
Korkunç bir savaşı tetikleyecek bir oyun oynuyor dinci
faşist iktidar. Suriye'yi kan gölüne çeviren vahşi savaşın kış-
kırtıcısı, destekçisi, tedarikçisi olan faşist devlet, olabilecek
en kışkırtıcı adımı atarak Rus savaş uçağını düşürdü!

ABD hemen “olayla ilgimiz yok” diye açıklama yaptı.
AB şaşkın görünüyor. Dinci faşist iktidar ise bir yandan uşak
ruhlu büyükelçilerine varana dek “Kasımpaşalı edası” ile
caka satıyor, diğer yandan sanki saldıran Rusya imiş gibi
koşar adım NATO'ya başvuruyor! Bu büyük bir oyunun par-
çası mı, yoksa tıpkı 1945'deki “Kars meselesi”nde olduğu
gibi Türkiye'nin işgüzarlığı mı henüz belli değil. Ama tıpkı
“Kars ve Boğazlar meselesi”nin daha sonra soğuk savaşın

argümanlarından birine dönüşmesi gibi, bu provokasyon da
bir dizi büyük çatışmanın tetikleyicisi olma potansiyeli taşı-
dığı muhakkak.

Rusya cephesinden yapılan sert açıklamalar, Putin'in
Türk devletini açıkça “terör işbirlikçisi” olarak nitelemesi,
Rusya Savunma Bakanlığı'nın “benzer durumlarda neler ya-
pılacağına dair paket hazırladıkları” yollu açıklama... Rus-
ya'nın geri adım atmayacağının işaretleri. Belki de bunun
sonucu olsa gerek, Rus pilotların sağ ve dinci faşist çetelerin
ellerinde oldukları, Türkiye'nin onları “kurtarmaya çalıştığı”
haberleri düştü bir anda ajanslara ve TC Başbakanlık kay-

nakları da bunu doğruladı
hemen. Gerilimi düşürme
araçları da devreye sokul-
mak isteniyor gibi.

Dinci faşist iktidarın bu
tehlikeli oyunu nasıl sonuç-
lanacak, hep birlikte görece-
ğiz. Ama bu faşist iktidarı
alaşağı etmediğimiz ve bu
faşist devleti yerle bir etme-
diğimiz sürece bölge ve
dünya tehlikeden tehlikeye
sürüklenmeye devam ede-
cek.

Çatışmaların
Derinleşmesi
C.Dağlı

Hiç Durmadan İleri

Ali Varol Günal

Faşizme Karşı Mücadele
Ve Birlik Sorunu
Taylan Işık

Devrimin Zaferi İçin
Mevcut Durum Aşılmalı
Özgür Güven

Ordulaşan Kitleler

Umut Çakır

Leninist Parti'nin temel güncel
politikalarının bir sonucu ve özetini
ifade eden bu tespitin şimdi UKH
tarafından da yapılıyor olması iki
ülke devrimi açısından son derece
olumlu ve sevindiricidir.

Önce şu olgunun altı çizilmeli:
Haziran seçimlerinden sonra Kür-
distan'da devrim süreci yeni bir aşa-
maya girmiştir. “Demokratik
Özerklik” ilanlarına faşist devletin
terör ve katliamlarla yanıt vermesi;
Kürt halkının bu terör ve katliam
politikasına her türlü araçla karşılık
vermesi ortaya gerçek bir ayak-
lanma durumu çıkardı.

>>Editör...
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TC ATEŞLE OYNUYOR!

HALK İKTİDARI İÇİN DEVRİMCİ HALK AYAKLANMASI
Kürdistan alev alev. Faşist devlet vahşette

sınır tanımıyor. Bir halka diz çöktürmek için her
tür araca başvuruyor. Sokağa çıkma yasakları,
keskin nişancılarla yaşlı çocuk ve kadınların
acımasızca vurulması, gencecik insanların kat-
ledilmesi, cenazelerin ve yaralıların yerlerde sü-
rüklenmesi, tank ve top gibi ağır silahların
yanında savaş helikopterlerinin de devreye so-
kulması... Tüm bu dizginsiz vahşete rağmen
Kürt halkı dimdik ayakta, dinci faşizmin tüm tes-
lim alma çabalarına rağmen savaşıyor. Serma-
yeye, dinci faşist iktidara ve devlete boyun
eğmiyor.

Kadınlara yönelik şiddet sürekli tırmanıyor.
Kadın düşmanlığı tarih boyunca bütün gericili-
ğin ortak özelliğidir. Genetik kodudur. Dinci fa-
şist iktidarın özel desteğiyle kadın cinayetleri ve
kadınlara baskı yoğunlaştı. Kadınların isyan ve
başkaldırıları da öyle. Her geçen gün daha fazla
kadın kendi özgürlüğü için kavgaya atılıyor. Ka-
dınların direngen savaşımları devrimin önemli
dinamiklerinden biridir.

25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Ulus-
lararası Dayanışma Günü'de Emekçi Kadınlar (EKA), önceki yıl-
larda olduğu gibi, Taksim Tünel Meydanı'nda toplanarak Galatasaray
Lisesi önüne yürüdü. 

“Harekete Geç İsyan Et” pankartları, kızıl bayrakları, devrim
ve özgürlük mücadelesinde hayatını kaybeden kadınların resimleri
ile, zılgıtları, bendirleri, alkışları, ıslıkları ile isyanlarını haykırdı
Emekçi Kadınlar. 

Türküler, marşlar, sloganlar yükseldi Tünel Meydanı'ndan, ha-
laylar çekildi, tiyatro ve şiirler sergilendi.

“Kadınların sokakta, meydanda en ön safta olması onların tek
korkusudur. Kadının olmadığı bir mücadele düşünülemez. Hep bir-
likte isyanımızı haykırmak için, dünyaya başkaldırmak için yürüyo-
ruz” dediler. Ne güne adını veren Mirabel kardeşler unutuldu, ne
Rojava'da özgürlükleri için savaşan kadınlar, ne de Silvan'da Nu-
saybin’de evini, mahallesini, kısaca yaşamları koruyan kadınlar. Si-
beller, Ayniller, Aysunlar, Zilanlar, Arinler, Kaderler, Ekin Wanlar
da yürüyüşte idi.

Galatasaray Lisesi önünde ise bir Kürt ananın ağıdı kapladı
meydanı. Ve basın açıklaması okundu, “Bizi asıl sessizlik öldürür.
Şiddete, haksızlığa, katliamlara ses çıkarmamak, susmak öldürür.
Susarsak ölürüz!...Harekete Geçip İsyan Edelim!...Zincirlerimizi kı-
ralım ve zulme, zalimliğe karşı Dünyaya Başkaldıralım!..” denildi. 

ZİNCİRLERİMİZİ KIRALIM DÜNYAYA BAŞKALDIRALIM
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İç içe geçen, üst üste binen sistemin iç çelişkilerinin, toplumsal çe-
lişkilerin derinleşmesinin kaçınılmaz sonucu olan toplumsal çatışmalar,
uzun bir gelişim sürecinin sonunda yeni bir aşamaya girdi. Bu aşama ne
kadar sürerse sürsün, kesin olan, bu aşamadaki çatışmalar sonucu belir-
leyici çatışmalar olacaktır.

Çatışma ve çarpışmalar bu denli açık olarak yürütülünce, burjuva-
ziyle uzlaşma içine giren en reformist olanlar tarafından bile bu durum
görmezlikten gelinemedi. Sınıf çatışmalarının, toplumsal kavganın iyice
şiddetlendiğini söylemek artık tek başına bir şey ifade etmiyor. Açık
seçik olan bir şeyi, nesnel toplumsal gerçeği anlatmak yeterli değildir; ol-
guyu ve süreci en özsel, en temel yönleriyle açıklamak gerekiyor.

Herkesin kabul ettiği tüm bu olgular olaylar, eylemler, doğmakta
olan yeni bir geleceğin, devrimin sıklaşan, artan doğum sancılarıdır. Dev-
rime gebe olan bu topraklarda devrim kendini bir çok olayda çok belir-
gin olarak ortaya koyuyor. Bu gelişme karşısında yerine getirmemiz
gereken devrimci görevlerin ne olduğu da çok açıktır.. Yığınsal devrimci
savaşımla süreci hızlandırmak ve doğumu gerçekleştirecek ebe görevi
görmek. Süreci lafla değil, buna uygun bir örgütsel yapıyla çok yönlü
hazırlıkla ve pratik olarak etkileyip hızlandırabiliriz.

Türkiye ve Kürdistan devrimci hareketinin bir güç olduğu görüldü
sonunda. Ama bir güç olduğumuzu söylemek yeterli değildir tek başına.
Sorun, var olan gücü daha ileriye götürecek bir perspektife sahip ol-
maktır. Sorun, bu güce dayanarak dünyayı pratik olarak alt üst etmektir,
onu devrimci tarzda dönüştürmektir. Sorun tüm bunları gerçekleştirmek
için dövüşmektir. Yoksa en geri biri bile Gezi, 6-8 Ekim ve bugün olan-
lardan sonra artık bir güç olduğumuzu görüyor, anlıyor.

Kitlelerin eyleminin yayıldığı, genellik kazandığı ve şiddetlendiği
görülüyor ancak, eylemlerin arasında bir bağ kurma yeteneği gösterile-
mediği gibi burada olanlarla dünyadaki gelişmelerin bağı da kurulamı-
yor. Dünyada bir süreden beri başlayan yeni bir toplumsal devrimler
çağıyla ilişkilendirilmediği için bu topraklardaki devrimin gelişmesi tüm
boyutlarıyla ve gerçek anlamıyla kavranamıyor; herhangi bir ülkedeki
devrim de kavranamaz. 

Nesnel toplumsal gerçekler ne ölçüde kavranıyor? Marx, Kapital'de
düşünsel olarak açıklarken, maddi dünyanın insan zihninde yansıması
ve düşünce biçimleri durumuna konması olarak belirtir. Oportünist sos-
yalistlerin “somut” duruma ilişkin görüşlerinin somut toplumsal gerçek-
liği yansıtmadığını biliyoruz. 

Dolayısıyla bu hareketlerin düşünceleri, nesnel toplumsal durum üs-
tünde dönüştürücü bir etkide bulunmaktan çok uzaktır. Düşünce, nesnel
gerçekliğin yalnızca bir yansıması değildir; nesnel dünya karşısında pasif
değildir; düşünce nesnel gerçek üzerinde bir etkide bulunur ve onu dö-
nüşüme uğratır.

Toplumsal yaşamda büyük alt üst oluşlar gerçekleşiyor, toplumsal
patlamalar arka arkaya geliyor. Kısa zamana çok sayıda ve çok çeşitlilik
gösteren olaylar sığıyor. Birçok olay çap, içerik ve etki olarak geçmişte-
kileri aşan boyutlara varıyor. Kısacası sürecin devrimci içeriği ve ger-
çek boyutları, reformist ve oportünist basında gereken yankıyı bulamıyor.
Bu yüzden bu çevrelerin yayınları sıradanlığı aşmıyor. 

İşçi sınıfının ve halk kitlelerinin üretken yeteneğine ve yaratıcı et-
kinliğine güven duyulmalı. Gezi, yığınların üretken yeteneğinin ileri bir
örneğidir. Kürdistan'ın yakın tarihi, Kürdistan halkının mücadeleyle oluş-
turduğu zengin, ileri örneklerle doludur. Büyük mücadele içinde yalnızca
pratik alanda değil, zihinsel üretim alanında da mesela sanat alanında
dünyada etki yaratan ileri bir düzey ortaya konmuştur. Halklar mücade-
leyi daha ileri taşırken, uzlaşmacılar bunun çok gerisinde duruyorlar. 

Emekçilerin, ezilen ve sömürülenlerin ileri düzeyini, mücadelenin
bütün alanlarında görebiliriz. Aslında her şey gözlerimizin önünde olu-
yor. Devrimci politik bilince sahip olanlar, eylemler olsun, sanat alanında
olsun, ya da hangi alanda olursa olsun kendi etkinliğini kendisi örgütlü-
yor. Başka bir deyimle, kendi hareketine kendisi örgütlü bir biçim veri-
yor. Fakat şunu proletaryanın dünya çapında gerçekleşen sınıf
mücadelesinin bütün deneyimlerinde biliyoruz: Emekçiler kavgada ne
denli ileri gitse de, hareketin zafere kavuşması için devrimci komünizmin
proletaryanın devrimci sınıf partisinin önderliği gerekiyor.

Türkiye ve Kürdistan emekçi sınıfının genel kültür seviyesi yük-
sektir. Eğitim düzeyi sürekli yükseliyor. Dünyada ilerici demokratik, en-
ternasyonal kültür adına ve varsa onu öğrenmek için büyük bir çaba
içinde. Dünyada bilim, sanat ve edebiyatının en iyi takipçileri arasında-
dır. Burjuvazi sabah akşam cebini doldurmaya çalışırken, proletarya ka-
fasını sürekli yeni bilgilerle doldurmaya çalışıyor. Arada böylesine bir
fark vardır. Emekçi insanlığın bilinç düzeyi küçümsenmemelidir. Yeni
yarınlar için kavgadan kavgaya atılırken bilgili, bilinçli, kültürlü bir sınıf
olarak davranıyor.

Kapitalist toplum, proletaryayla sermaye sınıfının karşıtlığına ve uz-
laşmaz çelişkisine dayanıyor. Kapitalist toplum ilerledikçe uzlaşmaz çe-
lişki ortadan kalkmaz; tersine bu toplum biçimi geliştikçe, iç çelişki ve
karşıtlık daha derinleşir. Kapitalist üretim biçimi, aynı zamanda çeliş-
kiyi ve karşıtlığı çözecek koşulları da oluşturur. Bugün gelinen yer bu-
rasıdır: çelişkilerin devrim yoluyla çözülmesi.

Gelişim basitçe yalnızca nicel olarak, azlama, çoğalma ve yenilenme
olarak görülemez. Gelişim, nitel dönüşümleri de kapsar. Köklü toplum-
sal dönüşüm, nicel değil, niteldir. Devrimci marksizm daha 70'lerin or-
talarında amacını bir toplumsal sistemden başka bir toplumsal sisteme,
yeni ve daha yüksek bir toplumsal sisteme geçmek olarak ortaya koydu.
Devrimci programımız, diyalektik ve tarihsel maddeciliğe dayanıyor.

Diyalektik ve tarihsel maddecilik, bugüne kadar oluşan her toplum
biçiminin geçici olduğunu, yani belli sınırı olduğunu kabul eder. Eski
toplum yerini yeni bir topluma bırakır. Yeni toplumun maddi ön koşul-
ları, eskinin içinde ortaya çıkar. Doğmakta olan, devrimle eskinin en-
gellerinden kurtulur. Yeni bir toplumsal devrimler çağı, tarihin gelişimi
tarafından gündeme getirilmiştir.

Tek cümleyle, devrimin nesnel ve öznel koşulları bir araya gelmiş-
tir. 

ÇATIŞMALARIN 
DERİNLEŞMESİ

BAŞYAZI C. Dağlı

25 Kasım, Kadına Yönelik Şid-
dete Karşı Mücadele ve Uluslararası
Dayanışma Günü...

Kadına yönelik şiddet haberle-
riyle uyanıyoruz yeni günlere. Hergün
bir kadın öldürülüyor, tecavüze uğru-
yor ve işkenceden geçiriliyor. Binlerce
kadın şiddet görüyor; kocadan, baba-
dan, polisten, askerden, ordudan. Ve
kadınlar acımasızca katlediliyor. Tıpkı
bundan 55 yıl önce 25 Kasım 1960'da
Dominik Cumhuriyeti'nde tecavüze uğra-
yıp katledilen “Kelebekler” (Mirabal kar-
deşler) gibi... Tıpkı 11 Şubat 2015'te
Mersin'de katledilen Özgecan Aslan gibi....
Tıpkı ölüsü bile düşmanı korkutan Ekin
Wan gibi...

Zaman ilerliyor, iktidarlar değişiyor,
kadın daha çok ekonomik ve sosyal yaşa-
mın içine giriyor. Yasalar değişiyor ama bir
gerçek değişmiyor. Kadının ezilenin ezileni
oluşu ve ona uygulanan şiddet. Biz kadın-
ların özgürleşmek için attığımız her adım
zor yoluyla, şiddet yoluyla engelleniyor. Bu
zoru kimi zaman egemen güçler uyguluyor,
kimi zaman da en sevdiklerimiz uyguluyor.
25 Kasım bize bu şiddete, bu zora karşı mü-
cadele etmemiz gerektiğini hatırlatan bir
gün.

Biz kadınlar bütün tarihsel süreçler
boyunca bize dayatılan ikincil konumu-
muza karşı hep mücadele ettik, bugün de
mücadele etmeye devam ediyoruz. İktidar-
lar ne zaman kendilerini tehlikede görseler,

ilk bizlere, kadınlara saldırırlar... Cadı diye
yakıldık, vurun kahpeye diye taşlandık,
darağaçlarında can verdik yine de vazgeç-
medik mücadeleden. Vazgeçmeyeceğiz!
Zindan savaşımları tarihi bunun en somut
örnekleriyle doludur.

Emekçi Kadınlar, İşçiler...
İlk susturulmak istenen hep biz olduk.

Çünkü hepimiz biliyoruz, kadın ayağa
kalkmışsa, mutlaka başaracaktır. Bizler evi-
mizi, ocağımızı bırakıp sokağa çıkmışsak,
istediğimizi almadan dönmeyeceğiz de-
mektir. Dünyayı değiştirme eyleminde biz
kadınlar sahip olduğumuz rolün farkında-
yız. Bu tarihsel sorumluluğumuzu gerçek-
leştirmek için her geçen gün kitleler halinde
eylemlerimizi yükseltiyoruz.

Sermaye sınıfı biliyor ki kitlelerin her
sokağa çıkışında; işçi eylemlerinde, öğrenci
eylemlerinde, Kürt halkının eylemlerinde
en öndekiler yine kadınlar. Mahallesinde
evleri, köyünde ormanları başlarına yıkı-
lınca, çocukları tehlikeye düşünce panzerin

önüne ilk dikilen yine kadınlar. Bun-
dandır kadınları yeniden evlerinin
dört duvarı arasına sokmak için çaba-
ları, bütün öfkeleri, kinleri, saldırgan-
lıkları...

Emekçi Kadınlar;
Bizleri yaşamdan kovmaya,

yaşam hakkımızı elimizden almaya
çalışanlara, kapatanlara, zincirleyen-
lere, köle pazarlarında satanlara isyan
edelim. Varto'da katledilen çıplak be-

deni teşhir edilen Ekin Wan'ı unutmayalım.
Cizre'nin masum çocuklarını unutmayalım.
Kangölüne çevrilen Ankara'yı, Paris'i unut-
mayalım, Silvanda katliam yapan “ölüm
makineleri”ni unutmayalım. Öfkemizi so-
kaklarda haykıralım. Bizi susturmaralarına
izin vermeyelim. Bizi asıl sessizlik öldürür.
Şiddete, haksızlığa, katliamlara ses çıkar-
mamak, susmak öldürür. Susarsak ölü-
rüz!...Harekete Geçip İsyan
Edelim!...Zincirlerimizi kıralım ve zulme,
zalimliğe karşı Dünyaya Başkaldıralım!...

25 Kasımları; faşizmin her türden ge-
riciliğine karşı; Kaderlerin, Sibellerin, Ay-
sunların, Arinlerin özgürlük çığlıklarıyla bir
mücadele gününe çevirelim. Sınıf kardeş-
lerimizle birlikte şiddetin kaynağını yıkıp,
barışın kaynağı sosyalizmi kuralım.

Bu yaşamda kadınlar olarak bizde
“vardık, varız, varolacağız” demek için, 

HAREKETE GEÇ, İSYAN ET!
EKA

Emekçi Kadınlar 

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI 25 KASIM'DA SOKAĞA EYLEME

Emekçi Kadınlar TÜYAP'ta
14 Kasım günü Emekçi

Kadınlar (EKA) devletin 12
gün boyunca abluka altına al-
dığı ve sokakları bombalayıp
ağır silahlarla taradığı, katli-
amlar gerçekleştirdiği Silvan
halkına destek için 34. İstan-
bul TÜYAP Kitap Fuarı'nda
eylem yaptı. 

Devletin katliamlarını
protesto eden ve Kürt halkına
destek mesajı içeren siyah
kartonlar üzerine beyaz yazıl-
mış dövizler taşıyan Emekçi
Kadınlar, fuar koridorlarında

sessiz yürüyüş yaparak Silvan ve Kürt halkına yönelik katliamlara
dikkat çekti. Bir süre fuar koridorlarında dolaşan Emekçi Kadın-
lara stantlardan ve ziyaretçilerden alkışlarla destek verildi. 

1 saatlik eylemin ardından Fuardan ayrılmak isteyen kadın-
ları sivil polisler gözaltına aldı. 2 saate yakın fuar alanında göz-
altına bekletilen kadınları görüntülemek isteyen Mücadele Birliği
muhabiri de polis tarafından tartaklanarak, fotoğrafları silinmeye,
gözaltına alınmaya çalışıldı. 

EKA'lılar, 2 saatlik bir gözaltının ardından serbest bırakıldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Uluslararası Mücadele günü için Sa-
rıgazi’nin emekçi kadınları 22 Kasım
Pazar günü bir araya geldi.

Sarıgazi Ayışığı Ekin Sanat Derne-
ğinde toplanan kadınlarla kadına yönelik
şiddet üzerine söyleştik. 25 Kasım özelinde
neden kadınların şiddete uğradıklarını ele
aldık.

25 Kasımı bize bıra-
kan Dominikli Mirabel
kardeşlerden, Kelebekler
hareketinin Trujillo dik-
tatörlüğüne karşı özgür-
lük mücadeleleri üzerine
derinleşen sohbet ve söy-
leşilerimiz katılan

emekçi kadınların kendi yaşamlarından
kattıklarıyla üzerimizde iyi bir etki yarattı. 

Sarıgazi Ayışığı Ekin Tiyatro Grubu
bize kadınların günlük yaşamda çokça kar-
şılaştığı evde, işte, sokaktaki tacizi, şiddeti
skeçler ve doğaçlamalarla sundular. Kah-
kahalarla izlediğimiz skeçlerin gerçekteki
karşılığı aile içi şiddet, toplumsal şiddet ve

aslında hepimizi yakından ilgilendiren
devlet şiddeti üzerine yaptığımız çıkarım-
lar, faşizm sürdüğü sürece gerçek anlamda
özgür olamayacağımız oldu. Cinsler arası
farklılıklar bize faşizmin şiddeti olarak geri
dönecek, bireysel yaşananların aslında sa-
dece bireyi değil toplumu ilgilendirdiği ve
sonuçları toplumsal görüp örgütlenerek,

daha güçlü ve kökten
çözümler bulabileceği-
miz oldu.

Etkinliğin sonunda
Emekçi Kadınlar, 25
Kasım Çarşamba günü
Taksim'de yapacakları
yürüyüşün çağrısını yi-
nelediler. 

Silvan Halkının Sesi 
Taksim'de

Emekçi Kadınlar (EKA), Kürt halkına yönelik katliamları Tak-
sim'de protesto etti. 

13 Kasım akşamı Mis Sokak üzerinde “Silvan'da katliam var, bu
katliama ses verin” diye ajitasyon konuşmaları yapan Emekçi Ka-
dınlar, “Silvan Halkı Yalnız Değildir”, “Kürdistan Faşizme Mezar
Olacak” sloganları atarak İstiklal Caddesi'ne çıktılar. 

Taksim'den Silvan'a ses vererek cadde üzerindeki kalabalığın
da ilgisini çeken kadınlar, slogan, zılgıt ve alkışlarla bir süre yürüdü-
ler. 

25 Kasım İçin Sarıgazi’de

Gazetemiz sayfaları son
haftalarda ölüm haberlerinden
geçilmez oldu. Katliamlar, in-
fazlar, göçmen kazaları ve
kadın cinayetleri... Bu haberi-
miz de Samsun'dan bir kadın
cinayeti, sağlıkçı cinayeti. 19
Kasım günü bir kadın doktor,
görev yaptığı hastanede kal-
binden bıçaklanarak öldürüldü. 

49 yaşında idi, kadın has-
talıkları ve doğum uzmanı Dr.
Aynur Dağdemir. Katili olan
Yusuf Demirbaş önce bir
sokak kavgasında birini bıçak-
ladıktan sonra, hastanede çalı-
şan eski eşinin yanına gelerek
onunla kavgaya başladı, bıçak
çekti. Kavgayı ayırmaya, kadı-
nın hayatını kurtarmaya çalı-

şan Aynur
doktor kalbin-
den aldığı 3
bıçak darbe-
siyle hayatını
kaybetti. 

Ertesi gün
Aynur doktoru
binlerce kişi
uğurladı son
yolculuğuna. Cenaze törenine
katılan kadınların bir kısmı,
kucaklarında Aynur doktorun
doğurduğu çocuklarıyla geldi-

ler. Hayat kurtaran, dünyaya
yeni canlar, yeni hayatlar geti-
ren bir doktor daha vahşi bir ci-
nayetle yaşama veda etti. 

Kadına Şiddet Cinayetlerle Sürüyor
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Baş tarafı 
1. sayfada

Kürdistan'da şimdi dörtbaşı mamur silahlı
bir ayaklanma yaşanıyor. Bu ayaklanma, sa-
dece öncü güçler eliyle yürütülen bir ayak-
lanma değil; aksine, esnafıyla, yoksuluyla,
köylüsüyle halkın katıldığı bir ayaklanmadır.

İkinci olarak şu tespiti yapmak zorunda-
yız: Kürdistan'da başta Kürt halkı olmak üzere
Kürdistan halklarının bu silahlı ayaklanması
Türkiye'nin devrimci/demokratik güçleri tara-
fından yeterince desteklenmemiştir ve halen de
destekleniyor değil. Bu anlamda Kürdistan
halkları yalnız bırakılmış durumdalar.

Bunun nedenleri üzerinde hızla durulmalı
ve zaman kaybetmeden bu durum ortadan kal-

dırılmalı. Bu durumun sebeplerinden birisinin,
aydınların, liberallerin, sosyal reformist çevre-
lerin kitleler üzerindeki etkisi olduğu söylene-
bilir ama bunu söylemek durumu açıklamaya
ve çözmeye yetmez.

Büyük toplumsal sorunların çözümü baş-
kalarını suçlama ya da başkalarına öfke şim-
şekleri yağdırma yoluyla gerçekleşmez.

Sorun, eksiklik ve zaafların soğukkanlı-
lıkla tespit edilip giderilmesi için kollar sıvan-
malı. Kaybedecek zaman yok.

Faşist devlet, resmi/sivil emrindeki bütün
katil sürülerini Kürdistan sokaklarına salmış
durumda. Dinci faşistler, MHP'li faşistler,
mafya artıkları vb vb katil ruhlu ne varsa, sırt-
larına resmi üniforma geçirilerek ve maaşa
bağlanarak cinayetler işlemek üzere Kürdis-
tan'a konuşlandırılmış bulunuyorlar.

Vali ve kaymakamlar, yasalara dayanarak
her gün bir ilçede “sokağa çıkma yasağı” ilan
etmek suretiyle katil sürülerinin işlerini kolay-
laştırıyorlar.

Faşist devlet, ayaklanmayı bastırmak için
her yol ve yönteme başvurmakta. Tank, top
atışı, ağır silahların kullanımı olağan hale geti-
rildi.

Buna karşılık devrimci güçlerin de yap-
ması gereken, yerine getirmesi gereken görev-
ler var. başka bir ifadeyle “devrim zamanı”nın
da kendine özgü görevleri var.

Ayaklanan halklara yol gösterecek, ne
zaman ve nasıl davranmaları gerektiğini söyle-
yecek, onları tek hedef etrafında birleştirecek,
otorite olacak bir güç odağı yaratmak bu gö-
revlerin başında geliyor.  

Halkların ihtiyacı, devrimde zafer kazan-

mayı ve iktidarı ele geçirmeyi göze almış; bu
cüret ve cesarete sahip olduğunu eylemleriyle
kanıtlamış, otorite kaynağı olabilecek bir ikti-
dar odağına sahip olduklarını bilmektir.

Böyle bir devrimci iktidar odağı, kitlele-
rin gözlerini dikecekleri kısa, öz ve birkaç
maddeden oluşan bir devrim programını ilan
edebilir.

Yine ancak böyle bir iktidar odağı, düş-
man üzerinde enerjik bir diktatörlük uygulaya-
rak düşmanın direnişini kıracak; devrimin
kazanımlarını koruyacak en temel önlemleri
alacak, ayaklanan halkların politik birliğini
sağlayacak ve tek bir otorite altında hareket et-
melerini mümkün kılacak olan Geçici Devrim
Hükümeti sorununu çözebilir.

Günümüzün acil görevi budur.

Editör
“ŞİMDİ DEVRİM ZAMANI”

“Cizre, Silvan... Faşist Katliamlarınız
Devrimi Engelleyemez!”

Mücadele Birliği Platformu, Kürt hal-
kıyla dayanışmada bulunmak, Kürdis-
tan’daki katliamlara dikkat çekmek için 21
Kasım günü Taksim’deki binalardan İstik-
lal Caddesi üzerine kuşlamalar yaptı.

İstiklal Caddesi üzerinde 2 farklı nok-
tada binalardan yapılan kuşlamalarla halka
“Kürt Halkı Yalnız Değildir”, “Yaşasın
Kürt-Türk Halklarının Mücadele Birliği”,
“Kürt Halkı Katledilirken Sen Özgür Ola-
mazsın”, “Cizre... Silvan... Faşist Katliam-
larınız Devrimi Engelleyemeyecek”, “Kürt
Halkının Devrimci Eylemini Devrime Bü-
yütelim”, “Katliamlara Sessiz Kalma! Ses-
siz Kalmak Onaylamaktır”, “Dinci Faşist
İktidarın Katliamlarını Halkların Mücadele
Birliği Önler” şiarları taşındı. Havadan sü-
zülen kuşlar geçenlerin ve esnafın ilgisini
üzerinde topladı.

Demirören Pasajı balkonundan kuş-
lama yapan Mücadele Birliği okuru,gözaltına alındı.

Taksim polis karakoluna götürülen Muhammed Hizmetçi 2 saatlik gözaltından sonra
serbest bırakıldı.

Gazi'den Silvan'a Destek
Mücadele Birliği Platformu, Gazi Ma-

hallesi'nde 14 Kasım günü Kürdistan'da ya-
pılan saldırıları protesto etmek için pankart
astı, bildiriler dağıttı, stant açarak ajitasyon
konuşmaları yaptı. 

Devletin Kürdistan'da günlerce süren
kanlı politikalarına sessiz kalmamak, Kürt
halkına yapılan saldırılara karşı mücadeleyi
yükseltmek için çağrılar ve ajitasyon konuş-

maları yapıldı. 
Mahalle aralarından ajitasyon ve kuşlamalarla İsmet İnönü

caddesine çıkıldı ve “Kürt Halkı Yalnız Değildir Mücadele Bir-
liği” pankartı asıldı. Eyleme tanık olan araçlar da korna ve zafer
işaretleriyle destek verdiler. Yoldan geçen Gazi'nin emekçi in-
sanları pankart asıldığı esnada yardım etti. “Bizlerin yalnız ol-
madığımız gibi sizler de yalnız değilsiniz” gibi olumlu
tepkilerle karşılaşıldı. 

Şair Abay Lisesinin oraya asılan pankartla, ajitasyonlarla,
kuşlamalarla eylem iradi olarak sonlandırıldı.

Devrimci Öğrenci Birliği de, öğle saatlerinde Şair Abay Lisesi önünde stant açtı ve
ajitasyon konuşmaları ile kuşlamalar yaptı. Konuşmalarda Kürt halkıyla dayanışma, Sil-
van için sokağa çıkma çağrısı yapıldı. Mücadele Birliği gazetesi yeni sayısı dağıtımı ya-
pıldı ve halktan olumlu tepkiler ve destek alındı.

Ve Devrimci Öğrenci Birliği, kendi çıkardıkları Sweno fanzin'i öğrencilerle buluş-
turdular.

Fransa ve tüm dünya, 14 Kasım gece yarısı Paris'te
yaşanan saldırılarla sarsıldı. IŞİD'in üstlendiği katliam,
amaçladığı vahşet ve dehşeti yaratmayı başardı. 

Duyulduğu ilk andan itibaren an an takip edilen sal-
dırı hakkında çok şey yazıldı, söylendi, kurbanların anla-
tımları ve görüntüler her yere yayıldı. 

Paris'te yaşayan okurumuz Reşo'dan dinledik biz de
katliamı. Bunu paylaşıyoruz sizlerle:

“Merhabalar. Ben iyiyim. Olaylar çalıştığım işyerine
bir kaç km ötede gerçekleşti. Fransa-Almanya dostluk
maçı oynandığı esnada gerçekleşti ve maç esnasında da
büyük bir gürültü duyuldu. Seyirciler statta bir kaç saat
güvenlik dolayısıyla bekletildi.

Ayrı ayrı 7 bölgede katliamlar gerçekleşti. Bilanço
120 civarında ölüm ve yaralı sayısı 200 üzerinde. Fransa
olağan üstü hal etmiş durumda, ülkeye giriş çıkışlar ka-
patıldı. 

Vahşet görüntüleri gelmeye başladı. Bomba ve tara-
malı silahlarla rastgele ateş açıldığı ve özellikle bir böl-
gede rock konseri esnasında teröristler salonda yine
insanlara taramalı silahlarla ateş açtılar. Bu bölgede çok
kayıp olduğu söyleniyor. Ve 'Suriye için', 'Suriye, Suriye',

'Allahu ekber' dedikleri de gelen bilgiler arasında. Dün
saat 22.30-23.00 sıralarında gerçekleşti ve halkta büyük
bir şok ve paniğe neden oldu.

Saldırıların yaşandığı yerler:
► Stade De France (Saint-Denis) (Fransa Stadı)
► Salle De Spectacle Du Bataclan (Bataclan Gös-

teri Salonu )
► Boulevard Voltaire (Voltaire Bulvarı)
► Jonction De La Rue Bichat Et De La Rue Alibert

(Caddeler)
► Rue De La Fontaine-Au-Roi (Caddeler)
► Boulevard De Charonne (Bulvar)
7'si intihar olmak üzere toplam 8 IŞİD'li öldürüldü.

Bugün ve önümüzdeki günlerdeki tüm ekinlikler, ey-
lemlikler iptal edildi ve normalde bugün Silvan için yapı-
lacak yürüyüş de iptal edildi.

IŞİD'in daha önce tehdidi vardı Avrupa için. Ve bu,
Türkiye'de olan Suruç ve Ankara'nın devamı.

Bu açıdan, Fransa güçlerinin IŞİD'e karşı Suriye'ye
girme ihtimali yüksek görünüyor. Aynı 11 Eylül'den sonra
ABD'nin Irak'a girmesi gibi. 

Gelişmeler sert ve sıcak olacak havası var burada.
Ayrıca olaydan yarım saat sonra Erdoğan'ın konuşması
da bir soru işareti. Bilmiyorum göçmenlere karşı tepki ne
olur.

Ve şu da var, 2. dünya savaşından sonra en kanlı
günü Paris'in. Ve sayı yükselebilir, 80’e yakın ağır yaralı
var.

Tv'lerde IŞİD'e en büyük desteğin Türkiye olduğu
söyleniyor. 

Bataclan Salonu'nun görüldüğü bir video var. O rock
konserinin olduğu salon. Vahşet. Çeken adam 'ne oldu'
diyor 'ne oldu' hepsi şokta, kimse cevap vermiyor.”

Paris'te Katliam

Kobane'nin 
yeniden inşaası
için, Uluslararası
Devrimci Parti ve
Örgütler Koordi-
nasyonu'nun
(ICOR) 10 ülkeden
170 gönüllü ile 
Kobanê'de inşa
ettiği hastane 
20 Kasım günü
törenle açıldı... 

Amed'de Tiyatro Festivali
3. Amed Tiyatro Festivali, “Em Şanoya Civaka Demokratik Bir Hev

Re Biafirînin” (Demokratik Toplumun Tiyatrosunu Birlikte Yaratalım) şia-
rıyla başladı.

Festival 15-22 Kasım tarihleri arasında; Kürdistan’ın dört parçasından
ve İstanbul’dan katılan tiyatro gruplarıyla devam edecek. Rojava’dan 1,
Rojhilat’tan 2, Başûr’dan 3, Bakur’dan 1 ve İstanbul’dan ise 2 tiyatro grubu,
festival süresince sahne alacak. Toplamda 16 oyun sahnelenecek ve ayrıca
5 seminer düzenlenecek. Festival etkinlikleri Büyükşehir Belediyesi Sinema
Salonu ve Cegerxwîn Kültür Merkezinde yapılacak.

Qudbedin Sadexi’nin yazdığı “Spîmend” oyunuyla başlayan festival,
“Tabloyek Ji Mazotê (Mazottan Bir Tablo)”, “Yên Xwedê Ji Wan Sitendî
(Allahından Bulmuşlar)”, “Siltanê Fîlan (Filler Sultanı)”, “Çirîke Waran
(Mekanların Zamanı)”, “Xaw Eray Zemîn”, “Bijîşkê Hêja (Değerli Dok-
tor)”, “Masireşa Biçûk (Kara Balık)”, “Davul Tozu”, “Srud Gelekî Dirinde
(Vahşi Bir Halkın Marşı)”, “Pîrê û Luye (Nene ve Tilki)”, “Kim Var Orada”,
“Dawiya Rojeke Dirêj (Uzun Bir Günün Ardından)”, “Küçük Aslan”, “Êdî
Bese (Yeter Artık)”, “Orman Çocukları’’ oyunlarıyla devam edecek. 

22 Kasım Pazar günü saat 19.00’da İstanbul Mezopotamya Kültür
Merkezi’nden Mezopotamya Dans Topluluğu'nun gösterimiyle de festival
sona erecek.

Mücadele Birliği/Amed
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FAŞİZME KARŞI MÜCADELE 
VE BİRLİK SORUNU

Taylan Işık
Faşizmin saldırılarını yoğunlaştırması pek çok kesimi şaşkınlık içinde bıra-

kırken, birlik arayışları da deyim yerindeyse “tavan” yaptı.
“Birlik” sözcüğü her zaman kitlelere hoş görünmenin sihirli sözcüğü olagel-

miştir. Çünkü faşizme karşı olan bütün güçlerin birleştirilmesi, devrimin toplum-
sal güçlerinin en büyük özlemlerinden biridir.

Emekçi sınıflar, Kürt halkı ve ulusal topluluk halkları faşizme karşı savaşta za-
ferin ancak bu yolla mümkün olduğunu düşünüyorlar. Tarihsel deneyimlerin kit-
lelerde oluşturduğu bu bilinç anlaşılırdır. Bu, sorunun en basit, kolay anlaşılır
yanıdır.

Ama devrimci politika, bu durumdan çok daha karmaşıktır. Bu bakımdan ör-
gütlü devrimci güçler “Birlik” kavramının sihirli cazibesine kapılıp bununla yeti-
nerek hareket edemezler. Faşizme karşı mücadelede birlik isteyenler, daha fazlasını
düşünmek zorundalar. Örgütlü devrimci güç olmanın zafer için birlik isteyen kit-
leden farkı bu.

Faşizme karşı birlik olmayı istemek yetmez; kiminle birlik yapılacağı, birli-
ğin hedefinin, amacının ne olacağı; savaşan kitlelere nasıl bir program önerileceği
de en az birlik isteminin kendisi kadar önemli.

Aslında şimdi “birlik” isteyenler ya da önerenler yeni bir şey yapıyor değil-
ler. Türkiye ve Kürdistan toprakları birlik konusunda çok zengin birikim ve dene-
yimlere sahip. 70'li yılların sonlarından bu yana devrimci güçler arasında olsun,
sosyal reformist parti ve örgütler arasında olsun, sayısız birlik girişimi oldu. 

Kimisi politik- örgütsel birlik, kimisi güçbirliği vb düzeyinde gerçekleşen bu
birlik girişimlerinin -istisnalar dışında- hemen hepsi ya başarısızlığa uğradı ya da
daha kötüsü, ne olduğu dahi anlaşılamadan yokolup gitti.

Son dönemlerde girişilen birlik çabalarının akıbeti de öncekilerden farklı ol-
madı; olmayacak gibi duruyor; bunun güçlü emareleri ortaya çıkmaya başladı bile.

Demek ki sorun birilerini “birlik”in gerekliliği konusunda ikna etmek değil-
miş. Sorun, emekçi sınıfların, ezilen halkların, gençliğin kesin kurtuluş özlemlerine
yanıt verecek, kalıcı, güçlü, birliklerin oluşturulmasıdır.

Kalıcı, güçlü, kitlelerin kesin kurtuluş özlemlerine yanıt verebilecek birlikle-
rin kurulması ise, birilerinin “biz böyle bir birlik istiyoruz” demeleriyle olmaz.
“Birlik”i kalıcı kılacak olan temel unsur böylesi bir oluşumun program program,
amaç ve hedefleridir.

Kurulacak “birlik”in kalıcı olabilmesi için bunlar devrimci bir içeriğe sahip ol-
malı. Bundan anlaşılması gereken şey, “Birlik”in -adı ne olursa olsun- iktidarın
devrimci yollarla elegeçirilmesi hedefiyle kurulması gerektiğidir.

Buradan çıkarılacak birinci sonuç, devrimci bir iktidarı hedeflemeyen, örne-
ğin “AKP'yi geriletmek” gibi zevzeklikler temelinde kurulacak birliklerin emekçi
sınıfların, ezilen halkların desteğini almayacağı gibi kalıcı da olmayacağıdır.

Nasıl olsun? “Devrim aşamasında” olan bir halk hedefi, amacı, ufku AKP'yi
geriletmekle sınırlı olan bir oluşumu neden desteklesin? Dahası, bu aşamadaki bir
halka AKP'yi geriletmeyi hedef olarak önermek reformizmin en bayağı cinsinden
olmayı gerektirir.

UKH yöneticilerinden M. Karayılan son derece doğru bir gözlemle Kürt halkı
için “Halkımız devrim aşamasındadır” değerlendirmesinde bulundu. Bu değerlen-
dirmenin doğruluğundan şüphe yok. Bugün Kürdistan'da olup bitenlerde sadece
faşizmin baskı ve terörünü değil ama Kürdistan halklarının, Kürt halkının devrimci
kararlılığını, devrimci girişimlerini de görmeli insan.

Bu değerlendirmeye eklenecek tek nokta şudur: Bir halk devrim aşamasına
gelmiş ise, onun öncülerinin yapması gereken şey, devrimci iktidar odağını oluş-
turmak, öncü gücün iktidarı devrimci yollarla ele geçirmeye hazır olduğunu her
yönüyle göstermek.

Çıkarılması gereken ikinci sonuç, faşizme karşı mücadelenin düzene, tekelci
kapitalizme karşı mücadeleyle birlikte ele alınması gerektiğidir. Yoksul, emekçi
kitleleri devrim gibi büyük bir savaşa çekmenin yolu anti-kapitalist içeriğe sahip
bir programdır.

Koç Holdingin yöneticilerinden Ali Koç'un dahi “gerçek engel kapitalizmdir”
dediği bir dönemde kendilerine “devrimci” diyenlerin kapitalizm karşı mücadele-
den söz etmemeleri ya da bu mücadeleyi bilinmez bir tarihe ertelemeleri neyle
açıklanabilir!

Üçüncü nokta.. Türkiye'de faşizm AKP'den ya da başka bir düzen partisinden
ibaret değil. Bugün AKP'nin hükümet partisi olması ve devletin tüm icraatlarından
sorumlu olması bu gerçeği değiştirmez. Türkiye'de faşizm bir devlet sorunudur.
Devlet, baştan aşağı faşistleştirişmiş bir yapılanmadır.

Dolayısıyla, faşizme karşı mücadeleyi, bugün AKP yarın başka bir düzen par-
tisine indirgemek eşeği bırakıp semerini dövmektir. Teorik değerlendirmelere de
gerek yok. Günümüzde Kürdistan'da olan bitenlere, devlet denen Vali, Kaymakam,
Özel Harekat birlikleri, özel eğitimli askeri oluşumlara vb. vb. bakılması gerçeğin
anlaşılması için yeterli.

Devletin omurgasını teşkil eden bu kurumlar tepeden tırnağa faşist oldukları
gibi, hükümetin düzen partileri arasında el değiştirmesiyle ne değişirler ne de et-
kilerini yitirirler. Tam da bu nedenle, Türkiye'de demokrasi mücadelesini düzen
partilerinden herhangi birine karşı mücadeleye indirgemek son derece yanlış ve
yanıltıcı.

Türkiye'de demokrasi mücadelesi bir devrim mücadelesidir; faşist devlet me-
kanizmasının parçalanması ve iktidarın devrimci güçler tarafından ele geçirilmesi
mücadelesidir. Demokrasi meselesinin “demokratik bir anayasa” ile çözülebilece-
ğini söylemek ve düşünmek de aynı derecede yanıltıcı. AKP ile ve bu Meclis'le
“demokratik anayasa” yapılabileceği yönündeki açıklamalara değinmeye bile gerek
yok. Bu tür açıklamalar devrime zarar vermekten, emekçi sınıfların, devrimin top-
lumsal güçlerinin bilinçlerini karartmaktan başka bir işe yaramaz.

Eğer bir halkın devrim aşamasında olduğu bir kez tespit edilmiş ise, yapıl-
ması gereken devrimin temel sorunlarını zaman geçirmeden ele almaktır. Her dev-
rimin birincil, temel sorunu iktidar sorunudur.

İktidar sorunun ele alınması, her şeyden önce iktidarın kim/kimler tarafından
kimlerle birlikte ele geçirileceği; iktidarın fethiyle birlikte nasıl bir hükümetin ku-
rulacağı; kurulacak geçici devrimci hükümetin ilk icraatlarının neler olacağı soru-
larına net yanıt verilmesi anlamına gelir.

Faşizme karşı birlik kurmak “AKP'yi geriletmek” gibi zevzek, kerameti ken-
dinden menkul kavramlarla halkların bilincini bulandırmayı değil, işte devrimin
bu can alıcı sorunlarıyla uğraşmayı gerektirir.

Kürdistan'da bir ayaklanma yaşanıyor. Türkiye'de Haziran Halk Ayaklanma-
sından sonra yeni bir ayaklanma hızla mayalanıyor. 

Faşizme karşı birlikten söz edilecekse bu, iki ülke halklarının devrimci zafe-
rine hizmet edecek şekilde ele alınmalı.

Silvan, Nusaybin, Cizre... Kürt şe-
hirlerine devletin saldırıları birbiri ar-
dına geliyor. Önce sokağa çıkma yasağı
ilan ediliyor, taş taş üstüne bırakılma-
macasına kentler yıkılıyor, yağmalanı-
yor. Kentlere, mahallelere giriş çıkışlar
engelleniyor, elektrik, su, internet, tele-
fon hatları kesiliyor ve abluka başlıyor.
Keskin nişancılar, havan topları, zırhlı
araçlar sokakta, balkonda, evinin
önünde insanları ardı ardına katlediyor.
Geri çekilen devlet ardında enkaz bir
şehir, her yaştan onlarca ölü ve yaralı bı-
rakıyor... 

Nedeni basit. Özyönetimini ilan
eden, devletin faşist politikalarını ve
baskılarını, işgalini tanımayacağını
açıklayan bir halk, özsavunmasını oluş-
turarak ordularını kuruyor, kendini yö-
netmek için harekete geçiyor. Halkın
iradesini kırmak isteyen devlet, ordusu,
polisi, özel harekatı, zırhlı araçları, tank-
ları ile kuşatıyor ama kentin milis güç-
lerine çarpıyor, onu aşamıyor. Devlet
teslim alamadığı bir kenti yakıyor, yıkı-
yor, katlediyor... 

Kürdistan'da yaşanan gelişmelere
an be an yetişebilmek imkansız. Bir ta-
rafta IŞİD canileri ile savaşıp ardı ardına
kentleri, köyleri özgürleştirirken, diğer
taraftan da kaderini eline almak için bir
devletin tankına, topuna karşı hendek-
leri, el yapımı silahları ile hayatta kalma
savaşımı veriyor. 

Burada 11 Kasım'dan itibaren
K.Kürdistan'da yaşananları anlatabil-
meye çalıştık.

11 Kasım:
Silvan'da ilan edilen sokağa çıkma

yasağı ve ablukanın 9. gününde özel ha-
rekat timleri, 5 yaşındaki Abdullah
Güney isimli çocuğu bomba atarla
vurdu, ağır yaralanan Güney hastaneye
kaldırıldı. Elektrik, su ve internet hatla-
rının kesildiği ilçeye geceden beri çok
sayıda paletli panzer ve binlerce asker
sevk edilirken, HDP vekillerinin de ara-
larında olduğu bir heyet ilçeye girmek
için uğraşıyor.

Helikopterlerden atılan bombalarla
çok sayıda kişi de yaralanırken, saldırı-
lardan dolayı yaralılar mahallelerden dı-
şarıya çıkarılamadı. Kaymakamlığın
cami hoparlörlerinden yatığı anonslarla
Tekel, Konak ve Mescit mahallelerinde
ikamet edenlerin, evlerini boşaltarak, il-
çenin diğer bölgelerine geçmesi istedi. 

Roboskî'de de korucular, Saray'ın
savaşına ortak olmamak için silah bı-
raktı, devlet, 21 korucunun işine son
verdi. Savaşa itiraz eden 75 korucu da
Gülyazı Karakolu'na giderek silahlarını
bıraktı.

Kürdistan Halk İnisiyatifi de bir
açıklama yaparak “Silvan’la öne çıkan
Nusaybin, Cizre ve Silopi’de de tırman-
dırılmak istenen saldırıların hedefi hal-

kımızın ilan ettiği öz yö-
netimler ve özgür yaşama
iradeleridir (...) AKP’nin
tankıyla-topuyla, ağır si-
lahlarıyla başlattığı bu
saldırılar Kürt halkının
tarihinden yabancısı ol-
madığı katliamların ilk
işaretleridir.(...)

Bu yaşananlar karşı-
sında gerekli olan şey tüm
Kürdistan’ın Silvan ve
diğer direniş bölgelerimiz

etrafında kenetlenmesi olmalıdır.(...)
Tüm Kürdistanlıları Silvan etrafında ke-
netlenmeye, öz yönetimi inşa etmeye ve
bu temelde direnmeye çağırıyor, dost-
ları, demokratik kamuoyunu ve kardeş
halkları Kürdistan’da yaşanan bu zulmü
ve katliamı görmeye, halkımızın haklı
talepleri etrafında kenetlenmeye çağırı-
yoruz.” dedi. 

Akşamüzeri Silvan mahallelerin-
deki ablukayı kırmak için Silvan Bele-
diyesi önünde toplanarak yürüyüşe
geçen yüzlerce kişi, “Biji Berxwedana
Farqînê”, “Baskılar Bizi Yıldıramaz”
sloganlarıyla Tekel Mahallesi'ne yü-
rüdü, kitlenin önünü zırhlı araç-
larla kesen polis halka gaz
bombaları ve tazyikli su sal-
dırdı. Saldırıya karşı tüm yurt-
taşlar da direnişe geçti, ilçe
genelinde halk ses çıkarma ey-
lemi yaparak saldırıyı protesto
etti.

Sabaha karşı Silopi'de Ye-
şiltepe Mahallesi'ne yönelik ger-
çekleştirilen baskında Mezarlık
Cami önünde 19 yaşındaki
Kadri Sencer katledildi. Daha sonra çev-
reye rastgele ateş açıp bomba atan özel
harekat timleri, Sencer'in cenazesini
yaklaşık 300 metre ilerde bulunan tarihi
İpek Yolu'na kadar tekbirler eşliğinde
sürükleyerek götürdü. 

12 Kasım:
Silvan'da abluka altındaki Tekel

Mahallesi'ne yürümek isteyen HDP Eş-
başkanı Figen Yüksekdağ, DTK Eşbaş-
kanı Hatip Dicle ve bir grup HDP
milletvekilinin aralarında olduğu heyete
polis saldırdı, aralarında Yüksekdağ’ın
da bulunduğu çok sayıda vekil yara-
landı. Polisin gaz bombalı saldırılarına
halk karşı koyunca çatışmalar ilçe mer-
kezine yayıldı. 

Silvan'da sabahın ilk ışıklarıyla bir-
likte silah sesleri yeniden gelmeye baş-
ladı. "Sokağa çıkma yasağı"nın
olmadığı mahallerde de halkın evlerin-
den çıkması engellendi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi,
Silvan için bir açıklama yaparak, "Mil-
letin vücuduna sirayet etmiş virüsten
kurtulana kadar operasyonlar devam
edecek" dedi.

Silvan'a yönelik saldırılar pek çok
yerde protesto edildi. Qamişlo'da da so-
kaklara çıkan binlerce kişi, Kuzey Kür-
distan halkının ve Silvan'ın direnişini
selamlamak için yürüdü. Saldırılar,
Amed ve Halfeti'de de binlerce kişinin
yürüyüşleriyle protesto edildi.

Akşam saatlerinde ise Silopi’de,
İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan Şehit
Harun Mahallesi’ne yönelik saat 22.00
civarında atılan “bomba atar”larla
Fatma Yiğit isimli bir kadın hayatını
kaybetti, en az 4 kişi de yaralandı. Yara-
lıların getirildiği hastane de polis tara-
fından ablukaya alındı.

Gece gelen bir diğer haber de Van
Erciş’e bağlı Zilan bölgesinden. Burada
başta Tendürek köyü olmak üzere bir-
çok köyün abluka altına alarak, köylü-
lere ‘Derhal köylerinizi terkedin’
baskıları yapıldı, köyler havadan bom-
balandı. 

13 Kasım: 
HDP'li miletvekillerinin de arala-

rında bulunduğu binlerce kişi yeniden
Konak Mahallesi'ne doğru yürüyüşe
geçti.

Mahallenin içine giren halkın
önünü kesen polis, havaya ateş açtıktan
sonra kitleye saldırdı. Polis saldırısında

Üstün Güneş karnından yaralanırken,
çok sayıda kişi gözaltına alındı. 

Türkiye ve Kürdistan kentlerinden
gelen Kürdistan Hukukçular Derneği
üyesi 200 civarında hukukçu da, yasa-
ğın uygulandığı mahallelere girmek
üzeri yürüyüşe geçince tazyikli su ve
gaz bombaları ile saldırıldı.

Nusaybin Kaymakamlığı, Nusay-
bin ilçesinde saat 21.00'dan itibaren
ikinci bir emre kadar 15 mahallede (Ab-
dulkadirpaşa Mahallesi, Fırat Mahallesi,
Dicle Mahallesi, Yenişehir Mahallesi,
Yenituran Mahallesi, Yeşilkent Mahal-
lesi, Mor Yakup Mahallesi, Zeynelabi-
din Mahallesi, Kışla Mahallesi, 8 Mart
Mahallesi, Gırnavas Mahallesi, Devrim
Mahallesi, Selahaddin Eyyubi Mahal-
lesi, İpekyolu Mahallesi ve Barış Ma-
hallesi) "sokağa çıkma yasağı" ilan etti. 

Sokağa çıkma ilanının duyurulma-
sının hemen ardından da Fırat Mahalle-
si'ndeki evlerine giden 3 gence ural tipi
zırhlı polis aracından ateş açıldı. 

Şırnak’ın İdil ilçesinde ise kobra
tipi zırhlı araçların ara sokakları rastgele
taraması sonucu ismi öğrenilemeyen
20'li yaşlarında bir genç, kafasından vu-

rularak katledildi. Ablukada olan ma-
halleden cenazesinin çıkarılmasına izin
verilmiyor

14 Kasım: 
Silvan'da 12 gündür süren sokağa

çıkma yasağı sona erdi, polis ve askerin
çekilişini halk coşku ile karşıladı. Silvan
yakıldı, yıkıldı, katledildi ama boyun
eğmedi. Ablukadan başı dik çıkan hal-
kın gözlerindeki zafer bundandı. 

Ablukanın kalkmasıyla binlerce
kişi günlerdir girmek için didindikleri
Silvan sokaklarına akın etti. Mahalle
halkının da coşkusuyla karşılananlar,
Silvan'da günler boyu yaşanan vahşeti
görüntüledi. Silvan halkı boyun eğme-
yerek kazandığı zaferini "Direne Direne
Kazandık", "Bijî Berxwedana Farqînê"
sloganları ve zılgıtlarla kutladı. 

Mahallelerde neredeyse Kobanê'yi
andıran görüntüler vardı. Evler, işyerleri
talan edilmiş, yakılıp yıkılmıştı. Birçok
evin yıkıldığı mahallelere giren özel ha-
reket timleri, asker, polis ve jandarma
özel hareketleri, evlerin kapılarını kıra-
rak içeri girmişti.  

Cizre'de de akşam saatlerinde 4.
kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi...
Giriş çıkışlar yasaklandı ve bu nedenle
kalpkrizi geçiren 65 yaşındaki bir kişi,
mahalleye ambulans giremediği için ya-
şamını yitirdi. 

Sokağa çıkma yasağı Yafes ve Sur
mahallerini kapsasa da, yasağı tanıma-
yan Cizre halkı; havai fişeklerle Şen-
gal'in özgürlüğünü kutladı.

15 Kasım:
"Sokağa çıkma yasağı"nın 3'üncü

güne girdiği Nusaybin'de mahalle giriş-
lerine konuşlanan kobra ve ural tipi
zırhlı araçlarla özel harekat timleri ma-
hallelere saldırılara başladı. Öğle saatle-
rinde ise 5 çocuk annesi bir kadının
katledildiği haberi geldi. 

Evinin ikinci katından, 13-14 yaş-
larındaki Fikret ve Sevcan isimli iki ço-
cuğu ile merdivenlerden bahçeye inen 5
çocuk annesi ve hamile olan Selamet
Yeşilmen, kobralardan açılan ateş so-
nucu iki çocuğuyla birlikte vuruldu.
Anne merdivenlerde hayatını kaybetti,
iki çocuğu yaralı. Komşuları ise ancak
yarım saat sonra dışarı çıkarak anne Ye-
şilmen'in cenazesini alabildi, çocuklar
ise hastaneye götürüldü.

Hemen ardından da bir baba oğu-
lun yaralanma haberi duyuldu. 50 ya-

Özyönetimler, Özsavunmalar ve Katliam
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Sonucu belirleyecek nihai kapışmanın yolu üzerine
çıkıp duran seçim parantezleri kapandı. Demirtaş, “Halk
sandıklara gitmedi” diyerek, çatışmaların en yoğun yaşan-
dığı illerde katılımın %60’larda sürünmesinin şaşkınlığını
yaşıyordu. Neyse ki, parlamento yolcularını böyle tatsız
hayal kırıklığından uzak tutacak dört yıl girdi araya. Şimdi-
den sonra, büyük meydan muharebesi için devrim ve karşı-
devrim bütün gücünü sergilemek zorunda kalacak.

Halkların en ileri ve devrimci kesimleri bu genel sava-
şın kokusunu alıyor ve ona göre konumlanıyor. Devrimci
yığınların moral olarak, fikir yürütme ve tutumlarıyla bir
devrimci ordu karakteri göstermeye başladığını görüyoruz.
Bu eğilimin belli başlı göstergeleri nelerdir?

10 Ekim katliamı ve sonrasında pek çok gelişme, or-
dulaşma eğiliminin ipuçlarıyla dolu. Her şeyden önemlisi,
devrimci yığınların ölümün üzerine korkusuzca yürüme ka-
rarlığıdır. Sokağa çıkan herkes şunu biliyordu: O korkunç
bomba, büyük kalabalıklar bir araya gelmesin diye patlatıl-
mıştı. Fakat hemen aynı gün yüzbinlerce kişi, ortalıkta
başka katliamcı bombaların dolaştığını pekala bildiği halde
İstanbul’un, Amed’in, İzmir ve Ankara’nın en kritik mey-
danlarında bir araya geldiler. Bu mayınlar üzerinde ve ağır
bombardıman tehdidi altında yürüyüşünü sürdüren bir or-
dunun kararlılığıdır.

Ve bir halk, böyle bir tutumu ancak, sonucu belirleye-
cek bir kavganın ateşli havasını ciğerlerine çekiyorsa gös-
terebilir. Yüzden fazla ölüme, çoğu eli-bacağı kopmuş beş
yüzden fazla yaralıya rağmen gösterilen bu korkusuz tutum,
meydan muharebesine hazırlanan bir ordunun tutumudur.

Diğer yandan, yakınlarını kaybetmiş ailelerin vakur
davranışları dikkat çekiciydi. Hiç beklemedikleri bir anda
yaşadıkları korkunç acıya rağmen, hemen hepsi cenazelerde
toprağa verdikleri insanların davasını sahiplendiler, bayrağı
yere düşürmediler, alınlarını gururla kaldırdılar. Ailelerin
cenazelerde gösterdiği bu tavır, “pisi pisine bir ölümün”
ağıtlarından hiçbir eser taşımıyordu. Filistin’den aşina ol-
duğumuz manzaralardı ve ancak Filistinliler kadar zafere
kilitlenmiş bir halk, kayıplarının ardından bu denli vakur
olabilir.

Patlamanın hemen ardından soğukkanlı bir şekilde ya-
ralılara yapılan müdahale, halkların kan yardımı için hasta-
nelere koşması, ailelere verilen desteğin hızla ve özel bir
planlamaya gerek duymadan organize edilmesi, Haziran
Ayaklanması’nda da bolca örneğini gördüğümüz bir “cephe
hattı” tahkimatıydı. Fakat Gezi’de henüz bu denli dehşet ve-
rici bir kayıp manzarası yoktu. 10 Ekim’de devrimci yığın-
lar, parçalanmış ve dağılmış insan organları karşısında da
bir ordu disiplini ve soğukkanlılığıyla hareket edebileceğini
kanıtlamış oldu. Dehşet sıradanlaştı.

10 Ekim katliamı, devrimci yığınlara iç savaşta kritik
bir eşik atlattı. Onlar, geniş bir cephe hattı boyunca süren
meydan muharebesinin ortasındaki bir ordunun ihtiyaç du-
yacağı metanet, korkusuzluk, yaşanan dehşet ve kayıpları
soğuk kanlılıkla karşılama, şu veya bu mevzide yaşanan geri
çekilmelere rağmen moralleri yüksek tutma, boşuna enerji
tüketecek manevralardan kaçınma, basit gövde gösterileri
yerine düşmanı ciddiye alıp ona göre hazırlıklı bir bekleyiş
içine girme gibi karakter özellikleri göstermeye başlamış-
tır. 

Uzlaşmacı, küçük burjuva hareketlerin utanç verici ses-
sizliği bir yana ya da “hesabı sandıkta görmek” söylemleri-
nin yarattığı tahribat bir yana, Eylül ayı boyunca
Kürdistan’da sürüp giden çatışmalara ve linçlere karşı, Tür-
kiyeli devrimci yığınların sessiz tutumunu bir de bu açıdan
okumakta yarar var şimdi. Devrimci yığınların o zamanki
sessizliği, korkuya, sinmeye, teslim olmaya bağlayanlar az
değildi. Fakat 10 Ekim’le beraber anlaşıldık ki, bu sessizlik
ne korkunun eseridir ne de sinip teslim olmanın. Hayır.
Onlar bulundukları cephenin diğer kanadında kopan kıya-
mete buradan “Yuh!” çekerek destek verilemeyeceğini pe-
kala bilen bir ordu neferi gibi davrandılar. Bekledikleri
“Hücum” borusunu çalan olmadı. Ama kıyamet ateşi kendi
cephe kanatlarına düşmeye başlayınca, o tedirgin bekleyişe
hemen son vermeyi bildiler.

Kimsenin kuşkusu olmasın; moral açıdan, zihniyet,
tutum ve davranış açısından bir ordu özelliği kazanma eği-
limine giren bir halk, bir sonraki adımı da ister. Donanım
ve bir karargah.

Savaşmaya niyeti olmayan bir ordu için “Tüfek yok”
bahanesi en geçerli bahanedir. Ama bombaların patladığı ve
patlayacağı yerlere, parçalanmış yakınlarının ölüleri üze-
rinde koşarak giden yığınlar, düşman ateşi yakına geldikçe,
kendileri cephanelikleri boşaltmaya başlar. Uzak ve yakın
zamanda gerçekleşen bütün halk devrimleri bu aşamalardan
geçti. Son iki yılını dört kez sandık başında geçiren dev-
rimci yığınların bu süre içinde zikzaklar çizmesi ne kadar
kaçınılmazsa, dört yıl seçimsiz ve dümdüz bir arazide koş-
maktan başka çaresi kalmadığını kavraması o kadar kaçı-
nılmazdır.

Peki ya karargah? Bir yandan ortalama solun derin çü-
rümesi, öbür yanda Leninist Parti’nin masaya yumruğunu
vuracak durumda olmaması, bu sorunu oldukça karmaşık
ve zorlu bir hale getiriyor. Ama başarıp başaramayacağı-
mızı bir an bile düşünmeden, böyle bir karargah için her şeyi
yapmak, Leninistlerin tarihi sorumluluğudur.

ORDULAŞAN KİTLELER

Umut Çakır

şındaki Faysal Çakar isimli baba ile 7 yaşındaki
oğlu evlerinin önünde polislerin attığı bombaa-
tar ile yaralandı. Yaralanan baba ve oğlu, devam
eden saldırılar nedeniyle hastaneye kaldırıla-
madı. 

Nusaybin'de tarihi İpek Yolu üzerine paletli
tankların konuşlandı, ilçenin pek çok yerinde
elektrikler kesik.

Cizre'de sokağa çıkma yasağı sürerken,
halk yasağa karşı sokaklara indi ve özsavun-
maya geçti.  1'i ağır 5 kişi özel harekat timleri-
nin bombaatarlarla saldırısı sonucu yaralandı.
Yafes ve Sur mahallelerinde elektrikler kesildi,
yoğun heron hareketliliği yaşandı. 

Valilik, saat 14.30 itibariyle sokağa çıkma
yasağını sona erdirdiğini açıkladı ancak polisin
Yafes, Sur, Cudi ve Nur mahallelerine yönelik
saldırıları devam etti.

16 Kasım: 
Polis, ağır silahlarla Nusaybin'deki mahal-

lelere girmek istese de, halkın direnişiyle karşı-
laşıyor. İlçede elektrik, su ve internet kesilirken,
artık gıda sıkıntısı da çekiliyor. 

Akşam saatlerinde 65 yaşındaki Süleyman
Altekin, Fırat Mahallesi'nde bulunan çocuğunun
evine gitmek isterken, ayağından vuruldu.

17 Kasım: 
Abdulkadir Doğan ve 3 çocuk annesi 35

yaşındaki Halime Güner evlerinin önünde kes-
kin nişancılarca ayaklarından vuruldu. 42 yaşın-
daki Fatma Kulat ise evinin mutfağında iken
boynundan vuruldu, 19 yaşındaki Mehmet
Aslan da, polislerin üzerine ateş açması üzerine
boynundan vuruldu. İlçede kimi trafolar da
hedef alınarak elektrikler kesildi. 

18 Kasım:
Siirt Valiliği, Eruh ve Pervari'ye bağlı 4 böl-

genin 21 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında "Özel
Güvenlik Bölgesi" ilan ettiğini duyurdu. 'Nu-
saybin'de saldırıların yoğunlaştığı Abdulkadir-
paşa Mahallesinde evinde bulunan 45 yaşındaki

Hasan Dal, bombaatar mermisiyle vuruldu ve
hastaneye kaldırılamadığı için hayatını kaybetti.
Kısa süre sonra da Dal'ın komşusu Güle Tutak
da sırtından vurularak yaralandı. Ağır yaralı
kadın bir süre yerde bekletildikten sonra kadın-
lar beyaz bezler sallanarak battaniyeye sararak
caddeye taşıdılar. 

19 Kasım: 
55 yaşındaki Emin Öz ise, engelli olan an-

nesini abluka nedeniyle hastaneye kaldıramadığı
için strese girerek akşam saatlerinde intihar etti. 

Lice'nin 9 mahallesinde de sokağa çıkma
yasağı ilan edildi. Örtülü, Arpacık, Sivritepe,
Bilgin, Sağlık, Bayırlı, Seyrek, Silkit ve Körha
mahallelerinde saat 17.00 itibariyle sokağa
çıkma yasağı ilan edildi. Mahalleler ikinci bir
emre kadar giriş çıkışlara da kapatıldı.

20 Kasım: 
Sabah saatlerinde 45 yaşındaki Nurhan

Kaplan, keskin nişancılar tarafından kar-
nından vuruldu ve tüm müdahalelere rağ-
men yaşamını yitirdi. Yine akşam
saatlerine 19 yaşındaki Musur Aslan, ba-
şından vurularak infaz edildi. Yavuz
Selim mahallesi’nde de 35 yaşındaki
Rabia Bağtur, sırtına gelen şarapnel par-
çalarından yaralandı.

Nusaybin'de yaşanan saldırıları pro-
testo etmek için Qamişlo Halk Meclisi ve
Rojava gençliği Nusaybin sınırına yürü-
yüş düzenledi. Sınırda toplanan halk yü-
zünü Nusaybin’e dönerek yaşasın
“Nusaybin direnişi”, “Yaşasın Kürtlerin
birliği”, “Biji serok Apo”, “Biji berxwedana
YPJ-YPG”, sloganları attı. Nusaybin tarafından
da halk binalara çıkarak Qamişlo halkına slo-
ganlarla karşılık verdi.

Hakkari valiliği, akşam saatlerinde Yükse-
kova'da sokağa çıkma yasağı ilan etti...

saldırılar saat 23.00'ten itibaren başladı, il-
çedeki internet hatları kesildi, mobil internet hat-
ları da engellendi. Cumhuriyet Mahallesi'nin
dört bir yanı yüzlerce özel harekat timleri, po-
lisler ve askerler tarafından kuşatıldı. Asker ve
polisler mahalleyi kuşatan barikatlar nedeniyle
içeri giremeyince, mahalle içlerini rastgele tara-
maya başladı. Halk sokaklara döküldü, zılgıt ve
sloganlarla gürültü eylemi başlatıp, alınan yasak
kararını ve saldırıları protesto etti. 

Polisin saldırılarında 18 yaşındaki Mehmet
Reşit Arıcı ve 29 yaşındaki Naim Noyan haya-
tını kaybetti. 

Nusaybin’de gece saatlerinde özel harekat-

çılar 55 yaşındaki Şerif Alpar'ı katletti. Şerif
Alpar, Çağçağ Caddesi üzerindeki kobra tipi
zırhı araçtan atılan bombaatarla kafasından vu-
ruldu. 

22 Kasım
Gever'de 20 Kasım gecesi katledilen Naim

Noyan ve Mehmet Reşit Arıcı'nın Hakkari'den
ilçeye getirilen cenazelerini karşılamak için bek-
leyen binlerce kişiye polis saldırdı. Zırhlı araç-
lardan biber gazları ve plastik mermilerle
saldıran polise gençler taşlarla karşılık verdi. 

Halkın öfkeli tepkisi üzerine zırhlı araçlar
geri çekildi, cenazeler ara sokaklardan son defa
evlerine götürüldü. Dini törenin ardından on-
binler cenazeleri omuzlayarak Orman Şehitli-
ği'ne getirdi. 

Cenazenin ardından halk dağılırken, özel
harekat timleri onlarca zırhlı araçla başta çarşı
merkezi ve Şemdinli yol güzergahı boyunca
çevreye yüzlerce gaz bombası attı. 

Nusaybin'de 9 gün süren sokağa çıkma ya-
sağı, 21 Kasım günü saat 08.00'den 16.00'ya
kadar kaldırıldı ancak bir ölüm haberi daha
geldi. 55 yaşındaki Şerif Alpar kafasından
bomba ile vurularak öldürüldü. Böylelikle ilçe-
deki sokağa çıkma yasağı sırasında ölenlerin sa-
yısı 8’e yükseldi.

Nusaybin halkına destek olmak için çevre il
ve ilçelerden sabah saatlerinden itibaren yola
çıkan yüzlerce kişi, Nusaybin girişinde 3 gün-
dür açlık grevinde bulunan HDP'li vekillerin bu-
lunduğu alana geldi. 

İlçeye girişlerine izin verilmeyen kitlenin
önüne polis, asker ve zırhlı araçlarla barikat
kurdu. Kitleye polisin gaz bombalı saldırıları ne-
deniyle, açlık grevinde olan Mithat Sancar, sıkı-
lan gazdan ve tazyikli sudan etkilenerek
hastaneye kaldırıldı. Çok sayıda kişi de gözal-
tına alındı. Tüm muhabirlerin kamera ve fotoğ-
raf makinesi kayıtlarına el konuldu. 

"Siz DAİŞ'leştikçe 
Biz Kobanêleşeceğiz!"

İstanbul’da HDP Kadıköy İlçe Örgütü, kat-
liam girişimlerini protesto etmek ve Silvan halkı-
nın direnişini ses vermek amacıyla bir oturma
eylemi düzenledi.

Kadıköy İskele Meydanı’nda 11 Kasım ak-
şamı yapılan eylemde “Cizre, Sur, Silopi, Silvan,
Nur, Lice, Gever Katliam Var” ve “Siz DA-
İŞ’leştikçe Biz Kobanêleşeceğiz” pankartının
açıldığı eylemde, “Katil AKP Silvan’dan Defol”,
“Silvan’da Düşene Dövüşüne Bin Selam” Ve
“Bijî Berxwedana Farqîne” sloganları atıldı.
Oturma eylemi sırasında HDP’liler, devlet terö-
rünü ıslık ve alkışlarla protesto etti.

Eylemde açıklama yapan HDP Kadıköy İlçe
Eşbaşkanı Semra Doğan, “Artık sözün bittiği yer-
deyiz yapabilecek tek şeyimiz direnmektir. Örgüt-
lenerek, direnmeliyiz. Dilimizden ve yüreğimizden
barışı eksik etmeyelim” dedi. 

Oturma eylemi saygı duruşunun ardından
sona erdi.

Sarıgazi Halkı 
Silvan İçin Sokakta!

HDP'nin çağrısıyla, Sarıgazi Demokrasi
Caddesi'nde de katliamla yüzyüze olan Silvan
halkı için dayanışma eylemi yapıldı. 

“Silvan Halkı Yalnız Değildir” sloganları
atılarak başlayan ey-
lemde, Mücadele Birliği
okurları da yerini aldı.
Devletin saldırılarında ha-
yatını kaybedenler için
yapılan saygı duruşunun
ardından oturma eylemine
geçildi. 

“Silvan'da Düşene
Dövüşene Bin Selam”,

“Silvan Halkı Yalnız Değildir”, “Yaşasın Dev-
rimci Dayanışma”, “Diren Silvan Sarıgazi Se-
ninle”, “Katil Devlet Hesap Verecek”
sloganlarının sürekli atıldığı eylemde basın
açıklamasının okunmasına geçildi. 

Okunan basın metninde Silvan'la ve Kürt
halkı ile dayanışma çağrıları yapıldı. Açıklama-
nın ardından oturma eylemi sloganlarla sürdü.

Söz alan Mücadele Bir-
liği okurları da “devletin
barışa ve Kürt halkına
dair politikası net dev-
rimci güçler birleşmeli
faşizme karşı savaşmalı-
dır” dedi.
Sarıgazi'de eylem, bir
süre daha atılan sloganla-
rın ardından sona erdi.

Okmeydanı 
Silvan'ın Yanında

Silvan'da katliamların ve saldırıların yo-
ğunlaşmasıyla birlikte, 11 Kasım akşamı İstan-
bul'un birçok mahallesinde HDP'nin çağrısıyla
eylemler gerçekleştirildi.

Bu çağrıyla saat 20.00'da Okmeydanı'nda
toplanan kitle, buradan sloganlar eşliğinde ma-
halle caddelerinde dolandı ve Okmeydanı hal-
kını Silvan'a sahip çıkmaya, katliamları protesto
etmeye çağırdı. 

Yürüyüş boyunca “Farqin'de Düşene Dö-

vüşene Bin Selam”, “Kürdistan Faşizme Mezar
Olacak”, “Katil T.C Kürdistan'dan Defol”, “Biji
Berxwedana Farqine”, “Şehid Namırın” slogan-
ları atıldı ve ajitasyon konuşmaları yapıldı. 

Ana caddeye varıldığında kitle yolu trafiğe
kapattı ve burada bir basın açıklaması gerçek-
leştirdi. Söz alan HDP Beyoğlu Temsilcisi Kür-
distan'da devletin sürdürdüğü katliamları
eleştirdi ve Türkiye'de yaşayan emekçileri Kürt
halkıyla dayanışması gerektiğine değindi. 

Yapılan basın açıklamasının ardından kitle
mahalleye döndü, gençlik mahalle içinde nöbete
başladı.

Halk İktidarı İçin
Devrimci Halk Ayaklanması!

...Baş tarafı 1. Sayfada
İşçi ve emekçilerin yarınsızlığı derinleşiyor. Yaşamın dışına itilen, ya-

şamdan kovulan emekçiler için mevcut düzende gelecek tümden karanlık.
Mevcut kapitalist sistemin her geçen gün emekçi yığınları bir ayaklanmaya
zorladığı o kadar aşikar ki, en büyük kapitalistlerin ağzından sorunların
temel kaynağının kapitalizm olduğu sözleri dökülmeye, dinci faşist iktida-
rın şefinin ağzından sadaka/zekat çağrıları yapılmaya başlandı. Kapitalist
sistemin geleceksizliği, tüm dünyada ona karşı milyonların sürekli ayak-
lanmasıyla iyice belirginleşiyor. Sınıfsal çelişki ve gelir uçurumu kapitalist
toplumun temellerine yerleştirilmiş dinamit durumunda. “Tepede” kaygı,
korku ve tedirginlik hakim.

Çıkışsızlık, Türk tekelci sermayesini, onun faşist devletini ve dinci fa-
şist iktidarı her türlü çılgınlığı göze alacak hale getirdi. Soğukkanlılıklarını
yitirdiler. Her cephede kaybeden, güçten düşen, başarısız olan dinci faşist
iktidar, onun ardında hizalanan sermaye cephesi Suriye'de Rus savaş uça-
ğını düşürmek suretiyle tüm dengesini ne denli yitirmiş olduğunu gösterdi.
Tüm bölgeyi ve dünyayı korkunç bir yıkım savaşına sürükleyebilecek bu
provokasyon, sermayenin, egemen konumunu sürdürebilmek için katliam
ve savaşlardan başka hiçbir araçlarının kalmadığının kanıtıdır. Bu iktidarın
ve sermaye egemenliğinin yıkılması için emekçiler “kendi hükümetlerinin
yenilgisi” uğruna mücadele etmek zorunda. Ancak bu yolla bu korkunç suç
şebekesi, bu vahşi faşist iktidar, bu sömürü düzeni sona erecek.

Artık yolun sonuna geldiler. Tüm bu çelişki ve çatışmaların içinden
emekçilerin özgür dünyası doğacak. Bu farklı dereler bir araya geldiğinde
set vurulamaz bir nehir doğacak. “Halk iktidarı için devrimci halk ayak-
lanması” şiarıyla ileri!
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"Arkadaşlık aynı barikatta savaşmaktır, yekpare bir sütundur.
Kılıcı döven, bildiri yazan ellerdir. Arkadaşlık, derin bir inanç,

ortak kaygıdır. Arkadaşlık, ortak bir eylemdir, ortak bir yaşamdır
ve ortak ölümdür." Karl Marx

"En küçük bir devrim kıvılcımını bile değerlendirmek gerek.
Yangını ancak milyonlarca kıvılcım oluşturabilir. Yani bizim

her aleve ihtiyacımız var." Weitling, Ateşi Çalmak, cilt 1

İşçi sınıfının önderli-
ğinde, emekçi halkla-
rın dünyayı değiştirme

mücadelesinin temel dinamik-
lerinden biri gençliktir.

Bu dinamiğin etkin bir bi-
çimde açığa çıkarılması, gençli-
ğin işçi sınıfının komutasında,
sermayenin çürümüş ve yozlaş-
mış eski dünyasına karşı eme-
ğin devrimci iktidarı için yeni
bir dünya, yani sınıfsız bir
dünya için savaşmayla müm-
kündür.

İşçi, emekçi ve öğrenci
gençliği ekonomik-akademik
mücadelenin dar sınırlarına
hapsetmek, bu dinamiği pasi-
fize etmekten başka anlam taşı-
maz. Küçük burjuva sol
siyasetlerin yaptığı da budur; bu
patlamaya hazır potansiyeli pa-
sifize etmek!

Küçük burjuva siyasetlerin
ufku, kendi sınıf konumların-
dan dolayı eski dünyanın re-
formlarla tahkimini aşamaz. Bu
çevreler, kendi sığ görüşleriyle,
gençliğin devrimdeki rolünü sı-
nırlandırıyorlar. Onlar gençliği
günlük sorunlarla, bu sorunla-
rın çözümleriyle boğarak, genç-
liğe ve devrime en büyük
kötülüğü yapıyorlar.

Halbuki, Haziran Halk
Ayaklanması, 6-8 Ekim silahlı
serhıldanı ve sonrasındaki bir
dizi isyan ve ayaklanmalar, yine

Suruç ve Ankara katliamları
sonrası gelişen süreç, gençlik-
teki nitel ve nicel güç birikimini
ve hareketteki genel sıçramayı
aleni bir şekilde gözler önüne
serdi. Sanırız, artık devrimin
gücünden kimsenin şüphesi
kalmamıştır. Tabi eğer kişi,
iflah olmaz bir uzlaşmacı de-
ğilse!

Ancak, uzlaşmacı sol siya-
setler, bu güç ve öfke birikimini
pasifize etmek, sürece yayıp et-
kisizleştirmek için her şeyi ya-
pıyor!

“Devrim ve iktidar” gibi
proletaryanın ve onun gençliği-
nin sloganlarını bu küçük bur-
juva siyasetlerin ağzından sık
sık duyar olduk. Ama bilinme-
lidir ki, onların ağzında bu kav-
ramlar bizdekiyle biçimsel
olarak aynı olsa da, öz olarak
farklıdır. Onlar “devrim ve ikti-
darı” soyut formülasyonlar ola-
rak ele alıyorlar. Yani bunları
günün sorunu değil, geleceğin,

ileri bir tarihin sorunu olarak
görüyorlar, bu nedenle kavram-
ları soyutlaştırıyorlar. Onlar, bu
sloganlarla, gençliği ikiyüzlüce
aldatıyorlar, sınırlıyorlar, oyalı-
yorlar. Onlardan bu sloganları
duyduğunuz zaman, sorunuz:
“Devrim ve iktidarı bugünün
sorunu olarak mı yoksa gelece-
ğin bir sorunu olarak mı görü-
yorsunuz?”... “Şimdi sırası mı
bunların? Hem bunlar için
uygun koşullar yok, görmüyor
musunuz halk hazır değil, belki
ileri bir tarihte!”... İşte size or-
talama bir uzlaşmacının vere-
ceği yanıtlar. O zaman bu
sloganların onların ağzında
nasıl da kocaman bir yalana
dönüştüğünü göreceksiniz, gen-
çliği nasıl da utanmazca aldat-
tıkları işte o zaman ifşa olacak!

Gençliği, önüne bu düze-
nin yırtığının söküğünün dikil-
mesi “sorununu” getirerek
aldatıyorlar. Aldatıyorlar,
çünkü, devrimci durumun ol-

duğu bir ortamda “iktidar dı-
şında her şey hiçbir şeydir!”.
Küçük burjuva sol siyasetlerde
ise sorun, “iktidar dışında her
şey”dir.

Gençliğin devrimci ener-
jisi bu “hiçler” uğruna heba
edilmemeli, yeteneği ve kapasi-
tesi sınırlandırılmamalı. Evet,
büyük bir güç var ama bu güç
atıllaştırılıyor, edilgenleştirili-
yor.

Oysa gençliğin potansiyel
gücü doğrudan devrimci ey-
lemlerle, sokak gösterileriyle,
politik özgürlük için mücadele
ile etkinleştirilebilir.

Ancak bütünlüklü dev-
rimci mücadele perspektifi,
gençliğin politik özgürlüğünün,
bununla birlikte akademik-eko-
nomik özgürlüğünün yolu ola-
bilir. Bütünlüklü devrimci

mücadele, mutlak olarak dev-
rim ve iktidar hedefini gerekti-
rir. Gençliğin enerjisinin
ıvır-zıvırlar için heba edilme-
sini değil, ayaklanma ve iktidar
için etkinleştirilmesini gerekti-
rir.

Biz, “devrim ve iktidarı”
soyut formülasyonlar olarak
değil, somut ve anın sorunu ola-
rak görüyoruz. Gençliğin ener-
jisinin derine giden devrim
mücadelesiyle etkinleştirilebi-
leceğini, ancak somut iktidar
hedefli mücadelenin gençliğin
yetenek ve kapasitesinin üze-
rindeki her türlü sınırlamayı
kaldıracağını savunuyoruz ve
tek gerçek olarak, gençliğe bu-
nunla gidiyoruz. Gençliğin mü-
cadelesi kadar, hatta daha da
önemli olan mücadelenin yönü-
dür. Gençlik, mücadelesinin yö-

nünü reformlara mı, yoksa dev-
rim ve iktidarın ele geçirilme-
sine mi çevirecek? Kesinlikle,
mücadelemizin yönü devrim ve
iktidar olacaktır.

Bu toprakların, gençliği
sokağa, ayaklanmaya, devrime
çağıran bir partisi var! Deniz-
lerden bu yana Leninist parti,
bütünlüklü iktidar hedefli mü-
cadele perspektifi sunuyor; on-
ları yaratıcı etkinliklerini
devrimci tarzda işlemeye çağı-
rıyor! Gençliği inisiyatif al-
maya, enerjilerini en etkin bir
biçimde harekete geçirmeye ça-
ğırıyor!

Reformizm ve oportü-
nizme karşı mücadele de, yaşa-
mın devrimci rüzgarını
arkamıza aldık. Bir kez daha
“yaşamın bizden yana” olduğu
bir dönemi yaşıyoruz. Refor-
mizm ve oportünizmi teşhir et-
mede, onların gençlik
üzerindeki sınırlayıcı etkisini
kırmada, yaşamın gerçeklerini
en büyük dayanağımız oluyor.
Şimdi, geniş gençlik kitlelerine
gitmenin, onlara bu gerçekleri
göstermenin tam zamanı.

İkircik yok; ya bıkmadan,
usanmadan devrim için savaşa-
cağız ya da çürüyen ve yozla-
şan bu toplumun dayanakları
olarak, yine bu toplumun göze-
neklerinde yok olup gideceğiz!

Tutsak Bir Genç Leninist

Yalnızca Devrimci Kavga Gençliği Etkin Olarak Harekete Geçirebilir
Devrimci durumun olduğu bir ortamda “iktidar

dışında her şey hiçbir şeydir!”. Küçük burjuva sol
siyasetlerde ise sorun, “iktidar dışında her
şey”dir.

Gençliğin devrimci enerjisi bu “hiçler” uğruna
heba edilmemeli, yeteneği ve kapasitesi sınırlan-
dırılmamalı. Evet, büyük bir güç var ama bu güç
atıllaştırılıyor, edilgenleştiriliyor.

Gençliğin mücadelesi kadar, hatta daha da
önemli olan mücadelenin yönüdür. Gençlik, mü-
cadelesinin yönünü reformlara mı, yoksa devrim
ve iktidarın ele geçirilmesine mi çevirecek? Ke-
sinlikle, mücadelemizin yönü devrim ve iktidar
olacaktır.

Bu toprakların, gençliği sokağa, ayaklanmaya,
devrime çağıran bir partisi var! Denizlerden bu
yana Leninist parti, bütünlüklü iktidar hedefli mü-
cadele perspektifi sunuyor; onları yaratıcı etkin-
liklerini devrimci tarzda işlemeye çağırıyor!

Gençlik: 
Hayal, Umut, Hareket...

Son süreçte faşist devletin saldırılarını artırmasıyla, birlikte mücadelenin
diğer bir alanı olan üniversiteler de bundan payına düşeni alıyor. Kürt halkına
kurşun sıkanlar, onları katledenler gençliğe de gözdağı vermeye çalışıyor. 

6 Kasım'daki YÖK eylemlerine bu sene birçok yerde (İstanbul, Eskişehir,
İzmir...) ve üniversitede çok sert bir şekilde saldırıldı, öğrencilere yakın mesafe-
den gaz sıkıldı, ters kelepçe uygulandı, gözaltındakilerse gözaltı boyunca darp
edildi. Artık burjuva sınıfın resmi üniformalılarının da dillendirdiği gibi “hiçbir
şey eskisi gibi değil”. 

Bununla beraber bir çok üniversitede her gün saldırı ve gözaltı haberleri ge-
liyor. Okullar polis kuşatmaları altında tutuluyor ve kampüslerin içinde sivil po-
lisler cirit atıyor. Okul yönetimleri; ögb, polis ve disiplin cezalarıyla devrimci
gençliği sindirmek ve gençliğin örgütlenmesini engellemek için baskılarını artır-
mış durumda. Özellikle son süreçte İstanbul Üniversitesi'nde artan saldırı dal-
gası, bunun kanıtı niteliğinde. 

Son bir haftadır her gün okulda öğrencilerin astığı afişlere, kurdukları stant-
lara polis saldırıyor ve önüne geleni gözaltına alıyor. 16 Kasım Pazartesi günü
okulda düzenlenmek istenen 'Özyönetim ve Özsavunma Paneli'ne polis ve ögb
saldırdı ve bir çok kişi gözaltına alındı. Daha bugün yine asılan afişleri toplamak
için okula giren polis, öğrencileri darp etti. Okula giren sivil ve çevik ekipler ko-
ridorlardaki herkese küfürler edip, saldırdılar. 

Okullardan devrimcileri söküp atmaya çalışan devlet, ayrıca dinci örgütlen-
meleri de destekliyor. Daha geçenlerde ODTÜ'de Mescit Topluluğu adı altındaki
bir topluluğun IŞİD denen katiller sürüsü, insanlık düşmanlarına insan kazan-
dırdığı ortaya çıktı. Keza bu diğer üniversitelerde de benzer minvalde gelişiyor.
Gençliği gericiliğin sarmalında boğmaya çalışıyorlar. Faşizmin saldırıları bu
kadar yoğunken gençliğin bunun karşısında yılgınlık göstermesi, iradesini yitir-
mesi tam da düşmanın arzuladığını yapmak olur. 

Bu saldırı dalgasına karşı yapılanlar maalesef yeterli değil. Basın açıklama-
larıyla, teşhirlerle bu saldırı dalgası göğüslenemez. İşte gençliğin önünde uzanan
görev tam da militanca mücadele etme zamanı.. Kürt halkı dışarıda kendi devri-
mini örerken, emekçilerin eylemleri her gün yayılırken, biz öğrenci gençliğin mü-
cadelesi sadece kampüs içerisinde sınırlı kalamaz. 

Gençlik buna karşı kendi pratiklerini yaratabilir bunun adı ve niteliği farklı
biçimlerde olabilir. Faşizme karşı mücadele etmek isteyen kendisine demokrat,
devrimci, yurtsever diyen örgütlü veya örgütsüz herkes burada yer alabilir, al-
malıdır. Buna karşı  geniş çaplı, örgütlü, birlikte bir mücadelenin örülmesi en
büyük tarihsel görevimiz. 

Sokakların gücünü okullara, iktidar talebini kampüslere, amfilere, liselere
taşıma zamanı. 

GENÇLİK GELECEK, GELECEK SOSYALİZM! 
ÖZGÜRLÜKLER DEVRİMLE KAZANILIR!

DÖB
Devrimci Öğrenci Birliği

Şişli'de DÖB'den Yazılamalar
Taksim Ayaklanmasında sokakları zapteden gençlik, hızla

devrimi örmeye, örgütlemeye devam ediyor. Şişli Endüstri
Meslek Lisesi’nde Devrimci Öğrenci Birliği (DÖB), okulun
kantin ve spor salonu gibi yerlerine “Denizlerin Yolu Devrim
Yoludur Devrim Yolunda DÖB Saflarına”, “Şimdi Devrim Za-
manı”, “Devrim İçin Savaş”, “Devrimci Öğrenci Birliği”,
“DÖB” ve “Okulları İşgal Et” yazılamaları yapıldı. Sorgula-
yan, bilimsel bilgi edinen örgütlü gençliğin lisede örgütlenme-
sinden korkan gerici, faşist  okul yönetimi tarafından öğle
saatlerinde bazı yazılamaların silindiği görüldü. 

Faşist yöneticilerin engellemelerine, baskılarına,yok say-
malarına rağmen DÖB, okulun öğrencilerini örgütlenmeye mü-
cadele etmeye çağırıyor. 

Akademik Özgürlük Kazanılmadan 
Politik Özgürlük Kazanılmaz!

Denizlerin Yolunda DÖB Saflarına!

Şişli EML’den DÖB’lü Bir Öğrenci

İzmir'de Tutuklamalar
Gezi Ayak-

lanmasında ba-
şından gaz
kapsülü ile vuru-
lan ve kafatasının
yarısını bu yüz-
den kaybetmiş

olan 17 yaşındaki Mustafa Ali Tombul, İzmir'de tu-
tuklandı. 

19 Kasım sabahı sabaha karşı ev baskını ile göz-
altına alınan Ali Tonbul, 20 Kasım günü tutuklandı.
Ailesi çocuklarının reşit olmadığını ve ilaçlarını ceza-
evinde düzenli kullanamayacağını söyleyerek,
“Ali’nin durumu belli ve zaten her akşam evde. Bütün
gece evde olan bir çocuk, nasıl aynı zamanda başka
bir yerde eylem yapar anlamıyorum? Yüzü maskeli
eylem yaptığını iddia ediyorlar. Yüzü maskeliyse onun
Mustafa Ali olduğunu nereden biliyorlar. Tutuklama
kararına inanamıyorum. Oğlum henüz reşit bile değil.
İçeride ilaçlarını alabilecek mi acaba?” diyor.

Facebook paylaşımları aleyhlerinde delil gösteri-
len Mustafa Ali Tombul ile birlikte 11 genç, “Dünya
Çocuk Hakları Günü”nde tutuklandı.
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"... Bu nedenle, proleter kadının bağımsızlık mücadelesi, burjuva kadının kendi sını-
fının erkeğine karşı verdiği mücadeleye denk bir mücadele olamaz; aksine onun mü-

cadelesi, kendi sınıfının erkeğiyle birlikte kapitalist sınıfa karşı verdiği
mücadeledir... Proleter kadın, kendi sınıfının erkeği ile el ele vererek kapitalist top-

luma karşı mücadele etmektedir." Clara Zetkin 

SERMAYENİN 
DEMEK İSTEDİĞİ
Gürsel Cihan

Dalga dalga geldiler. Daha Bill Gates'in Microsoft'taki
görevinden ayrılıp, “hayır işleri”ne yönelmesi, “Kapitalizm
bizi iklim değişikliğinden kurtarmayacak” diyerek “yeşil
enerji” için kendi servetinden iki milyar dolar harcama ya-
pacağını açıklamasına anlam vermeye çalışırken, servetlerini
petrolle kuran Rockefellerların petrol ve kömür branşların-
dan çıkarak, temiz enerjiye yönelmelerini vakıf başkanı He-
intz, “Petrol çağının sonunu hızlandırmak arzusundayız” diye
açıklıyor, petrol savaşlarının yerini iklim savaşlarının alabi-
leceğinden bahsediyordu.

Diyelim ki, Rockefellerlar petrolün varil fiyatının 50
dolar seviyesine inmesiyle birlikte böyle bir hamle yapıyor,
petrol kaynaklarının tükeneceğine dair elinde veriler var; di-
yelim ki Gates, nasılsa emekliliği de gelmiş, bir kaç ay önce
NASA'nın “Toplumumuzun çökmesi mümkün müdür?” so-
rusuna cevap bulmak için Roma, Mısır ve Atina uygarlıkla-
rının çöküşünü inceleyerek hazırladığı rapordan etkileniyor
-rapor, eski uygarlıkları yıkan dinamiklerin bugün var oldu-
ğunu, en büyük sorunun kaynakların eşit dağıtılmaması ol-
duğunu belirtiyor-; peki, bizim Koç ile Eczacıbaşı'na ne
oluyor?

Önce Ali Koç, “Eşitsizliğin ortadan kalkması için kapi-
talizmin ortadan kalkması gerekir. Ben en azından eşitsizliğin
minimum seviyeye indirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Gerçek sorun kapitalizmdir” çıkışıyla, Türk-İş'ten daha sert
bir “muhalif” olabileceğini gösterdi; ardından Bülent Ecza-
cıbaşı bu koşuda bayrağı devraldı, “Kapitalizm insanlık için
istenen sonuçları veremedi.” Ve en son, elbette her tartışma-
nın daimi katılımcısı Erdoğan, Keynesçiliği yeniden keşfe-
derek, kendi sözünü G-20'de söyledi; “Ben de işverenlere
tavsiye ediyorum, biraz az kazanın ve kazandıklarınızı özel-
likle dar gelirli olan insanlarla paylaşın.” 

Dalga durulacak gibi gözükmüyor, ardı ardına yeni çı-
kışlar kimseyi şaşırtmayacaktır. Sermaye, bizzat kendi ağ-
zından kaynakların eşit dağılımını, gelir adaletsizliğini, temiz
su kaynaklarının tükenmesini, doğanın geri dönülemez tah-
ribatını konuşuyor.

Sermaye sınıfı, büyük işçi hareketlerine karşı birleşme-
diği sürece, hiçbir zaman işçi sınıfı gibi bütünlüklü çıkarları
olan bir sınıf gibi davranamaz, kendi iç çatışmaları sürer; ta
ki, tek tekel oluşana kadar. Günün güçlü tekelleri, 21. yüzyı-
lın anti-kapitalist halk hareketlerine sahne olacağını gördük-
ten sonra, bunu kanla bastırmayı seçtiler. Bütün dünyayı
savaş alanına çevirdiler, küresel karşı-devrimci iç savaş...
Sonuç; Arap çöllerinden çıkamayan ABD, sonra #Occupy
dalgası, Ukrayna'da, Rojava'da, Yemen'de, Bahreyn'de yük-
selen silahlı halk hareketleri, sessiz sakin sırasını bekleyen
Rusya'nın sahaya inişi... Sermayenin tepesine bir kriz, üstüne
kanla bastırılanın muazzam geri dönüşü...

Sermayenin sorunun böyle çözülemeyeceğini görme-
mesi için kör olması gerekirdi, gördü; doğanın tahribini de
gördü; temiz, yeşil enerji arayışlarının yanında, uzayda koloni
arayışları tam gaz devam ediyor. 

Uluslararası sermaye meseleyi bu açıdan konuşsun;
“bizim çocuklar”, önce Tekel, sonra metal fırtına korkusun-
dan işçilerle ilgili tartışıyor. Neden; çünkü, sınırın öte yanında
bir devrim gerçekleştiren Kürt halkının, özyönetim ilanlarıyla
uzun soluklu yeni bir serhıldana kalkışan Kürt halkının ya-
nına, bir de Türkiye işçi, emekçilerinin harekete geçmesi,
grevlere yönelmesi muhtemeldir ki, en büyük korkuları.
Buna, öfkesinin yıkıcılığını Gezi'de gösteren gençliği ekle-
yin. Kadınları ekleyin. Karadeniz'in HES karşıtı hareketini
ekleyin. Ekleyin de ekleyin. Sermaye, az bile korkuyor.

Sermayenin bir kesiminin, iktidarda olan kesimine kı-
yasla yükselen hareketi zorla bastırmanın fayda etmediğini
düşündüğü açık. Ali Koç'un çıkışı biraz da bunu ifade edi-
yor. Doğan grubunun çıkışları da öyle. 7 Haziran akşamı
CNN Türk sunucularının “Barajı geçtik!” sevinçleri başka
nasıl açıklanabilir? Neyse ki, Doğan'ın hayalleri fazla uzun
sürmedi, 1 Kasım'da teslim bayrağını çekti. En son Ertuğrul
Özkök, “Biz de hata yaptık, AKP de” diyerek, ilişkilerinde
yeni bir sayfa açmayı öneriyordu.

Konu uzun, malzeme bol. İrdeledikçe, sermayenin iki
yüzlülüğü hakkında mide bulandırıcı çokça şey bulunabilir.
Açık olan bir nokta var ki, sermaye gidişattan memnun değil;
çatlak sesler yükseliyor. Artık olağan hale gelen krizle bir-
likte yaşama olgusuna, bir süredir yeni bir dalganın vuracağı
konuşuluyor. 

Sermaye, Erdoğan'ın dediğini yapıp “dar gelirli insan-
larla” servetlerini paylaşsa da, Gates'le Ali Koç, ellerinde
kızıl bayraklarla eylem yapsalar da, Rockefellerlar Green-
peace'le birlikte petrol tankerlerini işgal etse de... sermaye-
nin yıkılması kaçınılmaz. 

Sermayenin bunları konuştuğu yerde, devrimcilerin
“Devrimci durum var mı, yok mu?” tartışması abestir. Ya ik-
tidar hedeflenecek, kendiliğinden yükselen her hareket ikti-
darın fethi ve Geçici Devrim Hükümeti programıyla
buluşturulacak, ya da ıvır-zıvır uğruna sermayenin iki yüz-
lülüğüne kapılıp gidilecek.

Son söz, Aziz Güler'den olsun: “Saatlerimizi devrime
ayarlamalı, ayakkabılarımızın bağcıklarını sıkı bağlamalı-
yız...”

Aziz Güler Gazi'de Karşılandı
Rojava'da yaşa-

mını yitiren BÖG ko-
mutanlarından Aziz
Güler'in cenazesi, 59
günlük bir bekleyişin
ardından ailesine teslim
edildi ve 19 Kasım ak-
şamı İstanbul Gazi Ma-
hallesi'nde binler
tarafından karşılandı.

Rojava'da IŞİD
çetelerine karşı savaşırken 21 Eylül tarihinde hayatını kaybeden Bir-
leşik Özgürlük Güçleri (BÖG) Komutanı Aziz Güler'in (Rasih Kur-
tuluş) cenazesi, yaklaşık 2 aydır sınırda morgda bekletiliyor ve
ailesine verilmiyordu. Sabah saatlerinde Rojava'dan getirilen cenaze
ailesine teslim edildi ve uçakla akşam saatlerinde İstanbul'a getirildi. 

Ailesi ve arkadaşları Güler'in cenazesini Atatürk Havaalanı'nda
konvoy halinde Gazi Mahallesi'ne getirdi. 2 aydır beklenen cenaze
binlerce kişiyle karşılandı. Gazi Cemevi önünde toplanan Gazi halkı
ve aralarında Mücadele Birliği okurlarının da olduğu devrimciler,
kortejler oluşturarak önce Eski Karakol'a yürüdü. "Çerxa Şoreşê"
marşı ve "Devrim şehitleri ölümsüzdür" sloganları atarak bekleyen
binler, polisin tehdit
amaçlı ara sokaklara
gaz bombaları atmasına
aldırmadı. 

Aziz Güler mahal-
leye girdiğinde "Şehid
Namirin" sloganıyla
meşaleler ve kızıl bay-
raklarla karşılandı ve
omuzlara alınarak Cem-
evi'ne taşındı. 

Aziz Güler 
Son Yolculuğuna Uğurlandı

Rojava'da IŞİD'e
karşı savaşırken ölümsüz-
leşen ve cenazesi 59 gün
sınırda bekletilen BÖG
komutanı Aziz Güler, 22
Kasım'da Gazi Mahalle-
si'nde sonsuzluğa uğur-
landı. 

O'nu uğurlamak için
onbin civarı insan Gazi
Mahallesi'nde buluştu. Bir taraftan Aziz Güler'i son yolculuğuna
uğurlamak için Gazi Cemevi'nde hazırlıklar yapılırken, bir taraftan
da polis zırhlı araçlarla Gazi sokaklarında provokasyon yaratmaya

çalıştı ancak başarılı
olamadı. Onbinler,
öğle saatlerinde Şair
Abay Lisesi önünde
toplandı.

Mücadele Bir-
liği okurlarının da
“Güneşe Gömülen-
lere Selam Olsun,
Devrimci Öğrenci

Birliği” pankartı ile katıldığı cenazede Aziz Güler'in ailesinden yol-
daşlarına, sendikalardan ta-
raftar gruplarına pek çok
devrimci grup yerini al-
mıştı. Ve Suruç'ta, Anka-
ra'da ketledilenler,
Kobane'de düşenler... Hepsi
burada, yürüyen binlerin el-
lerinde idiler.

Saat 14.00 civarı ce-
naze sloganlarla cemevin-
den çıkarılıyor. Kitle “Şehit
Namırın” sloganları ile
Aziz Güler Gazi Mezarlığı'na götürüldü. Konuşmalar, şiirler ve slo-
ganlarla toprağa verildi.

Kitle dağılırken yine Aziz Güler ve devrim savaşçıları için atılan
sloganlara devam etti.

Gazi Mahallesine doğru semti TOMA ve akrep tipi araçlarla ab-
lukaya alan  polis ce-
nazeden dönen
kitleye Şair Abay Li-
sesi önünde gaz bom-
baları ve tazyikli
suyla saldırdı. Genç-
ler kimi yerlerde mo-
lotoflarla karşılık
verdi. Polis bazı boş
sokaklara dahi biber
gazı attı.

9 Eylül Mezuniyeti'nde Eylem
Artık mezu-

niyet törenle-
rinde pankart ve
döviz açarak se-
sini duyurmak,
protesto eylem-
leri yapmak bir
gelenek artık. Bu
yıl 9 Eylül Üni-
versitesi Hukuk
Fakültesi mezu-

niyet töreni de, DÖB'lü bir öğrencinin Kürt halkının sesini duyur-
masına sahne oldu. 

“Kürt Halkı Katledilirken Sen Özgür Olamazsın DÖB” dö-
vizi açan DÖB'lü öğrenci, Silvan'ın, Cizre'nin, Nusaybin'in, Silo-
pi'nin ve Ankara, Beyrut, Paris'in sesini duyurdu. 

DÖB'ün bu dövizi, mezuniyette açılan tek döviz oldu.

Mezuniyet Töreninde
Kürt Halkına Destek

Kürt halkı her gün evlatlarını kaybe-
diyor. IŞİD'e karşı savaşırken ölen genç-
lerden tutun da faşist devletin
sıkıyönetimi sırasında katledilen kadın-
lara kadar.

Bir devrimci öğrenci olarak yıllarca
faaliyet yürüttüğüm, faşistlerle kavga et-
tiğim okul sıralarından mezun olunca
okulun bitişini de bir eylemle sonlandır-
mak benim için elzemdi. Hele Kürt halkı
bu kadar yoğun bir katliamdan geçirilir-
ken, devrimleri kanla boğulmaya çalışı-
lırken buna karşı ses çıkarmamak kabul
edilebilir değil elbette. 

Klasik bir mezuniyet töreninde açı-
lan bir döviz ne kadar ses olabilir ki? 

Elbette elde silah devrimini büyüten
ve bunun bedelini kanıyla ödeyen bir halk
için yapılacak her şeyin değeri var. Hele
ki sosyalist, enternasyonalist ve devrimci
diye ortada gezen ama tüm saldırılara
karşı bağımsız tek bir iş yapmayan bir sol
hareketin yanında her şeyin değeri öyle-
sine artar. 

Öncelikle sahneye çıkıp dövizi açtı-
ğımda alkışlarla karşılandığımı söylemem
lazım. Bir çok insan da meseleyi anla-
maya çalıştı. Daha sonradan polisin de
yönlendirmesiyle faşistlerden tepkiler ve
yuhalamalar başladı. Bir tarafta alkışla-
yanlar, diğer tarafta tepki gösterenler.
Tabii yapacak bir şey yok. İki tane çakal

için katledilen insanları anmaktan vaz-
geçmek olmazdı ve olmadı da. Bu döviz
nedeniyle tepkiler iyice artınca -ki şunu
söylemek lazım salonda ciddi bir kesimin
tepki verdiğini belirtmem lazım- prog-
ramı sunan kişi de şoktaydı. Konuşamı-
yordu. Artık gıcık olduğu için mi, yoksa
ne yapacağını bilemediği için mi bilemi-
yorum sesi zayıf geliyordu :)

Bu arada yeni sıra ekibin eline bir
bayrak tutuşturmuşlardı, gelen bir faşist
de bayrağı sallıyordu. Askere gitmemek
için yüz takla atan faşistlerden beklenen
gösteriş. Amacım töreni de dağıtma, olay
çıkarma falan değildi, böylesi tartışmalara
girmek hiç değildi; sadece Kürt halkına
bir ses vermekti. Faşistlerin tepkilerine
karşı beni alkışıyla zılgıtlarıyla selamla-
yan insanlar hepsinden önemliydi. Aşağı
inmeden önce, var olsunlar Dokuz Ey-
lül'ün kadrolu sivilleri, son fotoğraflarımı
çekiyorlardı öğrenci olarak. 

Sahneden inince bir çok insan geldi,
tebrik etti ya da sarıldı. Özellikle Kürt
emekçiler çok sevinmişti. Bu beni mutlu
etmişti. Saldırı ve linç girişimiyle karşı-
laşmam bence mümkün değildi, ama o an
durumun ne olacağı pek de belli olmazdı.
Çünkü ciddi tepki verenler de vardı. Ama
Fidel'in deyimiyle “devrimcinin görevi
devrim yapmak”tı. Bu yüzden oraya çık-
mış olmak, benim yaşamımda önemli bir
deneyim oldu. 

Halkların mücadele birliğini her
alanda yükseltmeye devam edeceğiz!
Dokuz Eylül'den DÖB'lü Bir Öğrenci

MKÜ'de Formasyon Eylemi
Y Ö K ' ü n

formasyonla il-
gili kontenjan
sınırlaması yap-
ması bölüm öğ-
r e n c i l e r i n i n
bütün hayallerini yıktı. Açıklamanın yapılmasının ardın-
dan hemen hemen bütün üniversitelerde konuyla ilgili
eylem yapıldı.

19 Kasım'da MKÜ öğrencilerinin çağrısıyla, Ziraat
Fakültesi önünde bir araya gelen öğrenciler, saat 12.00'de
eylemlerine başladılar. “YÖK Varsa Formasyon Yok, For-
masyon Yoksa Biz de Yokuz” yazılı pankartla eyleme baş-
layan öğrenciler, amfiye doğru sloganlarla alkışlarla
yürüdüler. 

Yürüyüş boyunca “F,ormasyon Hakkımız Engelle-
nemez”, “YÖK Şaşırma Sabrımızı Taşırma”, “Karar Ağır
Hasar Çok Büyük” sloganları atıldı. Öğrencilerin elindeki
dövizler ise renkli ve dikkat çekiciydi. 

Amfi alanına gelen öğrenciler burada basın açıkla-
ması yaparak yaşadıkları mağduriyetin çözülmesini iste-
diler. Basın açıklamasından sonra ellerindeki temsili
diplomaları yere atan öğrenciler, “formasyonsuz bir işe
yaramıyor zaten” diyerek eylemlerini sloganlarla bitirdi-
ler.

MKÜ'de Sıkı Yönetim Dönemi
MKÜ'de son dönemde yaşananlara karşı yapılan ey-

lemlilikler rektörlük tarafından engellenemeyince, öğren-
cilerin gözünü korkutmak, onların eylemlere katılımını
engellemek için otomasyon giriş sayfasından açıklama ya-
yınladı. Açıklamada eylemlere katılan ya da bu eylemleri
düzenleyenler hakkında başta adli soruşturma başlatıla-
cağı, sonrasında ise okul tarafından kınama cezaları veri-
leceği açıklandı. 

MKÜ DÖB
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HİÇ DURMADAN İLERİ

Ali Varol Günal
Seçim sonuçlarından hayal kırıklığına kapılanlar,

kendilerini biraz daha "direniş" konumuna çekecekler-
miş gibi görünüyorlar. Bir seçim sonucuna bu kadar çok
bel bağlanılırsa sonucun böyle olması şaşırtıcı değildir.
Şimdi HDP'yi desteklesin ya da desteklemesin bütün or-
talama sol hareket, bir karamsarlık salgınına yakalan-
mışcasına süreçten devrimci olmayan sonuçlar çıkarma
konusunda bir yarış içerisindedir. Buradan nereye sav-
rulurlar, bunu kestirmek pek mümkün değil.

Faşizmin, hiç zaman kaybetmeden kendini tahkim
ettiğini ve devrim cephesine karşı ciddi saldırı hazırlık-
ları içerisinde olduğunu görüyoruz. Hükümetin kurul-
masıyla beraber bu saldırı hazırlıkları da hızlanacaktır.
Zaten şu anda Kürdistan'ın bir çok bölgesinde faşist dev-
let terörü sürmektedir. Bunun daha da artacağını, başka
bölgelere yayılacağını görmek için kahin olmaya gerek
yok.

Dinci faşist iktidarın önümüzdeki dönemde bu tür
saldırıların yanı sıra, politik çevirme hareketine de hız
vereceğini söylemek yanlış olmaz. Yani hem havuç hem
sopa politikasına başvurmaya devam edecekler; bunun
hangisinin daha ağırlık kazanacağına sınıflar arası güç
ilişkileri yön verecektir. Seçimlerden hemen sonra baş-
layan "yeni anayasa" tartışmaları, önümüzdeki süreçte,
gündemdeki ağırlıklı yerini koruyacak gibi. Bu şekilde
siyasi iktidar, değişik toplumsal kesimlerde bir beklenti
yaratmaya ve bu beklenti sayesinde bir süre daha yöne-
tememe krizini, hafif sıyrıklarla atlatmaya çalışıyor. Eğer
ortaya yaydığı, "anayasal hayaller"in içine birilerini çek-
meyi başarırsa istediğini elde etmiş olacak. HDP cephe-
sinden yapılan," hükümetin vaatlerini yerine getirmesi"
çağrıları ya da "yeni anayasaya sıcak bakıyoruz" sözleri,
"olmazsa olmaz", "acil" vurguları, siyasi iktidarın hiç de
umutsuz bir çaba içinde olmadığını gösteren ipuçlarıdır.
Kandil'in de seçimlerden sonra yaptığı ilk açıklamada,
önümüzdeki döneme ilişkin bir "savunma savaşı" çizgisi
izleyeceğini ortaya koyması, söylediğimizi doğrular ni-
teliktedir. Ulusal Kurtuluş Hareketi, öyle görülüyor ki,
bu dönemi bir "bekle gör" stratejisi üzerine oturtacaktır. 

Kürdistan'ın bir çok yerinde özerklik ilanları birbi-
rini takip ederken, Kürt Halkı kendi kaderini tayin etme
hakkını fiili olarak kullanmaya başlamışken, hareketin
önderliğinin siyasi iktidarın ele geçirilmesi için tüm dik-
katleri bu konu üzerine yoğunlaştırmak yerine, "sa-
vunma" çizgisine çekilmesi, üzerinde durulması gereken
bir konudur. Halk, her şeyi göze alarak ileriye doğru de-
vasa bir adım atıyor; ancak bu adım ,siyasi bir iradeyle
daha da güçlendirilip zafere dönüştürülemiyor. İşte tarih,
bu noktada bolşeviklerin eşine az rastlanır o devrimci
iradelerini hepimize yeniden hatırlatıyor. 

Şimdi sorun "somut durumun somut tahlili"yle,
"şartlara teslim olma" arasındaki ayrımı görüp görme-
mede düğümleniyor. Lenin ve yoldaşları, hiçbir zaman
şartlara teslim olmadılar; her zaman devrimin kendi iç
kuvvetlerine inandılar. Bugün leninist somut durumun
somut tahliline başvuracaksak, her şeyden önce, devri-
min güncel olduğunu görmemiz gerekiyor. AKP'nin hile
ve hurdayla aldığı oy oranına bakarak, kısa süre önce
devrimin "somut ve güncel" olduğuna dair etkilenmeyle
de olsa söyledikleri, yazıp çizdikleri her şeyi rafa kaldı-
ranlar, olayların devrimci, sıçramalı gelişimi karşısında
her zaman olduğu gibi şaşkınlığa düşeceklerdir. Haziran
ayaklanmasının bu topraklarda yaşanan somut bir dene-
yim olduğunu unutanlara, devrim kendisini başka sıçra-
malarla hatırlatmaya devam edecektir. 

Sermayenin duayenlerinin bile kapitalizmi bir sorun
olarak görmeye başladığı, sermayenin kendisine bir
engel durumuna geldiği bir dönemde, işçi sınıfı ve emek-
çilere, emekçi halklara devrimle siyasi iktidarı ele ge-
çirmekten başka bir seçenek sunanlar, Lenin'in
deyimiyle "aşırı muhalefet partisi" olmaktan öteye gide-
meyeceklerdir. Bunlar, seçim sonuçlarına bakarak, "or-
tada bir devrim yoksa, reformlara bakalım" diyenlerdir.
Seçimlerden "demokratik devrim" beklentisi içerisinde
olanlar, şimdi bu beklentiyi AKP iktidarına yöneltmiş
durumdalar. Böyle düşünenlere Einstein'ın o veciz sö-
züyle cevap verecek olursak, "sorunlar, onları yaratan-
ların mantığıyla çözülemez" demek zorundayız.

G-20 zirvesinden istediği hiçbir sonucu elde ede-
meden, hüsrana uğramış bir halde çıkan AKP hüküme-
tinden Türkiye'nin devasa sorunlarına çözüm beklemek,
olsa olsa Ufuk Uras türü reformistliği tescilli adamların
işi olabilir. Ortalama sol hareketin bu kuyuya yuvarlan-
ması ise, hiç de sanıldığı kadar uzun bir yol katetmeyi
gerektirmiyor. Ürkek de olsa attığı adımların onu bu
noktaya getirmesi işten bile değildir.

Şimdi biz öyle bir bıçak sırtı dönemden geçiyoruz
ki, ya ortalama solun "sürekli karamsarlığı" yolumuzu
tıkamaya devam edecek ya da bir devrimle siyasi ikti-
darı ele geçirmek için hiç durmadan ileriye doğru yürü-
yeceğiz. Tarih karşısında sorumluluklarımızı yerine
getirebilmek için, bir kez daha "sen kendi yolunda yürü
ve bırak başkaları ne derse desin" sözünü hatırlayarak,
önümüze çıkan tüm engelleri aşmalı, leninist adına
uygun davranmalıyız.

IFF Aroma ve Esans Fabrikası önünde 67
gündür direnişte bulunan işçiler 12 Kasım günü
gerçekleştirdikleri basın açıklamasında "Uygula-
nan baskılar saldırılar bizi yıldırmaya yetmez. İş-
başı yapıncaya kadar mücadelemiz sürecek" dedi.

GOSB’ta bulunan IFF Aroma ve Esans Fab-
rikası’nda Tek Gıda-İş Sendikası'na üye oldukları
için işten atılan işçiler 12 Kasım günü kitlesel ka-
tılımlı bir basın açıklaması gerçekleştirdi. IFF iş-
çilerinin basın açıklamasına destek için Siemens,
Evyap, Fen İş, Lengrand, Ravago fabrikalarından
işçiler kitlesel olarak katıldı. TÜMTİS, Petrol İş,
Eğitim Sen, Nakliyat İş, Gebze Dersimliler Der-
neği, devrimci örgütler ve siyasi partiler de des-
tek verdi.

Basın açıklaması öncesinde Gebze Sendika-
lar Birliği Dönem Başkanı ve Petrol-İş Sendikası
Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz bir ko-
nuşma yaptı, “Burada bir emek ve sınıf mücade-
lesi veriliyor. Bu mücadelede sadece bir hak
arama veya sendikal mücadele değil. Türkiye’de
hak arama mücadelesi verirken kimlerin bu mü-
cadele karşısından durduğunu görüldüğü bir mü-

cadeledir. Burada bir çadıra dâhil tahammül ede-
meyen bir iktidar anlayışının da olduğunu görü-
yoruz. Biz yaşanan durumları çok iyi biliyoruz.
Burada çadır olmaması işçilerin bu mücadelesini
asla yıldırmayacaktır. Bu mücadeleye hem sendi-
kalar birliği olarak hem de işçiler olarak destek
vermeye devam edeceğiz” dedi.

Basın açıklamasını Tek Gıda-İş Sendikası
Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu yaptı ve “Dün-
yada 36 ülkede üretim yapan bu fabrikanın sen-
dikasız işçi çalıştırdığı tek fabrikası burası.
Dünyanın 36 ülkesinde bu şirket sendikalaşmayı
kabul etmiş. Ancak Türkiye’de yasaları tanımıyo-
rum diyerek işçileri baskı ve tehditle işten çıkarı-
yor. İşten çıkardığı işçileri yüz kızartıcı suç işlem
göstererek işten atıyor. Biz 67 gündür burada mü-
cadele ediyoruz. ...

Yaşanan bu olayı GOSB yönetimi örtmeye
çalıştı. Ancak biz buna izin vermeyeceğiz. Bu OSB
içerisinde bulunan yabancı fabrikalar işçileri köle
gibi çalıştırmaya devam ediyorlar. İşçilerin ana-
yasal haklarını tanımamaya devam ediyorlar.
Buna karşı çıkan işçilere polisin, kaymakamın
veya valinin tokadını gösteriyorlar. Biz işçiler
adalet, hukuk ve sendikal haklarımızı istiyoruz.
IFF işçileri olarak bu davada sadece IFF işçile-
rinin değil diğer tüm sendikasız çalışan işçilerin
sesi olacağız. IFF işçileri olarak bu mücadeleyi
kazandığında Gebze’de tüm işçi sınıfı kazanacak-
tır” dedi.

IFF işçileri gerek çalışırken, gerekse de 67
gündür sürdürdükleri eylemlerinde işçi sağlığı ve
iş güvenliği önlemlerinin alınmasını istediklerini,

bunun için sendikalı olduklarını ve hemen ardın-
dan 25/2 ile işten atıldıklarını, bu haksızlığın gi-
derilmesi için tüm yetkililerle görüştüklerini fakat
IFF Aroma yetkililerine dertlerini anlatamadıkla-
rını belirttiler. İşçiler fabrikaya yurtdışından gelen
yöneticilere seslerini duyurabilmek için “Biz der-
dimizi Türkçe anlatamadık, belki başka dilde an-
latırsak sesimizi duyururuz” diyerek Türkçe,
İngilizce ve Hollandaca basın metni hazırladıkla-
rını belirttiler.

IFF Aroma işçileri, çadırlarına Kocaeli Vali-
liğinin emriyle saldırı olduğunu ve çadır kurdu-
rulmadığını, eşyalarını koydukları yere bile
müdahale edildiğini ve baskı uygulandığını hatır-
latarak, “Bu baskılar, tehditlerle bizleri mücade-
lemizden vazgeçiremezler. Biz bu fabrikadan içeri
girip işlerimizin başına geçinceye kadar da bu
mücadeleyi sürdüreceğiz” dediler.

IFF Aroma işçileri GOSB olmasından kay-
naklı desteğin az olduğunu da hatırlatarak, emek
dostlarının desteğini beklediklerini, bölgedeki
önemli fabrikalardan biri olan IFF Aroma'da işçi-
lerin kazanmasının, çevredeki işçilere de büyük
bir moral olması açısından önemli olduğunu ifade
ettiler.

IIF İşçileri: “İşbaşı Yapıncaya Kadar Mücadeleye Devam!”

IFF Aroma’da sendikalı olduk-
ları için atılan işçiler fabrika önünde
67 gündür işlerine geri dönme mü-
cadelesi veriyor. Onca yıllık emek-
lerinin ödülü olmuş işten atılmak!
Zorluklar var ama neşelerinden bir
şey kaybetmemişler. Oturduk, söy-
leştik, dertleştik.

Uğur Pirpir: İki yıla yakın za-
mandır burada operatör olarak çalı-
şıyordum. 3 tonluk kazanlarda
mikserle, cipslere konulan baharat
karışımlarını yapıyordum. Bu işin
ustası olan 8-9 senedir çalışan arka-
daşlar var… Bunca yıldır çalışmış
da şimdi yüz kızartıcı suçtan atılı-
yor. Üstelik ustalarımızdan biri iki
ay önce üstün başarı plaketi almıştı. 

Kazandaki karışımı yapabil-
mek için 20-25 kiloluk paketleri
kaldırıp kazana dökmek zorundayız.
Zeminde ayakkabılarımız kayıyor
bazen, ama bu, konu bile olmuyor
ne yazık ki. Bir kazan karışım yap-
tığımda maske artık tamamen işl-
evini yitirmiş oluyor. Üretimi
yaparken tozu çekebilmesi için bir
havalandırma sistemi var. Onu en
düşük seviyede çalıştırıyorlar. 

Ne kadar az çalışırsa o kadar az
baharat zerresini çeker diye. Baha-
ratın bir kısmının toz olarak çekil-
mesi ürüne dönüşememesi demek.
Yani baharatın zerresinin hesabı ya-
pılıyor.

Bir kazan ürünü ürettiğimde
maskenin işlevi bitmiş oluyor ve
ikinci bir maske gerekli. Maskeleri
çok az veriyorlardı. Sık sık bize
maskenin maliyetini söyleyip tasar-
ruflu kullanmamızı söylüyorlardı.
Ben kimyasalların içinde çalışıyo-
rum, sağlığım söz konusu ama pat-
ron “Bu maskenin maliyeti” deyip
duruyor. Anlayacağınız maske biz-
den değerli burada.

Bizim zorumuza giden yüz kı-
zartıcı suçu gerekçe göstermeleri.
Bir tek uyarı ihtar almamışız. Nasıl
oluyor da 25/2’den atılıyoruz kimse
anlamış değil. Asıl neden Sendikalı
olmak. (Arkadaşını gösterip güle-

rek) İşte bu bizim aklımıza girdi.
Biz sendikalı olduk. Ne zaman ki
sendikalılar çoğunluk oldu, iki ar-
kadaşımızı atarak başladılar. Ve de-
vamı geldi. 67 gündür de buradayız. 

Engin Kaya: Ben 6 aydır sıvı
bölümünde çalışıyorum. Ama sıvı
bölümü ben başladığımdan beri in-
şaat halinde. Demir montajından,
kaynağından, alçılamadan, zeminin
yapılmasından.. Aklınıza ne gelirse..
Yani dört duvarı dikmişler bize bu-
rada üretim yap demişler biz üretim
yaparken bir yandan da içerinin in-
şaatı yapılıyor.

İnşaat olan yerde toz her yere,
her şeyin içine girer benim yaptığım
üretimlerin içine de giriyor doğal
olarak. Ama firmanın umurunda
mı?

İlkay Akgün: Dışardan olsa,
girmesinin şartları var. Ama içerde
inşaat olur. Arkadaş demir tozunun,
alçının, kaynağın içinde çalışır!
(Gülerek) Bunlar farklı şeyler lütfen
yani… 

Bir Başka İşçi: Parlama nok-
tası düşük maddenin bulunduğu
yerde kaynak yapılıyor. Alçı tozu da
neymiş?

Engin-İlkay: (Gülerek) Olsun,
inşaat bitmeli.. Önemli olan üretim-
dir… Kaynakçı çalışırken de üretim
olur bizim fabrikada, her şey üretim
için…

IFF 36 ülkede üretim yapan bir
firma, sıvı aroma üretmek için ithal
getirtilen hammaddeler var. Bun-
larla biz tonlarca sıvı üretiyoruz. Ör-
neğin 25 kg’lik bir hammadde
getirtiyoruz. 25 ton ürün çıkarıyo-
ruz. Çok pahalı olan hammaddeler
de var. 12-13 bin Euro tutarında
hammaddeler alınıyor. Ama bunlar
çok az miktarlarda kullanılarak ton-
larca üretim yaptığımız maddeler.

Türkiye’de iyi de bir satışı var. Ama
bizde durum bu gördüğünüz gibi…

İlkay Akgün: Arkadaşların
aklına ben girdim. Depo bölümünde
benimle çalışan Ömer arkadaşımız
var. Önce onun beynini yıkadım.
Sonra diğerlerinin aklına girdim
yavaş yavaş.. Sendikalılar çoğalınca
da işten ilk atılan ikimiz olduk. (Gü-
lerek) Her şey benim yüzümden…

Ben depo bölümünde 9 yıldır
çalışıyorum. Bugüne kadar gerek
depo bölümünde gerek üretim bölü-
münde hiçbir arkadaşımız ciddi bir
ihtar almış değil. Üretimlerimizden
imalat hatası nedeniyle dönen ürün
olmamıştır. Çok nadiren geri dönen
olmuşsa ambalajla, etiketle ilgili bir
sorundur. Ama 67 gündür kapı
önündeyiz.

Şimdi diyeceksiniz ki, “ne yap-
tınız bu fabrikada? Daha sağlıklı
şartlarda çalışmak ve daha sağlıklı
ürünler üretmek istedik, sendikalı
olduk… Patrona göre sendikalı
olmak yüz kızartıcı suç. Durum
bunu gösteriyor.

İçeride sendikalı olan arkadaş-
larımız var ama onları geriye çekti-
ler. Onların nezaretinde yeni işçiye
üretim yaptırıyorlar. Nasıl bir üretim
çıkıyor kaygılıyız açıkçası. Çünkü
atılanlar kalifiye işçiler. İşi en iyi ha-
liyle yapanlar. Hatalı üretimlerin ya-
pılma ihtimali çok yüksek. Ve geri
dönüşler oluyor bunu biliyoruz.

İşçiler: Bir kontrol mekaniz-
ması yok ki fabrikada… Kim ne
kadar malı nereye kullanmış, ne ka-
darı artmış kimin umurunda...

İlkay Akgün: Ben depocu-
yum evet. Ama gelen malın miktarı
defterde, verdiğim malın miktarı
defterde… Merkezi bir stok sistemi
yok ki, hangi maldan ne kadar kal-
mış bileyim. Bunu bilmek için üre-
tim-maliyet işlemlerinin merkezi bir
kayıt sistemi olması gerekir. O da
hiçbir zaman olmadı. Depoda 3500
kalem mal var. İmkânı yok merkezi
bir sistem olmadıkça bunun takibi
yapılamaz.

Ömer: Öyle deme bak ama…
Sen bu firmanın ne olduğunu bile-
mezsin.. Senin hayallerini, ufkunu
aşar bu firma öyle büyük, itibarlı…

İlkay Akgün: Evet, bize fir-
manın gücünü anlatmak için böyle
söylüyorlardı.. İtibarları bu işte, fir-
mayı firma yapanlar 67 gündür so-
kakta…

İşçi: Rica ederim abi.. Böyle
demeyin, IFF’nin ufku logarlardan
taşıyor daha ne olsun…

İşçiler: Bize karantinaya alın-
mış hammaddeyle imalat yaptırdık-
ları oluyor. Bir de bunu hesaba
katarsanız, gelin çıkın işin içinden..
Bize şu maddeden şu kadar üret de-
niyor. Eksik hammadde var. Karan-
tinaya bakın oradan alın katın içine
gitsin deniyor. Yeter ki sipariş yetiş-
sin mantık bu.

İlkay Akgün: Bizim sendikalı
olmamızdaki nedenlerden biri de bu
durum zaten. Hem kendi sağlığımız
ve güvenliğimiz hem de bu madde-
lerin üretimine ilişkin sağlık neden-
leri. Bunu biz IFF’ye anlatamadık.
34 ülkede sendikal örgütlenmesi
tam olarak tanınmış. Ama burada
arkadaşların dediği gibi maske
kadar kıymetimiz yok..

Uğur Pirpir: Biz insanca ça-
lışmak, kaliteli ürünler üretmek is-
tedik, bunun için sendikalı olduk. Ve
biz işimize geri dönünceye kadar da
buradan ayrılmayacağız. Bizim ça-
dırımızı yıktılar. Eşyalarımızı ne-
reye koyacağımıza bile müdahale
ettiler. Ama 67 gün nasıl durduysak
öyle kararlılıkla devam..

İlkay Akgün: Bizim işbaşı ya-
pıncaya kadar mücadele etmekten
başka seçeneğimiz yok. Kocaeli Va-
liliği sağolsun çadırımıza tahammül
edemedi Ama biz kararlılıkla
devam ediyoruz. Şartlar bazı arka-
daşlarımız için çok zor ama bu
bizim emeğimiz ve biz mücadele
edeceğiz. 

İki aydır çalışmamaları bazıla-
rının aileleri açısından da zorlu gün-
leri getirmiş. Yeni çocuğu olanlar,
çocuğu doğmak üzere olanlar, ni-
şanlısından ayrılanlar var. İşçilerden
birisi “Nişanlım sende istikrar yok,
geleceğin karanlık” dedi ve ayrıldık
diye anlatıyor biraz hüzünlü biraz
gülümseyerek. Fakat kararlılıklarını
her halleriyle belli ediyorlar. “Baskı,
tehdit varsa bizim de haklılığımızı
bilmemiz ve hep bir arada duruşu-
muz var. İşlerimize geri dönünceye
kadar da bu kapının önünden ayrıl-
mayacağız” diyorlar. 

IIF Aroma İşçileriyle 
“Oturduk, Söyleştik, Dertleştik”
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DEVRİMİN ZAFERİ İÇİN 
MEVCUT DURUM AŞILMALI

Özgür Güven
Proletarya ve halkların kurtuluşu için önce devrimci bir dö-

nemden geçilmesi gerekiyor. Yani politik iktidarın ele geçiril-
diği, demokratik halk iktidarının kurulduğu, oradan da
sosyalizme doğru büyümenin gerçekleştiği bir dönem. Bu dönem
emekçi sınıfların silahlandığı, silahların gücüne dayanarak bur-
juvazinin, sömürenlerin silahsızlandırılıp bastırıldığı bir dönem
olacaktır. Bu dönem aynı zamanda tarihin en derinine giden dev-
rimini gerçekleştirip sınıfları ortadan kaldıracak olan proletar-
yanın ekonomik ve politik iktidarının zeminlerinin
güçlendirildiği bir dönem olacaktır. Böyle bir dönem kendi do-
ğası gereği inişler ve çıkışlarla dolu olacak, tek düze bir seyir iz-
lemeyecektir.

Bu topraklarda böyle bir süreç bir süredir yaşanıyor. Uzun
zamandan beri devrimci durum var. Bir toplumsal devrimin nes-
nel ve öznel olarak doğup geliştiği bu süreç bazen geri çekilme-
lerle, bazen sert çatışmalar ve ayaklanmalarla, inişli çıkışlı bir
süreç olarak sürüyor. Her sınıf burada kendi toplumsal konu-
mundan hareketle tutum belirliyor.

7 Haziran'da ve 1 Kasım'da 5 ay arayla iki defa seçim ya-
pıldı. 7 Haziran öncesi küçük burjuva hareket hem Türkiye'de
hem de Kürdistan'da boş umutlar, boş beklentiler yarattılar. Her
şey seçimlere, parlamentoya, HDP'nin barajı aşmasına bağlıy-
mış gibi gösterildi. Ancak daha seçim sonuçlarının açıklandığı
gün bunun böyle olmadığı; tekelci sermayenin, faşist devletinin
ve hükümetinin tutumuyla açığa çıktı. Seçim sonuçlarının kabul
edilmediği, parlamentonun yok sayıldığı 5 aylık bir dönemden
sonra yeniden seçim yapıldı. Bu dönem sermayenin ve faşist dev-
letin bütün olanaklarıyla proletarya ve halklara saldırdığı, faşist
terörün her biçimiyle uygulandığı bir dönem oldu. 

Biraz daha geçmişe gittiğimizde yaşananlar bunun tam ter-
siydi. 2013 Haziran ayaklanması, 6-8 Ekim ayaklanması prole-
tarya ve halkların devrimci atılımının gerçekleştiği yükseliş
dönemiydi. Bu ayaklanmaların ardından UKH ve küçük burjuva
hareket ayaklanan kitlelerin önüne seçim sandığı koydu; bu
büyük atılımı devrime değil, parlamentoya kanalize etmeye ça-
lıştı.

Proletarya başta olmak üzere devrime yönelen emekçi sı-
nıflar ve ezilen halklar, daha az hata yapmak amacıyla sadece
kendi deneyimleriyle yetinmez, dünya devrim deneyimlerinden
de yararlanırlar. Yine de hata yamaktan kaçınamazlar. Burada ol-
ması gereken daha az hata yapmak, hatalarından öğrenerek yo-
luna devam etmektir.

Önümüzdeki dönemin proletarya ve halkların ayaklanma-
sında daha büyük ve daha güçlü bir atılım içinde olacağı şimdi-
den görülüyor. Bu ayaklanmanın da yeni evrenin bizde ve
dünyada gerçekleşen diğer ayaklanmalarında olduğu gibi, ken-
diliğinden ayaklanma olarak gelişeceğini söyleyebiliriz. Burada
öncünün ayaklanmaya hazırlanması, ayaklanmanın daha ileri git-
mesi için önemli. Ayaklanmanın gelişimi üzerinde etkide bulun-
manın yollarından biri, ayaklanmanın doğal önderleriyle bağ
kurmak, onları politik olarak etkileyebilmektir. Bir diğeri de
milis örgütlenmeleri olacaktır. Bu milisler sokak savaşlarının
daha önceki deneyimlerine de dayanarak savaşa hazırlanmalı;
her sokağın, her mahallenin giriş çıkışları göz önünde bulundu-
rularak düşmanın nereden ve nasıl saldıracağı; bu saldırıların
nasıl ve neyle püskürtüleceği; karşı saldırıya nasıl geçileceği
planlanmalı ve buna uygun araçlar hazırlanmalı; kitlelere güven
verilmelidir. Kitlenin güvenini kazanmak ve kitleleri savaştır-
mayı başarmak ayaklanmanın daha ileri gitmesi açısından hayati
öneme sahiptir.

Şurası açık, gelişme planı olmayan gelişemez. Varolan ko-
şullarla yetinen, mevcut durumu aşmayı hedeflemeyen bir çalış-
mayla yetinen hiçbir hareket gelişmez, gelişemez. Bırakalım
gelişmeyi, olayların gerisinde kalır, sürüklenir. Leninistler her
koşulda kitlelerin önüne devrimi, devrimin zaferi hedefini koy-
malı; buna uygun bir politik hat izlemelidir. Burada mevcut du-
rumla yetinmek, proletarya ve halkların kurtuluş kavgasını
varolan koşullarla sınırlamak; koşulları değiştirmeyi ve devri-
min zaferini önüne koymayan bir çalışma sürdürmek oportü-
nizmdir.

Faşist devletin ve hükümetin son yıllarda öne çıkan politi-
kası kitle hareketine ödün vermek değil, saldırmak, bastırmak
oldu. 1 Mayıs 2007 ve sonrasında, 2013 Taksim Ayaklanmasında
ödün veren, geriye çekilen hükümet, 2013 Haziran ayaklanma-
sından sonra tutum değiştirdi; faşist terörle, devlet terörüyle ve
zorla bastırmaya yöneldi. Bu politika, hem Türkiye'de hem Kür-
distan'da uygulamaya kondu. Faşist terörle devrimi geriletmeyi,
iç savaşı kazanmayı amaçlayan devlet ve hükümet, bütün alan-
larda bunu hayata geçirmeye başladı. Türkiye cephesinde kıs-
men de olsa sonuç aldı. Çünkü küçük burjuva hareket, sanki
yıllardan beri süregelen bir iç savaş yokmuş gibi, iç savaş sopası
sallayarak buna zemin hazırladı. Üstelik iç savaşı gerçek anla-
mıyla değil, yani devrim güçleriyle karşı-devrim güçleri arasın-
daki bir savaş olarak değil, Kürtlerle Türkler arasında halkların
birbirini boğazlaması gibi göstererek bunu yaptı.

Sermaye, faşist terörle Türkiye cephesinde kısmen de olsa
sonuç alırken, Kürdistan'da tam tersi oldu. Bunun nedeni, dev-
letin faşist terörüne devrimci terörle karşılık verilmesidir. Bu ne-
denle Kürt halkı, sokağa çıkma yasaklarına, kurşunlara, tanklara,
toplara rağmen geri çekilmiyor; tam tersine, kitle hareketi daha
da ileri gidiyor.

Burada şunu belirtmek gerekiyor: Faşist terör, halklara
boyun eğdirmeyi, sindirmeyi amaçlar; devrimci terör halk kitle-
lerini, emekçi yığınları cesaretlendirir, ayağa kaldırır, daha ileri
gitmelerine yardımcı olur.

Sarıgazi'de 
İşçi Toplantısı

Sarıgazi işçileri olarak,
içinde bulunduğumuz süreci de-
ğerlendirmek ve ne yapılabileceği
üzerine 15 Kasım Pazar günü dü-
zenlediğimiz kahvaltı ve ardından
geçilen açık oturumdan bahsede-
ceğiz.

Değinmeden edemeyeceği-
miz şey, Sarıgazi emekçileri ile
düzenlediğimiz ve her adımında
emekle yeniden düzenlediğimiz
sanat merkezini işçi toplantısına
hazırlamak için çok emek harca-
dığımızdır. İnsan emek harcadığı
şeyi sever, korur, gerekirse ken-
dini riske atar. Sarıgazi emekçi-
leri emeğini sakınmayarak
Ayışığımızı farklı bir görünüme
kazandırdı. Ve Ayışığı'nda ilk et-
kinliğimiz, işçi toplantısı oldu. 

Sabah saatlerinde yaptığımız

kahvaltının ardından sohbet et-
meye başladık. Bir işçi söz alarak
“Örgütlü olanlarımız ya da iliş-
kide olduklarımız yapılması gere-
kenleri bilenler, sezenler
dışındaki geniş bir tabanda kor-
kunun egemen olduğunu görüyo-
rum” dedi. Bir başka işçi ise
“söyleyecek sözümüz mutlaka
vardır, ama herkesin az ya da çok
bildiği, gördüğü bu dönemde pra-
tiğimiz ne olacak, ben bunu ko-
nuşmak istiyorum”, başka bir işçi
de “Bundan iki sene öncesine
kadar si-
lahlı mü-
cadeleye
sıcak bak-
mıyordum
ama şimdi
başka ça-
remiz yok”
dedi. 

B i r
işçi kadın
“eskiden

işten eve gittiğimde, patronum
arayıp, 'şunu eksik yapmışsın'
diye söyleyecek sanırdım. Aradı-
ğında korkardım. Evlerine temiz-
liğe gittiğim insanların bana
verdiği parayı hak ettim mi, yete-
rince çalıştım mı diye kendime
sorardım. Beni aradıklarında 'el-
lerine sağlık' derlerdi ve ben o
zaman rahat nefes alırdım. Şimdi
farkındayım ki, ben onlara mec-
bur değilim, onlar bana mecbur.
Ben çok fazla temizleyecek ev bu-
labilirim, ama onlar bizim gibi

e m e k
h a r c a -
yanı bul-
m a k t a
zorlanır”
dedi. 

B i r
b a ş k a
i ş ç i ,
emek ve
sermaye
a r a s ı n -

daki ilişkiyi fark ettikten sonra ör-
gütlenmeyi, tel tel olup koparıl-
mak yerine örgülü olup güçlü
kalmayı seçtiğini anlattı ve dün-
yada ne kadar korkunç bir pay ya-
rışı olduğundan bahsetti. “Dünya
şu an dursa, hiç üretmese tek bir
kişi bile, herkese iki sene yetebi-
lecek kadar ürünlerle dolu”.
Dünya gelirlerinin yarısının
dünya nüfusunun %1'inin elle-
rinde olduğunu ve cennette yaşa-
dıklarını, diğer yarısını ise
%99'un paylaştığından bahsedi-
yordu. Ve bir kadının elindeki bir
dövizde, “siz %1'siniz biz ise
%99”... 

Bilgi dolu, geliştirici olan bu
toplantıda her işçi kendi koşulla-
rını az ya da çok anlatmaya ça-
lıştı. 21 Kasım Cumartesi günü
saat 19.00'da yeniden toplanmaya
karar verdik ve “her işçinin ya-
nında başka işçileri de getirme-
leri zorunlu olsun” diyerek
toplantımızı sonlandırdık.

Taşeron Çalışma Yasaklansın!
İstanbul Üniversitesi
Çapa Tıp Fakültesi
Hastanesi taşeron iş-
çileri 19 Kasım günü
seçim öncesi verilen
sözleri hatırlatmak
için bir eylem yaptı
ve taşeron çalışma-
nın yasaklanmasını,
işçi sağlığı ve iş gü-

venliği tedbirleri alınmasını istedi. 
Taşeron işçilerin, 12.30’da Monoblok Binası önünde düzenle-

dikleri basın açıklamasında konuşan taşeron sağlık emekçisi Cemal
Bilgin, “Bir üniversite hastanesinde taşeron olarak çalışmak utanç
verici. Biz bu hastanedeki en ağır işleri yapan, en fazla hor görülen,
aşağılanan işçileriz. Bize amirlerimiz, yöneticiler ‘Sen ter kokuyor-
sun, bari bir parfüm alıp kullan da ter kokunu duymayalım’ diyor.
Bize amirlerimiz yöneticilerim ‘Şu haline bak hep aynı elbiseleri gi-
yiyorsun, doğru düzgün giyinsene’ diyebiliyor. Evet, bizler ter koku-
yoruz. Evet, bizler hep aynı elbiseleri giyiyoruz ve elbiselerimiz pek
de düzgün değil. Ama neden? Biz ter kokuyoruz doğru, çünkü sa-
bahtan akşama kadar verdiğiniz işçileri yetiştirmeye çalışıyoruz. İşçi
insanın ter kokması kadar doğal ne var. Biz bundan utanç duymadık,
duymayız da. Haa elbiselerimiz hep aynı doğru, ama siz bize kaç
lira maaş veriyorsunuz. Biz yarın ne giyeceğimizi değil, yarın ço-
cuklarımıza yiyecek bir şey götürüp götüremeyeceğimizi düşünüyo-
ruz” dedi.

Eyleme Suruç’ta yaşanan bombalı saldırıda ağır yaralanan ve
Çapa’da tedavi gören Dr.Çağla Seven, Prof.Dr. Zeki Kılıçarslan,
Dr.Coşkun Canıvar, SES Aksaray Şubesi üyeleri, Cerrahpaşa, Yedi-
kule ve Haseki Hastanesinde işçiler de katıldı.

Basın açıklamasını okuyan Taş-İş-Der Başkan Yardımcısı
Güneş Cengiz, “1 Kasım öncesi siyasi partiler asgari ücret ve taşe-
ron işçilerin kadroya alınması konusunda vaatlerde buldular. 14 yıl-
dır hükümet olan AKP 1300 TL asgari ücret ve taşeron işçilere kadro
sözü verdi. AKP hükümetinden seçim vaatlerini yerine getirmesini
bekliyoruz” dedi.

Hükümet yetkililerinin kadro çalışmalarıyla ilgili olarak ‘asıl
iş’ yardımcı iş’ ayrımı yapılacağını ve asıl işte çalışanların kadroya
alınacağı şeklinde açıklamalarda bulunduklarına işaret eden Cengiz,
“Kamuda yapılan işlerin tamamı asıl iştir ve burada çalışan taşeron
işçilerin tamamının kadroya alınmaları gerekir. Biz kurulduğumuz
günden beri kadro mücadelesini yılmadan sürdürüyoruz. Eğer
bugün bu kadro söylemleri varsa, hep birlikte yıllardır verdiğimiz
mücadelenin sonucudur. Kadromuzu alıncaya kadar da yılmadan
mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Cengiz 2016 yılında alacakları maaşların, ihalelerin 2015 yı-
lında yapılmış olması nedeniyle, asgari ücretin 1300 TL olması ha-
linde, taşeron işçilere 2015 yılındaki ücret üzerinden maaş
verileceğinden her bir işçinin ortalama 400 TL kaybının olacağına
dikkat çekerek bu haksız uygulamanın bir an önce değiştirilmesi ge-
rektiğini, hem hukuki hem de bireysel olarak bu yöndeki mücadeleyi
sürdüreceklerini belirtti.

Cengiz sözlerini “Bizler kölelik düzeni olan taşeron çalışma-
nın kaldırılmasını, adımızın taşeron soyadımızın köle olmasını iste-
miyoruz. Çocuklarımızın da bu çalışma düzeninde yaşamaması için
durmadan, yılmadan, bulduğumuz her olanağı kullanarak mücadele
veriyoruz. Kadrolu oluncaya kadar, insanca yaşayacağımız koşulları
sağlayıncaya kadar mücadelemiz sürecektir” diyerek bitirdi. 

Serapool İşçilerinin 
Mahkemesi Ertelendi 

DİSK'e bağlı Cam Keramik İş Sendikası'na üye oldukları için işten
çıkartılan Serapool işçileri hakkında, "Yasadışı grev" iddiasıyla patron ta-
rafından açılan davanın ilk duruşması 20 Kasım günü İstanbul Kartal Ana-
dolu Adalet Sarayı 1'inci İş Mahkemesi'nde görüldü. 

Duruşma öncesi Anadolu Adalet Sarayı'nın önünde"Serapool işçileri
köleliğe karşı direniyor" pankartı açarak "Direne Direne Direnişten Zafere,
"İnadına Sendika İnadına DİSK" ve "İş, ekmek, Özgürlük" sloganları atan
işçilere, DİSK'e bağlı sendikalardan temsilciler ve HDP milletvekilleri de
destek verdi. 

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, HDP İstanbul milletvekili Filiz Ke-
restecioğlu da mahkeme önüne geldi. İlk sözü alan DİSK Genel Başkanı
Kani Beko, yargılanması ve ifade vermesi gereken Serapool işçileri'nin
değil, Serapool yöneticilerinin olduğunu belirterek, "Mahkeme sonucu ne
olursa olsun, Serapool İşçileri'nin vermiş olduğu bu haklı mücadelenin ya-
nındayız" dedi. 

Haklarında patron tarafından "Yasadışı grev" iddiasıyla açılan davada
tanık olan Şenay Çankaya, sendikaya üye oldukları için işten çıkartıldık-
larını ifade etti. 

Fabrikada 13 yıl çalıştığını ve şartların çok zor olduğunu dile getiren
Çankaya, "Çalışma sırasında ağır yük kaldırdığım için düşük yaptım" dedi. 

Erdinç Alacan ise, patronun kendisine bazı evrakların imzalatılmak
istediğini, imzalamadığı için de “Senin bir çocuğun var değil mi? Bir gün
onu okuldan almaya gittiğinde bulamayabilirsin" diyerek tehdit ettiğini
belirtti. 

Davada tanık olarak gösterilen Cam Keramik İş Sendikası'nın Disip-
lin Kurulu Başkanı Şener Doğan da, işçilerin sendikaya gelerek sorunlarını
anlattığını ve sendikaya üye olmak istediklerini söyledi. 

İşçilerin en temel sorunun maaşların az olması ve ağır koşullarda ça-
lıştıkları için sağlık sorunlarının olduğunu dile getiren Doğan, patronla gö-
rüşmeye gittiklerinde "Sendikaya bağlı olan hiçbir işçiyi fabrikamda
istemiyorum" diyerek kendileriyle görüşmediğini ifade etti. 

Duruşmada tanıklar ve sanıkların ifadelerinin alınmasıyla son bulan
mahkeme, "Bilirkişi raporunun karşı tarafa gitmemesi" gerekçesiyle 24
Aralık Perşembe gününe ertelendi. 

Bir İş Cinayeti
Daha

İş cinayetinde yaşamını kaybeden Enerji
Sen üyesi BEDAŞ işçisi Deniz İçli, 23 Kasım
günü ailesi, mesai arkadaşları ve sevenleri ta-
rafından Okmeydanı Cemevi’nden son yolcu-
luğuna uğurlandı.

Enerji Sen üyesi Deniz İçli, geçtiğimiz
hafta Göktürk’te arıza giderirken elektrik akı-
mına kapılmıştı. Kartal Devlet Hastanesi’ne
kaldırılan Deniz İçli, 22 Kasım gecesi hayatını
kaybetti.

Deniz İçli’yi son yol-
culuğuna uğurlamak üzere
ailesi, yakınları, dostları,
mesai arkadaşları, Enerji
Sen yönetici ve üyeleri
üzere saat 15.30’da Ok-
meydanı Cemevi’nde bir
araya geldi. Enerji Sen üye-
leri, arkadaşları ve seven-
leri “dikkatsizlik, kaza

deniyor ama bu bir cina-
yet” diyerek İSİG önlem-
lerinin alınmaması
yüzünden yaşamların yit-
mesine isyan etti.

Enerji Sen Eğitim
Sekreteri Süleyman Kes-
kin de basına “Deniz ar-
kadaşımız tedbirler
konusunda en dikkatli ar-
kadaşlarımızdan biridir.
Ama BEDAŞ yetkililerinin yeterli personel
sağlamaması işin yoğunluğu, bir yandan da
telefonla aranarak, arıza giderildi mi, iş bitti 
mi diye sormaları arkadaşlarımızın dikkatle

rinin dağılmasına neden oluyor” dedi.
Deniz İçli’nin ailesi, çelenk getiren

BEDAŞ yöneticilerini, gereken önlemleri al-
madıkları ve bu yüzden Deniz’in yaşamını yi-

tirdiğini belirterek Cemevi
önünden kovdular.

Deniz İçli’nin cenazesi
cemevindeki törenden sonra
helallik almak üzere evine
götürüldü. Ardından tekrar
Okmeydanı Cemevi’ne ge-
tirilen İçli, memleketi olan
Sivas’a gönderildi.
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Faşist, Gerici Gürahlara Karşı
Ortak Vatan Mücadelesine!1

Bir yanda ülkemizin kuzey yarı-
sında, ayrılıkçı anlayışla kurulan sö-
mürge yönetiminin kuruluş yıldönümü
gerekçesi ile yapılan askeri törenlerde çi-
zilen militarist tablo, diğer yanda ise ül-
kemizin güney yarısında bunu fırsat
bilerek sokağa dökülerek provokasyon
yaratan faşist çeteler!

Tüm bunlar yetmezmiş gibi üni-
versitelerde yuvalanan faşist Ülkü Ocak-
ları’nın her fırsatta devrimci, demokrat
öğrencilere karşı yaptıkları saldırılar!

Sözde ülkemizi yeniden birleştir-
mek için yürütülen müzakerelere bağlı

oluşturulmaya çalışılan pembe tablonun
gerisinde, yurdumuzu kana bulayanların
hala daha ne kadar güçlü bir şekilde ül-
kemizde bulundukları gözlerden gizlen-
meye çalışılıyor.

Ülkemiz üzerinde bin bir türlü da-
lavere çevirenler ve onların kontrolün-
deki faşist, gerici güruhlar hala daha bu
ülkenin gerçek sahibi olan bizlere hiçbir
açıklama yapmadan perde gerisinde ül-
kemiz için yeni planlar hazırlıyorlar.

Eğer gerçekten samimi iseler önce-
likle ülkemizin her iki yarısında da ör-
gütlü bulunan her türlü ırkçı, faşist,
gerici örgütlenmeleri yasaklamalı ve bu
gibi hareketler üzerinde en sert şekilde

yaptırım uygulamalıdırlar!
Eğer gerçekten samimi iseler ülke-

mizin kanlı tarihini yaratanları, her iki
toplumda insanlık düşmanı suç işleyerek
katliamları planlayanlar ve bunlarda
aktif şekilde görev alanları demokratik
halk mahkemelerinde yargılasınlar!

Eğer gerçekten samimi iseler bizler
adına yürüttükleri ülkemizi yeniden “bir-
leştirme” müzakerelerinde neler konuş-
tuklarını şeffaf bir şekilde ortaya
koymalıdırlar ve daha da önemlisi, ülke-
mizin yeniden nasıl birleştirileceğini; ül-
kemizin bölünmesinin baş sorumlusu
olan İngiltere, Türkiye, Yunanistan ve
tüm diğer emperyalist güçlerin çıkarları
doğrultusunda değil, bu ülkenin gerçek
sahibi olan Kıbrıs’ın işçi, emekçi halkına
sormalıdırlar!

Kıbrıs’ın işçi, emekçi halkı; ku-
zeyde ve güneyde, milliyeti, dini ne is-
terse olsun, ortak bir cephede
örgütlenmeliyiz ve bizleri temsil ettiği
iddia edilen, ama gerçekte emperyalist
güçlerin temsilcisi olan sözde toplum li-
derlerinin ellerinde tuttukları irademizi

kendi ellerimize almalıyız!
Ancak bu şekilde hem faşist, gerici

güruhlara karşı ülkemizi koruyabiliriz,
hem de ülkemizi emperyalistlerin çıkar-
ları değil, kendi çıkarlarımız doğrultu-
sunda yeniden birleştirerek nefret ve
düşmanlık tohumlarını ülkemizden ka-
zıyıp atabiliriz.

Her türlü faşist, gerici güruha karşı
Ortak Vatan Mücadelesine!

Ortak bir vatan için birleşik halk
cephesini örgütlemeye!

17 Kasım 2015
Devrimci Komünist Birlik (a)

Yusuf ALKIM (DKB Sözcüsü)

Kıbrıslı marksist örgüt Devrimci Komü-
nist Birlik'in yayımladıkları açıklamadır.
DKB 2012 Ocak'ında kuruluşunu ilan etti.

Ortak Mücadeleye Çağrı

‘Paris Katliamı’ 
İstanbul’da Protesto Edildi

IŞİD tarafın-
dan Paris’te ger-
ç e k l e ş t i r i l e n
katliam, 14 Kasım
akşamı Beyoğlu
İstiklal Cadde-
sinde bulunan
Fransız Başkon-
solosluğu önünde
protesto edildi.

DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeler Platformu,
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve TTB İstanbul Tabip Odası ta-
rafından yapılan eylemde “Terörü Lanetliyoruz” pankartı açıldı.

Kurum temsilcileri tarafından yapılan konuşmalarda Fransa halkına baş-
sağlığı dilenerek dayanışma mesajları iletildi.

Yapılan açıklamalardan sonra, konsolosluk merdivenlerine mumlar ya-
kılarak karanfiller bırakıldı.

HDP'nin çağrısıyla 14 Kasım akşamı
İstanbul'da üç merkezde yapılan Silvan da-
yanışma eylemlerinde IŞİD ve onu destek-
leyen ülkeler ile birlikte Paris'teki katliam
da protesto edildi.

Kadıköy Boğa Heykeli önünde bir
araya gelen yüzlerce kişi, Silvan, Beyrut ve
Paris'te yaşanan katliamları protesto etti.
"Kobane, Suruç, Ankara, Beyrut, Paris,
IŞİD Katliamlarını Lanetliyoruz" yazılı
pankart açan yüzlerce kişi "Diren Silvan İs-
tanbul Seninle", "Katil IŞİD, İşbirlikçi
AKP", "Katil Devlet Kürdistan'dan Defol",
"Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar
Kazanacak" sloganları attı. Kitle, katliam-
ları kınamak, AKP başta olmak üzere
dünya devletlerinin halkların katili IŞİD'e
verdiği desteği protesto etmek için oturma
eylemi yaptı.

HDP Milletvekili Filiz Kereste-
cioğlu, defalarca sıkıyönetim uygula-
nan Silvan'ın bu kez çok daha ağır bir
devlet terörüne maruz kaldığını be-
lirtti, Nusaybin ve Paris'i hatırlattı.
Katliamların Türkiye ile sınırlı olma-
dığını belirten Kerestecioğlu,"Eğer
dünyada katliamlardan katliam beğe-
nin şeklinde yaşamak istemiyorsanız,

barış isteyenler olarak birleşmeliyiz. G-
20'yi oluşturan dünya liderleri nasıl bu
kadar küreselse biz de mücadelemizi küre-
selleştirmeliyiz. Dünya için, halklar için,
barış için faşizme karşı omuz omuza" dedi.

Basın açıklamasını okuyan Işıl Kurt,
üç ay önce Suruç'ta, bir an önce Ankara'da
patlayan bombaların dün de Paris'te patla-
dığını, korkuyu her yere yaymak isteyenle-
rin örgütlü bir gericilikle, kendisi gibi
düşünmeyen herkesi düşman görerek, kat-
lettiğini ifade etti, "Emperyalist çıkar odak-
larının besleyip büyüttüğü, Saray rejiminin
ise kol kanat gerdiği IŞİD barbarlığı, bugün
artık dünya halklarının korkulu rüyası ha-
line gelmiş durumdadır. Özgürlük, barış ve
adalet tehdit altındadır. Buna karşı birleş-
mekten başka yolumuz yok" dedi.

Eylem sürdüğü sırada bir grup faşist,
Türk bayrakları ile yürüyüş yaparak provo-
kasyon yaratmak istedi. Kitle, "Faşizme
Karşı Omuz Omuza", "Yaşasın Halkların
Kardeşliği" sloganlarını atarak, tepki gös-
terdi. Polis, grubun önüne barikat kurdu
ancak alandan uzaklaştırmadı. Kitlenin tep-
kisinin büyümesi üzerine faşistler alandan
uzaklaştırıldı. Kitle, Mehmet Ayvalıtaş Par-
kı'na yürüyerek eylemi sonlandırdı.

HDP Bahçelievler İlçe Örgütü de Şiri-
nevler Meydanı'nda eylem yaptı, Silvan'da
12 gündür uygulanan devlet terörünü pro-
testo etti. Eylemde "Kobane, Suruç, An-
kara, Beyrut, Paris IŞİD Katliamlarını
Lanetliyoruz", "Diren Silvan İstanbul Se-
ninle" yazılı pankartlar açıldı.

Eyleme, HDP İstanbul Milletvekili
Pervin Buldan, DİSK İstanbul Bölge Tem-
silcisi İbrahim Kızıler katıldı. Pervin Bul-
dan, HDP Eş Genel Başkanı Figen
Yüksekdağ ve HDP heyetine yönelik Sil-

van'da uygulanan saldırıyı kınadı,
Nusaybin'de ilan edilen sokağa çıkma
yasağıyla yeni katliamlar olabilece-
ğine dikkat çekti.

Paris katliamını da lanetleyen
Buldan, katliama tepki gösteren dev-
let yöneticileri için "Timsah gözyaşı
dökmesinler" diyerek tepki gösterdi.
G20 toplantısı yapılacağını hatırlatan
Buldan, "Çözüm Antalya'da değil
Kürdistan'dadır" dedi.

Silvan ve Paris İçin Halk Sokaklarda

“İstikrar” Katliamla Sürüyor!
Silvan halkıyla dayanışma gösteren avukat örgütleri 14 Kasım günü saat

16.30’da İstiklal Caddesi üzerindeki İstanbul Barosu önünde buluşarak
oturma eylemi yaptı.

ÇHD, KAV, ÖHD, DİH, EHB, ÖDAV ve TOHAV üyesi avukatlar “'İs-
tikrar’ Katliamla Sürüyor Adalet Direnişle Aranıyor!” pankartı açarak cüb-
beleriyle oturma eylemini başlattı.

Oturma eylemi sırasında
“Silvan Halkı Yalnız Değil-
dir!”, “Nusaybin Halkı Yalnız
Değildir!”, “Bijî Berxwedana
Farqinê!” sloganları atıldı.
Oturma eylemi sırasında yapı-
lan konuşmalarla Silvan’da
sokağa çıkma yasağının uygu-
landığı 12 gün boyunca devlet
terörü uygulandığı, şimdi de

Nusaybin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildiği ve burada da katliam hazırlığı
yapıldığı dile getirildi. Beyrut ve Fransa’da gerçekleştirilen katliamlar da kı-
nandı.

Oturma eylemi sırasında Gölge Tiyatro Topluluğu, sergilediği perfor-
mansla kirli savaş ve halkların yaşadığı acılara dikkat çekti.

Avukatlar adına ortak açıklamayı ise Şule Recepoğlu okudu. “1 Kasım
seçimleri öncesinde başlayarak, içinden geçtiğimiz günlere kadar uzanan,
saray ve AKP hükümeti tarafından; muhalif toplumsal kesimlere, Kürt hal-
kına ve bütün demokrasi güçlerine yönelen saldırılar artarak devam ediyor”
diyen Recepoğlu, Silvan’da sıkıyönetim uygulamalarıyla birlikte insanların
katledildiğini, evlerin bombalandığını ve en temel ihtiyaçlarını karşılamala-
rının engellendiğini belirtti.

Recepoğlu, özgürlük ve demokrasinin halkların dayanışması ve ortak
mücadelesiyle geleceğini ifade ederek; avukatlar olarak katliamlara sessiz
kalmayacaklarını ve mücadelenin parçası olmaya devam edeceklerini dile
getirdi.

Açıklamanın ardından avukatlar İstiklal Caddesi üzerinde yürüyüş ya-
parak Galatasaray Lisesi önündeki eyleme katıldı. 

Silvan Halkı Yalnız Değildir
Amed’in Silvan ilçesinde devam eden devlet terörüne karşı

İsviçre’deki devrimciler ve yurtseverler Silvan ve Kürdistan’ın
dört bir tarafında faşizme karşı savaşan yiğit Kürt halkına, dev-
rimcilere sahip çıkmak, seslerine ses olmak ve TC faşizmini
teşhir etmek için Basel Kantonunda 14 Kasım günü bir yürüyüş
gerçekleştirdi.

Dreirosenpark’ta başlayan eylemde “Yaşasın Farqin’deki
Direniş” yazılı pankart taşındı. yüzlerce kişi Basel’in en işlek
caddelerinden sloganlarla yaklaşık bir saat yürüyüşle Thea-
terplatz’a varan kitle yapılan konuşmaların ardından eylemi
sonlandırdı.

Türkiyeli devrimci yapıların yanı sıra İsviçre Sosyalist Par-
tisi ve İsviçre Gençlik Hareketi Antifa da eyleme destek verdi.

Basel’den Leninistler

Katliamlara Karşı Antakya'da Eylem
Silvan'da 12 gündür süren sokağa çıkma yasağı, katliamları ve

Paris katliamını protesto etmek için 15 Kasım'da Antakya'da basın
açıklaması gerçekleştirildi. 

HDP'nin çağrısıyla gerçekleştirilen basın açıklaması Merkez
Köprü durağı civarında yapıldı. 

Üzerinde "Suruç, Ankara, Paris Katil IŞİD! Hesabını Soraca-
ğız \ Silvan'da Katliam Var" yazan pankart ve Silvan'da yaşananları
özetleyen dövizlerin açılmasıyla başlayan eylemde sık sık "Katil
Devlet Hesap Verecek", "Silvan Halkı Yalnız Değildir", "Faşizmi
Döktüğü Kanda Boğacağız", "Biji Berxwedane Silvane" sloganları
atıldı. 

Okunan basın açıklamasında; "Bugün Paris'te eş zamanlı sal-
dırılar ile yüzlerce sivil katledilmiştir. Paris kana bulanmıştır. Suruç,
Ankara, Paris, Beyrut katliamları egemenlerce desteklenen aynı zih-
niyetin, karanlık güçlerin katliamdır. Onları tanıyoruz...

Bugün itibariyle Silvan'da sokağa çıkma yasağı 12. gününde...
Bu 12 günde 7 insan daha şiddete kurban edildi. Mahallelerde tank-
lar, panzerler, uzun namlulu silahlarıyla, kar maskeleriyle polisler
ve askerler kol gezmekte sokaklar abluka altına alınmaktadır. 

Cizre, Silopi, Lice, Beytüşşebap, Bismil, Sur, Diyadin, Şemdinli
ve daha bir çok yerde bu konsept ile yaşam hakkı ihlal edilmiş, ma-
halleler insansızlaştırılmış, tüm evler, okullar, hastaneler ve camiler
tahrip edilmiştir. 

Dün işlenen cinayetlerin cezasızlıkla sonuçlanması, bugün ya-
şananların hesabının sorulmayacağı ve devlet politikasında hiçbir
değişikliğin olmadığının göstergesidir. Kaldı ki dünden bu güne dev-
let politikası haline gelen şiddet daha da artmıştır. 

Biz insan hakları savunucuları, emek ve demokrasi güçleri ola-
rak en temel hak olan yaşam hakkına sahip çıkıyor, sivil ölümlerine
artık yeter diyoruz" denildi. 

Basın açıklamasının okunmasının ardından oturma eylemi ger-
çekleştirildi. Eylem HDP heyetinin Silvan'a gitmek üzere araç kal-
dırılacağı ve Silvan'a gitmek isteyenler için duyurunun yapılmasıyla
sona erdi

Tarihi Mekanlarımızı Terk
Etmeyeceğiz!

B e -
yoğlu’nda
kentsel dö-
n ü ş ü m
p r o g r a m ı
kapsamında
pek çok
bina afet
yasas ıy la

riskli alan ilan edilerek boşaltılmaya Beyoğlu esnafı
yerinden, kiracılar evlerinden sürgün edilmeye çalı-
şılıyor.

Beyoğlu Zambak Sokak’ta bulunan 70’lik Pub
adlı işletmenin bulunduğu bina da, riskli alan ilan
edilerek yıkılacağı gerekçesiyle boşaltılması istenen
binalar arasında.

Beyoğlu Kent Savunması’nın çağrısıyla 21
Kasım günü 70’lik Pub önünde bir araya gelen Be-

yoğlu esnafları ve dostları binanın boşaltılmasına izin
vermeyeceklerini ifade etti.

AKP hükümetinin, sermaye sahiplerine peşkeş
çekmek için çıkarttığı yasalarla Beyoğlu’nda büyük
bir sürgün yaşandığını belirten Beyoğlu Kent Sa-
vunması üyeleri, her gün bir küçük esnafın dükka-
nını kapatmak zorunda kaldığını, eski esnaf dostlarını
artık Beyoğlu’nda göremediklerini çünkü yavaş
yavaş sermaye sahiplerine ait işletmelere devredil-
meye başladığını söyledi. Kapattırılan işyerlerinin
birçoğu, onlarca yıldır Beyoğlu'nun simgesi haline
gelmiş işyerleri. İnci Profiterol'den Emek Sinema-
sına kadar uzanan geniş bir liste. Bu binalar arasında
Ayışığı Sanat Merkezi'nin bulunduğu Rumeli Han da
var.

70’lik Pub’ın işletmecisi Taylan Kulaçoğlu ise
işyerini açabilmek için büyük masraflar yapılarak ta-
dilat yapıldığını, binanın asırlık tarihi bir bina oldu-
ğunu, buna rağmen yıkılarak yerine otel yapılmak
istendiğini, Afet Yasası’na dayanarak bir günde bi-
nayı tahliye kararının çıkarıldığını belirtti.

Basın açıklamasını okuyan
Özen Kulaçoğlu, Beyoğlu esnafı
olarak, Beyoğlu’nu dönüştürmek,
kamusallığından arındırmak, ve
küçük esnafı ortadan kaldırmak için
kullanılan Afet Yasası ve Borçlar
Kanunu ile ilgili mücadelede kararlı
olduklarını ifade etti.

“Bu yasalarla mağdur edilmek
istenen esnafımıza sahip çıkacak, da-
valarını takip ederek kamuoyuyla
paylaşacağız” diyen Kulaçoğlu, Beyoğlu Kent Sa-
vunması, Beyoğlu Esnafı olarak Afet Yasası çıkarta-
rak memleketi inşaat şantiyesine çevirmek
isteyenlere, yoksulları evlerinden ve işyerlerinden
zorla tahliye edenlere, küçük esnafı yerinden eden-
lere karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, ta-
leplerini şöyle sıraladı:

1-Depremi değil rantı öncelik alan 6306 sayılı
Afet Yasası’nın iptal edilmeli,

-Bu yasa sonucu evinden, iş yerinden tahliye

edilen kiracıların hakları gözetilmeli ve kendilerine
tazminat ödenmeli,

3- 70’lik Pub’ın sahipleri dava süreci sonuç-
lanmadan kesinlikle yerinden edilmemeli”

Kulaçoğlu sözlerini “Beyoğlu’nu esnaf esnaf,
dükkan dükkan, han han savunmaya devam edece-
ğiz, Beyoğlu esnafı yalnız değildir” diyerek bitirdi.

Basın açıklamasının ardından Beyoğlu’ndaki
kentsel dönüşüme karşı mücadele üzerine yapılacak
foruma geçildi.



11MÜCADELE BİRLİĞİ25 Kasım - 9 Aralık 2015

Dünyanın çeşitli ülkelerin-
den devşirilmiş dinci faşist katil
sürülerinin “Paris Katliamı”
Fransa'nın 11 Eylül'ü mü? 

Hemen herkes bu katlia-
mın Fransa'nın 11 Eylül'ü ol-
duğu konusunda hemfikir. Ama
burada asıl soru, 11 Eylül'den
ne anlaşıldığıdır. 

ABD'nin 11 Eylül'ü ile
Fransa'nın “11 Eylül”ü bir çok
yönden benzerlik taşıyor. 

Birincisi, ABD, 11 Eylül
2001 Provokasyonunu kendi el-
leriyle, kendi beslemelerine uy-
gulatmıştı. 

Amaç, dünya emekçi halk-
larına karşı bir üçüncü dünya
savaşı başlatmaktı. Ayaklanma-
lar Yüzyılında emekçi halkların
devrimci girişimlerini bu şe-
kilde bastırıp, çöküş sürecinin
önünü almak istedi.

Kendi ürünü olan “El
Kaide”yi bahane ederek Afga-
nistan'ı, arkasından hem “El
Kaide” hem de nükleer silah
yalanını bahane ederek Irak'ı
işgal etti.

Böylece, Orta Asya ve Or-
tadoğu'ya yerleşmeyi hedef

aldı. Ne kadar başardığı ayrı bir
konudur ama hedef ve amaçla-
rının bu olduğu zamanla daha
net anlaşıldı.

Fransa'ya gelince.. Önce
şunun altı çizilmeli: Dinci katil
sürüleri, ABD, Fransa ve diğer
Avrupa devletlerinin müşterek
çocuklarıdır. IŞİD denen sürü
hepsinin eli mahsulüdür.

İkincisi, birincinin devamı
olarak, IŞİD denen katil sürü-
leri bu emperyalistlerin yani
gerçek babalarının izni ve onayı
olmadan en azından Avrupa'da
nefes dahi alamazlar.

Avusturya, katliamın ertesi
günü ülkesinde iki yüzelli si-
lahlı dinci faşistin dolaştığını
açıkladı. Sayıyı biliyor ama
kim olduklarını ve nerede ol-

duklarını bilmiyor. Kargalar
için gülme vesilesidir bu. 

İkinci benzerlik... ABD,
üçüncü dünya savaşını dünya
halklarına karşı başlatırken hem
dünyada hem de kendi toprak-
larında bir korku havası yay-
mak istedi. Şimdi Fransa bunu
yapıyor. Anında OHAL ilan
etti, sınırları kapattı, baskı ve
devlet terörünü bu bahaneyle
zirveye çıkardı.

Üçüncü benzerlik... ABD,
11 Eylül'ü Orta Asya ve Orta-
doğu'ya yerleşmenin bahanesi
olarak kullandı. Fransa'nın “11
Eylül”ü Fransa'nın Ortadoğu'ya
yerleşmek için can attığı; bu
amaçla Ortadoğu'daki savaşa
her gün daha çok dahil olmaya
başladığı bir zamanda geldi.

Dördüncü benzerlik...
ABD, 11 Eylül 2001'den hemen
sonra özü anti-komünizme da-
yanan koyu bir gericilik dönemi
başlatmıştı. Fransa'nın “11
Eylül”ü göçmen dalgasına karşı
ırkçılığın, faşist hareketin pa-
lazlandırıldığı zamana denk ge-
tirildi.

Paris katliamından hemen
sonra, Polonya'dan, Fransa'dan,
Almanya'dan göçmenlere karşı
ırkçı, faşist açıklamaların gel-
mesi rastlantı değil. 

Avrupalı emperyalistler eli
kulağında geliyorum diyen
büyük devrimci dalgaya faşist
parti ve hareketleri besleyerek
karşı koymanın arayışındalar.

Ve en önemlisi, beşinci
nokta.. Türkiye'nin dinci faşist
katil sürülerini desteklediğini,
beslediğini, örgütlediğini, eğit-
tiğini, silah ve paraya boğdu-
ğunu Avrupalı
emperyalistlerden daha iyi

kimse bilemez. 
Suriye'nin Antep sınırın-

daki Cerablus kasabasını İŞİD
dene katil sürülerinin ellerinde
tutmaları için Türkiye'nin nasıl
bir çaba içinde olduğunu Avru-
palı emperyalistler çok iyi bili-
yorlar. Yine de buna onay
vermeleri, seslerini çıkarmama-
ları ne ile açıklanabilir.

Hangi anlamda söyledi bi-
lemiyoruz ama Vatikan'daki Pa-
pa'nın Paris Katliamını “Parçalı
üçüncü dünya savaşının bir par-
çası” olarak nitelemesi son de-
rece öğretici.

Papa hazretleri hangi an-
lamda söyledi bilemiyoruz
ama, Leninist Parti'nin 11 Eylül
2001 provokasyonuyla dünya
emekçi halklarına karşı ABD
ve diğer emperyalistlerin bir
dünya savaşı başlattığına işaret
ettiğini biliyoruz.

Bu dünya savaşı öncekiler-
den içerik ve biçim olarak ol-

dukça farklı. Dinci faşist örgüt-
lerle içli dışlı olan Türkiye, bu
savaşın ön cephesinde yer alı-
yor.

Bu bakımdan Fransa Cum-
hurbaşkanı ve Türkiye'nin ba-
şındaki adamın gözyaşı
dökmeleri kimseyi aldatamaz,
aldatmamalı. Birisini öldürttük-
ten sonra cenaze törenine gidip
gözyaşı dökmek ya da çelenk
göndermek bir mafya kuralıdır.
Bu kuralın gereklilikleri yerine
getiriliyor hepsi bu.

Aynı şekilde katliamdan
sadece üç gün önce RT Erdo-
ğan'nın “Bugün kendi sınırları
içinde güven ve refah içinde ol-
duğunu sanan ülkeler yarın
terör ateşini iliklerine kadar his-
setmekten kurtulamayacaktır”
biçimindeki sözleri bir “ön-
görü” olarak anlaşılmamalı.
Aksine, dinci faşistlerle içli-
dışlı oldukları, nefes alışlarını
dahi kontrol ettikleri bilinerek
yorumlanmalıdır.

Paris katliamının büyük
bir organizasyon olduğundan
şüphe yok. Tetiği çekenlerin,
bombayı patlatan piyonların
değil gerçek katillerin kim ol-
duğunu öğrenmek isteyenler
Fransa'ya ve onun Cumhurbaş-
kanına, Türkiye'ye, gerici Arap
devletlerine ve tabii ki ABD'ye
bakabilir.

PARİS KATLİAMI
Paris katliamından hemen sonra, Polon-

ya'dan, Fransa'dan, Almanya'dan göçmenlere
karşı ırkçı, faşist açıklamaların gelmesi rastlantı
değil. 

Avrupalı emperyalistler eli kulağında geliyo-
rum diyen büyük devrimci dalgaya faşist parti
ve hareketleri besleyerek karşı koymanın arayı-
şındalar.

Paris katliamının büyük bir organizasyon ol-
duğundan şüphe yok. Tetiği çekenlerin, bom-
bayı patlatan piyonların değil gerçek katillerin
kim olduğunu öğrenmek isteyenler Fransa'ya ve
onun Cumhurbaşkanına, Türkiye'ye, gerici Arap
devletlerine ve tabii ki ABD'ye bakabilir.

Suruç'un 4. Ayı, 
Ankara'nın 40. Gününde

Yine Sokaklarda
İzmir Emek Ve Demokrasi Güçleri'nin Silvan'da

ve Kürdistan'ın bir çok bölgesinde Kürt Halkının uğ-
radığı katliamları protesto etmek için 4 günlük yaşam
nöbeti çağrısı şiddet yanlısı olduğu gerekçesiyle
İzmir Valiliği tarafından eylem yasaklarıyla karşı-
landı. Buna rağmen eylemlerini gerçekleştiren, her

seferinde polis barikatlarıyla karşılaşan Emek ve De-
mokrasi güçleri yasağın son gününde Alsancak Se-
vinç Pastanesi önünde buluştu.

Saat 18.00'da Sevinç Pastanesi önünde buluşan
kitle sahnenin kurulduğu Türkan Saylan Kültür Mer-
kezi önüne kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi. Sahnede
yapılan konuşmalarda yasakların tanınmadığı ve ta-
nınmayacağı belirtilirken Kobanê'de IŞİD çetelerine
karşı savaşırken ölümsüzleşen ve cenazesi 60 gün bo-
yunca sınırda bekletilen Aziz GÜLER'in cenazesinin
alındığı bir kez daha belirtildi ve "Aziz Güler Ölüm-
süzdür" ve "Biji Berxwedana Kobanê" sloganlarıyla
Kobanê Savaşçılarına selam gönderildi. 

Konuşmaların ardından okunan basın metninde,
uygulanan sokağa çıkma yasaklarına karşı İzmir'İn
çeşitli mahallelerinde tutulacak olan yaşam nöbetle-
rinin İzmir Valiliği kararıyla yasaklandığı ve bunun
siyasi iktidarın demokratik hak arama eylemlerine

bakışının net bir yansıması olduğu söylendi. İktidarın
IŞİD ile yakınlığı ve bu faşist çetelerin yaptığı katli-
amlara değinilen açıklamada, “AKP IŞİD'e biat etmiş
bir partidir. Tüm bunların yanında, IŞİD bombacıla-
rını eylem yapmadan gözaltına almayı doğru bulma-
yanların, sendikaların, meslek örgütlerinin, yasal
partilerin eylem ve etkinliklerinde 'terör' ve 'provo-
kasyon' ihtimali görmelerinin, neden ve kimden yana
saf tuttuklarını açık biçimde gösterdiğine dikkat çek-
mek isteriz” denildi.

Basın metninin okunmasının ardından Grup
Günberi türküleriyle eyleme destekte bulundu. Sahne

etkinliğinin
sona ermesi-
nin ardından
G ü n d o ğ d u
Meydanı'na
doğru yürü-
yüşe geçildi.
Yürüyüş es-
nasında sık
sık "Katil
D e v l e t
Hesap Vere-

cek", "Katil Devlet Nusaybin'i Terket" sloganları
atıldı. 

Gündoğdu Meydanına gelindiğinde Sosyalist
Gençlik Derneği, her ayın 20'sinde Suruç Katliamını
unutturmamak için gerçekleştirdiği basın açıklama-
sını yaptı. 

Gençlerin okuduğu basın metninde Suruç Kat-
liamının 4. ayı olduğu söylenerek, “Bizler şehitleri-
mize söz veriyoruz; her alanda ve her yerde sınırsızca
devrimin kadroları olacak, varımızı yoğumuzu ezi-
lenlerin zaferine armağan etmek için ortaya koyaca-
ğız. Türkiye Kürdistan birleşik devrimini zafere
ulaştırarak katillerinizden aman dileyemeyecekleri
bir zaferi inşa edeceğiz." dendi. 

Basın açıklamasının ardından ise bir dakikalık
saygı duruşu yapıldı ve denize karanfil bırakıldı.
Eylem sloganlarla sona erdi.

Mücadele Birliği/İzmir

Tüm Çocuklar İçin
Daha İyi Bir Dünya

İHD İstanbul Şubesi 20 Kasım’ın Dünya
Çocuk Hakları Günü olması nedeniyle, 21
Kasım Cumartesi günü çocuklarla birlikte Ga-
latasaray Meydanı’nda bir basın açıklaması
yaptı.

“Dünya üzerinde bir çok çocuk ya savaş
ortasında ya da açlık sınırında yaşamını sür-
dürüyor. Bu koşulları ortadan kaldırmak ve on-
lara daha iyi bir yaşam sağlamak amacıyla
hazırlanan Çocuk Hakları Sözleşmesi, Türki-
ye’nin de içinde bulunduğu 191 ülke tarafın-
dan kabul edilmiştir” diyen Evrim Baykondu,
Türkiye’de çocukların 20 Kasım Dünya Çocuk
Hakları Günün, yaşam koşullarının ağırlaştığı
bir dönemde karşıladığını belirterek, çocukla-
rın sömürüldüğüne, zorla evlendirildiklerine,
tutuklandıklarına, öldürüldüklerine dikkat
çekti.

TÜİK’in 2012 Çocuk İşgücü Anketine
göre, Türkiye genelinde 6-17 yaş grubundaki
15,3 milyon çocuğun yüzde 8.5’i yani 1.3 mil-
yon çocuk okula gitmiyor. Türkiye’de son 13
yılda 127 çocuk işçinin iş kazalarında hayatını
kaybettiğini, 4+4+4 dayatması ile temel eğitim
yaşının 5-13 aralığına çekilince, ortaokul bitiş
yaşının, yani çocuk işçiliğin yaygınlaşma ya-
şının fiilen 13’e düştüğünü belirten Baykondu,
çocuk işçiliğin her geçen yıl artmasının, bin-
lerce çocuğun eğitim dışına zorla itilmesinin,
ülkenin geleceği için büyük bir tehlike oldu-
ğuna işaret etti.

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 1. Madde-
sine göre 18 yaşından küçük herkesin çocuk
olduğu için aslında 18 yaşından küçük kimse-
nin çalışma ortamı içinde olmaması gerektiğini
söyleyen Baykondu, Türkiye’de 960 bin civa-
rında çocuk işçi olduğunu ve bunların 630 bi-

ninin ağır işlerde çalıştıklarına dikkat çekti.
Kız çocuklarının yüzde 14’ünün erken yaşta
evlendirildiğini, her yıl ortalama 40 bin kız ço-
cuğun evlendirildiklerini belirtti.

AKP hükümetinin yaygın çocuk istismarı
ve çocuklara şiddet olgusuyla mücadele ede-
mediğini ifade eden Baykondu, her yıl yüz-
lerce çocuğun uyuşturucu madde bağımlılığı
pençesine düştüğünü, yetiştirme yurtlarında
kalan, yani devlet koruması altındaki çocukla-
rın her türlü istismar, taciz ve tecavüze uğra-
makta olduğunu söyledi.

2013 yılında 1878 çocuğun tutuklandı-
ğını, 2014 yılında ise 1984 çocuğun tutuklan-
dığını hatırlatan Baykondu, binlerce çocuğun
ise gözaltı merkezlerine alındığını, çoğunun
kötü muameleye maruz kaldığını; 21 Mayıs
2015 tarihi itibariyle 510 çocuğun ise annele-
riyle birlikte hapishanelerde olduklarına dikkat
çekti.

7 Haziran’dan bu yana çocuk ölümlerinin
arttığını da değinen Baykondu, Kürdistan’daki
saldırılar ve katliamlar sırasında yaşamını yiti-
ren çocuklara işaret etti. Çocuk işçiliğin arttığı,
dünyanın dört bir yanında savaşlardan kaynaklı
çocukların öldürüldüğünü, eğitim, sağlık ve
yaşam haklarının elinden alındığını belirten
Baykondu, “Bu günlerde biz çocuklar ve çocuk
hakları savunucuları olarak barışta ısrarcıyız”
diyerek sözlerini tamamladı. 

Öldürdüğünde Değil,
Yaşattığında İnsan

Olursun
İHD İzmir Şubesi bu hafta

"Yaşam Hakkına Saygı Nöbeti"nin
35.'sini gerçekleştirdi. Yaşam Nöbe-
tinde "Bir yaşam hakkı nöbetinde daha
toplanmış bulunuyoruz. Bu günün özel
bir anlamı vardır. Bundan 26 yıl önce
20 Kasım 1989 yılında BM tarafından
çocukların anayasası olarak kabul
gören BM Çocuk Haklarına Dair Söz-
leşme kabul edilmiştir. Bu sözleşmede
de her sözleşmede olduğu gibi çocuk-
ların yaşam hakkı en önemli madde
olarak yer alır. Çünkü yaşamayan bir
insanın-çocuğun diğer hakları kullan-
masının imkânı ortadan kalkar. 

Bu sözleşme çocukların yaşam
hakkının yanında eğitim, sağlıklı
yaşam, kötü alışkanlıklara karşı ko-
runma, cinsel sömürüye, ayrımcılığa
uğramama, çocuk işçiliğine karşı ko-
runma, kendi anadili ve kültürünü ge-
liştirme, savaşlarda kullanılmama,
çocuklar için ayrı yargı, mümkünse
çocukların yargı ile yüzyüze getirilme-
mesi, düşüncesini özgürce açıklama,
kendi ailesi ile birlikte yaşama, kendi
ülkesinde şiddete maruz kaldığında
başka ülkelere sığınma, ailesi ile bir-
likte yaşama, mülteci durumuna düş-
tüğünde korunma hakkını da
kapsamaktadır.” denilen açıklamada
sözleşmenin TC tarafından kabulü ve
Kürt çocukları ve diğer kültürler men-
subu çocukların hakları ile ilgili olan
maddelere çekince koymasına deği-
nildi. 

Açıklamada daha sonra, “Temmuz
ayı itibariyle Kürt illerinde sürdürülen
çatışmalı süreç sonucu hak ihlalleri
yaşanmaya devam etmektedir. 

Bu çatışmalarda; Beytullah Aydın
(11) 26 Temmuz 2015 Hasan Nerse
(17) 27 Temmuz 2015 Mehmet Hıdır
Tanboğa (15) 7 Ağustos 2015 Muham-
met Aydemir (14) 12 Ağustos 2015
Orhan Aslan (16) 12 Ağustos 2015
Fırat Elma (16) 18 Ağustos 2015
Baran Çağlı (7) 27 Ağustos 2015
Emin Yanaş (10) 27 Ağustos 2015

Adem İrtegün (16) 27 Ağustos
2015Selman Ağar (10), Sait Cağdavul
(19), Osman Çağlı (18), Cemile Ça-
ğırga (13), Zeynep Taşkın (18), Bün-
yamin İrci (15), Sait Nayci (17),
Muhammed Tahir Yaramış (35 gün-
lük)... İşte bunlar çocuktu ve son üç ay
içinde öldürüldüler. Devlet bu çocuk-
ların yaşam hakkını koruyamadı. Yani
sözleşmeyi imzalarken vadettikleri ta-
ahhütlerini yerine getirmedi. 

Dünyada da durum pek farklı de-
ğildir. Çıkan savaşlarda kullanılan ve

ölen, en kötü koşullarda çalıştırılan,
eğitim hakkını kullanamayan, başta
Ortadoğu ve Suriye olmak üzere sa-
vaşlar nedeniyle mülteci durumuna
düşmüş, Cezaevlerinde tutulan, sağ-
lıksız ortamda yaşayan, temiz su ve
sağlıklı konut bulamayan, özellikle sa-
vaşlar nedeniyle hayatları çalınarak
engelli hale getirilmiş binlerce, yüz-
binlerce, milyonlarca, hakları çalınmış
çocuk bulunmaktadır.

Metnimizi abluka altına alınan
Cizreli çocuğun sözleri ile bitirmek is-
tiyoruz: 'Devlet sokağa çıkmak yasak
dedi, biz yine çıktık, oyunumuzu oyna-
dık'

Çocukların oyun haklarının elle-
rinden alınmasına fırsat vermeyelim!"
dendi. 

Eylem oturma eylemiyle sona
erdi.
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IŞİD çetelerinin işgali altında olan Şengal,
12 Kasım sabahı başlatılan ortak bir operas-
yonla 13 Kasım günü özgürleştirildi. Şengal'de
bu hamleyi takip eden gazeteci Seyit Evran da
dakika dakika attığı tweetlerle operasyonu an-
lattı. 

Zaferi kazanmanın, IŞİD'in vahşetiyle
dünya gündemine oturmuş bir şehrin özgürleş-
mesini an be an yaşayan Seyit Evran, haklı coş-
kusunu ve gururunu satırlarına döküyor ister
istemez. Ve kare kare fotoğraflarla paylaşıyor.

“YBŞ, YPJ Şengal, HPŞ güçleri tarafın-
dan bugün sabah saatlerinde Kutsal Topraklar
Şengali özgürleştirmek için başlattıkları ope-
rasyon sürüyor.

Ezidxan Güçleri ile Qasım Şıvan güçleri-
nin ortak başlattıkları operasyonda Kızılkent
köyü özgürleştirildi.

HPG Şengal S. Komutanlığı ile YBŞ genel
komutanlığı tarafından yapılan açıklamada
Kızkent köyünde yaşanan çatışmalarda çok sa-
yıda çetenin öldürüldüğü, bunlardan 4'ünün
cenazesinin kendi güçlerinin eline geçtiği be-
lirtildi. Öğle saatlerine doğru ise Tel Afer yo-
lunun güçleri tarafından denetime alındığı.
Güçleri Tel Afer yolu boyunca ilerlerken çete-
ler saldırıda girişiminde bulunduğu belirtildi.

HPG-YBŞ komutanlığı, Tel Afer yolunda
güçlerinin çetelerin saldırılarını püskürttüğü
belirtilerek birçok noktanın çetelerden alındığı
açıkladı

Gün boyu yaşanan çatışmalarda çeteler-
den iki Hummer araba ile çok sayıda cephane-
nin ele geçirildiği HPG-YBŞ komutanlığı
tarafından açıklandı

HPG-YBŞ komutanlığı güçlerinin operas-
yon başlatmasından cesaret alan peşmerge
güçleri de harekete geçti.

HPG-YBŞ güçlerinin operasyon başlat-
masını gören çetelerde panik başladı. Gün
boyu Şengal'den kaçmanın yollarını aradı.

Kaçış planını yapan çeteler ağırlıklı ola-
rak Türkçe, Arapça, Rusça konuşmalarla bir-
birlerine gidiş yönünü söylediler.

Gün boyu çeteler arasında telsiz üzerin-
den yapılan panik havasındaki konuşmada en
çok kullandıkları dilin Türkçe olması dikkat çe-
kiciydi.

Şengal'den kaçış planı yapan çeteler Şen-
gal'deki evleri, iş yerlerini ateşe verdiler. Ken-
tin üzerinden siyah dumanlar yükseldi gün
boyu.

HPG-YBŞ güçleri akşama doğru Şengal
içindeki çeteleri doğu ve batıdan kuşatmaya
aldı.

Şengal'in içinde kalan çeteler şu an bir-
birleriyle yaptıkları telsiz konuşmasında orayı
nasıl ve nereye doğru boşaltacaklarını söylü-

yorlar
Panik içindeki özellikle de Türkçe konu-

şan çeteler ne tarafa kaçacaklarını kestiremi-
yorlar....

Şengal’in doğu cephesinde Kürdistan
gücü ilerliyor. Kadınlar komutanlık yapıyor.

Bugün özgürleştirilen Kızılkent köyü Şen-
gal'in içindeki çeteleri çembere almak için
önemli bir noktaydı.

Kızılkent köyünden sonra Run Busi köyü
geliyor. Ondan sonra Şengal'in kendisi geliyor.
Bu batı cephesinden de çetelerin çembere alın-
masıdır.

Bu aynı zamanda çetelerin Şengal'in batı
tarafından kaçış yollarının tutulmasıdır.

Kızılkent köyünün çetelerin elinden alın-
masından sonra paniğe giren çeteler akşam sa-
atlerinde saldırı girişiminde bulundu.

Şengal'deki çetelerin çoğu AKP çeteleri-
dir. Çünkü gün boyu telsizlerini dinledim. Çe-
telerin çoğu Türkçe konuşuyordu....

Şengal'de sıkışan çeteler patlayıcı yüklü
arabalarla saldırılar gerçekleştirme peşinde.

Şengal'e katliam, zulüm yapıp kadınla-
rına, yaşlılarına, çocuklarına vahşet uygula-
yan AKP-DAİŞ çeteleri Şengal'e gömülüyor!

Şengal'den, DAİŞ saldırırken Ezidilerin
her şeylerini bırakıp sığındıkları Şengal da-
ğındaki çadırların önünden Rojbaş herkese....

Şimdi Şehre inme vakti...Dışarıda araba
beni bekliyor... (Şengal Dağı'na sığınan Ezidi
Kürtleri şehirlerine kavuşuyor bn.)

Dün gece HPG - HBŞ Birleşik güçleri
Şengal'in batı dan girişinde bulunan Tel Qe-
saeb mahallesini özgürleştirdiler

Sabaha karşı HPG ve YBŞ güçleri tara-
fından çetelerden özgürleştirilen Şengal'in Tel
Qesep mahallesinin kontrol noktası da ele ge-
çirildi

HPG gerillaları ile YBŞ komutanlığına
bağlı güçler Şengal Şehir merkezinde.

Şengal merkezindeki en stratejik nokta
buğday siloları HPG ve YBŞ güçlerinin elinde!

Şengal artık özgür! HPG gerillaları ile
YBŞ güçleri özgürleştirilen kentin içinde
arama tarama yapıyor.

Şengalin tamamı özgür!
Şu an Şengal kent mer-

kezindeyim çetelerin arkala-
rında bıraktıkları dehşeti
görüyorum.

Şu an özgür Şengal'in
merkezindeyim.

(Şengal'e, özgürleştiril-
miş şehre varmanın coşkusu
ile fotoğraflar yayınlıyor)

İnternetim ağır olduğu
için Şengal'de çetelerin arka-
larında bıraktığı virane kent
görünümü fotolarını veremi-
yorum...

Bir YBŞ savaşçısı Şengal
kent merkezinden bir DAİŞ
bayrağı indirirken...

Çeteler arkalarından
her yeri yakmaya kalkıştılar... 

İşte çetelerin Şengal'deki marifetleri...
Buğday silolarını özgürleştirdikten sonra

önünde poz veren bir grup gerilla ve ben.
M.Barzani'nin bugün Şengal'ın özgürleş-

tirilmesine ilişkin yaptığı konuşmada aslında
özüne bakarsan kardeş kavgasının ilanıdır.
(Barzani ve TC'nin burjuva medyası bütün
açıklamalarında Şengali özgürleştirenin sadece
ve sadece peşmerge güçleri olduğunu yazdı.
Oysa izlediğimiz videolar ve gördüğümüz fo-
toğraflar, canlı anlatımlar bize bunun Kürt si-
lahlı güçlerinin ortak bir savaşımı olduğunu
gösteriyor. Hatta sosyal medyadan gelen bilgi-
lerle, Şengal dağında bulunan öğretmenlerin
dahi özsavunma güçleri ile birlikte dağdan ine-
rek savaşa katıldığını görüyoruz bn.)

Şengal'i HPG-YBŞ güçleri karadan sava-
şarak Şengal'i özgürleştirdi. Ancak Barzani ka-
radan hiç bir güç savaşmadı diyor.

HPG ve YBŞ güçleri buğday silolarının
özgürleştirip bayraklarını astılar. Kürt Halk
Önderi'nin dev bir posterini de astılar. Ve hala
duruyor”

HPG Şengal Komutanlığı ve YBŞ Genel
Komutanlığı da yazılı bir açıklama yaparak “8
Ekim'de Şılo başlattığımız Şengal’i Özgürleş-
tirme Hamlesinde çetelere ağır darbeler vu-
ruldu. 31 Ekim günü Şengal’in batısında yer
alan köyleri özgürleştirme hamlesi başlattık.
Ve bu kapsamda dün Şengal şehir merkezine ve
köylerine yönelik başlattığımız operasyonun
ikinci gününde halkımıza özgür bir Şengal’i
armağan ediyoruz. Ve Şengal’in özgürleştiğini
halkımızla ve kamuoyuyla paylaşıyoruz. Şen-
gal’in köylerine ve çevresine yönelik operas-
yonumuz da halen devam ediyor. Kapsamlı
açıklama sonra yapılacaktır.” dedi.

ŞENGAL'İN ÖZGÜRLEŞME ÖYKÜSÜ

Şengal denilince ilk aklımıza gelen
köleleştirilen Ezidi kadınları oluyor... 

Ve Şengal’in özgürlüğü denince de
akla ilk gelen, IŞİD canilerinin elinden
kurtarıldıklarında, çarşafı fırlatmak, ren-
garenk özgürlüklerine kavuşmak için
evine dahi dönmeyi bekleyemeyen  ka-
dınlar oluyor... 

Jack Shahin adında bir fotoğrafçı,
bize kadının özgürlük çığlığını anlatan bu
sahneleri ölümsüzleştirmiş...

Bir 5 Nisan günü Ayışığı'nın
küçük odası, büyük bir heyecanla bi-
raraya gelen biz kadınları misafir etti.
Heyecanımızın nedeni, kadınlar ola-
rak bir kadın akademisi kurma fik-
riydi. Uzun yılların yoğun emeği ile
sürdürülen emekçi kadın çalışmasını
daha da büyütmek, kalıcılaştırmak
için daha neler yapmak gerekir arayı-
şının sonucuydu bu. Ve en önemlisi de
21. yüzyılda hala devam eden ataerkil
ilişkilere, baskıya, sömürüye başkal-
dırma ve dünyayı değiştirme özlemi-
nin sonucuydu.

O gün bu odada masa etrafında
toplananlarla eğitimin şart olduğuna
karar verdik ve başladık çalışmaya.
İşin abc'sinden başlamanın bazıları-
mız için biraz sıkıcı ama zorunlu ol-
duğu sonucuna vararak bir liste
oluşturduk. Kadının tarihini anlamak

için doğanın ve insanın tarihini bil-
memiz gerekiyordu. Çünkü bizim hi-
kayemiz o tarihte saklıydı. Ve başladık
tarihin derinliklerine doğru yolculu-
ğumuza. 

Emekçi Kadınlar olarak birlikte
yaptığımız bu yolculuğu daha da ço-
ğaltmak için ne yapabiliriz diye dü-
şünmeye başladık. “Dünyaya
Başkaldırıyoruz” başlığı altında bir
kadın konferansı düzenlemenin tam
zamanı olduğuna karar verdik. 

Amacımız Türkiye'nin çeşitli il-
lerinden, Kürdistan'dan, Rojava'dan,
Filistin'den, Küba'dan ve Avrupa'nın
farklı yerlerinden gelecek olan dost ve
yoldaşlarımızla içinden geçmekte ol-
duğumuz süreci birlikte değerlendir-
mek istedik. 

İki gün boyunca sürecek olan
konferansta, “Savaş Göç ve Kadın”,

“Kadın ve Şiddet! Neden Öldürülü-
yoruz?”, “Çalışma Yaşamında
Kadın”, “Sağlıkta ve Eğitimde Kadı-
nın Durumu”, “Sanatsal Yaratım Sü-
recinde Kadın”, “21. Yüzyılda
Kadının Durumu, Mücadele Yol ve
Yöntemleri”, “Çocuklarından Doğan
Analar”, “Zindanda Kadın Olmak”
başlıkları üzerinden oturumlar ger-
çekleştirilecektir. Her bir oturumun
birbirinden değerli katılımcılarının ya-
pacağı sunumlarla öğrenecek, sorula-
rımızla çoğalacak, ve birlikte
zenginleşeceğimize inanıyoruz.

Tüm emekçi kadınları 19-20
Aralık tarihinde yapacağımız kadın
konferansına davet ediyoruz. Birlikte
üretmek, birlikte paylaşmak ve bir-
likte çoğalmak için... 

EMEKÇİ KADINLAR’DAN ÇAĞRI
Dünyaya başkaldırıyoruz!
Çünkü varolmak istiyoruz.
Dünyaya başkaldırıyoruz!
Çünkü yaşamak istiyoruz.
Dünyaya başkaldırıyoruz!
Çünkü savaşların olmadığı

bir dünya istiyoruz.
Dünyaya başkaldırıyoruz!

Çünkü ezenlerin, sömürenle-
rin olmadığı bir dünyada bir-

likte kardeşçe yaşamak
istiyoruz.

Dünyaya başkaldırıyoruz!
Çünkü kadının ezilmesi ve

baskı altına alınmasının 
tarihi aynı zamanda 

başkaldırının ve zorlu 
mücadelenin tarihidir.

ŞİŞLİ ALİ POYRAZOĞLU TİYATROSU


