasına olanak
sağlayan anayasa değişik-
liğine gidiyor, ama iki kez
üst üste seçimi yine onlar kazanıyor. Sa-
nırım 99 yılında, seçimin galibi liberal
bir parti oluyor.

1944'te bütün dünya gözünü Doğu
Avrupa'ya çevirmişken, ilk kızıl bayrak
Vietnam'da başkente dikiliyor. Japon iş-
galciler kaçınca, köylerden başkente yü-
rüyüş başlatan Ho Chi Minh
önderliğindeki Vietnam Komünist Par-
tisi, 1945'in ilk günlerinde başkenti ele
geçirip Demokratik Cumhuriyeti ilan
ediyorlar. Sonra Fransızların işgali baş-
lıyor. Bu zorlu savaş, 1956 Vietnam
Kuzey ve Güney olarak iki parçaya bö-
lününceye dek sürüyor. Esas büyük dep-
rem Çin'de yaşanıyor. Ama, bu büyük
zaferlerin gölgesinde kalan, iktidarı ne-
redeyse alacak denli güçlü olan bir dizi
ülke de var: İlk akla gelen Yunanistan.
Düşman Atina sokaklarını boşaltıp kaç-
mışken ve halk, dağdan inip komünist
gerillaların iktidarı almasını beklerken,
YKP'nin kadroları “Ayıp olur şimdi ikti-
darı alırsak, zaten programımızda da tek
başına iktidarı almak yok. Liberal bur-

juvalarımız da buyursunlar, bakarız”
tavrına girince, liberaller de İngiliz tank-
larının eşliğinde Atina'ya girince, avu-
cun içindeki iktidar kaçıveriyor.
Bugünün “ılımlı islam”modeli Malez-

ya'da da komünist gerilla-
lar, Japon işgaline karşı
savaşta, ülkenin neredeyse
tamamını kontrol eder du-
rumdalar fakat ABD işgal
gücü iktidara yürüyüşü en-
gelliyor. Malezya'da geril-
lanın mücadelesi, 60'lı
yıllara kadar sürüyor. En-
donezya'da ise, Komünist
Parti'nin de içinde bulun-
duğu bir ulusal devrimci
iktidar ilan ediliyor. Endo-
nezya Komünist Partisi, kısa sürede 3
milyon üyeyle, Çin'den sonra Asya'nın
en büyük partisi. Ve Japonya... Pek az
kimse bilir. 1946'da Japon proletaryası,
topyekün greve çıkıyor, fabrikaları işgal
ediyor, çatışmalar ülke geneline yayılı-
yor, işçi sınıfının iktidarı almasına ramak
kaldığı aşamada, Japon burjuvazisi bir
uzlaşma öneriyor işçilere; Ömür boyu
istihdam garantisi, yüksek maaş, sendika
yönetimlerinin şirket danışma kurulla-
rına katılımı. Bir adım ilerisi devrim,

ama Japon proletaryası bu kararlılığı
gösteremiyor. Yinede Japon Komünist
Partisi, 1970'lerdeki, %20 oy oranını ko-
rumayı başarıyor.

Güney Yemen'de marksist-leninist
ulusal cephe örgütü, İngiliz işgaline
karşı şehir gerillası eylemlerine başlıyor
ve 1967'de zaferi elde ediliyor. Son per-
denin ilk top atışını yapıyor. Güney
Yemen, 1992 yılına dek bu devrimci ik-
tidarı koruyor ve Küba'nın en yakın müt-
tefiklerinden biri oluyor. 1992'de, gerici
Kuzey Yemen'le giriştiği savaşı kaybe-
diyor. Sosyalist Parti, çalışmalarına do-
kunulmaması kaydıyla, Sosyalist Güney
ile ezici Kuzey'in birleşme anlaşmasına
imza atmak zorunda kalıyor.

Portekiz'deki karanfiller devrimini
Taylan Işık'ın Ekim Eleştirisi kitabından
mutlaka okumuş olmalısın. Bu devrimin
en büyük etkisi, Afrika'daki Portekiz sö-
mürgelerinde yaşanıyor. Her birinde

uzun yıllardır Portekiz sömürgeciliğine
karşı silahlı mücadele yürütülen Angola,
Mozambik, Gine Bissau'da, ardı ardına
devrimci hükümetler başa geçiyor. An-
gola ve Mozambik'te kurtuluşu gerçek-
leştiren sosyalist örgütler, halen daha iş
başındalar. Gine Bissau'da ise, devrimin
önderi öldürüldükten sonra, gerici cunta
darbeyle devrimci iktidardan indirdi.
Etiyopya'da ise, 1974'te, iki bin yıllık bir
hanedanlığın devamı olan Selasiye hü-
kümdarlığını, askeri bir ayaklanma yıkı-

yor. Selasiye'nin monarşisini yıkıp cum-
huriyet ilan eden askeri devrim konseyi,
1977'den itibaren sosyalizme geçiş ilan
edip, SSCB ile ittifak geliştiriyorlar. Eti-
yopya benzeri askeri isyanlar, Afrika'nın
başka ülkelerinde de yaşanıyor. Daho-
mey (şimdiki adıyla Benin), Madagas-
kar, Tanzanya, hepsi de ya sosyalist ya
da marksist-leninist olduklarını açıkça
ilan eden askeri ayaklanma ve hükümet-
ler yaşıyorlar. Marx, yıllar önce bu sah-
neyi gözünde canlandırmıştı. “Gün
gelecek” diyordu Marx, “dünyanın yok-
sul ülkeleri, büyük alt üst oluşlarla değil
ama sosyalist dünyaya özenerek, adeta
'örneğin gücü'yle toplumsal devrime yö-
neleceklerdir” İşte 67-79 dönemi, tam da
böyle bir dönem. Zimbabve'de Muga-
be'nin başında olduğu silahlı cephe, İn-
gilizlerin desteklediği ırkçı beyaz rejime
karşı 1980'de zafer kazanıyordu. Aynı
yıl, yine Zambiya'da devrimci cephe, İn-
giliz sömürgeci güçlerine karşı zafer ka-
zanıyordu.

Nikaragua'ya biliyorsun zaten. Ya
Grenada?! 1986'da bu küçük ada ülke-
sinde, sosyalist bir parti, seçimleri kaza-
nıyor. Ki tıpkı Chavez, Morales gibi
uzun yılların isyan, savaş, grev ve ayak-
lanmaların ta tepelere taşıdığı bir parti.
Ama aynı yıl ABD, bu küçücük adayı
işgal edip binlerce komünisti katlediyor.

21. yüzyılda perdesini Venezue-
la'yla açtı, bakalım o yükseliş dönemi-
nin merkezine yerleşecek o büyük
devrim nerede olacak?
DEVRİM BİZİZ BİZ DEVRİMİZ

DÜNYA EMEĞİN OLACAK
FABRİKALAR TARLALAR

SİYASİ İKTİDAR
HERŞEY EMEĞİN OLACAK

YAŞASIN HALKLARIN
MÜCADELE BİRLİĞİ

*Bu yazı 2008 Şubat'ında Genç Yoldaş
dergisinde “Leninistlerden Leninistlere”
başlığıyla yayımlanan mektuplaşmadan
bir bölümdür

Leninist Bir Tutsaktan Genç Yoldaşlara!
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İstanbul'daki iş cinayetlerini yetersiz bulan İçişleri Bakanlığı,
“15 milyonluk şehre tek seferde 10 ölüm yakışmıyor” diyerek,

Soma Kaymakamını İstanbul Vali Yardımcılığına atadı.
ÖRGÜTÜN GÜCÜ

Umut Güneş
Seçimlerin her hangi bir şeye çözüm olmadığı, ak-

sine bu seçimler için çelişki ve çatışmaları kızıştıran et-
kisi olduğunu daha önce bu yayında okumuştuk. Sonuç
gerçekten de öyle oldu. Önce dinci faşistler burada bir
yenilgi aldılar ve azgınca saldırdılar.

Sonrasında bu dinci faşist çevrenin aktif destekle-
diği, silahlandırdığı IŞİD adlı katiller sürüsü Tel Ab-
yad'dan sürüldü. 2 kanton birleşti ve 3. kantonla
birleşmesi ise arada bir bölge kaldı. Bu yenilginin şo-
kunu üstünden atamayan IŞİD katliam saldırıları ile
sonuç almaya ve saflarındaki dağılmayı önlemeye çalı-
şıyor.

Kitleler iki önemli ayaklanma deneyimi ile daha
tecrübeliler. Tabii burjuvazi de. Gezi'de kitlelerin üs-
tünlüğü milyonlar olmasından ve hemen her yerden bir
sel gibi harekete geçmesinden kaynaklanıyordu. Burju-
vazi milyonların bir araya gelmesine fırsat vermeden
saldırarak, her ne pahasına olursa olsun onları bir araya
getirmeyerek karşı hamlesini yaptı.

6-8 Ekim ayaklanması ise bir silahlı ayaklanmaydı.
Bu ayaklanmada burjuvazi Gezi ayaklanmasından sonra
daha hazır hale getirdiği gericileri harekete geçirmiş, iki
günde onlarca kişi ölmüş ve çok daha fazlası yaralan-
mıştı. Özellikle Kürdistan'da ve İstanbul'da gördüğümüz
bu çatışmalar burjuvazinin de iktidarı yitirmemek için
kimi merkezlere özel yığınaklar ve hazırlıklar yaptığını
gösteriyor.

Gençliği Savaşa Hazırlamak!
Gençliği savaşa en iyi yine kendi örgütü hazırlaya-

bilir. Kapımızda bekleyen büyük kapışma önceki dene-
yimlerin üstüne ve gerileyen, dağılan bir gücün son
çırpınışları olacağı için çok daha zor olacak. Ama örgüt
zaten bunun için vardır. Gençliğin faşizme ve sermaye
sınıfına karşı mücadelesinin önünü açmak ve ona yol
göstermek, en asli işidir. Bugüne kadar ağırlıklı olarak
kitle hareketinin içinde olmaya ve ona yön vermeye
dönük çalışıyorduk. Bu güncel mücadelenin örgütlen-
mesinde yer almaya devam etmek gerek ve edilecektir
de. Oysa sosyalizm mücadelesini kazanmak istiyorsak
artık iradi müdahaleyi daha öne çıkarmalıyız. Gençli-
ğin akademik, ekonomik ve kültürel mücadelesini sos-
yalizm mücadelesi haline getirmenin bugün için en iyi
yolu budur.

Yıllar yıllar önce Karl Liebknecht birinci emper-
yalist paylaşım savaşı devam ederken Gençlik Enter-
nasyonali yayınında şöyle diyordu. “...Hayır, nasıl ve ne
söylenirse söylensin, kim söylerse söylesin, komünist
partisinin ve devrimci örgütlerin görevi, sadece ekono-
mik ve tarihsel koşulları ve onların gelişmesini incele-
yip değerlendirmek değil, aynı zamanda bilinçli olarak
müdahale edip bilinçli olarak biçimlendirmektir. Onla-
rın birinci görevi kitlelerin baskısını bilinçli kılmak ve
böylece onu daha da büyütmek, çelişkileri şiddetlendir-
mek ve uç noktaya çıkarmaktır.” ( KGE Tarihi, Cilt II,
Sf. 36)

Bir örgütün gücü işte burada yatar. Gençlik örgü-
tümüzün rolü de işte budur. Bugün süren mücadeleyi bi-
linçli olarak biçimlendirmek için öncelikle iç savaş
gerçeğine ideolojik ve politik olarak hazır kadrolar ge-
reklidir. Gençlik örgütümüzün birinci ödevi bunu tüm
kadrolarına kavratmak olmalıdır, sonra sempatizanla-
rına ya da destekçilerine bu düşünceyi en sade şekilde
açıklamak, onlara sürecin nasıl işlediğini aktarmak ge-
reklidir. Burada amaç hem genç kadroları hem de des-
tek güçleri iç savaşa zihnen ve psikolojik olarak
hazırlamaktır.

İkincisi; iç savaşın devrimci saflarında hemen her
kesimden ama en çok da işçi- emekçi gençlik kesimin-
den doldurmak. İşçi- emekçi gençliği devrimci saflara
kazanmak burjuvazinin ve gerici-faşist örgütlerinin be-
lini kırmak için önemlidir.

Üçüncüsü; Bir savaş savaş örgütleri olmadan yü-
rütülemez. Ve bu sorumluluk daha fazla ertelenemez.
Gençliğin anti faşist savaşını örgütleyecek, yönetecek,
sermayeye karşı işçi sınıfı yanında gençliği hazır hale
getirecek olan komsomol, gençliğin birleşeceği sancak
olmalıdır.

Genç yoldaşlar; bizim gençlik örgütümüzün gücü
de önüne koyduğu bu sorumlulukları hızla hayata ge-
çirmesinde ve genç kitlelerin mücadelesini sosyalizm
mücadelesi haline getirmek, iç savaşta daha fazla öğ-
renci- genç işçiyi kazanmasında yatıyor olacak.

Genç kitlelerin bilinçli mücadelesi burjuvaziye ve
onun dinci faşist örgütlerine öyle darbeler indirmeli ki;
bu darbelerden burjuvazi ve örgütleri toparlanamaz ve
dağılmanın önüne geçemez olsun. Aynı zamanda genç-
lik örgütümüz devrim ve sosyalizm için mücadele
etmek isteyen gençliğin odak noktası, birleşeceği mer-
kez olsun!

ODTÜ’LÜLER MEZUN OLUYOR...

Mehmet Ayvalıtaş
Davası Sürüyor
Gezi Ayaklanması sırasın da 1 Mayıs Ma-

hallesi'nde 20 yaşındaki Mehmet Ayvalıtaş’ın
bir aracın çarpması sonucu ölümüyle ilgili da-
vanın 8. celsesi görüldü.

Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı 8. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tu-
tuksuz sanıklar Mehmet Görkem Demirbaş ve
Cengiz Aktaş hazır bulundu.

Baba Ali Ayvalıtaş, ağabey Muharrem
Ayvalıtaş, olayda yaralanan Seyit Kartal’ın ba-
bası Mustafa Kartal’ın da katıldığı duruşma
için yine yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Mahkemenin bulunduğu koridor sürgülü bari-
yerlerle güvenlik görevlilerince kapatıldı ve
yine davaya müştekiler dışında izleyici alın-
madı.

İlk olarak mahkeme Başkanı, kamera gö-
rüntülerinin montaj olup olmadığı bilgisini
aldı. Tanık Mustafa Umut Aydın, “Olay günü
yürüyorduk. Bir kısmı karşı yola geçmeye ça-
lıştı. Bir taksi Mehmet Ayvalıtaş’ı altına ala-
rak çiğnemeye başladı. Bütün arabalar
durmuştu, bekleme halindelerdi, bu araç hiç-
bir şekilde durmadı. Üstüne arabayı direkt ola-
rak sürdü” dedi.

Diğer tanık Mahmut Aktaş da, “Otoban
tamamen kapalıydı, kitle yürüyordu. Arabalar
kornaya basıyordu. Kitle yolun diğer kısmını
da sloganlarla flamalarla kapattı. Arabalar
yavaşlayarak geçiyordu. Gelen araçlardan biri
Mehmet’e vurdu, öbür gelen jip takla atarak
üzerine uçtu” dedi.

Sanık Mehmet Görkem
Demirbaş, “Bazıları benim
fren yapmadığımı söyledi, ka-
tılmıyorum. Süratli de değil-
dim” diye konuşunca
dinlenilen tanık Aydın, “Hayır
Hakim bey yalan söylüyor”
diye bağırdı.

Avukatlar görüntülerde
üçüncü bir aracın olduğunu
söyleyerek olay yerinde keşif
yapılmasını talep etti. Geçtiği-
miz celse adliye koridorunda
güvenlik görevlilerinin aileye
saldırdığını hatırlatan avukat-
lar bu konuya ilişkin savcı-
lıkça soruşturma başlatıldığını

da söyledi. Sanık avukatı da “Duruşma salonu
dışında çıkan olaylara, baba Ali Ayvalıtaş’ın
yerde çırpınışına ben de şahit oldum. Biz de bu
durumun sonlandırılmasını istiyoruz” dedi.

Mahkeme heyeti delillerin değerlendiril-
mesi için 14 Ekim 2015 saat 13.30′da olay ye-
rinde keşif yapılmasına karar verdi. Keşfe
İstanbul Teknik Üniversitesi Trafik Kürsüsün-
den 3 bilirkişinin görevlendirilmesine karar
veren mahkeme, keşif mahalinde olayda yara-
lanan mağdur Seyit Kartal, sanıklar ve tanıkla-
rın da hazır bulunmasını istedi.

Sanıkların tutuklama talebini reddeden
mahkeme, duruşmayı 11 Kasım 2015 günü saat
09.30′a erteledi.
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DİSK, KESK, TMMOB, TTB yöneticileri 22
Haziran sabahı DİSK Genel Merkezi'nde bir basın
toplantısı düzenleyerek 2015 yılı 1 Mayıs'ında Tak-
sim'de olmak isteyenleri engellemek için adete sıkı
yönetim uygulayan, yüzlerce kişiyi gözaltına alıp,
yüzlercesinin yaralanmasına neden olan Başbakan,
İçişleri Bakanı ve İstanbul Valisi hakkında suç du-
yurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Basın açıklamasını okuyan DİSK Genel Baş-
kanı Kani Beko, baskı adaletsizlik ve hukuksuzluğu
ilke edinen, başta Başbakan, İçişleri Bakanı ve İs-

tanbul Valisi olmak üzere 1 Mayıs'ta yurttaşların
haklarını kullanmasını engelleyen kamu görevlileri
hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

2012 yılında alınan AİHM kararı ile ve 2014
yılı 1 Mayıs'ı ile ilgili olarak açılan dava sonucunda
İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği ge-
rekçeli kararla bir kez daha 1 Mayıs'ın Taksim'de
kutlanmasının suç olmadığının karar altına alındı-
ğını belirtti.

Beko, emekçilerin 1 Mayıs alanı olan Taksim'i
er ya da geç özgürleştireceklerini ve her koşulda

önümüzdeki yıl da mutlaka Taksim'de olacaklarını
ve 1 Mayıs günü uygulanan şiddete ilişkin gün
içinde konfederasyonlar ve meslek odaları adına suç
duyurusunda bulunulacağını belirtti.

Basın açıklamasının ardından “1 Mayıs Ala-
nına Özgürlük! Emekçiler Faşizmi Yargılıyor” is-
miyle hazırlanan DİSK, KESK, TMMOB, TTB'nin
2014'te 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmalarına ilişkin da-
vanın belgelerini ve beraat kararını içeren kitabının
tanıtımı yapıldı.

“İşçi Düşmanı Hükümet Olarak Tarihe Kazınacaklar”

ODTÜ'de Direniş Çadırı

22 Haziran:
Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde biri şube yöneti-

cisi olmak üzere iki kişinin işten atılması üzerine Eğitim
Sen ODTÜ İşyeri Meclisi yaptığı bir açıklama ile ODTÜ
Rektörlüğü önünde direniş çadırı kurma kararı aldıklarını
açıkladı.

2014 Aralık ayında ODTÜ'de yapılan grev sonra-
sında Eğitim Sen İşyeri Temsilcisi işten atılmıştı. Eğitim
Sen ODTÜ İş Yeri Meclisi'nin verdiği bilgiye göre, birisi
Şube Yöneticisi olmak üzere iki kişinin daha işten atıl-
ması söz konusu.

Eğitim Sen Ankara 5 Nolu Üniversiteler Şubesi Ör-
gütlenme Sekreteri ve Araştırma Görevlisi olan Mert Kük-
rer ve Eğitim Sen Ankara 5 Nolu Üniversiteler Şubesi
Denetleme Kurulu Üyesi ve Teknisyen Barış Çelik hak-
kında kamu görevinden çıkarma talebiyle dosya hazırla-
narak ODTÜ yönetimi tarafından YÖK'e gönderildiğini
belirten Eğitim Sen İşyeri Meclisi, üç Eğitim Sen üyesinin
eğitim öğretimi engelleme suçlaması ile ODTÜ'nün vere-
bileceği en yüksek ceza olan kademe ilerlemesinin dur-
durulması cezasına çarptırıldığını ve üyelerinin işten
atılma tehdidi ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.

23 Haziran:
Eğitim Sen üyeleri işten atılanların geri alınması,

keyif uygulamalara, mobbinge son verilmesi için ODTÜ
Rektörlük binası önünde direniş çadırı kurdu.

"Soruşturmalar, İşten Atmalar, Baskılar Bizi Yıldıra-
maz" yazılı pankart açan Eğitim Sen üyeleri "Yaşasın Sınıf
Dayanışması" ve "Direne Direne Kazanacağız" sloganla-
rını attı.

Çadırın kurulma nedeni ve taleplerine ilişkin açık-
lama yapan Eğitim Sen Ankara 5 No'lu Üniversiteler Şube
yöneticisi Mutlu Arslan, üniversitede doçentinden idari
personele, araştırma görevlisinden teknisyenine, taşeron
işçisine kadar binlerce emekçinin güvencesizlik kıska-
cında ve işsizlik tehdidi altında çalışmak zorunda kaldı-
ğını ifade etti. Hak ihlallerinin ve mobbing uygulamasının
sistematik hale geldiğine işaret eden Aslan, Rektörlüğün
öğrenciler başta olmak üzere işçi ve emekçilere soruş-
turma açma, işten uzaklaştırma ve işten atma uygulama-
larını rutin hale getirmiş olduğunu, ODTÜ'de eğitim
emekçileri ve öğrencilerin tüm baskı ve tehditlere karşın
örgütlenerek seslerini yükseltmeye devam ettiklerini söy-
ledi.

ODTÜ geleneğini, bankalarla, şirketlerle, hatta bu ör-
nekte görüldüğü üzere YÖK ve iktidar ile kol kola giren
yönetimin değil, mücadele içindeki ODTÜ emekçileri ve
öğrencilerinin temsil ettiğini ifade eden Aslan taleplerini
şöyle sıraladı:

“-Beş sendika üyesi ve bir öğrenciye açılan soruş-
turmalar ve verilen cezaların geri çekilmesi,

-Aralık ayında işten çıkarılan Eğitim Sen İşyeri tem-
silcisinin işe geri alınması,

-ODTÜ'de sendikal faaliyeti ve örgütlenme hakkını
engellemeye yönelik baskıların son bulması

-ODTÜ'de yaşanan ve sistematik hale gelen mobbing
ve ihlallerinin önüne geçmek için somut ve kurumsal ön-
lemler alınması”

Yapılan basın açıklamasının ardından Rektörlük
önünde direniş çadırı kurularak sloganlar atılarak halay
çekildi. Eğitim emekçileri ODTÜ Rektörlük binası önün-
deki direniş çadırına emek dostlarını destek vermeye ça-
ğırıyor.

'Direniş Sarayı'nda Zafer

Ma l t e p e
Üniversi-
tesi Tıp

Fakültesi Hastanesi'nde
DİSK'e bağlı Dev Sağ-
lık-İş Sendikası'na üye
oldukları için işten atı-
lan 98 işçi, 194 gün
süren eylemlerinin za-
ferle sonuçlanmasını
kutladı.

Maltepe'de 194 gün
boyunca 'Direniş Sarayı'
adını verdikleri çadırda
kışın karlı günlerinde
coşkulu sloganlar atarak, Rektörlük işgali, yürüyüşler yaparak mücadele etti. İşçilerin
açtıkları işe iade davasında mahkeme, 28 Mayıs günü karara bağladı; işçilerin işe iade-
sine ve 12 brüt maaş tutarında sendikal tazminatlarının ödenmesine karar verildi.

18 Haziran günü 194 günlük mücadelenin zaferini kutlayan işçiler çadırlarını slo-
ganlar eşliğinde kaldırdı. Maltepe Üniversite Hastanesi işçilerinin coşkulu kutlamasına
DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, sendikalardan
temsilciler, demokratik kitle örgütleri ile birlikte çok sayıda Maltepeli katıldı.

Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde yaşanan mücadeleye ilişkin konuşan kadın iş-
çilerden Şehriban Kaya, zorlu bir mücadele verdiklerini, coşkularını ve kazanacaklarına
olan inançlarını hiç kaybetmeden mücadeleyi sürdürdüklerini ve sonunda zaferle sonuç-
landığını belirtti. Direnişe katılan hiçbir işçinin artık eski işçi olmadığını ve bu direniş sı-
rasında pek çok şeyi öğrendiklerini, kırılmalar yaşadıklarını ama örgütlenmek gerektiğini
ve nasıl örgütleneceklerini de öğrendiklerini ifade ederek, "Yeter ki biz gücümüzün far-
kında olalım, o zaman yenilmeyiz" dedi.

EATON Polimer
Taleplerinin Karşılanmasında Kararlı

EATON Polimer işçileri
düşük ücretlerinin artırılması
ve çalışma şartlarının iyileşti-
rilmesi talebiyle 17 Haziran
günü greve çıktılar. Petrol İş
Sendikasına üye işçiler, brüt
370 lira zam istiyor. Patronlar
ise 2 yıl önceki sözleşmenin
de altında bir zam öneriyor.

8 yıllık bir işçinin sosyal
haklar hariç 1021 lira ücret aldığını, ağır çalışma koşullarından dolayı işçilerin hastalan-
dıklarını anlatan işçiler, taleplerinden asla taviz vermemek gerektiğini söylüyorlar.

Petrol-İş Sendikası ile EATON Polimer Kauçuk arasında 1 Ocak itibari ile başlayan
TİS sürecinde, patronların üç yıllık ve ilk altı ay sıfır ikinci altı ay ise brüt 170 lira zan
önerisine Petrol-İş Sendikası iki yıllık sözleşme ve ilk altı ay brüt 500 lira zam önermişti.
Greve çıkılmadan bir gece önce patronun iki yıllık sözleşme ve ilk altı ay için brüt 205
lira zam önerisine, Petrol-İş de brüt 370 lira zam önerisiyle karşılık verdi.

Anlaşma olmayınca sendika üyesi 2 bin işçi 17 Haziran’da greve çıktı.

İzmir'de bulunan SF Deri işçileri,
Deriteks'te örgütlenmeye başladı.
Sendikalı olmalarının ardından işten
atılan SF Deri işçileri eyleme başladı.
85 gündür eylemlerini sürdüren SF
Deri işçilerinin mücadelesini bitir-
mek isteyen SF Deri patronu her yolu
deniyor.

İlk olarak işçilerin “haksız reka-
bet”e yol açtıkları iddiasıyla hem
sendikaya hem de işçilere dava açan
SF Deri patronu, 300 bin lira tazmi-
nat istedi. Ancak SF patronu bunu
yeterli görmemiş olacak ki, SF Deri
isminin geçtiği tüm pankartların top-
latılmasını ve yapılan haberlere erişi-
min engellenmesini istedi.

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahke-
mesi de, Anayasa'da koruma altına
alınan sendikal özgürlükleri ve haber
yayınlama özgürlüğünü hiçe sayarak
bu talebi kabul edip ihtiyati tedbir ka-
rarı verdi. Böylece bir Ticaret Mah-
kemesi, işçilerin aleyhine bir karara
imza atmış oldu. Karar doğrultu-
sunda işçilerin “Mulbery, SF De-
ri'den Atılan İşçileri Geri Al” yazılı
pankartına İzmir 19. İcra Müdürlüğü
tarafından el konuldu ve patrona tes-
lim edildi. Patron bu pankartı alabil-
mek için 30 bin liralık teminat
yatırdı.

SF Deri patronu bununla yetinme-
yerek, bu kez de işten atılan SF Deri

işçilerine iliş-
kin haberlere
ve sosyal
medya sitele-
rindeki payla-
şımlara erişim
engeli getiril-
mesi için iş-
l e m l e r e
başladı. SF
Deri'nin avu-
katı Olcay
Mutlu Ak-
baba, İzmir
19. İcra Mü-
dürlüğüne içinde haberlerin ve sosyal
medya paylaşımlarının linklerinin
bulunduğu bir liste vererek, Asliye
Ticaret Mahkemesinin kararı doğrul-
tusunda, erişimlerinin engellenmesi
için gerekli işlemlerin başlatılmasını
istedi. Verilen listede, gazetemizin si-
tesinde yayımlanan haberlerimiz de
bulunuyor. İzmir 19. İcra Müdürlüğü
de Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne yazı
yazarak listedeki haberlere ve sosyal
medya paylaşımlarına erişim engeli
istedi.

DERİTEKS’in Avukatı Erkan Gö-
bekçin, Asliye Ticaret Mahkemesinin
verdiği tedbir kararının hukuki an-
lamda dayanaksız olduğunu ifade
ederek, ağır hak ihlallerine sebep ol-
duğunu dile getirdi. Karara itiraz et-

tiklerini de ekleyen Göbekçin, “İn-
ternette SF Deri araması yaptıkla-
rında karşılarına çıkan bütün web
adreslerini not edip engellenmesini
istemişler. Bu yazı bütün içeriklerin
hemen engellenmesi anlamına gelmi-
yor. Erişim Sağlayıcıları Birliğinin
bu kararı uygulayıp uygulamayaca-
ğını önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Mevcut mevzuata göre bu yetki ha-
kimlerde ve acil hallerde cumhuriyet
başsavcılarında. Yasal prosedür belli
ve o prosedür izlenmeden yapılmış
bir işlem söz konusu. Bunun Sulh
Ceza Hakimliğinden istenmesi gere-
kiyor. Hem de icra dairesinin daya-
naksız verilmiş bu karar
doğrultusunda başkanlığa böyle bir
yazı yazması hukuki anlamda daya-
naksız” dedi.

SF Deri Haberlere Erişimi Engellemeye Çalışıyor

Serapool İşçileri Eylemde
Serapool işçileri, Cam Ke-

ramik-İş Sendikasında örgütlen-
meye başlayınca, patronlar bir
işçiyi işten attı. Bunun üzerine
işçiler iş bıraktı ve atılan işçinin
geri alınması ve sendika ile pro-
tokol imzalanmasını istedi. Pat-
ronların buna cevabı, 58 işçiyi
işten atmak oldu.

İşçiler, çok ağır iş koşulla-
rında az işçiyle çok üretim yap-
maya zorlanıyor, sıcak fırın
ortamında çalışırken su içmeye
bile vakit bulamıyorlar. Çoğun-
luğu kadın olan ve aynı işi yapan
işçilere farklı ücretler veriliyor.
40 kiloluk kasalar bu kadın işçi-
lere taşıtılıyor ve işçi sağlığı, iş
güvenliği önlemleri olmadan,
yemekhane ve tuvaletlerde hij-
yen koşulları olmadan çalıştırılı-
yorlar.

123’ü kadın 200 işçi, gün-
lerdir fabrika kapısında eylemle-
rini sürdürüyor.
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Turizm İşçileri Yine Dora Otel Önünde
Tüm Emek-Sen'e üye oldukları için işten atılan 25 Dora Otel işçisinin işe geri alın-

maları talebiyle 16 Haziran günü Pangaltı Metro İstasyonu önünden Dolapdere'de bulu-
nan Dora Otel önüne kadar Tüm Emek-Sen tarafından yürüyüş gerçekleştirildi.

Tüm Emek Sen Genel Sekreteri İbrahim Akseloğlu Dora Otel önünde yaptığı açık-
lamada 45 yıl önce 15-16 Haziran 1970’te sokaklara çıkan işçilerin sendikal hakları için,
gelecekleri için, insanca yaşamları için işleri durdurduğunu ve sokağa döküldüğünü; Tür-
kiye işçi sınıfının ekmek, onur ve adalet mücadelesinin durmadığını, kendilerinin de bu
mücadelenin takipçisi olduklarını, ekmek-onur ve adalet mücadelesini ısrarla ve inatla
sürdürdüklerini belirterek; yasal ve meşru haklarını sonuna kadar yaşama geçireceklerini
bir kez daha ilan ettiklerini söyledi.

Sendikaya üye oldukları için işten atılan işçiler adına yapılan konuşmalarda, yasal
ve meşru haklarını kazanıncaya dek sendikal mücadelenin ve Dora Otel önündeki ey-
lemlerinin devam edeceği belirtildi.

İşçilerle dayanışma amacıyla eyleme katılan DİSK Bank-Sen Genel Başkanı ve
DİSK İstanbul Temsilcisi Önder ATAY ile TKP 1920 İstanbul İl Başkanı Yusuf Türkoğlu,
işçilerden sonra yaptıkları konuşmalarında, Dora Otel İşçileri ve sendikal hakları için
mücadele eden tüm işçilerle sonuna dek dayanışma içinde olacaklarını, işçi sınıfının mü-
cadelesinin birleşerek güçleneceğini ve mutlaka zafere ulaşacağını söylediler.

“Bizi İşsiz Bırakmaya
Gücünüz Yetmeyecek”

Turizm ve Otel İşçileriyle Dayanışma Platformu üye-
leri 24 Haziran sabahı
görülen Dora Otel işçi-
lerinin işe iade davası-
nın ardından akşam
saatlerinde bir yürüyüş
ve basın açıklaması dü-
zenledi.

Pangaltı Metro giri-
şinde toplanan platform
bileşenleri Dora Otel iş-
çilerinin mücadelesini
destekleyen, turizm ve
otel işçilerini sendikal
örgütlenmeye çağıran
konuşmalar ve slogan-
larla otel önüne geldi.
Burada Tüm Emek Sen Genel Sekreteri İbrahim Akse-
loğlu yaptığı konuşmada Anayasal haklarını kullanıp sen-
dikalı oldukları için işten atılan Dora Otel işçilerinin bir
işe iade davalarının işçiler lehine devam ettiğini ve bugün
bilirkişi raporlarının incelendiğini söyleyen Akseloğlu,
davanın 9 Temmuz tarihine ertelendiğini belirtti.

“Bizler bu mücadeleye başlarken sendikal hakları-
mızı istedik, mücadelemiz ekmek, onur ve adalet mücade-
lesidir. Anayasal haklarımızı, uluslar arası yasal
haklarımızı kullandığımız için, ILO normlarını yaşama
geçirmeye çalıştığımız için kimse bizi yargılayamaz. Bu-
rada hukuk dışı davranan Dora Otel yönetimidir” diyen
Akseloğlu hukukçulara seslenerek Dora Otel işçilerinin
anayasal haklarının iade edilmesi gerektiğini belirtti.

Dora Otel'in kadın işçileri ise “Dora Otel'e emek ver-
miş işçiler olarak çalıştığımız süre içinde yapılan dayat-
maları, haksızlıkları, 'hırsız' denilerek yapılan hakaretleri,
asla yanınıza bırakmayacağız. Bizleri maaşlarımızı geç
ödeyerek zor durumda bırakarak, izin dönüşlerinde para-
mız yokken kötü niyetle davranıp, işten çıkaran, kötü re-
feranslar vererek işsiz kalacağımızı, çaresiz olacağımızı
zannettiniz. Hiç kimse ama hiç kimsenin emek verip çalı-
şan bizleri kötü referanslarla işsiz bırakmaya gücü yet-
meyecek ve şunu da bilin ki hepimiz iş buluyor ve
çalışıyoruz. Bu verdiğiniz kötü referanslar tek bir şeyi,

sizin içinizin kötülüğünü, kötü niyetinizi, onurunuzun kaç
para ettiğini gösteriyor. Anayasal haklarımızı kullanarak
sendikalı olduğumuz için bizleri işten atan Dora Otel yö-
netiminden bunların hesabını soracağız, çatır çatır hak-
larımızı alacağız ve işimize geri döneceğiz” dediler.

Muhammed Uysal ise, “Dora Otel'de garson olarak
çalışıyordum. Beni 'ahlaksızlık yaptı' diyerek işten attılar.

Ne yaptığımı onlar açık-
lamadı, ben de bilmiyo-
rum. Ama takdir
ediyorum ki, başka uy-
duracak bir gerekçe bu-
lamadıkları için bu yola
başvurdular. Hayatım
boyunca hep dik bir
duruş sergiledim. İşe
başladığımdan sınıf bi-
lincim ve bir örgütlülü-
ğüm yoktu. Ama bu süre
içinde bir sendikada ör-
gütlendim. Yoldaşlar
edindim, yoldaşlarım
sınıf dayanışmasında

beni bir gün olsun yalnız bırakmadılar, yoldaşlarımın bir
kısmı burada yanımdalar ve daha yüzlerce yoldaşım var.
Sokağa çıktığımda bana kapısını açacak binlerce milyon-
larca sınıf yoldaşım var, yani çok büyük bir ailem var. İçe-
ridekilere bizleri işten atanlara soruyorum. Sokağa
çıktığınızda size kapısını açacak kaç gerçek dostunuz var.
Eğer varsa bunu şu kapının üzerine yazın biz de bilelim.
Ama o sayıyı gördüklerinde pek çok kişi size acıyacaktır”
dedi.

İHD İstanbul Şubesi Çalışma Yaşamı Komisyonu
üyesi Osman Özkan ise “Taşı delen damlanın gücü değil
sürekliliğidir” diyerek, Dora Otel işçilerinin mücadeleyi
süreklileştirdiklerini ve büyüttüklerini ve mutlaka kaza-
nacaklarını belirtti.

DİSK Bank-Sen üyesi Odeabank işçisi Volkan Kah-
yalar da söz alarak “Ben kara mizah konusu olacak şe-
kilde 'kokan tost' yediği gerekçesiyle işten atılan bir
işçiyim. Bugüne kadar gerek Dora Otel gerekse Grand
Hyatt işçisi arkadaşlar hep benimle dayanışma içinde ol-
dular. Ben de onlardan güç aldım ve bu dayanışmayı sür-
dürüyorum. Mücadele yürütürken, çalışmış olduğum
yerde taşeron çalışmayı kaldırmak zorunda kaldılar. Ve
bunlar bizim gerçekleştirdiğimiz sınıf dayanışması saye-
sinde gerçekleşti. Das Kapital'den bile taşeronu kaldıra-
bilmişsek, neden taşeronu tamamen kaldırıp emeğin
iktidarını da kurabiliriz” dedi.

Grand Hyatt Otel Önünde Yeryüzü Sofrası
Turizm ve Otel İşçileriyle Dayanışma Platformu'nun her hafta Pazar günleri yap-

tıkları eylem 20 Haziran günü iftar saatinde “Yeryüzü Sofrası” kurularak yapıldı, “Haydi
İstanbul Azığınla, Sofranla, Dirençle Gel” sloganıyla çağrı yapıldı.

Grand Hayatt ve Dora Otel işçilerinin yaptığı çağrılar pek çok emekçi tarafından
karşılıksız bırakılmadı. Hafta içi duyurusu yapılmaya başlanan Yeryüzü Sofrası önceki
hafta dayanışmaya gelen Kapitalizmle Mücadele Derneği üyeleriyle birlikte kuruldu.

Grand Hyatt Otel'in 115 TL'lik iftar menüsüne alternatif Yeryüzü Sofrası'nda fark-
lılıkların ötekileştirildiği değil, zenginleştirildiği bir şenlik ve coşkuyla buluşuldu. Turizm
ve Otel İşçileriyle Dayanışma
Platformu bileşenleri ve Ka-
pitalizmle Mücadele Derneği
üyeleri, çağrıyı görüp payla-
şımda bulunmak isteyenler
azıklarıyla geldiler. Hep bir-
likte gazeteler yere serildi, yi-
yecekler serilen gazeteler
üzerinde elden ele dolaştı-
rıldı. Grand Hyatt ve Dora
Otel işçilerinin bardaklara
doldurdukları çorbalar elden
ele geçirilerek paylaşıldı.

Bu Bedeli Ödeyecek Ne Yaptı Hatice Öğretmen
25 Haziran Perşembe günü Antep Eğitim Sen öğretmenler üzerindeki baskı, sürgün

ve soruşturmalara karşı bir basın açıklaması gerçekleştirdi. 12.30'da Yeşilsu'da yapılan
açıklamada AKP'nin KESK üzerindeki baskılarına değinilirken, son olarak Eğitim Sen
üyesi Hatice Yüksel'in açığa alınmasına vurgu yapıldı.

Soma katliamını protesto eylemlerinde 13 yaşında bir çocuğun gözaltına alınmasına
tepki gösterdiği için gözaltına alınan öğretmen Ayşegül Ersoy'un ardından Eskişehir'deki
Hatice Öğretmen de basın açıklamasına katıldığı için sürgün edilmişti.

“İktidarlar hayatı hedef alamaya devam ettiği müddetçe, bizler de hayatı savun-
maya devam edeceğiz. Öğretmenler olarak vicdanın, adaletin ve iyiliğin egemen olduğu
bir dünya için mücadele etmeye ve öğrencilerimizi bu değerlerle yetiştirmeye devam ede-
ceğiz." diyerek sona eren basın açıklaması sloganlarla son buldu.

"Hatice Yüksel Yalnız Değildir"
Öğretmen Hatice Yüksel'in açığa

alınmasının 78. günü olan 25 Haziran
günü, Antakya Eğitim-Sen durumu
protesto etmek ve yaşanan baskıları
kamuoyuna duyurmak için bir basın
açıklaması düzenledi.

Saat 13.00'da Antakya KESK bi-
nası önünde toplanan kitle Köprüba-
şı'na doğru yürüyüşe geçen kitle
yürüyüş boyunca slogan attı. Köprü-
başına gelindiğinde basın açıklamasını
Eğitim-Sen Hatay Şube Başkanı KESK sözcüsü Ayhan Erkal okudu.

"Hatice Öğretmenin açığa alınmasının 78. günü. Hatice öğretmenin işe ve öğrenci-
lerine geri dönme mücadelesi 28 günlük çadır direnişi sonrasında 16 haziran günü açlık
grevine dönüştü. Hatice öğretmen işi, geleceği, onuru ve öğrencileri için direniyor. Ha-
tice Öğretmen sadece kendi işi için değil kamu emekçilerine dönük baskı ve sindirme po-
litikasına karşı da direniyor.

AKP faşizmi, demokratik haklarımızı bir bir elimizden almaya çalışıyor. Bir basın
açıklaması bile 'suç' olarak gösterilip işimizi, öğrenciliğimizi elimizden almaya çalışıyor,
gözaltına alıyor, tutukluyor, sürgün ediliyor, iş güvenliğimizi elimizden alıyor. Dün Eği-
tim Sen Heyetinde Üyemiz Hatice Yüksel'in Görevine devam etmesi için Eskişehir'de gö-
rüşme yaptı. Daha sonra Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna ile görüşme gerçekleştirdi.

Sendikamızın üyemizin yanında olmaya devam edeceğini hem İl Milli Eğitim Mü-
dürü'ne hem de Eskişehir Valisine bildiren Eğitim Sen heyeti, görüşmenin sonuçlarını
paylaşmak amacıyla Eskişehir Adalar Mevkii'nde üyemiz Hatice Yüksel'in açlık grevini
sürdürdüğü çadırı ziyaret ettiler." diyerek yapılan basın açıklamasının ardından eylem,
sloganlarla sona erdi.

NOT: Hatice Yüksel, eylemden kısa bir süre sonra işe iade edildi.

Belediye İş Sendikası İstanbul 2
Nolu Şube'sinde örgütlü Bakırköy
Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü'nde
işten atılan 29 tiyatro oyuncusu yap-
tıkları basın açıklaması ile işlerine
iade edilmelerini istedi.

“Atılan Tiyatro Emekçileri Geri
Alınsın” yazılı pankart açan tiyatro
emekçileri “Alkışlıyoruz İşsizce Al-
kışlıyoruz”, “Sanata Uzanan Eller
Kırılsın”, “Susma Sustukça Sıra Sana
Gelecek” sloganları attı. Seyircinin
ilgisi olmadığı gerekçesiyle göste-
rimden kaldırılan oyunların isimlerini
sayarak “Kaldırıldı” diyen sanat
emekçileri halkın bütçesiyle hazır-

lanmış oyun-
ları gösterim-
den kaldıran
Bakırköy Be-
l e d i y e s i ' n i
protesto etti.

B a s ı n
açıklamasına
KESK Tüm
Bel Sen 1
Nolu Şube
üyeleri, Türk
İş İstanbul
Bölge Temsil-
cileri de katı-

larak destek verdi.
Yıllardır konuk sanatçı adı al-

tında geçici iş sözleşmesiyle iş yasa-
larına aykırı bir şekilde sanat
emekçilerinin çalıştırılmakta oldu-
ğunu ifade eden Erol Özdemir, buna
dur demek isteyen sanat emekçileri-
nin kurumlardan çıkarıldığını söy-
ledi.

Bakırköy Belediye Başkanı Bü-
lent Kerimoğlu tarafından her sezon
başında toplu iş sözleşmesi imzala-
nacağı sözü verdiğini fakat bu yönde
hiçbir girişimde bulunmadığına dik-
kat çeken Özdemir, 01.03.2016'ya

kadar işyerinde yürürlükte olan toplu
iş sözleşmesine dahil olan 26 oyuncu
ve 3 müzisyenin yine geçici iş söz-
leşmesi feshedilerek işten çıkarıldı-
ğını, yaşanan süreçte Yönetim
Kurulunun tamamlanmadığını ve
sanat yönetmeninin vekaleten gö-
revde olduğunu ifade etti. Özdemir,
sanat emekçilerinin taleplerinin;

-Genel işler statüsünde değer-
lendirilen sanatçıların mesleki nite-
liklerine uygun bir şekilde mesleki
tanımlamalarının yapılarak toplu iş
sözleşmesinde yeniden düzenlen-
mesi,

-Haksız yere işten çıkarılan Ti-
yatro Müdürlüğü'ne bağlı tüm
oyuncu ve müzisyenlerin tekrar işe
iadelerinin yapılması olduğunu ifade
etti.

CHP'li Belediyeyi İşsizce Alkışladılar

İş Bırakan TPAO İşçileri
Gözaltına Alındı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) bünye-
sinde, yurtiçi petrol arama faaliyetlerini yürüten TPIC
taşeron şirketinde çalışmakta olan 300 işçi, 29 Haziran
günü iş akitlerinin feshedileceğinin kendilerine bildiril-
mesinin ardından topluca iş bıraktı. Batman, Diyarbakır
ve Siverek bölgelerinde çalışan işçilerin iş bırakmasının
ardından jandarmaya haber verilerek, eyleme çıkan işçiler
gözaltına alındı.

Diyarbakır sondaj kuyusu işçisi Cumali Peker de
kendilerine seçimden önce birçok vaat verildiğini söyle-
yerek, “Seçim bittikten hemen sonra bizi işten çıkartıyor-
lar. Bize verdikleri sözler bir seçim yatırımıydı. Bir çözüm

bulunana kadar sondaj kuyularını terk etmeyeceğiz” dedi.
Petrol-İş Batman Şube Başkanı Mustafa Mesut Tekik

ise bugüne kadar TPAO yöneticileri ve siyasi parti tem-
silcileriyle birçok görüşme yaptıklarını ancak sorunun çö-
zümü konusunda bir adım atılmadığını anlattı, “TPIC’te
çalışan arkadaşlarımızın resmi olarak sendikaya üyelik-
leri yok. Ancak bu arkadaşlarımızın TPAO’nun asıl işini
yapan işçiler olduğuna dair açtığımız bir dava süreci var.
TPIC işçileri esasen kamu işçisi olarak örgütlü, güvenceli
ve kadrolu çalışmalıdır. Bu süreçte ise kendileri bir inisi-
yatif geliştirdi ve seslerini duyurmak için iş bıraktılar. Biz
sendika olarak işçilerin bu haklı eyleminin yanındayız”
dedi.

Eylemin devam etmesi üzerine devreye jandarma so-
kuldu. Jandarma, kulelerde devam eden eylemin bitme-
mesi halinde müdahale edeceğini açıkladı. İşçiler eylemi
sona erdirmeyince kulelere giren jandarma birçok işçiyi
gözaltına aldı.
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BİR FAŞİSTİN ÖLÜMÜ
Taylan Işık

Sözü hiç dolandırmadan söylemek istiyoruz: Süleyman
Demirel'den söz ediyoruz. 70'li yıllarda I. Ve II. MC (Milli-
yetçi Cephe) hükümetlerinin mimarı ve başbakanı olan;
MHP'li faşistlerin her gün bir devrimciyi hunharca yöntem-
lerle öldürdüğü bir sırada, başbakan olarak “bana sağcılar
adam öldürüyor dedirtemezsiniz” diyen adamdan.

Denizlerin idamı için Meclis denen ahırda can-siperane
çaba harcayan, idam kararını onaylatmak için yerinde hop otu-
rup hop kalkan; Mendereslerin idamını kastederek “üçe üç”
diye bağıran, intikam için yanıp tutuştuğunu gizleme ihtiyacı
duymayan adamdan söz ediyoruz.

60'lı yılların ortalarından itibaren sermaye sınıfının “baş-
bakan” olarak hep memuru olmuş; sermaye sınıfının da ken-
dine sadık ve egemenliğinin politik iktidarını emanet
edebileceği kişilik olarak uzun yıllar vazgeçmediği adamdan
söz ediyoruz.

Tereddütsüz söylenebilir ki, devletin faşistleştirilmesinde,
MHP'li kadrolarla doldurulmasında, karşı devrimin toplumsal
tabanına güç kazandırılmasında bu adam temel bir rol oyna-
mıştır. Bu adamla birlikte MHP, hükümete ortak olsun olma-
sın, her zaman devlet mekanizmasının dümeninde olmuştur.

İşte bu adam, bir kaç gün önce doğaya karışıp börtü bö-
ceklere yem olmak üzere bu dünyadan göç etti. Atalarının ya-
nına, gökyüzündeki yerine göç ettiği duyulur duyulmaz,
sermaye sınıfı, basınıyla, televizyonlarıyla, her türlü propa-
ganda aracıyla bu faşistten bir “kahraman”, bir “demokrat” çı-
karmak için seferber oldu.

Demokrasiyle tek bağı “yollar yürümekle aşınmaz” sö-
zünden ibaret olan, kahramanlara özgü davranış biçimleri
şöyle dursun, askeri karşısında gördüğü zaman şapkasını alıp
tabanı yağlayan, burjuva siyaset tarihinin tanıdığı en korkak;
tek marifeti demagojide sınır tanımamak ve çok matah bir şey-
miş gibi köylü kültürünü üzerinden bir türlü atmamış olmayı
övünç vesilesi yapan adamından sermaye sınıfı neden bir de-
mokrat ve bir kahraman çıkarmaya çalışıyor?

Bunun tek açıklaması olabilir: Burjuva sınıf, kahraman
şöyle dursun, kendi saflarından artık “adam” bile çıkaramı-
yor. Oysa egemen bir sınıfın birikimli, en azından burjuva kül-
türe sahip ufku geniş, bilimsel düşünebilen, yeri geldiğinde
kahramanca davranmaktan geri durmayacak, kadrolara ihti-
yacı var. Politik egemenliği sağlama almak için böylesi kad-
rolara ihtiyaç duyar.

Ancak geleceği olmayan, günü kurtarma derdine düşmüş,
çöküş ve dağılma sürecine girmiş bir sınıf, ihtiyaç duyduğu
bu kadroları kendi içinden çıkaramaz. Çürüme ve yozlaşma-
nın kaynağı bir sınıf bütün bir toplumu ideolojik, kültürel, ah-
laki bir çöküşe sürüklerken nasıl olur da kendisini, kendi
bireylerini bundan koruyabilir! Böyle bir şey mümkün değil.

Tam da bu yüzden egemen sınıf, ihtiyaç duyduğu “büyük
adam”ları çöplükten bulacağı katil, serseri, çap ve yetenekten
yoksun kültürsüz ve cahil kişilerin üstüne “adam” kılığı geçi-
rerek bulmuş gibi yapar. Onları kahraman ve büyük adam diye
yutturmak için ellerindeki bütün maddi ve teknik olanakları
harekete geçirir.

Yakın geçmişte Çatlı denen, eterle bayıltılmış kişileri telle
boğacak kadar alçak ve korkak kişiden, Muhsin Yazıcıoğlu
denen katil sürüsünün başından kahraman, büyük adam ya-
ratmaya çalıştığı gibi. Burjuva sınıfındaki çürüme ve yozlaş-
manın cisimleşmiş hali olan sosyete kesimin mafya liderlerine
hayranlık duyması, özenmesi ve kahramanlarını o karanlık
dünyadan araması bunun bir başka ifadesidir.

Emekçi sınıflara, ezilen yoksullara, Kürt halkına uzun yıl-
lar zulmetmiş, cahil ve çapsız birini ölümünden sonra bir kah-
raman düzeyine çıkarma çabası da aynı nedenledir.

Ama çabalar boşuna. Birkaç beygirin çektiği cenaze ara-
basının arkasında halk yoktu. Kırk yılı aşkın bir süredir De-
nizler için soylu gözyaşlarını yüreğini derinliklerine akıtan o
yoksul insanlar bir damla gözyaşını bile bu yaşlı faşist için
dökmedi.

Özal, Türkeş, Ecevit gibi burjuva “liderler” nasıl mezar-
larının üzerinde henüz ot bitmeden unutulup gittilerse bu yaşlı
faşist de öyle unutulup gidecektir.

Haftalar boyunca başta Bursa, pek çok
şehirde esen metal fırtınada işçinin öfkesin-
den yeteri kadar nasibini almadığı anlaşılan
metal patronları, işçileri yine kavgaya davet
ediyor.

22 Haziran:
MESS, metal işçilerinin beklediği zam

oranını açıkladı. Şaka gibi bir zam açıklayan
MEtal patronları, 2017'e kadar 3500 TL öde-
meyi kararlaştırdı. Bürüt olarak açıklanan bu
rakam aylara bölündüğünde 100 liraya bile
denk gelmiyor.

Açıklanan ödeme planına göre;

Ağustos ayında
brüt 1400, 2016 yı-
lında iki defa olmak
üzere 700 TL,
2017'de bir defaya
mahsus olmak
üzere 700 TL...

İşçiler açıkla-
nan bu zam oranla-
rının eylem sona
ererken patronların
verdikleri sözlerle
yakından uzaktan il-
gisi olmadığını söy-
leyerek, işçi
komitelerini kur-
duklarını duyurdu
ve bu zammı kabul

etmeyeceklerini açıkladı.

23 Haziran:
Tofaş fabrikasında MESS teklifine tepki

gösteren öncü işçilerden İbrahim Gürkan'ın da
içinde olduğu 82 işçiyi işten attı.

“TOFAŞ yönetimi 82 arkadaşımızı işten
çıkardı! Şimdi birlik ve mücadele zamanıdır!
Elde ettiğimiz kazanımları korumak için
bugün mücadele vermeliyiz.
Bugünün işini yarına bırakma-
malıyız!” diyen işçiler, arka-
daşlarını harelete geçmeye

çağırdı.
Eylemler sonrası işçiler Metal İş'ten is-

tifa edince, Hak İş'e bağlı Çelik iş Sendikası
çoğunluğa sahip olmuştu.

24 Haziran:
Tofaş'ta başlayan işten atmalar Mako'da

devam ediyor. MESS'in sadaha zammına
hayır diyerek iki gündür fabrikada protesto
eylemleri yapan Mako işçilerine, 16/24 vardi-
yasında savunma yazdırılmak istendi. Sa-
vunma yazmayacaklarını söyleyen 15 işçi
işten çıkarıldı.

25 Haziran:
Bu arada Bursa MAKO'da 25 Haziran

günü 80 işçi işten atıldı.

Şu an kendi içlerinde örgütlenen Metal
işçileri, MESS'in zammına ve patronların
işten atmalarına karşı topyekün karşı çıkmaya
hazırlanıyorlar. Hiç bir arkadaşlarının işten
atılmasına izin vermeyeceklerini söyleyen iş-
çiler, kendilerine verilen işten atmama ve zam
sözlerinin tutulmamasına isyan ediyor.

Metal işçilerinin fırtınası, kasırga dönü-
şüyor.

Tofaş’ta 80 İşçi Daha İşten Çıkartıldı
Otomotiv devi Tofaş’ta, daha önce iş akdi

feshedilen 2 işçinin ardından, iş durdurma ey-
lemlerine katıldığı belirtilen 80 işçi daha işten çı-
kartıldı.

İşçilere Tofaş İnsan Kaynakları Direktörlü-
ğünden cep telefonlarına "Eylemleriniz nedeniyle
iş akdiniz 23 Haziran tarihinde feshedilmiştir.
Fesih yazınız ve evraklarınız adresinize gönderi-
lecektir" mesajı gönderildi. Mesaj kendilerine
ulaşan işçiler soluğu fabrika önünde aldı. Yakla-
şık 50 işçi, Tofaş fabrikası önünde toplanarak, ge-
lişmeler hakkında bilgi almaya çalıştı.

Tepkilerini dile getiren işçiler, "Bize verilen sözler tutulmadı. Eylemlere katıldığımız için işten çı-
kartıldık. Hem telefonla aradılar hem de mesaj gönderdiler. İyileştirme sözü vermişlerdi, sözlerinde
durmadılar. En çok zorumuza giden ise işten çıkartılmamız oldu. 80 kişi çıkardılar ama devamı gele-
cek bunun büyük ihtimalle. Zaten daha önce 2 arkadaşımızı çıkarmışlardı. Hakkımızı aradığımız için
bu oldu. Sürekli göz önünde bulunan işçiler çıkartıldı. Şu an beklemedeyiz. Bundan sonra hukuksal bo-
yutuna bakacağız, iş mahkemeleri vs. Şu an içerideki arkadaşlara da büyük bir baskı var, korkutma var”
diyor.

Fabrikada çay molası dışında atölyelerden dışarı çıkışlar ise yasaklandı...

Türk Metal sendikasından istifa ettikleri için
15 Opsan işçisi işten atılınca, tüm işçiler 25 Hazi-
ran günü iş durdurarak fabrikayı işgal ettiler. Yak-
laşık 300 kişi fabrika bahçesinde tüm gece
beklerken, diğer vardiyadaki işçileri de bekleyerek
eylemlerine kattılar. İşçiler, 15 arkadaşlarının işe
geri alınmasını ve sendika seçme özgürlüklerinin

tanınmasını istiyorlar.
Opsan patronu fabrikayı kapatıp iş bırakan iş-

çiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulun-
makla tehdit ediyor işçileri. İşçiler ise e-devlet
şifrelerini alarak toplu halde Türk Metal'den istifa
edeceklerini söylüyorlar cevap olarak.

26 Haziran günü de patronlar bu defa da Türk
Metal yandaşı gerici işçileri fabrikaya sokarak grev
kırıcı olarak çalıştırmaya başladı. İşçilerse ard arda
sendikadan istifa edip Birleşik Metal İş Sendika-
sına üye olmaya başladı.

Gün içinde Opsan patronu savcılığa işçilerle
ilgili suç duyurusunda bulunarak fabrikaya noter
getirmek istedi. İşçiler de bu sayede fabrikadaki
yasadışı uygulamaların tespit edileceği için bunun

lehlerine olduğunu söylüyorlar.
Üretimi durduran Opsan işçileri, Türk Metal

sendikasından istifa ettiği için işten atılan işçilerin
geri alınmasını; Sendika seçme özgürlüklerine
saygı gösterilmesini ve tehditlere son verilmesini;
fabrikadaki baskı ve yıldırmanın son bulmasını
talep ediyorlar ve talepleri kabul edilmeden eylemi

bırakmayacaklarını söylüyorlar. Cevap
olarak Opsan patronu üç işçiyi daha
işten attı.

27 Haziran günü patronlarla Opsan
işçilerinin görüşmeleri olumsuz geçti.
İşçiler bunun üzerine Birleşik Metal İş
sendikası yönetimi ile görüşerek ey-
leme devam kararı aldılar, temsilcilerini
seçtiler. Patron ise işçilerin kullandığı
lavabo ve mescitleri kilitledi.

Gebze'deki Opsan işçileri, her tür
baskıya rağmen eylemlerine son ver-
medi, gece geç saatlerde kazandılar.

Birleşik Metal ve işçi temsilcileri
Opsan patronu ile anlaşma yaptı ve iş-

çiler de bunu onayladı. Anlaşma şöyle:
-Bu anlaşma uyarınca 1000 TL pazartesi ya-

tacak. Ayrıca MESS'in diğer fabrikalar için açık-
ladığı 3 sene için brüt 3500 TL'lik iyileştirme
yapılacak.

-Atılan işçilerin geri alınmasında anlaşma
sağlanamadı ancak İşten atılan 12 işçi, Birleşik
Metal'in örgütlü olduğu işyerlerinde işe başlaya-
caklar.

-Grevin sonunda Opsan'da Türk Metal devri
sona ermiş bulunuyor. Artık işçiler grev süresince
iyice kaynaştıkları Birleşik Metal ile yürümeye
devam edecek.

- Ayrıca Opsan patronu anlaşmanın şartlarına
uymaz ise, işçiler bir kez daha grev başlar.

OPSAN İşçisi Mücadele İle Kazandı
Bursa Demirtaş Organize
Sanayi'de yer alan Şahin-
kul işçileri, Birleşik Metal İş
Sendikası'nda örgütlendi.
Şahinkul patronu, Birleşik
Metal'in çoğunluk yetki-
sine itiraz edince, işçiler 22
Haziran sabahı sabah var-
diyasında iş bırakarak
eylem yaptı.

Renault patronu işçilere
1986-2000 arasında işe girenlere 2015, 2016 ve 2017 600’er TL
2000-2006’lılara 2015'te 700, 2016’da 1100, 2017’de 1100TL
2006-2008’lilere 2015’te 850, 2016’da 1400, 2017’de 1400TL
2008-2012’lilere 2015’te 800, 2016’da 1650, 2017’de 1650TL
zam teklif ediyor.

Er Metal işçileri de, daha önce eylem yapmış, pat-
ronların Haziran ayında zam yapacağı sözüne gü-
venerek işbaşı yapmıştı. Fakat söz verilen zammı
alamayan işçiler, 22 Haziran günü işbıraktı.
1 günlük grevin hemen ardından patronlar işçilere
zam vereceklerini açıkladılar.
Er Metal işçileri, ücretlere yüzde 10 zam, Ocak
ayına kadar 3 taksitle 1000 TL prim, 2016 yılında
her ay 100 TL toplamda 1200 TL prim, 2017 yılında
toplamda 600 TL prim alarak 1 günlük mücadele-
lerini kazandılar.

Metal İşçisi Yine Ayakta
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Buena Vista Social Club, “Veda Turnesi” kapsamında
İstanbul'daydı. Haberini aldığımızda ilk işimiz organizatör-
lerle iletişime geçerek röportaj yapmak istediğimizi iletmek
oldu. Sorularımızı ilettik ve konserde canlı görüntü alabil-
mek için davetiyelerimizi aldık.

Buena Vista Social Club... kimimize sadece ismi, ki-
mimize sadece müziği tanıdık gelse de, Küba'nın dünya ça-
pında ünlü müzik grubu onlar. 90'larda bir grup olarak dünya
çapında konserlere başlamalarına rağmen, Buena Vista So-
cial Club'un tarihi çok daha eski.

Araştırdığımızda, Buena Vista Social Club'un adı üze-
rinde bir kulüp olduğunu ve 1940'larda Küba'da müzisyen-
ler arasında popüler bir yeri olduğunu öğreniyoruz. Küba'nın
geleneksel müziğini yapan ve ünlü müzisyenlerin çaldığı bu
kulüp, 1990'larda kapanıyor. Ancak bu defa da 40'lardan bu
yana bu kulüpte çalan müzisyenler bir araya gelerek Buena
Vista Social Club'ı bir müzik grubu, bir orkestra olarak ku-
ruyor ve Küba'nın müziğini, kültürünü tanıtmak için dünya
turlarına da çıkıyorlar.

26 Haziran gecesi Harbiye'de izlediğimiz Buena Vista
Social Club Veda Turu'nda kimler vardı... Müzik yönetmeni
ve tromboncu Jesus “Aguaje” Ramos önderliğindeki gru-
bun en gözde solisti 83 yaşındaki Omara Portuondo idi.
Onun sahneye çıkışı, sahne performansı, büyüleyici sesi ve

binlerce kişiyi ayağa kaldırıp dansettiren performansı unu-
tulmazdı. Küba müziğine özgü telli çalgılarda Barbarito Tor-
res ve Papi Oviedo, trompette Guajiro Mirabal, piyanist
Rolando Luna, kontrbasçı Pedro Pablo, vurmalılarda An-
dres Coayo, Filiberto Sanchez ve Alberto “La Noche”, so-
list olarak Carlos Calunga ve Idania Valdez.

Belki birlikte grup ve konser geçmişleri sadece birkaç
on yıl olsa da, aralarında pek çok müzisyen hayatını kay-
betmişti. Aralarına katılan genç solistler olsa da, Buena Vista
Social Club sahneye çıktığınızda karşınızda dedeler toplu-
luğu görüyorsunuz. Ve ninenizden daha yaşlı olan Omara'yı
da sahnede salsa yaparken gördüğünüzde, ne müziğin ne de
dansın yaşının olmadığını anlıyoruz. Ve Küba'da her yaşın
daima genç olduğunu, genç kaldığını.

Şarkıların, dansların, enstrümanlarla yapılan şovların

yanı sıra, arka fonda da grup elemanlarının, aralarında ha-
yatını kaybedenler dahil, 40 ve 50'lerden bu yana çekilmiş
görüntülerini de izledik. Konserin sonlarında Türkiye'yi de
selamlamayı ihmal etmediler. Son dizisiyle yurt dışında pek
çok ülkede de adını duyuran Halit Ergenç'i sahneye davet
eden grup, bize Omara ile ikisinin salsa yapışını da izleme
imkanı sundular ve bu şovun finali de ikilinin “Akdeniz Ak-
şamları”nı söylemesi ile bitti.

Sahnede bu bedeni yaşlı ruhu genç grubun 2 saati aşkın
süren konseri bittiğinde, daha yeni başlamış gibiydik eğlen-
meye. Konser sona ererken “Viva Cuba” diyorduk.

Bu onların “Veda Turu” idi ama yüreklerimiz isyan edi-
yordu buna. Adı veda olsa da Buena Vista Social Club'a hiç
kimse kolay kolay veda edemeyecek.

Bir de not; izlemek isteyenlere, grubun 1998'den itiba-
ren konserleri, çalışmaları, söyleşileri kayda alınarak Alman
yönetmen Wim Wenders tarafından bir belgeseli yapıldı.
Belgesel film dalında Akademi Ödülü ile Avrupa Film
Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü alan “Buena Vista So-
cial Club” filmini öneririz.

“Müzik Benim Hayatım”
Konser öncesi Omara Portuondo ile kısa bir söy-

leşi yapma olanağı bulduk. Bu 85 yaşındaki dünyalar
güzeli kadın sanatçının yüzündeki ve hareketlerindeki
neşe ve mutluluk görülmeye değerdi.

Kuruluş öykünüzden söz eder misiniz?
Buena Vista Social Club ortaya çıktığında, ben

zaten bir süredir şarkı söylüyordum. Bu proje Nick
Gold ve Ry Cooder tarafından oluşturuldu. Juan de
Marcos da bizi bir araya getiren kişiydi. İşte burada-
yız, neredeyse 18 yıl oldu.

Küba ve müzik denilince ilk akla gelen sizlersi-
niz. Sizi böyle özel yapan nedir?

Bizim müziğimiz farklı sesleri, gelenekleri, kül-
türleri ve dilleri bir araya getiriyor. İspanyolca söylü-
yoruz ama Afrika müziği de duyarsınız Fransızca
sesler de. Çok çok eski Avrupa ritimleri de müziği-
mizde yer alıyor ve bence müzik dünyanın bütün ses-

leriyle çok güzel oluyor.
Şimdiye kadar birçok ülkede bulundunuz Türkiye'deki dinleyicileriniz diğer ülke-

lere göre nasıl bir farklılık gösteriyor?
Bir çok dinleyicimiz var. Her biri birbirinden farklı bazıları hızlıca ritimleri tanır ve

bize ayak uydurur. Bazıları daha ağırdan alır. Türkiye'deki seyirciler bizi her zaman çok hoş
karşıladılar. Sizin çok zengin ve renkli bir kültürünüz var ve bu sadece müzik üzerine de
değil. Bu anlamda diğerlerinden farkĺı ve özel olduğunuzu düşünüyorum.

Veda Turnesi'nin ardından ne yapmayı planlıyorsunuz?
Bunu henüz düşünmedim. Bugünü yaşamayı sevenlerdenim. Ama şunu biliyorum ki

bugün olduğu gibi bundan sonra da şarkı söylemeye devam edeceğim. Çünkü müzik benim
hayatım.

Son olarak Küba'ya ve sizlere dair Türkiye'deki dinleyicilerinize ne söylemek ister-
siniz?

Öncelikle sizlere teşekkür etmek istiyorum. Çok uzun yıllardır bizi desteklediniz ve
enerji kaynağı oldunuz. Bu konserde herkesin bize katılmasını bekliyorum. Söz veriyoruz
Küba klasikleri ve sürprizlerle dolu harika
bir konser olacak.

Konserin başlamasıyla Omara'nın
sözlerinde ne kadar ciddi olduğunu bir kez
daha anladık. Dinleyiciye ziyafet yaşat-
mak tam da bu olabilirdi zira. Müzikleri,
dansları, kostümleri ve şakalarıyla bizleri
çok mutlu ettiler. Bu yüzden olsa gerek
dinleyiciler her parçanın sonunda hep bir
ağızdan Viva Küba demekten kendilerini
alıkoyamadılar.

Buena Vista Social Club:
Küba Gibi Her Daim Genç

Kazım Koyuncu
Abbasağa Parkı'nda Anıldı

Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu ölümünün
10.yılında İstanbul Beşiktaş’ta Abbasağa Parkı'nda iki
gün boyunca yapılacak çeşitli etkinliklerle anıldı. Abba-
sağa Parkı’nda 26-27 Haziran günleri stantlar kurulup,
çeşitli konularda atölyeler düzenlendi, etkinlik boyunca
bilgi ve kitap takası yapıldı. Ortaklaşmak, paylaşmak,
farklılıkları tanımak anlaşmaya çalışmak, kay-
naşmak için yapılıyor etkinlikler.

26 Haziran günü çocuklar için Serkan Kır-
mızı’nın eşliğinde “Davulumdan Masallar”
adlı çocuk atölyesi yapıldı. Akşam ise ana sah-
nede yapılan Anares, Arzu Görücü, Avşin Er-
yiğit, Aydoğan Topal, Bandista, Cemal Hünal,
Eski Bando, Fuat Saka, Enzo Ikah, Furkan Ka-
rakaya, Hilmi Yarayıcı, Kaan Tangöze, Neyse,
No Land,Yüzyüzeyken Konuşuruz’un yer al-
dığı konsere ilgi oldukça büyüktü.

27 Nisan Cumartesi günü ise öğle saatle-
rinde başlayan Kazım için bostan ve tohum
bombası etkinliği, Yazar Esra Eca Bilgiç ile
Okuma ve boyama etkinliği, yazar Esra Ercan
Bilgiç ile okuma ve boyama etkinliği, Fazih
Gençkal ile Capoeria Atölyesi, Selen Göbelez
Dumas ile Çocuklarla Gezi Masalı, Sevinç

Altan ile de Kazım Koyuncu müziğinin resmi konulu
atölyeler yapılmaya başlandı. Ekoloji Forumu’nda Eko-
lojik yıkımlar ve mücadele konusu ele alınırken; Kültür,
Dil ve Müzik Forumu'nda Gürcü-Hemşin-Laz-Rum-
Kürt-Zaza dil, kültür ve müzikleri, Kazım Koyuncu’nun
genç müzisyenler için ne ifade ettiği üzerine konuşuldu.

Öğleden sonra ise yağmurun bastırmasıyla kimi
atölyeler biraz erken etkinliklerini tamamlamak zorunda
kaldı. Standlar bir süre üstleri naylonlarla korunarak yaz
yağmurunun geçmesi beklendi. Hemen ardından konser
saatine kadar bir süre tulumla çalınan Karadeniz ezgileri
dinlendi.

Akşam ana sahnede ise BabaZula ve Kirli Çıkı’nın
ardından direnişteki Divan Turizm işçileri Serapool işçi-
leri sahneye çıkarak söz aldı. Divan işçileri Gezi Parkı
eylemleri döneminde insanlara yiyecek içecek dağıtarak
demokratlığını ilan eden Divan Turizm yöneticilerinin,
daha iyi çalışma şartları için sendikalı olan işçileri işten
attığını ve aylardır direnişte olduklarını belirtti. Direniş-
teki işçiler Kazım Koyuncu’yu anarken, IŞİD’in Koba-
ne’ye yapılan saldırısını da protesto ettiler.

Konser sırasında sık sık işçilerin direnişini destek-
leyen, YPG-YPJ savaşçılarını selamlayan sloganlar
atıldı. Geceye Bajar, Çima, Entu, Hayko Cepkin, İberya
Özkan, Çıkı, Luxus, Metin-Kemal Kahraman, Ümit Taş-
kıran, Vova, Yolda müzikleriyle devam edildi.

'Yaşadım Diyebilmen İçin''
Ayışığı Sanat

Merkezi Ti-
yatro Atölye-

si'nin hazırladığı ''Yaşadım
Diyebilmen İçin'' adlı tiyatro
oyunu Samandağ'da seyir-
ciyle buluştu.

Bir yandan Tiyatro
Atölyesi'nin oyunu sahneye
dökme ve en iyi şekilde se-
yirciyle buluşturabilmenin
çalışmaları sürerken, diğer
yandan da Sanat Merkezi
emekçilerinin oyunun afiş,

bildiri ve bilet çalışmaları Samandağ gençliğinin aktif katılımıyla aralıksız gerçekleşti.
Kısa süre içerisinde yapılan çalışmalarla Samandağ'ın birçok mahallesine ulaşıldı.

Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Sanat Merkezi emekçileri aynı zamanda devletin baskı
ve şiddetine maruz kaldı. Polis, halkla ve gençlikle iç içe yapılan çalışmaları engellemek
için afiş çalışması yapan iki arkadaşımızı gözaltına almış, keyfi uygulamalarda bulunmuş
ve afişlerimizi yırtmıştır.

Bu durum devletin dev-
rimci sanata ve halkla iç içe
yapılan çalışmalara taham-
mülsüzlüğünün göstergesi-
dir.

Samandağ halkının
yoğun katılımının yanı sıra
etkinliğe katılmak üzre Har-
biye ve Antakya'dan da
araçlar kaldırıldı. Halkın
yoğun katılımı ve ilgisi dev-
letin gençleri korkutma, sin-
dirme çabalarını boşa
çıkardı. Etkinlik, devletin saldırılarına rağmen başarıyla gerçekleştirildi!

Tamamen Nazım Hikmet'in yaşamına sadık kalınarak yazılan tiyatro metninde
Nazım Hikmet'in nasıl komünist olmaya karar verdiği, kendisiyle iç hesaplaşması, sö-
mürücü sınıfa ve faşizme duyduğu kini ve Mustafa Suphi'lerin nasıl katledildiği anlatı-
lıyor. Aynı zamanda Nazım'ın Piraye'ye yazdığı mektuplara yansıyan aşkı ve özlemi de
unutulmadı. Cezaevinde bulunduğu yıllarda eşi Piraye'ye atfen yazdığı kitapta yer alan
''Tanya'' şiirinin Nazım'ın mahkum arkadaşları tarafından okunmasıyla son bulan oyun se-
yircinin büyük beğenisini topladı.

Ayakta alkışlanan Sanat Merkezi
emekçileri ve Tiyatro Atölyesi oyuncu-
larına bir de güzel dostumuzdan bir
buket çiçek hediye edildi. Çiçeğin içine
yerleştirilen notta: ''Hoşgeldin Nazım;
Buyur Soluklan... Bak, Güzel Dostların
Senin İçin Gelmiş. Geç Kaldın Yoldaş...
Hoşgeldin!'' yazıyordu.

Umudumuz Kavgada Kavgamız
Sanatımızla...

Antakya Ayışığı Sanat Merkezi



Rojava toprakları başta olmak üzere
Ortadoğu'da bulundukları her yerde
geri püskürtülmeye başlayan, en son

Tel Abyad'da ağır yenilgi alan IŞİD, can havli ile
saldırılarına devam ediyor. IŞİD, 25 Haziran'da
Kobane'ye iki bombalı saldırı düzenledi.

Kobane'ye TC üzerinden girdiği söylenen
IŞİD, Kobane'ye bomba yüklü iki araçla saldırı
düzenledi. Türkiye sınırı yakınlarındaki Koba-
ne'de bomba yüklü araçların infilak etmesi sonrası
ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 100'e yakın kişi
de yaralandı. Yaralılar TC sınırına getirilirken,
uzun süre sınırda bekletildi.

Saldırıyı görüntüleyen ve ilk duyuran AA,
saldırıların Mürşitpınar Sınır Kapısı yakınlarında
yaşandığını söylüyor.
Sabah erken saatlerde Ko-
bani’ye saldıran IŞİD’in
kentin 30 kilometre gü-
neydoğusunda yer alan
Berxbotan köyüne de sal-
dırdığı belirtildi.

Saldırıda 20’den
fazla sivilin hayatını kay-
bettiği ve çok sayıda kişi-
nin de yaralandığı ifade
edildi.

Öğrenilen bilgilere
göre, kente giren IŞİD
militanları gece saat
03.00'ten sabahın ilk ışık-
larına kadar evlerin kapı-
larını çalarak içeri girdiği

ve sessizce insanları öldürdüğü. Bark Butan kö-
yünde en az 23 kişinin bu şekilde katledildiği öğ-
renildi. Bir Kobaneli, akrabasıyla yaptığı telefon
görüşmesinde, “Kendimizi bir eve kilitledik. Dı-
şarı çıkan öldürülüyor” diyor.

Sabah saatlerinde de bomba yüklü bir araçla
saldırı düzenlendi. Öğle saatlerinde Kobane'de
ikinci saldırı yapıldı. Patlamaların ardından silahlı
çatışmalar yaşanmaya başladı. YPG güçlerinin
yüzde 90'ı Rakka ve Tel Abyad'da olduğu için Ko-
bane'de az sayıda silahlı güç bulunuyor.

IŞİD aynı zamanda Heseke'ye de saldırıya
geçti. IŞİD'in saldırıya geçtiği, peşmerge bölge-
sinde olan köylerde halk, YPG'nin denetiminde
olan bölgelere doğru göçüyor.
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24 Haziran:
Bizim noktamızda da bir hareket-

lilik var. Yakında yer değiştireceğiz.
Bugün de bir köy alındı. IŞİD'den yak-
laşık 30 kişi sağ ele geçirildi, cephane-
ler ele geçirildi. Ama tam sağlıklı bir
haber alamıyoruz.

Bugün de uzun uzun haberler
çıktı, enternasyonal tugaylar kurul-
duğuna dair.

Bu, Türkiye devrimci hareketin-
den bir kaç hareketin oluşturduğu bir
şey.

Önümüzdeki günlerde bir hamle
başlatılacak. Size bunun haberlerini
geçeceğiz. Şu an bulunduğumuz cephe
yakında değişecek. Artık bu hamle
kaldı. İki gün önce YPG iki köyü aldı.
Burada çok büyük bir bir mühimmat
alındı, ama mühimmat patlatılınca bu-
rada arkadaşlar şehit oldu. IŞİD 2 cep-
haneliği patlattı, orada 2 arkadaş şehit
oldu. Sonra 2 köy alındı, yaklaşık 30-
35 kişi sağ ele geçirildi. Bırakıp kaçı-
yorlar zaten. Tel Abyad merkezi alındı.
Orada kutlamalar yapıldı. Burada IŞİD
geri çekildi, çok şiddetli çarpışmadı.
Yalnız geri çekilirken mayın tuzakları
kurarak geri çekildi. En son ölümsüz-
leşen bir çok arkadaş da mayınlardan
kaynaklı ölümsüzleşiyor.

YPG, IŞİD'in arka kapısını ka-
pattı, sıkıştı IŞİD. Bir hamle için hare-

kete geçmeye hazırlanıyoruz. Size bu-
nunla ilgili bilgi aktaracağım

26 Haziran:
IŞİD saldırısı kapsamlı bir saldırı.

Tankların, doçkaların, ağır silahların
kullanıldığı bir saldırı bu. Bizim bu-
lunduğumuz cephe dahil bir dizi yerde
saldırıya geçtiler. Sadece bizim bulun-
duğumuz cepheye 300-350 kişiyle sal-
dırıya geçtiler. Kobane'ye 150 kişiyle
saldırdıkları söyleniyor. Şiddetli çatış-
malar oldu. İki gündür çatışmalar

yoğun bir şekilde devam ediyor.
Bu arada sızmalar yaptılar. Köy-

lerde girdikleri her evi tarayıp, çocuk-
ları kadınları katlettiler. Tam bir vahşet
uyguladılar, katliam yaptılar. Sivil in-
sanları öldürdüler.

Daha önce çatışmalarda sağ ola-
rak ele geçirilen 35-40 kadar çete üyesi
vardı. Bunların 6-7 tanesi hastanede te-

davi ediliyordu. Hastaneye onları kur-
tarmak için saldırdılar. Biz burada cep-
hede olduğumuz için Kobane'deki
durumu tam olarak bilemiyoruz. Ama
alçakça bir katliam olduğunu biliyoruz.
Yüzü aşkın ölü var. Bunların çok
büyük kısmı sivil. Kadınlar ve çocuk-
lar var. Bu tek kelimeyle bir soykırım.

Bizim bulunduğumuz yerlerde de
çatışmalar sürüyor. Şu an sesleri duyu-
yorsunuzdur. (Silah sesleri geliyor
uzak plandan) Dün gün boyu düşmanla
sıcak temas halindeydik. Çatışmanın
içindeydik. Bu çatışmalarda düşen ar-
kadaşlar oldu.

Tek bir yerden sızma yapmadılar.
Kobane saldırısı esas olarak Türki-
ye'deki sınır kapısından. Bizzat ordan
geldiler. Ayrıca buradan, bizim bulun-
duğumuz yerden de sızmalar oldu. Ça-
tışmaların seyrinden anlaşılıyor zaten.
Kobane merkezde de burada da çatış-
malar sürüyor.

Doğu cephesinde bir köyü aldılar.
Ama kısa sürede geri püskürtüldüler.
Bizim arkamızda Batı cephesinde de
iki köye girdiler. Kısa sürede püskür-
tüldüler.

Burada stratejik bir yer vardı eli-
mizde. Oraya dönem dönem yöneli-
yorlardı. Bu defa kapsamlı bir
saldırıyla geldiler. Tanklarla, yüzlerce
militanıyla, ağır silahlarıyla saldırdılar.
Ama başarılı olamadılar. Başaramaya-
caklar.

27 Haziran:
Bu tarafta (Kobane) yoğun çatış-

malar var, halen devam ediyor. Diğer
arkadaşlarla görüşemiyorum, merak
ediyorum. Şirin tarafında yoğun ça-
tışma var. Karakozak'ta ve benim bu-
lunduğum bölgede de yoğun
çatışmalar vardı. 40 tane falan DAİŞ

öldürdük. Şu anda devam ediyor ça-
tışma. Bayağı büyük bir darbe vurduk
ama. Çok şehit de var. Diğer arkadaşlar
da Şirin'e doğru bir hamle yapmışlardı.

Burada yaralı arkadaşlarımız ve
DAİŞ'in arasında kalan arkadaşlarımız
var. Bayağı yaralı ve şehitlerimiz var.
Kendini patlatan, feda eden yoldaşları-
mız var. Bayağı yaralı ve şehidimiz
var. Şirin tarafında bir köyde, Suriye'ye
yakın topraklarda bayağı bir şeyler var.
Şu anda durdu ama ara ara devam edi-

yor. DAİŞ havan atıyor. Tam saldıra-
mıyoruz şu anda. 2 günden beri 50-60
tane DAİŞ öldürdük. Yani biraz rahat-
ladık. 3-4 tane daha var, ama kanas ol-
duğu için fazla yaklaşamıyoruz. Biz
darbe vurdukça kuduruyorlar. Burada
biraz kaldı, yerlerini bulduk, yaralılar,
kaçamıyorlar. Çembere almış durum-
dayız. Bir saate kadar onlar da imha
edilir.

(3-4 saat sonra:)
Kobane'deki çatışmalar bitti. Ka-

rakozak ve benim bulunduğum böl-
gede kişi öldürüldü. Bizim bölge şu
anda temizlendi. Ama Şirin tarafı şu
anda devam ediyor. 5 şehidimiz var,
yaralılar var, bir sıkıntı yok. Çatışma
devam eden Şirin bölgesinde bizim ar-
kadaşlar var. Onlardan haber alamıyo-
rum. Çetenin elinde bizim şehit düşen
arkadaşlar var, almaya çalışıyoruz. Ben

iyiyim. Bizim taraf temiz. Sabah saat
05.30'dan beri devam ediyoruz. Şirin
tarafında hala devam ediyor. Bizim eli-
mize geçen 40-50 DAİŞ cesedi var.
Şirin tarafında 50-60 olduğunu öğren-
dik.

28 Haziran:
Dün burada (Şirin) çok yoğun ça-

tışma oldu. Sabaha karşı, hatta geceden
başladı çatışmalar, dün geceye kadar
devam etti. 10'a yakın arkadaşımız
şehit oldu. İki arkadaş feda eylemi
yaptı. Stratejik bir tepe düştü ama daha
sonra geri alındı. Bizim bulunduğumuz
yere saldırdılar. Çembere alındık. Ça-
tışmalar bayağı sürdü. Geri püskürttük.
Bu arada koalisyon uçakları da dev-
reye girdi. 100'e yakın çeteyi öldü-
rüldü. Şu an durum stabil, durum
aynen devam ediyor. Çatışmalar epey
azalmış durumda.

Şu an IŞİD saldırı pozisyonunu
almış, büyük bir ihtimalle topyekün bir
saldırı planlıyor. Özellikle bizim bu-
lunduğumuz cepheye de gözünü dik-
miş. Bugün de saldırı bekliyoruz.
Nereye olacağını bilmiyoruz. Şirin,
IŞİD için stratejik bir yer olduğu için
kaybetmek istemiyorlar. Tüm güçle-
riyle yükleniyorlar.

NOT: Fotoğraflar anonimdir.

CEPHEDEN NOTLAR
Kobane’de bu günlerde yeniden şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Tel Abyad’ın düşmesiyle kudurmuş gibi sağa sola saldıran IŞİD, Kobane’ye vahşi saldırılar gerçekleştirdi.

Bu günlerde cephenin en sıcak yerinde bulunan TKEP/Leninist Rojava Güçleri’nin bize ulaştırdığı haberleri yayınlıyoruz:

IŞİD Yeniden Kobane'ye Saldırıyor “Medeni Gezi'nin En Güzel Sloganıdır”

Gezi Ayaklan-
masının ateşi
her yana yayıl-

mışken, dört bir yanda
halklar ayaktayken Lice'den
gelmişti Medeni'nin ha-
beri... Polisin saldırısında
ölenlerin cenazesine katıl-
mıştı 18 yaşındaki Medeni
Yıldırım ve polis kurşu-
nuyla ölümsüzleşmişti.

Gezi'den Lice'ye
uzandı yürekler. Halkların
mücadele birliği örüldü bir
çırpıda. Ve insanlar Kürt
halkının onyıllardır yaşa-
dıklarını açık bir şekilde
görmüş oldular.

Medeni Yıldırım düşeli 2 yıl oldu. Ve O'nun ölümsüzleştiği gün, Lice'de mezarı başında ve İs-
tanbul'da Galatasaray Meydanı'nda anıldı.

Galatasaray Lisesi önünde toplanan kitle adına basın açıklaması okundu. Açıklamada "Gezi'de
hükumet rantına karsı yaşam alanlarını savunan insanlar ülkenin her yanından sesini yükseltmiş, Kür-
distan da başka bir zulüm Gezi Ayaklanmasının barışa duyduğu özlemle buluştu. Barış süreci, imha
ve asimilasyonun başka bir adıdır. Gezi'nin barışa yükselttiği sese Lice'den yürek katarken, 9 kişinin
yaralandığı, kolluk güçlerinin müdahalesinde şehit düşmüştü. Tek kurşunla 18 yaşındaki Kürt gen-
cinin de yaşam hakkını yok saydılar. Gezi ayaklanmasına Kürdistan'ın ortasından hem Kürt halkına
hem de Türkiye halklarına elini uzatarak barışa bedenini siper eden Medeni Yıldırım'ı unutmayaca-
ğız. Bugün vurulduğu yerde yapılan anmaya eş zamanlı olarak bir araya gelmemiz şu anlama gelir:
Gezi barıştır. Kürdistan Medeni'dir ve Medeni Gezi'nin en güzel sloganı halkların kardeşliğidir” de-
nildi.

Anmada basın açıklamasının ardından Berkin Elvan'ın babası ve Mehmet Ayvalıtaş'ın abisi ko-
nuşma yaptı ve Medeni Yıldırım'ın ailesinin yolladığı mesaj okundu.

Sorumlular yargılanana kadar mücadele edeceklerini söyleyen aileler eylemi sona erdirdiler.


